
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၉      ရက်၊      အဂ   ါေန။                                                                                                                                             Tuesday,      7     June    2022          ၁၀၇၅၉

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

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ 

၁၈၊ ၁၉

အစ်ေရှး  ယ်ေကျးမ  

ဂုဏ်ြပ န်းဆို 

အုပညာတက သိုလ်

သိပ ံှင့် နည်းပညာ

နယ်ပယ်၌ တုတ်ကုမ ဏီများ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တက်လာ

လူငယ်ှင့် 

ဘဝေအာင်ြမင်ေရး

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပင်သစ် ဥေရာပှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊ ြပင်သစ်သံုံး၊ ကုလသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်ှင့် 

အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတို၏ တာဝန်မဲ့ေြပာဆိုချက်၊ ထုတ်ြပန်ချက်များအေပ  ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသည်      ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့ ် 

ေကျာ်မင်းယုတုိအပါအဝင် အကမ်းဖက်သမားေလးဦးအား ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲ့မ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပင်သစ် ဥေရာပှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊ ြပင်သစ်သံုံးတို၏  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်က 

ထတ်ုြပန်ချက်၊ ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ် ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သ၏ူ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊  ဇွန်လ ၃ ရက်က ထတ်ုြပန်ချက်ှင့ ်အေမရကိန်ိင်ုငြံခား 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှသူ၏ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်က 

ထုတ်ြပန်ချက်များကိ ုရည် န်းေဖာ်ြပအပ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် လွတ်လပ်၍  အချပ်အြခာအာဏာပိုင်  ိုင်ငံ 

တစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ လက်ရှိအစိုးရအေနြဖင့် ၂၀၀၈ ခုှစ်၊ 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှ အပ်ှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာများကို 

အြပည့အ်ဝ ကျင့သ်ုံးပိုင်ခွင့ရိှ်သည်။ ိင်ုငသံားတိင်ုးသည် တရားဥပေဒှင့် 

အညီ   တန်းတူအခွင့်အေရးှင့်    အေြခခံလူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ         

အကာအကွယ်ေပးမ များရရှိိုင်မည်ြဖစ်သကဲ့သို တရားဥပေဒအရ 

စီရင်ဆံုးြဖတ်မ ကိုလည်း လက်ခံကရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

တရားစရီင်ေရးစနစ်သည် လွတ်လပ်မ ရိှသကဲသ့ို ြပည်ေထာင်စအုတွင်း 

မှီတင်းေနထိုင်သူအားလုံးအေပ  သာတူညီမ ရှိသည့် ဥပေဒများကိ ု

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် 

အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ 

NDAA (မိုင်းလား) ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဒုတိယေန ေတွဆုံေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၆

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွ ှင့် 

အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ  NDAA 

(မိင်ုးလား) ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကုိယ်စားလှယ် 

အဖွဲတို  ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ   ဒုတိယေနကို   ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင ်ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျိးသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရး ှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိဌုာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စအီဖဲွဝင်၊ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ အဖဲွုံးဝန်ကီး 

ဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊  အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်း

ေရးေကာ်မတီဥက   ၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင ်ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မိုးြမင့်ထွန်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့်     အမျိးသား 

ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA(မိုင်းလား)  

ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့၊ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ဦးကည်ြမင့်၊ အတွင်းေရးမှး(၂) ဦးအားလူ၊ အတွင်း 

ေရးမှးအဖွဲဝင်ှင့ ် ဆက်ဆံေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

ဌာနကီးမှး ဦးစိင်ုးေမာက်တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ုိင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့် အမျိးသား 

ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)  ဒုတိယဥက     ဦးစန်ေပ့တို သေဘာတူညီချက်များကိ ု

အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးလဲလှယ်ကစ်။



       

ဇွန်  ၇၊   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

လူသားများအေနြဖင့် ပုိမုိေရရှည်တည်တ့ံပီး ပုိမုိစိမ်းလန်းေစမည့် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ှင့ည်ွီတ်သည့ ်လေူနမ ဘဝများကိ ုြဖစ်ိင်ုသမ  ေြပာင်းလေဲဖာ်ေဆာင်ကရန်၊ 
တစ်နည်းအားြဖင့ ်လသူားများ ေရရှည်ရှင်သန်ိင်ုရန်အတွက် သဘာဝှင့ည်ွီတ် 
မ တစွာ ေနထိင်ုိင်ုကေစရန်၊ ေြပာင်းလြဲဖစ်ေပ ေနသည့ ်ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်အေြခ 
အေနများကိ ုအားလံုးသိရိှကပီး လိအုပ်သည့ ်တုံြပန်မ များကိ ုအချန်ိမေီဆာင်ရက် 
ုိင်ကေစရန်ှင့် တစ်ခုတည်းေသာ ကမ ာေြမကုိ မိမိတုိအားလံုး ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်း 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကရန ်၂၀၂၂ ခုှစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  
တွင် တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားသည်။

ကလုသမဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစအီစ်   (UNEP) က ၂၀၁၉ ခှုစ်တွင် ထတ်ုြပန်ခဲ ့
သည့် ဆ  မအကိမ် ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ  ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန   ဆန်းစစ်ြခင်း 
အစရီင်ခစံာတွင် လာမည့ ်၂၀၅၀ ြပည့ှ်စ်အထကိာလအတွင်း ကမ ာ့မိြပလဦူးေရ 
သည် ဆက်လက်တိုးပွားေနပီး မိြပြဖစ်ထွန်းလာမ ကိ ုစနစ်တကျစမီခံန်ခဲွိင်ုြခင်း 
မရှိခဲ့ပါက လူမ ေရးှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ေခ မ များကိ ုကံေတွရမည်ြဖစ ်
ေကာင်း၊ လူဦးေရကီးထွားလာမ ေကာင့ ် တစ်ဦးချင်းစီရရှိိုင်မည့ ်  ေဂဟစနစ် 
ဝန်ေဆာင်မ များ ေလျာ့နည်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စီးပွားေရးဖံွဖိးမ လုပ်ငန်းများ 
တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အစီအမံများကိ ုဂုမြပခဲ့ပါက သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ 
ေလျာ့နည်းြပန်းတီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်းများှင့ ် ပိုမို ကံေတွိုင ်
ေကာင်း အသိေပးထားသည်။

ကမ ာေြမှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ လူတုိရလုိမ တစ်ခုတည်းြဖင့် ေဆာင်ရက် 
ေနမ ၊ မဆင်မြခင် အသုံးချမ များေကာင့်  ကမ ာေြမှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
တစ်ခုလံုး တစ်စတစ်စ ယိယွုင်းပျက်စီးေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမ ေကာင့ ်ရာသဦတေုြပာင်းလလဲာပီး ဥတရုာသမီမ တြခင်းှင့် 
သဘာဝေဘးအ ရာယ်အမျိးမျိးတိုအား ိုင်ငံအများ ကံေတွေနကရာ ြမန်မာ 
ိင်ုငလံည်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ သည် အနာဂတ်လမူ စီးပွား 
ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အဓိကအဟန်အတား စိန်ေခ မ ြဖစ်လာသည်။ 
အမျိးမျိးကံေတွလာရမည့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ်များကိ ုအေရးတကီးေြဖရှင်း 
ရန် လိအုပ်လျက်ရိှရာ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့လ်ည်း ကမ ာ့ိင်ုငမံျားှင့အ်တ ူပတ်ဝန်း 
ကျင် ယိယွုင်းပျက်စီးမ ၊ ရာသဦတေုြပာင်းလြဲခင်း၏ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များကိ ု
တားဆီးေလ ာ့ချိုင်ရန် အေလးထားကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး ဟန်ချက်ညေီသာ   ဖံွဖိးတိးုတက်မ  
စီမံကိန်း (MSDP) မူေဘာင်အတွင်းမ ှ ိုင်ငံေတာ်  ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ ်ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေစေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ယင်းကိ ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်  ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း   မှီတင်းေနထိုင်ကသူများ 
အားလံုး၏ လူေနမ ဘဝဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ေရးအတွက် သန်ရှင်း 
ေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာေဂဟစနစ်ကိ ုထိန်းသိမ်းိုင်ရန် ချမှတ် 
ထားသည့ ်အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ မဝူါဒရည်မှန်းချက်ှင့ ်အေြခခမံမူျားကိ ု
ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် က  အသီးသီးတွင ်
ေရတို/ေရရှည ်စီမံချက်များြဖင့ ် ေပါင်းစပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားကရမည ်
ြဖစ်ေကာင်း   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 
ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ၂၀၂၂ ခှုစ် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 
ေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 
ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာကစိ ရပ်များ 
ကို ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်သဟဇာတြဖစ်မ  ဟန်ချက်ညီ 
သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးမူကိ ုရရှိေစေရး၊  စီးပွားေရးဖွံဖိးေရးကိ ု   ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မ မရိှေစဘဲ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မ  ေလျာ့နည်း 
သည့ ်အစမ်ိးေရာင်စီးပွားေရး ရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိ ုအားေပးြမင့တ်င်ေရး၊ ရာသဦတ ု
ြပန်လည်မ တလာေစေရးှင့ ်ေဂဟစနစ်များ ထိန်းသိမ်းေရး၊ စွန်ပစ်ပစ ည်း စီမံ 
ခန်ခဲွမ အပါအဝင် ညစ်ညမ်းမ  ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေရးတိုကိ ုအမျိးသားေရးတာဝန် 
တစ်ရပ်အေနြဖင့် အေလးထားေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားထား 
သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးမ သည်  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  အေလးမထားဘ ဲ
စီးပွားေရးကိုသာ ဦးစားေပးလုပ်ကိုင်ကရာ ေနာက်ဆက်တွဲအကျိးရလဒ်များ 
ြဖစ်ေပ လာြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်  ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  ထိခိုက်မ မရှိေစသည့ ်
ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မ ေလျာ့နည်းေသာ အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရး ရင်းှီးြမပ်ှံမ များ 
ကိုသာ ဦးစားေပးလုပ်ကုိင်ပီး ဝုိင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ 
အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးဆိုသည်မှာ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ ်
ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ကာဗွန်မထွက်သည့ ်လ ပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ယာ်စက်ပစ ည်းများ
ှင့် သဘာဝအေြခခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများစသည့်  ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့ ်
လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ အစမ်ိးေရာင်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်လာေရးအတွက် 
မိဘြပည်သူများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အဖွဲအစည်းများ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ကပီး က ု်ပ်တို၏ တစ်ခတုည်းေသာ ဤကမ ာေြမ ေရရှည်တည်တံ ့
ရှင်သန်ေရးအတွက် အားလုံးဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းပါဝင်လက်တဲွ၍ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ် 
ေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ကမ ာေြမေရရှည်ရှင်သန်ိုင်ေရး 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းထိန်းသိမ်း ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၆

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ ်    ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် 

ြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများ ြဖစ်က 

ေသာ  ဦးမျိးတင့၊်   ဦးတင်ဟန်ု၊   ဦးေသာင်းိင်ု၊  ဦးသန်ိးကိကုိ ု

တိုပါဝင်သည့် အထူးအယူခံခံုံုးသည် ယေန နံနက် ၉ နာရီခဲွတွင် 

ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် ံုးခန်းအမှတ် (၁) ၌  ုံးထိင်ု 

၍ တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ်  ၃၂/၂၀၂၁ (မ ေလး) ကို 

ကားြဖတ်အမိန်ချမှတ်ပီး တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ် 

၁၇/၂၀၂၀  (ရန်ကန်ု)၊ ၁၈/၂၀၂၀(ရန်ကန်ု)ှင့ ်၇/၂၀၂၂ (မေကွး) 

တရားမအထူးအယူခံမ သုံးမ  စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ  တစ်မ ှင့် 

တရားမအထူးအယူခံမ ေလးမ တိုကို ုံးထိုင်ကားနာ

စစုေုပါင်း တရားမအထူးအယခူမံ သုံးမ တိုကိ ုစရီင်ချက်ချမှတ် 

သည်။ 

ထိုြပင်  ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ အမှတ်   ၁၀/၂၀၂၁ 

(ရန်ကုန်) ှင့်    တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ်  ၂၅ / ၂၀၂၁ 

(တနသ  ာရီ)၊ ၂၆ / ၂၀၂၁ (တနသ  ာရီ)၊  ၃၁/၂၀၂၁ (မ ေလး)

ှင့် ၈/၂၀၂၂ (ရန်ကုန်)  စုစုေပါင်း  ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ  

တစ်မ ှင့် တရားမအထူးအယူခံမ ေလးမ တိုကို ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး  န်ကားချက်များှင့်အည ီ 

ုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ဓုြဖ   ဇွန်   ၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး     ဓုြဖ 

မိနယ်    နန်းေတာ်ကုန်းေကျးရာအုပ်စ ု

ဧက ၁၀၀၊     တင်း ၁၀၀ စံြပကွက်၌ 

ယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် မိနယ်စိက်ုပျိး 

ေရးဦးစီးဌာနက မိုးစပါးေြမဆလီ ာ ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးအတွက်       (ပိက်ုဆေံလ ာ်)         

ေြမခထံည့သွ်င်းပဲွအခမ်းအနား     ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားတွင်    ဓုြဖမိနယ ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးချစ်ဝင်းိုင်က      သစ်စိမ်းေြမသဇာ 

(ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့ ် ရရှိ 

သည့ ် အကျိးေကျးဇူးများှင့ ် ေြမဆလီ ာ 

၏      ဂုဏ်သတ ိများ   ေြပာင်းလဲလာပီး

ဓာတ်ေြမသဇာ          ေလ ာခ့ျသုံးစဲွိင်ုကာ 

ဓုြဖမိနယ်၌ မိုးစပါးေြမဆီလ ာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် (ပိုက်ဆံေလ ာ်)

ေြမခံထည့်သွင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

အထွက် န်းတုိးတက်ေစေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ မိနယ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ   အဖွဲဝင်(၁)   ဗိုလ်မှး 

ေအာင်ချိဦး၊ အဖဲွဝင်(၂) ဦးစိန်ေမာင်ဝင်း 

ှင့ ်မိနယ်စိက်ုတိုးြမင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ ဌာန 

ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊          နန်းေတာ်ကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စုမှ         ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၇.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၇.၇

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၁၄.၆

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၀၀

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၈.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၈.၄၀

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၈၈၉

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၅၁

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၂၃

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၆

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၁၃ ၉၈,၈၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၁,၁၃၂ ၃,၀၀၆,၄၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၆ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၉၀၄ ၁၅,၈၂၀,၀၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၈ ၂၀,၄၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

 ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးမှ

ဒတုယိေန  ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွတွင် ငမ်ိးချမ်းေရး

ှင့်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ များကို ှစ်ဖက်ေဆွးေွး 

ညိ  င်းခဲ့ကပီး   ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ ်

အစိတ်အပုိင်း (၁/၂/၃)ပါ သေဘာတူညီချက်များှင့် 

ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊     အစိတ်အပိုင်း(၃)မှ 

ဆက်လက်ေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိသည့ ်   ဇယား-၂ ပါ 

ေဆးွေွးရန်အချက်များှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတမှီ ေလလ့ာဆန်းစစ် 

ေဖာ်ထုတ်စိစစ်ေရးအဖွဲ၏    ေတွရှိချက်များကို 

လည်းေကာင်း     ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဝင ်  ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးဝင်းဗိလ်ုရိှန်က ရှင်းလင်းတင်ြပခဲသ့ည်။ 

ထိုေနာက် သုံးရက်တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ 

သေဘာတူညီချက်များကို  အတည်ြပလက်မှတ ်

ေရးထိုးခဲ့ကသည်။ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ေပးအပ်

ယင်းေနာက် အမျိးသားဒီမုိကရက်တစ်မဟာမိတ် 

အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)  ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ှင့် 

ိုင်ငံေတာ်၏    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ရာြပည့်တိုက      

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး  ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုေဝသည့ ်(၇၅)ှစ်ေြမာက်စန်ိရတ ု

ြပည်ေထာင်စုေန     ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားစာအုပ်၊ 

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ် အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ်မဟာမတ်ိအဖဲွ NDAA (မိင်ုးလား) ဒတုယိဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲတို ဒုတိယေန  ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကုိလည်း  ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ 

သည်။ ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့် ေကျာ်မင်းယုတိုသည် အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၄၉ (က)၊ ၅၀ (ဈ)ှင့ ်၅၀(ည)တိုအရ ြပစ်မ  

ထင်ရှားေကာင်းေတွရှိရသြဖင့် ေသဒဏ်အမိန်ချမှတ်ခံရြခင်းြဖစ်

သည်။  ၎င်းတိုသည ်  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား အေကာက်တရား 

ကီးစိုးေစရန်ှင့်  တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစသည့ ်

အကမ်းဖက်မ များ ကျးလွန်ရာတွင် အဓိကကိးကိုင်စီစ်သူများ 

အြဖစ် ြပစ်မ ထင်ရှားသြဖင့ ်အမန်ိချမှတ်ခခံဲရ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်၍ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ြပင်သစ် ဥေရာပှင့ ်ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ြပင်သစ်သံုံး၊ ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ် 

ေြပာေရးဆုိခွင့်ရိှသူံုးှင့် အေမရိကန်ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနတုိ၏ 

တာဝန်မဲ့ထုတ်ြပန်ေြပာကားချက်များသည ်အကမ်းဖက်မ များကို 

အားေပးအားေြမာက်ြပရာေရာက်ပီး အြပစ်မ့ဲြပည်သူအများအြပား 

ေသေကျဒဏ်ရာရေစပီး အစိုးရှင့် ပုဂ လိကပိုင ်အေဆာက်အဦှင့် 

ပစ ည်းများကိ ုပျက်စီးေစသည့ ်မတရားအသင်းှင့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွ 

များြဖစ်ေသာ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ(NUG)၊ ြပည်သူကာကွယ်ေရး 

အဖွဲ(PDF)တို၏ ဆက်လက်ကျးလွန်လျက်ရှိသည့ ်  အကမ်းဖက ်

တိုက်ခိုက်မ များကို လျစ်လျ ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် ြပင်သစ် ဥေရာပှင့ ်ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ြပင်သစ် 

သံုံးတို၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အား ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့ ်လက်ခံိုင်ြခင်းမရှိသည့ ် အသုံးအ န်း 

ြဖစ်သည့ ်“တရားမဝင်စစ်အစိုးရ”  ဟု သုံး န်းေရးသားထားမ အေပ  

ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်သည်။ သံတမန်ဆက်ဆံေရးှင့်စပ်လျ်းသည့ ်

ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း အပိုဒ် ၃ အရ သံတမန်များသည ်ေစလ တ်သည့် 

ုိင်ငံှင့် လက်ခံသည့်ုိင်ငံအကား ချစ်ကည်ရင်းီှးသည့် ဆက်ဆံေရး 

တိုးြမင့်ိုင်ရန် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး၊ ယင်းကွန်ဗင်းရှင်း၏ အပိုဒ် 

၄၁ တွင် သတံမန်များသည် လက်ခသံည့်ိင်ုင၏ံ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ကိ ုေလးစားရန်ှင့် လက်ခံသည့်ိုင်ငံ၏  ြပည်တွင်းေရးကို ဝင်ေရာက ်

စွက်ဖက်ြခင်းမြပရန ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ြပင်သစ်ိင်ုငအံေနြဖင့ ်ှစ်ိင်ုငခံျစ်ကည်ရင်းီှးမ ှင့ ်အြပန်အလှန် 

ေလးစားမ ကို တိုးြမင့်ရမည့်အစား လူအခွင့်အေရးှင့ ် ဒီမိုကေရစီကိ ု

အေကာင်းြပ၍   အထက်ေဖာ်ြပပါ  လက်ခံိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်  အသုံး 

အ န်းမျိးပါဝင်ပီး ြမန်မာိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းေရးကိ ုဝင်ေရာက်စွက်ဖက်၍ 

သံတမန်ဆက်ဆံေရးှင့်စပ်လျ်းသည့ ်     ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းကိ ု

ေြပာင်တင်းစွာချိးေဖာက်သည့် ြပင်းထန်ေသာထုတ်ြပန်ချက်ကုိ ထုတ်ြပန် 

ခဲသ့ည်။ အဆိပုါထတ်ုြပန်ချက်သည် ှစ်ိင်ုငအံကား ရိှရင်းစဲွချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ အေပ  မေကာင်းသည့ ်အကျိးဆက်များကိုသာ သက်ေရာက ်

ေစလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံအချိသည် ကုလသမဂ ပဋိညာ်စာတမ်း 

အပိုဒ် ၂ တွင် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားသည့ ်ိုင်ငံများ၏ အချပ်အြခာ 

အာဏာတန်းတူညီမ မ စည်းမျ်းကိ ု  လိုက်နာရန်  ပျက်ကွက်လျက်ရှ ိ

သည်ကို စိတ်မေကာင်းဖွယ်ြမင်ေတွရသည်။ 

ဗဟိအုဆင့မှ် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အဆင့အ်ထ ိိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များသည် တိင်ုးရင်းသားေခါင်းေဆာင် 

များ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ေခါင်းေဆာင်များှင့ ်တပ်မေတာ်မှတာဝန် 

ရှိသူများြဖင့ ်ပါဝင်ဖွဲစည်းသည်ကိ ုကည့်ြခင်းအားြဖင့ ်၂၀၀၈ ခုှစ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီဖွဲစည်းထားသည့ ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ တရားဝင်ြဖစ်မ မှာ  ေမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ 

မရှိသည်ကို ေဖာ်ြပအပ်သည်။ အဆုိပါအချက်သည် ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် စစ်အစိုးရမဟတ်ုသည်ကိ ု ရှင်းလင်းစွာြပသ 

လျက်ရိှသည်။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့် အြပသေဘာေဆာင်သည့် 

ထိေတွဆက်ဆံမ များ    တိုးတက်လာေစေရးအတွက ် ကုလသမဂ  

ပဋိညာ်စာတမ်းပါ ြပ  ာန်းချက်များ၊ ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ 

သံတမန်ဆက်ဆံေရးှင့ ်  စပ်လျး်သည့်  ကွန်ဗငး်ရှငး်များကုိ 

ေလးစားလုိက်နာရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံအား  အချပ်အြခာအာဏာပိုင်

အစိုးရတိုင်းအေပ     ကျင့်သုံးသည့်ဓေလ့ှင့်အည ီ    ဆက်ဆံရန် 

ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား ေတာင်းဆိုသည်။ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပင်သစ် ဥေရာပှင့ ်ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊ ြပင်သစ်သံုံး၊ ကုလသမဂ အတွင်းေရး 

မှးချပ်ှင့် အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာေရးဆိုခွင့် 

ရှိသူတို၏   တာဝန်မဲ့ေြပာဆိုချက်၊    ထုတ်ြပန်ချက်များအေပ  

ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်ပယ်ချပီး    ကန်ကွက်စာများကိ ု  သံတမန် 

လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်ေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်

လက်ေထာက်စာရင်းစစ်မှးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်က မ်းကျင်မ  

သင်တန်းအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၆ 

လက်ေထာက်စာရင်းစစ်မှးများ လပ်ုငန်းခွင်ဝင် 

က မ်းကျင်မ သင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)    ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားကုိ ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး   စုေပါင်းခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်တွင် ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစ်ချပ် 

ေဒါက်တာကံေဇာ်က ယခုသင်တန်းကို ဝန်ထမ်း၏ 

ရပိုင်ခွင့်များ၊ လိုက်နာရမည့ ်   ဥပေဒ၊  စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများ၊    စာရင်းစစ်ကျင့ ်ဝတ်များှင့ ်

နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကိ ုအေြခခံမှစ၍ 

သရိှိနားလည်ပီး စစ်ေဆးေရးလပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ု

ယံုကည်မ ရိှစွာှင့် က မ်းကျင်ပုိင်ုိင်စွာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေစရန်       ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းသားများအေနြဖင့ ် ြပည်သူဘ  ာ  ရန်ပုံ 

ေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်သည့လ်ပ်ုငန်း၊ စမီကံန်ိးများသည် 

မူလရည်ရယ်ချက်အတိုင်း ြပည့်ေြမာက်မ   ရှိ မရှိ၊ 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီပီးစီးမ   ရှိ မရှိ၊ ြပည်သူများ 

အတွက ်အမှန်တကယ ်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမ  ရှိ မရှိ 

ှင့် ဥပေဒ၊    စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ုိင်မ  ရိှ မရိှတုိကုိ စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် ြပည်သူ  

ဘ  ာစီမံခန်ခွဲမ    ပိုမိုအားေကာင်းခိုင်မာေစရန ် 

ကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းေပးုိင်ရန်အတွက်  မိမိတုိုံး၏ 

လုပ်ငန်းသေဘာ သဘာဝကုိ သိရိှနားလည်ထားရန် 

လိုအပ်ေကာင်း မှာကားသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

ေနြပည်ေတာ်သင်တန်းေကျာင်း   ေကျာင်းအုပ်က 

သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိ ု ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို  အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊  ဌာန 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ သင်တနး်ကထိကများှင့ ်

သင်တန်းသားများ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို    သင်တန်းသား   ၄၀  

တက်ေရာက်လျက်ရှိပီး   ဘာသာရပ်   ၁၀  ခုကို          

တစ်လကာ   ဖွင့်လှစ်သင်ကား   ပိုချသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                            

  သတင်းစ်

မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ ေခတ်ှင့်အညီ ြပန်လည်ြပစု 

ထားသည့်    ြမန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း(အတွဲ-၁)တိုှင့် 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ  ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                သတင်းစ်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

၂၀၂၂ ခုှစ်  (၄၈) ကိမ်ေြမာက် 

ြပည်နယ်ှင့်     တိုင်းေဒသကီး 

လက်ေဝှပိင်ပွဲဗိုလ်လုပွဲှင့ ်   ဆု 

ချးီြမင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန   

မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ေနြပည်ေတာ်  

ဝဏ သိဒ ိ          အားကစားကွင်းရှိ 

လက်ေဝှေလက့ျင့ေ်ရးု၌ံ  ကျင်းပ 

သည်။

ကည့် အားေပး

အခမ်းအနားသုိ  ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ

ြဖစ်ကေသာ ေဒ ေအးစုန်ိ၊ Jeng  

Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊    ေစာဒန်နီယယ်၊ 

ေဒါက်တာ     ဗညားေအာင်မိုးှင့ ်

ဦးေရ ကမ်ိး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

များြဖစ်ကေသာ      ဦးချစ်ိုင်၊ 

ဦးကိုကို၊  ေဒါက်တာချာလီသန်း၊ 

ေဒါက်တာ           မျိးသိန်းေကျာ်၊ 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊           ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခုိင်ှင့်         ေဒါက်တာ 

ေဌးေအာင်၊    ဒုတိယဝန်ကီးများ 

ြဖစ်ကေသာ  ေဒ သန်းသန်းလင်း၊ 

ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်၊  ဦးစန်းလွင်၊  

ဦးေအးထွန်း၊ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်၊ 

ဦးမျိးလ  င်၊     ဦးေဇာ်ေအးေမာင ်

ှင့်      န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

လက်ေဝှ   အားကစားအဖွဲချပ ်

ဥက           ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုးှင့ ်

အားကစား         ဝါသနာရှင်များ 

တက်ေရာက်ကည့်         အားေပး 

ခဲ့ကသည်။ (အေပ ပုံ)

ယေန ဗိလ်ုလပဲွု ပဲွစ်များအြဖစ် 

အမျိးသား (၅၂) ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင် လမင်းကိကုိ ု (ရန်ကန်ုတိင်ုး) 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၆  

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင ်  ကျင်းပခဲ့ေသာ    (၃၁)

ကိမ်ေြမာက ် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွ ဲ

တွင် ဆတုဆံပ်ိများရရိှေအာင် စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲသ့ည့ ် 

ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင်၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ဂုဏ်ေဆာင် 

အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပများအား  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ယေန   မွန်းလွဲ  ၃  နာရီတွင်  

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ံုးအမှတ် (၈)   ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ 

ဌာနချပ်  အရိ မာခန်းမ၌ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်  ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ ်

တက်ေရာက်    ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားပီး 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပဆုေငွများေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။ 

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်     ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး  စိုးထွဋ်ှင့် 

ဇနီး၊  ဒုတိယဝန်ကီး  ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်ှင့်ဇနီး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး  ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ရဲချပ် ဗုိလ်ချပ်  

ဇင်မင်းထက်၏ ဇနီး၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်ဇနီး၊ 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

အထူးစုစံမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အကျ်းဦးစီးဌာန၊ 

မီးသတ်ဦးစီးဌာနတုိမှ   န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

၎င်းတုိ၏ဇနီးများ၊ အရာရိှကီးများ၊ ဆုရအားကစား 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ   

(၄၈)ကိမ်ေြမာက် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး လက်ေဝှပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားသိုတက်ေရာက်

က ေအးကိုဇင်(ကရင်ြပည်နယ်) 

ကိုလည်းေကာင်း၊    အမျိးသား 

(၆၄)       ကီလိုတန်းပိင်ပွဲတွင ်

ေအာင်စိုးမိုး (မ ေလးတိုင်း)က 

ဇွဲေဝလ ံဖိး(ေနြပည်ေတာ်)   ကို 

လည်းေကာင်း၊  အမျိးသား (၆၉) 

ကီလိုတန်းပိင်ပွဲတွင ်  ေကျာ်စွာ 

ထွန်း  (မ ေလးတိင်ုး)က  သက်ေဝ 

(ကရင်ြပည်နယ်) ကုိလည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား (၇၅) ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင် ေအာင်သူ(မ ေလးတုိင်း)က  

ေစာဂလယ်ထွန် (ကရင်ြပည်နယ်) 

ကိလုည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီး (၄၅) 

ကလီိတုန်းပိင်ပဲွတွင် ြမင့်ရတနာစ ံ 

(တနသ  ာရတီိင်ုး)က  ထန်ွမ်းကမ်ိ 

(မ ေလးတိင်ုး)  ကိလုည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသမီး (၄၈)ကလီိတုန်း ပိင်ပဲွ 

တွင် သင်းသင်းခုိင် (မေကွးတုိင်း) 

က  ပန်းအိြဖ   (စစ်ကိုင်းတိုင်း)  

ကိုလည်းေကာင်း၊   အမျိးသမီး 

(၅၇)        ကီလိုတန်းပိင်ပွဲတွင ် 

ထက်ထက်ဝင်း    (တနသ  ာရတီိင်ုး)

က  ြပည့ြ်ပည့ဝ်င်း  (စစ်ကိင်ုးတိင်ုး)     

ကိုလည်းေကာင်း၊   အမျိးသမီး 

(၆၀) ကီလုိတန်းပိင်ပဲွတွင် မူစိန်ြမ 

(ရှမ်းြပည်နယ)်က     ှင်းသီရိစံ 

(မွန်ြပည်နယ်)   ကိလုည်းေကာင်း 

ယှ်ပိင်အိုင်ရရှိခဲ့ကသည်။

ပိင်ပွဲများအပီးတွင် ဆုေပးပွဲ 

အခမ်းအနားကို      ကျင်းပရာ 

အမျိးသား (၅၂)  ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင်  ပထမ၊   ဒုတိယှင့်    ပူးတွဲ 

တတိယဆု     ရရှိကသူများကိ ု

ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ေဒါက်တာေဌးေအာင်က   လည်း 

ေကာင်း၊ အမျိးသား (၆၄)   ကီလို 

တန်းပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊ ဒတုယိှင့် 

ပူးတဲွတတယိဆ ု ရရိှကသမူျားကိ ု

ြပည်ေထာင်စ ု       အစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန(၂)    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးချစ်ုိင်ကလည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား (၆၉)ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင် ပထမ၊   ဒုတိယှင့်    ပူးတွဲ 

တတိယဆု          ရရိှကသူများကုိ 

အားကစားှင့ ်    လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ဦးမင်းသိန်းဇံက လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား  (၇၅)   ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင် ပထမ၊   ဒုတိယှင့်   ပူးတွဲ 

တတိယဆု      ရရှိကသူများကိ ု

သာသနာေရးှင့်     ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ဦးကုိကုိကလည်းေကာင်း၊  အမျိး 

သမီး (၄၅) ကီလိုတန်းပိင်ပွဲတွင ် 

ပထမ၊ ဒတုယိှင့ ်ပူးတဲွတတယိဆ ု

ရရှိကသူများကိ ု   လူမ ဝန်ထမ်း၊  

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်     ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရး    ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်ကလည်းေကာင်း၊  

အမျိးသမီး (၄၈) ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ 

တွင် ပထမ၊   ဒုတိယှင့်   ပူးတွဲ 

တတိယဆု        ရရှိကသူများကိ ု

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင ်   ဦးေရ ကိမ်းက   လည်း 

ေကာင်း၊ အမျိးသမီး(၅၇) ကီလို 

တန်းပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊  ဒတုယိှင့်  

ပူးတဲွတတယိဆ ု ရရိှကသမူျားကိ ု

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင် ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး 

ကလည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီး(၆၀)  

ကီလိုတန်းပိင်ပွဲတွင်    ပထမ၊ 

ဒုတိယှင့်   ပူးတွဲတတိယဆုရရှ ိ

ကသူများကိ ု          ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ေစာဒန်နီယယ်က လည်းေကာင်း 

ဆုတံဆိပ်ှင့်  ေငွသားဆုများကိ ု

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍    အမျိးသား 

အေကာင်းဆုံး  အားကစားသမား 

ဆုှင့် အမျိးသမီးအေကာင်းဆုံး  

အားကစားသမားဆ ုရရိှသွားသည့ ်

  င်းငယ(်ရှမ်းြပည်နယ)်      ှင့် 

သင်းသင်းခိင်ု (မေကွးတိင်ုး)တိုကိ ု

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင် ဦးစုိင်းလံုးဆုိင်က ဆုဖလား 

ှင့ ်ေငသွားဆကုျပ် တစ်သန်ိးစကီိ ု

လည်းေကာင်း၊   ေရ တဆံပ်ိ    သုံးခ ု

ြဖင့်   အမျိးသမီးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း 

ဆုရရှိသွားသည့်  တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းကုိ   ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ဦးေမာင်းဟာက  လည်းေကာင်း၊ 

ေရ တဆံပ်ိ ငါးခ၊ု ေကးတဆံပ်ိ တစ် 

ခုြဖင့် အမျိးသားတံခွန်စိုက်ဒိုင်း

ဆုရရှိသွားသည့ ်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအသင်းကို   ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

Jeng   Phang     ေနာ်ေတာင်က 

လည်းေကာင်း၊  ေရ တံဆိပ် ငါးခု၊ 

ေငတွဆံပ်ိ တစ်ခှုင့ ် ေကးတဆံပ်ိ 

ှစ်ခုတိုြဖင့်  စုေပါင်းတံခွန်စိုက် 

ဒိင်ုးဆရုရိှသွားသည့ ်မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီးအသင်းကိ ု ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ေဒ ေအးုစိန်က  လည်းေကာင်း 

တံခွန်စုိက်ဒုိင်းဆုများကုိ ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည့ ်ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ေအာင်ပွဲရအားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့်  ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်

သမားများှင့ ်     ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ၊ 

အပ်ုချပ်သ၊ူ   နည်းြပှင့ ်  ဒိင်ုလူကီးများ တက်ေရာက် 

ကသည်။

အဆိုပါ  (၃၁)  ကိမ်ေြမာက ်   အေရှေတာင ်

အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  

ကိုယ်စားြပအားကစားသမား ၃၆ ဦး၊ အုပ်ချပ်သူ၊  

နည်းြပှင့် ဒိုင်လူကီးများအပါအဝင ်စုစုေပါင်း  ၄၈ 

ဦးက အားကစားနည်း ၁၂ မျိးကိ ုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ခဲ့ရာ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊ ဗိုဗီနမ်၊  ေြပးခုန်ပစ်၊  ဂျဒိုှင့်  

တိက်ုကွမ်ဒိ ုအားကစားနည်း ငါးမျိးတွင် အားကစား 

သမား ကိုးဦးက ေရ တဆံပ်ိ ေလးဆ၊ု ေငတွဆံပ်ိ သုံးဆ၊ု  

ေကးတံဆိပ ် ငါးဆု  စုစုေပါင်းဆုတံဆိပ်  ၁၂   ဆု 

ရရှိခဲ့ကပီး   ပိုက်ေကျာ်ြခင်း  (ှစ်ေယာက်တွဲ)တွင် 

ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိသည့်   ဒုတိယရဲမှး ြဖြဖသန်းှင့် 

ရတဲပ်ကပ်ကီး ခင်ှင်းေဝ၊  ဗိဗုနီမ်  (ှစ်ေယာက်တဲွ)

တွင်  ေရ တံဆိပ်ဆုရရိှသည့်   ရဲတပ်ကပ်   ေမဟန်နီ 

ေအာင်လွင်၊  ဗိုဗီနမ်  (ေလးေယာက်တွဲအြပ)  တွင် 

ေရ တဆံပ်ိဆရုရိှသည့ ်ရတဲပ်ကပ် အိက်ုစိုးလင်းတိုကိ ု

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ် 

ကလည်းေကာင်း၊  ဗိုဗီနမ်   (တစ်ကိုယ်ေတာ်ဓား 

တစ်လက်အြပ)တွင် ေငွတံဆိပ်ဆုရရိှသည့် ရဲတပ်ကပ် 

ေမဟန်နီေအာင်လွင်၊ ေြပးခုန်ပစ် (၂၀-ကီလိုမီတာ  

လမ်းေလ ာက်)တွင် ေငွတံဆိပ်ဆုရရိှသည့် ရဲဒုတပ်ကပ် 

ဇင်ေမထက်၊ ဂျဒို(၆၃-ကီလိုတန်း)တွင်  ေငွတံဆိပ် 

ဆရုရိှသည့ ်ရဒဲတုပ်ကပ် ွယ်နပွီင့လ်  င်တိုကိ ုဒတုယိ 

ဝန်ကီး     ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်ကလည်းေကာင်း၊ 

တိုက်ကွမ်ဒို (၆၃-ကီလိုတန်း)တွင်  ေကးတံဆိပ်ဆ ု

ရရိှသည့် ရဲဒုတပ်ကပ် ေဇာ်လင်းထက်၊  တုိက်ကွမ်ဒုိ 

(၈၇-ကီလိုတန်း)တွင်     ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိသည့ ်

ရဲဒုတပ်ကပ ်     ေကျာ်မင်းိုင်၊    ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

(ေလးေယာက်တွဲ)တွင်   ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိသည့ ်

ဒုတိယရဲမှး ြဖြဖသန်း၊ ရဲတပ်ကပ်ကီး ခင်ှင်းေဝ 

ှင့ ်ရတဲပ်ကပ်ကီး နန်းစြုမတ်စ၊ံ ပိင်ပဲွဝင်အားကစား 

သမားများ၊ အုပ်ချပ်သူ၊  နည်းြပှင့်   ဒိုင်များကို 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်         တာဝန်ရှိသူများက 

လည်းေကာင်း၊ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပ 

ဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။
ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဝင် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဒတုယိဗုိလ်ချပ်ကီး စုိးထွဋ်ှင့်အဖဲွဝင်များသည် (၃၁) 
ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရ ှအားကစားပိင်ပွ ဲ

တွင် ဆတုဆံပ်ိများရရိှေအာင်  စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲသ့ည့ ် 
ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင်၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ဂုဏ်ေဆာင် 
အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပများကို  ဂုဏ်ြပ 
လက်ဖက်ရည်ဝိင်ုးြဖင့ ်   တည်ခင်းဧည့ခ်ံပီး  ရင်းရင်း 
ှီးှီး တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက       ဦးသိန်းစိုးသည ် 

ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင်  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ 

အစအီစ်ြဖင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  သုဝဏ  လူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးစင်တာ 

တွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် မဲဆ ရှင်စာရင်း ြပည့်စံုမှန်ကန်ေရး အေြခခံ 

လဦူးေရစာရင်းှင့ ်ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေနမ များကုိ သွားေရာက်ကည့် အားေပး၍ လုိအပ်သည်များမှာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက   ှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လူမ ေရးရာ 

ဝန်ကီး၊ တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတိုမ ှတာဝန်ခံအရာရှိများ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိပုါ အေြခခလံဦူးေရစာရင်းှင့ ်ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်း 

လပ်ုငန်းကိ ုြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ံုးှင့် ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမမှ ထုတ်ုတ်ဝန်ထမ်းအင်အား ၄၅ ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးများမှ ထတ်ုတ်ုဝန်ထမ်းအင်အား  ၅၅  ဦး စစုေုပါင်း 

ဝန်ထမ်း ၁၀၀ တိုြဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သဝုဏ လငူယ်ေလက့ျင့ေ်ရး 

စင်တာတွင်အေြခြပ၍  ယေနမှစတင်ကာ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ှင့် 

တာေမွမိနယ်တုိ၏ မစဲာရင်းအေြခခ ံ လဦူးေရစာရင်းကိ ု ေြမြပင်စစိစ် 

တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ် 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    မဲဆ ရှင်စာရင်းများ  ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အေြခခံလူဦးေရစာရင်းှင့ ်ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

ပိုချေပးသည့် ဘာသာရပ်များသာမက ပိုမိုသစ်လွင်ေကာင်းမွန်သည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ များကိုလည်း အမဲေလ့လာသင်ယူ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန အရာရိှစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း(၂/၂၀၂၂) ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန သင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

ဖွင့်လှစ်ေပးလျက်ရှိ

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်တွင် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက   အမှာစကားေြပာကားရာ၌  ဝန်ကီးဌာန၏ 

ရည်မှန်းချက်များှင့အ်ည ီြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက ်

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားစွာြဖင့်     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန်ှင့ ်တစ်ဦးချင်းစွမ်းေဆာင်ရည်များ တိုးတက်လာ 

ေစရန်ရည်ရယ်၍ အရာရှိစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း။ 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ပီးခ့ဲသည့် 

၂၀၂၁ ခုှစ် တစ်ှစ်တာှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ 

ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည ် ြမင့်မားလာေစေရးအတွက ်

သင်တန်းေပါင် ၂၂ ကိမ် ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း။

အရာရိှစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းတွင်  ပုိချေပးသည့် ဘာသာရပ်များ 

သာမက ပိမုိသုစ်လွင်ေကာင်းမွန်သည့ ်တထွီင်ဆန်းသစ်မ များကိလုည်း 

အမဲေလ့လာသင်ယူ၍ မိမိတစ်ဦးတည်းသာမက မိမိဝန်ထမ်းများ၏ 

တစ်ဦးချင်းစွမ်းေဆာင်ရည်များ တိုးတက်လာေစရန်ှင့ ်ဝန်ကီးဌာနှင့် 

ဦးစီးဌာနတို၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင ်

ေစရန် ကိးစားေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အရာရိှစွမ်းရည်ြမင့သ်င်တန်းသို 

တက်ေရာက်သည့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကို ရင်းရင်းှီးှီး

လိုက်လံ တ်ဆက်သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးရဲတင့်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ် ဦးမျိးြမင့်ေမာင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိုပါ အရာရှိစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း (၂/၂၀၂၂)ကို  ရက်သတ  

ှစ်ပတ်ကာ   ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး   သင်တန်းသို 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်များမ ှ  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

၂၂ ဦး တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

အလားတ ူ ပျ်းမနား လူထုအေြခြပဗဟုိဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် 

e-Library Management System Software အသုံးြပနည်း  (၂/၂၀၂၂) 

သင်တန်းသို  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှစာကည့်တိုက ်

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်း  ၃၀  တက်ေရာက်က 

ေကာင်းှင့ ်သင်တန်းကိ ု ဇွန် ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထ ိ စာေတွလက်ေတွ 

သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                  သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) အရာထမ်းအေြခခံသင်တန်းအမှတ်စ်(၂၁၅)သင်တန်းဖွင့်
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၆

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လှည်းကူးမိနယ ်   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ် 
(ေအာက်ြမန်မာြပည)်တွင်  ဇွန် ၆ ရက်မှ ေအာက်တိုဘာ၂၁ ရက်ထိ   Online 
Learning System ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  ေအာက်တိုဘာ ၃၁ရက်မ ှိုဝင်ဘာ ၂၅ 
ရက်ထိ In-House System ြဖင့်လည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းအေြခခံ 
သင်တန်းအမှတ်စ်(၂၁၅) သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ  ယေနနံနက် ၈ နာရ ီ
တွင် Online Learning System ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ရာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ် 
(ေအာက်ြမန်မာြပည)်ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ် တက်ေရာက်၍  သင်တန်းဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

အဆုိပါသင်တန်းဖွင့်ပဲွသုိ ဒတုယိပါေမာက ချပ်များ၊ ဌာနကီးမှး/ပါေမာက  

(ပညာဌာနမှး)များ၊    ဌာနမှး/တွဲဖက်ပါေမာက များှင် ့     အရာထမ်းအေြခခ ံ
သင်တန်း အမှတ်စ်(၂၁၅)သို တက်ေရာက်ကမည့် ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖဲွအစည်း 
များ၊ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွမှ ဦးစီးအရာရိှအဆင့ရိှ် သင်တန်းသား 
၂၀၅ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၂၄၄ ဦး စုစုေပါင်း ၄၄၉ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်း 
ကာလမှာ ရက်သတ  ၂၄ ပတ် ကာြမင့်မည်ြဖစ်သည်၊၊                 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်

ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါ 

တစ်ရ ံမိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး 

လ  င်းအသင့အ်တင့မှ် လ  င်းကီးိင်ုသည်။ 

မုိးသက်ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/ေြမြပင် 

ေလသည် တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ  ၃၅ 

မိင်ုအထ ိတိက်ုခတ်ိင်ုသည်။ လ  င်းအြမင့ ်

မှာ ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် 

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ခနုစ်ေပမှ 

၁၀ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။            မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

အုပညာ - ပညာေရး

အုပညာ - ပညာေရးဆိုသည်မှာ   

ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ုပ်ရှင်ှင့ ်

ြပဇာတ်ပညာ၊ ုပ်ြမင်သံကားပညာ၊ 

စာေပအပုညာ စသည်တိုှင့ ်ယင်းတို၏ 

ဖန်တီးမ ဆုိင်ရာများကုိ သင်ကားေပးသည့ ် 

ပညာေရးြဖစ်သည်။ ယင်းတွင်  သင်ုိး 

 န်းတမ်းှင့်   သင်ိုးြပင်ပလ ပ်ရှားမ  

ဆိင်ုရာ ှစ်ရပ်လုံးပါဝင်သည်။ အပုညာ  

- ပညာေရးတွင် လူအဖဲွအစည်းအတွက် 

မရိှမြဖစ်ေသာ   အမျိးသားေရးလိအုပ်ချက် 

ှင့် ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်၏  အစိတ် 

အပိင်ုးများပါဝင်သည်။ စိတ်ခံစားမ များကိ ု

အုပညာရသမှတစ်ဆင့်   ေဖာ်ထုတ် 

ိုင်ရန်     ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရင်း 

ယ်ေကျးမ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆီသို 

ေရှး ေသာ ပညာေရးအမျိးအစားြဖစ ်

သည်။  တစ်နည်းဆိုရေသာ်  Arts  in 

education သည်   ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

သုေတသနှင့်   ေလ့ကျင့်ေရးနယ်ပယ ်

တစ်ခုြဖစ်ပီး   ပညာရပ်ဆိုင်ရာအေတွ 

အကံများမှတစ်ဆင့ ် သင်ယူြခင်းအား

စူးစမ်းေလ့လာြခင်းြဖင့ ် အသိေပးထား 

ေသာ ပညာေရးအမျိးအစားြဖစ်သည်။

အုပညာှင့်    တီထွင်ဖန်တီးမ  

ပညာဆိသုည်မှာ ေကျာင်းသားများသည် 

စွန်စားရိုင်ေသာ၊    အမှီအခိုကင်းပီး 

လိုက်ေလျာညီေထွရှိိုင်ေသာ  စိတ်ကူး 

စိတ်သန်းအသစ်များကို    ဖန်တီးရန်၊ 

စိတ်ကူးeာဏ်ှင့် ေဝဖန်ပိုင်းြခားေတွး

ေခ မ ကိအုသုံးချကာ တထွီင်ဖန်တီးေသာ 

ပညာြဖစ်သည်။ သင်ယခူဲသ့ည့အ်ရာများ 

ကိ ုထပ်တလလဲေဲြပာကာ သင်ကားေပး 

မည့်အစား      ေကျာင်းသားများသည ်

ြပဿနာတစ်ခုအတွက် အမျိးမျိးေသာ 

အေြဖများကိ ု   ရှာေဖွရန်၊    ၎င်းတို၏ 

စွမ်းရည်ကိ ုြမင့်တင်ရန ်သင်ယူကြခင်း 

အစ်ေရှး  ယ်ေကျးမ  ဂုဏ်ြပ န်းဆို အုပညာတက သိုလ်

သည် အပုညာ - ပညာေရးပင်ြဖစ်သည်။

အုပညာကို သင်ကားြခင်း

အပုညာကိသုင်ကား၍ ရ၏၊ မရ၏ 

ဆိုြခင်းကို အုပညာရှင်များက အေြဖ 

အမျိးမျိးေပးခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။ အချိက 

သင်ကား၍ ရိင်ုသည်ဟဆုိ၏ု။ အချိက 

သင်ကား၍ မရိုင်ဟုဆို၏။ မည်သိုဆို 

ေစ ိင်ုငတံကာတွင် အပုညာသင်ကား 

ေရးဆိုင်ရာ    သင်တန်းေကျာင်းများ၊ 

အြခားအရာများအေပ  ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ 

နားလည်သေဘာေပါက်လာေစသည်။ 

ယင်းမှတစ်ဆင့ ်  က မ်းကျင်မ ကိြုဖစ်ေပ  

ေစပီး  လူအဖွဲအစည်းှင့ ် ယ်ေကျးမ  

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ   အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစပါသည်။

အုပညာသင်ကားမ ၊  သင်ယူမ ကို 

တိုးတက်ေအာင်   လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့ ်

နည်းလမ်းမှာ အပုညာလက်ရာများှင့ ်

ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

အုပညာတက သိုလ်များ၏

ရည်မှန်းချက်

ိင်ုငတံကာရိှ  အပုညာေကျာင်းများ၊ 

အုပညာတက သိုလ်များ၏ ေယဘုယျ 

ရည်မှန်းချက်မှာ ိုးရှင်းသည်။ ိင်ုငသံား 

တို၏       တီထွင်ဖန်တီးိုင်စွမ်းအားကိ ု

ြမင့တ်င်ရန်ှင့ ်ယင်းဖန်တီးိင်ုမ စွမ်းအား  

များသည ်  မိမိတိုလူအဖွဲအစည်းဖွံဖိး

ှင့်  ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်ပညာရပ်များကိ ု

ေဖာ်ထတ်ုြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ ြမင့တ်င် 

ြခင်း၊     ထွန်းကားြပန်ပွားေစြခင်း၊ 

ေပါင်းစပ်ဖန်တီးြခင်းတိုကို  ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးရင်း     အုပညာဆိုင်ရာ 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ေမွးထုတ် 

ေပးရန်ပင်ြဖစ်သည်။     ထိုမှတစ်ဆင့် 

အုပညာြဖင့ ်ိုင်ငံဂုဏ်ကိုြမင့်တင်ရန်၊ 

အုပညာြဖင့ ်   အမျိးသားယ်ေကျးမ  

အစ်အလာများကို   ပိုမိုခိုင်မာေအာင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်၊    အုပညာ 

ြဖင့်    ြပည်သူကိုအလုပ်အေက းြပရင်း 

အမျိးသားေရးတာဝန်ကိ ု   ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ကရန်ပင်ြဖစ်သည်။

အုပညာတက သိုလ်သို 

တက်ေရာက်လိုလ င်

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာ 

တက သိုလ်(ရန်ကုန်)သည် ဒဂုံမိသစ ်

ေတာင်ပိင်ုး  (၂၆) ရပ်ကွက်  ေအာင်ေဇယျ 

လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။  ရန်ကုန်၊  ပဲခူး၊ 

ဧရာဝတီ၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးများ 

ှင့်   ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်များ၏ 

စာစစ်ဌာနများမှ တက သိုလ်ဝင်စာေမး

ပွဲေအာင်ြမင်ခဲ့သူများ      တက်ေရာက ်

ိုင်သည်။    အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် 

အုပညာတက သိုလ်  (မ ေလး)သည် 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး  ပုသိမ်ကီးမိနယ်  

အုန်းေချာေကျးရာ   ေရ စာရံဘုရားလမ်း 

တွင်    တည်ရှိသည်။    ေနြပည်ေတာ်၊ 

မ ေလး၊ မေကွး၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

များှင့် ရှမ်း၊  ကချင်၊  ကယား၊  ချင်း 

ြပည်နယ်များ၏     စာစစ်ဌာနများမှ 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ    ေအာင်ြမင်ခဲ ့

သူများ တက်ေရာက်ိုင်သည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

  သက်ဦးေမာင(်ယ်ေကျးမ )

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်  အုပညာတက သိုလ်(မ ေလး)။

သဘင်ပညာရပ်သင်ယူေလ့ကျင့်မ ။

အုပညာတက သိုလ်ကီးများ အထင် 

ကရရှိေနေသာေကာင့ ်    အုပညာကို  

သင်ကားရန်လိုအပ်ေကာင်း    ထင်ရှား 

သည်။    အုပညာဆိုင်ရာ   သီအိုရီှင့် 

သေဘာတရားများကိ ုထတ်ုတ်ုြပလျက် 

လက်ေတွဖန်တီးမ ကို လမ်း န်ြပြခင်း

သည်အုပညာဆိုင်ရာ    သင်ကားမ  

လုပ်ငန်းပင်ြဖစ်သည်။   အုပညာကို 

သင်ကားေပးြခင်းသည် ပိုမိုအဓိပ ာယ်ရိှ 

ေသာ တီထွင်ဖန်တီးမ ကိ ုြဖစ်ေပ ေစရန် 

တွန်းအားေပးသည်။     မိမိကိုယ်ကိုှင့ ်

အုပညာအေတွအကံများတွင ် ပါဝင် 

ပတ်သက်မ  ပုံစံအမျိးမျိးကို အနီးကပ ်

ကည့် ြခင်း၊ ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာေလလ့ာြခင်း 

အားြဖင့် လူသားတုိ၏ အြပအမူ၊ ေတွးေခ  

ိုင်မ ၊  အလားအလာှင့် သင်ယူမ တိုကို 

နားလည်သေဘာေပါက်ေစကာ ထပ်ဆင့် 

ဖန်တီးေစြခင်းပင်ြဖစ်သည်။  တီထွင် 

ကဆံမ  (Innovation)ှင့ဖ်န်တီးိင်ုစွမ်း 

(Creativity)တိုကိ ုဆရာသင်ကား န်ြပ 

သည့အ်တိင်ုး ေလက့ျင့်ိင်ုသည်ှင့အ်မ  

အုပညာသင်ကားမ      ေပါက်ေရာက ်

တိုးတက်မ အတွက် အေထာက်အကြူဖစ် 

ေစရန်ြဖစ်သည်။ သိုအတွက် မမိကိိယ်ုကိ ု

ယုံကည်မ ှင့်   က မ်းကျင်မ ရှိေသာ 

အုပညာရှင်များ   ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေမွးထုတ်ေပးရန်ပင်ြဖစ်သည်။

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အပုညာ 

တက သိလ်ု  (ရန်ကန်ု၊ မ ေလး)တိုသည် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏  အုပညာသင်ကားေရး 

ဆိုင်ရာ   တက သိုလ်ှစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ရည်မှန်းချက်မှာ ြမန်မာယ့်ေကျးမ သခုမု 

အေမအွှစ်(သဘင်၊ ဂတီ၊ ပန်းချ၊ီ ပန်းပ)ု

ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးတွင် ယ်ေကျးမ သည်   

အေရးပါေသာ  အစတ်ိအပိင်ုးတစ်ရပ်အြဖစ် ပါဝင် 

ေနေကာင်း  ိုင်ငံတိုင်းက     ခံယူထားသည်။   

ယ်ေကျးမ အဆင့အ်တန်းြမင့မ်ားေသာ   ိင်ုငတံိင်ုး  

အမျိးသားအကျိးစီးပွားှင့ ်အမျိးသားယ်ေကျးမ  

ကို  ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေလ့ရှိသည်။   အဘယ် 

ေကာင့်ဆိုေသာ်  ိုင်ငံတည်ရှိမ ၏  သမိုင်းအစ် 

အလာှင့်  ိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက ာ   အမျိးသားေရး 

စိက်ုလက ဏာတိုသည် ယ်ေကျးမ တည်းဟေူသာ  

ိုင်ငံ၏အသက်ဝိညာ်အေပ    တည်မှီေနေသာ 

ေကာင့်ြဖစ်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

တက သိုလ်ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းမှာ 

၁၀  တန်းေအာင်ဟု  သတ်မှတ်သည်။ 

သိပ ံတဲွ၊  ဝိဇ ာတဲွ၊  အမှတ်အနည်းအများ 

မခွဲြခားဘဲ အုပညာဝါသနာပါြခင်းှင့် 

အုပညာဗီဇရှိသူကို  ေရးချယ်လက်ခံ 

သည်။ ဝင်ခွင့ ်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ 

ှင့်  လူေတွစစ်ေဆးမ ကို  ခံယူရမည ်

ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းတက်ေရာက်ခွင့်ရပီဆုိလ င်  

ပထမှစ်ဝက်ကိ ု    ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ 

မတ် ၃၀ ရက်အထ ိ တက်ေရာက်ပီး ဧပ ီ

တွင်  ေကျာင်းတစ်လပိတ်ကာ   ဒုတိယ 

ှစ်ဝက်ကို ေမ ၁ ရက်မှ  စက်တင်ဘာ 

၃၀ ရက်အထိ    တက်ေရာက်ကရမည ်

ြဖစ်သည်။     ေအာက်တိုဘာတစ်လ 

ေကျာင်းပိတ်သည်။ မတ်ှင့်  စက်တင်ဘာ 

တိုတွင်  ပထမှစ်ဝက်ှင့ ် ဒတုယိှစ်ဝက် 

စာေမးပဲွများကိ ု  စာေတွှင့ ် လက်ေတွ 

ှစ်မျိး  ေြဖဆိုကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာ 

တက သုိလ်(ရန်ကုန်)တွင်  ဘဲွလွန်ဒီပလုိမာ 

သင်တန်းများ  (PGDA,PGDM, PGDAA, 

PGDLM)များှင့် အုပညာ ကွန်ပျတာ 

ဒီပလိုမာ    (Dip.CA- Computer Art)

တိုကိုပါ    တက်ေရာက်သင်ကားိုင်ပါ 

သည်။      ေကျာင်းတက်ေရာက်လိုသူ၊ 

သင်တန်းတက်ေရာက်လိုသူများ  အေန 

ြဖင့်  သင်တန်းေရးရာဌာန   (ဖုန်း-၀၉-  

၄၂ ၁၀၁၂၈၀၈/ ၀၁၃-၅၉၀၂၅-ရန်ကန်ုှင့် 

၀၉ -၂၅၀၇၀၀၅၁၅/၀၈၅-၄၀၁၈၄)တိုကိ ု 

အေသးစိတ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

သင်ကားေပးမ ှင့်ဘွဲအပ်ှင်းမ 

အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာ 

တက သိုလ် (ရန်ကုန်၊ မ ေလး)မှ   ဂီတ 

ပညာ၊ သဘင်ပညာ၊ ပန်းချပီညာ၊ ပန်းပု 

ပညာ၊ ပ်ုရှင်ှင့ ်ြပဇာတ်ပညာရပ်များကိ ု

သင်ကားေပးသည်။   ဂတီပညာရပ်တွင် 

ဂီတေဗဒ၊ ကမ ာ့ဂီတသေ  ကတ၊ အဆို 

ပညာ၊ တိုင်းရင်းသားိုးရာဂီတ၊ ဂီတ 

ဖဲွသမီ  ဘာသာရပ်များသင်ကားရသည်။ 

သဘင်ပညာရပ်တွင် အကှင့ ်အကေဗဒ၊ 

ဇာတ်ပုိေတးဂီတ  (မဟာဂီတ  အဆုိှင့်   

ပတ လားအတီးလက်ေတွ)၊  ဇာတ် န်း 

ေရးြခင်းပညာ၊    ဇာတ်စင် န်ကားမ  

ပညာ၊     ြမန်မာ့ိုးရာဇာတ်ကီးပညာ၊     

ြမန်မာ့ိုးရာုပ်ေသးပညာများ သင်ကား 

ရသည်။ ပန်းချပီညာရပ်တွင် ပန်းချသီမုိင်း၊  

ရသခံစားမ ၊  အေြခခံပုံဆွဲပညာ၊ ပန်းချ ီ

နည်းပညာ၊  ဒီဇိုင်း၊  ြမန်မာ့ိုးရာပန်းချ၊ီ  

ရသပန်းချ၊ီ  လပ်ုငန်းပန်းချပီညာရပ်များ 

သင်ကားရသည်။    ပန်းပုပညာရပ်တွင ် 

ပန်းပုပညာသမိုင်း၊    ပန်းပုနည်းပညာ၊ 

ြမန်မာ့ိုးရာပန်းပ၊ု ခ ာေဗဒ၊ အေြခခံပံုဆဲွ၊ 

ပံုေဖာ်နည်းပညာ၊ ေခတ်ပိင်ပန်းပုတိုကို 

သင်ကားရသည်။  ုပ်ရှင်ှင့ ်  ြပဇာတ် 

ပညာရပ်တွင် ဇာတ်လမ်းဇာတ် န်းပညာ၊ 

စစီ် န်ကားမ ဒါိက်ုတာပညာ၊ ပ်ုရှင် 

ဓာတ်ပုပံညာ၊ သပ်ုေဆာင်ပညာ၊ တည်း 

ြဖတ်ပညာရပ်များ သင်ကားရပါသည်။

ဝါသနာပါရာ၊ ှစ်သက်ရာပညာရပ ်

တစ်ခုကုိ ေရးချယ်သင်ယူုိင်ပီး ဘွဲကိ 

သင်တန်း ေလးှစ်ပီး၍ ေအာင်ြမင်လ င် 

ဝဇိ ာဘဲွ(ဂတီ)၊ ဝဇိ ာဘဲွ(သဘင်)၊ ဝဇိ ာဘဲွ 

(ပန်းချ)ီ၊ ဝဇိ ာဘဲွ(ပန်းပ)ု၊ ဝဇိ ာဘဲွ(ပ်ုရှင် 

ှင့်ြပဇာတ်)ဘွဲများ   အပ်ှင်းသည်။ 

အရည်အချင်းြပည့်မီပါက  မဟာဝိဇ ာ 

ဘဲွကိသင်တန်း ဆက်လက်တက်ေရာက် 

ိင်ုသည်။ ဘဲွယလူက်ရာမွန်စွမ်းရည်ြပပဲွ 

ှင့်   စင်တင်တင်ဆက်ပွဲကို  အမျိးသား 

ကဇာတ်ုံ၌ ကျင်းပပီး  ဘွဲှင်းသဘင ်

အခမ်းအနားကို   ရန်ကုန်တက သိုလ် 

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌    ဘွဲအပ်ှင်းပွ ဲ

ကျင်းပသည်။

ေပျာ်ရ င်မ ၊ ေအာင်ြမင်မ ှင့် 

အခွင့်အလမ်း

တက သိုလ်စတက်သည်ှင့ ် ေမာင် 

မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲှင့ ်   တက သိုလ် 

မိတ်ဆက် ရက်သတ ပတ်ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွက

ဦးစွာကိဆိုေနမည်ြဖစ်သည်။   ေနာင် 

ေတာ်စီနီယာေကျာင်းသားများ၏ ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်မ များကိုလည်း  ကည့် ကရ 

မည်။ စာသင်ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း ဘာသာ 

ရပ်ဆိုင်ရာအုပညာြပပွဲ၊   ပိင်ပွဲများ၊ 

စကားရည်လုပဲွ၊ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပဲွ၊ 

စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ၊ ေမဂျာေပါင်းစုေံဘာလုံး 

ပိင်ပဲွများကုိ ဝါသနာပါရာ ဆင် ဲုိင်က 

သည်။     စာသင်ှစ်တစ်ှစ်(မတ်လ 

ေနာက်ဆုံးပတ်တွင်)  ချစ်သလူမ်းကားမှ  

တက သိုလ်သ  ကန်ပွဲကိုလည်း     ပါဝင် 

ဆင် ဲိုင်ပီး     ေရတစ်ခါေလာင်းုံြဖင့ ် 

တစ်ဘဝလုံးစိုေနေစမည့ ်   အမှတ်တရ 

ေပျာ်ရ င်မ မျိး ခံစားကရေပလိမ့်မည်။

အုပညာတက သိုလ်ေကျာင်းသား 

ဘဝတွင် ှစ်ိင်ုငယံ်ေကျးမ ဖလှယ်ေရး

အစီအစ်ြဖင့်     ြပည်ပိုင်ငံများသို 

သွားေရာက်ေဖျာ်ေြဖခွင့်၊   ေလ့လာခွင့် 

အခွင့်အလမ်းများ ရရှိိုင်သည်။ ိုင်ငံ 

ေတာ်အဆင့် ယ်ေကျးမ ဆုိင်ရာ အခမ်း 

အနားများတွင်   ပါဝင်ခွင့်၊   ကူညီခွင့်ရရိှ 

ကမည်။ အခါအားေလျာ်စွာ ိင်ုငတံကာ 

အပုညာတက သိလ်ုများ၊ ေကျာင်းများမှ 

ပညာရှင်ကီးများလာေရာက်ကာ ေဟာ 

ေြပာြခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်း၊ သင်တန်းပိုချ 

ြခင်းများကိုလည်း   ေလ့လာမှတ်သား 

သင်ကားခွင့်ရရှိကမည ်ြဖစ်သည်။

အုပညာဆိုင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းတက သိုလ်ြဖစ်သြဖင့ ်ေကျာင်း 

ပီးလ င် လပ်ုငန်းခွင်နယ်ပယ်အသီးသီးသို  

ယုံကည်မ ၊   ရဲဝံ့မ ၊    က မ်းကျင်မ တိုြဖင့်  

ပညာရဲရင့်ပွဲလယ်တင့်ကာ    ေခါင်းေမာ ့  

အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။

ယခအုခါ အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် 

အပုညာတက သိလ်ု(ရန်ကန်ု၊ မ ေလး)

မှ      ေကျာင်းဆင်းဘွဲရ   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများသည် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီး 

ဌာနများတွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအြဖစ ်

လည်းေကာင်း၊    သက်ဆိင်ုရာ အပုညာ 

နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အုပညာရှင်၊  

အတတ်ပညာရှင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက် ရိှကပါသည်။

ဂုဏ်ယူစရာ အုပညာေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ

ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးတွင် ယ်ေကျး  

မ သည်   အေရးပါေသာ  အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ရပ်အြဖစ်ပါဝင်ေနေကာင်း  ိုင်ငံ 

တိုင်းက  ခံယူထားသည်။  ယ်ေကျးမ  

အဆင့အ်တန်းြမင့မ်ားေသာ   ိင်ုငတံိင်ုး 

အမျိးသားအကျိးစီးပွားှင့ ်  အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ကို   ဦးစားေပးေဆာင်ရက ်

ေလ့ရှိသည်။  အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်        

ုိင်ငံတည်ရိှမ ၏ သမုိင်းအစ်အလာှင့် 

ိင်ုင၏ံဂဏ်ုသကိ ာ အမျိးသားေရးစိက်ု 

လက ဏာတိုသည်  ယ်ေကျးမ တည်း 

ဟူေသာ  ိုင်ငံ၏အသက်ဝိညာ်အေပ  

တည်မှီေနေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

အုပညာတက သိုလ်ေကျာင်းဆင်း 

လူငယ်ေမာင်မယ်များသည ်အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့်    အမျိးသားေရးစိုက ်

လက ဏာများကိ ုထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ိုင်ေသာ၊ တီထွင်ကံဆမ ၊ ဖန်တီးိုင်မ  

စွမ်းပကားြဖင့ ်   ိုင်ငံ၏တိုးတက်မ ကို 

ေရှး ိုင်ေသာ     ိုင်ငံ့သားေကာင်းများ 

အြဖစ်      ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူကရမည ်  

ြဖစ်ပါသည်။     ။

တိုင်းရင်းသားစုံည ီအမိတက သိုလ်ဆီမှာ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျသည်     တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်

ှင့်   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ  လိုက်ပါလျက ်

ယမန်ေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    မိတ်ခိုင ်    လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နီယာုံးသို  သွားေရာက်၍ ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆံုစ် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နယီာ ဦးဝင်းဗိလ်ုက တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

ခိုင်အလိုက်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍ တင်ြပရာ   ဒုတိယဝန်ကီးက  မိမိတို၏ 

အလုပ်တာဝန်များကိ ုေစတနာထား၍ ေကျပွန်စွာ 

ကိးပမ်းထမ်းေဆာင်ကရန်၊ အြခားေသာ ဆက်စပ် 

ဌာနများှင့လ်ည်း ေဒသဖံွဖိးေရးှင့ ်ြပည်သမူျား၏ 

လမူ စီးပွားဘဝ ဖံွဖိးတုိးတက်ရန်အတွက် ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ကရန်၊  ဓာတ်အားလိုင်းများှင့ ်

ဓာတ်အားခွဲုံများ၏ ကံ့ခိုင်မ များအား အမဲမြပတ ်

စစ်ေဆး၍  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ ထိန်းသိမ်းြပြပင် 

သွားကရန်၊  ဓာတ်အားေပျာက်ဆံုးမ များ ယခုထက် 

ပိုမိုေလျာ့နည်းေစေရး    စီမံချက်များေရးဆွဲချမှတ ်

ေဆာင်ရက်ရန်၊ လ ပ်စစ်မီးမရရိှေသးသည့် ေကျးရာ 

များအား  လ ပ်စစ်မီးသွယ်တန်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက် 

ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူများ၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ေဒသအတွင်းရှိ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမစွဲမ်းအင်အရင်းအြမစမ်ျားကိ ုအကျိးရိှရိှ ထတ်ုယသူုံးစဲွိင်ုရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ရန်၊ ိင်ုငေံတာ်ှင့ ် ြပည်သမူျား၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုအပ်ချက်ကိ ု ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်ေဒသအတွင်းရှ ိ

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်  အရင်းအြမစ်များကို 

အကျိးရိှရိှ ထုတ်ယူသံုးစဲွုိင်ရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စမီကံန်ိးအသစ်များအား ဆိုးကျိး 

သက်ေရာက်မ    အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန ်  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သလိ ု  လက်ရှိ 

လည်ပတ်ေနသည့်    ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏ 

ထုတ်လုပ်မ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက်လည်း 

အေလးအနက် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒသ 

အတွင်းရိှ အေသးစား ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံများမ ှ  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  ပိုမိုထုတ်လုပ်ိုင ်

ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ Solar PV Hybrid Mini-grid 

များ   တပ်ဆင်သုံးစွဲြခင်းများြဖင့်  လက်ရှိဒီဇယ် 

ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏    ဒီဇယ်ဆီသုံးစွဲမ ကို 

ေလ ာ့ချိုင်သည့်အတွက် ိုင်ငံေတာ်မှ ိုင်ငံြခားေင ွ

သုံးစွဲရမ ကို  ေလ ာ့ချေပးိုင်၍  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်ုလပ်ုစရတ်ိ ကီးြမင့မ် ှင့ ်ဒဇီယ်ဆသီုံးစဲွမ များြပား 

ြခင်းစသည့ ်ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများကိပုါ ေလ ာခ့ျေပး 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အေသးစား ေရအားလ ပ်စစ် 

အရင်းအြမစ်ရှိသည့်    ေနရာများတွင်    Micro 

(သိုမဟုတ်) Mini Hydropower Mini-grid များကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီး လက်ရိှ ြမန်မာ ့

ဓာတ်အားစနစ်ှင့် ထပ်မံချတိ်ဆက်ကာ Regional 

Grid အြဖစ် ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မှာကားပီး   ဝန်ထမ်းများအား  ေထာက်ပံ့ေငွများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍  ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

မိတ်မိတွင ်  ဓာတ်အားထုတ်လုပ်  ြဖန် ြဖးလျက ်

ရိှေသာ Petro & Trans ကမု ဏ၏ီ ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

များြဖစ်ေသာ စက်တပ်ဆင်အင်အား(500)KVA ငါးလံုး 

တပ်ဆင်ထားေသာ   စုစုေပါင်း  တပ်ဆင်အင်အား 

(2500)KVAရိှ ကန်ဖျားဒဇီယ်သုံး ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

ှင့ ်စက်တပ်ဆင်အင်အား(1250)KVA ှစ်လုံး၊ (1000)

KVA တစ်လံုး၊ (500)KVA ၁၆ လံုး၊ (560)KVA ၁၁ လုံး  

စုစုေပါင်း    တပ်ဆင်အင်အား     (17660)KVA ရှိ 

ကုန်းေဖာက် ဒီဇယ်သုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံတိုသို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး   လ ပ်စစ်အ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး၊   ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေရး၊  ဒီဇယ်ဆီကို အသုံးြပလည်ပတ်ရ 

ေသာ ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ ြဖစ်သည့်အတွက ်

မီးေဘးအ ရာယ်   ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များကို  အေလးထားဂုြပ  ေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်

လိုအပ်သည်များကိ ုမှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၆

ိင်ုငပံိင်ုက  အတွက်  ိင်ုငတံကာစာရင်းစမံျား၊ 

ေငွသားအေြခခံ အပိုင်း(၁) International  Public 

Sector Accounting Standards – IPSAS, Part -1 

of  Cash-Basis သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ   အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၈  နာရီခဲွတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီမံကိန်း 

ှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန် 

က  ြပည်သူဘ  ာ   စီမံခန်ခွဲမ စနစ်သို   ေြပာင်းလ ဲ

ကျင့်သုံးရာတွင ်အစိုးရဌာန၊   အဖွဲအစည်းများ၏ 

ဘ  ာေရးစာရင်းများ  ေရးဆွဲတင်ြပသည့်စနစ်ကိ ု

ိုင်ငံတကာတွင ် ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

ိုင်ငံပိုင်က  အတွက်    ိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ 

(International   Public  Sector  Accounting 

Standards – IPSAS)သို  ကူးေြပာင်း   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာ

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

တိုက  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင် ကမ ာ့ဘဏ်ှင့်  ပူးေပါင်းေရးဆွဲခဲ့ေသာ 

IPSAS Transition Plan and Roadmap အရ Cash 

Basis မှ Accrual basis သို အဆင့ဆ်င့က်ူးေြပာင်းြခင်း 

ကိ ု၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၃၂ ခုှစ်အထိ အဆင့် (၄) ဆင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်  လုပ်ငန်းစ်များကိ ု  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် အချန်ိဇယားများကိ ုြပင်ဆင် 

ေရးဆဲွပီး ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလး 

သည်   ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဒဂုံမိသစ် 

ေတာင်ပိုင်းမိနယ ်   အမှတ်(၇) 

လမ်းမကီးှင့် အမှတ် (၂) လမ်းမ 

ကီးအကားရှ ိ     ြပည်သူအငှား 

အမ်ိရာ တည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

လုပ်ငန်းခွင်သို     ေရာက်ရှိပီး 

ရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်    ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး     ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ေဆာက်လပ်ုေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်း 

ရှင်များအသင်းချပ်၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

လိုင်စင်ရ   ကန်ထိုက်တာများ 

အသင်းချပ်တိုမှ    ဥက   များှင့် 

တာဝန်ရှိသူများအား    ေတွဆံု

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေတွဆုစံ်  တာဝန်ရိှသမူျားက 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်မ ကို 

က  အလိက်ု ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ုိင်ငံေတာ် 

ိုင်ငံပိုင်က  အတွက် ိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ၊ ေငွသားအေြခခံ အပိုင်း (၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ထုိေကာင့်   လက်ရိှေဆာင်ရက်ေနသည့်  အရအသံုး 

ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်း    အေကာင်အထည်ေဖာ်မ  

ဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ြပစုတင်ြပြခင်း၊ ေငွစာရင်း 

ေခါင်းစ်များသတ်မှတ်ြခင်း၊ အစိုးရစာရင်းေပါင်းချပ် 

ြခင်းှင့ ်  ဘ  ာေရး အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းတိုကိ ု

အေြခခံ၍  ိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ  (IPSAS) ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းသားများအေနြဖင့် မိမိတုိဌာန၏ လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်တွင် လက်ေတွ ြပန်လည်အသံုးချုိင်ရန်ှင့် 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဘ  ာေရးအစီရင်ခံစာ ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာေစရန်အတွက် ပိုချသည့သ်င်ခန်းစာများ ကိးစား 

သင်ယူေလ့လာပီး      ဆင့်ပာွးသင်ကားေပးရန ်

တုိက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ ်

ေဒါက်တာကံေဇာ်က  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ြပည်သ ူ

ပိုင်/အများပိုင/်အစိုးရိုင်ငံပိုင်စာရင်းများ  (စာရင်း 

ကိုင်စံများ)ကို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရန် စံသတ်မှတ် 

ြခင်းသည်  ိုင်ငံတကာ  ြပည်သူစာရင်းစနစ်တွင ်

လိက်ုေလျာညေီထ ွသဟဇာတြဖစ်ေစရန် ကမ ာ့ိင်ုင ံ

များကိ ုလိုက်နာေြပာင်းလဲကျင့်သုံးေစရန ် ကိးစား 

လာြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း 

များ၏ စာရင်းများ  ေရးဆဲွတင်ြပမ ကိ ုအများလက်ခ ံ

ကျင့်သုံးေနသည့ ် စာရင်းထားနည်းစနစ ်(GAAP)မှ 

ိုင်ငံပိုင်က  အတွက်    ိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ 

(IPSAS) သို အသွင်ကူးေြပာင်းေရး  လုပ်ငန်းစ်ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  လက်ရှိ 

ကျင့သ်ုံးေနသည့ ်စာရင်းထားနည်းစနစ်ှင့ ်ိင်ုငပံိင်ု 

က  အတွက်  ိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ (IPSAS)

တုိအကား ကွာဟချက်များကုိ ကမ ာ့ဘဏ်၏ အကူ 

အညီြဖင့် ဆန်းစစ်ချက်ြပလုပ်ခ့ဲပီး ြပြပင်ေဆာင်ရက် 

ရန်   လိုအပ်ေနမ များကိုလည်း   IPSAS Transition 

Plan and Roadmap ကို ေရးဆွဲ၍  IPSAS  အသွင် 

ကူးေြပာင်းေရးကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၃၂ ခုှစ်အထိ 

ေဆာင်ရက်သွားရန် လျာထားပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

တွင် IPSAS  ကျင့်သုံးမ    ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက ်

ြပြပင်ေြပာင်းလေဲဆာင်ရက်ရာတွင်  လိအုပ်ချက်များ 

ကို   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ၌   Key 

Stakeholder များအြဖစ် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ ်

ချပ်ုံး၊       စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ အြခားှီး ယ် ဝန်ကီး 

ဌာနများှင့်အဖွဲအစည်းတိုမှ    အကီးအကဲများ၊ 

ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ   အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူများ 

စုစည်းေပါင်းစပ်ညိ  င်း      ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ   ဒတုယိဝန်ကီး 

များ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိ 

ကီးများ၊  သင်တန်းကထိကများှင့ ်   ရသုံးမှန်းေြခ

ေငစွာရင်းဦးစီးဌာနှင့် ေငွတုိက်ဦးစီးဌာနတုိမှသင်တန်း 

သား  သင်တန်းသူများ  တက်ေရာက်ကသည်။

သင်တန်းကာလမှာ    ရက်သတ   ၁၄  ပတ် 

ကာြမင့မ်ည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါသင်တန်းကိ ုြမန်မာိင်ုင ံ

တွင် ခိင်ုမာအားေကာင်းသည့ ်ြပည်သူဘ  ာေရးစနစ် 

ြဖစ်ေပ လာေရးအတွက ် အေထာက်အကူြပေစရန် 

ရည်ရယ်၍ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးတို  ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ရန်ကုန်၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် မ ေလးတိုတွင် အိမ်ရာစီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ပထမအဆင့်အေနြဖင့် အိမ်ခန်းေပါင်း  ၅၀၀၈ ခန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

စီမံအုပ်ချပ်ေရး     ေကာင်စီ၏ 

လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ြပည်သူ 

များှင့်      ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 

ေနထုိင်ေရး  အဆင်ေြပေစရန်ှင့် 

အလုပ်အကုိင်  အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိေစရန်အတွက်    ရန်ကုန်၊ 

ေနြပည်ေတာ်ှင့ ် မ ေလးတိုတွင် 

အိမ်ရာစီမံကိန်းကို   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ရာ      ပထမအဆင့်အေနြဖင့ ်

အိမ်ခန်းေပါင်း  ၅၀၀၈ ခန်းကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။

ယခု   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဒဂုံမိသစ်  ေတာင်ပိုင်းမိနယ ်

တွင်  ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန 

မိြပှင့ ်  အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီး 

ဌာန၏    ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံ    ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ   အသင်း 

ချပ်ှင့်     ြမန်မာိုင်ငံလိုင်စင်ရ 

ကန်ထိက်ုတာများ   အသင်းချပ် 

တိုမှ အ ေဆာက်အအုံ ၁၉၄  လုံး၊ 

အိမ်ခန်းေပါင်း     ၃၁၀၄  ခန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်လပ်ုငန်းပီးစီး 

မ တိုကို    မိမိလာေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးြခင်း      ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အသင်းချပ်များ၏      လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်စ်  ေတွ ကံရမည့ ်

အခက်အခဲများ၊ ဘ  ာေရးဆုိင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကို    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ သက်ဆိုင် 

ရာဝန်ကီးဌာနများှင့်  ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းပီး  ကူညီေဆာင်ရက်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အသငး်ချပ်များ   အေနြဖင့် 

အိမ်ရာ    စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ 

သတ်မှတ်အချနိ်မီ      ပီးစီးေရး 

အတွက်  စာချပ်ပါစည်းကမ်းများ၊ 

ဥပေဒစည်းမျ်း၊   စည်းကမ်းများ 

ှင့်အညီ   လိုက်နာေဆာင်ရက် 

ေပးရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဘ  ာေငွများ ေလလွင့်မ မရှိေစ 

ရန်ှင့ ် လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်စွာ 

ပီးစီးေရးအတွက်   ဆက်လက် 

ဝိုင်းဝန်း    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ရန်လိုေကာင်း။

အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်း ေနထုိင် 

မည့်သူများ    အဆင်ေြပေစေရး 

အတွက်  ေရ/မီး ရရှိေရး၊  အရိပ်ရ 

သစ်ပင်များ   စိုက်ပျိးေပးိုင်ရန ်

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနတုိှင့် ပူးေပါင်း 

ပီး သစ်ပင်များစုိက်ပျိးေပးရန်တုိ

ကိုမှာကားပီး   လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်ဝန်ကီး 

ှင့်အဖွဲသည်    အိမ်ရာတည ်

ေဆာက်ေရး   စီမံကိန်းအတွင်း 

တည်ေဆာက်ပီး အိမ်ရာများှင့ ်

တည်ေဆာက်ဆဲ   အိမ်ရာများကိ ု

လှည့လ်ည်ကည့်  စစ်ေဆးသည်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  ဒဂံုမိ 

သစ်ေတာင်ပိုင်း     မိနယ်တွင် 

ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ  စီမံကိန်း 

အေဆာက်အအုံ    ၁၉၄  လုံး၊ 

အိမ်ခန်းေပါင်း  ၃၁၀၄  ခန်းကို 

ြမန်မာိုင်ငံ     ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ချပ်မှ အေဆာက်အအုံ  ၉၇ လုံး 

တွင်   ၅၉   ရာခိုင် န်း  ပီးစီး၍ 

ြမန်မာိင်ုင ံလိင်ုစင်ရ ကန်ထိက်ု 

တာများအသင်းချပ်မှ အေဆာက် 

အအုံ  ၉၇ လုံး ေဆာင်ရက်ရာ ၅၁ 

ရာခိုင် န်း  ေဆာင်ရက်ပီးစီး၍ 

စုစုေပါင်း    အိမ်ရာစီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းများ     ပျမ်းမ   ၅၅ 

ရာခုိင် န်း  ပီးစီးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဟသ  ာတ   ဇွန်   ၆
ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရး မွမ်းမသံင်တန်း(၁/၂၂) ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကိ ု

ယေန  နံနက် ၈ နာရီက ဟသ  ာတမိ လယ်တီကွင်းရပ်ကွက်ရှ ိခိုင် 
မီးသတ်ဦးစီးဌာနုံး အစည်းေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ     ဥက    
ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်က  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  ခိုင်မီးသတ ်
ဦးစီးမှး ဦးစုိးေနာင်က   ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရး  မွမ်းမသံင်တန်း ဖွင့်လှစ် 
ရြခင်းရည်ရယ်ချက်များှင့်  သင်တန်းတွင် သင်ကားေပးမည့်ဘာသာရပ် 
များကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဟသ  ာတခိုင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး (မွမ်းမံ)သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
အဆိုပါသင်တန်းကို  ဟသ  ာတခိုင်အတွင်းရှိ  မိနယ်များမ ှ 

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ ၊ ပရဟိတ ေဆာင်ရက် 

ေနကေသာ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများမ ှသင်တန်းသား စုစုေပါင်း ၃၅ 
ဦးတိုကို  အေြခခံကိးချည်နည်း  ေရြပင်သက်ကယ်နည်း၊  ေြမြပင ်

သက်ကယ်နည်း၊   အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံများမှ  လူနာသယ် 
ေဆာင်နည်း၊ ေရတွင်းအသက်ကယ်နည်း၊ ငလျင်ေဘးအ ရာယ် ကူညီ 
ကယ်ဆယ်ေရးှင့်  အြခားသဘာဝေဘးများ  ကံေတွလာပါက အချန်ိ 
ှင့်တစ်ေြပးည ီ  တုံြပန်ကူညီိုင်ေရးနည်းစနစ်များကိ ု   ငါးရက်ကာ  
ဖွင့်လှစ်ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။         ကိုေဇာ်-ဟသ  ာတ



ဇွန်   ၇၊  ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာွန်ေဖသည် ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေရ ေလး၊  ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်   ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊    ရခိုင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးများှင့်အတူ ယေန  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင်  ေကျာက်ြဖပညာေရး ဒဂီရေီကာလပ်ိ 

သုိေရာက်ရိှပီး ေကျာက်ြဖပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ  

၏ ဥပဓိုပ်ေကာင်းမွန်ေရး  ေဆာင်ရက်မည့်အေြခ 

အေနများ၊   အေဆာက်အအုံေနရာချထားမ ပုံစံများ၊ 

မူလအေဆာက်အအုံများကိ ု      ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ရန်အေြခအေနများ၊     ဖျက်သိမ်းမည့ ်

အ ရာယ်ေဆာင်အေြခအေနများ၊ လက်ရိှေြမေနရာ 

အေနအထားှင့ ်တိုးချဲအေဆာက်အအုေံဆာက်လပ်ု 

ိင်ုမည့်အေြခအေနများကုိ  ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်          ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ     ေကျာက်ြဖမိနယ် 

အမှတ်(၁)  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသို 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၆ 

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်     ထိန်းသိမ်းေရးေနကိ ု

ဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးှင့ ်ရာသဦတေုြပာင်းလြဲခင်းဆိင်ုရာ ေခါင်းစ်ြဖင့် 

ေဟာေြပာပွဲကိ ုရန်ကုန်မိ ဒဂုံမိသစ်မိနယ ်ဒဂုံ 

တက သိုလ်၌ ယေနညေနပိုင်းတွင ်ကျင်းပသည်။

ေဟာေြပာပွဲတွင ်ဒဂုံတက သိုလ်ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာသာထွန်းေမာင်က    အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး ဒတုယိပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာမျိးမင်း 

က “ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ”ေခါင်းစ်ြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ူပေဗဒဌာနမှ ပါေမာက ေဒါက်တာ 

ေဒ ရီရီသူက    “ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

မေှးေဆာင်ရက်ေပး”ေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း 

ေဟာေြပာကသည်။

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်        ထိန်းသိမ်းေရးေနကိ ု

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်   ဒဂုံတက သိုလ်ဝင်းအတွင်း 

သီးပင်စားပင်ှစ်မျိးအပါအဝင် မျိးစိတ် ၁၀ မျိးမှ 

ပျိးပင် ၁၀၀၀ ကို ဆရာ ဆရာမှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများက ဇွန်လအတွင်း စိုက်ပျိးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ ( သတင်းစ် )

                ဓာတ်ပုံ - ကူး              

စစ်ကိုင်း   ဇွန်   ၆ 

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခဲွမ ပညာတက သုိလ်(စစ်ကုိင်း) 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိ ု

ပဲွှင့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေထာက်ပံေ့သာ ပထမ 

ှစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက် ပုံှိပ် 

စာအုပ်များ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု

တက သိုလ်ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌   ဇွန် ၂ ရက်တွင် 

ကျင်းပသည်။

သမဝါယမှင့်    စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ် 

(စစ်ကိုင်း) ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာမိုမိုရီက ကိဆို 

 တ်ခွန်းဆက်ဩဝါဒအမှာစကားေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ် 

(စီမံ)၊     သင်ကား/စီမံ ဌာနမှးများ၊   ပထမှစ် 

သင်ကားေပးမည့် ဆရာ ဆရာမများှင့် ေမာင်မယ် 

သစ်လွင်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား မတ်ိဆက် 

ေပးြခင်း၊ သင်တန်းေရးရာဌာနမှးက သင်တန်းေရးရာ 

ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

ထုိေနာက် သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရး

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်သည့ ်ပထမှစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

ေမာင်မယ်သစ်လွင ်၂၀၂ ဦးအတွက်       ေငွကျပ် 

၁၀၂၃၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့်     ပုံှိပ်စာအုပ်များကိ ု

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကိုယ်စား     ပါေမာက ချပ်က 

အတန်းကိုယ်စားလှယ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။ 

သတင်းစ်

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။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ ေကျာက်ြဖပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်သိုသွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး 

အေြခခပံညာေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေနမ များှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးေနမ ကိ ုကည့် အားေပး

ေရာက်ရိှပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်း 

စွာ ပညာသင်ကားေနမ ှင့် အသက် ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ် 

အထ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ေကျာင်းအေြခြပ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး   ထိုးံှေပးေနမ များ 

ကို သွားေရာက်ကည့် အားေပးကသည်။  

ဆက်လက်၍            ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်   ေကျာက်ြဖမိနယ်ရှ ိ

ေစတီေတာင်မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းခွဲ(မိမ)၊ အမှတ်(၄)အေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်း၊ အေြခခပံညာမလူတန်း 

လွန်ေကျာင်း ကညင်ေတာ(မိ)၊ အေြခခံပညာမူလ 

တန်းလွန်ေကျာင်း (ြပင်ြဖေမာ)်၊ အမှတ်(၂)အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းများသို သွားေရာက်၍ 

ေကျာင်းသူများ   ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေနမ  

များကို ကည့် အားေပးသည်။  

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားုိင်ေရးအတွက် လုိအပ် 

သည်များ ညီညီွတ်ွတ်ဝုိင်းဝန်းလက်တဲွေဆာင် 

ရက်ကေစလိေုကာင်း၊ သင်ကားေရးှင့စ်မီခံန်ခဲွေရး 

ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ ယခထုက် ပိမုိတုိုးတက်ေကာင်း 

မွန်ေအာင်  ကိးစားေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း 

မှာကားကာ   ေကျာင်းများအတွက ်   လိုအပ်သည့် 

ေကျာင်းေဆာင်များ၊ စာသင်ခန်းများ၊ ကွန်ကရစ်လမ်း 

များ၊ ေကျာင်းအတ်ုတတံိင်ုးများ၊ စာသင်ခုမံျား၊ ေရှင့် 

ေရသန်စက်စသည့်လိုအပ်ချက်များကိ ု ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သမဝါယမှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(စစ်ကိုင်း)

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲှင့် ေကျာင်းသုံးပုံှိပ်စာအုပ်များ

ေထာက်ပံ့ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ဒဂုံတက သိုလ်၌ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ ေဟာေြပာပွဲကျင်းပ

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင် စိမ်းစိုလှပကည်ူးရ၏



ဇွန်    ၇၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။

(ယမန်ေနမှအဆက်)

Myanmar Hard Talk သတင်းဌာနမှ သတင်း 

ေထာက် ဥက ာ က ယခု ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စအီေနြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆာင်ရက်မ များတွင် မည်သုိေသာစိန်ေခ မ များကို 

ေတွရှိရသည်၊     မည်သုိေကျာ်ြဖတ်ေနရသည်ကို 

သိလိုေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ သိလို 

ေကာင်း၊ ပညာေရးှင့််ပတ်သက်၍ ေကျာင်းသားများ 

ကိုေထာက်ပံ့ေနသည်မှာ   အင်မတန်ဝမ်းသာဖို 

ေကာင်းပါေကာင်း၊ ထိေုထာက်ပံမ့ သည် ယခ ုပထမ 

ှစ်အစမှာသာ ေထာက်ပံသွ့ားမည်လား၊ ေကျာင်းသား 

များ အခက်အခဲြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိသည့ ်  ှစ်ဝက်လို 

အချန်ိမျိးတွင်လည်း ေထာက်ပ့ံသွားရန်ရိှပါသလား၊ 

ပညာေရးေထာက်ပံမ့ များကိ ုအရပ်ဘက်အဖဲွအစည်း 

များှင့ေ်ပါင်းပီး မည်သိုချတ်ိဆက်၍ လပ်ုေဆာင်ရန် 

ရိှသည်ကုိ သိလုိေကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက် 

ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ အကမ်းဖက်မ များက ရိှေနဆြဲဖစ် 

ေကာင်း။

ထိုအကမ်းဖက်မ များအေပ တွင်  PDF၊ NUG 

တိုဘက်ကလည်း ဝါဒြဖန်သည့အ်ေနြဖင့ ် ၎င်းတိုိင်ု 

ေနပီ တပ်မေတာ်ကျ ံးေတာ့မည်ဟုေြပာေကာင်း၊ 

ထိအုေပ တွင် မည်သို ြပန်လည်ေြဖကားေပးိင်ုမည် 

ကို သိလိုေကာင်း၊      သံတမန်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

သံတမန်ေရးေဆာင်ရက်ေနသည့်     ကိစ အေပ တွင် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်မည်သို 

ေသာ  အခက်အခဲစိန်ေခ မ များရှိသည်၊     မည်သို 

ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုသလိိေုကာင်းေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ဆယ်ှစ်တာကာလအတွင်း သင်ခန်းစာ 

ယူရမည့်အေကာင်းအရာများကိ ု     မိမိေြပာခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ စိန်ေခ မ  

မှာ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ှစ်မျိးရှိေကာင်း၊ ထိုှစ်မျိး 

မှာ External Factors ှင့ ်Internal Factors ဆိသုည့် 

ြပည်တွင်း၊    ြပည်ပမှလာသည့်အေကာင်းအရာ 

ှစ်မျိးြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိို 

ရင်ဆိင်ုရသည့ ်အဓကိစန်ိေခ မ ကိ ု ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွတွင်လည်း မမိေိြပာခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိ 

ေြပာခ့ဲသည်မာှ                  ငိမး်ချမး်ေရးှင့်ပတ်သက်၍လညး် 

ေအာင်ြမင်မည်ဟု မိမိယံုကည်ေကာင်း၊ ေအာင်ြမင ်

မည်ဟု  ယုံကည်သည်မှာ   မိမိတိုတွင်    အချက် 

ေလးချက် ရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း။

နံပါတ်တစ်အေနြဖင့် အေတွအကံှင့်ပတ်သက် 

၍ မိမိတုိတွင်ရိှေကာင်း၊ နပံါတ်ှစ်အေနြဖင့ ်ေပးလာ 

သည့်အချနိ်အခါှင့်ပတ်သက်၍   လုပ်နည်းများ၊ 

လုပ်ိုင်ြခင်း၊  ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းများ   မိမိတိုတွင် 

ရိှေကာင်း၊    အချန်ိကာလအားြဖင့ ် မမိတိိုဘက်တွင် 

ရှိေကာင်းကို ေြပာခဲ့ေကာင်း၊ အဓိက မိမိတို  ထပ်မ ံ

ြဖည့်ဆည်းရမည်မှာ  ြပည်သူလူထု၏   ပါဝင်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ြဖစ်ေကာင်း၊        ယခုေနာက်ပုိင်းတွင် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲများကို ေထာက်ခံြခင်းများ 

တွင် ြပည်သလူထူပုါဝင်လာမ  ြမင့တ်က်လာသည်များ 

ရှိေကာင်း။

သိုေသာ ် ြပည်တွင်း၌   အဓိကကံေတွရသည့် 

အခက်အခဲမှာ  နံပါတ်တစ်အချက်အေနြဖင့်    တချိ 

တုိက်ုိက်ပါဝင်ပတ်သက်သူများကုိယ်တုိင် သိလျက် 

ှင့်  မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်း၊   နံပါတ်ှစ်အချက် 

အေနြဖင့် မကားချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်းှင့်    တိုက်ိုက်ပါဝင ်

ပတ်သက်သူများ    ကိုယ်တိုင်    မကားချင်ေယာင ်

ေဆာင်ြခင်းမှာ  အဓိကအခက်အခဲြဖစ်ေကာင်း၊ မိမ ိ

ဆိုလိုသည်ကို   ထပ်ရှင်းေအာင်ေြပာရမည်ဆိုလ င် 

တိုက်ိုက်    ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူဆိုသည်မှာ 

ငိမ်းချမ်းေရးမှာ  ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူအားလုံး 

ထက် ပိုပီးပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူ မည်သူရိှမည်လဲဟု 

ယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် မိမိေြပာခ့ဲပါေကာင်း၊ 

အချိေနရာများတွင် ယခင်ကတည်းကတိင်ု ငမ်ိးချမ်း 

ေရး လပ်ုငန်းစ်များတွင် အနမိ့အ်ြမင့ ်အတက်အကျ 

များရှိခဲ့သကဲ့သို အချိေနရာများတွင ်   EAO အဖွဲ 

အစည်းများကိယ်ုတိင်ုက ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ပ်တ်သက် 

၍   ေတာင်းဆိုထားသည့်   အချက်အလက်များ 

ရှိေကာင်း၊  ေတာင်းဆိုထားသည့ ်  အချက်အလက် 

ဆိသုည်မှာ ဥပမာ NCA  စာချပ် ြဖစ်ေပ လာရန်အတွက် 

လိုင်ဇာ၊ KIA ၌ အေြခခံခဲ့ေကာင်း၊ NCA စာချပ်ကို 

ထပ်မအံဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းများ၊ NCA စာချပ် အတည် 

ြပြခင်းများကိ ုေလာ်ခီးလာ၊ KNU တွင် အတည်ြပ 

ခဲ့ေကာင်း။

ယခု ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရာတွင ်KNU ၊ KIA 

မပါေကာင်း၊ မမိတိိုေဆွးေွးေနသည်များမှာ ၎င်းတို 

ေရးဆွဲခဲ့သည့်အတိုင်း   ေဆွးေွးေနြခင်းြဖစ်ေသာ ်

လည်း ၎င်းတိုမပါသည်မှာ မသခိျင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်း 

ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊     မကားချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်း 

ဆိုသည်မှာ     ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန်အတွက ်

ဖိတ်ေခ ခဲ့ေကာင်း၊  အချိအဖွဲများတွင ်   ေပ ေပ   

တင်တင်မတက်ဘူးဆိ၍ု ထတ်ုြပန်ခဲေ့ကာင်း၊ အချိ 

အဖွဲများမှာ  တက်မည်ဟုလည်း   မေြပာေကာင်း၊ 

မတက်ဘူးဟူ၍လည်း မေြပာသည့်အတွက် မကား

ချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသည ်မိမိ 

တိုအတွက် အဓိကအခက်အခဲြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတို 

ြပည်သူလူထုမီဒီယာများှင့် လုပ်ရမည်မှာ  မသိချင် 

ေယာင်ေဆာင်သည့်သူများကိ ုသိေအာင် မိမိတိုက 

မျက်စဖွိင့ရ်လမိ့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မကားချင်ေယာင် 

ေဆာင်ေနသည့သ်ကူိ ုကားေအာင် မမိတိို ေြပာေပးရ 

လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုကိစ များသည ်  မိမိတိုအစိုးရ၏တာဝန်ြဖစ ်

သကဲ့သို ြပည်သူလူထုအားလုံးကလည်း ပါဝင်ရန် 

အေရးကီးေကာင်း၊   မည်သည့်အတွက်ေကာင့ ်

ဆိုေသာ ်ြမနမ်ာုိင်ငံ၏အဓိက အခက်အခဲြပဿနာ 

များသည်  ယင်းအေပ တွင် မူတည်ေနြခင်းေကာင့ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ နံပါတ်ှစ်အချက်သည်  ပညာေရး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပညာေရးေထာက်ပံမ့ များှင့ ်ပတ်သက် 

၍ အကမ်းဖျင်းမူဝါဒေြပာြပလိုေကာင်း၊  ြပ  ာန်း 

စာအုပ်များသည် မိမိတိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလ င် 

အေဟာင်းြပန်ကိုင်ရြခင်းများရှိေကာင်း၊  သက်သာ 

သည့်ေဈး န်းှင့် ဝယ်ရသည်များရှိေကာင်း၊ ယခု 

အချနိ်တွင်   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူအားလုံးကိ ု

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

ြပ  ာန်းစာအပ်ုအသစ်ကိသုာ ကိင်ုခိင်ုးေကာင်း၊ ထိသုို 

စာအုပ်အသစ်ကိုင်ိုင်ရန်အတွက ်  ှစ်စ်ှစ်တိုင်း

ပုံှိပ်ေကာင်း၊ ှစ်စ်ှစ်တိုင်း ပိုေဆာင်ရေကာင်း၊ 

ထုိအရာများကုိ အကမ်းဖက်သမားများက ဖျက်ဆီး 

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ၊ ပုိက်ဆံ

ေကာက်ြခင်းများရှိေကာင်း၊ မူလတန်းကေလးများ 

ဆိုလ င် ေကျာင်းဝတ်စုံကအစ  ေထာက်ပံ့ေပးသည့ ်

အခါတွင်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   အေနြဖင့် မည်မ အထိ ဂုစိုက်သလဲဆိုလ င် 

ေကျာင်းဝတ်စုံများကို အရည်အေသွးမမီသည်များ 

ြဖစ်မည်စိုးသြဖင့ ်တပ်မေတာ်အထည်ချပ်စက်ုမံျားမှ 

ေကျာင်းဝတ်စုမံျားကိ ုအဆင့မ်မီရီက်လပ်ုေပးိင်ုရန်၊ 

ချပ်လုပ်ေပးုိင်ရန်  အေလးထားလုပ်ေဆာင်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိေုထာက်ပံ ့

သည်မှာ တပ်မေတာ်တွင်   မူဝါဒတစ်ခုအြဖစ်ရှိ 

ေကာင်း။

တပ်မေတာ်တွင်   မည်ကဲ့သိုေထာက်ပံ့သလ ဲ

ဆိုလ င် ှစ်အစတွင် တစ်ခါ၊  ှစ်ဝက်တွင် တစ်ခါ 

ေထာက်ပံေ့ကာင်း၊ ှစ်ဝက်တွင် ေထာက်ပံသ့ည့အ်ခါ 

တွင်လည်း လိအုပ်မည့ ်ေကျာင်းသံုးဗလာစာအုပ်က့ဲသုိ 

ေကျာင်းသံုးပစ ည်းများ၊ တတ်ုိင်သည့်ေနရာများတွင် 

ေကျာင်းဝတ်စုမံျားပါ ေထာက်ပံေ့ကာင်း၊ အနည်းဆုံး 

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံ၊  အေထာက်အကူြပ 

ပစ ည်းများ        ေထာက်ပ့ံေပးြခင်းများရိှေကာင်း၊ 

သတင်းေထာက်ကီးအေနြဖင့် ယခုလုိ ေကျာင်းသား 

များအတွက် ေမးြမန်းေပးသည့အ်တွက် မမိတိိုအေန 

ြဖင့်လည်း ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း၊ ယခုေြပာသည့ ်

ကစိ များကိ ုမိမိဆက်လက်သတင်းပုိပီး  ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 
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မ မှာသာမက ရာဇဝတ်မ တွင်လည်းရိှေကာင်း၊ အခွင့် 

အေရးဆုိသည်မှာ အသတ်ခံရလ င် အသတ်ခံရသူတွင် 

လည်း အခွင့်အေရးရိှေကာင်း၊ အလုပ်ခံရလ င် အလုပ် 

ခံရသူတွင်လည်း  အခွင့်အေရးရိှေကာင်း၊  တာဝန်ရိှမ  

ဆုိသည်မှာ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသူက မည်သုိတာဝန်ရိှ 

သည်ဆုိသည်ကုိ ဆံုးြဖတ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိသုိ 

ဆံုးြဖတ်ရာတွင်  အချက်အလက်အေပ     အမီှြပရ 

ေကာင်း၊ ရာဇဝတ်မ များှင့်ပတ်သက်ပီး ရာဇသတ် 

ကီးဆုိသည်မှာ   မင်း၏အမိန်ကုိဆန်ကျင်သူအား 

အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရာဇသတ်ကီးကုိ 

၁၈၆၁ ခုှစ် ေမ ၁ ရက်တွင် အာဏာတည်ခ့ဲပီး ယေန 

အထိလည်း အာဏာတည်ကျင့်သံုးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ရာဇသတ်ကီးသည် မည်သည့်အရပ်ေဒသတွင်ရိှေန 

သည့် ြပည်ေထာင်စုုိင်ငံသားကျးလွန်သည့်  ြပစ်မ  

များအားလံုး သက်ဆုိင်ေကာင်း၊ ရာဇသတ်ကီးထဲတွင် 

ထုိသုိေရးလ င် ထုိသုိလုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိေကာငး်၊ လက်ရှိ 
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အကမး်ဖက်သမားများ၊ မိေပ တွင်ေနထုိင်သည့် 

အကမ်းဖက်သမားများက ြပည်သူလူထုကုိ ရက်ရက် 

စက်စက် သတ်ြဖတ်ခ့ဲကေကာင်း၊ အစုလုိက်အပံလုိက် 

သတ်ြဖတ်ခ့ဲေကာင်း၊      ယင်းကုိအားလံုးအသိပင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှြဖင့် သတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

လညး်ရှိေကာငး်၊   ယငး်ကိစ များှင့်ပတ်သက်ပီး 

ေသဒဏ်ေပးမ ၊ မေပးမ များှင့်ပတ်သက်ပီး ေြပာလုိ 

သည်မာှ မိမိတုိအစုိးရအေနြဖင့်  ြပစ်မ ှင့်ညီသည့် 

ြပစ်ဒဏ်ကုိေပးုိင်ရန်  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 
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ဦးလှေဆွက မိမိေမးြမန်းသည့် ေမးခွနး်သည် လူမ  

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ပတ်သက်ေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ် 

ရိှ ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်ေရးှင့်ဖံွဖိးေရးပါတီဌာနချပ် 

တွင် အကမ်းဖက်ေဘးေရှာင်လူအင်အား ၂၃၀ ေရာက် 

ေနေကာင်း၊ ၎င်းတုိသည် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

ငါးခုမှ ေရာက်လာကသူများြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအထဲတွင် 

ဝန်ထမ်း ၃၉ ဦးလည်းပါေကာင်း၊ အဆုိပါအဖဲွများ 

သည် တစ်ှစ်နီးပါးရိှပီြဖစ်ေကာင်း၊ သုိေသာ် ဒီေန  

အချန်ိအထိ Focal Ministry ြဖစ်သည့် လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ လာေရာက်ကည့် ြခင်း၊   ေထာက်ပ့ံြခင်းများ 

မရှိေကာငး်၊ ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရး 

ပါတီမှှစ်ကိမ် ေထာက်ပ့ံထားေကာင်း၊  အလှရှင်များ 

ထံမှ အလှခံ၍ေက းေနရေကာင်း။

တကယ်တမ်းတာဝန်ရိှသည်မှာ လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး  

ဌာနဟု မိမိအေနြဖင့်ြမင်မိေကာင်း၊ အဆုိပါအဖဲွများ 

အထဲတွင် ဝန်ထမ်း ၃၉ ဦး ပါဝင်ေကာင်း၊ ယင်းဝန်ထမ်း 

များသည်လညး် သက်ဆုိင်ရာ  DG၊  MD များကုိ 

သွားေရာက်ေြပာြပပီး မိမိတုိကုိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမအတွင်း မိနယ်ရှစ်မိနယ်ရိှ သက်ဆုိင်ရာံုး 

များတွင် တဲွဖက်ေပးရန်၊ ေြပာင်းေရ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေစြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးရန်   ေတာင်းဆုိခ့ဲက 

ေသာ်လညး်  ဝန်ထမး်တချိမာှရရှိပီး    တချိမာှ 

မရရိှခ့ဲကေကာင်း၊ မိမိြဖစ်ေစလုိသည်မှာ  တာဝန်ရိှ 

သည့်ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးက ထုိအကမ်း 

ဖက်ေရှာင်သူများကုိ သွားေရာက်ေတွဆံုပီး  လုိအပ် 

သည်များ ေမးြမနး်ေစလုိေကာငး်၊ ထုိ ၂၃၀ ေသာ 

လူများသည်   အားလံုးြပည်ခုိင်ဖိးပါတီဝင်များ မဟုတ် 

ေကာင်း၊ ပါတီဝင်သည် ၃၀ ရာခုိင် န်းသာရိှပီး ကျန်သူ 

များသည် ကားလူများြဖစ်ေကာင်း၊ သုိေသာ် အားလံုး 

သည် အသတ်ခံထားရသူများြဖစ်ေကာင်း၊ ငါးေလာင်း 

ပိင် အသတ်ခံထားရသူများ၏ မိသားစုများပါဝင်သလုိ 

တချိမှာ မိဘှစ်ပါးစလံုး အသတ်ခံရသြဖင့် ေမာင်ှမ 

ှစ်ေယာက်သာကျန်သူများလညး် ပါဝင်ေကာငး်၊ 

အသက် ၈၀ မှ ေမွးကင်းစကေလးငယ်အရယ်အထိ 

ပါဝင်ေကာင်း၊ အဆုိပါလူ ၂၃၀ အား Focal Ministry မှ 

တာဝန်ရိှသူများက လာေရာက်ေတွဆံုပီး ဝန်ကီးဌာန 

များှင့် ယင်းအဖဲွထဲမှ ဝန်ထမ်းများှင့်  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခငး်များ    လုပ်ေဆာင်ေပးေစလုိ 

ေကာင်း၊ အချိပင်စင်စားအငိမ်းစားကီးများဆုိလ င် 

ပင်စင်မထုတ်ရသည်မာှ  ၁၀ လရှိပီြဖစ်ေကာငး်၊ 

ပင်စင်သည်တစ်ှစ်ေကျာ်၍    သတ်မှတ်ကာလ 

ေကျာ်လွန်သွားပါက ြပန်ေလ ာက်ရသည့်  လုပ်ထံုး 

လုပ်နညး်များရှိေကာငး်၊ ၎ငး်တုိအေနြဖင့်  မိမိတုိ 

ပင်စင်ကုိ ေနြပည်ေတာ်သုိ လ ဲေပးေစလုိ၍ ေတာင်းဆုိ  

ရာ တစ်ဖက်မိနယ်မှ လ ဲေပးြခင်းမရိှဟု သိရေကာင်း၊ 

ယင်းကိစ များအား ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပင်စင်ဦးစီး 

ဌာနှင့်ညိ  င်း၍       လုပ်ေဆာင်ေပးမည်ဆုိပါက 

အင်မတန်မှေကာင်းမွန်ေကာင်း၊   ခုိးဝင်လာသည့် 

ဘဂ   ါလီများအတွက် လစ် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ စသည် 

ြဖင့် ေထာက်ပ့ံေနေသးသည်ဟုသိရေကာင်း။

ယခုက့ဲသုိ   ုိင်ငံသားများအကမး်ဖက်ခံရ၍ 

ေရာက်ရိှလာသည့် ပုဂ ိလ်များကုိ ပစ်မထားသင့်ဘူးဟု 

မိမိအေနြဖင့်ထင်မိေကာင်း၊ ယင်းသည် လတ်တေလာ 

ကိစ ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရရှည်တွင် ထုိသူများသည် မိမိတုိ 

ေနရပ်သုိြပန်ရန်   အခက်အခဲများလည်းရိှေကာင်း၊ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် ၎င်းတုိ၏ေနအိမ်များ မီး  ခံရ 

ြခင်း၊ မိသားစုဝင်များမှာလည်း အသတ်ခံရြခင်းများ 

ေကာင့် ၎င်းတုိမှာအနာဂတ် ေပျာက်ဆံုးေနသူများက့ဲသုိ 

ြဖစ်ေနေကာင်း၊ ယခင်ကလည်း ယခုက့ဲသုိြဖစ်စ်များ 

ရိှခ့ဲဖူးေကာင်း၊  သခင်စုိးကီးေခတ်တွင် ေကျာရာမှ 

လူများအသတ်ခံရ၍ ထုိေဒသမှလူများကုိ ဂန်ေဂါမိ 

ေပ တွင် ေနရာေပးထားပီး ေကျာတုိက်ရပ်ကွက်ဆုိပီး 

ြဖစ်လာေကာင်း၊ အလားတူ ဗကပ သခင်သန်းထွန်း 

ေခတ်က အလယ်ုိးမ၌ ြဖတ်၊ ထုတ်၊ သတ် လုပ်သည့် 

အခါ ေတာင်ေပ  ၁၄ ရာကုိေရ ၍ ဖဒုိနားတွင် ရာတည် 

ေပးခ့ဲရာ လက်ရိှတွင် မိြဖစ်ေနပီြဖစ်ေကာင်း။

ထုိအတူ လက်ရှိ ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်ေရးှင့် 

ဖံွဖိးေရးပါတီံုးချပ်တွင် လာေရာက်ေနထုိင်ေနကရ 

သူများအတွက်    ေနြပည်ေတာ်တွင်    ေနထုိင်ရန် 

ေြမေနရာများ ချထားေပးုိင်ြခင်း ရိှ/မရိှသိလုိေကာင်း၊ 

၎င်းတုိသည် မိမိတုိဘာသာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ

လုပ်ကုိင်လုိကေကာငး်၊     ယေနငိမး်ချမး်လ င် 

ေနာက်ေန  မိမိတုိေနရပ်ကုိ    ြပန်လုိသူများလည်းရိှ 

ေကာင်း၊ လက်ရိှအေြခအေနတွင် မြပန်ုိင်ြဖစ်ေနက 

ေကာင်း၊ မိမိတုိလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် တာဝန် 

ထမး်ေဆာင်စ်ကာလတွင်  မိမိကုိယ်စားြပသည့် 

နယ်ေြမတွင် မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားရာ     သက်ဆုိင်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကုိေြပာြပရာ         ဝန်ကီးက 

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းေြခာက်မျိး၊ ေစာင်၊ ဒန်အုိးတုိ 

ချက်ချင်းပုိေပးခ့ဲေကာင်း၊  လက်ရိှတွင် တစ်ှစ်ခန် 

ရိှေသာ်လည်း  ေရတုိစီမံကိန်း၊   ေရရှည်စီမံကိန်းတုိ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမျိးမရိှေသးေကာင်း၊ ထုိကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍   သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

မည်သုိ ေဆာင်ရက်ေပးမည်ကုိ သိလုိေကာင်း ေမးြမန်း 
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ြခင်းအေပ  ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း၊ သိုမှသာ မိမိတို 

အေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ေပးရမည့်ကိစ များကုိ ဆက်လက် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး၍ရမည ်       ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနကိုလည်း   အသိေပးပီး 

အြမန်ဆံုး လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပင်စင် 

စားဝန်ထမ်းများှင့်ပတ်သက်ပီး    ၎င်းတုိ၏အမည် 

စာရင်းများှင့ ်ဘဏ်ခဲွအမည်စာရင်း မမိအိားေပးေစ 

လိုေကာင်း၊ ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနကို  ဆက်လက် 

ေပးပိုသွားပီး သက်ဆုိင်ရာ ဘဏ်ခဲွများတွင် ၎င်းတို 

၏  ပင်စင်လစာများထုတ်ယူိုင်ေရး   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လမူ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ်ေဒသ 

ှင့်   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနတိုတွင်လည်း ယင်းကစိ များှင့ပ်တ်သက်၍  

မူဝါဒများ    ချမှတ်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊     သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်၊ ယာယီတုိက်ပဲွေရှာင်များှင့် ပတ်သက် 

ပီး မူဝါဒရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ဦးစားေပးအေနြဖင့ ်မိမိ 

ေဒသကိ ုမမိြိပန်လိသုည့ ် လ၊ူ မမိေိဒသကိ ုမြပန်လိဘု ဲ 

ေနရပ်အသစ်တွင်   အေြခချေနထိင်ုလိသုမူျားအတွက် 

ဝန်ကီးဌာနများတွင်  မူဝါဒများရှိပီးြဖစ်ေကာငး်၊ 

အေသးစိတ်ကုိ      လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနမှ   ရှင်းြပမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းမူဝါဒများတွင်လည်း အကျံးဝင် 

ြခင်းေကာင့် မိမိအေနြဖင့် အဆင့်ဆင့် တင်ြပေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

အဆိုပါကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး   လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊  ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက  မိမိတိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

အဓိကအားြဖင့်   သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ ်

ပတ်သက်ပီး  ေထာက်ပံ့ြခင်းများ   ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊ လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနသည့ ်ြဖစ်စ်များ 

ှင့်ပတ်သက်ပီး မိမိတိုဝန်ကီးဌာနမှ သဘာဝေဘး 

ြဖစ်စ်များတွင ်ေထာက်ပံ့သည့်ပုံစံြဖင့ ် ေထာက်ပံ့ 

လျက်ရှိေကာင်း၊ ထိုသိုေထာက်ပံ့ရာတွင ်သက်ဆိုင် 

ရာ  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရမှရရှိသည့ ်

သတင်းအချက်အလက်များအေပ     အေြခခံပီး 

ေထာက်ပံ့ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် အစိုးရအဖဲွအြပင် သက်ဆိင်ုရာ ခိင်ု၊ 

မိနယ်    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနများမ ှ

ြဖစ်စ်အေပ စိစစ်ပီး  မိမိတိုကိုသတင်းအချက ်

အလက်ေပးေကာင်း။

ယင်းအချက် အလက်အေပ   စစိစ်ပီးေဆာင်ရက် 

ေနေကာင်း၊ မိမိတို ဝန်ကီးဌာနမှ ေထာက်ပံ့ခဲ့သည့် 

အေြခအေနများကုိ  တင်ြပရလ င်   လတ်တေလာ 

အကမ်းဖက်ြဖစ်စ်များေကာင့် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေမလမှ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၂၇ ရက်ေနအထိ တုိင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ် ၁၁ ခတွုင် တမ်ိးေရှာင်အမ်ိေထာင်စ ု၂၂၀၀၀ 

ေကျာ်ရှိပီး လူဦးေရ ၁၃၀၀၀၀ ေကျာ်ကို ေထာက်ပံ့ 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ြဖစ်စ်ေကာင့်ေသဆံုးသူ ၂၄၃ 

ဦးရှိပီး ဒဏ်ရာရရိှသူ ၁၅၄ ဦးရိှေကာင်း၊ မီးေလာင် 

ပျက်စီးသွားသည့် ဘာသာေရးေကျာင်း ငါးေကျာင်း၊ 

ေနအိမ် ၁၂၅၅ လံုးအတွက်ကုိလည်း ေထာက်ပ့ံထား 

ေကာင်း၊ ေထာက်ပ့ံရာတွင် တိမ်းေရှာင်သူများအတွက် 

ဆန်/ရိက ာ   အနည်းဆုံး   ခုနစ်ရက်စာ  ေထာက်ပံ့ 

ေပးေကာင်း၊ ေသဆုံးသူများှင့ ်ဒဏ်ရာရရှိသူများ 

အတွက် ေငွေကးေထာက်ပံ့ေကာင်း၊ ပျက်စီးသွား 

သည့် ေနအမ်ိများအတွက် အမ်ိေဆာက်ပစ ည်းများှင့ ်

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများ ေထာက်ပံေ့ကာင်း၊ ထိသုို 

ေထာက်ပံ့မ အေနြဖင့် တစ်ှစ်အတွင်း ကျပ်သန်း 

ေပါင်း ၅၈၈ သိန်းေကျာ် ေထာက်ပံ့ထားေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် 

မှ ၂၀ ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်ကိေုရာက်ရိှလာသည့ ်

ကယားြပည်နယ်အပါအဝင် အြခားေဒသများမ ှ

တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိလာသည့် အိမ်ေထာင်စ ု၁၃၆ 

စ၊ု လဦူးေရ ၅၃၆ ဦးအတွက် စားနပ်ရကိ ာတစ်လစာှင့် 

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 

၂၄ ရက်တွင် ေထာက်ပံ့ေပးထားေကာင်း၊ မိမိတို

ေထာက်ပံေ့ပးထားသည့အ်ထတွဲင် ပါဝင်ြခင်းမရိှေသး 

ပါက ဆက်လက် ေထာက်ပံေ့ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြဖည့်စွက်ေြဖကားသည်။

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၆,၉၆၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၀၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၄၂,၂၃၁) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (613,၃၈၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၄) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (592,၃၅၀) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့် ထုိးံှထားရိှရန်လုိအပ်သက့ဲသုိ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ုိတုိက်မိခင်များ၊ ေသွးတုိး၊ ှလံုး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ငါးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၇ ရာခိုင် န်းရှိ

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာန 

များ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၂၆၀၄၅ ၉၅၁၃၉၈၁ ၄၃၀၈၁

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၇၁၄၂ ၅၈၉၇၀၂၂ ၁၅၆၆၂၂

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၄၉၈၉ ၄၄၅၇၁၁၈ ၃၅၆၈၈

၄။ ထိုင်း ၄၄၆၈၉၅၅ ၄၄၀၉၂၄၈ ၃၀၂၀၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၁၇၂၄ ၃၆၂၈၈၀၉ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၁၈၉၈၄ ၁၂၃၈၄၀၉ ၁၃၉၃

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၈၇ ၅၉၂၃၅၀ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၈၃ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၀၇၈၁ ၁၄၈၂၈၅ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၅ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၅၂၂၅၆၁ ၈၂၅၈၄၅၃၁ ၁၀၃၃၅၉၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၈၁၃၃၅ ၄၂၆၃၀၈၅၂ ၅၂၄၇၀၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၁၅၃၇၆၅ ၃၀၀၆၃၆၈၂ ၆၆၇၀၅၆

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၆၄၁၆၀၆ ၂၉၀၄၁၁၁၈ ၁၄၈၄၆၄

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၅၄၀၈၅၂ ၂၅၆၂၄၁၀၀ ၁၃၉၇၄၈

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၅၈၉၃ ၂၁၉၈၁၃၇၀ ၁၇၈၇၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၅၅၂၀၀ ၁၇၇၆၇၇၅၃ ၃၇၉၅၈၄

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၆၈၇၀၈ ၁၇၈၆၅၅၉၁ ၂၄၂၇၉

၉။ အီတလီ ၁၇၅၀၅၉၇၃ ၁၆၆၉၇၅၉၇ ၁၆၆၉၄၉

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ဖျာပုံ    ဇွန်   ၆

ဖျာပုံခိုင ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 

ကီးကပ်မ ၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ိင်ုငပံိင်ုေရသယဇံာတ 

များ ပျက်စီးဆုံး ံးြခင်းမ ှ  ကာကွယ်ရန်၊ 

ိုင်ငံသားများ၏ ေရရှည်အကျိးအတွက ်

ေရသယဇံာတများအား စနစ်တကျအသုံး 

ြပတတ်ေစရန်ှင့် ေရထွက်ပစ ည်းများမှ 

ရရှိသည့် အကျိးေကျးဇူးများကိ ုြပည်သ ူ

များ အြပည့်အဝခစံားိင်ုေစရန်ရည်ရယ်၍ 

ဖျာပုံ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူ၍ ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန်ေဝ
“ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး    ဝုိင်းဝန်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး” စာသားပါ ေြမစိက်ု 

ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းှင့်  ငါးလုပ်ငန်း 

ပညာေပး  လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ 

ြခငး်အခမ်းအနားကုိ  ယေနနံနက် ၉ နာရီ 

က      ဖျာပုံ-အမာ    ကားလမ်းမေဘး 

ေအာက်ကွင်းေကျးရာလမ်းဂွဆုံေနရာ၌ 

ြပလုပ်သည်။

ေြမစိုက်ပိုစတာကို     ဖျာပုံခိုင ်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန        ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးကိကုိလွုင်၊ မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးှင် ့

ဝန်ထမ်းများ၊       အင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

ေအာက်ကွင်းေကျးရာအုပ်စုှင် ့ ေမှာ်ဘီ 

ေကျးရာအပ်ုစတုိုမှ အပ်ုချပ်ေရးမှးများှင့် 

ကမ်းနီးကမ်းေဝးေရလုပ်သားများ ပါဝင် 

စိက်ုထခူဲ့ကပီး        ငါးလပ်ုငန်းပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များအား      ခရီးသွား 

ြပည်သမူျားသို အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                    ၂၀၇



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း    ဇွန်    ၆

တုတ်ိုင်ငံရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည်  ပီးခဲ့သည့ ်

၁၀ စုှစ်များအတွင်း  သိပ ံှင့်   နည်းပညာနယ်ပယ်၌   ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ များြမင့်တက်လာခဲ့ကေကာင်း    တုတ်ိုင်ငံသိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီး ဝမ်ဇီဂန်းက ဇွန်   ၆ ရက်တင်ွ  ကျင်းပသည့်   

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်ေြပာကားသည်။ 

ိင်ုငံအတွင်းရိှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ သိပ ှံင့် နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာက  များတွင်    ရင်းှီးြမပ်ှံမ သည်    သုေတသနှင့် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ များ၏  ၇၆ ရာခိင်ု န်း 

ေကျာ်ကိ ုကိယ်ုစားြပလျက်ရိှေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်အထိရရှိသည့် စာရင်းများအရ ိုင်ငံအတွင်း 

အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာကမု ဏ ီ၃၃၀၀၀၀ ရိှပီး ၎င်းကမု ဏမီျားထမှံ  

အခွန်ေငွ  ယွမ် ၂  ဒသမ ၃  ထရီလီယံရရှိခဲ့ေကာင်း   ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်းရိှ      ရှန်ဟုိင်းစေတာ့အိတ်ချန်ိးှင့်  ေပကျင်း 

စေတာ့အိတ်ချနိ်းတို၌ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသည့ ် အဆင့်ြမင့် 

နည်းပညာကုမ ဏီများမှာ  ရာခိုင် န်းအားြဖင့ ်၉၀ ရာခိုင် န်း  

ေကျာ်ရှိသည်။        ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ဝင်ေဒါ့စ်     ဇွန်     ၆

နမီးဘီးယားိုင်ငံ၌     ေတာိုင်းတိရစ ာန်ှင့် 

လူသားများအကား     ပဋိပက များေလ ာ့ချေရးှင့် 

ေတာိုင်းတိရစ ာန်ဆိုင်ရာ  မ ခင်းများ   ေလ ာ့ချေရး 

တိုအတွက်   ဇွန်  ၆  ရက်က   ေတာိုင်းတိရစ ာန်  

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစီမံချက်တစ်ရပ ်ချမှတ်  

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။၊

ယခစုမီခံျက်ေဆာင်ရက်ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက် 

မှာ ေတာိုင်းတိရစ ာန်များမှတစ်ဆင့် ြဖစ်ပွားိုင ်

သည့ ် မ ခင်းများှင့ ်  ပဋပိက များကိ ု  ေလ ာခ့ျြခင်းြဖင့ ် 

ေကျးလက်ေဒသများ၌ အကျိးေကျးဇူးရရိှိင်ုေစရန်  

ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ယင်းပဋပိက များှင့ ် မ ခင်းများသည်   သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်သက်ဆိုင်ရာေဒသများရှ ိေဒသခံ 

များ၏ ေနထိင်ုလပ်ုကိင်ုစားေသာက်မ များကိ ုထခိိက်ု  

လာိင်ုေကာင်း နမီးဘီးယားိင်ုင ံသဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်၊ သစ်ေတာှင့ ် ခရီးသွားလပ်ုငန်းဝန်ကီး   ပိဟုန် 

ကယ်လီဖိုးနီးယား    ဇွန်   ၆

အေမရိကန်ကားကုမ ဏီ ဂျင်နရယ်ေမာ်တာ၏ လုပ်ငန်းခွဲြဖစ်သည့ ်ခုစ်သည်  

လ ပ်စစ်စနစ်သုံး  ေမာင်းသူမဲ ့အငှားယာ်လုပ်ငန်းကိ ုကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်၌ 

မကာမီသီတင်းပတ်များအတွင်း စတင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အင်န်အတ်ိချ်ေက 

သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ 

အဆိုပါေမာင်းသူမဲ့ အငှားယာ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား ကယ်လီဖိုးနီးယား 

ြပည်နယ်ရိှ တာဝန်ရိှသမူျားက  ဇွန် ၂ ရက်တွင်  စတင်ခွင့ြ်ပလိက်ုေကာင်း   သရိသည်။  

၎င်းေမာင်းသမူဲ ့ လ ပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ယာ် အစီး ၃၀ အား လာမည့သ်တီင်းပတ်များအတွင်း 

ဆန်ဖရန်စစ ကိုမိ၌ စတင်အသုံးြပ ေြပးဆဲွသွားမည်ြဖစ်သည်။ ေမာင်းသမူဲအ့ငှားယာ် 

များအား ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ  နည်းပါးသည့် ည ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအထိ 

ေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်ပီး ယာ်များ၏  ေြပးဆွဲမ အြမန် န်းကိုလည်း   တစ်နာရီလ င် 

၄၈ ကလီီမုတီာအထသိာ ကန်သတ်ထားမည်ြဖစ်သည်။     ကိုးကား- အင်န်အတ်ိချ်ေက

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ဟွိင်း    ဇွန်   ၆

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို    ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန် 

တင်သွင်းမ သည်     ယခုှစ်ပထမငါးလအတွင်း 

တန်ချနိ် ၃ ဒသမ ၁ သန်း (အေမရိကန်ေဒ လာ ၅  

ဒသမ ၅ ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ)   တင်သွင်းခဲ့ြခင်း 

ေကာင့ ်ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်အလားတ ူ ကာလှင့ ်  င်းယှ် 

ပါက သုည ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းကျဆင်းခဲ့ေကာင်း  

ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ  စက်မ ှင့်    ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ဇွန် ၆ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအတွင်း အင်ဒိနုီးရှား  

ိုင်ငံသည်     ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တင်သွင်းမ  

အတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ

နီးပါးသုံးစွဲခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  ပီးခဲ့သည့်ှစ်အလားတ ူ

ကာလှင့်   င်းယှ်ပါက  ၁  ဒသမ ၅  ရာခိုင် န်း 

ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း     အဆိုပါဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံအား ပလတ်စတစ်ှင့် ပလတ် 

စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းအဓိကတင်သွင်းသည့်ိုင်င ံ

များတွင် တတ်ု၊ ေတာင်ကိရုီးယား၊  ေဆာ်ဒအီာေရဗျ 

ှင့် အေမရိကန်ိုင်ငံတို ပါဝင်ေကာင်း  ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံ အေကာက်ခွန်ဌာနက ေြပာကားသည်။

၂၀၂၁    ခုှစ်အတွင်းက   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို 

ပလတ်စတစ်ှင့်     ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ ည်း 

တန်ချနိ် ၆ ဒသမ ၉ သန်း(အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၁  

ဒသမ ၆ ဘလီယီေံကျာ်တန်ဖိုးရိှ) တင်သွင်းခဲေ့ကာင်း 

လည်း တရားဝင်အချက်အလက်များက ေဖာ်ြပထား 

သည်။                                     ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသို ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တင်သွင်းမ  

ယခုှစ်ပထမငါးလအတွင်း သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့

နမီးဘီးယားိုင်ငံ၌ ေတာိုင်းတိရစ  ာန်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစီမံချက ်စတင်ေဆာင်ရက်

ဂျင်နရယ်ေမာ်တာ၏ လုပ်ငန်းခွဲြဖစ်သည့် 
ခစ်ုကလ ပ်စစ်စနစ်သုံး ေမာင်းသမူဲ ့အငှားယာ်လပ်ုငန်း 

ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်၌ လုပ်ကိုင်မည်

သိပ ံှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်၌ တုတ်ကုမ ဏီများ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တက်လာ

အာဂျင်တီးနား၌ ပီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄၆၀၄၅ ဦးရှိ
ဗျိုေအးရိစ်    ဇွန်   ၆

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည့ ်
သီတင်းပတ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ကူးစက်ခရံသ ူ၄၆၀၄၅ ဦးရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်
အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၈၄  
ဦးရိှေကာင်း  အာဂျင်တီးနားကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း  ကိဗုစ်-၁၉   
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၉၂၇၆၆၁၈ 
ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ် အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ် 
ေသဆုံးသူေပါင်း    ၁၂၈၉၇၃   ဦးရှိလာ 
ေကာင်း   အာဂျင်တီးနားကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  
ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစအီစ်ကိ ု၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်  ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက   စတင်  
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ           ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 
၁၀၃၅၀၇၀၁၇    လုံး   အသုံးြပပီးြဖစ ်
ေကာင်း အာဂျင်တီးနားိုင်င ံကိုဗစ-်၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးဆိုင်ရာ    

ေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲက     ေြပာကား 
သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဗာရှီဖီတာက အဆိုပါစီမံချက်  စတင်သည့်အခမ်း 

အနားတွင် ေြပာကားသည်။

 ယခုေဆာင်ရက်မည့်စီမံချက်အရ လူသားှင့်  

ေတာိုင်းတိရစ ာန်များအကား    ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ  

များ   ေလ ာ့ချရန်ှင့်   ေတာိုင်းတိရစ ာန်ဆိုင်ရာ 

မ ခင်းများေလ ာခ့ျိင်ုရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး  

ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေကာင်ေရ     မေလျာ့ကျေစေရး 

အပါအဝင်   ေတာိုင်းတိရစ ာန်ဆိုင်ရာ  စီးပွားေရး 

တစ်ရပ်တည်ေထာင်ပီး  လူသားများှင့ ် ေတာိုင်း 

တိရစ ာန်များအကား  သဟဇာတြဖစ်စွာ  ပူးေပါင်း 

ေနထိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်မှ ၂၀၂၇ ခုှစ်အထိ ေဆာင်ရက်မည့် 

အဆိုပါ စီမံချက်အား ရန်ပုံေငွအြဖစ ်  အေမရိကန် 

ေဒ လာ  ၆ ဒသမ ၂ သန်း  ကျခံသုံးစွဲမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ စီမံချက်အတွင်း ေတာုိင်းတိရစ ာန်ဆုိင်ရာ 

အသိပညာများ မ ေဝြခင်း၊ တာဝန်ရှိသူများအကား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်    ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

ဆုိင်ရာ  ေစာင့်ကည့်မ လုပ်ငန်းများကုိ   ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။                   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

မိန်းကေလးတစ်ဦးကို တုတ်ိုင်ငံသို 

ပုိေဆာင်ေရာင်းစားကာ ေငွေကးအကျိးအြမတ် 

ရယူခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် 

၁၀ ှစ် ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေမှာ်ဘီမိနယ ်

ိုးကီးေကျးရာေန ေဇာ်သက်ေထွး(ခ)ချစ်ေထွး 

(ခ)ိင်ုလင်းသည်  “မင်းဒဿ” အေကာင့ြ်ဖင့ ်

လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာ     အသုံးြပကာ  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ်(ေတာင် 

ပိင်ုး)မိနယ်ေန မ --- ၁၈ ှစ်ကိ ုတတ်ုိင်ုင ံ

ေရ လီမိရိှ ေဟာေ့ပါဆ့ိုင်တွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ု 

ပါက တစ်လလ င် ေငကွျပ် ၃၅၀၀၀၀ ရရိှမည် 

ဟ ုေြပာဆိစုည်းုံး၍ တတ်ုိင်ုငသံို ပိုေဆာင် 

ပီး    တုတ်အမျိးသား   ဖန်ေကွဆိုသူထံ 

ေရာင်းစား၍   ေငွေကးအကျိးအြမတ်များ 

ရယူခဲ့သြဖင့်  ေရ ြပည်သာမိမရဲစခန်း (ပ) 

၁၉၁၈ / ၂၀၁၉ လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့်       အမ ေရးဖွင့်၍ 

ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုးသုိ တရားစဲွ တင်ပို 

ခဲ့ရာ  တရားခံ  ေဇာ်သက်ေထွး(ခ)ချစ်ေထွး 

(ခ)ုိင်လင်းကုိ  ဇွန် ၃ ရက်တွင် လူကုန်ကူးမ  

တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ  

အလုပ်ှင့်  ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်   ကျခံေစရန် 

အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

တရားမဝင ်       ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 

၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရား 

မဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ   ထိေရာက်စွာ    တားဆီး 

အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ဇွန် ၅ ရက်တွင် ရခိင်ုြပည်နယ် 

တရားမဝင်  ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့ ်

တပ်မေတာ်ှင့်   သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန   ဦးေဆာင်ေသာ  ပူးေပါင်း 

အဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ေတာင်ကုတ်မိနယ်အတွင်း 

တရားမဝင် သဂ  ဒူခဲွသား ၄ ဒသမ 

၄၅၉၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ 

ကျပ် ၃၁၂၁၇၂) ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့ ်အညီ 

အေရးယူ      ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံ 

တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇွန် ၂ ရက်  နနံက် ၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ် ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက် ဘရုင့ေ်နာင်(၁၀)လမ်း 

ေန တင်ဝင်း၏ေနအမ်ိအား သတင်းအရရှာေဖရွာ ေနအမ်ိမှ ေဒသကာလ 

တန်ဖုိးေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀ သိန်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး စစ်ေဆးချက်အရ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများ ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ မနန်းခမ်းေအာင်(ခ)မေအးခင်ကို 

သဃ  န်းက န်းမိနယ် ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် ေအာင်ေဇယျ(၈)လမ်းရှိ 

ေနအိမ်တွင်  ဆက်လက်ဖမ်းဆီးမိခဲ့သြဖင့ ်   ၎င်းတိုအား  ဥပေဒအရ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိ

အေရးယူထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများကို ဆက်လက် 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

မိန်းကေလးတစ်ဦးကို တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားကာ 

ေငွေကးအကျိးအြမတ်ရယူခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

တရားမဝင် သစ်၊ မီးေသွးှင့် လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

 အလားတူ ဇွန် ၆ ရက်တွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   တရား 

မဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏      စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင် 

ေသာစစ်ေဆးေရးအဖွဲက    မုံရာ 

မိနယ်အတွင်း တရားမဝင် မီးေသွး 

အတ်ိများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂၄၃၂၁၆)ကိ ုသစ်ေတာဥပေဒအရ 

လည်းေကာင်း၊ ကန်ဘလူမိနယ် 

အတွင်း HONDA FIT အမျိးအစား 

လိုင်စင်မဲ့ယာ ်တစ်စီး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၁၅၀၀၀၀၀)ကို 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒအရ လည်း 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

က စစ်ကုိင်းမိနယ်အတွင်း HIJET 

အမျိးအစား   လိုင်စင်မဲ့ယာ ်

တစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ် 

၁၅၀၀၀၀၀)ကို   ပိုကုန်သွင်းကုန် 

ဥပေဒအရလည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ်   ၃၂၄၃၂၁၆)

ကို သိမ်းဆည်းအေရးယူေဆာင ်

ရက်လျက်ရှိသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန်လ ၅ ရက်ှင့် 

၆ ရက်တိုတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ စစု ု

ေပါင်းမှာ အမ တဲွ ခုနစ်မ  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၅၅၅၃၈၈) ြဖစ် 

ေကာင်း    တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 

မှ သိရသည်။               သတင်းစ်

တင်ဝင်းှင့် မနန်းခမ်းေအာင်(ခ) မေအးခင်တုိအား သိမ်းဆည်း 
ရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၆

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ လုံ ခံေရး၊ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်စကားသံများအား 

သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစအီစ်မှ “စစ်ကိင်ုး 

တိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိတွင် PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ၏ 

မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့မ ေကာင့်  အမှတ်(၈)  အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းရိှ စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ှစ်ေဆာင်ှင့် စာသင်ခံုများ မီးေလာင် 

ပျက်စီးဆံုး ံးခ့ဲရသည့်ြဖစ်စ်” ေခါင်းစ်ြဖင့် ၈-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

လာမည့ ်အပတ်ဗဒု ဟူးေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် “ေနာင်ချိမိနယ် 

ပညာေရးမှးံုး ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ပညာ 

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်
ေရးဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးြပလုပ်ေနစ ်PDF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

သမားများက ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးစွာ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွ၊ အေြခခပံညာ 

မလူတန်းလွန်ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးတစ်ဦး ေသဆုံး၊ ေကျာင်းအပ်ု၊ 

ဆရာ ဆရာမေြခာက်ဦးှင့ ်အရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦး ထခိိက်ုဒဏ်ရာ 

ရရိှမ ြဖစ်စ်”ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးတင်ဆက်မည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ပါဝင်ေဆွးေွးလုိသူပရိသတ်များအေနြဖင့် အပတ်စ် 

ကာသပေတးေန   နံနက် ၁၀ နာရီမှ  ၁၁ နာရီအတွင်း  ဖုန်းနံပါတ် 

၀၉၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို   အမည်၊  ေနရပ်လိပ်စာ၊   အလုပ်အကိုင်ှင့ ်

ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ဖ်န်ုးနပံါတ်တိုကိ ုMessage ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ ပါဝင်လာသည့ပ်ရသိတ် 

များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့ ်ကိယ်ုေရးအချက်အလက်များအား လ ိဝှက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။  သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၌ သိမ်းဆည်းရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇွန်    ၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေတာင်ငူ    ဇွန်   ၆ 

ရန်ကုန်-ေနြပည်ေတာ် အြမန်လမ်းပုိင်း ေတာင်ငူမိနယ် ကုက ိလ်ပင် 

စုေကျးရာ မုိင်တုိင် (၁၄၇/၀) အနီး၌ ယေန  နံနက် ၈ နာရီ မိနစ်၂၀ ခန်က  

ယာ်ငယ်တစ်စီး အရိှန်လွန်တမ်ိးေမှာက်ကာ ခါးပိင်ုးြပတ်ထွက်သွားပီး 

ယာ်ေမာင်းေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ရန်ကုန်မှ ေနြပည်ေတာ်သုိ  ဦးေကျာ်ခင်မင်း (၃၉) ှစ်  

သည်  Mark Ⅱ  အမျိးအစားယာ်အား  တစ်ဦးတည်းေမာင်းှင်လာစ် 

အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ   အခင်းြဖစ်ေနရာအေရာက ်  လမ်းလယ်က န်းရှိ 

ခေရပင်ှင့်   ထန်းပင်တုိအား    ဝင်တုိက်မိခ့ဲရာ     ဦးေကျာ်ခင်မင်းတွင်  

ဒဏ်ရာများရရိှခဲသ့ြဖင့ ်ေတာင်ငူေဆးံုသုိ ပုိေဆာင်စ်  ေသဆံုးခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ြဖစ်စ်ှင့် ပတ်သက်၍ ဇီးပင်သာအြမန်လမ်းမကီး ရဲစခန်း 

တွင် အမ ဖွင့်စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၆

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ် ေကညာထား 

ေသာ         CRPH၊ NUG ှင့်       ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခ ံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ် 

များသည် ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး 

ကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်   ြပည်သူလူထုကိ ု

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရ 

ယ ရားများ  ပျက်ြပားေစရန်  ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း 

များကုိ လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံု 

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်       ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊     ဝါဒြဖန်မ များအေပ     မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊    ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊          အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊       တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ ်

ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ  ြပလပ်ုြခင်း၊  လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပး 

ကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲလ င် အကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး          ဥပေဒပုဒ်မ  ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-ကှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ 

အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒ 

များအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင ်  ြပစ်မ ှင့် 

သက်ဆိင်ုသည့ ်   ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ        ပစ ည်းများကိ ု

အကမ်းဖက်မ       တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်း 

ခံရုိင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် 

တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ေရြဖမိနယ ်         ကံေပါက်ေကျးရာေန 

ဖိးေအာင်စိုး (ခ) ငယ်ေလး (၃၁)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ngal Lay” Facebook 

အေကာင့်၊   ေလာင်းလုံးမိနယ ်   ဟင်းချိ 

ေကျးရာေနသူများြဖစ်သည့်     ဇင်ကိုိုင(်ခ) 

ဇင်ကိ ု(၂၈)ှစ်ှင့ ်  ြမင့်ိင်ု (၅၁)ှစ်တုိ ှစ်ဦး 

သည်   ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်    “Zin Ko” 

Facebook အေကာင့်ှင့် “Myint Naing” 

Facebook အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီး သပတ်ိကျင်းမိနယ် ေချာင်းကီးေကျးရာ 

ေန ေရ ဥ(ခ)ေရ ဆ ု(၂၆) ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Shwe Su” Facebook အေကာင့်တို 

သည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍  ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ု   ပျက်ြပားေစရန ်  ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊       ဝါဒြဖန် ြခင်းများ     ြပမူ 

လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့် 

အညီ   ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း      အမ ဖွင့်လှစ် 

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်    ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ် 

များသည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပး 

ကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား  ဥပေဒှင့် 

အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျား 

အား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်  အေရးယူသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

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

အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ေနထိုင်ြခင်း 

ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

ရန်ကုန်-ေနြပည်ေတာ် အြမန်လမ်း၌ မတ်တူးယာ် 
အရိှန်လွန်တိမ်းေမှာက်၍ ယာ်ေမာင်း ေသဆုံး



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၆

စိုက်ပျိးေရး၊      ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ေမွးြမေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာန၏     သုေတသန 

ဆိုင်ရာ    စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး 

သင်တန်းအမှတ်စ်  (၁/၂၀၂၂) သင်တန်း 

ဖွင့ ်ပွဲအခမ်းအနားကို    စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနရှိ   စုေဝးခန်းမ၌ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင်  ကျင်းပသည်။ 

ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်

အဆိုပါသင်တန်းကို      တီထွင် 

ဆန်းသစ်ေသာ  ေမွးြမေရးသုေတသန

လပ်ုငန်းများြဖင့ ် ြမန်မာုိင်ငံစီးပွားဖံွဖိး 

တိုးတက်မ ကို   အေထာက်အကူြပရန ်

ရည်ရယ်၍  ေမွးြမေရးှင့ ် ေရလုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ က မ်းကျင်ပုိင်ုိင် 

စွာေဆာင်ရက်ိင်ုရန်  သေုတသနဆိင်ုရာ 

စွမ်းေဆာင်ရည ်  ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း 

အား ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ဇလွန်    ဇွန်   ၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး       ဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ယေန  

နနံက်   ၉ နာရတွီင်   ဖက်ေသာင်ေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ဦးေရ ထူး၏  လယ်ေြမ ၁၀ ဧက၌  ကျင်းပသည့ ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃  မိုးစပါးရာသ ီ ေြမဆလီ ာဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးအတွက်  သစ်စိမ်းေြမဩဇာ   (ပိုက်ဆံေလ ာ်) 

ထည့်သွင်းြခင်း    ကွင်းသုပ်ြပပွဲအခမ်းအနားကိ ု

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

လယ်ယာေြမများတွင်    သစ်စိမ်းေြမသဇာ 

(ပိက်ုဆေံလ ာ်) စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်လယ်ယာေြမအတွင်း 

ရှိ  ေပါင်းပင်များကိုှိမ်နင်းိုင်ပီး  အကျိးြပ အဏု 

ဇီဝပိုးများ ၊ ေြမဆီလ ာအတွင်းရှိ အကျိးြပသက်ရှ ိ

များကိုလည်း  အသက်ရှင ် တိုးပွားေစိုင်ေကာင်း၊ 

ဓာတ်ေြမသဇာသံုးစဲွမ အား ေလ ာ့ချုိင်ပီး သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေြမဆလီ ာှင့ ်ေရတိုကိ ုဓာတအုဆပ်ိ 

သင့မ်    ေလျာန့ည်းေစကာ ေြမဆလီ ာ၏ ချ်ငန်ဓာတ် 

ကုိလည်း ထိန်းညေိပးသည့် အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှ 

ိုင်ေကာင်း စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှး ဦးစန်ိေမာင်ြမင့ ်က ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ဖက်ေသာင်ေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ဦးေရ ထူး၏လယ်ေြမ  ၁၀   ဧက၌  ကျင်းပသည့ ်

ေြမဆီလ ာဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက်   သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ (ပိက်ုဆေံလ ာ်) ထည့သွ်င်းြခင်း ကွင်းသပ်ု 

ြပပွဲကိ ုကည့် အားေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေဝယံ(ြပန်/ဆက်)

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ (ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ  

လွိင်ေကာ်   ဇွန်   ၆

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်    ြပည်ေထာင်စု 

ေရှေနချပ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး   ြပည်နယ်ဥပေဒချပ် 

များ၊  ဥပေဒအရာရိှများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွး

ပဲွအား  ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းေဆွးေွးပဲွကုိ  ဇွန်  ၄ ရက် 

မွန်းလဲွပိင်ုးက လိွင်ေကာ်မိ   ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ံုး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ    ကယားြပည်နယ်ဥပေဒချပ  ်

ဦးကည်မိင်က       ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်၏ 

အမှာစကားကို   ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းေြပာကားပီး 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ုံးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ရာတွင် ဝန်ထမ်းစည်းမျ်း၊  စည်းကမ်းများှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ကရန ်မှာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဥပေဒအရာရိှ   ဦးေဇာ်ဝင်းဇ ံ

က ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် 

များ၏ ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်သည့ ်

ရှင်းလင်းချက်များအား ထပ်ဆင့ရှ်င်းလင်း ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

အဆိုပါ    ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲသို 

ကယားြပည်နယ် ဥပေဒချပ်ုံး လက်ေအာက်ရိှ ခိင်ု 

မိနယ် ဥပေဒုံးများမှ  ဝန်ထမ်း   ၃၀  တက်ေရာက်ခဲ ့

ကေကာင်း သိရသည်။

ကိုဇင်(လွိင်ေကာ်)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်များ၊  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်ဥပေဒအရာရှိများ၏

 လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပွဲအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ေမွးြမေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ သုေတသနဆိုင်ရာစွမ်းေဆာင်ရ ည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ   အခမ်းအနားတွင် 

ေမွးြမေရး      သုေတသနဦးစီးဌာနမှ 

 န်ကားေရးမှးချပ်       ေဒါက်တာ 

သန်းိင်ုထွန်းက     အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် ေမွးြမေရးသုေတသန 

ဦးစီးဌာနတွင်  ကုန်းသတ ဝါ၊  ေရသတ ဝါ 

ဆိင်ုရာ သေုတသနလပ်ုငန်းများြဖစ်သည့ ် 

ဇဝီနည်းပညာှင့ ် မျိးိုးဗဇီ  သေုတသန၊ 

အစာှင့်ေဆးဝါးသုေတသန၊ ေရာဂါပုိးမ ား 

သုေတသန၊  နည်းပညာှင့်ထွက်ကုန်

သေုတသနလပ်ုငန်းများကိ ု    ုံးချပ်တွင် 

သေုတသနဌာနခဲွ   ရှစ်ခြုဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ      အပါအဝင် 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ြ်ပည်နယ် ကုိးခုတုိတွင် 

ေမွးြမေရးသုေတသနစခန်း  ခုနစ်ခုှင့် 

ငါးသုေတသနစခန်း      ခုနစ်ခုတိုြဖင့် 

လည်းေကာင်း  သေုတသနလပ်ုငန်းများကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    လုပ်ငန်းခွင်တွင်

ေပျာ်ရ င်စွာြဖင့ ်ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များ 

ကိ ုေကျပွန်ေအာင်ေဆာင်ရက်ုိင်သူများ

ြဖစ်ေအာင ် ကိးစားကျင့် က ံအားထုတ် 

ကေစလိေုကာင်း  တိက်ုတွန်းေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဆက်လက်၍ ေမွးြမေရးသေုတသန 

ဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာ 

ေဆာေဘာမ်က  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း 

ှင့ ်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ သင်တန်း 

တွင်သင်ကားပိုချေပးမည့ ်  ဘာသာရပ် 

များှင့်     ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။      အဆိုပါ 

သင်တန်းအား  ရှစ်ရက်တာပုိချသင်ကား 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                                                                  သတင်းစ် 

ဟသ  ာတ   ဇွန်   ၆

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  တရား 

လ တ်ေတာ်     တရားသူကီးချပ ်

ဦးဝင်းြမင့်သည်    ုံးအဖွဲမှး 

ဦးေကျာ်စိုးွန် ၊  ဟသ  ာတခိုင် 

တရားသူကီး  ေဒ ေအးေအးခိုင ်

တိုှင့်အတူ  ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ဟသ  ာတ   အကျ်းေထာင်အား 

ကည့် စစ်ေဆးရာ    အကျ်း 

ေထာင်တာဝန်ခံအရာရိှက အကျ်း 

ေထာင်အတွင်း အေြခအေနများကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် ဦးဝင်းြမင့် 
ဟသ  ာတအကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက်တုိင်းေဒသကီး တရား 

လ တ်ေတာ်   တရားသူကီးချပ ်

ဦးဝင်းြမင့်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

သည်   အကျ်းေထာင်အတွင်း 

အကျ်းသား အကျ်းသူ၊ အချပ် 

သား  အချပ်သူများေနထိုင်သည် ့

အေဆာင်များှင့်  စားဖိုေဆာင်၊ 

ေဆးေပးခန်းှင့်    စာကည့်တိက်ု 

တိုကို    လှည့်လည်ကည့် ကာ 

၎င်းတို၏ ဥပေဒပါအခွင့်အေရးများ 

ရရှိြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ေနရာထိုင်ခင်း 

သက်သာေချာင်ချမိ  ရှိ၊ မရှိ၊ အစာ 

အာဟာရ  သင့်တင့်မ တမ  ရိှ၊ မရိှ၊ 

ကျန်းမာေရး    ေစာင့်ေရှာက်မ  

အေြခအေနှင့် အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းအတတ်ပညာ သင်ကား 

မ   အေြခအေနများကို  ကည့်  

စစ်ေဆးေမးြမန်းခဲ့ပီး   လိုအပ် 

ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးရန်  အကျ်းေထာင်   တာဝန်ရိှ 

သူများအား  လမ်း န်မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

       ြမဝတီ    ဇွန်    ၆

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၅ ရက်တွင်  ကျေရာက် 

သည့်  ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ေနအထမ်ိးအမှတ်အခမ်းအနားကိ ုယမန် 

ေန  နံနက်ပိုင်းက ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီ 

မိရိှ ေသာင်ရင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်     ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်   

“ တစ်ခတုည်းေသာ ကမ ာေြမ ”   ေခါင်းစ် 

ြဖင့်   ေဆာင်းပါး၊   စာစီစာကုံးှင့ ်ပန်းချ ီ

ပိင်ပဲွတွင်   ဆရုေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကို   ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးစိုးတင့်၊  ခိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး   ဦးရန်ိုင်ထွန်း၊     မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးသက်လွင်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားက ဆမုျားေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။ ထန်ိလင်းေအာင်

ကမ  ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၆ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင် ထန်းတပင်မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်  အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ ပန်းကယ်သီးထုိးနည်းှင့် ဆံအုပ်ဘုိး 

ြပလုပ်နည်းသင်တန်း(၁/၂၀၂၂)ကုိ  ယေန နံနက်ပုိင်းက ေကျာင်းကုန်း 

ေကျးရာရှ ိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဓမ ာုံ၌ ဖွင့်လှစ်သည်။

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ  အိုးမကွာ  အိမ်မကွာေနထိုင်ပီး 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ှင် ့  ေဒသထွက် 

ပစ ည်းများ  အသုံးချ၍  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

ေကျာင်းကုန်း    ဇွန်    ၆

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေရကည်မိနယ ်ေကျာင်းကုန်းဘိနယ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက  ယေနမွနး်လွဲ  ၁ နာရီခွဲတွင် သစ်ဆိမ့်ကုန်း 

ေကျးရာှင် ့ေရဂလုတ်အုပ်စ ုေချာင်းဝေကျးရာတို၌ ပျိးပင်များအခမဲ ့

ြဖန်ေဝေပးရာ  ေရကည်မိနယ ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ေကျာင်းကုန်း 

ဘနိယ်သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ၊ ေဒသခြံပည်သမူျား တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး    

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးရန် ပျိးပင်များြဖန်ေဝ
ဓုြဖ      ဇွန်      ၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက် ဓုြဖ 

မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန ပျိးဥယျာ်မှ  မုိးရာသီတွင် သစ်ပင်စိက်ုပျိး 

လိုသူများအား   ဇွန် ၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဓုြဖမိမေဈးထိပ်တွင ်

ပျိးပင်များ အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့သည်။

ဓြုဖမိနယ်အတွင်း ြဖန်ေဝရန် ပျိးပင်ေပါင်း ၁၉၈၀၀  ပျိးေထာင် 

ထားပီး ပျိးပင်များအား   မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးမှး ဦးငိမ်းချမ်း(၅)၊ 

ဓုြဖမိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှ  ဘိနယ်တာဝန်ခံ ဦးေမာင်မိုးှင့ ် 

ဝန်ထမ်းများက  သစ်ပင်စိုက်ပျိးလိုသူများအား  အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခ့ဲ 

ေကာင်းှင့် မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနတွင်လည်း လာေရာက် ထတ်ုယူိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျံေပျာ်    ဇွန်    ၆

ကမ ာကီး    ပူေွးလာမ ကို 

ကာကွယ်ရန်ှင့်    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး 

အတွက်     ြပည်သူလူထုသို       

ပျိးပင်များ     အခမဲြ့ဖန်ေဝြခင်းကိ ု

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ေရကည် 

မိနယ် ကျံေပျာ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနက   ဦးေဆာင်ကာ  ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်သည်။

တက်ေရာက်

ပျိးပင်များြဖန်ေဝရာသုိ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ    ဥက    

ဦးေဇယျမင်း၊  အဖွဲဝင(်၂) ဦးရန် 

ိုင်ဝင်း၊ အတွင်းေရးမှး မိနယ် 

ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးသန်ေဇာ်ဦးှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာ   အကီးအကဲများ၊ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန     မိနယ် 

 စစ်ကိုင်းမိနယ်မ ှ

ဆရာ ဆရာမများအား ယုတ်မာိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲဆိုထားသည့်စာသားများ ေရးသားေှာင့်ယှက်ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ   အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်းတွင ်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ  စုစုေပါင်း ၈၅ ဦး          

တက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်၎င်းကေလးငယ်များ၏ ပညာသင်ကားိင်ုမ အခွင့အ်လမ်း 

အေပ  ယခုက့ဲသုိဝင်ေရာက်ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခ့ဲေသာ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများအား ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  လိုအပ်သည်များ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း        

သိရသည်။                                                                                                                 

 သတင်းစ်

ထန်းတပင်မိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပသင်တန်းဖွင့်
ရည်ရယ်၍    ပန်းကယ်သီးထိုးနည်းှင့်   ဆံအုပ်ဘိုးြပလုပ်နည်း 

သင်တန်းကို ေကျာင်းကုန်းေကျးရာတွင ်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်

ေကာင်း မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ သိရ 

သည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းကို  ဇွန်  ၆ ရက်မှ  ၂၀ ရက်အထိ ၁၅ ရက်ကာ 

ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပီး  သင်တန်းသို   ေကျးရာေနြပည်သ ူ  ၂၅ ဦး 

တက်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ေရကည်မိနယ်၌ ပျိးပင်များ အခမ့ဲြဖန်ေဝ
သစ်ဆိမ့်ကုန်းေကျးရာအုပ်စုှင့်  ေရဂလုတ်ေကျးရာ  အုပ်စုများသို   

သွားေရာက်ကာ က န်း၊ မန်ဂျန်ရှား၊ မေဟာ်ဂန ီပျိးပင်  ၂၀၀ စ ီစစုေုပါင်း 

ပျိးပင် ၆၀၀ တို  အခမဲ့ လိုက်လံြဖန်ေဝေပးခဲ ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် က န်း ၅၀၀၀၊ မန်ဂျန်ရှား  ၈၀၀၀၊ 

ယူကလစ် ၃၀၀၀၊ မေဟာ်ဂနီ ၄၀၀၀ တိုအြပင် အပိုေဆာင်းပျိးပင ် 

၂၀၀၀ တိုကို ပျိးေထာင်ထားရှိပီး လိုအပ်သည့် ြပည်သူများထ ံ အခမဲ့ 

ြဖန်ေဝေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                                          

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကခံင်းမိ၌ ကမ  ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေနအထမ်ိးအမှတ် သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကျင်းပ
ကံခင်း     ဇွန်    ၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကံခင်းမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

“တစ်ခုတည်းေသာ  ကမ ာေြမ”ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ   ဇွန်  ၅ ရက်တွင် 

ကျေရာက်သည့်  ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် 

စေုပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ ယမန်ေနက ကံခင်းမိနယ် ေြမာက်ြမန်ေအာင် 

ကိးဝိုင်းအကွက်အမှတ(်၁၈)တွင် ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏ 

ကီးကပ်မ ြဖင့် မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးဆန်ေအာင် 

ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်သူများ  စုေပါင်းစိုက်ပျိးကရာ 

က န်း ၃၄၀၊ မန်ဂျန်ရှား ၂၀၀၊ မေဟာ်ဂနီ ၂၀၀ စုစုေပါင်း ပျိးပင် ၇၄၀ 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကံခင်းမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနတွင် ပျိးပင်စစုေုပါင်း ၁၂၀၀၀၀ 

ပျိးေထာင်ထားရှိပီး ဌာနဆိုင်ရာုံးများ၊ ေကျာင်းများှင် ့ြပည်သူများ 

အား အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးလျက်ရိှေကာင်း ကံခင်းမိနယ် သစ်ေတာဦးစီး 

အရာရှိ ဦးဆန်ေအာင်ထံမှ သိရသည်။                မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျံေပျာ်မိ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက ်ပျိးပင်များအခမဲ့ြဖန်ေဝ

တာဝန်ခံ ဦးေကျာ်စုိးှင့် ဝန်ထမ်း 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက   ှင့် တာဝန်ရိှသမူျား 

က သစ်ေတာဦးစီးဌာန ပျိးဥယျာ် 

တွင် လည်းေကာင်း၊ တာသစ်ကီး 

လမ်းှင့်   အင်းရဲလမ်းဆုံတိုတွင ် 

လည်းေကာင်း၊  ေကျးရာေနအိမ ်

များသို      အိမ်တိုင်ရာေရာက ်

လည်းေကာင်း      က န်း   ၃၀၀၊  

ပျ်းကတုိး  ၅၀၊  မန်ဂျန်ရှား ၃၀၀၊ 

ယူကလစ် ၁၀၀ ှင့် မေဟာ်ဂနီ  

၅၀  စုစုေပါင်း ပျိးပင်  ၈၀၀ ကို 

အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ေသာကကင်းေဝးနည်း

ဇွန်  ၇၊  ၂၀၂၂

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ

ပီမိုးနင်း

လုပ်ိုင်စွမ်းရှိသေလာက်လုပ်ပါ 

“က န်ေတာ်တုိတစ်ေတွ   ကုိယ်ပုိင်လုပ်ုိင်စွမ်း 

ရှိသေလာက် လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရလဒ်ေတွအတွက ်

ြပန်ပီးေလးစားအံ့အားသင့်လိုဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး” 

ေသာမတ်စ်အယ်ဒီဆင(်၁၈၅၄-၁၉၃၁) 

ေအာင်ြမင်မ ရရိှပီး ကီးပွားချမ်းသာလိုကေသာ

လတူိင်ုးလတူိင်ုးသည်  ေရှကေအာင်ြမင်ခဲ့ကသမူျား၏ 

ေြခရာကုိနင်းကာ ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ေအာင်ြမင်မ  

ကို ရယူိုင်ကမည်ဟ ုယုံကည်ကသည်။ 

လူအချိက       ေအာင်ြမင်မ ကိုရှာေဖွေနက 

ေသာ်လည်း ေသဆံုးသွားသည့်တုိင် ေအာင်ြမင်မ ကိ ု

ေတွ မသွားရသမူျား များစွာရိှေလသည်။ အချိလမူျား 

က ေအာင်ြမင်မ ကိ ု အချနိ်ယူပီးေလ့လာမ ှ  သိမယ့် 

အရာလိုလည်း     ထင်ြမင်ယူဆကသူများ ရှိသည်။ 

လူအချိကလည်း ေအာင်ြမင်မ ကို အိုင်ယူြခင်းှင့ ်

ဆက်စပ်မ ရှိသည်ဟ ု  ထင်ကြပန်သည်။  အချိက 

ေအာင်ြမင်မ ကို  ရယူရမည့်အရာတစ်ခုဟ ုထင်က 

သည်။ အချိက ေအာင်ြမင်မ ကို သွားေရာက်ရမည့ ်

ေနရာတစ်ေနရာဟု ထင်ကသည်။   ယင်းတိုသည ်

မှန်းဆထင်ြမင်မ များသာ ြဖစ်ေလသည်။ 

ေအာင်ြမင်မ ကိ ုလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသမူဟတ်ုဘ ဲ

ရမ်းသန်းမှန်းဆ ထင်ေကးမ ှင့ ်လပ်ုေနကရှာသည်။ 

ေအာင်ြမင်မ ဆိုသည်ကား ထီထိုးသကဲ့သိုမဟုတ်။ 

ေလာကကီးတွင ်   အမှန်တကယ်ေအာင်ြမင်သူက 

နည်းနည်း မေအာင်ြမင်ဘ ဲေအာင်ြမင်မ ဟူသည်ကိ ု

ေရေရရာရာမသိဘဲ ေလ ာက်ေြပာေနသူက များများ 

ြဖစ်သည်။ 

ေအာင်ြမင်မ ဟူသည်က     ခရီးဆုံးတစ်ခုဟ ု

သတ်မှတ်ရမည့်  အရာတစ်ခုပင်။    စစ်မှန်သည့် 

ေအာင်ြမင်မ ရရန်ဟူသည်ကား          ေနစ်ေနစ် 

ကိးစားရမည့်အရာတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 

သင်၏  ေနစ်လုပ်ေဆာင်ေနေသာ    လုပ်ငန်း 

ေဆာင်တာများကိ ုပိမုိအုရည်အေသွးေကာင်းေအာင် 

လူစိတ်သည ် လူကို ဆွဲေဆာင်တတ်၏။

မဂ  လာစိတ်သည် မဂ  လာတိုကို ဆွဲေဆာင်၏။ 

အမဂ  လာစိတ်သည် အမဂ  လာအေပါင်းတိုကို ဆွဲေဆာင်ေလ 

သည်။

အေမရိကန် ပေရာ်ဖက်ဆာ ဆရာကီးတစ်ေယာက်သည် အလဲွ 

လိုက်စား လမ်းမှားေသာ စွဲမဲြခင်းှင့် ဝီရိယကို  လက်ုံးြပကာ 

ေလာက၌စိတ်ညစ်ညးေစတတ်ေသာ    အေကာင်းေလးေတွကို 

ရှာေဖွစုေဖာ်ရာ စိတ်ညစ်စရာေပါင်း ၂၁၀၀၀၀ ရရှိသည်ဟုြပ၏။ 

ှစ်သန်ိးမက ဆယ်သန်းတိင်ုတိင်ုရှာလ င် ရေပလမိ့မ်ည်။ ၎င်းစတ်ိညစ် 

စရာစာရင်း၌ စား၍မန်ိခိက်ုမှာ ပန်းကန်ထ၌ဲ ယင်ေသကိ ုေတွရြခင်း၊ 

ဇာတ်ုံ၌ အသံကျယ်စွာ စကားေြပာြခင်း။ လက်မှတ်ခံရာ၌ အတိုးခ ံ

ရြခင်း၊ လူကီးကိ ုမိုေသေသာ  လူငယ်တစ်ေယာက်ကိ ုြမင်ရြခင်း 

စသည်များ ပါရှိေလသည်။ 

ေလာက၌ စိတ်ညစ်စရာအေကာင်းကိစ အမျိးမျိးတုိမှာ လူမှန် 

သမ  မလွတ်ကင်းေပ။  မိမိစိတ်ကို  ေကျာက်ေဆာင်လိုထားိုင်မ ှ

မဂ  လာမရှိေသာ အနိ  ာုံတိုကို ခုခံိုင်ေလသည်။ သိုမဟုတ်ေချက 

အေရးမကီးေသာ အေကာင်းကိစ ေလးေတွှင့်ပတ်သက်၍ အမဲ 

အေမှာင်ကျလျက ်ေနတတ်ေလသည်။ 

အချိေသာလူများမှာ လူအများတို ေတွးမဲြဖစ်ေသာ ေသာက 

အပူေလးများ၊ ခက်ခဲကျပ်တည်းြခင်းေလးများှင့် ေတွကံသည်ကို 

အကီးအကျယ်မှတ်ထင်ကာ ဒုက ြဖစ်ရေလသည်။ ၎င်းတို ေတွကံ 

ရေသာဒုက များမှာ စင်စစ် ဒုက မဟုတ်ပါ။   အခက်အခဲေလးမ သာ 

ြဖစ်က၏။ ဤကဲသ့ိုြဖစ်ရြခင်းမှာ မေကာင်းေသာအာုတံိုကိ ု လက်ခ ံ

အားကီးြခင်းေကာင့်ပင ် ြဖစ်ေလသည်။ 

အြခားသမူျား၏ ကဲရ့ဲသ  ဂ ဟ်ြပြခင်း၊ ေြပာင်ေလှာင်ြခင်းများကိ ု

မခံိင်ုေသာစတ်ိသည်လည်း ဤနည်းအတိင်ုး အာုခံစံားြခင်းေကာင့ ်

ြဖစ်ရာ မခံချင်ဖွယ်ရာေြပာလိုက်ေသာစကားကိုကားရြခင်း၊ မခံချင် 

ဖွယ်ရာအမ တစ်ခကုိ ုြပရြခင်းများသည် မေကာင်းေသာအာုမံျားပင် 

ြဖစ်ေလသည်။ 

သိုြဖစ်ေလရာ ၎င်းအာုမံျားေပ တိင်ုး ေဖျာက်၍ပစ်တတ်မှသာ 

စိတ်တည်းဟူေသာေကျာက်ေဆာင်မှာ  တန်ခိုးပိုမို၍   ကီးိုင်ေလ 

သည်။ 

စိတ်၏တန်ခုိးသတ ိသည် ေလာကကီးပွားေရး၌လည်းေကာင်း၊ 

ေလာကုတ ရာအတွက်လည်းေကာင်း    လွန်စွာအေရးကီးေလရာ 

ထိုသတ ိမရှိသူတိုမှာ အများအားြဖင့် ကီးပွားေအာင်ြမင်ြခင်း၏ 

ေအာင်ပန်းကို ဆွတ်ဖိုရန်ခက်ေလ၏။  

အချိလူများမှာ  မိမိတိုကိုယ်ကိ ု  အလွန်ုနယ်သိမ်ေမွသည်၊ 

အြခားလူေတွကမ်းကတ်ိုင်းစိုင်းကသည်။ မိမိတိုမှာ ထိုလူေတွ 

ှင့် ေန၍မြဖစ်၊  ကာလ င်ဒုက ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ု    မှတ်ထင်က၏။ 

မှတ်ထင်သည့်အတိုင်းလည်း ြဖစ်ိုင်ေလသည်။ 

အချိလူများသည်ကား  ေခတ်ဆိုး၊  ေခတ်ယုတ်၊   ေခတ် ပ်၊ 

ေခတ်ကျပ်၊ ဆုတ်ကပ်   စသည်ြဖင့ ်  ေခတ်ကိုအြပစ်တင်ဆိုလျက ်

ငိြငင်၍ေနက၏။ ၎င်းတို၏  စိတ်မှာကည်လင်လိုလ င်   ြဖစ်ိုင် 

ပါလျက် တမင်သက်သက်မိုးအုံလျက ်မ  င်းေနသည်ကို   ခံ၍ေနက 

ရ၏။ 

ကမ ာေလာကကီးသည် မိမိသွားုိးလမ်းစ်အတုိင်း သွား၍ေန 

၏။ ကမ ာေလာကကီးသည ်လူတို၏အလိုကို  မလိုက်၊ လူသာလ င် 

ေလာကကီး၏ သေဘာအလိုကိုလိုက်ကာ ေနတတ်သလို၊ ချမ်းသာ 

သလို ကံ၍ေနေလ၏။ ေလာကဓာတ်ကီးှင့်ခုိက်ရန်ြဖစ်ကာ ငိြငင် 

လျက် မရ င်မလန်း၊ မသာမယာြဖစ်၍ မေနအပ်ေပ။ မရ င်လန်းြခင်း 

သည် အနိ  ာုမံျားကိထုင်ြမင်၍ အနိ  ာု ံအမဂ  လာလ  င်းများထကာ 

ငိြငင်ပူပင်ြခင်း၏ အမဂ  လာအမှတ်ကို ရေလသည်။ 

လူစိတ်သည ်  လူကို ဆွဲေဆာင်တတ်၏။   မဂ  လာစိတ်သည် 

မဂ  လာအေပါင်းတုိကုိ ဆဲွေဆာင်၏။ အမဂ  လာစိတ်သည်  အမဂ  လာ 

အေပါင်းတိုကို ဆွဲေဆာင်ေလသတည်း။ 

ေသွးေသာက်မဂ ဇင်း၊ အမှတ် ၅၂၊ ေမလ၊ ၁၉၅၀။

ထက်ခိုင်

မေြပာင်းလဘဲေဲနသမ  သင့ဘ်ဝသည် ကီးကီးမားမား 

ေြပာင်းလဲသွားိုင်မည်မဟုတ်။     ေအာင်ြမင်မ ၏ 

လ ိဝှက်ချက်သည် ခက်ခက်ခခဲဲကီးကီးမားမားမရိှ။ 

နိစ ဓူဝလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ  အလွယ်ရှာေဖွရရိှုိင် 

သည်။  ေနစ်ေနစ် မှန်မှန်သာ    အေကာင်းဆုံး 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အလုပ်ကိုြမတ်ြမတ်ိုးိုးှင့ ်သန်ရှင်းသပ်ရပ်

စွာလုပ်ေဆာင်ရမည်။ ကိုယ်လုပ်ရသည့်အလုပ်ကို 

ေပျာ်ရ င်ကည်သာစွာ   လုပ်ေဆာင်ရမည်လည်းြဖစ ်

သည်။ 

ေနစ်လပ်ုငန်းေဆာင်တာတိင်ုးသည်  သင့ဘ်ဝ 

ေအာင်ြမင်မ ကို သက်ေရာက်ေစပါသည်။    သင်၏ 

ေနသစ်တုိင်းသည် ေအာင်ြမင်မ များကုိဖန်တီးယူရာ 

အချန်ိေကာင်းများပင်ြဖစ်သည်။ သင်ေအာင်ြမင်မည်။ 

ကျ ံးမည်ဟသူည်က သင်ေနစ်လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

မ  လုပ်ပံုကုိင်ပံုများှင့် အချိးကျဆက် ယ်ေနသည်။ 

ေအာင်ြမင်ရန်အတွက် ေပးဆပ်ရသည်ချည်း 

ြဖစ်သည်။  မည်သည့်အရာမ    အလကားမရိုင်။ 

တန်ရာတန်ေကးကိ ုမုချေပးဆပ်ရမည်။ မတွန်တို 

ှင့၊် အေချာင်မခိှုင့။် ကိယ်ုတိင်ုကိးပမ်းအားထတ်ုမ ၊ 

အေကာင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ိုင်မ ၊    ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် 

ထက်ထက်သန်သန်လုပ်ုိင်မ တုိသည်  ေအာင်ြမင်မ  

ပင်ြဖစ်သည်။ ယခအုချန်ိတွင် ေပးဆပ်ပီး ေအာင်ြမင် 

မ ရမှသာ အေမာေြဖရန်လိုေပသည်။  ဘဝအတွက် 

အရာရာတိင်ုးကိ ုသှူင့ည်မီ သည့်တန်ဖုိးြဖင့် ဝယ်ယ ူ

ကရသည်ချည်းြဖစ်သည်။ 

ထုိအြပင် အိပ်မက်ကီးကီးမက်ပါ။ ရဲရဲမက်ပါ။ 

အကန်အသတ်မရှိ  မက်ိုင်သည်။    ကိုယ်တိုင်က 

မှန်းဆထင်ြမင်ပီး  ြဖစ်ိုင်မည်မထင်ဟုေတွးကာ 

စတ်ိဓာတ်ကျြခင်းသည် စစ်မေရာက်ခင်က ြမားကန်ု 

ေနြခင်းသာြဖစ်သည်။ 

“လူတုိင်းမှာမသံုးဘဲပုန်းခုိေနတ့ဲ  စွမ်းအင်ေတွ 

အများကီးရှိေနပီး ငါ့ရဲေရှမှာ အဆုံးအစမဲ့ ြဖစ်ိုင် 

ေြခေတွရှိေနတယ်။ ငါ့ရဲပတ်လည်မှာ မေရမတွက ်

ိုင်တဲ့ အခွင့်အေရးေတွ  ရှိေနတယ်။   ငါဘာကိုမှ 

မေကာက်ဘူး။  အိပ်မက်ကီးကီးမက်မယ်”ဟု 

ပါေမာက ဝီလ ံဂျမိ်းစ်က ေြပာဖူးသည်။ 

ေနစ်တိုးတက်ေရးအတွက်   အာုံစိုက်ရန် 

လိုသည်။ ရသည့်အချနိ်တိုင်းကိ ုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချ 

ရမည်။ အချန်ိကိသုုံးပီး မြဖန်းရန်လိသုည်။ အချန်ိကိ ု

ေသချာစွာ စီမံခန်ခွဲိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ေအာင်ြမင်မ ဟူသည်

ကား တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းမစွမ်းေဆာင်ိုင်။ 

လူအများ သူေနရာှင့်သူ တက်ညီလက်ညီပါဝင်ပီး

စုေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကရသည်။ ေမတ ာကိုေရှး ပီး 

ေမတ ာရရှိေအာင ်ေနထိုင်ြပမူရမည်။ သူတစ်ပါးကို 

ကိုယ်ချင်းစာ၊ ကင်နာပီး ဦးစားေပးကာ ကူညီရန် 

လိုေပသည်။ 

ေနစ်ဘဝကိုြဖတ်သန်းေနစ်    ေအာင်ြမင်မ  

အတွက် အခွင့်အလမ်းများ အပါးမှာပျသံန်းေနေပ 

သည်။ အခွင့အ်လမ်းများ ဝန်းရေံနသည်။ အခွင့အ်ေရး 

ကို    အမိဖမ်းပီး    လက်ေတွအေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရမည်။ 

“က န်ေတာ်တုိတစ်ေတွ   ကုိယ်ပုိင်လုပ်ုိင်စွမ်း 

ရှိသေလာက ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင ် ရလဒ်ေတွအတွက် 

ြပန်ပီးေလးစားအံအ့ားသင့လ်ိုဆုံးမှာ မဟတ်ုဘူး”ဟ ု

ေသာမတ်စ်အယ်ဒဆီင်က ေြပာကားထားေပသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ဘဝမှာေအာင်ြမင်ပီးကီးပွားလိုက

ေသာ ယေန  မျိးဆက်သစ်လူငယ်လူရယ်များှင့ ်

လူတိုင်းလူတိုင်းသည ်          ကိုယ်ပိုင်လုပ်ိုင်စွမ်း 

ရိှသေလာက် အစွမ်းအစကုိ ထုတ်ယူလုပ်ေဆာင်ုိင် 

ြခင်းအားြဖင့်  ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာမ ကိ ုမလွဲ 

မေသွရရှိမည ်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။     ။ 



အကျင့်ေကာင်းရှိသူြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

ဇွန်  ၇၊  ၂၀၂၂

ဒီေနကို အေြပာင်ေြမာက်ဆုံးြဖစ်ပါေစ

ေအာင်ြမတ်စည်သူ

အကျင့်ေကာင်းဆိုတာ       ေကာင်းတာကိ ု

ေတွးေတာကျင့် ကံြခင်းကိ ု   ဆိုလိုတာြဖစ်တယ်။ 

အကျိးရိှတာကိ ုေတွးရမယ်။ ေကာင်းတာကိ ုစ်းစား 

ရမယ်။ အြပသေဘာဆင်ြခင်ရမယ်ကွယ့်။ 

အေတွးတစ်ခုထပ်ခါထပ်ခါြပ၊   အလုပ်တစ်ခု 

ြဖစ်ေပ လာ။ အလုပ်တစ်ခုထပ်ခါထပ်ခါ ြပဖန်များ 

ေတာ ့အကျင့အ်ေနနဲ  စဲွမလဲာတာေပါ။့  အကျင့ေ်တ ွ

စုေပါင်းတာ ဘဝပါပဲ။ 

တကယ်ေတာ ့ဘယ်သမူဆိ ုအဒဲအီကျင့ေ်တနွဲ  

သာ ဘဝတစ်ခကုိတုည်ေဆာက်ထားတာြဖစ်တယ်။ 

ေမာင်တုိ မယ်တုိအေနနဲ  မိမိဘဝကုိ  ဘယ်လုိ 

ေရးချယ်ယူမလဲ၊ ေသချာစွာေရးချယ်ရမယ်။ ဘဝ 

ဆိတုာ အကျင့်နဲတည်ေဆာက်ကရတယ်။ ေအာင်ြမင် 

တဲဘ့ဝတစ်ခကုိ ုရယခူျင်ရင်ေတာ ့ေအာင်ြမင်သေူတ ွ

ကျင့်သုံးသွားခဲ့ကတဲ့ အေလ့အထေကာင်းေတွကို 

သိေနရေပမေပါ့။ 

၁။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရှိြခင်း။ 

၂။ ြပင်းြပထက်သန်တဲ ့ဆ ရှိြခင်း။ 

၃။ အချနိ်ကိုေကာင်းစွာအသုံးချြခင်း။ 

၄။ အစီအစ်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်တတ်ြခင်း။ 

၅။ ြဖစ်ိုင်တာကစလုပ်ြခင်း။ 

၆။ ပီးဆုံးတဲ့တိုင်ေအာင ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း။ 

၇။ ေပ လာတ့ဲအခွင့်အလမ်းကုိ ဖမ်းယူဆုပ်ကိင်ု 

တတ်ြခင်း။ 

ေအာင်ြမင်သေူတကွျင့သ်ုံးခဲ့ကတဲအ့ေလအ့ထ 

ခုနစ်ခုပါပဲ။  သိရတဲ့အခါ   ဘာမှမခက်ပါလားလို 

ထင်မိလိမ့်မယ်။ လက်ေတွကျင့်သံုးလုိက်နာကည့် 

လိုက်ပါ။ 

၁။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရှိြခင်း 

မိမိြဖစ်ချင်တာက    ဘာလဲဆိုတာသိေအာင် 

လုပ်ပီး ပန်းတိုင်တစ်ခု သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ြဖစ်ိုင် 

ရင် စာနဲေရးထား     ဘာလိုမြဖစ်ိုင်စရာရှိမှာလဲ။ 

ြဖစ်ုိင်ရင် အိပ်ယာေခါင်းရင်း၊ စာအုပ်စင်၊ စာကည့် 

စားပွဲ၊   သန်စင်ခန်း၊  မီးဖိုခန်းတိုမှာပါ    စာလုံး 

က န်ေတာ်တိုအများစုသည်  က န်ေတာ်တိုဘဝများ တိုးပွားလာ 

သည်ဟု ထင်ကသည်။ က န်ေတာ်တို တစ်ခုခုြဖစ်ေြမာက်လာပီဟု 

ထင်ကသည်။ က န်ေတာ်တိုဘဝများကိ ုမီးခိုးတလူလ ူ မ တ်ထုတ်ေန 

ေသာ ရထားတွဲရှည်ကီးတစ်စင်းအြဖစ်ြမင်ပီး အချနိ်မေရး ရထားတွဲ 

အသစ်များ ချတ်ိိင်ုသည်။ ေဘးလမ်းတွင် တဲွေဟာင်းများြဖတ်ချထားိင်ု 

သည်ဟု ယူဆကသည်။ 

သုိေသာ် ဘတ်စကက်ေဘာလံုးေလာက၏ ဂုဏ်ေဆာင်ေဘာသမား 

ဂ န်ဝူးဒင်၏ဖခင်က သူကိ ု‘ေနစ်ေနတိင်ုးကိ ုမင်းရဲ အေြပာင်ေြမာက်ဆုံး 

ေနြဖစ်ပါေစ’ဟ ုေြပာကားေသာအခါ ဝူးဒင်သည ်ေလးေလးနက်နက် 

အချက်တစ်ချက်ကို သိလိုက်သည်။   ယင်းကား   ဘဝဆိုသည်မှာ 

လတ်တေလာ ယခုဟူပင်ြဖစ်သည်။ ဘဝသည်  ေနာက်တစ်ခဏေနမှ 

မဟတ်ုေချ။ က န်ေတာ်တိုလပ်ုချင်သမ  လပ်ုရန်အတွက် အချန်ိရိှသည်ဟ ု

ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်မိေအာင ်က န်ေတာ်တိုကိုယ်က န်ေတာ်တို စိတ်ညိ 

ထားုိင်ေလေလ ဘဝ၏အေကာင်းဆံုးအခွင့်အလမ်းများကုိ အိပ်ေပျာ် 

လမ်းေလ ာက် အြမင်ကန်းစွာ က န်ေတာ်တို ြဖတ်ေကျာ်သွားမိေလ 

ြဖစ်သည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဘဝတိုးတက်ေရးအားတိုသည ်ယေနကို 

က န်ေတာ်တိုအေလးထားမ  စီးဆင်းေပးသည်။ 

ထင်ထင်ရှားရှားနဲ  ကွန်ပျတာစာစီ၊ ေကာ်ပီကူး၊ 

ပလတ်စတစ်ေလာင်းပီးကပ်ထား၊ သူများေတွက 

ေမးရင ်မိမိရည်ရယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိ ုရဲရဲေြဖေပါ့။ 

၂။ ြပင်းြပထက်သန်တဲ့ဆ ရှိြခင်း 

ေအာင်ြမင်မ ဟူသမ ဟာ  လူတစ်ေယာက်ရဲ 

ြပင်းြပထက်သန်တဲ ့စတ်ိဆ ပါမှသာ ထေြမာက်ိင်ု 

ပါတယ်။ ထက်သန်တက်က တဲ ့စတ်ိအားထက်သန်မ  

မပါဘ ဲဘာေအာင်ြမင်မ မှမရိင်ု။  ေအာင်ြမင်မ တိင်ုးရဲ 

အေြခခံအကျဆံုးအချက်က ေြခဖမိုးေပ မီးကျးီခကဲျ 

သလိ ုြဖတ်ြဖတ်လူးေအာင်   ခန်ုဆွခန်ုဆွတက်က ရ 

တာမျိးပ။ဲ စာေမးပဲွေအာင်ချင်တယ်၊ ဂဏ်ုထူးပါချင် 

တယ်၊ ထက်သန်စွာကိးစားရင် ေအာင်ြမင်ပီး  ဂုဏ်ထူး 

ရတာပါပဲ။ ဘာမဆို စိတ်ပါလက်ပါ    ထက်ထက ်

သန်သန်  မြဖစ်မေနကိးစားမ ှ   ရည်မှန်းချက်ကိ ု

ရရိှိင်ုတဲသ့ေဘာ၊ လွယ်လွယ်နဲေတာ ့မရိင်ုဘူးေပါ။့ 

၃။ အချနိ်ကိုေကာင်းစွာအသုံးချြခင်း 

ဘဝဆိတုာအချန်ိ၊ အချန်ိဆိတုာဘဝ။ ကျန်းမာ 

သန်စွမ်းတဲ့လူဆိုရင်   ဘဝကိုကိုယ်ရည်မှန်းတဲ့ 

ပန်းတိုင်သို ေရာက်ေအာင်ကူးခပ်ရတာပဲ။ အချနိ်ရ 

သမ  မနားတမ်းကိးစားအားထုတ်ရစမေဲပါ။့ အချန်ိ 

ကို ေကာင်းစွာခွဲေဝပီး စနစ်တကျ အသုံးချရမယ်။ 

ေပျာ်ချင်တာေပျာ်ေပါ့။ မလွန်ကဲေစနဲ ။ သွားချင်ရာ 

သွားေပါ့။ မများလွန်းေစနဲ ၊ အေရးကီးတာ   အရင် 

လုပ်ရမယ်။  အေသးအဖွဲကို   အေရးကီးတဲ့အလုပ ်

ေလာက်   ဦးစားမေပးေလနဲ။    ပင်ပင်ပန်းပန်း 

ခက်ခက်ခဲခဲ အားမထုတ်ချင်ေန စနစ်တကျ တစ်ခု 

ပီး တစ်ခလုပ်ု၊ သပ်ရပ်ပါေစ။  အချန်ိကိ ု  စနစ်တကျ 

ခွဲေဝပီး ေသချာစွာလုပ်ပါ။ 

၄။ အစီအစ်ေရးဆွဲေဆာင်ရက်တတ်ြခင်း 

စီမံချက်ေသေသချာချာေရးဆဲွပီး အလုပ်လုပ် 

ပါ။  စီမံချက်ေရးဆွဲဖိုမပျင်းပါနဲ ၊   စီမံချက်ေရးဆွ ဲ

ပီးလပ်ုကည့်ပါ။ လွယ်ကူေချာေမွတယ်။ ေဆာင်ရက် 

သမ အလုပ်ေတွဟာ အားလုံးပဲေချာေချာေမာေမာ

ေအာင်ြမင်ေလ့ရှိတယ်။    ံးခဲပါတယ်။   ံးပွဲမရှိ။ 

လက်ေတွေအာင်ြမင်မ ရရှိမှာြဖစ်တယ်။ 

၅။ ြဖစ်ိုင်တာကစလုပ်ြခင်း 

ေအာင်ြမင်ချင်ရင် ဇဲွေတာ့ရိှဖုိလုိတယ်။ မြဖစ်ိင်ု 

ေသးလို စတ်ိပျက်အားငယ်မေနရဘူး။ ြဖစ်ိင်ုတာက 

စလပ်ုရမှာပ။ဲ လတဲာကဲွတာလည်း ကံေတွရတတ် 

တယ်။  လဲရင်ြပန်ထေပါ့။    ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

ထူပါထပါ။ ကျေနလည်း အားမေလ ာ့နဲ ။   စာေရး 

ဆရာကီးလယ်တွင်းသားေစာချစ်က      သူဟာ 

ဆယ်တန်းစာေမးပွဲကို ေြခာက်ှစ်တိတိ မေြဖဘဲ 

 ံးခဲဖူ့းပါတယ်လုိ ေဟာေြပာဖူးပါတယ်။ ေနာက်ေတာ ့

ပီမိုးနင်းစာအုပ်ေတွဖတ်ပီး ေအာင်စိတ်ှလုံးသွင်း 

ကာ  ေအာင်ခဲ့တာ တက သိုလ်လူရည်ခ န်ှစ်ထပ်

ကွမ်းဆုေတာင်ဆွတ်ခူးခဲ့သူပါ။ ထူးခ န်ခဲ့သူေပါ့။ 

၆။ ပီးဆုံးတဲ့တိုင်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အလပ်ုတစ်ခကုိ ုပီးဆုံးတဲအ့ထ ိ ေစေ့စစ့ပ်စပ် 

ေသေသချာချာ တိတိကျကျ လုပ်ေလ့ရှိသူေတွဟာ 

ေအာင်ြမင်တာပါပဲ။  ကလနားမသတ်ဘဲ   ဘာမှ 

အဆုံးအထ ိမပီးြပတ်ေအာင်လုပ်တတ်သူေတွဟာ 

မေပါက်ေြမာက်ကဘူး။     ဆရာတစ်ဆူပါရဂူ 

ြဖစ်ေအာင် တစ်ခခုကုိ ုတတ်ေြမာက်က မ်းကျင်တယ် 

ဆိုမှ အရာေရာက်ပါတယ်။ 

၇။  ေပ လာတဲ့အခွင့်အလမ်းကိ ု    ဖမ်းယူဆုပ်ကိုင ်  

     တတ်ြခင်း 

ေပ လာတဲအ့ခွင့အ်ေရးကိ ုအခွင့အ်လမ်းအြဖစ် 

မလွတ်တမ်း ဖမ်းယူဆုပ်ကိုင်ိုင်ရမယ်။ အစ်သင့် 

အဆင်သင့်  ိုးကားေနရမယ်။    အခွင့်အေရးက 

အမဲတမ်းမေပ ဘူး။ အခွင့်အေရးက ှစ်ခါမေပးပါ။ 

တစ်ကမ်ိေချာ်တာနဲ    သူဘဝတစ်သက်လုံး ေနာက် 

တစ်ဆင့်မတက်ေတာ့ဘူး။ သတိရှိေနဖိုလိုတယ်။ 

ေမာင်တို မယ်တိုအေနနဲ     အကျင့်ေကာင်း 

အေလအ့ထ ခနုစ်ချက်ကိ ုလက်ေတွကျင့်သံုးကည့် 

လိက်ုရင် အံဩ့ေလာက်ေအာင် ထူးြခားေကာင်းကျိး 

ေပးတာေတွရပီး အကျင့ေ်ကာင်းရိှသ ူြဖစ်လာပေီပါ ့

ကွယ်။           ။

ဂ န်ဝူးဒင်သည် အေအာင်ြမင်ဆုံး ေကာလိပ်ဘတ်စကက်ေဘာ 

လုံးနည်းြပြဖစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ UCLA အသင်းသည ်၁၂ ှစ်တာကာလ 

အတွင်း အမျိးသားချန်ပီယံဆ ု၁၀ ဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ဝူးဒင်သည ်

သ၏ူနည်းြပှင့ ်ဘဝဒဿနအများစအုပိင်ုးကိ ုသငူယ်ဘဝက သူဖခင်က 

သူကိသွုန်သင်ခဲေ့သာ တစ်ခတုည်းေသာဝါကျ “မင်းရဲတစ်ေနတာတိင်ုး 

ကိ ုအေြပာင်ေြမာက်ဆုံးြဖစ်ပါေစ”အေပ  အေြခခတံည်ေဆာက်ခဲသ့ည်။ 

တြခားနည်းြပများက သတူိုအားကစားသမားများအား အနာဂတ် 

တွင် ကစားရမည့်အေရးကီးသည့်ကစားပွဲများအတွက ်   ေမာင်းေလ ့

ရှိေသာ်လည်း ဝူးဒင်သည်အမဲတေစ  ‘ယေန ’ ကို ေဇာင်းေပးခဲ့သည်။ 

UCLA တွင် သူ၏ေလ့ကျင့်ခန်းပဲွစ်များသည် ချန်ပီယံပဲွစ်ပဲွများတမ  

အေရးပါခဲ့သည်။ သူ၏ဒဿနတွင် ယေနကို ဘဝ၏ဂုဏ်ယူဖွယ ်

အေကာင်းဆုံးေန  မြဖစ်သင့ရ်ာအေကာင်း မရိှေချ။ ကစားပဲွတွင် ကစား 

သေလာက်ြပင်းြပင်းထန်ထန်ပင် ေလက့ျင့ေ်ရးပဲွများတွင် မကစားစရာ 

အေကာင်းမရှိခဲ့ေချ။ သူသည် ကစားသမားတိုင်းကိ ု‘ဒီေနငါအေြပာင ်

ေြမာက်ဆုံးပ’ဲ ဟုအေတွးြဖင့ ်ညစ် အိပ်ရာဝင်ေစချင်ခဲ့သည်။ 

သိုေသာ် က န်ေတာ်တိုအများစုက ဤသိုမြဖစ်လိုကေချ။ တစ်စုံ 

တစ်ေယာက်က က န်ေတာ်တိုကို ယေနတာအား က န်ေတာ်တိုဘဝ 

တစ်ခုလံုးကုိ အကြဲဖတ်စရာ သာဓကအြဖစ် အသုံးြပိင်ုပါမည်လားဟ ု

ေမးြမန်းလာပါလ င် က န်ေတာ်တိုက ‘ဟ မလပ်ုနဲေလ။ ဒါ က န်ေတာ့ရ်ဲ 

ေနေကာင်းရက်သာ တစ်ေနတာမဟုတ်ဘူး။ က န်ေတာ့်ကို ေနာက် 

တစ်ှစ်၊ ှစ်ှစ် အချန်ိေပးဗျာ။ က န်ေတာ့ဘ်ဝကိ ုကိယ်ုစားြပချက်အြဖစ် 

ခင်ဗျားအသုံးြပိုင်မယ့် ေနတစ်ေန  က န်ေတာ်ေနထိုင်ြပိုင်လိမ့်မယ ်

ထင်တယ်’ ဟု အလန်တကား ဟန်တားေပးသည်။ 

ကိယ်ုေရးအသွင်ကူးေြပာင်းေရး၏ ေသာခ့ျက်ကား အေသးအမ ား 

ဆုံးကစိ များကိ ုလပ်ုလိေုသာဆ ရိှြခင်းသာမက သည်ေနလပ်ုချင်စတ်ိ 

ရှိရာတွင် တည်သည်။ အသွင်ကူးေြပာင်းမ သည် ြဖစ်လ င်လည်းပီပီ၊ 

မြဖစ်လ င်လည်းလုံးဝ ကစားပွဲတစ်ခု  မဟုတ်ေချ။   တြဖည်းြဖည်း 

တိုးတက်မ ြဖစ်စ်ှင့်  အလုပ်ြဖစ်သည်။ ဤေနရာတစ်တို၊ ဟိုေနရာ 

တစ်တိုသည ်သင်၏ေနတာ၊ သင်၏ဘဝကိ ုြမင့်ြမတ်ေစသည်။ ယေန  

သည် သင့်ဘဝတစ်ခုလံုး၏ ပံုရိပ်ငယ်ပင်ြဖစ်သည်။ သင်သည် ေမွးဖွား 

ေသာအခါ ိုးလာခဲ့ပီး အိပ်ေပျာ်ေသာအခါတွင် ေသဆုံးသွားမည်။ 

သင်၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိ ုတစ်ေနတာအတွင်း  ရှင်သန်ေနထိုင်ေစရန် 

ဤနည်းပုံစံေရးဆွဲထားခဲ့သည်။      ။

Ref: Let this day be the best by Steve Chandler



ဇွန် ၇၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“အစ်ကို ထမင်းမစားေတာ့ဘူးဆိ”ု

ေကျာဘက်မှ အသံကားရြပန်သည်။ 

ေဂျာ့၏ဇနီး အသံပင်။

ေနာက်သို လှည့်ကည့်မိသည်။

တစ်ချနိ်က   မယ်တက သိုလ်ဘွဲရပီး 

ယခအုခါ အဆမတန်ဝေနေသာ ေမဘယ် 

သည် အခန်းအတွင်း ဝင်လာသည်။

“ကည့်စမ်း။ ဒီေလာက် ေနမေကာင်း 

ေနတာေတာင်၊ ဒီေလာက်မိုးေတွရာေန 

တာေတာင် အေွးထည် မဝတ်ဘူးကုိး။ 

တံခါးကိုလည်း ပိတ်ထားမှေပါ့။ အစ်ကို 

က ကေလးကျေနတာပ”ဲ

ေမဘယ်က စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်မိသလိ ု

ဆိုသည်။ ထိုမိန်းကေလးသည ်ေဂျာ့ှင့် 

စပ်၍   ခင်ရေပမဲ့   ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

အစ်ကိုအရင်းချာလိ ု  သေဘာထားိုင် 

သည်။  ကြပားမကေလး ြဖစ်သည်ှင့ ်

အညီ မကိက်တာရှိလ င်လည်း ဒိုးဒိုး 

ေဒါက်ေဒါက် ေြပာတတ်ဆုိတတ်သည်။ 

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိသည်။ေမဘယ်က 

ကိယ်ုတိင်ုတခံါးပတ်ိမည်ြပရာ ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦး  သူအလျင်ပတ်ိပစ်လိက်ုသည်။ 

အဘယ်ေကာင့ဟ်၍ူမသ။ိ သ ူေထွးထား 

ခဲ့ေသာ တံေတွးကို ေမဘယ်ြမင်မှာ စိုး 

သည်။ 

“ထမင်းမစားချင်ေနေပါ့။  ဆန်ြပတ် 

ြပတ်ထားတယ်။ ဆန်ြပတ်ေသာက်ေပါ့ ”

“ကိစ မရှိပါဘူး။ ဘာမှမစားချင်ဘူး” 

“ဆရာဝန် ထပ်ြပကည့ပ်ါဦးလားဟင်” 

“ကိစ မရှိပါဘူး” 

“ဒါြဖင့် ေကာ်ဖီေသာက”် 

“ကိစ မရှိပါဘူး”

“ကိစ မရှိပါဘူး လုပ်မေနပါနဲ ။ ကဲ 

အေွးထည်အရင်ဝတ်။ ပီးေတာ ့ေကာ်ဖ ီ

လာေသာက် ဟုတ်လား”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ဘာမ  မေြပာတတ် 

ေတာ့။ ေမဘယ် အြပင်သိုထွက်သွား 

သည်။ သသူည် အေွးထည်ကိ ုေကာက် 

ဝတ်လိုက်ရသည်။

ထမင်းဝိုင်းမှာ  တစ်ခါတစ်ရံ  ဇီဇာ 

ေကာင်ေသာ ကေလးငယ်တစ်ေယာက် 

ေယာက်ေကာင့ ်စိတ်ညစ်စရာေကာင်း 

တတ်ေပမဲ့ အများအားြဖင့် ေပျာ်စရာ 

ေကာင်းသည်ချည်း ြဖစ်သည်။

စေန၊ တနဂ  ေွလို ေနမျိးမှတစ်ပါး 

အြခားရက်များ၌ နံနက်စာထမင်းဝိုင်း 

တွင် ေဂျာ့မပါဝင်တတ်ေပ။ သူကုိ ညေနစာ 

ထမင်းဝိုင်း၌သာ  ေတွရတတ်သည်။ 

သိုေပမဲ ့ကေလးသုံးေယာက်ှင့ ်ေမဘယ် 

တို၏ ထမင်းဝုိင်းမှာ စည်စည်ကားကား 

ရှိသည်ချည်း။ မိခင်လို အစားသန်ေသာ 

ကေလးများအဖို တစ်ခါတစ်ရံ စားမာန် 

ခပ်ုရသည်ကလဲွပီး ထမင်းမန်ိသည်ချည်း 

ပင်။

သတူိုဆေုတာင်းအပီး၌ ထမင်းဝိင်ုးသို 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး   ေရာက်လာသည်။     

ေဂျာ့ေရာ ေမဘယ်ပါ ခရစ်ယာန်ဘာသာ 

ဝင်များ ြဖစ်ကသည်။ ထမင်းမစားမီ 

အိပ်ရာမဝင်မ ီ၎င်းတိုဘာသာထုံးစံအရ 

ဆုေတာင်းကသည်။

ေမဘယ်က ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအတွက် 

ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ှင့် ေပါင်မုန်ေထာပတ် 

သုတ် ှစ်ချပ်ြပင်ေပးထားသည်။ ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦး  ေကာ်ဖီတစ်ကျိက် ေသာက ်

သည်။

“ေလးေလး ဘယ်ဘုရား ရှိခိုးသလဲ 

ဟင်” 

ပူစူးမ၏ အေမး။

ထိုအေမးေကာင့် ကျန်ကေလးများ 

ကပါ ကိေုမာင်ေမာင်ဦးကိ ုဝိင်ုးကည့်က 

သည်။

“ဘာြဖစ်လိုလ ဲပူစူးမ”

“ပူစူးမ ေလးေလးကို ကည့်ေနတာ 

ကာပီ။ ထမင်းစားရင်လည်း ဆုမေတာင်း 

ဘူး။ အိပ်ရာဝင်ရင်လည်း ဘုရားရှိမခိုး 

ဘူး။ ေလးေလးမှာ ဘုရားမရှိဘူးလား 

ဟင်”

ပူစူးမ၏  စပ်စပ်စုစုိုင်ေသာ စကား 

ေကာင့်   ကုိေမာင်ေမာင်ဦး  ပံးမိသည်။ 

သူအေနှင့်    အေြဖမေပးရေသးခင ်

ေမဘယ်ကဝင်၍ အေြဖေပးသည်။

“ဟုတ်တယ်။  နင်တိုေလးေလးမှာ 

ဘာဘုရားမှ မရိှဘူး။ ဒါေကာင့် ဒီအသက်၊ 

ဒီအရယ်အထိ မိုက်ေနတာ မေတွဘူး 

လား”

သည်စကားေကာင့လ်ည်း ရယ်မြိပန် 

သည်။ 

“ဒါြဖင့ ်ေလးေလးေသရင် ငရြဲပည်ကိ ု

ေရာက်မှာပဲေနာ”်

“ဟင်”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး တန်ုလ ပ်သွားသည်။ 

ေချာက်ချားသွားသည်။ သူသည် တုန်တုန် 

လ ပ်လ ပ် အမူအရာြဖင့ ်ပူစူးမကိ ုကည့ ်

လိုက်မိသည်။

“ဘုရားရှိမခိုးရင ်ငရဲကီးတတ်တယ ်

တဲ့။ ဒယ်ဒီကေြပာတယ်။ ေလးေလးမှာ 

ဘရုားေတာင်မရိှေတာ ့ငရေဲတ ွသပ်ိကီး 

ေနမှာပဲ။ ေသရင် ငရဲြပည်ကိုေရာက်မှာ 

ကျနိ်းေသပဲ”

လက်ြမန်ေသာေမဘယ်က ပူစူးမ၏ 

ေခါင်းကို လှမ်းေခါက်လိုက်သည်။

“မပိစူူးေနာ်။ ေတွကရာေတ ွေလ ာက် 

ေြပာမေနနဲ ၊ ေတာ်ေတာ့”

ေမဘယ်သည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်ှာကိ ုမကည့မ်၍ိသာ သည်ကစိ မှာ 

သည်မ ှင့် ပီးစီးသွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ ကည့်မိပါလ င် သည်ကိစ  

သည်မ ှင့် ပီးစီးလိမ့်မည်မထင်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေပါင်မုန်ကို 

ဆက်၍မစားိုင်။ ေချာင်းဆိုးချင်စိတ ်

လ မ်းမိုးလာေသာေကာင့ ်ထိင်ုရာမှ ထရ 

သည်။ အိပ်ခန်းအတွင်း ဝင်လာခ့ဲသည်။ 

အားပါးတရ ေချာင်းဆိုးမိသည်။ သည် 

တစ်ခါ တံေတွးကုိ မကည့်ရဲေတာ့။ မကည့် 

ဝံ့ေတာ့။ 

သသူည် အပ်ိရာတွင် လေဲလျာင်းလိက်ု 

သည်။

နားမှာ ပူစူးမေြပာခဲ့ေသာစကားကို 

ကားေယာင်သည်။ ဆရာဝန်၏ သတိ 

ေပးစကားကိုလည်း အမှတ်ရလာမိြပန ်

သည်။

အဘယ်ေကာင့်ဟူ၍ မသိ။   သည် 

တစ်ကိမ်ေလာက်  အားငယ်ပင်ပန်းမ  

မျိးှင့ ်သူတစ်သက်တာတွင် တစ်ကမ်ိမ  

မြဖစ်ေပ စဖူး။ တစ်ကမ်ိမ  မခစံားရစဖူး 

ြဖစ်ေချသည်။

စင်စစ်တွင်လည်း ေဂျာ့ှင့် ြပန်လည် 

ကံကိက်ရကာ   ၎င်း၏ မိသားစုှင့ ်

အတူတကွ ေနထိုင်ရပီဆိုေတာ ့မိမိ၏ 

အထီးကျန်ဆန်လှေသာဘဝကုိ ြပန်လည် 

ဆန်းစစ်မိသည်။ သူတုိ၏ဘဝကုိ အားကျ 

လာသလိရိှုသည်။ တွတ်တီးတွတ်တာိင်ု 

ေသာ ကေလးငယ်များေကာင့ ်အမ်ိတွင် 

သာယာချမ်းေြမ့တတ်သည်ကို လည်း 

ေကာင်း၊ တစ်ခါတစ်ရ ံစတ်ိညစ်ဖွယ်များ 

ကားမ ှရယ်ေမာရ င်ပျရသည်ကိ ုလည်း 

ေကာင်း  ေတွရြမင်ရသည်။  ကည်ူး 

ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်များသည်   သူတိုှင့် 

ပတ်သက်၍ တစ်ကိမ်မဟုတ်တစ်ကိမ် 

ေပ ေပါက်တတ်မဲပင်။

ယခင်ကေတာ့ အမ မဲ့အမှတ်မဲ့ ရှိမိခဲ့ 

သည် အမှန်ပင်။ အရက်ဆိုင်၌လည်း 

ေကာင်း၊    ဖဲဝိုင်း၌  လည်းေကာင်း၊                   

မန်ိးကေလးတို၏ ေထွးေွးညံသ့က်ေသာ 

ရင်ခွင်၌လည်းေကာင်းေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့

ဖွယ်ကို  ရှာ၍ေတွခဲ့သည်  ထင်မိ၏။         

ယင်းသံသရာ၌  ကျင်လည်ရင်း   ဘဝ 

ဟူသည် သည်သုိပါတကားဟု ေကာက်ချက် 

ချမိခဲ့၏။

ေဂျာှ့င့ြ်ပန်လည် ဆုေံတွမိကသည်။ 

ယခုတစ်ကိမ် ဆုံေတွကချနိ်၌ ေဂျာ့ 

သည် မိသားစုှင့် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း 

ြဖစ်ေနသည်။ ဤသည်ကို ြမင်ေတွရ 

ေသာအခါတွင်မှ ဘဝဟေူသာ အဓပိ ာယ် 

တွင် အြခား နက်  င်းကျယ်ဝန်းေသာ 

ြဖစ်ရပ်တို ရိှေသးသည်ကိ ုသေဘာေပါက် 

သည်။ မိမိ၏ အထီးကျန်ဆန်လှေသာ 

အေြခအေနကုိ ဆန်းစစ်ခွင့်ရလာသည်။ 

ထုိအခါ မိမိကိုယ်ကို နာကည်းမိခ့ဲသည် 

လည်းရှိ၏။ မိမိ၏ ကုန်လွန်ခဲ့ေသာ 

အချန်ိများကိ ုှေြမာတသရြခင်းတိုသည် 

လည်း ေပ ေပါက်လာခဲ့၏။

ေဂျာ့က သူ၏ကေလးများကုိ ဖက်ယမ်း 

နမ်း ပ်သည်၊ ချပုိီးေထွးပုိက်သည်တုိကုိ 

ြမင်ေတွရေလလ င်    ရင်မှာ  ဆွတ်ပျံ 

ကည်ူးရြခင်းကို ခံစားရသည်။ သူတို 

မိသားစုတစ်ေတွ   သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း 

ေနကထိုင်ကသည်ကိ ု  ြမင်ရေလလ င် 

မိမိကိုယ်ကိ ုပို၍ အထီးကျန်ဆန်သည် 

ထင်မိြပန်၏။  တစ်ဆက်တည်းမှာပင ်

လွမ်းေမာဖွယ်ေသာ၊ တမ်းတဆွတ်ကျင် 

ဖွယ်ေသာ အတတ်ိြဖစ်ရပ်တိုသည် ှလုံး 

သည်းပွတ်သို လ  င်းဂယက်ှယ် ိက်ုခတ် 

လာတတ်မဲ။

“ေလးေလး” 

ပူစူးမ၏အသံကိ ုကားရသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ေမှးမိှတ်ထားေသာ 

မျက်လုံးများကိ ုဖွင့်ကည့်လိုက်သည်။ 

ပူစူးသည် ခုတင်ှင့် မနီးမေဝးတွင် 

ရပ်ေနသည်။ ထိုကေလးမ၏ အမူအရာ 

ကို ကည့်ရသည်မှာ     တစ်မျိးြဖစ်ေန 

သည်။ ထူးြခားေနသည်။

မျက်ှာကေလးမှာ ညိးလျေနသည်။ 

မျက်ဝန်းကေလးများက ေတာက်ပေန 

သည်။ မျက်ရည်ကည် ေဝလ့ည်ေနသလိ ု

ရိှသည်။ မျက်ဝန်းကေလးများမှာ စကား 

ဆိုေနသည့်ှယ် ရှိသည်။ များစွာေသာ 

အဓိပ ာယ်တိုကို   သိုမှီးထားသည့်ှယ ်

ြဖစ်သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အိပ်ရာမှ ထထိုင် 

လုိက်သည်။ ပူစူးမကုိ ေပွဖက်ရန် လက် 

ဆန်တန်းလိုက်သည်။     အခါတိုင်းက 

လက်ဆန်တန်းလုိက်လ င် ရင်ခွင်သုိ ေြပးဝင် 

မြဲဖစ်ပါလျက်   ယခအုခါ ဆတ်ုဆိင်ုးေန 

သည်။

ပူစူးမ၏   လက်ေမာင်းှစ်ဖက်ကို 

ဆုပ်ကိုင်ကာ      ဆွဲယူလိုက်သည်။ 

မျက်ှာချင်းဆုိင်လုိက်သည်။ အခါတုိင်း 

လည်ပင်းကိ ုသိုင်းဖက်လျက ်ပါးြပင်ကိ ု

ေမ းကလာတတ်မဲ    ြဖစ်ပါလျက် 

ယခုအခါ   ပူစူးမ၏ကိုယ်ကေလးမှာ 

မာမာေတာင့်ေတာင့ ်ြဖစ်ေနသည်။ 

“ပစူူး မာမနီဲ စတ်ိေကာက်လာသလား 

ဟင်”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေမးသည်ကို ပူစူး 

ေခါင်းခါ အေြဖေပးသည်။

“ဘိုနီက စလိုလား”

“ဟင့်အင်း”

“ဒါြဖင့် ပူစူး ဘာြဖစ်လာသလဲ ေလးေလး 

ကိုေြပာစမ်း”

ပူစူးမ   ုတ်တရက်  စကားမေြပာ။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏   မျက်ှာကိုသာ 

စူးစိုက်ကည့်ေနသည်။ ပီးမ ှေမးသည်။

“ေလးေလး ပူစူးကို စိတ်ဆိုးတယ် 

မဟုတ်လား” 

“ဟင်”

“ေစာေစာက ပူစူးေြပာတာကုိ ေလးေလး 

သေဘာမကျဘူးမဟုတ်လား”

“ဘာကိုလဲ ကေလးရယ”် 

“ေလးေလး ငရဲကီးမယ်ဆုိတာေလ”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

စင်စစ်တွင်လည်း ေဂျာ့ှင့် ြပန်လည် ကံ ကိက်ရကာ 

၎င်း၏မိသားစုှင့် အတူတကွေနထိုင်ရပီဆိုေတာ့ မိမိ၏ အထီးကျန်ဆန်လှေသာဘဝကို 

ြပန်လည်ဆန်းစစ်မိသည်။ သူတို၏ဘဝကို အားကျလာသလိုရှိသည်။ 

တွတ်တီးတွတ်တာိုင်ေသာ ကေလးငယ်များေကာင့် 

အိမ်တွင် သာယာချမ်းေြမ့တတ်သည်ကို လည်းေကာင်း၊ 

တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ညစ်ဖွယ်များကားမှ ရယ်ေမာရ င်ပျရသည်ကိုလည်းေကာင်း  

ေတွရြမင်ရသည်။  ကည်ူးဝမ်းေြမာက်ဖွယ်များသည် 

သူတိုှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ကိမ်မဟုတ်တစ်ကိမ် ေပ ေပါက် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

                      

‘

‘



ဇွန်  ၇၊   ၂၀၂၂

အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာအား အများသိေစရန်အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာအား အများသိေစရန်
KARANI HILL Co.,LTD, ၏မတည်ရင်းီှးေငေွလ ာခ့ျြခင်း 

အတွက် ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။

ရှယ်ယာရှင် အစည်းအေဝးှင့ပ်တ်သက်၍ သက်ဆိင်ုရာ 

အစရှုယ်ယာရှင်များှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
အစည်းအေဝးအေသးစိတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ 

သည်-
ေနရက် အချနိ် ၁၀-၆-၂၀၂၂၊ နံနက် ၁၀ နာရီ
ေနရာ Pyi Thaung Hsu Road၊ No.D3/2
Thein Than Chi Compound, muse, Shan state, myanmar.

အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာအား အများသိေစရန်အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာအား အများသိေစရန်
Gloria HEK Co.,LTD, ၏မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချြခင်း 

အတွက် ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။

ရှယ်ယာရှင် အစည်းအေဝးှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ 
အစရှုယ်ယာရှင်များှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

အစည်းအေဝးအေသးစိတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ 
သည်-
ေနရက် အချနိ် ၁၀-၆-၂၀၂၂၊ နံနက် ၁၀ နာရီ
ေနရာ Pyi Thaung Hsu Road၊ No.D3/2
Thein Than Chi Compound, muse, Shan State, myanmar.

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ မဂ င်လမ်း၊ အမှတ်(၃၄)၊ 

ေြမညထီပ်ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခမ်းချိလတ်ိ(ဘ) ဦးမာလာ[၁၃/ဆဆန 

(ုိင်)၀၉၄၉၁၆]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် (၂၅-၄-၂၀၂၂)ရက်၌ စာချပ်မှတ်ပုံတင် 

အမှတ်-၄/၂၉၅၉/၂၀၂၂ြဖင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ် 

တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသား

စာချပ်အမှတ်-၄/၂၉၅၉/၂၀၂၂(၂၅-၄-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၄/၂၉၅၉/၂၀၂၂(၂၅-၄-၂၀၂၂)

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် 

အမှတ်အသားြဖင့ ်အဆကီျေကာ်ဖှီင့ ်အချိရည်အဆကီျေကာ်ဖှီင့ ်အချိရည်အမျိးမျိး တိုကိ ုရန်ကုန်မိ 

ှင့တ်ကွ ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းလုံးတွင် ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖး 

ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်ပစ ည်းများကို ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချရာတွင် ၎င်းကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုထည့သွ်င်း 

ထုပ်ပိုးမည့် ပစ ည်းများြဖစ်ေသာ ပလတ်စတစ်ဘူး၊ ပလတ်စတစ်အိတ်၊ 

ပလတ်စတစ်ပတ်စက ပုံး၊ စက ဘူး၊ စက အိတ်၊ ပါဆယ်ပုံးအစရှိသည့ ်

ထပ်ုပိုးပစ ည်းများေပ တွင်လည်း ဖိှိပ်၊ ကပ်ိှပ်၊ ိက်ုိှပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ဗီိုင်းေကာ်ြငာ၊ Letter Head, Internet ှင့် Email, Facebook, WebsiteLetter Head, Internet ှင့် Email, Facebook, Website 

တိုတွင် ေဖာ်ြပေကာ်ြငာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင ်ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ြပလုပ်သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ ်

ပါသည်။

ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားအား မှီြငမ်း၍ မည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ အများြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်ြခင်း၊ တိုက်ိုက် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား 

တုပြပလုပ်ြခင်းတိုကိ ုလုံးဝမြပလုပ်ကပါရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ 

ထိုြပင် Redy By Soe Redy By Soe ကုန်ပစ ည်းအေရာင်းကိုယ်စားလှယ်ကတ်ရှိသည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်များမှလွဲ၍  မည်သူမှ  ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းမြပပါရန်ှင့ ်

အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေဈး န်းထက် 

ေဈး န်း ေလ ာ့ေရာင်းြခင်း၊ ပုိမုိေရာင်းချြခင်းများ မြပလုပ်ကရန် အသိေပး 

အပ်ပါသည်။ တပုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ တစ်စုတံစ်ရာ ြပလပ်ုပါက တည်ဆ ဲ

ဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းွယ်(B.A,Eco,H.G.P)ေဒ ဝင်းဝင်းွယ(်B.A,Eco,H.G.P)

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

အမှတ်-၁၂၈/က၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၈/က၊ ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂၁)တွင် မှတ်ပုံတင်ုံးခန်းတည်ရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်QUEEN ASIA PTE LTD. 
(ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၂၅၄၆၇၉၆၀)သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံှင့်စာသားပူးတွဲပါရှိေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားအမှတ်အသားကိ ုမမိ၏ိကိယ်ုပိင်ုစတ်ိကူးeာဏ်ြဖင့ ်တထွီင်ဖန်တီးြပလပ်ုထားပီးြဖစ်၍၊ ရန်ကန်ုမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင် 
ုံးတွင် တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ နည်းလမ်းတကျ မှတ်ပုံတင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီမှတ်ပုံတင်သွင်းပီးေနာက ်
အဆိုပါ   ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ု အသုံးြပလျက ် သဘာဝေအာ်ဂဲနစ်  ရက်ဖျန်းေြမဩဇာအမျိးမျိးသဘာဝေအာ်ဂဲနစ်  ရက်ဖျန်းေြမဩဇာအမျိးမျိးကိ ု
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်တင်သွင်း၊ ထုပ်ပိုး၊ ြဖန် ြဖး ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသား မှတ်ပုတံင်ြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အကယ်၍   (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် 
အမှတ်အသားြဖင့် သဘာဝေအာ်ဂဲနစ် ရက်ဖျန်းေြမဩဇာအမျိးမျိးသဘာဝေအာ်ဂဲနစ် ရက်ဖျန်းေြမဩဇာအမျိးမျိးကို ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို 
ဆက်လက်၍ တင်သွင်း၊ ထုပ်ပိုး၊ ြဖန် ြဖး ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေဟမာချစ်ေဆွ ေဒ ခင်ေထွးြမင့် ေဒ ေဟမာချစ်ေဆွ ေဒ ခင်ေထွးြမင့်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၂၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၂၉)

အခန်းအမှတ်(၁၆၁၁-၁၆၁၂)၊ ၁၆-လ ာ၊အခန်းအမှတ်(၁၆၁၁-၁၆၁၂)၊ ၁၆-လ ာ၊
LeBooster (CCI France) Office Service,  Office Tower 2, Time City,LeBooster (CCI France) Office Service,  Office Tower 2, Time City,

က န်းေတာလမ်းှင့် ဟံသာဝတီလမ်းကား၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:  09-408599068, 09-5056667က န်းေတာလမ်းှင့် ဟံသာဝတီလမ်းကား၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:  09-408599068, 09-5056667

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၁၁/  ပုဗ သီရိေြမာက်ရပ်၊ 

သခုဒပီရပ်ကွက်ရိှ ေဒ သန်းဲွေမ  မှတ်ပုတံင်အမှတ် ၉/ပမန(ိင်ု)၀၂၅၀၈၆၊ အဘအမည် 

ဦးတင်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ် ပ-၃၃၈၅၅ အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင် 

အေမွခံ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးြမင့်လွင်  မှတ်ပံုတင်အမှတ် ၉/ပမန(ုိင်)၀၂၅၀၈၇ အဘအမည် 

ဦးအုန်းြမင့်မှ တရားဝင်အေမွခံြဖစ်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက် မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖိုး 

ေပးသွင်းချလန်မိတ ၊ ေဒ သန်းဲွေမ ေသဆံုးြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 

အဦပုမံျားတင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာ 

သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန် 

ဒကီရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ 

မိ ြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်  

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါ 

က ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

 အာရှဖလားမှ
အုပ်စု(ဂ)တွင် ဥဇဘက်ကစ တန်၊ ထိုင်း၊ ေမာ်လ်ဒိုက်၊ 
သီရိလက  ာ၊  အုပ်စု (ဃ) တွင် အိ ိယ၊ ေဟာင်ေကာင်၊ 
အာဖဂန်နစ တန်၊ ကေမ ာဒီးယား၊ အပ်ုစ ု(င) တွင် ဘာရန်ိး၊ 
တာ့ခ်မင်နစ တန်၊ မေလးရှား၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊  အုပ်စု (စ)  
တွင် ကာဂျစ တန်၊ တာဂျစ်ကစ တန်၊ ြမန်မာှင့် စင်ကာပ ူ
အသင်းတုိ ပါဝင်ေနသည်။ ြမန်မာအသင်းပါဝင်ေသာ အုပ်စု 
(စ) ပွဲစ်များကို ကာဂျစ တန်ိုင်ငံ၌ ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စုပွဲများအြဖစ ်ဇွန် ၈ 
ရက်တွင် တာဂျစ်ကစ တန်အသင်း၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် 
ကာဂျစ တန်အသင်း၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် စင်ကာပူအသင်း 
တိုှင့် ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စုကျပ်အတွင်း ကျေရာက ်
ေနသြဖင့် ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ရန် န်ုးကန်ရဖွယ်ရိှေနသည်။

ကိုညီေလး

 စပိန်မှ
အသက် ၃၆ ှစ်အရယ် ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ ကက်စပါဒ်ု 

ကိ ု၆-၃၊ ၆-၃၊ ၆-၀ နဲ  အုိင်ရရိှခ့ဲတာြဖစ်ပီး အခုလုိ ြပင်သစ် 
အုိးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားကုိ   ရယူဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲတာေကာင့်  
အမျိးသားတစ်ဦးချင်း ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားကုိ (၂၂) ကိမ် 
ေြမာက်အထ ိဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ပီးခဲ့တဲ့ှစ်ကေတာ ့  ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ   ြပင်သစ ်
အုိးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွေနာက်ဆံုးဗုိလ်လုပဲွစ်မှာ ဂျိကိဗုစ်ကိ ု 
 ံးနိမ့်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချနိ်မှာ  ြပင်သစ်အိုးပင်း 
တင်းနစ် ပိင်ပဲွမှာ ပဲွစ်စစုေုပါင်း ၁၁၅ ပဲွယှ်ပိင်ကစားခဲရ့ာမှာ 
၁၁၂ ပွဲအထိ ိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ်လည်း 
ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

တင်းနစ်ေလာကရဲ ကမ ာအ့ဆင့ ်(၅)ေနရာမှာ  ရပ်တည် 
ေနတဲ့ ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ ဂရန်းဆလမ်းပိင်ပဲွေတွြဖစ်တ့ဲ 
ဩစေတးလျအိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ  ဆုဖလားှစ်ကိမ်၊  
ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ   ဆုဖလား   (၁၄)   ကိမ်၊ 
ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွမှာ ဆုဖလားှစ်ကိမ်နဲ အေမရိကန် 
အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ ဆုဖလားေလးကိမ ်   အသီးသီး 
ရယူဆွတ်ခူးထားုိင်ခ့ဲသူလည်းြဖစ်ပါတယ်။          ေငွကယ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၆
လာမည့် MNL ပိင်ပဲွအတွက် ေလက့ျင့်ြပင်ဆင်ေနသည့်  

ရန်ကန်ုယူိက်ုတက်အသင်းသည် ြပည်တွင်းကစားသမားများ 
ေခ ယူအားြဖည့်လျက်ရှိသည်။

ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းသည ် ဇွန်  ၆  ရက်အထိ 
ြပည်တွင်းကစားသမား ေလးဦးအထ ိေခ ယထူားပီး ဂိုးသမား  
ဘန်ုးသစ ာမင်း၊ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေကျာ်မင်းဦး၊ ေနာက်ခ ံ
လူများြဖစ်သည် ့သီဟထက်ေအာင်ှင် ့ ဟိန်းေဇယျာလင်း 
တိုကို  ေခ ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   ေကျာ်မင်းဦးှင် ့   သီဟ 
ထက်ေအာင်တုိမှာ ရန်ကုန်ကစားသမားေဟာင်းများြဖစ်ပီး  
အသင်းေဟာင်းသို    ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။ 
ရန်ကန်ုယူိက်ုတက်အသင်းသည် ၎င်းကစားသမား ေလးဦး 
စလုံးကို  ၂၀၂၂  ရာသီကုန်အထိ   စာချပ်ချပ်ဆိုထားြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း   ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းက    သတင်း 
ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။ ဟန်ိးေဇယျာလင်းသည် ဗယီက်နမ်ဆီးဂမ်ိး 
ပိင်ပဲွယှ်ပိင်ခဲသ့ည့် ြမန်မာအသင်းတွင် ပါဝင်ခဲသ့ြူဖစ်သည်။

ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းသည်    လာမည့်ပိင်ပွဲ 
အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့ ်ေြခစမ်းပဲွများကစား 
လျက်ရိှပီး Chinland အသင်းကိ ုှစ်ဂုိး-ဂိုးမရိှြဖင့် အိင်ုရပီး 
ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းှင် ့   ဂိုးမရှိသေရကျကာ  ြမန်မာ 
ယူ-၁၉ လူငယ်လက်ေရးစင်အသင်းကိ ုေလးဂိုး-ှစ်ဂိုးြဖင် ့
အေရးနိမ့်ထားသည်။                                    ကိုညီေလး

ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်း 
ြပည်တွင်းကစားသမားများ ေခ ယူ



ဇွန်   ၇၊    ၂၀၂၂

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန

ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက ်

ရှိေသာ ဒုတိယဦးစီးမှး (လစာ န်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး 

(၅)ေနရာှင့် စိစစ်ေရးမှး-၄ (လစာ န်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

ရာထူး (၉)ေနရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကိုက်ညီသူများ 

ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 ( ခ ) ဒတုယိဦးစီးမှးရာထူးှင့ ်စစိစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးများသို ေလ ာက်ထား 

သူများသည် ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အသက် (၃၀) ှစ်ထက် မကီး 

ေစရ။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် (၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။

 ( ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေဒသမေရး  သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက ်-

  (၁) ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးေနရာအတွက်ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးေနရာအတွက ်

   (ကက) B.Com , B.Econ (Economics), B.Econ (Statistics), 

B.Act , B.B.A, B.C.Sc သိုမဟုတ် B.C.Tech, LL.B, 

B.A (English) ဘဲွရရိှထားသမူျား (မဟာဘဲွရရိှသမူျား၊ 

ကွန်ပျတာ၊   အဂ  လိပ်စာ   ေကာင်းမွန်သူများအား 

ဦးစားေပးခန်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။)

   ( ခခ ) တက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိထားပီး M.P.A, M.B.A, 

M-Dev.S ရရှိထားသူများ

   (၂) စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာအတွက်စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာအတွက်

   (ကက) တက သိလ်ုတစ်ခခုမှုဘဲွရရိှသမူျား (စီးပွားေရး၊ ဥပေဒ၊ 

ကွန်ပျတာ၊ အဂ  လိပ်စာဘွဲ ရရှိသူများ ဦးစားေပးခန်  

ထားမည်။)

 ( င ) ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူအား ဦးစားေပးမည်။

 ( စ ) အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်ထားသ ူြဖစ်ရပါမည်။ (ဝန်ထမ်းမဟတ်ုသမူျား)

 (ဆ) ေရးချယ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး (၃) ှစ်အနည်းဆုံး (၃) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ 

ြဖစ်ရပါမည်။

 (ဇ ) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ုံးချပ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး / ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများတွင် 

သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ေလ ာက်လ ာပံုစံများကုိ ဝယ်ယူ၍ ပင်စင် 

ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ေပးပိုေလ ာက်ထား 

ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည-်

 (က) ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းသည့ ်ချလန်မူရင်း၊

 ( ခ ) တစ်လအတွင်း ိက်ုကူးထားေသာ ၁'' x ၁.၂၅'' အရယ် ပတ်စ်ပုိဓာတ်ပံု 

(၃)ပု ံ(ေနာက်ေကျာတွင် အမည်ှင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

ေရးသားရန)်၊

 (ဂ ) အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ ှင့် ဘွဲလက်မှတ ်

မိတ  သုိမဟုတ် ယာယီဘဲွေထာက်ခံစာမိတ  (မိတ မှန်ကန်ေကာင်း 

လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်၊

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 ( င ) ြပင်ပပုဂ ိလ်များသည ်၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနေနာက်ပိုင်း အကျင့်စာရိတ  

ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး၏ 

ေထာက်ခံချက် (မူရင်း)ှင့်  ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ 

၏ ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)။

 ( စ ) အေြခခပံညာအထက်တန်း ေအာင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားပါ  အချက်အလက်များ ကွဲလွဲမ ရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ ် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဦးစီး 

ဌာန၏ ေထာက်ခံချက်(မူရင်း)။

၄။ စာေမးပဲွဝင်ေကး ကျပ် (၁၀၀၀/-) ကိ ုြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ MD-၀၁၁၅၅၃ သို ေပးသွင်းရပါမည်။

၅။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် ေလ ာက်လ ာများကို  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံ 

တင်၍ြဖစ်ေစ၊ managepension@gmail.com သို e-mail ေပးပို၍ြဖစ်ေစ 

၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထားပီး ေပးပုိေလ ာက်ထားရပါမည်။ လူကုိယ်တုိင်  

လာေရာက်ေလ ာက်ထားရန်  မလိပုါ။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေပးပိုလာ 

သည့် ေလ ာက်လ ာများ၊ စည်းကမ်းှင့်မကိုက်ညီသည့ ်ေလ ာက်လ ာများအား 

လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

၆။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ေလ ာက်လ ာှင့်အေထာက်အထားများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဦးစီးဌာနသို ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ 

ေပးပုိရန်ှင့် ကိတင်ေလ ာက်လ ာ မတိ  (၁)ေစာင်ကိ ုဤဦးစီးဌာနသို တိက်ုိက်ု 

ေပးပိုရန် ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ ေနြပည်ေတာ်ှင့် အြခားတုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီး 

မှးုံး စာစစ်ဌာနများတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိုရမည့်ေနရာ၊ ေနရက်ှင့် 

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူရမည့်ေနရက်ကို ေနစ်ထုတ်သတင်းစာ၊ www.www.

mopf.gov.mmmopf.gov.mm ှင့် www.pension.gov.mmwww.pension.gov.mm တိုတွင် ထပ်မံေကညာပါမည်။

၈။ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့ ်စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာများအတွက ်ေြဖဆိုရမည့ ်

ေရးေြဖစာေမးပွဲဘာသာရပ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ြမန်မာစာှင့်အေထွေထွဗဟုသုတ - (၂) နာရီေမးခွန်း

 ( ခ ) အဂ  လိပ်စာ - (၂) နာရီေမးခွန်း

 ( ဂ ) ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်သူများကုိသာ  တ်ေြဖစာေမးပဲွှင့် ကွန်ပျတာ 

စစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု   ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊     အုပ်ချပ်ေရးှင့် 

လူအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲေရးဌာနခွဲ၏ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၉ 

သိုြဖစ်ေစ၊ managepension@gmail.commanagepension@gmail.com သိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာ 

ဗ လလမ်း၊ အမှတ်(၆၉၁)  ေြမကွက်တည် 

ရှိရာ လသာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် ၂၁ေအ၁၊ ေြမကွက်အမှတ ်I Class 

10 2nd Eastern Portion of Eastern 1
2 ၊    

အတိုင်းအတာ-(၅၇'-၆''x၂၈'-၉'')၊ ေြမပိုင ်

ေြမ အမည်ေပါက်(၁)ဦးစုိးချက်(ခ) ဦးစုိးချစ် 

[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၈၉၆၉]၊ (၂) ဦးေရ ဝင်း(ခ) 

ယက်ကုတ်တီ(စီဘီ-၀၀၄၀၅၉) ေြမကွက ်

အား ဦးေရ ဝင်း(ခ)ယက်ကုတ်တီမှ ယင်း 

ေြမကွက်၏ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အေနာက် 

ဘက်တစ်ဝက် (၁၄'-၄ ၁''
၂  x ၅၇'-၆'')ကို 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၁၂၁၄/ 

၁၉၇၄(၁၈-၁၁-၁၉၇၄)၊ အမှားြပင်စာချပ ်

အမှတ်- ၄၆၄/၁၉၇၅(၂၃-၄-၁၉၇၅)စာချပ် 

ုံး၏လက်ခံအမှန်၊ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ-် 

၆၉၇၁/၁၅(၅-၁၁-၁၅)စာချပ်ုံး၏လက်ခံ 

အမှန်၊ ေြမကွက်ခွဲစိတ်ေပးရန် မိြပှင့ ်

အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေလ ာက်ထား 

ခဲ့သည့ ်မိတ ၊ ိုင ်ငံသားစိစစ်ေရးကတ  ်

တိုတင်ြပ၍  အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန ်

ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ     အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက် 

အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၄၇၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက် 

တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏(ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀) 

ေြမအစတ်ိအပိင်ုးအပါအဝင် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်(၅၄၇)၊ ေရ ြပည်သာ(၃)လမ်း၊ 

(၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် ဦးလှွန်(ခ)ဦးြမသွင် 

(AA-၁၂၁၀၉၈)အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရှိသ ူဦးေအာင်ိုင်[၁၂/လမန(ိုင်) 

၀၉၃၁၄၂]က မမိတိစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံ 

ေသာ   စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်တိုထံသို 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေကျာက်တံတားမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇
The Sun Co.,Ltd  ဦးြမင့်သန်း

(၎င်း၏ကိုယ်စား မန်ေနဂျာ ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး) ှင့်

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ေတာင်လုံးြပန် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  ေတာင်လုံးြပန ်

ရပ်ကွက်၊ သိဒ ိလမ်း၊  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သိဒ ိလမ်း၊  အမှတ်(၄)ေန  ဦးြမင့်သန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)ဦးြမင့်သန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ

သိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလို The Sun Co.,Ltd (၎င်း၏ကိုယ်စား မန်ေနဂျာ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး)က ယာ်ထခိိက်ုပျက်စီးမ အတွက်  ြပင်ဆင်စရတ်ိ(၂၉၃၀၄၄ဝ/ိ- ယာ်ထခိိက်ုပျက်စီးမ အတွက်  ြပင်ဆင်စရတ်ိ(၂၉၃၀၄၄ဝ/ိ- 

ကျပ် ှင့် နစ်နာေကး(၄၀၀၀၀၀ဝိ/-)ကျပ် စုစုေပါင်း ၆၉၃၀၄၄ဝိ/ ကျပ်ရလိုမ ကျပ် ှင့် နစ်နာေကး(၄၀၀၀၀၀ဝ/ိ-)ကျပ် စုစုေပါင်း ၆၉၃၀၄၄ဝ/ိ ကျပ်ရလိုမ  

ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင်၏ကိယ်ုစားလှယ် 

ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်၊ (ြမန်မာသက ရာဇ် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်၊ (ြမန်မာသက ရာဇ် 

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၀ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၀ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် 

အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက ်

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တိုက 

ထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ   သင်တုိှင့်အတူ  

ယေူဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟတ်ု) သင့က်ိယ်ုစားလှယ်၊ ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 

လိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်ေန၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ထက်ေဝယံြမင့်) (ထက်ေဝယံြမင့)်

 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

 ေကျာက်တံတားမိနယ်တရားုံး ေကျာက်တံတားမိနယ်တရားုံး

ငှားမည်ငှားမည်
တာေမွမိနယ်၊ 

ကျိက ဆံလမ်းမကီး၊ ရန်ကုန်မိ။
ေြမညီထပ(်15'x55')

(အလုပ်သမားေဆးုံကီးှင့ ်
ဓာတ်ဆီဆိုင်ကား)

09-5101822, 09-500581709-5101822, 09-5005817

ေပျာက်ဆုံးြခင်းေပျာက်ဆုံးြခင်း
က န်ေတာ်  ေမာင်ဇင်မင်းထက် 

CDC 93315 အေဟာင်း ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့် ေတွရိှက  အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။           

Ph-09989085077Ph-09989085077

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န ်မ  မအားနာ [၁ /မကန 

(ိုင်)၁၆၅၆၆၉]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၅၇၉၃၈၉ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၅၇၉၃၈၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မလီလီဝင်း[၁/ဗမန(ိုင်) 

၀၄၆၅၀၆]ပတ်စ်ပိုနံပါတ်(မမှတ်မိ)

မှာ    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ တိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရှိ မိနယ်များတွင် ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့ ်

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခွဲများှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်း

လုပ်ငန်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ေခ ယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်၍ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းရန် ေခ ယူအပ်ပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက ် - ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်သိမ်းမည့်ရက ် - ၂၁-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) 

  ညေန(၄)နာရီ

တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်တင်ဒါေခ ယသူည့ ်တည်ေဆာက်ေရး

လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်းသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက တိုင်းေဒသကီး

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်မိ(ဖန်ုး-၀၅၉-၂၃၅၈၃)သို ုံးချန်ိအတွင်း 

လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 တိုင်းေဒသကီးတည်ေဆာက်ေရးတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ တိုင်းေဒသကီးတည်ေဆာက်ေရးတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေတာင်ကီးမိ၊ 
စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းစဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးအတွက ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိ၊ စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးတွင ်
ကုသမ ခံယူသည့် လူနာများအတွက် လုိအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့် 
ေဆးပစ ည်းများ၊ ကင်ဆာေဆးဝါးများအပါအဝင် Speciality ေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခဲွ 
ခန်းှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းသံုး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ၊ Basic Consumable များကုိ 
ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများေပးသွင်းရန် ဖတ်ိေခ  
အပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ် - ၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - ၇-၆-၂၀၂၂ရက(်အဂ   ါေန )
စတင်ေရာင်းချမည့ ်  နံနက် (၉:၀၀)နာရီ
ေနရက်ှင့်အချနိ် 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့ ် -  ၂၈-၆-၂၀၂၂(အဂ   ါေန )
ေနရက်ှင့်အချနိ်  ညေန(၄:၀၀)နာရီ
တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်ပစ ည်းစာရင်း အေသးစိတ်ကုိ သိရိှလုိ 

ပါက (၇-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍  ေနစ်ုံးချနိ်အတွင်း  ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် 
လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ
 စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီးမိ စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီးမိ
 ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၁၁၀၄ ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၁၁၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၁၃၊ မိေြမကွက်အမှတ် (၁၉၀၈)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
ရှိ ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက ်ေဒ ခင်ခင်ေသာင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၄၅၄၇] အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားထားရှိေသာ ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်စပ် 
အရပ်ကတိစာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်သည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ ကမ်းလှမ်းလာသူ ဦးလေရာင်စုိး [၁၂/အစန 
(ိင်ု)၁၇၇၃၇၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လဲလ့ဲေ့အး [၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၁၄၀၃၄၂]
က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက တိကျခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၉၅/၁၆)
ုံးခန်း-အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၇၃၇/၇၄၁)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀၊ ၀၉-၉၇၉၁၂၅၆၁၅တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀၊ ၀၉-၉၇၉၁၂၅၆၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ သာယာကုန်းေကျးရာအုပစု်၊ 

ကွင်းအမှတ်(၉၈၈-တ)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၄၆)၊ (၁.၁၇)ဧကရိှ ဦးပအုမည်ေပါက်လျက် 

ရိှေသာ ဥယျာ် ခံေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ထဲမှ (အလျားေပ ၅၅/၆၀)x(အနံေပ 

၆၅/၆၅) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့်၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 

ေသာ တစ်ထပ်တုိက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဆက်စပ်စာချပ် 

စာတမ်းများအရ ယခတုရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ဦးမျိးွန်  

[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၃၆၀၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့(်၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေယာမယ်ရီ (LL.B; D.I.L)ေဒ ေယာမယ်ရီ (LL.B; D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၄၄)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ စက်ုှံင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်ဌာန 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ြဖင့် Garbag Truck 

(2-Tons)  ယာ် ၄-စီး၊ Garbage Truck (4-Tons) ယာ် ၄-စီး၊   Water Bowser 

(2200-Gals) ယာ် ၄ စီး၊  Dump Truck ယာ် ၃ စီး၊  Vaccum Pump Truck 

(800-Gals)  ယာ် ၂ စီးှင့် Tricycle Dump ယာ် ၁၀ စီး၊ စုစုေပါင်း ယာ် ၂၇ စီး 

တိုအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါ၍ ပစ ည်းလက်ဝယ်ရိှသူများ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၈-၆-၂၀၂၂

 ( ခ ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် - ၃၀-၆-၂၀၂၂၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

 ( ဂ ) တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - စက်ံုှင့်ေမာ်ေတာ်ယာ်ဌာန၊

    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

    ေရးေကာ်မတီ

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ အေသးစိတ်အချက်အလက ်

များအား သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း စက်ုံှင့်ေမာ်ေတာ်ယာ်ဌာန ဖုန်းနံပါတ် 

၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၃၊ ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၁၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၃၊ ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၁ သို စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၏ီ ေငလွုံးေငရွင်း 
အသံုးစရိတ်ရန်ပံုေငွြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ သံလွင်လမ်း(ပန်းခင်းမီးပိွင့် 
ှင့် ဘဲကုန်းမီးပွိင့်ကား)၊ ရာဇဌာနီလမ်းှင့် သံလွင်လမ်းဆု ံ(ပန်းခင်းလမ်းဆု ံ
မီးပွိင့်)ှင့် ဘဲကုန်းမီးပွိင့်ေနရာတိုတွင ် ိုင်လွန်ကတ ရာခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအား 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်
များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါများကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုးေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ပီး အေသးစတ်ိသရိှိလိ ု
ပါက ဖန်ုးနပံါတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၇၄၈၅ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - အင်ဂျင်နယီာဌာန(လမ်း/တတံား)၊
  ေရာင်းချမည့်ေနရာ  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး  
    ေကာ်မတီ၊
 ( ခ ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ထိ
  ေရာင်းချမည့်ရက ်  ုံးချနိ်အတွင်း၊
    ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီထိ
    (ုံးပိတ်ရက်များမပါ)
 (ဂ ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်
       တင်သွင်းရမည့်ေနရက ်  ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီထိ

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၄၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၄

   ဦးေဇာ်ဝင်း ှင့် ၁။ ေဒ ခင်ချိချိသင်း

   ၂။ ေဒ ခင်ေအးြမင့(်ကွယ်လွန်သူ

       ဦးဝင်းွန်ိုင်၏တရားဝင်

       ကိုယ်စားလှယ)်

   ၃။ ေဒ ခင်နီလာေသာင်း

   ၄။ ေဒ ခင်မာလာေသာင်း

   ၅။ ဦးမျိးမင်းေသာင်း(ပိင် ၁.၃.

       ၄.၅ တိုသည်ကွယ်လွန်သူ

       ဦးကျင်ေသာင်း၏တရားဝင်

       ကိုယ်စားလှယ်များ)

   ၆။ ေဒ ခိုင်ြမတ်ွယ်

   ၇။ ဦးသန်းထွဋ်

   ၈။ ဦးေအာင်ြမတ်ထွဋ်

   ၉။ ဦးသန်ဇင်(ပိင် ၆ မှ ၉ ထိ)

       ကွယ်လွန်သူ ဦးလှစိုး၏

         တရားဝင်ကိယ်ုစားလှယ်များ)

   ၁၀။ ေဒ သန်းစိန်

   ၁၁။ ဦးသန်းထွန်း(ကွယ်လွန်သူ

         ေဒ ကည်လှ၏တရားဝင်

         ကိုယ်စားလှယ)်

   ၁၂။ ေဒ စန်းစန်းြမင့်

ဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသ ူ  တရား ံးများ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် တရားုံး၏  တရားမကီးမ အမှတ်- 

၅၇၄/၂၀၁၄ အမ တွင် အိင်ုဒကီရကီိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇)ရက် 

နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင ်

ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ် 

သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင ်

ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၃၁)၊ ရာဇသူရ(၁၅)လမ်း၊ 

(အလျားေပ ၄၀x အနံေပ ၆၀) တရား ံးများ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမှင့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ တစ်ထပ်တိက်ု 

အိမ်(၃)လုံး၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။ 

ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၃၀၀၀)

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။    ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ 

တရားိုင် တရား ံးတို တင်ြပချက်အရသိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်း 

ြခင်း၊  က င်းကျန် ြခင်း၊ တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက   တရားုံးက တာဝန်ယ ူ

မည်မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏ အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ  ေရာင်းချလမိ့ ်

မည်အေကာင်း  ေလလံဆွဲဝယ်မည့်သူတိုအား  အထူးသတိြပရန ်

  းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။       ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ ်နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှိက 

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။    ေဈး န်းအြမင့်ဆုံး ဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲယူသူအြဖစ ်

သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ ်

ပစ ည်းအတွက် လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက 

ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။      ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ  ပစ ည်းအတွက် 

ေလလံဆဲွဝယ်သူက ေငွကျပ်(၁၀၀)လ င် (၂၅)ကျပ်ကုိ  ေလလံဆဲွဝယ် 

ယူပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသိုေပးသွင်း 

ြခင်း မြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။      ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ် 

ထားသည့်စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။     ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် (၂၅)ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီး 

ေနာက် ကျန်ေငမွျားကိ ု ေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိ ုပယ်၍ (၁၅)

ရက်ေြမာက်ေန   ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက် 

ေြမာက်သည့်ေနသည် ံုးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမံုးဖွင့်သည့်ေနတွင်  

အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။      ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များတွင်  ေပးေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိုတစ်ဖန် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 

ေပးသွင်းထားသည့ ်ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းြခင်း 

ခံရမည်။

       ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံ 

တင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

       (ေစာေအာင်ထူး)       (ေစာေအာင်ထူး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်) မိနယ်၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၆၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၉၂၃၊    ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၉၂၃၊  ဗိုလ်ေစာဦးလမ်း၊ (၄၆)    
ရပ်ကွက်၊   ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)         
မိနယ်၊ ဦးစိန်ဝင်း (PGU-၀၉၉၅၂၃) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်) ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိန်ဝင်း 
ှင့ဇ်နီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်ဝင်းေမတုိ အသီးသီး 
(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်သမီးြဖစ်သ ူေဒ မိုးမိုး 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၆၁၇၁၀]မှ ဂရန်မူရင်း၊ 
မိခင် ေဒ ခင်ဝင်းေမ၏ ေသစာရင်း၊ ဦးစိန် 
ဝင်း ေသစာရင်းရာှေဖွမေတွရှိေကာင်း   
တိင်ုးေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 
ဌာန၏ြပန်ကားစာ၊  (ဖခင်) ဦးစိန်ဝင်း 
ကွယ်လွန်ေကာင်း (၄၆)ရပ်ကွက်အပ်ုချပ် 
ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ မိနယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန   ေထာက်ခံစာ၊ 
တစ်ဦးတည်းေသာသမီးြဖစ်ပီး  တရားဝင် 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေဒ မိုးမိုး၏ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံကျမ်းကျန်ိလ ာ 
(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း
တုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခငး်     
အား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန 
မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၄-၅-၂၀၂၂)ရက်  ေကးမုသံတင်း 

စာ၏ စာမျက်ှာ (၂၆)တွင်  ထည့်သွင်း 

ေကာ်ြငာခဲသ့ည့ ်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 

အများသိေစရန်    ေကညာြခင်းတွင ်

ရန်ကုန်မိ   ေရ ြပည်သာမိနယ်ဟု 

ေဖာ်ြပချက်အား လ  င်သာယာမိနယ်ဟ ု

ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်    ြပန်လည် 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)ေဒ ေဝမာေထွး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

(စ်-၈၉၉၈)(စ်-၈၉၉၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၉၁၂၂၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၉၁၂၂၉၇

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ  

ဌာနတွင် ဦးေအာင်စိုး(O/RGN-003869) အမည်ေပါက်သည့ ်ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၃)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၂)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)
ဧက ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၉၆၂)ဘီးလင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ 
မိနယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/လမန(ုိင်)၀၀၈၃၇၃]က ဝန်ခံကတိ 

ြပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန်သေဘာ
တသူြဖင့ ်ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်း၏တန်ဖိုးေင ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာ 
ေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုမာသည့စ်ာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ေရာင်းဝယ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-       
ေဒ သင်းဇာေထွး(LL.B,D.B.L)     ေဒ လှဝတ်ရည် (LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းဇာေထွး(LL.B,D.B.L)     ေဒ လှဝတ်ရည် (LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၅)

အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇၊ ၀၉-၇၇၉၉၂၅၆၇၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇၊ ၀၉-၇၇၉၉၂၅၆၇၉

ဖခင်အမည်(၂)မျိးဖခင်အမည်(၂)မျိး

 ြဖစ်ေသာ်လည်း ြဖစ်ေသာ်လည်း

 လူတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း  လူတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း 

က န်ေတာ် ဦးရဲလင်းထွန်း[၁၂/

ဒလန (ိုင်)၀၆၀၅၇၅]၏ ဖခင်သည် 

ဦးစန်းဝင်း(ခ) ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း 

ြဖစ်ပီး အမည်(၂)မျိးြဖင့ ်  လူတစ်ဦး 

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးရဲလင်းထွန်းဦးရဲလင်းထွန်း

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။      ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတရိှီဌာနများတွင် အသုံးြပရန်အတွက် လိအုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများကုိ သတ်မှတ်ေနရာအေရာက် ကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင် 
များအေနြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

      စ်  ပစ ည်းအ စ်  ပစ ည်းအမျိးမျိးအမည်             အေရအတွက်    စ်   ပစ ည်းအမျိးအမည်  အေရအတွက်အမည်             အေရအတွက်    စ်   ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက်

     ၁။   ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ    ၃၅၀၀၀၀/၃၀၀၀၀  ဂါလန် ၅။    စိမ်းလန်းဝတ်စုံ/ ၁၅၅၇/၁၅၅၇
     ၂။    ယာ်ေမာင်းအက   ျ/ီ             ၁၅၀၀/၁၅၀၀         ထည်        မိုးကာအက   ျ ီ  စုံ/ထည်  
            ေဘာင်းဘီရှည်
     ၃။    လုပ်သားမိုးကာအရှည/်       ၃၀၀၀/၅၀၀၀      ထည်/စုံ  ၆။   တာေပ လင်စ     ၅၅၀ ချပ်
           အက   ျ၊ီ ေဘာင်းဘီ              
     ၄။    Wifi (Access Point)           ၁၃၀       လုံး   ၇။   ၆၆၀ လီတာအမ  က်ပုံး    ၇၀၀ ပုံး
      ၈။   ေရလျားသံအမ  က်ကန်    ၃၀ လုံး

၂။    အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၈-၆-၂၀၂၂ရက်ေနမှစ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု
(၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ရက်အား 
ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။
၃။  တင်ဒါပုစံအံား မိေတာ်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘ  ာေရးှင့ ်ေငစွာရင်းဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယေူရးဌာနစတွုင် ဝယ်ယူိင်ုပါ 
သည်။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုဖန်ုးအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

SID ကတ်ေပျာက်SID ကတ်ေပျာက်

က န်ေတာ်  ေမာင်အံ့ေကျာ ်

ွန်  [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၄ 

၁၈၄]၏ SID ကတ် (MS 038729)

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွ 

ရှိပါက  အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။

ဖုန်း-09775079177ဖုန်း-09775079177

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
"ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အသာကလမ်း၊ 

အမှတ်(၈)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက် 
အဦ၏ေြခရင်းခန်း၊ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၉x၅၄)ရိှ ေနအိမ်တုိက်ခန်းှင့် 
ယင်းေနအိမ်တိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား လက်ရှိတရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ နီလာေဆွ[၁၂/
ကတတ(ိုင်)၀၂၄၆၃၆] ကိုင်ေဆာင်ထားသူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးထွန်း 
ိုင်ေကျာ်[၁၄/ဟခန(ိုင်)၀၃၀၆၁၁] ကိုင်ေဆာင်ထားသူက တရားဝင်အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ ်
ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့်တကွ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းိုင်ေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးထွန်းိုင်ေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊ ဆားကန်ေကျာင်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊ ဆားကန်ေကျာင်းလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆/က)၊ တိုက်အမှတ် (၁၅/A)တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃    ) ေြမကွက်အမှတ်(၆/က)၊ တိုက်အမှတ် (၁၅/A)တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃    ) 
တိုက်၏ (ဒါဘာ)အေပ ဆုံးထပ်၊ (A အြခမ်း)(ဝဲဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၇x၄၀)ရှိ တိုက်၏ (ဒါဘာ)အေပ ဆုံးထပ်၊ (A အြခမ်း)(ဝဲဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၇x၄၀)ရှိ 
ေရစက်၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ (၁)လုံး အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ေရစက်၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ (၁)လုံး အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိုကို     
ကန်ထိုက်တာမှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ သ ာဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) ေဒ သ ာဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၇၅၄၂၉]၀၇၅၄၂၉] ထံမှ ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်လ ဲအပ်ထားေသာ (၁၃-
၁၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာအမှတ(်၁၂၀၀၆/၁၈)ြဖင့် ကိုယ်စား 
လှယ်ရရိှသူ ေဒ ငိမ်းှင်းှင်းသူ(ဘ)ဦးေကျာ်သုဝဏ် [၁၂/အစန(ုိင်)၁၇၄၀၁၁]မှ အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်ချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အေရာင်းအဝယ်အား မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)
ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ေ်န  ညေန(၄)နာရအီတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထား (မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည ်
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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၊ ဒဂုံမိသစ် တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

၁
၂  ၂  



ဇွန်  ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၅၂၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် 

တည်ေဆာက်ထားသည့ ်(၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၁၉ေပခွဲx၅၄ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမညီထပ်မှစတင ်
ေရတွက်လ င် ဒုတိယထပ(်၃)လ ာ၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ 
ေရေမာ်တာ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၃၁၉၀]မှ မိမိသာလ င် 
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက် 
သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မာလာေသာင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၈၄၇၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မာလာေသာင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၈၄၇၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေစာြပည့်စုံ(LL.B,D.B.L) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေစာြပည့်စု(ံLL.B,D.B.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)

The Solution Power Law FirmThe Solution Power Law Firm
အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊  အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊  အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့က်န်ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၃)၊ (၆)ထပ်တိက်ုသစ်၏ 

(ေြမညီထပ်- B)၊ တုိက်မျက်ှာမူလ င် ဘယ်ဘက်ြခမ်း၊ Royal Sun Construction Co.,Ltd ပုိင်တုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် 

ေရ၊ မီး  အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်များကိ ု  အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်  ဝယ်ယူရန်  လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ 

ဦးတင်ေအာင်(Managing Director)[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၁၃၆၆]သို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

 BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B,D.B.L(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B,D.B.L(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

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

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

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ြပည်ေနာင် 

စိုး[၇/ပခန(ိုင်)၂၀၇၉၃၄]၏ 
ပတ်စ်ပိုနံပါတ် MB 377993  
စာအုပ်မှာ ခရီးသွားလာရင်း 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ေမာင်ြပည်ေနာင်စိုးေမာင်ြပည်ေနာင်စိုး
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၂၅၇၉၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၂၅၇၉၀

“PK Cafe and Bakery” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း“PK Cafe and Bakery” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေနမျိးေဇာ် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၁ 

၉၃၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၃၉၈၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၃၉၈၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ PK (Cafe and Bakery)PK (Cafe and Bakery) ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ု

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၌ 
တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားပီး ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်ေြခာက်၊ သကား၊ ဂျံြဖင့် 
ြပလုပ်ထားသည့ ်မုန်အမျိးမျိးှင့ ်ပစ ည်းများ၊ ေပါင်မုန် ၊ ကိတ်မုန် ၊ 
မန်ုချိများ၊ ေရခစဲမ်ိအချိပဲွအစားအစာများ၊ မန်ုဖတ်ုေပါင်ဒါအစရိှသည့ ်
စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများတွင ်ထုပ်ပိုးအသုံးြပသည့ ်ပလတ်စတစ် 
အိတ်၊ စက ပုံး၊ စက ရက်၊ စက အိတ်၊ ပါဆယ်ထုပ်များှင့် ထည့်သွငး် 
ပစ ည်းများ၊ ထပ်ုပိုးပစ ည်းများ အစရိှသည်တို အေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ 
အဆိုပါ ကုန်ပစ ည်းများအေပ တွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းကုန်အမှတ် 
တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ အရယ်အစားအမျ ိးမျ ိးြဖင့်ြပလုပ်ပီးလ င် 
တဆံပ်ိိက်ုလျက်   ရန်ကန်ုမိှင့တ်ကွ   ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုင ံ
တစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ PK (Cafe and Bakery)PK (Cafe and Bakery) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို 
မည်သူမဆို တုပ၍ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ 
ထင်ေယာင်ထင်မှားြပလပ်ုသုံးစဲွပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ လပ်ုငန်းအကျိး 
စီးပွားထိခိုက်နစ်နာဆုံး ံးမ များအတွက်၊    တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေနမျိးေဇာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေနမျိးေဇာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်စံေကျာ့ ေဒ ဖိးလဲ့လဲ့ခိုင် ေဒ ခင်စံေကျာ့ ေဒ ဖိးလဲ့လဲ့ခိုင်
 (စ်-၄၅၇၈၃/၂၀၁၅) (စ်-၅၃၉၈၂/၂၀၂၀) (စ်-၄၅၇၈၃/၂၀၁၅) (စ်-၅၃၉၈၂/၂၀၂၀)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
လိပ်စာ-အမှတ် ၁၂၀၀၊ ရတနာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လိပ်စာ-အမှတ် ၁၂၀၀၊ ရတနာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၁၂၅၇၅၄၊ ၀၉-၄၂၀၉၃၉၅၇၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၁၂၅၇၅၄၊ ၀၉-၄၂၀၉၃၉၅၇၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်းမင်းေထွး(ဘ)ဦးတင်ေအာင်[၇/ကဝန(ိင်ု) 

၀၉၄၂၃၉]သည် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊   ကဝမိနယ်၊  (၃)ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ 

အမှတ်(၃/၂၃၀)ဟုေခ တွင်ေသာ   အကျယ်(အလျားေပ ၇၀x အနံေပ ၂၅)ရှိ 

ေြမကွက်ကို လွန်ခဲ့ေသာ (၇)ှစ်မှစ၍ ယေနတိုင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိ

ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။    အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကိ ု   က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 

တစ်ဦးတည်းကသာ ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ှ

ပိုင်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆုမွန်ထူးေဒ ဆုမွန်ထူး

အထက်တန်းေရှေန(LL.B,LL.M)အထက်တန်းေရှေန(LL.B,LL.M)

(စ်-၄၉၆၅၆)(စ်-၄၉၆၅၆)

အမှတ်(၁၅)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အုန်းှဲေကျးရာ၊ ကဝမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၅)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အုန်းှဲေကျးရာ၊ ကဝမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၉၅၊ အကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၄၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ အမှတ် -၁၀၉၅၊ ပင်းယ(၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့် 
ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ေကသီခုိင်[၁၃/နခန(ုိင်)၀၄၁၀၀၀]မှ မိမိသာလ င် 
လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်အတွက် 
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိစ ီမွန်[၁၀/သဖရ(ိုင်)၁၂၃၈၀၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ အိစ ီမွန်[၁၀/သဖရ(ိုင်)၁၂၃၈၀၁]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၀၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၀၀)

The Solution Power Law FirmThe Solution Power Law Firm
အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေမာ်လမိင်ခိုင်တရားုံးေတာ်၌ေမာ်လမိင်ခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၃၇)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၁၃၇)
 ဦးေအာင်ိုင်  ှင့်   ၁။ ဦးကင်ဟုတ်

    ၂။ ေဒ ခင်အုန်းြမင့်

    ၃။ ေဒ ချန်ဟို

    ၄။ ေဒ ပန်းအိစံ

    ၅။ ေဒ ဇွန်ဖူးေဝ

    ၆။ ဦးဘန်ချနိ်း

    ၇။ ေဒ ခင်မိုးေအး

    ၈။ ဦးဝင်းေမာင်

    ၉။ ေဒ စိုးစိုးေမာ ်  

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

မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင်မိနယ်၊ စွယ်ေတာ်ေကျးရာ၊ မုိး  င်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၄)ေန  

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတရားပိင ်ေဒ ပန်းအိစံ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက အေမွပံုပစ ည်းစီမံခန် ခဲွေပးေစလုိမ ေလ ာက်ထားစဲွဆုိ

ချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင်၏ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ အခွင့်ရေရှေန 

ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟတ်ု အမ ှင့စ်ပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသတူစ်ဦး ၎င်း၏ 

ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုလဆုတ် ၄ ရက်) 

(ေသာကာေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် အထက်ပါတရားလိ၏ု စဲွဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 

ေမာ်လမိင်ခိုင်တရားုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 

သင်သည်အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ရက်တွင်    ုံးသိုလာေရာက်ရန်   ပျက်ကွက်ပါက 

သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် သင်ကထေုချတင်ြပလိသုည့ ်

စာချပ်စာတမ်းများကိ ု သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်၏ကိုယ်စား

လှယ်ေရှေနလက်တွင်အပ်ံှ၍ပုိလုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မ 

တိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ေမလ(၃၀)ရက်တွင်  ဤတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မင်းသီတာေဝ)(မင်းသီတာေဝ)

 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး

 ေမာ်လမိင်ခိင်ုတရားုံး ေမာ်လမိင်ခုိင်တရားံုး

ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်
က န်ေတာ် ေမာင်ေအာင်ကိုသင်း 

[၇/ပမန(ိုင်)၁၂၄၂၆၉]၏ ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက ထိက်ုတန်စွာ 
ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ပန်းပဲတန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၂၆)လမ်း၊ အမှတ်(၄၃၊၄၅)တည်ရှိရာ ပန်းဘဲ 

တန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၅စီ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်V Class 26၊ အတိုင်း 
အတာ (၂၅'x၅၀')၊ ေြမကွက်အမှတ ်Southern 12 of V Class 27၊ အတိုင်းအတာ (၁၂'-
၆"x၅၀')၊ ေြမကွက်အမှတ ်Southern 12 of V Class 27၊ အတိုင်းအတာ (၁၂'-၆"x ၅၀')၊ 
ေြမကွက်အမှတ် Northern 1

2  of V Class 27၊ အတိုင်းအတာ (၁၂'-၆"x၅၀')၊ 
ေြမကွက်အမှတ် A Piece of land adjacent to and North of V Class 27၊ အတိင်ုးအတာ 
(၁'-၆"x၅၀')၊ ေြမပိုင်ေြမ အမည်ေပါက် Ahmed Esoof Mamsa ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းေြမကွက်ကို မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် ၁၈၄၄/၁၉၆၃၊ ၃၀-၁၁-၁၉၆၃ ြဖင့် (၁) 
ISMAIL MOHAMED DAWJEE BAGGIA၊ (၂) MAHMOOD NOHAMED KEEKEEBHA၊ 
(၃) EBRAHIM CASSAM MAPARA ှင့် VARI AV SUNNI VOHRA PANCHAYET တိုက 
ဝယ်ယူခဲ့ပီးအဆိုပါ VAR AV SUNNI VOHRAPANCHAYET ၏လက်ရှိေဂါပကများေရး
ေကာက်ြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ၎င်းေဂါပကအဖဲွဝင်များြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းေဖာ်ြပပါ 
ရိှသည့် ၁၄-၃-၂၀၂၂ ရက်ေနကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေရးေကာက်ပဲွအရာရိှအမိန်နာနာဘာဝါးမှ 
လက်ရိှေဂါပကအဖဲွဝင်(၅)ဦးတုိက အဆုိပါ Trust စည်းမျ်း VAR AV SUNNI VOHRAPANCHAYET 
၏လက်ရှိေဂါပကများအြဖစ်ေဆာင်ရက်သည်မှာမှန်ကန်ေကာင်း ၂-၃-၂၀၂၂ ရက်ေန  
ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦ၏ ေြမညီထပ်(၄)ခန်းအား မိြပှင့်အိမ်ရာ 
ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ စမီခံန်ခဲွကီးကပ်ေနမ  ေပျာက်ပျက်ြခင်းမရိှဘ ဲဆက်လက်၍စမီခံန်ခဲွ 
သွားမည်ဆိုပါက အေဆာက်အအုံတည်ရှိရာေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ သည်ဝါရီေအာင်
ဆွ ီဝိုဟ်ရာပန်ကာရက်ထရပ်စ ်ေဂါပကအဖွဲက အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်း
အေပ  ကန်ကွက်ရန်မရိှပါေကာင်း ၁၁-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီး 
ဌာန၏ ြပန်ကားစာ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ် - ၁၈၄၄/၁၉၆၃ 
တိုကိုတင်ြပ၍ သည်ဝါရီေအာင်ဆွ ီဝိုဟ်ရာပန်ကာရက်ထရပ်စ်ေဂါပက အဖွဲကိုယ်စား 
ဦးမိဟုာမက်ရှာမင်း (ခ) ရှာမီးဟာရှင်မှအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရား
ဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့က်န်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်းဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၆)၊ 

နဝရတ်ကိုးသွယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၉/ခ)ဟု  ေခ တွင်ေသာ ဦးေကျာ်သိန်း 

အမည်ေပါက်သည့ ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ  

တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ  ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို 

ေဒ ြဖြဖေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၄၆၈၄၃] ကိင်ုေဆာင်သမှူ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယ ူ

ေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သင်းသင်းွယ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၇၃၈၇၄]

မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ 

ဆက်သွယ်၍ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါသည်။ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကုိပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-            န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-            န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းွယ်                ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ေဒ သင်းသင်းွယ ်                ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)

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

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

           (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁           (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဦးခင်ေအး[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၀၂၀၀]+ေဒ ဥမ ာစိုး[၁၄/ဘကလ(ိုင်) 

၀၃၆၉၁၈]တို၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ဝင်းမိုးေကျာ်သည် မိဘဆိုဆုံးမစကားကို 
နားမေထာင်ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်သွားပါသြဖင့်  ယေနမှစ၍ 
သားအြဖစ်မှအေမွြပတ ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် ပတ်သက် 
သည့် ကိစ မှန်သမ တာဝန်မယူပါ။

ဖခင် ဦးခင်ေအး-မိခင် ေဒ ဥမ ာစိုးဖခင် ဦးခင်ေအး-မိခင် ေဒ ဥမ ာစိုး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊  ေရငံရာမ ှ

မသဲသက်မွန် [၉/ပဘန(ိုင်)၁၇၅ 

၁၉၆]၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးတင့် 

ေဆွြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးတင့်ေဆွဦးတင့်ေဆွ

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၈)၊ 

ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၄)ဟေုခ တွင်ေသာ ေဒ ခင်ခင်ေဆ ွအမည်ေပါက် 
သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေခါင်းရင်းဘက်အစွန်
ဆံုးအြခမး်(ဂရန်မိတ )ရှိ ေြမအကျယ်ေပ(၁၀x၆၀)ေပရှိေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုေဒ မျိးမျိးသွယ[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၀၅၇၉]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ အဆင့်ဆင့် 
ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါ 
ေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်လဲလ့ဲဝ့င်း[၁၂/ဒဂတ 
(ိင်ု)၀၇၉၅၈၂]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်၍ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရိှပါက ဤအေရာင်အဝယ်ကစိ ကိုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-                            န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-                            န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်လဲ့လဲ့ဝင်း                      ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ေဒ ခင်လဲ့လဲ့ဝင်း                      ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
                                            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)                                            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၁)ေြမဧရိယာ(၀.၀၆၁)ဧကရှိ ဦးြမေရ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၂၂၅၉]
(AA-040808) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) အငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၄၆၁)၊ ငုဝါလမ်းှင့် ကန်သာယာလမ်းေထာင့ ်(၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ ်
ဟုေခ တွင်သည့် ပျ်ေထာင်ေနအိမ်၊ စွဲကပ်တည်ရှိေနေသာအရာများ၊ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကို ေြမအမည်ေပါက်ထံမှ မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၁၆၈၂၈]က တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်အြပည့်အဝရိှေကာင်း 
တာဝန်ယူဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိုင်သူ  မည်သူမဆို 
ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းစုံလင်စွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ခဲ့ြခင်းမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

                                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                                      ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A, Psy)                                      ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A, Psy)
                                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)                                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)

အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊  ေဒါပုံမိနယ်၊    ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ 

ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်းေန ဦးေငသွန်ိး[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၂၈၂၈၀]၊ 

ေဒ ြမြမ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၈၂၈၁]တို၏ သမီးများြဖစ်ေသာ 

မြမတ်လင်းထုိက် [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၉၂၁၇]၊ မဖိးအိေထွး[၁၂/

ဒပန(ိုင်)၀၅၉၃၃၇]တိုသည် မိဘှစ်ပါးဆိုဆုံးမမ ကို နားမ 

ေထာင်ဘ ဲအကမ်ိကမ်ိအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 

၎င်းတိုအား သမီးများအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ 

၎င်းတိုကိစ မှန်သမ ကို လုံးဝေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးေငွသိန်း-မိခင်ေဒ ြမြမဖခင် ဦးေငွသိန်း-မိခင်ေဒ ြမြမ

(၂၈-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေဒ တင်မမေမာ်၏ (၂၈-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေဒ တင်မမေမာ်၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအေပ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအေပ 

 ကန်ကွက်ြခင်း ကန်ကွက်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ 

တိုက်အမှတ်(၂)၊ ပထမထပ်(ယာ)ရှိ တိုက်ခန်းသည် ဦးကည်ဆင့်ှင့ ်ေဒ ေထွးစိန်တို၏ 

လက်ထက်ပွားပစ ည်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးကည်ဆင့်ှင့် ေဒ ေထွးစိန်တုိကွယ်လွန်ပီးေနာက် 

၎င်းတို၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးေအာင်ခင်(ကွယ်လွန်)(အေမဆွက်ခသံကူျန်)၊ 

၂၊ ဦးလှေဌး ၃။ ဦးေကျာ်လှ(ကွယ်လွန်)၎င်း၏သားြပည့်ဖိးေကျာ်(ယခုတုိက်ခန်းေရာင်းသ)ူ၊ 

၄။ ဦးေကျာ်ေလး(ကွယ်လွန်) (အေမဆွက်ခသံမူကျန်)၊ ၅။ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ် ၆။ ဦးကိကုိမုျိး 

တိုသည် မိဘအေမွကို ဆက်ခံကပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ဦးကည်ဆင့်ှင့်ေဒ ေထွးစိန်တို၏ 

အေမွကို အထက်ပါသားသမီး(၅)ဦးက အေမွဆက်ခံပီး အေမွေဝစုခွဲေဝြခင်းမြပရေသး 

သြဖင့ ်အထက်ပါသားသမီး(၅)ဦးစလုံး သေဘာတေူရာင်းချမှသာ တရားဝင်အတည်ြဖစ် 

မည်လည်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးြပည့်ဖိးေကျာ်(အေမမွမေီြမး)တစ်ဦးတည်း၏ သေဘာဆ အရ 

အထက်ပါတုိက်ခန်းကုိ ေဒ တင်မမေမာ်အား ေရာင်းချြခင်းမှာ တရားဝင်အတည်မြဖစ်ပါေကာင်း 

ှင့် ဝယ်ယူသူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

[ဦးလှေဌး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၇၃၆၄]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၁၁၀၂၆၂] တို၏ [ဦးလှေဌး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၇၃၆၄]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ[်၁၂/ပဇတ(ိုင်)၁၁၀၂၆၂] တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးိုင်ေထွး(LL.B)ဦးိုင်ေထွး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၉/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၉/၁၇)

တိုက်(၁၅)၊ အခန်း(၂၀၆)၊ ယုဇနလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁၅)၊ အခန်း(၂၀၆)၊ ယုဇနလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၀၄၉၂၂၊ ၀၉-၄၂၂၅၃၈၂၆၉ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၀၄၉၂၂၊ ၀၉-၄၂၂၅၃၈၂၆၉

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၈၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')အနက် 
တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) အကျယ်(၂၀'x၆၀')
ေြမအစိတ်အပိုင်း အပါအဝင် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၂၄၈)၊ ြမေခမာ(၁)လမ်း၊ 
၁၂၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် အရာခံဗိုလ်တင်ဝင်း[၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၀၅၀၉၈] အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်
တရားဝင်ဆက်ခခွံင့ရိှ်သဇူနီး ေဒ စန်းရ[ီ၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၀၅၀၉၆]ထမှံ အရပ်ကတ ိ
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယထူားရိှသ ူဦးေအာင်ချမ်းသာ[၁၂/
ဒဂရ(ိုင်)၀၀၀၀၆၁]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

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



ဇွန်  ၇၊   ၂၀၂၂

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်

(၁၅)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်(၁၅)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်

ဘွဲှင်းသဘင်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဘွဲှင်းသဘင်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာုိင်ငံေရေကာင်းပညာတက သုိလ်၏ (၁၅)ကိမ်ေြမာက်ဘဲွှင်း 

သဘင်အခမ်းအနားကိ ုေအာက်ပါအစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက သိုလ်မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင်ှစ်မ ှ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်ထိ ပ မှစ်ေရေကာင်းသိပ ံ(ဂုဏ်ထူးဘဲွ)ှင့် ေရ

ေကာင်းသပိ ံဘဲွစာေမးပဲွများကိ ုေြဖဆိေုအာင်ြမင်ခဲ့ကသမူျား၊ ၂၀၂၀ ခှုစ်ှင့် 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲေအာင်ြမင်ထားသူများှင့ ်၂၀၁၉-

၂၀၂၀  ပညာသင်ှစ်အတွက်  ၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လတွင်   ကျင်းပခဲ့ေသာ             

ပ မှစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲစာေမးပွဲများ၊ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာစာေမးပွဲများကို 

ေြဖဆုိေအာင်ြမင်ခ့ဲကသူများသည် ဘဲွှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် (သုိမဟုတ်) 

အေဝးေရာက်ဘွဲယူရန ်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

၂။ ကျင်းပမည့်ေန  - ၁၈-၆-၂၀၂၂ (စေနေန )

 ကျင်းပမည့်ေနရာ - ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ

    ြမန်မာုိင်ငံေရေကာင်းပညာတက သုိလ်

 ကျင်းပမည့်အချနိ ် -  နံနက် ၈:၀၀ နာရီ

 အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်ရက ် -  ၁၇-၆-၂၀၂၂(ေသာကာေန )

 အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်အချနိ ်- နံနက်  ၈:၀၀ နာရီ

၃။ ဘွဲေလ ာက်လ ာပုံစံများကိ(ု၂)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ (2"x 1
1
2
")အရယ် ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ (၁)စုံ ပူးတွဲ၍ (၉-၆-၂၀၂၂)

ရက်ေန ေနာက်ဆုံးထားပီး ဤတက သိလ်ုစာေမးပဲွှင့ ်ဘဲွှင်းသဘင်ဌာနတွင် 

ဝယ်ယူြဖည့်စွက်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၄။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်လိုသူများသည ်    ဘွဲှင်းသဘင်ေကး 

၁၅ဝဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင့င်ါးရာတတိ)ိ၊ အေဝးေရာက်ဘဲွယလူိသုမူျားသည် 

ဘွဲှင်းသဘင်ေကး ၁ဝဝဝိ/(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိေပးသွင်းရပါမည်။

၅။ ဘဲွဝတ်စံုေထာက်ခံစာများကုိ (၁၃-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ (၁၄-၆-၂၀၂၂)

ရက်ထ ိဤတက သိလ်ုစာေမးပဲွှင့ဘဲွ်ှင်းသဘင်ဌာနတွင် ထတ်ုေပးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။

၆။ အစမ်းေလ့ကျင့်သည့်ရက်ှင့် ဘဲွှင်းသဘင်ကျင်းပသည့်ရက်များတွင် 

အမျိးသားဝတ်စံု(သုိမဟုတ်) အေနာက်တုိင်းဝတ်စံုြပည့်ဝတ်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ဘွဲယူမည့်သူများှင့်  ဧည့်သည်ေတာ်များသည်  အခမ်းအနားမစတင်မီ 

မိနစ်(၃၀)ကိတင်၍ ခန်းမအတွင်း ေရာက်ရှိေနရာယူပီးြဖစ်ရပါမည်။

၇။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုဤတက သိလ်ု စာေမးပဲွှင့ ်ဘဲွှင်း 

သဘင်ဌာန ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၈၅၉၈၇၇ တွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

               ေမာ်ကွန်းထိန်း               ေမာ်ကွန်းထိန်း

စာေမးပွဲှင့် ဘွဲှင်းသဘင်ဌာနစာေမးပွဲှင့ ်ဘွဲှင်းသဘင်ဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သရက် 

ေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၉၂)၊ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ စတုရန်းေပ 

(၁၂၀၀)အေပ ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုအား ပိင်ုရှင်ေဒ ေဆဇွင်လ  င် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၀၇၄၅]က လက်ရိှ 

ပိင်ုဆိင်ုထား၍ တရားဝင်ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေသာေကာင့ ်

က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၉၄၅၃]မှ အပီး 

အပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်အထက်ပါေြမှင့အ်မ်ိအပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် က ု်ပ်ထသံို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာ 

ပါရိှသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လက်ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အသေိပး 

အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ် ူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ် 

ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဝ(LL.B)ဦးေကျာ်ေဝ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၇၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၇၄)

တိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၂၀)၊ ေဆာင်းေဟမာန်အိမ်ရာ၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံတိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၂၀)၊ ေဆာင်းေဟမာန်အိမ်ရာ၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ

Ph:09-421036887Ph:09-421036887

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၄၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၁၆ြဖစ်သည့် အမှတ်-၄၁၆၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်ရိှ 
ေြမကွက်မှာ ဦးတင်ေအာင်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ အမည် 
ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ေနာက်ဆုံး လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး (၂၁-၈-၂၀၁၃)ရက်စဲွပါ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၄၉၃၉/၂၀၁၃ 
ရရိှထားသူ ဦးေအးမင်း [၉/ဝတန(ုိင်)၀၉၁၄၂၃]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိခုျက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်
သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံမူရင်းစာရက်စာတမ်းများှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၄ 

K1, B2)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၅အီး၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၉ေက၁/ဘီ၂ဘီ)၊ ဧရိယာ(၀.၂၁၉)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ေြမပိုင်ေြမ၊ 

အမည်ေပါက် ဦးသူေတာ်(CE-050800)ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်အား 

ေြမ အမည်ေပါက် ဦးသူေတာ်ထံမ ှပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ-်၂၉၁/၈၄င့်ှ အမှားြပင ်

စာချပ်အမှတ်-၂၄၂၈/၉၈ြဖင့ ်ေဒ ကိင်မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ေဒ ကိင်ထံမှ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အမှတ်(၃၁၆၅/၉၈)ြဖင့် ဧရိယာ(၀.၂၅၀)ဧကအနက်  မခွဲမစိတ်ရ 

ေသးေသာ မင်နြီဖင့ ်(က)အမှတ်အသားအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့ ်(၂၅ေပ/၃၁ေပ 

x၃၀ေပ/ ၃၅ေပ၆လက်မ)အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်အား ဦးဝင်းေဇာ်[၁၄/ဝခမ(ိင်ု) 

၁၂၆၂၀၅]ှင့ ်ေဒ ခင်ချိရ[ီ၁၀/မလမ(ိင်ု) ၀၉၄၈၈၁]တုိမှ ဝယ်ယူခ့ဲပါသည်။ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၁၆၅/၉၈ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ(၂)ဦးအနက် ဦးဝင်းေဇာ်သည ်

၂၄-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ခင်ချိရကီ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင် 

ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အြခားေသာ ဇနီး/မယား တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိ 

သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ ၎င်းမှလွဲ၍ အြခားေသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသ ူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မ မရှိသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းကျနိ်ဆိုသည့် ၈-၁၂-၂၀၂၁ရက်စွဲပါ 

ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ယင်းေြမ၏ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ်-၂၉၁/ ၈၄ 

(မိတ မှန်)၊ အမှားြပင်စာချပ်အမှတ်-၂၄၂၈/ ၉၈(မိတ မှန်)၊ အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ် အမှတ်-၃၁၆၅/၉၈တိုှင့အ်တ ူယခေုလ ာက်ထားေသာ ေြမကွက်အမှတ်-

၅၉ေက၁/ဘီ၂ဘီတွင် ေဒ ခင်ချိရီ၊ ဦးဝင်းေဇာ်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 

(၂၅ေပ/၃၁ေပ x၃၀ေပ/၃၅ေပ၆လက်မ)ရိှ ေြမကွက်အပုိင်းအြပင် အြခားသ(ူ၃)ဦး 

ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်(၃)ခုလည်းရှိေကာင်း၊ ယခုေလ ာက်ထားေသာ ပိုင်ဆိုင် 

ေြမပုံကူးြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်သူများှင့် အဆက်အစပ်မရှိြခင်းေကာင့ ်

မိမိပိုင်ဆိုင်ေသာ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ တစ်ဦးတည်းေလ ာက်ထားခွင့်ြပပါရန ်      

ှင့ ်အြခားသမူျား၏ ေြမကွက်အစတ်ိအပိင်ုးများကိ ုေလ ာက်ထားြခင်းမြပေကာင်း 

ဌာနဝင်စာအမှတ်-၁၃၆/၇-၁-၂၀၂၂တိုကိ ုတင်ြပလာ၍ ေဒ ခင်ချိရီက ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၉ေက၁/ဘ၂ီဘ)ီ၊ ဧရယိာ(၀.၂၁၉)ဧက၏ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးသည့ ်

Portion အားပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၆၆)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၁၅၆၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၁၅၆
 ေဒ စိန်စိန် ှင့်  ၁။ ဦးကျင်ေဖ

    ၂။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး

 တရားိုင်   တရား ံး တရားိုင်   တရား ံး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၁၁၁/ 

၂၀၁၃ အမ ၏ အိင်ုဒကီရကီိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် နံနက်(၁၀:၀၀)

နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ကိယ်ု 

တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ ်

လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိင်ု 

က တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သရိသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားံုးကတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား းံ၏ 

အကျိး သက်ဆုိင်သမ ကိုသာ ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း၊ ေလလံဆဲွဝယ် 

မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချမည့န်ည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ်သတ်မှတ် 

မည်။သုိေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ ်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် 

လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ 

ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလ ံ

ဆွဲဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀လ င် ၂၅ကျပ်ကိ ုေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိေပးသွင်းြခင်းမြပလ င်တစ်ဖန် 

ြပန်လည်ေလလံတင ်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထား 

သည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် 

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိ ုပယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  

ံုးဆင်းချန်ိမတုိင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့်ေနသည် ံုးပိတ်ရက် 

ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကုိ အထက်ပါေနရက်များကုိ ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် 

ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၃၁)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ ေလလံတင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စ/သမုဂ  လာရပ်ကွက်၊ 

ဦးစေံဖလမ်း၊ အမှတ်(၂၀/B) (၃-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)တည်ရိှရာ (၁၅ေပx 

၅၅ေပ)တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းပါ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၄၅၀)ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း(၄၅၀)

 (စိုးဝင်း)(စိုးဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၅)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

(၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန  သတင်းစာေကာ်ြငာပါအရ (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန  သတင်းစာေကာ်ြငာပါအရ 

ေရ ြမန်မာေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထိုက်တာ ဦးခင်ေရ (LC-၃၈၀)ှင့် ပတ်သက်၍ ေရ ြမန်မာေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထိုက်တာ ဦးခင်ေရ (LC-၃၈၀)ှင့် ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ြပန်လည်၍ ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန် ြပန်လည်၍ ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ထားထားေဆွ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၄၇၂၄]သည် ၎င်းအမည ်

ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၆)၊ 

(အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးအား ကန်ထိုက်တာ ဦးတင်ဦး 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၃၄၆၀](LC-14)ှင့ ် ေြမရှင်ြဖစ်သည့ ်ေဒ ထားထားေဆ[ွ၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၄၇၂၄]

ှင့ ်၎င်း၏ အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၁၃၉၆]တိုမှ (၅)ထပ်ခဲွ သိုမဟတ်ု (၆)ထပ်တိက်ု 

သစ်အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ရန် ေြမပိုင်ရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တို ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူ ကတိ 

စာချပ်အား (၁၁-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် ချပ်ဆိခုဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ထားထားေဆှွင့် 

၎င်း၏အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းရီတိုမှာ ကန်ထိုက်တာ ဦးခင်ေရ (LC-380)ှင့် (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 

သတင်းစာေကာ်ြငာ၌ ပါရှိေသာ (၁၁-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ (၅)ထပ်ခွဲ သိုမဟုတ် (၆)

ထပ် ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ် ချပ်ဆိုခဲ့ြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့် ေြမရှင်ှင့ ်

ကန်ထိက်ုှစ်ဦးသေဘာတတူိက်ုေဆာက်လပ်ုြခင်းဆိင်ုရာ ကတစိာချပ်အား ဦးတင်ဦးမှလဲွ၍ အြခား 

မည်သည့်ကန်ထိုက်ှင့်မ  ချပ်ဆိုခဲ့ဖူးြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေြမရှင် ေဒ ထားထားေဆွှင့် ေဒ ဝင်းရီတို၏ေြမရှင ်ေဒ ထားထားေဆွှင့် ေဒ ဝင်းရီတို၏

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်တင့်လွင်(LL.B)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၁၇)ေဒ ခင်တင့်လွင်(LL.B)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၁၇)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊  (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊  (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၈၂၀

(၁၃-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာပါ ေရ ြမန်မာ(၁၃-၅-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာပါ ေရ ြမန်မာ

ေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထိုက်တာ ဦးခင်ေရ  ေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထိုက်တာ ဦးခင်ေရ  

ေရာင်းချထားေသာ တိုက်ခန်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေရာင်းချထားေသာ တိုက်ခန်းများှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းကန်ကွက်ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ကန်ထိုက်တာ ဦးတင်ဦး [၁၂/တမန 

(ုိင်)၀၃၃၄၆၀]၊ (LC-14) သည် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ (၁၂) 

လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၆)၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ထားထားေဆွ 

အမည်ေပါက် ှစ်-၆၀ဂရန် အမည်ေပါက် ေြမကွက်ကိ ုေြမရှင် ေဒ ထားထား 

ေဆ ွ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၄၇၂၄] ှင့ ်အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၀၆၁၃၆၉] တိုှင့် ၅ထပ်ခွဲ (သိုမဟုတ်) ၆ထပ်တိုက်သစ ်ေဆာက်လုပ်ရန် 

(၁၁-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပီး၊ ဦးတင်ဦး၏ဇနီး 

ြဖစ်သူ ကန်ထိုက်တာ ေဒါက်တာေဒ ေအးေအးေအာင် (LC-990)က (၆)

ထပ်တိက်ု ေဆာက်လပ်ုခွင့ ်ပါမစ်ရရိှပီး (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ဦးတင်ဦးက 

ေရ ြမန်မာေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏမှီ ကန်ထိက်ုတာ ဦးခင်ေရ အား ေဆာက် 

လုပ်စရိတ်ေပးပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ ဝန်ခံကတိြပ၍ (၆)ထပ်တိုက်အား 

ေဆာက်လုပ်ေစခဲ့ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ထိုက်တာ ဦးတင်ဦးသည ်

(၁၁-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် ေြမရှင်ေဒ ထားထားေဆှွင့ ်အစ်မြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းရ ီ

တို ချပ်ဆိေုသာ စာချပ်အရ ကန်ထိက်ုတာ အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သည့ ်အခန်း 

များကို ဦးတင်ဦး၏ သေဘာတူညီချက်မရှိဘ ဲမည်သူမ ှလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

စီမံခန်ခဲွခွင့်မရိှပါ။ ကန်ထုိက်တာ ဦးတင်ဦး အကျိးခံစားခွင့်ရိှေသာ တုိက်ခန်း 

များကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ြပလုပ်ပါက 

ကန်ထုိက်တာ ဦးတင်ဦးမှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ကန်ထိုက်တာဦးတင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ကန်ထိုက်တာဦးတင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းေရ  (B.A, R.L, H.G.P)ဦးသိန်းေရ  (B.A, R.L, H.G.P)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၆၈)

 ေဒ လွင်လွင်ခိုင် ေဒ ဟန်သီတိုး  ေဒ လွင်လွင်ခိုင ် ေဒ ဟန်သီတိုး 

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

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၃၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၃၂)

(ုံးခန်း) အမှတ် (၄၅၂)၊ သုတ(၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (ုံးခန်း) အမှတ် (၄၅၂)၊ သုတ(၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၂၈၉၈၄၉ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၂၈၉၈၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၀၄၂/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် 
(၁၀၄၂/ခ)၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒ ကျင်လ  င် 
(အမ်ယအူန်-၀၂၅၆၃၁)၊ ဦးထွန်းရ (အမ်ယ ူ
အန်-၀၂၅၆၃၀)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ေဒ ကျင်လ  င် 
(မိခင်)၊ ဦးထွန်းရ(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်ပီး 
ေမွးဖွားသားသမီး (၄)ဦးတွင် သမီးတစ်ဦး 
ြဖစ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ရ်ှီင့ ်ခင်ပွန်း ဦးေအာင် 
ြမင့်ကွယ်လွန်၍    ၎င်း၏အစုအတွက ်
ဦးေအာင်ကိုဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၇ 
၃၇၉]၊ ဦးမင်းမင်းေဇာ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၅၇၇၁၇]၊ ေဒ ခိင်ုသဇင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၅၇၇၁၈] တို၏ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲ 
စာအမှတ် (၂၆၄၂၀/၂၃-၉-၂၀၁၉) (၅၂/၁၆ 
-၉-၂၀၂၀) ြဖင့်ရရှိသ ူဦးသက်ထက်ေစာ 
ေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၆၃၈၆]မှ 
ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း 
ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
လ ာ (၁/၂၆၅၁/၂၁-၁-၂၀၂၁) တုိကုိတင်ြပ 
၍ ကျန်သား/သမီးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်သန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၆၂၂၂]၊ ေဒ သန်းသန်း 
ြမင့ ်[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၀၈၀၁၀]၊ ေဒ လှလှ 
ရ ီ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၆၇၉၁]ပူးတဲွလျက် 
သား/သမီး/ေြမးများ ေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၁/၂၆၄၂/၂၁-၁-၂၀၂၁)၊ 
ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
စွန်လ တ်ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့  ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၇၊    ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း “သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ သူငယ်ေချာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

မင်းလွင်ကန်ုးေကျးရာေန ေဒ သင်းသင်းိင်ု[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၃၆၆၂]ကိင်ုေဆာင် 
သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ေဒ သင်းသင်းုိင်[၁၂/လကန(ုိင်)၀၆၃၆၆၂]တွင် သားသမီး(၃)ေယာက် 
ရှိသည့်အနက် သားြဖစ်သ ူေမာင်ချစ်မင်းသ ူမှတ်ပုံတင်ေလ ာက်ထားဆဲသည ်
မိခင်၏ေြပာဆိုဆုံးမမ များကို  နာခံမ မရှိြခင်း၊  မိခင်အား စိတ်ဆင်းရဲေအာင် 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်သည့်အြပင ်  မိသားစုဂုဏ်သိက ာကျဆင်း  ညိးွမ်းေစရန် 
အကမ်ိကမ်ိအခါခါြပလပ်ုလာသြဖင့ ် ယေနမှစ၍  အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သင်းသင်းိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သင်းသင်းိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်တင်ဝင်း ေဒ အိသဇင်ရှိန်ေဒ တင်တင်ဝင်း ေဒ အိသဇင်ရှိန်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(LL.B,D.B.L,D.I.L) (LL.B)(LL.B,D.B.L,D.I.L) (LL.B)
(စ်-၇၇၀၄)(၂၈-၁၀-၂၀၁၀) (စ်-၁၇၀၃၇)(၂၀-၁-၂၀၂၀)(စ်-၇၇၀၄)(၂၈-၁၀-၂၀၁၀) (စ်-၁၇၀၃၇)(၂၀-၁-၂၀၂၀)
အမှတ်(ဈ-၁၉၂)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အ/၃၀၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(ဈ-၁၉၂)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အ/၃၀၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 
ေဈးကီးရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ၊ေဈးကီးရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိ၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း-၀၉-၅၃၉၃၃၄၀ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၈၇၁၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၃၉၃၃၄၀ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၈၇၁၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၂၇-လမ်း(အလယ်)၊ 

အမှတ်(၁၄၀)၊ ေြမည(ီထပ်ခိုးအပါ)၊ ဧရယိာေပ (၁၂ ၁၂  x၅၀)ရိှ တိက်ုခန်း၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို   တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ဦးေဇာ်လင်း(ခ)ဦးအဒီရစ်ိ [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၂၅၇၇]မှ ၎င်းတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေသာေကာင့် ၎င်းတိုထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ုသမူျားရိှပါက ဤေကညာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 

ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးလဲ့လဲ့ခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ စိုးလဲ့လဲ့ခိုင(်LL.B,D.B.L,D.I.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၉၇၈/၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၉၇၈/၁၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၆၂၀၄၊ ၀၉-၆၉၅၉၈၈၈၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၆၂၀၄၊ ၀၉-၆၉၅၉၈၈၈၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီလမ်းသွယ(်7/C)၊ 

ခအံမှတ်(၅၆၇/ဒီ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၂x၁၁၀)ရိှေသာ ေြမပုိင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ၁-ထပ်ခွဲ၊ တိုက်(၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးစုံ၊ သီးပင်စားပင်များ 
ပါဝင်ေသာ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ဦးေကျာ်သန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၈၆၃၅]ှင့် 
ေဒ ဥမ ာ [၁၂/မဂတ(ိုင)်၀၃၇၆၆၄]တိုမှ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများကုိြပသ၍ အ ပ် 
အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်သူရေအာင် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၈၅၃၅]ှင့် 
ေဒ သက်ွယ်ဝင်း[၇/ရတရ(ုိင်)၀၇၅၇၄၂]တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကး 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါအိမ် ခံေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း(၁၄)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း 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၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊ ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၁/၁)ရပ်ကွက်၊ 

မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)x 
အနံေပ(၆၀)ရိှ ေဒ စ[ီ၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၂၁၇၃]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက် ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ် 
များြဖင့ ်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ စုစုရီ 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၅၆၇၆၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 
ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၇)
အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ 

ထီးတန်း(၄)လမ်း၊ အမှတ်-၁၆၊ ပထမထပ်(ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင် 
ေသာ တိက်ုခန်းကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးိင်ုေအာင်စိုး[၁၂/အစန(ိင်ု) 
၀၁၇၆၀၀]က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ချိဝင်းမာ [၁၂/တတန(ိုင်) 
၀၀၁၂၆၆]ထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ ထိုတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်ပီး  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  မည်သူမဆို  က ်ုပ်တိုထံသို 
ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၁၀)ရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရိန်ြမင့် LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ ခုှစ်)ဦးသူရိန်ြမင့ ်LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ ခုှစ်)
ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B, D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်)ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B, D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ 

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဒုဿန(၄)လမ်း၊ အမှတ်-၁၇၃ 

ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/၂၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၃)၊ ေြမဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ အကျယ်အဝန်းရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ယင်းတိုှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက ်

လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ ဥမ ာလ  င် [၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၁၀၇၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ် 

ပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အဆုိပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃/၈၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၉/က၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၁)ဧက၊  ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ  အမှတ်-၃၂၉/က၊  သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ၅/၈-ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေအာင်ကည်(ဘ)ဦးအန်ုးေရ (YKE-၀၂၇၁၄၄)အမည်ေပါက် 
လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့် (၁၄-၁၀-
၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”တိုအရ 
ဦးသန်းေရ [၁၂/အစန(ိင်ု) ၀၃၇၄၆၀]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်
လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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။

“ကန်ထိုက်တိုက်သစ် ေဆာက်လုပ်မည့်အေပ  “ကန်ထိုက်တိုက်သစ ်ေဆာက်လုပ်မည့်အေပ  
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သမုတိ ာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၅၂)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၅၅၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၇ေပx ၆၀ေပ)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးဖိုးဆယ် 
(ကွယ်လွန်)သွားသြဖင့ ်၎င်း၏ဆက်ခသံမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်ဆန်း[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) 
၀၂၅၇၂၃]၊ ေဒ ေထွးသိန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၅၇၄၂]တို ေနအိမ်ေဟာင်းအား ဖိဖျက်၍ 
ကန်ထိုက်တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ ကန်ထုိက်တုိက်သစ် ေဆာက်လုပ်မည့်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက မည်သူမဆုိ စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ ဤေကညာစာ 
ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းက ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ကန်ထိက်ုတိက်ုသစ်ေဆာက် 
လပ်ုြခင်းကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ဆန်း၊ ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B)ဦးေအာင်ဆန်း၊ ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B)
ေဒ ေထွးသိန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၂၀)ေဒ ေထွးသိန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၂၀)
 အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
 မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(င-စက်မ လက်မ )၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၂/က+၂၀၃/ခ+၂၀၄၊ 

၂၀၅)၊ အမရာလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၀'xအနံ ၉၅')၊ (၅၇၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၁)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင ်အမည်ေပါက်သူများြဖစ်ကသည့ ်(၁) ေဒ ခင်သက်ေမာ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၄၆၈၉]၊ (၂) ဦးလှေအး 
[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၈၈၂၁၇]၊ (၃) ေဒ သင်းသင်းက [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၀၄၆၉၀]၊ (၄) ေဒ ခင်စ ာသက် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၀၄၆၉၂]၊ (၅) ေဒ ေစာ 
သိဂ   သက် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၆၄၀၆]၊   (၆) ေဒ ခင်သ ာသက် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၄၆၉၃]တိုမှ    ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍  
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွအြဖစ ်(ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ် 
စာတမ်း မရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                           ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း (LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၈) လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၆၇၉)၏ ေြခရင်းဘက်အြခမ်း၊ (ေြမကွက်အား မျက်ှာမူပါကလက်ယာဘက်အြခမ်း) အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀) ေပရိှ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဦးေမာင်ဝင်း [၈/နမန(ုိင်)၀၈၅၉၆၁]မှ 
တရားဝင် လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်လာခ့ဲေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်အြပည့်အဝရိှေကာင်းဝန်ခံ၍ ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းဝင်းတင့် [၉/မရမ(ိုင်)၀၇၆၀၀၉]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန် (LL.B, D.B.L, D.I.L) ေဒ အိအိကို (LL.B, C.B.L, D.I.L) ဦးေဇာ်ေဇာ်ဟန် (LL.B, D.B.L, D.I.L) ေဒ အိအိကို (LL.B, C.B.L, D.I.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၄)
 ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၂၂၀၅၃၉၁ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၄၄၉၀ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၂၂၀၅၃၉၁

အမှတ်-၆၂/ (၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂/ (၆လ ာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ က န်း(လယ်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ် တိက်ု(B20) အခန်းအမှတ်(၃၀၄)

ေန ဦးေကျာ်ြမင့်၏ သမီးြဖစ်သ ူမရည်မွန်ြမင့ ် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၆၂၃၁]

သည် မဘိများ၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိမုနာခဘံ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 

ြပမသွူားပါသြဖင့ ်၂၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လိက်ုပါသည်။ ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ မည်သည့က်စိ မှ (လုံးဝ)

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)။

ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၂၁၂၀]ဦးေကျာ်ြမင့[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၂၁၂၀]

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမံကိန်း အပိုင်း(၃)၊ 

ေအးရိပမွ်န်(၈)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁၁)၊ (၂)ခန်းတဲွ (၅)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦမှ အခန်း 
အမှတ်(၁၀၂)၊ (ပထမထပ်) တိက်ုခန်းသည် ယခင်-ယဇုနကမု ဏလီမီတိက် ယခ-ုမိြပှင့ ်
အမ်ိရာဦးစီးဌာနတွင် ဦးသန်းိင်ုထွန်း (ဘ) ဦးေင[ွ၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၉၉၈၉] အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရှိေနပီး တရားဝင ်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
လည်းရှိပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းကို ေဒ ဘရစ်ဂျစ် [၇/ကပက(ိုင်)၀၈၉၁၄၃]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ဦးသန်းိုင်ထွန်း၏ကိုယ်စား ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိုး 
[၁၄/မအပ(ိုင်)၀၀၂၉၁၈]ထံသို တိုက်ခန်းတန်ဖိုးမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၇၅၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာ-အမှတ်(၇၇၅)၊ ေကတ ု
မတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊  ေဒ ြမသင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၅၆၀၁၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ေဒ ြမသင်(မိခင်)ှင့် 
ဦးတင်ေမာင်(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်ပီး ေမွးဖွား 
သမီး(၂)ဦးတွင် သမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ခင် 
ဝင်းြမင့ ်(ေမွးချင်း၊ အပျိကီး)ဘဝြဖင့ ်ထပ်မ ံ
ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ သ ာတင်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၅၁၁၀၇]မှ သမီးညီမအရင်းြဖစ  ်
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂၂၇၈/၁၂/၂၀-၁၂-
၂၀၂၁)ေသစာရင်း၊ တိုင်းကျန်းမာေရးဦးစီး 
ဌာန၏ ေထာက်ခံစာ၊ ေသဆုံးသည်မှာ 
မှန်ကန်ေကာင်း ရပ်ကွက်၊ မိနယ်အုပ်ချပ် 
ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရား 
ဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်   ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၃၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၃
ေဒ စုလ  င်ထွန်း ှင့် ၁။ ေဒ ေထွးသိန်း
  ၂။ ေဒ ဖိးဖိးစံ
  ၃။ ေဒ ဝင်းပပဖိး
  ၄။ မေရ ရည်ဝင်း
  ၅။ ဦးေကျာ်ရှိန်
  ၆။ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ယုဇန 

(၁)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၉၅)ေန (၅)တရားပိင ်ဦးေကျာ်ရှိန်ှင့် (၆)တရားပိင ်
ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူများသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုတံင်ေပးေစ “အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုတံင်ေပးေစ 
လိုမ ”လိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကိုယ်စား 
လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်၊ ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်၊ ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
နယုန်လဆုတ် (၁)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီနယုန်လဆုတ် (၁)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်က အမည် 
ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန်၊ ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက် ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 
မေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်၊ သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းအြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့်သက်ဆိုင်သည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် 
သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစ ရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 
အတ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် 
ထည့အ်ပ်လုိက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊   ဇွန်လ (၆)ရက်ေန၌  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍   က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ 

ေဇယျာေအးြမ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၅၉)(အလျား ၄၀'x အနံ ၆၀')၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှ ိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက ်
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင ်ဦးေအာင်ေရ (စီအက်စ/ီ၀၉၅၅၆၃)
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးေအာင်ေရ ထံမှ 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
တရားဝင်ဝယ်ယူ၍  လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး  အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရိှသြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေကသေီဝ [၉/မထလ(ိင်ု)၀၇၉၀၉၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန် သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ဦးခင်ေမာင်ဝင်း 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၈၂၈)
အမှတ်(၂၉၁)၊ ေအာင်ရာဇာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၂၉၁)၊ ေအာင်ရာဇာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၀၄၈၀၇၆၊ ၀၉-၇၇၆၂၄၀၂၇၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အုတ်တွင ်း မိနယ် ၊   အ .ထ .က 

(အုတ်တွင်း)ေကျာင်း၊   အ  မတန်းမှ     

ေမာင်ညီညီမင်းထက်၏ ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ  ဦးေဇာ်ဝင်း [၇/အတန(ိင်ု)၀၀၈၄၉၅]

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ဝင်းဦးေဇာ်ဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ရလပ-၂၈)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ဝန်ထမ်းကီး)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅)
ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်(၆၀'x ၈၀')ရှိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်ရိှသြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအာင်မင်းထွန်း[၁၂/ဗတထ 
(ိင်ု)၀၀၂၀၀၅]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
(မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B,D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B,D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)
ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(်၂)လမ်း၊ အမှတ်(၈၆၃)၊ (၂)ခန်းတွဲRC(၆)ထပ်တိုက်၏ ဒုတိယ 

ထပ်(၃လ ာ)(တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်အခန်း)၊ အခန်းအမှတ်(၃ဘီ)၊ ဧရိယာ(၅၄၀.၅)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေရမီး 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ သစဲမွုန်[၁၂/သဃက(ိင်ု) ၁၃၄၈၆၁]
ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ေရ ရည်ထွန်း[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၁၅၇၇]၊ ဦးဟိန်းမင်းထွန်း[၇/ကဝန(ိုင်)၁၂၈၃၃၈]တိုက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိ ုသမူျားရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေရ ရည်ထွန်း၊ ဦးဟိန်းမင်းထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ေဒ ေရ ရည်ထွန်း၊ ဦးဟိန်းမင်းထွန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

Ph-09765602290Ph-09765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ှင်းပန်းလမ်း၊ ေြမတိင်ုး ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ှင်းပန်းလမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၂၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၂၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၂၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်၏ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် (၂၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်၏ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အဇိာထွန်း [၈/ရစက(ိင်ု)၂၃၅၈၈၈] ကိင်ုေဆာင် 

သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးနန်းေအာင်ထံမှ ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ပီး တစ်ဆင့်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးဇာနည်ေအာင် [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၁၆၁၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ အိဇာထွန်းသည် အထက်ပါေြမကွက်၏ 

တရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါ ေြမကွက်အား က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ၏ သေဘာ 

တူညီမ မရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ တြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်း မြပ 

လပ်ုကပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤေကညာချက်အား လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက 

တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိဇာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ အိဇာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းထွန်းဦး (LL.B)  ဦးချမ်းငိမ်းေမာင် (LL.B)ဦးထွန်းထွန်းဦး (LL.B)  ဦးချမ်းငိမ်းေမာင ်(LL.B)

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၆၈၅၂၉၁၃၊ ၀၉-၇၅၉၂၆၈၈၂၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၆၈၅၂၉၁၃၊ ၀၉-၇၅၉၂၆၈၈၂၁

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာအေကာင်းြပရန်ေပးသည့ ်အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၄ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွေလ ာက်လ ာမ အမှတ်-၆၈၂၀၁၄ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွေလ ာက်လ ာမ အမှတ်-၆၈

ေဒ ခင်စိန် (ခ) ေဒ ခင်မာက           ၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း
(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်          ၂။ ေဒ ခင်စိမ်းေအး
ေဒ စမ်းစမ်းမိင)်

ေလ ာက်ထားသူ            ေလ ာက်ထားခံရသူများေလ ာက်ထားသ ူ            ေလ ာက်ထားခံရသူများ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ အေရှကိကန်ုးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ 

အေရှကိကန်ုး (၁) လမ်း၊ အမှတ်(၈၈၅) ေန ေလ ာက်ထားခရံသအူမှတ်(၁) အေရှကိကန်ုး (၁) လမ်း၊ အမှတ်(၈၈၅) ေန ေလ ာက်ထားခရံသအူမှတ်(၁) 
ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း (ယခုလိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ခင်စိန်(ခ)ေဒ ခင်မာကက 
ဤံုးသုိ “၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားံုးများကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပမ ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁“၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားံုးများကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပမ ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁ အရ” အရ”  
ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်က ဤေလ ာက်လ ာအတိုင်း အမိန်မချ 
သင့်ေကာင်းအေကာင်းြပရန ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၁၇ ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
နယန်ုလဆတ်ု ၄ ရက်ေန) မွန်းလဲွ (၁:ဝဝ) နာရတွီင်  သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 
သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးသို လာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲလ့ င် အဆိပုါ 
ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုသင့မ်ျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် ကားနာစစ်ေဆး 
ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၃ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍     
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

           (မိုမိုေအာင်)           (မိုမိုေအာင်)
         လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး         လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်၊ ၇၂-ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၃)

ေန ဦးွန်ရ ီ[၇/ဒဥန(ိင်ု)၀၁၂၃၂၀] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးွန်ရှီင့ ်(ေဒ ချိချိ) တို၏ ဒတုယိေြမာက်သားြဖစ်သ ူ
ဦးေအာင်ြမင့်ရီ (ခ) တုတ်ကီး (TDG-033981) ကိုင်ေဆာင်သူသည် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွ၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ များကို မနာခံြခင်း၊ မိဘှင့်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ 
အေပ သူစိမ်းဆန်ဆန် ိုင်းပျစွာြပမူဆက်ဆံြခင်း၊ အရက်ေသစာေသာက်စားပီး 
အေှာင့်အယှက်ြပြခင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် စိတ်ဆင်းရဲစရာများှင့် မိဘ 
ေဆမွျိးတို၏ ဂဏ်ုသကိ ာထခိိက်ုစရာ ြပဿနာများအား မဘိမှ အသက်ကီးရင့ေ်န 
ေသာ်လည်း ယခုအချနိ်ထိ ေြဖရှင်းေပးေနရြခင်းှင့် မိဘအေပ  စိတ်ဆင်းရဲ၊       
ကိုယ်ဆင်းရဲမ များစသည့်ြပလုပ်မ များအား အကိမ်ကိမ်ြပမူလုပ်ေဆာင်ေနပါ 
သြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ အေမစွားအေမခွသံားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပ ီ
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်သီတာစိုး ေဒ ခင်သီတာစိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၈၂)
ဖုန်း ၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂ဖုန်း ၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၉၃၃)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၅၀x၅၀) ေပ၊ 
(၂၅၀၀) စတုရန်းေပရိှ ဦးေကျာ်ွန်  (အက်စ်ဂျဂီျ-ီ၀၁၇၁၃၆) အမည်ေပါက်ပါမစ် 
ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်အပါအဝင ်
အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆက်အစပ် စာချပ်အရ ယခေုရာင်းချ 
သ ူဦးသန်းဝင်းေမာင် [၉/တသန(ုိင်) ၀၉၈၀၁၇] မှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ြပန်လည် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွေရာင်း 
ဖိုးေင၏ွ  တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ဥပေဒှင့်အညီ       
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း (LL.B)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)

အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊
အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ဆာပါေချာင်ေကျာင်းစုရပ်ကွက်၊ 

ေကျာင်းစရုာလယ်ပိင်ုး၊ ဒါနသခုလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးဆင်ေပါက် ဦးဆင်ေပါက် 

အမည်ေပါက်ေြမ အမည်ေပါက်ေြမ ေပေပဧရိယာ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၅၀)ရှိ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ 

အေဆာက်အအုံအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုကို အဆက်အစပ် 

စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ု 

ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း [၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၀၆၆၂]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဆိင်ုေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားြဖင့် က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းေနရက ်

ေနာက်ပိင်ုးတွင် အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဂျးဂျးေအာင်(LL.B)ေဒ ဂျးဂျးေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၃၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၃၄)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-452116020, 09-768181631ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-452116020, 09-768181631

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ (Star City)  အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရိှ (City Loft)အိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်(ယခင် B1) (ယခု CL-3)၊  RC(၈)ထပ် ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦ၏(၃-လ ာ)အခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၃)၊ ဧရိယာ(၇၁၀)
စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံမူျားြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်သမူိုးြမင့ ်[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၇၅၄၆]၊ ေဒ တင်ဇာလွင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၅၄၀၀]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးသန်ိး 
ဟန် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၀၄၁၆]၊ ေဒ ယ်မာမျိး [၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၁၂၉၆]တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရငး်များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ ်
လွန်သည့အ်ထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသိန်းဟန်၊ ေဒ ယ်မာမျိးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးသိန်းဟန်၊ ေဒ ယ်မာမျိးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

Ph:-09-765602290Ph:-09-765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City) ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီ။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City) ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊ 

အခန်းအမှတ်(၂၀၁)အား အမည်ေပါက် ေဒ ထားရ[ီ၁၂/မရက (ိင်ု)၀၈၄၀၈၈]

ထံမှ ဝယ်ယူထားသ ူေဒ လင် ဟီွ[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၄၅၀၃]က တုိက်ခန်း 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင်  အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ  

အေပ ကန်ကွက်လိုပါက  ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာလ ာဝတ(ီ၅)

လမ်းအေနာက်၊ အမှတ်(၁၆၇၈/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အား 
ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ မိုးြဖာေနမျိးထွန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၁၈၄၂၇၆]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူေဒ စန်းယ်မွန်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၈၃၈၈၇]မှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆုိပါေြမကွက်အား ေရာင်းချြခင်းကို ကန်ကွက်လို 
သမူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်ထိတိုင်ေအာင်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းယ်မွန်       ေဒ ဇွန်ပန်းေဖွးေဒ စန်းယ်မွန်       ေဒ ဇွန်ပန်းေဖွး
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၃၈၈၇] LL.B,D.B.L,DL.101 WIPO(Switzerland)[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၃၈၈၇] LL.B,D.B.L,DL.101 WIPO(Switzerland)

        အထက်တန်းေရှေန        အထက်တန်းေရှေန
   (စ်-၃၄၉၇၉)(၃၁-၁၂-၂၀၁၀)   (စ်-၃၄၉၇၉)(၃၁-၁၂-၂၀၁၀)
                 အမှတ်(၁၆၇၄/ခ)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ ၁၀/ေတာင်                  အမှတ်(၁၆၇၄/ခ)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ ၁၀/ေတာင် 
    (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Ph: 09-750941348 Ph: 09-750941348

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ေရတာရှည်        

မိနယ်၊ သာဂရမိ၊ အထက တတိယ 
တန်း၌ ပညာသင်ကားလျက်ရှိေသာ 
ေမာင်ဒီလင်းေမာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးထွန်းမင်းလတ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးထွန်းမင်းလတ်ဦးထွန်းမင်းလတ်
[၇/ရတရ(ိုင်)၁၂၇၃၄၉][၇/ရတရ(ိုင်)၁၂၇၃၄၉]

''ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်''ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

 ေလ ာက်ထားြခင်း'' ေလ ာက်ထားြခင်း''
ယာ်အမှတ်-7K/9995 ၏ ေဖာင်း  

က နပံါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး၍ ထတ်ုေပး  
ရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင် 
ေဖာငး်က နံပါတ်ြပား ပျက်ြပယ်ပါ  
ေကာင်း   အများသိေစရန်  ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။  

          ''ကညန၊ ခိုင်ုံးကညန၊ ခိုင်ုံး
    (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)''    (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)''

{}



ဇွန်  ၇၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း လက်ေအာက်ရိှ 

ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏ Excitation System အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများအား 

(DDP At Site) (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ်လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ရန် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ ေခ ယလူိပုါ 

သည်-

 စ် တင်ဒါအမှတ် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ် တင်ဒါအမှတ် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်း

 (က) Tender No. 12(T)/ ေဇာင်းတူဓာတ်အားေပးစက်ံု၏ စက်(၁)လံုးအား

  EPGE/ 2022-2023 Excitation System အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း

 (ခ) Tender No. 13(T)/ အထက်ေပါင်းေလာင်းဓာတ်အားေပးစက်ုံ၏ 

  EPGE/ 2022-2023 စက်(၁)လုံးအား Excitation System 

   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းများ၏ နည်းပညာစခံျန်ိစံ န်း အဆိြုပလ ာ (Technical 

Proposal) ှင့ ်ေဈး န်းအဆိြုပလ ာ (Financial Proposal) တိုအား သီးြခားစခီျပ်ိပတ်ိ၍ 

တင်ဒါပိတ်ရက်၏ ၁၃:၀၀နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍ (လူကုိယ်တုိင်)(လူကုိယ်တုိင်) လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်၊ ၁၃:၀၀နာရီ

၄။ တင်ဒါလက်ခံမည့်ေနရာ - လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

၅။ တင်ဒါပုစံမံျားအား (၈-၆-၂၀၂၂)(၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစတင်၍ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm) 

တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့မီးရထားြမန်မာ့မီးရထား

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ   ၇  ရက်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ   ၇  ရက်
၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထား၊ သွားလာ 

ပိုေဆာင်ေရးဌာန၊ အချက်ြပှင့်ဆက်သွယ်ေရးဌာနခဲွတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ

ရာထူးေနရာများအတွက ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ြပည့်စုသံမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုပါသည်။ လပ်ုငန်းသဘာဝအရ အမျိးသားများသာ 

ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 ရာထူး လစာ န်း(ကျပ်) ခန်အပ်မည့်ဦးေရရာထူး လစာ န်း(ကျပ်) ခန်အပ်မည့်ဦးေရ

 အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၄)  ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ( ၉)

 အလုပ်သင်

၂။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) (၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင ်အသက် (၃၀) ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ၊ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် (၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး မျက်မှန်တပ်ဆင်သူများ မြဖစ်ေစရ။

 (ဃ) အနိမ့်ဆံုးပညာအရည်အချင်း AGTI ( EP, EC, Mechatronic ) ေအာင်ြမင် 

ထားသူများ ြဖစ်ရမည်။

 (င) ြမန်မာ့မီးရထား၊ သွားလာပုိေဆာင်ေရးဌာန၊ အချက်ြပှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

ဌာနခွဲုံးချပ်ှင့် တိုင်းအသီးသီးတွင် ေနရာေဒသမေရး တာဝန်     

ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလ ာက်လ ာပံုစံြဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည်။ သတ်မှတ် 

ေလ ာက်လ ာပုစံကံိ ုြမန်မာမ့ီးရထား(ုံးချပ်)၊ သွားလာပိုေဆာင်ေရးဌာန၊ အချက်ြပ 

ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ်ဘတူာကီးတွင်ရယ၍ူ ေလ ာက်ထားိင်ုပါ 

သည်။

၄။  ေလ ာက်ထားသူသည ်သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

စာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ 

 (ခ) လွန်ခဲ့ေသာ(၆)လအတွင်းိုက်ကူးထားေသာ လိုင်စင်ဓာတ်ပု ံ(၃) ပုံ

  (ေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်ေရးရန)်

 (ဂ) ပညာအရည်အချင်းအတွက် ဘွဲ၊ ဒီပလုိမာေအာင်လက်မှတ်မိတ ှင့် 

တက သိုလ်ဝင်တန်း (သိုမဟုတ်) အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင ်

လက်မှတ်မိတ 

 (ဃ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်း(အမဲတမ်း)မဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရိှအလုပ် 

သမားမှတ်ပုံတင ်ကတ်ြပားမိတ ှင့် လွန်ခဲ့ေသာ (၁)လအတွင်းရရှ ိ

ထားေသာ အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့် ြပစ်မ ကင်းရှင်း 

ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ှင် ့ရဲစခန်းေထာက်ခံချက် (မူရင်း)

၅။ ေလ ာက်လ ာများကို ြမန်မာ့မီးရထား(ုံးချပ်)၊ သွားလာပိုေဆာင်ေရးဌာန၊ 

အချက်ြပှင့်ဆက်သွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ(အချက်ြပှင့် 

ဆက်သွယ်ေရး)ထ ံလပ်ိမ၍ူလည်းေကာင်း၊ (၈-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ 

လူကိုယ်တိုင် (သိုမဟုတ်) စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။ 

ဝန်ထမး်(အမဲတမး်)များသည် သက်ဆုိင်ရာအဖွဲအစညး်အကီးအကဲမှတစ်ဆင့်      

ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။ ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်ထက် ေကျာ်လွန်ေပးပုိလာေသာ 

ေလ ာက်လ ာများှင့် အချက်အလက်မြပည့်စုံေသာ ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံ

ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၆။ ေရးေြဖစာေမးပဲွကိ ုြမန်မာမ့ီးရထား(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်ဘတူာကီးတွင် 

ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်ပါမည-် 

 ေနရက် ဘာသာ အချနိ်ေနရက် ဘာသာ အချနိ်

 (က) ၁၅-၇-၂၀၂၂ ြမန်မာစာ  နနံက်(၉:၀၀)နာရမှီ(၁၁:၀၀)နာရထီိ

 (ခ) ၁၅-၇-၂၀၂၂ အဂ  လိပ်စာ  မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီမှ(၁၄:၀၀)နာရီထိ

 (ဂ) ၁၅-၇-၂၀၂၂  အေထေွထဗွဟသုတု ညေန(၁၅:၀၀)နာရ ီမှ (၁၇:၀၀)နာရထီိ

၇။ စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားများကုိ (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ (၁၄-၇-၂၀၂၂) 

ရက်ေန  ုံးချနိ်အတွင်း ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဘွဲ 

လက်မှတ်၊   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ(်မူရင်း)များ   ြပသ၍ ြမန်မာ့မီးရထား 

(ံုးချပ်)၊ သွားလာပုိေဆာင်ေရးဌာန၊ အချက်ြပှင့်ဆက်သွယ်ေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ ်

ဘူတာကီးတွင် ထုတ်ယူုိင်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွကတ်ြပား ထုတ်ေပးချန်ိတွင် 

စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်ေနရာကိ ုေကညာထားပါမည်။

၈။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်ပါက လေူတွစစ်ေဆးမ  ဆက်လက်ြပလပ်ုမည်ြဖစ်သည်။ 

ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း၊ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများစာရင်းှင့် လူေတွေြဖဆိုရ 

မည့်စာရင်း၊ လူေတွေြဖဆိုရမည် ့ေနရက်၊ ေနရာှင့် အချနိ်၊ ေရးချယ်ခံရသူများ 

စာရင်းတုိအား ြမန်မာ့မီးရထား(ံုးချပ်)၊ သွားလာပုိေဆာင်ေရးဌာန၊ အချက်ြပှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးဌာနခွဲတွင ်ေကညာေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၉။ ေရးချယ်ခံရပါက ဗဟိုပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးေကျာင်း၊ မိတ ီလာတွင် 

သင်တန်းကာလ (၂၃)ပတ် သင်တန်းတက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းတက် 

ေရာက်စ်ကာလအတွင်း လစာ န်းကျပ်(၁၈၀၀၀၀/-)ြဖင့် စတင်ခစံားရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ြမန်မာ့မီးရထားတွင် အနည်းဆုံး (၅)ှစ် တစ်ဆက်တည်းတာဝန်ထမ်း

ေဆာင်ိုင်ရမည်။

၁၀။ အေသးစိတ်စံုစမ်းေမးြမန်းလုိပါက ြမန်မာ့မီးရထား(ံုးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် 

ဘူတာကီးရှိ ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

 - ဖုန်း ၀၆၇- ၇၇၀၆၉၊

 - ဖုန်း ၀၆၇- ၇၇၁၀၇။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဖိုေြမလမ်း၊ အမှတ(်၃၄)တွင်တည် 

ရှိသည့် အကွက်အမှတ(်၁၃)၊ ြမနီစီပါယ်ေဈးကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၄/၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၆)ဧကရှိ 
ဦးြမေရ (ဘ) ဦးကိင်အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးြမေရ (ဘ)ဦးကိင်[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၈၈၁၁]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 
ဦးသန်းြမင့်(ခ)ဘူရာဟန်(ဘ) ဦးမဟာမက်ယူဆုပ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၉၁၇၃]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထွန်းလှ (LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B, LL.M) ဦးထွန်းလှ (LL.B) ေဒ သီရိဦး(LL.B, LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၈/U-9)ရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၆)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၆x၈၀)ရှိ ဦးစိုးဝင်း၊ ေဒ ပပဝင်းတင်တို၏ 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

အဆိုြပသူများြဖစ်ေသာ ဦးစိုးဝင်း[၅/ရဘန(ိုင်)၁၀၉၉၉၈]ှင့် ေဒ ပပဝင်းတင် [၁၂/

ရကန(ုိင်)၀၂၂၅၃၂]တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် 

လူကိုယ်တိုင်   လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေ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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၁၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၈၀၄၊ ဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀)ဧက ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၈၀၄၊ မဂ  လာ 
လမ်း၊ ကုလားကီးစုေကျးရာအုပ်စု၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (ေဒ စိုးစိုးေအး) အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ စိုးစိုးေအးထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 
စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ နန်းရှဲန်းွန်း [၁၃/ကတန(ိုင်)၀၇၅၇၀၅]မှ 
ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ သိမ်းဆည်းမ အထားအသိုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
သည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  ြပန်လည် 
ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်း 
ထားြခင်းတို လုံးဝမရှိပါေကာင်းှင့ ် အ ပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုး ေထာက်ခစံာှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခ ံ
ချက်တုိကုိတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။                   ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)    ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ပုဂံ(၂၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၀၃/ခ)၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ) ရိှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၁)ခန်းတဲွ (၃) ထပ်ခဲွတိက်ု 

အေဆာက်အဦမှ ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၄ေပ)၊ အြမင့် (၉ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်

အခိုင်အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာ ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးေဇာ်ဝင်း [၉/

မရတ(ိင်ု)၀၀၈၁၆၅] သည် (၂၂-၈-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်းအပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”ြဖင့် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ဦးေဇာ်ဝင်းမှာ (၁၄-၈-၂၀၂၁) ရက်နတွင် ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်သြဖင့် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ 

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းဝင်းမာ [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၅၇၂၀]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် 

ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

သည်အထိ 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ သေရေခတ ရာ(၂၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၈၁၈)၊ 

ေြခရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၁၉)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၁၃ေပ ၄လက်မx၆၀ေပ)၊ ေြမချပါမစ် 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးကလုား၊ ဦးတင်ြမင့၊် ဦးြမကည်အမည်များြဖင့ ်

ပူးတဲွအမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး ဦးြမကည် ပိင်ုဆိင်ုေသာ အစအုား ဦးေမာင်ညိမှ “ှစ်ဦးသေဘာတအူေရာင်းအဝယ်ကတ ိ

စာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါသည်။ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေမာင်ညိမှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ 

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်ေရ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၆၂၉၈]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

သည်အထိ 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

ဦးိုင်ဝင်း(ဘ) ဦးေရ မင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၀၈၄]ှင့် ဦးိုင်ဝင်း(ဘ) ဦးေရ မင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၀၈၄]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားလမ်း၊ 

အမှတ်-၂၂၁/၂၂၃ ေြမညတွီင် ေနထိင်ုကွယ်လွန်ခဲ့ကသမူျားြဖစ်ေသာ (ဦးေရ မင်းှင့ ်

ေဒ ြမင့်ြမင့်စုိး)တိုတွင် ဦးိင်ုဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၁၀၈၄]ှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဦးေအာင်ြမတ ်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၀၈၅]ှင့် ေဒ ေအးသက်ချိ [၁၂/ပဇတ(ိုင်) 

၀၂၆၄၂၇]တို (၃)ဦး အေမွစား၊ အေမွခံအြဖစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။

မိဘများကွယ်လွန်ချနိ်တွင် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ (စိန်ထည်၊ ေရ ထည်၊ 

ေမာ်ေတာ်ကား၊ “ဦးေရ မင်းှင့်သားများစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း”ှင့် လုပ်ငန်းသုံး

စက်ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်တွင်ခုမံျားှင့ ်ဘဏ်ေငစွာရင်းရိှေငသွားများ) ပစ ည်းများ 

ှင့် မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်သည်-့

(က) ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သာယာကုန်းလမ်း၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၁၀-ေဂျ-၃) ေြမကွက်အမှတ်(၆)၊ အမ်ိအမှတ်(၃၆)

ှင့် (၃၄-ဂ)ရှိ ေြမကွက်ှင့် တိုက်ခန်း(၅)ခန်း၊ ေနကာသာယာ 

ကုန်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၆)၊ အိမ်အမှတ်(၄)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး၊

(ခ)  ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုား 

လမ်းရှ ိအိမ်အမှတ်(၂၂၁/၂၂၃)၊ ေြမညီရှ ိတိုက်ခန်း(၁)ခန်း၊

(ဂ)  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ စက်မ ဇုန်(၂)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃)ရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂၈၊ ၁၀၃၀၊ ၁၀၃၂)

ေြမကွက်များှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

ဆက်စပ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

(ဃ) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၆၅)၊ မင်းကွန်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၇၅-ခ)ှင့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

လမ်းမ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်များှင့် 

ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်တုိသည် မခဲွေဝရေသးသည့်           အေမွပစ ည်းများအြဖစ် 

ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေမကွျန်ပစ ည်းများြဖစ်ေသာ ေရ ေြပာင်းိင်ု 

သည့် ပစ ည်းများှင့် မေရ ေြပာင်းိုင်သည့် ပစ ည်းများသည ်အေမွပစ ည်းအြဖစ ်

ကျန်ရှိပီး၊ အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးိုင်ဝင်းမှ ေရာင်းချရန်စီစ်ေနေကာင်း 

ကားသရိပါသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများကိ ုကျန်အေမဆွိင်ုေမာင်ှမများြဖစ် 

ေသာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်ြမတ်ှင့ ်ေဒ ေအးသက်ချိတို၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပ 

ချက်မရှိဘ ဲဖိဖျက်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ အေမကွျန်ပစ ည်းများကိ ု

အေကာင်းြပ၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အြခားသူတစ်ဦးဦးသို 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ေပးြခင်းတိုကိ ုမြပလုပ်ရန ်ဦးိုင်ဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၀၈၄]

ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ြမတ်၊ ေဒ ေအးသက်ချိတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ြမတ်၊ ေဒ ေအးသက်ချိတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၆၀)

အမှတ်-၇၉၀၊ မာဃ(၈)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၇၉၀၊ မာဃ(၈)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၂၁၄၃၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၂၁၄၃၆

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သန်လျင်မိနယ်၊ အ.ထ.က(၂)၊ 

တတိယတန်း(A)မှ ဦးညီညီမင်းထိုက ်
[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၇၅၉၆၆]၏သမီး 
မသန်သုေ ထိုက်အား    မဂျးဂျး      
သဲသုန်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မဂျးဂျးသဲသုန်မဂျးဂျးသဲသုန်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဝင်းမင်းိုင် (ဘ) ေအးချိ[၈/

ဆပဝ(ိင်ု)၀၆၅၃၃၉]၏ စက်ခန်းအပ်ု-
စမပ-၁၃၃/၁၁(၁၃-၇-၂၀၁၁)ှင့ ် 
သေ  ဘာသားစာအုပ ်ရန်-၁၃၁/၉၉မှာ 
ခရီးသွားစ် ေပျာက်ဆုံးပါသြဖင့  ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားပါရန်။

Ph:09-441238743Ph:09-441238743

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ထက်ထက်ဦး [၉/တကန 

(ိုင်)၂၄၃၈၅၃]၏    ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန ်
ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဖုန်း-၀၉-၈၈၀၃၁၂၀၈၉ဖုန်း-၀၉-၈၈၀၃၁၂၀၈၉

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကိုရဲမင်းထက်ကိုရဲမင်းထက်
Director (Super Shine Co.,Ltd.)Director (Super Shine Co.,Ltd.)

အသက်(၂၅)ှစ်အသက်(၂၅)ှစ်
Super  Shine  Co.,Ltd. ၏  Director ြဖစ်သူ  ကိုရဲမင်းထက်သည ် ၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

အလ ာရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူသွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူး 

ဝမ်းနည်း စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါသည်။

Glacier အီလက်ထေရာနစ်ဝန်ထမ်းများGlacier အီလက်ထေရာနစ်ဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကိုရဲမင်းထက်ကိုရဲမင်းထက်
Director (Super Shine Co.,Ltd.)Director (Super Shine Co.,Ltd.)

အသက်(၂၅)ှစ်အသက်(၂၅)ှစ်
Super  Shine  Co.,Ltd.  ၏  Director  ြဖစ်သူ ကိုရဲမင်းထက်သည ် ၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

အလ ာရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူသွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူး 

ဝမ်းနည်း စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါသည်။

မျိးသိန်းအီလက်ထေရာနစ်မျိးသိန်းအီလက်ထေရာနစ်

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇွန်   ၇၊   ၂၀၂၂

မိမေကျာင်းသားေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်းမိမေကျာင်းသားေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်း

ေဒ ခင်သွယ်ေအး(အမာ)ေဒ ခင်သွယ်ေအး(အမာ)
မိမေကျာင်းဆရာမေဟာင်းမိမေကျာင်းဆရာမေဟာင်း

အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်
(ေနရှင်နယ် ဦးေအး-ေဒ ုု)တို၏  သမီးကီး၊ 

(ဦးထွန်းလွင်)၏ဇနီးသည်  ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက် နံနက်တွင် 

အဂ  လန်ိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း မိမမိသားစု 

များအား အေကာင်းကား အသိေပးအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဦးထွန်းြမင့်ဦးထွန်းြမင့်
(အေကာက်ခွန်မှး-ငိမ်း၊ ဆည်ေြမာင်း)(အေကာက်ခွန်မှး-ငိမ်း၊ ဆည်ေြမာင်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ြပည်မိ၊  ေရ တံခါးရပ်ကွက်၊  အပိုင်း(၁)၊  အမှတ်(၁/၁၀/၁၄၂)ေန 

ေဒ သန်းြမင့၏်ခင်ပွန်း၊ ေဒ မမိိုးမိုးေအာင်(ုံးအပ်ုကီး၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ ဦးစိုးသမ်ိး-
ေဒ မတိင်တင်မိုး၊ ဦးေကျာ်စွာေအာင်-ေဒ မခိင်ခင်မိုး၊ ေဒ မဆိ ြဖ၊ ေဒ ြဖြဖြမင့၊် 
ဦးစည်သမူင်း-ေဒ ဇင်ဇင်မုိးတုိ၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေြမး ေြခာက်ေယာက် 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) နနံက် ၉:၄၀ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၈-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် 
ေအးငိမ်းရာသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ 
၁၀-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၅:၃၀နာရီတွင ်ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား
ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၂၃/က)၊ 

ဧရိယာ(၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၆၂၃/က)၊ ရတနာပံုပန်း ခံလမ်း၊ 

(၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ ် ဦးရဲွန်  [၁၂/ဗဟန(ဧည့်)၀၀၀၀၈၆] အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးရဲွန်  [၁၂/ဗဟန(ဧည့်)၀၀၀၀၈၆]မှ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်

ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ်လည်း လူေနထုိင်ြခင်းမရိှသြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပး၍မရေကာင်း 

အေကာင်းကားခဲရ့ာ ေလ ာက်ထားသမှူ အေဆာက်အဦတိုးချဲေဆာက်လပ်ုပီး လေူနထိင်ု 

လျက်ရိှပါသြဖင့ ်ထပ်မကွံင်းဆင်းစစ်ေဆးေပးပါရန်ှင့ ်အမ တဲွဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

ပါရန် တင်ြပလာြခင်းအား ထပ်မကွံင်းဆင်းစစ်ေဆးရန်ေဆာင်ရက်စ် ပါမစ်အမည်ေပါက် 

ဦးရဲွန်သည် (၁၃-၉-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူ

ေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၁၆၀၄]မှ ဦးရဲွန်  ကွယ်လွန်ပါသြဖင့ ်ဦးရဲွန်  

အမည်ြဖင့ ်ေလ ာက်ထားြခင်းအစား ၎င်းအမည်ြဖင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခွင့ြ်ပပါရန် 

အမည်ေပါက်၏ေသစာရင်း၊ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း  ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ထမ်းြမားမဂ  လာကတသိစ ာြပလ ာ၊ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ေထာက်ခံချက်၊ ပါမစ်မူရင်းေပျာက်ဆုံးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးရဲွန်  အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ ၎င်း၏ဖခင်ြဖစ်သူထံတွင် အပ်ှံထားခဲ့ရာမှ  ရှာေဖွမေတွရှိဘဲ 

အထားအသုိမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆံုးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ေဒ ေအးေအးခုိင် 

ကိုယ်တိုင် ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံး၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်

ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ကတိဝန်ခံချက်တိုှင့်အတူ တင်ြပလာပါသြဖင့ ်

ေြမြပင်ထပ်မကွံင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်သွပ်မုိးထရံကာ အေဆာက်အဦ (၁)လုံးရိှပီး 

ေဒ ေအးေအးခိင်ု ကိယ်ုတိင်ုေနထိင်ုေကာင်း စစိစ်ေတွရိှရပါသြဖင့ ်တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးဘိုေလးဦးဘိုေလး
စီးပွားေရးတက သိုလ်(1964-68)စီးပွားေရးတက သိုလ်(1964-68)

ဗဟိုိုင်ငံေရးတက သိုလ်(ငိမ်း)ဗဟိုိုင်ငံေရးတက သိုလ်(ငိမ်း)

ဝါးခယ်မမိနယ်ဝါးခယ်မမိနယ်

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ဝါးခယ်မမိနယ်ေန (ဦးဘုိးေအာင်-ေဒ ပု)တုိ၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃၂)လမ်း(အလယ်)၊ 

အမှတ်(၁၂၈)ေန ေဒ ေအးြမင့်၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ေအးေအးထွန်း၊ ေဒ ေအးချမ်းသူ၊ ဦးစိုးသူတို၏ဖခင် 
ဦးဘိုေလးသည ်၅-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၅:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် 
၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၁-၆-၂၀၂၂ 

(စေနေန ) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ကပါရန် ညိးငယ်စွာြဖင့ ်ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။]                                                                   ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၀/ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁)၊ ေြမပိုင်ေြမ လ/န. ၃၉ ရပီး၊ ဧရိယာ 

(၁၁.၄၅၆)ဧကအတွင်းပါဝင်ေသာ ဧရယိာ (၀.၀၇၀)ဧကရိှေြမ၊ လေူနရပ်ကွက်အားြဖင့ ်အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ သရီမိဂ  လာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁/က)၊ (၁/ခ)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှအေဆာက်အအုမံျားှင့ ်တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ လ ပ်စစ် 
မီတာများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အစ်အဆက် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် လက်ေရာက်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
လက်ရိှြဖစ်သ ူဦးစန်ိဝင်း [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၅၁၁၀]က  အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ 
က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်  သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ (စရန်)ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနေကညာချက်ပါသည့်ေနမ ှ
စတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ် ူမရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ် ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ် ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ် ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁)
 LL.B, D.B.L, D.L.P LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L LL.B, D.B.L, D.L.P LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ေအ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ေအ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုမာလာ (၁၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၈၁)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ 

ေရမီးစုေံြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  

ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးတင်ေမာင်အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးတင်ေမာင် ကွယ်လွန် 

သွားပီြဖစ်သြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်သားသမီးများြဖစ်သ ူ  (၁) ေဒ သန်းသန်း (A/RGN-014059)၊ (၂) ဦးကည်ဝင်း [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၆၇၀၂]၊ 

(၃) ေဒ ေအးေအးချိ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၈၀၄၅]၊ (၄) ေဒ သိန်းသိန်းဲွ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၈၃၄၈]၊ (၅) ေဒ တင်တင်ေဌး [၁၂/ဥကမ(ုိင်) 

၁၂၅၈၄၁]၊ (၆) ေဒ စန်းစန်းေအး [၆/ရဖန(ိုင်)၀၂၀၅၂၈]၊ (၇) ဦးလှေဌး(ခ) းဝိလာသ [၁၂/ဥကမ (သ)၀၀၁၉၅၇]တို  (၇)ဦးမှ  

အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုထားပီး  မမိတိို  (၇)ဦးသာလ င် တရားဝင် လက်ရိှလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ် လွတ်လပ်စွာ  ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတေ်ဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေနာ်ဇာဇာစန်း [၁၂/ဥကမ (ိုင်)၁၈၄၉၄၁]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါပစ ည်း 

အရပ်ရပ်တုိှင့်ပတ်သက်ပီး ေဒ ေနာ်ဇာဇာစန်းကသာ  တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၄၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၄၀)

အမှတ်(၇၈၇)၊ မှန်ခန်း၊ သုဇိတာ (၁၀) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၆၃၅၈၁အမှတ်(၇၈၇)၊ မှန်ခန်း၊ သုဇိတာ (၁၀) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၆၃၅၈၁

ေဒ အုန်းေမေဒ အုန်းေမ
(အ.လ/ြပ-ငိမ်း)(အ.လ/ြပ-ငိမ်း)

အသက် (၇၄)ှစ်အသက် (၇၄)ှစ်
(ဦးဘeာဏ်-ေဒ လှထူး)တို၏သမီး၊ [ဦးစိန်ေသာင်း (အင်ဂျင်နီယာမှး-

ငိမ်း၊ MRTV)]၏ဇနီး၊  ဦးေသာ်နီေဇာ်-ေဒ ွယ်ဇင်လင်း၊  ဦးမျိးဝင်းေအာင်-
ေဒ အအိစိမိ့၊် ေဒ အအိသိမိ့တ်ို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး၊ ေြမး ငါးေယာက်တို၏ 
အဘွား ြမင်း ခံမိ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ (၁၁)ေန ေဒ အန်ုးေမသည် ၃-၆-၂၀၂၂ 
ရက်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန် 
ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ကို ြမင်း ခံမိ၊ ဆူးြဖကုန်းသုသာန်၌ ၄-၆-၂၀၂၂ 
ရက်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 
သိေစအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ြမင်း ခံမိ 
ေနအိမ်၌    ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ုုလ  င်ေဒ ုုလ  င်
အသက်(၄၉)ှစ်အသက်(၄၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂၆၁)၊ ဗိုလ်တေထာင ်

ဘုရားလမ်း၊ အမက(၄) ေကျာင်းဝင်းေန ဦးေကျာ်သန်းဦး၏ဇနီး၊ မသ ာ 

ုုေကျာ်၏ မိခင်၊  (ဦးဦးထွန်းလ  င်)-ေဒ ဦးခင်ုတို၏ သမီးကီး၊ 

(ဦးေမာင်ဘသိန်း)-ေဒ ဦးခင်ုတို၏သမီးေခ းမ၊ ဦးေမာင်ဝင်းလ  င်၏ညီမ၊ 

ေဒ ေအးေအးလ  င်၏ အစ်မသည် ၆-၆-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) နံနက် ၀၀:၄၅ 

နာရီတွင်  (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်  ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

က င်းကျန်ရစ်ေသာဥတုဇုပ်ကလာပ်ကိ ု၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ 

၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူား 

ရည်စူး၍ ၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၉ နာရမှီ မွန်းတည့ ်၁၂ နာရအီထ ိ

အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်က 

ပါရန် ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သဘင်ပါရဂူကီး အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သူသဘင်ပါရဂူကီး အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သူ

ဦးေရ နန်းတင်ဦးေရ နန်းတင်
(ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး နာယက)(ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး နာယက)

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကင်းေအာင်ရပ်ကွက်ေန 

သဘင်ပါရဂူကီး အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သူ ဦးေရ နန်းတင် (ြမန်မာုိင်ငံသဘင် 
အစည်းအုံးနာယက)သည် ၆-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၃၅ နာရီတွင် ၎င်း၏ 
ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
အုပညာဦးစီးဌာနအုပညာဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၅၆)လမ်း၊ အခန်း (၃၀၆)၊ တိုက်(၁၁)ေန 

ဦးကိုကိုလတ ် (ဘ) ဦးေအာင်ကည်ဦး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၅၇၀၃] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ြမင့် 
ေအာင်လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက ်
အမှတ် (ခ/၉၆)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) ဧကအကျယ်ရှိ ေြမမှာ ဦးအာလူး (ဌာေန) အမည်ြဖင့် 
ချထားေပးသည့် လ/န -၃၉ ရရှိပီးေြမ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ကီးအတွင်းမ ှေြမ 
အကျယ် (၂၀x၆၀) ေပအကျယ်ရှ ိ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအိမ် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်၍ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးအာလူး (ခ) ဦးသန်ိးေဌး [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၄၀၅၉၈] 
ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက န်မတို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာ 
စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား (မူရင်း) အြပည့်အစံုြဖင့် က န်မတုိထံ ကုိယ်တုိင်လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ပါ 
အိမ်ှင့်ေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ စမ်းစိမ့်စိမ့်ေအး (LL.B) ေဒ ခိုင်သူဇာဝင်း (LL.B) ေဒ စမ်းစိမ့်စိမ့်ေအး (LL.B) ေဒ ခိုင်သူဇာဝင်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
 (စ်-၈၉၄၉/၂၀၁၃) (စ်-၉၇၃၄/၂၀၁၄) (စ်-၈၉၄၉/၂၀၁၃) (စ်-၉၇၃၄/၂၀၁၄)
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၃၁၁၀ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၅၃၁၀၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၅၃၁၁၀ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၅၃၁၀၁

(ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ (ုံးခန်း) ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး
Capt. ဝင်းေမာ(်Master Mariner)

EX-MASTER GEWIN MARITIME CO.,LTD(JAPAN)(ငိမ်း)
PPFC ပုလဲှင့် ငါးလုပ်ငန်းေကာ်ပိုေရးရှင်း(ငိမ်း)

 အသက် (၆၈)ှစ်
        ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် (၉၄/ခ)ေန (ဦးထွန်းတင်-

ေဒ ေအးြမင့)်တို၏သား၊ (ဦးသန်း - ေဒ ြမခင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ကည်ကည်သန်း(ခ)ေဒ နီနီ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊ (ဗုိလ်မှးေအာင်ငိမ်းချမ်း)-ေဒ ခုိင်မာလာေမာ်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ မသွန်းေနြခည်ငိမ်းချမ်း၏ 

ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ Capt.ဝင်းေမာ်သည ်၆-၆-၂၀၂၂ရက ်(တနလ  ာေန)၊ ညေန (၅:၃၉)နာရီတွင် ေတာင်ဥက လာပ 

မိနယ်၊ တက်လမ်းေဆးုံ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ် ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ် ၈-၆-၂၀၂၂ရက ်

(ဗုဒ ဟူးေန )နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

 (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)

 ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၆-၂၀၂၂ရက(်တနဂ  ေွေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သူ ဦးေရ နန်းတင်

(ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး နာယက)

အသက်(၉၉)ှစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကင်းေအာင် 

ရပ်ကွက်ေန အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သ ူဦးေရ နန်းတင်(ြမန်မာိင်ုင ံ

သဘင်အစည်းအုံး နာယက)သည် ၆-၆-၂၀၂၂ရက်  ၁၃:၃၅နာရတွီင် 

၎င်း၏ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန် သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့် 

အတူ ထပ်တူထပ်မ   ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သဘင်ပါရဂူကီး အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သူ 

ဦးေရ နန်းတင်
(နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံသဘင်အစည်းအုံး)

အသက်(၉၉)ှစ်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကင်းေအာင်ရပ်ကွက်ေန သဘင် 

ပါရဂူကီး အလက  ာေကျာ်စွာ၊ စည်သ ူဦးေရ နန်းတင်(နာယက၊ ြမန်မာိင်ုငသံဘင်အစည်း 
အုံး )သည် ၆-၆-၂၀၂၂ရက် (တနလ  ာေန ) ၁၃:၃၅နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရှိရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ   ဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။

  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိှုင့ ်ဇနီး ေဒ တင်တင်ွန်
  ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန



ဇွန်    ၇၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၄

စာမျက်ှာ » ၂၁

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါ အတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

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

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိဖုတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ  ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရစည်သ ူ  မင်းေအာင်လ  င်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတွင်ကျေရာက်ေသာ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)                 ၁၂-၂-၂၀၂၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများစွာ  မှီတင်းေနထိုင် 

လျက်ရှိသည့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ     ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွဘ ဲအချပအ်ြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမမဲည် 

ဆိုသည်ကို  အတိတ်သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အနာဂတ်တွင်လည်း  အလားတူပင် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ် 

ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ စေုပါင်းအားကိ ုဆက်လက် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ရန်ကုန်   ဇွန်   ၆

ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် ၂၀၂၃ 

အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင ် ြမန်မာ 

အသင်းအပါအဝင်   အသင်းစုစုေပါင်း  ၂၄ သင်း 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

၁၁ သင်း ေြခစစ်ပွဲေအာင်ြမင်မည်

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် ပထမအဆင့်ှင့် 

ဒုတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွများကုိ အိမ်ကွင်း၊ အေဝးကွင်း 

စနစ်ြဖင့် ကျင်းပခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ေကာင် ့ အုပ်စုတစ်ခုကို  အိမ်ရှင်ိုင်င ံ တစ်ိုင်ငံ 

ေရးချယ်၍ တစ်ေကျာ့တည်းြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်

သည်။ တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွကုိ အုပ်စုေြခာက်ခု 

ခွဲ၍ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး  အုပ်စုေြခာက်ခုမ ှထိပ်ဆုံး 

ေြခာက်သင်းှင့် ဒတုယိေနရာရအသင်းများအနက် 

အေကာင်းဆုံးငါးသင်း စစုေုပါင်း ၁၁ သင်း ေြခစစ်ပဲွ 

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။ 

အပ်ုစခဲွုေဝထားမ အရ အပ်ုစ(ုက)တွင် ေဂျာ်ဒန်၊ 

ကူဝိတ်၊   အင်ဒိုနီးရှား၊   နီေပါ၊   အုပ်စု(ခ)တွင် 

ပါလက်စတိုင်း၊  ဖိလစ်ပိုင်၊  ယီမင်၊   မွန်ဂိုလီးယား၊ 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

စပိန်တင်းနစ်      အေကျာ်အေမာ် 

ရာေဖးလ်နာဒယ်နဲ     ေနာ်ေဝတင်းနစ ်

ကစားသမား  ကက်စပါဒ်ုတို  ဇွန် ၅ ရက် 

ညပိုင်းက  ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ြပင်သစ ်

အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲ     အမျိးသား 

တစ်ဦးချင်း  ေနာက်ဆုံး  ဗိုလ်လုပွဲစ်မှာ 

ရာေဖးလ်နာဒယ်က    ကက်စပါုဒ်ကို 

အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်  ြပင်သစ်အိုးပင်း 

တင်းနစ် ဆုဖလားကို (၁၄)ကိမ်ေြမာက ်

ဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

စစ်ကိုင်းမိနယ် တစ်အိမ်တည်းေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်းအတွင်းရှိ 

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များအပါအဝင် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများအား  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၆

မျိးဆက်သစ် ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးတွင် 

ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ပညာ 

သင်ကားိင်ုမ အခွင့အ်လမ်းကိ ုြပည့ဝ်စွာအသုံးချိင်ု 

ေစရန် အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ ဇွန် ၂ ရက်တွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲရာ ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘများက 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။   ထိုသို 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များအေပ  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက နည်းလမ်းမျိးစုအံသုံးြပ၍ 

ဟန်တားေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။

ဖျက်ဆီး

ယင်းသုိ   ဟန်တားေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက် 

ရိှရာ ဇွန် ၅ ရက် ည ၁၁ နာရခဲွီခန်တွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီး စစ်ကိင်ုးမိနယ် တစ်အမ်ိတည်းေကျးရာရိှ 

အေြခခပံညာမလူတန်းလွန်ေကျာင်းသို PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်သမားများက ခုိးဝင်ေရာက်ကာ စာသင် 

ခန်းများအတွင်းရိှ ေကျာင်းသံုးဗလာစာအုပ်များ၊ ပံုိှပ် 

စာအပ်ုများ၊ ခတဲမံျားှင့ ်သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများကိ ု

ဖျက်ဆီးခဲ့ပီး      စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

စစ်ကိုင်းမိနယ် တစ်အိမ်တည်းေကျးရာရှိ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၌ ေကျာင်းသုံး 

စာေရးကိရိယာများ ဖျက်ဆီးခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

စပိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ ်ရာေဖးလ်နာဒယ်

ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလား (၁၄)ကိမ်ေြမာက ်ဆွတ်ခူးကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတညြ်ပလနူာသစ ်ငါးဦးေတွရိှ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၀၇ ရာခိင်ု န်းရိှ

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိ

ရန်ကုန်ယူုိက်တက်အသင်း ြပည်တွင်းကစားသမားများေခ ယူ

အာရှဖလား တတိယအဆင့်

ေြခစစ်ပွဲတွင် ြမန်မာအပါအဝင် 

၂၄ သင်း ယှ်ပိင်မည်


