
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၁၂      ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,      10     June    2022          ၁၀၇၆၂

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

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ြပည်သူများ၏အားသည ်အဓိကကျသည့ ်

အခန်းက  တွင် ပါဝင်ပီး ြပည့်အင်အားသည ်ြပည်တွင်းမှာသာရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၉ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ ဝန်ကီး 

များှင့်  တာဝန်ရှိသူများအား  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး၌ ေတွဆုံအမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ  ေတွဆုံပွဲသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်တ ူ ခရီးစ်တွင် လိက်ုပါလာသည့ ်အဖဲွဝင်များ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊   ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊   မိေတာ်ဝန်၊   တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွ ဝန်ကီးများ၊ ခိင်ု၊ မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ ဘာသာေရး 

ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများ၊ ပရဟိတအသင်းအဖွဲများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲဝင်များ

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရက်ေနမ များ တင်ြပ

ဦးစွာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က တုိင်းေဒသကီးဆုိင်ရာအချက်အလက်  

များ၊ တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်စ်များ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် 

အေြခအေနှင့်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ဥပေဒှင့်အညီ  ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှသည့် အေြခအေန၊ လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ စုိက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးှင့် 

က  ေပါင်းစုတွံင် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊ ပန်းခင်း စမီခံျက်  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ   အေြခအေန၊ တိင်ုးေဒသကီး သာယာလှပေရး 

စီမံေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။                                                              

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက               ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ြမန်မာ- 

ကုိရီးယားချစ်ကည်ေရး(ဒလ) တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ        အေြခအေနကို 

ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ကည့် 

စစ်ေဆး



       

ဇွန်  ၁၀၊   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 = ၁၃၂၉.၅

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၅.၂

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၄၈.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၇.၄၂

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၂.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၃၃

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၆၄၇

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၀၈

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၈၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၉

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၀ ၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၃,၀၂၇ ၈,၁၀၉,၀၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၉ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၄ ၇၂,၀၀၀

TMH ၂,၅၅၀ ၂,၅၀၀ ၈၈ ၂၂၄,၄၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၄ ၂၀,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

သည့် အကမ်းဖက် NUG အဖဲွဝင်ှစ်ဦးအား ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် 

စစ်အုပ်ချပ်ေရး (Martial Law) စစ်ခုံုံးဖွဲ၍   စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၄၉(က)၊ ၅၀(ဈ)ှင့် ၅၀(ည)တိုအရ 

“ေသဒဏ်” အမိန်  ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါအကမ်းဖက်သမားှစ်ဦးတွင် တရားခ ံဖိးေဇယျာေသာ်၏ ေစခိင်ုးမ  

ြဖင့ ်အကမ်းဖက်အဖဲွများက ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

မ များ ကျးလွန်ခဲရ့ာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် ကိုးဦး၊ အြပစ်မဲ ့ြပည်သ ူ၁၂ ဦး စစုေုပါင်း 

၂၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအပါအဝင ်အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ၁၄ ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်ခဲြ့ခင်း၊ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များကိ ုအနီးကပ်စစီ် န်ကားခဲြ့ခင်း၊ 

အကမ်းဖက ် NUG/CRPH/NUCC တိုှင့် အဆိုပါအကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ

အား ပူးေပါင်းကစံည်ခဲြ့ခင်းတိုကိ ုြပလပ်ုခဲသ့ည်။ ထိုအြပင် ၎င်းသည် အကမ်းဖက် 

အဖွဲများ အသုံးြပရန်အတွက ်လက်နက်ခဲယမ်းများအား  ေနအိမ်တွင်   သိုဝှက် 

သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ရန်ကုန်မိအတွင်းရှိ အကမ်းဖက်အဖွဲ ၂၀ ကို ဦးေဆာင်၍  

အကမ်းဖက်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ များြပလပ်ုြခင်း၊ လုံ ခံေရးဂတ်ိများ၊ ရစဲခန်းများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာ ုံးများှင့် နယ်ေြမခံတပ်များအား တုိက်ခုိက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

အြပစ်မဲြ့ပည်သ ူများအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်း စသည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာ တွင် စစီ် န်ကားသည့ြ်ပစ်မ များ  အထင်အရှားကျးလွန်ခဲသ့ြဖင့ ်

“ေသဒဏ်” အမိန်ချမှတ်ခဲ့သည်။

တရားခ ံေကျာ်မင်းယ ု(ခ)ဂျင်မသီည်လည်း အလားတအူကမ်းဖက်လပ်ုငန်း 

များေဆာင်ရက်ရန် အဓိကစီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း၊  အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ရန် အကံေပးအြဖစ ်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   NUG/ CRPH/ PDF 

အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့ ်  လက်ေအာက်ခံအဖွဲများသို   လက်နက်ခဲယမ်းများ 

ဝယ်ယူရန် ေငွေကးေထာက်ပံ့ြခင်း၊ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရန်ပစ ည်းများကို NUG 

အကမ်းဖက်အဖွဲသို  ဆက်သွယ်ေတာင်းခံခဲ့ြခင်း၊    အကမ်းဖက်အဖွဲများသို 

ေငွေကးေထာက်ပံ့ရန ် ေငွေကးလဲလှယ်မ များ   အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

တိုေကာင့ ်အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး အလားတဥူပေဒပဒ်ုမများအရ “ေသဒဏ်” 

အမိန်ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

၎င်းတိုသည် အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအား အေကာက်တရားကီးမားလာေစရန်ှင့ ်

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစသည့ ်အကမ်းဖက်မ များ ကျးလွန်ရာတွင် 

အဓိကကိးကိုင်စီစ်သူများအြဖစ ်ြပစ်မ အထင်အရှား ေတွရှိရသြဖင့် ဥပေဒှင့် 

အည ီထိက်ုတန်ေသာအြပစ်ကိ ုေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် မကာေသးမရီက်ပိင်ုး 

က ြပင်သစ်၊ ဥေရာပှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊   ြပင်သစ်သံုံး၊ 

ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ် ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ်သူုံးှင့ ်အေမရကိန်ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနတုိ၏ တာဝန်မဲထ့တ်ုြပန်ေြပာကားချက်များသည် အကမ်းဖက်မ များ 

ကိ ုအားေပးအားေြမာက်ြပရာေရာက်ပီး အြပစ်မဲြ့ပည်သ ူအများအြပား ေသေကျ 

ဒဏ်ရာရေစပီး အစိုးရှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု အေဆာက်အအုှံင့ ်ပစ ည်းများကိ ုဖျက်ဆီး 

ခဲ့သည့် မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အဖဲွများြဖစ်ေသာ NUG ှင့် PDF တို၏ 

တစိက်ုမတ်မတ် ကျးလွန်လျက်ရိှသည့ ်အကမ်းဖက်မ များကိ ုလျစ်လျ မျက်ကွယ် 

ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ ထုိအြပင် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးကိ ုဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

တည်ဆအဲစိုးရအား မေလျာ်ကန်ေသာအသုံးအ န်းြဖင့ ်ေဖာ်ြပခဲရ့ာ ိင်ုငအံချင်းချင်း 

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ကို ပျက်ြပားေစပါသည်။

ိုင်ငံအချိှင့်အဖွဲအစည်းအချိသည ်ကုလသမဂ ပဋိညာ်စာတမ်း အပိုဒ် 

၂ တွင် ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားသည့ ်ိုင်ငံများ၏ အချပ်အြခာအာဏာ တန်းတူ 

ညီမ မ စည်းမျ်းကိ ု  လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျက်ရှိပီး   လယ်ြပင်မှာဆင်သွား 

သကဲ့သို အထင်အရှားေပ လွင်ေနသည့် အကမ်းဖက်သမားများ၏ အကမ်းဖက် 

ရက်စက်သည့်လုပ်ရပ်များကိ ု    မျက်ကွယ်ြပလျက်ရှိသည့်အြပင ်    အားေပး 

အားေြမာက်ြပလပ်ုေနကသည်ကိ ုစတ်ိမေကာင်းဖွယ်ေတွရိှေနရသည်။ မည်သိုပင် 

ြဖစ်ေစ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်ိုင်ငံအချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ကို ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပီး ုိင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေအာင် ြပလုပ် 

ေနသည့် အကမ်းဖက်သမားများ၏ လုပ်ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။   ။

ိုင်ငံတကာဥပေဒေလးစား 

အကမ်းဖက်သမားဖယ်ရှား

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၉

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  တပ်ဖွဲဝင/်ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းမိသားစုများက မိနယ်အသီးသီးရှိ ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက် 

ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စနီယ်ေြမ  ဒက ိဏသရီိမိနယ်ရိှ  မဟာမိင်ေတာရေကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ေကာလင်း 

မိနယ်ရှ ိဝါးုံေတာေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး    ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှ ိ    မဟာဓမ ပါလ  

တိင်ုးရင်းသား ဗဒု သာသနာြပသင်တန်းေကျာင်း (နန်းဦးေကျာင်း 

တိက်ု)သိုလည်းေကာင်း၊ ရခိင်ုြပည်နယ်  ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ရိှ  

ေအးေစတ ီပရယိတ ိစာသင်တိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး  အင်းစိန်မိနယ်ရှ ိေညာင်ပင်သာေကျာင်းတိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊  ရှမ်းြပည်နယ်  ေတာင်ကီးမိနယ်ရိှ သမ်ိေတာင် 

ပရယိတ ိစာသင်တိက်ုသိုလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ် 

များအား တာဝန်ရိှသူများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ သွားေရာက် 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း

သမဝါယမှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်)တွင် ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်းစာအုပ်ှင့် 

တူညီဝတ်စုံ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
သန်လျင်   ဇွန်   ၉

သမဝါယမှင့်   စီမံခန်ခွဲမ ပညာ

တက သိလ်ု(သန်လျင်)တွင် သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံ ဖိးေရး   ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေထာက်ပံ့ေပး 

အပ်သည့်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

ပထမှစ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အတွက် ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်းစာအုပ်ှင့် 

တူညီဝတ်စုံ   ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်ပ ွဲ  

အခမ်းအနားကို ဇွန် ၉ ရက်  နံနက် ၁၀  

နာရီခွဲတွင် ဘက်စုံသုံးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။ 

အဆိုပါ     အခမ်းအနားတွင ် 

ပါေမာက ချပ်   ေဒါက်တာရီရီဝင်းက 

တက်ေရာက် အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကား 

ပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေထာက်ပံေ့ပး 

အပ်သည့်   ပထမှစ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၂၅၀ အတွက် ေကျာင်းသုံး 

ြပ  ာန်းစာအပ်ုှင့ ်Tutorial စာအပ်ုတစ်စု ံ

လ င် ေငကွျပ် ၄၇၆၀၀ ြဖင့ ်တန်ဖိုးေငကွျပ် 

၁၁၉ သိန်းှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၂၅၀ အတွက် တူညီဝတ်စုံ ၂၅၀ ကို 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးကိယ်ုစား ပါေမာက  

ချပ်၊ ဒတုယိပါေမာက ချပ်(သင်ကား)ှင့် 

သင်ကား/စီမံဌာနများမှ ပါေမာက /ဌာန 

မှးများက ေပးအပ်ခဲ့ရာ  ပထမှစ ် 

သင်တန်းမှ ေကျာင်းသားကုိယ်စားလှယ် 

များက လက်ခံရယူခဲ့သည်။ 

အခမ်းအနားသို ပါေမာက ချပ ် ၊ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ ်  (သင်ကား) ၊ 

သင်ကား/စီမံဌာနများမှ ပါေမာက /

ဌာနမှးများ၊ ေခတ ဌာနမှးများ၊ ဘာသာ 

ရပ်တာဝန်ခံများ၊ ဆရာ  ဆရာမများှင့ ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်  ပထမှစ် 

သင်တန်းမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

                                သတင်းစ်



ိုင်ရန်  လိုအပ်ေကာင်း၊ အတန်းပညာရှိမှသာလ င် 

အတတ်ပညာကိ ုတတ်ေြမာက်ေအာင် သင်ကားိင်ု 

မည်ြဖစ်သြဖင့် ေကျာင်းေနအရယ ်ကေလးအားလုံး 

ပညာသင်ကားိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ၂၀၁၉ ခုှစ် ထုတ်ြပန်သည့် လူဦးေရ 

သန်းေခါင် စာရင်းအရ မိမိတုိုိင်ငံတွင် ပညာေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ အားနည်းမ များရိှသည်ကိ ုေတွရိှရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက် 

မိမိတိုအေနြဖင့ ်   အားေပးေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယခင်က ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားခဲသ့ြဖင့ ်

ပညာသင်ကားမ များ   ေခတ ရပ်တန်ခဲ့ရေကာင်း၊ 

ယခအုခါ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ ေကျာင်းများ ြပန်လည် 

ဖွင့လှ်စ်ေပးပီး ပညာသင်ကားိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက် 

ေပးထားသည့်အခါတွင်လည်း အကမ်းဖက်သမား 

များအေနြဖင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိ ု     ခိမ်းေြခာက်သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

အစိုးရမှ ေထာက်ပံ့ေပးသည့ ်သင်ကားမ ၊ သင်ယူမ  

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့်     ပညာေရး 

အေဆာက်အအုမံျားကိ ုဖျက်ဆီးြခင်းများ လပ်ုေဆာင် 

လျက်ရိှသည်ကုိ စိတ်မေကာင်းြဖစ်ဖွယ် ကားသိေန 

ရေကာင်း၊ အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းမှာ ိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးေနြခင်းပင ်

ြဖစ်ပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ မိဘများှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အတွက်  များစွာနစ်နာမ များြဖစ်ေပ ေစ 

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများက ယ်ဝသည့်

မျိးဆက်သစ် ပညာတတ်လူသားအရင်းအြမစ်များ များစွာ ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန ်လိုအပ်

ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများအား ေတွဆုံ အမှာစကား ေြပာကားစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ်

လုပ်ငန်းယ ရားများအားလုံး

အမဲမြပတ ်လည်ပတ်ေနရမည်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က    အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် မမိတိိုအေနြဖင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာ 

အေြခအေနများအရ ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်များကို 

တာဝန်ယထူမ်းေဆာင်ခဲရ့ပီး ထိသုိုတာဝန်ယေူဆာင် 

ရက်ေနစ်အတွင်း ိင်ုငေံရးအရေြဖရှင်း၍ရသည်များ 

ကိလုည်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ကမ ာ 

ေပ ရိှ ိင်ုငမံျားအားလုံးသည် မမိိိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက် 

ေရးအတွက်  အမဲမြပတ် ေဆာင်ရက်ေနကသည ်

ြဖစ်သြဖင့ ်မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း ရပ်တန်ေန၍ မရ 

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့်  လုပ်သင့်လုပ်ထုိက်သည်များ 

အားလုံးကို ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက် အဓကိလိအုပ်ချက်ြဖစ် 

သည့်   စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ၊   ပညာ 

သင်ကားေရးလပ်ုငန်းများ၊ ကျန်းမာေရး လပ်ုငန်းများ 

ှင့်  အြခားလိုအပ်ချက်ရှိသည့ ်က  ေပါင်းစုံတိုကိ ု

အမဲမြပတ်ေဆာင်ရက်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် အသိပညာ၊ 

အတတ်ပညာများက ယ်ဝသည့ ်မျိးဆက်သစ် ပညာ 

တတ်လသူားအရင်းအြမစ်များ များစွာေမွးထတ်ုေပး 

ေကာင်း၊  ရန်ကုန်မိတွင် ပညာသင်ကားေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ အဓိကကျသည့ ်တက သိုလ်ကီးများရှ ိ

သည့်အြပင ်  အဘက်ဘက်မ ှ  အားသာချက်များရှ ိ

ေကာင်း၊ ယခင်က အစိုးရုံးစိုက်ရာ မိေတာ်တစ်ခု 

ြဖစ်ခဲ့ပီး အေြခခေံကာင်းများရိှပီးြဖစ်သြဖင့ ်အသုံးချ 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။

အဓိက ေမာင်းှင်အားြဖစ်သည့ ်စီးပွားေရး 

ေမာင်းှင်အားကိ ုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်

မြဖစ်မေန ေဆာင်ရက်ရမည်

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံကိ ုတည်ေဆာက်ေမာင်းှင်က 

ရာတွင် ိင်ုငေံရးေမာင်းှင်အား၊ စီးပွားေရးေမာင်းှင် 

အားှင့ ်ကာကွယ်ေရးေမာင်းှင်အားဟ၍ူ ေမာင်းှင် 

အားသုံးမျိးရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးတည်ငမ်ိမ ၊ စည်းလုံး 

မ ရိှပါက ိင်ုငေံရးအားေကာင်းမွန်ပီး စစ်ေရးအင်အား၊ 

လုံ ခံေရးအင်အား ေကာင်းမွန်ပါက ကာကွယ်ေရး 

အင်အားေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းအင်အား 

ှစ်ခု ေကာင်းမွန်ရန်အတွက ်အေြခခံမှာ စီးပွားေရး 

အင်အားြဖစ်၍     စီးပွားေရးေမာင်းှင်အားသည ်

တိုင်းြပည်အတွက ်အဓိကကျေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

မိနယ်စီးပွားေရးမ ှခိုင်စီးပွားေရး၊ ယင်းမှ ေဒသ 

အဆင့်၊  ယင်းမ ှ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်အထိ စီးပွားေရး 

ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံ၏ အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်မှာ တိုင်းြပည ်

သာယာဝေြပာေရးှင့် စားေရရိက ာ ေပါများေရးပင ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်မ ှရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  စားေရရိက ာေပါများေရး 

အတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း၊ ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီးသည် ေရခ၊ံ ေြမခေံကာင်းများရိှသည့ ်

တုိင်းေဒသကီးတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ သုိေသာ် စုိက်ပျိး 

ေရးလပ်ုငန်းများတွင် အထွက် န်းများ နည်းေနေသး 

သည်ကို  ေတွရှိရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စိုက်ပျိးေရး

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း 

ေအာင်  ေဆာင်ရက်၍  တစ်ဧက  အထွက် န်းများ 

ပိမုိတုိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ကရန်လိ ု

ေကာင်း၊ ိင်ုငအံတွင်းစားေရရကိ ာေပါများလာပါက  

ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်လာမည်ြဖစ်ပီး စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင်       စီမံေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။ 

မမိတိိုိုင်ငတွံင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများထတ်ုယ ူ

ိုင်သည့်    ြမစ်ေချာင်းများ    များစွာရှိေသာ်လည်း 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်မ များ  မရှိေသးေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ြမန်ဆန်စွာပီးေြမာက်ိင်ုမည့ ်ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်  

သုံး    လ ပ်စစ်ဓာတ်အား      ထုတ်လုပ်ြခင်းများကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

လ ပ်စစ်မီးလုေံလာက်စွာရရိှေရးအတွက် ဘက်ေပါင်း 

စုံမှ    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန်လိုသကဲ့သို   လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားများကိုလည်း     ေခ တာသုံးစွဲကရန်လိ ု

ေကာင်း၊   စက်သုံးဆီသုံးစွဲမ များကိုလည်း   ခိး ခံ 

ေခ တာကရန်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  လံုေလာက်စွာရရိှေရး  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ  

များကိုလည်း  စည်းကမ်းစနစ်တကျြဖင့ ်သုံးစွဲရန ်

လိုေကာင်း၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  ေခ တာိုင်သည့် 

လ ပ်စစ်မီးများကို      ေြပာင်းလဲအသုံးြပိုင်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စားသုံးဆီှင့်ပတ်သက်၍     မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

ဆီထွက်သီးှံများကို    စိုက်ပျိးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

သိုေသာ်ဆီထုတ်လုပ်ရာတွင ်      အထွက် န်းများ 

နည်းပါးသြဖင့ ်  ထုတ်လုပ်မ   ကုန်ကျစရိတ်ြမင့်မား 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများေဆာင် 

ရက်ရာတွင ်မျိးေကာင်းရန်၊ ေြမေကာင်းရန်၊ ေရလုံ 

ေလာက်စွာရရှိရန်၊  နည်းစနစ်မှန်ကန်ရန် စသည့် 

အချက်များှင့ ်  ြပည့စ်ုပံါက  တစ်ဧက  အထွက် န်း 

များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ်သြဖင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများအေနြဖင့်   အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်

လိုေကာင်း။

ရန်ကန်ုမိေနြပည်သမူျား စားေရးအဆင်ေြပမ ရိှ 

ေစရန်အတွက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အစိုးရအဖဲွှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုမှ စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်၍    ေရာင်းချေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ ေဒသတွင်း စားေရးဖလူုေံအာင် ေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ဆိုပါက    ေဒသတွင်း    ေရာင်းဝယ်မ များ 

ေကာင်းမွန်လာပီး စီးပွားေရးေကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ်ခုအေနြဖင့်လည်း ြပင်မှဝယ်ယ ူ

သုံးစွဲြခင်းထက ်ိုင်ငံအတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မ များ 

ေဆာင်ရက်၍   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက 

ုိင်ငံြခားေငွသံုးစဲွမ များကုိ ေလ ာ့ချုိင်ပီး ကုန်သွယ် 

မ လိုေငွြပမ ကို ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင် 

အစုိးရှစ်ခုလက်ထက်က ကုန်သွယ်မ လုိေငွများစွာ 

ရှိခဲ့ေကာင်း၊    ြပည်ပိုင်ငံများသို   သွားေရာက်၍ 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်းအပါအဝင ်   အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်  ြပည်ပ 

ေငွေကးသံုးစဲွမ များရိှေကာင်း။  စာမျက်ှာ ၄ သို 

 ိင်ုငတံစ်ိင်ုငကံိ ုတည်ေဆာက်ေမာင်းှင်ကရာတွင် ိင်ုငေံရးေမာင်းှင်အား၊  

စီးပွားေရးေမာင်းှင်အားှင့ ်ကာကွယ်ေရးေမာင်းှင်အားဟ၍ူ ေမာင်းှင်အား 

သုံးမျိးရှိ

 ိင်ုငေံရးတည်ငမ်ိမ ၊ စည်းလုံးမ ရိှပါက ိင်ုငေံရး အားေကာင်းမွန်ပီး စစ်ေရး 

အင်အား၊  လုံ ခံေရးအင်အား   ေကာင်းမွန်ပါက    ကာကွယ်ေရးအင်အား 

ေကာင်းမွန်မည်

 ယင်းအင်အားှစ်ခု ေကာင်းမွန်ရန်အတွက် အေြခခံမှာ စီးပွားေရးအင်အား 

ြဖစ်၍  စီးပွားေရးေမာင်းှင်အားသည် တိုင်းြပည်အတွက် အဓိကကျ

 ိုင်ငံ၏  အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်မှာ  တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့် 

စားေရရိက ာ ေပါများေရးပင်ြဖစ်

 ိင်ုငအံတွင်း စားေရရကိ ာေပါများလာပါက ိင်ုငဖံွံဖိး တိုးတက်လာမည်ြဖစ် 

ပီး စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် စီမံေဆာင်ရက်ေပးရမည်



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်ှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရး

ိင်ုငေံရးအရ သေဘာထားကဲွလဲွမ ၊ တုိင်းရင်းသား 

ေရးအရ သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်း 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များြဖစ်ပွားခဲ့၍   စီးပွားေရး 

လုပင်န်းများတွင် ထိခုိက်နစ်နာမ ြဖစ်ေပ ခ့ဲေကာင်း၊ 

ယခုအခါ  ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး  ရရှိရန်အတွက် 

မိမိတိုအေနြဖင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

များှင့်  ေတွဆံုေဆွးေွးမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ  လွတ်လပ်ေရးရရှိချနိ်မှစ၍ 

ုိင်ငံေရးစနစ်အမျိးမျိးြဖင့် ေလ ာက်လှမ်းခ့ဲပီး ယခု 

အခါ ြပည်သမူျားလိလုားသည့ ်ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် 

ှစ်ရပ်ြဖစ်သည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ ေလ ာက် 

လှမ်းလျက်ရှိေကာင်း၊  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို 

မှန်မှန်ကန်ကန် ေဖာ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး တစ်ဆက် 

တည်းတွင် ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခ ံ

သည့ ်ြပည်ေထာင်စစုနစ်ကိ ုေလ ာက်လှမ်းိင်ုရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဆိသုည်မှာ မတကဲွူြပားသည့ ်

တိင်ုးှင့ ်ြပည်နယ်များ၊ လမူျိးစမုျား စစုည်းလပ်ုကိင်ု 

ခွင့်များကိ ု  ေပါင်းစည်းေနထိုင်သည့ ်   အယူအဆ၊ 

မ ေဝခစံားသည့ ်အယအူဆဟ ုမှတ်သားဖူးေကာင်း၊ 

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ကျင့်သံုးေနသည့် ုိင်ငံများသည် 

လည်း တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံ အုပ်ချပ်မ ပုံစံများ 

မတူညီကဘဲ မိမိတုိုိင်ငံှင့်ကုိက်ညီသည့် အုပ်ချပ် 

ေရးစနစ်ကိသုာ ကျင့်သံုးေနကေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံ 

တွင်လည်း သေဘာထားကဲွြပားမ ေကာင့ ်ြပည်တွင်း 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ       ြဖစ်ေပ ေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

ဒီမိုကေရစီတွင ်   တူညီသည့်အခွင့်အေရးများ

ေပးရမည်ြဖစ်သကဲ့သို  ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင်လည်း 

တညူသီည့ ်အခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကုိင်အဖဲွများှင့်  ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့်

ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်      အဆင်ေြပမ များရှိခဲ့ပီး 

ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ 

ိုင်ငံငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင ်  ဆက်လက်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ိင်ုငေံရးအရ သေဘာထားကဲွလဲွမ ကုိ အေကာင်း 

ြပ၍ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မ များ ေဆာင်ရက်ေနသ ူ

များကို   ဥပေဒှင့်အညီ  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၌ 

ထိေရာက်ဟန်တားသည့ ်      ြပစ်ဒဏ်များချမှတ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

မ များကိ ုိုင်ငံတကာတွင်လည်း လက်မခံေကာင်း၊  

ုိင်ငံေရးအရြဖစ်ေပ လာသည့်  မတည်ငိမ်မ များကို 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရာတွင ်  မိမိတိုအေနြဖင့ ်   ဒီမို 

ကေရစီနည်းလမ်းများအရ        ဥပေဒှင့်အညီသာ 

အေရးယူေဆာင်ရက်ေနြခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊ အချိေသာ 

တိင်ုးရင်းသား  လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်း 

အမျိးမျိးြဖင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုကေကာင်း၊ 

မိမိတိုသည် ိုင်ငံေရးရည်မှန်းချက ် ှစ်ရပ်အတိုင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေဆွးေွးရန် 

ကျန်ရှိသည့် အဖွဲများအေနြဖင့ ်မိမိကမ်းလှမ်းထား 

သည့်အတိုင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ေကာင်း။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပီသစွာြဖင့ ်မိမိတာဝန်ယူရသည့ ်

လုပ်ငန်းတာဝန်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ကရမည်

ြပည့်အင်အားသည်  ြပည်တွင်းမှာသာရှိပီး 

ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ေကာင်းမွန် 

မှသာလ င် ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုပိမုိေုဆာင်ရက် 

ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများြဖစ် 

သည့်      ဌာနဆိုင်ရာ      အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပီသစွာြဖင့်  တာဝန်ကို  ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ပီး  ြပည်သူများ၏  ယံုကည်မ ရိှေစေရး 

ေနထိင်ုြပမေူဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မည်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိထမ်းေဆာင်သည်ြဖစ်  

ေစ အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်ှင့် မိမိ၏လုပ်ငန်း 

တာဝန်ကို ေလးစားစွာ ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

မိမိတာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ရသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက      လုပ်ငန်း 

ေအာင်ြမင်မ များ  ရရှိလာမည်ြဖစ်ပီး  ပညာရပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာများကိုလည်း   အေလးထားသင်ယူေလ့လာ 

၍ ပညာရပ်ပိင်ုးှင့ ်လုပ်ငန်းပုိင်းတုိတွင် ေအာင်ြမင်မ  

များရရှိေအာင်၊   မိမိတာဝန်ကို      ေကျပွန်ေအာင် 

ထမ်းေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိြပင် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ရာ၌ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ေလးစားစွာြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုပီး ထိသုိုေဆာင်ရက်မှသာလ င် 

လပ်ုငန်းများ အားလုံးကိ ုေအာင်ြမင်စွာြဖင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ုိင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း မှာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များသည ်

ြမန်မာ-ကိုရီးယား  ချစ်ကည်ေရး(ဒလ)  တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းသို        ေရာက်ရှိကရာ 

စီမံကိန်းအစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးက 

တတံားတည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး၏ သမိင်ုးေကာင်း 

ှင့်       စီမံကိန်းဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့ ်  သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ဒဏ်ခံိင်ုမ အားတိုကိပုါ ထည့သွ်င်းစ်းစား 

တွက်ချက်ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း၊  တံတား 

ချ်းကပ်လမ်းပိင်ုးေနရာများသည်   လေူနတိက်ုများ 

ှင့် နီးကပ်မ ရိှေနသြဖင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့် 

လပ်ုငန်းခွင်အ ရာယ် ကင်းရှင်းေရးကိ ုအေလးထား 

စ်းစားေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း၊ ေရယာ်များ 

လွတ်ကင်းစွာ  ြဖတ်သန်းသွားလာိုင်ေရးအတွက ်

လည်း  ေရလမ်းကင်းလွတ်အြမင့်ကိ ု   တွက်ချက် 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုသတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပီးစီးိုင ်

ေရးှင့ ်ဦးစားေပးအလိက်ု ေဆာင်ရက်သင့သ်ည်များ 

ပီးစီးေရး ေဆာင်ရက်သွားရန်လုိေကာင်း မှာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင ်

များသည်   တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းရှိ 

ရန်ကန်ုဘက်ြခမ်း Main Bridge Pylon 2 ေနရာတွင် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ       အေြခအေနများကို 

လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးရာ တာဝန်ရှိသူများက 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

အဆိပုါ ြမန်မာ-ကိရုီးယား ချစ်ကည်ေရး(ဒလ)

တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းကိ ု  ၂၀၁၂ ခုှစ် 

တွင် ိင်ုငေံတာ်သမ တ ဦးသန်ိးစန်ိ၏ ကိရုီးယားိင်ုင ံ

ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်အတွင်း       ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ြမန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကည်ေရးတံတားစီမံကိန်း 

တစ်ခု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် ေဆွးေွး 

ခဲ့ပီး ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် စီမံကိန်းကို  စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကာ   ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် 

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲေ့ကာင်း၊ တတံားအမျိးအစားမှာ ကိးဆိင်ုးတတံား 

(Cable – Stayed Bridge) အမျိးအစားြဖစ်ေကာင်း၊ 

တံတားတည်ေဆာက်ပီးစီးပါက ရန်ကုန်မိမ ှဒလ၊ 

တွံေတး၊   ေကာ့မှး၊   ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်များသို 

လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ သွားလာိင်ုမည်ြဖစ်ပီး လက်ရိှ 

ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်ရန်ကုန်မိ၏ ယာ်ေကာပိတ်ဆုိမ  

များသည်လည်း အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိေလျာပ့ါး 

သက်သာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ် 

 ိုင်ငံေရးအရသေဘာထားကွဲလွဲမ ၊ တိုင်းရင်းသားေရးအရ သေဘာထား 

ကွဲလွဲမ များေကာင့်  ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ  ြဖစ်ပွားခဲ့၍ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင် ထိခိုက်နစ်နာမ ြဖစ်ေပ ခဲ့

 ယခအုခါ  ြပည်တွင်းငမ်ိးချမ်းေရး ရရိှရန်အတွက် မမိတိိုအေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်း 

သား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်  ေတွဆုေံဆွးေွးမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ

 မိမိတိုိုင်ငံ    လွတ်လပ်ေရးရရှိချနိ်မှစ၍      ိုင်ငံေရးစနစ်အမျိးမျိးြဖင့် 

ေလ ာက်လှမ်းခဲ့ပီး ယခုအခါ ြပည်သူများလိုလားသည့် ိုင်ငံေရးရည်မှန်း 

ချက်ှစ်ရပ်ြဖစ်သည့်  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေလ ာက်လှမ်းလျက်ရှိ

 ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန် ေဖာ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး တစ်ဆက် 

တည်းတွင် ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စု 

စနစ်ကို ေလ ာက်လှမ်းိုင်ရမည်

 ိုင်ငံေရးအရ  သေဘာထားကွဲလွဲမ ကို  အေကာင်းြပ၍   အကမ်းဖက် 

သတ်ြဖတ်မ များ ေဆာင်ရက်ေနသူများကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး၌ ထေိရာက်ဟနတ်ားသည့ ်ြပစ်ဒဏ်များချမှတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ

 အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မ များကို ိုင်ငံတကာတွင်လည်း လက်မခံေကာင်း၊  

ိုင်ငံေရးအရြဖစ်ေပ လာသည့် မတည်ငိမ်မ များကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် မိမိတိုအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီ နည်းလမ်းများအရ ဥပေဒှင့်အညီသာ 

အေရးယူေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်

 အချိေသာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိး 

ြဖင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမ  မြပိုင်က

 မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတိင်ုး ခိင်ုမစွဲာေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေဆွးေွးရန် ကျန်ရိှသည့အ်ဖဲွများအေနြဖင့ ် မမိကိမ်းလှမ်းထား 

သည့်အတိုင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ 

ိုင်ငံေတာ်စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်  ြပည်ပတင်ပိုြခင်းြဖင့ ်   ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်   ိုင်ငံ 

အံှအြပားတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များြဖင့် ေမွးြမေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မုိးအလွန်အက ံရာသွန်းြခင်းှင့ ်

ြမစ်ေရကီးြခင်းများေကာင့ ်ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ရန်ှင့ ်ဆုံး ံးမ  

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုငါးပစွုန်ေမွးြမေရးကန်များ၌ လိက်ုနာေဆာင် 

ရက်ကပါရန ်သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည် -

 ငါးေမွးြမေရးကန်များ၏ ကန်ေပါင်များခုိင်ခ့ံရန်အတွက် ကန်ေပါင်ပါးေသာ နိမ့်ေသာေနရာများတွင် 

သဲအိတ်များဖို၍ ကန်ေပါင်ခိုင်ခံ့ေအာင် ြပလုပ်ထားပါရန်၊

 အကယ်၍ေရကီးေရလ ံလာပါက ငါးများလွတ်ထွက်မ မရှိေစေရးအတွက် ဇာြပာပိုက်များြဖင့ ်

ကာရံထားပါရန်၊

  ေရစီးေကာင်းှင့်နီးေသာ ငါးကန်များတွင် ေရတုိက်စားမ ကာကွယ်ရန်အတွက် တုတ်ုိက်ပီး ဝါးထရံများ 

ြဖင့်ကာရံ၍ သဲအိတ်များဖိုထားပါရန်၊

 လိအုပ်ပါက ငါးများေရ ေြပာင်းိင်ုရန်အတွက် ငါးဖမ်းပိက်ုများ၊ စက်ေလမှျားှင့ ်စက်ပစ ည်းများအား 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်ှင့ ်အထူးသြဖင့ ်မျိးငါးကီးများအား ဦးစားေပးေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 သိုေလှာင်ထားေသာ ငါးအစာှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ေရလွတ်ေသာေနရာသို ေရ ေြပာင်း 

ထားပါရန်၊

  ပုံမှန်အစာေက းြခင်းြဖင့ ်ငါးများလွတ်ထွက်မသွားေစေရး ေဆာင်ရက်ထားပါရန်၊

  ေမွးြမေရးကန်၏ ေရထွက်/ေရလ ံေပါက်များ၊ ေရေကျာ်မည့ေ်နရာများအား အစ်ဂတုစိက်ုစစ်ေဆးေန 

ပါရန်၊

  ထူးြခားသည့အ်ေြခအေနများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညသီရိှိိင်ုရန်အတွက် ဆက်သွယ်သတင်းပုိုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်၊

  ိုင်ငံပိုင်ေရဒီယို၊ အသံလ င့်ဌာနများမှ ထုတ်လ င့်လျက်ရှိေသာ အေရးေပ မိုးေလဝသ သတိေပးချက် 

များှင့်ပတ်သက်သည့ ်သတင်းများကိ ုအမဲဂုတစိုက်နားေထာင်ပါရန်ှင့ ်ြပည်တွင်းထုတ်ေနစ ်

သတင်းစာများတွင်ပါရိှသည့ ်မုိးေလဝသှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း၊ ေဆာင်းပါးများအား အမမဲြပတ် 

ဖတ် သတိြပပီး ငါးေမွးြမသူအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ကပါရန်၊ 

  ေရကီးနစ်ြမပ်မ အတွက် အေရးေပ အေြခအေနများြဖစ်ေပ ပါက နီးစပ်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများ 

ှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံကပါရန်၊                         

      စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန                                                  

                         ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

   ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ ကိတင်ကာကွယ်ေရး သတိေပး  းေဆာ်ချက်



ဇွန်    ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်  ၉

ိုင်ငံြခားေရး    ဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ ်

သည် ြမန်မာုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှေန 

သည့် ကေမ ာဒီးယား   ိုင ်ငံ 

ြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီးှင့် အာဆီယံ 

ဥက   ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ုံး 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် H.E. Dr. KUNG 

Phoak ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စား 

လှယ်အဖွဲကို ယေန  နံနက် ၁၁ 

နာရီခွဲတွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ိုင ်ငံ ြခားေရးဝန်ကီးဌာနတွင  ်

လက်ခံေတွဆုံသည်။

ေတွဆုံစ် ဒုတိယဝန်ကီးက 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ အာဆီယံ 

ဥက   အေနြဖင့ ်အာဆယီ၏ံတညူ ီ

ဆ  (၅) ချက် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍  ြမန်မာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်  ကေမ ာဒီးယားိင်ုငြံခားေရးငှ့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဒုတိယဝန်ကီး H.E. Dr. KUNG Phoak ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကို လက်ခံေတွဆုံ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၉

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည် ကေမ ာဒီးယား  ိင်ုငြံခားေရး 

ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး အာဆယီဥံက   ၏ အထူး

ကုိယ်စားလှယ်ံုးအဖဲွေခါင်းေဆာင် H.E. Dr. KUNG 

Phoak ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွကိ ုယေန 

နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။   

ယင်းေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး

ချပ်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ   တက်ေရာက်ခဲ့က 

သည်။

ေတွဆံုစ် H.E. Dr. KUNG Phoak က ြမန်မာ

ိင်ုငအံေရးကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အြပသေဘာေဆာင် 

ေဆွးေွးညိ  င်းသင့်ပီး ဖယ်က်ထားြခင်းကိ ုမြပ 

လုပ်သင့်ဟ ုကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမ ှယူဆပါေကာင်း၊ 

အာဆယီ၏ံ တညူဆီ (၅) ချက်၏ စတတု အချက်အား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် လိုအပ်ချက်

ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းများအပါအဝင်    ြဖစ်ေပ  

တုိးတက်မ များကုိ ေကျနပ်အားရပါေကာင်း၊ ကျန်ရိှ 

သည့် အချက်များှင့်ပတ်သက်၍ အြပန်အလှန် 

သေဘာတူညီပီး အဆင်ေြပမည့်နည်းလမ်းများြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သွားရန် ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ကိးပမ်းလျက်ရှိ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ 

အေနြဖင့ ်ြပည့ဝ်ေသာဒမီိကုေရစ ီတည်ေဆာက်ေရး 

အတွက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်သာယာဝေြပာေရးသည ်

အေြခခံအုတ်ြမစ်များြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့် ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ဒမီိကုေရစ ီ

ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ေရး ကိးပမ်းလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ြမန်မာြပည်သူများ၏ အကျ ိးကုိရည်ေမ ာ်၍ အာဆီယံ၏ 

တူညီဆ (၅) ချက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ေရး၌ သိသာထင်ရှားေသာ ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များ

ရိှပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင၌ံ ြဖစ်ေပ သည့က်စိ ရပ်များ 

သည် ိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းေရးသာြဖစ်ပီး ေဒသတွင်း  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုလ  င် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး H.E. Dr. KUNG Phoak ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကို လက်ခံေတွဆုံ
ေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးကုိကုိလ  င်သည် ကေမ ာဒီးယား ုိင်ငံြခား 

ေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး အာဆယီဥံက   ၏ အထူး 

ကိယ်ုစားလှယ်ုံး အဖဲွေခါင်းေဆာင် H.E. Dr. KUNG 

Phoak ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွကိ ုယေန 

နံနက်ပိုင်းတွင် လက်ခံေတွဆုံသည်။

 ေတွဆုံပွဲသို  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆုံစ် H.E. Dr. KUNG Phoak က 

ြမန်မာိုင်ငံသို   လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

အကူအညီများေပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလ ာက် 

၌ လိအုပ်ချက် ဆန်းစစ်ြခင်းအပါအဝင် လပ်ုငန်းများ 

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရး   ြမန်မာိုင်ငံဘက်မ ှ

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့မ များအတွက် အသိအမှတ် 

ြပပါေကာင်း ေြပာကားပီး အာဆီယံ၏ တူညီဆ  

(၅) ချက်အနက် စတုတ အချက် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရန် ေရှဆက်မည့ ်လပ်ုငန်းစ်များှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လူသား 

ချင်း စာနာမ အကအူညမီျား ေပးအပ်ရာ၌ လက်ေတွ 

ကျ၍ အမှန်တကယ်လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် လိုအပ်ပါ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသို လူသားချင်းစာနာမ အကူ

အညီများေပးအပ်ေရးဆိုင်ရာ ညိ  င်းေဆွးေွးပွဲ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

င့်ှအညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်အကအူညမီျားအား ခဲွြခားမ မရိှဘ ဲအမှန်တကယ် 

လိုအပ်ေနသည့် ြပည်သူများထံသို ေရာက်ရှိေရး 

ကူညီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွး 

သည်။                                             သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ် ကေမ ာဒီးယား  ိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး H.E. Dr. KUNG Phoak ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွကို လက်ခံေတွဆုံ

ုိင်ငံကုိ အစ်တစုိက် အကူအညီ 

ေပးေနမ များအေပ  အသိအမှတ် 

ြပပါေကာင်း၊ မေမ ာ်မှန်းိင်ုသည့် 

အခက်အခမဲျားေကာင့် အာဆယီ ံ

၏တညီူဆ  (၅) ချက်ကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်သည့် လုပ်ငန်းစ် 

အတွက်  လုေံလာက်သည့ ်အချန်ိ 

လိုအပ်ပါေကာင်းှင့် ထိေရာက ်

ေသာ တိုးတက်မ များ ေပ ထွက် 

လာေစရန် လုပ်ငန်းစ်အားလုံး 

သည် လက်ေတွကျရန် လိုအပ် 

ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ H.E. 

Dr. KUNG Phoak က ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်ငံအေနြဖင့်   ြမန်မာ 

အစိုးရှင့ပ်ူးေပါင်း၍  အာဆယီ၏ံ 

တူညီဆ  (၅) ချက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဆက်လက် 

ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။  

သတင်းစ်

ှင့် ိုင်ငံတကာကိစ ရပ်အြဖစ် ပုံေဖာ်မ မြပသင့် 

ပါေကာင်း၊ အာဆီယံ၏ တူညီဆ (၅) ချက်ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်     ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အည ီအာဆီယံ

အဖွဲဝင်ိုင်ငံအားလုံးှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၉

AHA Centre မှ တစ်ဆင့်ေပးအပ်မည့် လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ  အကူအညီများ စီမံခန်ခွဲေရး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲဥက    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူး

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍ 

ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက် အေြခခံလုပ်ငန်းခွင် က မ်းကျင်မ  

သင်တန်း (၃/၂၀၂၂) တတိယအကိမ် ဖွင့်လှစ်ြခင်းကိ ုယေန  နံနက် ၉ 

နာရီတွင် အင်းစိန်မိနယ် ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက ်ဘုရင့်ေနာင် 

လမ်း ငါးလုပ်ငန်းအတတ်သင်သိပ ံ (ကိကုန်း)၌ ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးဌာနမှး  န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေရ က အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ က မ်းကျင်သင်တန်းဆရာများက 

ေရလုပ်သားသင်တန်းသား  ၃၀ ကို ယေန  နံနက် ၈ နာရီမှ ညေန ၄ 

နာရခဲွီအထိ တစ်ရက်တာ သင်တန်းြဖစ်ပီး ဆိပ်ကမ်းအေကာင်း၊ မီးေဘး 

ကာကွယ်ေရး၊ ေရှးဦးြပစုြခင်း၊ ငါး၊ ပုစွန်များ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ အရည် 

အေသွး ထိန်းသိမ်းြခင်းှင် ့ေရေကာင်းပညာေပး စသည့် ဘာသာရပ် 

ဆိုင်ရာသိေကာင်းစရာများကိ ုသင်ကားေဆွးေွးပိုချခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။                                                                     ဉာဏ်ဟိန်း

အင်းစန်ိမိနယ်၌ အေြခခလံပ်ုငန်းခွင်က မ်းကျင်မ  သင်တန်းဖွင့်



ဇွန်  ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဒီမိုကေရစီှင့်ေရးေကာက်ပွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တ      ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ ပဒ်ုမ ၇ တွင် ိင်ုငေံတာ်သည် 

စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ 

စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည ်ဟု  ေဖာ်ြပထားသည်။  ဒီမို 

ကေရစ ီကျင့သ်ုံးရာတွင်လည်း Direct Democracy 

ှင့် Representative Democracy ဟ ု ှစ်မျိးရိှရာ 

ကမ ာ့ဒီမိုကေရစီိုင်ငံအများစုသည် ကိုယ်စားြပ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်(Representative Democracy 

System) ကို  ကျင့်သုံးကသည်။   ယင်းစနစ်အရ 

ြပည်သူများက    ဆ မဲေပးပီး     ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်ခရံသည့ ်ြပည်သူကိယ်ုစားလှယ်များက 

ိုင်ငံ၏အချပ်အြခာအာဏာကိ ုြပည်သူကိုယ်စား 

ကျင့်သုံးကြခင်း  ြဖစ်သည်။  သိုြဖစ်ရာ ဒီမိုကေရစ ီ

စနစ်ကိ ုေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ေရးေကာက်ပဲွများသည် 

အဓိကကျသည့ ်    အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်ဟ ု

မှတ်ယူရပါမည်။ 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးသည့ ် မိမိတို 

ိင်ုငတွံင် လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် ေရးေကာက် 

ပွဲများ     ကျင်းပရန်တာဝန်မှာ    ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏     တာဝန်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ၃၃၀၊  အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ၁၆၈ ဦး၊  တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်မိနယ ်

လ င် ှစ်ဦးစီှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိး လ တ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များ   ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ေပး 

ရပါမည်။   ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့ေ်န   တစ်ရက် 

တည်းတွင် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ

မိနယ်ေပါင်း ၃၃၀၊ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအပ်ုစေုပါင်း 

၁၇၀၀၀ ခန်ရှိ  မဲုံေပါင်း ေလးေသာင်းေကျာ်တွင ်

မဆဲ ရှင်ြပည်သေူပါင်း သန်း ၃၀ ခန်က ဆ မေဲပး 

ြခင်းကုိ  စနစ်တကျပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက် 

ရသည့်   လုပ်ငန်းပမာဏကိ ု စ်းစားကည့်လ င် 

သိိုင်ပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်း

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့် ရက်ပုိင်းတွင်သာ 

အလုပ်ရှိသည်ဟုထင်ရေသာ         ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ှင့ ်  ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်တို၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ဟူသည ် ေရးေကာက်ပွဲတစ်ခုှင့ ်

တစ်ခုကား၊ အကားအလပ်မရှ ိတစ်ဆက်တည်း 

ရှိေန၏။  ဤသေဘာသုပ်ကို   ေရးေကာက်ပွဲ 

ရာသစီက်ဝန်း (Electoral Circle) ြဖင့ ်ေဖာ်ြပကပီး 

အချနိ်ကာလအားြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ပိုင်းြခား 

သတ်မှတ်ထားပါသည-်

(က)  ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ   (PRE-

ELECTION PERIOD)

( ခ )  ေရးေကာက်ပွဲကာလ     (ELECTION 

PERIOD)

  ( ဂ )  ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ကာလ (POST 

ELECTION PERIOD)        တိုြဖစ်ပီး

သက်ဆိုင်ရာ အချနိ်ကာလအလိုက်  ေဆာင်ရက် 

ရမည့် လုပ်ငန်းများစွာ ရှိကပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ လုပ်ငန်းများ 

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ခ ု         ကျင်းပပီးေနာက ်

ေဆာင်ရက်ရမည့်  ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ကာလ 

လုပ်ငန်းများပီးစီးချနိ်မှ    ေနာက်ကျင်းပမည့ ်

ေရးေကာက်ပဲွအတွက်      ေနရက်    သတ်မှတ်ေသာ 

ေကညာချက်ထတ်ုြပန်သည့ ်ရက်ေနအထ ိကာလ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။ 

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက ်       အေသးစိတ် 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းစ်ှင့ ်ပီးစီးရမည့အ်ချန်ိ 

ကာလကို လျာထားသတ်မှတ ်  စီမံေဆာင်ရက်ရ 

သည်။ ေရးေကာက်ပဲွအကိကာလ လပ်ုငန်းများစွာ 

ရိှသည့်အနက်  အေရးကီးသည်များကုိ  ထုတ်ုတ် 

ေဖာ်ြပပါမည်။ 

ဥပေဒမူေဘာင်ြပင်ဆင်ေရးသည် အေရးကီး 

ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းပါ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ

ပီး အဓိကထားေဆာင်ရက်ရသည့ ်  လုပ်ငန်းြဖစ ်

သည်။ ယခင်ေရးေကာက်ပွဲ   အေတွအကံအရ 

အားနည်းအားသာချက်များ၊  ြပည်တွင်းှင့်ိုင်ငံ 

တကာ    ေရးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးအဖွဲများ၏ 

အကြံပချက်များ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားှင့ ်အရပ်ဘက် 

အဖွဲအစည်းများ၏      အကံြပတင်ြပချက်များ၊ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအသီးသီးက လက်ေတွေဆာင်ရက် 

ရာတွင်  ေတွရှိရသည့ ် အခက်အခဲများ၊ ြပန်လည် 

သုံးသပ်သည့ ်အစည်းအေဝးေတွရှိချက်ှင့ ်ိုင်ငံ 

တကာတွင် ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်မ များကုိ ဆန်းစစ် 

ေလ့လာသုံးသပ်ပီး    မိမိိုင်ငံ၏အေြခအေနှင့ ်

ကိက်ုညီလက်ေတွကျင့်သံုးုိင်မည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များ ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းေရး ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိသုို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဥပေဒြပေရး လပ်ုငန်းစ် 

များအတိုင်း  အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်ြခင်းမှသည ်

အတည်ြပြပ  ာန်းပီး ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများကိ ု

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝြဖန်ချေိရးအထ ိ လုပ်ငန်းစ်များကိ ု

အချနိ်ကိုက်ေဆာင်ရက်ရပါသည်။

အလားတူ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများကိ ု

ကျင်းပြခင်းှင့်ကီးကပ်ြခင်း   ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက် / 

ေကျးရာအဆင့်အထိ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့်ဆင့် 

ဖဲွစည်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းြခင်းှင့ ်သင်တန်းများ 

ဖွင့လှ်စ်ပိုချြခင်းများေဆာင်ရက်ရသည်။ ေကာ်မရှင် 

ုံးအဆင့်ဆင့်ရှ ိဝန်ထမ်းများ   ြဖည့်တင်းခန်ထား 

ြခင်း၊ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်းများကိုလည်း  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့အ်ညီ ေဆာင်ရက်ရသည်။ ြပည်သူလူထု 

ှင့မ်ဆဲ ရှင်များအား ေရးေကာက်ပဲွအသပိညာေပး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပင်ပ 

မီဒီယာများ၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ လူမ အဖွဲအစည်း 

များှင့်ပူးေပါင်း၍         ထိေရာက်ကျယ်ြပန်စွာ 

ေဆာင်ရက်ရပါသည်။

ထိုအတူ  အချနိ်ကာလအလိုက်ေဆာင်ရက ်

ရမည့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ  အချနိ်မီ 

ပီးေြမာက်ရန်အတွက်လိအုပ်ေသာ အသုံးစရတ်ိများ 

ရရှိေရး    ဘ  ာေငွ  လျာထားေတာင်းခံြခင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အသုံးြပမည့ ်  မဲလက်မှတ်ှင့ ်

ကိတင်ဆ မဲစာအိတ်များ       ိုက်ှိပ်ေရး 

သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့ ်ကိတင်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ဆ ြပတဆံပ်ိတုံး၊ ပလတ်စတစ်ြခင်းေတာင်း၊ 

ချပိ်ထိုးတံဆိပ်    အစရှိသည်များ      အပါအဝင် 

ေရးေကာက်ပွဲအေထာက်အကူြပ      ပစ ည်းများ 

ြဖည့်တင်းေရး စီမံေဆာင်ရက်ရသည်။

လ တ်ေတာ်သက်တမ်းအသစ်တစ်ရပ်အတွက် 

ကျင်းပြပလုပ်ေသာ    အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ

ြဖစ်ပါက  တည်ဆဲဥပေဒြပ  ာန်းချက်များ၊  အသုံး

ြပသည့်ေရးေကာက်ပဲွစနစ်တုိှင့်အညီ မဆဲ နယ် 

များ သတ်မှတ်ြခင်း ကိ ုေဆာင်ရက်ရသည်။ ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ် တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ် 

အလိုက် ခိုင်၊ မိနယ်၊ ရပ်/ ေကျးများ   လက်ရှိ 

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းထားရှိမ ၊  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ   ထုတ်ေဝေသာ    တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်များစာရင်း၊   လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထုတ်ြပန်သည့်လူဦးေရစာရင်းှင့်   တုိင်းရင်းသား

လူမျိးစာရင်းများကို       ရယူအေြခခံရသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်  အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ကို 

ေြမြပင်အေြခအေနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးေစပီး  

မဲဆ နယ်များ ကိတင်လျာထားြခင်းလုပ်ငန်းစ် 

များကို ေဆာင်ရက်ရသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ လုပ်ငန်းများ 

အနက်    အေရးကီးပီး  ပမာဏကီးမားသည့ ်

လပ်ုငန်းစ်မှာ မဆဲ ရှင်စာရင်း ြပစေုရးေဆာင်ရက် 

ြခင်း  ြဖစ်သည်။ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေသာ  မဲဆ ရှင် 

စာရင်း    ရရှိရန်အတွက်   သက်ဆိုင်ရာမိနယ ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ မိနယ်ဦးစီးမှးုံး 

များှင့ ်ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန၊ မိနယ်အေထေွထ ွ

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးမှးုံးများထမှံ အေြခခစံာရင်းများ 

ကိုရယူပီး  ပူးေပါင်းြပစုြခင်းြဖစ်သည်။   ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအင်အားစဖဲွုြခင်း၊ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းေရးသွင်းြခင်းှင့် Software ဆုိင်ရာ 

သင်တန်းများေပးြခင်းှင့်   လက်ေတွေဆာင်ရက် 

ြခင်းများကိ ု       သတ်မှတ်အချနိ်ဇယားအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ရသည်။ လပ်ုငန်းများ အချန်ိမီပီးစီးေရး 

အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

က သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွများှင့ ်အကမ်ိကမ်ိေပါင်းစပ် 

ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ရသည်။

ထုိအြပင် မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်းအပါအဝင် 

ေရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်များ၊  ိင်ုငေံရးပါတမီျား 

တည်ေထာင်ခွင့်ှင့်       မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပြခင်း 

ဆိုင်ရာများ၊  ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်   လ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ လိက်ုနာရမည့က်ျင့ဝ်တ် 

များ၊ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ုိင်ငံေရးပါတီများကုိေတွဆံုေဆွးေွး

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရသည်။ တစ်ချန်ိတည်းတွင်ပင် 

ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ၊  ြပည်တွင်းလူမ အဖွဲ 

အစည်းများ၊ က  စုံမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့ ်

ထေိတွဆက်ဆံြခင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွလုပ်ငန်းစ်များ 

တွင် ကျား/မ တန်းတညူမီ ေရး၊ တိင်ုးရင်းသားများ၊ 

မသန်စွမ်းသမူျားအပါအဝင် အရည်အချင်း ကိက်ုည ီ

သအူားလံုး ပါဝင်မ ြမင့်တင်ေရးတုိအတွက် သက်ဆုိင် 

သူအားလုံးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရပါသည်။

အလားတူ       ကျင်းပမည့်ေရးေကာက်ပွဲ၏ 

လွတ်လပ်တရားမ တမ ၊ ပွင့လ်င်းြမင်သာမ ှင့အ်များ 

ယုံကည်လက်ခံမ ရရှိေရးအတွက ်  ြပည်တွင်းှင့် ်

ိင်ုငတံကာေရးေကာက်ပဲွေလလ့ာသမူျား၊ သတင်း 

မဒီယီာများကိ ုေလလ့ာခွင့ှ်င့ ်သတင်းရယခွူင့ြ်ပိင်ု 

ေရး ကိတင်ြပင်ဆင်ရသည်။      ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေအာင်ြမင်စွာ  ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ် မဲဆ နယ် 

များ၏        လုံ ခံေရးအေြခအေနများစိစစ်ြခင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲလုံ ခံေရးှင့် ေရးေကာက်ပွဲကာလ 

တွင် ြဖစ်ေပ လာုိင်သည့် ေဘးအ ရာယ်စီမံခန် ခဲွ 

ြခင်း         (Electoral Risk Management Tool)

တိုအတွက် သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ရသည်။

ေရးေကာက်ပွဲကာလလုပ်ငန်းများ

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြပလုပ်မည့်  ေနရက် 

သတ်မှတ်ေသာ  ေကညာချက်ထတ်ုြပန်သည့ေ်နမှ 

စတင်၍ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပပီး ဆ မဲရလဒ်များ 

ေရတွက်၍   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမည ်

စာရင်း ထတ်ုြပန်ေကညာပီးချန်ိအထ ိေဆာင်ရက် 

ရမည့်လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။    အေရးကီးပီး 

သတ်မှတ်သည့် အချန်ိကာလအတွင်း အချန်ိကုိက် 

ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ရသည်။     ပထမဦးစွာ 

ေဆာင်ရက်ရသည့်လုပ်ငန်းမှာ ေရးေကာက်ပွဲှင့ ်

စပ်လျ်းသည့် ေကညာချက်များ  ထုတ်ြပန်ြခင်း

ြဖစ်သည်။  ယင်းတွင်  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့ ်

ေနရက်၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း 

တင်သွင်းြခင်း၊      ုပ်သိမ်းြခင်းှင့်စိစစ်ြခင်းတို 

ြပလုပ်မည့်ေနရက်များ၊         မဲစာရင်းထုတ်ြပန ် 

ေကညာမည့ရ်က်များ၊  ြပည်ပေရာက်    မဆဲ ရှင်များ 

အပါအဝင် မဲဆ နယ်ြပင်ပေရာက်    မဲဆ ရှင်များ 

ပုစံ ံ(၁၅) ထတ်ုယေူပးပိုရမည့ ်ေနရက်သတ်မှတ်ချက် 

များ၊    ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း     အမည်စာရင်း 

ေကညာချက်ကပ်ထားေကညာမည့်ရက်၊  ပါတီ 

စည်းုံးေရး၊ နယ်ေြမစည်းုံးေရးှင့ ်မဆွဲယ်စည်းုံး 

ခွင့်ဆိုင်ရာများ၊   မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းရပ်နားရမည့်  

ေနရက်ှင့အ်ချန်ိ အစရိှသည်တိုပါဝင်ပီး သတ်မှတ် 

အချနိ်ဇယားအတိုင်း ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အလားတ ူ     ေဆာင်ရက်ရသည့်လုပ်ငန်းမှာ 

မဲဆ နယ်များသတ်မှတ်ေကညာြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ         လုပ်ငန်းစ်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က     စိစစ် 

အတည်ြပပီးြဖစ်သည့ ်       ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

မဆဲ နယ်၊  အမျိးသားလ တ်ေတာ်မဆဲ နယ်၊ တိင်ုး 

ေဒသကီး/  ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်  မဲဆ နယ်ှင့် 

တိင်ုးရင်းသားလမူျိး လ တ်ေတာ်မဆဲ နယ် စာရင်း 

များကိ ုသတ်မှတ်ရက်အတိင်ုး ထတ်ုြပန်ေကညာရ 

သည်။ ထုိအတူ မဲဆ နယ်များ၏လက်ရိှလံု ခံေရး 

ှင့် တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ အပါအဝင် ေရးေကာက်ပွဲ 

ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်သည့်အေြခအေန ရှိ၊ မရှိ 

အစရိှသည့ ်မဆဲ နယ်များ၏လုံ ခံေရးအေြခအေန

များစစိစ်ြခင်းကိ ုသက်ဆိင်ုရာကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနတိုသို အေကာင်း 

ကားညိ  င်းေဆာင်ရက်ရသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

 ေမာင်ေကာင်းဆု



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အေရးကီးသည့်အြခားလုပ်ငန်းစ်တစ်ခုမှာ  

ေရးေကာက်ပဲွတွင်အသုံးြပမည့ ်မဆဲ ရှင်စာရင်းြပ 

စုြခင်းြဖစ်သည်။  သက်ဆိုင်ရာ  ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ

အဆင့်ဆင့်သည်     ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်က အတည်ြပသတ်မှတ်သည့ေ်နရက်များ 

အတိင်ုး မဆဲ ရှင်စာရင်းြပစြုခင်း၊ ကပ်ထားေကညာ 

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြပစုြခင်း လုပ်ငန်းစ်များကုိေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖစ်သည်။  မဲဆ ရှင်   ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ကပ်ထားေကညာသည့်မဲစာရင်းများကုိကည့် ပီး 

မမိအိမည်မပါကေတာင်းဆိြုခင်း၊ မှားယွင်းမ ရိှပါက 

ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်       မပါသင့်သူများပါေနပါက 

ကန်ကွက်ြခင်းတိုကိ ုသတ်မှတ်ချက်ှင့အ်ညေီဆာင် 

ရက်ရသည်။   ထိုေနာက ်    မဲဆ ရှင်စာရင်းှင့်မဲုံ 

တည်ေနရာများ     အတည်ြပသတ်မှတ်ြခင်းကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပီးစီးေအာင ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ရသည်။

ထိုအတူ     ေရးေကာက်ပွဲကာလလုံ ခံေရး 

အတွက် ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ညိ  င်းေပါင်းစပ် 

၍  လုံ ခံေရးေကာ်မတီအဆင့်ဆင့ ်    ဖွဲစည်းြခင်း၊ 

တပ်မေတာ်၏လုံ ခံေရး အေစာင့အ်ေရှာက်ရယရူန် 

လိုအပ်ေသာနယ်ေြမများအတွက ်ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ိုင်ရန်  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း    မေမ ာ်လင့်ေသာ    ကိစ ရပ်များ 

ြဖစ်ေပ လာပါက မဲဆ နယ်များအလုိက် ေရးေကာက် 

ပွဲေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ရန်     ေရးေကာက်ပွဲ 

ေဘးအ ရာယ်စီမံခန် ခဲွြခင်းကိ ုအချန်ိှင့်တစ်ေြပး 

ညေီဆာင်ရက်ိင်ုရန် ကိတင်ညိ  င်းြပင်ဆင်ရသည်။

အလားတ ူေရးေကာက်ပဲွ မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်း 

လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိေရးှင့ ်မဲဆွယ်စည်းုံး 

ေရးကာလအတွင်း အြငင်းပွားမ ၊ ဆူပူအကမ်းဖက် 

မ များမြဖစ်ေစေရး   ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ   ေစ့စပ် 

ညိ  င်းေရးေကာ်မတမီျားဖဲွစည်းပီး လပ်ုငန်းတာဝန် 

များ     သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ရသည်။    ထိုအတူ 

ေရးေကာက်ပွဲေအာင်ြမင်စွာ      ကျင်းပိုင်ေရး 

သက်ဆိုင်ရာ      ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ညိ  င်းြခင်းများလုပ်ေဆာင်ရသည်။ တစ်ချန်ိတည်း 

တွင်  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစိစစ်

အတည်ြပြခင်းကို      သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့ ်

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

မဲဆွယ်စည်းုံးခွင့်ြပြခင်းတို လုပ်ေဆာင်ရသည်။

ထိုအြပင ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဝင ်

များှင့်   ဝန်ထမ်းများအား   ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ     ပိုမိုက မ်းကျင်မ ရှိရန်    ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများှင့်  လုပ်ငန်းလမ်း န်များဆိုင်ရာ 

မွမ်းမံသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပုိချြခင်းှင့် ြပည်သူလထူ ု

ှင့မ်ဆဲ ရှင်များအား ေရးေကာက်ပဲွအသပိညာေပး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပင်ပမီဒီယာများ၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ 

လူမ အဖွဲအစည်းများှင့ ်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရ 

သည်။  ေရးေကာက်ပွဲအသုံးစရိတ်ကိ ု ဘ  ာှစ် 

အလိက်ု လျာထားေတာင်ခြံခင်းှင့ ်ခဲွေဝချထားြခင်း၊ 

မဲလက်မှတ်ှင့် ကိတင်မဲစာအိတ်များိုက်ှိပ်ေရး 

ှင့်    လျာထားရက်များအတိုင်း    ထုတ်ယူရရှိပီး 

ြဖန်ေဝေပးိုင်ေရးအတွက်  ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရသည်။ မဲလက်မှတ်ှင့် 

စာအိတ်များေပးပိုြခင်း၊  မဲုံသုံးအေထာက်အကူ 

ပစ ည်းများ ြဖန်ေဝေပးပုိြခင်းများ စီမံေဆာင်ရက်ရ 

ပီး  လမ်းခရီးှင့်ဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာေဒသ 

များသို ပိုေဆာင်ရာတွင ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ေရာက်ရိှေရးအတွက် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

ညိ  င်းပီး တပ်မေတာ်ပုိင်ေလယာ်၊ ရဟတ်ယာ်၊ 

သေ  ဘာများြဖင့ ်ပိုေဆာင်ေပးရသည်။

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များတွင် အားလုံး 

ပါဝင်မ     ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းစ်အရ   လူမ အဖွဲ 

အစည်းများ၊   က  စုံမှပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်

ဌာန/အဖဲွအစည်းများအပါအဝင် ြပင်ပအဖဲွအစည်း 

များှင့် ဆက်ဆံေရးကို ေဆာင်ရက်ရသည်။ ိုင်ငံ 

ေရးပါတီများ တည်ေထာင်/မှတ်ပံုတင်ခွင့်ကိစ များ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အနည်းဆုံးဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ရမည့ ်မဆဲ နယ်သတ်မှတ်ချက်ှင့ ်ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာ  

များမှေဟာေြပာထတ်ုလ င့ခွ်င့ ်ကစိ များှင့စ်ပ်လျ်း 

၍   ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်  ေတွဆုံညိ  င်းေဆွးေွး 

ရသည်။ သတ်မှတ်မဲဆ နယ်အေရအတွက ်မယှ် 

ပိင်ိုင်ေသာ ိုင်ငံေရးပါတီများကိ ုဖျက်သိမ်းြခင်း  

များ ေဆာင်ရက်ရသည်။

ထိုအတူ   ေရးေကာက်ပွဲတွင ်  အဓိကပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်  မဲုံအဖွဲများ    ဖွဲစည်းတာဝန ်

ေပးအပ်ြခင်း၊ တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ မဲုံမှး၊ ဒုတိယမဲုံ 

မှးှင့ ်မဲုဝံန်ထမ်းေပါင်း ငါးသန်ိးခန်ကိ ုမဲုလံပ်ုငန်း 

ဆုိင်ရာသင်တန်းများပုိချရသည်။ မသန်စွမ်းသူများ 

အပါအဝင် မဆဲ ရှင်များ မဲုမံျားတွင် အဆင်ေြပစွာ 

မဲေပးိုင်ေရး န်ကားြခင်းများ     ေဆာင်ရက်ရ 

သည်။

ထိုေနာက် မဆဲ နယ်ြပင်ပကိတင်ဆ မေဲပး

ြခင်း   လုပ်ငန်းစ်အရ   အစိုးရ၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ိုင်ငံြပင်ပေရာက်ရှိေနေသာ     မဲဆ ရှင်များှင့ ်

ြပည်တွင်းရှ ိ     မဲဆ နယ်ြပင်ပေရာက်ေနသူများ   

ကိတင်ဆ မဲေပးြခင်းကို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ

ေဆာင်ရက်ရသည်။ ၎င်းေနာက် မဆဲ နယ်အတွင်း 

ကိတင်ဆ မဲေပးြခင်းကို  သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်

ေကျးရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများက ဥပေဒှင့်အညီ 

ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ရသည်။      ေရးေကာက်ပွ ဲ

လုပ်ငန်းစ်များှင့်စပ်လျ်း၍ မီဒီယာများသတင်း 

ရယခွူင့ှ်င့ ်ြပည်တွင်းြပည်ပ ေရးေကာက်ပဲွေလလ့ာ 

ေရးအဖဲွများေလလ့ာခွင့တ်ိုကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်း 

ှင့်အညီ ခွင့်ြပေပးရသည်။

အလားတူ  ေရးေကာက်ပွဲှင့်စပ်လျ်းသည့ ်

သင်တန်းများှင့ ်   မဲုံအဖွဲဝင်များ၊    ရပ်/ေကျး 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များအတွက ်  အသုံးစရိတ်များ၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်စရိတ်၊      ုံးသုံးစာေရးကိရိယာ 

အပါအဝင် ကုန်ကျမည့်ဘ  ာေငွအသံုးစရိတ်များ 

ကိ ုသက်ဆိင်ုရာေငစွာရင်းေခါင်းစ်အလိက်ုအေသး

စတ်ိ တွက်ချက်၍ ခဲွေဝချထားေပးရသည်။ ထိုအတ ူ

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်   လပ်ုငန်းစ်များ   လစ်ဟာမ ှင့် 

မှားယွင်းမ မရှိေရး    ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအသီးသီးသို 

ထပ်မံအသိေပး န်ကားြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ရ 

သည်။ ယင်းေနာက်တွင်ကား ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပ 

သည့်ေနတွင်   ကိတင်ဆ မဲေပးပီးသူများမှအပ  

ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား လာေရာက်ဆ မေဲပးြခင်း 

ြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းေနာက် 

မဲေရတွက်ြခင်း၊   ရလဒ်စာရင်းများ   ေရးသွင်းြခင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ     အဆင့်ဆင့်က 

အတည်ြပေပးပိုြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ပီးေနာက ်

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် ေကာ်မရှင်  

အဖဲွခဲွသည် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင ်

၏ အတည်ြပချက်ရယူပီး ေရးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရေသာ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း 

ကို ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းြဖစ်သည်။

ေရးေကာက်ပွဲအလွန်ကာလလုပ်ငန်းများ

လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းများ

ကို    ြပည်ေထာင်စုေရးေကက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

ထပ်ဆင့်ေကညာသည့်ရက်မှ ကုိယ်စားလှယ်အသိ 

အမှတ်ြပလ ာများ  ထုတ်ေပးပီးေနာက ်ကိုယ်စား  

လှယ်များ   လ တ်ေတာ်တွင်     ကတိသစ ာြပသည့် 

ေနရက်အထိ   ကာလအတွင်း   ေဆာင်ရက်ရေသာ  

လပ်ုငန်းများြဖစ်သည်။ အေရးကီးသည့လ်ပ်ုငန်းစ် 

တစ်ရပ်မှာ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက   အတည်ြပ 

ထုတ်ြပန်ထားသည့်  တစ်ုိင်ငံလံုး၏    လ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်အမည်စာရင်းများကိ ုြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က     ထပ်ဆင့်ေကညာ   

ပီးေနာက်   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို    ေပးပို၍ 

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမ ှ  သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်းြဖစ ်

သည်။    အလားတူ    လ တ်ေတာ်အသီးသီးသို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည့ ်လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်းများ၏ ေရးေကာက်ပွဲကုန်ကျစရိတ ်

များ   သတ်မှတ်ရက်အတွင်းတင်ြပရန ် အသိေပး 

ထတ်ုြပန်ေကညာြခင်းှင့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသို အေကာင်းကားြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ရသည်။

ထိုအတူ    ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊   အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်    

(တိင်ုးရင်းသားလူမျိးအပါ) အသီးသီး၏ ေရးေကာက်ပဲွ 

ဆိုင်ရာ ရလဒ်စာရင်းဇယားများှင့် ရာခုိင် န်းများ 

ကိ ုထတ်ုြပန်ေကညာြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရသည်။  

အလားတူ လ တ်ေတာ်အသီးသီးအတွက် တပ်မေတာ် 

သား   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်  အမည်စာရင်း 

များကို  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ ေတာင်းခံပီး 

ထုတ်ြပန်ေကညာရသည်။ ေရးေကာက်ပဲွအစီရင်ခံ

စာြပစုြခင်းကို    ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပပီးေနာက ်

၄၅ ရက်အတွင်း ေဆာင်ရက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များသို ေပးပိုရသည်။

ေဆာင်ရက်ရသည့ ်   အြခားလုပ်ငန်းများမှာ 

ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာပစ ည်းများှင့် မှတ်တမ်းများ 

ထန်ိးသမ်ိးေရး၊ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ကိယ်ုေရး 

မှတ်တမ်းအကျ်းချပ်ြပစုေရး၊    ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာင်းများ၏    ေရးေကာက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များ 

ြပစုေပးပုိေရးတုိအတွက် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်  

အဖဲွခဲွများသိုအေကာင်းကားြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ရသည်။  အလားတူ  ေရးေကာက်ပွဲေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပုိင်ေရး ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲကသည့် ေကာ်မရှင် 

အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်မ ှဥက   ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ မဲုံမှး၊ 

ဒုတိယမဲုံမှးှင့ ်မဲုံအဖွဲဝင်များအတွက ်ဂုဏ်ြပ

မှတ်တမ်းလ ာများေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်းများ ေဆာင် 

ရက်ရသည်။

ထိုနည်းတူ    ေဆာင်ရက်ရသည့်လုပ်ငန်းမှာ  

ကျင်းပခဲ့သည့ ်  ေရးေကာက်ပွဲ၏ အားနည်းချက်၊ 

အားသာချက်များကုိ ေလ့လာသံုးသပ်၍ ေနာင်ြပလုပ် 

မည့်ေရးေကာက်ပွဲများကို အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်  ေရးေကာက်ပွဲအပီးြပန်လည်

သုံးသပ်ြခင်းကိ ုသက်ဆိင်ုသည့ပ်ဂု ိလ်/အဖဲွအစည်း 

အားလုံးှင့်      ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ရသည်။ 

အလားတ ူ  ေရးေကာက်ပဲွတွင်        ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့က 

သည့်   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ 

ေရးေကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခံေငွများှင့်စပ်လျ်း၍   

ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရသည်။       ထိုအြပင ်

ေရးေကာက်ပဲွတွင် ေပ ေပါက်လာေသာ တရားမဲြ့ပ 

ကျင့်မ ှင့် အြငင်းပွားမ များအတွက် တင်သွင်းလာ 

သည့်     ေရးေကာက်ပွဲကန်ကွက်လ ာအမ များကို 

ေရးေကာက်ပဲွခုအံဖဲွများဖဲွစည်း၍ စစ်ေဆးြခင်းများ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရသည်။  ထိုနည်းတူစွာပင ် 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေလျာန့ည်းသွားေသာ 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များေနရာတွင် အစားထိုး 

ြဖည့တ်င်းြခင်းကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရပါသည်။

နိဂုံး

အထက်ေဖာ်ြပပါြမားေြမာင်လှသည့ ်လပ်ုငန်း 

တာဝန်များမှာ  ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းပါကာလ 

သုံးပါးြဖစ်သည့ ်      ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲကာလှင့်  ေရးေကာက်ပွဲအလွန ်

ကာလတို၌ ေဆာင်ရက်ရသည့လ်ပ်ုငန်းစ် အကျ်း 

မ သာြဖစ်သည်။      ယင်းလုပ်ငန်းစ်များသည ်

ေရးေကာက်ပဲွတစ်ခှုင့တ်စ်ခုကား အကားအလပ် 

မရှိ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းရှိေနကသည်။ အချိ 

လုပ်ငန်းစ်များသည်   ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းပါ 

ကာလတစ်ခုတည်းတွင်သာမက     ကာလ ှစ်ခု/ 

သုံးခလုုံးှင့ ်  အကျံးဝင်ပီး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရ 

သည်များလည်း ရှိပါသည်။

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို    ကျင့်သုံးေဖာ ်

ေဆာင်လျက်ရှိသည့် မိမိတိုိုင်ငံတွင် ိုင်ငံသား 

အားလုံးသည ်ဒီမိုကေရစီအခွင့်အေရးများတန်းတ ူ

ရရှိမည်ြဖစ်သကဲ့သို   လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့ ်

တာဝန်များလည်းရိှပါသည်။ ဤဒမီိကုေရစ ီတာဝန် 

ှင့်အခွင့်အေရးကိ ု  မှန်ကန်စွာ  ကျင့်သုံးလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရပါမည်။       ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ ်

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ရန်အတွက ်    ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရ၊    ေကာ်မရှင်ှင့ ်    ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ  ဝန်ကီးဌာနများ၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ လူမ အဖွဲ 

အစည်းများ၊ မီဒီယာများ၊ ေရးေကာက်ပွဲေလ့လာ 

သမူျား၊ မဲုမှံးှင့ ်မဲုအံဖဲွဝင်များ၊ မဆဲ ရှင်ြပည်သ ူ

များအပါအဝင် ိင်ုငသံားအားလုံးသည် သက်ဆိင်ုရာ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

မိမိတိုတာဝန်ကို     ေကာင်းစွာသိရှိနားလည်ပီး 

ေကျပွန်စွာ ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ေရးေကာက်ပဲွတစ်ခ၏ုစံ န်းကိ ုလွတ်လပ်ပီး 

တရားမ တမ  ရှိ၊ မရှိ Free and Fair ြဖစ်၊ မြဖစ် 

ဟေူသာေပတြံဖင့ ်တိင်ုးတာကသည်။ ေရးေကာက်ပဲွ 

တွင်မဆဲ ရှင်များသည် မည်သည့ဖ်အိား၊ ေှာင်ကိး 

မ မပါဘဲ မိမိဆ ကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခွင့်ရရှိ

ရန်လိအုပ်သည်။ ထိအုေြခအေနမျိးရရိှေအာင်လည်း 

ဖန်တီးစစီ်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ အေြခခလံိအုပ်ချက် 

မှာ   မဲဆ နယ်ေြမများ၏   လုံ ခံေရး၊ တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးှင့ ်   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရှိရန်ြဖစ ်

သည်။    သက်ဆိုင်သူအားလုံး     ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

အချပ်အားြဖင့် တင်ြပလုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏    ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့ ်

“အများယုံကည်လက်ခသံည့ ်ေရးေကာက်ပဲွမှသည် 

ဒီမုိကေရစီုိင်ငံသုိ ” (Credible Elections Paving 

The  Way  To  Democracy)     လှမ်းချီိုင်ေရးှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်၏ေမ ာ်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ    ေအးချမ်း 

သာယာပီးေခတ်မီဖံွဖိးတုိးတက်သည့် ဒမီိကုေရစ ီ

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရး ုိင်ငံသား 

အားလုံးက       စည်းလုံးညီွတ်စွာ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကပါရန်     းေဆာ်တိုက်တွန်းအပ်ပါ 

သည်။      ။

ေရးေကာကပ်ွတဲစရ်ပ ်    ေအာငြ်မငစ်ွာ   ကျင်းပိငုရ်နအ်တကွ်     

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာ  

ဝန်ကီးဌာနများ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

များ၊ လမူ အဖဲွအစည်းများ၊ မဒီယီာများ၊ ေရးေကာက်ပဲွေလလ့ာသမူျား၊ 

မဲုံမှးှင့်   မဲုံအဖွဲဝင်များ၊   မဲဆ ရှင်ြပည်သူများ   အပါအဝင် 

ိင်ုငသံားအားလုံးသည် သက်ဆိင်ုရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့ ်မမိတိိုတာဝန်ကိ ုေကာင်းစွာသရိှိနားလည်ပီး ေကျပွန် 

စွာေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်



ဇွန်   ၁၀၊    ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၉

 “AHA Centre မှတစ်ဆင့် လှဒါန်းမည့် လူသား

ချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိင်ုရာအကအူည ီစမီခံန်ခဲွ 

ေရးဆိုင်ရာြမန်မာလုပ်ငန်းအဖွဲ(Task Force)” 

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအးထွန်းှင့် လူမ  

ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိုင် 

တိုသည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုငြံခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒတုယိ 

ဝန်ကီးှင့် အာဆီယံဥက   ၏အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ုံးအဖဲွေခါင်းေဆာင် H.E. Dr. KUNG Phoak ဦးေဆာင် 

သည့် ကေမ ာဒီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်ယေန  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၌ ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။

အစည်းအေဝးသို လပ်ုငန်းအဖဲွ  အဖဲွဝင်ြဖစ်သည့ ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန    အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးချမ်းေအး၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန   န်ကားေရး 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ ီ ြပင်ဦးလွင်မိအမျိးသားကန်ေတာ်ကီးဥယျာ် ကည့် စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၉

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ ီ

သည်  ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းတွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊  တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့်အတူ    အမျိးသား 

ကန်ေတာ်ကီးဥယျာ်   ြပင်ဦးလွင်သို  ေရာက်ရှိရာ 

တာဝန်ရိှသူများက ဥယျာ်သာယာလှပေရးေဆာင်ရက် 

ေနမ ကို ရှင ်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် အမျိးသား 

ကန်ေတာ်ကီးဥယျာ်အတွင်း   သန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရး   ကန်ေပါင်များေပ ရှိ   ချံများရှင်းလင်း 

ေဆာင်ရက်ထားမ ၊  ဥယျာ်ပတ်လမ်းေပ ရှိ  အုပ်မိုး 

ကာဆိင်ုးရှင်းလင်းထားမ ၊  ရ ံွန်ေတာဧရယိာအတွင်း 

ေရဝင်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေအာက်ေပါင်းများ ရှင်းလင်း 

ေဆာင်ရက်ထားမ ၊ ကန်ေတာ်ကီးအတွင်း ေရဝင်ေရာက် 

မ ှင့ ်ေရဝင်ေပါက်များ ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ တိုကို   လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြပင်ဦးလွင်မိ ေရေပးေဝေရးအတွက် အေရးပါေသာ 

ဆင်လမ်းဆည်၏ ေရေဝေရလဲေဒသရှိ ေတာင်ပိ 

တိုးချဲကိးဝိုင်း  အကွက်အမှတ်(၁၀)ရှိ (၃/၂၀၂၂) 

ချယ်ရစီိက်ုခင်း  ငါး  ဧက၊  အပင် ၂၇၀၀ ှင့ ်ေတာင်ပိ 

တိုးချဲကိးဝိုင်း    အကွက်အမှတ်(၉)ရှိ    (၁/၂၀၂၂) 

ဆင်လမ်းဆည် ေရေဝေရလစဲိက်ုခင်း  ၇၅  ဧကတို၏ 

ရှင်သန်ေအာင်ြမင်မ ၊ ေရေဝေရလ ဲသဘာဝေတာများ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားမ ၊ ကွက်လပ်ြဖည့်စိုက်ပျိး

ထားမ တိုကို  ကည့် စစ်ေဆးပီး  ဆင်လမ်းဆည် 

ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းသာယာလှပေရး၊   ဆည် 

အတွင်း ုန်းပိုချမ ေလျာ့နည်းေစေရး၊ ြပည်သူလူထ ု

ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ   သစ်ေတာအုပ်ချပ်မ ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ေရး မှာကားသည်။

လှည့်လည်ကည့် 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြပင်ဦးလွင်မိ    ြမန်မာိုင်ငံသစ်ေတာေကျာင်း 

က န်းရတနာခန်းမတွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်း 

ဆရာများှင့်  ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားပီး 

သင်တန်းေဆာင်များတွင်  သင်တန်းပိုချေနမ ကို 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးကာ  လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန ်ကီးသည် ြမန်မာုိင်င ံ

ေြမတိုင်းေကျာင်း ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံကို       

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားရှိမ ၊ သင်တန်းေဆာင ်

များတွင်   သင်တန်းပိုချေနမ ှင့်    လက်ေတွ        

သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများြပသထားမ ကိ ုလှည့လ်ည် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

AHA Centre မှ တစ်ဆင့ ်လှဒါန်းမည့ ်လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ စမီခံနခဲွ်ေရးဆိင်ုရာ 

ြမန်မာလုပ်ငန်းအဖွဲ  အဖဲွဝင်များ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွကို လက်ခံေတွဆုံ

မှးချပ်  ဦးစိန်ဝင်းှင့်  လုပ်ငန်းအဖွဲ  အဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွး

အစည်းအေဝး၌ ၂၀၂၂ ခှုစ်  ဇွန်လ ပထမအပတ် 

တွင် AHA Centre ှင့ ်ASEAN-ERAT  အဖဲွဝင်များက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်   လိုအပ်ချက်ပူးတွဲေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်အေပ  ြပန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ 

ကပီး   ယင်းလုပ်ငန်းစ်   ထိထိေရာက်ေရာက ်

ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

မည့အ်စအီစ်များအေပ  ေဆွးေွးကသည်။ ထိုြပင် 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၆ ရက်၌ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ  ဖေနာင်ပင် 

မိတွင ်ကျင်းပခဲ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံသို အာဆီယံ၏ 

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ အကူအညီေပးအပ ်

ေရးဆိုင်ရာ ညိ  င်းအစည်းအေဝးရလဒ်များအေပ  

အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးကသည်။ 

ယင်းေနာက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီးက  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

ဆိုင်ရာ  ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များအေပ    ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး   ညိ  င်းအစည်းအေဝးရလဒ်တစ်ခု 

ြဖစ်သည့်  ပူးတွဲကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးမူေဘာင ် 

ှင့် ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးကသည်။ ဆက်လက်၍ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးက AHA Centre 

မှ တစ်ဆင့ ်ြမန်မာုိင်ငံသုိ ေပးအပ်မည့ ်လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီများ  ြဖန်ေဝေရး 

ဆိင်ုရာ မဝူါဒများှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ 

ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်

ထိုေနာက် လုပ်ငန်းအဖွဲ  အဖွဲဝင်များကလည်း 

လုိအပ်ချက်ပူးတဲွေလ့လာ ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ် 

လုံ ခံစွာှင့်  ေအာင်ြမင်မ ရှိစွာ  ပီးေြမာက်ေစေရး 

အပါအဝင်    အာဆီယံ၏   လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ  အကူအညီေပးအပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင် အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံး၊ AHA Centre 

တိုှင့် နီးကပ်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်၍ ပံ့ပိုးကူညီ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာကားသည်။ 

သတင်းစ်

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ် ကေမ ာဒီးယားကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွကိ ုညစာစားပဲွြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ံ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၉

ို င ် ငံ ြ ခားေရးဝန ် ကီးဌာန  

ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေကျာ်မျိးထွဋ ်

သည်  ြမန်မာိုင်ငံသို  ေရာက်ရှ ိ

ေနသည့်   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ိုင်ငံြခားေရးှင့်   အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီးှင့် 

အာဆယီဥံက   ၏ အထူးကိယ်ုစား

လှယ်ုံးအဖွဲေခါင်းေဆာင် H.E. 

Dr. KUNG Phoak ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကို  ယေန  

ညေန ၆ နာရီခဲွတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

Park Royal ဟိုတယ်၌  ညစာ   

စားပွဲြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

သတင်းစ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး
ပန်းေတာင်း     ဇွန်     ၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်း၌ စတင်ဖွင့်လှစ် 

လျက်ရှိသည့ ်  အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်  အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ 

ကားေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးြခင်းများကိ ုဇွန် ၈ ရက်  နံနက် ၉ နာရီက ဥသ စ်ပင်မိ

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှရာတွင် မိနယ်ကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထန်းများှင့ ်သူနာြပများက အသက် ၅ 

ှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကားေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား   Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆးှင့ ်  အသက် ၁၂ မှ  ၁၇ ှစ်အထက်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်သူများအား Sinovac ကာကွယ်ေဆးများထုိးံှေပးခ့ဲကသည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးရာသို မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေအာင်သူရ၊  မိနယ်ဆရာဝန်ကီးှင့်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် 

ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွဝင်များက လိအုပ်သည်များကိ ုကညူေီဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။                                               ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း)



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၉

တတိယအကိမ်   ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ 

ေကာင်စီ နာယကကီးများှင် ့  အလုပ်အမ ေဆာင် 

အဖွဲဝင်များ  အစည်းအေဝးကို ယမန်ေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လမ်းမေတာ်မိနယ်ရိှ 

ြမန်မာိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာေကာင်စ ီ အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို  ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ 

ေကာင်စီ  နာယကြဖစ်သည့်  စက်မ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာချာလီသန်းှင့် 

နာယကကီးများ၊ ြမန်မာိင်ုငအံင်ဂျင်နယီာေကာင်စ ီ

ဥက    ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ြမတ်ှင့်  အလုပ်အမ  

ေဆာင်အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်သည်။

အစီအစ်အရ   ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ 

ေကာင်စီဥက   က   အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲများ၏ 

ေဆာင်ရက်ချက်များှင့် ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

မည့်  လုပ်ငန်းစ်အေသးစိတ်ကိ ု  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ထိုေနာက်  စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  ြမန်မာုိင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီသည် 

အင်ဂျင်နယီာလပ်ုငန်းများ၊  အင်ဂျင်နယီာ  ပညာရပ် 

ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ဂဏ်ုသကိ ာ၊ 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၉

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရှိန်သည ်ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှိ အလုပ်သမားေရးရာဌာနများမ ှ

တာဝန်ရှိသူများှင့်   မဂ  လာဒုံစက်မ ဇုန်ရှိ CMP  

အထည်ချပ်စက်ုံများြဖစ်သည့်     Tarh Shin၊ 

Famoso Clothing၊  Myanmar Postarion စက်ုံ 

များသိုသွားေရာက်ပီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စက်ုံ၊ 

အလုပ်ံုများ၌ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်း 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လမ်း န်ချက်များှင့် 

အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေနများ 

ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

စက်ုံအစည်းအေဝးခန်းမ၌   စက်ုံတာဝန်ခံ 

များက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးမ များ  

စနစ်တကျ ေဆာင်ရက် ထားမ ၊   ကျန်းမာေရးေကာ်မတ ီ

ဖဲွစည်းထားပီး  လပ်ုငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်း 

ြမန်မာိင်ုငအံင်ဂျင်နယီာေကာင်စ ီနာယကကီးများှင့် အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွဝင်များအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကျင့်ဝတ်၊  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်၊  အရည်အေသွး 

ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ရန်အတွက ်ဥပေဒအရ  ဖွဲစည်း 

ထားသည့်  ပညာရှင်အဖွဲအစည်း  (Professional 

Statutory and Regulatory Body)   တစ်ရပ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ 

ဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုှစ်  ုိဝင်ဘာ  ၂၈ ရက်တွင် စတင် 

ြပ  ာန်းခဲ့ပီး   ပထမအကိမ်ှင့်   ဒုတိယအကိမ ်

အင်ဂျင်နီယာေကာင်စီကိ ု ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ယခုအခါ  တတိယသက်တမ်းသိုပင ် ေရာက်ရှိခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၅ အရ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ 

ေကာင်စဝီင်၊ အလပ်ုအမ ေဆာင်အဖဲွဝင်ှင့ ်သက်ဆိင်ု 

ရာ လပ်ုငန်းအဖဲွများ၏    အဖဲွဝင်တုိသည်  လပ်ုငန်း 

တာဝန်များကို   ထမ်းေဆာင်ေနချနိ်တွင်   ြပည်သူ  

ဝန်ထမ်းအြဖစ် မှတ်ယရူမည်ဟ ု ြပ  ာန်းထားေကာင်း၊ 

ြပည်သူဝန်ထမ်းများြဖစ်သည့်     အားေလျာ်စွာ

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူတို၏       အကျိးစီးပွားကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုအပ်ေကာင်း၊      လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီများအေနြဖင့်  ေကာင်စီ၏  ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒပါအတိုင်းေဆာင်ရက်ရန်၊  ြမန်မာိုင်ငံ

အင်ဂျင်နီယာေကာင်စီအေနြဖင့်    ိုင်ငံေတာ်ရှိ  

အင်ဂျင်နီယာများ၊ နည်းပညာရှင်များ၊  နည်းပညာ 

က မ်းကျင်သူများ၏  ဂုဏ်သိက ာ၊  ကျင့်ဝတ်ှင့် အရည် 

အေသွးြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင်  တစ်ဦးချင်း 

အဆင့ ်(Individual Level)၊ အဖဲွအစည်းဆိင်ုရာအဆင့ ်

(Institutional Level) သာမက တစ်ဦးချင်းစီှင့် 

အဖဲွအစည်းများ၏ လပ်ုေဆာင်မ ၊ ြပင်ပပတ်ဝန်းကျင်    

ှင့် အြပန်အလှန်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မ တုိပါဝင် 

သည့ ်အားလံုးလ မ်းခံုိင်ေသာစနစ်အဆင့် (Systemic 

Level) အထိ   ေရာက်ရှိေအာင ်   လုပ်ေဆာင်သင့ ်

ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ်အတွက်   လိုအပ်ေနသည့်  

အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများ     (Consulting 

Engineer) ကို   အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များထဲမ ှ 

ေမွးြမေလ့ကျင့်ေပးရန ်ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိင်ုငအံင်ဂျင်နယီာေကာင်စ ီ

နာယကများက  ြမန်မာိင်ုင ံ အင်ဂျင်နယီာေကာင်စ ီ

အေနြဖင့်  ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ် 

များကို  ေဆွးေွးေြပာကားပီး ြမန်မာုိင်ငံ အင်ဂျင် 

နီယာ   ေကာင်စီဥက   က   နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       

    သတင်းစ် 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုှစ်  မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၉

လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည ်

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် မုိးရာသီ

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွှင့ ်ငါးမျိးစိက်ုထည့ပဲွ်အခမ်းအနား

ကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ဥတ ရသီရိမိနယ ် 

ေဇယျဌာနီ (၂)လမ်းရှိ   ဝန်ကီးဌာနပရိဝုဏ်တွင် 

ကျင်းပရာ  အခမ်းအနားသို   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင် 

ထွန်းခိုင်၊    န်ကားေရးမှးချပ်များ၊    ဒုတိယ

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် ဝန်ကီးဌာနမှ အရာ 

ထမ်း၊ အမ ထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ဒတုယိဝန်ကီး 

တိုက   ရတနာတန်းဝင်    က န်းပင်များကိ ုသတ်မှတ် 

ေနရာများတွင်     ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးကပီး 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ချပ်များှင့ ်ဝန်ကီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ 

က သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီးတွင ် အြမင့်ှစ်ေပှင့် 

အထက်ရှိေသာ ှစ်ရှည်ပျိးပင်များကိ ုစိုက်ပျိးေပး 

ကသည်။  ယမန်ှစ်မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိးခဲ့ေသာ 

က န်း၊ ပျ်းကတိုး ှစ်ရှည်ပင်များရှင်သန်မ မှာ  ၇၇ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်ရှိပီး    ယခုှစ်စိုက်ပျိးမ အြဖစ် 

က န်း ၃၀၀၊  ပျ်းမ ၅၀၊  ပိေတာက် ၅၀၊   ငုဝါ ၅၀၊  

စိန်ပန်း ၅၀  စုစုေပါင်း  ှစ်ရှည်ပင်   ၅၀၀ စိုက်ပျိးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ငါးမျိးစိက်ုထည့ပဲွ် 

အခမ်းအနားကို  အဆိုပါ  ုံးအမှတ်(၂၃) ပရိဝုဏ် 

အတွင်းရှိ မဂ  လာကန်၌ကျင်းပရာ  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့ ်ဒုတိယဝန်ကီးတုိက ငါးကင်းသားေပါက် 

များကိ ု ငါးမျိးစိက်ုထည့ေ်ပးကပီး  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊  ဒုတိယ   န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

ဝန်ကီးဌာနမှ    အရာထမ်း၊   အမ ထမ်းများက  

မဂ  လာကန်အတွင်းသို ငါးကင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ   

၅၀၀၀ ကို   ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                              သတင်းစ်

CMP စက်ုံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးမ များှင့် 

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးအတွက် 

စနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ေရး ကည့် စစ်ေဆး 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် လိုက်နာေဆာင်ရက်မ ၊  

စက်ုအံတွင်းရိှ အလပ်ုသမားေရးရာ လပ်ုငန်းညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတ ီ  (WCC)၊  အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း 

များှင့ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆိင်ုရာ    ကစိ ရပ်များကိ ု 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေြပာကား

တင်ြပချက်များအေပ     ဒုတိယဝန်ကီးက 

လုပ်ငန်းခွင်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက်  အလုပ် 

ရှင်၊   အလုပ်သမား    လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံေရး 

 ေကာင်းမွန်ရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ က မ်းကျင်လုပ်သား 

များ ြပစုပျိးေထာင်ုိင်သည်ှင့်အမ  ထုတ်ကုန်များ 

ကို အရည်အေသွးမီ၊  အချနိ်မီထုတ်လုပ်ိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ စက်ံုအတွင်းရိှ သတ်မှတ်အဆင့်မီသူ 

များကုိ   က မ်းကျင်မ   အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ 

ရယူုိင်ေရး အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လပ်ုငန်းခွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လပ်ုငန်းခွင် 

မေတာ်တဆထိခိုက်မ ှင့်  လုပ်ငန်းခွင်ေရာဂါ   ရရှိ

ခံစားမ   ေလျာ့နည်းကျဆင်းေစေရး ဦးစီးဌာန၏ 

အမန်ိှင့ ် န်ကားချက်များ၊ စစ်ေဆးေရးအရာရိှများ 

၏  အကံြပချက်များကိ ု  ေကာင်းစွာသိရှိလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  လုပ်ငန်းခွင်

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးစနစ်ကိ ု

အေလးထား  အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန် ၂၀၂၂ ခုှစ်   ေမလထိ   ဖွဲစည်းထားသည့ ် 

လုပ်ငန်းခွင်     ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ   ၁၂၈၈   ခုရှိပီး 

လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန     တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစေရး ဦးစီးဌာနမှ     လုပ်ငန်းခွင် 

ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန တိင်ုးတာအကြဲဖတ်ြခင်းကိ ု

၈၈၅ ကိမ်ထိ   တိုင်းတာေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း    သိရ

သည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာလှည့်ခရီးသွားများ ိုင်ငံအတွင်းဝင်ေရာက်ိုင်ေရး၊ ခရီးသွားလာမ ှင့်ေနထိုင်မ ကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ သိရှိိုင်ေရး ညိ  င်းေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၉

ဟိုတယ်ှင့်     ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည ်

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ဝန်ကီးဌာန   နီလာခန်းမ၌  

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း  ိုင်ငံြခားသားများ အဆင်ေြပ  

ေချာေမွစွာ သွားလာလည်ပတ်ုိင်ေရးှင့် သွားလာ 

လည်ပတ်ေနမ များကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီသရိှိိင်ု 

ေရး  အစည်းအေဝးသို   တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ဝင်ေရာက်လည်ပတ်လျက်ရှိ

အစည်းအေဝးတွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာလမှစ၍ ကုိဗစ်ြပန်ပွားမ  

အေြခအေန ေလျာန့ည်းလာသည်ှင့အ်မ  ြပည်တွင်း 

ခရီးသွားလာမ များ    စတင်တိုးတက်လာသည်ကိ ု

ေတွရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၁၇ ရက် 

မှစ၍     ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို 

Commercial   Flight  များ   စတင်ဆင်းသက်ခဲ့ပီး 

ေမ ၂၀  ရက်မှစ၍  Tourist Visa ြဖင့် ကမ ာလှည့် 

ခရီးသည်များ လာေရာက်လည်ပတ်ေစိင်ုရန် စတင် 

ခွင့ြ်ပခဲရ့ာ ေမ ၂၄ ရက်မှစတင်၍ ဝင်ေရာက်လာသည် 

ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ ယေနအထိ ိုင်ငံေပါင်း ၂၇  

ိုင်ငံမှ    ဧည့်သည်များ   ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်ကိ ု ေတွရှိရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေနစ် ိုင်ငံတကာေလေကာင်းလိုင်း 

ရှစ်ခု ဆင်းသက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ဧည့်သည်များကိ ု

ဝန်ေဆာင်မ ြပိုင်ရန်အတွက်      ေနြပည်ေတာ်၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များရှ ိ Entry Point များ 

တွင်  Information  Counter  များ  ေဆာင်ရက် 

ထားရိှေကာင်း၊ Guest List Management System 

(GLMS) စနစ်   အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက် 

ရာတွင် မမိတိိုဝန်ကီးဌာနတစ်ခတုည်းှင့ ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်၍     မရသည့်အတွက ်

တက်ေရာက်လာသည့ ်       သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ

ဝိုင်းဝန်းကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုပါေကာင်းှင့ ်

ဟိတုယ်၊ တည်းခိရုပ်ိသာများတွင် လုံ ခံေရးကစိ များ 

အတွက်     ကိတင်ေဆာင်ရက်ထားရန်ကိုလည်း 

လုပ်ငန်းရှင်များသို ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ရှင်းလင်း

ေြပာကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 

ကေသာ   ဌာနဆိုင်ရာများှင့်   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွများမှ မိမိတုိှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

က  အလိက်ု  ေဆွးေွးတင်ြပကပီး ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက လုိအပ်သည်များကုိ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေရး 

အစားအစာချက်ြပတ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
ထားဝယ်   ဇွန်    ၉

တိင်ုးရင်းသားများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   အစားအစာချက်ြပတ ်

သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ အခမ်းအနားကို ယမန်ေနနံနက် ၉ 

နာရီတွင် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိရှ ိ

နယ်စပ်ေဒသတိင်ုးရင်းသားလငူယ်များ စက်မ လက်မ  

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(ထားဝယ်)၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့်က  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

တိင်ုးရင်းသားများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

များရရှိေရး အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ 

အစားအစာချက်ြပတ်သင်တန်းကို   ဖွင့်လှစ်ေပး 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ကို 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အစား 

အစာချက်ြပတ်သင်တန်းအြပင ် မုန်ဖုတ်သင်တန်း 

ှင့် လက်မ ပညာသင်တန်းများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ ်

သွားရန် စစီ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။ 

ထုိေနာက် တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ကိကု တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသား 

လူမျိးများအားလုံး  တန်းတူညီမ ေသာ   ိုင်ငံသား 

အခွင့်အေရးှင့်     လူမ စီးပွားဘဝြမင့်တင်ိုင်ေရး 

ြဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသား 

များ၏ လူမ အကျိးစီးပွားကိ ုပိုမိုြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

ရန်     စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ တိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့် တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများက သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကို 

ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက်ပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိး 

လိုက်သည်။

ယခုဖွင့်လှစ်သည့ ်   အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    အစားအစာချက်ြပတ ်

သင်တန်းကို   ဇွန်  ၉ ရက်မှ ဇူလိုင် ၈ ရက်အထိ 

တစ်လတာ      သင်တန်းပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ အဖွဲ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၉

ေနြပည်ေတာ် လယ်ယာေြမစမီ ံ

ခန်ခဲွမ အဖဲွ ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

(၁/၂၀၂၂)ကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရ ီ

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌    ကျင်းပ 

သည်။

အကျိးရှိရှိအသုံးချ

ေရှးဦးစွာ      ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ယာေြမ စမီခံန်ခဲွမ အဖဲွဥက    

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ    ဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်  က  

ေြမယာများကိ ုအကျိးရိှရိှအသုံးချ 

ိုင်ရန်ှင့ ် စိုက်ပျိးေြမများေပ  

တွင် စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရး 

စွမ်းအား     တိုးတက်လာေစရန် 

စိုက်ပျိးေရ      ဖူလုံစွာရရှိေရး၊ 

လယ်ယာသုံးစက်ကရိယိာများှင့ ်

သွင်းအားစုပစ ည်းများ အသုံးြပ 

ိုင်ေရး ဘက်စုံက  စုံမှ အေလး 

ထား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည် 

ေတာ်တွင်     လယ်ယာေြမကို 

စိုက်ပျိးမ မှအပ     အြခားနည်း 

အသုံးြပရန်အတွက် လယ်ယာေြမ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီေလ ာက်ထားလာ 

သည့် ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်းပီး 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်  အညီ 

စိစစ်ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးိုင်သည့်    ဧရိယာများ 

အပါအဝင် အဆင့်ြမင့်လယ်ယာေြမ 

ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်    ဧရိယာ 

များ      မေလျာ့ပါးေစေရးတိုကိ ု

အေလးထား စိစစ်ေဆာင်ရက်ရန် 

လိေုကာင်း၊ လယ်ယာေြမလပ်ုပိင်ု 

ခွင့်ြပလက်မှတ် (ပုံစံ-၇) ရရှိရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါက လယ်ယာ 

ေြမဥပေဒှင့အ်ည ီေတာင်သမူျား 

ကို    ခွင့်ြပထုတ်ေပးလျက်ရှိပီး 

အေကာင်း   အမျိးမျိးေကာင့ ်

ပျက်စီး  ေပျာက်ဆုံးပါကလည်း 

ဗဟိုလယ်ယာေြမ    စီမံခန်ခွဲမ  

အဖွဲ၏    န်ကားချက်များှင့ ်

အညီ စိစစ်၍ ြပန်လည်ထုတ်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်    ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ယာေြမ   စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲ 

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၉

ြမန်မာ့  ကမ်းိုးတန်းတစ ်

ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ ်

ြပင်တုိတွင် တစ်ခါတစ်ရံမုိးသက် 

ေလြပင်းများ    ကျေရာက်ပီး 

လ  င်းအသင့်အတင့်မ ှ လ  င်းကီး 

ိုင်သည်။  မိုးသက်ေလြပင်း 

ကျစ် ေရြပင်ေြမြပင်ေလသည ်

တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ 

မိုင်အထိ   တိုက်ခတ်ိုင်သည်။ 

လ  င်းအြမင့်မှာ   ြမန်မာ့ကမ်းိုး 

တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ခုနစ်ေပမှ 

ကိုးေပခန်  ရှိိုင်သည်။

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် 

ခန်မှန်းချက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း  ေဒသကီး 

အထက်ပိုင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ ်

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် မိုးပိုေန 

မည်။

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်
အတွင်းေရးမှး    ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ယာေြမ  စီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှး     ဦးေဇာ်မိုးေအာင်က 

လယ်ယာေြမများ     ေပ တွင် 

ေြပာင်းလဲအသံုးြပမည့် အေကာင်း 

အရာများှင့်   ပတ်သက်သည့ ်

ေလ ာက်ထားလ ာများှင့် ဆံုးြဖတ် 

ရန်အချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

ပီး    တက်ေရာက်လာကသည့ ်

ေနြပည်ေတာ်  လယ်ယာေြမစီမ ံ

ခန်ခဲွမ အဖဲွဝင်များက သက်ဆုိင်ရာ 

က  များအလိုက်   ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးကရာ   ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်   ဗိုလ်မှးကီး 

မင်းေနာင်က   ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး 

သည်။

ထိုေနာက်      ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စဦက   က တင်ြပချက်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များ 

ကို      ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးေပးပီး 

နိဂံုးချပ်အမှာစကား ေြပာကားခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်ကိုကိ(ုခိုင်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 
ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်
တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 
ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 
အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်
မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 
ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 
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

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသည့် ကယားြပည်နယ်မှ အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ
လွိင်ေကာ်    ဇွန်    ၉

ကယားြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွမှ ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ

၌ ကျင်းပသည့ ်(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ 

အားကစားပိင်ပွဲတွင်   ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသည့ ်

ကယားြပည်နယ်မှ     အားကစားသမားများှင့ ်

ပိင်ပဲွဝင်ကစားသမားများအား   ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်း 

ှင့ ်ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသကီးများတွင် ကျင်းပမည့ ်

အားကစားပိင်ပဲွများသို  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့ ်

အားကစားအသင်းများအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ ်

ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုးက လိွင်ေကာ် 

မိ  ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ   ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ  ်

ဦးေဇာ်မျိးတင်က  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က (၃၁)ကိမ် 

ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွ တုိက် 

ကွမ်ဒိ ုအားကစားနည်းတွင် (၅၇)ကလီိတုန်းပိင်ပဲွ၌ 

ေငွတံဆိပ်ဆုရရှိေသာ    မေဒစီဦးဂျးလိယက်ှင့ ် 

အေလးမပိင်ပွဲတွင်    (၅၉)ကီလိုတန်းပိင်ပွဲ၌ 

ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိေသာ မေနာ်တဘိုးရာတိုအား 

လည်းေကာင်း၊    ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးများက 

ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားေလးဦးအား ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပဆုေင ွများကို အသီးသီး 

ချးီြမင့ခ်ဲ့ကပီး တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်ပိင်ပဲွတွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့ ် တိက်ုကွမ်ဒိှုင့ ်ေဘာ်လ ီ

ေဘာ လက်ေရးစင်အသင်းများအား ေထာက်ပံ့ 

ေငွများ   ချးီြမင့်ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။

ယင်းေနာက် ၂၀၂၂ခုှစ်  (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင် အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ဆရုရိှေသာ 

အားကစားသမားများကိုယ်စား  ေငွတံဆိပ်ဆုရ 

တိက်ုကွမ်ဒိအုားကစားသမား  မေဒစဦီးဂျးလယိက် 

က ေကျးဇူးတင်စကား     ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ 

သည်။ 

၎င်းေနာက်     ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမ ှ

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပ 

များကို ဂုဏ်ြပလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းြဖင့် တည်ခင်း 

ဧည့်ခံခဲ့ပီး (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပဲွဝင်   မှတ်တမ်းဗီဒီယုိအား ကည့်  

ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက    ပိင်ပွဲဝင ်    အားကစားသမားများအား 

ရင်းရင်းှီးှီး ေတွဆုံ တ်ဆက်အားေပးစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် အမျိးသား/အမျိးသမီး ေဘာ်လီေဘာ၊ ဘိလိယက်ှင့်စူကာ၊ 
ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွဲများကို ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

မိတ ီလာ    ဇွန်    ၉ 

နည်းပညာ၊   အသက်ေမွးပညာှင့်   ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန  

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (မိတ ီလာ)တွင် ပထမှစ် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက် အထူးြပသင်ယူမည့်ဘာသာရပ် 

များအေကာင်း သိရှိနားလည်ေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ဘာသာရပ ်

ဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ေဟာေြပာပွဲကိ ုယေနနံနက် ၁ဝ နာရီက အဆိုပါ 

ေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ မိတ်ဆက်ေဟာေြပာပဲွတွင် ပထမှစ် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ေကျာင်းအပ်ု ေဒါက်တာေကျာေ့ကျာရ့ ီ

က အမှာစကားေြပာကားပီး ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ (ဌာနမှး) ဆရာမများ 

က သက်ဆိင်ုရာ ဘာသာရပ်များအေကာင်းကိ ုမတ်ိဆက်ေြပာကားသည်။

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း(မိတ ီလာ)၌     ၂ဝ၂၂-

၂ဝ၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင်  မိတ ီလာ၊  မလ  င်၊ ဝမ်းတွင်း၊ သာစည်၊ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ ရမည်းသင်း၊ တပ်ကန်ုး၊ ေနြပည်ေတာ် စသည့်မိ 

များမှ ပထမှစ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူစစုေုပါင်း ၁၂၂ ဦး တက်ေရာက် 

ပညာသင်ယူလျက်ရိှပီး ေကျာင်းအပ်လက်ခံြခင်းကုိ ဇွန် ၂ဝ ရက်အထိ 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

(မတိ ီလာ)တွင် တက်ေရာက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်အေြခခပံညာအလယ် 

တန်းအဆင့် အ  မတန်း (Grade-9) ေအာင်ြမင်ပီးသူ၊ နည်းပညာှင့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်းသဘာဝအရ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် 

သူြဖစ်ပီး လက်ေတွလုပ်ငန်းှင့ ်စက်ုံ၊ကုမ ဏီများသို   ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုသမူျားအေနြဖင့ ်ေကျာင်းဝင် ခွင့ေ်လ ာက်ထားိင်ုေကာင်း 

သိရသည်။                                                    မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၉

ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ကီးမိတွင် 

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ် 

အမျိးသား  အမျိးသမီး ေဘာ်လီ 

ေဘာ၊ ဘိလိယက်ှင့ ် စူကာ၊ 

ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပဲွများအား 

အိမ်ရှင်အြဖစ်  လက်ခံကျင်းပ 

ိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို 

ယေန  နနံက် ၉ နာရကီ ြပည်နယ် 

အားကစားှင့ ်   ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန   မိုးလုံေလလုံခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အစညး်အေဝးတွင် ရှမး်ြပည ် 

နယ်  လမူ ေရးရာဝန်ကီး ရှမ်းြပည် 

နယ် အားကစားှင့ ် ကာယပညာ 

ေကာ်မတ ီဥက     ဦးေအာင်ြမင့က် 

အဖွင့်အမှာစကား   ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်     အားကစားှင့ ်

လူငယ်ေရးရာ    ဝန်ကီးဌာန 

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ချပ်(၂) ဦးေကျာ်ဆန်းဦးက အမှာ 

စကားေြပာကားပီး အားကစား 

ှင့ ်    ကာယပညာဦးစီးဌာန 

ယှ်ပိင်ေရးှင့ ် ေလ့ကျင့်ေရး 

ဌာနခဲွ(၁) န်ကားေရးမှး ဦးခွန် 

ဂျာေအာင်က ပိင်ပဲွ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်   ရှမ်းြပည်နယ ်

အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနမှ  န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ် 

ေကျာ်သိန်းက     ပိင ်ပ ွဲ ှင့ ် 

စပ်လျ်း၍ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်

ထားရှိမ    အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ဆပ်ေကာ်မတ ီ

အသီးသီးမှ လိုအပ်ချက်များကို 

အကံြပေဆွးေွးကရာ   ရှမ်း 

ြပည်နယ် အားကစားှင့်ကာယ 

ပညာေကာ်မတီဥက   ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများက ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အဆိုပါ   ပိင်ပွဲများအနက ်

အမျိးသား အမျိးသမီး ေဘာ်လီ 

ေဘာပိင်ပွဲများကိ ုရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)ေတာင်ကီးမိတွင ်  

ဇွန်   ၁၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ   

လည်းေကာင်း၊  ဘတ်စကက် 

ေဘာပိင်ပွဲကို   ရှမ်းြပည်နယ ်   

(ေြမာက်ပိုင်း)   လား  းမိတွင ်

ဩဂတ်ု  ၂၅ ရက်မှ   ၃၀ ရက်အထ ိ

လည်းေကာင်း ၊   အမျိးသား 

အမျိးသမီး    ဘိလိယက်ှင့ ် 

စူကာပိင်ပွဲကို  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)ေတာင်ကီးမိတွင ်

စက်တင်ဘာ  ၂၃ ရက်မှ ၂၉ 

ရက်အထိ    လည်းေကာင်း 

အသီးသီးကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ    

ယေနအထိ  ေဘာ်လီေဘာပိင်ပဲွ 

အတွက်     အမျိးသားအသင်း ၁၅ 

သင်း၊ အမျိးသမီးအသင်း ၁၃ 

သင်း၊ ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွဲ 

အတွက် အမျိးသားအသင်း  ၁၃ 

သင်း၊ အမျိးသမီးအသင်း ၁၂ 

သင်း၊ ဘလိယိက်ှင့ ်စကူာပိင်ပဲွ 

အတွက်   အမျိးသားအသင်း  ၁၃ 

သင်း၊    အမျိးသမီးအသင်း 

ကိုးသင်း စာရင်းေပးသွင်းထား 

ေကာင်း သိရသည်။   

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

အစုိးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း ( မိတ ီလာ )တွင် 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ေဟာေြပာပွဲကျင်းပ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးတိုတွင် ေနရာကျကဲျ၊ဲ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)

ှင့် ကယားြပည်နယ်တိုတွင်  ေနရာစိပ်စိပ်ှင့်ကျန်တိုင်းေဒသကီး  

ှင့ ်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာအံှအြပားမိုးထစ်ချန်းရာပီး ရခိင်ုြပည်နယ် 

တွင် ေဒသအလိုက်ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင် 

ြပည်နယ်ှင့် ချင်းြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်သည်။ 

ရာရန်ရာ န်းြပည့် ြဖစ်သည်။                                          မိုး/ဇလ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၅၁၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

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

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၅၈,၆၈၁) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၁၅) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (592,3၉၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦးရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအားထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၂၈၇၂၀ ၉၅၃၅၉၉၈ ၄၃၀၈၁

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၈၇၃၆ ၅၈၉၈၀၄၀ ၁၅၆၆၃၅

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၈၉၆၅ ၄၄၆၁၆၇၁ ၃၅၇၀၅

၄။ ထိုင်း ၄၄၇၇၀၅၂ ၄၄၂၁၅၂၈ ၃၀၂၆၅

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၂၃၃၆ ၃၆၂၉၃၅၁ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၂၉၂၂၅ ၁၂၄၇၂၂၅ ၁၃၉၄

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၁၅ ၅၉၂၃၉၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၂၉ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၁၉၅၀ ၁၄၈၉၂၂ ၂၂၄

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၉၈၈၆၇၁ ၈၂၈၂၅၉၉၉ ၁၀၃၅၀၃၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၉၇၅၂၂ ၄၂၆၄၀၃၀၁ ၅၂၄၇၂၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၃၁၅၇၇၇ ၃၀၁၅၅၃၈၆ ၆၆၇၇၀၁

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၇၁၃၂၁၉ ၂၉၁၄၂၄၇၈ ၁၄၈၆၆၈

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၆၅၂၃၈၀ ၂၅၈၀၃၃၀၀ ၁၃၉၉၄၈

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၆၃၀၆၇ ၂၂၀၀၇၀၄၄ ၁၇၉၀၈၃

၇။ ုရှား ၁၈၃၆၅၈၇၉ ၁၇၇၈၁၉၂၂ ၃၇၉၈၁၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၀၀၃၄၆ ၁၇၉၃၃၃၉၂ ၂၄၃၂၃

၉။ အီတလီ ၁၇၅၆၆၀၆၁ ၁၆၇၆၉၈၉၇ ၁၆၇၁၆၉

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကျိက်လတ်   ဇွန်   ၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကျိက်လတ်မိနယ ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး

ဌာနမှ“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖံွဖိးေရး ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေပး” 

ေြမစိုက်ပိုစတာစိုက်ထူြခင်းှင့် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  အသိပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန်ေဝြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရကီ 

ကျိက်လတ်မိ   လှည်းဆိပ်တံတားအနီး  ေစျးေရှေနရာ၌  ကျင်းပ 

သည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားသို   ဖျာပုံခိုင ်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး

ဦးကိုကိုလွင်၊    မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေအာင်ဆန်းှင့်

ဝန်ထမ်းများ၊ လှည်းဆိပ်ေကျးရာအုပ်စ ု  အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်အဖွဲဝင်

များ၊ ငါး၊ ပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်စိုက်ထူကပီး ငါးသယံဇာတ 

ထန်ိးသမ်ိးေရး ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များအား  ေဒသခြံပည်သ ူ

များသို အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

၂၀၇

ကျိက်လတ်၌  ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ အခမဲ့ ြဖန်ေဝ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

တုတ်ိုင်ငံက လကမ ာ၏ဘူမိမျက်ှာြပင်ဆိုင်ရာေြမပုံအား ေရးဆွဲထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့
ေပကျင်း   ဇွန်   ၉

လကမ ာ၏ဘူမိမျက်ှာြပင်ဆိုင်ရာေြမပုံကို 

တတ်ုိင်ုငကံ ပထမဆုံးအကမ်ိ ေရးဆဲွထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ခဲေ့ကာင်း    တတ်ုသပိ ံပညာဆိင်ုရာအကယ်ဒမကီ 

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေြမပုသံည် ကမ ာေပ တွင် ပထမဆုံးေရးဆဲွ 

ိုင်ခဲ့သည့်       ေြမပုံအမျိးအစားြဖစ်ေကာင်းှင့ ် 

တုတ်သိပ ံပညာဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ၏ ဘူမိဓာတု

ေဗဒဆိင်ုရာအင်စတကီျှင့ ်      အြခားတက သုိလ်များ 

က ပူးေပါင်းေရးဆဲွခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း          သိရ 

သည်။ 

အဆိပုါေြမပုေံရးဆဲွရန်အတွက်  တတ်ုိင်ုင၏ံ 

လကမ ာေလ့လာေရးယာ်ချန်အီးမှ သုေတသန 

ြပချက်များှင့ ်  ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများမ ှ

သုေတသနြပချက်များကိ ုမှီြငမ်းကာေဆာင်ရက်ခဲ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ 

အဆိပုါလ၏ဘမူမိျက်ှာြပင်ဆိင်ုရာေြမပုအံား 

တုတ်ှင့်အဂ  လိပ်ဘာသာှစ်မျိးြဖင့် ေရးဆဲွထုတ် 

ေဝြခင်းြဖစ်ပီး စာရက်တွင်ေရးဆဲွထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်    

အီလက်ထရန်နစ်ေြမပုံအြဖစ်လည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

တုတ်ုိင်ငံက လ၏ဘူမိေဗဒေြမပံုကုိ စေကး 

၁:၂၅၀၀၀၀၀ ြဖင့ ်ကမ ာေပ တွင် ပထမဆုံးထတ်ုေဝခဲ ့

ြခင်းြဖစ်သည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ် ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ  စတင်
ဖေနာင်ပင်   ဇွန်  ၉ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်   ထပ်ေဆာင်း 

ထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ုယေနစတင်ခဲ ့

ေ ကာင ်း    ကေမ ာ ဒီးယား  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ေအာ်ဗန်ဒိုင် 

က ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပ ါ    ကာကွယ်ေဆး  

ထပ်ေဆာင်းထုိးံှမ   အစအီစ်တွင်  

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ လ တ်ေတာ် 

အမတ်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ အစုိးရအဖဲွတာဝန်ရိှသူများ၊ 

အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ သက်ကီး 

ရယ်အိုများ၊ သံုံးဝန်ထမ်းများ၊ 

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာအဖွဲ 

အစည်းများ၊ သတင်းေထာက  ်

များှင့ ် အုပညာရှင ်များကို 

ဦးစားေပးထိုးံှေပးလျက်ရိှသည်။ 

ကာကွယ်ေဆးသည် ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ မြဖစ်ေစေရး 

အတွက် ထေိရာက်သည့လ်က်နက် 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း    ဝန်ကီး 

ေအာ်ဗန်ဒိုင်က ဖေနာင်ပင်မိရှိ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးစင်တာ 

တစ်ခ၌ု သတင်းေထာက်များအား 

ေြပာကားသည်။ 

ကာကွယ်ေဆး   အပိုထပ် 

ေဆာင်းထိုးှံမ   ခံယူြခင်းသည ်

ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိ ုပိုမိုြမင့်တက ်

ေစသည့်အတွက် ကာကွယ်ေဆး

အပိုထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ကို ခံယူ 

သင့်ေကာင်း  ြပည်သူများအား 

၎င်းက    တိုက်တွန်းေြပာကား 

သည်။ 

ဒုတိယအကိမ ် ှင့ ်   ယခု 

တတိယအကိမ် ကာကွယ်ေဆး 

ထပ်ေဆာင်း   ထိုးှံသည့်အချနိ် 

ကားကာလသည် အနည်းဆုံး 

သုံးလခန် ြခားကာ   ထိုးှံသင့် 

ေကာင်း ၎င်းကဆက်လက်ေြပာ 

သည်။ 

 လက်ရှိအချနိ်အထိ ကာကွယ် 

ေဆးပထမအကိမ်ထုိးံှမ ခယံူပီး

သူ ၁၅ သန်းေကျာ် (လူဦးေရ၏ 

၉၄ ရာခိုင် န်း) ရှိပီး ၁၄ ဒသမ ၃ 

သန်း (၈၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်း)

သည် ကာကွယ်ေဆးအြပည့်အဝ

ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ထိုြပင ်၉ ဒသမ ၂၈ သန်း ( ၅၈ 

ရာခိုင် န်း) သည် ပထမအကိမ ်

ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထိုးံှ 

မ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၁၆ ရာခိုင် န်း 

သည် ဒတုယိအကမ်ိ ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  ခံယူပီးြဖစ် 

သည်။ 

ိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်တွင် တုတ်ုိင်ငံထုတ် 

Sinovac ှင့ ်Sinopharm ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ 

ကိုသာ အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ  

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဟွိင်း    ဇွန်   ၉  

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၈၀၂ ဦးထပ်မေံတွရိှပီး အဆိပုါအေရအတွက်သည် 

ဇွန် ၈ ရက်က ေတွရိှမ ထက် ၁၁၁ ဦးေလျာ့နည်းလာေကာင်း ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက် သုံးဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ပီး ကျန်ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူားလုံး 

သည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။ 

မိေတာ်ဟိွင်းမှ ၁၈၄ ဦး၊  ယန်ဘိင်ုခိင်ုမှ ၆၆ ဦး ှင့် ဖသူိခုိင်ုမှ 

၄၂ ဦး အသီးသီးေတွရှိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀၇၂၈၇၂၀ ရှိပီး အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၃၀၈၁ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ သိုေသာ် ၉၅၃၅၉၉၈  ဦး (ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူများ၏ ၈၉ ရာခုိင် န်း) သည် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ

သည့်အတွက် ေဆးုံများမ ှဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၂၂၂ 

ဒသမ ၆ သန်းနီးပါး သုံးစွဲပီးြဖစ်ပီး ယင်းတိုအနက် ၂၀၀ ဒသမ ၁ 

သန်းအား အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်ြပည်သူများအား ထိုးှံေပးပီး 

ြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလမှစပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စတတု လ  င်းကူးစက်မ ကိ ုရင်ဆိင်ုြဖတ်သန်းေနရပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိ

ေဒသတွင်း ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၀ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ်ရိှပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကွန်ဂိုိုင်ငံ၌ စိန်တွင်းပိကျမ ြဖစ်ပွား
ကင်ရှာဆာ     ဇွန်    ၉

ကွန်ဂိုိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင ်ဇွန်  ၇ ရက်က     စိန်တွင်းပိကျမ ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ 

လူ ၄၀ ေကျာ်ေသဆုံးေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ကွန်ဂိုိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ကာဇိုင်ြပည်နယ ်ဆန်ဘာမိတွင ်စိန်တွင်းပိကျခဲ့ရာ 

အပျက်အစီးများအကားမှ ုပ်အေလာင်းေြခာက်ခုကို ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲများက  

ေတွရိှခဲေ့ကာင်း ကာဇိင်ုြပည်နယ် ြပည်ထေဲရးဝန်ကီး အလန်ိတရီှီဆန်ဂအူန်တွန်ဘာက 

ေြပာကားသည်။  ယခုြဖစ်စ်တွင် ေသဆုံးသူများမှာ ေြမေအာက်ရှိစိန်တွင်းတွင ်

တရားမဝင်လုပ်ကိုင်ေနသည့ ်စိန်တွင်းတူးသမားများြဖစ်ပီး     ယခုြဖစ်ရပ်ေကာင့ ်

အြခားစိန်တွင်းေပါင်း ၄၀ ေကျာ်တွင်လည်း ထိခိုက်မ များရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျနီီဗာ   ဇွန်   ၉ 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ လက်ရိှအချန်ိအထ ိ

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာေကာင်းှင့ ်

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ    အများစုမှာ 

အေနာက်ိုင်ငံများမှြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲအကီးအကဲ တီဒေရာ့ 

အက်ဒါွမ် ဂါဘရီယီဆက်က ယမန်ေန  

သတင်းစာ         ရှင်းလင်းပွဲတွင  ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၈၀၂ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ကမ  ာတစ်ဝန်း၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ
ေြပာကားသည်။ 

ယခင်က ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ဖူးြခင်း  မရှိခဲ့သည့် ိုင်ငံ ၂၉ 

ိင်ုင၌ံ အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၀၀၀ ေကျာ်ေတွရိှရေကာင်းှင့ ်ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့်      ေသဆုံးြခင်း 

မရှိေသးေကာင်း     ဂါဘရီယီဆက်က 

ဆိုသည်။ 

ေရာဂ ါကူးစက ်ခံရသူမ ျားအား  

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ ေရာဂါ

ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင် 

ရက်ချက်များကို ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင ်

ကရန်  ေရာဂါကူးစက်မ ေတွရှိသည့် 

ိုင ်ငံများအား    ဂါဘရီယီဆက်က 

တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်    ေရာဂါသည် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ထိေတွြခင်းှင့် ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူှင့ ်အနီးကပ်ေနထိုင်ြခင်း

တိုေကာင့်   ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်သည့ ်

အတွက် အဆိပုါအချက်များကိ ုေရှာင်ရှား 

သင့်ေကာင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သ ူိဆုာမန်လူးဝစ် က 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည် 

ေလမှတစ်ဆင့်     ကူးစက်ိုင်ဖွယ်ရှိ 

ေကာင်းလည်း    ိုဆာမန်လူးဝစ်က 

သတိေပးေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၉

က ဲေကျာင်းေနသည့ ်   ကေလးငယ်ကိ ု

အသားေချာင်းေက းမည်ဟ ု    လိမ်လည်၍ 

တုတ်ုိင်ငံသုိ ပုိေဆာင်ေရာင်းစားရန် စီစ်ခဲသ့ ူ

များကုိ လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်အှစ် ၂၀ 

ကျခေံစရန် အမိန်ချမှတ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ရှမ်းြပည်နယ် မုိင်းခတ်မိနယ်  ပင်းေကွ 

ေကျးရာေန ေရှာ်လမွန်၊ ကျဝ၊ ေဒ နားလယ်၊ 

ေဒ နာဒီးှင့ ်မိင်ုးခတ်မိနယ် ယမ်းမိင်ုးရာေန 

အားသာတိုက    ရှမ်းြပည်နယ ်   မိုင်းခတ်           

မိနယ်ေန  ေမာင် --- (၇)ှစ် က ဲ ေကျာင်း 

ေနစ်  ဆိုက်ေကာ်(အသားေချာင်း)ေက း၍ 

တုတ်ိုင်ငံသို  ေရာင်းစားရန ်  လိမ်လည် 

ေခ ေဆာင်သွားစ် ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မုိင်းခတ် 

မိမရဲစခန်း(ပ) ၂၇/၂၀၂၁၊ လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၂၈ (က)/ ၃၂ ြဖင့် 

အမ ေရးဖွင့်၍    ကျိင်းတုံခိုင ်  တရားုံးသို 

တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ တရားခံ ေရှာ်လမွန်ှင့ ်

ကျဝတုိကုိ ဇွန် ၈ ရက်တွင် လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ  ၂၈(က)/ ၃၂  အရ  

အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၂၀ ှစ်စီ ကျခံေစရန် 

အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်းှင့်  ကေလးတရားခ ံ

အားသာကိ ုအမန်ိချမှတ်ိင်ုေရး  ဆက်လက် 

စစ်ေဆးလျက်ရှိပီး တိမ်းေရှာင်တရားခံများ 

ြဖစ်သည့် ေဒ နားလယ်ှင့် ေဒ နာဒီးတိုကို 

တရားခေံြပး ေကညာခဲေ့ကာင်း  သရိသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၉

တရားမဝင်   ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူုိင်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၈ ရက် 

တွင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ 

စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး) စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ြမဝတီ 

မိမ ှမ ေလးမိသို ေမာင်းှင်လာေသာ ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ 

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ(ID)တွင်   ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ  စတီး 

ေရပုိက်ေခါင်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၆၀၀၀၀၀)ကိ ုသိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ အေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇွန် ၉ ရက်တွင် ကချင်ြပည်နယ် တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ဦးေဆာင် 

ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက လယ်ြပင်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂတ်ိ၌ 

စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ လုံးခင်းေကျးရာမ ှ ြမစ်ကီးနားမိသို 

ေမာင်းှင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီးေပ ၌ ေကျာက်စမ်ိးအိင်ုးတုံး 

ဆိဒ်ုစံု ၂၉၁ ကီလုိဂရမ်(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၆၈၅၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး     ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒှင့်အည ီ    အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင်  ေငွကျပ် 

ေြခာက်ဘီလီယတံန်ဖုိးရိှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား သန်ိး ၄၀ ဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ်ိနင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၇ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး  ေကျာက်ဆည်မိနယ ်  ရာငံ-ဟံြမင့်မိုရ်သွားလမ်း  သံရာ 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ် ရာငံမှ ေကျာက်ဆည်သို    တင့်လွင်ေမာင်းှင ်

တရားမဝင ်လူသုံးကုန်ပစ ည်း၊ အလှကုန်ပစ ည်း၊ စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ၊ 

ေကျာက်စိမ်းအိုင်းတုံးများှင့ ်စက်သုံးဆီများ သိမ်းဆည်းရမိ

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက 

စစ်ကိင်ုးမိနယ်အတွင်း တရားမဝင် သယ်ေဆာင်လာေသာ လသူုံးကန်ု 

ပစ ည်း၊   အလှကုန်ပစ ည်းှင့်    စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ(ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၈၇၀၀၀၀)ကုိ ပုိကုန် သွင်းကုန်ဥပေဒအရ လည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက ေရ ဘိုမိနယ် 

အတွင်း တရားမဝင် စက်သံုးဆီ ဂါလန် ၉၆၀၀ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၅၇၆၀၀၀၀၀)ကို ေရနံှင့်    ေရနံထွက်ပစ ည်းဆိုင်ရာ  ဥပေဒအရ 

လည်းေကာင်း    စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၆၂၄၇၀၀၀၀ကို         

သိမ်းဆည်းအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၈ ရက်ှင့ ်၉ ရက်တိုတွင် ဖမ်းဆီးရမမိ  စစုေုပါင်းမှာ 

အမ တဲွငါးမ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၆၉၇၅၅၀၀၀) ြဖစ်ေကာင်း   တရား

မဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။

သတင်းစ်

မိနယ်အချိတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၉

မိုးညင်းမိနယ်  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ှင့် ရာငံမိနယ်တိုတွင ်

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ

သိရသည်။

ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် ဇွန် ၈ ရက် နနံက်  ၁၁ နာရခဲွီတွင် မုိးညင်းမိနယ် မိသစ်ကေလး 

ေကျးရာအုပ်စ ု   မိသစ်ကေလးေကျးရာအနီး   မိုးညင်း-ဟိုပင်သွား 

ကားလမ်းတွင် ဆန်းဝင်းကည်(ခ)အပ ုေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိင်ုကယ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  ဘိန်းြဖ  သုည ဒသမ ၈၉၁ ကီလိုကို 

လည်းေကာင်း၊ အလားတူ  ဇွန် ၇ ရက်  ည ၁၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ကုန်သည်လမ်း တုိက်အမှတ် 

(C-2 A) (၈)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၀၈၀၃)သို   ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

ြမတ်မင်းထိုက်၊ ေကျာ်မင်းသိန်း၊ ထက်ကိုဦး၊ ေဇာ်ေဇာ်၊ ထက်ိုင်မင်း 

ှင့ ်ထင်ေအာင်လင်း(ခ)ဝါဆိတုို ေြခာက်ဦးကိ ုေတွရိှရပီး ေဆးေြခာက် 

၂၀ ဒသမ ၇ ကီလိုှင့်    ေငွကျပ ် ၃ ဒသမ ၅ သိန်းကို လည်းေကာင်း။

ထိုအတူ ဇွန် ၇ ရက် ညေန ၅ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည် ရာငံမိနယ ် ေကျာက်ေြမာင်းေကျးရာအုပ်စ ု ေတာင်ေခါင်းပွား 

ေကျးရာ ရာင-ံဟြံမင့မ်ိရ်ုသွားကားလမ်း  ကိဗုစ်-၁၉ စစ်ေဆးေရးဂတ်ိတွင် 

ြမင့်လ  င်(ခ) ေပါက်စ ေမာင်းှင်ပီး ဟိန်းထက်ငိမ်း လိုက်ပါလာသည့ ်

Nissan Diesel အမျိးအစား  ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို  ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ  ၆ ဒသမ ၇၁ ကီလို၊ ဘိန်းစိမ်း ၇ ဒသမ ၅ ကီလို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ ည ၇ နာရီတွင် အဆိုပါေနရာ၌ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သယ်ေဆာင်သ ူေဝလွင်ဦးကိ ုToyota Hilux အမျိး 

အစားေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးှင့အ်တ ူ  ဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါးများဆိင်ုရာ  ဥပေဒ 

အရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                            သတင်းစ်

က ဲေကျာင်းေနသည့် ကေလးငယ်အား အသားေချာင်းေက းမည်ဟု လိမ်လည်၍ 

တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားရန် စီစ်ခဲ့သူများအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် ေငွကျပ် ေြခာက်ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား သိန်း ၄၀ သိမ်းဆည်းရမိ
လာသည့် Hino ၁၂ ဘီး ယာ်ကို သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ တွင် 

ေြပာင်းဖူးအိတ်များြဖင့ ်ဖုံးအုပ်သယ်ေဆာင်လာသည့ ်တန်ဖိုးေငွကျပ ်

ေြခာက်ဘလီယီတံန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား သန်ိး ၄၀ သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ သိမ်းဆည်းရမ ိ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများကိ ုရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)မှ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်၎င်းအား ဥပေဒအရအေရးယ ူ

ထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ကရင်ြပည်နယ် ေကာ့ကရိတ် ကရင်ြပည်နယ် ေကာ့ကရိတ ်

(တတံားကျိး)စေုပါင်းစစ်ေဆးေရး (တတံားကျိး)စေုပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမ ။စခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမ ။

ဟန်ိးထက်ငမ်ိး၊ ြမင့လ်  င်(ခ)ေပါက်စ ဟန်ိးထက်ငမ်ိး၊ ြမင့လ်  င်(ခ)ေပါက်စ 

ှင့် ေဝလွင်ဦးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိ ှင့် ေဝလွင်ဦးတိုအား သိမ်းဆည်းရမ ိ

သည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်အတူ သည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်အတူ 

ေတွရစ်။ေတွရစ်။



ဇွန်    ၁၀၊   ၂၀၂၂

ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရသည့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၉

၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်  ၁၄ ရက်တွင် 

လှမျိးေအာင်(ခ)    ကိုမျိး(ခ)

ဝက်ကီး  ေခါင်းေဆာင်  အင်အား 

၂၀ ခန်သည်   တုတ်၊    ဓားများ 

ကုိင်ေဆာင်၍  လ  င်သာယာမိနယ် 

ေအာင်ေမတ ာရပ်ကွက်၌  အမ်ိငှား 

ေနထိုင်သူ   အမျိးသမီးတစ်ဦး၏ 

ေနအိမ်သို      ေရာက်ရှိလာပီး 

ညဘက်သံပံုးမတီးသြဖင့်  သလူ ိ၊ 

ဒလန်ဟစွုပ်စဲွကာ  စစ်ေဆးမည်ဟ ု

ေြပာဆို၍အတင်းအဓမ   ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်      သွားခဲ့ေကာင်းှင့် 

ဖမ်းဆီး     ေခ ေဆာင်သွားသည့ ်

တရားခံ  လှမျိးေအာင(်ခ)ကိုမျိး 

(ခ)ဝက်ကီးကိ ုဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည့ ်

သတင်းကိ ု    ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

သည်။

ဖမ်းဆီးရမိ တရားခံလှမျိးေအာင် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၉

NUG၊ CRPH၊ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများသည် ၎င်းတို၏ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်  အယူဝါဒကိုအေြခခံ၍   ေနရာအချိ၌ ဗုံးခွဲ 

တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ လက်နက်ြဖင့် ခိမ်းေြခာက်လုယက်ြခင်း၊  ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်ြခင်း စသည့အ်ကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုလပ်ုေဆာင်လျက်ရိှ 

သည့်အြပင် ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကုိ 

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းပသီစွာ  ကသုမ များေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟတိအဖဲွအစည်းများ၊ NGO ၊ INGO အဖဲွအစည်းများ 

ကိပုါ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းတုိကုိ လပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိကသည်။ 

ထုိသုိအကမ်းဖက်မ များလုပ်ေဆာင်ခ့ဲရာ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ 

(WHO) (ေမာ်လမိင် ုံးခဲွ)မှ  ဝန်ထမ်းြဖစ်သ ူ မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင် 

မိ  ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်ေန ဦးမျိးမင်းထွဋ်  (၄၉)ှစ်(ဘ)ဦးတင်ထွန်း 

သည် ဇွန် ၈ ရက် ညေနပိုင်းတွင ်၎င်း၏ုံးမ ှေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်

ြပန်လာစ် ေမာ်လမိင်မိ  ဘိကုန်ုးရပ်ကွက်  သလွံင်ဥယျာ်  အေနာက် 
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အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏  လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ဆ်က် ယ်ေန 
ေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 
ေရးကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်  ြပည်သူလူထုကိ ုအေကာက်တရားများ 
ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ  ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက ်
လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 
တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  
မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 
အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 
ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 
ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 
ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့်    ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်
ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ
ခံရမည့်အြပင ်  ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 
မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ု    အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 
ဥပေဒအရ    သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး    ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက 
ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ
၂၅  ရက်တွင်  ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ် အသိေပးသတင်းထုတ ်
ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ပခဲူးတိင်ုး 
ေဒသကီး ြပည်မိ ေအာင်ဆန်းြပည်သာယာရပ်ကွက ်ရန်ေအာင်ြမင ်
လမ်းေန နီလာေကျာ် (၂၇)ှစ်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Ni Lar Kyaw” 
Facebook   အေကာင့်သည ် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်
ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ  ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ ့

သည့်အတွက ်  တရားဥပေဒှင့်အည ီ  ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ ်
အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 
များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် 
ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို   ပျက်ြပားေစရန်ှင့်   အစိုးရ 
ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 
များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့် 
အည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ 
ဝါဒြဖန်သူများအား    ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်  အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများအား လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 ေကျာဖုံးမှ

ဗုံးသီးသုံးလုံး    ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ေကာင်းှင့ ်

အဆိပုါေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်ေကျာင်းေဆာင်အမုိးများ 

ေပါက်ပဲပျက်စီးခ့ဲေကာင်းှင့် ယခုကဲ့သို စစ်ေရးှင့် 

မသက်ဆိင်ုေသာ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ဆရာ ဆရာမ 

များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ရည်ရယ် 

ချက်ရိှစွာြဖင့် တိက်ုခိက်ုြခင်းသည် ဂျနီဗီာကွန်ဗန်းရှင်း 

များှင့်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    ဥပေဒတိုအရ 

စစ်ရာဇဝတ်မ (War Crime)ကို   ကျးလွန်ြခင်းြဖစ ်

သည်။ 

ေပးပိုခိမ်းေြခာက်ခဲ့

ထိုအြပင်   ဇွန် ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  ေရြဖမိနယ ်  ပုလဲကူ 

ေကျးရာေန အဆိပုါေကျးရာအေြခခပံညာမလူတန်း 

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး၏ ေနအိမ်တံခါး 

ေပါက်အနီးသို  PDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များက “ကေလးသူငယ်များအား ပညာသင်ကားမ  

မြပရန်ှင့်  သင်ကားမည်ဆိုပါက  ဆရာမကီးရဲ 

အသက်ကို အာမခံမေပးိုင်ပါ” ဟူေသာစာသားပါ 

ခိမ်းေြခာက်စာတစ်ေစာင်ကိ ု9MM LUGER ကျည် 

တစ်ေတာင့်ှင့်အတူ ေပးပိုခိမ်းေြခာက်ခဲ့ေကာင်း   

သိရသည်။

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲှင့် ၎င်း၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား 

များသည ်အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာသင် 

ကားသင်ယူခွင့ ်  အခွင့်အလမ်းများ    ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်၎င်းတို 

ကို အေကာက်တရားြဖင့ ်  ေထာက်ခံအားေပးလာ 

ေစရန် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ 

မိဘများအား ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရးဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျား 

အား  မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့် ေကျာင်းသံုးပံုိှပ် 

စာအုပ်များ၊ ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊  အတင်းအဓမ လုယူြခင်း စသည့် နည်းလမ်း 

မျိးစုံအသုံးြပ၍     ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကိ ု

ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးလျက်ရိှရာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်

၎င်းတို၏ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအေပ  စက်ဆုပ် 

ရံရှာလျက်ရိှပီး    အဖဲွအသီးသီးကလည်း    ဝုိင်းဝန်း 

ကန်ကွက် တ်ချလျက်ရှိသည်။ 

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ

ယခုကဲ့သို    အနာဂတ်လူငယ်၊   လူရယ်များ 

ပညာသင်ကားမ များ မြပလပ်ုိင်ုေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ေကျာင်းအေဆာက်အအုမံျားအား Drone ယာ်များ 

ြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးခ့ဲသူများ၊ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ 

ကီး၏ ေနအမ်ိသို ခိမ်းေြခာက်စာေပးပုိခ့ဲသူများအား 

အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးေဖာ်ထတ်ုိင်ုေရးအတွက် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက  ြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်း၍  စုံစမ်း 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရ ဘိုမိနယ် တည်သီးေတာရာ စာသင်ေကျာင်းသို အကမ်းဖက်များ Drone ြဖင့် ဗုံးချေသာ ေနရာြပပုံ။

သမ်ိးဆည်းရရိှသည့ ်DJI-1313 အမျိးအစား 

Drone ယာ်၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

Drop ဗုံးတစ်လုံး ကျေရာက်သြဖင့် ေကျာင်း 

အေဆာက်အအုံ  ေခါင်မိုး  တစ်ေပ  ပတ်လည် 

ေပါက်ပဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

Drop ဗုံးတစ်လုံး ကျေရာက် 

သည့် ေကျာင်းအေဆာက်အအု ံ

၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရြဖမိနယ ်     ပုလဲကူ 

ေကျးရာ အေြခခပံညာမလူတန်း 

ေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

အား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက် 

သမားများ      ပစ်ချခ့ဲသည့် 

ခိမ်းေြခာက်စာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

ပုသိမ်     ဇွန်    ၉ 

ဧရာဝတတီိင်ုး ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင် ေမာင်ဝင်းသည် 

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ဘိုက ေလးမိနယ ်  ကဒုံကနိကိးဝိုင်း   

အကွက်အမှတ်(၅၄)ရှိ  ဧရိယာငါးဧကတွင်    ြပလုပ်ေသာ    

ဒီေရေတာသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို တက်ေရာက်သည်။

လှည့်လည်ကည့် 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်  တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်က 

အမှာစကားေြပာကားပီး   တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်ှင့်   

တိုင်းမှးတိုက   တာဝန်ရှိသူများထ ံ  ပျိးပင်များ   ေပးအပ်ကာ  

ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေဒသခြံပည်သမူျားှင့်အတ ူြဗးေရ ဝါ၊ သမဲ့ကီး၊ 

ကျန၊ ပင်လယ်အန်ုး၊ အန်ုး စသည့်ပျိးပင် စစုေုပါင်း ၆၀၅၀ အား 

စိုက်ပျိးေပးကာ   ဒီေရေတာသစ်ပင်    စိုက်ပျိးေနမ များကို 

လှည့်လည်ကည့် ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ဗံးေမ းက န်းပျိးဥယျာ်သုိေရာက်ရိှပီး  ပျိးပင် 

များ    ပျိးေထာင်ထားရှိမ ကို   လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးရာ  

တိင်ုးေဒသကီးသစ်ေတာဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနမှးက ဗံးေမ းက န်း 

ပျိးဥယျာ်တွင်   ြဗးေရ ဝါ၊ ကျန၊ သမဲ့၊ ကနစို၊ ေရခရာ၊ မဒမ၊ 

သမဲ့ကက်တက်၊ လမု၊ အုန်း စသည့် ပျိးပင်ေပါင်း ၁၀၁၉၆၁၁ 

ပင်အားပျိးေထာင်ထားမ ှင့်  ၇၄၃၀၄၀ ပင်အား ဧရိယာ ၆၁၄ 

ဧကတွင်  စိက်ုပျိးမည့်အေြခအေနများ ရှင်းလင်းတင်ြပမ အေပ  

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  လိုအပ်သည်များ  မှာကားကာ  

ဒီေရေတာထိန်းသိမ်းေရးဝန်ထမ်းများအား    ေထာက်ပ့ံေငွများ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဒီေရေတာသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဆက်လက်၍ တဲေ့ြပာသတင်းဌာနမှ အယ်ဒတီာ 

ချပ် ဦးေဇာ်မင်းဦးက အဆိုပါယာ်များ   ေြမစိုက ်

ဘဝေရာက်ေနသည်မှာ  သုံးှစ်၊   ေလးှစ်ရှိပီ 

ြဖစ်ေကာင်း၊  အမ မှာ တစ်လတစ်ကိမ် အမ ပီးြပတ် 

ေကာင်း၊ တရားုံးမှ အမ ပီးြပတ်သွားပီး ေမာ်ေတာ် 

ယာ်အစီးေရမည်မ ၊     ဆိုင်ကယ်အစီးေရမည်မ  

စသည်တိုကို  ေလလံပစ်ိုင်လ င်ပစ်ပီး  ုိင်ငံေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရးတွင် အသံုးြပုိင်ေကာင်း၊ လက်ရိှ 

ကရင်ြပည်နယ်တွင် လုပ်ထားသည်များရှိေကာင်း၊ 

ဦးစီးအရာရှိများကို    မေပးိုင်ေသးေသာ်လည်း 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်၊     နည်းပညာတက သိုလ် 

ေကျာင်းအုပ်ကီးများကို  ထုတ်ေပးထားေကာင်း၊ 

ထိုသိုလုပ်ြခင်းအားြဖင့်    ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 

ေဆွးြမည့်ပီး ေြမစိက်ုဘဝေရာက်မည်မဟတ်ုေကာင်း 

ထိုေကာင့ ်မိမိေြပာသည့ ်အစီအစ်မျိးေဆာင်ရက ်

ေပးရန် ရှိ/မရှိ သိလိုေကာင်း  ေမးြမန်းသည်။ 

 ဗိလ်ုချပ် ေဇာ်မင်းထွန်းက သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီး 

ဌာနများကို     သတင်းေပးပိုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြဖကားသည်။  

အချနိ်ပိုင်းေပးမည့်စနစ်

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမ ှ     အယ်ဒီတာ 

ေဒ ခိုင်စပယ်ဦးက လ ပ်စစ်မီးကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ြပည်သူများ၏အသံကို      လာပီးတင်ြပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    တာဝန်ရှိသူများေြဖကားသည်ကိ ု

ြပည်သမူျားကားိင်ုရန်အတွက် ရည်ရယ်၍ေမးြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  လ ပ်စစ်မီးေပးေဝြခင်းှင့်ပတ်သက ်

ပီး ၃ နာရလီာ ၃ နာရပီျက် ၅၀ ရာခိင်ု န်းမီးရရိှသည့ ်

စနစ်ကိ ုမည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်ြပလပ်ုခဲရ့သနည်း၊ 

ထိုသို  ြပလုပ်ြခင်းအားြဖင့်   ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

စွမ်းအင်မည်မ သက်သာပီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ  

ကုန်ကျစရိတ် မည်မ ေလျာ့ကျသွားသည်ကိ ုအများ 

ြပည်သူသိရှိနားလည်ေအာင ်   ေြဖကားေပးေစလိ ု

ေကာင်း၊ ေနာက်တစ်ချက်က ေပးေဝမ အပိုင်းတွင ်

၄ နာရီလာလ င် ၄ နာရီပျက်စနစ်တွင်  ၄ နာရီကို   

ေအာက်ေြခဓာတ်အားခွဲုံက      ပျက်ချနိ်ဆိုပီး 

ပိတ်လိုက်ေကာင်း၊ ေနာက်ထပ် ၄ နာရီလာရမည့ ်

အချနိ်၌အထက်က ပိတ်ထားေကာင်း၊ ဓာတ်အားခွဲ 

ုံမှာ   မီးမရှိဟုဆိုပီး    ထပ်ပိတ်သွားေကာင်း၊  

ေနာက်ထပ် ၄ နာရီကို ဓာတ်အားခွဲုံက ပျက်ချနိ် 

ြဖစ်သည့်အတွက ် ြပန်ပိတ်လိုက်ေကာင်း၊    ထိုသို 

ြဖစ်ြခင်းကိ ု  ြပည်သူများက   လာချနိ်လည်းပျက/်

ပျက်ချန်ိလည်း ပျက်သည်ဟ၍ူ ေြပာေနကေကာင်း၊ 

ထိုအေြခအေနများကိ ု      မည်သိုေြပလည်ေအာင ်

ေြဖရှင်းေပးိုင်၊ မေပးိုင်သိလိုေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို 

အချနိ်ပိုင်းေပးမည့်စနစ်က   မည်မ ကာြမင့်မည်ကိ ု

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုင်း  သုံးစွဲမ ှင့်ပတ်သက်ပီး      မဂ ါဝပ် ၃၈၀၀ 

ရှိေကာင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  ထုတ်လုပ်ိုင်မ က 

မဂ ါဝပ် ၂၉၀၀ သာရှိသည့်အတွက်  ၉၀၀ မဂ ါဝပ် 

ေလျာ့နည်းေနေကာင်း၊    ထိုကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်ုး ေဖာက်ခဲွခခံဲရ့သည့အ်တွက် 

အခက်အခမဲျားရိှခဲေ့ကာင်း၊ LPG ဓာတ်ေငွြမင့တ်က်မ  

ေကာင့် အခက်အခဲရိှခ့ဲြခင်း၊ ယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ 

တွင်လည်း ရှင်းြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အကမ်းအားြဖင့် 

၃၈၀၀  မဂ ါဝပ်ရှိေသာ်လည်း    ၂၉၀၀ မဂ ါဝပ်သာ 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုေသာေကာင့ ်ထိအုခက်ခမဲျားရိှေကာင်း၊ 

ထိုေနရာမျိးတွင်        ေရအားလ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မ  

ကလည်း ေလျာ့နည်းသွားသည့်အတွက ် ယခုပိုပီး 

ေလျာန့ည်းပီး ေဆာင်ရက်သွားိင်ုသည့ ်အေြခအေန 

မျိးတွင်ရိှေကာင်း၊ ထုိကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး ေဆာင်ရက် 

ေနသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန 

မှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ေြဖကားေပးရန် ေမတ ာရပ် 

ခံလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

အေရးကီးသည့်ေနရာများ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ြပည်သူလူထု၏ ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိ ုအတတ် 

ိုင်ဆုံး  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန ်   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ပထမဦးဆုံးေြပာလိေုကာင်း၊ 

ယခုှစ်ဆိုလ င် ဗိုလ်ချပ်ေြပာသွားသကဲ့သို မီးသုံးစွဲ 

သူပမာဏက ၃၈၀၀ မဂ ါဝပ်ရှိပီး   အမှန်တကယ် 

စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ိုင်သည်မှာ မဂ ါဝပ် ၂၉၀၀  ခန်  

သာရှိပီး ၉၀၀ ခန်ေလျာ့နည်းေနေကာင်း၊ လိုအပ် 

ချက်ကိ ုတစ်ပိင်တည်း ထတ်ုလပ်ုမည်ဆိလု င်လည်း 

လာမည့ှ်စ်များတွင် စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့ ်

ေရအား၊ သက်ဆိင်ုသည့ ်အြခားစွမ်းအင်က  များကိ ု

တစ်ှစ်ပတ်လံုးသံုးစဲွ၍ရရန် ချန်ိညိပီး  ထုတ်လုပ်ရ 

သည့်အေနအထားများရှိေကာင်း၊ ေနာက်တစ်ချက် 

သည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ ေဈး န်းများ မြမင့်မား 

ေစရန် ိုင်ငံပိုင်စက်ုံများှင့် IBP စက်ုံများကို 

ေဈးကီးသည့ ်ဓာတ်အားပမာဏှင့ ် ေဈးနည်းသည့ ်

ဓာတ်အားပမာဏချနိ်ညိ၍      ထုတ်လုပ်ရသည့ ်

အေနအထားရှိေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း ယခုလ ၂၃ 

ရက်ေနေနာက်ပိုင်းမှစပီး   အေရးကီးသည့်ေနရာ 

များကိ ုညေန ၅ နာရမှီ နနံက် ၈ နာရအီထ ိမီးမြဖတ် 

ဘဲ ဓာတ်အားေပးထားေကာင်း၊ အများြပည်သူကိ ု

လည်း တိုးတက်ပီးေပးိင်ုရန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ ေလျာန့ည်းေနသည့ ်မဂ ါဝပ် ၉၀၀ ကိလုည်း 

ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်    ေနေရာင်ြခည်အရင်းအြမစ်၊ 

ေရအားအရင်းအြမစ်များမှ တိုးတက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေစ 

ရန် စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ပျက်စီးသွား 

သည့်တာဝါတိုင်များသည ် စက်ုံများမှထုတ်သည့ ်

ဓာတ်အားကွန်ရက်ကီးများကိ ုထည့သ်ည့လ်ိင်ုးများ 

ြဖစ်သည့်အတွက ်ေလျာ့နည်းမ များအား Recover 

ြဖစ်ရန်  အြမန်ဆုံးြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန ်      စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ြဖည့စွ်က်ေြဖကားသည်။ 

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမ ှ     အယ်ဒီတာ 

ေဒ ခိုင်စပယ်ဦးက လာချနိ်လည်းပျက်၊    ပျက်ချနိ် 

လည်းပျက်ဆိုပီး ေအာက်ကပိတ်လိုက်၊ အေပ က 

ပိတ်လိုက်ြဖစ်ေနသည့်ကိစ ကို မည်ကဲ့သို ညိ  င်း 

ေပးမည်ကိ ုသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမ ှ    တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက လာချင်လည်းလာ၊ ပျက်ချင်လည်းပျက ်

ဆိုသည်မှာ  လက်ရှိစီမံကွပ်ကဲေနရသည့ ်   အေန 

အထားတွင်မရိှေကာင်း၊ ေအာက်ေြခကိ ုေသချာစုစံမ်း 

ကည့်ပီး ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     မိမိတို 

အေနြဖင့် ြပည်သူလူထုကိ ုဓာတ်အားတိုးတက်ရရှ ိ

ေစရန် တတ်ိုင်သမ   စီစ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

ပထမဦးဆုံး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲ

ေရ တိဂံသတင်းလ ာဂျာနယ်မှ        CEO 

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စအီစိုးရလက်ထက် ပထမဦးဆုံးငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲတွင် EAOs များ တက်ေရာက်လက်မှတ ်

ထိုးြခင်းများကိ ုေတွရေကာင်း၊   နယ်ပယ်အသီးသီး 

ကလည်း ေယဘုယျအားြဖင့ ်  အထိုက်အေလျာက ်

ေအာင်ြမင်သည်ဟ ုေဝဖန်သံုးသပ်ြခင်းများကုိေတွရ 

ေကာင်း၊     တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအေနြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန် ကျန်ရှိေနေသးသည့် EAOs 

များကိုလည်း  ထပ်မံဖိတ်ေခ ၍    ေဆွးေွးရန် 

အစီအစ် ရှိ/မရှိသိလိုေကာင်း၊ ဗိုလ်ချပ် ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသွားသည့်အထဲတွင်  “ဖိတ်ကားသည့ ်

အတိုင်းလာမည်ဆိုပါက  Welcome ပါ”    ဟူ၍ 

ေလးကမ်ိထက်မနည်း ေြပာကားခဲေ့ကာင်း၊ ၂၁ ရာစ ု

ပင်လုံညီလာခ ံအေတွအကံကိုေြပာရလ င် အစိုးရ 

အေနြဖင့ ်အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၏ အကအူညကီိယုူက 

ေကာင်း၊ ဥပမာ - ေြမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲများ 

ပင်လုညံလီာခတံက်ရန် တတ်ုမှ အထူးေလယာ်ြဖင့ ်

လာေရာက်ခဲ့ကေကာင်း၊  အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၏ 

အကူအညီကိုရယူပီး ချ်းကပ်၍ ဒုတိယ၊ တတိယ 

အကိမ် ထပ်မံဖိတ်ေခ ရန် စီစ်ထားြခင်း ရှိ/မရှိကို 

သိလိုေကာင်း၊        ေနာက်ေမးခွန်းတစ်ခုအေနြဖင့် 

အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ ်     ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာရန်ရိှေကာင်း၊ ယခင်ကုိယ်စားလှယ်များလာစ် 

ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့်ေတွရန ်  ကိးစားခဲ့ရာ 

အမ များမပီးြပတ်ေသး၍ ေတွရန်ခွင့်မြပေကာင်း၊ 

မကာမ ီလာမည့်   အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကိုလည်း အစိုးရအေနြဖင့ ်ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည ်

ှင့်  ေတွခွင့်ေပးမည့်  အစီအစ် ရိှ/မရိှ  ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   EAOs  များှင့် 

ပတ်သက်၍ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးကိ ုမိမိတို 

အေနြဖင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ်အကန်ုအထ ိတစ်ှစ်တာကာလ 

သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ ေကညာချက်ထတွဲင်လည်း 

ပါပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်   ကေမ ာဒီးယား 

ဝန်ကီးချပ် မစ တာဟွန်ဆန်၏ ခရီးစ်အပီးတွင ်

ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ပစ်ခတ် 

တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရးကိ ုထိထုတ်ုေပးလိက်ုသည့အ်ထ ဲ

တွင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲသည်ှင့် ်   ေဆွးေွး 

ညိ  င်းမ များကုိ လုပ်ေဆာင်သွားရန်ဆုိသည့် တုိက်တွန်း 

ချက်ပါပီးြဖစ်ေကာင်း၊    ယခုမှ ထူးပီးဖိတ်ေခ  

ြခင်းမဟတ်ုေကာင်း၊ ှစ်ပတ်လည် ဖတ်ိေခ ထားြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုဖိတ်ေခ ထားသည့်အတိုင်းလာ

လ င် မမိတိိုက ကိဆိပုါေကာင်း၊ ေနာက်ထပ် တစ်ခ ု

မှာ အမ်ိနီးချင်းအကအူညြီဖစ်ေကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲမှာ ှစ်မျိးရှိေကာင်း၊ 

Internal Factor မှာ မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်းှင့် 

မကားချင်ေယာင်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ External 

Factor တွင်   သတင်းေထာက်ကီးေြပာေနသည့ ်

ြပည်ပိုင်ငံများဆိုသည့် အသုံးအ န်းပါေကာင်း၊ 

အဖွဲအစည်းများဆိုသည့ ် အသုံးအ န်းပါေကာင်း၊ 

External Factor မှာ  မည်သည့်အခက်အခဲရှိလဲ 

ဆိုလ င်   တချိေသာ ြပင်ပအဖွဲအစည်းများသည ်

ိုးိုးတန်းတန်းေြပာရလ င်   အသိအမှတ်မြပြခင်း 

ဆိုသည့် ပုံစံမျိးြဖစ်ေကာင်း၊ အသိအမှတ်မြပြခင်း 

ဆိုသည်မှာ  ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းကို    လက်ရှိ 

အစိုးရအေနြဖင့်  ေဆာင်ရက်ေနသည့်အချနိ်တွင ်

၎င်းတိုအေနြဖင့ ်လာေရာက်ကညူလီိက်ုမည်ဆိလု င် 

အလိအုေလ ာက်        ေထာက်ခံပီးသားြဖစ်မည်လား 

ဆိုသည့် အေကာင်းအရာမျိး External Factor မှာ 

မမိတိိုကံေတွရပါေကာင်း၊ ထိအုေကာင်းအရာသည် 

ိုးိုးတန်းတန်းကံေတွခဲ့ရြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း။

ယခုဝင်လာသည့်အဖွဲ ၁၀ ဖွဲ

အချိကံေတွရသည်မှာ   အကမ်းဖက်ဆူပူမ  

များြဖစ်ရန် တမင်သက်သက်ဆွေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဥပမာ ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိိုလပ်ုေဆာင် 

ေနသည်ကို သတင်းေထာက်ကီးတိုေတွရမည်ြဖစ်

ေကာင်း၊   ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ေနချနိ်တွင်   ြမန်မာ 

ြပည်သူလူထုအတွက်ဟု    ြပည်သူလူထုဆိုသည့ ်

နာမည်ခံပီး ထိအုကမ်းဖက် PDF များကိ ုေထာက်ပံ ့

ေပးေကာင်း၊    ြမန်မာြပည်သူလူထုအတွက်ဟူ၍ 

နာမည်ခံပီး    ြပည်ပမှာရှိေနသည့်ကိစ များကေန 

အလှေငွများေကာက်ခံေပးပိုြခင်း၊  ေဒ လာမည်မ  

ေထာက်ပံ့မည်ဆိုပီး ေပးပိုြခင်း၊    မည်မ ကူညီမည ်

ဆိုပီး ေပးပိုြခင်းဆိုပီး ေထာက်ပံ့မ များမှာ ေကျာင်း 

များကိ ုမိင်ုးခဲွသမူျား၊ ဆရာ ဆရာမများကိ ုသတ်သည့် 

သမူျား၊ ေကျာင်းသားများကိ ုေကျာင်းမေနိင်ုေအာင် 

လုပ်သည့်သူများ၊ ြပ  ာန်းစာအုပ်ကို မီး  ၊ လုယက်

ေနသည့်သူများထံသုိေရာက်ေကာင်း၊ ထုိက့ဲသုိ ၎င်းတို 

က ေထာက်ပ့ံေပးေနသည့်အတွက်ေကာင့် တချိေသာ 

EAO ေခါင်းေဆာင်များအထိ မဟုတ်ဘဲ EAO တပ်ရင်း၊ 

တပ်ဖဲွအဆင့ေ်လာက်အထကိိသုာ ေငေွပး၍ လပ်ုေန 

သည်များရှိေကာင်း၊            စာမျက်ှာ ၁၈ သို 

ယခုလ ၂၃ ရက်ေနေနာက်ပိုင်းမှစပီး အေရးကီးသည့်ေနရာများကို ညေန ၅ 

နာရမှီ နနံက် ၈ နာရအီထိ မီးမြဖတ်ဘ ဲဓာတ်အားေပးထားေကာင်း၊ အများြပည်သကူိ ု

လည်း တိုးတက်ပီးေပးိင်ုရန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေလျာန့ည်းေနသည့် 

မဂ ါဝပ် ၉၀၀ ကိုလည်း ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန် ေနေရာင်ြခည်အရင်းအြမစ်၊  ေရအား 

အရင်းအြမစ်များမှ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေစရန် စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   

ပျက်စီးသွားသည့တ်ာဝါတိင်ုများသည်  စက်ုမံျားမှထတ်ုသည့ ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ကီး 

များကို ထည့်သည့်လိုင်းများြဖစ်သည့်အတွက် ေလျာ့နည်းမ များအား Recover 

ြဖစ်ရန် အြမန်ဆုံးြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

ထိုကိစ များသည်လည်း  External   Factor   ပင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် ယခုဝင်လာသည့်အဖွဲ ၁၀ ဖွဲ 

ှင့ ် မမိတိိုေဆွးေွးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိ ု၁၀ ဖဲွသည် 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ၎င်းတို၏  တိုင်းရင်းသားြပည်သူ  

အကျိး၊ ြပည်ေထာင်စုအကျိးကုိ ကည့်သည့်သူများ 

ြဖစ်၍ ေဆွးေွးကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိအုဖဲွအစည်း 

များ၊ ထိလုမူျားသည်လည်း မမိေိြပာခဲသ့ည့ ်External 

Factor၊ Internal Factor များက ဆွဲေဆာင်စည်းုံး 

မ မျိးစုံ ြပလုပ်ြခင်းများခံခဲ့ရပါေကာင်း၊   သိုေသာ် 

၎င်းတိုအေနြဖင့ ်တကယ့်ကို ြပည်ေထာင်စုအကျိး 

ှင့ ် ၎င်းတို၏  တိင်ုးရင်းသားလမူျိး၏       အကျိးကိ ု

ကည့်ေသာေကာင့ ်လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ထိုေကာင့ ်မမိတိိုအေနြဖင့ ်အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ဆက်ဆေံရးကိ ုမမိတိို အထူးအေလး 

ထားပါေကာင်း၊ ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာဆက်ဆလံျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ၏ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရး 

ှင့်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအကျိးကိ ု   လိုလားသည့ ်

မည်သည့်ိုင်ငံ၏ စစ်မှန်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ု

မဆိ ုမမိတိို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် အသင့ရိှ်ေကာင်း၊ 

အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

မိမိတိုအေနြဖင့်  ယခင်ရပ်တည်ချက်အတိုင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငတံစ်ိင်ုငတံည်း ထူးဆန်းပီး 

လုပ်ေနြခင်း မဟုတ်ေကာင်း၊  မည်သည့်ိုင်ငံကမ ှ

အမ ရင်ဆိုင်ေနဆဲသူများှင့ ်ေတွဆုံခွင့်ေပးခဲ့သည ်

ကို မိမိလည်းမြမင်ဖူးပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မိမိတို 

ိုင်ငံကိုေြပာေနသည့ ်  အာဆီယံိုင်ငံများမ ှတချိ 

ိင်ုငမံျားကိ ုမမိေိထာက်ြပရမည်ဆိလု င် ထိုိင်ုငမံျား 

တွင်လည်း ုိင်ငံေရးအမ ၊ အဂတိအမ များှင့် တရား 

စဲွဆိခုရံသည့၊် ေထာင်ချခရံသည့ ်အမ အရ အေရးယခူ ံ

ရသည့် ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံထဲမှ 

ထွက်ေြပးသွားသည့ ်  ေခါင်းေဆာင်များရှိေကာင်း၊ 

ထိုိုင်ငံများမှာ  ၎င်းတိုကိုအေရးယူသည့်အခါတွင ်

မည်သူကိ ုေတွခွင့ေ်ပးခဲသ့လဟဲ ုမမိေိမးလိေုကာင်း၊ 

ေတွခွင့ေ်ပးခဲသ့ည့် အေထာက်အထားရိှခဲလ့ င် မမိကိိ ု

ေြပာပါ၊ ြပပါဟု  မိမိေြပာလိုေကာင်း   ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ေရ တိဂံသတင်းလ ာဂျာနယ်မ ှ

CEO ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ယခုအစိုးရလက်ထက ်

တစ်ှစ်ေကျာ်ကာလအတွင်း ယခင် NLD အစိုးရ၏ 

အကျင့်ပျက်ြခစားမ ၊     အဂတိလိုက်စားမ များကိ ု

အဂတလိိက်ုစားမ ေကာ်မရှင်က တရားစဲွဆိေုနသည် 

ကုိေတွရေကာင်း၊  ထိုကိစ ှင့်ပတ်သက်၍    ကိဆို 

သည့်အဖွဲများရှိသကဲ့သို  အတိုက်အခံအဖွဲများက 

လည်း အဂတလိိက်ုစားမ  တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ကိ ု

ိုင်ငံေရးအရခုတုံးလုပ်၍ တရားစွဲေနသည်ဆိုသည့ ်

ပုစံမံျိးများ ေြပာေနသည်များကိလုည်း မမိတိိုေတွရ 

ေကာင်း၊  အဂတိလိုက်စားမ ဆိုသည်မှာ    အစိုးရ 

အဆက်ဆက်မည်သည့်ေနရာတွင်မဆို ရှိေနမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  လက်ရှိ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း      အဂတိ 

လိက်ုစားမ များရိှေနေကာင်း၊ ဥပမာ ေဆာက်လပ်ုေရး 

တင်ဒါေလာကတွင်      ဝန်ထမ်းအကီးအကဲများ 

ကိုယ်တိုင်   အဂတိလိုက်စားေနသည်များ  မိမိတို 

ေတွေနရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်နစ်နာသည့ြ်ပည်သမူျား 

ကတိုင်ကားလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊        မိမိတို 

သတင်းမီဒီယာများက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ေရးသား၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း ထုိအေြခအေနမျိးတွင် အဂတ ိ

တိက်ုဖျက်မ ေကာ်မရှင်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အစုိးရ 

ကေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုအေရးယူရန ်ရှိ/ 

မရှိ သိလိုေကာင်းေမးြမန်းသည်။

လိုက်နာရမည့်စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သည ်     မည်သည့်အစိုးရ 

တက်တက် လိက်ုနာရမည့စ်ည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ 

ရှိပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကာ်မတီများ၊ ေကာ်မရှင်များ 

တွင် ၎င်းတိုလိုက်နာရမည့ ်စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ 

ရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊      မချိးေဖာက်ခဲ့ဘူးဆိုလ င် 

မည်သည့်အစိုးရအဖွဲအစည်းြဖစ်ေစ၊ ပုဂ လိကအဖွဲ 

အစည်းြဖစ်ေစ  အေရးယူစရာအေကာင်း    မရှိပါ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် NLD လက်ထက်တွင်တာဝန ်

ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည့ ်ဝန်ကီးများ၊ ဒဝုန်ကီးများ အများ 

ကီးရှိေကာင်း၊ အေရးယူခံရသည့်  ဝန်ကီးအေရ 

အတွက်၊ ဒုဝန်ကီးအေရအတွက်ှင့်   မည်သည့် 

အသံမ မကားရသည့်     ဝန်ကီးအေရအတွက်၊ 

ဒုဝန်ကီးအေရအတွက်     သတင်းေထာက်ကီး 

ကိုယ်တိုင်   မည်မ ရှိသည်ကိ ု   င်းယှ်ကည့်ေစလိ ု

ေကာင်း၊ ေသချာသည်မှာ မည်သည့အ်ရာမ  မလပ်ုခဲ ့

သည့်သူကို မည်သည့်အရာကမ ှ  အေရးယူ၍မရပါ 

ေကာင်း၊ လူတစ်ေယာက်သည် အြပစ်မရိှဘဲ အေရး 

ယူခံသည်ဆိုသည်မှာ ေတာ်ေတာ်ေလးကိ ုခဲယ်းပါ 

ေကာင်း၊ အဂတလိိက်ုစားမ  တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင် 

ကလည်း မည်သည့အ်စိုးရ၊ မည်သည့အ်ဖဲွအစည်းကိ ု

မ     ၎င်းက  လုပ်မည်မဟုတ်ပါေကာင်း၊   အဂတိ 

လိုက်စားမ     တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သည်လည်း 

၎င်းကိ ုတိင်ုကားလာသည့လ်ပ်ုငန်းမှန်သမ ၊ စစ်ေဆး 

လာသည့်လုပ်ငန်းမှန်သမ ကို အေရးယူေဆာင်ရက ်

ေနသည်များရှိေကာင်း၊      ယခုအချနိ်တွင်လည်း 

တိုင်ကားေနသည်များလည်းရှိေကာင်း၊   မိမိတို 

အေရးယူေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း။

အချိကစိ များတွင် အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက် 

ေရးေကာ်မရှင်ကိုယ်တိုင်က   လုပ်ေနသည်များရှိပါ 

ေကာင်း၊  ဥပမာ ရန်ကုန်၌ြဖစ်ခ့ဲသည့်  ကိစ မျိးဆုိလ င်  

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်က ယခု   

အချန်ိအထိ စစ်ေဆးေနဆဲြဖစ်ပါေကာင်း၊ အေရးယရူန် 

အတွက်လည်း  စတင်ေဆာင်ရက်ေနပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုကိစ ှင့်ပတ်သက်၍    မီဒီယာများကေရးမည်ဆိ ု

လ င်လည်း ေကျာ်ေဇာမ သတင်းအေနြဖင့်သာ ယဆူ 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အေထာက်အထားှင့် တိုင်လာ 

မည်ဆိုလ င်   မိမိတိုအေရးယူရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

သတင်းေရးုံှင့ ်ေကျာ်ေဇာမ သတင်းသာ ြဖစ်လိမ့ ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာ်ေဇာမ ရိှတုိင်းလည်း မိမိတုိက  

လက်ေတွတရားဥပေဒအရ  အေရးယ၍ူမရပါေကာင်း၊ 

ေကျာ်ေဇာမ ရိှံုှင့် စံုစမ်းခံရသည့် အေြခအေနေလာက် 

သာြဖစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   မီဒီယာများက  ထုတ်ေဖာ် 

ေရးသားတိင်ုးလည်း     တရားဥပေဒအရ  သက်ေသခ ံ

မှာ  အကျံးမဝင်ပါေကာင်း၊ သိုေသာ် ေကျာ်ေဇာ်မ  

ေတာ့ရှိမည်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ေနာက်တစ်ခုမှာ ယခုေနာက်ဆုံးေရာက်ရှိလာ 

သည့ ်သတင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယမန်ေနက ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး ေကျာက်တံတားမိနယ် အေနာ်ရထား 

လမ်း   (၃၅)ကားလမ်းမှတ်တိင်ု၌ ဗုံးေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပီး 

တစ်ဦးေသဆုံးကာ  ကိုးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ေတာ်ေတာ်ေလးဆုိးေကာင်း၊ ယင်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

ယေနတွင် ဗုံးေဖာက်ခွဲသူကိ ု  ေဖာ်ထုတ်ရရှိပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြဖစ်စ်တွင်  ေသဆုံးသူှင့်ပတ်သက်ပီး 

အမည်မသိ အသက် (၃၂) ှစ်ခန်  ေသဆံုးသည်ဟူ၍ 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲေကာင်း၊ ထိုသ ူကားမှတ်တုိင်သုိ ဝင်လာ 

သည့်  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ    ေပးလိုက်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊     ၎င်းထံတွင ်  အိတ်တစ်လုံးပါလာပီး 

ထိုအိတ်ထဲတွင်        ဗုံးထည့်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

၎င်းသည်အက   ျအီနက်ဝတ်ထားပီး ပုဆိုးဝတ်လာ 

သည့် ပံုစံမျိးြဖစ်ကာ လက်ကုိင်အိတ်ကုိင်လာေကာင်း၊ 

ထိုအထဲမှ   ဗုံးေဖာက်ခွဲခဲ့သည့်သေဘာရှိေကာင်း၊ 

၎င်းကျန်ခဲ့သည့်ဖုန်းကိ ု  မိမိတိုစစ်ေဆးပါေကာင်း၊ 

စစ်ေဆးသည့်အခါ   ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း    PDF 

အကမ်းဖက်သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်   PDF 

ြဖစ်ပီး ၎င်းကိုခိုင်းထားသည့ ်အေကာင်းအရာများ

လည်းေတွရေကာင်း၊  အမည်မှာ ေအာင်ကီး(ခ)

ထိန်လင်းထွန်း  (၂၆) ှစ်  (အဘ)  ဦးတင်ထွန်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ ်ကွန်ပျတာဆိုင(်စိစစ်ဆ)ဲ၊ 

အလုပ်သမားြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

နီးစပ်ရာကုိလည်း မိမိတုိအတည်ြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသတင်းထွက်လာပီး ေနာက်ပိုင်းတွင ်ြပည်ဖျက ်

မဒီယီာတစ်ခကု လစူည်ကားသည့ေ်နရာ၌ ဗံုးေပါက် 

ကွဲြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်   စစ်တပ်ကလုပ်သည်ဟ ု

ေရးသားထားေကာင်း၊ ပီးလ င် မဒီယီာများကိ ုCCTV 

မှတ်တမ်းြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ၎င်း၏ဖုန်းအဆက ်

အသွယ်ထရိှဲ ၎င်းချတ်ိဆက်ထားသည်များကိ ုမမိတိို 

ေြပာလိက်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေပါက်ကဲွသည့အ်ထတွဲင် 

ဖုန်းမပါသွားေသာ်လည်း   ဖုန်းမှန်မှာအေတာ်ပင ်

အက်ကဲွေနပြီဖစ်ေကာင်း၊ ေတာ်ေတာ်ေလးေဖာ်ထတ်ု 

ယရူေကာင်း၊ သိုမဟတ်ုလ င် မမိတိိုကေသသွားသည့ ်

သူကို     စွပ်စွဲသည်ဆိုသည်မျိးြဖစ်ေနဦးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကား၍ CCTV ကိုြပသသည်။ 

ယင်းမှာ CCTV ြမင်ကွင်းတစ်ခုကသာ  ြပထား 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားြမင်ကွင်းများကို မိမိတို 

အေနြဖင့ ်လုံ ခံေရးအရ မြပသိင်ုေသာ်လည်း ပုမံျား 

ကိ ုြဖန်ေဝေပးလိက်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်အဖွဲများအေနြဖင့်    ြပည်သူလူထု၊ 

လူစည်ကားရာေနရာ၊  ဘာသာေရးအေဆာက်အအံု 

ဟူ၍  ေရှာင်ေနမည်မဟုတ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ မိမိေဒသ၊ ရပ်ရာလုံ ခံေရး 

အတွက် ြပည်သလူထူကုလည်း လုံ ခံေရးအဖဲွများှင့ ်

အတ ူပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားကရန် ေမတ ာ 

ရပ်ခံလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။          သတင်းစ်

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 



ဇွန်   ၁၀၊  ၂၀၂၂

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဆာဒီယိုမာေနးအား ဘိုင်ယန်ြမးနစ်ရဲ

ကမ်းလှမ်းချက ်လီဗာပူးြငင်းပယ်
လီဗာပူးအသင်းဟာ ဆီနီေဂါအသင်းတိုက်စစ်မှး ဆာဒီယိုမာေနးကို ဘိုင်ယန် 

ြမးနစ်အသင်းက ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်သန်း ၃၀ နဲ  ေခ ယူမယ့် ကမ်းလှမ်းချက်ကိ ု

ြငင်းဆိုလိုက်တယ်လို သိရပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းမ ှအသက် ၃၃ ှစ်အရယ်ရှိ ပိုလန် 

တိက်ုစစ်မှး ေရာဘတ်လီဝန်ဒုိစကီးရဲ တန်ဖုိးအတုိင်းလုိချင်ေနတာြဖစ်ပီး လီဝန်ဒုိစကီးရဲ 

တန်ဖိုးကိ ုဘိင်ုယန်ြမးနစ်အသင်းက ေပါင် ၄၂ ဒသမ ၈ သန်းသတ်မှတ်ထားတာြဖစ်ပါ 

တယ်။

ဆာဒီယိုမာေနးနဲ  ေရာဘတ်လီဝန်ဒိုစကီးတိုဟာ  လက်ရှိမှာ  ကလပ်အသင်း 

အသီးသီးမှာ စာချပ်သက်တမ်းတစ်ှစ်စီကျန်ရှိေနတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ပိုလန်တိုက်စစ်မှး ေရာဘတ်လီဝန်ဒိုစကီးဟာ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းမှာ 

ဆယ်စှုစ်တစ်ခုကာ ြဖတ်သန်းခဲ့ပီးြဖစ်တာေကာင့ ်စပန်ိလာလဂီါကလပ် ဘာစလီိနုာ 

အသင်းဆီ ေြပာင်းေရ ကစားဖို ဆ ရှိေနတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ဆာဒယီိမုာေနးဟာ ၂၀၁၆ ခှုစ် ဇွန်လအတွင်းက ေဆာက်သမ်တန် 

အသင်းကေန ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၆ သန်းနဲ  လဗီာပူးအသင်းဆ ီေရာက်ရိှလာခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပီး အဲဒီအချနိ်မှစတင်ကာ လက်ရှိအချနိ်အထိ  လီဗာပူးအသင်းအတွက ်သွင်းဂိုး 

၁၂၀ အထိသွင်းယူေပးိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဆီနီေဂါတိုက်စစ်မှး ဆာဒီယိုမာေနးဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲအတ ူ၂၀၁၉ ခုှစ် 

အတွင်းက ချန်ပယီလံဂ်ိဖလားနဲ  ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်မှာ ပရီမီယာလိဂ်ဖလားတုိကုိ ရယူိင်ု 

ခ့ဲသူြဖစ်ပါတယ်။ ဆာဒီယိုမာေနးဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းက လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ 

စာချပ်သစ်ချပ်ဆိခုဲ့ပီး လက်ရိှစာချပ်သက်တမ်းဟာ လာမယ့်ေဘာလံုးရာသီကုန်မှာ 

ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ုရှားိုင်ငံမှာ  ကျင်းပခဲ့တဲ့  ၂၀၁၈ 

ကမ ာ့ဖလားပိင်ပဲွမှာ အဂ  လန်အသင်းနဲ  

အတ ူပါဝင်ကစားခဲတ့ဲ ့ကစားသမားေတ ွ

ဘန်ေလအသင်းဟာ      မန်စီးတီး 

အသင်းရဲ  ေနာက်တန်းကစားသမား 

ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ ့ကွန်ပနကီိ ုအသင်း 

နည်းြပအြဖစ်    လာမယ့်သီတင်းပတ ်

အတွင်းမှာ ခန်အပ်သွားဖို ေမ ာ်လင့ထ်ားပါ 

တယ်။  ဒါေကာင့်  ကေရဘယ်လာမီ 

ကလည်း ကွန်ပနရီဲ လက်ေထာက်နည်းြပ 

ြဖစ်လာဖို ေဆွးေွးမ ေတွြပလုပ်လျက ်

ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၃၆ ှစ်အရယ်ရှိ ကွန်ပနီကို 

နည်းြပဆီယန်ဒိုက်ချ်ရဲ    ေနရာမှာ 

အစားထိုးဖို  ဘန်ေလအသင်းက  စီစ်ခဲ့ 

တာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဘန်ေလအသင်း 

ဟာ ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ ေြခာက်ှစ ်

ကာ ကစားခဲ့ပီးေနာက ်  ယခုေဘာလုံး 

ရာသီကုန်မှာေတာ့ ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲကိ ု

တန်းဆင်းခ့ဲရတ့ဲအသင်း လည်းြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ုရှားကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲမှ အဂ  လန်ကစားသမား ၁၆ ဦးအထိ

၂၀၂၂ ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲတွင် လွဲေချာ်မည်
ထကဲေန  ကစားသမား ၁၆ ဦးအထ ိ၂၀၂၂ 

ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲမှာ  လွဲေချာ်ရ 

ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။

အဂ  လန်အသင်းဟာ   ုရှားကမ ာ့ 

ဖလားမှာ   ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိ 

တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ပီး ုရှားကမ ာ့ဖလားမှာ 

ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ ့ အဂ  လန်ကစားသမား 

ေတထွကဲ ကိုးဦးသာလ င်  ကာတာကမ ာ ့

ဖလားပိင်ပွဲမှာ  အဂ  လန်လက်ေရးစင ်

အသင်းနဲအတူ   ြပန်လည်ပါဝင်လာမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အဂ  လန်အသင်းနည်းြပ ေဆာက်ဂတ်ိ 

ဟာ  အသက်ကီးတဲ့ကစားသမားေတွနဲ  

ေြခစွမ်းပိုင်းကျဆင်းေနတဲ့ ကစားသမား 

ေတကွိ ုချန်ထားခဲ့ပီး ကာတာကမ ာဖ့လား 

ပိင်ပွဲအတွက် ဖီးလ်ဖိုဒန်၊ ဘူကာယို 

ဆာကာနဲ   မာဆင်ေမာင့်တိုကဲ့သိုေသာ 

လူငယ်ေြခတက်ကစားသမားေတွကို 

ဦးစားေပးေရးချယ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ယခှုစ်အတွင်း ေမဝယ်သာှင့ ်မေကျပဲွြပန်လည်ထိုးသတ်ဖို ပက်ကီွယိ ုဆ ရိှေန

ဖိလစ်ပိုင်    လက်ေဝှေကျာ ်

ပက်ကီွယိဟုာ  ယခှုစ်အတွင်းမှာ 

အေမရိကန်လက်ေဝှသမား ဖလိွက် 

ေမဝယ်သာနဲ    မေကျပွဲြပန်လည ်

ထိုးသတ် သွားဖို ဆ ရိှေနတယ်လို 

ဘန်ေလအသင်းက ကွန်ပနီကို နည်းြပအြဖစ်ခန်အပ်ေတာ့မည်

ဗတိန်ိတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် 

အန်ဒီမာေရးဟာ    စတုဂတ် 

အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ   အမျိးသား 

တစ်ဦးချင်း  ၁၆ ဦးအဆင့်   ပိင်ပဲွ 

မှာ ကာဇက်စတန်တင်းနစ်ကစား 

သမား  အလက်ဇ ား  ဘက်လစ် 

အား     အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ် 

ကွာတားဖိုင်နယ ်      အဆင့်ကို  

တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ပ ီြဖစ်ပါတယ်။

အန်ဒီမာေရးဟာ   ကာဇက် 

စတန်     တင်းနစ်ကစားသမား 

အလက်ဇ ား ဘက်လစ်ကိ ု၆-၃၊ 

၇-၆ (၇-၄)ြဖင့်  အိုင်ရရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပီး စတုဂတ်အုိးပင်း အမျိးသား 

တစ်ဦးချင်း    ကွာတားဖိုင်နယ ်

အဆင့မှ်ာ ဆစ်ဆပီက်(သိုမဟတ်ု)

ဆွစ်ဇာလန်တင်းနစ်ကစားသမား 

ပက်ကွီယိုရဲ   မန်ေနဂျာြဖစ်သူ 

ဆီယန်ဂစ်ဘွန်က   ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာကားလိုက်ပါတယ်။

ပက်ကွီယိုနဲ   ေမဝယ်သာတို 

၂၀၁၅ ခုှစ်အတွင်းက  လက်ဗီး 

ဂတ်စ်ရှိ  MGM Grand လက်ေဝှ 

ကိးဝိုင်းအတွင်းမှာ  ယှ်ပိင် 

ထိုးသတ်ခ့ဲချန်ိကေတာ့ ေမဝယ်သာ 

က   အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမဝယ်သာဟာ   ၂၀၁၇ ခုှစ် 

အတွငး်က အုိင်ယာလန် MMA 

အားကစားသမား     ေကာ်နာမက် 

ဂရီဂျာကို အိုင်ရရှိခဲ့ပီးေနာက ်

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား 

ဘဝကေန    အနားယူသွားခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလို ေမဝယ်သာ  လက်ေဝှ 

ေလာကေန  အနားယူသွားပီြဖစ ်

ေပမယ့်  ဖိလစ်ပုိင်လက်ေဝှေကျာ် 

ပက်ကီွယုိကေတာ့  ေမဝယ်သာနဲ  

အတူ  ကိးဝိုင်းထဲြပန်လည်ဝင်

ေရာက်လာဖို  စတ်ိအားထက်သန် 

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ ်အန်ဒီမာေရး 

စတုဂတ်အိုးပင်း ကွာတားဖိုင်နယ်တက်လှမ်း
ဒိုမီးနစ်စထရစ်ကာှင့ ် ယှ်ပိင် 

ကစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။  

ဂရန်းဆလမ်း ချန်ပယီဆံဖုလား 

ကို   သုံးကိမ်ေြမာက ်  ဆွတ်ခူး 

ထားတဲ ့ဗိတိန်တင်းနစ ်အေကျာ် 

အေမာ် အန်ဒီမာေရးဟာ  ဇွန် ၂၇ 

ရက်မှာ    ကျင်းပမယ့ ်ဝင်ဘယ်တန် 

တင်းနစ်ပိင်ပဲွမှာ  ပါဝင်ကစားမှာ 

ြဖစ်ပီး  လက်ရိှအချန်ိမှာ ြမက်ခင်း 

ြပင်တင်းနစ ် ပိင်ပွဲအများစုမှာပါ

ဝင်ယှ်ပိင်ကစားလျက်ရိှေနတာ

ြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ ခှုစ်အတွင်းက ေမဝယ်သာနဲ ပက်ကီွယိတုို ယှ်ပိင်ထိုးသတ် 

စ်။



ဇွန် ၁၀၊  ၂၀၂၂

၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

သုိေပမဲ့ ပူစူးမအတွက် ကုိးှစ်အရယ် 

မှသည် အသက်ကီးြပင်းလာသည်အထ ိ

ှလုံးသား၌   ဖျက်၍မရေသာ   အမှတ် 

ကီးတစ်ခုသဖွယ်   အိပ်ရာဝင်ေလတုိင်း 

ဘုရားသခင်ထံ    မိမိအားခွင့်လ တ်ပါ 

ဟ ုထာဝရေတာင်းပန်ရေလာက်ေအာင် 

စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ြဖစ်ရပ်သည ်  ထိုညက 

ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ပစူူးမတို အမ်ိသိုြပန်ေရာက်ေသာအခါ 

မိုးရာဆဲပင ်   ရှိေသးသည်။  ေလသည် 

ြပင်းထန်စွာ တိုက်ခက်ဆဲရှိေသးသည်။

အိမ်၌ ပူစူးမ၏ေလးေလး  မရှိေတာ့။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု   မြမင်ေတွကရ 

ေတာ။့ အိမ်နီးနားချင်းတုိ၏ ေြပာစကား 

အရ၊ ထမင်းချက်မိန်းမ၏ဆိုစကားအရ 

သူသည် မိုးရာထဲသို အေဆာင်းအကာ 

မပါဘ ဲထွက်သွားသည်ဟ ုဆိုသည်။ သူ 

ရယ်လို     မေသချာဘဲ   ဝိုးတဝါးအေန 

အထားြဖင့ ်   ထွက်သွားသည်ကိ ုေတွ 

လိုက်ကရသည်။

ပူစူးမမှာ မိမိေကာင့် သည်သိုြဖစ်ရ 

သည်ထင်ကာ   ကီးြပင်းလာသည့အ်ထ ိ

သူကိုယ်သ ူ  ခွင့်မလ တ်ိုင်ေအာင်   ရှိခဲ့ 

သည်။  ထိုေနက  အြဖစ်အပျက်များကိ ု

လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ကီး    အမှတ်ရ 

ေနမိတတ်သည်။

အစကေတာ့ သူသည် အခါတိုင်းက 

လိုပင်  အသိမေပးဘဲ၊   တ်မဆက်ဘဲ 

ထွက်ခွာသွားကာ တစ်ေနတွင် မေမ ာ် 

လင့်ဘဲ၊ မထင်မှတ်ဘ ဲြပန်လာလိမ့်မည် 

ဟု  အားလုံးက  ယုံကည်မိခဲ့ကသည်။ 

ထိုသိုြဖစ်ေစရန်လည်း    အားလုံးက 

ဆုေတာင်းမိကသည်။

သိုတေစ။    

ကေလးတို၏ေလးေလး သိုမဟုတ်   

ေဂျာ့တုိ၊ ေမဘယ်တုိ၏ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

သည်      ထိုေနကစ၍   သူတို၏ထံပါးမှ 

ထာဝရေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ေလသည်။

x  x  x  x  x

[ ၅ ] 

ပုရက်အုံကို တုတ်ှင့်ဆွလိုက်သည့ ်

ပမာြဖစ်သည်။    ုပ်ရှင်ပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက်  လူတိုသည်   ုံအတွင်းမ ှ

လမ်းမေပ သို  ေဝါခန ဲ လ ံကျလာသည်။ 

ပလက်ေဖာင်းေပ တွင်        အတိုးတိုး 

အေဝှေဝှ ြဖစ်ေနကသည်။

ုပ်ရှင်ကားကလည်း  နာမည်ကီး 

ကား။    ိုင်ငံြခားုပ်ရှင်ကား၊   အပစ် 

အခတ်၊ အထိုးအကိတ်၊ အနမ်းအ ပ် 

တိုြဖင့် ြပည့်ှက်ေနေသာကား။ သိုမို 

ေကာင့်လည်း သည်ုပ်ရှင်ကားြပသရာ 

ုပ်ရှင်ုံမှာ   အြခားုပ်ရှင်ုံများထက ်

လူစည်ကားသည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် ုံေပါက်ဝ၌ စု ပံ 

တိုးေဝှေနေသာလအူကား၌ပါလာသည်။ 

ေလေအးစက်ေကာင့်    ုံအတွင်းမှာ 

သက်ေသာင့်သက်သာ     ရှိခဲ့သည်။ 

အြပင်သုိ ထွက်ခဲရ့ပဆီိေုသာအခါ ြပင်ပ 

ေလပူပူသည် မခံမရပ်ိုင်စရာေကာင်း 

ေလာက်ေအာင် ဆီးကိ တ်ဆက်သည်။ 

လူနံ ၊  ေခ းနံများြဖင့ ်  ငီးစီလာသည်။ 

သူသည် အြပင်သုိ  လံုးလံုးလျားလျား 

ေရာက်ရှိရန ်စိတ်ေစာေနမိသည်။

ယင်းအခိက်ုမှာပင် ေနာက်ေကျာဆမှီ 

အသံတစ်သံ ကားရသည်။ 

 “ကိုမျိး၊ ေဟ .. ကိုမျိး”

ေနာက်သိုလှည့မ်ကည့ဘ် ဲအသရှံင်မှာ 

မည်သူမည်ဝါဟ ု  သိသည်။  နန်းကိ ရီ 

၏အသံြဖစ်ေကာင်း မှတ်မိသည်။

ေနာက်သို   လှည့်ကည့်လိုက်သည်။ 

များြပားလှေသာ       လူအုပ်ေကာင့ ်

နန်းကိ ရီကို ုတ်တရက်မေတွရ။

“ေဟး၊ ကိုမျိး”

အသထွံက်လာြပန်သည်။ သည်တစ်ခါ 

တွင် ေမ ာ်လင့်ထားသည့်အတိုင်း နန်း 

ကိ ရီကုိ ေလှကားထိပ်မှာ ေတွရပါသည်။ 

စင်စစ် နန်းကိ ရီှင့်သူတို များစွာ ကွာ 

ေဝးလှသည်မဟုတ်။ သိုေပမဲ့ လူသူ 

ကျပ်ညပ်ေနသြဖင့ ်နီးမေယာင်ှင့် ေဝး 

သလို ြဖစ်ေနသည်။

“ကိုမျိး”

နန်းကိ ရီက ထပ်ေခ ကာ လက်ေဝှ 

ယမ်းြပသည်။

အချိေသာ ရ တ်ေနာက်လိသုတူိုသည် 

သည်အမည်ကို လိုက်ေခ ကသည်။ 

ကိုမျိးဟ ုခပ်အုပ်အုပ်ေခ ကာ ရယ်ေမာ 

လိုက်ကသည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရ ီထွက် 

အလာကို ုံေပါက်ဝမှေစာင့်သည်။ လူ 

အေတာ်ချည်းရှင်းေလမှ အမျိးသမီး 

ထွက်လာိုင်သည်။ ထိုအခါ နန်းကိ ရီ 

သည်     အထီးတည်းမဟုတ်ေကာင်း 

ေတွရသည်။ သူ၏နံေဘးမှာ  အေဖာ် 

တစ်ေယာက်ပါေသးေကာင်း ြမင်ရသည်။

နန်းကိ ရီ၏အေဖာ်မှာ    အသက် 

သုံးဆယ်ေကျာ်၊ ေလးဆယ်နီးပါးရှိပီဟ ု

ခန်မှန်းရသည်။ ေတာက်ပသစ်လွင်ေသာ 

အဝတ်အစား        ဝတ်ထားေစကာမူ၊ 

ေခတ်မေီသာ ဆပံင်ပုစံှံင့ ်အြခယ်အသ 

များရှိေစကာမ ူယင်းအမျိးသမီးကီး၏ 

မျက်ှာမှာ ထူးထူးြခားြခား ဣေ ရလှ 

ေကာင်း မျိးထွန်းသိန်း သတိထားမိသည်။

 မျက်ှာချင်းဆိုင်မိသည်ဆိုလ င်ပင် 

နန်းကိ ရီက မျိးထွန်းသိန်းှင့် သူအပါးမှ 

အမျိးသမီးကီးကုိ မိတ်ဆက်ေပးသည်။

“ကိုမျိး၊ ဒါ အရီေ့မေမ။ ေဒ ေရနံ  

သာခင်ခင်ကီး”

မျိးထွန်းသိန်း အသိအမှတ်ြပေသာ 

အပံးကုိ ပံးြပကာ “ေတွရတာဝမ်းသာ 

ပါတယ်ခင်ဗျာ” ေြပာရသည်။ ကားရ 

ေလ့မရှိေသာ  အမည်တစ်ခုကို  ကား 

လိုက်ရသလိုရှိကာ စိတ်မှာ ဆန်းကယ် 

သလို ြဖစ်သွားမိသည်။

“ေမေမ၊ ဒါ ကိုမျိး။ နာမည်အြပည့် 

အစုံက ကိုမျိးထွန်းသိန်း၊ သူက ဆရာ၊ 

ဓာတုေဗဒြပတာ”

အမျိးသမီးကီးသည် ေလျာ့ရဲေသာ 

အပံးကို ပံးကာ အသိအမှတ်ြပသလို 

ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်သည်။

သူအေပ  အမျိးသမီးကီး ထားရိှအပ် 

ေသာ စိတ်ဝင်စားမ မှာ သည်မ သာြဖစ် 

သည်ဟု မျိးထွန်းသိန်းထင်သည်။ သူ  

မျက်ှာကုိ စူးစုိက်အကဲခတ်ြခင်းလည်း 

မရှိ။    ကာရှည်လည်းကည့်မေန။ 

ချက်ချင်းဆိသုလိပုင် အကည့က်ိ ုအြခား 

သို  လ ဲေြပာင်းလိုက်ေကာင်း ေတွရ 

သည်။ ထိုအတွက် မျိးထွန်းသိန်း၏ 

စိတ်ထဲမှာ မေကျနပ်ချင်လှေပ။

“အရီတို ဒီကားကည့်တယ်ေပါ”့ 

မျိးထွန်းသိန်း ေမးသည်။ နန်းကိ ရီ 

ေခါင်းညိတ်ြပသည်။ 

“ကိုမျိးမှာ ကားပါသလားဟင”် 

ယင်းအေမးအတွက် မျိးထွန်းသိန်း 

ရယ်ရေသးသည်။ 

“မပါပါဘူး။ ကားစီးိုင်တဲ့ အတန်း 

အစားထမှဲာ မျိးထွန်းသန်ိးဆိတုဲန့ာမည် 

မပါဘူးဆိုတာ သိသားနဲများ”

နန်းကိ ရီသည်  ေမးမိသည့်စကား 

အတွက် အားတုံအားနာ ြဖစ်သွားရသည်။

“ဒါြဖင့် ကိုမျိးကိ ုအရီတို လိုက်ပိုေပး 

မယ်ေလ” 

“ကစိ မရိှပါဘူး။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်” 

“တကယ်ေြပာတာပါ။ ကိမုျိး ဘယ်မှာ 

ေနတာလဲ” 

“မေဝးပါဘူး” 

“အားနာလိုလားဟင”် 

“ဒါေကာင့် မဟုတ်ပါဘူးအရ”ီ

မျိးထွန်းသိန်းှင့် နန်းကိ ရီတို အချ ီ

အချစကားေြပာေနသည်ကို ေဒ ေရနံ  

သာ ခင်ခင်ကီး ကည့်ေဖာ်ရလာသည်။ 

သည်တစ်ခါ ကည့လ်ာေသာအကည့မှ်ာ 

စတ်ိဝင်စားမ  အနည်းအကျ်းဆိသုလိပုါ 

သည်။ 

စင်စစ်တွင် နန်းကိ ရအီေနှင့အ်ေလး 

တယူ  တ်ဆက်ခဲ့ေသာ၊ လိုသည်ထက ်

ပို၍    ရင်းရင်းှီးှီးရှိေနေသာ   သူ 

တစ်ေယာက်အေပ  စိတ်ဝင်စားထိုက ်

သည်ဟ ုသေဘာထားေလသလား မသ။ိ

သုိမဟုတ်လ င်လည်း နန်းကိ ရီ၏အသ ိ

အက မ်းစာရင်းထမှဲာ ေယာက်ျားကေလး 

မိတ်ေဆွမပါဝင်ခဲ့။ သူမှာ ေယာက်ျား 

ကေလးမိတ်ေဆွ ရှိေနသည်ကို ေတွရ 

ေသာအခါ ထုိသူမှာ မည်သည့် အမျ ိးအစား 

ဟု အကဲခတ်ချင်ဟန်လည်းတူသည်။

နန်းကိ ရသီည် အမျိးသမီးကီးဘက် 

သို လှည့်ကည့်သည်။

“အရီတို   တစ်ခုခု   စားကဦးမယ ်

မဟုတ်လားဟင”် 

“စားကမယ်ေလ။   အေအးတစ်ခုခု 

ေသာက်ကရေအာင”်

နန်းကိ ရသီည် မျိးထွန်းသန်ိးဘက်သို 

လှည့်လိုက်ြပန်သည်။

“က ဲကိမုျိးပါ အရတီိုေနာက် လိက်ုခဲ”့ 

ဆိုသည်။ 

မျိးထွန်းသိန်းက ြငင်းမည်ြပေသး 

သည်။ 

“ကပဲါကွယ်၊ ဒါေတာ ့လက်ခလံိက်ုပါ” 

အမျိးသမီးကီးက ဝင်ေရာက်တုိက်တွန်း 

သည်။ သည်ေတာ့လည်း မျိးထွန်းသိန်း 

ြငင်းပယ်ိုင်စွမ်းမရှိ။   ြငင်းပယ်မိေလ 

လ င်လည်း ိုင်းရာကျေပေတာ့မည်။

သိုြဖင့် စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို 

ေရာက်ကသည်။    စားရင်းေသာက်ရင်း 

ြဖင့်    စကားေဖာင်ဖွဲြဖစ်ခဲ့ကသည်။

ေကျာင်းဆရာြဖစ်ေသာ မျိးထွန်းသိန်း 

သည် စကားေြပာရာ၌ အထာကိသုသိည်။ 

လူစိတ်ဝင်စားေအာင် စကားေြပာတတ် 

ဆိုတတ်သည်။      ရယ်ရယ်ေမာေမာ 

ေပါ့ေပါ့ပါးပါး    စကားကေလးများကိ ု

ေရးချယ်ေြပာတတ်သည်။   ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးသည ်  မျိးထွန်းသိန်းအေပ  

ေဖာ်ေဖာ်ေရေရ ရှိလာသည်။ မျိးထွန်း 

သိန်း၏ ရယ်ေမာဖွယ်ရာစကားများကိ ု

ရယ်ေဖာ်ရလာသည်။

အဘယ်ေကာင့်        ဟူ၍ေတာ့မသိ။ 

မျိးထွန်းသိန်းသည်       ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး    မိမိအေပ    အာုံစိုက်လာ 

ေအာင်၊    ရင်းရင်းှီးှီးြဖစ်လာေအာင ်

ကိးစားေနမိေကာင်း    ေတွရသည်။ 

ထိုအမျိးသမီးကီးကို ခင်မင်ရင်းှီးစိတ ်

အလိုလိုဝင်ေနမိေလသည်။

သူသည် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ 

မျက်ဝန်းများကိ ုဂတုစိက်ုကည့မ်ေိလရိှ့ 

သည်။ သူ၏မျက်ဝန်းများမှာ  အရိပ် 

တစ်ရပ်      ထင်ေနသည်ဟုထင်သည်။ 

ယင်းအရိပ်သည် ေကကွဲဖွယ် ပုံြပင ်

တစ်ခကုိ ုေြပာေနသည့ှ်ယ် ြဖစ်သည်ဟ ု

လည်း   ယူဆမိသည်။   လူဘဝ၏ 

အဓိပ ာယ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ု  ေဖာ်ကျးေန 

ဟန်လည်း ရှိေသးသည်။ သူ၏  အပံး 

အရယ်တိုမှာ  ရံခါတွင် မျက်ှာြပင်ရှိ 

အေကာအစိုင်တို၏    လ ပ်ရှားမ မ သာ 

ြဖစ်သည်။ ရင်အတွင်းမ ှလ  က်လှဲမ မပါ။ 

မျက်လုံးများကပါလိုက်ပီး    ပံးရယ ်

တတ်ြခင်းမရှိ။     အပံးအရယ်တိုသည ်

ရံခါတွင် ေြခာက်ေြခာက်ေသွေသွိုင ်

လှေလသည်။ ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။    

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ုပ်ရှင်ပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လူတိုသည် ုံအတွင်းမှ လမ်းမေပ သို 

ေဝါခနဲလ ံကျလာသည်။ ပလက်ေဖာင်းေပ တွင် အတုိးတိုး အေဝှေဝှ ြဖစ်ေနကသည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် ုံေပါက်ဝ၌ စု ပံ တိုးေဝှေနေသာလူအကား၌ ပါလာသည်။ 

ေလေအးစက်ေကာင့် ုံအတွင်းမှာ သက်ေသာင့်သက်သာရှိခဲ့သည်။ 

အြပင်သို ထွက်ခဲ့ရပီဆိုေသာအခါ ြပင်ပေလပူပူသည် မခံမရပ်ိုင်စရာေကာင်းေလာက်ေအာင် 

ဆီးကိ တ်ဆက်သည်။ လူနံ၊ ေခ းနံများြဖင့် ငီးစီလာသည်။ 

သူသည် အြပင်သို လုံးလုံးလျားလျားေရာက်ရှိရန် စိတ်ေစာေနသည်။

ယင်းအခိုက်မှာပင် ေနာက်ေကျာဆီမှ . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

မျက်စိ၊ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်မျက်စိ၊ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်

ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး

ေဆးုံအုပ်ကီးုံး၊ မ ေလးမိေဆးုံအုပ်ကီးုံး၊ မ ေလးမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မ ေလးမိ၊ မျက်စိ၊ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့် လည်ပင်း 

ခွဲစိတ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးသည်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် 

(FDA) အသိအမှတ်ြပ၊ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများကုိ ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါများ တင်သွင်းိုင်ရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာများစတင ် - ၉-၆-၂၀၂၂ရက်

 ေရာင်းချမည့်ရက်

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် - ၈-၇-၂၀၂၂ရက ်(ညေန ၄:ဝဝ နာရီ)

၃။ လိအုပ်ေသာ တင်ဒါစည်းမျ်းှင့ ်ေဆးပစ ည်းများအေကာင်းကိ ုသရိှိလိပုါက 

ုံးချနိ်အတွင်း ေဆးုံအုပ်ကီးုံးခန်းသို စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 မနနလ-ေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ မနနလ-ေဆးုံကီး၊ မ ေလးမိ

 ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၁၂၀၀၊ ၀၉-၅၀၈၇၈၅၇ ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၁၂၀၀၊ ၀၉-၅၀၈၇၈၅၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊  သုံးေဒါင့်အိုင် 

(အ .ထ .က-ခွဲ)   Grade-10 မှ 
မစုြမတ်ေဝ၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးထွန်းထွန်းလင်း[၉/ဝတန(ိုင်) 
၀၂၇၇၃၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးထွန်းထွန်းလင်းဦးထွန်းထွန်းလင်း

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (၁၀၄၀/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၁၂၀၀)စ/ပ ေပရိှ ေဒ လှသဇူာ[၁၃/ပဘတ(ိင်ု) 
၀၁၁၅၇၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)အငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် 
(၁၀၄၀/က)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 
RCှစ်ထပ်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ စွဲကပ်တည်ရှိေနေသာအရာများ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေြမအမည်ေပါက်က တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှ ိ
ေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခေံရာင်းချရာ ေဒ သသီခီိင်ု [၁/ဗမန(ိင်ု)၀၅၆၀၂၉]က ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး   အကျိးသက်ဆိုင်သ ူ  မည်သူမဆို 
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းစံုလင်စွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

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

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

 ၂၀၂၂ အာဆီယံမှ

ေြခစမ်းပွ ဲ   သုံးပွဲကစားထားပီး  ှစ်ပွဲိုင်၊ 

တစ်ပွဲ ံးနိမ့်ထားသည်။

ယင်းပိင်ပွဲကို ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် စတင် 

ကျင်းပခဲ့ပီး ှစ်စ်ြပလုပ်သည့်ပိင်ပွဲြဖစ်

ေသာ်လည်း အချိှစ်များတွင် ကျင်းပိုင ်

ြခင်း မရိှသြဖင့် ယခုှစ်တွင် (၁၈) ကိမ်ေြမာက် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ကျင်းပပီးစီးထား 

သည့် (၁၇) ကမ်ိတွင် ထိင်ုးှင့် သစေတးလျ 

အသင်းတိုက ငါးကမ်ိစြီဖင့် အေအာင်ြမင်ဆုံး 

ြဖစ်ေနပီး   ြမန်မာအသင်းက  ှစ်ကိမ်၊ 

မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အီရန် 

ှင့် ဂျပန်အသင်းတိုက တစ်ကိမ်စီ ဗိုလ်စွဲ 

ထားသည်။ အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် 

အချိှစ်များတွင် အာရှအင်အားကီးအသင်း 

များကို    ဖိတ်ေခ ယှ်ပိင်ေစခဲ့သြဖင့် 

ချန်ပီယံဆုရသည့်အသင်းများတွင် ဂျပန်ှင့် 

အီရန်အသင်း   ပါဝင်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုှစ်က ေနာက်ဆုံး 

ကျင်းပခဲ့ပီး သစေတးလျအသင်း ဗိုလ်စွဲခဲ့ 

ေသာ်လည်း ယခုအကိမ်တွင် ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ြခင်းမရှိေပ။                             ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၉ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီး

ဌာန စာေပဗမိာန်ုံးက အပတ်စ် စေနေနတိင်ုး ေရ ေသွးဂျာနယ် 

ကို ထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

၁၁ - ၆ - ၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် ထွက်ရှိမည့ ်ေရ ေသွး 

ဂျာနယ် အတွဲ (၅၄) အမှတ် (၂၄) ၌ မိမိအတွက်သာကည့်ပီး 

ကက်တူေရးေလးေရ ခဲအတွက်   မစ်းစားေပးခဲ့မိေသာ ပိစိ 

အေကာင်း ေရးဖွဲထားသည့ ်“ပိစိပါဝင်ေသာ ပျသံာပျပံါ ထက် 

အာကာ” မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ သခ  ျာပညာရပ်အေကာင်းှင့ ်

၎င်း၏အေရးပါ အရာေရာက်ပံုအေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့် 

“စိတ်ဝင်စားစရာသခ   ျာပညာရပ်ဆိုတာ”  သုတေဆာင်းပါး၊ 

သငူယ်ချင်းများအေပ  အထင်ေသးစတ်ိ ြဖစ်ေပ မေိသာ ေပါေလး 

အေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့ ်“ေပါေလးပါဝင်တဲ ့တကယ်တုံး 

တာက” ှစ်မျက်ှာ ကာတွန်း၊ မမိ၏ိအမျိးအွယ်ကိ ုေဘးရန်က 

ကာကွယ်ေပးုိင်ခ့ဲသည့် ရဲရင့်ေသာ ကျးီအေကာင်း ေရးဖွဲထား 

သည့် “အမျိးကိုချစ်ပါ” ပုံြပင်က  ၊ ရဲရင့်ဖိး၏ လိမ ာပါးနပ်ပုံ 

အေကာင်း ေရးဖဲွထားသည့ ်“အေမ ေလးရရဲင့်ဖိး” တစ်မျက်ှာ 

ကာတွန်း၊ စာေပဗိမာန် စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ြပလုပ ်

ေသာ ေရ ေသွးတိုလက်ရာ စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင် ဆန်ခါတင် 

အဆင့ ်ေရးချယ်ခရံသည့ ်“လငူယ်ှင့မ်ူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်” 

စာစီစာကုံးက  အပါအဝင် eာဏ်စမ်းက  ၊ အဂ  လိပ် စကား 

ဝိင်ုးက  ှင့်ကဗျာက   စံုလင်စွာြဖင့် ထွက်ရိှပီြဖစ်ရာ တစ်ေစာင် 

လ င် ေငကွျပ် ၄၀၀ ြဖင့ ်စာေပဗမိာန် စာအပ်ုအေရာင်းဆိင်ုများတွင် 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

 ြပည်မိ၌ သူနာြပများအား  ဂျတီကုတ်/ဦးေဆာင်းအပ်ှင်း
ြပည်    ဇွန်   ၉

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး  ြပည်မိ သူနာြပှင့်သားဖွားသင်တန်းေကျာင်း၏ 

အပတ်စ် (၂၇)သူနာြပသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား ဂျတီကုတ်/

ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းပွဲကို ယေနနံနက် ၈ နာရီက အဆိုပါသင်တန်းေကျာင်း၌  

ြပလုပ်သည်။

အခမ်အနားတွင်  ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးသိန်းေအာင်က  

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး သင်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ စန်းစန်းေဌးက  ဦးေဆာင်းေပးအပ်ြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများကုိ ဂျတီကုတ်ှင့် ဦးေဆာင်းများေပးအပ်ကပီး သင်တန်း 

သား သင်တန်းသူများက သူနာြပသစ ာဓိ  ာန်ရတ်ဆို၍ ကုဏာအလင်း 

သီချင်းြဖင့်သီဆုိေဖျာ်ေြဖကသည်။ ဆက်လက်၍ ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပညာရည်ခ န်ဆုရရှိသူများကိ ုဆုများချးီြမင် ့

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                    ကိုစိုး(ြပန်/ဆက်)

ဇလွန်မိ၌ အေြခခံပညာမူလတန်းဆင့် လုပ်ငန်းခွင်အကိရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကား
ဇလွန်       ဇွန်       ၉

ဟသ  ာတခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ဦးြမင့်သနး်ဝငး်ှင့်တာဝန်ရှိ 

သူများသည ်ဇလွန်မိနယ်တွင် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဆရာအတတ် 

ပညာသင်တန်းမူလတန်းဆင့်လုပ်ငန်းခွင်အကိ   ရက်တိုသင်တန်းကို 

အ.ထ.က(၁) ဇလွန်အမျိးသားေကျာင်းေဆာင်တွင် သင်ကားေနမ အား 

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကည့် အားေပးခဲ့သည်။

ဇလွန်မိနယ်တွင် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် အေြခခပံညာမလူတန်းဆင့် 

လုပ်ငန်းခွင်အကိရက်တိုသင်တန်းတွင ်ကျား သုံးဦး၊ မ  ၄၇ ဦး စုစုေပါင်း  

၅၀     တက်ေရာက် သင်ကားေနေကာင်းမိနယ်ပညာေရးမှးုံးမှ သရိသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ရမည်းသင်း    ဇွန်   ၉

ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစ့များ မျိးေကာင်းမျိးသန်  

ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး ချည်မ င်ရှည်ဝါစိက်ုဧက ြပည့မ်စွီာ 

စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ရမည်းသင်းမိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝါမျိးေစ့ထုတ် ပညာေပးသင်တန်းကို ယမန်ေန  

နံနက် ၉ နာရီက ကတင်ေကျးရာ ကံဦးေကျာင်း 

ဓမ ာုံ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ စိုက်ပျိးေရး ဦးစီးဌာန  ခုိင်ဦးစီးမှး 

ဦးကည်လင်၊    လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးဝင်းွန် ၊ ရမည်းသင်းမိနယ် ဝါသီးှံတာဝန်ခံ 

ဦးသန်းဝင်းတိုက   သင်တန်းဖွင့ ်လှစ်ရသည့  ်    

ရည်ရယ်ချက်များကိ ု ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ပညာေပးသင်တန်းကိ ုဆက်လက် 

ပိုချရာ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ေပျာ်ဘွယ်မိနယ် 

ဝါမျိးသန် ခမှံ ဦးစီးမှး ဆရာဦးကည်စုိး၊ ေပျာ်ဘွယ် 

မိနယ် ဝါကတ်ိစက်ုမှံ ဆရာဦးခင်ေမာင်ြမင့်တုိက 

ချည်မ င်ရှည်ဝါ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရး သသိင့သ်အိပ် 

သည်များကို  ပိုဂျက်တာြဖင့်    ြပသပိုချပီး 

တက်ေရာက်လာေသာ   သင်တန်းသား ဝါစိုက် 

ေတာင်သမူျား၏   ေဆွးေွးြခင်းကိ ု ြပန်လည်ေြဖကား 

ေပးသည်။

အဆိပုါ ပညာေပးသင်တန်းတွင် ဝါစိက်ုေတာင် 

သူ ၉၀ တက်ေရာက်ကပီး ရမည်းသင်းမိနယ် 

အတွင်း၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် မိုးကိချည်မ င်ရှည် 

ဝါကို ၂၂၁၃ ဧက  စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရကာ 

ရမည်းသင်းမိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ဝါမျိး 

ေစ့ထုတ် စိုက်ပျိးေတာင်သူများအား မျိးေကာင်း 

မျိးသန် ဝါမျိးေစမ့ျား၊ ဝါမျိးေစ ့လူးနယ်ေဆးများကိ ု

အခမ့ဲြဖန်ေဝေပးြခင်း၊ ေြမဩဇာများ ေဈး န်းသက် 

သာစွာြဖန် ြဖးေပးြခင်းစသည်တိုအြပင ်ေတာင်သူ 

များအား အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်းများ၊ စိုက်

ပျိးေရးအသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များကို 

စ်ဆက်မြပတ် ြဖန်ေဝေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လ  င်သန်းတင့် (ရမည်းသင်း)

ရမည်းသင်းမိနယ်၌ ဝါမျိးေစ့ထုတ်ပညာေပးသင်တန်းဖွင့်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ
သစ်ပင်စိုက်လ င် 

တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ 

ကည်ူးရ၏

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့် လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်

ဇွန်  ၁၀၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၀၊    ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၁/၂၀၂၂)
၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ရက်၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ရက်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ရက်၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ရက်
၁။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနတွင ်လစ်လပ် 
လျက်ရှိေသာ စီမံခန်ခွဲေရးဝန်ထမ်း အဆင့် (၁)/ဒုတိယဦးစီးမှး(လစာ န်းကျပ် 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)  ရာထူးေနရာများတွင်  ြဖည့်စွက်ခန်ထားိုင်ရန ်
ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ ) တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်၊(ြပည်တွင်း/

ြပည်ပ သာသနာတ့က သိလ်ုများမှဘဲွများ ေလ ာက်ထားခွင့မ်ြပပါ။)
 (ဂ ) ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ိုးိုးဘဲွရရိှပီးသမူျားအေနြဖင့ ်အသက်(၂၇)

ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ၊ူ မဟာဘဲွရရိှသမူျား အေနြဖင့ ်အသက်(၃၅)
ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ 
ဘာသာရပ်များကုိ ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖစာေမးပဲွ ကျင်းပ 
မည့်ရက်ကိ ုသတင်းစာများ၌ ထပ်မံေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်သမူျားကိ ုလေူတွစစ်ေဆးြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။
၃။ စာေမးပဲွဝင်ေကး(၅၀၀၀)ကျပ်ကိ ုလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 
ဘဏ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေငစွာရင်းေခါင်းစ်အမှတ်(MD-010237)သို ေငသွွင်းချလန် 
ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ေငလွ ဲေလ ာက်လ ာြဖင့လ်ည်းေကာင်း ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ 
သတ်မှတ်ထားေသာေလ ာက်လ ာများကိ ုေနြပည်ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနံုးများတွင် ဝင်ေကးေငွ(၅၀၀၀)ကျပ်ေပးသွင်း 
သည့် ချလန်/ေငွလ ဲေလ ာက်လ ာမူရင်းြပသ၍ ထုတ်ယူိုင်သည်။ ေလ ာက်လ ာ 
ထုတ်ယူသည့်ေနရာ၌ ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  (၁၆:၀၀)နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ 
ေလ ာက်လ ာများကို တင်သွင်းရမည်။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထားများပါရှိရမည-်
 (က) ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းသည့်ချလန/်ေငွလ ဲေလ ာက်လ ာမူရင်း
 (ခ ) အသက်အေထာက်အထားအတွက်   တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်

လက်မှတ်(သိုမဟတ်ု) အေြခခပံညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ် 
မိတ မှန်၊ (ေရးေြဖစာေမးပွဲလာေရာက်ေြဖဆိုသည့်အခါ မူရင်းြပသ 
ိုင်ရမည်။)

 (ဂ ) ပညာအရည်အချင်းအတွက် ဘွဲ/မဟာဘွဲလက်မှတ် မိတ မှန်၊ 
(ေရးေြဖ စာေမးပဲွလာေရာက်ေြဖဆိသုည့အ်ခါ မရူင်းြပသိင်ုရမည်။)

 (ဃ) ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်/အမျိးသားမှတ်ပုတံင်ကတ်(မတိ ) (ေရးေြဖ 
စာေမးပွဲလာေရာက်ေြဖဆိုသည့်အခါ မူရင်းြပသိုင်ရမည်။)

 (င ) (၂)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စပိုစ်အရယ်ဓာတ်ပု(ံ၅)ပုံ၊
 (စ ) ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း   သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏   (၂)လအတွင်း 

ေထာက်ခံချက်
 (ဆ) ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း အမှန်တကယ်ေနထုိင်ေကာင်းှင့် 

အကျင့စ်ာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 
အုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ (၂)လအတွင်းေထာက်ခံချက်

 (ဇ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား မိတ မှန်။ (ေရးေြဖစာေမးပွဲလာ
ေရာက်ေြဖဆိုသည့်အခါ မူရင်းြပသိုင်ရမည်။)

 (ဈ) ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး(၂)ကိမ်အြပည့်ထုိးံှပီးြဖစ်ေကာင်း 
အေထာက်အထားမိတ မှန်။ (ေရးေြဖစာေမးပွဲ လာေရာက်ေြဖဆို 
သည့်အခါ မူရင်းြပသိုင်ရမည်။)

၄။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက မရူင်းေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်ကိ ုမမိတိာဝန်ထမ်းေဆာင် 
သည့ ်ဌာနအကီးအကမှဲတစ်ဆင့ ်သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့ြ်ပချက်ရယူပီး 
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၁၀)၊ 
ေနြပည်ေတာ်သုိ ေပးပိုရမည်။  ကိတင်ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်ကိ ု ေလ ာက်လ ာ 
ထုတ်ယူသည့်ေနရာ၌ တင်သွင်းရမည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မှတ်ထားေသာစာရက်စာတမ်း မြပည့်စံု 
လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလ ာက်လ ာလက်ခရံန် သတ်မှတ်ထားေသာရက်ထက် 
ေနာက်ကျေရာက်ရိှလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခစံ်းစား 
မည်မဟုတ်ပါ။
၆။ ေရးေြဖစာေမးပွဲှင့ ်  လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ု  ေနြပည်ေတာ်၊  မ ေလး၊ 
ရန်ကုန် စာေြဖဌာနများတွင ်ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်သိရှိ 
လိုပါက အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၁၀)၊ ဖုန်း-၀၆၇-
၃၄၁၂၇၉၁သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၅)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ 

ေထာ်ပိုင်လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၉/ခ)၊ ဦးဟာရှင်အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ ေထာ်ပိုင်လမ်းသွယ(်၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၉/ခ)၊ ဦးဟာရှင်အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ထွက်ရှိထားေသာ 

အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေရ၊ မီးစုံပါတစ်ထပ်လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေရ၊ မီးစုံပါတစ်ထပ်လူေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အား ေဒ ေမဇင်က ယ် [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၇၇၈၃၃] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ဦးေကျာ်စွာလတ် [၆/ထဝန(ိင်ု)၀၇၁၄၁၀]မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းအမ်ိေြမ 

ှင့ပ်တ်သက်၍  ကန်ကွက်လိသုည့မ်ည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 

အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 

သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ှင်းေဝ (LL.B) (D.B.L)ေဒ ယ်ှင်းေဝ (LL.B) (D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)

အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး
၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၈၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၈

ဦးေအာင်ကိ ု  ှင့်  ဦးခင်ေမာင်ရီ
(တရားလို)    (တရားပိင်)(တရားလို)    (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ-်၁၂၀၂ ေန တရားပိင ်ဦးခင်ေမာင်ရ ီ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ 
သိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်မှတ်ပံုတင်ေပးေစလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 
၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 
သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၇)ရက်၊ (၁၃၈၄ 
ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၄ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 
တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်
အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 
များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 
များှင့်  သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့်  စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို 
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၉)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ် ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                              (တင်ြမ)                                                                              (တင်ြမ)
                                                                       ခိုင်တရားသူကီး                                                                       ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃/မာန်ေြပ၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၁၁၉၃/ခ၊ ဧရိယာ(၂၀’x၆၀’)၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ် (၄၈)၊ မာန်ေြပ(၁၈)
လမး်အေရှ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးေအးမိင်[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၃၀၄၈၇] ၊ေဒ စန်းလှ[၁၂/သကတ(ုိင်) 
၀၃၃၈၈၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအးမိင် (ဖခင်)
ှင့ ်ေဒ စန်းလှ(မခိင်)တို  ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေစာိုင် 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၄၀၆၈]၊ ဦးေကျာ် 
မင်းိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၀၃၅၈]၊ 
ေဒ ရင်ရင်ခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၅ 
၄၄၆]၊ ေဒ ဇာြခည်ထွန်း[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၄၇၂၇၇]၊ ဦးေကျာ်စွာလွင်[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၄၇၄၁၂]တိုမှ သားသမီး 
အရင်းများေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် တရား
ဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရား 
ုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ ်
လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ် စွန်လ တ်စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန်    ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄စီမံကိန်း(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃၆၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၆၅)၊ ကက်ေမာက်လမ်း၊ ၁၄/စီမံကိန်း(၁)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးဖိုးသိန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၂၆၄]အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား ဦးဖုိးသိန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၄၂၆၄] (ဖခင်)ှင့် ေဒ နီမ(မိခင်)တုိ ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်းစာချပ်အမှတ် (၂၄၉/၂၀၂၂) (၁၄-၁-၂၀၂၂) ြဖင့် ေဒ ခိုင်ခိုင်ကည်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၄၁၇၀၆]မှ ရရိှပီးဂရန်မူရင်းြခကုိက်ပျက်စီးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်းကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် 
(၅၉/၂၀၂၂) (၂-၂-၂၀၂၂) ရက်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက ်
တိုတင်ြပပီး ၎င်းထံမ ှGP (၃၇၃၂/၂၀၂၁) (၁၅-၆-၂၀၂၁)ရသူ ေဒ ေချာစုလ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၉၃၃၅၃]မှ ပါဝါေပးသူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် 
(၆၀/၂၀၂၂) (၂-၂-၂၀၂၂)ကုိ တင်ြပပီး ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                        ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ 
                                                                                        မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန၊                                                                                         မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂K)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(V၂၉)၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၄)ဧက၊ ေြမကွက ်

တည်ေနရာအမှတ် (၆၃)၊ (၉၂)လမ်း၊ ကန်/

ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်၊ ဦးလားဇယ် အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀) ေြမငှားဂရန်(သက်ကုန်)ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးလားဇယ်(ခင်ပွန်း)ကွယ် 

လွန်သွားပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စန်း 

စန်းြမင့်(ခ) ေဒ စံပယ်လ  င်[၁၂/သလန 

(ြပ)၀၀၁၆၅၇]မှ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ 

ကတိသစ ာြပလ ာများ၊  ဂရန်မူရင်း၊ 

ေသစာရင်းများတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 

လာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်၊

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
ဖခင်အမည်(၄)မျိးှင့် လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းဖခင်အမည်(၄)မျိးှင့် လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

က န်မ ေဒ လားမွန်ရှားမီး[၁၂/ဒဂဆ(ုိင်)၀၀၄၂၈၀]၏ အိမ်ေထာင်စု 

လဦူးေရစာရင်းတွင် က န်မ၏ ဖခင်အမည်မှာ ဦးလာလ်ှယ်မာှင့ ်ဦးဗန်လလ် 

ှယ်မာဟုလည်းေကာင်း၊ က န်မ၏ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့ ်ဥပေဒ 

ဘွဲလက်မှတ်တိုတွင ်က န်မ၏ ဖခင်အမည်မှာ ဦးဗန်လားှယ်မာဟုလည်း 

ေကာင်း၊ က န်မ၏ တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့ ်အထက်တန်း 

ေရှေနလိုင်စင်တိုတွင် ဦးဗန်လားှဲယ်မာဟုလည်းေကာင်း ေဖာ်ြပထား၍ 

က န်မ၏ ဖခင်အမည်မှာ (၄)မျိးြဖစ်ေနေသာ်လည်း လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်း 

သာြဖစ်ပါသည်။      

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄/၅(တန်ဖိုးနည်း)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၂၁၂+၁၂၁၃၊ ဧရယိာ (၁၁၀ေပx
၇၅
၇၃ ေပ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် ၁၂၁၂+၁၂၁၃၊ 

သီရိေဇယျာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခုိင် အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမအား အမည်ေပါက်ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ 
ေဒ မိချိသဲ[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၅၆၈၈]မှ ပါမစ်မူရင်းတွင ်မိသားစုဓာတ်ပုံ၊ ေဆာက်လုပ်
ေနထိင်ုခွင့လ်က်မှတ်ှင့ ်ေြမပုမံရူင်းစာရက်တိုတင်ြပပီးေရ ေြပာင်းမည့သ်မူျား၏ ရာဇဝင် 
အကျ်းချပ်ှင့် ေြမေနရာချထားေပးခံရသူများ၏ မှီခိုသူများစာရက်တို တင်ြပိုင်ြခင်း 
မရှိဘဲ ပါမစ်မစုံြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက ်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။        ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်၊

   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန    မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မီး သတိြပမီး သတိြပ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သသံမုာလမ်း၊ 

အမှတ် (၂၆၉-က/၂၇၀-ခ)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၈) ထပ်ခွဲတိုက်မ ှပထမထပ ်(ေြခရင်းခန်း)၊ 
ဧရယိာ(၁၀၂၆) စတရုန်းေပရိှ မနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်
ခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်ဝင်းထွဋ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၆၈၁၄]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးေဇယျာသိန်းထွတ်[၅/ကလထ(ိုင်)၁၃၅၈၈၆] မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  
ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာသိန်းထွတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေဇယျာသိန်းထွတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B, WIPO (Switzerland)LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09450023651, 09- 793568375Ph-09450023651, 09- 793568375

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၁/၂)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာှင်းဆ ီ

အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (1/A)၊ RC (၁၈) ထပ်တိုက်မှ  ၇-လ ာ၊ အခန်းအမှတ် 
(0707)၊ ဧရယိာ (၆၀၀) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၅၉၅၃]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်လင်းထက် (ခ)ဦးေအာင်သူဟိန်း[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၂၆၅၆၆]၊ 
ေဒ ဇာနလွီင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၂၇၀၁]တို မှ  အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက  ဤေကညာပါသည့် 
ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည့်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်လင်းထက်(ခ) ဦးေအာင်သူဟိန်းှင့် ေဒ ဇာနီလွင် တို၏ ဦးေအာင်လင်းထက(်ခ) ဦးေအာင်သူဟိန်းှင့ ်ေဒ ဇာနီလွင် တို၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး
LL.B, WIPO (Switzerland)LL.B, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09450023651, 09- 793568375Ph-09450023651, 09- 793568375

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

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

အဖ ဦးဟိုစီလုံး ှင့ ်  အမိ 

ေဒ ြဖွယ်ေလးတို၏   သမီး 

မဟိုေမေဟွှင့်  Flora  သည် 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

အဖ  ဦးဟိုစီလုံး ှင့ ်  အမိ  

ေဒ ြဖွယ်ေလးတုိ၏           သမီး 

မဟိုေမကးှင့်  Nova  သည် 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၉)၊ အခန်း(၅)ဟုေခ တွင်ေသာ (၇)ထပ်တုိက်၏ ဒုတိယထပ်(၃)လ ာ(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၆၁'
၂ x ၄၅') တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်ကုိ လက်ရိှလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးခင်ေမာင်ဆင့်[၉/မနမ(ုိင်)၀၈၅၀၄၃]
မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွ
ြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းေဌး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၃၂၄၆၂]မှ အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 
လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာဝင်း   ဦးရန်ိုင်လင်း   ေဒ ရီရီလွင်ေဒ သ ာဝင်း   ဦးရန်ိုင်လင်း   ေဒ ရီရီလွင်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၁၅၂၆၆)  (စ်-၁၇၈၉၂)   (စ်-၅၂၄၉၉)(စ်-၁၅၂၆၆)  (စ်-၁၇၈၉၂)   (စ်-၅၂၄၉၉)
အမှတ်-၁၃၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်-၁၃၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၀၅၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၀၅၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၂၅၃/၄ (ဘီ)၊ (၄-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆ စတုရန်းေပ) ဓာတ်ေလှကားပါ 
တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည ်
ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်ေမာင်သန်း [၇/ပမန(ုိင်)၁၀၇၆၆၇] ကုိင်ေဆာင် 
ထားသူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွေဒ ေမသူှင်း [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၃၄၈၅] မှ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။  ထိုအေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်ေနအထိ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ေမသူှင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေမသူှင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စိမ့်စိမ့်မျိး LL.B, D.I.Lေဒ စိမ့်စိမ့်မျိး LL.B, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၀၉/၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၀၉/၂၀၁၉)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၈၆၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၈၆၈၃

တိုက်(၇/၀၀၃)၊ ြမသီတာလမ်းှင့် ဂ မာလမ်းေထာင့်၊ ၉၂-ရပ်ကွက်၊တိုက်(၇/၀၀၃)၊ ြမသီတာလမ်းှင့ ်ဂ မာလမ်းေထာင့်၊ ၉၂-ရပ်ကွက်၊
ယုဇနအပိုင်း (၂)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ယုဇနအပိုင်း (၂)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၆၅၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၆၅၁၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သရဖီလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် 

(အေရှပိုင်း)မိနယ် (ဦးသာဘန်း AD-၀၃၅၉၀၃) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား 

အမည်ေပါက် ဦးသာဘန်း(AD-၀၃၅၉၀၃) ခင်ပွန်းကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အုန်းကျင် 

[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၄၇၈၇] မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်

(ဂရန်) မူရင်းတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန ်ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၂)ထပ်ပျ်ေထာင် အေဆာက်အဦ 

(၁)လုံးရှိပီး ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ အုန်းကျင်မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

စာချပ်(ဂရန်)မူရင်း တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန ်

ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပ ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပ ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ သံဒင်း(၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၈၈)ဟေုခ တွင်ေသာေြမကွက်အမှတ်-(သဒံင်း)၄၆/၂၈၈၊ ေြမယာမှတ်ပုတံင်အမှတ်စ် 

(၃၀၂၄၁)၊ ဒုအရာခံဗိုလ်ေကျာ်စိုး(HBE-၀၄၃၂၈၄) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ 

ေြမအကျယ်(၄၀ေပx ၆၀ေပ)အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာေြမ၏ (ေခါင်းရင်း 

ဘက်ြခမ်း)(၂၀ေပx၆၀ေပ) ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အသီးသီးကိ ု

ဦးေကျာ်ေကျာ်[၁၄/ကလန(ိင်ု)၁၅၀၉၂၈]က အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက် 

အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို၍ က ်ုပ် 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 

စရန်ေငွကို ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အိမ် ခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေတဇာြမငိမ်းေအာင်(LL.B)ဦးေတဇာြမငိမ်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၀၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၀၇)

အမှတ်-၅၇၁၊ ဒုထပ်၊ ွယ်နီ(၉)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၅၇၁၊ ဒုထပ်၊ ွယ်နီ(၉)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၈၇၈၀၀၀၈၅၊ ၀၉-၉၇၀၄၉၄၆၂၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၈၇၈၀၀၀၈၅၊ ၀၉-၉၇၀၄၉၄၆၂၈

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊  ခင်းသာရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်း 

မကီး၊ အမှတ်(၁၄၂)၊ (၂)ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တိက်ုမှ စတတု ထပ်(ဝဘဲက်)အခန်း၊ 
အမှတ်(၀၉)ကိ ု  ဦးချစ်စိန်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၆၆၁၃]ထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆ ွ
ဦးေအာင်သူ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၃၁၁၈]သည် (၆-၄-၂၀၂၀)ရက်ေနက 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏သေဘာတူညီချက်မပါ
ဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းြခင်းများမြပလုပ်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာပါသည်။

ဦးေအာင်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းွန်(LL.B)ဦးသန်းွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)
အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၉၁)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ 

(၆-လ ာ)(ေခါင်းရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း (၁၂၁'
၂ x၅၀')ေပရိှ တုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် လက်ရှိထားသူ 

ေဒ စမ်းေသာ်တာဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၆၅၄၃၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေဇာ်(LL.B)ဦးဝင်းေဇာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၄၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၄၉)

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-5056944Ph: 09-5056944

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၉၉/က(ေဘာ့ကန်)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၅၃/၁)၊ ဧရိယာ(၀.၃၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁/က၊ ေအာင်ေဘာဂလမ်း၊ 
ေဖါ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဦးတင်ဝင်း အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ၊ လ/န ၃(ခ)
ရပီး ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်း(DNU-၀၀၈၁၆၈)ထံမှ ေြမအေရာင်းအဝယ်စာ
ချပ်အမှတ်-၁၆၅၄/၉၅(၂၅-၇-၉၅)ြဖင့် ေြမကွက်၏အစိတ်အပုိင်း (၃၀'/၂၇'x၆၀'/၅၅')ကုိ 
ဝယ်ယူခဲ့သူ ေဒ ေဟမာတင့်ေဝ[၁၂/အစန(ိုင်)၀၉၄၄၅၆](ေအေကဘ-ီ၂၀၂၀၈၅)ထံမှ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၇၈၁၂/၂၀၂၀)(၃-၃-၂၀၂၀)ြဖင့် (GP)ရရှိသူ 
ေဒ ခင်ကည်သန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၁၂၄၅၃၁]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း၊ 
ပါဝါပ်ုသမ်ိးြခင်းမရိှပါေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ အမည်ေပါက်စာချပ်၊ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်၊ မိမိ ပိုင်ဆိုင်သည့် အပိုင်းအား တစ်ဖက်သတ်တရားဝင်ခွဲစိတ်တိုင်းတာ
ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါေကာင်းှင့ ် ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ြဖစ်ေပ လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပတင်ြပပီး 
ေြမကွက်ခွဲစိတ်ေြမပုံကူးှင့် ေြမတိုင်း ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                                    

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၇)ထပ် 

တိုက်၏ (၃)လ ာ၊ ေခါင်းရင်းခန်း ေပ(၂၀x၆၅) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းကို တရားဝင ်

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူေဒ ေအးမိုးလ  င်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၄၃၉၅]

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ေကသီငိမ်း [၁၂/လကန(ုိင်)၀၃၂၄၄၆]ှင့် 

ေဒ ေကသွယ်သန်း [၁၂/လကန(ိုင်)၀၃၂၄၄၄]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တုိှင့်တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ြပလုပ်သည့်တုိက်ခန်းကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းြမင့်  (LL.B, WIPO, Switzerland)             ေဒ စုြမတ်မွန်(LL.B)ေဒ သန်းြမင့်  (LL.B, WIPO, Switzerland)             ေဒ စုြမတ်မွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)                                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၃၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၄)                                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၃၇၈)

အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါ၊ (၈)လ ာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အေပ ဘေလာက်)၊ အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါ၊ (၈)လ ာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အေပ ဘေလာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈၊ ၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၂၈၀၂၄၂၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈၊ ၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၂၈၀၂၄၂၀၀

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ကျိက်လတ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ကျိက်လတ်လမ်း၊ 
အမှတ်(၁၈)ရှိ Hall (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၁၈)ရှိ Hall (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ်၊ 

၂-လ ာ၊ (၂၁.၆ ေပx ၄၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် ၂-လ ာ၊ (၂၁.၆ ေပx ၄၀ ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် 

တိုက်ခန်းအားဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။တိုက်ခန်းအားဝယ်ယူရန ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ှင်းွန်  [၆/ကဝန(ိုင်)၀၂၅၆၇၆] ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)Japan-ဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆-E)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄စီ+၈၅ဘီ)၊ 

(ဝ.၂၂၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၁၂/စီ၊ အင်းယားလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေမာင်ြမစိန ်
(ဒီ/အာရ်ဂျအီင-်၀၀၆၆၆၉) အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ (မစိုက်ပျိးေြမ)အား အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူ
ဦးြမစန်ိသည် (၂၅-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကက(ခ) ေဒ ကကချိ 
[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၁၈၀၇၅]ှင့ ်သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ြမစစု ံ[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၀၉၅၇]၊ 
ေဒ သဆဲြုမတ် [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၃၀၂၆] ၊ ဦးထက်ရာဇာ[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၇၁၂၈]တိုက အေမ ွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ဦးြမစိန်၏ ေသဆုံးမ  
လက်မှတ်၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ခင်ပွန်း/ဖခင်ြဖစ်သူ  ဦးြမစိန် ကွယ်လွန်ပီးေနာက်မိမိတုိ (၄) ဦးက 
သာလ င် အထက်ပါ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ 
ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အည ီတရားဝင ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ မိမိတိုမှလွဲ၍  အြခား 
အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ  ကတသိစ ာြပ 
လ ာ(၁)ေစာင်၊ ေထာက်ခကံတသိစ ာြပလ ာ (၂)ေစာင်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား (၄)ခ၊ု အမည် 
ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်-၄၃/၁၉၇၅(၁၀-၁-၁၉၇၅)တုိကုိတင်ြပ၍ အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ သီရိမာလာလမ်း၊ အမှတ်-

၅၆-ဒီ တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၉ သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၂/င/၁/

စ+၂/င/၂/က-ဘ၊ီ ဧရယိာ (ဝ.၂၅၂) ဧကရိှ ေြမအမျိးအစား-B (အမ်ိရာေြမသတ်မှတ်) 

ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးeာဏ်ထွဋ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၇၂၉၃၁]က သမီးအရင်း 

ြဖစ်သ ူေဒ ြဖမင်းသက် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၄၈၃၆]အား ေမတ ာြဖင့ ်အပိင်ုေပးကမ်း 

ြခင်းစာချပ်ြဖင့် အပုိင်ေပးအပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ေမတ ာြဖင့် ေပးကမ်းြခင်းမှတ်ပံုတင်စာချပ်ကုိ ဥပေဒအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်လှတင် (LL.B)ေဒ ခင်လှတင် (LL.B)

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

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ ကံဘဲ့လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ ကံဘဲ့လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်-၁၀/B(ရာမ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၊ 
ဧရယိာ ၁.၉၄၈ဧက၏အစတ်ိအပိင်ုးေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၄၅/၄၇၊ သီရိမဂ  လာ 
လမ်းသွယ(်၁၃)၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ အင်း 
စိန်မိနယ် (ဦးဘေတ) အမည်ေပါက်- B 
(အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်)ေြမအား  ရန်ကုန် 
ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမအေထွ 
ေထွမ အမှတ်- ၁၈/၂၀၂၁ြဖင့် အေမွထိန်း 
လက်မှတ်စာထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထား 
ေသာအမ တွင်  ေဒ ှင်းစိန်အားအေမွထိန်း 
လက်မှတ်စာ ထုတ်ေပးရန်ချမှတ်သည့ ်၂၈-
၁၀-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ တရားုံး/အမန်ိ၊ ထုံးပုကံျ 
အပီးသတ်အမိန်ှင့် အေမွထိန်းလက်မှတ် 
စာ၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားုံး တရား 
မ အေထွေထွမ အမှတ် (၂၇/၂၀၂၁)ြဖင့် အေမွ 
ဆက်ခံြခင်း ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇ အရ စီမံခန်ခွဲ 
ခွင့ေ်လ ာက်ထားရာတွင် ေဒ ှင်းစန်ိအား စမီ ံ
ခန်ခွဲခွင့ ်ြပေကာင်း အမိန် ချမှတ်ခဲ့သည့် 
၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီရင်ချက်ှင့်ထံုးပံုကျ 
အပီးသတ်အမိန်တို  တင်ြပ၍ ေဒ ှင်းစိန် 
[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၂၂၃၇၃] မှ လ ဲအပ်ထားေသာ 
အေထေွထေွထကွိယ်ုစား လှယ်လ ဲစာအမှတ် 
(၁၀၅၇၃/၂၀၂၀) (၂၆-၈-၂၀၂၀)၊ ပါဝါေပးသူ 
သက်ရိှ ထင်ရှားရိှေကာင်း ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်း 
မရှိပါေကာင်း  တရားုံး ကျမ်းကျနိ်လ ာတို 
တင်ြပပီးေဒ ှင်းစန်ိထမှံ (GP) ရရိှသ ူေဒ ရင် 
ရင်ေဟွး[၁၂/အလန(ုိင်)၀၁၈၀၈၅]မှ အေရာင်း 
အဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိရုန်    ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍(၇)ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင ်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေရ အန်ုးပင်အမ်ိရာစမီကံန်ိး-၄၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း 

လမ်း၊ တိုက်(၄/၄)၊ အခန်းအမှတ်(၀၂၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့်တကွ 
ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရမီတာ၊  အဲယားကွန်းတိုကိ ု
တုိက်ခန်းမူလ အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးဝင်းြမင့်ေအာင် [၅/ရဘန(ုိင်)၁၁၂၆၄၄]ထံမှ စာချပ် 
ြဖင့ ်အပီးအပိင်ု ဝယ်ယခူဲသ့ ူေဒ ခင်ြမင့်ေဌး(ခ) ေဒ ေဌးေဌးလ  င် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၇၁၂၄] 
က ြပန်လည်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း တင်ြပလာမ အေပ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွကလည်း အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း) အေထာက် 
အထားြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
အားဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးလှေဖ    ဦးလှေဖ    

B.Sc, R.LB.Sc, R.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၃၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၃၉၁)

တိုက် ၄/၄၊ အခန်းအမှတ်-၀၃၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ-၄၊ ေကျာင်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်တိုက် ၄/၄၊ အခန်းအမှတ်-၀၃၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ-၄၊ ေကျာင်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၅၁၇ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၅၁၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင ်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈) ၊ ေြမကွက  ်

အမှတ်(၇၉၈)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 

၇၉၈၊ ဓမ ရာဇာလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 

မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးတင်ေမာင ်

လွင်(DZ-၀၀၁၄၅၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည် 

ေပါက် ဦးတင်ေမာင်လွင်အား တရားပိင ်

ထားကာ ေဒ ှင်းေဝခိင်ုမှ တရားလိြုပလပ်ု၍ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ တရားုံး၏ 

တရားမကီးမ အမှတ်-၃၀/၂၀၂၁ ြဖင့ပ်ဋညိာ် 

အတိုင်းေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံ

တင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့်စွဲဆိုခဲ့ရာ 

အုိင်ဒီကရီရရိှခ့ဲပါသြဖင့် တရား းံ( ကုိယ်စား) 

ဘလီစ်ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ုမှ တရားမကီးမ အမှတ်- 

၃၀/၂၀၂၁ ၏ ၁-၂-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ စီရင်ချက် 

ဒီကရီ၊  ယင်းတရား ံး၏ တရားမဇာရီမ  

အမှတ်-၁၂/၂၀၂၂ ၏   ေနစ်မှတ်တမ်း၊ 

ဘီလစ်ခန်အပ်စာ၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်  ေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်

ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ် 

ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း       ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)၊ ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်၊ 

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊  ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 

မိပတ်လမ်းအမှတ်-၂၇၅ တွင် ေနထိုင်ေသာ ေမာင်စိုးပိုင်(ဘ) 

ဦးစိုးိင်ု[၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၂၂၉၄၁]ကိင်ု ေဆာင်သသူည်  မဘိများ၏ 

ဆိုဆုံးမမ များကိ ုနားမေထာင်ဘဲ မိမိသေဘာဆ ြဖင့် အိမ်ေပ မှ 

ဆင်းသွားပါသြဖင့်  သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်စွန်လ တ်လိုက်ပါ 

ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝတိုအား တာဝန်ယ ူ

ေြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုေတာပ့ါေကာင်း အများသေိစရန်  ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးစိုးိုင်                            မိခင် ေဒ ချိချိမာဖခင် ဦးစိုးိုင်                            မိခင် ေဒ ချိချိမာ

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၉၇၀၉]        (TKA-၀၈၉၁၁၇)[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၉၇၀၉]        (TKA-၀၈၉၁၁၇)

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ြမစ်ကီးနားမိ၊ မိသစ်ကီးကွက် 

သစ်၊ နယ်ေြမ(၁၅)၊  အမှတ်(၄၂၆)ေန 
ေမာင ်ေကျာ ်ေဇယျဦး၏    ဖခင် 
ဦးေကျာ်စိုး  (ခ) ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး    
[၅/တဆန(ိုင်)၀၇၄၅၂၀]  သည် 
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါသည်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်  ေမာင်ေဇာ်လုံး[၁/

မကန(ိုင်)၂၀၁၅၈၇]၏   ပတ်စ်ပို 
နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့် ေတွရှိက   အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၆၅၇၂၂၃၀ဖုန်း-၀၉-၂၆၆၅၇၂၂၃၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မခင်နီလာ[၁/မကန(ိုင်) 

၁၂၆၅၁၁]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ် (မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်    ေတွရိှ 

က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၆၇၈၄၅၂၂၂၃ဖုန်း-၀၉-၆၇၈၄၅၂၂၂၃

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဒါရာရမ်း[၁/ဝမန 

(ိုင်)၀၉၉၃၄၇]၏   ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဆနူရ်ီ[၉/မကန 

(ိုင်)၁၆၅၉၂၆]၏  ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ် ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။  ဖန်ုး-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

 အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ကီးပွားေရး(မ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၅၆၀-ခ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအမ်ိကိ ုအမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့ ်(MTTA-၀၀၁၄၈၈) ထမှံ ဆက်စပ်ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ 
အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်တိုြဖင့ ်ဦးတင်ကည်မှ ဝယ်ယလူက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ု၍ ဦးတင် 
ကည ်ကွယ်လွန်ပီးေနာက ်တရားဝင်သားသမီးအရင်းများြဖစ်ေသာ ေဒ ြမစိုးဦး [၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၁၂၀၉၄၀]၊ ေဒ ခင်ေအးထွန်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၅၅၉၀၈]၊ ေဒ သက်သက်ဦး 
[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၄၂၁၇၉]၊ ဦးေအာင်မျိးဝင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၆၁၂၉၃]တိုက လက်ရိှ 
ထား ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပကမ်းလှမ်းခဲသ့ည့အ်ေပ  က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူကအပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုကတစိာချပ်ချပ်ဆိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက် 
ှင့်ေနအိမ်တို၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက ်
အေရးဆိုလိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ
ှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၉၄)
အမှတ်(၂)၊ (၃)လ ာ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)၊ (၃)လ ာ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၈၁၄၇၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၈၁၄၇၅

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရိှဌာနများတွင် အသုံးြပရန်အတွက်လိအုပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ယာ်ယ ရားှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများကိ ုသတ်မှတ်ေနရာအေရာက်ကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်စိတ်ပါဝင ်

စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

စ်    ပစ ည်းအမျိးအမည်                  အေရအတွက်     စ်   ပစ ည်းအမျိးအမည်     အေရအတွက်စ်    ပစ ည်းအမျိးအမည ်                 အေရအတွက်     စ်   ပစ ည်းအမျိးအမည ်     အေရအတွက်

(၁)    30 Tons Truck Crane ၁ စီး     (၄)  Amphibious Excavator(7.5 Tons)     ၂ စီး

(၂)     Dump Truck(Tipper)(2Tons) ၃၀ စီး     (၅)  Flat Bed (15 Tons)         ၁ စီး

(၃)    Dump Truck(Tipper)(3Tons) ၁၀ စီး     (၆)  50 KVA Generator         ၂ လုံး

၂။    အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့စ်ည်းကမ်းချက်များကိ ု၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု

(၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ၁၂:ဝဝ နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစစိစ်ေရးချယ်မည့ရ်က်အား 

ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။

၃။   တင်ဒါပံုစံအား မိေတာ်ခန်းမ (ပထမထပ်) ဘ  ာေရးှင့်ေငွစာရင်းဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယူေရးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူ 

ိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ကျစီေုကျးရာေန ေဒ အန်ုး[ု၁၂/

ဒဂန(ိင်ု)၀၂၁၃၈၈]မှ ဦးဝင်းမင်းထိက်ု(ဘ)ဦးဝင်းေဆ ွ[၁၄/ပသရ(ိင်ု) 

၁၀၈၅၅၁]၊ အမှတ်(၆၃)၊ သီရိလမ်း၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း 

မိနယ် ေနထိင်ုသအူား အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၄၈၀၅/ 

၂၀၂၀)ြဖင့ ်(၂၅-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင်ေပးအပ်ထားခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ 

၎င်းအေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအား ေဒ အန်ုး ုမှ  ယေနေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ အုန်းု[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၃၈၈]ေဒ အုန်းု[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၃၈၈]

အယခူမံ ဆိင်ုရန် ချန်ိးဆိသုည့ေ်နရက်ကိအုယခူတံရားပိင်များသို အယူခံမ ဆုိင်ရန် ချန်ိးဆုိသည့်ေနရက်ကုိအယူခံတရားပိင်များသုိ 

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ်-၃၉၂၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ်-၃၉၂

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး   ှင့်           ေဒ ဝိုင်းအိစက်

(အယူခံတရားလို)                 (အယူခံတရားပိင်)(အယူခံတရားလို)                 (အယူခံတရားပိင)်

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ ဩဂတ်ုလ ၁၂ရက်စဲွပါ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး တရားမ 

ကီးမ -၇၈၄/၂၀၁၉ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကိုအယူခံမ ။

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ အကျ်းသားအမှတ် အစ(မ)၁၉/၀၁၁၉၆/က 

အင်းစိန်ဗဟိုအကျ်းေထာင်   ိုင်ငံသားအမှတ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၈၅၄၃]ေန 

အယူခံတရားပိင ်ေဒ ဝိုင်းအိစက(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

ယခအုမ တွင် ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့ ်အမန်ိကိ ု

အယူခံတရားလိုမှ  အယူခံမ တင်သွင်းရာ  ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်း 

တင်သွင်း၍ ထိအုယခူမံ ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း 

၁၁ ရက်)တွင် ဆုိင်ဆုိရန် ဤံုးေတာ်မှချန်ိးဆုိလုိက်သည်။ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤအယခူမံ တွင် သင့အ်တွက်ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပ 

ထားသူ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို 

သင်မရှိသည့်အခါတွင ်တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

ထုိအြပင် သင်ကအယူခံုိင်ခွင့်ရိှေသာ ဤအယူခံမ တွင် ဒီကရီကုိ တရားမ 

ကျင့ထ်ုံးဥပေဒအမန်ိ ၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ ကန်ကွက်လိလု င် ချန်ိးဆိထုားေသာ 

အချန်ိအတွင်း  ဤကဲသ့ိုသင်ကကန်ကွက်ေကာင်း ဤအယခူံုံးေတာ်၌ အေကာင်း 

ကား အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (မိုမိုေအာင်)   (မိုမိုေအာင်)

   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ က န်းေတာလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ က န်းေတာလမ်း၊

 အမှတ်(၃၃)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ၇ လ ာ၊  အမှတ်(၃၃)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ၇ လ ာ၊ 

ေြခရင်းခန်း၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ)ခန်ရိှ ေရ၊ မီးအစု ံပါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်းအား ေြခရင်းခန်း၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ)ခန်ရိှ ေရ၊ မီးအစု ံပါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်းအား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်

တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ခင်စိုးစိုးဝင်း [၉/မနမ(ိုင်)၀၅၆၄၃၄] ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများ 

ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

09-777797911, 09-789877799, 09-79993393909-777797911, 09-789877799, 09-799933939



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ပုသိမ်မိ၊ PEC    ကိုယ်ပိုင ်

အထက်တန်းေကျာင်း၊ ဒုတိယ 

တန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

(ဘ)ဦးလင်းေမာင်ဝင်း၏ သမီး 

ြဖစ်သူ    မအိမ့ ်ချမ်းြမမိုးအား     

မေရ စင်ထက်ဟ ု  ေြပာင်းလေဲခ ဆိ ု

ပါရန်။ 

မေရ စင်ထက်မေရ စင်ထက်

ရန်ကန်ုမိ၊ အေရှဒဂု(ံ၁၅)ရပ်ကွက်၊ သဇင်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၇၂၃(ခ)၊ ရန်ကန်ုမိ၊ အေရှဒဂု(ံ၁၅)ရပ်ကွက်၊ သဇင်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၇၂၃(ခ)၊ 
အကျယ်ေပ (၄၀x ၆၀) မှ (၂၀x၆၀)ေပ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် အကျယ်ေပ (၄၀x ၆၀) မှ (၂၀x၆၀)ေပ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်
ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(အမ်ိ) အေဆာက်အဦ (ေရ/မီး) အပါအဝင် ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (အိမ်) အေဆာက်အဦ (ေရ/မီး) အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း

အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိကိ ုစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ သန်းသန်းွယ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၉၀၄၆] 
ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွေဒ ခိင်ုမွန်ချိ [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၆၆၂၅]က ဝယ်ယရူန် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထား အြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ ်
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးညီညီေအာင် (စ်-၁၄၃၇၁)ဦးညီညီေအာင ်(စ်-၁၄၃၇၁)

LL.B, DL.101 WIPO (Switzerland), Diploma in Software LL.B, DL.101 WIPO (Switzerland), Diploma in Software 
Engineering, Diploma in EnglishEngineering, Diploma in English

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၃၆)၊ ၃-လ ာ (B)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  အမှတ်(၃၆)၊ ၃-လ ာ (B)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-73160186, 09-778920320မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-73160186, 09-778920320

အယူခံမ ဆိုင်ရန်ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိုအယူခံတရားပိင်များသို အယူခံမ ဆိုင်ရန်ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိုအယူခံတရားပိင်များသို 
အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ်-၁၅၁၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ်-၁၅၁

၁။ ေဒ ေအးေအး  ှင့်              ၁။ ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်
၂။ ဦးြမင့်ိုင ်   လမီတိက် (၎င်း၏ကိယ်ုစားေချးေငွ
၃။ ဦးေအးိုင်  ဌာနမန်ေနဂျာ-ဦးကည်စိန)်
၄။ ေဒ စိုးစိုးိုင ်  ၂။ ဦးေကျာ်ြမင့်
   ၃။ ဦးဝင်းိုင ်(ကွယ်လွန်သူ  
   ေဒ စန်းရှင်၏ တရားဝင ်
   ကိုယ်စားလှယ)်

(အယူခံတရားလို)  (အယူခံတရားပိင်)(အယူခံတရားလို)  (အယူခံတရားပိင)်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်

တရားုံးတရားမကီးမ -၇၆၆/၂၀၁၁ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမန်ိကိ ုအယခူမံ ။
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိလမ်း၊ အမှတ်-၃၀ ေနအယူခံ 

တရားပိင ်(၂) ဦးေကျာ်ြမင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။
ယခအုမ တွင် ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့် 

အမန်ိကိ ုအယခူတံရားလိမှု အယခူမံ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင် 
စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိုအယူခံမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ရက(်၁၃၈၄ခုှစ်၊ 
နယုန်လဆုတ် ၁၁ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မ ှချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက် 
ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပထားသကူိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာေရာက် 
ခ့ဲလ င် ၎င်းအယူခံမ ကိ ုသင်မရိှသည့်အခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စီရင် ဆံုးြဖတ် 
လိမ့်မည်။

ထိုအြပင်သင်က အယူခံိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဤအယူခံမ တွင် ဒီကရီကို 
တရားမ ကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂အရ ကန်ကွက်လိုလ င် 
ချနိ်းဆိုထားေသာ အချနိ်အတွင်း ဤကဲ့သိုသင်က   ကန်ကွက်ေကာင်း 
ဤအယူခံုံးေတာ်၌ အေကာင်းကားအစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (မိုမိုေအာင်)   (မိုမိုေအာင်)
                လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး                 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၂)၊ သူက ယ်(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၃၇-ခ) ေပ(၁၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 
(ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 
ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ  အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆုိြပသူ ဦးသက်ုိင်ေအး 
[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၇၂၀၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ  ေဒ ခင်မာမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တတူကွ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးြပတ်သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၇၈/၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၇၈/၁၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၉၈၆၁၄၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၉၈၆၁၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၁)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၆၆၁)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ 

(၁၆/၄)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  ဦးေမာင်ေမာင်ကည[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၅၂၁၃]ှင့် 

ေဒ ခင်ချိချိ [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၄၅၂၁၂] အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များထမှံ အထူးကိယ်ုစား 

လှယ်စာရယ၍ူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရယထူားေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေထွး 

ေလး [၁/မကန(ိုင်)၀၀၉၄၆၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက                                         ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက                                         ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၀၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၂၀၆၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၂၀၆၁)၊ စိန်ပန်းမိင်(၁)လမ်း၊ (၁၄၀)ရပ် 
ကွက်၊  ဒဂံု/ေတာင်မိနယ်၊ ဦးသန်းွန်    
[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၉၈၆၁၆]အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမ အမည်ေပါက် 
ဦးသနး်ွန်ထံမှ အရပ်ကတိ အေရာငး် 
စာချပ်(၈-၇-၂၀၀၆)ြဖင့်(၂၀'x ၆၀') ဝယ်ယူ 
ထားသေူဒ နနီခီိင်ု[၇/ပခန(ိင်ု)၀၅၂၅၁၂]
ှင့် အရပ်ကတိအေရာင်းစာချပ် (၂၂-၈-
၂၀၀၆)ြဖင့် (၂၀'x၆၀') ဝယ်ယူထားသ ူ ဦးေရ  
သန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၇၆၂၈]တို ပူး 
တွဲ၍ ပါမစ်မူရင်း (အိမ်ရာေဆာက်လုပ်
ေနထုိင်ခွင့်ှင့်မီှခုိသူများ စာရင်းပါဝင်ြခင်း 
မရှိ) တင်ြပ၍  ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသည်။ ပါမစ်မစုြံဖင့ ်ဝယ်ယခူဲသ့ည် 
မှာမှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ အမှတ်  
၃/၂၄၅၇/၂၀၂၂ (၂၂-၃-၂၀၂၂)ြဖင့်  ဝန်ခံ 
ကတိြပတင်ြပလာပါသြဖင့် ေြမြပင်ကွင်း 
ဆင်းခ့ဲရာေြမြပင်တွင်(၂)ထပ်RC အေဆာက် 
အဦ(၁)လံုးှင့်(၁)ထပ်ပျ်ေထာင်သွပ်မုိး 
အေဆာက်အဦ (၂)လုံးရှိပီး၊ ကိုယ်တိုင ်
ေနထိင်ုေကာင်း တင်ြပ၍ ဂရန်သစ် (ပါမစ် 
မစံု) ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံု 
ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုေံြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄ 

တိုးချဲ)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်A-၃၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း- 
(၂၉၀၀စတရုန်းေပ) ရိှ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ တွင်ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည်  ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစမံီကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန တွင်  
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေအာင်မင်း [၉/မမန(ိုင်)၀၆၃၃၅၄] အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိှင့ ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
ဒတုယိ ဗိလ်ုမှးကီးေအာင်မင်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ  အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းေကးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄) ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ် က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ  
များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ

(၂၂)ရိှ ေဒ ေအးေအးဝင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၆၉၇၁]၏ (၂၂)ရိှ ေဒ ေအးေအးဝင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၆၉၇၁]၏ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍အများသိေစရန် ေကညာြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍

 ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အမှတ်(၇၉)၊ 

ပထမထပ်ေန ေဒ ကျင်ကျင်ြမ[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၅၈၃]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာပါသည-်

၁။   ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃)၊ စက်မ ဇုန်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၂)၊ ဧရယိာ(၀.၁၆၇)ဧက ေြမှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံး။

၂။   ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၇၉)၊ 

ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂       ေပx ၅၀ေပ)၏  အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး။

၃။  ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၆)၊ အခန်း 

အမှတ်(ဂျ)ီ၊ ဘယ်ညာှစ်ခန်းတဲွ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx ၅၀ေပ)၊ ေဟာင်ေကာင်(၂)

လ ာတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏  အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ ေအး 

ေအးဝင်းမ ှ၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးလှမျိးေအာင(်ခ)ဦးေထွးေလး ပိုင်ဆိုင်အကျိး

ခစံားခွင့ရိှ်ေသာ အစအုားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်စုတံစ်ရာ 

ြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွလ ဲေြပာင်းြခင်းများအား ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ခွင့မ်ရိှပါေကာင်း ေကညာ 

ခဲ့ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁)ေြမှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလံုးသည် ယခင်က ေဒ ကျင်ကျင်ြမ၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးလှမျိးသိန်း 

အမည်ေပါက် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှမျိးသန်ိးသည် (၁၆-၆-၂၀၀၂)ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေအာင်မဝှာ(ခ)မကျင်ကျင်ြမမှ အေမဆွက်ခ ံ

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာစာချပ်ကိုချပ်ဆို၍ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိေသာ 

ပစ ည်း ြဖစ်ေကာင်း သိေစလိုပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၂)တုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ဦးလှမျိးသိန်းမှ 

ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်စာချပ်ြဖင့် ၁၉၉၆ခုှစ်တွင် ဝယ်ယ ူ

ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ရာ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ကျင်ကျင်ြမမှ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် 

ခွင့်ရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၃) တုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ေဒ ကျင်ကျင်ြမ၏ 

ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးလှမျိးသန်ိး မှ ေဒ ေအးေအးဝင်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးလှမျိးေအာင် 

ထသံို ၂၀၀၁ခှုစ်၊ ဩဂတ်ုလ(၂၇)ရက်ေနတွင် တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ် 

ကိ ုချပ်ဆိ၍ု လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှမျိးေအာင် 

သည်(၂-၈-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲသြဖင့် ၎ငး်၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအး               

ေအးဝင်းမှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်း  ဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ 

တိုက်ခန်း ြဖစ်ရာ ေဒ ေအးေအးဝင်း၏  တစ်ဦးတည်းသေဘာဆ ြဖင့်ေရာင်းချ၊  

ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်းပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း သိေစလိုပါသည်။

ထိုေကာင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁)ှင့(်၂)ပါ မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ 

ပစ ည်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေဒ ကျင်ကျင်ြမ တစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင ်

ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေသာ ပစ ည်းများြဖစ်သြဖင့ ်

ေဒ ေအးေအးဝင်း ေကညာထားသည့်အတိုင်း အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁)

ှင့(်၂)၏ မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအရပ်ရပ်တွင် ေဒ ေအးေအးဝင်း၏  ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ဦးလှမျိးေအာင ်ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိေသာ အစုဟူ၍လည်းေကာင်း၊ အေမွ 

ဆက်ခ ံပိင်ုဆိင်ုမ အစဟု၍ူလည်းေကာင်း  (လုံးဝ)မရိှေကာင်း  ေဒ ေအးေအးဝင်းှင့ ်

အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကျင်ကျင်ြမ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကျင်ကျင်ြမ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ဖိးလတ်(LL.B)  ဦးေမာင်ေအာင်(LL.M)ဦးေအာင်ဖိးလတ(်LL.B)  ဦးေမာင်ေအာင(်LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၆၈)

အဓိပတိ(Law Firm)အဓိပတိ(Law Firm)

အမှတ်-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၀၅၂၁၈၅၊ ၀၉-၄၅၃၃၀၇၁၅၅ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၀၅၂၁၈၅၊ ၀၉-၄၅၃၃၀၇၁၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဆးိုးတန်းငမ်ိး 

ချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ် 
(၅၁၂) တည်ရိှရာ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမ 
တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 25E 7၊ ေြမကွက်အမှတ် 
ပ မတန်းစား၇၂၊ ဧရိယာ(၀.၀၇)ဧက၊ ဦးေမာင် 
ြမင့် (AA-၀၈၂၉၀၂)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် (ဖခင်) 
ဦးေမာင်ြမင့်သည် (၁-၉-၂၀၁၀)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း၊ (မိခင်)ေဒ ေအးသန်း (ခ) 
ေဒ ေစာဟန်သည် (၅-၅-၂၀၂၁) ရက်တွင ်
လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့ ်
ေဒ ြမသစ ာ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၅၉၉၃]မှ 
တစ်ဦးတည်းေသာ  သမီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ 
အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူ   တစ်ဦးတစ် 
ေယာက်မ မကျန်ရှိေကာင်း (၁-၁၀-၂၀၂၁)
ရက်တွင်ကျနိ်ဆိုသည့် ဒဂုံမိနယ်တရားုံး
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)
ေစာင်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စု 
လဦူးေရစာရင်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်တင်ြပ၍ ေဒ ြမ 
သစ ာမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ၁၉၉၇ခှုစ်တွင် ဦးေမာင်ြမင့မှ် 
ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားြခင်းများှင့ ်၁၉၉၉ 
ခုှစ်တွင် ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးေလ ာက်ထား
ြခင်းအား ဌာနဝင်စာအမှတ် (၂၄၈၀/၁၈-၃-
၂၀၂၂)ြဖင့၁်၉၉၇ ခှုစ်တွင် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားြခင်းမှာ   အေဆာက်အဦေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ပီး ၁၉၉၉ခုှစ်တွင် 
ဘဏ်ေချး ေြမပုံမှာထုတ်ယူခဲ့ပီး ဘဏ်ေချး 
ထားြခင်းမရှိဘဲ အိမ်အေြပာင်းအေရ ၌ 
ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်းှင့် ဘဏ်ေချးေြမ
ပုံေပျာက်ဆုံးသွားြခင်းှင့်   ပတ်သက်၍ 
ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက  
တာဝန်ယူ  ေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာြဖင့ ်ရှင်းလင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာရာ တရားဝင် ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

၁
၂



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ (ုံးချပ်)ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ (ုံးချပ်)

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွတွင်လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ 

ဒုတိယစာရင်းအင်းမှး (လစာ န်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာ (၅၁) 

ေနရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ြပည့်စုံသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ေလ ာက်ထားသူများသည ်၆-၇-၂၀၂၂ရက်တွင်အသက ်(၃၀) ှစ်ထက် 

  မေကျာ်လွန်ေစရ။

 (ဂ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက၆-၇-၂၀၂၂ရက်တွင် အသက် (၃၅) ှစ်ထက်မေကျာ် 

  လွန်ေစရ။ (သက်ဆုိင်ရာဌာနအကီးအကဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ဝန်ကီးဌာနမှ 

  တစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည)်

 (ဃ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး   ေဒသမေရး  သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

  ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ-

  (၁) စီးပွားေရးတက သိုလ်များမှပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲရရှိသူများ

   M.P.A, M.B.A, M.Dev.S, B.Econ(Stats),B.Econ(Eco),  

   B.Com, B.B.A, B.B.M,  B.Act, B.Dev.S, B.A(Eco), B.A(B.M)

  (၂) B.Sc(Stats)

  (၃) B.C.Sc(သိုမဟုတ်) B.C.Tech

  (၄) B.A (English)

 (အထက်ပါဘဲွအားလံုးအတွက် မဟာဘဲွရရိှသူများလည်းေလ ာက်ထားုိင်ပါသည်။)

 (စ) ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာအသုံးြပိုင်ရမည်။

 (ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသူြဖစ်ရမည်။ (ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ)

 (ဇ) အနည်းဆုံး (၅) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဈ) တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွံုးခဲွများတွင်ေလ ာက်ထား

  သူများအား ေလ ာက်ထားသည့်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင်ဦးစား

  ေပးခန်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပံုစံများကုိ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ ေနြပည်ေတာ်ံုးချပ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲုံးခွဲများတွင်လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ၏ 

Website ြဖစ်ေသာ https://www.csostat.gov.mm တွင်လည်းေကာင်း Download 

၍ ထုတ်ယူိုင်သည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပူးတွဲပါရှိရပါမည-်

 (က) ဝင်ေကးေပးသွင်းသည့်ချလန်မူရင်း။

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ ။ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ဂ) အသက်အေထာက်အထားအတွက်အေြခခံပညာအထက်တန်း

  ေအာင်လက်မှတ်မိတ ။ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ။(မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်

  ေရးထိုးရန်)

 (င) ရက်သတ ပတ်(၂)ပတ်အတွင်း ိုက်ကူးထားေသာပတ်စ်ပိုဓာတ်ပု(ံ၂)ပုံ။

  (ဓာတ်ပုံေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

  ေရးသားရန)်

 (စ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက ်သက်တမ်းရှိေသာအလုပ်သမား 

  မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ ။ (ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူချနိ်တွင ်မူရင်း 

  တင်ြပိုင်ရမည)်

 (ဆ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် လွန်ခ့ဲေသာ (၁) လအတွင်း ရရိှထားေသာ 

  အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်းသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စု

  အပ်ုချပ်ေရးမှးုံး၏ေထာက်ခခံျက်ှင့ ်ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ 

  မိနယ်ရဲစခန်း၏ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 (ဇ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မူရင်းှင့်

  ဌာနဆိုင်ရာြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံချက်မူရင်း။ 

၅။ စာေမးပွဲဝင်ေကးကျပ် (၁၀၀၀/-)ကို (ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ေငွစာရင်းအမှတM်D-010550) စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်း

အဖွဲသိုေပးသွင်းရမည်။

၆။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် ေလ ာက်လ ာများကုိ  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဗဟုိစာ 

ရင်းအင်းအဖွဲ (ုံးအမှတ်-၃၂)၊ ေနြပည်ေတာ်သို   လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်ေသာ ်

လည်းေကာင်း၊ စာတုိက်မှမှတ်ပံုတင်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲုံးခွဲများတွင်လည်းေကာင်း ၇-၇-၂၀၂၂ရက ်ေနာက်ဆုံးထားပီး 

ေလ ာက်ထားရပါမည်။

၇။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါကအပုိဒ် (၄) ပါ အေထာက်အထားများပါရိှေသာ ေလ ာက်လ ာကို

သက်ဆိုင်ရာဌာနအကီးအကဲမှတစ်ဆင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲုံးသို၈-၇-၂၀၂၂ရက်

ေနာက်ဆုံးထား၍ေပးပိုရန်ှင့် ကိတင်ေလ ာက်လ ာမိတ တစ်ေစာင်ကို ဗဟိုစာရင်း 

အင်းအဖွဲုံးသို ၇-၇-၂၀၂၂ရက်တွင ်တိုက်ိုက်ကိတင်ေပးပိုရန်ြဖစ်ပါသည်။

၈။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် မကုိက်ညီသူများ၊ ပူးတဲွတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်း 

အချက်အလက်မြပည့်စံုသူများှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေသာ ေလ ာက်လ ာ 

များကို လုံးဝ(လုံးဝ) ထည့်သွင်းလက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၉။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ေနြပည်ေတာ်(ုံးချပ်)၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ဗဟို 

စာရင်းအင်းအဖဲွုံးများတွင်၂၃-၇-၂၀၂၂ရက်တွင် ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပီးေြဖဆိခွုင့ ်ကတ်ြပား 

များကိေုလ ာက်လ ာတင်သွင်းခ့ဲေသာဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွံုးများတွင်၁၈-၇-၂၀၂၂ရက် 

မှစ၍ထုတ်ေပးပါမည်။ ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများလာေရာက်ထုတ်ယူရာတွင်ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားကိ ုတစ်ပါတည်း ယူေဆာင်လာရပါမည်။

၁၀။ ေြဖဆုိရမည့်ေရးေြဖစာေမးပဲွဘာသာရပ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်-

 (က) ြမန်မာစာှင့်အဂ  လိပ်စာ  (၂) နာရီေမးခွန်း

 (ခ) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတှင့ ်  (၂) နာရီေမးခွန်း

  အေထွေထွဗဟုသုတ 

 ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများကိုသာ  တ်ေြဖစာေမးပွဲှင့် ကွန်ပျတာစစ်

ေဆးြခင်းြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၁။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟိစုာရင်းအင်းအဖဲွ 

(ုံးအမှတ်-၃၂)၊ စမီခံန်ခဲွေရးဌာနစတ်ိသိုလကူိုယ်တိင်ုြဖစ်ေစ၊ ဖန်ုးနပံါတ်၀၆၇-၄၀၆၃၂၉၊ 

၄၀၆၃၇၂သိုြဖစ်ေစ ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁/ထူပါုံ) ၊ ေြမကွက်အမှတ  ်
(၁၅၃၀/ခ)၊ ဧရယိာေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၁၅၃၀/ခ၊ ထပူါု(ံ၁၆)
လမ်းအေရှ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ဦးေကျာ်ေသာင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၉ 
၀၃၃] ၊ ေဒ ရီရီ ြမင့ ်(TKA-၀၀၅၅၅၂) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား 
တရားလို ေဒ တင်တင်မိုးမှ တရားပိင ်
ဦးေကျာ်ေသာင်း၊ ေဒ ရီရီြမင့်တိုအေပ  
သာေကတမိနယ်တရားံုး၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇ြဖင့် မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစ 
လိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီရရှ ိ
သြဖင့် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ အုိင်ဒီကရီ 
တာဝန်ခံမိတ မှန်၊ သာေကတမိနယ် 
တရားုံး၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၂၈ ၏(၁၂-၈-၂၀၂၀)  ရက်စွဲပါ 
တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းတာဝန်ခံမိတ 
မှန်၊ သာေကတမိနယ်တရားုံး၏ (၁၃-
၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၅၆၃/ဇာရီ- 
၂၈/၂၀၂၀ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်မရူင်းတုိတင်ြပ၍ တရား ံး 
ကုိယ်စား ဘီလစ် ေဒ မုိးပပမျိး[၁၂/ဥကတ 
(ိုင ်)၁၄၈၈၅၇]မှ အေရာင်းအဝယ  ်
စာချပ်ရန်  ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍     (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထံုးလုပ်နညး်များအတုိငး်  
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်
ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို အယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိ ု

အယူခံတရားပိင်များသို အေကာင်းကားစာအယူခံတရားပိင်များသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ် ၁၅၀၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ် ၁၅၀
ေဒ ေအးေအး                     ှင့် ၁။  ြမန်မာိုင်ငံသားများ 

  ဘဏ်လီမိတက်  (၎င်း၏ ကုိယ်စား 

  ေချးေငွဌာနမန်ေနဂျာ-

  ဦးကည်စိန်)

 ၂။  ဦးေကျာ်ြမင့်

  [ကိုယ်တိုင်ှင့် ကွယ်လွန်သူ

  (၂) တရားပိင ်ေဒ စန်းရှင်၏ 

  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ]်

(အယူခံတရားလို)                               (အယူခံတရားပိင်)(အယူခံတရားလို)                               (အယူခံတရားပိင)်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်စဲွပါ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး 

တရားမကီးမ -၂၀၃/၂၀၁၁ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကို အယူခံမ ။

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိလမ်း၊ အမှတ်-၃၀ ေန အယူခံ 

တရားပိင ်(၂) ဦးေကျာ်ြမင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့ ်

အမိန်ကုိ အယူခံတရားလုိမှ အယူခံမ တင်သွင်းရာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပံုတင်စာရင်း 

တင်သွင်း၍ ထုိအယူခံမ ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် 

၁၁ရက်)တွင် ဆိင်ုဆိရုန် ဤံုးေတာ်မှ ချန်ိးဆိလုိက်ုသည်။ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ 

သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက်ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပ 

ထားသူ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို သင်မရှိ 

သည့်အခါတွင် တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

ထိုအြပင် သင်က အယခူံိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ဤအယခူမံ တွင် ဒကီရကီိ ုတရားမ 

ကျင့ထ်ုံးဥပေဒအမန်ိ ၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ ကန်ကွက်လိလု င် ချန်ိးဆိထုားေသာ 

အချနိ်အတွင်း     ဤကဲ့သို    သင်က ကန်ကွက်ေကာင်း   ဤအယူခံုံးေတာ်၌ 

အေကာင်းကားအစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည်။

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

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                              (မိုမိုေအာင်)(မိုမိုေအာင်)

   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၀)၊ 

ေအာင်သဒိ ိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၉၄/က) ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးစန်ိတတ်ိ အမည်ေပါက် 
သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၂၃x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ေဒ လှလှေဌး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၃၀၉၉]ှင့် ဦးေကျာ်ွန်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၄၀၀၃၄]ကုိင်ေဆာင်သူတုိသည်အမည်ေပါက်ထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိုးသီတာလ  င် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၂၂၂၂]မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ဆက်သွယ်၍ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကိုပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ -   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ -   န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုးသီတာလ  င် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)ေဒ မိုးသီတာလ  င် ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

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

အေနာ်ရထာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်-၁၁၊ အခန်းအမှတ်-၂၀၄(ဘီ)(၆-လ ာ) 
ဟေုခ တွင်ေသာ လေူနတိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းှင့ဆ်က် ယ်လျက်ရိှေသာ 
ေရ၊ မီး၊ မီတာအပါအဝင် သက်ဆုိင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အဝဝကုိ 
ဦးထွန်းေအာင်၊ ေဒ တင်မာလွင် တိုထံမှ က ်ုပ်၏အမ သည်များြဖစ်ေသာ 
(၁)။ ေဒ ခင်စ ာ [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၆၅၀၆] (၂)။ ဦးကိုေလး [၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၂၆၅၀၇]၊ (၃)။ ေဒ စနး်စနး်ဝငး် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၃၁၀၄]၊ (၄)။ 
ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၄၂၈]၊ (၅)။ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင ်[၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၄၂၇] တိုက (၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အရ ဝယ်ယူ၊ လက်ေရာက်ရရှိ 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

     ေဒ သ ာစိုး(စ်-၈၄၂၅)  ေဒ ေစာယုဇာ(စ်-၉၉၀၀)      ေဒ သ ာစိုး(စ်-၈၄၂၅)  ေဒ ေစာယုဇာ(စ်-၉၉၀၀) 
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၇၆၉၅၊ ၀၉-၂၅၂၈၆၈၂၃၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၇၆၉၅၊ ၀၉-၂၅၂၈၆၈၂၃၈

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမက(၄၃)၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ Grade(1) 

မှ အဖ ဦးသွင်မျိးေအာင်၏သား ေမာင် 

သစ်ေနစအား     ေမာင်ဟိန်းထူးခန်ဟ ု

ေြပာင်းလ ဲေခ ဆိုပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမှတ်(၈)၊ အလယ်တန်းေကျာင်း၊ 

ေြမာက်ဥက လာပ Grade(8-B)မှ ေမာင် 

ငိမ်းချမ်းေဇာ်အား ေမာင်ဥက ာေကျာ်ဟု 

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ဥက ာေကျာ်ေမာင်ဥက ာေကျာ်



ဇွန်   ၁၀၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိလုမ်းှင့ ်သတီာလမ်းေထာင့၊် 

တိက်ုအမှတ်(၂၀)၊ အခန်းအမှတ်(ပ မထပ်)ေြခရင်းခန်း၊ ၆-လ ာဟေုခ တွင်သည့် 
အကျယ်(၂၃ ၁၂  x ၄၈)ေပရိှ တိက်ုခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ြဖဝင်းသန်[၁၂/မရက(ိင်ု) 
၁၁၉၆၈၅]+၁ ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ အလယ်ေရ ဂံုတုိင်ရပ်ကွက်၊ ေရ ဂံုတုိင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၁/ဘီ)တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၈ ဘ/ီေအ-၂)၊ ေြမအမျိးအစား ဂရန်ရိှေြမပုိင်ေြမ၊ အမည်ေပါက် မသန်းတင်(Saw Hock  Seong ၏သမီး) 
ဧရိယာ (၀.၀၂၂)ဧကရှိ ေြမကွက်ထဲမ ှအစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေသာ မျက်ှာစာ-၄၃ ေပ၊ အ ေရှအေနာက် ၁၆ ေပ၊ ေတာင်ေြမာက ်၄၃ ေပ၊ 
ခန်မှန်း (၃၄၄)စတရုန်းေပခန်  ဧရယိာ(၀.၀၂၂)ဧကအား တရားဝင်ခဲွစတ်ိရြခင်းမရိှေသးေသာ (၀.၀၀၈)ဧကခန်ရိှ ေြမကွက်ကိ ုအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အမှတ်-၂၃၇၆/၂၀၂၀၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၈/၂၀၁၈(တရားလို ဦးစိုးိုင်ှင့ ်
တရားပိင် ဦးေကျာ်ထင်ပါ ၉ ဦးအမ )၏ ၂၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်ေန  အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးရန် အိင်ုဒကီရှီင့စ်ရီင်ချက်၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၃/၂၀၁၉ ၏ ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေနအမိန်တိုြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးစိုးိုင်[၅/စကန(ိုင်)၀၄၉၀၂၇] ကိုယ်စား 
အမရပူရမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၃၁/၂၀၂၁ ြဖင့် ရရှိသူ ဦးခင်ေမာင်လတ ်[၁၂/
ကတတ(ိုင်)၀၂၂၂၃၆]မှ ယင်းေြမ၏ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၂၈၇၁/၂၀၀၆၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၂၃၇၆/၂၀၂၀၊ 
တရားုံးအမန်ိတုိှင့် ပါဝါေပးသူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ပါဝါြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းမရိှေသးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
တိုကိုတင်ြပ၍ ဧရိယာ(၀.၀၂၂)ဧက၏ Portion အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကုမ ဏီဖျက်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကုမ ဏီဖျက်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
NOTICE OF CEASING TO CARRY ON BUSINESSNOTICE OF CEASING TO CARRY ON BUSINESS

IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMARIN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
BY OVERSEAS CORPORATIONBY OVERSEAS CORPORATION

CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP  COMPANY LIMITED (MYANMAR BRANCH)CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP  COMPANY LIMITED (MYANMAR BRANCH)
က ်ုပ်အား အခွင့်အေရး တာဝန်လ ဲအပ်သူ CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP  COMPANY LIMITED (MYANMAR 

BRANCH) (107192077) ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
NOTICE IS HEREBY ACCORDING TO AUTHORISATION OF “CHINA RAILWAY 21ST  BUREAU GROUP  COMPANY 

LIMITED (MYANMAR BRANCH)  (107192077)”
ိုင်ငံေတာ်အတွင်းတွင ် ြပည်ပေကာ်ပိုေရးရှင်းြဖစ်ေသာ CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP COMPANY LIMITED 

(MYANMAR BRANCH) (107192077) သည်  (၁၂-၅-၂၀၂၂) တွင် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်မ မှ ရပ်စ၍ဲ မှတ်ပုတံင်စာရင်းမှ 
ပယ်ဖျက်ေကာင်းှင့ ်ေက းမီကင်းရှင်းေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP  COMPANY LIMITED (MYANMAR BRANCH) (107192077)is ceased  to carry 
on its business in Myanmar by overseas corporation  starting from 12 May 2022 and is declared solvency.

ကုမ ဏီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကုမ ဏီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
Authorised ByAuthorised By
ေဒ ရီရီေအာင်ေဒ ရီရီေအာင်

DAW YI YI AUNGDAW YI YI AUNG
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

LIQUIDATORLIQUIDATOR
B.COM, C.P.AB.COM, C.P.A

SEA SMILE LEGAL CONSULTING LIMITEDSEA SMILE LEGAL CONSULTING LIMITED
NO(1A/3), Than Thu Mar Road , Myin Thar (11) Street, South Okkalar Township, Yangon.NO(1A/3), Than Thu Mar Road , Myin Thar (11) Street, South Okkalar Township, Yangon.
Email: Email: seasmileservice @ gmail.com                Phone: 09-970555888                Phone: 09-970555888

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

သားဖွားမီးယပ် ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်သားဖွားမီးယပ ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ သားဖွားမီးယပ် ေရာဂါအထူးကေုဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် တက်ေရာက် 

ကသုလျက်ရိှေသာ လနူာများအား ကသုေပးရန်လိအုပ်ေသာ FDA အသအိမှတ်ြပ 

ေဆးဝါးများှင့် ေဆးပစ ည်းများကုိ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )

    နံနက် (၉:ဝဝ)နာရီ

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )

    ညေန(၁၆:ဝဝ)နာရီ

၃။ တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်

လာေရာက်ဝယ်ယူစုံစမ်းိုင်ပါသည-်

 - သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

  ဥတ ရသီရိမိနယ်

 - ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်-၀၉- ၂၅၀ ၅၀၀ ၇၂၈၊ ၀၉-၄၃၀ ၃၃၀၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၅၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးေရ ေမာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၇၆)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
(ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ တင်ေအးှင့် ဦးေအာင် 
သန်းေအးတို၏ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်(မတိ )ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစား ေြမကွက် 
ှင့်တကွ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
အဆိုြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ တင်ေအး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၈၀၈၆]ှင့် ဦးေအာင် 
သန်းေအး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၈၁၁၉၇]တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆုိ 
ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၅)၊ အခန်းအမှတ်-ဒတုယိထပ်(၃)လ ာဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 
ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုကန်ထိက်ု ဦးစတံင်မှတစ်ဆင့ ်မလူပထမ 
ဝယ်ယထူားသ ူဦးြမတ်ေကျာ် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၂၅၃၀၄] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ ဦးညညီ[ီ၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၀၃၈၆၈]ှင့် ဦးေကျာ်ိုင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၇၄၄၂]တိုက ြပန်လည် 
ဝယ်ယူပီး ၎င်းတုိှစ်ဦးသာလ င် ယခုလက်ရိှတွင် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိုပီး ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ေဒ သမိ့သ်မိ့ေ်ချာ[၇/ညလပ(ိင်ု)၁၂၇၇၉၆]က ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူ၍ီ ေရာင်းဖိုးေင ွ
များအနက်မှ စရန်ေငွအချိေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက မည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ (၁၄)ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းယုယုမိုး LL.B (စ်-၄၈၉၈၂/၂၀၁၇)ေဒ ဝင်းယုယုမိုး LL.B (စ်-၄၈၉၈၂/၂၀၁၇)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓရိာဇ် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၁၇၈/ထ)၊ (အလျား ၄၀' x အနံ ၁၀၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

ကို အမည်ေပါက် ေဒ လူစုရန်(ခ)ေဒ လူစူရ န် [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၃၈၂၁၃]ထံမှ 

ဦးေအာင်မိုး [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၆၆၅၈၉]ကအဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ထားရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ လက်ဝယ်ရှိေကာင်း၊ 

ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံ၍ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူပါ 

သြဖင့ ်စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားမူရင်းတိုှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက် 

အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးကည်သာဦး LL.Bဦးကည်သာဦး LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၈၄/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၈၄/၂၀၂၁)

အမှတ်(၂၀၈) (ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အလယ်ဘေလာက်)၊အမှတ်(၂၀၈) (ပထမထပ်)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အလယ်ဘေလာက)်၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၂၈၂၁၁၁၁၂၊ ၀၉-၇၆၈၂၁၁၁၁၂ဖုန်း ၀၉-၄၂၈၂၁၁၁၁၂၊ ၀၉-၇၆၈၂၁၁၁၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက် (ေအာင်ချမ်းသာ 

တိုးချဲကွက်သစ)်၊  အကွက်အမှတ် (L.143)၊  အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊  ဧရိယာ 

ဧက (၀.၀၅၅)သည် ဦးကတံင့ ်(SRM ၀၇၈၀၇၄) အမည်ြဖင့ ်လေူနထိင်ုခွင့ထ်တ်ုေပးထား 

ေသာ စလစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိကုိ 

ယခုအခါ ဦးမျိးမင်းသူ [၇/အဖန(ိုင်)၀၅၉၅၂၁]မှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့်ဝယ်ယူပီး 

လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပါသည်။ ဦးမျိးမင်းသမှူ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ြပန်လည်ေရာင်းချ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့် ဦးeာဏ်လ  င်ထွန်း [၇/ပမန(ုိင်)၁၁၆၀၇၀]က 

ဝယ်ယူရန် ေြမတန်ဖိုးအနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသု ူ

များရှိပါက ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 

အထားမူရင်းအြပည့်အစုံှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးeာဏ်လ  င်ထွန်း [၇/ပမန(ိုင်)၁၁၆၀၇၀]ဦးeာဏ်လ  င်ထွန်း [၇/ပမန(ိုင်)၁၁၆၀၇၀]

အမှတ်(၇၈၉)၊ ေဝဇယ ာ (၁၈)လမ်း၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၈၉)၊ ေဝဇယ ာ (၁၈)လမ်း၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၀၂၄၅၊ ၀၉-၅၀၅၆၇၀၁ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၀၂၄၅၊ ၀၉-၅၀၅၆၇၀၁

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၁ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၁ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။  ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖ ြပပါ ေရနံတူးေဖာ်/ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင် ့ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

(၁) DMP/L-025(22-23) 2 7/8" and 2 3/8 Seamless External Upset Tubing     Ks
 (Retender) (2) Items
(၂) DMP/L-051(22-23)  428 XL Link Cable (4 FDU-One Link) (40) Nos    Ks
 (Retender)
(၃) DMP/L-059(22-23) Skid Mounted Crude Transfer Pump with Engine     Ks 
 (Retender) (850 IGPM x 500 PSI) (1) Set
(၄) DMP/L-159(22-23) Electrical Materials for 500 KVA Sub Station (3) Groups    Ks
(၅) DMP/L-160(22-23) Barytes Powder (Local) (3000) Tons    Ks
၂။ အတ်ိဖွင့်တင်ဒါပုစံမံျားကိ ုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနြမန်မာေ့ရနှံင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလပ်ုငန်း၊ ုံးအမှတ် 
(၄၄) ၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ ်(energy.energy.
gov.mmgov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု(၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီ(၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစီမံဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို (လူကိုယ်တိုင်)(လူကိုယ်တိုင)်  လာေရာက်ေပးသွင်းရန ်ြဖစ်ပါသည်။

 ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊  ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 
 ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

စက်မ လယ်ယာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၆)ဟုေခ တွင်သည် အကျယ် 
(၄၀x၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေဆဇွင်ဝင်း[၁/ရကန(ိင်ု)၀၄၂၆၂၈]
ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိုပါက ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B, D.M.L, D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B, D.M.L, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ အြမန်လမ်းမကီးထိန်းသိမ်းြပြပင်

ေရးှင့ ်ကီးကပ်ေရးအဖဲွမှ ရန်ကန်ု-မ ေလးအြမန်လမ်းမကီးတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာ 

ေရးှစ် ြပည်ေထာင်စုေငွလုံးေငွရင်း(မူလ)ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ 

အတွက် လုိအပ်ေသာ (ဒီဇယ်ဆီှင့်   Guard Rail စသည်)များအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်။

၂။ လုိအပ်သည့် ဒီဇယ်ဆီှင့် Guard Rail  ပစ ည်းအေသးစိတ်စာရင်းှင် တင်ဒါစည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များကိ ုအြမန်လမ်းမကီး ထိန်းသိမ်းြပြပင်ေရးှင့ ်ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၊ 

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ံုး၊ ေနြပည်ေတာ်(စီလမ်းဆံု)တွင် ံုးချန်ိအတွင်း စံုစမ်းဝယ်ယူ 

ိုင်ပါသည်။

 (က) ေလ ာက်လ ာစတင် - (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ (ဗုဒ ဟူးေန )

  ေရာင်းချမည့်ေန  

 (ခ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် - (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ (တနလ  ာေန )

    မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

 (ဂ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ် - (၁၄-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ (ကာသပေတးေန)

    နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

 (ဃ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ -  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ံုး၊ အြမန်လမ်းမကီး 

    ထိန်းသိမ်းြပြပင်ေရးှင့်ကီးကပ်ေရး 

    အဖွဲ၊ ေနြပည်ေတာ်(စီလမ်းဆုံ)

တင်ဒါစိစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၀၂၀၀၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၉၀၂၀၀၄

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅/က)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၅/က)၊ 

ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၅)၊ ရန်ေြပ(၁၁)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၅)၊ ရန်ေြပ(၁၁)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ 
ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးတင်ထွဋ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၃၉၀၂] ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးတင်ထွဋ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၃၉၀၂] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစား၊ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်အမျိးအစား၊ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေနအိမ် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေနအိမ် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။”
အထက် ရည် န်းလပ်ိစာပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဦးဝင်းုိင်[၁၃/ရစန(ုိင်)၀၀၆၁၁၂]မှ အရပ်ကတိ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် တရားဝင် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လာေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယေန 
တိင်ု ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းှင့အ်ြခား အေမစွား 
အေမွခံ၊ အေပါင်အှံ အ ပ်အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်း တိုမှလုံးဝ 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေပ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ငမ်ိးဆမွုန် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၂၆၈၀]ှင့ ်ေဒ ေဌးကည် 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၅၆၄၂]တိုမှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ် 
အား ကန်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်
(၇)ရက်အတွင်းက ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်ကန်ကွက်မည့်သူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင်ဆက်လက ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းဆုမွန်ှင့် ေဒ ေဌးကည်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ငိမ်းဆုမွန်ှင့် ေဒ ေဌးကည်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း (LL.B)ေဒ နီလာဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507, 09-772766716သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507, 09-772766716

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၅၆/ရပ်ကွက်၊ စန်ိရတနာ(၄)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၇) အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ (၀.၀၆၂)ဧကရိှေသာ ဦးြမင့သ်န်း 

[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၁၆၆၁၈]ကိင်ုေဆာင်သ ူှင့ ်ဦးသန်းလွင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၃၄၁၅၅]

ကိုင်ေဆာင်သူများ၏ အမည်ေပါက် အိုး/အိမ် အှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား SP ြဖင့် 

လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးြမင့်သန်း [၅/ကလထ(ိုင)်၁၆၁၅၂၂]ကိုင်ေဆာင်သူမှ 

တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် ေကာင်း ေြပာဆိဝုန်ခေံရာင်းချပါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအနည်းငယ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ဤအေရာင်း

အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး နစ်နာစရာ ရိှသူ မည်သူမဆုိဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့ ်က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ အားပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ဦးေမာင်ေမာင် [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၄၅၅၃၈]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးေမာင်ေမာင ်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၄၅၅၃၈]၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးြပည့်ခိုင် (LL.B)ဦးြပည့်ခိုင ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)

အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ် (2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ  (ပထမထပ်)၊ အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ် (2-A)၊ A.G.D ဘဏ်အေပ  (ပထမထပ်)၊ 

ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ေရငယ်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ် 

(၆၈၁-ဓ)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၇၉)၊ ဧရိယာ(၃.၃၀)ဧကမှ ခဲွထွက်၍ အကွက်အမှတ်(B-5, B-6) 
ဧရယိာ(၈၀x၆၀) ေပအကျယ်အဝန်းရိှေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဦးေဝဠေအာင်ြမင့် [၉/ပဘန(ုိင်)၁၃၆၀၀၄]မှ လက်ဝယ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ၎င်းအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း) အေထာက် 
အထားများှင့တ်ကွ ယခေုကာ်ြငာစာပါသည့ ်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 
ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန ်
သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက် 
ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခိုင်ဇာလင်း  ေဒ ထက်ထက်ပိုင်ေဒ ခိုင်ဇာလင်း  ေဒ ထက်ထက်ပိုင်
(LL.B, D.B.L)   (LL.B)(LL.B, D.B.L)   (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၇၇၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၇၇၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၇၇၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၇၇၁)

အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃၊ သုဝဏ (ှင်းဆီကုန်း)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၂/ခ၊    ေြမကွက်တည် 

ေနရာအမှတ်(၆၂/ခ)၊ ြမမ လမ်း၊ (၂၃၊ 

သုဝဏ )ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

(ဦးသန်းဟံ)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား 

အမည်ေပါက်ဦးသန်းဟထံမှံ (၁၈-၇-၉၀)

ရက်စွဲပါ     အရပ်အေရာင်းစာချပ်ြဖင့ ်

ေဒ ချိချိြမင့်မှလည်းေကာင်း၊ ထုိမှ တစ်ဆင့် 

(၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အရပ်အေရာင်း

စာချပ်ြဖင့ထ်ပ်မဝံယ်ယခူဲသ့ ူေဒ ေအးြမင့ ်

[၁၀/ရမန(ိုင်)၀၅၈၅၄၁]က ဦးသန်းဟံ 

အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် မူရင်းေပျာက်ဆံုး 

ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၇/၁၆၀၈/ 

၁၀-၇-၂၀၂၀)၊ ရပ်ကွက်/ ရဲစခန်း ေထာက်ခံ 

ချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိတိုတင်ြပ၍ 

ဂရန်သစ်(ပါမစ်ေပျာက်)ြဖင့် ေလ ာက် 

ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် သစ်စက်ဌာနြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့ ်သစ်စက်ဌာန

(၂/၂၀၂၂-၂၀၂၃)ကိမ်ေြမာက်စက်မ ကုန်ကမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား(၂/၂၀၂၂-၂၀၂၃)ကိမ်ေြမာက်စက်မ ကုန်ကမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း၊ ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့ ်သစ်စက်ဌာနမှ စက်မ ကန်ုကမ်းက န်း/သစ်မာ သစ်လုံး/ခဲွသားများ က န်း/သစ်မာ သစ်လုံး/ခဲွသားများ 

တန်(၆၃၅၅)ခန်တန်(၆၃၅၅)ခန်ကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ COVID-19ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက ်သတ်မှတ် 

ထားသည့ ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီလုိက်နာကျင့သံု်းလျက် ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း၊ ကိကုန်းသစ်ေတာဝင်း၊ ေတာ်ဝင်ခန်းမ၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (အထူး)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ - (၂၁/၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ နံနက်(၀၈:၃၀)နာရီမှ စတင်မည်

  - ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး/ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး(အေနာက်)/

   ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)/ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး/

   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး/ ကချင်ြပည်နယ/်ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းweb-site

ြဖစ်ေသာ  www.mte.com.mm  တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ၍လည်းေကာင်း၊  ဖုန်းနံပါတ်၀၁-၃၇၂၀၂၃၊  ၀၁-၃၇၂၆၈၈။  

၀၂-၄၀၇၀၃၇၁ များတွင်လည်းေကာင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပေရးေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ြပည်တွင်းေရာင်း/စက်ြပည်တွင်းေရာင်း/စက်

“MG ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ှင့်ပတ်သက်၍ “MG ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ှင့်ပတ်သက်၍ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံလမ်း၊ အမှတ်(၅၂)၊ N.P.K MOTORS 
COMPANY LIMITED   မှ  Brand Manager ြဖစ်သ ူ ေဒ ယမုဦံး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၃၅၈၁၄]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၁၉၀/၂၀၂၂(၃-၅-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၁၉၀/၂၀၂၂(၃-၅-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ  MG ဟေူသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားသည် 

SAIC MOTOR International Co., Ltd ှင့် N.P.K MOTORS Co., Ltd (ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင် 
အမှတ်-၁၂၃၄၀၈၁၃၆)တုိ ချပ်ဆုိေသာ (၁၉-၂-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ ုိင်ငံြခားြဖန်ချေိရးသေဘာ 
တစူာချပ်အရ ယင်းကမု ဏမှီ ထတ်ုလပ်ုေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် 
ဆက်စပ်ပစ ည်းများကုိ ၎င်းကုမ ဏီကုိယ်စားြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်း 
လုံးတွင် ြဖန် ြဖးေရာင်းချခွင့်ရရှိထားသည့ ်N.P.K MOTORS Co., Ltd က မိမိတစ်ဦး
တည်းမပူိင်ုအြဖစ်အသုံးြပရန်အတွက် “MG” တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကန်ုမိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၁၉၀/၂၀၂၂ ြဖင့် မှတ်ပုံ
တင်သွင်းေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ “MG” တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်အမျ ိးမျ ိး၊ ေမာ်ေတာ် 
ယာ်ှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်း အမျိးမျိးတိုကိ ုN.P.K MOTORS Co., Ltd ကမှာယတူင်သွင်း၍ 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပီး အဆိုပါ 
“MG” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ အေရာင်အေသွးအမျိးမျိး၊ ကာလာ 
အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ ပံုစံအမျိးမျိးတုိြဖင့် သံုးစဲွသွားမည်ြဖစ်ကာ ြပည်ေထာင်စု 
သမ တြမန် မာိင်ုငအံတွင်းရိှ ကမု ဏတီစ်ခခုကုြဖစ်ေစ၊ အဖဲွအစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကြဖစ်ေစ၊ 
လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊  ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ဆက်စပ် 
ပစ ည်းများတင်သွင်းေရာင်းချရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခား ကုန်ပစ ည်းများထုတ်လုပ် 
ြဖန်ြဖးေရာင်းချရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အဆုိပါ တံဆိပ်အမှတ်အသားအား ဆင်တူယုိးမှား 
ထင်ေယာင်ထင်မှား တုပအသံုးြပ၍ ြဖန် ြဖးေရာင်းချလာပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့် 
အည ီထေိရာက်ြပင်းထန်စွာ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယမုဦံး                                          ဦးေအးချစ်(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၅၈)ေဒ ယမုဦံး                                          ဦးေအးချစ်(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၉၅၈)
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၅၈၁၄]       အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၅၈၁၄]       အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၉၂၉၆၉၅  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၉၉၂၉၆၉၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၈၆၉)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ ဧရယိာ(၁၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရိှ ေြမကွက် 

ှင့် ထုိေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင် 

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ သန်းသန်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၂၃၇၄၅]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ေြမအေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 

ဆုိင်ခွင့်၊ ရပုိင်ခွင့်ရိှသူများ အြပင် အြခားမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာ 

စာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာသည့်မူရင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်းဝယ်မ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အည ီပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B, Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင် LL.B, Dip in Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၀၄)

အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉) ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်-၅/က 

ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ (အလျား ၄၉'xအနံ၂၉')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်

ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦမှာ ေဒ စာဥ(အပျိကီး) လက်ရိှ 

လက်ဝယ်ေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ၎င်းကွယ်လွန်သည့်အခါ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်မှာလည်း ၎င်း၏ ေမာင်ှမ အရင်းအချာများြဖစ်ကသည့် ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/မရက 

(ိင်ု) ၀၂၁၇၇၄] ှင့ ်ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၂၆၈၅၃] တိုက အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး 

တရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကသြဖင့် က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ

သည်။ မည်သူမဆို ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၇၀၆၂/၂၉-၃-၂၀၀၂)

တိုက်-၉၂/၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄- ရပ်ကွက်တိုက်-၉၂/၂၊ ပယင်းလမ်း၊ ၂၄- ရပ်ကွက်

သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၅၆၀၃၉၊ ၀၉-၇၉၇၇၆၁၆၄၃



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဦးေကျာ်မင်းဦး(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)ဦးေကျာ်မင်းဦး(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)

K.S.M Engineering Construction ှင့် K.S.M Engineering Construction ှင့် 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ  Yangon Concrete Co.,LtdYangon Concrete Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ Yangon Concrete Co.,LtdYangon Concrete Co.,Ltd သည် လူကီးမင်း၏ 

SiteSite  အတွက် လိအုပ်ေသာ  Ready Mix ConcreteReady Mix Concrete ေပးသွင်းြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု

(၂၈-၈-၂၀၂၀)မှ (၁၈-၁-၂၀၂၁) (၂၈-၈-၂၀၂၀)မှ (၁၈-၁-၂၀၂၁) အထိ ပီးစီးေအာင်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ေပး

ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုေပးသွင်းရာတွင ်လူကီးမင်းထံမ ှReady Mix ConcreteReady Mix Concrete 

ဖိုးရရန်ေငွမှာ(၁၄၇၄၉ဝဝဝဝ/ိ-) (ကျပ်တစ်ေထာင့်ေလးရာခနုစ်ဆယ့်ေလး (၁၄၇၄၉ဝဝဝဝိ/-) (ကျပ်တစ်ေထာင့်ေလးရာခုနစ်ဆယ့်ေလး 

သိန်းကိုးေသာင်းတိတိသိန်းကိုးေသာင်းတိတိ)ြဖစ်ပါသည်။ လူကီးမင်းက )ြဖစ်ပါသည်။ လူကီးမင်းက (၁၈-၇-၂၀၂၁)(၁၈-၇-၂၀၂၁)အထိ အထိ 

ေငွေငွ(၁၀၅ဝဝဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ငါးဆယ်တိတိ)(၁၀၅ဝဝဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်ငါးဆယ်တိတိ)ေပးသွင်းခဲ့ပါ ေပးသွင်းခဲ့ပါ 

သည်။ ထိုေကာင့ ်ကျန်ေငမှွာ သည်။ ထိုေကာင့် ကျန်ေငွမှာ (၄၂၄၉ဝဝဝဝ/ိ-)(ကျပ်ေလးရာှစ်ဆယ့ေ်လး(၄၂၄၉ဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်ေလးရာှစ်ဆယ့်ေလး

သိန်းကိုးေသာင်းတိတိ)သိန်းကိုးေသာင်းတိတ)ိ ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းကွန်ကရစ်ဖုိးကျန်ေငွများကုိ လူကီးမင်းထ ံအကမ်ိကမ်ိညိ  င်း 

ေတာင်းခခံဲေ့သာ်လည်း လူကီးမင်းက အေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍ အေတွမခဘံ ဲ

ေနခဲ့ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွကုမ ဏီထံသို ေပးရန် ကွန်ကရစ် 

ဖုိးကျန်ရိှေသာ (၄၂၄၉ဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်ေလးရာှစ်ဆယ့်ေလးသိန်းကုိးေသာင်း (၄၂၄၉ဝဝဝဝိ/-)(ကျပ်ေလးရာှစ်ဆယ့်ေလးသိန်းကုိးေသာင်း 

တိတိ)တိတိ)ကို ယခုေကညာသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း 

အေြပအေကျေပးသွင်းပါရန ်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

အကယ်၍လူကီးမင်းက   ပျက်ကွက်လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြငင်းဆန် 

လ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

Yangon Concrete Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Yangon Concrete Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးအုန်းြမင့်                                        ေဒ ေကခိုင်မွန်ဦးအုန်းြမင့ ်                                       ေဒ ေကခိုင်မွန်

B.Sc(Q)C.T.Med,H.G.P.,R.L LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L.,B.Sc(Q)C.T.Med,H.G.P.,R.L LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L.,

D.B.L, D.M.L, D.A Psy., D.A.E            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၀)    D.B.L, D.M.L, D.A Psy., D.A.E            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၀)    

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၅၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၄၅၈)   

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၀၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၀၁၃

အမှတ်(၇၄၅)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၄၅)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ 

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ ွယ်နလီမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ)ရိှေသာ ဦးြမင့်ေအာင် 
မူရင်းအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းေမာင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၅၀၃၈၂]ကိုင်ေဆာင်သူက 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံေရာင်းချပါသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွနည်းငယ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 
ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ/နစ်နာစရာရှိသူ 
မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်။

ေဒ ေဟမာဝတီ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၂၃]၏လ ဲအပ်ချက်အရ-ေဒ ေဟမာဝတီ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၂၃]၏လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးြပည့်ခိုင်(LL.B)ဦးြပည့်ခိုင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၇၉၇)
အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.Dဘဏ်အေပ  (ပထမထပ်)၊ အမှတ်(၁၁၈၂)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(2-A)၊ A.G.Dဘဏ်အေပ  (ပထမထပ်)၊ 

ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဇဂ  မလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၃၈၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်း-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်း-၂၀)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂
      ဦးေအာင်ိုင်             ှင့်               ဦးသန်းေအာင်ေဇာ်
      (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်
      ေဒ ေနွယ်လွင်)
      (တရားလို)                 (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ 
ေအာင်ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်-၅၅(က)ေနဦးသန်းေအာင်ေဇာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု''ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပု ံ''ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပု ံ
တင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ '' တင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ '' ေလ ာက်ထားစွဲဆိ ုသည်ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု
ိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက်၊ 
၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ်(၉)ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက် 
အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက် 
ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက 
ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ်  
သင့်ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ(၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)   (ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)
   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)   တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ တရားုံး

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂
၁။ ဦးတင့်လွင်ေလး  ှင့် ေဒ ပံး ပံးကည်
၂။ ေဒ စိန်ေအး(ခ) ေဒ စန်းစန်းေမ
(တရားလိုများ)   (တရားပိင်)(တရားလိုများ)   (တရားပိင)်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာရပ်ကွက်၊ အေရှကုန်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၆၊ ေြမညီထပ ်(ေြခရင်းခန်း)ေန ေဒ ပံး ပံးကည်ေဒ ပံး ပံးကည ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုတိုက ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား      
မှတ်ပုတံင်ြပလပ်ုချပ်ဆိေုပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို 
ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်အေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ် အခွင့အ်မန်ိအရေရှေန 
ှင့ြ်ဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်းသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
နယန်ုလဆတ်ု ၁၁ ရက်)ေန  မွန်းမတည့မ် ီ၁၀:ဝဝ နာရတွီင် လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် 
သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနတွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့် 
ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိတုိုက ကည့် လိ ု
သည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းအစရိှ 
သည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင်၏ ကုိယ်စားလှယ် 
ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။

သင်က ထုေချတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                      (ေဇယျာဦး)(ေဇယျာဦး)
       မိနယ်တရားသူကီး       မိနယ်တရားသူကီး

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်တရားုံး

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊   မအူကုန်းအိမ်ရာ 

စခန်းဝင်း၊ လိင်ုး-၉၊ အခန်း-၁ ေန ဦးေအာင်ိင်ု [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၃၁၁၁၄] 

ှင့် ေဒ ခင်ခင်စုိး [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၇၃၁၅]တုိ၏ သမီးြဖစ်သူ မဇင်ေမဝင်း 

[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၈၈၀၂၀]သည် မဘိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် အကမ်ိကမ်ိ 

ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်သည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဖခင်ဦးေအာင်ိုင်- မိခင် ေဒ ခင်ခင်စိုးဖခင်ဦးေအာင်ိုင-် မိခင် ေဒ ခင်ခင်စိုး

ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

 ေလ ာက်ထားြခင်း ေလ ာက်ထားြခင်း

ယာ်အမှတ်-4L/7948 ၏ ေဖာင်း  

က နပံါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး၍ ထတ်ုေပး  

ရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင် 

ေဖာငး်က နံပါတ်ြပား    ပျက်ြပယ ်    

ေကာင်း   အများသိေစရန်  ေကညာ 

အပ်ပါသည်။  

 ကညန၊ (ရာသာကီး)ကညန၊ (ရာသာကီး)



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ်(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ်(၁)လမ်း၊ 
တိုက်အမှတ်(၃၆၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ၅ထပ်တိုက်၏ (ေြမညီထပ်၊ တိုက်အမှတ်(၃၆၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ၅ထပ်တိုက်၏ (ေြမညီထပ်၊ 
ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈X၅၅)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈X၅၅)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

အဆိုပါတိုက်၏ ေြမရှင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ အဆိုပါတိုက်၏ ေြမရှင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်း။အသိေပးေကညာြခင်း။
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ေြမရှင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ဝယ် 

ရိှပီး ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေကာင်းှင့ ်မမိတိစ်ဦးတည်းဆ ြဖင့ ်မည်သကူိမုဆိ ုလွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်းကို  ဂရန်၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ  တင်ြပဝန်ခံပီး 
ေြမညီထပ်တိုက်ခန်းှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်တိုအား အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
လိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးြမင့်စုိး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၆၄၀၀၀]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်ေြမပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့တ်ို၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိ 
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ထီးတန်း 

စက်ေြမရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း(၅)လမ်း၊ 
အမှတ်(၇)တည်ရှိရာ ကည့်ြမင်တိုင ်
မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်
(25E)၊ ေြမကွက်အမှတ်၊ ပ မတန်းစား 
၁၉၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားဂရန် ဦးေဌးလ  င်[၁၂/ကမတ 
(ိုင ်)၀၁၄၀၆၆]  အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် 
(ဖခင်) ဦးေဌးလ  င်သည် (၄-၄-၂၀၁၉)
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (မိခင်)
ေဒ ခင်ခင်သည် (၂၃-၉-၂၀၂၁)ရက်ေန 
တွင်လညး်ေကာငး်၊    အသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ဝတ်ရည်လ  င် 
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၂၁၂၅]မှ တစ်ဦး 
တည်းေသာ သမီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ဒဂုံမိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊  အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း၊   ှစ်(၆၀)ဂရန် 
တင်ြပ၍ ေဒ ဝတ်ရည်လ  င်မှ အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-မိသစ်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၈၊ 

ဧရိယာ-၀.၀၅၅ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၂၈၉ (က-၄)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)
ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဦးလှကည်ှင့ ်ဦးတင်ေမာင်လတ်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးလှကည်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၈၈၄၄]၊ ဦးတင် 
ေမာင်လတ် [၁၃/မတန(ိုင်)၀၀၁၉၀၆] ှစ်ဦးအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ဦးတင်ေမာင်လတ် [၁၃/မတန(ုိင်)၀၀၁၉၀၆]သည် (၃-၈-၂၀၂၁)တွင်ကွယ်လွန်သြဖင့် 
ေဒ ကည်ကည်သန်း[၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၈၉၆၀၂]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီး 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ြမန်မာဓေလ့ထံုး တမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊   ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊   ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းှင့်အတူ ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ဦးလှကည ် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၈၈၄၄]တိုမှ   ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန ်  တင်ြပပီး 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးှင့်  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ု/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတလီမ်း၊ အမှတ်(၂)

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၏ပထမထပ်၊ (၂)လ ာ 

(ေြခရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁၂  x ၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် လက်ေရာက်ရယူထားေကာင်း အဆိုြပသူ 

ဦးေအာင်ေအာင်ေထွး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၅၃၀၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေ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-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅၊ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ  အမှတ်(၁၅၆)။၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ  အမှတ်(၁၅၆)။
ဦးသန်းြမင့ ် ှင့် ၁။ ဦးြမင့်သိန်း

  ၂။ ေဒ စိန်

  ၃။ ဦးမျိးလင်းထွန်း

  ၄။ ေဒ ဇင်မာေအာင်

  ၅။ ဦးအေကာက်(ခ) ဦးေနလင်းထွန်း

ဒီကရီအိုင်ရသူ  တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသ ူ  တရား ံးများ

ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ ဒတုယိခိင်ုတရားသူကီး(၂)၊ ၂၀၁၅ ခှုစ်၊ 

တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၂ အမ တွင် ချမှတ်ခဲ့ေသာ အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင် 

ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ မေရ မေြပာင်း ိင်ုသည့ပ်စ ည်းကိ ု၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀ ရက်၊ ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၈ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် 

၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာ အရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

ေလလံဆဲွဝယ်ယူသူသည် မိမိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ် 

သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်(၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၅၇) ေြမညီထပ်။

 ကမ်းခင်းေဈး သိန်း ၁၁၀၀(ကျပ်သိန်း တစ်ေထာင့်တစ်ရာတိတ)ိ 

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင ်  ေဖာ်ြပထားေသာ  အချက်အလက်များမှာ  တရားိုင်က 

တရားုံးသိုတင်ြပချက်အရ သိရှိသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း 

တစ်ခုခုေပ ေပါက်လာပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား ံး၏ 

အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည့အ်ေကာင်း ေလလဆဲွံဝယ်မည့သ် ူ

တိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူအြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ်စ ည်းအတွက် လက်ခရံန် 

မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ယူဆလ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့ ်

ရှိသည်။

၄။ ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအတွက် ေလလဆဲွံဝယ်သ ူ

က ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ ကျပ် န်းကုိ ေလလံဆဲွဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် 

ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်၍ ေလလတံင် 

ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက သတ်မှတ်ထားသည့ ်

စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် ကျန်ေင ွ

များကိ ုေလလတံင် ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  ုံးဆင်းချန်ိ 

မတိုင်မီ တရားုံးသို အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့်ေန  

သည် ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျ ေပးသွင်း 

ရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်တွင ်ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက 

ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်းထားသည့ ်ေလလေံင ွ

များကို ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအာင်မျိးွန် ) (ေအာင်မျိးွန် )

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ 

သီရိမဂ  လာလမ်း၊ အလယ်ခန်း၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်-၂၀(စီ) တိုက်ခန်းအား 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံေသာ ဦးေဇာ်လင်းိုင်[၁၂/ရကန(ိုင်) 
၀၀၁၀၈၉] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
စာရက်စာတမ်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးရဲမျိးိုင် ဦးေအာင်ငိမ်း ဦးရဲမျိးိုင ် ဦးေအာင်ငိမ်း
 B.A(Law),LL.B LL.B.,D.B.L,LL.M (Ireland) B.A(Law),LL.B LL.B.,D.B.L,LL.M (Ireland)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၂၃၀၃) (စ်-၁၇၀၄၇) (စ်-၂၃၀၃) (စ်-၁၇၀၄၇)

အမှတ်(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းေတာင်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းေတာင်ရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လွင်မာဦး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၄၆၂၃၁] ကိင်ုေဆာင် 

သူ၏ တရားဝင် လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ ၁/ထပူါုရံပ်ကွက်၊ 
ထပူါု(ံ၉)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၃၁)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမဧရယိာ (အလျား 
ေပ ၄၀ x အနံ ေပ ၆၀)ရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပေြမယာစီမံခန်ခွဲမ စာရင်းှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနတွင် (၂၁-၉-၁၉၉၃) 
ရက်စွဲပါ  ေြမငှားစာချပ်အမှတ်-သကတ/၁ (ထူ)/၀၃၉၅/၉၃ ြဖင့် ေဒ အန်ေမွလန်း 
[၁၂/တမန(ုိင်)၀၇၇၉၁၄] ကုိင်ေဆာင်သူမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရှိပီး ယင်းေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းြခမ်း၊ 
ေြမဧရိယာ (အလျား ေပ ၂၀x အနံ ေပ ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်(၁)လုံးအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့ ်အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍  အေပါင်အှံအ ပ်အရှင်းလုံးဝကင်းရှငး်ေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပေြပာဆိုပီး စကားကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးေအာင်မျိးမင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၀၈၃၁] 
ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိ(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ် 
ရပ် အားလုံးတိုကိ ုအပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဦးေအာင်မျိးမင်း 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၀၈၃၁]ထံသို စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများ 
ှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ            လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ            လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ လွင်မာဦး ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိင်ု (LL.B), D.B.Lေဒ လွင်မာဦး ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိင်ု (LL.B), D.B.L
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၆၂၃၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၆၂၃၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈) (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)
  ၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈  ၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈
အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ မ လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၂/ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ (၁၂၀၀) စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးရဲြမင့် (D/RGN-၀၀၈၉၂၄) [၁၂/သကတ 

(ိုင)်၀၄၉၂၈၁] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှမိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သတူိုက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  

အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄-FG)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၅)ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၆)ထပ်တိက်ု၊ Basement ပါရိှေသာ လယ်ယာေရ ေြမအဆင့ြ်မင့ ်
အမ်ိရာ၏ ေြမညထီပ်၊ Room Type (D)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၄)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ် 
အဝန်း (၈၂၂ စတရုန်းေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
လက်ေရာက်ရယ ူထားေကာင်းအဆိြုပသ ူဦးခင်ေမာင်လတ် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၄၀၄၄၇]
ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံ
သိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ် 

အ.လ.က(၁) သတ မတန်းတွင် ပညာ 

သင်ကားေနေသာ   ေမာင်ေအာင် 

ဝဿန်ေမာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးသန်းစိန်    [၁၂/လမန(ိုင်) 

၁၁၃၈၇၂] ှင့် မိခင်အမည်မှန်မှာ 

ေဒ ချယ်ရီြမင့် [၁၀/မလမ(ိုင်) 

၂၅၉၁၄၁] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ 

(၁၆၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆)၊ (၅-လ ာ/ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (၁၆၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆)၊ (၅-လ ာ/ေခါင်းရင်းခန်း)၊ 

တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းတိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းကုိ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရယူထားသ ူဦးြမင့်ေအာင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၃၈၂၈]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၃/သပန(ိုင်)၀၀၇၅၆၃]
ကဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်း 
ဝယ်ယူြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက တိက်ုခန်းဝယ်ယြူခင်းပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးသိန်း ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)ေဒ ေအးေအးသိန်း ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ)
 LL.B(RASU), C.WIPO(Geneva) LL.B(RASU), C.WIPO(Geneva)
 C.Eng:Dip.Eng(U.K):C Arabic IV(Cairo) C.Eng:Dip.Eng(U.K):C Arabic IV(Cairo)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄)
 ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၅၂-ေြမညီ၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။
 09-250821486 09-250821486

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၅၂
ေဒ စုလ  င်ြမင့(်ခ)မီးမီး ှင့် ဦးရဲထွန်း

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၁၆/၂-ရပ်ကွက်၊ေဝဇယ ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၂)ေနဦးရဲထွန်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုေဒ စုလ  င်ြမင့်(ခ)မီးမီးက မဟုတ်မမှန်မှန်းသိပါလျက ်

တရားလိုအေပ တွင် ထိခိုက်နစ်နာေစရန်၊ မတရားဆုံး ံးေစရန်၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်း 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ မမှန်မကန်စွပ်စွဲတိုင်တန်းကာ အမ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အတွက ်နစ်နာ 

ေကးေင ွကျပ်သန်ိး ၁၅၀၀၀,၀၀၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်သန်ိးတစ်ေသာင်းငါးေထာင်တတိ)ိ ရလိမု  

ရလိေုကာင်းှင့ ် ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍  သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု 

၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့် 

ကုိယ်စားလှယ်ံုးအခွင့်အမိန်ရ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင် 

သည့အ်ချက်များကိ ုေချပေြပာဆိ ုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါေစ၍ြဖစ်ေစ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၉ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 

(၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 

ရန် ဤုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က ဆိုခဲ့ 

သည့ရ်က်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ု

ထုတ်ေပး လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်

သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလို သည့်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင် လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက် 

ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍  က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေစာေအာင်ထူး) (ေစာေအာင်ထူး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇွန်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေဒ သန်းတင်(ကန်ဘလူ)ေဒ သန်းတင်(ကန်ဘလူ)
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ကန်ဘလူခိုင်၊ ကန်ဘလူမိေန (ဦးဘသိန်း-

ေဒ ေအးလွင်)တို၏သမီး၊ [ဦးေသာင်း (ကုန်သွယ်လယ်ယာ-ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ 

(ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း)၊ ဦးဝင်းွန်ဦး-(ေဒ ထားထားဝင်း)၊ ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း (ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှး၊ လ.ဝ.က-ငမ်ိး)-ေဒ ေမာ်ေမာ်ဝင်း (လ.ဝ.ကမှး၊ သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်)တို၏မခိင်၊ မေချာချစ်ချစ်ခိင်ု၊ မေအးမိုမိုခိုင်၊ မသင်းသရီခိိင်ု၊ ေမာင်ေကာင်း 

ဆက်ငိမ်းတို၏အဘွား၊ ြမစ် တစ်ေယာက်၏ဘွားဘွားကီး ကန်ဘလူမိနယ ်

အသင်း(ရန်ကုန်)၏ သက်ကီးပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခံ ေဒ သန်းတင်သည် ၈-၆-၂၀၂၂ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၉-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 

အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-

၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၉ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွ 

မိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ ဓမ စိ ာလမ်း၊ အမှတ်(၅၉)၊ ငါးလ ာ(ဘီ) ေနအိမ်သို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာက ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်လင်းဦးခင်ေမာင်လင်း
K.M.Lေဆာက်လုပ်ေရးK.M.Lေဆာက်လုပ်ေရး

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်ေန  (ဦးေစာစိန်ဟုတ်-

ေဒ သန်းလှ)တို၏သား၊   (ဦးလှကိင်-ေဒ ရီ)တို၏သားသမက်၊ 

ဦးတင်ရှိန်၊ ဦးဘြမင့်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၊ ေဒ ခင်ေစာ၊ ဦးေအးထွန်း၊ 

ေဒ လှလှရ၊ီ ေဒ ေအးေအးရတီို၏ ည/ီေမာင်၊ ဦးသန်းဝင်း၊ ဦးတင်ဝင်း-

ေဒ သန်းသန်းဦးတို၏ ညီ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပေဒသာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)၊ သုံးလ ာေန ေမာင်ဇင်ကိုလင်း-မေအးခိုင်မာ၊ 

ေမာင်ဇင်လင်းထက်တုိ၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ (ေဒ ချယ်ရီ ပံး)၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၂:၃၅ နာရ ီ

တွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၁၀-၆-၂၀၂၂  (ေသာကာေန )  မွန်းလွဲ 

၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို

သူနာြပအုပ်(ငိမ်း) (ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း) (ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)
ြမန်မာိုင်ငံ သူနာြပှင့် သားဖွားအသင်း (ဥက   ) (၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံ သူနာြပှင့် သားဖွားအသင်း (ဥက   ) (၁၉၈၈-၂၀၀၇)

Princess Srinagarindra Award (၂၀၁၂) ဆုရှင်Princess Srinagarindra Award (၂၀၁၂) ဆုရှင်
လူမ ထူးခ န်(ပထမဆင့်)လူမ ထူးခ န်(ပထမဆင့်)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ေန (မစ တာလူးဝစ်အီးဘာဘိ ုှင့ ်ေဒ ဘူ)ီ

တို၏သမီး ေဒ အီးဘာဘုိသည် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရီတွင် အင်းစိန်အေထွေထွ 
ေရာဂါကုေဆးံုကီး၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပီြဖစ် 
ပါေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့ ်မိသားစုဝင်များှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  ှေြမာတသ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

တိုင်းေဒသကီးသူနာြပှင့် သားဖွားအသင်းတိုင်းေဒသကီးသူနာြပှင့ ်သားဖွားအသင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

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

ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၃)၊ ေြမညီထပ်(အလယ်ခန်း)ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၃)၊ ေြမညီထပ်(အလယ်ခန်း)

ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီးဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ မိဘများထံမ ှ

အေမဆွက်ခ ံပိင်ုဆိင်ုသ ူသမီး၊ ေြမးများြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ ခင်မယူ် [၁၂/ပဇတ 

(ိုင်)၀၁၈၅၅၉]၊ ၂။ ေဒ ခင်ေဆွရင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၁၉၃၆]၊ ၃။ ေဒ တင် 

တင်ေထွး [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၁၉၀၈]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးမှ 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားအြပည့် 

အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel;294766  HP09-501 7044Tel;294766  HP09-501 7044

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်ရီ (ေရ ဘို)ဦးခင်ေမာင်ရ ီ(ေရ ဘို)
အကံေပးပုဂ ိလ် (ငိမ်း)အကံေပးပုဂ ိလ် (ငိမ်း)

ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ် (UMFCCI)ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ် (UMFCCI)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငကံန်ုသည်များှင့ ်စက်မ လက်မ လပ်ုငန်းရှင် 

များအသင်းချပ်(UMFCCI)၏ အကေံပးပဂု ိလ်(ငမ်ိး)ြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ရ(ီေရ ဘိ)ု  
အသက် (၉၃)ှစ်သည်   ၇-၆-၂၀၂၂  (အဂ   ါေန )တွင်    ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

ဥက   ၊ ဒုတိယဥက   များ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များဥက   ၊ ဒုတိယဥက   များ၊ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ
ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ် (UMFCCI)ကုန်သည်စက်မ အသင်းချပ် (UMFCCI)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၄၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၅)၊ ဝဏ ေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁)၊ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေဒ ခင်လှေဝ 
(A/RGN-၀၁၇၀၃၅)အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်၊ ေရ၊ 
မီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံ ူေဒ မိုးမိုးခိင်ု[၁၂/မဂဒ(ိင်ု) 
၀၄၀၇၀၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းများ 
ှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၃၄)
အမှတ်(၆၄၀/ခ)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၆၄၀/ခ)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်၊  

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၉၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၉၀၉၁

ကန်ကွက်ရန် ရှိ၊ မရှိ  အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ရန ်ရှိ၊ မရှိ  အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊  ခေရ(၄)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၃၄)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၂)၊ ေြမညထီပ် ြမကန်သာအမ်ိရာအပိင်ုး(၂)၊ 

(၅)ရပ်ကွက်ရိှ တိက်ုခန်း၊ ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု
အဆိုရှိသူ ေဒ နီနီေကျာ်၊ ေဒ မာမာချိ၊ ေဒ ေအးေအးခိုင်တိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ  တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်ွယ် B.A(Law), LL.Bေဒ သက်ွယ် B.A(Law), LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၆၇)
အမှတ်(၁၈၉)၊ ေြမညီထပ်၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈၉)၊ ေြမညီထပ်၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၁၉၈၆၄၊ ၀၉-၆၉၅၃၁၉၈၆၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၁၉၈၆၄၊ ၀၉-၆၉၅၃၁၉၈၆၄

ေဒ ခင်မေလး (Mo Mo) ေရစကိမိေဒ ခင်မေလး (Mo Mo) ေရစကိမိ
အသက် (၆၆) ှစ်အသက် (၆၆) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၉၉) ၊ အခန်း(၉)ေန (အငိမ်းစား၊ သစ်ေတာအေရးပိုင ်

ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ ြမေမ)တို၏ သမီး၊ (ဦးဘလှ-ေဒ စန်ိစန်ိ)တို၏ 

သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်လှ၏ ချစ်ဇနီး၊ [ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့(်ခ)

ဖိုးခွား]၊ [ေဒ တင်တင်ြမင့်(ခ)မဗို]၊ ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒ ချိ 

ချိလွင်၊ ဦးသန်ဇင်-ေဒ ရီရီဝင်းတို၏ညီမ၊ ဦးေဌးလွင်-ေဒ ခင် 

ေဌးမတူို၏အစ်မ၊ ကိသုက်ေဝထွန်း-မခင်ေဌးရ၊ီ ကိေုကျာ်ေဇထွန်း-

မလဲလ့ဲမွ့န်၊ ကိခုျမ်းအာကာထွန်း၊ ကိေုစာေဝလင်း၊ ကိေုရ  ေသွး(ခ)

အဲရစ်လွင်တို၏အေဒ ၊ ေမာင်သုတေဇ၊ ေမာင်ယသထွနး်တို၏ 

ဘွားဘွား ေဒ ခင်မေလး(Mo Mo)သည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) 

နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် လူကီးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိး မတ်ိေဆမွျားအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို
သူနာြပအုပ်(ငိမ်း) (ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း) (ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)

ြမန်မာိုင်ငံ သူနာြပှင့် သားဖွားအသင်း (ဥက   ) (၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံ သူနာြပှင့် သားဖွားအသင်း (ဥက   ) (၁၉၈၈-၂၀၀၇)

Princess Srinagarindra Award (၂၀၁၂) ဆုရှင်Princess Srinagarindra Award (၂၀၁၂) ဆုရှင်

လူမ ထူးခ န်(ပထမဆင့်)လူမ ထူးခ န်(ပထမဆင့်)

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
အငး်စိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ေန (မစ တာလူးဝစ်အီးဘာဘုိ ှင့် 

ေဒ ူဘီ)တို၏သမီး ေဒ အီးဘာဘုိသည် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်  ည ၉ နာရီတွင်  
အင်းစိန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၌  (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်
ခရစ်ေတာ်၌   အိပ်ေပျာ်သွားပီြဖစ်ပါေကာင်း   ကားသိရပါသြဖင့ ် 
မသိားစဝုင်များှင့ ်ထပ်တထူပ်မ  ှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် ေကာင်စီဝင်များဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့် ေကာင်စီဝင်များ
ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားေကာင်စီြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားေကာင်စီ

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တုိက်အမှတ် (၂၂၁)၊ အခန်းအမှတ်(၂) 

မိသားစုဝင်များ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်-

မ ေဝမာမာစန်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၂၄၂၈]မ ေဝမာမာစန်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၂၄၂၈]သည် ဦးေလး၊ အေဒ ှင့် 

မိသားစုဝင်များ၏ ဆိုဆုံးမမ များကိ ုမနာခံဘဲ ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာလုပ်ရပ ်

များကို အကိမ်ကိမ်ြပမူေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့် ယေနမှစပီး ၎င်းှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်အြခားေသာမည်သည့်ကိစ ကိုမှ 

ဦးေလး၊ အေဒ  မိသားစုဝင်များှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

မိသားစုဝင်များ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-မိသားစုဝင်များ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel;294766  HP09-501 7044Tel;294766  HP09-501 7044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၄၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၄၇၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် (၄၇၂)၊  ပမီိုးနင်းလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေဒ ချိချိသန်  (WKA-၀၀၁၆၅၃) အမည်ေပါက် 

ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ချိချိသန်  (ကွယ်လွန်)

သြဖင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးမျိးဟ ံ[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၁၉၇၅၁]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဇနီး ေဒ ချိချိသန်  ေသစာရင်း၊  တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်း 

ြဖစ်ပီး တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဦးမျိးဟံ၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ ု

ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဗိုလ်မှး စိုးထွတ်(ငိမ်း)ဗိုလ်မှး စိုးထွတ်(ငိမ်း)
Robert Twe Maung (ဇွတ်)Robert Twe Maung (ဇွတ်)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ် ၂၆က-၂ ေတးုယ်လမ်း၊ 

၇မိင်ုခဲွေန(ဦးေထွးေမာင်-ေဒ ု)ုတို၏သား၊ (ဦးသန်းဲွ-ေဒ ြမကည်)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ မူမူဲွ Wendy Than Nwe (အချန်ိပုိင်းပါေမာက  Y.U.F.L ြပင်သစ် 

ဌာန)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ သက်သက်စိုး-ဦးန သာခင်၊ ေဒ သဇင်စိုး 

(MAI-Engineering Dept)-(ဦးေနလင်း)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မသ င်မွန် 

န ၊ မုယ်န ၊ ေမာင်လင်းြပည့်တုိ၏ အဘုိးြဖစ်သူ ဗုိလ်မှးစုိးထွတ်(ငိမ်း)

သည် ၉-၆-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန) ညေန ၄:၅၄ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကုိ ၁၁-  

၆-၂၀၂၂(စေနေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

၍ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်    ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

တုတ်ိုင်ငံက လကမ  ာ၏

ဘူမိမျက်ှာြပင်ဆိုင်ရာ

ေြမပုအံား ေရးဆဲွထတ်ုလပ်ုိင်ုခဲ့

ယခုှစ်အတွင်း ေမဝယ်သာှင့် 

မေကျပွဲြပန်လည်ထိုးသတ်ဖို 

ပက်ကွီယို ဆ ရှိေန

ေရးေကာက်ပွဲ

စက်ဝန်းပါလုပ်ငန်း

ေဆာင်တာများ

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ (WHO) (ေမာ်လမိင်ုံးခဲွ)

မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား PDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများက လုပ် ကံသတ်ြဖတ်

စာမျက်ှာ » ၁၃ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၅ စာမျက်ှာ » ၁၉

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။
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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

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ 

ပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာအသင်း 

အုပ်စုကျပ်အတွင်း ကျေရာက်

ရန်ကုန်  ဇွန်   ၉

အာဆီယံ  ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွ ဲအုပ်စုမဲခွဲ 

ပွဲကို ဇွန် ၉ ရက်က  ြပလုပ်ရာ  ြမန်မာ 

အသင်းသည် အုပ်စုကျပ်အတွင်း ကျေရာက် 

ခဲ့သည်။

ယင်းပိင်ပွဲတွင ်အေရှေတာင်အာရ ှ

၁၁ ိုင်ငံစလုံး  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည ်

ြဖစ်ပီး ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ  ၁၅ ရက်အထိ 

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

အုပ်စုခွဲေဝထားမ အရ  အုပ်စု(က)တွင် 

အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ 

ထုိင်း၊ ဘူုိင်း၊ ဖိလစ်ပုိင်၊  အုပ်စု(ခ)တွင် 

မေလးရှား၊ လာအိ၊ု တေီမာ၊ ကေမ ာဒီးယား 

ှင့် စင်ကာပူအသင်းတို  ပါဝင်ေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် ယခုပိင်ပဲွအပါအဝင် 

ယခုှစ်အတွင်း      ယှ်ပိင်ရမည့် 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများအတွက ်  သ  ကန် 

ကာလအပီးကတည်းက    ေလ့ကျင့်မ  

ြပလုပ်လျက်ရှိပီး  နည်းြပချပ်အြဖစ ်

ဦးစိုးြမတ်မင်းက ကိင်ုတွယ်လျက်ရိှသည်။ 

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည်  စခန်းဝင် 

ေလ့ကျင့်ေနသည့်ကာလအတွင်း ြပည်တွင်း 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ေရ ဘိုမိနယ် အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း(တည်သီးေတာ)၌ 

စာသင်ကားလျက်ရှိသည့် ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်  Drone ယာ်များ အသံုးြပကာ ေလေကာင်းမှ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ် အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း 

(တည်သီးေတာ) အား PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် 

Drone ယာ်များ အသုံးြပကာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယေနနနံက် ၁၀ နာရခဲွီခန်တွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ် 

အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း(တည်သီးေတာ)၌    ဆရာ   ဆရာမများှင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား စာသင်ကားေပးေနစ် PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

သမားများက ယုတ်မာုိင်းစုိင်းေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် Drone ယာ်များ အသံုးြပ၍ 

လက်လုပ်ဗံုးသီးများြဖင့် ေလေကာင်းမှ ဗံုးခဲွတုိက်ခုိက်ခ့ဲပီး အဆုိပါ Drone များသည် 

ေကျာင်း၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်သို ေမာင်းှင်သွားသြဖင့ ်  အဆိုပါေကျာင်းအနီး 

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  တပ်ဖွဲဝင်များက  လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်လိုက်လံ 

ပစ်ချခဲ့ရာ DJI-1313 အမျိးအစား Drone တစ်စင်းကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများ၏ Drone ြဖင့် ဗုံးခွဲမ ေကာင့် ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှိ             

စာသင်ေကျာင်းေဆာင်များေပ သို                       စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေရ ဘိုမိနယ် အမကမူလွန်(တည်သီးေတာ)အား အကမ်းဖက်သမားများက Drop ဗုံးြဖင့ ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Drop ဗုံးှစ်လုံး ကျေရာက်ခဲ့သည့ ်ေကျာင်းအေဆာက်အအုံမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
Drop ဗံုးှစ်လံုး ကျေရာက်သြဖင့် ေကျာင်းအေဆာက်အအံု ေခါင်မုိး  ှစ်ေပပတ်လည် 

ေပါက်ပဲမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။


