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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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံ

 ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  သီရိလက  ာိုင်ငံ သံအမတ်ကီး သံအမတ်ခန်အပ်လ ာေပးအပ်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င်ထ ံ  ြမန်မာိင်ုင ံ

ဆိုင်ရာ သီရိလက  ာိုင်ငံ သံအမတ်ကီး 

အြဖစ်ခန်အပ်ရန်  သေဘာတူညီပီးြဖစ ်

ေသာ သံအမတ်ကီး   H.E. Mr. J. M. 

Janaka Priyantha Bandara သည် 

ယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ုံး      သံတမန်ေဆာင်ဧည့်ခန်းမ၌ 

၎င်း၏သံအမတ်ခန်အပ်လ ာကို ေပးအပ် 

သည်။

ရင်းရင်းှီးှီး ေဆွးေွး

ထိုေနာက် ှစ်ိင်ုငသံတံမန်ဆက်ဆ ံ

ေရးှင့ ်ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များ၊    ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့ ်

သီရိလက  ာိုင်ငံသို ြမန်မာိုင်ငံမှ အကူ 

အညီေပးေရးကိစ ရပ်များ၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

များှင့်     စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာများတွင ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာ  ကိစ ရပ် 

များ၊      စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်        စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက       ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    မင်းေအာင်လ  င်ထံ   

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ   သီရိလက  ာိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး  H.E. Mr. J. M. Janaka 

Priyantha   Bandara   က   ၎င်း၏ 

သံအမတ်ခန်အပ်လ ာကို ေပးအပ်စ်။

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ငယ်စ်

ေတာင်ေကျး 

ကေလးဘဝ

တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း 

ရှင်ကျန်းေဒသ၌ 

စက်မ ဥယျာ်များ 

တည်ေဆာက်မည်
ေဆာင်းပါး 

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၈၊ ၁၉

ယ်ေကျးလိမ ာ စာပေဒသာ



       

ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၀.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၄.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၉၄.၁

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၇.၁၄

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၇၇.၇

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၃၄

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၆၇၈

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၈၈

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၀၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၇

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၆၀၀ ၄၅ ၃၃၇,၆၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၇၀၀ ၅,၀၄၃ ၁၃,၃၆၄,၄၅၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၇ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁၀ ၁၇၅,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၅ ၁၂,၅၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၄၀ ၃၅၇,၀၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

မပူိင်ုခွင့(်Copy Right) သည် ဥပေဒတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ကိယ်ုတိင်ုဖန်တီးထားမ  
အား အကာအကွယ်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒသည ်ဖန်တီးသူအတွက် 
၎င်း၏ဖန်တီးထားေသာအရာအား ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်ဝင်ေငရွရိှေစမ ကိ ုအေထာက် 
အကြူပသည်။ ထိုအြပင် ပိင်ုရှင်၏ခွင့ြ်ပချက်ရမှသာလ င် ၎င်း၏လက်ရာ သိုမဟတ်ု 
တထွီင်ပစ ည်းကိ ုကူးယူိင်ုသည်။ တပုိင်ုသည်။ ခွင့မ်ြပဘ ဲအသုံးြပလ င် အေရး 
ယူြခင်းခံရိုင်သည်။

ဖံွဖိးတုိးတက်ေသာုိင်ငံများတွင် တထွီင်ဆန်းသစ်မ ၏ အကျိးေကျးဇူးများ 
ှင့် အာမခံိုင်ပိုင်ခွင့်များေကာင့ ်   အစ်အမဲဆန်းသစ်တီထွင်ကပီး   အစ် 
တိုးတက်သည့်ိုင်ငံများ ြဖစ်လာကသည်။ ထိုေကာင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ကို 
အာမခေံပးသည့်ဥပေဒများအား အေလးထားေဆာင်ရက်ကသည်။ အာဆယီေံဒသ 
တွင်း၌လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ တိုးတက်ေရးှင့ ်  စီးပွားေရး 
ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို အေထာက်အကူြပိုင်သည့ ်မူပိုင်ခွင့်စနစ်ကိ ု  ေဖာ်ေဆာင် 
ကျင့်သုံးေနကသည်။  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း   အာဆီယံိုင်ငံများနည်းတ ူ
မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပေဒများကိ ု   အြမန်ဆုံး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီး 
မပူိင်ုခွင့အ်ကာအကွယ်ေပးသည့စ်နစ်တစ်ရပ် တည်ေထာင်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေနပ ီ
ြဖစ်သည်။

၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒတွင် ိင်ုငသံားများကိ ုအကာအကွယ်ေပး 
ိင်ုေရး မပူိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာကစိ ရပ်များ ြပ  ာန်းထားသည်။ ိင်ုငသံားများအား ပစ ည်း 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အေမွဆက်ခံခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တီထွင်ခွင့်ှင့် မူပိုင်ခွင့်တိုကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီခွင့ြ်ပရမည်ဟ ုြပ  ာန်းထားသည်။ ြမန်မာိင်ုင ံစီးပွားေရးြပန်လည် 
ဦးေမာ့လာေစေရး စီမံချက်ပါလုပ်ငန်းစ်များတွင ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပေဒများကိ ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 
များှင့ ်လပ်ုထုံးလုပ်နည်းဆိင်ုရာ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ က  များတွင်လည်း လပ်ုငန်း 
စ်တစ်ရပ် ချမှတ်ထားသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒများ ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်
ိုင်ငံ့စီးပွားေရးဖွံဖိးမ ကို    အေထာက်အကူြပြခင်း၊   လုပ်ငန်းရှင်များကို 
အကာအကွယ်ေပးုိင်ြခင်း၊ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် လူသားအရင်းအြမစ်များ 
ဖံွဖိးလာြခင်း၊ အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းသစ်များ ေပ ေပါက်လာြခင်း၊ အဆင့ြ်မင့ ်
နည်းပညာများကိ ုလ ဲေြပာင်းရယူိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရရှိိုင် 
သည်။

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများတွင ်စက်မ ပစ ည်းဆိုင်ရာ တီထွင်မ များ၊    ကုန်အမှတ် 
တဆံပ်ိများ၊ စက်မ ဒီဇုိင်းများှင့် စာေပ၊ ဂီတ၊ အုပညာ၊ ဓာတ်ပံု၊ အုပ်၊ အသံ စသည့် 
ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ပုဂ လိကက  တွင် စက်ကိရိယာမှစ၍ 
အရာဝတ ပစ ည်း တစ်စံုတစ်ရာတုိကုိ စတင်တီထွင်ဖန်တီးသူတစ်ဦးသည် အချန်ိ 
ကာလကာရှည်စွာ ေတွးေတာကစံည်ကာ၊ ပင်ပန်းခယဲ်းစွာ အချန်ိကန်ု၊ ေငကွန်ုခ ံ
ကာ ကစံည်စတ်ိကူးလပ်ုကိင်ုပီးမှသာ ေအာင်ြမင်မ တစ်ခကုိ ုရရိှပိင်ုဆိင်ုကသည်။ 
သိုေသာ် ထိုပစ ည်းတစ်ခုကို  လူအများအသုံးြပရန ်   ထုတ်ေဝြဖန်ချေိသာအခါ 
တစ်စုံတစ်ေယာက်က    ထိုပစ ည်း၊  အရာဝတ ကိုတုပ၍   အလားတူပစ ည်း၊ 
အေကာင်းအရာတစ်ခကုိ ုထပ်မြံပလပ်ု၍ အကျိးအြမတ်ရယေူဆာင်ရက်ေသာအခါ 
ခယဲ်းစွာကိးပမ်းအားထတ်ုခဲေ့သာ မလူဖန်တီးသ၏ူ အကျိးစီးပွား များစွာထခိိက်ု 
မ ြဖစ်ကသည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ဖန် အဖဲွအစည်းအားြဖင့် တီထွင်ဖန်တီး 
မ တွင် အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ နည်းပါးသည်ကိ ုေတွရသည်။ မပူိင်ုခွင့တွ်င် အာမခ ံ
ချက်နည်းပါးသည့်အခါ  တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းမ များလည်း နည်းပါးလာသည်ကို 
ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် မပူိင်ုခွင့ ်အကာအကွယ်ေပးသည့စ်နစ်တစ်ရပ် 
ထေူထာင်ထားြခင်းသည် ထိုိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အေထာက်အပံတ့စ်ခ ု
ြဖစ်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် လက်ခံေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ မျက်ေမှာက် 
ကာလ ဂလုိဘယ်လ်လုိက်ေဇးရှင်းေခတ်ကာလတွင် စက်မ ှင့် နည်းပညာများ အရိှန် 
အဟန်ုြဖင့ ်ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည်ှင့်အမ  အစိုးရ၊ ဌာနဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများ၊ 
စွန်ဦးတီထွင်သူများ၊ ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ပါ မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာကိစ ရပ် 
များသည ်ပိုမိုအေရးပါပီး အေရးကီးသည့်က  တစ်ရပ်အြဖစ ်အစ်အမဲရှိေန 
မည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ အားေကာင်းလာေစလိပုါလ င် မပူိင်ုခွင့ ်
ဆိုင်ရာများကိ ုပိုမိုစနစ်တကျ အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးမဝူါဒများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ြမန်မာိင်ုင၏ံ 
ေရရည်ှတည်တ့ံခုိင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်မ စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 
တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ ုိင်ငံေတာ်တွင် တီထွင်ဖန်တီးမ ကိ ု
အေြခြပသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်ှင့ ်ဆန်းသစ် 
တီထွင်မ ှင့် ယှ်ပိင်ုိင်စွမ်းြမင့်မားသည့် အစုိးရှင့် ပုဂ လိကက   ြဖစ်ေပ လာ 
ေစေရးအတွက ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အာမခံချက်ရှိေသာစနစ်တစ်ရပ်ကိ ု  ခိုင်မာစွာ 
ကျင့်သံုးြခင်းသည် ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက် များစွာအေထာက်အကူြပလာ 
မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ သပိ ံှင့ ်နည်းပညာ၊ ယ်ေကျးမ က   
များတွင် တထွီင်ဆန်းသစ်မ ှင့ ်ဖန်တီးမ များကိ ုဖံွဖိးတိးုတက်ေစိင်ုမည့ ်မပူိင်ုခွင့ ်
စနစ်တစ်ရပ်ကိ ုအစိုးရှင့ြ်ပည်သအူတလူက်တဲွ၍ အြမန်ဆုံးအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

အကျိးေကျးဇူးများေသာ မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

အ  မအကမ်ိ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ(၄၇)ပါး 

စုညံ ီဧကာဒသမအစည်းအေဝးကိ ု၁၃၈၄ ခှုစ် ဝါဆိလုဆန်း(၃၊ 

၄၊ ၅၊ ၆) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၃၀ ရက်ှင့် ဇူလိုင် (၁၊ ၂၊ ၃)ရက်၊ 

ကာသပေတး၊ ေသာကာ၊ စေန၊ တနဂ  ေွေနများတွင် အကိ 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးှင့ ်၁၃၈၄ ခှုစ် ဝါဆိလုဆန်း (၇၊ ၈)၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇူလုိင် (၄၊ ၅)ရက်၊ တနလ  ာ၊ အဂ   ါေနများတွင် ကျင်းပမည် 

ြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ဆရာေတာ်ကီးများ 

သည် ၁၃၈၄ ခုှစ် ဝါဆုိလဆန်း ၂ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၉ ရက် 

ဗဒု ဟူးေနအေရာက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ် 

သီရိမဂ  လာကမ ာေအးကုန်းေြမသို  က ေရာက်ေတာ်မူပါရန ်

ပင့်ေလ ာက်စာများြဖင့ ်ပင့်ေလ ာက်ထားပီးြဖစ်သည်။

ပင့ေ်လ ာက်စာများ အချန်ိမမီေရာက်ရိှပါကလည်း အဆိပုါ 

ေနရက်များအတိင်ုး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ် 

သီရိမဂ  လာကမ ာေအးကုန်းေြမသို   က ေရာက်ေတာ်မူပါရန် 

ပင့်ေလ ာက်အပ်ပါေကာင်း   သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှ   သိရ   

သည်။ 

သတင်းစ်

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ (၄၇)ပါးစုံညီ ဧကာဒသမအစည်းအေဝး ကျင်းပမည်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း

၁။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားမှတ်ပုတံင်ှင့ ်

ိုင်ငံသားဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးထိန်ဝင်းကို အစမ်းခန်ကာလ (၁) ှစ်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပ 

ခန်ထားလိုက်သည်။ 

၂။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဟသ  ာတတက သိုလ်မှ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာနီလာြမင့်ကုိ ပင်လံုတက သုိလ်ပါေမာက ချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကို စတင်ေဆာင်ရက် 

သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ကျိက်ထို    ဇွန်   ၇

သမဝါယမှင့ေ်ကျးလက်ေဒသဖံွဖိး

ေရးဝန်ကီးဌာန  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန    ကျိက်ထိုမိ 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးတွင်      အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ  (ေမွးြမေရးဆုိင်ရာ) 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွကုိ ယေနနံနက်  ၁၀  နာရ ီ

တွင် ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့သည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကျိက်ထို 

မိနယ် ေမွးြမေရးှင့က်သုေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာဖိးဝင့်ကိုက 

အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး ကျိက်ထိ ု

မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးက သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရြခင်း        ရည်ရယ်ချက်များကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။     အသက်  

ေမွးဝမ်းေကျာင်း     အေထာက်အကူြပ 

သင်တန်းကုိ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ေမွးြမေရးှင့ ်ကသု 

ေရးဦးစီးဌာန    သင်တန်းနည်းြပသုံးဦးက  

သင်တန်းကာလသံုးရက်ကာ   သင်ကား 

ပိုချမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

၂၂၂

ကျိက်ထိုမိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ ေမွးြမေရးဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ှစ်ိုင်ငံ ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အေြခအေနများကို ရင်းရင်းှီးှီး 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်     ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ   သီရိလက  ာိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီးတိုသည ်စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

အဆိပုါ သအံမတ်ခန်အပ်လ ာေပးအပ်ပဲွသို ေကာင်စတဲွီဖက်အတွင်း 

ေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးဝဏ ဟန်တို တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ သီရိလက  ာိုင်ငံ သံအမတ်ကီး H.E. Mr. J. M. Janaka Priyantha Bandara တို 

ရင်းရင်းှီးှီး ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၊  

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ သီရိလက  ာိုင်ငံ သံအမတ်ကီး H.E. Mr. J. M. Janaka Priyantha Bandara ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုင ံ

ေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန ်ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ 

ေနြပည်ေတာ်၌ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည့်    အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ 

NDAA (မိုင်းလား)ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ ဦးေဆာင် 

သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ်၂၀ တွင် ေနြပည်ေတာ်မှ ရှမ်း 

ြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိသို ေလေကာင်း 

ခရီးြဖင့ ်ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

အဆိုပါ အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်

အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)မှ ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင် 

သည့်      ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရး

အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ ဦးေဆာင်သည့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတမှီ တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသ ူ

များ၊   ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊   ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

လိလုားသည့ ်ေဒသခြံပည်သမူျားက ထာဝရငမ်ိးချမ်း 

ေရးကိရုရိှေရးသည် ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး၏ ဆ အစစ် 

အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးသည် ိင်ုငသံား 

အားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီး 

ငိမ်းချမ်းဖို ေတွဆုံေဆွးေွးကပါစို၊ တိုင်းရင်းသား 

ေတွ    စည်းလုံးမ ှ   ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ 

စသည့်  စာသားပါဆိုင်းဘုတ်များ  ကိုင်ေဆာင်၍ 

လည်းေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များ ကိင်ုေဆာင် 

၍လည်းေကာင်း ေနြပည်ေတာ် တပ်မေတာ်ေလဆပ်ိ၌ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။ 

ကိဆို တ်ဆက်

အဆိပုါ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် 

ကျိင်းတုံမိသို ေရာက်ရှိကရာ တိဂံေဒသတိုင်းစစ ်

ဌာနချပ် တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်မျိးမင်းထွန်းှင့် အဖဲွဝင် 

များ၊  ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ၊   ပါတီိုင်ငံေရးအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့ ်ေဒသခံ 

တိုင်းရင်းသားများက ကျိင်းတုံေလဆိပ်၌ ကိဆို 

 တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ဆိုင်ရာ   အထူးအာဏာကုန်လ ဲအပ်ြခင်း 

ခံရေသာ   သီရိလက  ာ ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ ်

သမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်ခံရသည့် 

H.E. Mr. J. M. Janaka Priyantha Bandara ကို  

ယေန  မွန်းလဲွ ၁နာရခဲွီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငြံခား 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၏ ဧည့ခ်န်းမ၌ 

လက်ခံေတွဆုံသည်။

ေတွဆံုစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက သံအမတ် 

ကီးအား   ြပည်ေထာင်စုသမ တ   ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ဆိုင်ရာ     အထူးအာဏာကုန်လ ဲအပ်ြခင်းခံရေသာ 

သရီလိက  ာိင်ုငသံအံမတ်ကီးအြဖစ် ခန်အပ်တာဝန် 

ေပးြခင်း   ခံရသည့်အတွက်    ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက ်

ေကာင်း ေြပာကားပီး ြမန်မာ-သီရိလက  ာ ှစ်ုိင်ငံ 

အကား     ချစ်ကည်ရင်းှီးေသာဆက်ဆံေရးှင့ ်

အကျိးတ ူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ပိမုိတုိုးြမင့ေ်ရး၊ 

ကုလသမဂ ှင့် ဘင်းမ်စတက်အဖဲွအပါအဝင် ေဒသ 

တွင်းှင့ ်ိင်ုငတံကာမျက်ှာစာတိုတွင် ပိမုိနုီးကပ်စွာ 

ပူးေပါင်း         ေဆာင်ရက်သွားေရးကိစ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍  ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ   အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။                           

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင ်သီရိလက  ာဒီမိုကရက်တစ ်ဆိုရှယ်လစ်သမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ ်

ခန်အပ်ြခင်းခံရေသာ H.E. Mr. J. M. Janaka Priyantha Bandara ကို လက်ခံေတွဆုံ

အုတ်တွင်း    ဇွန်    ၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ်တွင ်အသက် ၅ ှစ် မှ ၁၂ ှစ်အထိ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်းကိ ု

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း(ခဲွ) ကက်သွန်ခင်း(၂) 

တွင် ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းကုိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    

ဦးညီညီှင့်အဖွဲဝင်များက လိုက်လံကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်းှင့်  မိနယ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းဆရာ ဆရာမများှင့် တာဝန်ရှိသူများက      

လိုအပ်သည့်ကူညီမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ရခိုင်ြပည်နယ ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 

ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတီ၏  (၂/၂၀၂၂) လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ဖမ်းဆီး/သိမ်းဆည်းရမိပစ ည်းများှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၇

ရခိုင်ြပည်နယ ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတ၏ီ (၂/၂၀၂၂) လပ်ုငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသုိ ရခိင်ုြပည်နယ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ် ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတီဥက     

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊     ဒုတိယဥက   (၁)အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိလု  င်၊ ဒတုယိ 

ဥက    (၂) လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ု၊ ေကာ်မတ ီ

ဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက် 

ကပီး ရခိုင်ြပည်နယ ်လုံ ခံေရးှင့ ်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးက  ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်တက်ေရာက်သည်။ 

ေရှးဦးစွာ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတီဥက     နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ရခိင်ုြပည်နယ်မှ ေနရပ်စွန်ခွာသွား 

သူများအား  ြပန်လည်စိစစ်လက်ခ ံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  အရှိန်အဟုန် 

ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး ြပန်လည်ေနရာချထားပီးေနာက် ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူများ၏   အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လုပ်ငန်းများှင့ ်

ပညာေရး၊  ကျန်းမာေရးကစိ ရပ်များ ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုေရး  ကစိ ရပ်များ  

ကိုလည်းေကာင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေဒသတွင်း 

လူမ စီးပွားဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီက  ေရးဆွဲေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့်  စီမံချက်ပါ   လုပ်ငန်းများအေပ     ထိေရာက်အကျိးရှိသည့ ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၇

ြမန်မာုိင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင် 

မှ အဖဲွဝင် ဦးေကျာ်ြမင့်ှင့်အဖဲွသည် ဇွန် ၆ ရက်ှင့်  

၇ ရက်တိုတွင ်ဖျာပုံအကျ်းေထာင်ှင့ ် ဖျာပုံမိမ 

ရဲစခန်းအချပ်ခန်းတိုကို   သွားေရာက်၍    ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

အကျ်းေထာင်ှင့်  ရဲစခန်းအချပ်ခန်းတိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးစ်  ေကာ်မရှင်ဥပေဒြပ  ာန်းချက်များ၊ 

ေကာ်မရှင်ဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  ထုတ်ြပန်ချက် 

များှင့်အညီ အကျ်းသား အကျ်းသူ၊ အချပ်သား  

အချပ်သူများကိ ု   အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍     ေတွဆုံကာ 

အကျ်းသား/ အချပ်သားတစ်ဦး၏  အနိမ့်ဆုံး 

ရရိှမည့ ်အခွင့အ်ေရးြဖစ်ေသာ ေနထိင်ုစားေသာက်မ ၊  

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ   ရှိ၊ မရှိ၊ ေထာင်ဝင်စာ 

ပစ ည်းများ  စုံလင်စွာရရှိြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရသင့်ရထိုက ်

ေသာ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ ရရှိြခင်းရှိ၊ မရှိှင့် 

ည်းပန်းိှပ်စက်မ     ရိှ၊ မရိှ  စသည်တုိကုိ   ေမးြမန်း 

မှတ်တမ်းတင်ပီး ယခင်က ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည့ ်

အကံြပချက်များအေပ   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ထားမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အကျ်းေထာင်ှင့ ်      အချပ်ခန်းများအား 

ဝင်ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးစ်      အကျ်းသား 

အကျ်းသ၊ူ အချပ်သား အချပ်သမူျား၏ အပ်ိေဆာင် 

များ၊   ေထာင်တွင်းေဆးခန်း၊   စာကည့်တိုက်၊ 

စားဖိုကီး၊  ရိက ာဂိုေဒါင်၊ ေသာက်ေရ/သုံးေရကန ် 

များ၊ မိလ ာများသန်ရှင်းမ  ရှိ၊ မရှိကိုလည်းေကာင်း၊  

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ တိုကိုလည်းေကာင်း  ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

အကံြပချက်များရရှိိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း  ဝိုင်းဝန်းသုံးသပ ်

ေဆွးေွးကေစလိုေကာင်း၊        လုပ်ငန်းေကာ်မတီများအေနြဖင့ ်   

ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ရပ်များကိ ု    ေရးဆွဲထားသည့ ် 

စမီခံျက်များှင့အ်ည ီေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားကရန် လိအုပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိး 

တိုးတက် ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများ၊ လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ

များှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ် အစိုးရအဖဲွတိုအေနြဖင့ ်စ်ဆက်မြပတ် ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်း၍ ကိယ်ုစွမ်းeာဏ်စွမ်းရိှသေရ ထေိရာက်လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက် 

ကရန်တိုက်တွန်းေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ဒတုယိဥက    (၁) ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိလု  င် 

က ရခိင်ုြပည်နယ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်လမူ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရး၊ ေနရပ်စွန်ခွာသမူျား ြပန်လည်စစိစ်လက်ခ ံေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရး၊ ိုင်ငံတကာှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ 

လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥက     (၂) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခုိင်က    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအား    လူသားချင်း 

စာနာမ  အကအူညအီေထာက်အပံေ့ပးေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်    အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍ 

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

ဆက်လက်၍ လုံ ခံ ေရးှင့ ်တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ကလုသမဂ ှင့်  

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊ လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး၊ ေဒသတွင်း လူမ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရး၊     လူသားချင်းစာနာမ     အကူအညီအေထာက်အပံ့ေပးေရးှင့ ် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်း 

ေကာ်မတအီလိက်ု ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် 

လာကသူများက အကံြပေဆွးေွးမ များအေပ  ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရး 

ေကာ်မတီဥက   ှင့် ဒုတိယဥက   များက ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက ်

ေပးသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၇

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဖမ်းဆီး/သိမ်းဆည်းရမ ိပစ ည်း 

များှင့်  ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား  ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်  

စီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်ညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကိ ုယမန်ေန နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်  

ရိှ စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။  

အစည်းအေဝးတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရိှန်က တရားမဝင်  ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ မှ      ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် 

သမ်ိးဆည်းရမိေသာ ယာ်ှင့်ပစ ည်းများကုိ မလုိလား 

အပ်ေသာ    ပျက်စီးဆုံး ံးမ များ   မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်  စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိေရး၊ ဥပေဒ  

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ မှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာ

စီမံခန်ခွဲေရး၊      ဖမ်းဆီးရမိယာ်ပစ ည်းများှင့ ်

ပတ်သက်၍ ဥပေဒေကာင်းအရ အေရးယူတရားစွ ဲ

ဆိုမ များ    အြမန်ပီးြပတ်ေအာင ်   ေဆာင်ရက်ေရး 

ကစိ ရပ်များအတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများက ပူးေပါင်း 

ညိ  င်းေဆွးေွးကရန်ြဖစ်ေကာင်း၊   မလိုလားအပ် 

ေသာ အုပ်ချပ်မ ေလျာ့နည်းြဖစ်စ်များေကာင့် ြပည်သူ 

ဘ  ာများ  ေလျာ့နည်းဆုံး ံး   ပျက်စီးမ မရှိေစဘဲ 

စနစ်တကျအပ်ံှိင်ုေရး၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ  

အကျိးရှိစွာ ြပန်လည်အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်စီမံ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိအုပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့ဌ်ာနများမှ  

ကိယ်ုစားလှယ်များက မမိတိိုှင့သ်က်ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များအလိုက ်       ရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေွးကပီး  

ေဆွးေွးချက်များအေပ      ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အစည်းအေဝးသို   စီမံကိန်းှင့်    ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်

ေဒ သန်းသန်းလင်း၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက် 

ေရးလုပ်ငန်းတွင ်      ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ     ဌာနအကီးအကဲများ  

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးေကျာ်ြမင့် 

ဖျာပုအံကျ်းေထာင်ှင့ ်ဖျာပုံမိမရစဲခန်းအချပ်ခန်းတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ယင်းေနာက် ဖျာပံုအကျ်းေထာင်ရိှ အကျ်းသား  

အကျ်းသူ၊    အချပ်သား   အချပ်သူများအတွက် 

ကမ ာ့လူအခွင့်အေရး  ေကညာစာတမ်း ြမန်မာြပန် 

စာသားများပါရိှေသာ မှတ်စစုာအပ်ု ၃၀၀ ၊ ဗဟသုတု 

ရဖွယ်ရာ စာအပ်ုစာေပ ၂၀၀ ှင့ ်Oxygen Regulator 

သံုးလံုးတုိကုိ ေကာ်မရှင်မှ လှဒါန်းခ့ဲရာ အကျ်းေထာင် 

တာဝန်ခံအရာရှိက လက်ခံရယူခဲ့သည်။

ယင်းအဖွဲ၏ ခရီးစ်အတွင်း စစ်ေဆးေတွရှိ 

ချက်များှင့်    အကံြပချက်များကိ ု  လိုအပ်သလို 

အေရးယေူဆာင်ရက်ိင်ု ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာသို 

ေပးပိုအကံြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ေကျာက်ြဖ     ဇွန်   ၇

၂၀၂၂ ခုှစ်  မိုးရာသ ီ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲေတာ ်

အခမ်းအနားကို   ေကျာက်ြဖမိ  ဂုံးခ ိန်ေကျးရာ 

ကံ့ေကာ်ေတာဘုရားအနီး၌  ယေနနံနက်ပိုင်းက  

ကျင်းပခဲ့ရာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ၊ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေရ ေလး၊ ရခိင်ုြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးများ၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့်ဌာန 

ဆိင်ုရာများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွ 

များှင့် ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ စိက်ုပျိးရန် ပျိးပင်များကိ ု ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖက ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖွဲသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးက     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲသို 

လည်းေကာင်း၊ ရခိင်ုြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်းက ခုိင်အမျိးသမီးေရးရာ အဖဲွသုိ 

လည်းေကာင်း၊   ြပည်နယ်လုံ ခံေရးှင့်  နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးက မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲသို 

လည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ်လမူ ေရးဝန်ကီးက  ကံေ့ကာ် 

ေတာဘုရားေဂါပကအဖဲွသုိလည်းေကာင်း  ေပးအပ် 

ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်၊  ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ် အစိုးရအဖွဲ 

အတွင်းေရးမှးတိုက က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ ပင်လယ် 

ကဗီွးပင်များကုိ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် အသီးသီး 

စိုက်ပျိးေပးကသည်။ 

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက ခိင်ု၊ 

မိနယ်ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ လမူ ေရး 

အသင်းအဖွဲများှင့်  ေဒသခံြပည်သူများ တေပျာ် 

တပါးသစ်ပင်စိုက်ပျိးေနမ ကို  လှည့်လည်ကည့်  

အားေပးကသည်။

အဆိပုါသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ 

ပေိတာက်၊ သက  န်းနက်၊ ကံေ့ကာ်၊ စန်ိပန်း၊ ပင်လယ် 

ကဗွီး၊  မဲဇလီှင့်မန်ဂျန်ရှား စသည့် ပျိးပင်ေပါင်း 

၆၀၀ ေကျာ်ကို စိုက်ပျိးေပးခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ြပည်နယ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၇

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးေအာင် 

မိုးြမင့သ်ည် ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်၏ အစီအစ်ြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သုဝဏ  

လူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးစင်တာတွင ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

မဲဆ ရှင်စာရင်း ြပည့်စံုမှန်ကန်ေရး အေြခခံလူဦးေရစာရင်းှင့် 

ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်း လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု

သွားေရာက်ကည့် အားေပး၍ လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။

အဆိုပါ   အေြခခံလူဦးေရစာရင်းှင့ ်  ေြမြပင်တိုက်ဆိုင ်

စစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင် 

ံုးှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမမှ ထုတ်ုတ်ဝန်ထမ်းအင်အား ၄၅ 

ဦး၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွံုးများမှ ထုတ်ုတ် 

ဝန်ထမ်းအင်အား ၅၅ ဦး၊ စုစုေပါင်းဝန်ထမ်း ၁၀၀ ြဖင့် ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး သဝုဏ လငူယ်ေလက့ျင့ေ်ရးစင်တာတွင် အေြခ 

ြပ၍ ဇွန် ၆ ရက်မှစတင်လျက် သဃ  န်းက န်းမိနယ်ှင့ ်တာေမ ွ

မိနယ်တုိ၏ မစဲာရင်းအေြခခလံဦူးေရစာရင်းအား ေြမြပင်စစိစ် 

တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်းစ်

ေကျာက်ြဖမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်တို တက်ေရာက်စိုက်ပျိး

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွသည် ေကျာက်ြဖမိနယ် ဂုံးခ ိန် 

ေကျးရာရိှ ေရှးေဟာင်းသမုိင်းဝင် ေပ ေတာ်မူဘုရား 

အား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကပီး ပန်း၊ ဆီမီး၊ ေရချမ်း 

များကပ်လှပူေဇာ်ကကာ  ဘုရားကီးအား  ဘက်စုံ 

ြပြပင်မွမ်းမံရန်အတွက ်  အလှေငွများ  လှဒါန်းခဲ့ 

ကေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ရရှိခဲ့ေသာေအာင်ြမင်မ များအေပ 

အေြခခံ၍ ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအားြဖည့် အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ဗဟိုတိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုး 

လပ်ုငန်းစမီခံျက်၏ ပုမှံန်ကာကွယ် 

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံမ  

အေြခအေနများအား အရိှန်အဟန်ု 

ြမင့ေ်ဆာင်ရက်ေရး ှစ်ပတ်လည် 

ဆန်းစစ်ေဆွးေွးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်း 

အနားကို ယမန်ေနနံနက် ၉ နာရီ 

ခွဲတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနရှိ 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပ 

သည်။

အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်

ေဆွးေွးပွဲတွင် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ပါေမာက ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း 

က  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထုိးလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  ရရိှခ့ဲေသာ ေအာင်ြမင်မ များ 

အေပ  အေြခခံ၍ ပုံမှန်ကာကွယ ်

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများကို    ပိုမို 

အားြဖည့ ်      အရှိန်အဟုန်ြမင့် 

ေဆာင်ရက်ရမည ်  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးြဖင့ ်  ကာကွယ်၍ 

ရေသာေရာဂါများ     (Vaccine 

Preventable   Disease)  အား 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်း  လုပ်ငန်း 

များအားလည်း အထူးဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိပုါေကာင်း။

ယခင်ှစ်များတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များေကာင့ ်ကမ ာ ့

ိုင်ငံများတွင ်    ပုံမှန်ကာကွယ ်

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများ  အားနည်း 

ခဲ့သည့်နည်းတူ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

လည်း  ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လပ်ုငန်းများ အတိင်ုးအတာတစ်ခ ု

အထ ိကျဆင်းခ့ဲသြဖင့် ကာကွယ် 

ေဆးြဖင့်    ကာကွယ်၍ရေသာ 

ကူးစက်ေရာဂါများ   ြဖစ်ပွားိုင ်

သည့်    ဦးတည်အုပ်စုများကို 

ကိတင်ရှာေဖွကာ   ေရာဂါများ 

ြဖစ်ပွားမ အား အထူးေစာင့်ကပ ်

ကည့် ပီး    ကပ်ေရာဂါအသွင ်

မြဖစ်ပွားေအာင် ကိတင်ကာကွယ် 

ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။

အကယ်၍ ကပ်ေရာဂါအသွင ်

ြဖင့် ြဖစ်ပွားလာပါက ေဆာင်ရက် 

ရမည့်ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများကို    ကိတင်စီမံ 

ေဆာင်ရက်ထားရန ်    လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း၊ ထုိအြပင် တုိင်းေဒသကီး/  

ြပည်နယ်များတွင် ကာကွယ်ေဆး 

များအား  သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမ ီ 

အေအးလမ်းေကာင်း    မပျက် 

စနစ်တကျထိန်းသိမ်း၊ သုိေလှာင်၊ 

ြဖန်ေဝသုံးစွဲိုင်ေရး   စီမံထားရန် 

လိုအပ်ပါေကာင်း၊    ကာကွယ ်

ေဆးထုိးလုပ်ငန်းသာမက အြခား  

ကျန်းမာေရး    ေစာင့်ေရှာက်မ  

လပ်ုငန်းများကုိလည်း တစ်ပိင်နက် 

တည်းေဆာင်ရက်ရန ်   လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၏      လုံ ခံေရးကိုလည်း 

သတိထားရန် လုိအပ်ပါေကာင်း။

ေဝးလံခက်ခဲသည့ ် ေဒသများ 

တွင်    ေဒသအလိုက်    စီမံချက် 

များ   ေရးဆွဲထားရမည်ြဖစ်ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

သွားေရာက် ထိုးံှသည့အ်ချန်ိတွင် 

ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်း 

ကုိပါ တစ်ပိင်နက်တည်း ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်      ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံသည့်အချနိ်တွင်    ပုံမှန် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  အေြခအေန 

ကိ ုဆန်းစစ်၍ မထုိးံှရေသးပါက  

ထိုးံှိင်ုရန်  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှင့် ပုံမှန် 

ကာကွယ်ေဆးထိုး လပ်ုငန်းများကိ ု

ေဆးံုများတွင်အေြခြပ၍ တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်  စီစ်ေဆာင ်

ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေနာက်ထပ် ေပ ထွက်လာိုင ်

သည့် ကူးစက်ေရာဂါ အသစ်များ 

ကို    ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးှင့် 

ြဖစ်ပွားလာပါက      အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီထိန်းချပ်တုံြပန်ေရး 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်သွား 

ိုင်ရန်      ဗဟိုှင့်ြပည်နယ်/

တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရးဦးစီးဌာနတိုအကား စ်ဆက် 

မြပတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ တက်ေရာက်လာ 

ကသည့် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာနမှး 

များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ အေြခအေန၊  ပုံမှန် 

ကာကွယ်ေဆးထိုး  လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ     အေြခအေန 

တိုကို    ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်ဒုတိယ 

ဝန်ကီးတိုက    တင်ြပချက်များ 

အေပ      ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးခဲ့ကပီး လိအုပ်သည်များ 

ကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

သည်။ 

 အစည်းအေဝးကိ ုယေနတွင် 

ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ     ပုံမှန် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများ 

အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေရး 

အတွက်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရ 

မည့်ကိစ ရပ်များကို အေသးစိတ် 

ေဆွးေွးခဲ့ကပီး    ှစ်ရက်တာ 

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီး၊  န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ တာဝန်ရှိပုဂ ိလ် 

များှင့ ်WHO၊ UNICEF မှ တာဝန် 

ရှိပုဂ ိလ်များ   တက်ေရာက်ခဲ့က 

သည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး

အေြခခံလူဦးေရစာရင်းှင့် ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် 



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် စတင်ပီ။  အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများမ ှေခါင်းေလာင်းသံများ လွင့်ပျံ 

ေနပီ။ ေမလတတိယပတ်တွင ်ေကျာင်းအပ်ှံေရး 

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး    ဇွန်လဆန်းေကျာင်းဖွင့် 

သည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်သင်ကားသင်ယူမ လုပ်ငန်း 

များ  ဟန်ချက်ညီညီ  စတင်ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ ်

သည်။ 

ေကျာင်းအပ်ှံေရးေန

က န်ေတာ်ငယ်စ်က ေကျာင်းအပ်သည့်ေနကို

ြပန်လည်ြမင်ေယာင်ေနမသိည်။ က န်ေတာ်ငယ်စ် 

က မလူတန်းပညာကိ ုရာဦးဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း 

ေအာက်မှာပင် စာသင်ခဲရ့သည်။ မလူတန်းေကျာင်း 

ဟူ၍  သီးြခားမရှိေသးချနိ်ြဖစ်သည်။   ေွရာသီ 

ေကျာင်းပိတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည် ့ပညာသင်ှစ်အစ 

ေကျာင်းဖွင့်ရက်သည် ရာဓေလအ့ရ သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ေကျာင်းအပ်ှံေရးေနြဖစ်သည်။

ထိေုနတွင် ဦးကီး၊ ေဒ ကီး၊ အေဖ၊ အေမအစရိှ 

သည့် အုပ်ထိန်းသူတိုက သားသမီးေြမးြမစ်ြဖစ်သ ူ

များကို ေခ ေဆာင်လာကသည်။   ေကျာင်းအပ ်

လက်ခံရာေနရာတွင်  ရာဦးေကျာင်းဆရာေတာ ်

ဦးအာစာရှင့်      တစ်ဦးတည်းသင်ကားေပးေန 

ရသည့် ဆရာကီး ဦးသာေအးပါ ရှိေနကသည်။ 

ေကျာင်းအပ်ှံရန်လာေရာက်ကသူများက တဖွဲဖွဲ 

ေရာက်လာကသည်။ ေရာက်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 

ဆရာေတာ်ကိ ုဦးချကန်ေတာ့ကသည်။ ဆရာေတာ် 

ကို  ဦးချကန်ေတာ့ပီးမ ှ ဆရာကီး ဦးသာေအးထံ 

စာရင်းေပးသွင်းကသည်။

“တပည့်ေတာ်ရဲကေလးကိ ု    ဆရာေတာ်ထံ 

လည်း အပ်ံှပါတယ်။  ဆရာကီးကိလုည်း အပ်ံှပါ 

တယ်။    ဆုံးမစရာရှိရင ် အားမနာတမ်းဆုံးမပါ။ 

မကျိးမကန်းရင်ပီးေရာ။ ိုက်ဖိုလိုလည်း ိုက်ပါ” 

ဟူ၍ ေကျာင်းအပ်ံှလာကသူတုိင်းက ဆရာေတာ် 

ကို ေလ ာက်ထားကသည်။  ဆရာကီးကိုလည်း 

ဝန်ခံကတိေပးကသည်။

ဆရာေတာ်က         က န်ေတာ်တိုမူလတန်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုဘာသာေရး အဆုံး 

အမများ သင်ကားေပးသည်။ ဆရာကီး ဦးသာေအး 

ကလည်း အတန်းလိက်ုသင်ခန်းစာများကိသုာမက

ယ်ေကျးလမိ ာသင်ခန်းစာများကိပုါ သင်ကားေပး 

သည်။

“ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူအချင်းချင်း ချစ်ချစ် 

ခင်ခင်ေနရမည်။ ရန်မြဖစ်ရ။   ယ်ယ်ေကျးေကျး 

ေြပာဆိုရမည်။  မဆဲမဆိုရ။  ူးညံ့သိမ်ေမွရမည်။ 

ညစ်ညမ်းေသာစကားှင့် ကမ်းတမ်းေသာစကားကိ ု

မေြပာရ။ အေနအထိုင်သိမ်ေမွရမည်။  ိုင်းိုင်း 

စိင်ုးစိင်ုးမေနရ။    ေထာက်ထားငဲည့ာ ကိယ်ုချင်းစာ 

ရမည်။ ိင်ုထက်စီးနင်းမြပရ။ ိင်ုးပင်းကညူရီမည်။ 

ငယ်စ်ေတာင်ေကျး ကေလးဘဝ

ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်

ေရသာမခိုရ။ ေကျာင်းတက်မှန်ရမည်။ ေကျာင်း 

မေြပးရ” ဟူ၍  ဆရာေတာ်ှင့် ဆရာကီးတိုက 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသည်။

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားြခင်း  

ဆရာေတာ်ှင့်ဆရာကီးတုိက    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူအချင်းချင်း   ရန်ြဖစ်ြခင်း၊  ဆဲဆိုြခင်း၊ 

ညစ်ညမ်းေသာစကားကိ ုေြပာဆိုြခင်း၊   ိုင်းိုင်း 

စိုင်းစိုင်းေနထိုင်ြခင်း၊      ိုင်ထက်စီးနင်းြပြခင်း၊ 

ေရသာခိြုခင်း၊ ေကျာင်းတက်မမှန်ြခင်း၊ ေကျာင်းေြပး 

ြခင်းတိုကို မကိက်မှစ်သက်ကေပ။ ထိုေကာင့် 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားြခင်း        ြဖစ်သည်။ 

ထိစုည်းကမ်းထမှဲ တစ်ခခုကုိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန် 

ပါက ဒဏ်ေပးခံရမည်ြဖစ်သည်။

 စည်းကမ်းမလိက်ုနာဘ ဲေဖာက်ဖျက်ကျးလွန် 

သူ မည်သူကိုမဆို ေကျာသားရင်သား မခွဲြခားေပ။ 

ဆရာေတာ်ှင့်   ဆရာကီးတိုက  ထိုက်သင့်ေသာ 

ဒဏ်ေပးသည်။   အမ  က်လှည်းခိုင်းြခင်း၊   အမ  က် 

ေကာက်ခိုင်းြခင်း၊  ေသာက်ေရအိုးေဆးေကာခိုင်း 

ြခင်း၊ ေသာက်ေရအိုး  ေရြဖည့်ခိုင်းြခင်း၊   နားရက် 

ဆွဲပီး     ထိုင်ထဆယ်ကိမ ် လုပ်ခိုင်းြခင်းတိုသည ်

ဆရာေတာ်ှင့် ဆရာကီးတိုက သမားိုးကျေပးေသာ 

ဒဏ်များြဖစ်သည်။    ရံဖန်ရံခါတွင်မူ   ကုဏာ 

ေဒါေသာှင့်   ကမ်ိးေမာင်းြခင်း၊    ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ 

ေငါက်ငမ်းြခင်း၊   ိုက်ှက်ြခင်းြဖင် ့   ဆုံးမတတ် 

သည်။

ဆရာေတာ်ှင့် ဆရာကီးတိုက  မည်သိုဆုံးမ 

သည်ြဖစ်ေစ    ဆုံးမြခင်းခံရသည် ့   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူေရာ   မိဘှင့်   အုပ်ထိန်းသူများကပါ 

ေကျနပ်ကသည်။   ဆရာေတာ်ှင့်  ဆရာကီးတို 

က ရန်လုိေဒါသြဖင့် မုန်းတီးေသာေကာင့် ဆိုဆုံးမ 

ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ    ကုဏာေဒါေသာြဖင် ့    ေရရှည ်

ေကာင်းကျိးလိုလားေသာေကာင် ့    ဆိုဆုံးမြခင်း 

ြဖစ်သည်ကို   နားလည်ကသည်။    ထိုစ်က 

ဆရာေတာ်ှင့်     ဒကာဒကာမများဆက်ဆံေရး၊ 

ဆရာေတာ်ှင့် တပည့်များဆက်ဆံေရး၊ ဆရာကီး 

ှင့် တပည့်များ ဆက်ဆံေရး၊ ဆရာကီးှင့် မိဘတုိ 

၏ ဆက်ဆေံရးသည် အဖအုထစ်မရိှ။ ေြပြပစ်လှ၏။

ဆုံးမပဲ့ြပင်ေပးြခင်း

ဆရာေတာ်ှင့် ဆရာကီးတိုကလည်း တပည့် 

တို ေရှေရးကိေုတွးပီး  “ိင်ုးသည်ကိ ု   ယ်ေအာင်၊ 

မှားသည်ကိ ုမှန်ေအာင်၊ မိက်ုသည်ကိ ုလမိ ာေအာင်၊ 

ကမ်းတမ်းသည်ကိ ုေပျာ့ေပျာင်းေအာင်၊ ခက်ထန် 

သည်ကိ ုူးညံသ့မ်ိေမွေအာင်၊ တမ်ိးေစာင်းေနသည် 

ကို တည့်မတ်ေအာင် ”     ဆုံးမပဲ့ြပင်ေပးြခင်းသာ 

ြဖစ်သည်။    ထိန်းေကျာင်းေပးြခင်းသာြဖစ်သည်။  

အဆုံးအမအသားကျမှလည်း    လေူကာင်းလေူတာ် 

ြဖစ်မည်မဟုတ်ပါေလာ။

ငယ်စ်အတတ်ိကာလ သတရိရင်း မျက်ေမှာက် 

ကာလက အထင်းသားေပ လာြပန်သည်။ ယခု 

ကာလ    ေကျာင်းအပ်ှံေရးေန    ြမင်ကွင်းသည ်

ကည်ူးချမ်းေြမ့စရာေကာင်းလှသည်။   မိဘများ 

အေနြဖင့် သားသမီးတုိ ေကျာင်းအပ်ံှေရးအတွက် 

ပပူန်စရာမလိေုတာေ့ပ။  ိင်ုငေံတာ်က “ေကျာင်းေန 

အရယ်အားလုံး ေကျာင်းေနေရး”   စီမံချက်ြဖင့် 

စီမံေဆာင်ရက်ေပးေနပီြဖစ်သည်။

ေကျာင်းဝင်ေကး၊    မိဘဆရာအသင်းေကး၊ 

အားကစားေကး၊     စာကည့်တိုက်ေကး စသည့်  

ေခါင်းစ်အမျိးမျိးှင့်     ေကာက်ခံေလ့ရှိေသာ 

ေကးဟူသမ         ဘာေကးညာေကးမ မေပးရ။  

ကင်းလွတ်ခွင့်ရက၏။ ေကျာင်းအပ်ံှလာသမူျားကိ ု

အတန်းလုိက်     ြပ  ာန်းစာအုပ်အစံု၊  ဗလာစာအုပ်၊ 

ခဲတံ အခမဲ့ေပးေဝသည်။         ထိုြပင ်မူလတန်း 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေကျာင်းဝတ်စု ံ

ကိုပါ အခမဲ့ေပးေဝေနပီ။

ထိမု မကေသး။ ေကျာင်းှင့်ဝန်းကျင် စမ်ိးလန်း 

စိြုပည်ေရး၊ သန်ရှင်းသာယာလှပေရး၊ ေကျာင်းဥပဓ ိ

ုပ် ေကာင်းမွန်ေရးတိုကို ေဆာင်ရက်ေပးေနသလုိ 

ေကျာင်းများ အဆင့်တုိးြမင့်ေပးြခင်း၊ ေကျာင်းေဆာင် 

သစ်များ ေဆာက်လပ်ုေပးြခင်း၊ သပိ ံခန်းသံုးပစ ည်း 

များ  ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊    အားကစားသုံးပစ ည်း 

များ  ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊   ေကျာင်းစာကည့်တိုက်များ 

တည်ေထာင်ေပးြခင်း  စသည်တိုကိ ုအင်ှင့်အားှင့် 

ေဆာင်ရက်ေပးေနသည်။

ထိသုိုိင်ုငေံတာ်က  ပညာေရးအတွက်   ရင်းီှး 

ြမပ်ံှေပးေနြခင်းသည် ယေနလငူယ်ေမာင်မယ်များ 

ကို  အနာဂတ်ကာလတွင်   ိုင်ငံ့သားေကာင်းများ 

ြဖစ်ထွန်းေစချင်သည့် ေစတနာအရင်းခြံဖစ်ပါသည်။ 

ယေနေကျာင်းေနအရယ် လငူယ်ေမာင်မယ်များကိ ု

ိုင်ငံ့သားေကာင်းြဖစ်ေအာင ်  သင်ကားေလ့ကျင် ့

ေမွးြမေပးမှသာ အနာဂတ်အတွက် စတ်ိေအးရမည် 

မဟုတ်ပါေလာ။  အမျိးသားေရးအေမ ွစွဲတည်ေန 

ေသာ ိုင်ငံ့သားေကာင်းများကသာလ င်     အမျိး 

ဘာသာ၊ သာသနာစည်ေဝဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်

ေဆာင်က်းေပးိုင်မည ်မဟုတ်ပါေလာ။

မိဘဆရာပူးေပါင်း ကေလးပညာေကာင်း

ယေန ေကျာင်းေနအရယ် လငူယ်ေမာင်မယ်များ 

ကို ိုင်ငံ့သားေကာင်းသမီးမွန်များ      ြဖစ်ေအာင ်

သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးရမည့် အဓိကအခရာကျ 

သူများမှာ မိဘှင့် ဆရာ ဆရာမ တိုြဖစ်ကသည်။

မိဘတိုမှာလည်း တာဝန်ကီးပါသည်။ တာဝန် 

ရိှပါသည်။ ဆရာ ဆရာမတိုမှာလည်း  တာဝန်ကီးပါ 

သည်။ တာဝန်ရိှပါသည်။ တာဝန်ကီးသ ူတာဝန်ရိှသ ူ

မိဘများှင့်   ဆရာ ဆရာမတို    ပူးေပါင်းလက်တွ ဲ

ေဆာင်ရက်မှသာလ င်    တပည့်ေမာင်မယ်တို၏ 

ေနာင်ေရး စိတ်ေအးကရမည်ြဖစ်ပါသည်။  “မိဘ 

ဆရာပူးေပါင်း  ကေလးပညာေကာင်း” ဟုဆုိသည် 

မဟုတ်ပါေလာ။

မဘိတိုသည် ေကျာင်းေနအရယ် သားသမီးများ 

ကိ ုမဘိတိုဝတ ရားငါးပါးအနက်မှ “လမ်းလဲွလမ်းမှား 

ေရာက်ေစမည့် မေကာင်းတာ၊       မသင့်ေတာ်တာ၊ 

မေလျာ်ကန်တာ ဟူသမ ကို တားြမစ်ရန်၊ လမ်းမှန် 

ေပ ေရာက်ေအာင ်       ေကာင်းရာမွန်ရာများကိ ု

လမ်း န်ေပးရန်၊ သားသမီးများေကျာင်းေနအရယ် 

မလွန်မီ ေကျာင်းသိုအပ်ှံပီး ပညာသင်ယူေစရန”် 

တာဝန်သည် အေရးကီးလှေပသည်။

ထိုအတ ူဆရာ ဆရာမတိုသည်လည်း     မမိထိ ံ

ေမှာက်ေရာက်ရှိလာေသာ      ေကျာင်းေနအရယ ်

တပည့်ေမာင်မယ်များကိ ု“အသပိညာအတတ်ပညာ 

များ   က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေအာင ်   သင်ကား 

ေလ့ကျင့်ေပးရန်၊   လမ်းမှားမေရာက်ေအာင်ဆုံးမ 

ပဲ့ြပင်သွန်သင်ေပးရန်၊         စာမျက်ှာ ၇ သို 

ဆုံးမ မနာြဖစ်လာရသမူျားသည် ဘဝလမ်းေကာင်း တမ်ိးေစာင်းသွားိင်ုသည်။  

ရည်မှန်းချက်မေြမာက်  ပန်းတိင်ုေပျာက်သွားိင်ုသည်။  ဆုံးမနာသမူျားကသာလ င်    

ဘဝလမ်းေကာင်း ေြဖာင့်တန်းေနမည်။ ရည်မှန်းချက်ေြမာက် ပန်းတိင်ုေရာက်ိင်ု 

မည်။  “စာကိလုည်းသင်  လကူိလုည်းြပင်” ဟေူသာ  စကားအတိင်ုး စာသင်ေပး 

သည့်အြပင် သွန်သင်ဆုံးမပဲြ့ပင်ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။ သိုမှသာ မဘိတိုအတွက် 

သာမက ိုင်ငံေတာ်အတွက်ပါ အားကုိးအားထားြပရသည့် ိုင်ငံ့သားေကာင်း 

သမီးမွန်များ ြဖစ်ထွန်းလာမည်ကိ ုမဘိများေရာ ဆရာ ဆရာမများပါ ကီးစွာသတ ိ

ချပ်သင့်



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ
ဆရာသားမချန်ဘဲ   သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးရန်၊ 
တပည့်ေမာင်မယ်တုိ၏ ေကာင်းကျိးကိ ု  ေရှး ပီး 
ကံေတွိုင်သည် ့      ေဘးအ ရာယ်ဟူသမ ကို 
တားဆီးကာကွယ်ေပးရန်၊  တပည့်ေမာင်မယ်တိုှင့် 
သင့်ေလျာ်မည့်        အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
လမ်းေကာင်းေပ သိုေရာက်ေအာင်   လမ်း န် 
ေပးရန်” တာဝန်သည်အေရးကီးလှ၏။

မိဘှင့်    ဆရာ ဆရာမတိုတွင်ရှိေနသည့် 
တာဝန်များကို       မိဘှင့် ဆရာ ဆရာမတိုက 
လက်တွဲညီည ီပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်
သည်။  အချိေသာ မိဘများှင့်    အချိေသာ 
ဆရာ ဆရာမတိုကား၊ အချိေသာ ဆရာ ဆရာမ 
များှင့် အချိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူတို 

ကားတွင် မေြပြပစ်ေသာ  အဖအုထစ်ကေလးများ 
ရှိေနတတ်သည်။

ဆရာ ဆရာမတို၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာယ ူ
လိုေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများမှတစ်ဆင့် 
မိဘထံသို ကူးစက်သွားြခင်းြဖစ်ေပမည်။

ထိထုိေုသာ မေြပမြပစ် အဖအုထစ်များေကာင့် 
ဆရာ ဆရာမတုိခမျာ ဆုိဆံုးမရန်  မဝ့ံမရဲြဖစ်လာ 

သည်။ ြပဿနာကီးငယ်ြဖစ်ေပ လာမည်ကိ ုစိုးရမ်ိ 
ပူပန်လာသည်။ အချိေသာ ဆရာ ဆရာမများက 
သင်ခန်းစာသင်ုသံင်ပီး ဆိဆုုံးမရန်ကိမု ူလျစ်လျ 
 ထားေလေတာ့သည်။ ထိုမိဘများှင့် ထိုဆရာ 
ဆရာမတိုကားတွင ်  အြပန်အလှန်  နားလည်မ  
လွဲမှားေသာေကာင် ့  တပည့်ခမျာ ဆုံးမမနာြဖစ် 
ရရှာေလသည်။

ဆုံးမ မနာြဖစ်လာရသူများသည ်         ဘဝ 
လမ်းေကာင်း တမ်ိးေစာင်းသွားိင်ုသည်။  ရည်မှန်း 
ချက်မေြမာက ်    ပန်းတိုင်ေပျာက်သွားိုင်သည်။ 
ဆုံးမနာသူများကသာလ င်    ဘဝလမ်းေကာင်း 
ေြဖာင့်တန်းေနမည်။       ရည်မှန်းချက်ေြမာက ်
ပန်းတိင်ုေရာက်ိင်ုမည်။  “စာကိလုည်းသင်  လကူိ ု
လည်းြပင”် ဟူေသာ  စကားအတိုင်း  စာသင်ေပး 

သည့်အြပင ်      သွန်သင်ဆုံးမပဲ့ြပင်ေပးကရမည ်
ြဖစ်သည်။       သိုမှသာ   မိဘတိုအတွက်သာမက 

ုိင်ငံေတာ်အတွက်ပါ အားကုိးအားထားြပရသည့် 
ုိင်င့ံသားေကာင်း သမီးမွန်များ ြဖစ်ထွန်းလာမည် 
ကိ ုမဘိများေရာ ဆရာ ဆရာမများပါ ကီးစွာသတ ိ
ချပ်သင့်လှပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။       ။

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 

၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန် 

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ  ယေနအထိ ဆရာ   ဆရာမ  ၂၉၆၀  ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ ့

ပါသည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ထပ်မံ၍ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်ထပ်မံတိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာွန်ေဖသည် ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွဝန်ကီးများှင့ ်သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်

အတူ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ေကျာက်ြဖပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ်သိုေရာက်ရှိပီး အဆိုပါေကျာင်းရှိ 

ပညာတန်ေဆာင်ခန်းမ၌ ေကျာက်ြဖပညာေရးဒဂီရ ီ

ေကာလိပ်ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ရခုိင်ြပည်နယ် ပညာေရးမှးှင့် ခုိင်/မိနယ် ပညာ 

ေရးမှးများ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ်  ပထမှစ် 

ပထမှစ်ဝက်   သင်တန်းသား  သင်တန်းသူများ၊ 

ပထမှစ် ဒတုယိှစ်ဝက် သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

များှင့် ေတွဆုံသည်။

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

သင်တန်းသား  သင်တန်းသူများအေနြဖင့်  ယခု 

ကတည်းက မမိတိိုသင်ကားရသည့ ်ဘာသာရပ်များ 

ကိ ုထူးခ န်စွာတတ်ေြမာက်သူများြဖစ်ေအာင် ကိးစား 

ကေစလိုပါေကာင်း၊     ဆရာကိုယ်တိုင်ထူးခ န်မှ 

ထူးခ န်သည့်    ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကိ ု

ေမွးထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊    လုပ်ေဖာ် 

ကုိင်ဖက်အချင်းချင်း၊ ပညာေရးမိသားစု အချင်းချင်း 

မနာလိုမ ၊ မုန်းတီးမ မရှိေစဘဲ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ 

ေမတ ာထား၍ ဆက်ဆံကေစလိုပါေကာင်း။

မိမိတိုေဒသ   ရခိုင်ြပည်နယ်ရှ ိ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို ပညာတတ်၊ လူေတာ်လူေကာင်း 

များြဖစ်ေအာင ်   မိမိတိုေဒသရှ ိ  ဆရာဆရာမများ 

အားလုံး    ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲ၍   ညီညီွတ်ွတ် 

ြပစပုျိးေထာင်   သင်ကားေပးကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

သင်ကားရာတွင်လည်း ဆင်းရဲြခင်း၊ ချမ်းသာြခင်း 

စသည့်မည်သည့်ခဲွြခားမ မျိးမှ   မရိှေစဘဲ   ေစတနာ 

အြပည့်ြဖင့် အမှန်တကယ်တတ်ေအာင် သင်ကား 

ေပးကေစလိပုါေကာင်း၊  စာတတ်ေအာင်သင်ကားု ံ

သာမက    လိမ ာေရးြခားရှိေအာင်၊   မျိးချစ်စိတ် 

ိင်ုငခံျစ်စတ်ိရိှေအာင်၊   ယ်ေကျးလမိ ာေအာင်လည်း 

  တိုေကျာင်းေတာ် ပညာနန်းမှာလ

  ပညာပန်း ေရာင်စုံြဖာ

  ဖူးပွင့်ေဝဆာ၊

  ေမာင်မယ်တို ြမးရ င်ကာ

  ခူးဆင်ပါ ေနာင်အေရး။

  ပန်ဆင်သူ ပညာပန်းရယ်နဲ

  နန်းဆန်လိုေမ း။

  ပန်ဆင်ကွဲ ပန်ဆင်၊

  ြမတ်ပညာ ပန်းမကိုဋ်ရယ်က

  နန်းထိုက်ေတာ်ဝင်၊

  အသေရစန်းရယ်နဲ

  ေဝလန်းလို ထာဝစ်

  ယ်ပါေပ့ လှပါေပ့။

  ြမင်သတူကာ ပီတိလ မ်းပါလို

  ချမ်းေြမ့တယ်ေလ့။

  ပန်မယ်ဆို အခါမလင့်ပါဘု

  အခါသင့် အခွင့်သာ

  ပန်လိုက်ကပါ၊

  လှမ်းလာက ေပါင်းေဖာ်သဟာ 

  ေခါင်းေမာ်ကာ တေပျာ်တပါး။

  ြမတ်ပညာ ပန်းခူးပွဲကို

   ဲကစိုလား။     ။
ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်              

ဘားအံ   ဇွန်   ၇

ပညာေရး    ဝန်ကီးဌာနမှ 

ေထာက်ပံ့သည့် ပုံှိပ်စာအုပ်ှင့် 

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များကို 

ကရင်ြပည်နယ ်   အစိုးရအဖွဲက 

KNU/KNLA(PC)   ဌာနချပ် 

ထိုေကာ်ကိုးေဒသရိှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက်  ပုံှိပ် 

စာအုပ်ှင့်  ေကျာင်းသုံး ဗလာ 

စာအုပ်များ   ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်

သည့်   အခမ်းအနားကို  ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်   ကရင်ြပည်နယ ်

အစိုးရအဖဲွုံး အစည်းအေဝးခန်းမ 

(၂)၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ကရင် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ ေကျာက်ြဖပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားှင့ ်ေတွဆုံ

သင်ကားေပးကရမည ် ြဖစ်ပါေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က   ရခိုင် 

ြပည်နယ်ပညာေရးက  ဖွံဖိး   တိုးတက်ေအာင ်

ကိးစားေဆာင်ရက်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ေြပာကားသည်။

ထုိမှတစ်ဆင့် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးသည် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူ 

များလိုက်ပါလျက် ေကျာက်ြဖမိနယ် အမှတ်(၁) 

အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း(အစိုးရရပ်ကွက်)

သိုေရာက်ရှိပီး     ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ 

ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေနမ များကိ ုသွားေရာက် 

ကည့် အားေပးကသည်။  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ ေကျာက်ြဖမိနယ ်

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(မင်းြပင်)သို 

သွားေရာက်၍ အဆိုပါ  ေကျာင်းခန်းမ၌ ြပည်နယ်၊ 

ခိုင်၊ မိနယ်  ပညာေရးမှးများ၊   အဆိုပါေဒသ 

ဝန်းကျင်ရိှ အေြခခပံညာေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအပ်ု 

ကီးများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများှင့ ်

ေတွဆုံသည်။

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားုိင်ေရး 

အတွက် လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးေနပါေကာင်း၊ ဆရာ  ဆရာမများအေနြဖင့ ်

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများအား  အမှန်တကယ် 

ပညာတတ်ေြမာက်ေရးအတွက ်ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာအရင်းခ၍ံ သင်ကားေပးကေစလိပုါေကာင်း 

ေြပာကားပီး  တက်ေရာက်လာသည့ ်ေကျာင်းအုပ ်

ကီးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများက သိလုိသည်များကုိ ေဆွးေွး 

ေြဖကားကာ လိအုပ်သည်များ  ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း(ပိင်းေစ့ေက)၊ 

အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း(အုန်းေတာ)၊ 

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း(ဂုံးခ ိန်)၊ အေြခခ ံ

ပညာမလူတန်းေကျာင်း(ေအာင်ေြမသာ)ှင့ ်အေြခခ ံ

ပညာမူလတန်းေကျာင်း(ဂုံးခ ိန်)သို   သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆး၍   လိုအပ်သည်များ  ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက KNU/KNLA(PC)ဌာနချပ် 

ထိုေကာ်ကိုးေဒသရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်

ပုံှိပ်စာအုပ်ှင့် ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ ေထာက်ပံ့

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦး 

က  ငိမ်းချမ်းေရး၊   ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့်  အနာဂတ်၏ 

ရင်ေသွးငယ်များ ပညာေရးတိုှင့ ်

ပတ်သက်၍ အမှာစကားေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် KNU/KNLA(PC)

ဌာနချပ်      ထိုေကာ်ကိုးှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသရှိ  အေြခခံ 

ပညာ    စာသင်ေကျာင်းများမ ှ

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အတွက်    ပုံှိပ်စာအုပ်များှင့ ်

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များကို 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာ    ကရင် 

အမျိးသား အစည်းအုံး/ကရင် 

အမျိးသား   လွတ်ေြမာက်ေရး 

တပ်မေတာ်      (ငိမ်းချမ်းေရး 

ေကာင်စီ)   KNU/KNLA(PC) 

ဒုတိယဥက         ေဒါက်တာ 

ေနာ်ကေပ ထူးက  လက်ခံရယူ၍ 

ေကျးဇူးတင်စကား    ြပန်လည် 

ေြပာကားပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်က   နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယေနတွင်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား  ဗလာစာအပ်ု 

ဒါဇင် ၁၅၀၀ ှင့် KG တန်းမှ Grade 

10  အထ ိ ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ု 

၅၃၀၃ စုတံိုကိ ုေထာက်ပံေ့ပးအပ် 

ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။  သတင်းစ်

ပန်းခူးပွဲ



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးဦးေရ ေလးသည်    ယမန်ေနညေနပိုင်းတွင ်

ရခိုင်ြပည်နယ ်   ေကျာက်ြဖမိရှ ိ  လမ်းဦးစီးဌာန  

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   (မိြပ)ုံးတွင် 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ    အေဆာက်အဦလမ်း၊ 

တံတား၊  မိြပှင် ့   အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနှင် ့

ေကျးလက်လမ်း ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမှ   န်ကား 

ေရးမှးများ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးများ၊  ဝန်ထမ်း 

များှင့် ေတွဆုံသည်။

မှာကား

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေဆာက်လပ်ုေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  အဓိက  လမ်းပန်းဆက်သွယ် 

ေရးှင့် အေြခခအံေဆာက်အအု ံ   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက်   တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရသည် ့ ဌာနြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  ဦးစီးဌာနများအေနြဖင့်  မိမိတိုတာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ရေသာ လုပ်ငန်းများကုိ  သတ်မှတ်စံချန်ိ 

စံ န်းှင့်အညီ  အရည်အေသွးြပည့်မီေရး  အေလး 

ထားေဆာင်ရက်ရန်လိုပါေကာင်း၊   သဘာဝေဘး 

အ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အစအီမမံျားလည်း 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

ိုင်ငံေတာ်က  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမကိ ု   စိမ်းလန်း 

သန်ရှင်းတင့တ်ယ်ေသာ  (Green 

City၊ Clean City၊ Smart City ) 

မိေတာ်အြဖစ်  တုိးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်၍     အြခားတိုင်း 

ေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်များ၏ 

စံြပ    နယ်ေြမတစ်ခုြဖစ်ေစေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန် လမ်း န် 

ချက်ကို    လက်ေတွအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရာတွင ် အေရးကီး 

ေသာ အခန်းက  မှ ပါဝင်ေန 

သည့် ေရအရင်းအြမစ်  ဖူလုံစွာ 

သုံးစွဲိုင်ေရးအတွက်     ေဒသ 

ဟိုပုံး    ဇွန်    ၇

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)   ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ   ဟိုပုံးမိနယ်၌   ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု   ယေနနံနက် 

၇ နာရကီ လွယ်အွန်ေကျးရာအပ်ုစ ုေနာင်ခုံးေကျးရာ 

တွင် ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင်     မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးြမင့်ထွန်းက   သစ်ပင် 

စိက်ုပျိးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်  ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    ဦးခွန်ရဲေထွး၊  တပ်မေတာ် 

ကန်ွပျတာှင့် နည်းပညာသိပ ေံကျာင်း ေကျာင်းအုပ် 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ လမ်း၊  တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ၊  ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေဆာင်ရက်ထားရန်လိုပါေကာင်း၊     လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး      မြပတ်ေတာက်ေစေရးအတွက ်

ထိန်းသိမ်းေရးအပိုင်းများကိုလည်း   အဓိကထား 

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားလိပုါေကာင်း၊  ရခိင်ုြပည်နယ် 

အတွင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် ့ဝန်ထမ်းများကိ ု

ညညီွီတ်ွတ်ေတွရိှရသည့အ်တွက် မမိအိေနြဖင့် 

အထူးပင်  ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ 

အခန်းက  သည်လည်း   အဓိကကျပါေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင် ့  ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ှင့်အည ီ

သတ်မှတ်ထားသည့်  စည်းမျ်း၊   စည်းကမ်းများှင့် 

အညီ    အေလးထား  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်လုိပါ 

ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏  အခွင့်အေရးများကုိလည်း 

အတတ်ိင်ုဆုံး   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊     လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက်  မမိကိျရာတာဝန်များကိ ု

ေကျပွန်စွာြဖင့် ေစတနာထားေဆာင်ရက်ရန် မှာကား 

သည် ။

ထိုေနာက် အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနမှ  န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးမျိးြမင့က် လပ်ုငန်းပိင်ုးဆိင်ုရာများှင့ ်

ပတ်သက်၍  ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်တိုကိ ု  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်းရိှ အေဆာက်အဦ၊ 

လမ်း၊ တံတား၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ှင့်  ေကျးလက်လမ်း   ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှ

 န်ကားေရးမှးများ၊  ဒတုယိ န်ကားေရးမှးများက 

ဘ  ာေရးှစ်အလိုက ် လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးမ  ၊ ေဆာင်ရက်ဆှဲင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် 

လပ်ုငန်းအစအီမမံျားကိ ုသက်ဆိင်ုရာက  အလိက်ု 

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

တင်ြပချက်များအေပ     လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ြဖည့်ဆည်းေပးသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမကို စိမ်းလန်းသန်ရှင်းတင့်တယ်ေသာ

 မိေတာ်အြဖစ် တည်ေဆာက်ရာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည့် 

ေရအရင်းအြမစ် ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

အတွင်းရှိ   ဆည်တမံများ၏ 

က့ံခုိင်မ ၊     ဝင်ေရသုိေလှာင်ထား 

ရိှမ ှင့ ် ေရေသာက်ဧရယိာအလိက်ု 

စနစ်တကျ      ြဖန် ြဖးေပးေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် ယမန် 

ေနတွင်   စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမ 

ေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး        ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးှင့်    တာဝန်ရှိသူ 

များက  ကွင်းဆင်းကည့် ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ေရှးဦးစွာ   တပ်ကုန်းမိနယ ်

ဒဟတ်ကုန်း    ေကျးရာအနီးရှိ  

ဆင်ေသေရလ ဲဆည်တွင်   ဌာန 

တာဝန်ရှိသူများ၊   ေရအသုံးချသူ 

(WUG) အဖဲွဝင်ေတာင်သမူျားှင့ ်

ေတွဆုရံာတွင်  ဒတုယိဝန်ကီးက 

ေရကိုအေလအလွင့်မရှ ိ  အကျိး 

ရှိထိေရာက်စွာ    သုံးစွဲိုင်ေရး 

အတွက် ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိး 

မည့်သီးှံှင့်    ေရလိုအပ်ချက ်

ပမာဏ၊   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

များှင့ ်       ေသာက်သုံးေရ  

လိအုပ်ချက်  စသည့ ်  အသုံးြပမည့ ်

ေရပမာဏှင့်    ေဒသတွင်းရှိ 

ဆည်များ၏     ဝင်ေရစုေဆာင်း 

ိင်ုမ ၊ သိေုလှာင်ိင်ုမ ကိ ုဟန်ချက် 

ညီြဖစ်ေစေရးအတွက ်သက်ဆိုင် 

ရာဌာနများအချင်းချင်း   ညိ  င်း 

တွက်ချက်      ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုေကာင်း  ေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်      ဥတ ရခိုင် 

တပ်ကန်ုးမိနယ်  အင်းခုေံကျးရာ 

အနီး     မိလှေချာင်းေပ တွင် 

တည်ေဆာက်ထားသည့ ်  မိလ ှ

ေရေလှာင်တမံသို    ေရာက်ရှိပီး 

တမံကံခ့ိင်ုမ ၊   ေရဝင်ေရာက်မ ှင့် 

ဆင်ေသေရလ ဲဆည်သို ြဖည့တ်င်း 

ေရကူေပးေနမ တိုကို    ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍     ဒက ိဏသီရိ 

မိနယ် ချိင်းေကျးရာအုပ်စု မဲတီး

ေကျးရာ ေတာင်သူဦးကည်စိန ်

၏     တစ်ကွင်းတစ်ဆက်တည်း  

၁၃ ဧက    စိုက်ပျိးထားရှိသည့ ်

ေရဆင်း(၁)စပ်မျိး ေနကာမျိးေစ ့

ထုတ်စိုက်ခင်းကိ ု       ကည့်  

အားေပးပီး    ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ေတာင်သူများှင့်  ေတွဆုံကာ 

လိအုပ်ချက်များ ေဆွးေွးမှာကား 

သည်။

ညေနပိင်ုးတွင်  ဒတုယိဝန်ကီး 

သည်    ဒက ိဏသီရိစက်မ ဇုန်ရှိ  

ပုဂ လိက  ကုမ ဏီက ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့ ်    အသားေြခာက်

ထတ်ုလပ်ုြခင်းလုပ်ငန်းသုိ ေရာက်ရိှ 

ကပီး    စက်ုံလည်ပတ်ေနမ  

အေြခအေနများ၊  အမဲသားှင့် 

က ဲသားအသားေြခာက် ထတ်ုလပ်ု 

ေနမ ၊ ြပည်ပေစျးကွက်သို တင်ပို 

ေနမ အေြခအေနများကို  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး     စိုက်ပျိးေရးှင့ ်

ေမွးြမေရးကို   အေြခခံသည့် 

တန်ဖုိးြမင့် ကုန်ေချာထုတ် စက်မ  

လုပ်ငန်းများ     တိုးပွားလာေရး 

အတွက် အေသးစား၊ အလတ်စား 

လုပ်ငန်းရှင်များအား    လက်တွဲ 

ေခ ယူြခင်း၊   ပူးေပါင်းလုပ်ကိုင ်

ြခင်းများ   တိုးချဲေဆာင်ရက်ရန ်

လိအုပ်ချက်များကိ ုစက်ုတံာဝန် 

ရိှသူများအား ေဆွးေွးမှာကားခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဟိုပုံးမိနယ်၌ 

မိုးရာသ ီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ
ကီး ဗိလ်ုမှးချပ် သန်ိးိင်ု၊ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးြမင့်ထွန်း၊  မိနယ်  သစ်ေတာဦးစီးအရာရှ ိ

ဦးိုင်လွင်တိုက ပျိးပင်များေပးအပ်ပီး တာဝန်ရှိသူ 

များက လက်ခံရယူသည်။ 

မိုးရာသီ     စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို 

တက်ေရာက်လာသည့ ်ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်

ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ 

တပ်မေတာ်ကွန်ပျတာှင့် နည်းပညာသိပ ံေကျာင်း 

ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့ ်အရာရှိစစ်သည်များ၊  မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ေဒသ/ 

မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွ 

များ၊  ေနာင်ေတာင်းပရဟိတ   တပ်ဦးေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊   ရပ်မိရပ်ဖများက 

ခါေတာ်မီ၊ ပင်စိမ်း၊ ေထာပတ်၊ ေရသင်းဝင်၊  မဲဇလီ၊ 

စန်ိပန်းန၊ီ စန်ိပန်းြပာ၊ အာဖရကိန်ကျးလစ်၊ ထင်း ှး 

စသည့်  ပျိးပင်စုစုေပါင်း ၂၀၀၀ အား တေပျာ်တပါး 

စေုပါင်းစိက်ုပျိးကရာ တာဝန်ရိှသမူျားက လှည့လ်ည် 

ကည့်  အားေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ဒပီလိမုာ(ဗဒု ဓမ ) ေအာင်လက်မှတ်များ ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းပဲွှင့ ် ပညာသင်ှစ် သင်တန်းသားသစ်ကိဆိပဲွုအခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၇

သာသနာေရးှင့်      ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ 

တက သုိလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် 

များတွင် ဒီပလုိမာသင်တန်းအသီးသီးသုိ တက်ေရာက် 

ေအာင်ြမင်ခ့ဲကေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သင်တန်းသား 

များအား     ဒီပလိုမာ(ဗုဒ ဓမ ) ေအာင်လက်မှတ်များ 

ချးီြမင့်အပ်ှင်းပွဲှင့်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ ်   

သင်တန်းသားသစ်ကိဆုိပဲွ   အခမ်းအနားကုိ ယေန  

နနံက် ၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  မရမ်းကန်ုး 

မိနယ် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ 

တက သိုလ် Seminar Hall ၌ ကိုဗစ-်၁၉ စည်းကမ်း 

များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

က ေရာက်ေတာ်မူ

အခမ်းအနားသုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေထရဝါဒ

ဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ် ေခတ ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ်  အဂ မဟာပ  ိတ၊ မဟာဓမ ကထိက 

ဗဟုဇနဟိတဓရ ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ  မေထရ် 

ြမတ် အမှးြပေသာ သင်ကားဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

သင်ကား  သီလရှင်ဆရာကီးများ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊   

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်များတွင် ဒပီလိမုာ(ဗဒု ဓမ ) 

သင်တန်းအသီးသီးသို  တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ခဲ့ 

ကေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ  သင်တန်းသားများှင့ ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် တက်ေရာက်ကမည့ ်

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသင်တန်းသားသစ်များ  က ေရာက် 

ေတာ်မူကသည်။

အစီအစ်အရ ေခတ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် 

အဂ မဟာပ  ိတ၊ မဟာဓမ ကထိကဗဟုဇနဟိတ 

ဓရ ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ က သဝါဒကထာှင့ ်

သေမ ာဒနယိသေ သကထာ ချးီြမင့ေ်တာ်မူပီး အဖွင့် 

အမှာစကား မိန် ကားသည်။ 

ထိုေနာက် ေခတ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်က 

၂၀၁၉-၂၀၂၀၊  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်များတွင ်

ဒီပလိုမာသင်တန်းအသီးသီးသို    တက်ေရာက ်

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သင်တန်း 

သားများအား ဒပီလိမုာ(ဗဒု ဓမ )ေအာင်လက်မှတ်များ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး ေအာင်လက်မှတ်ရ သင်တန်းသား 

များက အဓိ  ာန်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် သင်တန်း 

အသီးသီးသို  တက်ေရာက်ကမည့ ်ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

သင်တန်းသားသစ်  ရဟန်းေတာ်များအား  တက သိလ်ု 

တံဆိပ်ပါ    ကတ ီပါယပ်များကို  လည်းေကာင်း၊ 

သင်တန်းသားသစ် သလီရှင်များ၊ အမျိးသားများှင့ ်

အမျိးသမီးများအား  တက သိုလ်တံဆိပ်ပါ ေယာဂီ 

ေလာဘက်များကိ ုလည်းေကာင်း သင်တန်းသားသစ် 

များအြဖစ ်  အသိအမှတ်ြပေသာအားြဖင့ ်အပ်ှင်း 

ချးီြမင့်သည်။

စတင်တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ 

တက သိုလ်ကို ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင ်

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး   ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာေတာ်  ကမ ာ 

တစ်ဝန်းလုံးတွင်    ြပန်ပွားေစရန်၊    သဂ   ါယနာ 

ေြခာက်တန်တင်  ေထရဝါဒပိဋကတ်စာေပများကိ ု

မူရင်းအတိုင်း   သင်ယူခွင့်ရရှိပီး  လိုက်နာကျင့်သုံး 

ိုင်ေစရန်၊ အကုသိုလ်ြဖစ်ေစမည့ ်ဒုစိုက်မ များကို 

သိရှိေရှာင်က်၍ ကုသိုလ်ြဖစ်ေစမည့် သုစိုက်မ  

များကို  သိရှိြဖည့်ဆည်းကျင့်သုံးိုင်ေစရန်၊  ကမ ာ 

တစ်ဝန်းလံုး   ြဗဟ စုိရ်တရားထွန်းကား၍  ငိမ်းချမ်း 

သာယာသည့်   လူေဘာင်ေလာကကီး ြဖစ်လာိုင ်

ေစရန်၊ ပရိယတ ိဆိုင်ရာ ပိဋကတ်စာေပ က မ်းကျင ်

ံှစပ်၍ ပဋပိတ ိဆိင်ုရာ အကျင့သ်လီှင့ ်ြပည့စ်ုေံသာ

သာသနာြပပဂု ိလ်များ တိုးပွားလာေစရန်၊ ေထရဝါဒ 

ပဋိကတ်ေတာ်များကိ ုမရူင်းအတိင်ုး ေလလ့ာသင်ယ ူ

လိုသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သင်တန်းသားများအား 

ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးိင်ုရန်၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာ 

ြပန်ပွားေရးအတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရိှ ဗဒု ဘာသာ 

ဆုိင်ရာတက သုိလ်များ၊ တက သုိလ်၏ ရည်မှန်းချက် 

ကိ ုအေထာက်အကြူပေစမည့ ်အြခားတက သိလ်ုများ 

ှင့်  အြပန်အလှန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်၊ 

ေထရဝါဒဗဒု  သာသနာ ြပန်ပွားထွန်းကားေရးအတွက် 

ိုင်ငံတကာသို သာသနာြပေစလ တ်ိုင်ရန် အစရှိ 

ေသာ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ 

သင်တန်းအသီးသီးကို ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရှိပီး 

၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်အထိ  ဒီပလိုမာ(ဗုဒ ဓမ ) 

ေအာင်လက်မှတ်ရ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သင်တန်းသား 

ဦးေရ  ၁၁၂၁ ပါး/ဦး၊ ဝိဇ ာ(ဗုဒ ဓမ )ဘွဲရ ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပသင်တန်းသားဦးေရ ၈၀၄ ပါး/ဦး၊  မဟာဝိဇ ာ 

(ဗဒု ဓမ )ဘဲွရ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သင်တန်းသားဦးေရ 

၂၂၈ ပါး/ဦး၊ ပါရဂူ(ဗုဒ ဓမ )ဘွဲရ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

သင်တန်းသားဦးေရ ၃၆ ပါး/ဦး ရှိပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

တက သိုလ်တွင် ဝိနည်း၊ သုတ န်၊ အဘိဓမ ာ၊ ပါဠိှင့် 

ပဋိပတ ိဘာသာရပ်များအား ြမတ်ဗုဒ ၏ ေထရဝါဒ 

ေဒသနာေတာ်ှင့်အညီ ဦးစားေပးသင်ကားပုိချေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

က န်းစုမိနယ်အတွင်းရှိ အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံများှင့် 

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်း ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းရှိသည့်ေနရာများ ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျသည် ယမန်ေနက တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီး      သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့ှ်င့အ်တ ူ မတ်ိခိင်ု က န်းစုမိနယ်ရိှ 

အေသးစား ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံ 

များှင့ ်ထပ်မအံေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့ ်

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်း   ြဖစ်ေြမာက ်

ိုင်စွမ်းရှိသည့်ေနရာများကို  သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့သည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်

ဦးစွာ နနံက်ပိင်ုး၌ ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

က န်းစုမိနယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးသို ေရာက်ရိှ 

ခဲ့ပီး ုံးဝင်းအတွင်းမ ှစက်တပ်ဆင်အင်အား ၅၀၀ 

ေကဗွီေအ    ဒီဇယ်ဂျင်နေရတာ   ှစ်လုံးှင့်  ၂၅၀ 

ေကဗွီေအ     ဒီဇယ်ဂျင်နေရတာ   တစ်လုံးတိုြဖင့ ်

ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး   ဒုတိယဝန်ကီးက   ဤေဒသတွင်  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးအတွက ် ကာလရှည်ကာ 

အဓိကသုံးစွဲလျက်ရှိသည့ ်   ဒီဇယ်ဆီသုံး  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးစနစ်များသည် ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ  

ကုန်ကျစရိတ်များြပားြခင်းှင့ ်   အြခားေဘးထွက ်

ဆိုးကျိးများရှိြခင်းတိုေကာင့ ်     အဆိုပါစနစ်များ 

အသုံးြပမ ကိ ုေလ ာခ့ျပီး ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမစွဲမ်းအင် 

အရင်းအြမစ်များမှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုြခင်း 

ကို      ပိုမိုြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းအတွက ် လက်ရှိ  အေသးစားေရအားလ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးစက်ံုများ၏ ထုတ်လုပ်မ စွမ်းရည်ကုိ 

ြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ရရှိမည့ ်  ြပန်လည် 

ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်   အရင်းအြမစ်အေပ မူတည်၍ 

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်  ဓာတ်အားေပးစက်ုံ၊ 

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး     ဓာတ်အားေပးစက်ုံ၊ 

ေလစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားေပးစက်ုတံိုကိ ုေပါင်းစပ် 

ထတ်ုလပ်ုသည့ ်Hybrid Mini-grid စနစ် စမီကံန်ိးများ 

ကို  အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  မှာကားပီး ဝန်ထမ်းများကုိ ေထာက်ပ့ံေငွ 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။  

ထိုမှတစ်ဆင့်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ကတ လူေကျးရာ        အေသးစားေရအားလ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးစက်ံုသုိေရာက်ရိှပီး လိက်ုလံကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ အဆုိပါ ကတ လူအေသးစားေရအား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံသည် စက်တပ်ဆင် 

အင်အား ၇၅ ကီလိုဝပ် ဖရန်စစ်တာဘိုင်ှစ်လုံးှင့ ်

၅၀ ကီလိုဝပ် Cross Flow  တာဘိုင်တစ်လုံးတိုြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်၍ ၁၁ ေကဗီွ ေကာင်းကင် 

ဓာတ်အားလိင်ုးြဖင့ ်က န်းစုမိှင့ ်အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

ေကျးရာများသို ဓာတ်အားပိုလ တ် ြဖန်ြဖးေပးလျက် 

ရှိရာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယခုထက်ပိုမိုထုတ်လုပ် 

ိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

က န်းစေုရေလှာင်တမသံိုေရာက်ရိှပီး  ဒတုယိဝန်ကီး 

က    လက်ရှိှင့်   အသစ်ထပ်မံတည်ေဆာက်မည့ ်

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်       စနစ်များဆိုင်ရာ 

  င်းယှ်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ရမည့ ်အချက်များ၊ ေရတို 

ေရရှည်လပ်ုငန်းစ်များှင့ ်အြခားလိအုပ်သည်များကိ ု

မှာကားပီး    စူးစမ်းတိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်ဝန်ထမ်းများကို ေထာက်ပံ့ေငွ 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

တာလပိုင်းေကျးရာအနီး  ဂျင်းေတာင်အေသးစား 

ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ံုသုိ ေရာက်ရိှရာ 

ေရပိုလ တ်ေပးေနေသာ ေရလ ဲဆည်အတွင်း ေရဝင် 

ေရာက်ေနမ   အေြခအေန၊ ေရလ ဲဆည်မှ  ေရအား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံသို ေရပိုလ တ်မ  အေြခ 

အေနများကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အဆုိပါ ေကျးရာမီးလင်းေကာ်မတီမှ ေဆာင်ရက် 

ထားသည့ ်အေသးစားေရအားလ ပ်စစ် ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံရှ ိ တာဘိုင်ှင့်   ဂျင်နေရတာတိုမှာ ကတ လူ 

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ် ဓာတ်အားေပးစက်ုတွံင် 

ှစ်ေပါင်းများစွာ အသုံးြပခဲ့ပီးမှ ဂျင်းေတာင်စက်ုသံို 

ေြပာင်းေရ တပ်ဆင်ထားြခင်းြဖစ်၍      လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား    ြပည့်ဝစွာထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့ ်

ေဒသခြံပည်သမူျားကိ ုလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြဖးေရး 

လပ်ုငန်းမှ ေထာက်ပံေ့ပးထားသည့ ် ၂၅၀ ေကဗီွေအ 

ဒီဇယ်ဂျင်နေရတာြဖင့်သာ    လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်ုယသူုံးစဲွလျက်ရိှရာ လက်ရိှချိယွင်းလျက်ရိှသည့ ်

အေသးစားေရအားလ ပ်စစ်စနစ်ကို      ြပြပင်၍ 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ုိင်ေရး       ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။                             သတင်းစ်

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်    ၈၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှ အဆက်)

သူရိယေနဝန်းသတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက် 

ေဒ သဇင်ဦးက ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်၏ ငိမ်းချမ်းေရးကမ်းလှမ်းချက်အေပ  

အေလးအနက်ထားပီး တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 

အဖဲွများ လာေရာက်ေဆွးေွးေနကသည်မှာ ေလးဖဲွ 

ေြမာက်ရိှပီြဖစ်ေကာင်း၊ NCA လက်မှတ်ေရးထုိးထား 

သည့် အဖဲွသံုးဖဲွအြပင် ေဆွးေွးဆဲ NCA လက်မှတ် 

ေရးထုိးထားြခငး်မရှိေသးသည့် UWSA “ဝ” ြပည် 

ေသွးစည်းညီွတ်ေရးပါတီအဖဲွမှ ေဆွးေွးေနသည် 

ကုိ ေတွရေကာင်း၊ အဆုိပါအဖဲွအေနြဖင့် လွန်ခ့ဲသည့် 

ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်မှ လက်ရိှအချန်ိအထိတစ်ေလ ာက် 

လံုး ငိမ်းချမ်းေရးရရိှခ့ဲသည့်အြပင်  တပ်မေတာ်ှင့် 

လည်း   စစ်ေရးြပဿနာများမရိှသည့်အဖဲွြဖစ်ကာ 

အကမ်းဖက် PDF များှင့်လည်း ပတ်သက်ဆက် ယ် 

ြခငး်မရှိသည့်အတွက် UWSA ှင့်  ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  ငိမ်းချမ်းေရးရလဒ်ကုိလည်း 

များစွာေမ ာ်လင့်မိပါေကာင်း၊ ေဆွးေွးဆဲကာလတွင် 

UWSA အေနြဖင့် Statement တစ်ေစာင်ကုိ ထုတ်ြပန် 

ခ့ဲသည်ကုိေတွရေကာင်း။

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ်

 အဆုိပါထုတ်ြပန်ေကညာချက်တွင ်  UWSA 

အေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စုပိကွဲေရးအတွက် ၎ငး်တုိ 

အေနြဖင့်       လုပ်ေဆာင်မည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် 

ြပည်ေထာင်စုကီးမှလည်း မည်သည့်အချန်ိမ  ခဲွထွက် 

မည်မဟုတ်ဟု ကတိေပးခ့ဲေကာငး်၊ သုိေသာ် “ဝ” 

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ်ကုိ ေတာင်းဆုိထား 

သည်ကုိ   ေတွရေကာင်း၊    ထုိေကာင့်  UWSA ှင့် 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီတုိ မည်သုိေသာ 

သေဘာတူညီချက်များထားပီဆုိသည့် အေြခအေနှင့် 

၎င်းတုိေတာင်းဆုိချက်အေပ    ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဘက်မှ လုိက်ေလျာရန်အစီအစ် ရိှ/မရိှ 

ှင့် အြခားအဖဲွများှင့် မည်သုိေသာ သေဘာတူညီချက် 

များရရိှပီးဆုိသည်ကုိ သိလုိေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း က UWSP ှင့် ေတွဆံု 

ေဆွးေွးမ ှင့်ပတ်သက်ပီး ေကညာချက်ထုတ်ထား 

သည်ကုိလည်း မီဒီယာများသိပီးြဖစ်မည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် UWSP ဒုတိယဥက   တုိ 

ေတွဆံုရာတွင် “ဝ” ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ် 

ှင့်ပတ်သက်ပီး         တင်ြပခ့ဲသည်များရိှေကာင်း၊ 

“ဝ” ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင်     တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ် ၁၄ ခုှင့်ဖဲွစည်းေကာင်း၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ် 

ခွင့်ရေဒသှင့်    ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိငး်များ 

ရိှေကာင်း၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသဆုိပါက မည်မ  

ှင့် ဖဲွစည်းရမည်၊  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်းများ 

တွင် ခုိင် မည်မ ပါရိှရမည်ဆုိသည့် ကန်သတ်ချက်များ 

ပါရိှေကာင်း၊  ယင်းတုိသည်    အေြခခံဥပေဒတွင် 

မပါေသာ်လည်း   အေြခခံဥပေဒကုိ    မူလေရးဆဲွစ် 

ကတည်းက အေြခခံဥပေဒေရးဆဲွချန်ိတွင် ေဆွးေွးခ့ဲ 

သည့်   အေြခခံအချက်အလက်များတွင်   ပါပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယင်းအေပ မူတည်ပီး မိမိတုိကေဆာင်ရက်ရ 

ေကာင်း၊ မိမိတုိအေနြဖင့် ဒီမုိကေရစီှင့် ဖယ်ဒရယ်ကုိ 

အေြခခံသည့်   ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကုိ  သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ထုိစနစ်ကုိသွားရာတွင် အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင် 

စရာရိှသည်များ  ြပင်ဆင်ရမည်ဆုိသည်ကုိ   မူဝါဒ 

အေနြဖင့်  တပ်မေတာ်ဘက်က     သေဘာတူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာတစ်ခုကုိ 

ေြပာကားပီးြဖစ်ေကာင်း၊     တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

တုိင်းရင်းသားများဘက်မှ       ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့် 

ကုိယ်ပုိင်ြပ  ာန်းခွင့်ေတာင်းေကာင်း၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ် 

ခွင့်၊ ကုိယ်ပုိင်ြပ  ာန်းခွင့်ဆုိလ င်  မိမိတုိုိင်ငံသည ်

ယခင်ကတည်းက ြပည်ေထာင်စုအေနြဖင့်တည်ရိှခ့ဲ

သည့်ုိင်ငံြဖစ်ေကာငး်၊ မိမိတုိုိင်ငံသည် Holding 

Together ုိင်ငံြဖစ်ပီး Coming Together ုိင်ငံမဟုတ် 

ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် မိမိတုိအေနြဖင့် ခဲွမထွက်ခွင့်ဆုိ

သည့်အာမခံချက်ကုိေတာင်းဆုိခ့ဲေကာင်း၊ ခဲွမထွက် 

ဆုိသည့်အာမခံချက်ေပးပီး     ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်၊ 

ကုိယ်ပုိင်ြပ  ာန်းခွင့်ရိှပီဆုိလ င် ဘာများထပ်ေတာင်း 

စရာလုိေသးသလဲဟု  မိမိအေနြဖင့်ေြပာခ့ဲေကာင်း၊ 

မိမိတုိအေနြဖင့် “ဝ”ကိစ ှင့်ပတ်သက်လာပီး မူဝါဒ 

အားြဖင့် ယခုလုိပံုစံမျိး သုိမဟုတ် ယခုလုိပံုစံမျိးထက် 

ပုိ၍ြမင့်သည့်ပံုစံမျိးေပးုိင်ရန်အတွက် ေယဘုယျ 

မူဝါဒအားြဖင့် ရိှပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းေဒသတစ်ခု 

တည်းမဟုတ်ဘဲ အြခားတုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

များတွင်လည်း ယခုထက်ပုိမုိေဆာင်ရက်ခွင့်၊ ြပ  ာန်း 

ခွင့်များကုိ မူဝါဒအားြဖင့် သေဘာတူညီပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိေြပာခ့ဲသည့် ုိင်ငံတုိင်း ုိင်ငံတုိင်းတွင် ဒီမုိကေရစီ 

စနစ်/ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သံုးရာတွင် တစ်ပံုစံတည်း 

တစ်ထပ်တည်းမရိှုိင်ေကာင်း၊  မိမိတုိုိင်ငံ၏သမုိင်း 

ေကာငး်၊ လူမျိးေရး၊ ြပည်တွငး်ေရးအေြခအေန၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနတုိှင့်  လုိက်ေလျာညီေထွ 

ရိှပီး    သင့်ေလျာ်သည့်  အေကာင်းဆံုးြဖစ်သည့်ပံုစံ 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသုိလုပ်ေဆာင်ုိင် 

ရန် ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု 

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းသည် ယင်းသုိလုပ်ေဆာင်ုိင်ရန်  

အတွက် ေဆွးေွးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခံဥပေဒ

တွင်အဓိကြပ  ာန်းထားသည်မှာ ပုဒ်မ-၄၃၆ (က)(ခ)

တွင်  အေြခခံဥပေဒကုိ    ြပင်ဆင်ရန်အတွက် ၇၅ 

ရာခုိင် န်းေကျာ်က (က) တွင်    သေဘာတူရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ပုဒ်မေပါင်း ၃၀၀ ခန်

ထုိေနာက် ဆ ခံယူပဲွြပလုပ်ပီး ၅၀ ရာခုိင် န်း 

ေကျာ်က သေဘာတူညီလ င် ရရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အဆုိပါပုဒ်မများသည် ပုဒ်မေပါငး် ၃၀၀ ခန်ရှိမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှအချန်ိတွင် ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေသာေကာင့် 

ယခုအချန်ိတွင်  တပ်မေတာ်ှင့်   သေဘာတူညီမ ရပီး 

ဆုိလ င် ေနာင်လ တ်ေတာ်တွင် တုိင်းရင်းသားများ၏ 

အခွင့်အေရးှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်က သေဘာ 

တူညီပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိလ တ်ေတာ်အထဲေရာက်ရိှလာ 

မည့် လ တ်ေတာ်အမတ်များကလည်း သေဘာတူက 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိြပင် ုိင်ငံေရးပါတီများြဖင့်လည်း 

ေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်ေနေကာင်း၊ ုိင်ငံေရးပါတီများ 

ှင့် ေဆွးေွးရြခင်းမှာ အဆုိပါုိင်ငံေရးပါတီများက 

ေနာင်တစ်ချနိ်တွင် လ တ်ေတာ်ြဖစ်လာကမည်ြဖစ်

ေသာေကာင့် ၎င်းတုိ၏ သေဘာထားများကုိ ကိတင် 

စုစည်းြခင်းများ၊ ေဆွးေွးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး အှစ်ချပ် 

ေြပာရလ င်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  အာမခံပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခ ံ

သည့်   ြပည်ေထာင်စုစနစ ်   တည်ေဆာက်ေရးကိ ု

အာမခံပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းမူေဘာင်ှစ်ခုထဲမှ ညိ  င်း 

ေဆွးေွးတိင်ုပင်အေြဖရှာပီး  လပ်ု၍ရသမ အရာများ 

ကိ ုမဝူါဒသေဘာထားအရ မမိတိိုအေနြဖင့ ်လပ်ုေဆာင်  

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

One News သတင်းဌာနမှ ဦးသွင်ထူးေအာင်က 

မကာေသးခင်ကာလက အေမရိကန်သမ တသည် 

ဂျပန်ိင်ုငှံင့ ်ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံသုိ သွားခဲသ့ည် 

ကိ ုေတွရေကာင်း၊ ထိခုရီးစ်တွင် ဂျပန်ှင့က်ိရုီးယား 

ြပည်သူအချိ    ဆ ြပကသည်ကိ ု ေတွရေကာင်း၊ 

ထိခုရီးစ်တွင် အေမရကိန်သမ တအေနြဖင့ ်ထိင်ုဝမ် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ထုိင်ဝမ်ကုိ  အကာအကွယ်ေပး 

မည့ပ်ုစံေံြပာကားသွားသည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ ယင်း 

ကစိ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ြမန်မာအစုိးရ၏ ရပ်တည်ချက် 

မည်ကဲသ့ိုရိှသည်ကိ ုသလိိပုါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက      ယင်းကိစ တွင် 

အေမရိကန်သမ တ၏ ေြပာကားချက်များကုိ အချိ 

သတင်းများတွင် ေတွရေကာင်း၊ ထုိင်ဝမ်ှင့် ပတ်သက် 

လ င် ယူကရိန်းုိင်ငံှင့်မတူဘဲ ထုိင်ဝမ်ကုိ အကာအကွယ် 

ေပးမည့်ပုံစ ံ ေြပာခဲ့ြခင်းရှိေကာင်း၊   အာရှ-ပစိဖိတ် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာှင့်   ပတ်သက်ပီး 

ေြပာကားခ့ဲြခင်းရိှေကာင်း၊   တုတ်ုိင်ငံဘက်က 

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာ    မဟာ 

ဗျဟာသေဘာတရားများှင့်ပတ်သက်ပီး   အချိ 

စကားလံုးများသည် ေထာင်ေချာက်များြဖစ်သည်ဆုိ

သည့်သေဘာမျိး ေြပာကားသည်ကုိ ေတွရေကာင်း။

တုတ်ုိင်ငံှင့် ြမန်မာုိင်ငံသည်  မဟာဗျဟာ 

ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ်ုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း၊ တစ်ေလ ာက် 

လံုး ထုိသုိရပ်တည်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တုတ်ြပည်သူ 

သမ တုိင်ငံကုိ စတင်ထူေထာင်ပီးေကညာသည့်ေန 

တွင် အေစာဆံုးအသိအမှတ်ြပသည့်  ုိင်ငံများတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံပါဝင်ေကာငး်၊   မိမိမှတ်မိသေလာက ်

အေစာဆံုးအသိအမှတ်ြပသည့်ုိင်ငံများက   ုရှား 

ုိင်ငံှင့် ြမန်မာုိင်ငံြဖစ်ေကာင်း၊ ုရှားုိင်ငံှင့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံသည် တစ်ေနတည်းတွင် အချန်ိပုိင်းသာကွာပီး 

အေစာဆံုး အသိအမှတ်ြပခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင် 

ကတည်းကတုိင် NLD လက်ထက်တွင် တုတ်သမ တ 

လာစ်က       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ေတွဆံုခ့ဲေကာင်း၊ မိမိတုိတပ်မေတာ် 

သည် ထုိစ်ကတည်းက One China Policy တုတ် 

တစ်ုိင်ငံတည်း မူဝါဒအေပ တွင် ြပတ်ြပတ်သားသား 

ရပ်တည်ခ့ဲေကာင်း၊ ယခုအချန်ိတွင်လည်း မိမိတုိမူဝါဒ 

သည် မေြပာင်းလဲေကာင်း၊ One China Policy တုတ် 

တစ်ုိင်ငံတည်း  မူဝါဒအေပ တွင်   မိမိတုိြပတ်ြပတ် 

သားသားရပ်တည်မည်ဟု ေြပာလုိေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ဝင်ေငွထွက်ေငွမမ တမ များ

Bloomberg   Myanmar     သတင်းဌာနမှ 

သတင်းေထာက် ဦးြမင့်ေဇာ်က လက်ရိှတွင် စက်သံုး 

ဆ ီေဈး န်းများတက်ေနပီး လ ပ်စစ်မီးများကလည်း 

ပုံမှန်မရေကာင်း၊    မိမိတိုေနစ်အသုံးြပေနသည့ ်

အေြခခံစားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများက    ေဈးများ 

တက်ေနေကာင်း၊ ယခအုချန်ိတွင် ဘဲဥတစ်လုံး ၃၀၀ 

ကျပ်ခန် ြဖစ်ေနေကာင်း၊ ဝင်ေငထွွက်ေငမွမ တမ များ 

ကီးမားလာေကာင်း၊     ထိုအေြခအေနများကို 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်မည်ကဲသ့ိုစမီေံဆာင်ရက် 

သွားမည်ကိ ုသိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈး နး်ှင့်ပတ်သက်ပီး ြဖစ်ေပ ေနြခငး် ှစ်မျိးရှိ 

ေကာင်း၊ နံပါတ်တစ်အေနြဖင့် ေဈး န်းှင့် ပတ်သက် 

ပီး ေြပာကေကာင်း၊  နံပါတ်ှစ်အေနြဖင့် ဝယ်လုိမရ 

ဘူးဆုိပီး ေြပာကသည်များရိှေကာင်း၊ ေဈး န်းများ 

ှင့်ပတ်သက်ပီး   င်းယှ်ကည့်လ င် အိမ်နီးနားချင်း  

ုိင်ငံများှင့်  အာရှတွင်းုိင်ငံများ၏   ေဈး န်းများ 

ရိှေကာင်း၊ ဆီေဈး န်းတက်ြခင်းသည် တစ်ကမ ာလံုး 

တွင် ြဖစ်ေနေကာင်း၊ အာဆီယံုိင်ငံများ၏ ဆီေဈး န်း 

ှင့်  င်းယှ်ကည့်လ င် သိုိင်ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

ဓာတ်ဆီ တစ်လီတာ ၁ ဒသမ ၂ ေဒ လာရိှေကာင်း၊ 

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတွင် ၁ ဒသမ ၃ ေဒ လာ၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင် 

၁ ဒသမ ၅ ေဒ လာ၊ စင်ကာပူုိင်ငံတွင်  ၂ ဒသမ ၂ 

ေဒ လာ၊ ဖီလစ်ပုိင်ုိင်ငံတွင် ၁ ဒသမ ၄ ေဒ လာ၊ 

မေလးရှားုိင်ငံှင့် ဘူုိင်းုိင်ငံတုိတွင် သုည ဒသမ 

၄ ေဒ လာ၊ လာအုိုိင်ငံတွင် ၁ ဒသမ ၆ ေဒ လာ၊ 

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံတွင် ၁ ဒသမ ၂ ေဒ လာ ၊ ကေမ ာဒီးယား 

ုိင်ငံတွင် ၁ ဒသမ ၃ ေဒ လာ ထုိအာဆီယံ ၁၀ ုိင်ငံများ 

ထဲတွင် ြမန်မာုိင်ငံထက် ေဈးေလျာ့သည့်ုိင်ငံသည် 

မေလးရှားုိင်ငံှင့် ဘူးုိင်းုိင်ငံတုိ ြဖစ်ေကာင်း။

ကျန်သည့်ုိင်ငံများသည်  မိမိတုိုိင်ငံထက် 

ဓာတ်ဆီေဈး န်းကီးေကာင်း၊  အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများ 

ြဖစ်သည့်  တုတ်၊ အိ ယိ၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံများ၏ 

ဓာတ်ဆီေဈး နး်ကုိ       ငး်ယှ်ကည့်လ င် 

ေတွုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိ ုိင်ငံှင့် ဆီေဈး န်း 

မတိမ်းမယိမ်းြဖစ်ေနသည့်ုိင်ငံများ၊ ဆီေဈးကီးသည့် 

ုိင်ငံများရိှေကာင်း၊   ယင်းသည်   ုိင်ငံတကာတွင်  

ြဖစ်ပျက်ေနသည့်       ဆီေဈး န်းများြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆီေဈး န်းများကုိ  အစုိးရအေနြဖင့် အတတ်ုိင်ဆံုး   

သက်သာေအာင်လုပ်ေပးုိင်သည့် နည်းလမ်းှစ်လမ်းရိှ 

ေကာင်း၊ နံပါတ်တစ်နည်းလမ်း က ဆီှင့်ပတ်သက်ပီး 

အခွန် န်းြဖစ်ေကာင်း၊  အစုိးရကလည်း  ဓာတ်ဆီကုိ 

မဝယ်ေကာင်း၊ ကုန်သည်များကပဲ ဝယ်ယူပီးတင်သွင်း 

ေကာင်း၊ တင်သွင်းလာပီး ခွင့်ြပေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆီှင့်ပတ်သက်ပီး   မိမိတုိအခွန် န်းကုိ အနိမ့်ဆံုးြဖစ် 

ေအာင် ေလ ာ့ချလုပ်ေဆာင်ေပးထားေကာင်း၊  ဆီှင့် 

ပတ်သက်ပီး  ကိက်သည့်ေနရာတွင်ဝယ်၊ ဝယ်ပီးလ င် 

ေဒသအတွင်းတွင်ရိှသည့် စင်ကာပူက MOPE ေဈး န်း 

ကုိအေြခခံပီးတွက်ချက်ေကာင်း၊ ေနစ်ြဖစ်ေနသည့် 

အေြခခံေဈး နး်အေပ တွင် နံပါတ်တစ်က အခွန် 

ထပ်ေပါင်းေကာင်း၊  နံပါတ်ှစ်က   ြပည်တွင်းခရီး 

အကွာအေဝးကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရန်ကုန်တွင် 

ရိှသည့် ဆီေဈး န်းှင့် မ ေလးတွင်ရိှသည့် ဆီေဈး န်း 

မတူုိင်ေကာင်း၊     ခရီးအကွာအေဝးကုိကည့်ပီး 

အနိမ့်ဆံုး၊ အြမင့်ဆံုး မည်သည့်ေဈး န်းြဖင့် သတ်မှတ် 

ရမည်ဟူ၍ ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ကမ ာ့ 

စွမ်းအင်  ဆီေဈး န်းမငိမ်သက်သြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင်း 

ဆီေဈး န်းသည်    ကမ ာ့စွမ်းအင်ဆီေဈးှင့်အညီ 

ြဖစ်ေနမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်လံုေလာက်မ သည် ၁၆ ရက်အထိ 

အြပည့်အစံု   တင်သွင်းပီးပီြဖစ်ေကာင်း၊  သုိေသာ် 

လမး်ခရီး ေှာင့်ေှးကန် ကာုိင်ြခငး်ရှိေကာငး်၊ 

အချိက အချင်းချင်းအြပစ်ေြပာကေကာင်း၊ ကုန်သည် 

အေနြဖင့် ယေနေပါက်ေဈးအေပ မူတည်ပီး တွက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တင်သွင်းလာသည့် ေဈး န်းအေပ မယူဘဲ 

MOPE ေပါက်သည့်ေဈးေပ မူတည်ပီး အခွန်ှင့် 

ေပါင်းပီး ေဈး န်းသတ်မှတ်ကေကာင်း၊ အချိေနရာ 

များတွင် ေနာက်ေနေဈး န်းတက်ုိင်သည့်အယူအဆ 

ြဖင့် လမ်းခရီးတွင်  ကန်ကာေနြခင်းမျိးရိှေကာင်း၊

            စာမျက်ှာ ၁၁ သုိ 



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

 ြပည်တွင်းလမ်းခရီးတွင် ကန်ကာေနြခင်းမျိး 

လည်း ရိှေကာင်း၊ ယင်းကိစ များကုိ ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း။

ကမ ာ့ကုန်ေဈး န်းများ

သုိေသာ် ကုန်သည်များသည် အမဲ းံေနသည် 

လားဆုိလ င် အမဲမ းံေကာင်း၊ ၎င်းတုိ ဝယ်လာသည့် 

ေဈး န်းသည် ယေနေပါက်ေဈးထက်နည်းေနလ င် 

ြမတ်ြခငး်၊ ယေနေပါက်ေဈးသည် ၎ငး်တုိဝယ်လာ 

သည့်ေဈး န်းှင့်မကုိက်လ င်     းံြခင်းများလည်း 

ရိှေကာင်း၊ ထုိအကွာအဟကားထဲ၌  းံသည့်အချန်ိတွင် 

အချိရပ်တန်ေနြခင်းမျိးရိှေကာင်း၊ ထုိေကာင့် အစုိးရ 

အေနြဖင့်  ယင်းကိစ များကုိမြဖစ်ေအာင်   ထိန်းညိ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊  ေဈးကွက်စီးပွားေရး 

စနစ်များတွင်   ကမ ာ့ကုန်ေဈး န်းများကုိလုိက်ပီး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက်  အစုိးရအေနြဖင့် 

အတတ်ုိင်ဆံုးအပုိငး်ြဖစ်သည့် အခွန်အနညး်ဆံုး 

ေလ ာ့ေကာက်ခံြခင်း၊ ထိန်းညေိပးသည့်လုပ်ငန်းများကုိ 

စ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ဟု     မိမိ 

ေြပာလုိေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Trend ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာချပ် ဦးဝဏ က 

KIA  ေခါင်းေဆာင် ဗိလ်ုချပ်ကီးအင်ဘန်လကိ ုလွန်ခဲ ့

သည့်ှစ်ပတ်က  အွန်လိုင်းစာမျက်ှာ၌    နယ်စပ် 

တစ်ေနရာတွင်      တုတ်ေကာက်ကီးြဖင့ ်ေတွရ 

ေကာင်း၊ KIA ေခါင်းေဆာင်ထွက်လာသည့်အတွက် 

တုတ်ေကာက်ှင့်လည်းြဖစ်ေနပီး      ကျန်းမာေရး 

မေကာင်းေကာင်း၊  ယင်းေကာင့် ဗုိလ်ချပ်ဂွမ်ေမာ်၊ 

ဗိုလ်ချပ်ဂန်ေရှာင်တိုက   လ ဲယူေတာ့မည်လား၊ KIA 

သည်      တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက 

ငိမ်းချမ်းေရးကိစ များ လုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း ယခ ု

ထ ိမပါဝင်ေကာင်း၊ PDF များကုိ သင်တန်းေပးြခင်း၊ 

လက်နက်ေထာက်ပံ့ြခင်းမျိးလည်း   ရှိေကာင်း၊ 

၎င်းတိုှင့ပ်တ်သက်ပီး ဗိလ်ုချပ်တိုအေနြဖင့ ်မည်သို 

လုပ်ေဆာင်မည်လဲဆိုသည်ကိ ု    သိလိုပါေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။ 

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မငး်ထွနး်က      လူမ ကွန်ရက် 

စာမျက်ှာေပ မှ KIA  ေခါင်းေဆာင်အင်ဘန်လသည် 

တံတားတစ်ခုေပ တွင် တုတ်ေကာက်ြဖင့် ိုက်ထား 

သည့်ပုံကိ ုအချိေတွရေကာင်း၊ အချိက မှတ်ချက် 

အမျိးမျိးေပးကေကာင်း၊ KIA တွင် ဂွမ်ေမာ်တိုကိ ု

ေနရာလ ဲေြပာင်းေပးမည်ဆိသုည့ ် သတင်းများလည်း 

ကားရေကာင်း၊      ၎င်းတိုှင့်ပတ်သက်ပီး   KIA 

ေခါင်းေဆာင်ဓာတ်ပုံိုက်ထားသည့ ်  တံတားသည် 

တရားဝင်တံတားမဟုတ်ေကာင်း၊  နယ်စပ်ေဒသ 

ြဖတ်ေကျာ်မ များတွင်    တရားဝင်တံတားများ 

ရိှေကာင်း၊ ထိသုတင်းကိ ုအများကားေနကအတိင်ုး 

ကားသိရေကာင်း၊ ခုိင်လံုသည့်သတင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် 

မိမိတိုစုံစမ်းလျက်ရှိေကာင်း၊  ခိုင်လုံသည့်သတင်း 

ြဖစ်လ င်  မီဒီယာများကိ ု   အသိေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၎င်းတိုအေနြဖင့ ်အားေပးအားေြမာက်လုပ် 

ေနြခင်းများကုိလည်း  ေတွရေကာင်း၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း 

ေဒသကီးေြမာက်ပုိင်း၊ မ ေလးမိတိုတွင် ေတွလိက်ု 

သည့်လက်နက်များသည ်      ယင်းအဖွဲအစည်းက 

ထုတ်ေနသည့်လက်နက်များြဖစ်ေကာငး်၊  ၎ငး်တုိ 

ကုိယ်တုိင်ဝင်ေရာက်ပတ်သက်ပီး စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ 

ကီးေြမာက်ဘက်မှ ေအာက်ပိင်ုးအထေိရာက်လာပီး 

အကုန်လုံးက PDF များှင့်ပူးေပါင်းကာ  အဖျက် 

လပ်ုငန်းများလပ်ုေဆာင်ေနေကာင်း၊ သတင်းများကိ ု

ရရှိလာလ င်        ဆက်လက်ေြပာေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

 ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ လံုခံေရး

Voice of Myanmar သတင်းဌာနမှ   သတင်း 

ေထာက် ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်းက     KNU အဖွဲမ ှ

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး  တက်လိုသည့်အဖွဲ၊ 

မတက်လုိသည့်အဖဲွဟု သေဘာထားကဲွလဲွေနသည် 

ဟ ုကားသရိေကာင်း၊ ယင်းကစိ ေပ တွင် KNU ဥက    

အေနြဖင့် ကျန်သည့်အဖဲွဝင်များှင့်လည်း အြငင်းပွား 

မ များရှိသည်ဟု  ကားသိရေကာင်း၊    KNU က  

တက်ေရာက်မည့်သူများရိှသည်ဟု   ကားသိရသည့် 

အတွက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

သေဘာထားကိ ုသလိိေုကာင်း၊ ေကျာင်းြပန်ဖွင့်လ င် 

CDM ဆရာ ဆရာမများ ြပန်လာမည်ဆိုပါက လစာ 

ြဖတ်မည်လား၊     ဖမ်းဆီးချပ်ေှာင်ထားမည်လား 

ဆုိသည်ကုိ သိလုိပါေကာင်း၊ အစားထုိး ဆရာ ဆရာမ 

များကိ ုမည်သည့်အရည်အချင်းှင့် ခန်ထားသည်ကိ ု

သိလိုေကာင်း၊    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ 

လုံ ခံေရးအတွက် မည်သိုစီစ်ထားသည်ကိုသိလို 

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     KNU  အဖွဲှင့် 

ပတ်သက်ပီး မိမိတို ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ မတိုင်

ခင်  စတင်ဖိတ်ေခ ခဲ့စ်ကပင်    သတင်းကားသိရ 

ေကာင်း၊ ၎င်းတိုလည်း ေကညာထားေကာင်း၊ KNU 

အဖွဲထဲ၌ မဲခွဲဆုံးြဖတ်မ များ၊ ဗဟိုေကာ်မတီမှဥက    

သာတက်ေရာက်ရန် သေဘာတူပီး ကျန်သည့်သမူျား 

တက်ေရာက်ရန် သေဘာထားတင်းမာပီး တက်ေရာက် 

ရန် သေဘာထားမတူသည့်အတွက်ေကာင့် ထိုကိစ   

ှင့်ပတ်သက်ပီး မတက်ေရာက်ြဖစ်ဟ ုသတင်းကား 

သိရေကာင်း၊ ယခုေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း ထပ်မံပီး 

သေဘာထားကွဲလွဲကသည်ဟု ကားသိရေကာင်း၊ 

ထိုသတင်းကိ ုမိမိတိုအတည်မြပိုင်ေသးေကာင်း၊ 

တက်လိုသည့် အဖွဲများလည်းရှိသည်ဟ ုကားသိရ 

ေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် KNUအဖွဲမှ မဟုတ်ဘဲ 

ကျန်သည့်အဖွဲများကိုလည်း   သေဘာထားတစ်ခု 

တည်းြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိတိုက ဖိတ်ေခ ထားသည့် 

အတိုင်း လာေရာက်မည်ဆိုလ င် မိမိတိုအေနြဖင့် 

ကိဆိုလျက်ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုက နံပါတ်တစ် ၂၀၂၂ 

ခှုစ်ကိ ုငမ်ိးချမ်းေရးှစ်ဟ ုသတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ 

နပံါတ်ှစ် ြပည်ေထာင်စအုကျိးအတွက် ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

CDM ဆရာ ဆရာမများှင့်ပတ်သက်ပီး မေန  

ကလည်း ထပ်မံ၍အချနိ်တိုးြမင့်ေပးထားေကာင်း၊ 

စာရင်းအရ ၅၀၀၀ ေကျာ်  ြပန်လည်ပီး အလုပ်ဝင် 

ေရာက်ရန် စာရင်းတင်သွင်းထားသည်မှာ စာရင်းအရ 

၅၀၀၀ ေကျာ်ေတွရေကာင်း၊ ထိကုစိ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ      တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ေြဖကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အစားထိုး ဆရာ 

ဆရာမများှင့်ပတ်သက်ပီး မမိတိိုက ေနစ် သတင်း 

လည်း ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း၊ ၎င်းတုိကုိ  သင်တန်း 

များေပးခ့ဲေကာင်း၊ သင်တန်းများေပးခ့ဲပီးမှ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း၊   ေကျာင်းဝန်ထမ်းများ၊    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၊ ေကျာင်းလုံ ခံေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

ယခင်ှစ်က ေကျာင်းဖွင့်သည့်အချနိ်၌     မိမိတို 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းများ 

အြပင် ေကျာင်းသားမိဘများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းများလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း၊ 

ယခုှစ်တွင်လည်း  ယခင်ှစ်ကထက်   ပုိမုိလံု ခံမ ရိှ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေနာက် 

CDM ဆရာ ဆရာမများှင့်ပတ်သက်ပီး  ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်မ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အစားထိုး ဆရာ 

ဆရာမများကစိ ကိ ုပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှ 

သူတစ်ဦးမှ      အေသးစိတ်ရှင်းြပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

မွမ်းမံသင်တန်းများ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ   တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက 

CDM လုပ်ပီး  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့်ဆရာ 

ဆရာမများကုိ မိမိတုိက ြပန်လည်စစ်ေဆးပီး ခန်အပ် 

ထားသည်မှာ ၅၀ ေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း၊   ၎င်းတို 

အားလုံးလည်း  ေအးေအးချမ်းချမ်းှင် ့ စာသင်က 

ေကာင်း၊ လစာြဖတ်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးချပ်ေှာင်ထားြခင်း 

တို မရှိေကာင်း၊ လိုအပ်သည့် ဆရာ ဆရာမများကိ ု

ေနစ်သတင်းစာများတွင် ေကာ်ြငာထည့်၍ ေခ ယခူဲ ့

ပီး စာေမးပွဲစစ်ခဲ့ေကာင်း၊  မွမ်းမံသင်တန်းများ 

တက်ခိုင်းပီးမှသာ   ေကျာင်းများသို   ေစလ တ်ခဲ့ 

ေကာင်း ြဖည့်စွက်ေြဖကားသည်။

ုိင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူ

Myanmar Nation Voices မှ သတင်းေထာက် 

ရလဲင်းထွန်းက ေကျာင်းအပ်ံှေရးေဆာင်ရက်ရာတွင် 

အခက်ခဲေပါင်းစုံရှိေနပါေကာင်း၊ စာသင်ခန်းကို 

သွားချင်သည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

စာသင်ခန်းတွင်းမဝင်ေရာက်ိုင်ေအာင ်နည်းမျိးစုံ 

ြဖင့် ေှာင့်ယှက်ေနကပါေကာင်း၊  အကမ်းဖက ်

ဟန်တားေှာင့ယှ်က်ေနကသမူျားကိ ုဖမ်းဆီးမလိ င် 

စစ်ေဆးပီး ြပစ်မ များထင်ရှားလ င်  ေသဒဏ်စီရင ်

ချမှတ်သည်ဟုသိရပါေကာင်း၊        ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ခွင့်မရေအာင ် ဟန်တား 

ေှာင့်ယှက်ေနြခင်းမှာ        အနာဂတ်အတွက် 

ရင်ေလးဖွယ်ရာြဖစ်ပါေကာင်း၊ အစိုးရှင့် တပ်မေတာ် 

ကိုသာ မျက်ှာလ ဲပုတ်ချေနမည့်အစား  ဗိုလ်ချပ် 

ေြပာခဲသ့က့ဲသုိ ြပည်သူများကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်း 

က    ကူညီသင့်သည့်   အေရးကိစ ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အကယ်၍ ြပည်သူများကကူညီမည်ဆိုလ င် အစိုးရ 

ှင့် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် မည်သို မည်ပုစံစီ်ေပးိင်ု 

မည်ဆိသုည်ကိ ုသလိိေုကာင်း၊ ြပည်သမူျား၏ ကညူ ီ

မ ကိ ုလက်ခံိင်ုမည်လားဆိသုည်ကိ ုသခိျင်ေကာင်း၊ 

ေသဒဏ်စီရင်ချက်ချခံရသည့် အကမ်းဖက်များကို 

ေသဒဏ်အစား အမှန်တကယ် ေသမိန်ေပးေစလိုပါ 

ေကာင်း၊ မဟတ်ုလ င် လွတ်ငမ်ိးချမ်းသာခွင့် အဆက် 

ဆက်များှင့် ြပစ်ဒဏ်များေပါ့ေလျာ့လာပီး အချန်ိတန် 

လွတ်မည်ဆိသုည့် အေတွးများှင့် ေသဒဏ်ြပစ်မ ကိ ု

မေကာက်လန်ဘ ဲ   ဆက်လက်ပီး  အကမ်းဖက ်

ဖျက်ဆီးကာ ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူကိ ု  ဆက်လက် 

ေှာင့်ယှက်ေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေသဒဏ်အစား 

ေသမိန်ကို အမှန်တကယ်ေပးမည်လားဆိုသည်ကိ ု

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက မိမိတို ေကျာင်းများ

လုံ ခံေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ြပည်သလူထူပုါဝင်ိင်ုမည် 

ဆိုလ င် မည်သူမဆို လ  က်လှဲစွာပါဝင်ိုင်သည်ဟု 

ေြပာလိေုကာင်း၊  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ၊   ေကျာင်း 

ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခေုနာက်ပိင်ုးတွင် ရာဇဝတ်မ များ 

ကျးလွန်ရာ၌ ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ  အစီအစ်တကျ 

ကျးလွန်သည်များေတွရေကာင်း၊ ရက်ရက်စက်စက် 

သတ်ြဖတ်သည်များ ေတွရေကာင်း၊  ထိုေကာင့် 

တရားဥပေဒဆိသုည်မှာ အားလုံးကိ ုညတီညူမီ တရား 

စီရင်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ နစ်နာသူများှင့် နစ်နာဆုံး ံး 

ေအာင်ြပလုပ်သူများ၏ကားထဲတွင် မိမိတုိက မ တ 

သည့်  တရားစီရင်ေရးြဖစ်ရန်၊  မ တသည့်ြပစ်မ ၊ 

ြပစ်ဒဏ်များြဖစ်မှသာလ င် တရားဥပေဒထေိရာက်မှာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့် အကမ်းဖက်မ  

များကိ ုထေိရာက်စွာဟန်တားေစိင်ုသည့် အြပစ်ေပး 

မ မျိးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ မိမိတုိ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ရေကာင်း၊ ေကျာင်းများ၏  လုံ ခံ 

ေရးှင့်ပတ်သက်ပီး      ကူညီေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ရိှေကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသှူင့ ်ေကျာင်းဝင်း 

လုံ ခံေရးတိုတွင် ြပည်သူလူထုများ ပါဝင်လာမည ်

ဆိုပါက  မိမိတိုအေနြဖင့်  အချနိ်မေရးလက်ကမ်း 

ကိဆုိလျက်ရိှေကာင်း၊ မိမိတုိှင့်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက် 

သွားရန်ြဖစ်ေကာင်း၊  အချိေနရာများ၌    ြပည်သူ

လထူပုါဝင်သည့်လုံ ခံေရးစနစ်ှင့ ်ကာကွယ်ေရးစနစ် 

ဟု ေြပာခဲ့ေကာင်း၊ အချိေဒသတွင်    လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ပီး ြပည်သူစစ်များ 

ှင့် လက်တွဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ နယ်တွင် 

ြဖစ်ေစ၊   မိေပ တွင်ြဖစ်ေစ၊   လုံ ခံေရးအဖွဲများ၊ 

ြပည်သူစစ်အဖဲွများှင့်ပူးေပါင်းပီး ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ဆိုလ င်    အသိအမှတ်ြပပါေကာင်းှင့ ်

တတ်ိုင်သည့်ဘက်မ ှ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

ေမတ ာရပ်ခံလိုေကာင်း        ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

ြမန်မာသံေတာ်ဆင့်သတင်းဌာနမ ှ   သတင်း 

ေထာက် ဦးကိုကိုကီးက   တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု   အဖဲွအစည်းအားလုံးကိ ု   

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ     ေဆွးေွးပီး ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ကုိယ်တုိင် NCA လက်မှတ် 

ထိုးထားေသာအဖဲွများ၊ မထိုးရေသးေသာအဖဲွများှင့ ်    

ေတွဆံုြခင်းများကုိ ုိင်ငံပုိင်သတင်းစာများတွင်  ေတွရ 

ေကာင်း၊  တစ်ချန်ိတည်းတွင်   တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

တစ်ိင်ုငလံုံး အပစ်အခတ်ရပ်စေဲရး ြပလပ်ုထားသည် 

ကိုလည်း  ေတွရေကာင်း၊    ထိုကဲ့သို ငိမ်းချမ်းေရး 

ဖိတ်ေခ ၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့်အချနိ်တွင်      

ကရင်ြပည်နယ်   ြမဝတီမိနယ်ရိှ ေသေ့ဘာဘိုးစခန်း 

ကို   KNU ှင့် အေပါင်းအပါအဖွဲများက သိမ်းပိုက ်

ခဲ့သည်ဟု သိရပါေကာင်း၊ ယခုအခါ တပ်မေတာ်ှင့် 

နယ်ြခား ေစာင့ ်BGF တပ်ဖဲွများက ြပန်လည်တိက်ုခိက်ု 

ေနသည်ကိလုည်း သရိှိရေကာင်း၊ ေသေ့ဘာဘိုးစခန်း 

၏  ေနာက်ဆုံးြဖစ်စ်အေြခအေနကိ ု  သလိိပုါေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  ယင်းစခန်းသည် 

ယခင်က တပ်စုအဆင့်အင်အား တပ်စဲွခ့ဲသည့်စခန်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ရန်သူမှ  အင်အားအလုံးအရင်းြဖင့ ်

တိက်ုခုိက်ခံခ့ဲရပီး တပ်မေတာ်ဘက်မှလည်း ြပန်လည် 

ေချမ န်းခ့ဲေကာင်း၊ ရန်သူဘက်တွင် ေတာ်ေတာ်များများ 

အထနိာေကာင်း၊ မမိတိိုဘက်တွင်လည်း ဒဏ်ရာရရိှ 

သူများ၊     ေပျာက်ဆုံးသူများလည်း  ရှိပါေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်

စစ်ဆင်ေရးများေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ စစ်ဆင်ေရး 

ကိစ ြဖစ်သည့်အတွက် လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်

လိအုပ်ေသာလုံ ခံေရးေဆာင်ရက်မ များ၊ လိအုပ်ေသာ 

စစ်ဆင်ေရးေဆာင်ရက်မ များ ြပလုပ်ေနေကာင်းကုိ 

သာ မမိအိေနြဖင့ေ်ြဖလိေုကာင်း ြပန်လည်ေြဖကား 

ခဲ့သည်။

ေနြပည်ေတာ် Online သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာ 

ချပ် ဦးမင်းေမာငက် မိမိအေနြဖင့် ေမးခွန်းမေမးမ ီ

အကံြပတင်ြပချက်တစ်ခ ု      တင်ြပလိုေကာင်း၊ 

တရားဝင်စစ်ေဆးပီး   ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိထားသည့ ်

ကိယ်ုပုိင်ေကျာင်းများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်ခွင့က်ိ ုိင်ုငပံိင်ုသတင်းစာများမှ ထတ်ုြပန်ေပး 

ေစလိုေကာင်း၊ ေကျာင်းသားများ အချနိ်မီအပ်ှံိုင် 

ေရး၊ နယ်ေဝးေနရာမှေနြပည်ေတာ်သို လာေရာက ်

အပ်ံှမည့ေ်ကျာင်းသားများသည် အေဆာင်ငှားရမ်း 

ြခင်းကစိ ရပ်များှင့ ်အြခားကစိ ရပ်များ၌ အခက်အခ ဲ

များစွာ ကံေတွရေကာင်း၊ အဆိုပါအခက်အခဲများ 

အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်ေကျာင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်အား 

အြမန်ဆုံးထတ်ုြပန်ေကြငာေပးေစလိေုကာင်း၊ ၂၀၂၁ 

ပညာသင်ှစ်တွင ်CDM မြပလုပ်ဘ ဲိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ လက်ေအာက်တွင် စည်းကမ်း 

လိုက်နာပီး တာဝန်ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့ ်

ကုိယ်ပုိင်အထက်တန်းေကျာင်းများမှ ဆရာ ဆရာမ 

များသည ်  သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့ ်  မရရှိခဲ့က 

ေကာင်း၊ အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည ်အလုပ်လက်မဲ့ 

ြဖစ်သွားေကာင်း၊          

                         စာမျက်ှာ ၁၂ သို 



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၇-၆-၂၀၂၂) 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 (၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၄၄၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ်  

(၁၀) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၂၄၇,၆၇၈) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၉၇) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၃၅) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၃၈၅)  ဦး  ရှိပီြဖစ်ပါသည်။  ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။

•  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 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၀ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၈ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

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 ၁၀၇၂၇၀၀၅ ၉၅၂၃၂၉၀ ၄၃၀၈၁

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၇၁၄၂ ၅၈၉၇၀၂၂ ၁၅၆၆၂၂

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၆၃၁၉ ၄၄၅၈၉၉၉ ၃၅၆၉၀

၄။ ထိုင်း ၄၄၇၁၁၇၉ ၄၄၁၄၀၇၂ ၃၀၂၂၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၁၈၉၂ ၃၆၂၈၉၉၉ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၂၁၁၄၆ ၁၂၄၁၈၄၂ ၁၃၉၃

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၉၇ ၅၉၂၃၈၅ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၉၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၁၁၆၁ ၁၄၈၃၈၄ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၆၃၇၄၈၇ ၈၂၆၇၁၅၂၄ ၁၀၃၃၈၃၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၈၅၀၄၉ ၄၂၆၃၃၃၆၅ ၅၂၄၇၀၈

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၁၉၅၁၁၈ ၃၀၁၀၁၃၆၈ ၆၆၇၁၀၆

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၆၄၇၇၉၀ ၂၉၀၈၄၈၄၅ ၁၄၈၄၆၄

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၅၄၃၂၆၀ ၂၅၆၉၆၈၀၀ ၁၃၉၇၄၈

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၃၉၀၀၄ ၂၁၉၉၀၉၆၁ ၁၇၈၈၆၆

၇။ ုရှား ၁၈၃၅၈၄၅၉ ၁၇၇၇၂၈၈၈ ၃၇၉၆၅၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၇၄၈၈၀ ၁၇၈၉၀၆၇၈ ၂၄၂၉၉

၉။ အီတလီ ၁၇၅၁၄၅၈၉ ၁၆၇၁၆၂၂၂ ၁၆၇၀၁၉

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

 ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတွင် ဆရာ ဆရာမ အနည်းဆုံး 

၂၀ ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာင်း   ၁၆ ေကျာင်းတွင ်  ၃၂၀  

ခန်      အလပ်ုလက်မဲြ့ဖစ်သွား သည်ဟသုရိေကာင်း၊ 

အဆုိပါ ဆရာ  ဆရာမများအား  ဆက်လက်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိင်ုေစရန် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် 

အြမန်ဆုံးြပန်လည်ခွင့်ြပေပးိုင်ပါရန်   အကံြပ 

တင်ြပအပ်ပါေကာင်း၊            မိမိေမးလိုသည်မှာ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမတွင ်   ပိတ်သိမ်းရန်  

စိစစ်ေဆာင်ရက်ေနေသာ      ပုဂ လိကေကျာင်းများ 

မည်မ ပတ်ိသမ်ိးပါမည်နည်း၊  အြခား တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့်ြပည်နယ်များရှ ိ      ပုဂ လိကေကျာင်းအချိကိ ု    

ပတ်ိသမ်ိးရန် ရိှ/မရိှ၊ ရိှပါကလည်း ထိေုကျာင်းများ၏ 

အမည်ကုိ ုိင်ငံပုိင်သတင်းစာ၊ မီဒီယာများမှ အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးည ီ တရားဝင်ထုတ်ြပန်ေပးရန ်  ရှိ/မရှိှင့် 

အဘယ့်ေကာင့ ်    ပိတ်သိမ်းရသည့်အေကာင်းကိ ု 

သိလိုပါေကာင်းေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     မိမိသိရှိသေရ 

ေြပာရလ င် ေနြပည်ေတာ်ရိှ   ပဂု လကိေကျာင်းတချိ 

ပိတ်သိမ်းရြခင်းသည ်  ိုင်ငံေရးှင့ ်  မလွတ်ကင်း 

သည်များ    ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အကြံပချက်များကိလုည်း    ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ဆက်လက်တင်ြပ     ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်းများဖွင့်မည်ဆိုပါက        ဦးစွာ 

သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်ှင့ ်တိုင်းေဒသကီးများတွင ်

ေလ ာက်ထားရေကာင်း၊ သတ်မှက်ချက်များှင့ ်ည/ီ

မည ီပညာေရးဝန်ကီးဌာနက စစ်ေဆးပီး သက်ဆိင်ု 

ရာ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲများက 

ေထာက်ခံချက်ေပးရေကာင်း၊  ထိုေနာက် အေြခခံ 

ပညာဦးစီးဌာနသိုေရာက်ရှိေကာင်း၊  ထိုမှတစ်ဆင့် 

ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ကိုရယူ၍ ခွင့်ြပေပးြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ဆရာ  ဆရာမများ   ခန်အပ်ြခင်း၊ 

မခန်အပ်ြခင်းသည ်သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း

များ၏  မူဝါဒပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတိုဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့်   စွက်ဖက်ြခင်းမရှိေကာင်း  ြဖည့်စွက ်

ေြဖကားသည်။

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၇

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၇၁၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၄၃၁၈၅၀၄၉  

ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူခုနစ်ဦး ထပ်တိုးလာ 

ြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၅၂၄၇၀၈ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။

လက်ရိှတွင် အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှဆလဲနူာစစုေုပါင်း ၂၆၉၇၆ 

ဦးရှိေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမ ှြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသ ူ၂၅၁၃ ဦး ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း 

၄၂၆၃၃၃၆၅ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၇

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၁၇၂ ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း  ၁၈၁၇၄၈၈၀ 

ရိှလာေကာင်း  ေတာင်ကိရုီးယားကျန်းမာေရး အာဏာပိင်ုများက 

ဇွန် ၇ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိပုါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၃၅ ဦး 

သည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ကျန်ရိှသမူျားသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ေနစ်ပျမ်းမ  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည် ၁၀၁၈၆ ဦးရိှေကာင်းလည်း  

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ   ကူးစက်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၂၀ ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အဆိုပါေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၂၉၉  

ဦးရှိလာေကာင်း  ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသအူေရအတွက်သည် 

ိင်ုငအံတွင်း  ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း၏  သညု ဒသမ ၁၃ ရာခိင်ု န်း 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကဘူးလ်   ဇွန်   ၇

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုငရိှံ  ြပည်နယ်ေလးခမှု မသိားစ ု၂၀၈၆ 

စုသည် ဇွန်  ၆ ရက်တွင်  စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များ 

လက်ခရံရိှခဲ့ကေကာင်း သဘာဝေဘးစမီခံန်ခဲွမ ှင့ ်လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ေရးရာဝန်ကီးဌာနက    ဇွန် ၇ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

စားနပ်ရိက ာများေထာက်ပံ့

အဆိုပါ စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များကိ ု ကန်ဒါဟာ 

ြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုး၊  ဘာဂလန်ြပည်နယ်၊  ဆာမန်ဂန်ြပည်နယ် 

ှင့်  ဖာယက်ဘ်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတိုမ ှ   မိသားစုများသို 

ဇွန် ၆ ရက်တွင် ေပးေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အာဖဂန်ြပည်နယ်ေလးခုမ ှ  မိသားစုများ   လက်ခံရရှိခဲ ့

သည့် စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပ့ံများတွင် ဂျံမ န်၊ ပဲ၊  ဟင်းချက်ဆီ၊ 

သကားှင့ ်  လတ်ဆတ်ေသာအသီးအှံများ  ပါဝင်ေကာင်း 

သိရသည်။  အဆိုပါစားနပ်ရိက ာ  အေထာက်အပံ့များအနက ်

အများစုကို    ိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

ဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီများက ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင ် အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၃၅ သန်း 

ရှိသည့်အနက် အာဂဖန်ြပည်သ ူ ၂၂ သန်းေကျာ်သည်  စားနပ် 

ရိက ာြပတ်လပ်မ များှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်းလည်း လူသား 

ချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့ေပးေရး  ေအဂျင်စီများက 

ေြပာကားသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်   ဇွန်   ၇

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံရှ ိ အန်ေကာဝပ် 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို ယခု 

ှစ်  ပထမငါးလအတွင်း   ိုင်ငံတကာ 

ခရီးသွား ၄၅၇၇၉ ဦး လာေရာက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

၎ငး်အေရအတွက်သည်      ယမန်ှစ် 

အလားတူကာလကထက် ၈၅၉ ရာခိင်ု န်း 

ပိုမိုြမင့်တက်လာသည်ကို    ေတွရှိရ 

ေကာင်း  ဇွန် ၇ ရက်တွင်   တာဝန်ရှိသူ 

များ၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ    ေမလအတွင်း 

အဆိပုါ ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမမှ 

ဝင်ခွင့လ်က်မှတ်ေရာင်းချရေငွ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၈၅ သန်းရရှိခဲ့ေကာင်း 

အန်ေကာဝပ်   ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  

နယ်ေြမ     ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းမ ှ

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ုိင်ငံအေနာက်ေြမာက်ပုိင်း ဆီရမ်ယိ 

ြပည်နယ်တွင်တည်ရှိပီး ၄၀၁ စတုရန်း 

ကလီိမုတီာ ကျယ်ဝန်းသည့ ်အန်ေကာဝပ် 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ      နယ်ေြမအား 

၁၉၉၂ ခှုစ်တွင်  ကမ ာအ့ေမအွှစ် ေနရာ 

ရှင်ကျန်း   ဇွန်   ၇

တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း   ရှင်ကျန်းေဒသ၌  အနာဂတ် 

ကာလတွင် စက်မ လပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် စက်မ ဥယျာ်များအား တည်ေဆာက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

၎င်းစက်မ ဥယျာ်များအား    ရှင်ကျန်းေဒသအတွင်းရှိ 

ဗိအုန်း၊ ဂွမ်မင်း၊ ေလာင်ဟာ၊ ေလာင်ဂန်၊ ပင်ရှန်းှင့ ်ရှန်ရှန်းခိင်ု 

များအားလ မ်း ခံကာ ေြမဧရိယာ ၃၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ 

ေပ တွင် တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ရှင်ကျန်းေဒသ ရ 

အစိုးရအဖွဲက ဇွန် ၆ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။ 

၎င်းစက်မ ဥယျာ်များတွင် အဓိကအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းများမှာ ဆက်သွယ်ေရးက  ၊ လ ပ်ကူး 

ပစ ည်းထုတ်လုပ်ေရးက  ၊   ေဆာ့ဝဲလ်များတီထွင်ြခင်း၊ 

eာဏ်ရည်ြမင့စ်က်ပ်ုများထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာ 

သံုးယာ်များထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ေဆးဝါးများထုတ်လုပ်ြခင်းတုိ

ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် အနာဂတ်ကာလ၌ ပိမုိတုိုးတက်လာိင်ုသည့ ်

နည်းပညာများြဖစ်ေသာ ဇီဝအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ၊ အာကာ 

သနည်းပညာှင့် ကွမ်တမ်နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက် 

များကို ၎င်းစက်မ ဥယျာ်များတွင် ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အာဖဂန်ြပည်နယ်ေလးခုမှ မိသားစု ၂၀၀၀ ေကျာ် စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပ့ံများ လက်ခံရရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၇၄၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၁၇၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အမန်   ဇွန်   ၇

ေဂျာ်ဒန်ိင်ုင၌ံ လာမည့ဆ်ယ်စှုစ်အတွင်း အလပ်ုအကိင်ုေပါင်းတစ်သန်း ဖန်တီး 

မည့်အစီအစ်ကို ဇွန် ၆ ရက်က စတင်ေကညာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

စီးပွားေရးေခတ်မတုိီးတက်ေစေရးအတွက် အြမင်သစ်ဟ ုအမည်ရသည့ ်အဆိပုါ 

အစီအစ်အရ ိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားေရးက  များ ဖွံဖိးတိးုတက်လာေစရန်ှင့ ်

အလုပ် အကုိင်များဖန်တီးေပးုိင်ရန်အတွက်  စီးပွားေရးက  များတွင် ေဆာင်ရက်မ  

အမျိးမျိးကိ ုလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ၎င်းအစအီစ်အရ ြပည်သှူင့ ်ပဂု လကိက  များအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များကိ ုြမင့တ်င်သွားမည်ြဖစ်ပီး က  ေပါင်းစုတွံင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိ ုဆဲွေဆာင်ိင်ု 

ရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံသားများ၏ လူေနမ အဆင့် 

အတန်းကိုြမင့်တင်ပီး  ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့ ်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးက  များ 

တုိးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ်ဗီရှားအယ်လ်ခါဆာနပ် 

က ေြပာကားသည်။                                ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ၌ လာမည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း

အလုပ်အကိုင်ေပါင်းတစ်သန်းရရှိေစရန် ေဆာင်ရက်မည်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံရှိ အန်ေကာဝပ်ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို 

ယခုှစ် ပထမငါးလအတွင်း ိုင်ငံတကာခရီးသွား ၄၅၇၇၉ ဦး လာေရာက်ခဲ့

အြဖစ် ယနူက်စကိအုဖဲွက သတ်မှတ်ခဲ့ပီး 

ိင်ုင၏ံ  ကမ ာလှည့ခ်ရီးသည်များ  အများ 

ဆံုးလာေရာက်လည်ပတ်သည့်ေနရာြဖစ် 

သည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ များ ကျဆင်းလာသည့ ်

အတွက်    လာမည့်လများအတွင်း     

အဆုိပါ  ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမ 

သို  ခရီးသည်အများအြပား    လာေရာက် 

လည်ပတ်မည်ဟ ု     ေမ ာ်လင့်ေကာင်း 

တာဝန်ရိှသ ူ ေလာင်ကိဆုိင်ုက ေြပာကား 

သည်။   ိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ စတင်မြဖစ်ပွားမ ီ ၂၀၁၉  ခှုစ် 

က အန်ေကာဝပ်ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  

နယ်ေြမသို ကမ ာလှည့်ခရီးသွား ၂ ဒသမ 

၂ သန်း လာေရာက်လည်ပတ်ခဲ့ပီး  ဝင်ေင ွ

အေမရကိန်ေဒ လာ ၉၉ သန်းရရိှခဲသ့ည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း ရှင်ကျန်းေဒသ၌ စက်မ ဥယျာ်များ တည်ေဆာက်မည်



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၇

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၇

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)  ေနာင်ချိမိနယ်တွင် ေငွကျပ်သိန်း 

၃၂၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖ ၂၁ ဒသမ ၆ ကလီိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)    ေနာင်ချိမိနယ်     မ ေလး-လား  းသွားကားလမ်း 

ေနာင်ချိမိအဝင ်      အိုရီယမ်တယ်တိုးဂိတ်အနီးတွင ်      သီေပါမှ 

မ ေလးသို  ရဲေကျာ်သူရ   ေမာင်းှင်လာသည့ ်  FUSO ၁၂  ဘီးယာ် 

ကိ ုသတင်းအရရှာေဖွရာ ေငွကျပ် သိန်း ၃၂၀၀ ေကျာ်တန်ဖုိးရိှ ဘိန်းြဖ 

၂၁ ဒသမ ၆ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ   

သမ်ိးဆည်းရမ ိ  ဘန်ိးြဖများကိ ု ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မှ မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးသို သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်၎င်းအား 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ေနာင်ချိမိနယ်တွင်

ေငွကျပ်သိန်း ၃၂၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်းြဖ ၂၁ ဒသမ ၆ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိ

ရေဲကျာ်သရူအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ဘန်ိးြဖများှင့အ်တ ူေတွရစ်။

ဥပေဒအရအေရးယူထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ  ကျးလွန်သူများကို     

ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။  သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၇

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းများ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရးအား  ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်   လူထု 

အေြခြပ  ေစာင့်ကပ်ကည့် သတင်းပိုစနစ် အပါအဝင်   နည်းလမ်းမျိးစု ံ

ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေမ ၂၃ ရက်မှ ၂၉ 

ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနများမှ ေပးပိုလာေသာ စာရင်းများအရ တရားမဝင်က န်း ၃၄ ဒသမ 

၇၀၇၂  တန်၊ သစ်မာ ၃၂ ဒသမ ၈၅၂၄ တန်၊ အြခား ၃၂ ဒသမ ၅၂၇၈ 

တန် စစုေုပါင်း ၁၀၀ ဒသမ ၀၈၇၄ တန်၊ တရားခ ံ၂၇ ဦး၊ ယာ်/ယ ရား  

၂၉ စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ညီညီသန်း (ေနြပည်ေတာ်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၇

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ  တိုက် 

ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့ ်တရားမဝင်  

ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ  တားဆီးအေရးယ ူ

ိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ဇွန် ၇ ရက်တွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 

စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

က စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

တမူးမိနယ်အတွင်း  YAMAHA 

RAY-Z 125 အမျိးအစား လိင်ုစင်မဲ ့

ဆုိင်ကယ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငကွျပ် ၅၀၀၀၀၀)ှင့ ်ကန်ဘလ ူ

မိနယ်အတွင်း CYGNUS အမျိး 

အစား    လိင်ုစင်မဲေ့မာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီး    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် 

၂၀၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၀၅၀၀၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   ပိုကုန်သွင်း 

ကုန်ဥပေဒှင့်အညီ   အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုြပင်   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ဦးေဆာင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲက စစ်ေဆးမ  

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပဲခူးခိုင်၊ 

ေတာင်ငူခိုင်ှင့ ်   ြပည်ခိုင်တို 

အတွင်း   တရားမဝင ် သစ်မျိးစုံ 

၇  ဒသမ  ၆၀၁၈  တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၃၇၉၂၅၈)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့်အညီ   အေရးယူေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၇ ရက်တွင ်

သိမ်းဆည်းရမိမ     စုစုေပါင်းမှာ 

အမ တွဲခုနစ်မ     (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၃၈၇၉၂၅၈) ြဖစ်ေကာင်း 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက် 

ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

တရားမဝင်သစ်မျိးစုံှင့် လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၌ ဖမ်းဆီးရမိမ ။

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမ ှတရားမဝင်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇွန်    ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၇
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လာကာ  ေနအမ်ိအား   ဖျက်ဆီးပီး 

ေဒ ွယ်ွယ်စိုးကို     ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်၍ လင်းယ်ေကျးရာ 

၏ အေရှဘက် ေလးမိင်ုခန်အကွာ 

လင်းယ်-ပဒူသွား  ကားလမ်း 

ေဘးအနီးအေရာက်တွင ်ဓားြဖင့ ်

ရက်စက်စွာ ထိုးခုတ်သတ်ြဖတ် 

ခဲ့သြဖင့်    ေဒ ွယ်ွယ်စိုးတွင် 

လည်ပင်းြပတ်ရှဒဏ်ရာ၊    ယာ 

လက်ေကာက်ဝတ်ြပတ်ရှဒဏ်ရာ 

များရရှိကာ     အခင်းြဖစ်ေနရာ၌ 

ေသဆုံးသွားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ထိုသို ေဒသခံြပည်သူများအား 

ေဆးကုသ      ေပးလျက်ရှိသည့ ်

ေကျးလက ်   ကျန်းမာေရးဌာနမ ှ

သားဖွားဆရာမအား     ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်၍       ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့်  အကမ်းဖက ်

သမားများအား     ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး 

အေရးယူိုင်ေရး နယ်ေြမခံလုံ ခံ

ေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    လုံ ခံေရး 

လုပ်ငန်းစ်များှင့်        အညီ 

ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

ပခုက မိနယ် တန် ကည်ေတာင်ဘုရားသို ဘုရားဖူးလာေရာက်သည့ ်ခရီးသွားများအား အကမ်း 

ဖက်များမ ှေချာင်းေြမာင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ေနရာြပပုံ။



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂  

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ဂွ   ဇွန်   ၇

ရခိုင်ြပည်နယ ်သံတွဲခိုင် ဂွမိနယ်တွင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

မိုးစပါးမျိးေစထ့တ်ု စြံပကွက်၊ စမ်းသပ်ကွက် အထူးဇန်ုများတွင်  စိက်ုပျိး 

ထုတ်လုပ်ကမည့ ်ေတာင်သူများှင့ ်မိုးစပါးမျိးေစ ့ထုတ်လုပ်ကမည့ ်

ေကျးရာများမ ှေတာင်သူများအား (RS)  မိုးစပါး   မျိးေစ့ေထာက်ပံ ့

ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက် ၁၀ နာရကီ  မိနယ်ဦးစီးမှးုံး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန    အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   သံတွဲခိုင်    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်မိုးြမင့်က မျိးစပါးများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရြခင်း  ရည်ရယ ်

ချက်ကိ ုေြပာကားပီး မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဇာနည်ေကျာ် 

က  အထွက်ေကာင်းသည့ ် မျိးသန်စပါးများ စိက်ုပျိးသွားသင့ေ်ကာင်း 

ရှင်လင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ေတာင်သမူျားအား (RS) မိုးစပါးမျိးေစ၊့ မျိးသန်၊ မျိးပွား 

များအား တာဝန်ရိှသတူိုက အသီးသီးေပးအပ်ခဲ့ပီး မျိးေစထ့တ်ုေတာင်သ ူ

များကိယ်ုစား ေတာင်သတူစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကားြပန်လည်ေြပာကား 

ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားတွင် စိက်ုပျိးဧက ၁၃၀ အတွက် မျိးစပါးအတ်ိ 

၁၃၀ အား ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၇

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်    ေကညာ 

ထားေသာ CRPH၊ NUG  ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ် 

များသည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

ကို   ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်  ြပည်သူလူထုကိ ု

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက်  

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း 

များကို      လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်

နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်     ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊   ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊    ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊    အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ြပလပ်ုမ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်

ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ   

များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်း 

များ ြပလပ်ုခဲလ့ င်  အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက် 

ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊  ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ 

၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က) 

ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ  အေရးယခူရံမည့ ်

အြပင် ြပစ်မ ှင့် သက်ဆုိင်သည့်  ေရ ေြပာင်း 

ိင်ုေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း 

များကုိ အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်း 

ခရံပါကိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သမ်ိးဆည်း 

ခရံိင်ုေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၂၅  ရက် 

တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  

ထားဝယ်မိနယ ်ဆန်းချရီပ်ကွက်ေန ိုလာ 

သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Noe Lar” Facebook 

အေကာင့်၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး မိင်မိနယ်  

ရာသစ်ေကျးရာေန    ကိုကိုလင်းေမာင(်ခ)

ကိလုင်းေမာင်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Linn  

Mg” Facebook အေကာင့်၊  ပခုက မိနယ်  

အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်  ြပည်ေတာ်သာလမ်းေန  

ချမ်းေြမ့ကိုသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Chan 

Myae  Ko”  Facebook  အေကာင့်  ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်  

ေရ ေပါက်ကံမိသစ် အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်ေန 

မိုိုေအာင်မင်း(ခ)   ိုို    (ခ)ိုရာသည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Noe Yar” Facebook 

အေကာင့်ှင့်       မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  

ပုသိမ်ကီးမိနယ် ေအာင်မဂ  လာ(၁)ရပ်ကွက် 

ေန ဖိးသီဟန်(ခ)ြဖှင်းေထွး၊ ေအးေအး 

ေသာင်း (ခ)ငယ်ငယ်ှင့ ်ခိုင်ေဇာ်မိုးတိုသည ် 

၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Phyo Thi Han” Face 

book    အေကာင့်၊   “Aye Aye Thaung” 

Facebook အေကာင့်ှင့် “Khaing Zaw Moe” 

Facebook   အေကာင့်တိုသည ်  အသိေပး 

သတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 

ေစရန်ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊    ဝါဒ 

ြဖန်ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် 

တရားဥပေဒှင့်အည ီ    ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ    ေဆာင်ရက်  

ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ် 

များသည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

ကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ    အားေပး 

ကညူြီခင်းြပလုပ်ခ့ဲသူများအား ဥပေဒှင့်အည ီ   

ထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊    ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။                  သတင်းစ်

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

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ဂွမိနယ်တွင ်ေတာင်သူများအား 

မျိးစပါးမျိးေစ ့ေထာက်ပံ့ေပးအပ်



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

ပုသိမ်      ဇွန်       ၇

ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး အားကစားပိင်ပဲွ 

များသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် တိုင်းကိုယ်စားြပ 

ုိးရာြခင်းလံုး၊ တိက်ုကွမ်ဒိှုင့ ်ေဘာ်လေီဘာအသင်း 

များ၏  သပ်ုြပပဲွကိ ု   ယေနနနံက်ပိင်ုးက  ပုသိမ်မိ 

ကိုးသိန်းအားကစားုံ၌ြပလုပ်ရာ   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အစိုးရအဖဲွဝန်ကီးများ 

ှင့ ်တိင်ုးအဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးကသည်။

ဆက်လက်၍      ညေနပိုင်းတွင ် ၂၀၂၂  ခုှစ်     

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအားကစားပိင်ပွဲများ

သို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

ကိယ်ုစားြပ ိုးရာြခင်းလုံး၊ တိက်ုကွမ်ဒိ၊ု ေဘာ်လေီဘာ 

အသင်းများအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံေပးအပ်ပွဲကို 

ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌ြပလုပ်ရာ တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ်က“မိမိတိုတိုင်းေဒသကီးအေနြဖင့် ြပည်နယ် 

ှင့်တိင်ုးေဒသကီး အားကစားပိင်ပဲွများအားလံုးကုိ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်လျက်ရှိပီး   ေလ့ကျင့်မ ၊ နည်းစနစ် 

ေကာင်းမွန်မ ၊ ကံခ့ိင်ုမ များြဖင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ပီး  ဆုတံဆိပ်များရရှိေအာင်  ကိးစားကရန်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အားကစားပိင်ပဲွများ၏ 

ဆုဖလားများရရှိေအာင ်       စွမ်းေဆာင်ိုင်ပါေစ 

ေကာင်း” တိက်ုတွန်းေြပာကားသည်။  ဝန်ကီးချပ်က 

တုိင်းေဒသကီးကုိယ်စားြပ ုိးရာြခင်းလံုး ၊ တုိက်ကွမ်ဒုိ၊ 

ေဘာ်လီေဘာအသင်းများအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံ 

ှင့် ချးီြမင့်ေထာက်ပ့ံေငွများကုိ   တာဝန်ရိှသူများထံ 

ေပးအပ်ခဲ့ပီး    ပိင်ပွဲဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့် 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်၊ အုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပ၊ အားကစား 

သမားများှင် ့       ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                     တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်းကုန်း    ဇွန်   ၇

သယဇံာတှင့်   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ ခုှစ်   မိုးရာသီပျိးပင်များ   ေပးအပ်ပွဲကိ ု

ပုသိမ်ခိုင် ေကျာင်းကုန်းဘိနယ ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနက  ဦးေဆာင်၍ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင်  ေကျာင်းကုန်းမိ  သစ်ေတာပျိးဥယျာ်၌ 

ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆုိပါပျိးပင်များ ြဖန်ေဝေပးရာသုိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစိုးဝင်းှင့်အဖွဲဝင်များ၊    ေရကည ်

မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန ေကျာင်းကန်ုးဘနိယ် သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ၊ 

ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ေကျာင်းကုန်းမိနယ ် ဇရပ် 

ကွင်းအပ်ုစ ုစာြဖစေုကျးရာ၊ လသူန်ေချာင်အပ်ုစ ုကညင်တိက်ုေကျးရာှင့် 

သစ်ဆမ့်ိကန်ုးအပ်ုစ ုနက်ေချာင်းေကျးရာများသုိ တစ်ရာလ င် က န်းပျိး 

ပင် ၆၀၀၊ မန်ဂျန်ရှားပျိးပင် ၆၀၀ ှင့် မေဟာ်ဂနပီျိးပင် ၆၀၀၊ ယကူလစ် 

ပျိးပင် ၂၀၀ စုစုေပါင်းပျိးပင ်၂၀၀၀ စီြဖင် ့ေကျးရာသုံးရာအား ပျိးပင် 

၆၀၀၀ ကို အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့သည်။ 

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကမ ာကီးပူေွးလာမ ကို 

ကာကွယ်ရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးတုိအတွက် 

က န်းပျိပင် ၅၀၀၀၊ မန်ဂျန်ရှားပျိးပင် ၈၀၀၀၊ ယူကလစ်ပျိးပင် ၃၀၀၀၊ 

မေဟာ်ဂနီပျိးပင ်၄၀၀၀ တိုအြပင် အပိုေဆာင်းပျိးပင ် ၂၀၀၀ တိုကို 

ပျိးေထာင်ထားရှိပီး   လိုအပ်သည့်ြပည်သူများထံသို   အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေချာင်းသာ    ဇွန်   ၇

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ပသုမ်ိ 

ခိုင်    ေချာင်းသာမိအတွင်းရှ ိ

အေြခခပံညာ စာသင်ေကျာင်းများ 

၌  ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါများ 

မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး    လုပ်ငန်းများှင် ့

ေကျာင်းအေြခြပ ကာကွယ်ေဆး

ထုိးံှြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနများကို   ယေန  

နံနက်   ၉   နာရီက  ပုသိမ်ခိုင ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ     ဥက    

ဦးလင်းကိကုိှုင့်   တာဝန်ရိှသမူျား 

က  ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ေရှးဦးစွာ      ေချာင်းသာမိ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးသီဟေအာင ်

ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ေချာင်းသာမိ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါများ မြဖစ်ပွားေစေရး ကိတင်ကာကွယ်

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်း ေဒသကီး အားကစားပိင်ပွဲများသိုဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် တိုင်းကိုယ်စားြပအားကစားအသင်းများအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံေပးအပ်

ကျန်းမာေရး၊ မီးသတ်၊ ကက်ေြခန ီ

သူနာြပ    တပ်ဖွဲများပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲများက  ဆိပ်ကီး 

ေကျးရာ အလယ်တန်းေကျာင်းခွ ဲ

၌ ြခင်ေဆးဖျန်းြခင်း၊ အဘတ်ိေဆး 

ခတ်ြခင်းှင့် ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ်၊ 

လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနမ  

များကို  ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍     အမှတ်(၁)  

အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း 

တွင်   ေကျာင်းအေြခြပ   အသက်  

၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အထိ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆး   ထိုးှံေပးြခင်း 

လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနမ  

တုိကုိ      ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ဆရာ  ဆရာမများကိ ု လိအုပ်သည် 

များ လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။ 

ေဆွးေွး

ထိုေနာက်              ေချာင်းသာမိ 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်    ဌာန 

ဆိုင်ရာများှင် ့          ေတွဆုံပီး 

မိသန်ရှင်း                  သာယာလှပေရး၊ 

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး၊      မိုးရာသီေရစီး 

ေရလာေကာင်းမွန်ေရး၊  ရပ်ကွက်/

ေကျးရာလံု ခံေရးှင့် ေဒသဖွံဖိး 

ေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 

အေနများကိ ုေဆွးေွးေမးြမန်းပီး    

လိအုပ်သည်များ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။           မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်းကုန်းမိ သစ်ေတာပျိးဥယျာ်၌ 

ပျိးပင်များ အခမ့ဲြဖန်ေဝ

ဘားအံ  ဇွန်    ၇

ကရင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည ်ယေနနံနက် ၉ နာရီ 

တွင်   အလုပ်သင် (ေနစား)ဝန်ထမ်းများ  လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း 

(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကရင်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ုံး ဘားအံမိ၌ ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှး   ဦးစုံမိုင်းက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး     ေကာ့ကရိတ်ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး   

ဦးေစာဖွန်စမိုက်က သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို ခိုင်/မိနယ်/စခန်းများမှ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူေြခာက်ဦးတက်ေရာက်၍   သင်တန်းကို   

ဇွန် ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ငါးရက်ကာ   ဖွင့်လှစ်ပိုချသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                       သတင်းစ်

ဘားအံမိနယ်၌ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ေမာ်လမိင်က န်း   ဇွန်  ၇

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး   ေမာ်လမိင်က န်း မိနယ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို ယမန်ေနက ထီပါလယ်ေကျးရာအုပ်စု 

မိေချာင်းေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲေတာ်သို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   ကိုယ်စား   ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး    ဦးသက်ိုင်ေထွး၊ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ်   ေစာ်ကဲေချာင်းေကျးရာေနြပည်သူများ 

စုေပါင်း၍ ေစာ်ကဲတံတားအနီး ေမာ်လမိင်က န်း-ဝါးခယ်မ ကားလမ်း 

ေဘး၌  မန်ဂျန်ရှားပျိးပင် ၄၀၀ ှင့ ်ကညင် ပျိးပင် ၁၀၀ စစုေုပါင်းပျိးပင် 

၅၀၀ တိုကိ ုစေုပါင်း စိက်ုပျိးကပီး အဆုိပါမုိးရာသီသစ်ပင် စိက်ုပျိးပဲွသုိ 

ေဒသခံြပည်သူ ၇၀ ခန် တက်ေရာက ်စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                     

ေအာင်ေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်    ၈၊  ၂၀၂၂

“ဟဲ့ဟဲ့- ဘွားေလးေရ မိက ေဘာင်းဘီတိုကီး 
ဝတ်ထားတာ ကည့်ရတာတစ်မျိးကီးေနာ”်

“ဟုတ်တယ်ေနာ်၊ ရာထဲကသူေတွက သူကို 
ဆိုရှယ်ဘွားေလးလို    နာမည်ေတာင်ေပးထား 
ေသးတယ်” 

“သူကလည်း   လန်းတယ်ေလ   ကိုဦးရဲ။ 
ေဘာင်းဘီတိုနဲ    တီရှပ်လက်ြပတ်ပဲဝတ်တာေလ။ 
ဖိနပ်ကိုလည်းကည့်ဦး ေလဒီ ှးဆိုလားပဲ” 

ေမာင်ထူး၊ ကိဦုးှင့ ်ပစူူးမတိုသုံးဦးအြပန်အလှန် 
ေြပာေနကသည်များကိ ုဘိုးေလးက က်က နားစွင့်  
ေနသည်။ ပီးမ ှြဖည်းြဖည်းချင်းြပန်ေြပာသည်။ 

“ဒါကေတာကွ့ယ်။ ေရ မကိ ငယ်ငယ်ကတည်းက 
ဒလီိပု ဲဝတ်စားလာတာ။ ခလုိ ုအသက်အရယ်ရလာတဲ ့
အခါမှာလည်း ဒီအတိုင်းဝတ်ေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 
ကည့်ရတာ တစ်မျိးကီးကိ ုြဖစ်ေနေတာ့တာေပါ့”

“ဟတ်ုကဲ ့ဘိုးေလးေရး ဝတ်စားဆင်ယင်မ ဟာ  
အသက်အရယ်အလိုက ်ကွဲြပားမ ရှိသင့်သလား” 

“ရိှရမှာေပါကွ့ယ်။ ရိှကိရိှုရမယ်။ အသက်အရယ် 
အလိုက်    ဝတ်စားဆင်ရာ   ယ်ေကျးမ ရှိဖိုေတာ့ 
လိုတယ်။ အသက်အရယ်အားြဖင့ ်ကေလးဘဝမှာ  
ဝတ်ဆင်တ့ဲအခါ ှစ်သက်ရာကုိ ဝတ်ဆင်လုိရတယ် 
ဆိုေပမဲ့ ကျား၊ မခွဲြခားဝတ်ဆင်ရတာမျိးေတာင ်
ရိှေသးတာပ။ဲ အသက်အပိင်ုးအြခားအလိက်ု ဝတ်သင့် 

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ ဝတ်စားဆင်ရာယ်ေကျးမ (၉) 
တာကို ဝတ်ဆင်ဖိုလိုအပ်သလိ ု  မဝတ်သင့်တာကိ ု
လည်း မဝတ်ဆင်မိဖို လိုအပ်တယ်ကွယ့”်

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထားပါ့မယ”် 
“ဝတ်စားဆင်ရာ ယ်ေကျးမ အရ  အသက် 

အရယ်နဲ     လိုက်ဖက်ညီတဲ့အေရာင်တို၊   ဒီဇိုင်းတို 
အဝတ်အထည်ပုံစံတိုကို    ေရးချယ်ကည့် ကာ  
ယ်ေကျးသိမ်ေမွစွာ     ဝတ်ဆင်တတ်ဖိုလိုတယ်။ 
ိင်ုငြံခားသားေတလွိ ုလွတ်လပ်မ ကိ ုေရှတန်းတင်ပီး  
ဝတ်ချင်တာဝတ်ကဆိုတာ အတုခိုးမှားတာ၊  ကိုယ့်  
ယ်ေကျးမ ကိုေမ့ပီး လွတ်လပ်မ ကို အခွင့်အေရး 
တစ်ရပ်အြဖစ ်    အသုံးချတာ၊   ကိုယ်ကိက်တာ 
ကိယ်ုဝတ်တာပ ဲဆိတုာမျိးေတာ ့ဆင်ြခင်ရမယ်ေနာ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး။ က န်ေတာ့်ဝန်းကျင်မှာ 
ေတွေနရတာေတကွေတာ ့အမျိးမျိးရိှပါတယ်။ အချိ  
အဘိုးအဘွားအရယ်ေတွကိုက    ဝတ်ဆင်ကတာ 
လငူယ်ေတေွတာင် ေငးယရူတဲအ့ထပိါပ ဲဘိုးေလးေရ” 

ေမာင်ထူး၏စကားကို    ဘိုးေလးက က်က 
နားစွင့်ရင်း    ေခါင်းညိတ်ေနေလသည်။    ပီးမ ှ
ေရေွးကမ်းြပည့ြ်ပည့တ်စ်ခွက်ကိ ုတစ်ကျိက်တည်း 
ေမာ့ေသာက်လိုက်သည်။ 

“ေမာင်ထူးေြပာတာလည်း မှန်ပါတယ်။ အချိ 
ကေတာ့    အေတာ်ေလးအကျည်းတန်ပါတယ်။ 
ေကျးလက်ေဒသမှာထက် မိကီးေတွမှာ အြမင် 

မေတာ်တဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မ ေတွကို   ပိုပီးေတွရ 
တယ်။   ခုေခတ်အေခ အရေတာ့    ေခတ်မီတာ၊ 
ေခတ်ဆန်တာ၊ လန်းတာဆိလုားပ။ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု
ေမ့ထားတာလား၊ အေလးမထားတာလား မသိိုင် 
ေအာင်ပါပဲ။ ကိုယ့်သေဘာ ကိုယ်ေဆာင်တာ  ဆိုပါ 
ေတာ့။  အြမင်မေတာ်တာကိုေတာင ်   ေြပာမယ့်သ ူ
မရိှဘူးြဖစ်ေနတာ။ လွတ်လပ်ခွင့ဆ်ိတုာနဲ ကိင်ုေပါက် 
ေနကတာေလ” 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး၊   ရာက   ဘွားေလးေရ မိ 
ဝတ်ဆင်တာကေတာ့ အသက်အရယ်နဲ  မအပ်စပ် 
ဘူးလို ဆိလုိုရေပမယ့ ်အြမင်မှာေတာ့ မိင်ုးဘူးေနာ်  
ဘိုးေလး” 

ဘိုးေလးက က်၏  စကားအဆုံးမှာ   ပူစူးမ 
ေြပာလုိက်သည့်စကားေကာင့် ဘိုးေလးက က်ခမျာ 
ေတွခနဲြဖစ်သွားရသည်။    အတန်ငယ် တ်ဆိတ် 
ေနရာမှ ြဖည်းြဖည်းချင်းဆက်ေြပာသည်။ 

“ပူစူးမေရ၊ ေြမးေြပာသလို  ေြဖေြပာေြပာရရင် 
ေတာ့ရတာေပါ့။ အြမင်မုိင်းေပမယ့် ယ်ေကျးတာ 
ေတာ့  မဟုတ်ဘူးေလ။ ေနာင်လာေနာက်သားေတွ 
အတယု ူမှားမှာစိုးရိမ်ရတယ်ကွယ့။်    ဝတ်စားဆင်ရာ  
ယ်ေကျးမ ရဲမေူဘာင်နဲတိင်ုးတာရင် မတင့တ်ယ်ဘူး  
ြဖစ်ေနတယ်။ မအပ်စပ်ဘူး ဆိပုါ ေတာ။့ ယ်ေကျးမ နဲ 
တိုင်းတာရာမှာ ရင်းှီးရာရင်းှီးေကာင်းမရှိရဘူး။  

ခင်မင်လို၊ ေဆမွျိးမိုလို၊ ဘက်လိက်ုလိုလည်း မရဘူး။ 
ေလ ာေ့ပါလ့ိုလည်းမရဘူး။  တကိျေသချာေနရမယ်။ 
အသက်အရယ် ကန်သတ်ချက်  မူေဘာင်ကလည်း 
ရိှေနတယ်။ ေဝဖန်တယ်သုံးသပ်တယ်ဆိတုာ တာဝန် 
ကီးတယ်။ မှန်ကန်ပီးသေဘာမ ေနဖိုလိုတယ်။” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး”
ေမာင်ဦးတုိ သံုးဦးပိင်တူ ြပန်ေြပာလုိက်ကသည်။ 

ဘိုးေလးက က်က အေဝးသိုေငးကည့်ေနသည်။ 
“အဝတ်အစား        ဝတ်ဆင်တဲ့ေနရာမှာ 

သိပ်အေရးကီးတယ်။ အမ မဲ့  အမှတ်မဲ့ေနရင်ေတာ့ 
ရတာေပါ့။ ဆိုပါစိုကွယ ်ဘုရားေကျာင်း၊    ဘုန်းကီး 
ေကျာင်းေတဆွသွီားမယ်ဆိရုင်  ဘရုားေကျာင်းကန် 
နဲသင့်ေလျာ်တဲ့     အဝတ်အစားကို     ဝတ်ရမယ်။  
အိမ်မှာေနရင်     အိမ်နဲသင့်ေလျာ်တဲ့အဝတ်ေပါ့။ 
ေဈးသွားမယ်ဆိုရင် ေဈးနဲသင့်ေလျာ်တဲ့ အဝတ် 
အစားမျိး၊ ပွဲလမ်းသဘင်သွားမယ်ဆိုရင ်ပွဲလမ်းနဲ  
သင့်ေလျာ်တဲ့အဝတ်၊   အတန်းပညာသင်ေကျာင်း 
သွားရင ်ေကျာင်းနဲသင့်ေလျာ်တဲ ့အဝတ်အစား၊ ုံး  
သွားရင ်ုံးနဲသင့်ေလျာ်တဲ ့အဝတ်၊ အလုပ်သွားရင ်
အလုပ်နဲသင့်ေလျာ်တဲ ့အဝတ်အစားတိုကို   ေနရာ 
ဌာန သင့်ြမတ်ေအာင ်ယ်ေကျးစွာ  ဝတ်စားတတ် 
ရမယ်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထားပါ့မယ”် 

ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

အသံတိတ်နဲ  ကျတိ်ငိုသည် ဓမ ဒူတ

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ အသံတိတ်နဲ ကျတ်ိငုိသည်စာအုပ်မှ  ဆရာေတာ် 

၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)
ဒါက လမူ ေရးေပါ။့ စီးပွားေရးဘက် 

ဆိရုင်လည်း မဘိရဲ လက်ငတ်ုလက်ရင်း 
ကို တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့ ်  ြမင့်တင ်
ိုင်ကေစချင်ကပါတယ်။    မိဘရဲ 
မျိးိုးစ်ဆက်     ိုးသားခဲ့တဲ့ဂုဏ်၊ 
တည်ကည်တဲ့ဂုဏ်၊  သဇာရှိတဲ့ဂုဏ ်
စတဲ့    ေကာင်းသတင်းဂုဏ်ေတွကို 
မေပျာက်မပျက်ေစဘ ဲ တိုးတက်ေအာင် 
ေစာင့်ေရှာက်ေစချင်ကပါတယ်။  

ဒါက ြပည့်စံုတ့ဲမိဘေတွရဲ ေမ ာ်လင့် 
ချက်မျိးေတွေပါ့။    တကယ်လိုများ 
ဘဝကအံကျိးေပးေကာင့ ်မြပည့စ်ုခံဲတ့ဲ ့
မိဘေတွကေတာ့     သားသမီးေတွ 
လက်ထက်မှာ     ဒီလိုမြဖစ်ေအာင ်
အမျိးမျိးဆုံးမ၊    အမျိးမျိးနည်းြပလို 
ေပးခဲ့ကပါတယ်။  

မိဘက   ပညာအားနည်းရင  ်
သားသမီး     ပညာတတ်ြဖစ်ေအာင်၊  
စီးပွားေရးအားနည်းရင်လည်း စီးပွားေရး 
ဘက်က ေအာင်ြမင်ေအာင် တတ်ုိင်သမ  
ေြမေတာင် ေြမာက်ေပးကပါတယ်။ 
ဒါေတဟွာ မဘိေတရွဲ ေမတ ာေတပွါပ။ဲ 
ေြပာလို ဘယ်ကုန်ိုင်ပါ့မလဲ။ 

မိဘေမတ ာဆိုတာ ဘယ်ေလာက် 
အစွမ်းထက်သလ ဲကည့်ပါဦး။  တချိ  
အေဖလုပ်တဲ့သူေတွဟာ  အရက်ကို 
တကယ်ကိက်ပါတယ်။    မနက်ရည် 
ညရည် ဆက်ေနေတာ့တာပါပဲ။ အရက် 
ကို  ဘယ်ေလာက်ကိက်သလဲဆိုရင ်
ထမင်းနဲနယ်ပီး    စားတဲ့ေသာက်တဲ ့
အထိ ကိက်တဲ့သူကို ေတွဖူးပါတယ်။ 

ဒဘီဝ အရက်သမားဘဝနဲ နဂိုံးချပ် 
ေတာ့မယ်လို တစ်ရာလုံးက  သိေနက 
ပါပီ။ ဒါေပမဲ့  အရက်ြပတ်သွားတယ်၊ 
အံ့ဩကတာေပါ့။    ဘာေကာင့်လဲ 
ေဆးုံတက်ြဖတ်သလား၊   ဘုရားထံ 
သစ ာဆိသုလား၊ ဘန်ုးကီးက ရတ်ဖတ် 
ေပးလို၊ ကတိခံလိုက်လိုလား။ 

မဟုတ်ပါဘူးတဲ့၊    သူစိတ်နဲသူ 
ြဖစ်တာတဲ့၊ သူစိတ် ဘယ်လိုြဖစ်သလ ဲ
ေမးေတာ့  သူသမီးေလးေတွ    သူ  
သားေလးေတ ွအခဆုိရုင်   ေြခာက်တန်း၊   

ခနုစ်တန်းေရာက်ေနပတီဲ။့    သူသားသမီး 
ေတွကို သူငယ်ချင်းေတွရဲအလယ်မှာ   
အရက်သမားရဲသား၊ အရက်သမားရဲသမီး 
ဘဝနဲ     မျက်ှာမငယ်ေစချင်လိုပါတဲ့။ 
ကိုယ်တိုင်မေသာက်ေတာ့ဘဲ ြပတ်သွား 
တာပါတဲ့။ 

အရက်ြဖတ်လို လက်လည်းမတုန်၊  
ရင်လည်းမခုန်၊     ေနမေကာင်းလည်း 
မြဖစ်တာဟာ  မိဘေမတ ာရဲ   အစွမ်း 
ေကာင့်ပဲေပါ့။  

ဒီလုိပါပဲ၊ အေမေတွရဲ  အကျင့်စုိက် 
ေတွဟာ    ေလာကအသိုင်းအဝိုင်းက 
လက်မခတ့ဲံ အေြခအေနအထိ ြဖစ်ေနပါေစ 
ဦး၊ သားသမီးကိ ုချစ်တဲစ့တ်ိေကာင့ ်လုံးဝ  
ပုံစံေြပာင်းသွားကတာေတ ွ အများကီး 
ရှိပါတယ်။ 

မိဘေတွက    သားသမီးေတွကို 
ဘယ်လုိချစ်တယ်ဆုိတာ ခဏထားပါဦး။ 
ဘယ်ေလာက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့    အေရ 
အတွက်ကိုပဲ မိဘမြဖစ်ဖူးေသးသူတိုင်း 
မေရတွက်ိုင်ပါဘူး။ မိဘေမတ ာ ဓာတ် 
သေဘာကိ ုသဖိိုကေတာ ့ ေဝလာေဝးေပါ။့ 

ဒါေကာင့်လုိပဲေြပာရမယ်နဲ တူပါတယ်။  
တချိတချိ သားသမီးေတဟွာ မဘိမျိးိုး 
ဂုဏ်ကို   မထိန်းဘဲ မေစာင့်ေရှာက်ဘဲ 
ေပျာ်ချင်တိုင်းေပျာ ်       ပါးချင်တိုင်းပါး   
ဆိုသလို    စည်းလွတ်ကမ်းလွတ်ေတွ 
ေနကတာကို ေတွရပါတယ်။ 

ြပဿနာတစ်ခုခုြဖစ်တာနဲ မသင့်ေတာ် 
တာ တစ်ခခုေုတွရတာနဲ  ဒါဘယ်သူသား 
လ၊ဲ ဒါဘယ်သူသမီးလလဲို ေြပာက ေမးက 
ှာေခါင်း ံခံကရတာေတွ ရိှကပါတယ်။ 

အဒဲလီိ ုသားသမီးမျိးနဲ  အတေူနရတဲ ့
မိဘေတွဟာ  ရင်ထဲက  အသံမထွက်ဘဲ 
မျက်ရည်ခန်းတဲ့အထ ိငိုခဲ့ကရပါတယ်။ 

ဒိုသားေလး ဘယ်ေတာ့  ဒီလိုပုံစံက 
ေြပာင်းေတာ့မလဲ၊    သမီးေလးလည်း  
ဒီပုံစံကေန ဘယ်ေတာ့   ေြပာင်းမလဲလို 
ေစာင့်စားရင်း    ငိုရရင်းနဲပ ဲ  အချနိ်ေတွ 
ကုန်ေနကရတာ ရှိပါတယ်။ 

ဘယ်လုိပဲြဖစ်ြဖစ် ဒိုရဲ မျိးုိးဂုဏ်ကုိ  
ဒိုသား ဒိုသမီးေတကွေတာ ့တစ်ေနမဟတ်ု 
တစ်ေန  ေစာင့်ေရှာက်ေပးကလိမ့မ်ယ်လို 

ယုံကည်ပီး    ေမ ာ်လင့်ေနကပါတယ်။ 
ဒါဟာ မိဘတိုင်းရဲေမတ ာပါပဲ။ 

ေနာ (အမှာကံ)-နဖူးကေခ း၊  ေြခမ 
ေြပးေအာင်၊  မေှးဖန်ခါ၊  စီးပွားရှာခဲ့ရ 
ပါေသာ၊ မိဘှစ်ပါး၊ ဒိုအများ၏။ 

ဒါယဇ ံ- ေလာကုတ်ေလာကီ၊  ှစ်လီ 
တိုးပွား၊ များြပားေထွေထွ၊  စီးပွားဥစ ာ 
အေမွကို၊ 

ပဋပိဇ တ-ိ မေပျာက်မပျက်၊ ဆင့ဆ်င့် 
တက်ေအာင်၊ ဆတက်ထမ်းပိုး၊ဆဆတိုးဖို၊    
ကိးစား၍ ခံယူေလရာသတည်း။ 

“စီးပွားရှာခဲ့ရေသာ၊    မိဘှစ်ပါး၊ 
ဒိုအများရဲ၊   ေလာကုတ်ေလာက ီှစ်လီ 
တိုးပွား၊  များြပားေထွေထွ၊   စီးပွားဥစ ာ 
အေမွကို၊  မေပျာက်မပျက်   ဆင့်ဆင့် 
တက်ေအာင်၊ ဆတက်ထမ်းပိုး၊ ဆဆတိုးဖို၊ 
ကိးစား၍ ခယံေူလရာ၏” လို မဘိေတကွ  
ေမ ာ်လင့်ကပါတယ်။ 

ဒါဟာ စတတု ေြမာက် ေမ ာ်လင့ခ်ျက် 
ပါပဲ။ 

မိဘေတွ  ရှာသမ   အေမွေတွဟာ 
သားသမီးေတွဖိုပါပဲ၊    မိဘေတွဟာ 
မဘိဘဝ ေရာက်လာတာနဲ  တစ်ပိင်နက် 
အမူအရာေတွပါ   အကုန်ေြပာင်းသွားပါ 
တယ်၊ လူကိုယ်ေကာင်ကီးရဲ အမူအရာ 
ေတွ၊ လက်လ ပ်၊ ေြခလ ပ်၊  ပါးစပ်လ ပ်၊  
ဘာေတွပဲလုပ်လုပ ်ဘာေတွပဲေြပာေြပာ 
သားသမီးအတွက်ဆိေုတာ ့အမအူရာေတ ွ
ေြပာင်းကုန်တာေပါ့။ စိတ်ေတွလည်း 
ေြပာင်းကုန်တာပဲေပါ့။ 

တချိမိဘေတွဆိုရင် သားသမီးေတ ွ
အတွက် ေရှေရးပဲေြပာေြပာ ေနာင်ေရးပဲ 
ဆိုဆို၊  အားလုံးအတွက်  ေနပူမေရှာင ်
မိုးရာမေရှာင် ရှာေဖခွဲရ့တဲ၊့ စီးပွားေရးေတ ွ
စုေဆာင်းခဲ့ရတဲ့     အေမွပစ ည်းေတွ 
အများကီးပါပဲ။ 

နဖူးကေခ း ေြခမကျေအာင ်  အပင် 
ပန်းခံခဲ့ရတာေတွ ေနမေရှာင်ညမေရှာင ်
ဘယ်ေဘး ဘယ်အ ရာယ်ကိုမှ မမ ဘဲ 
သားသမီးအတွက်ဆိုတဲ့    ေမတ ာရဲ 
ဓာတ်ေတွနဲ   စုေဆာင်းခဲ့ကပါတယ်။ 
အေမွေတွကိုေပါ့။ 

တချိမိဘေတွက  လူေနဆင်းရဲက 

တာေတွလည်းရှိပါတယ်။    အဲဒီေတာ့  
သားသမီးေတွကို    ဥစ ာပစ ည်းအေမွ 
မေပးိုင်ကပါဘူး။    ဘာပဲေြပာေြပာ 
ဒိုသားဒိုသမီးကို    ပညာအေမွေတာ့ 
ေပးကိုေပးရမယ်ဆိုပီး ေကျာင်းထား 
ကတာ၊ ပညာတတ်ကီး  ြဖစ်ေစချင် 
ကတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။ 

မိဘနဲ  သားသမီးတိုအေကာင်းေတ ွ
ေြပာရရင်ေတာ ့မကုန်ိုင်ပါဘူး။  

အေမြဖစ်သူ တစ်ေယာက်   ရှိပါ 
တယ်။  သူကေဈးသည်ပါ။ အိမ်ေဈးသည်၊ 
အိမ်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး။     ေဈးကီးက 
အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကက်သားေတွကို 
တစ်ပိဿာ၊    ှစ်ပိဿာစသြဖင့်ဝယ်၊ 
ဟင်းသီးဟင်းရက ် အစုံ၊   ှမ်းဖတ်ချ်၊ 
မိုးေမ ာ်ငုတ်၊ ေရ အပ်ငုတ်ေတွကအစ 
ဝယ်ပါတယ်။ ီှးလင်ဗန်းေခ မလား ဗျပ်ပ ဲ
ေခ မလား၊   အဲဒီအထဲကို   ေရာင်းစရာ 
အသား၊  ငါး၊   ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတွ 
အကန်ုထည့ ်ရာစ်လှည့ ်ေရာင်းတာေပါ။့ 

မနက်တုံးကီးေခါက်  ၄  နာရီထ၊ 
ေဈးကီးသွားဝယ်၊   ၈  နာရီေလာက် 

ြပန်ေရာက်၊ ြပြပင်ခွဲြခမ်းပီး ဗျပ်ထဲ 
ထည့်၊   ေခါင်းေပ ရက်၊   သူများေတွ 
ချက်မီြပတ်မီအချနိ်ကစပီး  ရပ်ထဲ 
ရာထလှဲည့်ပီး ေရာင်းလိက်ုတာ ညေန 
မီးခွက်ထွန်းချန်ိေလာက်မှ ြပန်ေရာက် 
တယ်ေလ။ 

ဘယ်ေလာက် ပင်ပန်းလိက်ုသလ။ဲ 
“နဖူးကေခ း ေြခမကျတယ”်  ဆိုတာ 
ထက် “နဖူးကေခ း ေရအိင်ုထွန်းတယ်” 
လိုေတာင်  ေြပာရမလိုထ ိ  ပင်ပန်းပါ 
တယ်။ ဒါေပမဲ့  လူသာပင်ပန်းတယ်၊ 
စိတ်မပင်ပန်းပါဘူး။ သားရိှတယ်ေလ၊ 
သားကို ေကျာင်းထားပီး ပညာအေမွ  
ေပးထားတာ၊ အခုဆိုရင်  ဆယ်တန်း 
ေအာင်လို      တက သိုလ်ကီးကို 
ေရာက်ေနပီေလ။ 

ေတာ့် သားက အရယ်ေရာက်ပီပဲ၊ 
အလုပ်ေလး ဘာေလး ေနစားဝင်လုပ် 
ခိင်ုးပါလား၊ ေတာ့် ကည့ရ်တာ ပင်ပန်း 
လွန်းပါတယ်တဲ့၊ အိမ်နီးနားချင်းေတွ၊ 
ေဈးဝယ်ေတွက ေြပာကတာေပါ့။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 



ဇွန်    ၈၊  ၂၀၂၂

ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ
အြပစ်ကင်းေသာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ ်

အနဝဇ ာနိကမ ာနိ။ 

“အြပစ်မရိှေသာ အမ တုိကုိြပရြခင်း၊ အြပစ်ကင်းေသာအလုပ်တုိ

ကုိလုပ်ြခင်း (သုိမဟုတ်) အများအကျိးသယ်ပုိးြခင်း၊ အြပစ်ကင်းေသာ

အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ”်လို ြမန်မာလို အဓိပ ာယ်ရတယ်။ 

၃၈-ြဖာ မဂ  လာကဗျာများရဲ ပ မေြမာက် ကဗျာြဖစ်တဲ ့“လိက်ုနာ 

ကျင့်သုံးေရးမဂ  လာေလးပါး”ထဲက  နံပါတ်ေလး  မဂ  လာတရားပဲ 

ြဖစ်တယ်။ သားတိုသမီးတို၊ ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက် ဘဝတစ်သက်တာ 

မှတ်သားကရမယ့ ်မဂ  လာတရားေတွပဲေပါ့။ 

ဟိုး..ေရှးေရှးတုန်းအခါက..။ 

ကဿပြမတ်စွာဘရုားရှင်လက်ထက်ေတာ်အချန်ိက ြဖစ်ေပတယ်။ 

ဗာရာဏသီြပည်မှာ ြဗဟ ဒတ်မင်းကီး အုပ်ချပ်စိုးစံေနစ် ကာလက 

ေပါ့ကွယ်။ 

“သံဃာတစ်ပါးဆွမ်းကပ်လှဖို စာရင်းေပးပါတယ”် 

ဘုရားအမှးရှိတဲ့  သံဃာေတာ်များကို  မိသူမိသားအားလုံး 

ဆွမ်းကပ်လှကမယ့်သတင်းက ဗာရာဏသီမိတွင်းမှာပျံှံေနတာ 

ေကာင့် ဗာရာဏသီမိသားြဖစ်တဲ့ ဆင်းရဲသားလက်လုပ်လက်စား  

မဟာဒုက်ကလည်း သံဃာတစ်ပါးဆွမ်းကပ်လှဖို  စာရင်းေပးခဲ့တာ 

ြဖစ်တယ်။   မဟာဒုက်ဟာ  ဝမ်းသာအားရစွာနဲ ြပန်လာပီး  ဇနီးကို 

ေြပာြပရာ ှစ်ဦးသေဘာတူကည်ြဖကကာ ေကျနပ်ကည်ူးေနေလ 

တယ်။ 

“မဟာဒုက်ေရ၊   ဒီေန    အလုပ်တွင်ကျယ်တဲ့အြပင ်   သီချင်း 

တေအးေအးနဲ  ေပျာ်ရ င်ေနပါလား” 

ေရခပ်၊ ထင်းခဲွအလပ်ုေတကွိ ုတစ်ခဏအတွင်းမှာ ြပည့စ်ုံပီးေြမာက် 

ေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်တာကိ ုသူေဌးကီးက သတိထားမိတဲ့အတွက ် 

ေမးြမန်းြခင်းြဖစ်တယ်။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ သူေဌးမင်း၊ သံဃာတစ်ပါးဆွမ်းကပ်လှဖို စာရင်း 

ေပးထားတာေကာင့ ်ဒေီနလပ်ုအားခနဲ  ဆွမ်းကပ်လှရေတာ့မှာြဖစ်လုိ  

ေပျာ်ရ င်စွာနဲအလုပ်ကိးစားေနေကာင်းပါခင်ဗျာ၊ သူေဌးမင်းခုိင်းစရာ 

များရှိေသးရင် အလိုရှိသမ  ခိုင်းေစိုင်ပါတယ်၊ က န်ေတာ်မျိး  အမ  

ေဆာင်ရက်ရန် အသင့်ရှိေကာင်းပါ” 

မဟာဒုက်စကားကိုကားလိုက်ရတဲ့   သူေဌးကီးဟာ  များစွာ 

ေကျနပ်အားရြဖစ်သွားပီး ဆန်တစ်ကွမ်းစားနဲ  ချက်ြပတ်စရာအချိကိ ု

ေပးလိက်ုသတဲ။့ မဟာဒက်ုရဲ ဇနီးကလည်း သေူဌးကေတာ်ကီး အမ်ိမှာ 

ဆန်ဖွပ်ရာ ထူးထူးြခားြခား  ေပျာ်ရ င်စွာနဲ  စိတ်ပါလက်ပါေဆာင်ရက ်

ိင်ုတာေကာင့ ်ဆန်ြဖေတွများစွာရလုိ သေူဌးကေတာ်က ေမးြမန်းရာ  

ယေနလုပ်အားခနဲ  သံဃာတစ်ပါး ဆွမ်းကပ်လှခွင့်ရမှာမို  ေပျာ်ရ င် 

ကည်ူးေနရပါေကာင်းေြပာတဲ့အခါ ဆန်၊ ဆီ၊ ိုတိုအြပင် ချက်ြပတ်  

စရာအိုးတိုကိ ုေပးကမ်းလိုက်ေလသတဲ့ကွယ်။ 

မဟာဒုက်တိုလင်မယားဟာ ေပျာ်ရ င်စွာနဲ    အိမ်ြပန်လာကပီး 

ဆွမ်းချက်ဖိုြပင်ဆင်ကေတာ့တာေပါ့။ မယားြဖစ်သူက ဆွမ်းချက်ဖို 

စီစ်ေနစ်မှာ မဟာဒုက်က ဟင်းရက်ခူးဖုိ ြမစ်ကမ်းဘက်သုိ သွားကာ 

ေပျာ်ရ င်စွာနဲ  ဟင်းရက်များခူးပီး တံငါတိုကို ဝိုင်းဝန်းကူည ီငါးေရာင်း 

ေပးရာ  ခဏအတွင်း ေရာင်းကုန်လို သံဃာတစ်ပါး   ဆွမ်းကပ်လှဖို  

ေနာက်မကျေအာင်ြပန်ေတာ့မယ်လိုဆိုလာတဲ့       မဟာဒုက်အား 

ဆွမ်းဟင်းချက်ိုင်ရန်   ငါးကင်းေလးေကာင်ကို   သဲထဲကေဖာ်ပီး 

ေပးလိက်ုေလတယ်။ ငါးကင်းသားနဲ ဆွမ်းကပ်လှရမှာမို မဟာဒက်ုဟာ  

ေပျာ်လိုမဆုံး ြဖစ်ေနတာေပါ့ကွယ်။ 

“ဆွမ်းကပ်လှကမှာဆုိေတာ့ ကုသုိလ်အဖုိ ကူညီပါရေစ၊ အချက် 

အြပတ်ေကာင်းစွာတတ်ပါတယ”်

မဟာဒုက်လင်မယားရဲ    ေစတနာြပင်းြပမ ၊    ြမတ်စွာဘုရား 

ကိုယ်ေတာ်တိုင်က  သူဆင်းရဲမဟာဒုက်အိမ်မှာ   ဆွမ်းဘု်းေပးမယ့ ်

အေကာင်း ကိတင်သိြမင်တာေကာင့ ်သိကားမင်က လုလင်အသွင ် 

ဖန်ဆင်းကာ ဆွမ်းချက်ြပတ်ရာမှာ ကူညီေပးရန်ေြပာရာ  လက်ခံမ  

ြပတာေကာင့ ်သိကားမင်းက နတ်သဇာတိုကိုထည့်ကာ ချက်ြပတ် 

ေလတယ်။ 

“ခင်ဗျာ၊ ဘာြဖစ်တယ်၊ သံဃာတစ်ပါးမှ မကျန်ေတာ့ဘူး၊ ဟုတ်လား၊ 

စာရင်းေပးထားရက်နဲဗျာ၊  ဘယ်လိြုဖစ်လို က ု်ပ်အတွက် သဃံာမကျန် 

ေတာ့ရတာလဲ ကူညီကပါဦးဗျာ၊ ဆွမ်းကလည်းအဆင်သင့် ချက်ြပတ် 

ပီးေနပါပ ီကူညီကပါဗျာ၊ ကူညီကပါ” 

မဟာဒုက်ခမျာ  ေခါင်းနားပန်းကီးသွားပီး   ပျာရိပျာယာြဖင့ ်

ဟိေုြပးဒေီြပး၊ ဟိလုူေြပာ၊ ဒလီူေြပာနဲ  ြဖစ်ေနေလရာ ြမတ်စွာဘရုားက 

သိြမင်ေတာ်မူပီး မဟာဒုက်လာေရာက်ပင့်ေလ ာက်မ ကို အဆင်သင့်  

ေစာင့်ေနေလေတာ့တယ်။ 

“မဟာဒုက်ေရ စာရင်းသွင်းဖုိကျန်ခ့ဲလုိ သံဃာတစ်ပါးမှ မရိှေတာ့ 

ေပမယ့် ြမတ်စွာဘုရားေတာ ့  ရှိေသးတယ်   ေမာင်မင်းသွားပင့်ကည့ ်

ေပါ့ကွာ” 

စာရင်းမှတ်တမ်းေရးသွင်းသူက  ေြပာေလရာ   မဟာဒုက်ဟာ 

ြမတ်စွာဘုရားေကျာင်းေတာ်ဆီသုိ အေြပးသွားေလတယ်။ ဗာရာဏသ ီ

မိက ဘုရင်မင်းြမတ်နဲတကွ သူေဌးသူက ယ်တိုက ဘုရားရှင်ဆီက  

သပိတ်ရရှိေရး  ေစာင့်ဆိုင်းေနတဲ့ကားက  ဆင်းရဲသား  မဟာဒုက ်

ေရာက်လာလို ဝိင်ုးဝန်းကာေမာင်းထတ်ုတာကိခုရံေပမယ့ ်ဇဲွမေလ ာဘ့ ဲ 

ြမတ်စွာဘုရားထံဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားေလရာ  ြမတ်စွာဘုရား 

ကလည်း မဟာဒုက်အား သပိတ်ေတာ်ကို ေပးသနားေတာ်မူလိုက်ရာ 

ြမတ်စွာဘုရားကိ ုဆွမ်းကပ်လှခွင့ ်ရရှိသွားေတာ့တာေပါ့ကွယ်။ 

ထူးကဲတဲ့ဆွမ်းအလှကုသိုလ်ေကာင်းမ ေကာင့်  ေရ မိုးေငွမိုးတို 

ရာသွန်းကာ ဆင်းရဲသား မဟာဒုက်လင်မယားလည်း သူေဌးဘွဲထူး  

ဂုဏ်ထူးကိ ုရရှိသွားကေတာ့သတဲ့ကွယ်။ 

အနဝဇ ာနိကမ ာနိ။ “အြပစ်မရှိေသာ အမ တိုကိုြပရြခင်း၊ အြပစ် 

ကင်းေသာအလပ်ုတိုကိ ုလပ်ု ြခင်း (သိုမဟတ်ု) အများအကျိးသယ်ပိုးြခင်း၊ 

အြပစ်ကင်းေသာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ”်လို  ြမန်မာလို  အဓိပ ာယ်ကို 

ေဖာ်ေဆာင်တဲ့ နိပါတ်ေတာ်လာမှတ်သားစရာ ပုံဝတ တစ်ခုပါပဲ။ 

သားတိုသမီးတို၊ ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက်သာမက လတူိင်ုးလတူိင်ုး 

အသိက ယ်ကာ ကျင့်ေဆာင်ကရမယ့် “လိုက်နာကျင့်သုံးေရးမဂ  လာ” 

နည်းနာေတွေပါ့ကွယ်။  ။ 

ေအာင်ြခင်းရှစ်ပါးမဂ  လာ 
နေ ာပန နဂါးမင်းကုိေအာင်ြမင်ြခင်း 

“ချစ်သားတို  နဂါးသည်   သင်တို 

အေပ  စိတ်ဆုိးအမျက်ထွက်ေနတယ်။  

သူတန်ခိုးနဲ   ဖုံးအုပ်ထားလို ြမင်းမိုရ ်

ေတာင် ကွယ်ေနြခင်းြဖစ်ေပတယ်။”

ြမတ်စွာဘုရားက    ရဟန်းေတာ် 

များအား မိန် ကားေတာ်မူလိုက်သည်။

ြဖစ်စ်မှာ   နေ ာပန နဂါးမင်း 

သည်   စည်းစိမ်ခံစားရန်   ြပင်ဆင် 

ခင်းကျင်းေနစ် ဘုရားအမှးြပေသာ  

သံဃာေတာ်များ       က လာသည်ကို 

နဂါးက အလွန်စိတ်ဆိုးကာ  ေဒါသ 

အမျက်ေြခာင်းေြခာင်း ထွက်ေလသည်။  

သံဃာေတာ်များ     တာဝတ သာခရီး 

က ြမန်းလ င်     ြမင်းမိုရ်ေတာင်ကို 

ြမင်ေနရမဲြဖစ်ေသာ်လည်း    ယခုမူ 

မြမင်ကရဘဲ   မည်းေမှာင်ေနသည်။ 

ထိုအေကာင်းကိ ု    အရှင်ရ  ပါလက 

ြမတ်စွာဘရုားအား  ေလ ာက်ထားြခင်း 

ေကာင့ ် ြမတ်စွာဘုရားက  ြပန်လည် 

မိန် ကားလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ဒီနဂါးကုိ    တပည့်ေတာ်အား 

ဆံုးမခွင့်ေပးေတာ်မူပါ” 

အရှင်ရ  ပါလ၏  ခွင့်ေတာင်းမ ကို 

ြမတ်စွာဘုရားက    ပယ်ေတာ်မူသည်။ 

ထိုေနာက်         အရှင်ဘဒ ိယကလည်း  

ှိမ်နင်းခွင့်ေတာင်းြပန်ရာ        ြမတ်စွာ 

ဘုရားက      ပယ်ေတာ်မူြပန်သည်။ 

ြမတ်စွာဘုရား၏သားေတာ်     အရှင် 

ရာဟုလာကလည်း             ှိမ်နင်းခွင့် 

ေလ ာက်ထားသည်ကိ ု ြမတ်စွာဘရုား က 

ပယ်ေတာ်မူပါသည်။ 

 “တပည့ေ်တာ်အား ဒနီဂါးကိ ုဆုံးမခွင့် 

ေပးေတာ်မူပါ” 

“ချစ်သားေမာဂ လာန်   နဂါးအား 

လိမ ာယ်ေကျးေအာင ်ဆုံးမပါေလာ့” 

ြမတ်စွာဘုရားက    ှိမ်နင်းခွင့ ် 

ေပးေတာ်မူေလရာ အရှင်ေမာဂ လာန် 

သည် နေ ာပန နဂါးမင်းထက် ပိုမို 

ကီးမားေသာ  နဂါးကီးအသွင်ဖန်ဆင်း 

ကာ ရစ်ပတ်ဖိညစ်ပစ်လိုက်သည်။ 

ယင်းဒဏ်ေကာင့ ်နဂါးမှာ  ြပတ်လု 

နီးပါး  ဆင်းရဲဒုက ခံစားလိုက်ရသည်။ 

နဂါးက အခိုးအလ ံများလ တ်ကာ ရန်ြပ 

ေလသည်။ သိုေသာ်  အရှင်ေမာဂ လာန် 

တန်ခုိးေတာ်ေကာင့် နဂါး၏အခုိးများမှာ  

မသိသာလှေပ။  နဂါးမီးလ ံတိုမှာလည်း 

အရှင်ေမာဂ လာန်အား  လုံးဝမထိပါးိုင ်

သြဖင့ ်နေ ာပန နဂါးမင်းခမျာ  ပိင်သမ   

 ံးရေလသည်။ 

“ငါ့ကို ဖိညစ်တာ ဘယ်နဂါးပါလဲ” 

“ငါ ေမာဂ လာန် နဂါးြဖစ်တယ်” 

“ဤသိုဆိုလ င်  ရဟန်းအသွင်ြဖင့ ်

ြပပါဦးဘုရား” 

အရှင်ေမာဂ လာန်က ြပန်ေြပာလိုက ်

ေသာအခါ နေ ာပန နဂါးမင်းက ြပန်လည် 

ေတာင်းဆိုလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အရှင် 

ေမာဂ လာန်က   ရဟန်းအသွင်ဖန်ဆင်းပီး 

နဂါး၏ ှာေခါင်းှစ်ေပါက်ထဲ ဝင်ချည် 

ထွက်ချည် လပ်ုေနလိက်ုသည်။ ထိုေနာက် 

နားှစ်ဖက်ထဲသို  ဝင်လိုက်သည်။ 

“ပါးစပ်ထဝဲင်လာရင်  ဝါးစားပစ်လိက်ု 

မယ်”ဟု   နဂါးကကံရယ်ထားသည်။ 

သိုတိုင် အရှင်ေမာဂ လာန် ဖန်ဆင်းထား 

သည့်   ရဟန်းက  ပါးစပ်ထဲသိုဝင်ကာ 

စ  က ပင်  က ေနလိုက်ေသးသည်ြဖစ်၍ 

အသက်အ ရာယ်   နီးလှေသာ်လည်း 

အရှင်ေမာဂ လာန်သည်   တန်ခိုးအရာ 

က မ်းကျင်လှသြဖင့ ်နဂါးက ရန်မြပိင်ုဘ ဲ

ြဖစ်ေနရသည်။ 

“ေမာဂ လာန် သတိထားေလာ့” 

“ဣဒ ိပါဒ်ေလးပါးကို   က မ်းကျင ်

ိင်ုနင်းစွာ ပွားများထားသြဖင့ ်ဤနဂါးမျိး 

ရာေထာင်မကပင် ဆုံးမိင်ုပါတယ်ဘရုား၊  

စိုးရိမ်ေတာ်မမူပါှင့”်

ြမတ်စွာဘုရားက     စိုးရိမ်မ ြဖင့် 

သတိေပး န်ကားေတာ်မူရာ    အရှင် 

ေမာဂ လာန်က      ြဖည်းြဖည်းချင်း 

ြပန်လည်ကာ  ေလ ာက်ထားလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

“အရှင်ေမာဂ လာန်  ခဏထွက်ပါဦး၊ 

ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ   ခုေလာက်အကာကီး 

စ  က က ေနတာ   မသက်သာလှပါဘူး 

ဘုရား” 

နဂါးက  ဒုက ဆင်းရဲခံရလွန်းသြဖင့ ်

ေတာင်းပန်  ေလ ာက်ထားေတာ့သည်။ 

သိုေသာ် နဂါးက မာန်မကျေသး။ နဂါး 

ဝမ်းဗိက်ုအတွင်းမှ အြပင်သိုေရာက်ေရာက် 

ချင်းမှာပင် နဂါးက   ှာေခါင်းေလြဖင့ ်    

တဝူးဝူးမ တ်လ တ်လိုက်ရာ      အရှင် 

ေမာဂ လာန်က စတတု ဈာန်ကိ ုဝင်စားပီး      

ခခုလံိက်ုသြဖင့ ်    နဂါး၏ အခိုးအလ ံများ    

အချည်းအှီး   ြဖစ်သွားရေလသည်။ 

နဂါးမှာ မည်သိုမ တိုက်ခိုက်မရသြဖင့ ်

ရှက်စိတ်၊      ေကာက်စိတ်တိုြဖင့်  

ထွက်ေြပးေတာသ့ည်။ အရှင်ေမာဂ လာန် 

က ဂဠန်အသွင်ဖန်ဆင်းပီး  တရကမ်း 

လိုက်ဖမ်းရာ     နဂါးကလုလင်အသွင ်   

ေြပာင်းကာ ဝန်ချေတာင်းပန် ကန်ေတာ ့

ရှာသည်။ 

“အရှင်ဘုရားများကုိ  ကုိးကွယ်ရာဟ ု

ဆည်းကပ်ပါ၏။    ဆုံးမေတာ်မူပါ။ 

အြပစ်ကုိလည်း   သည်းခံေတာ်မူကပါ 

ဘုရား” 

အရှင်ေမာဂ လာန်သည်နဂါးအား  

ဘရုားထေံခ လာပီး ြမတ်စွာဘရုားအား 

ဝန်ချကန်ေတာ့ေစလိုက်သည်။ 

“အို- နဂါးမင်း   ချမ်းသာသုခှင့် 

ြပည့စ်ုပံါေစသတည်း”ဟု ြမတ်စွာဘုရား 

က ေမတ ာေပးေလသည်။ ဤသည်မှာ 

ြမတ်စွာဘုရားက နေ ာပန နဂါးမင်းကိ ု

ေအာင်ြမင်ြခင်းပင် ြဖစ်ေပေတာသ့ည်။ ။

သုေတသီ ဦးသိမ်းဇံ



ဇွန် ၈၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ရယ်လိုက်မိသည်။ 

စကားဝိုင်းမ ှသူ အလျင်စလို ထလာမိ 

ြခင်း၊ မျက်ှာပျက်ခဲ့ြခင်းများကိ ုပူစူးမ 

အကဲခတ်မိခဲ့ဟန် တူသည်။ ကိုေမာင ်

ေမာင်ဦးမျက်ှာညိသည်ကိ ုေတွခဲဟ့န် 

တူသည်။

“ေလးေလး အမှန်ေြပာမယ်ေနာ်။ ပစူူး 

ေြပာတာကိ ုသေဘာမကျစရာ မရှိဘူး။ 

စိတ်လည်းမဆိုးဘူး”

သူစကားကိ ုပစူူးမ ယုံကည်ဟန်မတ။ူ 

“ပူစူးေြပာတာကို ေလးေလးစိတ်ဆိုး 

သွားပါတယ်”

“ဪ၊ ကေလးရယ်။ ကေလးကို 

ေလးေလး   တကယ်စိတ်မဆိုးပါဘူး။            

ကဲ ဒါကို ေမ့ထားလိုက်ရေအာင်ေနာ”်

ပူစူးမ၏   မျက်ဝန်းကေလးမှာ ပိုမို 

ေတာက်ေြပာင်လာသည်။ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

က အဘယ်မ  ှစ်သိမ့်သည်ဆိုေစ ထို 

ကေလးမမှာ သူအမှားတစ်စုံတစ်ရာကိ ု

ကျးလွန်မိခဲ့ပီဟု ယုံကည်ထားဟန ်

တူသည်။  ယင်းအမှားအတွက်လည်း 

စိတ်ထိခိုက်မိပုံရသည်။  မျက်ရည်စက ်

ကေလးများ ပါးြပင်ေပ သို လိမ့်ေလ ာ 

ကျဆင်းလာသည်။

“ပူစူးကိ ုိုက်ပါ ေလးေလး” 

“ဟင်” 

“ေလးေလး မေကျနပ်တာရှိရင ်ပူစူး 

ကို ိုက်ပါ”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် ပစူူးမကိ ုရင်၌ 

တင်းကျပ်စွာ    ဖက်ထားလိုက်သည်။ 

ထိုကေလးမသည် မိမိအား အဘယ်မ  

တွယ်တာသည်။ အဘယ်မ  မိမိ၏ အငိ 

အြငင်မခယံလူိဘုရိှဲသည်များကိ ုစ်းစား 

တတ်လာသည်။

“ေလးေလးမှာ မေကျနပ်တာလည်း 

မရှိဘူး၊ ပူစူးကိုလည်း မိုက်ရက်ပါဘူး 

ကွယ်”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ရင်ထမှဲာ လ ပ်ရှား 

လာသည်။ ဆုိဆုိနင့်နင့် ြဖစ်လာမသိည်။ 

အဘယ်ေကာင့် သည်ြပဿနာ သည်မ  

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်   ြဖစ်လာရပါလိမ့်ဟ ု

မေကျမချမ်း ေတွးမိသည်။

“မာမီကေြပာတယ်။ ေလးေလး စိတ်ဆုိး 

သွားပီတဲ့။ သွားေတာင်းပန်ေချတဲ”့

နားအနီးမှ ကပ်၍ေြပာေနေသာ ပစူူးမ 

၏အသံကို ကားရသည်။  ကိုယ်ချင်း 

ခွာကာ  မျက်ှာကေလးကိ ု  လက်ှစ် 

ဖက်ြဖင့ ်ညပ်ကိုင်လိုက်သည်။

“ဒမီယ်၊ ေလးေလး ေြပာမယ်။ လူကီး 

ေတွဟာ ကေလးေတွကိ ုဘယ်ေတာ့မှ 

စိတ်မဆိုးရဘူး။ စိတ်ဆိုးတဲ့လူကီးေတ ွ

ဟာ ငရဲကီးတတ်တယ်သလိား။ ဒေီတာ ့

ေလးေလး ပူစူးကုိ ဘယ်ေတာ့မှ စိတ်မဆုိး 

ဘူးလို မှတ်ထားေနာ်”

ပူစူးမ၏မျက်ှာမှာ ြပန်လည် ငိမ်သက် 

လာသည်။ အနည်းအပါးဆိုသလို ရ င်ပျ 

လာသည်။

“တကယ်ေနာ် ေလးေလး” ေမးေဖာ် 

ရလာသည်။ 

“တကယ်ေပါ့ ကေလးရဲ”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်    ပူစူးမ၏ 

ပါးြပင်မ ှ   မျက်ရည်များကိ ု  သုတ်ေပး 

သည်။ ရ င်ရ င်ပျပျ    ြဖစ်လာေစရန ်            

သူကိုယ်တိုင ် ပံးလိုက်ရသည်။

ပူစူးမသည်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

ေပါင်ေပ သို တက်ထုိင်သည်။ လည်ပင်း 

ကုိ သုိင်းဖက်ေဖာ်ရလာပီ။ ပါးကုိ နမ်းေဖာ် 

ရလာသည်။

“ပူစူးေလ၊  ေလးေလးကို  သိပ်ချစ် 

တယ်။ ေလးေလးကေရာ”

“သိပ်ချစ်တာေပါ့ ”

ပူစူးမသည် တစ်ခဏချင်းမှာပင် ြပန်လည် 

ရ င်ပျလာသည်။   မျက်ှာကေလးမှာ 

ပံးလာသည်။   မျက်ရည်မေြခာက ်

ေသးေသာ   မျက်ဝန်းကေလးများြဖင့ ်

ပံးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

“ေလးေလး” 

“ဟင်” 

“ေလးေလးမှာ ပူစူးတုိလုိ သမီးကေလး 

မရှိဘူးလားဟင”်

“ဟင် ... ဟင်”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ရင်မှာ ထိတ်ခနဲ 

ြဖစ်သွားသည်။ အသည်းှလံုးကုိ လက်ြဖင့် 

ဆဲွယူဆုပ်ေြခလုိက်သည့်ှယ်ြဖစ်သည်။ 

မေမ ာ်လင့်၊   မထင်မှတ်ေသာ  အေမး၊       

ပီး-ှလုံးသည်းပွတ်ကိ ု   တိုက်ိုက်ထ ိ

ခိုက်ိုင်စွမ်းရှိေသာ အေမး။ ထိုေကာင့ ်

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး တန်ုတန်ုလ ပ်လ ပ်ကီး 

ြဖစ်သွားရသည်။

မျက်လုံးများမှာ ဝိုင်းစက ် ြပးကျယ ်

သွားရသည်။   ပါးစပ် အေဟာင်းသား 

ြဖစ်သွားရသည်။  ဪ မသိကျိးက န် 

ိုင်လှသည့်ကေလး။ သည်အေမးကိုမ ှ

ေမးရက်ပေလ။

“ေလးေလး ပစူူးကိ ုစတ်ိဆိုးသွားြပန်ပ ီ

လားဟင”်

မျက်ှာရိပ် မျက်ှာကဲကိုကည့်ကာ 

ပစူူးမက စိုးရမ်ိမကင်း ြဖစ်သွားသလိေုမး 

သည်။   သူမျက်ှာေပ မှ   အပံးသည ်

ေပျာက်ကွယ်သွားြပန်သည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် လစ်ဟင်းသွား 

ေသာ သတိကို   ြပန်လည်ထိန်းချပ်ရ 

သည်။  ပျက်ယွင်းသွားေသာ  ဣေ ကို 

ဆည်ရသည်။

စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုကာ  မျက်ှာကို 

ပံးြပရသည်။

ဆိုဆိုနင့်နင့်ရှိလာေသာကာလတွင ်

ပံးရြခင်းဟူသည်  အဘယ်မ ခက်ခဲ 

လှေကာင်းကုိ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး နားလည် 

လာသည်။

ပူစူးမ စကားဆက်သည်။

“မာမီကေြပာတယ်။ ေလးေလးဟာ 

ပူစူးကို သမီးလိုချစ်တာ၊ ေလးေလးရဲ 

သမီးကိုယ်စား ချစ်တာတဲ့။ ေလးေလး 

မှာ ပူစူးလို သမီးကေလးတစ်ေယာက်ရှ ိ

တယ်တဲ့။ ေလးေလးမှာ တကယ်သမီး 

ကေလး ရှိသလားဟင”်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်  ပူစူးမ၏ 

မျက်ှာကုိ စူးစုိက်ကည့်မိသည်။ အေြဖ 

ကိ ုမေပးမေိသး။ ထိကုေလးမ၏ စကား 

တတ်မ ကိုပင ်အြပစ်ဆိုရမလား၊ မိမိှင့် 

စပ်လျ်း၍ ေြပာြပထားေလေသာ ေမဘယ် 

ကိုပင် အြပစ်တင်ရမလားမသိ။ တစ်စုံ 

တစ်ေယာက်ကိေုတာ ့အြပစ်တင်ချင်ေန 

သည်။

အေကာင်းမ ူ    သည်အေမးများက 

ရင်ကို လ  က်လှဲလာေစ၍၊ တမ်းဆွတ် 

ေကကွဲရြခင်းကို အစေဖာ်ေပးခဲ့ေလ၍။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ မျက်ဝန်းဝယ် 

မျက်ရည်ကည ်    ေဝ့လည်လာသည်။ 

လ  က်လဲှရြခင်းသည် မျက်ရည်ကိ ုအေဖာ် 

အြဖစ် ေခ လာဟန်တူသည်။

သူသည်  ပူစူးမကို  ရင်ခွင်အတွင်း 

ေထွးပိက်ုထားလိက်ုသည်။ ဖျစ်ညစ်ထား 

လိုက်သည်။ ထိုကေလးမ၏  ေခါင်းကို 

မျက်ှာြဖင့ ်အပ်ထားလိက်ုသည်။ နုယ် 

ေသာ ဆံပင်ွယ်များကုိ ပါးြဖင့် ပွတ်ေန 

မိသည်။

သူ၏  အသံသည်  ေကကွဲရြခင်း 

ေရာစွက်လျက ်ထွက်ေပ လာသည်။

“ကေလးေရ။  ေလးေလးမှာ သမီး 

ကေလးရှိပါတယ်။ တကယ်ရှိပါတယ”်

“သူအခု ဘယ်မှာလဲ ေလးေလး”

“သ ူအခဘုယ်မှာလဟဲတ်ုလား။ ဒါကိ ု

ေလးေလးလည်း   သိချင်တယ်။ သိပ်      

သိချင်မိတယ်ကွဲ သိလား”

“သူ ေပျာက်သွားတာလား ဟင်”

“ဟတ်ုတယ်။ လ င့ပ်စ်ခရံရှာတဲ ့ကစား 

စရာ အုပ်ကေလးတစ်ုပ်လိ ုေပျာက် 

သွားတာေပါ့”

“ှေြမာပါတယ်ေနာ် ေလးေလး”

“ဒါေပါ့ ကေလးရဲ။ သိပ်ှေြမာစရာ 

ေကာင်းတာေပါ။့ ကေလးတိုဆိုရင် ကိယု့် 

ကစားစရာကေလး ေပျာက်သွားတာ 

ေတာင် ှေြမာေသးတာပဲ မဟုတ်လား။ 

ေလးေလးမှာက သမီးကေလး အေပျာက်ခံ 

ရတာပါ။ သက်ရှိ သမီးကေလးပါ”

အသသံည် တစ်စထက်တစ်စ တမ်ိဝင် 

လာသည်ဆိုြခင်းကိ ုသိသည်။ လ  က်လှဲ 

ေကကွဲရမ များကလည်း ပိုမိုေပ ေပါက် 

လာရသည်။

ပူစူးမက ကိုယ်ချင်းခွာရန် ကိးစား 

သည်။ သူလ တ် မေပးမိ။

ပေူွးေသာမျက်ရည်တို ပါးြပင်ေပ သို 

လမိ့ဆ်င်းလာသည်ကိ ုကေလးမ မေတွ 

ရေစချင်။ မြမင်ရေစချင်။ ထိုေကာင့ ်

လည်း လ တ်မေပးဘဲ ဖက်မဲဖက်ထား 

မိသည်။ 

“ေလးေလး သူကိ ုသပ်ိချစ်မှာေပါေ့နာ်” 

“သူကိ ုလိက်ုရှာပါလား ေလးေလးရဲ” 

“ဟင်”

“ပူစူးမဆိုရင်    မေတွေတွေအာင ်

လိုက်ရှာမှာပဲ။  တေလာက  အိမ်က 

ေကာင်ကေလးေရ ဝါ ေပျာက်သွားေတာ့ 

ပူစူးမ လိုက်ရှာတာပဲ။ လမ်းထိပ်အိမ်က 

ြပန်ေတွရတာ ကည့်ပါလား”

အသည်းှလုံးမှာ တဆတ်ဆတ်တန်ုခါ 

လာသည် ထင်မိသည်။ ရင်မှာ ချက်ချင်း 

ပင်   ပွင့်ထွက်သွားေလေတာ့မလား 

ထင်မှတ်ရသည်။ ပူစူးမ၏ ေြပာစကား 

သည် တစ်သက်လုံး ကေလကေချှင့် 

အရာရာကိ ုအေမ့ေမ့အေလျာ့ေလျာ့ေန 

တတ်ခဲ့ေလေသာ  မိမိကိုယ်ကို  ရံရှာ 

မုန်းတီးစိတ် ဝင်လာေစိုင်စွမ်းရှိသည ်

ထင်မိ၏။

ပူစူးမက      စိတ်အိုက်လာသလို              

သူကိုယ်ကိ ုရင်ခွင်အတွင်းမ ှုန်းထွက် 

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ပူစူးမ၏ 

ဆပံင်ြဖင့ ်မျက်ရည်သတ်ုသည်။ တစ်ပိင် 

တည်းမှာပင ်ခဲခဲယ်းယ်းြဖင့် ပံးိုင် 

ေအာင် ကိးစားရြပန်သည်။

လက်ကို   ေလ ာ့ေပးလိုက်သည်။ 

ကိုယ်ချင်း ခွာေပးလိုက်သည်။

ပူစူးမ သူမျက်ှာကိ ုအကဲခတ်သလို 

ကည့်သည်။

မျက်ရည်ရစ်ဝရဲင်း ပံးေနေသာ အပံး 

ကိ ုေတွရသည်။ သိုေပမဲ ့ဟန်ေဆာင်ပံး 

ြဖစ်ေကာင်း နားလည်ုိင်ပံုမရ။ မျက်ရည် 

ြဖင့် ပံးတတ်သူချင်းတူပါလျက် ခံစား 

ချက်ချင်း ကွဲလွဲသည့်အေကာင်းကိ ုသူ 

မသိ။

“ဒီေနည ေလးေလး ဘယ်မှမသွားနဲ  

ေနာ်။ ဒယ်ဒကီ ပစူူးတိုကိ ုပ်ုရှင်ြပမယ်လို 

ေြပာတယ်။ ပ်ုရှင်ပီးလို  အမ်ိြပန်လာရင် 

ေလးေလးဖုိ ေခါက်ဆဲွဝယ်ခ့ဲမယ် ဟုတ်လား။ 

 ဪ၊ ေလးေလးနဲ  ေခါက်ဆွဲနဲ  တည့်ပါ ့

မလားဟင”်

“ကစိ မရိှပါဘူး ကေလးရဲ။ မတည့တ်ဲ ့

တိင်ု ကေလးဝယ်လာတာကိ ုေလးေလး 

စားပါ့မယ်”

ပူစူးမသည် သူတွင် ေြပာစရာကုန ်

သွားသလို စကားြဖတ်သည်။

“ပူစူး အြပင်သွားေတာ့မယ်ေနာ”်

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ေခါင်းညတ်ိြပလိက်ု 

သည်။ သူထပံါးမှ ထွက်သွားေသာ ပစူူးမ 

၏ ေကျာြပင်ကိ ုစိက်ုကည့ရ်င်း ကျန်ရစ် 

သည်။

ြပင်ပတွင် မုိးသည်းထန်ဆဲြဖစ်သည်။

ထုိေနညက ပူစူးမတုိ ုပ်ရှင်သွားြဖစ် 

ကသည်။ ပူစူးမသည် ကတိအတိုင်း 

ုပ်ရှင်မှအြပန်တွင် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အတွက် ေခါက်ဆွဲဝယ်လာသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“မာမီကေြပာတယ်။ ေလးေလးဟာ ပူစူးကို သမီးလိုချစ်တာ၊ ေလးေလးရဲ သမီးကိုယ်စား 

ချစ်တာတဲ့။ ေလးေလးမှာ ပူစူးလို သမီးကေလးတစ်ေယာက်ရှိတယ်တဲ့။ 

ေလးေလးမှာ တကယ်သမီးကေလး ရှိသလားဟင်”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်  ပူစူးမ၏မျက်ှာကို စူးစိုက်ကည့်မိသည်။ အေြဖကိုမေပးမိေသး။ 

ထိုကေလးမ၏ စကားတတ်မ ကိုပင် အြပစ်ဆိုရမလား၊ မိမိှင့်စပ်လျ်း၍ ေြပာြပထားေလေသာ 

ေမဘယ်ကိုပင် အြပစ်တင်ရမလားမသိ။ တစ်စုံတစ်ေယာက်ကိုေတာ့ အြပစ်တင်ချင်ေနသည်။

အေကာင်းမူ သည်အေမးများက ရင်ကိုလ  က်လှဲလာေစ၍ 

တမ်းဆွတ် ေကကွဲရြခင်းကို အစေဖာ်...

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃/က၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

၄၁/သမိုင်း၊ ဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမဧရိယာ(၂.၀၄)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက ်
ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ သီရိရိပ်သာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ အေဆာက်အဦရှိ  
အခန်း-D1,Tower-B,Penthouse,  စစုေုပါင်းဧရယိာ(၁၈၈၆+၂၀၁၇=၃၉၀၃) စတရုန်းေပရိှ 
ေသာ အခန်းှင့်ယင်းအခန်း၏ အရပ်ရပ်ပုိင်ဆုိင်မ ဆုိင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေတာ်ဝင် 
မိသားစ ုေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက် (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၈၄၄၁၇၈၄၇)
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အဆိပုါ အခန်းှင့ ်ယင်းအခန်းများ၏ အရပ်ရပ်ပိင်ုဆိင်ုမ ဆိင်ုရာ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုအပီးအပိင်ု တရားဝင်လ ဲေြပာင်းရယမူည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 
ေကျာ်လွန်ပါက လ ဲေြပာင်းရယြူခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။            

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစစွန်   LL.B, LL.M, M.Res(Law), Ph.D.          ေဒ ေမန ာြမင့်  LL.B, LL.Mဦးစစွန်   LL.B, LL.M, M.Res(Law), Ph.D.          ေဒ ေမန ာြမင့ ် LL.B, LL.M
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၂၆၅)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၉၅၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၂၆၅)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၉၅၈)

KST Legal       KST Legal       
အခန်းနံပါတ်-၁၆၁၁၊ ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အခန်းနံပါတ်-၁၆၁၁၊ ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ သုံးခွစြံပရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ် 

(၁၁၁၁)၊ ကွင်းအမည် (ဘေအာင်ေတာင်ကွင်း)၊ ရာအေနာက်လမ်းေပ ရိှ(၁၃၀'x၇၀')
အိမ် ခံေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုလက်ဝယ်ထားရှ ိ
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးဟန်တင်၏ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ေြမး- ဦးေအာင် 
ေဇာ်ဝမ်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၂၁၃၀၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားြခင်းရရှိသူ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားြခင်းရရှိသ-ူ
ေဒ ထိုက်ထိုက်ဟန်  ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသူ(LL.B)ေဒ ထိုက်ထိုက်ဟန ်  ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသ(ူLL.B)
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၆၂၉၉]                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၆၂၉၉]                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၀၂၉၇       (စ်-၁၄၁၄၅)(၁၆-၁-၂၀၁၈) ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၀၂၉၇       (စ်-၁၄၁၄၅)(၁၆-၁-၂၀၁၈) 
                     အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊                      အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊ 
                ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်                ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်
          Ph:09-2201693          Ph:09-2201693

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက စရံပ်ကွက်၊ စန်ိချယ်လမ်း၊ အမှတ်-

၁၉(ဒုတိယထပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၀x၄၀)ေပရှိ 

တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေရာင်းချသ ူေဒ သက်မွန် 

[၉/လဝန(ိုင်)၂၂၇၅၇၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက 

အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့ ်

ေနအထ ိလာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုြမတ်ငိမ်းေဒ စုြမတ်ငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၉၆)

အမှတ်-၃၂၈၊ (ဒုတိယထပ်)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၂၈၊ (ဒုတိယထပ်)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး 

(ေြမာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၁၂၀၀စတုရန်းေပ) 

အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုအား ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှတစ်ဆင့် အရပ်ကတိစာချပ် အဆက် 

ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ဥမ ာ 

ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၄၂၈၇]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက       

ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၁၀)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ကန်ုဆုံးသည့ေ်နအထ ိလာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုး    ေဒ စုြမတ်ငိမ်းေဒ စိုးစိုး    ေဒ စုြမတ်ငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၃)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၉၆)

အမှတ်-၃၂၈(ဒုတိယထပ်)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊အမှတ်-၃၂၈(ဒုတိယထပ်)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊

 သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈၊ ၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈၊ ၀၉-၂၅၈၇၆၅၁၃၄

မ ေလး    ဇွန်   ၇

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ေပ ဦးေပ ဖျား ှမ်းနက် 

များ မ ေလးေဈးကွက်တွင ်အဖွင့်ေဈးေကာင်းြဖင့ ်

စတင်ဝင်ေရာက်လာကာ အေရာင်းအဝယ်သွက်ေန 

ေကာင်း မ ေလးှမ်းကန်ုသည်များထမှံ သရိသည်။

အဆိုပါ ှမ်းနက်များကိ ုေွရာသီကာလတွင ်

ေရသွင်းစိက်ုပျိးထားြခင်းြဖစ်ပီး ေဈးကွက်အတွင်းသို 

ေရ ဘို၊ ဝက်လက်၊ ေရဦး၊ ဇီးကုန်းနယ်တိုမှ စတင် 

ထွက်ရိှကာ ဝင်ေရာက်လာေကာင်း၊ ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်က 

ယခုလိုေပ ဦးေပ ဖျားချနိ်က ှမ်းနက်သုံးတင်းဝင်

တစ်အိတ်လ င်ေငွကျပ ်၁၈၅၀၀၀ ေဈး န်းရှိခဲ့ေသာ် 

လည်း ယခှုစ်လက်ရိှချန်ိတွင် ှမ်းနက် သုံးတင်းဝင် 

တစ်အိတ်လ င်ေငွကျပ် ၂၂၅၀၀၀ ေဈး န်းြဖင့် အဖွင့် 

ေဈးေကာင်းကာ   အေရာင်းအဝယ်သွက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း    မ ေလးမိမ ှ    စိုးဝင်းြမင့်ပွဲုံပိုင်ရှင ်

ဦးစိုးဝင်းြမင့်က  ေြပာသည်။

“ဒီရက်ပိုင်းမှာ မ ေလးေဈးကွက်ကိ ုှမ်းနက် 

သာမက ှမ်းြဖေတွပါ စတင်ဝင်လာပီး အဖွင့်ေဈး 

 အာရှဖလားမှ

ြမန်မာအသင်းပါဝင်သည့် အုပ်စု(စ)ပွဲစ်များကို ကာဂျစ တန်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာအသင်းသည ်ပထမပွဲကစားရြခင်းြဖစ်သည်။ 

အုပ်စုခွဲေဝထားမ အရ အုပ်စ(ုက)တွင် ေဂျာ်ဒန်၊ ကူဝိတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ နီေပါ၊ အုပ်စ ု(ခ) 

တွင် ပါလက်စတိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ယီမင်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ အုပ်စု (ဂ)တွင် ဥဇဘက်ကစ တန်၊ 

ထိုင်း၊ ေမာ်လ်ဒိုက်၊ သီရိလက  ာ၊ အုပ်စု(ဃ)တွင် အိ ိယ၊ ေဟာင်ေကာင်၊ အာဖဂန်နစ တန်၊ 

ကေမ ာဒီးယား၊  အုပ်စု(င)တွင်  ဘာရိန်း၊  တာ့ခ်မင်နစ တန်၊  မေလးရှား၊  ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊ 

အပ်ုစ(ုစ)တွင် ကာဂျစ တန်၊ တာဂျစ်ကစ တန်၊ ြမန်မာှင့် စင်ကာပူအသင်းတုိ ပါဝင်ေနသည်။

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် ပထမအဆင့်ှင့် ဒတုယိအဆင့်ေြခစစ်ပဲွများကိ ုအမ်ိကွင်း၊ 

အေဝးကွင်းစနစ်ြဖင် ့ကျင်းပခဲ့ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင် ့ အုပ်စုတစ်ခုကို 

အမ်ိရှင်ိင်ုင ံတစ်ိင်ုငေံရးချယ်၍ တစ်ေကျာတ့ည်းြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်သည်။ တတယိအဆင့် 

ေြခစစ်ပဲွကိ ုအပ်ုစေုြခာက်ခခဲွု၍ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပီး အပ်ုစေုြခာက်ခမှု ထပ်ိဆုံးေြခာက်သင်းှင့် 

ဒုတိယေနရာရအသင်းများအနက ်အေကာင်းဆုံးငါးသင်း စုစုေပါင်း ၁၁ သင်း  ေြခစစ်ပွဲ 

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။                                                                                    ကိုညီေလး

 ပီအက်စ်ဂျမီှ

ကမ ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံး ကစားသမားအြဖစ ်

ရပ်တည်လျက်ရှိပီး     ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်

အသင်းမှ     ဘရာဇီးေတာင်ပံကစားသမား 

ဗီနီစီးယပ်ဂျနီယာဟာ ေပါင် ၁၅၈ ဒသမ ၃ 

သန်းနဲ ဒတုယိတန်ဖိုးအြမင့ဆ်ုံးကစားသမား 

အြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရိှကာ မန်စီးတီးအသင်း 

နဲ  စာချပ်ချပ်ဆိထုားတဲ ့ေနာ်ေဝတိက်ုစစ်မှး 

ဟာလန်းက ေပါင် ၁၃၀ ဒသမ ၄ သန်းနဲ  

တတယိတန်ဖိုးအြမင့ဆ်ုံး ကစားသမားအြဖစ် 

ရပ်တည်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ေဒါ့မွန်အသင်းမှ   အဂ  လန်ကွင်းလယ ်

ကစားသမား ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ ေပါင် ၁၁၄ 

ဒသမ ၁ သန်းနဲ    ကမ ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံး 

ကစားသမားစာရင်းမှာ    အဆင့(်၅)ေနရာမှာ 

ရပ်တည်လျက်ရိှပီး ဘယ်လင်ဂမ်ရဲ အဂ  လန် 

အသင်းကစားေဖာ်ြဖစ်တဲ ့ မန်စီးတီးအသင်း 

ကွင်းလယ်ကစားသမား     ဖီးလ်ဖိုဒန်က 

ေပါင် ၁၀၅ ဒသမ ၉ သန်းနဲ    ကမ ာ့တန်ဖိုး 

အြမင့်ဆုံးကစားသမားစာရင်းရဲ အဆင့်(၆)

ေနရာမှာ    ရပ်တည်ေနတာလည်း    ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ဒါ့ြပင်    ပရီမီယာလိဂ်လက်ရှိချန်ပီယ ံ

မန်စီးတီးအသင်းမှ ေနာက်တန်းကစားသမား 

ူဘင်ဒိုင်ယက်စ်ကလည်း ေပါင် ၉၃ ဒသမ 

၆ သန်းနဲ ကမ ာတ့န်ဖိုးအြမင့ဆ်ုံးကစားသမား 

စာရင်းမှာ အဆင့်(၉)ေနရာမှာ ရပ်တည်ေန 

တယ်လို သိရပါတယ်။

လက်ရှိ CIEF က ေရးချယ်ေဖာ်ြပခဲ့တဲ ့

ကမ ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးကစားသမား ၁၀၀ 

စာရင်းမှာ အဂ  လန်ပရီမီယာလိဂ်ကလပ်အ

သင်းများမှ ကစားသမားေတွဟာ ၄၁ ေနရာ 

အထ ိကိယ်ုစားြပခခံဲရ့တယ်လိုလည်း သရိပါ 

တယ်။                                      ေငွကယ်

ြပည်    ဇွန်   ၇ 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြပည်ခိင်ု ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနက ဦးေဆာင်၍ ြပည်ခိင်ု ငှက်ဖျားေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရး 

ဌာန၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊ ြပည်သမူျားှင့ပ်ူးေပါင်းပီး 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွး   ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းက ြပည်မိေပ ရှိ ဆင်စုရပ်ကွက်ှင့် နဝင်း 

ရပ်ကွက်များသို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ကသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာ၌ အဆိပုါရပ်ကွက်များရိှ ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးြဖစ်ပွားသ ူသုံးဦး၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိေနအိမ် ၁၂၈ 

အိမ်ှင့် လူဦးေရ ၆၄၈ ဦးတိုတွင ်ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ကိတင် ကာကွယ်ေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ကျန်းမာေရးအသပိညာ 

ေပးြခင်း၊  ကျန်းမာေရးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ေဝငှြခင်း၊ 

မိမိတိုေနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း  ဖုံး၊  သွန်၊  လဲ၊  စစ် 

လပ်ုငန်းများ ကိယ်ုတိင်ုလပ်ုေဆာင်ိင်ုေစရန် သင်ကားြပသ 

ြပည်မိ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ  

ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

မ  ေလး ေဈးကွက ်၌ ေပ ဦးေပ ဖျားှမ်းနက်များ အဖွင့်ေဈးေကာင်းြဖင့ ်စတင်ဝင်ေရာက်လာ

ေကာင်းေနကတယ်။ မူးြမစ်ကမ်းနားေဘး ေွရာသီ 

မှာ ေရသွင်းစိက်ုပျိးထားတဲ ့ှမ်းေတြွဖစ်တယ်။ တချိ 

ေနရာေတွမှာ ေြမေအာက်ေရနဲလည်း စုိက်ပါတယ်။ 

ှမ်းနက်ကလည်း  ြပည်ပပိုကုန်အေနနဲ    ပိုခွင့်ရ 

ထားပါတယ်။   ေရ ဘိုခိုင်မှာေတာ ့  ဒီှစ်အေနနဲ  

ရာသဦတေုကာင်းမွန်ပီး အထွက် န်းလည်း ေကာင်း 

မွန်တာေတွရှိရပါတယ်။   ဂျပန်ှမ်းြဖကလည်း 

အခုရက်ပိုင်းမှာ ေကျာက်ဆည်၊ ေြမာင်၊ ြမင်းမူနယ ်

ေတွက စတင်ဝင်ေရာက်ေနတယ်။ ှမ်းသီးံှေတွက 

ဒီှစ်ေဈးေကာင်းတယ်။       ထွက်သမ ှမ်းရဲ     ၉၅ 

ရာခိုင် န်းက    ြပည်ပကိ ု   ပိုကုန်အေနနဲပိုတယ်။ 

အဓိကအေနနဲ  တုတ်ေဈးကွက်ကို  ပိုေဆာင် 

ေရာင်းချေနရတယ်။ ဒှီစ်မှာ ှမ်းေဈးက ေကာင်းတဲ ့

အတွက် ပိုမိုစိုက်ပျိးလာတာကို နယ်တကာမှာ 

ေတွရှိရပါတယ”် ဟု ၎င်းက ရှင်းြပသည်။ 

ြမန်မာ့ထွက်ကုန်ြဖစ်ေသာ    ှမ်းသီးှံကို 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင်    အဓိကထားကာ 

အများဆုံးစိုက်ပျိးကေကာင်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီးကို ြမန်မာြပည်၏ ဆီအိုးကီးဟုေခ ဆိုရသည ်

အထိ အများဆုံးစိုက်ပျိးကေကာင်း၊ ှမ်းနက်ကို 

သီးထပ်အြဖစ်  ရာသီမ ေရးစုိက်ပျိးုိင်ပီး ရက် ၁၀၀ 

အတွင်း ေပ ထွက်ေလ့ရှိေသာ သီးှံြဖစ်သည့်အြပင ်

ေရာင်းချရာတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိေသာ ြမန်မာ့ 

ထွက်ကုန်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ဇွန် ၇ ရက်က အမှတ် (၁၈) လုံ ခံေရးရတဲပ်ဖဲွခဲွ(ပဗု သရီ)ိတွင်  ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပရာ တပ်ဖွဲခွဲမှး ဒုရဲမှးကီးချမ်းေြမ့ဝင်း ဦးစီးတပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

မသိားစဝုင်များ စစုေုပါင်းအင်အား ၁၃၀ တိုက သစ်ပင်/ ပျိးပင် ၈၀၀ တိုကိ ုစိက်ုပျိးစ်။ 

၂၂၂

ေပးြခင်း၊ အဘတ်ိေဆးများခတ်ြခင်း၊ ၁၅ ှစ်ေအာက် ကေလး 

များ၏ ဖျားနာမ အေြခအေနှင့် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးသံသယ 

လက ဏာများ ရိှ၊ မရိှ  စစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         ေကးမုံ

ေကာ်ြငာ



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ဃ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၆၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်ရိှ ေဒ သန်းသန်း 

လှ အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမ အမျိးအစား ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားသည့် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ) ရပ်ကွက်၊ ေဝပုလ (၄)လမ်း၊  အမှတ် 

(၁၆၀) ဟုေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတွဲ (၆) ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၄-လ ာ)  

(ေြခရင်းခန်း)၊ အခန်းအမှတ် (4-B) ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၉ေပx၅၄ ေပ) အကျယ်ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ဆက် ယ်ပတ်သက်ခံစားခွင့်ရှိသည့ ်ကိုယ်ပိုင ်

မီတာှင့် ေရေမာ်တာ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ကသည့် ဦးခင်ေမာင်စိုး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၄၈၂၈]ဦးခင်ေမာင်စုိး [၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၄၈၂၈] ှင့် 

ေဒ ေမဟန်သထူက် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၉၅၀၄၂] ေဒ ေမဟန်သထူက် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၉၅၀၄၂] တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမွျားက 

အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်

ကိစ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာချက်ပါရှိ 

သည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄-ရက်) အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုမာသည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့် ေနရက်သုိ ေရာက်ရိှသည့် 

တိင်ု ကန်ကွက်မည့သ် ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှခဲပ့ါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃)

 ေဒ ဝင်းပပ (LL.B) ေဒ ခင်မျိးကည် (LL.B) ေဒ ဝင်းပပ (LL.B) ေဒ ခင်မျိးကည ်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED

အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Phone:09-5184231,09-8614512,09-49208402Phone:09-5184231,09-8614512,09-49208402

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်၊ ကယ်စင ်

အိမ်ရာ၊ တိုက်(ေအ/၄)၊ အခန်းအမှတ် -၄၂၁ေန ဦးစည်သူေအာင[်၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁ 

၁၂၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်-

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာရိှ 

တိုက်အမှတ်-ေအ/၄၊ အခန်းအမှတ်-၆၁၀ ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၉၀၅)စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်းရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်ေနေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်ဟု ဝန်ခံလျက် ဦးထွန်းထွန်းေဝ[၁၂/

ပဘတ(ိုင်)၀၀၁၁၆၃]ှင့် ေဒ စိုးစိုးေဝ[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၁၀၈၅]တိုက ေရာင်းချရန ်

ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေပ  က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ သိုြဖစ်ေစ(သိုမဟုတ်) က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ 

ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့် 

သည့်ေနအထိ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၃)(၁၄-၃-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၃)(၁၄-၃-၂၀၁၇)

အမှတ်-၆၂(ပထမထပ်)၊ Winner Firm၊ အခန်း(၁၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၆၂(ပထမထပ်)၊ Winner Firm၊ အခန်း(၁၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၁၃၀၀၊ ၀၉-၈၉၇၈၈၇၂၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၁၃၀၀၊ ၀၉-၈၉၇၈၈၇၂၂၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၄၀)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၄၀)
 စိုးအင်တာပိုက်လီမိတက ် ှင့်  (အာရ်အီးဂျ)ီအင်ဂျင်နီယားရင်း

 (၎င်း၏ကိုယ်စား ဦးစိုးိုင်-  ကမု ဏလီမီတိက် (၎င်း၏ကိယ်ုစား

 မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)   ေဒ ခင်ပဒုမ ာကို-

    မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)

 တရားလို   တရားပိင် တရားလို   တရားပိင်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၂၆)ရပ်ေန တရားပိင် (အာရ်အီးဂျ)ီ     

အင်ဂျင်နယီားရင်းကမု ဏလီမီတိက်(၎င်း၏ကိယ်ုစား ေဒ ခင်ပဒမု ာကိ-ု

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ စိုးအင်တာပိုက်လီမိတက်က “ကုန်ပစ ည်းဖိုးေင ွ

(၉၆,၆၁၉,၇၅၆/-)(ကိုးရာေြခာက်ဆယ့်ေြခာက်သိန်းတစ်ေသာင်း 

ကိုးေထာင်ခုနစ်ရာ ငါးဆယ့်ေြခာက်ကျပ်တိတိ)ှင့် နစ်နာေကးေငွ 

၂၅,၀၀၀,ဝဝဝိ/-(ကျပ်သိန်းှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ)ရလိုမ  (သိုမဟုတ်) 

စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၁၂၁,၆၁၉,၇၅၆/-(တစ်ေထာင်ှစ်ရာတစ်ဆယ့်ေြခာက် 

သိန်း တစ်ေသာင်းကိုးေထာင်ခုနစ်ရာ ငါးဆယ့်ေြခာက်ကျပ်တိတိရလို

မ ”ရလိေုကာင်းှင့ ် ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊  

၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပ 

ေြပာဆိုိုင်သူ   ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၄ ရက်) မွန်းမ 

တည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါ 

ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်

ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ် 

စာတမ်း အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၂၇)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်ြမတ်ြမတ်ထွန်း)(ခင်ြမတ်ြမတ်ထွန်း)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာနရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာနကွပ်ကဲမ ေအာက်ရိှ လား  းမိနယ်စည်ပင် 

သာယာေရးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းကို 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်ကမု ဏမီျားအား အတ်ိဖွင့်တင်ဒါ 

(Open Tender)တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်-

 စ် Lot No မိနယ် ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းအမျိးအစားစ် Lot No မိနယ် ေဆာင်ရက်မည့ ်လုပ်ငန်းအမျိးအစား 

 (၁) Lot-1 လား  း ေရထွက်မှ (၉၁၂)ေရစုကန်သုိ 8" Ø HDPE၊ 6"Ø HDPE   

    ပိုက်သွယ်တန်းြခင်း (၁၀၃၃၀ ေပ)

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ - ၈-၆-၂၀၂၂ရက်မ ှ၂၁-၆-၂၀၂၂ရက်အထိ

 မည့်ေနရက/်အချနိ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)။

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ် - ၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ ညေန(၁၆:၃၀)နာရီအထိ

 ေနာက်ဆုံးေနရက်/အချနိ်

 တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန၊  

   ေတာင်ကီးမိ

 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက ် - သီးြခားအေကာင်းကားပါမည်။

၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု

ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ဖုန်း(၀၈၁-၂၁၂၃၉၁၅)သို 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

“ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း “ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၉၀၊ 

အမှတ်(၅၀)၊ ၅-လ ာ(မျက်ှာမူလ င်-ဘယ်)ေန ေဒ လှြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၉ 

၇၅၇]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါ 

သည်-

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ြမန်မာ့ 

ဂုဏ်ရည်လမ်းမ၊ အမှတ်(၁၃၄)ဟုေခ တွင်ေသာ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂F၊ ေြမကွက်အမှတ်-V-၂၂၇၊ အကျယ်အဝန်း(၃၆.၄x၇၀)

ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၈)ဧကရှိ ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၂)

ခန်းတွဲ(၇)ထပ်အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူေနထိုင်သူ(၁၄)

ဦးမပါဝင်ဘဲ (၇-၃-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကတိ

စာချပ်ြဖင့်    ေြမအမည်ေပါက်    ေဒ သန်းသန်းြမင့်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄ 

၁၆၅]၏ဆက်ခသံ ူသားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းြမင့ခ်ျိ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၆ 

၇၂၄]၊ ေဒ ဇင်မာချိ[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၈၁၉၃၉]ှင့ ်ဦးေနဝင်းချိ[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၈၁ 

၉၃၀] တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ လှြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၉၇၅၇]က 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ(၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွေဒ လှြမင့်က အခန်းအေပျာက် ဝယ်ယူေနထိုင်သူများထံမ ှ

အိမ်လခေကာက်ခံြခင်း၊ အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦြပင်ဆင ်

မွမ်းမံြခင်း၊ စီမံခန်ခဲွြခင်း စသည်တုိကုိ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B) ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B)

 (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀) (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

“လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း “လင်မယားအြဖစ်မ ှကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

မပန်းအိြဖ(ခ)ရှဗ်နာမ်ဘီှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”မပန်းအိြဖ(ခ)ရှဗ်နာမ်ဘီှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

က ု်ပ်တို၏အမ သည်(အဖ)ဦးလှဝင်း၏သားြဖစ်သ ူကိုဖိးမင်းဦး 

(ခ)မုိဟာမက်စလင်းှင့်(အဖ)ဦးကာစင်၏သမီးြဖစ်သူ  မပန်းအိြဖ(ခ)

ရှဗ်နာမ်ဘီတိုသည် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ ်(ဗဟို)၏(၄-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ စာ 

အမှတ်-(၂၀၆/၂၂/ဓမ /မလဝ-ဗဟ)အရ လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်း 

ြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B) ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး(LL.B)

 (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀) (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးထွန်း၊ အမှတ် 

(၁၁၄၃) ေနထိုင်သူ ေဒ နီနီမာ[၁၄/မပန(ိုင်)၀၃၁၃၁၉]ကိုင်ေဆာင်သူ 
ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းစ(ု၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂)ေြမကွက်တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်
ဒုတိယထပ်(၃)လ ာ၊ ေခါင်းရင်းြခမ်းရှိ  ကန်ထိုက်တိုက်ခန်းှင့် အကျိး        
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ၅-၆-၂၀၂၂ရက်တွင ်
စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်
လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက အပီး 
သတ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ချပ်ဆိမုည်ြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ဦးေနလင်းေအး(LL.B,D.B.L,DIL)ဦးေနလင်းေအး(LL.B,D.B.L,DIL)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၅၂၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၅၂၄)

ရက်စွဲ(၁၄-၆-၂၀၁၀)ရက်စွဲ(၁၄-၆-၂၀၁၀)
အမှတ်(၃၂)၊ ဗိုလ်eာဏ(၃)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း(၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၂)၊ ဗိုလ်eာဏ(၃)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း(၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-979008986 Ph:09-979008986 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်စ)၊ ဝဇီရာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၂ ၁၂ )၊ အကျယ်အဝန်း 

(၂၀'x၆၀')ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များ
ြဖင့် တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူမိခင် ေဒ ရင်စန်းှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းမှာ ကွယ်လွန်သွားကပီးြဖစ်သြဖင့ ်၎င်းတို၏ တရားဝင်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့ ်သမီးြဖစ်သ ူေဒ ငိမ်းငိမ်းထက်ချိ[၁၄/အမတ(ိုင်)၀၂၆၇၇၇] မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လက်
ဝယ်ထားရိှပီး အ ပ် အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က န်မ၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်
အတ ူက န်မထသံို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B,LL.M,D.I.L)ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B,LL.M,D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

Hnin Yu Jasmine Legal ServicesHnin Yu Jasmine Legal Services
တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ 

(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ည+ဋ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၇)၊ အကျယ်အဝန်း(၃၅x၅၇)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၅)ဧကရှိ 
ဂရန်ေြမကွက်ကိ ုရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် ြပလပ်ုချပ်ဆိထုား 
ေသာ ေြမကွက်အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၆၁၀၈/၂၀၁၉ အရ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းေအာင်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၃၈၇]ထံမှ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ဦးေမာင်ေမာင်လွင် [၈/ပခက(ိုင်)၀၇၂၇၄၈]မှ စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ (၁၀)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ေြမှင့် အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဝုဏ ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

ေဇယျသုခလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၄၀/၈)၊ ဧရိယာ (အလျား ၃၃ x အနံ ၈၀)ေပ 

ကျယ်ဝန်းေသာေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ှစ်ထပ် 

တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှ အရပ်ကတ ိ

စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးိုင်လင်းဦး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၆၁၂၃၂]

မှ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်တိုမှဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မရူင်း)အြပည့် 

အစုှံင့အ်တ ူလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဤအေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သီရိထိုက်စံ [၁၂/တမန(ိုင်) ၁၁၉၉၇၃]ေဒ သီရိထိုက်စ ံ[၁၂/တမန(ိုင်) ၁၁၉၉၇၃]

ေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၉၁၁၈]ေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၉၁၁၈]

ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၄၁၈၇၆ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၄၁၈၇၆



ဇွန်   ၈၊    ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၉၉/က (ေဖာ့ကန်)၊ 

ေြမကွက ်အမှတ်-စ/၃၇၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၀.၁၅၆) ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၂(က)၊ သီရိမဂ  လာလမ်းသွယ်၊ (၂၀)လမ်း၊ 
ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ဗုိလ်မှးကီးြမင့် [၁၄/ပသန(ုိင်) ၀၀၈၆၄၈]
ှင့်  ေဒ ချိချိသိန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၅၀၁၁]တို  အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်တိုမှ လက်ဝယ်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလိုေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွမ ှအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 
တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့ ်
အတွက် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း  အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့ ်အတ ူက ု်ပ်ထသုိံ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
တိုင်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂

“ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်”“ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်”
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်၊ ေကးမုံ 

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ-၃၀ ပါ ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး၊  ေဒါပုံမိနယ်၊  ေြမတိုင်း 
(၅/ကည်စု)  ေြမကွက်အမှတ် (၃၁၃)၏ 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကညာတွင် ေဖာ်ြပ 
ေြမအကျယ် မှားယွင်းပါသြဖင့ ်ေြမအကျယ် 
အမှန်မှာ (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)ဟု ြပင်ဆင ်
ဖတ် ေပးပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကာယရပ်ကွက်၊ ကာယ(၈)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈၁၊ က)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂၊ စီ
ခ
)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၄၊ ၂၅(က)၊ ဧရိယာ (၉၀x၁၀၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီး၏ 
တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်အမှတ်(၂၅-ခ)ှင့က်ပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ ဧရယိာ 
(၅၀x ၁၀၀)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ 
ေဒ ြဖြဖဝင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၅၁၅၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပီး ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်ခင်စိုး(LL.B,D.B.L) ေဒ ဆုြမတ်စိုး(LL.B) ေဒ ခင်ခင်စိုး(LL.B,D.B.L) ေဒ ဆုြမတ်စိုး(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၇၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၂၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၇၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၂၉)
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၉၉၀၇၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၆၂၁၃၉ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၉၉၀၇၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၆၂၁၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-

၂၈(အီး-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၁)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၏ ဆ  မထပ်၊ (၆)လ ာ 
(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၄x၅၅)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
လက်ေရာက်ရယူထားေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ေချာစုဝင်း [၅/ဝလန(ိုင်)၁၀၂၆၉၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆/က)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၃၀x၇၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁/က)၊ ေစာလှေဘာ်လမ်း၊ 
(၁၅)ရပ်ကွက်၊   ရန်ကင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်   ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင ်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား   ေဒ သစ်သစ် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၆၉၇၀]အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသီရိက  LL.B, M.A(Business Law) ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း (LL.B, LL.M) ေဒ အိသီရိက  LL.B, M.A(Business Law) ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း (LL.B, LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈
 အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာချက်ေကညာချက်

က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ  ဘိုကေလးမိ၊  ေအာင်သေြပ (၆)လမ်း၊ 
(၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၈၁)တွင် ေနထုိင်သူ ဦးြမင့်ကည် [၁၄/ဘကလ(ုိင်)၀၃၆၄၃၃]
ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၁] ဗမာ/ဗုဒ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက ်
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးြမင့်ကည် [၁၄/ဘကလ(ုိင်)၀၃၆၄၃၃]ှင့် 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၁]တို၏ သမီးြဖစ်သ ူမေမသူစိုး [၁၄/ဘကလ 
(ိင်ု)၃၀၀၈၈၀]ကိင်ုေဆာင်သသူည် က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား၏ ဆိဆုုံးမစကား ပဲြ့ပင်သွန်သင် 
မ များကို နာခံမ မရှိဘဲ မိဘှင့် မိသားစုဝင်များ မှစ်သက်ေသာလုပ်ရပ်များြပမူခဲ့ပီး 
မိဘများြဖစ်သည့ ်ဦးြမင့်ကည ် [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၃]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ [၁၄/
ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၁]တိုအား  အမျိးမျိးစိတ်ဆင်းရဲ  ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင ်
အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့သြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ သွာုတ သမီးအြဖစ ်
သတ်မှတ်ပီး အေမွစား အေမွခံ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများက မေမသူစိုးှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သည့် မည်သည့ ်
ကိစ မ  လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွများအေပ    ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ကျဆင်းေအာင ်  ြပမူေဆာင်ရက်သ ူ
မည်သူကိုမဆို ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြမင့်ကည့်[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၃]ှင့် ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသူ(LL.B)ဦးြမင့်ကည့[်၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၃]ှင့် ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသ(ူLL.B)
ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၃၆၄၃၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၁၃၈၁)၊ ေအာင်သေြပ(၆)လမ်း၊  (စ်-၁၄၁၄၅)(၁၆-၁-၂၀၁၈)အမှတ်(၁၃၈၁)၊ ေအာင်သေြပ(၆)လမ်း၊  (စ်-၁၄၁၄၅)(၁၆-၁-၂၀၁၈)
(၈)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးမိ။ အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊  (၈)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးမိ။ အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊  
 ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။    ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။   
 Ph:09-2201693 Ph:09-2201693

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ 

သစ်ေတာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၉၉၀၊ ဧရိယာ (၄၁x၆၀)ေပ၊ (၀.၀၅၆)ဧက၊ 

(၂၄၆၀)စတုရန်းေပ  အကျယ်အဝန်းရှိ   ဦးေမာင်က ယ် (ISN-၄၇၀၉၂၂) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ တစ်ထပ်တိုက် အပါ 

အဝင် ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ဖခင် ဦးေမာင်က ယ် 

ှင့ ်မခိင်ေဒ စိန်ြမတုိ ကွယ်လွန်၍ ကျန်ရစ်သူသားသမီးများြဖစ်ေသာ (၁) ဦးစိန်လွင် 

[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၅၃၄၁]၊ (၂) ဦးသန်းလွင် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၅၂၃၃]၊ (၃) ဦးထွန်း 

ထွန်းလွင် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၀၃၉၆၈]၊ (၄) ေဒ ယုယုေမာ် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၀၅၅၉၂]

ှင့် (၅) ေဒ ခင်ခင်ေမာ် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၅၆၃၄]တိုမှအေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ 

အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး ၎င်းတုိမှ တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပကသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စစုေုထွး [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၄၃၅၁၅]

က ၎င်းတို (၅)ဦးထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်(၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် 

ေရာင်းဖိုး ေငွ၏   တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ ်  ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မညသူ်မဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားများြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေဝြမင့်ေဒ သဲစုေဝြမင့်

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.I.R,D.I.P.LLL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.I.R,D.I.P.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၉)

L-2,R-3၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ L-2,R-3၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-5193578Ph:09-5193578

တိုက်/အခန်းအမှတ်-တိုက်/အခန်းအမှတ်-

အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေကးမုသံတင်းစာ

၏ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၇)ပါ ကန်ကွက် 

ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာတွင ်     လ  င်မိနယ် 

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်(၈)လမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၁၁)၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၂)၊ (ပထမ 

ထပ်)အစား တုိက်အမှတ်(၇)၊ အခန်းအမှတ် 

(၃၀၁) (တတယိထပ်)ဟ ုအမှန်ဖတ် ပါရန်။

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)

(၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ်ေကးမုံသတင်းစာပါ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ်ေကးမုံသတင်းစာပါ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

ေဒ မာလွင်(စ်-၇၆၅၂)မှ ေကညာထားသည့်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေဒ မာလွင်(စ်-၇၆၅၂)မှ ေကညာထားသည့်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ လူေနအိမ်၊ ဆိုင်အေဆာက်အဦေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ လူေနအိမ်၊ ဆိုင်အေဆာက်အဦ

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်၊ လူေနအိမ်ှင့် ဆုိင်အေဆာက်အဦတုိအား အမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ နီနီလွင်ှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း  ဦးလွင်မျိးေကျာ်တိုမ ှေငွကျပ် 

သိန်း(၃၀၀၀) (ကျပ်သိန်းသုံးေထာင်)တိတိြဖင့် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းေြပာဆိုခဲ့ပီး 

စရန်ေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်တိတိ)အား က ု်ပ်အမ သည် ေဒ ှင်း 

ထိက်ုစိုး [၁၂/ရပသ(ိင်ု) ၀၄၂၇၅၁]ထမှံ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စရန်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိ၍ု 

အသိသက်ေသများေရှေမှာက်၌ ေရာင်းချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်ဟ ု(၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်

ေနထတ်ုေကးမုသံတင်းစာစာမျက်ှာ(၂၅)တွင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်မာလွင် 

(စ်-၇၆၂၅)မှ အများသိရှိေစရန ်ေကညာခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၅)၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်-၈(က)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်၊ 

လေူနအမ်ိှင့ ်ဆိင်ုအေဆာက်အဦတိုမှာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ နနီလွီင်၊ ဦးလွင်မျိးေကျာ် 

တိုသာလ င် တရားဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၀-၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ စရန်ေပးစာချပ်ကုိလည်း က ု်ပ်မိတ်ေဆွများမှ ချပ်ဆုိေပးြခင်း 

မရှိပါ။ စရန်ေပးစာချပ် ချပ်ဆိုြခင်းမရှိပါသြဖင့် အိမ်ေြမတန်ဖိုးေပးေချရန် ကျန်ေငွ 

လက်ခံ၍ အိမ်ှင့်ေြမတိုအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချေပးရန်လည်းမရှိပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တိုအား က ်ုပ်အမ သည်များက ေဒ ှင်းထိုက်စိုး [၁၂/

ရပသ(ိုင်)၀၄၂၇၅၁]ထံသို ေရာင်းချထားြခင်းမရှိပါသြဖင့် ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့ ်

အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ေြမအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွများမှသာ ယေနထိတိုင် ပိုင်ဆိုင်လျက ်

ရှိပီး ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းတိုသည ်၎င်းတိုသာ အခွင့်အေရးရှ ိ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီနီလွင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၇၇၁၄] ဦးေအာင်ြမသိန်း(LL.B,D.B.L)ေဒ နီနီလွင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၇၇၁၄] ဦးေအာင်ြမသိန်း(LL.B,D.B.L)

ဦးလွင်မျိးေကျာ်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၇၃၀၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၄၂)ဦးလွင်မျိးေကျာ[်၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၇၃၀၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၂၄၂)

အမှတ်(၂၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊  ေဒ ေဆွေဆွေအာင်အမှတ်(၂၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊  ေဒ ေဆွေဆွေအာင်

ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland)ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၁၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၁၃)

 ေဒ နီနီေအး ေဒ နီနီေအး

 LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,D.L(101)   LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,D.L(101)  

 WIPO(Switzerland) WIPO(Switzerland)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)

 အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၁၀၁)/ဒီ၊ ၃၆-လမ်းတို၊  အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၁၀၁)/ဒီ၊ ၃၆-လမ်းတို၊ 

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

 ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၇၄၄၄၈၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၇၄၄၄၈၊

   ၀၉-၇၈၂၁၄၈၁၁၃၊  ၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈   ၀၉-၇၈၂၁၄၈၁၁၃၊  ၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ ၃ လ ာ/ဘီ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ ၃ လ ာ/ဘီ၊ 
အိမ်အမှတ် (၂၉၇၊ ၂၉၉၊ ၃၀၁) တိုက်ခန်းေရာင်းဝယ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်အမှတ် (၂၉၇၊ ၂၉၉၊ ၃၀၁) တိုက်ခန်းေရာင်းဝယ်ြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
၁။   အထက်ရည် န်းလိပ်စာေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို ေဒ ချိချိမာ [၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၁၃၈၄၅] က တရားဝင်အမည်ေပါက်ပီး  မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင် 
ပါသည်။ ထုိတုိက်ခန်းေရာင်းဝယ်မ ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမ  
လ ဲေြပာင်း၊  ေရာင်းချ၊  ေပါင်ှံ၊  အာမခံတင်သွင်းထားြခင်း  အလျ်းမရှိပါ။ ထို
တိက်ုခန်းေရာင်းဝယ်မ ှင့ပ်တ်သက်၍  စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုက ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။      ထိုတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ မူရင်း 
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ေကာ်ြငာထည့်သွင်းပါရှိသည့်
ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

ဥပေဒှင့်အညီတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးချစ် (LL.B) (စ်-၁၅၈၄၅)ဦးမျိးချစ် (LL.B) (စ်-၁၅၈၄၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
ေရ စံြမတ် Law Firm General Serviceေရ စံြမတ် Law Firm General Service

အမှတ်(၃၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၉)လမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊အမှတ်(၃၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၉)လမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊
ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊   ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊   ေအာင်ေဇယျ 

(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၄)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏  (ပ မထပ်)၊ (၆-လ ာ)၊ 
တိက်ုကိ ုမျက်ှာမလူ င် (လက်ယာဘက်အခန်း) ၊ ဧရယိာ (၉၇၂)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်း 
ှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးတင်ေအာင်ေကျာ ်[၁၃/တကန 
(ိင်ု)၀၄၄၀၁၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးစိင်ုးေအာင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၁၆၉၃၈၀]၊ ေဒ ေအးေအးသင်း [၁၁/တကန(ိင်ု)၀၇၇၀၄၅] တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ  
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ဘ ာပင်လမ်း၊ ထီးတန်းစက်ေြမ 

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅)၊ ၅-လ ာ(ဘ)ီဟေုခ တွင်ေသာတိက်ုခန်း၏ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ားလုံး 
ကို ေရာင်းချသူ ဦးသိန်းထွန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၄၂၉၇]ှင့် ေဒ ြဖသက်ေမာ ်
[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၀၀၀၆၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလက်ေရာက် 
ဝယ်ရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ တစ်စုံတစ်ရာကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ 
သည့်အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်တင်ြပကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေရာင်းေကးေင ွအေြပအေကျေပးေချပီး 
အေရာင်းအဝယ်ြပတိက်ုခန်းဥပစာအား လက်ေရာက်ရယသွူားမည်ြဖစ်ပါသည်။

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

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

Ph: 09-420448599Ph: 09-420448599

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက်၊ ရှမ်းရိပ်သာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၉)၊ (၄)ခန်းတွဲ RC (၆ ၁၂  )ထပ် (Basement)၊  Lift (၂)စင်းပါ အေဆာက်အဦ၏ 
အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ (တတယိထပ်)၊ (၄-လ ာ)၊ ဧရယိာ(၁၇၄၈)စတရုန်းေပရိှ နန်းထိက်ု 
ေတာ်ဝင်ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းနန်းထိက်ုေတာ်ဝင်ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခ ံ
ကတြိပသြူဖစ်ေသာ ေဒ ကကထွန်း[၇/ပခန(ိင်ု)၂၃၁၂၁၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျား 
ြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းဝင်းေအာင[်၇/ပခန(ိုင်)၁၈၁၄၆၅]၊ ေဒ ေစာသီရိေဆွ [၇/ပခန(ိုင်) 
၁၈၆၅၂၆]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပး
ေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းဝင်းေအာင်၊ ေဒ ေစာသီရိေဆွတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးထွန်းဝင်းေအာင်၊ ေဒ ေစာသီရိေဆွတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင်ေဒ ေဝဖိးေအာင်

LL.B, WIPO(Switzerland)LL.B, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:-09-421157856, 09-798458627Ph:-09-421157856, 09-798458627

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၇)လမ်း၊  အမှတ် (၄၂)ေန ဦးေအာင်မိုးေကျာ် 

[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၉၇၉] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေအာင်မိုးေကျာ်မ ှဦးလင်းေဇာ်ေဖ [၉/မဟမ(ိုင်) 
၀၀၈၈၈၈]အား ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ ဒုခုိင်(၁၀)ံုးတွင် တရားမကီးမ  
အမှတ်-၄၃၅/၂၀၁၇ ြဖင့် HONDA CIVIC အမျိးအစား၊ ယာ်အမှတ်- 3H/1344 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ပတ်သက်ပီးတရားစွဲဆိုခဲ့ရာ(၁၃-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင ်အိုင်ဒီကရီ 
ရရိှခဲပ့ါသည်။ ယင်းအိင်ုဒကီရအီေပ   ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ ဒခုိင်ု(၁၀)
ံုးတွင် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၇/၂၀၁၉ ြဖင့် ဒီကရီအတည်ြပေဆာင်ရက်ေပးရန် အမ  
ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီးေနာက် ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု တရားုံးေတာ်မှ (၁၁-၉-၂၀၁၉)ရက်တွင် 
HONDA CIVIC အမျိးအစား၊ ယာ်အမှတ် -3H/1344 (GRAY COLOUR) ေမာ်ေတာ် 
ယာ်အား တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၇၉ (၂) အရ ပညတ်ဝရမ်း 
ကပ်ရန် အမန်ိချမှတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ေဖာ်ြပပါ HONDA CIVIC အမျိးအစား၊ 
ယာ်အမှတ် -3H/1344 (GRAY COLOUR) ေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ တရားံုးေတာ်မှ ဝရမ်း 
ထုတ်ဆင့်ထားသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖစ်သည့်အတွက ်ယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပတ ်
သက်ပီး အမည်ေြပာင်းလေဲဆာင်ရက်ြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြခင်း၊ တစ်ဆင့ဝ်ယ်ယြူခင်းများ 
မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်ြပလုပ်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ         ဦးေအာင်မိုးေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားသ ူ         ဦးေအာင်မိုးေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ဦးေအာင်မိုးေကျာ် ဦးထက်ေနဝင်း (LL.B)ဦးေအာင်မိုးေကျာ ် ဦးထက်ေနဝင်း (LL.B)
[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၉၇၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၇၁/၂၅-၁၀-၁၂)[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၉၇၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၄၇၁/၂၅-၁၀-၁၂)
 ၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ် ၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်မိ၊ ေြမာက်ရာရပ်၊ သရီ ိ

လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၆၇၅)ေန အထက 
(၃) ထားဝယ်၊   ဒုတိယတန်းမှ 
မေွရက်ဝါ၏ ဖခင် ဦးြမင့်ေအာင်၏ 
အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်စန်းဝင်း [၆/
ကသန(ိုင်)၀၀၅၃၉၀] ြဖစ်ပါသည်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ Interna-

tional Language & Business 
Centre (ILBC) Primary-5 မှ ဦးဇင် 
မင်းထိုက် (ခ) ဦးဇင်ဦး၏သမီး 
မချစ်စိုးဦးအား  မေမြမတ်စိုးဟု 
ေြပာင်းလေဲခ ဆိပုါရန်။ မေမြမတ်စိုးမေမြမတ်စိုး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ Interna-

tional  Language  &  Business Centre 
(ILBC) Primary-1 မှ ဦးဇင်မင်းထိုက ်
(ခ) ဦးဇင်ဦး၏သား ေမာင်  င်းထက် 
ေကျာ်အား    ေမာင်ထူးခန်လင်းဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ထူးခန်လင်းေမာင်ထူးခန်လင်း

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံအိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအသင်းြမန်မာိုင်ငံအိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအသင်း

အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၁၃၄၇၁၉၇၂အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ-်၁၁၃၄၇၁၉၇၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အသင်းသားများသို အသိေပးေကညာြခင်းအသင်းသားများသို အသိေပးေကညာြခင်း

ြမန်မာုိင်ငံအိမ် ခံေြမလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအသင်း ဒုတိယသက်တမ်း(၂၀၂၂-၂၀၂၄)ခု၊ (၃)ှစ်တာ 

ကာလအတွက် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအသစ်ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ေနာက်ဆုံးအပတ်မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိသက်ဆိုင်ရာမိနယ်အသီးသီး၌ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲများ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ 

သြဖင့ ်အေရးချယ်ခံလိုသူများှင့ ်ဆ မဲေပးလိုသူအသင်းဝင်များသည ်သက်ဆိုင်ရာမိနယ ်အလုပ်အမ  

ေဆာင်များှင့ ်ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်များကိ ု၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ဆက်သွယ် စုစံမ်းိင်ုေကာင်း 

ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

(က) ေဒ သိဂ   မာ(ဥက   ၊ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)         (၀၉-၇၈၉၀၉၀၀၃၅)

(ခ)  ေဒ သီရိ (ုံးအဖွဲမှး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)             (၀၉-၇၉၅၅၉၂၄၁၄)

(ဂ) ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ှင်း(အဖဲွဝင်၊ ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး) (၀၉-၄၄၈၄၉၂၉၇၂)

(ဃ)ေဒ မိမိလ  င်(အဖွဲဝင်၊ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)       (၀၉-၄၃၀၇၄၇၃၂)

(င) မဂ  လာ ဦးေကျာ်(ဥက   ၊ ယာယီလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)  (၀၉-၄၄၈၀၂၅၇၄၂)

        တိုင်းေဒသကီးအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲတိုင်းေဒသကီးအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သရီေိဇယျာလမ်း၊ အမှတ်(၃၂)၊ 

တစ်ခန်းတည်း RC (၆)ထပ်တိုက်မှ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၁၀၈၁)စတုရန်းေပရှိ 
တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင် လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ လှြမတ်သ ူ
[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၀၃၂၆၀]၊ ေဒ ဝင်းြမတ်သ ူ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၄၄၇၈၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးဟိန်းထွဋ်ေခါင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၅၈၄၉]၊ ေဒ ဖူး [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၀ 
၀၆၉]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။  သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဟိန်းထွဋ်ေခါင် ှင့် ေဒ ဖူးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဟိန်းထွဋ်ေခါင် ှင့် ေဒ ဖူးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

သားအြဖစ်မှသားအြဖစ်မှ

 အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

သွပ်ဝိင်ုးကီးရပ်ကွက်ေန ေဒ ွန်ွန်  

မိင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၆၈၇၈၉]၏ 

သားြဖစ်သ ူေမာင်ြပည်ေကျာ်ဇင[်၁၂/

သဃက(ိုင်)၁၈၄၁၀၃]သည် မိခင် 

ြဖစ်သူ၏ ေြပာဆိုဆုံးမမ ကိ ုနာခံြခင်း 

မရိှဘ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင်  

ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် (၁-၂-၂၀၂၂)ရက် 

မှစ၍ သားအြဖစ်မှ    အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လိုက်ပီးြဖစ်ပါသည်။

ေနာက်ေနာင်တွင် ၎ငး်ှင့် ပတ်  

သက်၍  မည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမ  ှ   

လုံးဝ (လုံးဝ)  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး 

မည် မဟုတ်ပါေကာင်း  အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ ွန်ွန် မိင်မိခင်-ေဒ ွန်ွန် မိင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၉)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၇၇၉၊ (၇၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေဒ ေမှင်း 

ေရ  [MUN-၀၆၆၈၀၃]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက်  ေဒ ေမှင်းေရ  [MUN-

၀၆၆၈၀၃]ထမှံ အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ် ဝယ်ယထူားသ ူေဒ သဇူာချိ 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၇၁၁၁]မှ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တင်ြပပါမစ်တွင် မလူလေူနေြမကွက် 

အြဖစ် ြပန်လည်အတည်ြပသတ်မှတ်သည့် တံဆိပ်တုံးိုက်ှိပ်ထားြခင်း၊ အမည်ေပါက် 

မပါဝင်ပါသြဖင့ ်မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနသုိ ေမးြမန်းခဲရ့ာ အမည်ေပါက်ြပန်ကားခဲ့ပီး 

ပါမစ်မရူင်းခဲွ လ ဲေြပာင်းေပးခဲပ့ါသည်။ ဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် ေကျာက်တုိင်သံဆူးကိး 

ကာရထံားပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ သဇူာချိမှ ပါမစ်မရူင်းတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(သကမ-၁၅)၊  ေြမကွက်အမှတ ်

(၄၇၆/က)၊  ဧရိယာ (၂၀'x ၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၄၇၆/က)၊ ချစ်ကည်ေရး 
လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးတင်လ  င်  အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား 
အမည်ေပါက်  ဦးတင်လ  င်ထံမှ  အရပ်ကတိအေရာင်းစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်မျိးြမင့် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၅၇၃၈] မှ ပါမစ်မူရင်းသည ်၎င်းဝယ်ယူစ် 
အချနိ်ကပင် မူလအမည်ေပါက ်ဦးတင်လ  င်၏ လက်ဝယ်မှာပင ်ေပျာက်ဆုံးေနသည်မှာ 

မှန်ကန်ေကာင်းှင့ ်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်တုိမှာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုပီးသည့ ်
ေနမှစ၍ ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလာခဲသ့ည်မှာလည်း ှစ်ေပါင်း 
(၂၀)ေကျာ်ရိှခဲ့ပီး ြဖစ်၍ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ  လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး အြခားသမူျားသို 
ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းမရှိကင်းရှင်း 
ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးှင့်  ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုကိ ုတင်ြပ၍  ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်) 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။   ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃/ရန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၉)လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၀/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၆) ထပ်တိက်ု၏ေြမညထီပ်(ထပ်ခိုးပါ)၊ ဧရယိာ 
ေြမညီထပ် ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပ+ထပ်ခိုးဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ 
တုိက်ခန်းှင့် ေရမီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူများြဖစ်ေသာ ေဒ စ ာဦး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၃၀၉၃]၊ 
ေဒ သ ာ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၁၀၈၀]၊ ေဒ သီတာ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၆၉၀၂]၊ 
ဦးေအာင်ဗုိလ်ဗုိလ်[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၇၂၆၇၀]၊ ေဒ သ ာ[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၈၁ 
၆၅၉]၊ ဦးသက်ပိုင်သူ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၃၈၄၈]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ဇွန်ပွင့်ြဖ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၆၂၅၄] က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပြီဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  

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

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

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

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေြမအတန်းအစား-တတယိတန်းစား၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၇စီ/၂၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်24-A၊ ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၆၀၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက် 

ထားေသာ Orchid Condominiumရိှ အခန်း(၂၀)ခန်းတိုှင့ ်ယင်းအခန်းများအတွက် 

စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ အချိးကျေြမ 

ပိုင်ဆိုင်မ အပါအဝင် အရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေတာ်ဝင် 

မသိားစေုဆာက်လပ်ုေရး ကမု ဏလီမီတိက်(ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၈၄၄၁၇ 

၈၄၇)ှင့ ်ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၆၆၀၈]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

အဆိပုါစေုပါင်းပိင်ုအေဆာက်အဦရိှ အခန်း(၂၀)ခန်းတိုှင့ ်ယင်းအခန်းများအတွက် 

စုေပါင်းပိုင် အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာဥပေဒအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ အချိးကျေြမ 

ပိုင်ဆိုင်မ အပါအဝင် အရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို 

အပီးအပုိင် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းရယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန် 

ပါက လ ဲေြပာင်းရယြူခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူမည့်အခန်း(၂၀)ခန်း၏  အခန်းနံပါတ်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

Type A01, Room No.11,3200 sq.ft

Type A01, Room No.21,3200 sq.ft

Type A01, Room No.31,3200 sq.ft

Type A01, Room No.41,3200 sq.ft

Type A01, Room No.51,3200 sq.ft

Type A01, Room No.61,3200 sq.ft

Type A01, Room No.71,3200 sq.ft

Type A01, Room No.81,3200 sq.ft

Type A01, Room No.91,3200 sq.ft

Type A01, Room No.101,3200 sq.ft

Type A01, Room No.111,3200 sq.ft

Type A01, Room No.121,3200 sq.ft

Type A01, Room No.141,3200 sq.ft

Type A03, Room No.13,3200 sq.ft

Type A03, Room No.23,3200 sq.ft

Type A03, Room No.103,3200 sq.ft

Type D09, Room No.29,3200 sq.ft

Type D106, Room No.16,2805 sq.ft

Type D106, Room No.26,2805 sq.ft

Type D106, Room No.186,2805 sq.ft

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

  ဦးစစွန်     ေဒ ေမန ာြမင့်  ဦးစစွန်     ေဒ ေမန ာြမင့်

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

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

KST LegalKST Legal

အခန်းနံပါတ် ၁၆၁၁၊ ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အခန်းနံပါတ် ၁၆၁၁၊ ၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.comရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.com

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းအများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းအများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၄၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၅၇၃ြဖစ်သည့ ်အမှတ် -၅၇၃၊ ဗိုလ်ဂါမဏိလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်ရိှ 
ေြမကွက်မှာ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ နန်းဟွမ်  [၁၃/တကန(ိုင်)၀၁၁၈၆၉]         
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ် 
အဆက်အစပ်ြဖင့် လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ စန်းစန်းွဲ[၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၂၅၉၀၆]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိ ု
ချက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငမွျားေပးေချထားပီး ြဖစ်ရာ 
အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်   ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထ ံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄

BOD ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် အစုရှယ်ယာတိုးြမင့်ြခင်းBOD ေြပာင်းလဲြခင်းှင့ ်အစုရှယ်ယာတိုးြမင့်ြခင်း
က န်ေတာ်များ ေအာင်ေကျာ်ဝန်ေဆာင်မ ကမု ဏလီမီတိက် ကမု ဏ ီ

မှတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၀၁၄၆၄၃၈၅၊ လပ်ုငန်းလိင်ုစင်အမှတ်-၀၁၀၃/၂၀၁၂၏ 

ယခုBOD ေြပာင်းလဲခန်အပ်ြခင်းှင့် အစုရှယ်ယာတိုးြမင့်ြခင်းအတွက ်

BOD အဖွဲဝင်ြဖစ်ေသာ ဦးေဌးေအာင်ေနရာတွင ် ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် 

ဦးတင့်ိုင်အားခန်အပ်ပီး ၁၆-၅-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဦးတင့်ိုင်အား BOD 

အဖွဲဝင်အြဖစ်မ ှုတ်ထွက်သွားပါေကာင်းှင့ ်ယခင်အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး 

ကျပ်သန်း(၁၀၀)ပုိင်ဆုိင်ေသာ ဦးသက်ေအာင်မှ ၃-၂-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ အစု 

ရှယ်ယာတန်ဖိုး ကျပ်သန်း(၁၀၀)တိုးြမင့သ်ည့အ်တွက် ယခ ုဦးသက်ေအာင် 

ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သန်း(၂၀၀)တိတိ ြဖစ်ပါ 

ေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေအာင်ေကျာ်ဝန်ေဆာင်မ ကုမ ဏီလီမိတက်ေအာင်ေကျာ်ဝန်ေဆာင်မ ကုမ ဏီလီမိတက်

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

စိုစို



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၀၈)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ ပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ သခုမိင်လမ်း၊ (၅၃)ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၉၀၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီး

ဌာနတွင် ေဒ သန်းသန်းေအး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၂၁၃၇၄]အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးေကာင်း၊ ေရာင်းသ ူဦးေကျာ်စွာဝင်း [၅/ကလန(ိင်ု)၀၃၂၉၈၀]

မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဒ သင်းရလီ  င်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၂၆၇၆]ှင့ ်ေဒ ေဆဇွင်လ  င် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၀၇၄၅]တိုမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် အေပ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက် 

ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ ှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၄၅၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၄၅၀၆၆၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

၅၆၊ ဆုြပည့်ရတနာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၂/ခ၊ အကျယ်အဝန်း 
(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်ိင်ု(ဘ) ဦးေစာလ  င်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၁၉၈၅]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ညိညိ(ဘ) ဦးေကျာ်အုန်း [၁၂/ဒဂတ 
(ုိင်)၀၀၄၁၃၉]မှ ဥပေဒှင့်အညီစီမံခန်ခဲွလ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပေရာင်းချလာသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသက်ေဇာ် 
ေအာင် (ဘ)ဦးချစ်သန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၅၃၁၄]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအမ်ိခေံြမ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပ၍ 
က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသက်ေဇာ်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသက်ေဇာ်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)ေဒ ခိုင်ေမလ  င်(စ်-၇၉၁၆)

(LL.B,D.B.L.,Dip in English) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(LL.B,D.B.L.,Dip in English) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄-D)၊ ပထမထပ် ၃၅လမ်း(ေအာက်)တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄-D)၊ ပထမထပ် ၃၅လမ်း(ေအာက်)

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၆၈+ 

၁၀၆၉+၁၀၇၀+၁၀၇၁၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၇၊ ဂရန်ေြမအမျိးအစား ဧရယိာ 
(၁၈.၆၈၃) ဧကအကျယ်ရိှေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အရပ်ရပ်ပုိင်ဆုိင်မ ဆိုင်ရာ 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်း
ချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စ ာတင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၈၇၂၅] 
ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အဆိုပါေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးအား အပီးအပိုင ်
တရားဝင် လ ဲေြပာင်းရယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေကျာ်လွန်ပါက 
လ ဲေြပာင်းရယူြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့် ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့်
 LL.B,LL.M, M.Res(Law) Ph.D LL.B, LL.M LL.B,LL.M, M.Res(Law) Ph.D LL.B, LL.M
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈)

KST LegalKST Legal
အခန်းအမှတ်-၁၆၁၁/၁၆၁၂၊ Office Tower 2 Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အခန်းအမှတ်-၁၆၁၁/၁၆၁၂၊ Office Tower 2 Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.comရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၁၆၉၀၁၊ Email: info@kstlegal.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇၄/က-၁/၅၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၁၀-F ရာမ၊ ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၆၈) ဧက 
အကျယ်အဝန်းရှိေသာေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင ်
အရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင ်
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအာင်မင်းိင်ု 
မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၉၄၃၂] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
အဆိုပါေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအားလုံး အပါအဝင် 
အရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအပီးအပိုင ်
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းရယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း) များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေကျာ်လွန်ပါက 
လ ဲေြပာင်းရယူြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့် ဦးစစွန်  ေဒ ေမန ာြမင့်
 LL.B,LL.M, M.Res(Law) Ph.D LL.B, LL.M LL.B,LL.M, M.Res(Law) Ph.D LL.B, LL.M
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၂၆၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၉၅၈)

KST LegalKST Legal
အခန်းအမှတ်-၁၆၁၁ှင့်၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊အခန်းအမှတ်-၁၆၁၁ှင့်၁၆၁၂၊ (၁၆)လ ာ၊ Time City၊ ကမာရတ်မိနယ်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄/

စက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၈၇၄၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(အလျား ၅၅ေပx အနံ 
၇၅ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၄)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခု 
အေခ  ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၆၄-စက်မ ၊ စက်မ မိပတ်လမ်း၊ 
အမှတ်(၂၈၇၄) ဟေုခ တွင်သည့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံး 
တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်း
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးသန်ိးသန်း [၁၂/သခန(ိင်ု)၀၁၁၂၂၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က ဝယ်ယူရန်အတွက် စက်မ ဇုန်ေြမှင့်အေဆာက်အဦတန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွများ 
အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ စက်မ ဇန်ုေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph:၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ပတ်စပိုေပျာက်ပတ်စပိုေပျာက်
က န်မ ေနာ်လဲ့လဲ့စန်း[၃/ကကရ 

(ိုင်)၂၁၆၅၃၁]၏ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်

နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် ေတွရိှပါက ထုိက်တန်စွာ ေကျးဇူး 

ဆပ်ပါမည်။  ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂  ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အ.ထ.က 

(၁) Grade (7)မှ မရှင်ေှာင်းခင်၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/

ကတတ(ုိင်)၀၂၇၉၉၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ဝင်းဦးေဇာ်ဝင်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေဇာ်လင်းထက်သည် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပး 
ေသာ ပန်းေရာင်ေအးဂျင့်ကတ်မူရင်း 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-09-440440880ဖုန်း-09-440440880

ေြမအိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေြမအိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၂ ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၆၀၇(ခ)၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပ၊ (အလျား ၂၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေဒ သ ာေအးအမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး[အရပ်အေခ  အမှတ်-၆၀၇ (ခ)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ 
(၂)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ]်ကို လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ သ ာေအး[၁၂/
တမန(ိင်ု)၀၀၀၂၄၅]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမအိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထင်ေကျာ် ေဒ သက်ေလးချိ ဦးထင်ေကျာ ် ေဒ သက်ေလးချိ
 B.Sc., H.G.P, R.L LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L B.Sc., H.G.P, R.L LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄)

Super Top Law FirmSuper Top Law Firm
အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၆၉၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ၊ ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးွန်ေမာင်[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၆၃၁၉]ထမှံ ဦးခင်ေမာင်ေအး 

[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၃၃၇၂၉]က ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ ဦးခင်ေမာင်ေအးထမှံ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တိကျ 

ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ စန်းမာလာွန်  ေဒ တင်မိုးြမတ်  ေဒ စုြမတ်သဇင် ေဒ မျိးပပေအာင် ေဒ စန်းမာလာွန်  ေဒ တင်မိုးြမတ ်  ေဒ စုြမတ်သဇင် ေဒ မျိးပပေအာင်

 (စ်-၆၄၆၂/၁၃-၈-၁၉၉၇) (စ်-၁၆၂၁၂/၁၉-၁၁-၂၀၁၉) (စ်-၁၅၆၀၁/၁၁-၇-၂၀၁၉) (စ်-၃၉၂၀၁/၂၅-၆-၂၀၁၂) (စ်-၆၄၆၂/၁၃-၈-၁၉၉၇) (စ်-၁၆၂၁၂/၁၉-၁၁-၂၀၁၉) (စ်-၁၅၆၀၁/၁၁-၇-၂၀၁၉) (စ်-၃၉၂၀၁/၂၅-၆-၂၀၁၂)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်-၅၇၊ ေြမညီထပ်၊ အင်းဝလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၇၊ ေြမညီထပ်၊ အင်းဝလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၂၀၂၇၄၀၊ ၀၉-၅၁၅၆၅၁၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၁၈၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၂၀၂၇၄၀၊ ၀၉-၅၁၅၆၅၁၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၁၈၄၀၀

panpansanmarlarnyunt@gmail.companpansanmarlarnyunt@gmail.com

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး 

(ေတာင်)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် - ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၄/က၊ ဧရိယာ 

(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ အမှတ်(၁၄၄/က)၊ ပတ ြမား 

လမ်း၊ သွပ်ဝုိင်းကီးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျိး 

ခစံားခွင့မ်ျားသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီ ံ

ကန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ မေိစာသတီာေအာင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၄ 

၅၅၄]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ မိ 

ေစာသတီာေအာင်ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပါသည်။ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိန်ရီ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-(၃၀၃၆)၊ ေနစွဲ(၂၇-၂-၈၅)ဦးစိန်ရီ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-(၃၀၃၆)၊ ေနစွဲ(၂၇-၂-၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ဌာနာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆ဖုန်း-၀၉ ၂၅၀၅၀၃၂၃၈၊ ၀၁-၂၂၃၉၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၇)၊ 

သရဖီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၅၀)ဟု ေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ) 

အကျယ်အဝန်းရှိ ပါမစ်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၇၄၉) ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ) 

အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးစိန်ြမင့် (CE- ၀၉၅၅၂၉) အမည်ေပါက ်ေြမကွက်ှင့် ယင်း ေြမကွက ်

ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်

အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်ေသာ ဦးသန်းဝင်းေအာင ် [၁၀/

ကထန(ိုင်)၀၆၄၂၇၁]ှင့် ေဒ သင်းသင်းဦး [၁၂/ဥကမ (ိုင်)၀၂၃၇၈၈]တိုမှ ဥပေဒှင့် 

အည ီေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပ ေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၀၁၄၄]မှ အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ် (စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်   ဦးေမာင်ေမာင်ချစ ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်  

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

 Ph-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L Ph-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L

 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland) အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland)

 (၅) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09977402677 (၅) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932, 09977402677

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်(၃၄-အိုင်)ရပ်ကွက်၊ စက်မ (၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၂)၏ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၆x၁၀၀)ေပရိှ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေဌး 

ေဌးဝင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၉၈၁၄၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေ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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်(၃၄-အိုင်)ရပ်ကွက်၊  စက်မ  (၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၃) ၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၅၁x၁၀၀)ေပရှိ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း အမည်ေပါက ်   

ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

မီး အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

အဆုိြပသူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/အစန(ုိင်)၀၉၈၁၄၅]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

တိုက ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု

သူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက ်

စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

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

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

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



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ ေမာက့နင် 

ေကျးရာေန မမိိုးြပည့န် ာ [၁၀/ရမန 

(ိင်ု)၂၃၈၄၃၉]၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးလွန်းေဖ(ခ)ေမာင်ေဖ [၁၀/ရမန 

(ိုင်)၀၈၉၃၁၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်
- ြပင်ဦးလွင်၊  ေအာင်ချမ်းသာရာ၊  မ ေလး-လား  း 

လမ်းမကီးေမးတင်  ေပ(၉၀'x၉၀') အာစှီစ်ထပ်တိက်ု 
ဂရန်ရှိ ေရ၊ မီး၊ အစုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ဟိုတယ်ဖွင့်ရန ်အလွန် 
ေကာင်း။

- ေပ(၅၀'x၁၃၅') မ ေလး-လား  းလမ်းမကီးေမးတင် 
ေအာင်ချမ်းသာရာ ဂရန်ရှိ၊ သင့်ေတာ်ေသာ ညိ  င်း 
ေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊

 ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

“သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်“သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်

ေကညာချက်”ေကညာချက”်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်-၂၆၅ ေန ဦးခင်စိုး (ဘ) ဦးေကျာ်သ ူမှတ်ပုတံင်အမှတ် 

[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၄၂၆၄]ဗမာ၊ ဗုဒ ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးခင်စိုးှင့်(ေဒ ြမင့်ေဆွ)တို၏ သမီးြဖစ်သူ 

မစပါယ်(ခ)မေဆွစပါယ်စိုး [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၁၉၆၅]  ကိုင်ေဆာင်သူသည ်

က ု်ပ်မတ်ိေဆှွင့အ်တ ူေနထိင်ုပီး ၎င်း၏ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးခင်စိုးအား ရန်သသူဖွယ် 

ြပမူဆက်ဆံပီး မိဘ၏ဆိုဆုံးမစကား ပဲ့ြပင်သွန်သင်မ များကို  နာခံမ မရှိဘဲ 

မိဘှင့် မိသားစုဝင်များ မှစ်သက်ေသာလုပ်ရပ်များြပလုပ်ြခင်း၊ ဖခင်ြဖစ်သူ 

ဦးခင်စိုးအား ကမ်းတမ်းစွာ ေြပာဆိုြပမူေဆာင်ရက်ေနသြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်ေနမှစ၍ သွာုတ သမီးအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး အေမွစား အေမွခံသမီး 

အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ မစပါယ်(ခ)မေဆစွပါယ်စိုးှင့ ်ပတ်သက်ဆက် ယ်သည့် 

မည်သည့်ကိစ မှ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့် 

ပတ်သက်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆအွေပ  ဂဏ်ုသကိ ာထ ိခိက်ုကျဆင်းေအာင်ြပမေူဆာင် 

ရကသူ် မည်သူကုိမဆုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးခင်စိုး(ဘ)ဦးေကျာ်သူ ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသူ(LL.B)ဦးခင်စိုး(ဘ)ဦးေကျာ်သူ ေဒ ေသာ်ေသာ်မင်းသ(ူLL.B)

[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၄၂၆၄] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၄၂၆၄] (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်-၂၆၅၊ မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ (စ်-၁၄၁၄၅) (၁၆-၁-၂၀၁၈)အမှတ်-၂၆၅၊ မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ (စ်-၁၄၁၄၅) (၁၆-၁-၂၀၁၈)

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ေရ လ  င်လမ်း၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ရန်ကုန်မိ။  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

 Ph:09-2201693 Ph:09-2201693

“အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ (က-၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၄၈)(ပ)ထပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်းတွင် တရားဝင်ေနထိုင်သူ ေဒ ခင်သ ာ 
[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၇၈၀၇၀] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်သည်မှာ-

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်သ ာသည် (ဘ) ဦးခင်ေရ ၏ သမီးြဖစ်ပီး 
ဦးခင်ေရ သည် (၁၇-၁၀-၂၀၂၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူ ေဒ ခင်သ ာ၏ဖခင် ဦးခင်ေရ  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ (က-၇)လမ်း၊ အမှတ်(၃၄၈)ရှိေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရိှ (ပ)ထပ်ေခါင်းရင်းခန်းှင့် စတုတ ထပ်ေြခရင်းြခမ်းတုိသည် အေမွဆုိင် 
ပစ ည်းများြဖစ်ပီး ယခုအချနိ်အထိ အေမွဆိုင်သူများတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသး
သည့် မေရ မေြပာင်းိုင်သည့ ်ပစ ည်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦအပါအဝင် (ဘ) ဦးခင်ေရ ၏ 
ေရ ေြပာင်းိုင်သည့ ်ပစ ည်း၊ မေရ မေြပာင်းိုင်သည့်ပစ ည်းအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဖခင်ကွယ်လွန်ပီးေနာက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူ ေဒ ခင်သ ာ၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 
ေမတ ာြဖင့ ်ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်း၊ ေြမပုံေြမရာဇဝင်ကူးယူြခင်း 
အစရိှသည့ ်တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းများကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူေဒ ခင်သ ာသရိှိြခင်းမရိှဘ ဲြပလပ်ုခဲပ့ါက တရားဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာ ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ) ဇာနီဝင်း (LL.B)ေဒ ခင်သ ာ ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ) ဇာနီဝင်း (LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉/၂၇-၁၁-၂၀၁၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉/၂၇-၁၁-၂၀၁၈)
 အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ 
 သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Ph: 09-444888508, 09-253990579 Ph: 09-444888508, 09-253990579

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမှတ်(၅) အလယ်တန်းေကျာင်း၊ 

ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုး၊ တတယိတန်း 
မှ   ေမာင်ထက်ေအာင်လင်းအား 
ေမာင်ဇွဲမာန်ထက်ဟ ု    ေြပာင်းလ ဲ
ေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ဇွဲမာန်ထက်ေမာင်ဇွဲမာန်ထက်

တိုက်ခန်းငှားမည်တိုက်ခန်းငှားမည်
- ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဒတုယိထပ်။

- အင်းစိန်မိနယ်၊ တညင်းကုန်း လက်ကားေဈးကီး၊ 

(ပ၊ ဒု၊ တ)ထပ် (အခန်းစုံ)။

- ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အထက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ 

ပထမထပ်၊ အလှြပင်ဆိုင်၊ ုံးခန်း၊ လူေနရန် အလွန် 

ေကာင်း၊ အခန်းတိုင်း အဲယားကွန်း တပ်ဆင်ပီး။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၆၄ စီး/ဖိးဇုန် စက်မ ဇုန်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၉၉၊ ၆၀၀ ဟုေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း တစ်ကွက်လ င် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့်  
ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ နီလာေရ [၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၀၆၂၃၆] မှ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့် 
အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမင်းေဆွြမတ် [၁၂/သလန(ိုင်)၁၁၉၀၀၃]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းတန်ဖိုးေင ွအချိတစ်ဝက်ကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍  ပိုင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၅၅)ရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံတိုသည် အိမ်အမှတ်(၅၅)ရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံတိုသည် 

အေမွဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ေကညာချက်အေမွဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမတိုင်းအမှတ်(၂၈-အီး၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့ ် (၂)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံတိုသည ်ေဒ ြမင့်စိန်+၁ တို အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ ေဒ ြမင့်စိန်သည ်(၂၄-၁၀-၂၀၁၈)တွင်လည်းေကာင်း၊ ညီမ 

ြဖစ်သူ ေဒ သိန်းေအာင်သည်(၁၂-၃-၂၀၂၂) တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ 

ကပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုတံိုှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ြမင့စ်န်ိ၏ 

အေမခွသံားသမီးများမပါဝင်ဘ ဲအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 

ကန်ထိုက်တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းစသည့်  ကိစ အဝဝတိုကို  မြပမလုပ်ကရန ်

ကန်ကွက်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်စိန်အေမွခံသားသမီးများ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမင့်စိန်အေမွခံသားသမီးများ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင်(B.A,R.L,D.B.L,B.D.S)  ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင(်B.A,R.L,D.B.L,B.D.S) 

 B.A(History), PGDL, (Dip in English) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၉၁၄) B.A(History), PGDL, (Dip in English) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၉၁၄)

 (အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၂၂၉၅) (အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၂၂၉၅)

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ 
အမှတ်(၇၉၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ အမှတ်(၇၉၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ 

ေဒ ခင်မာသန်း(ISN-၄၉၈၃၄၃)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ေဒ ခင်မာသန်း(ISN-၄၉၈၃၄၃)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို ှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို ှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ ်
ေသာ ဦးထိန်လင်း[၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၇၃၂၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေင ွအားေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်
ကွက်ိင်ုပါ ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုြမတ်မွန်ေဒ စုြမတ်မွန်

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

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ေဈး(၁)ရပ်ကွက်၊ အေရှ 

လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၃၂၇၊ အကွက်အမှတ်-၃၆၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ ၀.၁၄၃ ဧကရှိ ေြမှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် တည်ရှိေသာ ၂ထပ်အိမ်သည် မူလအေမွရှင် ကွယ်လွန်သူ 
မိဘများြဖစ်ေသာ ဦးချနိ်စွမ်၊ ေဒ ကည်တိုကျန်ရစ်ေသာ အေမွဆိုင်ပစ ည်းများြဖစ်ပီး 
၎င်းတို၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ  ေဒ ရင်ု(ကွယ်လွန်)၊  ေဒ ေဘာေလး(ခ) 
ေဒ ေအးကင်(ကွယ်လွန်)၊ ဦးွန်ေရ (ကွယ်လွန်)၊ ေဒ ခင်ခင်သိန်း(ကွယ်လွန်)၊ ဦးတင်ထွန်း 
ှင့် ေဒ ွန်ွန်ေဝ တိုက ဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပစ ည်းြဖစ် 
ပါသည်။

ထိုေကာင့ ်အဆိပုါအမ်ိ၊ ေြမှင့ ်စပ်ဆက်ပတ်သက်ပီး အထက်အမည်ပါအေမဆွိင်ု 
ဦးတင်ထွန်း၊ ေဒ ွန်ွန်ေဝတိုှင့ဆ်က်ခသံ ူအေမဆွိင်ုမသိားစမုျားမသရိှိဘ ဲလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အြခား 
တစ်နည်းနည်းြဖင့်  စီမံခန်ခွဲြခင်းများမြပလုပ်ရန်  တရားဝင်  အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ထွန်း၊ ေဒ ွန်ွန်ေဝ ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း(စ်-၆၃၇၂/၁၉၉၇) LL.B;(Advocate)ဦးတင်ထွန်း၊ ေဒ ွန်ွန်ေဝ ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း(စ်-၆၃၇၂/၁၉၉၇) LL.B;(Advocate)
 ေဒ ခင်ဝတ်ရည်ဦး(စ်-၁၃၉၇၉/၂၀၁၇)  ေဒ ခင်ဝတ်ရည်ဦး(စ်-၁၃၉၇၉/၂၀၁၇) 
 LL.B, D.B.L, D.I.L LL.B, D.B.L, D.I.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
 Genius Law Firm Genius Law Firm
 အမှတ်-၇၂၊ (၆ လ ာဘီ)၊ ေရေကျာ်လမ်းမ၊  အမှတ်-၇၂၊ (၆ လ ာဘီ)၊ ေရေကျာ်လမ်းမ၊ 
 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Phone:   09-260005733, 09-43088967,09966323836 Phone:   09-260005733, 09-43088967,09966323836

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ည/ရပ်ကွက်၊ သနု ာလမ်းမကီး၊ အမှတ် 

(၁၂၀၀ ၁၂  )ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ စတုရန်းေပ (၁၂၀၀)
ရှိ ဦးကံြမင့ ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ေနအိမ်အား အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး 
တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်ညိ(ခ) ေဒ ြမညိ 
[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၃၅၈၅၇]ပါ သားသမီး(၆)ဦးထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမှင့ ်ေနအမ်ိ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရး၊ ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝါဂျယ်ရယ်ဂျား[၁/မကန(ိုင်)၀၂၈၄၇၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝါဂျယ်ရယ်ဂျား[၁/မကန(ိုင်)၀၂၈၄၇၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုမိုြမင့်သူ(LL.B) ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)ေဒ မိုမိုြမင့်သ(ူLL.B) ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၃၄၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၈၂)
အမှတ်(၄၇၅)၊ ဆဒ ါန်လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၄၇၅)၊ ဆဒ ါန်လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းမကီး၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ြမဥယျာ်စိုက်ပျိးေရး ခံ၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊
09-444090499 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 09-444090499 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 Ph:09-73010778, 09-258465871 Ph:09-73010778, 09-258465871



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ နဗိ ာန်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၆၄၃)၊ အခန်းအမှတ် ၅-လ ာ (ေခါင်းရင်း)တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အားလုံးတို 

အား ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ တင်တင်ခိင်ု မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၇၁၂၀၅] 

မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ရတနာေမာင် မှတ်ပံုတင်အမှတ် [၁၂/

သဃက(ုိင်)၂၀၀၀၄၄]မှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ၍ ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေငွကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးအပ်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု

သမူျားရိှပါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များ ယေူဆာင် 

၍ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိြဖစ်ေစ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်ရတနာေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်ရတနာေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ကကမာ(LL.B)ေဒ ကကမာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၇၃)

အမှတ် (၂၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ် (၂၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၁၈၉၈၊ ၀၉-၄၃၁၁၇၇၃၃

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးမေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြဖးေရးလပ်ုငန်း၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 
လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုးမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
ေငွလုံးေငွရင်းခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ် မိသစ်၊ နတ်ေမာက်ှင့် ပခုက  
ခိင်ုအတွင်းရိှ မိနယ်အချိတွင် ဓာတ်အားခဲွု/ံလိင်ုးတည်ေဆာက် 
ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် ံုး ခံစည်းုိးကာရံြခင်း၊ ေရေလှာင်ကန်/ ေရစင် 
တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း 
ိုင်ရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
 တင်ဒါပုံစံစတင် - (၉-၆-၂၀၂၂) ရက်၊
 ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ကာသပေတးေန )
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမ  -  (၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်၊ 
 ပိတ်သိမ်းမည့်ရက ်  (၁၆:ဝဝ) နာရီ
 တင်ဒါေနာက်ဆုံး -  (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်၊ 
 တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (၁၆:ဝဝ) နာရီ
၂။ သတ်မှတ်  အချန်ိ/  ရက်ထက်ေကျာ်လွန်တင်သွင်းလာသည့် 
ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များစုံစမ်းြခင်း၊ တင်ဒါေလ ာက်
လ ာဝယ်ယြူခင်းများကိ ုမေကွးတိင်ုးေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာ 
ုံး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနသို ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူဆက်သွယ်စုံစမ်း 
ိုင်ပါသည်။   တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 
ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ (ဝ.၁၄၆) ဧကရှိ 
ဦးဝင်းြမင့်[၇/တငန(ိုင်)၀၀၅၇၄၄] (ဘ) 
ဦးစိန်ေမာင် အမည်ေပါက် ှစ် (၃၀) 
ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၁၀ 
၈၁) ကိ ုရန်ကန်ုစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင် 
ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ 
၆၁၁၂/၂၀၂၀ (၈-၆-၂၀၂၀) ြဖင့် ေြမကွက ်
အမည်ေပါက်၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲ 
စာရရှိထားသူ ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း [၁၃/
လလန(ိုင်)၀၄၂၃၇၇(ဘ) ဦးစိန်ွန်မှ 
ေဒ စုစုခိုင် [၁၃/လလန(ိုင်)၀၄၂၁၈၁] 
ှင့ ်မှတ်ပုတံင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ် 
ဆိရုန် အတွက် ေြမပု၊ံ  ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့  ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာ 
တင်ြပ၍     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ 
ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့  ်
ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါ 
ရိှသည့်ေနမှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန 
၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင ်     ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ေဒ ကက အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ်-၁၀၃ တည်ရိှရာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄/ေြမာက်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၃(ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

RC (၃-ထပ်) တိုက်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များတိုကိ ု၎င်းမ ှ

က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာ

တူညီေဆာင်ရက်ပီး၍   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက   အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်း 

ငှ့်ပတသ်က်ပးီ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လုိပါက က ်ုပ်ထံသို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများ 

ှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်ှင့ ်

အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆

H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ငါးထပ်ကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၁၂/ေအ)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂အီး ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၁ေအ၅/၂ဘ+ီ၄၂၁ဒ၂ီ/ေအ)၊ ဧရယိာ(၀.၂၂၁)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ေြမပိင်ုေြမ၊ အမည်ေပါက်၊ 
ဦးကုလား(ခ) ဦးစိန်ကိင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၃၃၀၈]ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက(်ဖခင်)ြဖစ်သ ူဦးစိန်ကိင်သည ်၂-၈-၂၀၂၁ 
ရက်ေနှင့် (မိခင်)ြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းြမင့်သည ်၂၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေနတိုတွင ်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ေမာ်ေမာ်ကိင ်[၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၉၃၃၇၂]ှင့် ဦးချိိုင်ထွန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၃၁၂၂] တိုမှ ၎င်းတိုသားသမီး(၂)ဦးကို ေမွးဖွားခဲ့ေကာင်းှင့ ်အြခားေသာေမွးချင်းများ၊ 
ကိတ ိမသားသမီးေမွးစားထားြခင်းလည်းမရှိေကာင်း၊ ၎င်းတို(၂)ဦးမှလွဲ၍ အြခားေသာ အေမွဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်
မ မရိှေကာင်း(၂၉-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေဒ ေမာ်ေမာ်ကိင်ှင့ ်ဦးချိုိင်ထွန်းတုိက ကျန်ိဆိသုည့ ်ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ယင်းေြမ၏ အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့် ပုိင်ဆုိင်စာချပ်အမှတ်-၆၉၆/၂၀၂၀၊ ုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်တိုှင့်အတ ူေဒ ေမာ်ေမာ်ကိင်မ ှ၎င်းကိုယ်တိုင်ှင့ ်ဦးချိိုင်ထွန်းကိုယ်စား ပူတာအိုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၉/၂၀၂၁ ြဖင့် ရယူပီး ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၂/ေအ၊ 

(၁၂)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်-၀၅၊ Paragon  Residence အိမ်ခန်းကုိ တရားဝင် 

ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ စစုုငမ်ိး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၈၁၄၈၁]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးစရန်ေငွေပးေချထားပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိလ င် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)

ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်   က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်လ င် 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   အပီးသတ်ဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးရှင်ငိမ်းဦးရှင်ငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၆၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၆၄၄)

အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
“ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၅၁၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”တို
ကိ ုမိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ  
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပသူ ဂရန်အမည်ေပါက ်
ပိင်ုရှင် ေဒ ေဝေဝလွင်[၁၄/မမန(ိင်ု)၁၃၀၂၈၉]မှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသုိ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်(၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့် 
စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်ကကသန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၂၅၈၀]၏ ဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်ကကသန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၂၅၈၀]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ကည်ေဒ ခင်ခင်ကည်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၅၃)

LL.B, D.B.L, DL-101 (WIPO SWITZERLAND)LL.B, D.B.L, DL-101 (WIPO SWITZERLAND)
အမှတ်-၁၀၄၀၊ ဘယေကျာ်သူ(၁၆)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၀၄၀၊ ဘယေကျာ်သူ(၁၆)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၂၅၅ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၂၅၅

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၇၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၇
ကွယ်လွန်သူ အဘွားေဒ ခို၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၇D)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅)၊ အကျယ်အဝန်း(၃၀x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧကရှိ 
ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင် 
မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လပ်ိကန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၃)ေန ကွယ်လွန်သ ူအဘွားေဒ ခိ၏ု 
ကျန်ရစ်ေသာ အေမွပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင်ရန ်
အေမွထိန်း လက်မှတ်စာရသ ူ ဦးညီလွင်က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ- 
၃၀၇(၂)အရ ေလ ာက်ထားမ ကို  အမိန်ချမှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  ဤအမ ကို 
၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၇)ရက်(၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၄ ရက်)ေန၌  မိမိတို 
ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊   ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်း
ေကာင်း လာေရာက်ဆုိင်ဆုိရန်ှင့် ကျန်ရစ်ေသာ အေမွပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်း၍ 
စီမံခန်ခွဲမ ြပလုပ်ိုင်ရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ၃၀၇(၂)ှင့်အညီ 
ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ဦးညလွီင်၏ 
ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည ်
ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၆)ရက် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအးေအးြမင့်)(ေအးေအးြမင့)်
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)
 ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၉(ဘ)ီ၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-

၃၉(ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၆၇)၊ အလျား(၄၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဦးဘိုးငိမ်း 

(CD-၀၂၅၂၅၃)အမည်ေပါက် ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ၃၉(ဘ)ီရပ်ကွက်၊ အေကာက်ခွန်(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၇)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အား အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲသ့ ူဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း[၁၂/အစန(ိင်ု) 

၀၅၀၅၂၃]ကိုယ်တိုင်မ ှလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသြဖင့ ်၎င်းထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာ

တမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

 ေဒ ေအးသန်ဇင်(LL.B,LL.M) ဦးေအာင်မျိးခိုင်(LL.B) ေဒ ေအးသန်ဇင်(LL.B,LL.M) ဦးေအာင်မျိးခိုင(်LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၄၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၃၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၄၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၃၆)

 (၂၁-၁၁-၂၀၁၃) (၂၉-၆-၂၀၁၈) (၂၁-၁၁-၂၀၁၃) (၂၉-၆-၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၇)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၀၀၃၄အမှတ်(၁၇)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၀၀၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ သဇင်လမ်း၊ GEMS GARDEN CONDOMINIUM၊ 

တိုက်အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ် (၁၄၀၄)၊ (၁၄)လ ာ အကျယ်အဝန်း (၈၉၇) 
စတုရန်းေပရှိ  ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား  ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ  ဦးြမင့်ဦး [၈/
မကန(ိုင်)၀၁၁၀၉၄]ှင့ ် ေဒ ေကသွယ်ခိုင်[၈/မကန(ိုင်)၀၁၁၀၉၅] 
ကုိင်ေဆာင်သူတုိမှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍  ြပန်လည် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေရာင်းဖိုး ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း (မူရင်း) အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုံြဖင့်   ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိုးမိုးြမင့် (LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၀၆)
ဖုန်း-၀၉ ၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉ ၄၂၅၀၁၂၂၂၅

[S.R.S REAL ESTATE CO.,LTD.09-43125834, 09-779726621][S.R.S REAL ESTATE CO.,LTD.09-43125834, 09-779726621]
အမှတ်(၄၅) ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅) ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၆၅၊ အကျယ်အဝန်း 

(ဝ.၀၅၉) ဧကအကျယ်ရှိ ေဒ ခင်ချိဦး [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၇၈၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်အမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့်တက ွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အမှတ်-၁၁၆၅၊ နဝရတ်လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟု 

ေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်  အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိသ ူ

အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား အေနြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား စာချပ် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း   (လူကိုယ်တိုင)်  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limitedလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limited

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)

  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)

  ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)  ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)

 အထက်တန်းေရှေနများ-  ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀) အထက်တန်းေရှေနများ-  ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)၊ ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀)

  ေဒ ေွးေွးအိ  (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂)  ေဒ ေွးေွးအိ  (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂)

 အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅ အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၁၈၅



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂



ဇွန်    ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၏ီ ေငလွုံးေငွရင်း 
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 ုေအာက်ပါအတိင်ုး ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ပီး 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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(သကမ-၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၄၅)၊ ဦးပုညလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပx အနံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၄၅)၊ ဦးပုညလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ေရာင်းသေူဒ ဘစဲ 
လင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၁၁၇၂]မှ ဆက်စပ်စာချပ်များအရ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ 
လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်အား 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်လ  င်ြမင့် [၁၁/မအန(ိုင်)၀၃၃၇၉၂] မှ ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍  အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ
မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ(၁၄) ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေထာက်ပ့ံြဖည့်တင်းေရးဌာနခဲွမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ 
ဧပီလ၊ ေမလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လှင့် စက်တင်ဘာလများတွင ် လိုအပ်ေသာ 
စက်သုံးဆီ (ဓာတ်ဆီ-၈၄၀၀ ဂါလန်)ှင့် (ဒီဇယ်-၇၂၀၀၀ ဂါလန်) ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်
ဝယ်ယူလိုပါသည်။
၂။  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ 
    ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်
    မွန်းတည့်(၁၂:ဝဝ)နာရီ အထိ
    (ုံးချနိ်အတွင်း)
၃။  တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊
     ေထာက်ပံ့ြဖည့်တင်းေရးဌာနခွဲ၊
  ုံးအမှတ်(၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်
၄။   တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်/ -  ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်
      တင်ဒါဖွင့်မည့်ေန   (၁၃:ဝဝ) နာရီ
၅။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေထာက်ပံ့ြဖည့်တင်းေရးဌာနခွဲ၊         
ုံးအမှတ် (၄၃)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင်  ုံးချန်ိအတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်၍လည်းေကာင်း၊ 
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၁၀၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၅၁၈တိုသို  ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း စုံစမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။  တင်ဒါလက်ခေံရးှင့ ်စစိစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခေံရးှင့ ်စစိစ်ေရးေကာ်မတီ

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၃၃၉)၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၃၃၉)

ေဒ တင်န ာလွင်              ှင့်                 ၁။ ေဒ ြဖြဖဝင်း
                 ၂။ ဦးဘသိန်း
(တရားလို)                                                (တရားပိင်များ)(တရားလို)                                                (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 

ြမမ (၂)လမ်း၊ အမှတ်-၆၆၃ ေန (၁) တရားပိင် ေဒ ြဖြဖဝင်းှင့် (၂) တရားပိင် 
ဦးဘသိန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်ှင့်  ေြမမှတ်ပုံတင ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ 
သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ် 
တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ 
နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်တိုမလာ 
ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့ ်
မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တိုက 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့်အတူ 
ယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင်တိုကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ် 
လိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၇)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

     (တင်ြမ)     (တင်ြမ)
                 ခိုင်တရားသူကီး                 ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၆၀)၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၆၀)
ကမ ာ့ရတနာဘဏ်                       ှင့်ှင့်   ၁။ ဦးြမစံ

(ယခင်)ြမန်မာ့ေမွးြမေရးှင့ ်            ၂။ ေဒ သန်းသန်းွယ်

ေရလုပ်ငန်းဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက်

[၎င်း၏ကိုယ်စား ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး

ဆန်းေအာင်(ငိမ်း)၊ ဒုတိယမန်ေနဂျာ]

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆) (၅-လ ာ)ေန (၁)တရားပိင် ဦးြမစ ံ(၂)တရားပိင် ေဒ သန်းသန်းွယ် (အတ ူ

ေနလင်မယား)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “တရားလိုဘဏ်၌မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ “တရားလိုဘဏ်၌မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများ၏ စာချပ်စာတမ်းများကို အာမခံ(အေပါင်)အြဖစ် တင်သွင်းပီးေချးပစ ည်းများ၏ စာချပ်စာတမ်းများကိ ုအာမခံ(အေပါင်)အြဖစ် တင်သွင်းပီးေချး

ယခူဲေ့သာ(၃၀-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနအထ ိအတိုးအရင်းေပါင်း ကျပ်(၁၃၅၇၃၁၅၇.၈၆)ယခူဲေ့သာ(၃၀-၆-၂၀၂၁)ရက်ေနအထ ိအတိုးအရင်းေပါင်း ကျပ်(၁၃၅၇၃၁၅၇.၈၆)

ကိ ုအေပါင်ပစ ည်းများထခဲွုေရာင်းချပီး တရားလိဘုဏ်သို ြပန်လည်ေပးဆပ်ေစ ကိ ုအေပါင်ပစ ည်းများထုခဲွေရာင်းချပီး တရားလုိဘဏ်သုိ ြပန်လည်ေပးဆပ်ေစ 

လိမု ”လိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု 

၉ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ု

ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ ်

ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုကကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်

သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 

အတူ  ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက်တွင ်

ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က  ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 

ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၃)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအးေအးသိန်း)   (ေအးေအးသိန်း)

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/ေတာင်)၊ ေအာင်သစ ာ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၂၂/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးခင်ြမင့် (CF-၀၀၆၀၉၃)
ှင့် ေဒ တင်လှ (CF-၀၀၆၀၉၅)တုိအမည်များြဖင့် ပူးတဲွအမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ြဖစ်သူတုိမှာ 
ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့် ၎င်းတို၏တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ သိန်းေဌး[၁၂/ဒပန 
(ိင်ု)၀၀၃၀၅၉]ှင့ ်ေဒ ဥမ ာ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၇၆၂၃၇]တိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုလာခဲ့ပီး မမိတိိုသာလ င် တရားဝင် 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေ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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက ်

ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်(၄၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၈၁)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၈၁)၊ 

နဝရတ်လမ်း၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 

သစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးတင် 

ေမာင်ယ်(NYHE-၁၃၀၇၃၈)အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)

ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ေမာင ်

ယ် (ကွယ်လွန်သြဖင့်) ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ ေအးသိန်း[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၉၆ 

၉၈၇]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပား၊ ခင်ပွန်း ဦးတင်ေမာင်ယ်  

ေသစာရင်း ၊  တစ်ဦးတည်းေသာ 

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး  အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဒ ေအးသိန်း၏ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်

လ ာ(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းတို  တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ ်ချပ ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူး ှင့  ်

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန  ်

ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 

တရားဝင် ခိုင ်လုံေသာအေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမ း(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမ း(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဥက ာ(၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဥက ာ(၆)လမ်း၊ 
အမှတ်(၁၇၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ လူေန အမှတ်(၁၇၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ လူေန 
ရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၂    )၊ အကျယ်အဝန်း အလျား ရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၂    )၊ အကျယ်အဝန်း အလျား 
အန(ံ၂၀'x ၆၀')၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ဦးတင်လှ (AA-၀၉၃၃၇၅)အန(ံ၂၀'x ၆၀')၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ဦးတင်လှ (AA-၀၉၃၃၇၅)
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိတိုအား အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိတိုအား 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိ၍ တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း[၁၃/လရန(ိုင်)၀၁၈ 
၁၇၇]ထံမှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း[၉/မရတ 
(ိင်ု)၀၇၀၇၇၂] က စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 
ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးယ်ထွန်း(LL.B,LL.M)ဦးယ်ထွန်း(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁)
တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ 
ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ 

ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄

၁
၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်ေန ဦးယ်ေထွး[၁၂/လမန 

(ိင်ု)၁၀၇၁၇၃]၊ ေဒ မိုးသတီာ[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၂၇၂၈၄]တို၏သား 

ေမာင်သက်ပုိင်ဖိး [၁၂/လသယ(ိင်ု)၁၂၁၇၀၇]သည် မဘိှစ်ပါး၏ 

ေြပာဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ  အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပ 

လပ်ု ေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ   အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ု 

ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာကစိ အဝဝကိ ုတာဝန် 

ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဖခင်-ဦးယ်ေထွး၊ မိခင်-ေဒ မိုးသီတာဖခင်-ဦးယ်ေထွး၊ မိခင်-ေဒ မိုးသီတာ



ဇွန်  ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သရီိမိ၊ သေြပကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁/သေြပကန်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆)၊ ဧရယိာ(၀.၁၁၀)ဧကရိှ ဦးြမင့စ်ိုး အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အား 

အမည်ေပါက်သ၏ူ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ ကည်ကည်ြမင့(်ဘ)ဦးြမင့ဦ်း[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၁၁၃၈]မှ ေြမငှားစာချပ် အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၁၆/၂၀၂၁)၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး ေဒ ခင်ေစာဦး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၉၃၉၅]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊     
မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ် 
နည်းများှင့်အည ီေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။    
                         မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးရဲမင်းထက်ဦးရဲမင်းထက်

(Director, United Living Mall Co.,Ltd(Director, United Living Mall Co.,Ltd

Supershine Co.,Ltd)Supershine Co.,Ltd)

အသက်(၂၅)ှစ်အသက်(၂၅)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးထွန်းြမတ်လမ်း၊ အမှတ်(၇/A)ေန ဦးဝင်းစိုး (Managing Director, United Living Mall Co.,Ltd)-ေဒ ခိုင်သီတာဝင်း 

(Director, United Living Mall Co.,Ltd)တို၏ ချစ်လှစွာေသာသားကီး၊  (Mr.Yunus Yusuf Rogathia-Mrs.Sara Ali Mohammed Dadabhai)တိုှင့် 

(ဟာဂျဦီးဝင်းတင်)-ဟာဂျမီေဒ ုရုတီို၏ချစ်လှစွာေသာေြမး၊ ကိထွုန်းေနဝင်း-မေမသဝူင်းစိုး၊ ေမာင်ေကျာ်ရစဲိုး၊ မရည်မွန်ဝင်းစိုး၊ မဟန်နဝီင်းစိုးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

အစ်ကုိအကီးဆံုး၊ မရှင်းသန်၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ မေရ စင်ဝင်းလ့ဲထွန်း၊ ေမာင်ေဝယံမင်းခန်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ဦးေလးြဖစ်သူ Siraj @ Ye Min Htetသည် 

၄-၆-၂၀၂၂ရက်၊ နံနက် ၅ နာရီတွင် အလ ာဟ်ရှင်ြမတ် အမိန်ေတာ်ခံယူသွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းစိတ်မေကာင်း 

ြဖစ်ရပါသည်။             United Living Mall Co.,Ltd ဝန်ထမ်းများUnited Living Mall Co.,Ltd ဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

မိတ ီလာအသင်း(ရန်ကုန်)၏ဥက     ဦးေသာင်းထိုက်မင်း၏ 
မိခင်ကီး ေဒ မှီ အသက်(၈၇)ှစ်သည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် 
၆:၄၅ နာရီတွင ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းရှိ Dagon 
Golf City အိမ်ရာ၊ အမှတ် (C-2) ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါေကာင်း။

မိတ ီလာအသင်း(ရန်ကုန်)မိတ ီလာအသင်း(ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

ြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ်အဖွဲချပ်ဥက    ဦးေသာင်းထိုက်မင်း၏ 
မိခင်ကီး ေဒ မှီ အသက် (၈၇)ှစ်သည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် 
၆:၄၅ နာရီတွင ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းရှိ Dagon 
Golf City အိမ်ရာ၊ အမှတ်(C-2) ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ်အဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံေလှေလှာ်အဖွဲချပ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မှီေဒ မှီ
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

မိတ ီလာမိ၊ ေအာင်ေဇယျာ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်းေန (ဦးေကျာ်လွင်)၏ဇနီး၊ 

ရန်ကုန်မိေန ဦးသန်းထွန်း(Managing Director, Top Ten Star Production Co.,Ltd)-

ေဒ ခင်ြမတ်မွန်၊ ဦးေသာင်းထိုက်မင်း (Vice Chairman, Jewellery Luck Group Of 

Companies)-ေဒ လွင်လွင်ေမာ်၊ ဦးမင်းမျိးသန်  (Executive Director, Jewellery Luck 

Group Of Companies)-ေဒ အေိရ စင်တိုအပါအဝင် သားသမီး ၁၁ ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာမိခင် အလှဒါယိကာမကီး ေဒ မှီသည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်တကွ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 

ပါသည်။

ဦးေကျာ်စိန် (Chairman)-ေဒ အကှင့် ဦးေကျာ်စိန် (Chairman)-ေဒ အကှင့် 

Jewellery Luck Group Of Companies မိသားစုJewellery Luck Group Of Companies မိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မှီေဒ မှီ

အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

မိတ ီလာမိ၊ ေအာင်ေဇယျာ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်းေန [ဦးေကျာ်လွင ်(ကန်ေတာ်မင် စက်ချပ်ဆိုင်)]၏ဇနီး၊ (ဦးစိုးလွင)်-ေဒ ေမ းေမ း၊ (ဦးေနဝင်း)-

ေဒ တင်တင်၊ ဦးစိုးဝင်း-ေဒ ေဌးေဌး၊ ဦးသန်းဝင်း-ေဒ ေအးွယ်ဝင်း၊  ဦးသန်းထွန်း (Managing Director, Top Ten Star Production Co.,Ltd)-ေဒ ခင်ြမတ်မွန်၊ 

ဦးကိုကိုလွင-်ေဒ ေအာင်ကည်၊ ဦးညီညီလွင်၊ ဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ခင်ခင်ေအး၊ ဦးေသာင်းထိုက်မင်း (Vice Chairman, Jewellery Luck Group Of Companies)-

ေဒ လွင်လွင်ေမာ်၊    ဦးတင်ေထွး-ေဒ ဥမ ာလွင်၊     ဦးမင်းမျိးသန်  (Executive Director, Jewellery Luck Group Of Companies)-ေဒ အိေရ ဇင်တို၏  မိခင်၊ 

ေြမး ၂၈ ေယာက်၊ ြမစ် ၁၃ ေယာက်တို၏အဘွားသည ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းရှ ိDagon Golf City အိမ်ရာ၊ အမှတ်(C-2) ေနအိမ်၌ ၇-၆-

၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပီြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (အထက်ပါေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၁၁:၃၀ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၃-၆-၂၀၂၂  (တနလ  ာေန) 

နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေနကိုလွင်[၉/

မကန(ိုင်)၁၀၉၂၈၇]၏   ပတ်စ်ပို 
နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့်  ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဂါနာရှမ်း[၁/

မကန(ိုင်)၂၅၁၈၇၈]၏   ပတ်စ်ပို 

နံပါတ်  (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဆီလားေဒဗီ[၁/မကတ 

(ိုင်)၁၃၄၈၅၀]၏  ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်အုိမ်းလာလ် [၁/

ဝမန(ိင်ု)၁၁၄၉၀၈]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

 ဖန်ုး-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈ ဖန်ုး-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ဦးမင်းစည်သကူိသုည် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ  ထုတ်ေပး 
ေသာ Agent ကတ် ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-760269251ဖုန်း-09-760269251

မူး  ယစ်  ကို  ပစ်     ပန်း   တိုင်  သစ်   စိတ်  သစ်    လူ  သစ်     ဘ  ဝ   သစ်မူး  ယစ်  ကို  ပစ်     ပန်း   တိုင်  သစ်   စိတ်  သစ်    လူ  သစ်     ဘ  ဝ   သစ်



ဇွန်   ၈၊   ၂၀၂၂

ဦးစိုးမိုးေကျာ်ဦးစိုးမိုးေကျာ်
Electrical Engineer at PCL -Pacific Carriers LimitedElectrical Engineer at PCL -Pacific Carriers Limited

SingaporeSingapore

အသက်(၅၄)ှစ်အသက်(၅၄)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ မလ ကန်ုးလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၁)ေန (ဗုိလ်ကီးစန်းဦး-ငိမ်း)-ေဒ ုုတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာသား၊ 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်-ေဒ သန်းသန်းြမင့်တို၏ သားသမက်၊ မမင်းမဒီေကျာ်၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်၊ ေဒ မင်းမင်းေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည ်

၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နနံက် ၁၀:၄၅ နာရတွီင် (၉၆) ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ေရ လမင်းေဆးုံကီး၌  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ပ်ုကလာပ်အား ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးအေအး 

တိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 

မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၆-

၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန ) နနံက် ၇ နာရတွီင် ပင့သ်ဃံာအရှင်သြူမတ် ငါးပါးအား 

ေရစက်သွန်းချလှဒါန်းမည်ြဖစ်၍ မိသားစုှင့ ်အတူတကွ တရားနာ 

က ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ေကာ့ဖန်း(ခ)ဦးေအာင်ိုင်ရန်ေကာ့ဖန်း(ခ)ဦးေအာင်ိုင်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  အမှတ် (၁၄၆)၊  (၄၆)လမ်း၊  (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

 ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ေန (ဦးရန်ဖုချနိ ်-ေဒ ရီ)တို၏သား၊ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်ေန  ဦးရှန်ကည်-ေဒ လှရင်တို၏ 

ေမာင်၊ (ဦးေကျာ်ရင်-ေဒ အုန်းတင်)တို၏ညီ၊  [ေဒ စန်းရီ(ခ)

ဟုန်က မ်က ိ)]၏ခင်ပွန်း  ရန်ေကာ့ဖန်း(ခ)ဦးေအာင်ိုင်သည ်

၆-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၄:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၈-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်း 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကား 

များ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ဟာဂျ ီဦးလှေမာင်ဟာဂျ ီဦးလှေမာင်
အကီးတန်းေရနံထုတ်လုပ်ေရးအင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)အကီးတန်းေရနံထုတ်လုပ်ေရးအင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်  (၃၆/C)၊ မပိုလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက်)

ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန (ဦးှစ်-ေဒ မမကီး)တို၏သား၊ 

[ေဒ ေမေမခင် (အထြပ-ငမ်ိး)]၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးြမေမာင်)-ေဒ နန်းခင်ြမင့၊် 

(ေဒ ခင်ွန် )၊ (ဦးစိန်ေမာင်)-ေဒ သီတာ၊ ဦးခင်ေမာင်- ေဒ နီလာ၊ 

(ဦးတင် ေမာင်ေလး)တို၏ အစ်ကို ၊ ဦးေထွးလွင်-ေဒ ေမလှသူ၊ 

ဦးေအာင်သ-ူေဒ စုသီရိလ  င်တို၏ဖခင်၊ ေြမး ငါးေယာက်တို၏ ချစ်လှ 

စွာေသာအဘိုးသည် ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ် (၉၉/က)၊ 

ေရ ပေိတာက်ကွန်ဒိေုနအမ်ိ၌ ၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ် 

အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့ ်၅-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ေရေဝးမွတ်စလင်ကဘာရ်စတန်၌ ဒါဖနာြပလုပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

လပွတ ာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)လပွတ ာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ဦးေအာင်ြမင့်   ဦးေအာင်ြမင့ ်  အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
သက်ကီးကေတာ့ခံအဘိုးသက်ကီးကေတာ့ခံအဘိုး

ရန်ကုန်မိ၊  တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ အခန်း(၇/ခ)
ေန ဦးေအာင်ြမင့်သည ်၅-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၇-၆-
၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း အသင်းသူ/သား 
များအား သိေစရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                          အမ ေဆာင်အဖွဲ

အထူးေကျးဇူးတင်လ ာအထူးေကျးဇူးတင်လ ာ
၂၈-၅-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ၂၈-၅-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး 

ဦးြမင့်ဟန်ဦးြမင့်ဟန်

(ေမာင်ဟန်ဝင်း၊ ထန်းတပင်)(ေမာင်ဟန်ဝင်း၊ ထန်းတပင်)

(ြမန်မာိုင်ငံပညာေရးသုေတသနအဖွဲ ဦးစီးဌာန၊ (ြမန်မာိုင်ငံပညာေရးသုေတသနအဖွဲ ဦးစီးဌာန၊ 

အငိမ်းစား န်ကားေရးမှးချပ်)အငိမ်းစား န်ကားေရးမှးချပ)်
အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

နာမကျန်းစ်ှင့် ဈာပနအခမ်းအနားတုိတွင် အဘက်ဘက်မှ ကူညီ 

ေပးပါေသာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျာင်းြပင်ပှင့ ်တစ်သက်တာပညာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံဝိဇ ာှင့် 

သိပ ံပညာရှင် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖဲွဝင်များ၊ ြမန်မာုိင်ငံစာတတ်ေြမာက် 

ေရး၊ အေထာက်အကူြပ   ပင်မဌာန(MLRC)မှ   လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ၊ 

ပညာတန် ေဆာင်မဂ ဇင်းအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စံြပမူကိမ ှ

တပည့်ဆရာမများ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိ၊ အထကမှ ဆရာ 

ကန်ေတာ့ပဲွြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီဝင်များှင့် တပည့်ေဟာင်းများ၊ အင်းစိန် 

မိနယ်၊ မိသစ်  ခ/၁၀ လမ်းမှ လမ်းသလူမ်းသားများ၊ မအားလပ်သည့်ကားမှ 

လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်အားေပးက၍ ဈာပနအခမ်းအနားသို လိုက်ပါ 

ပိုေဆာင်ေပးကေသာ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများ၊ သက  န်း၊ လှဖွယ်ဝတ ၊ 

ပန်းြခင်းများ ပိုေဆာင်၍ လိုအပ်သည်များကိ ုကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးကသ ူ

များ၊ ရပ်နီးရပ်ေဝး ိုင်ငံြခားမ ှPhone, Facebook, Messenger, Viber 

တိုြဖင့ ်သတင်းေမး ဆေုတာင်းေပးကသ ူမတ်ိေဆသွဂ  ဟများ၊ (UNESCO, 

Japan)အဖဲွ၏ DG ှင့ ်အြခားကျန်ရိှေသာ ေကျးဇူးတင်ထိက်ုသအူားလုံးကိ ု

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်း ေလးစားစွာ အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
(၃၁-၅-၂၀၂၂)၊ (အဂ   ါေန )၊ နံနက် (၅:၁၅)နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ  

ကွယ်လွန်ခ့ဲေသာ ဦးညိထွန်း၊ [ကထိက(ငိမ်း)၊ ဇီဝနည်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်နည်းပညာ 

တက သုိလ်]၊ အသက်(၇၇) ှစ် နာမကျန်းြဖစ်၍  ေဆးံုတက်ကုသစ် အထူးဂုစုိက်၍ 

ကသုေပးခဲပ့ါေသာ ေနြပည်ေတာ်၊  ခတုင် (၁၀၀၀) အထူးကေုဆးုံကီး အေရးေပ ဌာနှင့်  

ကုသေဆာင်(၁)တုိမှ  ဆရာဝန်ကီးများ၊ သူနာြပဆရာ၊ ဆရာမများှင့် ေဆးံုဝန်ထမ်း 

များအားလည်းေကာင်း၊  ဖခင်ကီး ဈာပနကိစ အတွက် အလှေငွထည့်ဝင်လှဒါန်းေပး

ကပါေသာ (၁၉၆၁-၁၉၇၅) ခုှစ် ေတာင်ကီးေကာလိပ် ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူ 

ေဟာင်းများအသင်းအားလည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တက သိုလ် သတ ေဗဒေကျာင်းသား/

ေကျာင်းသေူဟာင်းများ လမူ ကညူေီစာင့ေ်ရှာက်မ အသင်းအားလည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်း 

ေကာင်းကို တယ်လီဖုန်းြဖင့် ေြပာကားေပးပါေသာ ရန်ကုန်တက သိုလ်၊ သတ ေဗဒ 

ဌာနမှ ပါေမာက  (ငိမ်း)၊ ဆရာမကီး ေဒါက်တာေဒ စုစု၊ ဆရာကီး  ဦးေကျာ်ဘုန်းလင်း 

(သတ ေဗဒဌာန)၊ YMCA မှ  ဦးသာeာဏ်တိုအပါအဝင် ဖခင်ကီး၏ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက ်

ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးအေပါင်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီး၏ ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမ ှ

တပည့် သား၊ သမီးအေပါင်းတုိ အားလည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းေကာင်းကုိ တယ်လီဖုန်း၊ 

E-mail ၊  လူမ ကွန်ရက် Facebook တိုမှ သတင်းေမး ဝမ်းနည်းေကာင်းှင့ ်အားေပး 

စကားေြပာကားေပးကေသာ ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး၊ မိတ်ေဆွ သဂ  ဟအေပါင်း 

တိုှင့်  မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းအေပါင်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီး၏ ေနာက်ဆုံး 

ခရီးကို လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးကပါေသာ  ေဆွးမျိးသားချင်း ညီအစ်ကိုေမာင်ှမတစ်စ ု

တိုှင့် မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ 

နယ်မှ စိုးလ ပ်စစ်ေဖာင်ေဒးရှင်းအားလည်းေကာင်း၊ ဈာပနကစိ အတွက် လွမ်းသူပန်းေခ ွ

ှင့် ရက်လည ်တရားနာတွင် သက  န်းှင့် အချိပွဲများလိုအပ်ချက်မရှိေအာင ်စီစ်ေပး 

ပါေသာ  Lucky Boy (Hot Pot- Nay Pyi Taw) မှ MD ဦးေအာင်ြမတ်ေကျာ်သက-်

ေဒါက်တာ သိမ့်သိဂ   ေထွးေအာင် မိသားစုတိုအားလည်း၊ Lucky Boy (Hot Pot- Nay 

Pyi  Taw) မှ မန်ေနဂျာအပါအဝင် ဆိင်ုဝန်ထမ်းမသိားစ ုအားလုံးတိုအားလည်းေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိနယ်ရိှ  Tea City  မှ  ကုိေကျာ်ဇင်ထွန်း-မပပ မိသားစုတိုအား 

လည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီး၏ ဈာပနကိစ တွင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ လွိင်လင်မိမ ှ

လာေရာက်ကညူေီဆာင်ရက်ေပးကေသာ မခိင်ကီးဘက်မှ ေဆမွျိးသားချင်း ညအီစ်ကိ ု

ေမာင်ှမများှင့ ် တယ်လီဖုန်းြဖင့ ် အားေပးစကားေြပာကားေပးကေသာ  ေဆွမျိး 

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမတစ်စတုိုအားလည်းေကာင်း၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန-ေရနထွံက်ပစ ည်း 

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး(ဘ  ာေရး)အပါအဝင် အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းအားလုံးတိုအားလည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီးအား အနီးကပ်ြပစုေစာင့်ေရှာက်

ေပးပါေသာ ကျည်ေတာင်ကန်အုပ်စု၊ သာဂလေကျးရာမ ှညီငယ် ကိုေကျာ်ခိုင-်မချိချိ 

မိသားစုတိုှင့ ်  ဈာပနကိစ ကို ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးကေသာ သာဂလ 

ေကျးရာရှိ  ေကျးရာသူ/ေကျးရာသားအေပါင်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ပဗု သရီိမိနယ်ရိှ သဗ သခုနာေရးကညူမီ အသင်းအားလည်းေကာင်း၊ ဈာပနကစိ အဝဝှင့် 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းပီးစီးသည့်တိုင်ေအာင် ေငွအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူအားြဖင့်ြဖစ်ေစ 

စိတ်ေရာကိုယ်ပါှစ်၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါေသာ ရပ်ေဝး၊ 

ရပ်နီးမ ှေဆွမျိးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၊ မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်း၊ မိတ်ေဆ ွ

သူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်နီးနားချင်းများှင့် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် ဆရာကီး၊ ဆရားမကီးများ၊ 

တပည့်သားသမီးများ အားလုံးတိုှင့်တကွ ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးတိုအား 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှအထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလးေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလး
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ (၃၉-A)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၈၁)ေန ကိဝုင်းမိင်-မစမ်ိးဝါ၊ ဦးမိုးေကျာ်-

မဝင်းေဌး၊ ကိုေအာင်ေအာင်၊ ညီညီမိုးစံ၊ ကိုေကျာ်လ မ်းမိုး-မုုလွင်၊ ကိုမင်းသ-ူမခိုင်ဝါစံ၊ ကိုမင်းယုစ(ံခ)ကိုဖိုးသား(ေရ ပိုး

အမ်ိခေံြမအကျိးေဆာင်)တို၏မခိင်၊ ေြမး ငါးေယာက်တို၏အဘွားသည် ၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန)တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် 

သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှ

ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွန်လွန်သူအားရည်စူး၍ ဘုရားအမှးရှိေသာ ပင့်သံဃာေတာ ်

အရှင်သူြမတ်တိုအား ဆွမ်းအစရှိေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး အမ အတန်းေပးေဝမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် 

၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 

ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလးေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလး
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ကိုညီညီမိုးစံ၊ ကိုမင်းယုစံ(ခ)ကိုဖိုးသား (ေရ ပိုးအိမ် ခံေြမအကျိး 

ေဆာင်)တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ ခိုင်မာလာ(ခ)ေဒ ခိုင်(ခ) 

ေဒ ခင်ေလးသည် ၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန)တွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

    ဦးလှသိန်း-ေဒ ခင်ခင်ရီဦးလှသိန်း-ေဒ ခင်ခင်ရီ

              မိသားစု              မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလးေဒ ခိုင်မာလာ(ခ) ေဒ ခိုင်(ခ) ေဒ ခင်ေလး
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ကိုညီညီမိုးစံ၊ ကိုမင်းယုစံ(ခ)ကိုဖိုးသား (ေရ ပိုးအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်)

တုိ၏ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ ခုိင်မာလာ(ခ) ေဒ ခုိင်(ခ)ေဒ ခင်ေလးသည် ၆-၆-

၂၀၂၂ (တနလ  ာေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု

ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ကိုဝင်းြမင့်ထွန်း-မြဖြဖသန် ကိုဝင်းြမင့်ထွန်း-မြဖြဖသန်

 မိသားစု မိသားစု

 Lady Phyu & Partners Lady Phyu & Partners

 Law Firm Law Firm

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)ေဒ မှီ (မိတ ီလာမိ)
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

ေမခေဆာင်ေဖာင်ေဒးရှင်း  ဒုဥက      ဦးေသာင်းထိုက်မင်း၏ 
မိခင်ကီး ေဒ မှီ အသက် (၈၇)ှစ်သည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် 
၆:၄၅ နာရီတွင ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်လမ်းရှိ Dagon 
Golf City အမ်ိရာ၊ အမှတ် (C-2) ရိှ ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါေကာင်း။

ေမခေဆာင် ေဖာင်ေဒးရှင်းေမခေဆာင် ေဖာင်ေဒးရှင်း

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၅)

လမ်းအလယ်၊ အမှတ်-၁၃၃(က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၃(က)၊ အကျယ်(၂၀'x ၆၀')ရိှ ဦးေြပသန်ိး 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဦးေြပသိန်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏ 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးeာဏ်ဇင်[၁၂/

သကတ (ုိင်)၀၁၃၀၄၇]ပါ -၅တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွအြခား 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ် 

ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက် ကယ်ပါအသက် ကယ်ပါ

ဦးရဲထွန်းလွင်
အသက်(၅၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ (၁၁) လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၀၉-၁)ေန (ဗိုလ်ကီးတင့်လွင်-ေဒ ြဖြဖ)တို၏သား၊ (ဦးေမာင်ကေလး-

ေဒ ခင်ယုံ)တို၏သမက်၊ (ေဒ ေဌးေဌးတင်)၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးကည်ဇင-်

ေဒ စ ီရဲထွန်းလွင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ပိုင်သုခ၏ ချစ်လှစွာေသာ 

အဘိုးသည် ၇-၆-၂၀၂၂ရက ်(အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌(၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ခ ာကိယ်ု 

အားလှဒါန်းပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၆-၂၀၂၂ရက်(တနလ  ာေန )တွင် အထက်ပါ 

ေနအမ်ိ သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင်

လ ပ်စစ်မီးများပိတ်ထားြခင်းြဖင့်

လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်ေသွးသည် အသက်ေသွးသည် အသက်



ဇွန်    ၈၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

ပီအက်စ်ဂျတီိုက်စစ်မှး  အမ်ဘတ်ပီဟာ  ကမ ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးကစားသမား 

အြဖစ် ရပ်တည်ေနပီး အမ်ဘတ်ပီနဲအတူ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းေတာင်ပံကစား

သမား ဗီနီစီးယပ်ဂျနီယာနဲ  မန်စီးတီးအသင်းတိုက်စစ်မှး ဟာလန်းတိုဟာလည်း 

ကမ ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးကစားသမားစာရင်းရဲ ထိပ်ဆုံးကစားသမားသုံးဦးစာရင်းမှာ 

ပါဝင်ေနတယ်လို CIEF ေဘာလုံးဆိုင်ရာေလ့လာေရးသုေတသနအဖွဲက ေြပာကား 

ခဲ့ပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းမှာ ဆက်လက်ကစားဖုိအတွက် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဆီ  

ေြပာင်းေရ မယ့်ကိစ ကို ြငင်းဆိုခဲ့တဲ့ ြပင်သစ်တိုက်စစ်မှး အမ်ဘတ်ပီဟာ ေပါင် ၂၀၅ 

ဒသမ ၆ သန်းနဲ                                               စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ ပစ်ခတ်မ ေကာင့်

တန် ကည်ေတာင်ဘုရားဖူးလာ ြပည်သူတစ်ဦး ေသဆုံး
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၇

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပခကု မိနယ် တန်ကည်ေတာင်ဘရုားအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိရန်လာေရာက်သည့ ်ဘရုားဖူးယာ်ကိ ု

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများက ဘရုားကန်ုးေပ သို တက်ေရာက်သည့လ်မ်း၌ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

အေကာင်းမဲ့ပစ်ခတ်သြဖင့ ်ဘုရားဖူးြပည်သူတစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                  စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွများက ဆင်ြခင်တံုတရားမ့ဲစွာ လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲသြဖင့် တန်ကည်ေတာင် 

ဘုရားဖူးြပည်သူတစ်ဦး ေသဆုံးမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ပီအက်စ်ဂျတီိုက်စစ်မှး အမ်ဘတ်ပီ

ကမ  ာ့တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးကစားသမားအြဖစ် ရပ်တည်ေန

အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ အုပ်စုပထမပွဲအြဖစ် 

ြမန်မာှင့် တာဂျစ်ကစ တန် ယေနကစားမည်
ရန်ကုန်    ဇွန်   ၇

၂၀၂၃ အာရှဖလား   တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွ အုပ်စုပထမေနကုိ ဇွန် ၈ ရက်တွင် 

(ယေန )စတင်မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည ်တာဂျစ်ကစ တန်အသင်းှင့် ကစားရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ယင်းပဲွကိ ုယေန ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ ညေန ၅ နာရတွီင် ကာဂျစ တန်ိင်ုင၌ံ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွကုိ အုပ်စုေြခာက်စုခဲွ၍ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အုပ်စုပထမေနတွင ်  စုစုေပါင်း ၁၂ ပွဲ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ အုပ်စုပထမေနအြဖစ ်

ကူဝိတ်ှင့် အင်ဒိုနီးရှား၊ ေဂျာ်ဒန်ှင့် နီေပါ၊ ဖိလစ်ပိုင်ှင် ့ယီမင်၊ ပါလက်စတိုင်းှင် ့

မွန်ဂိလုီးယား၊ ထိင်ုးှင့် ေမာ်လ်ဒိက်ု၊ ဥဇဘက်ကစ တန်ှင့် သရီလိက  ာ၊ ေဟာင်ေကာင် 

ှင့် အာဖဂန်နစ တန်၊ အိ ယိှင့် ကေမ ာဒီးယား၊ တာ့ခ်မင်နစ တန်ှင့် မေလးရှား၊ ဘာရိန်း 

ှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ ၊ တာဂျစ်ကစ တန်ှင့် ြမန်မာ၊ ကာဂျစ တန်ှင့် စင်ကာပူအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။                            စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 
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