
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၁၃      ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,      11     June    2022          ၁၀၇၆၃

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

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး 

စာမျက်ှာ » ၁၇
ဖတ်စရာ

ယေန

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

စစ်သည်တစ်ဦးချင်းမှသည် တပ်တစ်တပ်ချင်းအလုိက် ယင်းမှတစ်ဆင့် စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိသည့် တပ်မေတာ်ကို တည်ေဆာက်ရမည်

ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် ဘက်ေပါင်းစုံမှ စ်းစားေတွးေခ ေဆာင်ရက်၍ ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ကရန်လိုအပ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်အား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၀

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်သန်လျင်တပ်နယ်ှင့် ဒလတပ်နယ်တိုရှိ နယ်ေြမခံေရတပ်စခန်းဌာန

ချပ်များမှ ဌာနချပ်မှးများှင့် အရာရှိကီးများအား  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ရှ ိဧရာဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်ခန်းမ၌ ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားသည်။                                        

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်မိရှိ 

အေမရိကန်သံအမတ်ကီးထံသို 

ြမန်မာြပည်သူတစ်ဦး၏ အိတ်ဖွင့်ေပးစာ 

ငိမ်းချမ်းစွာအေြဖရှာြခင်းေနာက်ကွယ်က

ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းစွမ်းရည်ှင့် 

ပင်ကိုအရည်အေသွး

ရသစုံလင်

ုပ်စုံသဘင်



       

ဇွန်  ၁၁၊   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

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၀ - ၆ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၇.၃

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၉.၃

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၈၂.၃

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၅.၇၁

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၆၀.၅

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၄၂

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၂၁၄

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၂၆

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၇၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၀

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၄၉ ၃၇၂,၄၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၅၉၈ ၁,၆၁၄,၆၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၄ ၃၂,၀၀၀

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၁၀ ၁၈၀,၀၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၇၁ ၁၈၄,၆၀၀

EFR ၂,၆၅၀ ၂,၅၅၀ ၇၁ ၁၈၃,၀၅၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၁၀ ၅၀,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင်   စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ေရးသည်   အဓိကကျသည့ ်
အချက်ြဖစ်သည်။ တုိင်းြပည်တွင် မည်သည့်အေြခအေနရိှေနသည်ြဖစ်ေစ စီးပွား 
ေရးလည်ပတ်ေကာင်းမွန်မှသာ ြပည်သူများဘဝရပ်တည်ရှင်သန်ိုင်မည်ြဖစ ်
သည်။ သမိင်ုးတွင် အစိုးရှင့ ်ြပည်သ ူြပည်သားများသည် စစ်အတွင်းကာလ၌ပင် 
စီးပွားေရးအတွက ်မြဖစ်မေန လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကရသည်။ စီးပွားေရးသည ်
အရာရာကိုဖန်တီးေြဖရှင်းိုင်သြဖင့် စီးပွားေရးကို ကိးပမ်းလုပ်ကိုင်ကရမည ်
ြဖစ်သည်။

“ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံကို တည်ေဆာက်ေမာင်းှင်ကရာတွင ်ိုင်ငံေရးေမာင်းှင် 
အား၊ စီးပွားေရးေမာင်းှင်အားှင့် ကာကွယ်ေရးေမာင်းှင်အားဟူ၍ ေမာင်းှင် 
အားသုံးမျိးရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်မ ၊ စည်းလုံးမ ရှိပါက ိုင်ငံေရးအား 
ေကာင်းမွန်ပီး စစ်ေရးအင်အား၊ လုံ ခံေရးအင်အားေကာင်းမွန်ပါက ကာကွယ်ေရး 
အင်အား ေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းအင်အားှစ်ခ ုေကာင်းမွန်ရန်အတွက် 
အေြခခံမှာ စီးပွားေရးအင်အားြဖစ်၍ စီးပွားေရးေမာင်းှင်အားသည ်တိုင်းြပည ်
အတွက် အဓကိကျေကာင်း” ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 
ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင ်ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး၌ ေြပာကားခဲ့သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ကမ ာေပ ရိှိင်ုငမံျားကိ ုေလလ့ာကည့လ် င် ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကို ကာရှည်ရင်ဆိုင်ကံေတွေနကပီး အချိိုင်ငံများတွင ်ိုင်ငံေရး 
မတည်ငမ်ိမ ၊ ပဋပိက များှင့ ်စစ်ပဲွများကံေတွေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 
ိင်ုငမံျားသည် ပဋပိက အမျိးမျိး၊ ေရာဂါေဘးအ ရာယ်အသွယ်သွယ် ကံေတွေန 
ကရေသာ်လည်း မမိိိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးကိ ုတိုးတက်လာေအာင် ကိးပမ်းလပ်ုကိင်ု 
ေနကသည်ကိ ု  ေတွရမည်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း  ိုင်ငံေရး 
ြပဿနာ၊ ေရာဂါေဘးအ ရာယ် အခက်အခမဲျိးစုံကံေတွေနေသာ်လည်း ိင်ုငသံ ူ
ိုင်ငံသားများ ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေနထိုင်ေရးအတွက ်စီးပွားေရးကိ ုုန်းကန် 
လ ပ်ရှားလုပ်ကိုင်ေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ ဒမီိကုေရစအီသွင်ကူးေြပာင်းေရး 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ိုင်ငံေတာ်၏ အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်ကို 
တိင်ုးြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်စားေရရကိ ာေပါများေရးဟသူည့ ်အချက်ှစ်ချက် 
ြဖင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ် 
၏ အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်ှစ်ရပ် ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် စီးပွားေရးတုိးတက် 
ေကာင်းမွန်လာေရးသည် အဓကိကျသည့အ်ချက်ြဖစ်၍ ိင်ုငစံီးပွားဖံွဖိးတိုးတက် 
လာေစရန် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားြမင့်မားတုိးတက်ေရးကုိ တွန်းအားေပးေဆာင်ရက် 
ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်သဘာဝအေြခခံေကာင်းများရှိသည့ ်ေရခံ၊ ေြမခံေကာင်း
မွန်ေသာိုင်ငံြဖစ်သည်။ တိုင်းြပည်တွင ်ေရှးအစ်အဆက ်စားနပ်ရိက ာေပါများ
က ယ်ဝခဲ့ပီး စီးပွားေရးှင့် လူေနမ ဘဝ သင့်တင့်မ တေကာင်းမွန်ေသာိုင်ငံြဖစ ်
သည်။ သုိေသာ် တုိင်းြပည်တွင် အခက်အခဲြပဿနာ၊ စိန်ေခ မ အမျိးမျိးတုိေကာင့် 
တိုင်းြပည်စီးပွားေရးမှာ တိုးတက်သင့်သေလာက် မတိုးတက်ဘဲရှိေနသည်ကို 
ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ေရခံ၊ ေြမခံေကာင်းများရှိေသာ ြမန်မာ 
ိင်ုငတွံင် ညညီွီတ်ွတ် တက်ညလီက်ည ီအလပ်ုလပ်ုကပါက ိင်ုငံစ့ီးပွားေရး 
သည် သိသာစွာတိုးတက်လာမည်မှာေသချာသည်။

ထိုေကာင့် တိုင်းြပည်စီးပွားေရးဦးေမာ့လာေရးအတွက ် မိနယ်အဆင့်မ ှ
ခိုင်အဆင့်၊ ခိုင်အဆင့်မှ တိုင်း၊ ြပည်နယ်အဆင့်၊ တိုင်း၊ ြပည်နယ်အဆင့်မှ 
ိုင်ငံေတာ်အဆင့်အထိ တိုးတက်လာေအာင ်စီမံကိန်းအမျိးမျိးြဖင့ ်အဆင့်ဆင့် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကမည်ဆုိလ င်  တြဖည်းြဖည်းဖံွဖိးတုိးတက်လာမည်ြဖစ် 
သည်။ ြမန်မာိင်ုငသံည် စိက်ုပျိးေရးကိအုေြခခေံသာိင်ုငြံဖစ်ပီး တိင်ုးေဒသကီး 
ှင့ ်ြပည်နယ်များတွင် အေြခခေံကာင်းများရိှေသာ်လည်း ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ စွမ်းအား 
အားနည်းေနသည်။ ထိုေကာင့ ်ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲ၏ လမ်း န်ချက်များကို 
အေလးထားေဆာင်ရက်ပီး သက်ဆိုင်ရာက  များအလိုက် စိုက်ပျိးစွမ်းအား 
ြမင့်မားတိုးတက်ေရးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

စုိက်ဧကများတွင် အထွက် န်းတုိးေရး၊ မျိးေကာင်းမျိးသန်ရရိှေရး၊ ေခတ်မီ 
နည်းစနစ်များြဖင့် ထွန်ယက်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး၊ တစ်သီးစိုက်ဧကများတွင ်
သီးထပ်၊ သီးညပ်၊ ှစ်သီး၊ သုံးသီး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး၊ စပါးပီးလ င် ဆီထွက် 
သီးံှအမျိးမျိး၊ ပဲမျိးစံုသီးံှအမျိးမျိးတုိကုိ တုိးတက်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ုိင်ေအာင်၊ 
ပံပ့ိုးြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ကန်ုထတ်ု 
လုပ်မ ြမင့်မားတုိးတက်ေရးတွင် လ ပ်စစ်စွမ်းအားအြပည့်အဝရရိှေရးသည်လည်း 
အေရးကီးသြဖင့ ်   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  တိုးတက်ထုတ် 
လုပ်ေရးကိ ု ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသကဲ ့ေဒသအလိုက် လ ပ်စစ်စွမ်းအား 
ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးကိုလည်း ကိးပမ်းကံစည်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ေရးသည် အဓကိကျေသာ 
အချက်ြဖစ်၍ အေှာင့်အယှက် အဟန်အတား အခက်အခဲများရှိသည့်ကားမ ှ
ိုင်ငံ့စီးပွားတိုးတက်လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ရာ ြပည်ပ 
သွင်းကုန်ေလ ာ့ချေရး၊ ြပည်ပသွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်ေရးကို ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကပီး ုိင်င့ံစီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ဝိင်ုးဝန်းြမင့တ်င် ေဆာင်ရက် 
ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။     ။

စီးပွားေရးေမာင်းှင်အား 

ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအားြမင့်တင်

ဖျာပုံ     ဇွန်    ၁၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီး

ေဒ ယ်ယ်ဟန်သည် ုံးအဖွဲမှး ဦးေကျာ်စိုးွန် ၊ ဖျာပုံခိုင ်

တရားသူကီး ေဒ သူဇာေအး တိုှင့်အတူ  ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ဖျာပုံအကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆးရာ ဖျာပုံမိအကျ်း 

ေထာင်တာဝန်ခအံရာရိှက အကျ်းေထာင်အတွင်း အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးှင့် တာဝန်ရိှသူများသည်အကျ်းေထာင်အတွင်း 

အကျ်းသား အကျ်းသူ၊ အချပ်သား အချပ်သူများ ေနထိုင် 

သည့ ်အေဆာင်များှင့ ်စားဖိေုဆာင်၊ ေဆးေပးခန်းှင့ ်စာကည့ ်

တိက်ုတိုကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးကာ ၎င်းတို၏ ဥပေဒပါ 

အခွင့အ်ေရးများရရိှြခင်း ရိှ၊ မရိှ၊ ေနရာထိင်ုခင်း သက်သာေချာင်ချ ိ

မ  ရှိ၊ မရှိ၊ အစာအာဟာရ သင့်တင့်မ တမ  ရှိ၊ မရှိ၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ အေြခအေနှင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတတ် 

သနပ်ပင်   ဇွန်   ၁၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး သနပ်ပင်မိနယ ်  ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေြခာက်လဘ  ာှစ် 

မှစတင်၍ ေခတ်မစီြံပေကျးရာထေူထာင်ေရးစမီခံျက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်  သနပ်ပင်မိနယ ်  ဖရဲ 

ေကျးရာ၌ ပဲခူးခိုင် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီး 

ဖျာပုံအကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး

ဌာန၏ လူမ ကာကွယ်ေရးအစီအစ်အရ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့ပ်ူးေပါင်း၍ အသပိညာေပး ေဟာေြပာ 

ေဆွးေွးြခင်းကိ ုဇွန် ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ အသိပညာေပး ေဟာေြပာေဆွးေွးပွဲတွင် ပဲခူး 

ခိုင် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီး 

မှး ေဒ ခုိင်ေရ ဝါက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပီး သနပ်ပင် 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦး 

စီးမှး ေဒ သ ာဦးေရ က ေဟာေြပာပဲွကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရယ် 

ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပီး ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန  တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး  

ေဒ ယ်ယ် ပံးက လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များအေကာင်း ေဟာေြပာေဆွးေွးခဲ့ပီး တက်ေရာက်လာက 

ေသာ ေကျးရာလူထုက သိရိှလုိသည်များ ေမးြမန်းေဆွးေွးခ့ဲမ  

အေပ  ြပန်လည်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 ၂၂၂

ပညာသင်ကားမ  အေြခအေနကိ ုကည့် စစ်ေဆးေမးြမန်းခဲ့ပီး 

လိအုပ်ချက်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးရန် အကျ်းေထာင် 

မှ   တာဝန်ရှိသူများအား  လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

သနပ်ပင်မိနယ်၌ လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းများအေကာင်း ေဟာေြပာ



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အဆိပုါေတွဆုပဲွံသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့်အတူ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီး 

မိုးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)ဗိလ်ုချပ်ကီး 

ထွန်းေအာင်ှင့်         ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာန

ချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊ သန်လျင်တပ်နယ် 

ှင့် ဒလတပ်နယ်တိုရှိ နယ်ေြမခံေရတပ်စခန်းဌာန

ချပ်များမှ   ဌာနချပ်မှးများှင့်  အရာရှိကီးများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက တပ်ဌာနချပ်သမိင်ုး 

အကျ်း၊ တပ်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကီး(၄)ရပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ ၊     ေဒသခံ 

ြပည်သူများအား ကျန်းမာေရးအပါအဝင် အြခားလုိအပ် 

သည့ ်ကညူကီယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးိင်ုမ ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ေရေကာင်း 

လုံ ခံေရးဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က လိအုပ်သည်များ ြပန်လည်မှာကားသည်။

ေရေကာင်းသွားလာမ ဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာမ ရှိေစေရး 

စနစ်တကျြဖင့ ်ကွပ်ကဲကပ်မတ်ရမည်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက        တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင်  ိင်ုငေံတာ်က ချမှတ် 

ထားသည့် ေရေကာင်းဆုိင်ရာ  စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များကို လိုက်နာမ ရှိေစေရး   စနစ်တကျြဖင့် ကွပ်ကဲ 

ကပ်မတ်ရမည်ြဖစ်သကဲ့သို  စည်းကမ်းချိးေဖာက ်

သည့်    ေရယာ်များ၊   သေ  ဘာများမရှိေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်   တရားမဝင ်  ကုန်ပစ ည်းများ 

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်း တစ်ေယာက်ှင့်ေလျာ်ညီစွာ 

ေနထိုင်ေြပာဆို   လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်မ တိုသည် 

လည်း   လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အကျင့်စာရိတ  

ေကာင်းမွန်မှသာလ င် လုပ်ေဆာင်ြပမူေြပာဆုိချက် 

များသည်လည်း   ေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

မမိကွိပ်ကအဲပ်ုချပ်ရသမူျား၏ စတ်ိေနသေဘာထား 

မိမိကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရသည့ ်  အရာရှိ၊ စစ်သည် 

များကိ ု စည်းကမ်းတကျ  ေနထိင်ုေြပာဆိတုတ်ေစရန် 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေစြခင်းသည ်   ေလ့ကျင့်ေပး 

ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုိုလပ်ုေဆာင်ေစြခင်းြဖင့ ်

စစ်သည်တစ်ဦးချင်းမှသည်    တပ်တစ်တပ်ချင်း 

အလိက်ု ယင်းမှတစ်ဆင့ ်စည်းကမ်းစနစ်တကျရိှသည့ ်

တပ်မေတာ်ကို  တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် ဘက်ေပါင်းစုံမ ှ

စ်းစားေတွးေခ ေဆာင်ရက်၍   ကွပ်ကဲအုပ်ချပ ်

ကရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အဆင့်ဆင့်ေသာ 

ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်မ များြဖင့ ်    စည်းကမ်းစနစ်တကျ 

ရိှေနရမည်ြဖစ်ပီး လပ်ုငန်းစ်များအားလုံးကိ ုအဆင့် 

အလိုက် မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖစ်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထူးခ န်ြခင်း၊ က မ်းကျင်ြခင်းသည် တာဝန်တစ်ခု၊ 

နယ်ပယ်တစ်ခုအတွက်သာြဖစ်ပီး ဘက်ေပါင်းစုံမ ှ

ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်မ ေကာင်းစွာြဖင့ ်ေဆာင်ရက်တတ် 

ြခင်းသည် ေခါင်းေဆာင်မ ေကာင်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းသိုြဖစ်ရန် မိမိကိုယ်တိုင်ေလ့လာအားထုတ်မ  

ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ေနရသည့်    တပ်များကိ ု စနစ်တကျြဖင့ ် ကွပ်ကဲ 

အုပ်ချပ်ိုင်ရန်ှင့်    တပ်တစ်တပ်ချင်းမှအစြပ၍ 

စည်းကမ်းစနစ်တကျရိှပီး အမန်ိနာခမံ အားေကာင်း 

သည့် တပ်မေတာ်ြဖစ်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်       မှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား    သယ်ေဆာင်ေနမ များ 

မရှိေစေရး တားဆီးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေခါင်းေဆာင်မ အခန်းက  

တပ်ဌာနချပ်တစ်ခု၏          ေကာင်းြခင်း၊ 

မေကာင်းြခင်းသည်  ယင်းတပ်ကုိ  ဦးေဆာင်ရသည့် 

ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များှင့ ်တိက်ုိက်ုသက်ဆိင်ုမ ရိှပီး 

ေခါင်းေဆာင်မ ေကာင်းစွာြဖင့် ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ုိင်မှ 

သာလ င် တပ်ေကာင်းတစ်ခ ုြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိ၏ေခါင်းေဆာင်မ ကို   ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်

ထိုးထွင်းတီထွင် ကံဆ      လုပ်ေဆာင်ိုင်မ ှင့် 

ှင့ ်လပ်ုေဆာင်ိင်ုစွမ်းများ၊ အားသာချက်၊ အားနည်း 

ချက်များကိုလည်း သိရှိေအာင်ေဆာင်ရက်ရန်လိုပီး 

ထိသုိုသရိှိေနမှသာလ င် လမှူန်ေနရာမှန်ေနရာချထား 

၍ ကွပ်ကအဲပ်ုချပ်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေခါင်းေဆာင် 

များအေနြဖင့ ်  မိမိကိုယ်တိုင ် စနစ်တကျ ေနထိုင် 

သွားလာတတ်မ ှင့် မိမိတာဝန်ယူရသည့ ်တပ်ဌာန 

ချပ်ကို  ေကာင်းမွန်ေအာင ်ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ိုင်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး ေနစ်လပ်ုေဆာင် 

ရမည့တ်ာဝန်များကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့ ်လပ်ုေဆာင် 

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

 ြမန်မာိုင်ငံ    စာေရးဆရာ 

အသင်းက   ကီးမှးေဆာင်ရက ်

သည့် ပခုက ဦးအံုးေဖ တည်ေထာင် 

ေသာ  ပခုက စာေပဆု    ရန်ပုံေငွ 

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ အစည်း 

အေဝးကို ယေနမွန်းလွဲ  ၁ နာရီ 

တွင်  ြမန်မာိုင်ငံ   စာေရးဆရာ 

အသင်း  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ     အသင်းဥက   ှင့် 

ပခကု စာေပဆ ုရန်ပုေံငွကီးကပ် 

ေရးေကာ်မတဦက    ဦးအန်ုးေမာင် 

(ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး)၊     ပခုက  

ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် သန်လျင်တပ်နယ်ှင့် ဒလတပ်နယ်တုိရိှ နယ်ေြမခံေရတပ်စခန်းဌာနချပ်များမှ ဌာနချပ်မှးများှင့် 

အရာရှိကီးများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းက ကီးမှးေဆာင်ရက်သည့် 

ပခုက စာေပဆုရန်ပုံေငွကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး ကျင်းပ

စာေပဆု    ရန်ပုံေငွကီးကပ်ေရး 

ေကာ်မတီ ဒုတိယဥက   များြဖစ်က 

သည့်   ဦးသိန်းခိုင်ဦး (ပခုက မိ 

ကိုယ်စားလှယ်)ှင့်  ဦးမျိးထွန်း 

(ေမာင်စိမ်းေနာင် - လယ်ေဝး)၊ 

အတွင်းေရးမှး     ဦးွန်တင်    

(ေမာင်ငိမ်းသူ-ကိပင်ေကာက်)ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ စာေပဗိမာန် စာတည်း 

မှးချပ်  ဦးတိုးေကျာ်ှင့ ် တာဝန် 

ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ပခကု ဦးအုံးေဖစာေပ 

ဆ ုရန်ပုေံငွကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ

ဥက         ဦးအုန်းေမာင်(ြမင်းမ ူ

ေမာင်ိင်ုမိုး)က အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍    အတွင်းေရးမှး 

ဦးွန်တင်      (ေမာင်ငိမ်းသ-ူ

ကိပင်ေကာက်)က ရန်ပုေံငအွေြခ 

အေနှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်

ပခုက စာေပဆုချးီြမင့်ပွဲ အခမ်း 

အနား ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပုိင်ေရး 

ရှင်းလင်းတင်ြပကာ တက်ေရာက် 

လာကသမူျားက  ေဆွးေွးညိ  င်း 

ကပီး ဥက   က နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                     သတင်းစ်

  ထူးခ န်ြခင်း၊ က မ်းကျင်ြခင်းသည် တာဝန်တစ်ခ၊ု နယ်ပယ်တစ်ခ ု

အတွက်သာြဖစ်ပီး   ဘက်ေပါင်းစုံမှ   ေတွးေခ ေြမာ်ြမင်မ  

ေကာင်းစွာြဖင့်  ေဆာင်ရက်တတ်ြခင်းသည် ေခါင်းေဆာင်မ  

ေကာင်းြခင်းြဖစ်

 ယင်းသိုြဖစ်ရန် မိမိကိုယ်တိုင်ေလ့လာအားထုတ်မ ြပရမည်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင်များ ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး ိုးရာြခင်းလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ေရာက်ကည့် အားေပး
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၁၀

ြမန်မာ့ိုးရာြခင်းလုံးအားကစား  

ဖွံဖိးတိုးတက်   လာေစရန်ှင့် 

ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးများမှ 

ထူးခ န်ထက်ြမက်သည့် မျိးဆက် 

သစ်ရက်ပန်ုးသီး အားကစားသမား 

များ ေပ ထွက်လာေစရန် ရည်ရယ် 

ကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ခှုစ် ြပည်နယ် 

ှင့် တုိင်းေဒသကီး ုိးရာြခင်းလံုး 

ပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယေန  

နနံက် ၉ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ဝဏ သိဒ အိားကစားံု(B)၌ ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီအဖဲွဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်     မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊    Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်၊     ေစာဒန်နီယယ်၊ 

ေဒါက်တာ ဗညားေအာင်မိုးှင့ ်

ဦးေရ ကိမ်း၊     ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများ၊   ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ ိုးရာြခင်းလုံးအဖွဲ 

ချပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းများမှ အပ်ုချပ်သ/ူနည်းြပ 

များှင့်    အားကစားသမားများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ဦးမင်းသိန်းဇံက  ြမန်မာ့ 

ိုးရာ  ြခင်းလံုးခတ်ကစားြခင်းကုိ 

ြပည်သူလူထုအတွင်း   တစ်ှစ် 

ထက်တစ်ှစ် စမိ့ဝ်င်တိုးတက်လာ 

ေစပီး    ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

အေမွအှစ်        တစ်ရပ်အြဖစ ်

ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ရန်ှင့် မျိးချစ် 

စိတ်ဓာတ်ရှင်သန် ထက်ြမက်လာ 

ေစေရးအတွက ်ယခုကဲ့သို ပိင်ပွ ဲ

များကို     ကျင်းပေပးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြခင်းလံုးခတ်ကစားြခင်း 

သည် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ကုိ အေြခခ ံ

သည့်  ိုးရာအားကစားနည်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြပည်သမူျား လက်လှမ်းမ ီ

ပီး   လွယ်ကူစွာကစားိုင်ေသာ 

အားကစားနည်း  ြဖစ်သည့အ်ြပင် 

ကျန်းမာေရးအတွက ်     များစွာ 

အေထာက်အကူ    ြပေကာင်း၊ 

“အေပးအယူ ချစ်ကည်ြဖ ြခင်းမူ 

စာဂမ စိတ ”ဆိုသည့်      ြခင်းလုံး 

အားကစား     ေဆာင်ပုဒ်အတိုင်း 

ြခင်းလုံး   အားကစားနည်းသည ်

ြခင်းဝိင်ုးအတွင်း ကစားသအူချင်း 

ချင်း အေပးအယူမ တသည့်စိတ်၊ 

တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး ချစ်ခင်ကည်ြဖ 

သည့်စိတ်၊ တရားမ တသည့်စိတ် 

များ ေမွးြမေဖာ်ေဆာင်ပီး ကစား 

ရသည့်    အားကစားနည်းတစ်ခ ု

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံတကာ 

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် ြမန်မာ့ 

ိုးရာြခင်းလုံး     အားကစားနည်း 

ေအာင်ြမင်မ      ရရိှေစရန်အတွက် 

အဖွဲချပ်မှ       တာဝန်ရှိသူများ၊ 

အားကစားသမားများ   အေနြဖင့် 

ဆတက်ထမ်းပိုး         ဝိုင်းဝန်း 

ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်သွားကရန ်

လိ ုေကာင်း၊  ယခုပိင်ပဲွမှတစ်ဆင့ ်

ချစ်ကည်ပူးေပါင်းမ      ရရှိပီး 

ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် တိုးတက် 

ြမင့်မားေရး၊      အမျိးသားေရး 

စတ်ိဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး၊ 

ြခင်းလုံးအားကစား  ပိုမိုရှင်သန် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးှင့် ထူးခ န် 

ေသာ  ိုးရာြခင်းလုံး  အားကစား 

သမားများ ေပ ေပါက်လာေစေရး 

တိုအတွက် အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း

ယှ်ပိင်သွားကရန ် လိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ကည့် အားေပး

ထိုေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ဒတုယိ  

ဝန်ကီးများှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

သည်  အားကစားသမားများကို 

ရင်းရင်းီှးီှး   လိက်ုလံ တ်ဆက် 

ကပီး  ဝုိင်းဖဲွြခင်းလံုးခတ် (အမျိး 

သမီး) ပဲွစ်များအြဖစ် မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီးှင့် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

အသင်း  ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို  

လည်းေကာင်း၊      ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီးအသင်း ယှ်ပိင်ကစားေနမ  

ကိုလည်းေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ိုးရာြခင်းလုံးအဖွဲချပ်မ ှသုပ်ြပ 

ြခင်းလံုးခတ်ကစားေနမ ကိလုည်း 

ေကာင်း ကည့် အားေပးကသည်။

၂၀၂၂   ခုှစ်   ြပည်နယ်ှင့ ်

တိုင်းေဒသကီး    ိုးရာြခင်းလုံး 

ပိင်ပွဲကိ ုဇွန် ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက် 

အထိ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဝဏ သိဒ ိ 

အားကစားု(ံB)၌   ကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်ပီး          ိုးရာြခင်းလုံး 

အားကစားနည်းကိ ုစတ်ိပါဝင်စား 

သည့် မည်သူမဆုိ အခမဲလ့ာေရာက် 

ကည့် အားေပးုိင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

ုပ်ရှင်၊  ဂီတ၊   သဘင်  ပေဒသာကပဲွ 

ကျင်းပေရး လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကို  ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေနြပည် 

ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရဲတင့်၊  ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ 

ဒါိုက်တာ    စင်ေရာ်ေမာင်ေမာင်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ      တက်ေရာက်ကပီး 

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးနာယက 

ဦးေအာင်လွင်၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဂီတအစည်း 

အုံး(ဗဟိ)ုဥက    ဦးလွင်ြမင့၊် ြမန်မာိင်ုင ံ

သဘင်ပညာရှင်များ အစည်းအုံး အတွင်း 

ေရးမှး ဦးေနဝင်းှင့ ် ပ်ုရှင်၊ ဂတီ၊ သဘင် 

တိုမှ  အုပညာရှင်များက အွန်လိုင်းမှ 

ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက   “ုပ်ရှင်၊   ဂီတ၊ 

သဘင်အုပညာ      နယ်ပယ်သုံးခုမ ှ

အုပညာရှင်၊    အတတ်ပညာရှင်များ 

ပူးေပါင်းပီး    ပေဒသာကပွဲကီးတစ်ခု 

ကျင်းပရန်အတွက ်   ယခုလို  လုပ်ငန်း 

ကိတင်ညိ  င်းအစည်းအေဝး  ြပလုပ်ရ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာကန်သတ်ချက်များှင့ ်   အြခား 

ေသာ အေကာင်းအရာများေကာင့ ်ေခတ  

ရပ်နားထားခဲ့ရသည့ ်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက ်

ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် ပေဒသာကပွဲကျင်းပေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းစည်းေဝး လည်ပတ်စြပေနသည့် လုပ်ငန်းများကို 

မိမိတို အုပညာရှင်များက ယေနအချနိ် 

အခါတွင် ေခတ်အဆက်ဆက် အမျိးသား 

ေရးတာဝန်ေကျမ ၊  တီထွင်ကိးပမ်းအား 

ထတ်ုမ ၊ ညညီွီတ်ွတ်ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ ဆုိသည့် ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် အဖဲွ 

အစည်းများ၏ အစ်အလာေကာင်းများ 

ှင့အ်ည ီ  တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလုံး၏ 

စိတ်ှလုံးကို ထာဝရချမ်းေြမ့ေပျာ်ရ င်ေန 

ေအာင ်အုပညာစွမ်းပကားှင့် သယ်ပိုး 

ထမ်းေဆာင်ရင်း အုပညာလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်လုပ်ကုိင်ုိင်ေရးအတွက် ဝုိင်းဝန်း 

အကံြပေပးကပါ”ဟု ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှး 

ချပ်က ပ်ုရှင်၊ ဂတီ၊ သဘင် ပေဒသာကပဲွ 

ကျင်းပြပလုပ်မည့်အစီအစ ်   အကမ်း 

ဖျင်းကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်    ြမန်မာိုင်ငံ   ုပ်ရှင ်

အစည်းအုံးနာယက    ဦးေအာင်လွင်၊ 

ြမန်မာိင်ုငဂံတီ အစည်းအုံး(ဗဟိ)ုဥက    

ဦးလွင်ြမင့်ှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံသဘင်ပညာ 

ရှင်များ   အစည်းအုံး   အတွင်းေရးမှး 

ဦးေနဝင်းတိုက   ုပ်ရှင်၊  ဂီတ၊  သဘင် 

ပေဒသာကပွဲ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင ်

ေရးှင့ ်ပတ်သက်၍  ေဆွးေွးတင်ြပကပီး 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ 

သဘင်မှ အပုညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် 

များက     ဝိုင်းဝန်းအကံြပေဆွးေွး 

တင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က    တင်ြပချက်များှင့ ်   ပတ်သက်၍ 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးပီး နိဂံုးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့သည်။               သတင်းစ်

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု     ြပန်လည်စတင ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်ှင့ ်အပုညာနယ်ပယ် 

အသီးသီးမှ  အုပညာရှင်များအားလုံး 

မမိတိို၏ အပုညာလပ်ုငန်းများ ြပန်လည် 

စတင်      လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက် ရည်ရယ်ပီး အပုညာေမာင်ှမ 

များ၏ စွမ်းအားှင့် စုေပါင်းပါဝင်သည့ ်

ပေဒသာကပွဲကီး    ကျင်းပြပလုပ်ရန ်

ရည်မှန်းထားေကာင်း။ 

စာေပ၊ ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်စသည့ ် 

အုပညာအဖွဲအစည်းများသည် ေခတ်       

အဆက်ဆက်၊      အစိုးရအဆက်ဆက ်

ေြပာင်းလဲခ့ဲချန်ိများတွင်လည်း အစုိးရ၏ 

မူဝါဒအေပ   မူတည်ပီး ိုင်ငံတိုးတက ်

ေရးအတွက်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်ကို 

ေတွရှိရေကာင်း၊  အုပညာရှင်ဆိုသည ်

မှာ ြပည်သူများအားလုံး၏ စိတ်ခံစားမ  

များကိ ုေြပာင်းလေဲစိင်ုပီး ြပည်သလူထူ ု

ကို  အသိပညာေပးြခင်း၊ ေဖျာ်ေြဖမ ရသ

ေပးြခင်းများှင့်အတူ     ြမန်မာ့ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ ှင့်  အမျိးသားေရး  စိုက် 

လက ဏာများကို        ထိန်းသိမ်းပီး 

ိင်ုင၏ံ    ေရစီးေကာင်းေပ တွင်    ပါလာ 

ေအာင်  စည်းုံးလ ံေဆာ်ိုင်ခဲ့ကသူများ   

ြဖစ်ေကာင်း။  

အကံြပေဆွးေွးေပးေစလို

ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့်လည်း မိမိတို၏ 

ြပည်တွင်းအင်အားစမုျားြဖစ်ေသာ စာေပ၊ 

ုပ်ရှင်၊  ဂီတ၊  သဘင် စသည်တိုမှ အု 

ပညာရှင်များကိ ုအမမဲြပတ် ကညူပီံပ့ိုးေပး 

လျက်ရိှသလုိ အုပညာရှင်များကလည်း 

မိမိတုိတတ်က မ်းသည့် အုပညာရပ်ှင့် 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူအကျိးကိ ုေခတ် 

အဆက်ဆက်  သယ်ပုိးေပးခ့ဲကသည်ကုိ 

သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင ်     တင်ထားိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ယခလုည်း  ပ်ုရှင်၊ ဂတီ၊ သဘင် 

ပေဒသာကပွ ဲ    ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

ယခင်ကလုိ အုပညာရှင်များ၏ စုေပါင်း 

စွမ်းအားှင့ ်  တက်တက်က က    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ဟ ု        ယုံကည ်

ေကာင်း၊   ယခုလို   ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

သက်ဆိုင်ရာ    နယ်ပယ်အလိုက်    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်ေဆာင်ရက်သင့သ်ည့ ်

အစီအစ်များ၊     လိုအပ်ချက်များကို 

အကံြပေဆွးေွးေပးေစလိုေကာင်း။

ကိဗုစ်- ၁၉ ကာလတွင် ြပည်သမူျား၏  

ညိးွမ်းေနသည့် စိတ်ှလံုးများ၊ ရပ်တန်  

ခဲ့ရသည့်    ယ ရားများ၊    ြပန်လည ်



ဇွန်    ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၀

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်ဥက     ဦးသိန်းစုိးသည် 

အေမရိကန်      ြပည်ေထာင်စု 

ဂ န်ေဟာ့ကင်းစ ်     တက သိုလ် 

အေရှေတာင်အာရှ ေလ့လာေရး 

ဌာန    ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက  

ကာဒီဂျက်ဆန်ကိ ု  ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီတွင်    ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပည်ေထာင်စ ု     ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ုံး     ဧည့်ေတွခန်းမ 

ေဆာင်၌  လက်ခံေတွဆုံသည်။

ေမးြမန်း

ေတွဆုံစ်    ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

ပါေမာက     ကာဒီဂျက်ဆန်က 

ြပည်ေထာင်စု    ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်  ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  ေရှ 

လုပ်ငန်းစ်   (၅)    ရပ်ှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ေနမ     အေြခအေန၊ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခ 

အေန၊  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင ်

ေရးအတွက်   ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများှင့်  သိရိှလုိသည် 

များကို ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စု    ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥက   က ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်  လက်ရိှ 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၁၀

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ံုး အေြခခံေလ့ကျင့်ေရး 

သင်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်  ၉  

နာရီခွဲတွင် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး   စုေပါင်း 

ခန်းမ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  ထုတ်ြပန်ထားေသာ  စည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို ေကာ်မရှင်ဥက   ၊ အတွင်းေရးမှးှင့ ် အဖဲွဝင်များ၊ 

ေကာ်မရှင်ုံး  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

 န်ကားေရးမှးများ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးများှင့် သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၅၁ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်  ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးတင်ဦးက 

သင်တန်းတွင်  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒ၊ 

ေကာ်မရှင်ကျင့်ဝတ်၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒ၊  ုံးလုပ်ငန်း 

လက်စွဲ၊ ဘ  ာေရးစည်းမျ်း၊   စတိုပစ ည်းစာရင်းထားနည်း၊  အမ တွဲ 

ထိန်းသိမ်းနည်း၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ဌာနများ၏ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းစ်များှင့်စပ်လျ်း၍  ပိုချသင်ကားေပးခဲ့ 

သည့အ်တွက် ဝန်ထမ်းသစ်များအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းသေဘာတရားများကိ ု

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သေဘာေပါက်နားလည်မည်ဟ ု ယုံကည ်

ေကာင်း၊   ဝန်ထမ်းသစ်များအေနြဖင့ ်   ယေနမှစ၍  လုပ်ငန်းခွင်သို 

ဝင်ေရာက်ရေတာမ့ည်ြဖစ်ရာ သက်ဆိင်ုရာဌာနခဲွအသီးသီးတွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရာ၌   သင်တန်းမှပိုချေပးလိုက်သည့ ် သင်ခန်းစာများကိ ု

အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထပ်မံေလ့လာသင်ယူပီး စနစ်တကျ လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေကာ်မရှင်ုံးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်   ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ၊ 

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၀

၂၀၁၂ ခုှစ်    လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အညီ 

မကျန်းမာမ ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်၊ 

မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်ှင့ ်

လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ေင ွ၄၀ ရာခုိင် န်း ထုတ်ေပး 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ဂ န်ေဟာ့ကင်းစ်တက သိုလ် 

အေရှေတာင်အာရှေလ့လာေရးဌာန ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက  ကာဒီဂျက်ဆန်ကို လက်ခံေတွဆုံ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အေြခ 

အေနများှင့ ်     စပ်လျ်း၍ 

ေကာ်မရှင်ှင့်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 

ေတွဆုေံဆွးေွးခဲ့ပီး ြမန်မာိင်ုင ံ

ှင့်သင့်ေလျာ်သည့ ်    အချိးကျ 

ကိုယ်စားြပစနစ ်     ေြပာင်းလ ဲ

ကျင့်သုံးိုင်ေရး  သေဘာတူညီခဲ့ 

ပီးြဖစ်ေကာင်း၊     သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများကုိလည်း 

ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းုိင်ေရးေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊    မဲဆ ရှင် 

စာရင်းများ    ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အတွက်  အေလးထားပီး  ေြမြပင် 

လူဦးေရစာရင်းများ    တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးြခင်း၊     စိစစ်ြခင်းှင့ ်

ြပစုြခင်းများ    ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း ၊  လွတ်လပ်ပီး တရား 

မ တေသာ   ေရးေကာက်ပွဲများ 

ကျင်းပေပးိင်ုေရး  ေကာ်မရှင်ှင့ ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ   အဆင့်ဆင့်ရှိ 

ဝန်ထမ်းများကို      ေလ့ကျင့ ်

သင်တန်းေပးြခင်း၊        ြပစု 

ပျိးေထာင်ြခင်းများ   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။

ေရးေကာက်ပွဲများ  ကျင်းပရာ 

တွင်လည်း  ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမ ှ

ေလ့လာသူများကိ ု ဖိတ်ေခ သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွင်းရှိ 

ိုင်ငံေရးပါတီများ၊    ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ကသူများ၊    မဲဆ ရှင် 

ြပည်သူများက    လက်ခံသည့ ်

လွတ်လပ်၍     တရားမ တေသာ 

ေရးေကာက်ပွဲ      ြဖစ်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်   ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်အေြခအေန 

အရ    ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို 

ထိန်းသိမ်းခဲ့ရေသာ်လည်း   ေရှ

လုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်      ှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်     ိုင်ငံေရး 

ပါတီဝင်မဟုတ်သူများ၊    အေတွ 

အကံရိှသူများြဖင့် ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွစည်း  

ေပးခဲ့ေကာင်း၊   ေရးေကာက်ပွဲ 

ြပန်လည်     ကျင်းပေပးိုင်ေရး 

ဦးတည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး မိမိတို 

ေကာ်မရှင်၏    အဓိကတာဝန်မှာ   

ေရးေကာက်ပဲွ ကျင်းပေပးရန်ြဖစ် 

ေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပွ ဲကျင်းပ 

ေပးိုင်ေရးအတွက ်  ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းရန ်   လိုအပ် 

ေကာင်း၊      မိမိတိုေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့်      ဥပေဒှင့်အညီ 

လွတ်လပ်ပီး     တရားမ တသည့် 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ    အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ရန်    မှန်မှန် 

ကန်ကန်      ေဆာင်ရက်ေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်    ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

ပါေမာက     ကာဒီဂျက်ဆန်က 

ေကာ်မရှင်၏    ြပင်ဆင်ေဆာင ်

ရက်ေနမ ၊   လုပ်ေဆာင်ေနမ များ

ကိသုရိှိရသည့အ်တွက် အထင်ကီး 

ေလးစားမိေကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့် 

ိုင်ငံတကာက       သိရှိေအာင် 

ြပန်လည်  သတင်းစကားပါး 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လိအုပ်ေသာ 

အကူအညီများရှိပါက    ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ေကာင်း 

ရင်းီှးပွင့်လင်းစွာ  ေဆွးေွးခ့ဲက 

သည်။

ေတွဆုံပွဲသို ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

များှင့် ေကာ်မရှင်ုံးမ ှတာဝန်ရှိ 

သမူျား တက်ေရာက်ခ့ဲကေကာင်း  

သိရသည်။                သတင်းစ်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး အေြခခံေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းအမှတ်စ ်(၁/၂၀၂၂) ဆင်းပွဲကျင်းပ

လွတ်လပ်စွာရပ်တည်ိုင်မ ၊ တာဝန်ယူမ ၊  ပွင့်လင်းြမင်သာမ ၊ မ တမ ၊ 

အားလုံးပါဝင်ိုင်မ   အစရှိသည့်  အေြခခံမူများကိ ု လိုက်နာကျင့်သုံး 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ချက်၊ ေနထုိင် 

ေြပာဆိမု များသည် ေကာ်မရှင်ံုး၏ဂုဏ်သိက ာှင့ ်တိက်ုိက်ုသက်ဆိင်ု 

ေနသည်ကို သိရှိရန်လိုေကာင်း။

ဝန်ထမ်းသစ်များအေနြဖင့ ်ေကာ်မရှင်၏ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည် 

ချက်များကိ ု ေအာင်ြမင်ရန်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်သည်ကိ ုအမဲှလုံးသွင်းထားရန်လိုေကာင်း၊  ဝန်ထမ်းများသည ်

အနာဂတ်တွင်  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်အတွက ်

အားကိုးအားထားြပရသည့်၊  ယုံကည်စိတ်ချရသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးေကျးဇူးများစွာကို  ဖန်တီးေပးိုင်သည့ ်

ဝန်ထမ်းေကာင်းများအြဖစ ်  ရပ်တည်ိုင်ကေစရန ်  ဆ ြပေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ေကာ်မရှင်ဥက   က  သင်တန်းတွင်  ပထမဆု၊ ဒုတိယ 

ဆု၊ တတယိဆရုရိှခဲ့ကသည့ ် သင်တန်းသားသုံးဦးအား  ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

လ ာှင့်ဆုများ  ချးီြမင့်ေပးအပ်ပီး   သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့ကသည့် 

သင်တန်းသား ၅၁ ဦးကုိယ်စား သင်တန်းသားတစ်ဦးအား  သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတ်များေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

၂၀၁၂ခုှစ် လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အည ီအကျိးခံစားခွင့်ထုတ်ေပး

သည့်   အခမး်အနားကုိ  ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး 

စမ်းေချာင်းမိနယ်ရှ ိ  City Mart Holding Co.,Ltd. 

သင်တန်းခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

အခမ်းအနားတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   လမူ  

ဖူလုံေရးအဖွဲ   တုိငး်တာဝန်ခံအရာရှိ    ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးရေဲဇာ်ဝင်းက ၂၀၁၂ ခှုစ် လမူ ဖလူု ံ

ေရး ဥပေဒအေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားပီး မိနယ် 

လမူ ဖလူုေံရးုံးခဲွ(၈)တွင်  အကျံးဝင်မှတ်ပုတံင်ထား 

သည့်  City Mart Holding Co.,Ltd. ရှိ   အလုပ်ဌာန 

များမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမ ှင့် 

ဆိုင်သည့်  ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်၊    မီးဖွားမ ှင့် 

ဆိင်ုသည့ ်ေငေွကးအကျိးခစံားခွင့ှ်င့ ်လမူ ဖလူုေံရး 

ေထာက်ပံ့ေင ွ ၄၀ ရာခိုင် န်းအတွက်  ခွင့်ြပေငွ စုစု 

ေပါင်းေငကွျပ်  ၁၅၁၆၉၃၂၈၁ ကျပ်ကိ ု အလပ်ုသမား 

များကိုယ်စား အလုပ်ဌာနတာဝန်ရှိသူထံသို အလုပ် 

သမားအဖဲွအစည်းမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊  City Mart 

Holding Co., Ltd.က တာဝန်ရှိသူများေရှတွင ်

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

က န်ေတာ်ကေတာ့ ြမန်မာြပည်သ ူ

တစ်ဦးပါ။ US-ASEAN ၏ ေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ Mr. Jason Seymour ှင့ ်

သံအမတ်ကီးတိုရဲ   ေြပာကားချက ်

ဗီဒီယိုဖိုင်ကိ ု  ြမင်ေတွခဲ့ရပီး   ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲ       ဒီမိုကေရစီအေရးကိစ မှာ 

အေမရကိန်ိင်ုငရံဲ ရပ်တည်ေဆာင်ရက် 

ချက်ေတွက    လမ်းေကာင်းလွဲေနပီး 

ြမန်မာိုင်ငံမှာ အကမ်းဖက်မ ေတွ ပိုမို 

ြဖစ်ပွားေအာင် လုပ်ေနတယ်လို ခံစား 

ရတဲ့     ြပည်သူတစ်ေယာက်အေနနဲ  

စာေရးသားေပးပိုရြခင်း  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ယခုစာဟာ မိမိရဲပုဂ ိလ်ေရးအြမင်သာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရိှ ိင်ုငတွံင်းမှာ ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီကို ဆန်ကျင်ေန 

တာ    NUG၊ PDF နဲ   အကမ်းဖက်အုပ်စု 

ေတသွာြဖစ်ပီး    ြမန်မာြပည်သအူားလုံး 

မဟုတ်ပါဘူး။ ြပည်သူအများစ ုလိုလား 

တဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ  မယမ်ိးယိင်ု 

ရန်ကုန်မိရှိ အေမရိကန်သံအမတ်ကီးထံသို ြမန်မာြပည်သူတစ်ဦး၏အိတ်ဖွင့်ေပးစာ

ြမန်မာိုင်ငံသားတစ်ဦး

 

ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်း ေခတ်အဆက်ဆက် ပိတ်ဆိုမ ေတွလုပ်ခဲ့လို အစုိးရြပတ်ကျ 

သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုလည်း စစ်တပ်နဲ သူတိုကိုပံ့ပိုးကူညီ 

ေနသူေတွကို ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆိုတယ်လို ေြပာေနေပမဲ့ အမှန်တကယ်မှာေတာ့ ပိတ်ဆို 

အေရးယမူ ေတေွကာင့ ်စီးပွားေရးကျပ်တည်းမ ကိ ုအမှန်တကယ်ခစံားရတာ ငါတိုလိ ုသာမန် 

ြပည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပဲြဖစ်

ေအာင် ထိန်းေကျာင်းေပးေနတာ မိမိတို 

ြပည်သူအများစုက   နားလည်ကသလိ ု  

လက်ရှိအချနိ်မှာ   ြပည်သူအများစုဟာ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်း ပီး ဖံွဖိးတိးုတက်တဲ ့

ိုင်ငံတစ်ခုကိုသာ      လိုလားေနတယ် 

ဆိုတာကိုလည်း သိေစလိုပါတယ်။

“ဘုံသေဘာတူညီချက ်   ငါးရပ်ကိ ု

သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်ေြပာင်းလဲ 

မ ေတွ လုပ်ေဆာင်ဖို ပျက်ကွက်ခဲ့လို” 

ဆိုပီးအေကာင်းရှာပီး အာဆယီထံပ်ိသီး 

အစည်းအေဝးေတမှွာ ိင်ုငေံရးနဲဆိင်ုတဲ ့

ပုဂ ိလ်မတက်ရဘူးဆိုပီး ကန်သတ်ေန 

တာထက် လက်ရိှြဖစ်ေပ ေနတဲ ့အကမ်း 

ဖက်မ ေတွ ရပ်တန်ဖိုကိ ု ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီအေနနဲ အကမ်းဖက် 

မ   တန်ြပန်တိုက်ဖျက်ေရး၊  စစ်ဆင်ေရး 

ေတနဲွ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေအာင် အတတ် 

ိင်ုဆုံး ကိးစားေနတာကိ ုအသအိမှတ်ြပ 

သင့ပ်ါတယ်။ ဒါဆိ ုဘာလို အကမ်းဖက်မ  

ေတွ  ဆက်ြဖစ်ေနတာလဲဆိုရင်ေတာ့ 

ယခလုိ ုအကမ်းဖက်မ ေတကွိ ုေထာက်ပံ ့

အားေပးေနတဲ့သူေတွ  ရှိေနလိုပဲြဖစ်ပါ 

တယ်။ NUG၊ PDF အဖွဲေတွရဲ  လုပ်ရပ် 

ေတကွ   ဘယ်ိင်ုငမှံာမှ  လက်မခံိင်ုတဲ ့

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်ေတဆွိတုာ ဘယ်လိ ု

မှ    ြငင်းလိုမရိုင်ပါဘူး။   အဲဒီလို 

အကမ်းဖက်လပ်ုတဲအ့ဖဲွေတနွဲ    ထေိတွ 

ဆက်ဆေံနတာဟာ အကမ်းဖက်ဝါဒကိ ု

အားေပးေနတာလိုပဲ ြမင်ပါတယ်။

ေနာက်တစ်ချက်က   ဘုံသေဘာ 

တူညီချက် ငါးရပ်ကိ ုအေကာင်အထည ်

ေဖာ်တဲ့ေနရာမှာလည်း  လက်ရှိအစိုးရ 

အေနနဲ  အကမ်းဖက်မ ေတွရပ်တန် ပီး 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေအာင ် လုပ်ေဆာင် 

ေနတာ၊ အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်သူ၊ 

လ ံေဆာ်သူေတွကလွဲလို   အြခားြပစ်မ  

ကျးလွန်ထားသူေတွကို    ြပစ်ဒဏ်မ ှ

ေလ ာခ့ျေပးတာ၊   လွတ်ငမ်ိးချမ်းသာခွင့ ်

ေပးတာ၊ အာဆီယံ လူသားချင်း  စာနာ 
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အာေသာကမင်းကီး၏ သာသနာြပစိတ်ဓာတ်ကို 

ကိယ်ုစားြပေသာအားြဖင့ ်အာေသာက ေကျာက်တိင်ု 

ကီးတွင် ထည့သွ်င်းထွင်းထထုားသည့ ်ဆင်ပ်ုကဲသ့ို 

အများအကျိးေဆာင်ရက်ရာတွင်  အင်အားြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ရန်၊ ြမင်းုပ်က့ဲသုိလျင်ြမန်ဖျတ်လတ်စွာ 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ ွားုပ်ကဲ့သို သည်းခံ၍အလုပ ်

လုပ်ရန်ှင့် ြခေ  သ့ုပ်ကဲ့သို  သတ ိရှိစွာြဖင့ ်ေဆာင် 

ရက်သွားကရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း  မိန် ကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကိ ုပါဠိ-ိုမန် 

ှစ်ဘာသာြဖင့ ်ေကျာက်စာေရးထုိးရာတွင် ဆ  သဂ   ါ 

ယနာမှူင့ ်ကိက်ုညေီစေရး လပ်ုငန်းေကာ်မတဦက    

သာသနာေရးှင့်          ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိကု ဝမ်းေြမာက်စကား 

ေလ ာက်ထားရာတွင်  ပိဋကသုံးပုံ ပါဠိေတာ်ကို ပါဠိ 

- ိုမန် ှစ်ဘာသာြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်တွင ်တည်ထားကိုးကွယ်မည့ ်မာရဝိ 

ဇယပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး ပရဝိဏ်ုအတွင်း ေကျာက် 

ထက်အက ရာတင်ိုင်ေရးအတွက် ဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် စိစစ်တည်းြဖတ်ိုင်ေရး သီတဂူဆရာ 

ေတာ်ကီးထံ ဩဝါဒခံယူ၍  သီတဂူအြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ ဝိပဿနာတက သိုလ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ်၊ ိုင်ငံေတာ် 

ပရယိတ ိသာသနာတ့က သိလ်ု(ရန်ကန်ု)ှင့(်မ ေလး) 

တိုမှ ဆရာေတာ်များပါဝင်သည့် အဖွဲ ေလးဖွဲကို 

ဖွဲစည်းပီး စိစစ်တည်းြဖတ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှ စတင်ကာ   ေမ ၁၆ ရက်တွင် 

ေမ ာ်မှန်းသည်ထက်ေစာ၍ ပီးစီးခဲ့ေကာင်း၊ ပိဋက 

သုံးပုံပါဠိေတာ်ကို ပါဠိ-ိုမန် စိစစ်တည်းြဖတ်မ  

လုပ်ငန်းများကို မူလတာဝန်များအြပင် စိတ်အား 

ထက်သန်စွာြဖင့်    ေဆာင်ရက်ေတာ်မူကေသာ 

သီတဂူဆရာေတာ်ကီးအမှးြပသည့်   နာယက 

ဆရာေတာ်ကီးများ၊ တက သုိလ် ေလးခုရိှ ပါေမာက ချပ်၊ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ်၊ ေမာ်ကွန်းထိန်း၊ ဌာနမှး၊ 

ကထကိ၊ လက်ေထာက်ကထကိ ဆရာေတာ်များအား  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ     ကိုယ်စား 

သာသနာေရးှင့်      ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနက 

အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း   ေလ ာက်ထား 

သည်။ 

ယင်းေနာက် အခမ်းအနားသုိ က ေရာက်ေတာ် 

မလူာေသာ ဆရာေတာ်ကီးများှင့ ်စစိစ်တည်းြဖတ် 

ေရးအဖဲွ ေလးဖဲွမှဆရာေတာ်ကီးများထ ံဂဏ်ုြပမှတ် 

တမ်းလ ာှင့ ်လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှ 

ဒါန်းပီး သတီဂဆူရာေတာ်ကီးထမှံ လှဒါန်းမ အစစု ု

အတွက်  ေရစက်သွန်းေလာင်း အမ ေပးေဝကာ 

အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ အသက် ၈၅ ှစ်ှင့်အထက် သက်ကီးဘိုးဘွားများအား လူမ ေရးပင်စင်ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်
ဝါးခယ်မ  ဇွန်  ၁၀

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဝါးခယ်မမိနယ်တွင် လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ ကီးမှးကျင်းပေသာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်  ပထမသုံးလပတ ်

အတွက်    အသက် ၈၅ ှစ်ှင့်အထက်   သက်ကီးဘိုးဘွားများအား 

လူမ ေရးပင်စင်ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယမန်ေန  

နနံက် ၁၁ နာရခဲွီတွင် ေရ ခယ်သရီအိားကစားခန်းမ၌    ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသိုေထာက်ပံ့ေပးအပ်ရာတွင် ဝါးခယ်မမိနယ်အတွင်းရှိ 

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စ ု၁၄၅ အုပ်စုမှ အသက် ၈၅ ှစ်ှင့်အထက် 

သက်ကီးဘိုးဘွားများအား တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ် ၃၀၀၀၀  န်းြဖင့ ်

သက်ကီးဘိုးဘွား ၉၂၁ ဦးအတွက ်စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၂၇၆၃၀၀၀၀ ကိ ု

တာဝန်ရှိသူများက အသက် ၈၅ ှစ်ှင့်အထက် သက်ကီးဘိုးဘွား 

များကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများထ ံ

ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်းှင့် သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

များမှတစ်ဆင့ ်ဘိုးဘွားများ လက်ဝယ်အေရာက ်ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                    

ဝါးခယ်မ(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၁၊    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

တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်ဆရာ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၂၅) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၀

တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိဆရာ  ဆရာမများ အထူး 

မွမ်းမံသင်တန်း  အမှတ်စ်(၂၅)သင်တန်းဆင်းပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိရိှ 

ိင်ုင့ံဝန်ထမ်းတက သုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ရတနာ 

သိဃ  ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

ဥက    ဦးသန်းေဆွ၊ အဖွဲဝင ်ဦးစစ်ေအး၊ တာဝန်ခံ 

အဖွဲဝင်   ဦးစိုးတင့်၊     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ် 

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)ပါေမာက ချပ်  ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ   ဒုတိယအမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ ဌာနကီးမှး 

များ၊ တက သုိလ်သင်ကားေရး/စီမံဌာနများမှ ပါေမာက  

ဆရာ ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင ်ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

ဥက   က တက သုိလ်၊  ေကာလိပ် ဆရာ  ဆရာမများ 

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရယ်ချက ်

မှာ ဆရာ ဆရာမများ၏ စိတ်ဓာတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ခံယ ူ

ချက်များ မှန်ကန်ြမင့မ်ားလာေစရန်၊ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ 

ေရးှင့် စပ်လျ်းသည့် ဗဟုသုတများ၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

ဆိင်ုရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကိ ုသရိှိပီး စည်းကမ်း 

လိုက်နာမ   အားေကာင်းလာေစရန်၊   ိုင်ငံေတာ် 

လုံ ခံေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေြခခစံစ်ပညာ 

ကို    တတ်က မ်းနားလည်  သေဘာေပါက်ေစရန်         

ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ပညာေရးက  တုိးတက်ေရး 

ကိ ုဦးစားေပးပီး အထူးအေလးထား ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငဖံွံဖိးေရးအတွက် လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များ  ေမွးထုတ်ေပးေနေသာ   တက သိုလ်၊ 

ေကာလပ်ိများတွင် သင်ကားေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့ ်ဆရာ ဆရာမများသည် ေကျာင်းသားလငူယ် 

များှင့်  မိမိတိုတိုင်းြပည်၏  အနာဂတ်ေကာင်းမွန် 

ေစေအာင်    ထုဆစ်ပုံေဖာ်ေပးေနကသူများြဖစ ်         

ေကာင်း၊ ထုိြပင် မျိးဆက်သစ်ေကျာင်းသား လူငယ် 

များ၏ eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးဖွံဖိးမ ၊ က မ်းကျင် 

ပိုင်ိုင်မ များှင့်အတူ ၎င်းတို၏ အနာဂတ်ရည်မှန်း 

ချက်များ၊  အရည်အေသွးများ၊   ေတာက်ပြပည့်မ ီ

လာေအာင်    အဓိကအခန်းက  က    တာဝန်ယူ        

ေနကသူများြဖစ်ေကာင်း။

လူငယ်များ၏   ပညာရည်ြမင့်မားေရးသာမက 

ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ေရးကိုလည်း အေလး 

ေပးပီး သင်ကားသွားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊  ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့်လည်း မိမိတုိ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရာတွင် ကိယ်ုကျင့တ်ရားမှအစ တပည့လ်ငူယ်များ၏ 

စံြပြဖစ်ေအာင်  ကျင့် ကံေနထိုင်သွားရန်  လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက ်ချမှတ် 

ထားေသာ   စည်းကမ်း၊   ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း 

ေစာင့်ထိန်းလုိက်နာသွားရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ မိမိတုိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ  တက သိုလ်၊  ေကာလိပ် 

ေကျာင်းများ၏ ဂဏ်ုသတင်းထင်ေပ  ေကျာ်ကားေရး 

ှင့် ပညာရည်အဆင့်အတန်းြမင့်မားေရးတုိအတွက် 

အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့်    ကိးပမ်း 

သွားရန်လုိေကာင်း၊ ုိင်ငံသူ၊ ုိင်ငံသားများအားလံုး 

ပညာရည်ြမင့်မားေရး၊   ရင်ေသွးငယ်များအားလုံး 

ပညာသင်ခွင့ ်အခွင့်အလမ်းများ  ရရှိေရး၊  ပညာကို 

တန်ဖိုးထားတတ်ေစေရး စေုပါင်းကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

သွားကရန ်လိုအပ်ေကာင်း တိုက်တွန်းေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက်  သင်တန်းထူးခ န်ဆု  ရရှိသူများကိ ု

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ပီး သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ြပ 

လက်မှတ်များ ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွဥက    

သည် အရာထမ်းေလာင်း အေြခခသံင်တန်း၊ ြပည်သူ  

ဝန်ထမ်းစီမံခန်ခွဲမ     ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၈) စစ်ေရးြပသင်ခန်းစာသင်ကား ေလ့ကျင့် 

မ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခသံင်တန်း 

အမှတ်စ်(၂၀၀) ဘာသာရပ်ဆန်းစစ်ချက် ေြဖဆို 

ေနမ ကို လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးဌာနစုရှ ိရာသီ 

သးီံှများ စုိက်ပျိးထားရိှမ ကုိ လည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်း 

အဖဲွအစည်း ဒတုယိအကီးအမှး စမီခံန်ခဲွမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၄)ှင့် အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း စီမံခန်ခွဲမ  

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁၇)       သင်ကားေနမ ကို 

လည်းေကာင်း  ကည့် စစ်ေဆးပီး ရတနာသိဃ   

ခန်းမ၌  ဝန်ထမ်းများှင့်  ေတွဆုံ၍  ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေရးှင့ ်အပ်ုချပ်ေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များကိ ု

ေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိ ဆရာ ဆရာမများ အထူး 

မွမ်းမံ သင်တန်းအမှတ်စ်(၂၅)သို သင်တန်းသား 

စုစုေပါင်း(၂၅၃)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး သင်တန်း 

ကာလမှာ ရက်သတ  ငါးပတ်ကာြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။                                              သတင်းစ်

ငါးဖမ်းစက်ေလှများတွင ်VMS ှင့် TED ကိရိယာ

တပ်ဆင်ထားမ  ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ကပ်မတ်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၀ 

ဇွန်လပထမပတ်မှစတင်၍  ပင်လယ်ြပင်သို 

ငါးဖမ်းစက်ေလမှျား ထွက်ခွာလျက်ရိှရာ ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ေရသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်

ရှားပါးေရသတ ဝါများ မျိးတုန်းမ မှကာကွယ်ိုင်ရန ်

ငါးဖမ်းစက်ေလှများတွင ်ေရယာ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စက် VMS ှင့ ်ငါး/ပစွုန်ဖမ်းပိက်ုတိုတွင် ပင်လယ်လပ်ိ 

လွတ်ေြမာက်ေရးကရိယိာ Turtle Excluder Device 

(TED) တပ်ဆင်ထားမ  ရိှ၊ မရိှကိ ုစစိစ်ကပ်မတ်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

အလုပ်အကိုင် အဆင်ေြပလျက်ရှိ

ုိင်ငံ၏ ုိင်ငံြခားဝင်ေငွကုိ ေမွးြမေရးှင့် ေရထွက် 

ကုန်က  မှ     အများဆုံးရရှိလျက်ရှိရာ    ေရချိ                    

ထွက်ကုန်ှင့် ေရငန်ထွက်ကုန်တုိတွင် ပင်လယ်ြပင် 

ေရထွက်ကုန်မှ ိုင်ငံြခားဝင်ေငွပိုမိုရရှိလျက်ရှိပီး  

ေရလုပ်ငန်းြဖင့်အသက်ေမွးသူများ   အလုပ်အကိုင် 

အဆင် ေြပလျက်ရိှသည်။  ပင်လယ်ြပင်ငါးဖမ်းရာသကီိ ု  

တစ်လေြဖေလ ာ့ပီး ငါးဖမ်းေရယာ် ၃၀ ရာခုိင် န်း 

ဖမ်းဆီးခွင့်ြပခဲ့သြဖင့ ်  ရခိုင်ြပည်နယ်၊   ဧရာဝတီ 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ် 

ှင့် တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးမှ ငါးဖမ်းစက်ေလှများ 

ဇွန် တစ်ရက်မှစ၍ ပင်လယ်ြပင်တွင် ငါး/ပုစွန် ဖမ်းဆီး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

“ပင်လယ်ြပင်ကိုထွက်တဲ့ငါးဖမ်းစက်ေလှေတွ

ကိ ုေရယာ်ေစာင့်ကည့်ေရးစက်ြဖစ်တ့ဲ VMS နဲငါး/

ပုစွန်ဖမ်းတဲ့  ပိုက်မှာပင်လယ်လိပ်ေတွြပန်ထွက ်

ုိင်တ့ဲ လိပ်လွတ်ေြမာက်ေရးကိရိယာTEDတပ်ဆင် 

ထားမ  ရှိ/မရှိ ကပ်မတ်စစ်ေဆးပါတယ်။   ပီးခဲ့တဲ့ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလက TED ကိရိယာတပ်ဆင်မထားတဲ ့

ငါးဖမ်းစက်ေလ ှကိုးစင်းကိ ု ဖမ်းဆီးအေရးယခူဲတ့ာရိှ 

တယ်။ ပုိက်မှာ လိပ်ေတွပါလာရင်သံကွင်းနဲ  ြပလုပ် 

ထားတဲ့ကိရိယာ အေပါက်ကေနလိပ်ေတွ ြပန်ထွက် 

ိင်ုေအာင် တပ်ဆင်ေစတာပါ။ VMS တပ်ဆင်ထားတဲ ့

ငါးဖမ်းစက်ေလ ှေတွ  ပင်လယ်ြပင်မှာ  ဘာလုပ်ေန 

တယ်ဆိတုာ ေစာင့်ကည့ ်ပီးတားြမစ်ထားတဲ ့ေနရာ 

ကိသွုားလာမ မရိှေအာင်၊ အချက်ြပမ မရိှဘ ဲသတေိပး 

မ ကိ ုမလိက်ုနာရင်ေလကှိရုပ်ခိင်ုးတာ၊  ဒဏ်ိက်ုတာ 

ေတွလုပ်ေဆာင်ပါတယ်”ဟု    ရခိုင်ြပည်နယ်ငါး          

လုပ်ငန်းဦးစီးမှး   န်ကားေရးမှး ဦးသက်ဦးက 

ေြပာသည်။

ငါးဖမ်းဆီးလျက်ရှိ

ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

ငါးဖမ်းစက်ေလှ  ၂၃၀ ေကျာ်၊   တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး ထားဝယ်၊ မတ်ိ၊ ေကာေ့သာင်းတွင်ရိှေသာ 

အစင်း ၁၄၀၀ ခန်မှ ၃၀ ရာခိင်ု န်းှင့ ် ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးှင့်  ေမာ်လမိင်မ ှ  ငါးဖမ်းစက်ေလှများ 

ခွင့ြ်ပထားေသာ အစင်းေရှင့အ်ည ီပင်လယ်ြပင်တွင် 

ငါးဖမ်းဆီးလျက်ရှိပီး အချိမှာ ထွက်ခွာရန်ြပင်ဆင် 

လျက်ရှိ ေကာင်းသိရသည်။

“ပင်လယ်ြပင်ထွက်တဲ ့ငါးဖမ်းေရယာ်ေတဟွာ 

သတ်မှတ်ထားတ့ဲ စစ်ေဆးမ ကိ ုခံပီးမှ ထွက်ခွာရပါ 

တယ်။ လ၊ူ  ေလ၊ှ စက်ပစ ည်းနဲ  ကရိယိာများတပ်ဆင် 

ထားမ  ရှိ/မရှိကို   အဖွဲစုံနဲစစ်ေဆးပီး   ြပည့်စုံမ ှ

ထွက်ခွင့်ြပပါတယ်။ အထူးသြဖင့ ်ငါး/ပုစွန်ဖမ်းတဲ့ 

ပိက်ုမှာ TED ကိရိယာတပ်ဆင်မ ရိှ /မရိှနဲ VMS စက်ကုိ 

စစ်ေဆးပါတယ်။  ယခကုမ်းနီးကရတဲ ့ ေရထွက်ကန်ု 

ေတွကို ထိုင်းိုင်ငံရေနာင်းကိ ုပိုေဆာင်ေနပီးေတာ ့

ကမ်းေဝးဖမ်းဆီးမ အစပဲရှိေသးတဲ့အတွက ်လကုန် 

ပိင်ုးဆိရုင် ပိုေဆာင်ိင်ုပါပ။ီ မှစ်က မနီဘီတ်ဂျက်မှာ 

ေရထွက်ကန်ု ပိုကန်ုတန်ဖိုး အေမရကိန်ေဒ လာသန်း  

၂၀၀ ေကျာ် ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီှစ်မှာလည်း ိုင်ငံြခား 

ဝင်ေငွတိုးတက်ရရှိဖို   ေမ ာ်လင့်ထားပါတယ”်  ဟု 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်ြမင့်တိုးက ေြပာသည်။ 

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး 

ပင်လယ်ြပင်သုိထွက်ခွာမည့် ငါးဖမ်းစက်ေလှများတွင် VMS စက်ှင့် TED ကိရိယာတပ်ဆင်ထားမ  

ရှိ၊ မရှိကိ ုစစ်ေဆးေနစ်။



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

၁။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည ်   ဘဏ်များှင့်  ေငွေရး 

ေကးေရး အဖွဲအစည်းများကို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၄၀ ှင့် ၇၉ ၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ 

၁၂၉ ှင့် ၁၃၀၊ မုိဘုိင်းေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မ ဆုိင်ရာစည်းမျ်း၊ 

မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  န်ကားချက်၊  အီလက်ထေရာနစ ်

ကတ်ြဖင့်  ေပးေချမ ဆိုင်ရာ န်ကားချက်တိုှင့်အညီ လုံ ခံမ ှင့် 

ထေိရာက်ေသာ ေငေွပးေချမ များအားေဆာင်ရက်ိင်ုရန် မိဘုိင်ုးဘဏ် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန်  ဘဏ် (၁၈) ဘဏ်၊  အင်တာနက်ဘဏ် 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ရန် ဘဏ်(၁၀)ဘဏ်၊ မိဘုိင်ုးေငေွပးေချမ  (Mobile 

Pay) ေဆာင်ရက်ရန်  ဘဏ်(၈)ဘဏ်၊   မိုဘိုင်းေငွေရးေကးေရး 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် အဖဲွအစည်း (၅) ခု ၊ Transportation 

Card ှင့် Shopping Card စသည့်   ကတ်ေပးေချမ လုပ်ငန်းများ 

ဘားအံ   ဇွန်  ၁၀

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦးသည ် 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ဇွန် ၉ ရက်နံနက်ပိုင်းက 

ေကာ့ကရိတ်ခုိင် ေကာ့ကရိတ်မိနယ် ေဒသဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများအား   ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့က 

သည်။

ဦးစွာ    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်

ေကာက့ရတ်ိမိနယ် (တတံားကျိး) စေုပါင်း စစ်ေဆး 

ေရးစခန်းသို  သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ စခန်း 

တာဝန်ခံ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးဦးဝင်းေဆွက  စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်းရှိ 

ဝန်ထမ်းအင်အား၊  ကုန်သွယ်မ လမ်းေကာင်းှင့ ်

ကန်ုစည်စီးဆင်းမ အေနအထား၊ အများဆုံးတင်သွင်း 

တင်ပုိသည့်ကုန်ပစ ည်းများ၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအမျိးသားအဆင့ ်  မဟာဗျဟာှင့ ်

နည်းဗျဟာအေပ  လိုက်နာေဆာင်ရက်ချက်များ၊ 

တရားမဝင် ကန်ုပစ ည်းဖမ်းဆီးရမမိ  အေြခအေနများ၊ 

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ထားမ       အေြခအေနှင့် 

ေတာင်ကီး    ဇွန်    ၁၀

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  ကျန်းမာေရးလူစွမ်း 

အား  အရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန  သူနာြပသင်တန်း 

အသိေပးေကညာချက်
ေဆာင်ရက်ရန် အဖဲွအစည်း (၇) ခှုင့ ်ေရာင်းချသကူိယ်ုစား ေငေွကာက် 

ခံရှင်းလင်းသည့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ကုမ ဏ ီ(၄) ခုကို 

ခွင့်ြပထားပီးကီးကပ်ထိန်းေကျာင်းေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်မှ တရားဝင်ခွင့ြ်ပထားေသာဘဏ်၊ 

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့ ်   ကုမ ဏီများ၏စာရင်းကို 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏  တရားဝင ်Website ြဖစ်ေသာ www.

cbm.gov.mm တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၃။ ယခုအခါ တရားဝင်ခွင့်ြပထားြခင်းမရိှသည့် Mobile Pay /Mobile 

Wallet ှင့် ေငွေပးေချမ ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် 

သုံးစွဲသူများအချင်းချင်းေငွလ ဲေြပာင်းြခင်း၊  ကုန်စည်ဝယ်ယူြခင်းများ

ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း  Social Media Platform များတွင် ေကညာ 

ေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ  တရားဝင် 

ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိသည့ ်Mobile Pay /Mobile Wallet ှင့်ေငွေပး

ေချမ ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့်  လုပ်ငန်းများအသုံးြပြခင်းသည ်စနစ် 

တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ေအာက်တွင် မရိှသြဖင့ ်ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်

ဆုံး ံးမ များစွာ  ြဖစ်ေပ ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟို 

ဘဏ်၏  ခွင့်ြပချက်မရရှိထားဘ ဲ ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရှိရ 

ပါက ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ  ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၂ အရ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ခရံ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

(၁၀-၆-၂၀၂၂)

ေကာ့ကရိတ်မိနယ် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များ ကည့် စစ်ေဆး
ေရှလုပ်ငန်းစ်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ တင်ြပချက် 

များအေပ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး  ေကာ့ကရိတ်(တံတားကျိး)

စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်းအား  လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးကာ လိုအပ်သည်များမှာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည်  

ေကာ့ကရိတ်မိနယ ်ဘားအံ-ေကာ့ကရိတ-်ြမဝတီ 

လမ်းေပ ရိှ လ  င်ဝတံတား အရှည်ေပ ၃၀၀ ေလးလမ်း  

သွား   သံကူကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းခွင်သို    သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ 

ရှင်းလင်းေဆာင်၌ ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးဦးေအာင်ညိက  တံတားတည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍   ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပီး 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  သတ်မှတ်စံချနိ်စံ န်းများ

ှင့်အညီ အချနိ်မီပီးစီးိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ကရန်မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ေကာ့ကရိတ(်လ  င်ဝတံတား)ကို ေဆာက်လုပ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန  တတံားဦးစီးဌာန တည်ေဆာက်ေရး 

အဖွဲ(၄)၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၁၄)မှ  ြပည်ေထာင်စ ု

ေငွလုံးေငွရင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၉၀၉ ဒသမ 

၆၄ သန်းြဖင့် အရှည်ေပ ၃၀၀၊  အကျယ် ၆၁ ေပရှိ 

ေလးလမ်းသွား     သံကူကွန်ကရစ်တံတားအြဖစ ်

၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် ပီးစီးရန် လျာထားတည်ေဆာက ်

လျက်ရှိပီး  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  တာဝန်ရှိသူ 

များက လပ်ုငန်းခွင်အား ကည့် စစ်ေဆးကာ  လိအုပ် 

သည်များ လမ်း န်မှာကားသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

သူနာြပသားဖွားဒီပလိုမာ သုံးှစ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ ဂျတီကုတ်ှင့်ဦးေဆာင်းအပ်ှင်း
ေကျာင်း ေတာင်ကီးမိ  အပတ်စ်(၄၆) သူနာြပ 

သားဖွား ဒီပလိုမာသုံးှစ ်သင်တန်းသား  သင်တန်း 

သူများ၏  ဂျတီကုတ်ှင့်  ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းပွဲကိ ု

ယေနနံနက် ၉ နာရီက ေတာင်ကီးမိ စဝ်စံထွန်း 

ရပ်ကွက်ရှ ိ  သူနာြပသင်တန်းေကျာင်း၌   ကျင်းပ

သည်။ 

ေရှးဦးစွာ ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်      ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက အမှာစကားေြပာကားပီး ေတာင်ကီး 

မိ  သနူာြပသင်တန်းေကျာင်း     ေကျာင်းအပ်ုကီးက 

ဂျတီကုတ်ှင့်  ဦးေဆာင်းေပးအပ်ြခင်းအေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။  ထိုေနာက် သနူာြပသင်တန်း 

ေကျာင်းမ ှ ေကျာင်းအုပ်ှင့ ် နည်းြပဆရာမများက 

သင်တန်းသား   သင်တန်းသူများအား  ဂျတီကုတ် 

ှင့်  ဦးေဆာင်းများ ေပးအပ်ကသည်။ ဆက်လက်၍  

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက  

ပထမှစ်၊  ဒုတိယှစ်တွင် ပညာရည်ခ န်ဆုရရှိသူ 

များကိ ု ဆမုျား ချးီြမင့ေ်ပးပီး  ထူးခ န်ဆရုရိှသမူျားကိ ု 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွေပးအပ်ရာ   ပထမှစ်သူနာြပ 

သင်တန်းသတူစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည် 

ေြပာကားေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါအပတ်စ်  (၄၆) သူနာြပသားဖွား 

ဒပီလိမုာ သံုးှစ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ဂျတီကုတ် 

ှင့် ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းြခင်းတွင်   ဂျတီကုတ်ရရှိ 

သင်တန်းသားသုံးဦး၊ ဦးေဆာင်းအပ်ှင်း သင်တန်းသ ူ

၅၁ ဦး စုစုေပါင်း ၅၄ ဦး ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

အားေပးစကားေြပာ

ထိုေနာက်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူတိုသည်  ေတာင်ကီး 

သူနာြပသင်တန်းေကျာင်းခန်းမရှိ  လက်ေတွခန်း 

များအား လှည့လ်ည်ကည့် ကသည်။ ဆက်လက်၍ 

ေတာင်ကီးစဝ်စံထွန်းေဆးုံ၌   ယခင်ရှိပီးသား 

ဓာတ်ေရာင်ြခည်စက်  ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ခန်းမအား သွားေရာက်ကည့် ကပီး 

ဓာတ်ေရာင်ြခည ်  လာေရာက်ကုသမ ခံယူေန ေသာ

လူနာများကို    အားေပးစကားေြပာကားခဲ့ကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး   ရန်ကုန် 

မိေတာ်  စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥက      (မိေတာ်ဝန်) 

ဦးဗုိလ်ေဌးသည် ဒုတိယဥက    (ဒုတိယမိေတာ်ဝန်) ဦးညီညီ၊ အတွင်း 

ေရးမှး ဦးွန်ေဖှင့် ေကာ်မတဝီင်များ၊ တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ  ယေန 

နံနက်ပုိင်းတွင် ဗဟန်းမိနယ် ေရတာရှည်ရပ်ကွက် အာဇာနည်လမ်းရိှ 

အာဇာနည်ဗမိာန် ကွပ်ကဲေရးံုးသုိေရာက်ရိှကာ ကွပ်ကဲေရးံုး အတွင်း၊ 

အြပင် ြပြပင်မွမ်းမံေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးပီး ေသွးေဆးကန် 

ဝန်းကျင်  စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးှင့်   သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်မှာကားသည်။

အာဇာနည်ဗိမာန် ြပြပင်မွမ်းမံမ များ ကည့် စစ်ေဆး
ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်သည် အာဇာနည်ဗမိာန်အဝင်လမ်းေဘးရိှ 

အာဇာနည်ပုဂ ိလ်ကီးများ၏   အတ ပ တ ိများှင့်အဆိုအမိန်များ

ေရးသားြပသထားေသာ ဆုိင်းဘုတ်များ ေဆးသုတ်ြပြပင်ေနမ ၊ ဗိမာန် 

ေဆးသုတ်ေနမ ၊   ဗိမာန်ရင်ြပင်ေက ြပားများ   ြပန်လည်ေချးခ တ် 

ေဆးေကာေနမ ှင့်   အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်များ 

ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမေံနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှသမူျားအား 

လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

အဆိုပါ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ

ေရးေကာ်မတကီ ၂၀၁၃ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနမှ 

လ ဲေြပာင်းလက်ခရံယကူာ စ်ဆက်မြပတ် ြပြပင်မွမ်းမထံန်ိးသမ်ိးခဲသ့ည့ ်

အြပင် အများြပည်သူေလ့လာိုင်ရန ်  အပတ်စ် တနလ  ာေနမှအပ 

ေနစ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်



ဇွန်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

အေကာင်းဆုံးရလဒ်ကိ ုလိခုျင်တယ်၊ လက်ေတွကျပီး တရားမ တ 

တဲ ့ရလဒ်လည်း ြဖစ်ရမယ်၊ ဆက်ဆေံရးလည်းမပျက်ဘ ဲအြပန်အလှန် 

အကျိးရိှတဲ ့အေြခအေနမျိး ရရိှဖိုဆိုရင် ှစ်ဦးှစ်ဖက် အေကျအလည် 

ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းကုိပဲ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

အကမ်းမဖက ်အုပညာဆန်တဲ့ က မ်းကျင်မ အရည်အေသွး 

တကယ်ေတာ့   ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းဆိုတာကိ ု   အကမ်းမဖက်၊ 

အုပညာဆန်တဲ့ က မ်းကျင်မ အရည်အေသွးတစ်ခုအြဖစ ်တင်စား 

ချင်ပါတယ်။ ဘာေကာင့လ်ဆဲိရုင် အဒဲကီ မ်းကျင်မ ကသာ မတကဲွူြပား 

ြခားနားသေူတအွကား ပိုပီးမကဲွြပားသွားေအာင်၊ မြခားနားရေအာင်၊ 

ေဝးေနတ့ဲအရာေတွကုိ ပုိပီးနီးကပ်သွားေအာင် ေဆာင်က်းုိင်စွမ်း 

ရှိလိုြဖစ်ပါတယ်။ 

 ပ်ေထွးသိမ်ေမွတဲ ့ အေြခအေနတစ်ရပ်ေအာက်မှာ   ညိ  င်းမ  

ေကာင်းသတူစ်ဦးရဲ အရည်အေသွးေကာင့ပ် ဲတစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာ  

သဆူမှီာ အြပသေဘာခစံားချက်ေတ ွရရိှသွားိင်ုသလိ ုလူအဖဲွအစည်း 

တစ်ရပ်ရဲ ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးများအထ ိသက်ေရာက်မ များရိှသွားိင်ု 

ပါတယ်။ ဥပမာ- ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်ညိ  င်းေဆွးေွးမ တစ်ခုမှာ 

ပါဝင်ေနတဲ့သူတိုင်းဟာ အချပ်အြခာနဲ  ိုင်ငံေတာ်အတွက် တာဝန် 

ရှိကပီး ငါ့ြပည်ေထာင်စု၊  ငါ့ိုင်ငံသား၊  ငါ့တိုင်းရင်းသားေတွနဲ  

တစ်သားတည်း ရိှေနတယ်လို သေဘာထားိင်ုမယ်ဆိရုင် ဒေီဆွးေွးပဲွ 

ကေန ငါ့အတွက်လည်း အကျိးအြမတ်တစ်ခုရလိုက်ပါလား၊  ငါ့ရဲ 

အြမင်ေတွ၊  ေထာင့်ေတွ၊  ငါ့ရဲအကျိးစီးပွားေတွကိ ုတစ်ဖက်သူက 

လည်း ထည့်သွင်းစ်းစားေပးေနပါလားလို ခံစားမိကမှာပဲ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒအီချက်ဟာ  ှစ်ဦးှစ်ဖက် အြပန်အလှန်အကျိးရိှပီး တကယ် 

ကိ ုေကာင်းမွန်တဲ ့အေပါင်းလက ဏာေဆာင်တဲ ့အလားအလာေကာင်း 

ေတွအြဖစ် ေမ ာ်မှန်းလိုရိုင်ပါတယ်၊၊ 

အေပးအယူ အေလ ာ့အတင်းနဲ  

သူဆီကရဖိုထက ်ကိုယ့်ဘက်က ပိုေပးသင့ ်

အားလုံးဟာ ေနစ်ေနတိင်ုး ေရှာင်လ ဲလိုမရိင်ုတဲ ့ညိ  င်းေစစ့ပ်မ  

တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကံကရမှာပါ၊ သေဘာထားချင်း မတူတာေတွ၊ 

ကွာဟချက်ေတ၊ွ ပဋပိက ေတ၊ွ နားလည်မ မရိှတာေတ၊ွ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး 

ယုံကည်မ ေပျာက်ဆုံးေနတာေတ ွစသြဖင့ေ်ပါ။့ ကိယု့မ်သိားစ၊ု ကိယု့် 

အလုပ်ခွင်၊ ုံးဌာနမှသည်   ကီးမားတဲ့အဖွဲအစည်းကီးများအထိ 

ိုင်ငံေရး၊ စစ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးကိစ အားလုံးမှာ ... ညိ  င်း 

ရမှာေတွ ရှိိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ရဲ ေနစ်ဘ၀အစိတ် 

အပိုင်းမှသည ်ိုင်ငံတစ်ခုရဲ ကီးမားတဲ့အေရးအရာများ အထိေပါ့။ 

တစ်ေယာက်တည်းေနရင်ေတာင် ညမိရတာေတွရိှေနတာ၊ အများကား 

မှာဆို ပိုလိုတာေပါ့၊ ှစ်ဦးှစ်ဖက်ကားေရာ၊ အားလုံးဆိုတဲ့ အတိုင်း 

အတာမှာပါ သေဘာတလူက်ခံိင်ုဖို လိအုပ်ချက်ေတ ွရိှလာိင်ုတယ်။ 

အားလံုးသေဘာတူမှ ေအာင်ြမင်မယ်ဆုိရင် အေပးအယူတစ်ခုခု 

လုပ်ကိုလုပ်ရေတာ့မှာပါ။   တကယ်က   ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းဆိုတာ 

အေပးအယူလုပ်၊ အေလ ာ့အတင်းနဲ   ေဈးဆစ်ရတဲ့သေဘာပါပဲ။ 

ကိုယ့်ဘက်က  ဘယ်ေလာက်ေပးမလဲ၊ သူဆီက ဘယ်ေလာက်ရမ ှ

အဆင်ေြပမလေဲပါ၊့ သူဆကီရဖိုထက် ကိယု့ဘ်က်က ပိေုပးိင်ုရင်ေရာ 

ဆိုတဲ့ သတ ိတစ်ခုဟာ ညိ  င်းြခင်းစွမ်းရည်တစ်ခုဆိုရင် ြငင်းစရာ 

မရှိပါဘူး။ ဒီအချက်က အလွန်ကိုအေရးပါပါတယ်။  သေဘာတူညီ 

ချက်မရဘူး၊ မေအာင်ြမင်ဘူး၊ ညိလိုမရဘူးဆိုတဲ့ ေနာက်ကွယ်မှာ 

ကိုယ့်ဘက်ကေပးဖိုထက ်သူဆီကေတာင်းဖိုေလာက်ပဲ  အာသီသ 

ရှိေနကြခင်းက ညိ  င်းမ မေအာင်ြမင်ရြခင်းရဲ  အချက်တစ်ချက် 

ြဖစ်ေနလိုပါပဲ။ ဒီအချက်ကို  ေမ့မထားသင့်ပါဘူး၊၊  အများအတွက် 

တကယ်ဆ ရိှရင် ညိ  င်းမ ေအာင်ြမင်ချင်ရင် ကိယု့ဘ်က်ကယဖူိုထက် 

ေပးဖိုဆိုတဲ့ ေစတနာေလးထားရှိေစချင်ပါတယ်။ 

ဦးတည်ချက်တူတဲ့ အကျိးစီးပွားမျိးထားကည့်ပါ 

ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းဟာ ှစ်ေယာက်ှစ်ဖဲွချင်းလည်းြဖစ်ုိင်သလုိ

ှစ်ေယာက်မက ှစ်ဖဲွမကကားမှာ ေစစ့ပ်ညိ  င်းရတာမျိးေတလွည်း 

ရိှိင်ုပါတယ်။ ဦးတည်ချက်လည်း တခူျင်မှတမူယ်၊ အကျိးစီးပွားချင်း 

လည်း  တူချင်မှတူမယ့်   အေနအထားမျိးေတွလည်း ရှိိုင်တယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ညိ  င်းမ မှာ တိကျတ့ဲဘံုရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားဖုိ ခက်ေန 

တတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဦးတည်ချက်တူညီတဲ့ အကျိးစီးပွားမျိး 

ဦးစားေပးထားကမလား၊  စ်းစားရပါမယ.်.၊ ဘာေကာင့ ် ယခုလို 

ညိ  င်းေစစ့ပ်ကရပါသလ။ဲ  အြမင့်ဆံုးသေဘာတူညီချက် ဘယ်အထ ိ

ထားမလဲ။  အနိမ့်ဆုံးဘယ်အဆင့်ေလာက်အထ ိရည်မှန်းထားမလဲ။  

ြဖစ်ိင်ုေြခကည့်ပီး ဘုရံည်မှန်းချက်တစ်ခ ုထားရပါလမိ့မ်ယ်၊ ြဖစ်ိင်ု 

ရင် အြမင့ဆ်ုံးအဆင့ ်ဒါမှမဟတ်ု အနမိ့ဆ်ုံးအဆင့န်ဲ အနီးစပ်ဆုံးေရာက် 

ေအာင် ကိးစားကည့်ကရတာေပါ့၊ သေဘာတူညီချက်တစ်ခုကို 

မြဖစ်မေန မရရေအာင ်  ရယူချင်တဲ့  စိတ်ဝင်စားမ မျိးရှိမယ်ဆိုရင ်

ဦးတည်ချက်မတူညီတဲ ့  မိမိအကျိးစီးပွားကိ ု  ေဘးဖယ်ထားကည့ ်

ပါလား.. အဆင်ေြပလာပါလမိ့မ်ယ်။ ဒလီိထုားိင်ုဖိုဆိတုာ တကယ်ကိ ု

ညိ  င်းမ ကိေုအာင်ြမင်ချင်တဲ ့စတ်ိဆ အမှန်ရိှမှ၊ ေအာင်ြမင်တဲ ့ေစစ့ပ် 

ညိ  င်းေရးမှးေကာင်းတစ်ေယာက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်ရည ်

လုပ်တတ်သူ တစ်ဦးရဲ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွဟာ မှန်ကန်ဖိုများတယ် 

ဆိတုဲအ့ချက်ပါ။ ေြဖာင့မ်တ်မ ဟာ ကိယ်ုကျင့တ်ရား ကျင့ဝ်တ်စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းလုိက်နာြခင်း စတာေတွနဲတဲွေနတ့ဲအတွက် သူမှာ အဂတိ

ြဖစ်ုိင်ေြခနည်းသွားတ့ဲအချက်ဟာ ဆန်ကျင်ဘက် တစ်ဖက်နဲ  တစ် 

ဖက်အကား     ယုံကည်မ တိုးေစတဲ့    အဓိပ ာယ်ကိုသက်ေရာက ်

ပါတယ်။ 

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ မှ နားလည်မ  ယုံကည်မ ဆီသို 

လှည့်ြဖားတတ်ြခင်းမရှိတဲ့   ိုးသားေြဖာင့်မတ်တဲ့သူေတွဟာ 

ခင်မင်ှစ်လုိဖွယ်ေကာင်းပီး ဆက်ဆံေရးလည်း ေကာင်းလှပါတယ်။ 

ဒအီချက်ဟာ ညိ  င်းမ မှာ အေရးကီးတဲ ့ကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွးတစ်ခပုါပ၊ဲ 

ယုံကည်မ ကို ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ ကပဲ  ရှာလိုရပါမယ်၊  တာ၀န်ယူ၊ 

တာ၀န်ခမံ အြပည့ရိှ်ေလေတာ ့ေခါင်းမေရှာင်တတ်တဲအ့ြပင် အလပ်ုကိ ု

တိတိကျကျလုပ်တတ်တ့ဲအတွက် ယံုကည်စိတ်ချလုိရသွားပါတယ်။ 

ငိမ်းချမ်းစွာအေြဖရှာြခင်းေနာက်ကွယ်က ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းစွမ်းရည်ှင့် ပင်ကိုအရည်အေသွး

မိုးေကိုင်

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲနဲတစ်ဖွဲအကား ကွဲြပားြခားနားချက်ေတွရှိေနလို၊ မေကျလည်ကလို၊ သေဘာထားေတွမတိုက်ဆိုင်ကလို သေဘာတူညီချက်ေတွရေအာင်ဆိုပီး  ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းဆိုတာ 

ရှိလာရပါတယ်၊၊ ှစ်ဦးှစ်ဖက်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အေြဖတစ်ခုရဖို ငိမ်းငိမ်းချမ်းချမ်းနဲ  ေြဖရှင်းမယ်ဆိုရင ်ညိ  င်းြခင်းနည်းလမ်းကလွဲပီး အြခားမရှိပါဘူး။

ကိုယ်ေသွး အစွမ်းအစေတွ ကိုယ့်ထံမှာရှိေနမှသာ ြဖစ်ိုင်လိမ့်မယ ်

ဆိုတာ ယုံကည်ထားေစချင်ပါတယ်။ 

ဒီလိုမျိး မိမိအကျိးစီးပွားေလး ေလ ာ့ိုင်သမ ေလ ာ့ပီး အများ 

ေရာက်ချင်တ့ဲ ဆံုမှတ်ပန်းတုိင်ေရာက်ဖုိ တူညီတ့ဲ စမှတ်ဦးတည်ချက် 

ေတွကို  ဦးစားေပးချိုင်ဖိုကေတာ ့   တကယ့်သတ ိလိုအပ်ပါတယ်၊ 

မှန်ကန်တ့ဲ ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွးေတွ လုိအပ်ပါတယ်။ အဓိကအချက် 

ှစ်ခုပါ၊  စည်းုံးဆွဲေဆာင်ိုင်စွမ်းနဲ   အေပးအယူလုပ်ိုင်စွမ်းလိုပ ဲ

ဆိုကပါစို..၊ တစ်ခုနဲတစ်ခုက  အေထာက်အကူြပပါတယ်၊ စည်းုံး 

ဆွဲေဆာင်ိုင်စွမ်းက  အေလ ာ့အတင်းလုပ်ရာမှာ   အေရးပါသလို 

ကိုယ့်ဘက်က ေလ ာ့ိုင်တင်းိုင်စွမ်းကလည်း တစ်ဖက်ကို  စည်းုံး 

ဆွဲေဆာင်ိုင်အား  ကီးပါတယ်။  ဒီအချက်ှစ်ခုအတွက်  ဘယ်လို 

ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးေတွလိုအပ်ပါသလဲ။ 

ိုးသားေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ကို အေြခခံ၍သာ 

စာေရးသူအေနနဲေတာ့  ိုးသားေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ဆိုတဲ့ 

အရည်အေသွးတစ်ခုကုိ ေရှတန်းတင်ကည့်ချင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်နဲ  

တစ်ဖက် ညိ  င်းေြပာဆိဆုက်ဆံကရမှာ ကိယု့ရ်ဲကိယ်ု တ်အမအူရာ 

က ကိယု့ရ်ဲအတွင်းစတ်ိသ ာန်နဲ  အြပင်နဲအတွင်း တစ်ထပ်တည်းကျ 

တာကိပု ဲတစ်ဖက်ကလည်း လိခုျင်မယ်ထင်ပါတယ်။  မလမ်ိတတ်ဘူး၊ 

မညာတတ်ဘူး၊ အမှန်ပေဲြပာတယ်၊ အမှားကိဝုန်ခတံတ်တယ်၊ ပွင့်ပွင့် 

လင်းလင်းရိှတယ်ေပါ.့. ဒအီရည်အချင်းေတဟွာ ေစစ့ပ်ညိ  င်းမ တစ်ခ ု

ေအာင်ြမင်ဖို အဓိကေသာ့ချက်ေတွြဖစ်တဲ ့အြပန်အလှန်ယုံကည်မ ၊ 

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး  နားလည်မ တိုကို  ေပးစွမ်းပါတယ်။  လူေတွဟာ 

ငမ်ိးငမ်ိးချမ်းချမ်းနဲ  အတယှူ်တဲွေနထိင်ုဖိုအတွက်ေရာ၊ အကျိးစီးပွား 

ချင်း ထပ်တူလုပ်ေဆာင်ကဖိုအတွက်ပါ  စ်းစားရင ်  ိုးသားြခင်း 

အရင်းခံဂုဏ်ြဒပ်ေတွကို ဦးစားေပးစ်းစားကတယ်ဆိုတာ မေမ့ဖို 

လိုပါတယ်။ 

ေနာက်တစ်ချက်က  ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်စွာနဲ    ညိညိ  င်း  င်း 

ညိ  င်းေရးအဖွဲမှာ ဒီလိုလူမျိးပါလာလိုကေတာ့ မေအာင်ြမင်စရာ 

အေကာင်းမရှိဘူးလို  ြမင်ပါတယ်၊၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်  ှစ်ဦးှစ်ဖက် 

နားလည်မ အေပ  အေြခခံပီး  သံသယေတွ ဖယ်ေဖျာက်ထားိုင်ရင ်

ယံုကည်မ တိုးလာပီး ရိှေနတ့ဲသံသယေတွေတာင် ပေပျာက်သွားုိင် 

ပါတယ်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့် ယုံကည်မ ေကာင့်ပဲ နားလည်ိုင ်

စွမ်းအားေတွ ကီးမားလာတယ်၊ ယုံကည်မ နဲ  နားလည်ေပးိုင်မ က 

အြပန်အလှန်ေလးစားမ နဲ  အသိအမှတ်ြပမ ကိုတိုးေစပီး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ကုိလည်း အားေကာင်းသွားေစတယ်ဆုိတာ ေအာင်ြမင် 

စွာ ညိ  င်းေစ့စပ်ဖူးသူေတွကသာ အသိဆုံးြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ 

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ အေပ အေြခခံတဲ့ နားလည်မ ယုံကည်မ က 

ေစစ့ပ်ညိ  င်းသေူတကွိ ုလိက်ုေလျာညေီထြွဖစ်ေအာင်လည်း တွန်းအား 

ေပးပါတယ်။ ထိုလက ဏာအားလုံးက အားလုံးအတူတကွပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ကမယ်ဆိုတဲ ့ခွန်အားတစ်ခုကိုလည်း ြဖစ်ေစပါပီ။ 

စိတ်ရှည်သည်းခံထိန်းချပ်ိုင်စွမ်းနဲ  

ခံစားမ ဦးစားမေပးတဲ ့အကျင့်ေကာင်း 

ေအာင်ြမင်သွားတဲ ့  ညိ  င်းမ တိုင်းမှာ  ပါဝင်ခဲ့ကတဲ့သူေတွကိ ု

ြပန်ကည့်ရင ်ဒီလိုပုဂ ိလ်ေတွမှာ သူများထက်ထူးြခားတဲ ့ကိုယ်ရည ်

ကိုယ်ေသွးတချိရှိေနတယ်ဆိုတာ    ြမင်ိုင်ပါလိမ့်မယ်။   ကံ့ခိုင်တဲ့ 

စိတ်ဓာတ်နဲ   စိတ်ရှည်သည်းခံမ ၊ တုံြပန်မ ေတွအေပ  စိတ်လ ပ်ရှားမ  

မရိှဘ ဲထန်ိးချပ်ိင်ုစွမ်း၊ ခစံားချက်ကိ ုဦးစားမေပးတဲအ့ခါ ထားိင်ုလာ 

တဲ ့အေကာင်းြမင်စတ်ိ စတဲအ့ရည်အေသွးေတဟွာ ေအာင်ြမင်မ တစ်ခ ု

အတွက် ေကာင်းမွန်တဲအ့ကျင့ေ်တပွ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ခစံားမ များလွန်းရင် 

တည်ငမ်ိမ ကင်းတတ်ပီး အဆိုးြမင်မ များလာတဲသ့ေဘာဟာ တကယ့် 

လက်ေတွဘဝနဲ ကင်းကွာသွားတဲ ့အေြခအေနမျိးအထ ိေရာက်ရိှသွား 

တတ်ပါတယ်။  ဒီလိုအေြခအေနမှာ   ညိ  င်းမ ဟာ   မေအာင်မြမင ်

ြဖစ်သွားုိင်တ့ဲအြပင် ယခင်ကရိှခ့ဲတ့ဲ တက်က မ ၊  ုိးကားမ ေတွဟာ 

ေပျာက်ချင်းမလ ှေပျာက်သွားပီး                   စာမျက်ှာ ၁၁ သို  

ိုးသားေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ဆိုတဲ့ အရည်အေသွးတစ်ခုကို ေရှတန်းတင်ကည့်ချင် 

ပါတယ်။  တစ်ဖက်နဲတစ်ဖက်  ညိ  င်းေြပာဆိဆုက်ဆံကရမှာ    ကိယု့ရ်ဲကိယ်ု တ်အမအူရာက 

ကိယု့ရ်ဲအတွင်းစတ်ိသ ာန်နဲ အြပင်နဲအတွင်း တစ်ထပ်တည်းကျတာကိပု ဲတစ်ဖက်ကလည်း 

လိုချင်မယ် ထင်ပါတယ်။  မလိမ်တတ်ဘူး၊ မညာတတ်ဘူး၊ အမှန်ပဲေြပာတယ်၊  အမှားကို 

၀န်ခတံတ်တယ်၊ ပွင့်ပွင့လ်င်းလင်းရိှတယ်ေပါ.့. ဒအီရည်အချင်းေတဟွာ ေစစ့ပ်ညိ  င်းမ တစ်ခ ု

ေအာင်ြမင်ဖို  အဓကိေသာခ့ျက်ေတြွဖစ်တဲ ့အြပန်အလှန်ယုံကည်မ ၊ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး  နားလည် 

မ တိုကိ ု ေပးစွမ်းပါတယ်။  လေူတဟွာ ငမ်ိးငမ်ိးချမ်းချမ်းနဲ အတယှူ်တဲွေနထိင်ုဖိုအတွက်ေရာ၊ 

အကျိးစီးပွားချင်း  ထပ်တူလုပ်ေဆာင်ကဖိုအတွက်ပါစ်းစားရင်    ိုးသားြခင်းအရင်းခံ 

ဂုဏ်ြဒပ်ေတွကို ဦးစားေပးစ်းစားကတယ်ဆိုတာ မေမ့ဖိုလိုပါတယ် 



ဇွန်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေအာင်ြမင်သွားတဲ ့ညိ  င်းမ တိင်ုးမှာ  ပါဝင်ခဲ့ကတဲသ့ေူတကွိ ုြပန်ကည့ရ်င် ဒလီိပုဂု ိလ်ေတ ွ

မှာ သမူျားထက်ထူးြခားတဲ ့ကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွးတချိရိှေနတယ်ဆိတုာ  ြမင်ိင်ုပါလမိ့မ်ယ်။   

ကံခ့ိင်ုတဲစ့တ်ိဓာတ်နဲ စတ်ိရှည်သည်းခမံ ၊ တုံြပန်မ ေတအွေပ  စတ်ိလ ပ်ရှားမ မရိှဘ ဲထန်ိးချပ် 

ိုင်စွမ်း၊ ခံစားချက်ကို ဦးစားမေပးတဲ့အခါ ထားိုင်လာတဲ့ အေကာင်းြမင်စိတ် စတဲ့အရည် 

အေသွးေတွဟာ ေအာင်ြမင်မ တစ်ခုအတွက် ေကာင်းမွန်တဲ့အကျင့်ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ခံစားမ များလွန်းရင် တည်ငိမ်မ ကင်းတတ်ပီး အဆိုးြမင်မ များလာတဲ့သေဘာဟာ တကယ့် 

လက်ေတွဘ၀နဲ ကင်းကွာသွားတဲ့ အေြခအေနမျိးအထိ ေရာက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။  ဒီလို 

အေြခအေနမှာ ညိ  င်းမ ဟာ မေအာင်မြမင်ြဖစ်သွားိင်ုတဲအ့ြပင် ယခင်ကရိှခဲတ့ဲ ့တက်က မ ၊  

ိုးကားမ ေတွဟာ ေပျာက်ချင်းမလှေပျာက်သွားပီး မထင်မှတ်တဲ့ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိး 

ေတနွဲအတ ူဘယ်လိမှု ညိ  င်းေပါင်းစပ်လိုမရေတာတ့ဲ ့အေြခအေနအထ ိဆိက်ုေရာက်သွားိင်ု 

တယ်ဆိုတာ အထူးသတိထားဖိုလိုပါတယ်

  စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

မထင်မှတ်တ့ဲ ေနာက်ဆက်တဲွဆုိးကျိးေတွနဲအတူ ဘယ်လုိမှ ညိ  င်း 

ေပါင်းစပ်လုိမရေတာ့တ့ဲအေြခအေနအထိ ဆိက်ုေရာက်သွားိင်ုတယ် 

ဆိုတာ အထူးသတိထားဖိုလိုပါတယ်။

ေဆွးေွးပွဲပုံစံမျိးနဲ  ကိတင်ြပင်ဆင်သင့်သည်များ

ညိ  င်းမ တချိကို    တစ်ခါတစ်ရံ   ေဆွးေွးပွဲပုံစံနဲ    ချ်းကပ် 

အေြဖရှာရတာမျိးလည်း ရိှိင်ုတယ်။ အထူးသြဖင့ ်ိင်ုငေံရးကစိ ေတ၊ွ 

စီးပွားေရးကစိ ေတမှွာ ြဖစ်ိင်ုပါတယ်။ ငမ်ိးချမ်းေရးစားပဲွ၊ ညိ  င်းေရး 

စားပဲွေပ မှာ ေတွဆုေံဆွးေွးအေြဖရှာြခင်း စသည်ြဖင့ ်ေခ ေဝ ေလရိှ့ 

ကတယ်၊၊ ေဆွးေွးပွဲပုံစံနဲ  ညိ  င်းမ မျိးဆိုရင်ေတာ ့ကိတင်ြပင်ဆင် 

ရမယ့အ်ပိင်ုးေတကွိ ုအချန်ိယူပီး အေလးအနက်ထားရေတာမှ့ာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကိယု့ဘ်က်ကလည်း ညိ  င်းမ စွမ်းရည်ရိှတဲ ့ပဂု ိလ်မျိး favour-

able person မျိးေတွကို ဦးစားေပးေရးချယ်ရေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြပဿနာနဲပတ်သက်ပီး    ကိပီးေလ့လာထားရမယ့ ်  အေသးစိတ် 

အချက်အလက်ေတွ   အပါအဝင်  ေြပာဆိုေမးြမန်းေြဖကားိုင်မယ့ ်

အချက်အလက်ေတနွဲ   ပတ်သက်လုိကေတာ့  အထူးေြပာစရာလိမုယ် 

မထင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်အဖဲွမှာ ဘယ်သပူါမလ၊ဲ ဦးေဆာင်သကူ ဘယ်လိ ု

ပုဂ ိလ်မျိးလဲ၊ သူရဲ စွမ်းရည်နဲ  ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွး၊ သူတုိရဲ လိုလား 

ချက် အစစ်အမှန်၊ သူဘက်ကိယု့ဘ်က်  အဆင်ေြပိင်ုမယ့ ်ေဆွးေွးပဲွ 

လုပ်မယ့်  ေနရာ၊  အချနိ်ေရးချယ်မ ၊   အစားအေသာက်၊ အေလ့အထ 

ကအစ အေရးကီးပါတယ်၊၊ ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရာအတွက်ေကာ  ေမ ာ်လင့် 

မထားတာေတွအတွက်ပါ   ကိတင်ခန်မှန်း   ကိတင်ေမ ာ်ေတွးပီး 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားြခင်း proactive ၊ မြဖစ်ိုင်ဘူးဆိုတဲ့အေြဖ 

အတွက် ကိုယ့်ဘက်က  ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်   ြပန်လည်တုံြပန်ိုင်မယ့ ်

plan B ,  plan C စသည်ြဖင့ ်ေမ ာ်ေတွးြပင်ဆင်ထားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

Win-Win ဆိုတဲ့ သူသာ ကိုယ်သာ၊ သူလည်းိုင် ကိုယ်လည်းအိုင ်

ထေိရာက်ေအာင်ြမင်တဲ ့ေစစ့ပ်ညိ  င်းမ တစ်ခဆုိတုာ အေပးအယ၊ူ 

အေလ ာ့အတင်းများစွာ လုပ်ိုင်ကပီးမ ှသူေရာ၊ ကိုယ်ေရာအကျိးရှိ 

Win-Win အေနအထားမှာ မှန်ကန်တဲဆ့ုံးြဖတ်ချက်နဲအတ ူေကာင်းမွန် 

တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုရရှိြခင်းပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ညိ  င်းမ မှာပါဝင်တဲ့  တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်းရဲ   ညိ  င်းမ ဟန်ပန်ေတ၊ွ စွမ်းရည်နဲ ကိယ်ုစွမ်းကိယ်ုစ 

ေတွေကာင့ ်  ှစ်ဖက်စလုံးက   အိုင်ရသွားကတာပ ဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

မမိနိဲဆက်စပ်ပီး မမိတိာဝန်ယရူတဲ ့လူအဖဲွအစည်းရဲလိအုပ်ချက်ေတ ွ

အေပ မှာလည်း အေပါင်းလက ဏာေဆာင်တဲ ့သက်ေရာက်မ ေတအွြဖစ် 

များစွာေတွြမင်ရေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်   အဆုံးသတ်ေြပာချင်တာက   ေစ့စပ်ညိ  င်းြခင်းကိ ု

မစုိးရိမ်ပါနဲ ၊ မေကာက်ပါနဲ ၊ ဘုအံကျိးစီးပွားအေြခခတံဲ ့ရည်မှန်းချက် 

တစ်ခုေအာင်ြမင်ဖိုနဲ   ပ်ေထွးတဲ့ ြပဿနာေတွကို စစ်ပွဲေတွမပါဘဲ 

ငိမ်းချမ်းစွာေြဖရှင်းဖိုဆိုရင ်     စိတ်ရှည်သည်းခံြခင်းများစွာနဲအတ ူ

အချန်ိေတာ့ေပးရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ညိ  င်းိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့အရည်အချင်း  

ေတွေကာင့ ် ြပဿနာေြပလည်သွားသလိ ု  ရည်မှန်းချက်နဲ  အကျိး 

စီးပွားအပျက်မခဘံ ဲ မေလ ာတ့ဲဇဲွ့လုံလနဲ  ေစတနာပါပါ ကိးစားညိ  င်း 

မ ေကာင့လ်ည်း မမိရိဲ ညိ  င်းမ အရည်အချင်းေတ ွကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွး 

ေတလွည်း တိုးတက်လာပါလမိ့မ်ယ်။ တစ်ဖက်နဲတစ်ဖက် သစူမ်ိးေတ ွ

အေနအထားကေန ေကာင်းမွန်လာတဲ ့ှစ်ဖက်ဆက်ဆေံရးဟာ ြမင့်ပီး 

ရင်း ြမင့်ေနပီး သူိုင် ကိုယ်ိုင်၊ သူလည်းသာ ကိုယ်လည်းသာ Win-

Win  ြဖစ်တဲ့အတွက်   အားလုံးအတွက ် အြပန်အလှန်  မလွဲဧကန် 

အကျိးေကျးဇူး   ြဖစ်ထွန်းေနကမည်ကိ ု  ေမ ာ်လင့်လိုရေနပီလည်း 

ြဖစ်ပါတယ။်       ။

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း(၅,၈၇၂)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာသစ် (၁၂) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ   ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၀) 

ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၆၄,၅၅၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၂၇) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၇)ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၀၁) ဦး ရှိပ ီ ြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

• ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆ ခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ကိ ုအကိမ်ြပည့် ထုိးံှထားရိှရန် လုိအပ်သက့ဲသုိ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ုိတုိက်မိခင်များ၊ ေသွးတုိး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

• ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလံုးှင့် အသက် ၅ ှစ် 

မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ  အေြခခံပညာေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်  ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့ ်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက ်ခံယူကပါရန် 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 ၁၀၇၂၉၆၈၁ ၉၅၄၀၅၉၈ ၄၃၀၈၂

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၉၃၆၃ ၅၈၉၈၃၈၄ ၁၅၆၆၃၈

၃။ မေလးရှား ၄၅၂၀၈၅၂ ၄၄၆၃၀၇၀ ၃၅၇၀၈

၄။ ထိုင်း ၄၄၇၉၈၈၈ ၄၄၂၅၀၄၆ ၃၀၂၈၉

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၂၆၁၇ ၃၆၂၉၄၅၉ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၃၂၆၅၆ ၁၂၄၉၅၀၉ ၁၃၉၆

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၂၇ ၅၉၂၄၀၁ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၃၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၂၃၂၀ ၁၄၉၂၄၃ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၁၁၄၇၄၀ ၈၂၉၃၅၂၄၂ ၁၀၃၅၃၂၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၀၇၂၆၅ ၄၂၆၄၄၀၉၂ ၅၂၄၇၄၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၃၆၀၈၅၀ ၃၀၁၅၈၂၅၆ ၆၆၇၈၄၉

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၇၅၃၃၇၀ ၂၉၁၆၆၇၆၈ ၁၄၈၇၁၀

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၇၂၇၈၇၄ ၂၅၈၅၀၄၀၀ ၁၄၀၀၀၉

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၇၃၁၄၆ ၂၂၀၁၃၈၄၆ ၁၇၉၁၆၅

၇။ ုရှား ၁၈၃၆၉၅၅၇ ၁၇၇၈၆၂၅၄ ၃၇၉၈၈၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၀၉၆၅၀ ၁၇၉၄၃၃၄၉ ၂၄၃၄၁

၉။ အီတလီ ၁၇၅၈၉၅၉၅ ၁၆၇၉၇၁၂၅ ၁၆၇၂၅၃

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

(၂၀၂၀)ြပည့ှ်စ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ု 

များသို ဝင်ခွင့ရ်ရိှထားပီး ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ံှြခင်းမရိှေသးသမူျား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ 

တက သိလ်ုများအချင်းချင်း ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားလိသုမူျား၊ အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ုများ 

တွင် ဝင်ခွင့်ရရိှသူများသည် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရှိ တက သိုလ်များသို ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်းှင့် လစ်လပ်ေနရာေပ မူတည်ပီး 

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိက်ုညသီမူျားအနက် အမှတ်အများဆုံးရရိှသမူျားအား ေရးချယ် 

၍ လစ်လပ်ေနရာများတွင ်အစားထိုးေြပာင်းေရ  တက်ေရာက်ခွင့်ြပေရး  ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Facebook Page, Website 

တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ုများှင့် ေဆးပညာီှး ယ်တက သိလ်ုများ၏ Website များတွင်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်းှင့် မမိတိိုလက်ရိှတက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ တက သိလ်ုများ 

တွင်လည်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်များှင် ့ေဆးပညာှီး ယ်တက သိုလ်များရှ ိပထမှစ်သင်တန်းများ၏ 

လစ်လပ်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်ိုင်ေရး ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်ေကညာချက်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်   ၁၀ 

အာဖရိကေဒသ၌ လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၈၁၈ သန်းခန်  

သံုးစဲွပီးြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ် ြပည်သ ူ၁၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းအား 

ကာကွယ်ေဆးအြပည့်အဝထုိးံှေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

အဆိုပါစင်တာက ဆိုသည်။ 

အာဖရိကိုင်ငံများအနက်     ၁၀ ိုင်ငံရှိ    

လူဦးေရ ၃၅ ရာခုိင် န်းကုိ ကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေပး 

ပီး ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် ၃၇ ုိင်ငံသည် ကာကွယ်ေဆးထပ်ေဆာင်း 

ထိုးှံေပးရန်   စီစ်လျက်ရှိ ပီး  တူနီးရှားှင့ ် 

ေတာင်အာဖရိကှစ်ိုင်ငံသည်လည်း အသက် ၅၀ 

ှင့အ်ထက် ြပည်သမူျားအား ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိ 

အကိမ် ထပ်ေဆာင်းထုိးံှရန် စီစ်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

အြခားေသာိုင်ငံများတွင်လည်း ြပည်သူများ 

ကိုယ်ခံစွမ်းအား  ြမင့်မားလာေစရန် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထပ်ေဆာင်းထိုးံှမ အစအီစ် 

များ ေဆာင်ရက်ကရန ်အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ ်

ေရးစင်တာက    တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိတွင် အာဖရိကေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင ်း ၁၁၆၇၅၈၂၅ ဦး၊ 

အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၅၃၅၁၈ဦး 

ှင့ ်   ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း 

၁၁၀၄၂၂၁၁ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖရိကေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၈၁၈ သန်း သုံးစွဲခဲ့

တိုကျိ    ဇွန်   ၁၀

ဂျပန်အစိုးရက   ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် နယ်စပ်ေဒသ 

များကိုြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ နည်းပါးသည့်ိင်ုငှံင့ ်ေဒသေပါင်း ၉၈ ခမှု 

ခရီးသွားများအား ိုင်ငံအတွင်းသိုဝင်ေရာက်ခွင့်ြပ

ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။ 

ယခုြပည်ဝင်ခွင့်ြပေသာ     ိုင်ငံများတွင်  

အေမရိကန်၊ ေတာင်ကိုရီးယားှင့် တုတ်ိုင်ငံတို 

ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သိုရာတွင် လက်ရှိအချနိ်အထိ     တစ်ေနလ င် 

ိုင်ငံအတွင်းသို ိုင်ငံြခားသားခရီးသွား ှစ်ေသာင်း 

အထသိာဝင်ေရာက်ခွင့ြ်ပေကာင်းသရိသည်။ ထိုြပင် 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ထိန်းချပ်ေရးအတွက်  ိုင်ငံြခားသားများ 

အား သီးသန် ခရီးစ်သွားလာမ ကို  ကန်သတ် 

ထားသည်။ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရီးသွားေအဂျင်စီများ 

ကိုလည်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများ   လိုက်နာေဆာင်ရက်ေရးအတွက ် 

တာဝန်ရှိသူများက  န်ကားခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို 

ြပည်ပခရီးသွားများအား ိုင်ငံအတွင်းသိုြပန်လည်

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့ ်  ဂျပန်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး 

တိုးတက်မ ကို အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဟွိင်း   ဇွန်  ၁၀  

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ 

၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၉၆၁ ဦးထပ်မံ 

ေတွရှိပီး အဆိုပါအေရအတွက် 

သည် ဇွန် ၉ ရက်က ေတွရိှမ ထက် 

၁၆၂ ဦး  ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူအားလုံး 

သည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူ 

များြဖစ်ပီး   မိေတာ်ဟွိင်းမ ှ

၁၈၁ ဦး၊   ဘတ်နန်ခိုင်မှ ၇၇ ဦး 

ှင့်    ဖသူိခုိင်ုမှ  ၆၆ ဦး အသီးသီး 

ေတွရှိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါငး် 

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၁၀

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၇၅၈၄ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့သည့်အတွက ်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၃၂၀၅၁၀၆ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ      သိရ 

သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များေကာင့ ်၂၄ ဦးထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ 

အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၄၇၄၇ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၃၆၂၆၇ ဦး  ရှိပီး 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၃၇၉၁ ဦး   ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက်     ေဆးုံများမ ှ

ဆင်းသွားကရာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသ ူ

ေပါင်း ၄၂၆၄၄၀၉၂  ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း       သိရ 

သည်။                              

 ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ိုင်ိုဘီ    ဇွန်   ၁၀

အာဖရိကေဒသခွဲရှိိုင်ငံများတွင်    လက်ရှိ 

အချနိ်၌ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ အေရးေပ  

အေြခအေနများမှ ကာကွယ်ိုင်ရန်၊  ုပ်က င်း 

ေလာင်စာသံုးစဲွြခင်းမှ အစမ်ိးေရာင်စွမ်းအင်က  သို 

ေြပာင်းလဲိုင်ရန်    ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကေဒသခွဲိုင်ငံများရှိ မိကီးများ၌ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမ ဲစွမ်းအင်ကိ ုကျယ်ြပန်စွာအသုံးချ 

ြခင်းြဖင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာအေရးေပ  

အေြခအေနများကို    ေလျာ့ပါးေစမည်ြဖစ်ပီး 

အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများလည်း အများအြပား 

ဖန်တီးလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ကင်ညာိုင်ငံ 

မိေတာ် ိုင်ိုဘီ၌ ကျင်းပသည့် ေဆွးေွးပွဲတွင်  

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာအေရး 

များကိ ုကံေတွေနရသည့် အာဖရိကုိင်ငံများအတွက် 

စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအစီအစ်ကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် 

အေရးကီးေကာင်း ကင်ညာစွမ်းအင်ဝန်ကီးမိနုကီာ

ဂျမာကေြပာကားသည်။        အာဖရကိေဒသခဲွအတွင်း 

စွမ်းအင်ဆုိင်ရာလုိအပ်ချက်များကုိေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့ ် ဖံွဖိးတိးုတက်မ များရရိှြခင်း၊ အလပ်ုအကိင်ု 

များ    ဖန်တီးိုင်ြခင်းှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု

ထိန်းသိမ်းိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများရှိ 

ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ နည်းပါးသည့်ိုင်ငံများမ ှခရီးသွားများအား ဂျပန်ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၇၅၈၄ ဦးထပ်မံေတွရှိ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၉၆၁ ဦးထပ်မံေတွရှိ

၁၀၇၂၉၆၈၁ ဦးရိှပီး အဆိပုါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၄၃၀၈၂ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ သိုေသာ် 

၉၅၄၀၅၉၈ ဦး (ေရာဂါကူးစက်ခ ံ

ရသူများ၏ ၈၉ ရာခိုင် န်း) သည် 

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

လာသည့်အတွက် ေဆးုံများမ ှ

ဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ 

၂၂၃ ဒသမ ၁ သန်းနီးပါး သုံးစွဲပီး 

ြဖစ်ပီး  ယင်းတိုအနက်  ၂၀၀ 

ဒသမ ၄ သန်းအား အသက် ၁၈ ှစ် 

ှင ့်အထက် ြပည်သူများအား 

ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဧပီလမှစပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါစတုတ လ  င်းကူးစက်မ ကို 

ရင်ဆိင်ုြဖတ်သန်းေနရပီး လက်ရိှ 

အချန်ိအထ ိေဒသတွင်း ကူးစက်ခ ံ

ရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၇ သန်း 

ေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖရိကေဒသခွဲရှိိုင်ငံများ၌ အစိမ်းေရာင်စွမ်းအင်ေြပာင်းလဲေရး

တာဝန်ရှိသူများကိးပမ်းေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ    တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

တိုင်းေဒသကီး    အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန  

ဦးေဆာင်ေသာ  ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက    

စစ်ေတာင်းတတံားှင့ ်ေညာင်ခါးရှည်အကား 

ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ေနစ် 

ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသုိ ေမာင်းှင်လာေသာ 

ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား တစ်စုတံစ်ရာတင်ြပိင်ုြခင်း 

မရိှသည့ ် စားေသာက်ကန်ုပစ ည်းများ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၁၀၀၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်း 

များ တင်ေဆာင်လာသည့ ်ယာ်တစ်စီး(ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀)ကုိ အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၉ 

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်အပိုပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
ရက်ှင့် ၁၀ ရက်တိုတွင ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက ေတာင်ငူ 

ခိုင်ှင့်   ြပည်ခိုင်တိုအတွင်း တရားမဝင ်

သစ်မျိးစုံ ၁၄ ဒသမ ၉၅၇၀ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၅၃၁၈၄၀၂)ကိ ုသစ်ေတာဥပေဒ 

အရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖိုး   

ေငကွျပ် ၁၇၄၁၈၄၀၂)ကိ ုသမ်ိးဆည်းအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ ်

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူး

အဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်

ကုန်သွယ်ေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခ့ဲရာ ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား  တစ်စုတံစ်ရာတင်ြပိင်ုြခင်း 

မရိှသည့် ဆပ်ြပာမ န်ထပ်ုများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၁၂၅၀၀၀၀)ှင့် အဆုိပါ ပစ ည်းများ 

တင်ေဆာင်လာသည့် ယာ်တစ်စီး(ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၁၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း(ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၂၂၅၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခ့ဲပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင ် ကရင်ြပည်နယ ်တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စီမံခန်ခဲွ 

မ ြဖင့်  ေကာ့ကရိတ(်တံတားကျိး)   စုေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်း၌    တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရး 

အဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ြမဝတီမိ 

မှ ရန်ကန်ုမိသို ေမာင်းှင်လာေသာ  ကန်ုတင် 

ယာ်တစ်စီးေပ ၌  သွင်းကန်ုေကညာလ ာ(ID) 

တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှသည့် ကားတာယာ 

များ(ခန်မှနး်တန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၅၀၀၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းှင့အ်ည ီ   အေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဇွန် ၈ ရက်၊ ၉ ရက်ှင့ ်၁၀ ရက် 

တိုတွင်  သမ်ိးဆည်းရမမိ   စစုေုပါင်းမှာ  အမ တဲွ 

ေြခာက်မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၃၃၁၆၈၄၀၂) 

ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြမဝတီ၊ ကွတ်ခိုင်ှင့် ေမာင်ေတာမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင်  

ြမဝတီမိ  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၌ မမှးေသာက်အိမ်(ခ)မဘီ ကို 

မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄၀၀၀ ကုိ လည်းေကာင်း၊ ထုိေနနံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်   ကွတ်ခုိင်မိ 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ေန မေဟာင်ေကွချန်ိ၏ ေနအိမ်သုိ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၀၀၀၀ ှင့် ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၃ ကီလို 

တိုကို လည်းေကာင်း။

ဇွန် ၈ ရက် နနံက် ၁၁ နာရခဲွီတွင် ေမာင်ေတာမိနယ် သဟီိဠ်ုက န်း 

ေကျးရာအုပ်စု   ဟာဘီ(အလယ်)ေကျးရာအနီး၌ စိုးေအာင်သိန်း 

ေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၉၇၅၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  ကွင်းဆက်အရ  မွန်းလွဲ 

၁ နာရ ီ၁၅ မနိစ်တွင် စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ် 

သူများြဖစ်ကသည့ ်   မစိုးစိုးေအး(ခ)မိုးမိုးေအး(ခ)စိုးစိုး၊  ဝင်းေချှင့် 

ေအာင်နီလာတို  သုံးဦးကို   ေမာင်ေတာမိ  မိမအေရှရပ်ကွက်၌ 

လည်းေကာင်း၊  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် စိန်လှထွန်း၊  ေအာင်မျိးဝင်းှင့ ်

ေအာင်ချမ်းေအးတို သုံးဦးကိ ုေမာင်ေတာမိ (၃)မိင်ုရပ်ကွက်ရိှ ေဈးဆိင်ု 

တန်း၌  ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးြဖင့်  လည်းေကာင်း၊ ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် 

ခိင်ုမျိးလင်းကိ ုေမာင်ေတာမိနယ် (ဒ)ုချးီယားေကျးရာအပ်ုစ ုခေရမိင် 

ေကျးရာရိှ သန်းဝင်း၏ ေနအိမ်၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၄၉၃၀ ြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ညေန ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ေဇာ်မီ ကို ေမာင်ေတာမိ 

မိမအေနာက်ရပ်ကွက်ရှ ိနာရီစင်အနီး၌ လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

သြဖင့ ် ၎င်းတိုအား   မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

မေဟာင်ေကွချနိ်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာန၏ လမ်း န်မ ြဖင့ ်ပသုမ်ိ/ကန်ကီးေထာင့် 

မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ     မိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး     ေဒ ဝင်းဝင်းသန်းှင့ ်

ဝန်ထမ်းများသည်  ဇွန် ၈ ရက်က ငါးသယဇံာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်ငါးရစ်၊ ငါးသန်ကာလ 

အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရးှင့ ်တားြမစ ်

ထားေသာ ငါးဖမ်းနည်းများြဖင့ ်ငါးဖမ်းဆီးမ  

မရိှေစေရးတိုအတွက် ပသုမ်ိမိ ကမ်းနားလမ်း 

ှင့ ်  ကန်ကီးေထာင့်မိ  ပုသိမ်-ရန်ကုန် 

ကားလမ်းေဘး မာလာကုန်းထိပ်တွင် ပညာေပး 

ပိုစတာများ စိုက်ထူြခင်း၊ ေဈးများအတွင်း 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝြခင်းများကို 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပုသိမ်/ကန်ကီးေထာင့်မိနယ် 

အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး 

ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

မွန်ြပည်နယ် ကျိက်ထိုမိနယ်၌ လူနာပိုပီး 

ြပန်လာသည့် လူနာတင်ယာ်အား အကမ်းဖက်သမား 

များက လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် 

ခ့ဲသြဖင့် ယာ်ေပ ပါ အမျိးသား တစ်ဦးေသဆံုးကာ 

တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ ဇွန် ၉ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၂၅ မိနစ် 

တွင် မွန်ြပည်နယ် ကျိက်ထိုမိနယ်၌ လနူာတင်ယာ် 

တစ်စီးအား အကမ်းဖက်သမားများက ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့် ယာ်ေပ ပါ အမျိးသား တစ်ဦး 

ေသဆုံးကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း သတင်းအရ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ြဖစ်စ်အား စိစစ်ခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်  ေကညာထားေသာ 

CRPH ၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံ အဖွဲ 

အစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲ 

အစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ု

အေကာက်တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်   ယင်းတုိ၏  လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ     မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ    လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သ ူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ 

မည့်ြပလုပ်မ များ  ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင ်   ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊   မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ု 

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင် 

မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲ 

ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ေသာ်လည်း တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေလာင်းလုံး 

မိနယ်    ေကျာ်နီေမာ်ေကျးရာေန  ေကျာ်စိုးသည ်

၎င်းအသုံးြပသည့်   “Kyaw  Soe” Facebook 
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ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂  

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဆင့်ပွားသင်တန်းအမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ် ဇွန်   ၁၀

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲမ ှ    ကျင်းပေသာ တရား

မဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဆင့်ပွားသင်တန်း 

အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)ဖွင့်ပွဲကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ပုသိမ်မိ  ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ တိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက် 

ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ေအာင်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများှင့ ်     ဖိတ်ကားထားသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားပီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဆင့်ပွားသင်တန်း တက်ေရာက်မည့ ်

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများအား ေထာက်ပံ့ေင ွ

များေပးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူ 

သည်။ ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တိုင်းမှးတိုက  တက်ေရာက်လာကသူများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက်၍ လိအုပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

တိုင်းမှးှင့် အဖွဲဝင်များသည် ပုသိမ်မိ ြပည်သူ  

ေဆးုံကီး ကိုးထပ်တိုးချဲေဆာင်၏ ၈၃ ရာခိုင် န်း 

ေဆာက်လပ်ုပီးစီးမ  အေြခအေနများကိ ုသွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးပီး  လိုအပ်သည်များ    ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ထန်းတပင်မိနယ်၌  စက်မ လယ်ယာစနစ်ကျလယ်ယာေြမဧက ၁၅၀ တွင် 
ေတာင်သူအသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ  
ထန်းတပင်    ဇွန်   ၁၀ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်  ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်း အရည် 

အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ စံြပကွက်များြဖစ်ေစေရးအတွက်  အုတ်ဖို 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ(်၁၇၆-ခ)ရှိ လယ်ယာေြမဧက ၁၅ဝ ကို စက်မ  

လယ်ယာစနစ်ကျလယ်ယာေြမများအြဖစ် ေြပာင်းလအဲေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ထားရှိပီး     အဆိုပါလယ်ယာေြမဧက ၁၅၀ တွင် 

ေတာင်သူအသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို  မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနှင့် မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနတုိ ပူးေပါင်းကာ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူအသိပညာေပးေဆာင်ရက်ရာတွင်  ဇွန် ၁၀ ရက်က 

ေဒသခံေတာင်သူများအား  မျိးေစ့အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရး 

အေကာင်းအရာများ၊ သဘာဝေြမသဇာသုံးစွဲြခင်း၊ အီးအမ်ဘိုကာရှီ 

သုံးစွဲနည်းှင့် ေြမေဆွးပုံြပလုပ်နည်းများကိ ု  တိုင်းေဒသကီးမျိးေစ့

ထုတ်တာဝန်ခံ ေဒ ေဆွေဆွဦး၊      တိုင်းေဒသကီးေြမအသုံးချမ  

တာဝန်ခံ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက အသိပညာေပး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး   ဆင်းသုခ(RS)  မျိးေစ့အိတ် ၂၀ ကို    မိနယ်စီမ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက     ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်းှင့်      တာဝန်ရိှသမူျားက 

စံြပကွက်စိုက်ပျိးမည့်  ေတာင်သူများအား   ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း   

သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ေတာင်သူများ စပါးစိုက်ပျိးရာတွင ်စက်စွမ်းအား 

ကိုအသုံးြပကာ စပါးအထွက် န်းများ တိုးတက်လာေစရန်အတွက ် 

ေကာက်စိုက်စက်ကိုအသုံးြပ၍ မိုးစပါးစိုက်ပျိးမ    သုပ်ြပပွဲကို  

ကျင်းပသည်။    မိုးစပါးစိက်ုပျိးမ  သုပ်ြပပဲွသုိ  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက     ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်း၊  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင်များ၊ 

မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့်

ေဒသခံေတာင်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

သာစည်မိနယ်၌  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
အေထာက်အကူြပသင်တန်းဖွင့်

သာစည် ဇွန် ၁၀

မ ေလးတိုင ်း   ေဒသကီး 

သာစည်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနက 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက် 

အကူြပ ဆပ်ြပာရည်ှင့် ေခါင်း 

ေလ ာ်ရည်ြပလုပ်နည်းသင်တန်း

ဖွင့ပဲွ်ကိ ုဇွန် ၈ ရက်က အဆိပုါဦးစီး 

ဌာနုံး၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ     သာစည်မိနယ ်

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စိုးက သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရြခင်း ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်

သင်တန်းတွင်ရရိှလာမည့ ်အကျိး 

ေကျးဇူးများကို ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားပီး  သင်တန်းနည်းြပဆရာမ 

ေဒ သွယ်သွယ်ထွန်းက သင်တန်း 

တွင်    သင်ကားပိုချေပးမည့ ်

ဘာသာရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ပစ ည်းများ ေပးအပ်

ထုိေနာက် သင်တန်းသူများက 

တစ်ဦးချင်း    မိတ်ဆက်ကပီး 

သာစည်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  ဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးေကျာ်စိုးက 

သင်ေထာက်ကူ  ပစ ည်းများကို 

သင်တန်းသူများထံသို ေပးအပ်ခဲ့ 

သည်။

အသက ်ေ မွး ဝမ း် ေကျာင း်  

အေထာက်အကူြပ ဆပ်ြပာရည ်

ှင့် ေခါင်းေလ ာ်ရည်ြပလုပ်နည်း

သင်တန်းသို သင်တန်းသစူစုေုပါင်း 

၁၅ ဦး   တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

သင်တန်းကာလအေနြဖင့ ်ဇွန် ၈ 

ရက်မှ  ၁၇ ရက်ထိြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။               

မင်းြမင့်မိုရ်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌ ေွစပါးစံကွက် ရိတ်သိမ်း
မိုင်းရယ ်  ဇွန်  ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)  

မိုင်းရယ်မိနယ်၌    စိုက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်   လယ်ယာေြမ 

စီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီး

ဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုှစ် စိုက်ပျိးထားသည့ ်ေွစပါး 

စံကွက် ရိတ်သိမ်းြခင်းကိ ုယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီက  နားခိုေကျးရာ  

ဦးပိုင်အမှတ် (၁၄)၊ ကွင်းအမှတ ်

(၁၇)၌ ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါ ေွစပါးစံကွက်ရိတ ်

သိမ်းရာတွင ်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးအဖွဲဥက    ဦးစိုးမင်းေအာင ်

ှင့်အဖဲွဝင်များ၊ စုိက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှး ဦးစုိးုိင်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရး ဦးစီး 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်တာဝန်ရှိ 

သူများှင့်      ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး  ေွစပါး 

စံကွက် ငါးဧကကို  စနစ်တကျ 

ရိတ်သိမ်းကသည်။

ထိုေနာက် စံကွက်အထွက် 

တိုင်းတာြခင်းများကို  ေဆာင် 

ရက်ရာ ေစွပါး ၈၈၁ အမျိးအစား 

စုိက်ဧက ငါးဧကမှ တစ်ဧကလ င် 

ပျမ်းမ အထွက် န်း  အစို ၁၆၆ 

ဒသမ ၀၂ တင်း၊ အေြခာက် ၁၄၁ 

ဒသမ ၁၁ တင်း  ထွက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

မုိင်းရယ်မိနယ်၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင်   ေွစပါး ၉၄ ဧက 

စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပီး အဆိုပါ ေွစပါး 

စုိက်ပျိးသည့် ေတာင်သူများအား 

တစ်ဧကအထွက် န်း တိုးတက် 

ေရးအတွက် ဓာတ်ေြမဩဇာ အြပည့် 

အဝထည့သွ်င်းအသုံးြပိင်ုေစရန် 

အတွက်   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက 

ပုလဲဓာတ်ေ ြမဩဇာများအား  

ေဒသေပါက်ေဈး န်းထက် ေဈး 

 န်းချိသာစွာြဖင့်  ေတာင်သူများ 

လက်ဝယ်အေရာက ်ြဖန် ြဖးေပး 

လျက်ရှိေကာင်း          မိနယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ   သိရ 

သည်။

မိုင်းရယ ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

ပီးခ့ဲသည့် စေနေနည ၉ နာရီက MRTV (HD) 

အစအီစ်တွင် မန်းသဂိ   ါပ်ုစုသံဘင်၏ သဝုဏ သာမ 

ဇာတ်ေတာ်ကီး    တင်ဆက်ြပသသွားသည်ကို 

စိတ်ှလုံးကည်ူးဖွယ်ရာ  ကည့် လိုက်ရသည်။ 

ပ်ုစုသံဘင်ဟ ုဆိလုိက်ုသည်ှင့ ်ငယ်ငယ်က ရပ်ထ ဲ

ရာထဲမှာ ကည့် ခ့ဲရေသာ ုပ်စံုသဘင်ေခ  ုပ်ကီးစင် 

ေခ  ုပ်ေသးပွဲကိ ုသတိရမိသည်။

ုပ်ေသးပွဲကိ ု  အငိမ့်ပွ ဲ ဇာတ်ပွဲများနည်းတူ 

ပရိသတ်ကိတ်ကိတ်တိုး   အားေပးေလ့ရှိသည်။ 

ုပ်ေသးပွဲအများစုမှာ     ုံမပါဗလာပွဲများအြဖစ ်

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ေလရိှ့ကသည်။ ပ်ုေသးပဲွတိင်ုး 

တွင် ိုးရာသမားစ်ှင့အ်ည ီအပျိေတာ်အက၊ ြမင်း 

ှင့ ်ြမင်းထန်ိးအက၊ ရာမှင့ ်ဒဿဂရီ၊ိ ေဇာ်ဂျအီက 

စသည်တုိ  အစ်လုိက်ကြပရသည်။   စာေရးသူတို 

ကေလးဘဝတန်ုးက ပ်ုေသးပဲွဆိလု င် ြမင်းပ်ုှင့ ်

ြမင်းထိန်းမည်းမညး်သည်းသည်းကို မျက်ြပးတို၊ 

ဆွဲလိုက်ုန်းလိုက်ှင့ ်ေနာက်ဆုံး ြမင်းထိန်းပုဆိုး

က တ်ကျေသာအခန်းကိ ု ကေလးများသေဘာအကျ 

ဆုံးြဖစ်သည်။ 

မေရ ဥရက်ကန်းခတ်ေနစ် ကျားဆဲွသည့အ်ခန်း 

မှာလည်း  မျက်ေတာင်မခတ်ေစာင့်ကည့်ရေသာ 

မပါမြဖစ် အခန်းြဖစ်သည်။ ပ်ုေသးအဖဲွအများစမှုာ 

မေရ ဥရက်ကန်းစင်ကုိ       ပရိသတ်ကည့်ေနသည့် 

ေခါင်းေပ အထိ ကိးဆိုင်းများြဖင့ ်ထုတ်ထားပီး 

ပရသိတ်ေခါင်းေပ မှာပင် မေရ ဥအပ်ုှင့ ်ကျားပ်ု 

ကိ ုလ ပ်လ ပ်ရှားရှားကစားပီး ပညာစွမ်းြပေလရိှ့က 

သည်။ ုပ်ေသးပညာရှင်တို၏ ပညာစွမ်းေကာင့ ်

ပရိသတ်စိတ်ှလုံးကိ ုလ ပ်ခတ်ေစခဲ့သည်။

ုပ်ေသးကိးဆွဲပညာ သိုမဟုတ် ုပ်ကီးစင်

ုပ်ကီးစင်ဟူသည်     ပကတိလူအရယ်နီးပါး 

ရိှေသာ အပ်ုများကိ ုကိးတပ်၍လ ပ်ရှားကြပေသာ 

သဘင်၊ ုပ်ေသးဟူသည ် ကိးဆွဲ၍ အုပ်များကိ ု

လ ပ်ရှားကြပေစသည့ ် အြမင့်သဘင်ဟ ု  ြမန်မာ 

အဘိဓာန်တွင်   ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။   ြမန်မာတို၏ 

ုပ်ေသးကိးဆွဲပညာ  သိုမဟုတ်   ုပ်ကီးစင ်

တင်ဆက်မ သည်     ြမန်မာတွင်မက   ကမ ာမှာပါ 

ေကျာ်ကားခဲ့သည်။

စာေရးသသူကိ မ်းခဲဖ့ူးသ ူသာေကတမိနယ်မှ 

ုပ်ေသးပညာရှင်တစ်ဦးသည ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန၏ အစအီစ်ြဖင့ ် ိင်ုငရံပ်ြခားသို   အကမ်ိကမ်ိ 

သွားေရာက်ပီး ြမန်မာ့ပ်ုေသးကိးဆဲွ အပုညာကိ ု

ကမ ာသိေအာင်ြပသခဲ့ရသည်။    ပုဂံေညာင်ဦးရှိ 

စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်    ညစ်ညတိုင်း 

ပ်ုကီးစင်ေဖျာ်ေြဖပဲွြဖင့ ်ဧည့ခ်ေံဖျာ်ေြဖပီး ပ်ုေသး 

ပညာရှင်များက ပ်ုေသးပ်ုများြဖင့ ်ဧည့သ်ည်ရိှရာ 

စားပွဲဝိုင်းများေပ အထိ   လိုက်လံကြပေဖျာ်ေြဖ 

ေလ့ရှိရာ   ိုင်ငံြခားသားဧည့်သည်များ  လွန်စွာ 

သေဘာကျှစ်ခိက်ကပီး   ုပ်ေသးုပ်များှင့ ်

တဲွဖက်ဓာတ်ပုံိက်ု၊ မှတ်တမ်းတင်သွားကသည်ကိ ု

ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာေတွြမင်ခဲ့ရသည်။

သဝုဏ သာမဇာတ်ေတာ်ကီးကိ ုြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန    ြမန်မာ့အသံှင့်  ုပ်ြမင်သံကား၊ 

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာတက သုိလ်(မ ေလး)တို 

ပူးေပါင်းစီစ်တင်ဆက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

သဝုဏ သာမဇာတ်ေတာ်ကီးကိ ုကိးဆဲွအပ်ု 

များှင့ ်သပ်ုေဆာင်သပ်ုေဖာ်ရသည်မှာ လွယ်က ူ

သည့် အလုပ်မဟုတ်ပါေချ။  ကိးဆွဲပညာရှင်က 

ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ှင့်အညီ အံကိုက်လ ပ်ရှား 

ေစရန် ကိးေပါင်းများစွာကိ ုအေလ ာအ့တင်းြပလပ်ု 

ရသလို အဆိုအေြပာ အသံရှင်များကလည်း အပ်ု 

၏  လ ပ်ရှားဟန်ှင့်  ကိုက်ညီေအာင ်   အဆိုအငို 

အေြပာသုပ်ေဆာင်ကရသည်။  ြမန်မာဆိုင်းဝိုင်း 

ကီးမှ  ဆိုင်းပညာရှင်များကလည်း     အဆိုအငို 

အေြပာများှင့ ်လိက်ုဖက်သည့ေ်တးဂတီကိ ုဖန်တီး 

ေပးရသည့်အြပင ်  စင်ေပ က ကြပသည့ ်    အုပ် 

အားလုံး၏ လ ပ်ရှားမ ှင့လ်ိက်ုဖက်ေသာ ေတးဂတီ 

ကို ဖန်တီးတင်ဆက်ကရသည်။ 

ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်၊ အဝင်အထွက် အခန်း 

ေြပာင်း တီးလုံးများကိ ု      အဆက်မြပတ်ဖန်တီး 

တီးမ တ်ကရသည်။   တကယ်ေတာ့ သုဝဏ သာမ 

ဇာတ်ေတာ်ကီးကို  ုပ်စုံသဘင်ြဖင့ ်   သုပ်ေဖာ် 

တင်ဆက်ကသည်ဆိရုာတွင် ပါဝင်သအူပုညာရှင် 

အားလုံး၏ စည်းလုံးညီွတ်မ ကလည်း  အထူး 

အေရးပါလှသည်။  စုေပါင်းအင်အားြဖင့ ်ညီွတ် 

မ ကလည်း   အထူးအေရးပါလှသည်။   စုေပါင်း 

အင်အားြဖင့ ်ညညီွီတ်ွတ်လပ်ုေဆာင်ိင်ုမှသာ 

ပီြပင်ေသာ    ုပ်စုံသဘင်တင်ဆက်မ အဆင့်သို 

ေရာက်ရှိိုင်ပါသည်။

ုပ်စုံသဘင်တင်ဆက်မ 

လူကိုယ်တိုင်ကြပရေသာ  ဇာတ်သဘင်များ 

တွင်   သုပ်ေဆာင်သူကိုယ်တိုင်က    အဆိုအငို 

အေြပာများကို တုိက်ုိက် ဆုိရ၊ ငုိရေြပာရပါသည်။ 

ပ်ုစုသံဘင်တင်ဆက်မ တွင်  ကိးဆဲွသကူ အပ်ု၏ 

ဟန်ပန်အမူအရာများကို  အချက်ကျဖန်တီးရပီး 

ဆိုငိုေြပာသူက အုပ်၏လ ပ်ရှားဟန်ှင့် ထပ်တူ 

ကျေအာင် ဆိုငိုေြပာရသည်မှာ  လွယ်ကူလှသည ်

ေတာ ့မဟတ်ုပါေချ။ စင်စစ်ေတာ ့ြမန်မာ့ပ်ုစုသံဘင် 

သည် ြမန်မာတို၏ ိုးရာယ်ေကျးမ  အုပညာကို 

ထင်ဟပ်ေပ လွင်ေအာင် ြပသိင်ုသည့ ်ဂဏ်ုယဖွူယ် 

ရာ အုပညာတင်ဆက်မ တစ်ရပ်ပင်ြဖစ်သည်ဟု 

ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ 

သုဝဏ သာမဇာတ်ေတာ်ကီးကို    ဗုဒ ဝင် 

ဇာတ်ေတာ်ကီးအြဖစ် ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မ တွင် 

ကည့် ထားဖူးသြဖင့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို 

သရိှိထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ထွန်းသဂ   ါပ်ုစုသံဘင် 

မှ အပုညာရှင်များှင့ ်၎င်းတို၏ ပ်ုေသးပ်ုများက 

ကည့် သူတို၏အာုံကိ ုဆွဲေဆာင်သွားိုင်သည်။ 

ဒူကူလ၊ ပါယိက၊ သုဝဏ သာမ၊ ပိဠိယက မင်း၊ ဗဟု 

သု ရီနတ်သမီး၊ သိကားမင်း ေမျာက်၊   သမင် 

စသြဖင့် Casting လုပ်ေဆာင်ေနရသည့် ုပ်စံုများ၊ 

ကိးဆဲွပညာရှင်များ၊ အဆိအုငိအုေြပာသပ်ုေဆာင် 

ရသူများ၊ ြမန်မာဆုိင်းဝုိင်း၊ ဂီတပညာရှင်များသည် 

သူေနရာှင့သ် ူပိင်ုိင်ုစွာ လပ်ုေဆာင်သွားကသည်။ 

ုပ်စုံသဘင်တင်ဆက်မ တွင်      ပါဝင်သူများက 

အပုညာရသေြမာက်စွာ တင်ဆက်သွားခဲ့ကသည်။ 

ကည့် ရသ ူပရသိတ်၏အာုတွံင် “အပ်ု” ဆိသုည့် 

အာုေံပျာက်ပီး လကူိယ်ုတိင်ု သပ်ုေဆာင်ကြပေန 

သည့်သဖွယ် ခံစားလာမိကသည်။

ယေနေခတ်ကာလ လငူယ်လရူယ်အများစမှုာ 

ုပ်ကီးစင်ေခ   ုပ်စုံသဘင်ေခ    ုပ်ေသးပွဲကို 

ကည့်ဖူးသ ူ   အနည်းငယ်သာရှိမည်ထင်ပါသည်။ 

ထုိေကာင့် ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားမှာ သုဝဏ သာမ 

ဇာတ်ေတာ်ကီးကဲသ့ိုေသာ ပ်ုစုသံဘင်တင်ဆက်မ  

သည် ဂဏ်ုယဖွူယ်ရာ ြမန်မာတုိ၏ ပ်ုေသးကိးဆဲွ 

ပညာ   ုပ်စုံသဘင်ပညာကိ ု    ေခတ်လူငယ်တို 

ဗဟုသုတရဖွယ် Infotainment အြဖစ် ေဖျာ်ေြဖ 

ေပးိုင်ခဲ့ြခင်းလည်းြဖစ်သည်။

သုဝဏ သာမဇာတ်ေတာ်ကီး     ုပ်စုံသဘင ်

တင်ဆက်မ သည် ေအာင်ြမင်ေသာ ြမန်မာယ့်ေကျး 

မ  ဇာတ်သဘင်ပညာ၊   ုပ်စုံသဘင်ပညာအတွက ်

ဂုဏ်ယူထိုက်ေသာ   ကိးပမ်းတင်ဆက်မ တစ်ခု 

ြဖစ်သည်ဟ ုဆိုချင်ပါသည်။    ေနာင်တွင်လည်း 

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနှင့် ြပန်ကား 

ေရးဝန်ကီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍   အလားတူ ုပ်စုံ 

သဘင်တင်ဆက်မ များ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် ိက်ုကူး 

ြပသုိင်ပါက ြပည်သူများ စိတ်လက်အပန်းေြဖုိင် 

သလို     ြမန်မာမ အုပညာ  အေမွအှစ်များကို 

မျက်ေမှာက်ေခတ် လူငယ်များ သိရှိခံစားဂုဏ်ယူ 

ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ုပ်ေသးပညာရှင်များ

သဝုဏ သာမဇာတ်ေတာ်ကီး ပ်ုစုသံဘင်အား 

ဇာတ် န်းေရးသားစီစ်သူ၊    ပါဝင်ကြပကသူ 

ုပ်ေသးပညာရှင်များှင့်     အဆိုအငိုအေြပာ 

သုပ်ေဆာင်သူများ၊ ပါဝင်တီးခတ်သူ ဆိုင်းပညာ 

ရှင်များ၊   အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်   အုပညာ 

တက သိုလ်(မ ေလး)မှ  တာဝန်ရှိသူများ၊   ဆရာ 

ဆရာမများှင့ ်    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူ 

များ၊ ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကားမှ စစီ်ိက်ုကူး 

ေပးသ ူဝန်ထမ်းများကုိ ဤေဆာင်းပါးြဖင့်  ဂုဏ်ြပ 

အပ်ပါသည်။

ဤအေတာအတွင်းမှာပင ်   ြမန်မာ့အသံှင့် 

ပ်ုြမင်သံကားမှ (၃၈)ြဖာမဂ  လာအစအီစ်ကိ ုြပသ 

မည်ဆိသုည့သ်တင်းကိလုည်း ဖတ်လိက်ုရပါသည်။ 

လငူယ်လရူယ်များှင့ ်ကေလးငယ်များ  ယ်ေကျး 

ရသစုံလင်ုပ်စုံသဘင်

သွင်လန်း

လိမ ာေစေရးှင့် အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားေစ

ေရးအတွက်ရည်ရယ်၍ (၃၈)ြဖာမဂ  လာ အစအီစ် 

အား ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားက အေြခခံ 

ပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများြဖင့ ်  ိုက်ကူး 

တင်ဆက်မ များကုိ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်များတွင် ုိက်ကူး 

တင်ဆက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ 

ထုိစ်က (၃၈)ြဖာမဂ  လာ တီဗီွအစီအစ်များ 

တွင် ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည့ ်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများသည် ယခုအခါ အရယ်ေရာက်၍ 

လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သည့် အရယ်သုိပင် ေရာက်ရိှေနက 

ပီြဖစ်သည်။ ယခုအခါ (၃၈)ြဖာမဂ  လာအစီအစ် 

များကိ ု သဘင်ပညာရှင်များ၊   အပုညာရှင်များြဖင့ ်

ေဖျာ်ေြဖေရး        အစီအစ်ေကာင်းတစ်ခုအြဖစ ်

ဆန်းသစ်ိုက်ကူးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး    ၎င်း 

အစီအစ်များကို ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

တွင် မကာမီတင်ဆက ် ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရသြဖင့ ်       ြပည်သူအကျိးြပ 

Infotainment    အစီအစ်ေကာင်းတစ်ခုအြဖစ ်

ေစာင့်ကည့်ရမည့်  အစီအစ်ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။       ။

 ယေနေခတ်ကာလ လငူယ်လရူယ်အများစမှုာ ပ်ုကီးစင်ေခ  ပ်ုစုသံဘင်ေခ   ပ်ုေသးပဲွကိ ုကည့ဖ်ူး 

သ ူအနည်းငယ်သာရိှမည်ထင်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ြမန်မာ့ပ်ုြမင်သံကားမှာ သဝုဏ သာမ ဇာတ်ေတာ် 

ကီး ကဲ့သိုေသာ ုပ်စုံသဘင်တင်ဆက်မ သည် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ြမန်မာတို၏ ုပ်ေသးကိးဆွဲပညာ   

ပ်ုစုသံဘင်ပညာကိ ုေခတ်လငူယ်တို ဗဟသုတုရဖွယ် Infotainment အြဖစ် ေဖျာ်ေြဖေပးိင်ုခဲ ့

ြခင်းလည်းြဖစ် 

 ုပ်စုံ သဘင်တင်ဆက်မ များ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် ိုက်ကူးြပသိုင်ပါက ြပည်သူများ စိတ်လက် 

အပန်းေြဖိုင်သလို  ြမန်မာမ အုပညာ  အေမွအှစ်များကို မျက်ေမှာက်ေခတ် လူငယ်များ 

သိရှိခံစားဂုဏ်ယူ ိုင်ကမည်ြဖစ်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 
အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                   ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6

Unit:1 Lesson 2 : Life as an artiste (သဘင်သည်ဘဝ) 
Life as an artiste သင်ခန်းစာတွင် ြမန်မာဇ့ာတ်ပဲွနဲ သဘင်သည်ဘဝ 

အေကာင်းကိ ုသရိှိေစရန်ှင့် လတူစ်ေယာက်ရဲ ပင်ကိအုမအူကျင့်တိုကိ ု
ေဖာ်ြပတဲ့ နာမဝိေသသနများကို ေလ့လာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
(၁) ေအာက်ပါတိုတွင် မည်သည့် အက၊ ဂီတကို သင်ယူချင်ပါသလဲ။ 
ဘာေကာင့်လဲ။ 
Candlelight dance ဖေယာင်းတိုင်အက
duet dance ှစ်ပါးသွားအက 
slapstick comedy ဟာသဇာတ်ြမး
Myanmar orchestra ြမန်မာဆိုင်းဝိုင်း
Puppet ုပ်ေသးအက
Myanmar opera ြမန်မာအက
Zat Pwe finale ဇာတ်ေနာက်ပိုင်းအက
choral dance သံပိင်အက 
ေအာက်ပါစာပိုဒ်ကိ ုဖတ်ပီး ေမးခွန်းများေြဖဆိုပါ။ 

Alinga Kyaw Swa Shwe Man Tin Maung 
အလက  ာေကျာ်စွာ ေရ မန်းတင်ေမာင ်

 A A typical Myanmar Zat Pwe is a classical dance drama. It 
usually begins with the candlelight dance, followed by different 
types of dance, Myanmar opera, and slapstick comedy. This 
is followed by the classical dance-drama, which presents one 
of the jataka tales (the 550 stories of Lord Buddha’s earlier 
lives). It imparts moral lessons. 

 ြမန်မာဇ့ာတ်ပဲွဆိသုည်မှာ ြမန်မာလမူျိးတို၏ ေရှးိုးရာအကသဘင်ပဲွ 
ြဖစ်ပါသည်။   ဖေယာင်းတိုင်မီးအကြဖင် ့  စတင်ေဖျာ်ေြဖခဲ့ပီးေနာက ်
ြမန်မာ့ြပဇာတ်ှင့် ဟာသဇာတ်ြမး အမျိးမျိးေသာအကပုံစံများြဖင် ့
ကြပေဖျာ်ေြဖေလ့ရှိသည်။  ထိုေနာက်  ဘုရားရှင်လက်ထက်က ၅၅၀ 
ဇာတ်နပိါတ်များတွင် တစ်ခအုပါအဝင်ြဖစ်သည့် ေရှးိုးရာ အကြပဇာတ်၊ 

ဇာတကြပဇာတ်ကိ ု  ကြပတင်ဆက်ကသည်။  အဆိုပါြပဇာတ်တွင် 
ကုိယ်ကျင့်တရားှင့်သက်ဆုိင်ေသာ သင်ခန်းစာများ၊ ပညာေပးအခန်း 
များ ပါဝင်သည်။ 
 B One of the greatest artistes of Myanmar is Alinga Kyaw 
Swa Shwe Man Tin Maung. Mg Tin Maung was born to U Pya 
and Daw May in 1918 in Mandalay. He had nine siblings and 
he was the youngest. Since childhood, Mg Tin Maung had 
been passionate about singing and dancing. His first step 
towards Zat Pwe was dancing at a puppet show when he was 
very young. Later, he learnt the performing arts from Mya 
Chay Gyin Ma Ngwe Myaing for three years. He founded Shwe 
Man Thabin in 1933, and became a famous artiste, known as 
Shwe Man Tin Maung. 

 ြမန်မာ့ဇာတ်သဘင်ေလာက၏ အေကျာ်ကားဆံုးေသာ ဇာတ်သဘင် 
ပညာရှင်တစ်ဦးမှာ ေရ မန်းတင်ေမာင်ြဖစ်ပါသည်။ ေမာင်တင်ေမာင်ကုိ 
ဦးြပှင့် ေဒ ေမတိုက ၁၉၁၈ ခုှစ်တွင် မ ေလးမိ၌ ဖွားြမင်ခဲ့သည်။ 
ညီအစ်ကိုေမာင်ှမအရင်း  ကိုးေယာက်ရှိပီး သူသည် အငယ်ဆုံးြဖစ ်
သည်။ ကေလးဘဝကတည်းကပင် ေမာင်တင်ေမာင်သည် အဆိ၊ု အက 
ကိ ုအလွန်ဝါသနာထုသံတူစ်ဦးြဖစ်သည်။ ဇာတ်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ခဲေ့သာ 
ပထမဦးဆုံးေြခလှမ်းမှာ ငယ်ရယ်စ်က ပ်ုေသးပဲွတစ်ခတွုင် ပါဝင်ကြပ 
ခဲြ့ခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ထုိေနာက် ြပဇာတ်ဂီတအကကုိ ေရ ေြခကျင်း မေငွမိင် 
ထတွံင် သုံးှစ်တုိင်တုိင် သင်ယူခ့ဲသည်။ ၁၉၃၃ ခုှစ်တွင် ေရ မန်းသဘင်ကိ ု
တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ေရ မန်းတင်ေမာင်ဟု လူသိများေကျာ်ကားသည့် 
သဘင်ပညာရှင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 
 C In 1959, Shwe Man Tin maung was invited to the United 
States of America as a representative of the Myanmar cultural 
troupe. During his visit, he learnt by heart the 27 verses on 
the Buddha’s renunciation. His diligence and hard work set 
a model for new generations of Myanmar artistes to emulate. 
Moreover, Shwe Man Tin Maung was dedicated to his art and 
always held his audience in respect. Although he was very 
famous, he was modest. 

 ၁၉၅၉  ခုှစ်တွင် ေရ မန်းတင်ေမာင်သည် အေမရိကန်ိုင်ငံသို 

ြမန်မာယ့်ေကျးမ သဘင်ကိ ုကိယ်ုစားြပသအူြဖစ် ဖတ်ိကားြခင်းခခံဲရ့ 
သည်။ သ၏ူခရီးစ်အတွင်း ဗဒု ၏စွန်လ တ်မ လက  ာ ၂၇ ခကုိ ုစတ်ိှစ်ပီး 
ေလ့လာသင်ယူခဲ့သည်။  သူ၏လုံလဝီရိယှင် ့ကိးစားမ သည် ြမန်မာ့
သဘင်ေလာကမျိးဆက်သစ်များအတွက် အတယုဖွူယ်ရာပင်ြဖစ်သည်။ 
ထိုြပင ်ေရ မန်းတင်ေမာင်သည ်သူ၏အုပညာကို ဝင့်က ားြခင်းမရှိဘ ဲ
ပရသိတ်ကိ ုအမဲိေုသေလးစားသြူဖစ်သည်။ သသူည် အလွန်ေကျာ်ကား 
ေသာ်လည်း ိုးသားသူြဖစ်သည်။ 
 D In addition, he was very imaginative and creative. Where 
necessary, he used back drops and props of his choice to 
bring cut the best effect. He also encouraged competition 
among male dancers in order to bring out the best in grace 
and style. His new style of the duet dance was very popular 
at that time. Throughout his life as an artiste, he kept on 
innovating novel choreography and new operas. 

 ထိုအြပင် သသူည် အလွန်စတ်ိကူးစတ်ိသန်း ေကာင်းသတူစ်ဦးြဖစ်ပီး 
ဖန်တီးုိင်စွမ်းရိှသူလည်းြဖစ်သည်။ သူေရးချယ်ထားေသာ ဇာတ်ဝင်ပစ ည်း 
များှင့် ေပါက်ကဲွအသတံိုကိ ုေကာင်းမွန်စွာ အသုံးချိင်ုခဲသ့ည်။ သသူည် 
ကျက်သေရရိှပီး စတုိင်ကျေသာ အေကာင်းဆံုးအမူအရာတုိ ေပ ထွက် 
လာေစရန်လည်း ေယာကျ်ားေလးအကသည်များအကား ပိင်ဆိင်ုမ များ 
ကိ ုအားေပးအားေြမာက်ြပခဲသ့ည်။ ထိစု်အခါက သ၏ူ ပုစံအံသစ်ှစ်ပါး 
သွားအကသည် အလွန်ေကျာ်ကားခ့ဲသည်။ သူ၏သဘင်ဘဝတစ်ေလ ာက် 
လံုးတွင်  ဝတ ၊ အကှင့် ြပဇာတ်အသစ်တုိကုိ အမဲဖန်တီးေပးခ့ဲသည်။ 
 E In 1953, Shwe Man Tin Maung received the title Alinga 
Kyaw Swa, which is awarded to outstanding artistes in 
Myanmar. In 1969, Shwe Man Tin Maung died while dancing 
on the stage. His name will never fade away. He remains a 
historic artiste of Myanmar. 

 ၁၉၅၃ ခှုစ်တွင် ြမန်မာထ့ူးခ န်ေသာ သဘင်ပညာသည်ဆြုဖစ်သည့် 
အလက  ာေကျာ်စွာဘဲွကိ ုေရ မန်းတင်ေမာင် ရရိှခဲသ့ည်။ ၁၉၆၉ ခှုစ်တွင် 
ေရ မန်းတင်ေမာင်သည် သူ၏ြပဇာတ်စင်ေပ တွင် ကြပေဖျာ်ေြဖရင်း 
ေသဆံုးခ့ဲသည်။ သူ၏နာမည်သည် ဘယ်ေတာ့မှ ေမှးမိှန်ေပျာက်ကွယ် 
သွားမည်မဟုတ်ေပ။ သူသည် ြမန်မာ့သမုိင်းဝင် သဘင်ပညာရှင်အြဖစ် 
နာမည်ကျန်ရစ်လျက်ရှိသည်။                   (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Unit :1 Greeting people မှ Lesson:2 Greetings from postcards 

ှင့် ဆက်စပ်သည့် မှတ်သားစရာအေကာင်းအရာများှင့် ေလက့ျင့်ခန်း 

များကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

Grade 7
Unit:1 Lesson 2: Life as an artiste ှင့်ဆက်စပ်သည့် မှတ်သား 

စရာ အေကာင်းအရာများှင် ့ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 
လိုက်ပါသည်။

Unit:1 Greeting people 
Lesson 2: Greetings from postcards 

Holiday greetings အားလပ်ရက် တ်ခွန်းဆက်စကားများ
Lesson 2   သင်ခန်းစာက  reading skill  (စာဖတ်စွမ်းရည)်ကို 

ြမင့်တင်ေပးတဲ့သင်ခန်းစာြဖစ်ပါတယ်။ ပိုစကတ်ေလးေတွကိုဖတ်ပီး 
ေမးခွန်းေတွ ြပန်ေြဖရမှာြဖစ်ပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့အခါမှာ သဒ ါအသုံး 
အ န်းေတွကို  ေကာင်းမွန်စွာ နားလည်ထားရင ် စာဖတ်အားလည်း 
ြမင့်တက်လာမှာြဖစ်သလိ ု ဖတ်တဲ့စာကိုလည်း နက်နက်နဲနဲ သေဘာ 
ေပါက်နားလည်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီသင်ခန်းစာမှာသံုးထားတ့ဲ 
Grammar အသုံးအ န်းေတွကို အနည်းငယ်  ေဖာ်ြပလိုက်ပါတယ်။ 
ေသချာဖတ် ေလလ့ာပီး ကိယ်ုပိင်ုဝါကျများ အစားသုံးေလက့ျင့်ကည့်ပါ။ 
wish + (that) + past simple (ြဖစ်ရင်ေကာင်းမှာပ)ဲ

လက်ေတွအေြခအေနတွင် မြဖစ်ုိင်သည့်ကိစ ရပ်များကုိ မိမိစိတ် 
ဆ အရ     ြဖစ်ချင်သည့်သေဘာြဖင် ့   ေြပာဆို၊      ေရးသားရာတွင ်
wish + Subject + V2 ပုံစံကို သုံးသည်။ 
ဥပမာ။  I wish that I had a big house. (ငါမှ့ာ အမ်ိအကီးကီးတစ်လုံး 

ရိှရင်ေကာင်းမှာပ။ဲ) တကယ်ေတာ ့လက်ေတွဘဝမှာ ဝယ်ိင်ု 
တဲ့အေြခအေန မရှိပါဘူး။ 

I wish that Ko Ko wasn’t busy tomorrow. (ကိုကို မနက်ြဖန် 
အလပ်ုအားရင်ေကာင်းမှာပ။ဲ) တကယ်ေတာ ့ကိကုိမုနက်ြဖန်မှာ အလပ်ု 
ေတွ ပ်ေနမှာ ေသချာတယ်။ 

I wish I were rich or I wish I was rich. (က န်ေတာ် ချမ်းသာရင် 
ေကာင်းမှာပဲ။) 

တကယ်ေတာ့ က န်ေတာ်က လက်ေတွဘဝမှာ ချမ်းသာုိင်တ့ဲ အေြခ 
အေန မရှိပါဘူး။

I wish you were at Ngapali with me. (မင်း ငါနဲအတူ ငပလီ 
ကမ်းေြခမှာ ရိှရင်ေကာင်းမှာပ။ဲ) တကယ်ေတာ ့တစ်ေယာက်တစ်ေနရာစ ီ 
ေရာက်ေနတာ။ အတူရှိေနဖိုဆိုတာ မြဖစ်ိုင်တဲ့အေြခအေနပါ။ 
 think = ေတွးသည်၊ ထင်သည်။ 

think ဆိုတဲ့ကိယာမှာ ေတွးသည် နဲ  ထင်သည် ဆိုပီး အဓိပ ာယ် 
ှစ်မျိးရိှပါတယ်။ ေတွးသည် လုိယူဆပီးေရးသားေြပာဆုိရင် Continuous 

form (-ing) သုံးလိုရေပမယ့် ထင်သည် လို ယဆူရင်ေတာ ့Continuous 
form (-ing) သုံးလိုမရပါဘူး။ 
ဥပမာ။  I think she is angry with you.
 (သူ မင်းကိ ုစိတ်ဆိုးေနတယ်လို ငါ ထင်တယ်။) 

I am thinking she is angry with you. ဒီဝါကျဟာမှားပါတယ်။ 
think ကိ ုထင်တယ်လုိယူဆတ့ဲအတွက် Continuous form (ေနတယ်) 
ဆိုပီး ေရးလိုမရလိုပါ။ 
ဥပမာ။  I am thinking about the film I saw last night. (မေနညက 

ကည့်တ့ဲုပ်ရှင်အေကာင်း ေတွးေနတာ။) ဒီဝါကျမှာ think ကုိ 
ေတွးတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ ာယ်နဲေရးတဲ့အတွက် Continuous 
form (ေနတယ်) ဆိုပီး ေရးလိုရပါတယ်။ 

ပိုစကတ်ေတွကိ ု အဂ  လိပ်-ြမန်မာ  ှစ်ဘာသာနဲ   ေဖာ်ြပေပးထားပါ 
တယ်။ ပိုစကတ်များကိုဖတ်ပီး ေလ့ကျင့်ခန်းများ ေြဖဆိုပါ။ 
Postcard (1)

Hi KK, 
I wish you were at Ngapali with me, picking up seashells 

along the shore. Every day, I eat seafood_ crabs and prawns. 
They are fresh and delicious. (Prawn is very expensive.) The 
weather is fine, It’s sunny and breezy. We swim in the sea in 
the morning and evening, but take a rest in the bungalow all 
afternoon. While my sister and I are swimming, Mum and Dad 
enjoy walking along the shore. I’ll bring a nice seashell necklace 
for you. 

Yours, 
Mie Mie 

ပိုစကတ် (၁) 
ဟိုင်း ေကေက
မင်းကို ငါနဲအတူ ငပလီကမ်းေြခမှာ ရိှေစချင်လုိက်တာ။ ကမ်းေြခ 

တစ်ေလ ာက်မှာ ခုခွံေတွေကာက်ရင်းနဲေပါ့။ ငါကေတာ ့ပင်လယ်စာ  
ကဏန်းေတွနဲ  ပုစွန်ေတွကို ေနတိုင်းစားတယ်။ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ 
(ပုစွန်ေတွက သိပ်ေဈးကီးတာပဲ။) ရာသီဥတုကလည်း သာယာတယ်။ 
ေနသာပီး ေလြပည်တိုက်ခတ်ေနတယ်။ ငါတိုက နံနက်ပိုင်းနဲ  ညေန 
ခင်းပိုင်းမှာ ပင်လယ်ထဲေရဆင်းကူးကတယ်။ ေနလယ်ခင်းမှာေတာ ့
ဘန်ဂလိမှုာပ ဲအနားယူကတယ်။ ညမီေလးနဲငါ ေရဆင်းကူးတဲအ့ချန်ိမှာ 
ေဖေဖနဲေမေမက ကမ်းေြခတစ်ေလ ာက် လမ်းေလ ာက်ထွက်ကတယ်။ 
ငါမင်းအတွက ်ခုခွံလည်ဆွဲေလး ယူလာမယ်ေနာ်။ 

မင်းရဲချစ်သူငယ်ချင်း
မီးမီး 

Postcard (2)
Hi Zin Zin, 
Merry Christmas and Happy New Year from Pyin Oo Lwin! 

I’m now in the National Kandawgyi Gardens and I’m thinking 
about you. You like flowers and fresh fruits, right? There are 
lots of strawberries here, and I think you’ll be happy if you 
see them. The swans swimming in the lake are lovely. The 
weather is cool and pleasant! We went to the waterfall and 
Peik Chin Myaung Cave yesterday. I’ve learnt a lot from this 
visit. Come along with me next time. 

Love, 
Tin Zar 

ပိုစကတ် (၂) 
ဟိုင်း ဇင်ဇင် 
ေပျာ်ရ င်စရာေကာင်းတဲ ့ခရစ မတ်နဲ  ှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်ြဖစ်ပါ 

ေစလို ြပင်ဦးလွင်မိကေန ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်။ ငါကေတာ့ 
အခ ုအမျိးသားကန်ေတာ်ကီးဥယျာ်ကိေုရာက်ေနတာ။ မင်းအေကာင်း 
ေတွ ေတွးေနတာ။ ပန်းေတွနဲ  လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးေတွကို မင်းက 
ကိက်တယ်ေလ။ မဟတ်ုဘူးလား။ ဒမှီာ စေတာ်ဘယ်ရပီင်ေတ ွအများ 
ကီးပဲ။ သူတိုကိုြမင်ရင ်မင်းေပျာ်မယ်လို ငါထင်တယ်။ ေရကန်ထဲမှာ 
ေရကူးေနတဲ ့ငန်းေတကွလည်း ချစ်စရာေလးေတ။ွ ရာသဦတကုလည်း 
ေအးပီး ေနလိုေကာင်းတယ်။ မေနကပဲ ေရတံခွန်နဲ  ပိတ်ချင်းေြမာင ်
လ  ဏ်ဂကူိ ုငါတို သွားခဲ့ကတယ်။ ဒခီရီးစ်က ဗဟသုတုေတအွများကီး 
ရလုိက်တယ်။ ေနာက်တစ်ေခါက်သွားရင် ငါတိုနဲအတ ူလိုက်ခဲ့ပါေနာ်။ 

မင်းရဲအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း
တင်ဇာ 

Answer the following questions. 
1. What did Mie Mie eat at Ngapali every day? 
2. What is the weather like in Ngapali? 
3. What will Mie Mie bring for Kay Khine?
4. Which one is expensive at Ngapali, crabs or prawns? 
5. From where is Tin Zar writing the postcard to Zin Zin? 

++++++++++++++++++

(လာမယ့်အပတ်မှာ Lesson (3) Greetings for special events 

ရဲ ေလ့ကျင့်ခန်းေတွကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။)



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Lesson 2: Learning starts at home 
• Family routines 

•  Benefits of doing family activities 

Glossary

Activity  = ေဆာင်ရက်မ 

Beneficial  = အကျိးရှိေသာ

Experience  = အေတွအကံ

Believe  = ယုံကည်သည်

Bring = ယူလာသည်

Benefit = အကျိးေကျးဇူး

Develop = ဖွံဖိးသည်

Responsibility = တာဝန်ယူမ 

Unity = စည်းလုံးမ ၏အင်အား

Life skills = ဘဝသင်ခန်းစာအေတွအကံ

Routine activities = ေနစ်လ ပ်ရှားမ များ

Remind = သတိေပးသည်

Variety = မျိးစုံမ 

Aware = သတိမူလာေသာ

Balanced diet = ညီွတ်မ တေသာအစာ

Table manners = ထမင်းစားရာတွင ်လိုက်နာရမည့်

  အချက်များ

Occasionally = ရံဖန်ရံခါ 

Household chores = အိမ်တွင်းအလုပ်များ

Responsible = တာဝန်ရှိေသာ

Cooperative = ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေသာ

Engage outdoor  = အိမ်ြပင်ပလ ပ်ရှားမ များတွင် 

activities  ပါဝင်ပတ်သတ်သည်

Jogging = ေှးေှးေြပးြခင်း

Indoor activities = အိမ်တွင်းလ ပ်ရှားမ များ

Realise = နားလည်သေဘာေပါက်သည်

Value = တန်ဖိုး

Settle = လုပ်ေဆာင်သည်

Blog = ဘေလာ့ဂ်

Post = ပိုစ်တင်သည်

Reading
Mummy’s World 

Hello every one! Welcome to my blog. In this blog, I share 

my experiences as a mum. 

(ဟယ်လိ ုက န်ေတာ့်ရဲဘေလာ့ဂ်မှကိဆုိပါတယ်။ အေတွအကံ 

ေတွကို မိခင်တစ်ေယာက်အေနနဲ  ရှင်းြပေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ)် activities, especially when it rains. As a result, my children 

enjoy doing physical exercise and later realise its value. 

(တနဂ  ေွေနေတွမှာဆိုရင် က ်ုပ်တိုေတွ ပန်း ခံထဲမှာ ေှးေှး 

ေြပးတယ ် သိုမဟုတ်  စက်ဘီးစီးတယ ် ဒီလိုြပင်ပလ ပ်ရှားမ ေတွကို 

လုပ်ေဆာင်ေလ့ရှိတယ်။  တစ်ခါတစ်ရံ အထူးသြဖင့ ်မိုးရာတဲ့အခါမှာ 

က န်ေတာ်တုိေတွ အိမ်တွင်းလ ပ်ရှားမ ေတွကို ြပလုပ်ကတယ်။ ရလဒ် 

အေနနဲ  က န်ေတာ့်ကေလးေတွဟာ ကိုယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရ 

တာကို ှစ်သက်ကပီးေနာက်ပုိင်းမှာ ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ြခင်းရဲတန်ဖိုး

ကို သိလာကပါတယ်။)

My family has settled into these regular routines. I don’t 

think it is difficult for your family to get into these routines. 

I hope you will find them beneficial to your family. Why don’t 

you try them out? 

(က န်ေတာ့်မိသားစုဟာ ဒီလုိ ပံုမှန်လုပ်ုိးလုပ်စ်ေတွကုိ လုပ်ရတာ 

ကျင့်သားရလာပါပီ။  မင်းရဲမိသားစုက  ဒီလိုလုပ်ိုးလုပ်စ်ေတွကို       

လပ်ုဖို  ခက်မယ်မထင်ပါဘူး။  မင်းတုိမိသားစုအတွက် အကျိးရိှမယ်လုိ 

ေမ ာ်လင့်ပါတယ်။ ဘာေကာင့ ်သူတိုကို မလုပ်ကည့်တာလဲ။)

Exercises 

(A) Fill each blank with a suitable word or phrases from the 

paragraph. 

1. I want to share my __________ about my childhood. 

2. I hope this medicine will prove __________ to many people. 

3. This sum is so __________ that we can’t solve it.  

4. My brother usually __________ in our routine activities.  

5. I really __________ the film. It is very interesting. 

6. Daw Hla is __________ for cleaning the house.  

7. We thank you for your __________ efforts.  

8. __________ me to buy some groceries after work.  

9. It is important to teach children __________.  

10. Smokers are well __________ of the dangers to their own 

 health.  

(B) Tell the class about your family routine activities. 

(မိသားစုရဲေဆာင်ရက်ချက်ေတွကိ ုသူငယ်ချင်းများအား ေြပာြပပါ)

- မိသားစုနဲအတူ ဘာေတွလုပ်သလဲ

- ဘယ်အချနိ် ဘယ်ေနရာမှာ လုပ်တာလဲ 

- ဘယ်ှကိမ်လုပ်တာလ ဲ

- ဘာအကျိးေကျးဇူးေတွရလ ဲ

________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________ 

+++++++++++++++

(ယခင်အပတ်မှ အဆက်)

Word Form ေမးခွန်းေတကွိ ုေြဖဆိတုဲအ့ခါ  Word Form ပုစံေံတကွိ ု

သိထားဖို လိုပါတယ်။  ေအာက်မှာေပးထားတဲ့ပုံစံေတွကို  အလွတ် 

ကျက်မှတ်ထားပါ။ 

Word Form ပုံစံများ

Noun သုံးသည့်ေနရာများ
1. Determiner + Noun 

2. Adjective + Noun

3. Article (a/an/the) + adjective + Noun

4. Preposition + Noun

5. Noun + Preposition

6. Noun + Verb + Noun

7. Noun + Noun (နာမ်ကို နာမ်ကအထူးြပတယ)်

8. Noun + and + Noun

9. Noun + as well as + Noun

10. Noun + or + Noun

11. Not only noun + but also noun

(Determiner ဆိုတာ a, an, the, this, that, these, those, my, 

our, your, his, her, its, their, each, every, both, all, only, other, 

another, one, two, what, which, whose, some, any, many, 

much, more, most, no, a lot of, …etc. တိုြဖစ်ပါတယ်။)

Adjective သုံးသည့်ေနရာများ
1. Adjective + Noun 

2. Determiner + Adjective + Noun

3. Verb to be + Adjective 

4. Something, anything, everything, nothing + Adjective 

5. Make, find, keep + Object + Adjective 

6. Look, seem, appear, feel, taste, grow, become + Adjective 

7. So, quite, too, very, really, extremely, more, most + 

 Adjective 

Adverb ကို သုံးသည့်ေနရာများ
1. Verb + Adverb

2. Subject + Adverb + Verb

3. Helping Verb + Adverb + Main Verb

4. Adverb + Sentence 

5. Verb to be + Adverb + Adjective 

Verb ကို သုံးသည့်ေနရာများ
1. Noun + Verb 

2. Verb + Noun

3. Adverb + Verb

4. Helping Verbs + Verb 

5. Please/ Kindly + Verb 

ေအာက်မှာေပးထားတဲ့ Word Form ေြဖဆိုနည်းေတွကို ေလ့လာ 

ကည့်ပါ။ 

I. Supply the correct form of the word given in brackets. 

 1. (young) Zin Zin is the _____ girl among them.

ေမးခွန်း နံပါတ် ၁ မှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျက ဇင်ဇင်က သူတိုထဲမှာ 

_____ အြဖစ်ဆုံး မိန်းကေလးြဖစ်တယ်။ ကွက်လပ်ရဲ အေရှမှာ the 

ရှိပီး ကွက်လပ်ရဲအေနာက်မှာ girl (noun) ရှိတယ်။ ဒီေတာ့ Article 

+ adjective + noun ပုစံြံဖစ်ပါတယ်။ အေြဖက adjective ထည့်ရမှာပါ။ 

ဒါေပမယ့် adjective မှာ အနိမ့်စား၊ အလတ်စားနဲ  အြမတ်စားပုံစံေတ ွ

ရှိေတာ့ the ပါတဲ့အတွက်  အြမတ်စားပုံစ ံထည့်ေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

young, younger, youngest ထဲက youngest အြမတ်စားပုံစံကို 

ေြဖဆိရုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဇင်ဇင်က သတူိုထမှဲာ အငယ်ဆံုး မန်ိးကေလး 

ြဖစ်တယ် လို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ အလွယ်မှတ်ရင ်as အနိမ့်စား as/ 

so အနိမ့်စား as (ေလာက်လုိ ဘာသာြပန်ရတယ်), than ပါရင် အလတ်စား 

(ထက်ပိုပီးလို ဘာသာြပန်ရတယ)်၊ the ပါရင် အြမတ်စား (… ဆုံးလို 

ဘာသာြပန်ရတယ်)လို မှတ်ထားပါ။ ခ င်းချက်ေတာရိှ့တယ်။ the ပါတိင်ုး 

အြမတ်စားေတာ့မဟုတ်ဘူး။ ှစ်ခု၊ ှစ်ေကာင်၊ ှစ်ေယာက်ကုိပဲ   င်းယှ် 

ခိုင်းပီး the ေပးထားရင်ေတာ ့ the ရဲအေနာက်မှာ  အလတ်စားပုံစံ 

ေြဖဆိုရပါတယ်။ 

ဥပမာ။ (big) This car is the _____ than that one. အေြဖက bigger 

အလတ်စားပံုစံ ေြဖရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကားှစ်စီးထဲက   င်းယှ်ခုိင်းတ့ဲ 

အတွက် ြဖစ်ပါတယ်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

I believe that doing some activities together as a whole 

family brings some benefits to our children such as developing 

a sense of responsibility and unity, developing life skills, etc. 

This week, I am going to share some of the routine activities 

of my family. 

(လုပ်ေဆာင်ချက်အချိကိ ု     မိသားစုတစ်စုလုံး    အတူတကွ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းဟာ  က ု်ပ်တို၏ကေလးများအတွက် အကျိးရိှေစမည့ ်

တာဝန်ဝတ ရားှင့ ်စည်းလံုးညီွတ်မ ၊ ဘဝစွမ်းရည်များတုိးတက်ေရး 

စတဲ့ အကျိးေကျးဇူးေတွကို က န်ေတာ်တိုရဲ ကေလးေတွအတွက်  

ေဆာင်က်းေပးလိမ့်မယ်လုိ ယုံကည်ပါတယ်။  ယခုတစ်ပတ်မှာေတာ့ 

က န်ေတာ့်မိသားစုရဲ လုပ်ိုးလုပ်စ်အချိကိ ုမ ေဝသွားပါမယ်။)

In my family, we have dinner together every day. Having 

meals together, I can remind my children to eat a variety of 

food. Thus, they become aware of the importance of having 

a  balanced  diet.   They    can  also  learn  table  manners 

occasionally. 

(က န်ေတာ့မ်သိားစနုဲ  ေနတိင်ုး ညစာအတတူစူားတယ်။ အတတူ ူ

ထမင်းစားရင ်အစားအေသာက်မျိးစုံစားဖို ကေလးေတွကိ ုသတိေပး 

ိုင်ပါတယ်။  မ တတဲ့ အစားအေသာက်စားြခင်းဟာ အေရးကီးတယ ်

ဆုိတာကုိ ကေလးေတွ သိရိှလာကတယ်။ ထမင်းစားတ့ဲအခါ လုိက်နာ 

ရမယ့ ်အမအူကျင့ေ်တကွိလုည်း ကေလးေတ ွရဖံန်ရခံါ သင်ယူိင်ုတယ်။)

Every Saturday, we spend time together at home, and 

we share the household chores like cleaning the windows, 

sweeping the floor and doing the dishes. In this way, my 

children become more responsible and cooperative. 

(စေနေနတိုင်း အိမ်မှာအတူတူ အချနိ်ြဖန်းကပီး ြပတင်းေပါက ်

ေတွကို သန်ရှင်းေရးလုပ်၊ ကမ်းြပင်နဲ  ပန်းကန်ေတွကို သန်ရှင်းေရး 

လပ်ုတာမျိးေတ ွလပ်ုကတယ်။ ဒလီိနုည်းနဲ  က န်ေတာ့က်ေလးေတကွ 

ပိုပီးတာဝန်ယူမ နဲ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာတတ်ကတယ်။)

On Sundays, we usually engage in outdoor activities like 

jogging or cycling in the park  and sometimes we do indoor 



ဇွန်    ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံသတင်းစာ စာဖတ်ပရိသတ်များ စာေပရသစု ံခံစားဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ဝတ တိုက  ကို ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိရာ စာေရးဆရာ သိပ ံေမာင်ဝှင့် စာေရးဆရာ ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းတို၏ ဝတ တိုကို 

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိပ ံေမာင်ဝ

တိုေတာရာ
တိုေတာရာကား အထက်အညာတွင် ရိှေလသည်။ အညာဆိရုာမှာ 

လည်း အလွန်အညာကျေသာ အညာမဟုတ်။ မ ေလးှင့် ြမင်း ခံ 

အကား ဧရာဝတြီမစ်ကမ်းတွင်တည်ရိှ၍ ရာလည်းမက မိလည်းမကျ 

ေသာ မိကေလးတစ်မိကိ ုဆိုေလသည်။ 

နံနက်ေစာေစာ  မ ေလးမှ   ြမင်း ခံသေ  ဘာြဖင့ ်ထွက်လာရာ 

အဆိပုါ မိကေလးသို ၁၁ နာရခဲွီခန်အချန်ိတွင် ေရာက်၏။ ေနပကူျကဲျ ဲ

ဖန်ုတေထာင်းေထာင်းထေနေသာ ကမ်းပါးေပ တွင် ြမင်း ခသံေ  ဘာ၏ 

အလာကိ ုေစာင့စ်ားေနကေသာ လထူုကီးကိ ုသေ  ဘာေပ မှေန၍ြမင်ရ 

ေသာ ်ယင်းသေ  ဘာေပ တွင်ပါလာေသာ အမတ်ချပ်ကီးေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ခိင်ုမင်းကီးေသာ်လည်းေကာင်း တစ်ေယာက်ေယာက်အား 

ကိဆိုရန် ေစာင့်စားေနကသည်ဟ ုထင်မှတ်မိ၏။ 

ဤသိုကား မဟုတ်ေပ။ ထိုမိသားတစ်ေယာက် တက သိုလ် 

ေကျာင်းမ ှ ြပန်လာသည်ကိ ုအထူးအဆန်းလုပ်ကာ အကီးအကျယ ်

ကိဆိုကြခင်းြဖစ်ေလသည်။ ေရှးအခါက ထိုမိမှ တက သိလ်ုေကျာင်း 

သို ေရာက်ဖူးသ ူတစ်ေယာက်မ မရိှခဲေ့ပ။ ယခမှုသာလ င် မမိတိိုအရပ်မှ 

ထူးထူးခ န်ခ န် တက သိုလ်ြပည်သို စာသင်သွားေပသည်ဟူ၍ အားရ 

ှစ်သက်ကာ ကိဆိုကြခင်းပင်တည်း။ ဘရုင်ခခံျပ်လာစ်က ရန်ကန်ု 

သူ ရန်ကုန်သားတို ခရီးဦးကိြပကသည်ထက်ပင ်ပိုမို၍ ှစ်သက် 

အားရစွာ ကိဆိုကေလသည်။ 

တက သိုလ်ေကျာင်းသားတစ်ေယာက ်မိမိ၏ေနရပ်သို ြပန်လာ 

သည်ကိပုင် အေရးတကီး ခရီးဦးကိြပကသည်မှာ ရယ်စရာပါတကား 

ဟ ုမိကီးသားတုိက ရယ်ချင်ရယ်ကေပလိမ့်မည်။ ဤသုိြပက်ေချာ်ေချာ် 

သေရာ်ေတာ်ေတာ်လုပ်ကာ မရယ်သင့်ေပ။ ြမန်မာြပည်မှ အဂ  လန် 

ြပည်သို “ပညာေတာ်သင်”များ သွားကခါနီးတွင် ထမင်းေက းလိေုက း၊ 

အငိမ့်ခံလိုခံ၊  အင်မတန်မှပင်    ကီးကီးကျယ်ကျယ်လုပ်ကသည ်

မဟတ်ုပါေလာ။ ဤအေကာင်းကိ ုကားလ င် အဂ  လပ်ိများက ရယ်က 

မလား မေြပာတတ်ေပ။ သိုရာတွင် သူေနရာှင့် သူေနတာ ထင်ရာ 

လုပ်ကတမ်းေပပေလ။ 

တိုေတာရာဓေလ့က တစ်မျိး၊ မိကီးသားတိုဓေလ့က တြခား။ 

တူိုင်ပါ့မလား ေမာင်ို။ 

နံနက်ခင်း တဲအနီး မီးလ ံကာ ထန်းြမစ်ဖုတ်စား။ ပဲြပတ်ှင့် 

ထမင်းကမ်းကိ ုလက်ဖက်ရည်ကမ်းှင့ ်ြမည်း။ ဆမိ့တ်မိ့တ်မိ့၊် အတီတီ၊ီ 

နတ်သုဓာ မီပါ့မလား။ 

ထမင်းစားပီးလ င် ယာခင်းထသွဲား၊ ေပျာ်ပါးစွာ ပေလမွ တ်သမူ တ်။ 

သီချင်းတေကာ်ေကာ ်ေအာ်ဆိုသူဆို။ ေပျာ်စဖွယ်လိ။ 

ွားေကျာင်းသွားသူေတွကမရှား။ ငှက်ခါးေထာင်သူေတွကေထာင်၊ 

ချိးပစ်သူပစ်။ စစ်တလင်းမှာ စစ်ခင်းကသလို။ 

ညေနခင်းတွင ် ြမစ်ဆိပ်မှာ အပျိတစ်သင်း  ေရဆင်းခပ်ရှာက။ 

တစ်ေယာက်ကိတုစ်ေယာက် ေခ သေူခ ။ ေပျာ်လိက်ုကတဲ ့အပျိေတ။ွ 

အတင်းေြပာလိုေြပာ။ ရည်းစားအေကာင်း ေဆွးေွးလိုေဆွးေွး။ 

ဣေ ရသွားသူသွား။ စကားများသူကများ၊  တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် 

ကျစီားသူကကျစီား။ 

ထိအုပျိေတမှွာ ပ်ုေချာသေူချာ။ ပ်ုဆိုးသဆူိုး။ မည်းမည်းလည်း 

ရှိ။ ြဖြဖလည်းပါ။ အကျည်းတန်သူေတွကမရှား။ သနားကမားေတွ 

ကလည်းအပုံပင်။ 

က ယ်ဝသူ မိန်းကေလးတိုကား ရှက်ကလိုထင့်။ ေရခပ်မသွား၊ 

ေရစည်ကိုငှား၍ သုံးကသတဲ့။ တကယ့်မိန်းကေလးေတွ။ လူတကာ 

ေရခပ်သွားလ င် သနပ်ခါး ပိန်းကမ်းိုက်၊ လူပျိကေလးေတ ွအသွား 

အလာကို အိမ်ထဲမှေန၍ မျက်စိအရသာကိ ုခံကေလသည်။ 

ကာလသား လပူျိတစ်သင်းကမကူား ြမစ်ဆိပ်သုိဆင်းကာ အပျိ 

ေတ ွေရခပ်အလာကိ ုကည့်က၊ မိဆန်ကသ ူကုိဟဝါတုိက မာဖလာ 

ကိ ုစည်းလိစုည်း၊ ဘိေုကကိ ုသလိသု၊ ဣေ ရရ ေနလိေုန၊ အသဲည်လိ ု

ဟန်ပါပါှင့် စံရှာေနက၏။ 

မိှင့မ်နီး ေတာမှာကီးရေသာ ကိလုပူျိတိုကမကူား ေတာသား 

ပီပီ အက   ျနီတ ိ၊ “ပလာတိ ပလိတာ” မည်းကျကိျ ိကိုယ်ြပာြပာှင့ ်

အပျိတကာ ေရဆိပ်ဆင်းလ င် ပေလွြပင်းြပင်းမ တ်သတတ်။ 

မန်ိးကေလး အပျိကညာတုိကလည်း ကုိဟဝါတုိကုိ ြမင်ကလ င် 

အသေံပးလိေုပး။ ပံးသွားလို ပံးသွား။ ရှက်လုိ ေြခလှမ်းမှားသကူမှား၊ 

ကစားသလို ေစာင်းပါးရိပ်ြခည ်ေြပာသွားသူကေြပာသွား။ ေပျာ်စရာ့ 

ေပျာ်စရာ၊ ေပျာ်စရာကီး ြဖစ်ေလသည်။  

ြမစ်ဆပ်ိသို ေရာက်ကလ င် ေရကူးသကူူး၊ ေရခပ်သခူပ်၊ ေပျာ်စရာ 

ပင်။ သခီျင်းဆိသုဆူိ၊ု မသေံပးလိက်ုကသည်မှာလည်း တေကာ်ေကာ်။ 

ဖိုသံေပးလိုက်ကသည်မှာလည်း    အလွန်ေပျာ်။   တစ်ေယာက်ှင့် 

တစ်ေယာက် များစွာရင်းှီးကေပ၏။ 

သစူမ်ိးတစ်ေယာက် အနားသိုေရာက်သွားလ င် သခီျင်းဆိသုတူိုက 

တိတ်။ မသံေပးသူတိုကလည်း ဆိတ်။ ကစားေနသူတိုကလည်းရပ်။ 

ရှက်တက်တက်ရံတွန်တွန်ှင့ ်   မျက်ှာများကိ ု   အသာငုံေနက 

ေလသည်။ 

မိမှာလိ ုေမာ်ေတာ်ကား စီးချင်ေသာ စိတ်လည်းမရှိ။ ဘီေအ၊ 

အမ်ေအ ေအာင်ချင်ေသာ စတ်ိတိုလည်းမလာ။ ဆရာ၊ ဝတ်လု ံလပ်ုချင် 

ေသာ စိတ်တိုမှာလည်း ေဝး။ ုပ်ရှင်သို ေြပးချင်ေသာ စိတ်တိုလည်း 

မေပ ။ စိန်၊ ေရ  ဝတ်ချင်ေသာ စိတ်တိုမှာလည်းကင်း။ မင်းကေတာ ်

ေနပူကျဲကျဲ ဖုန်တေထာင်းေထာင်းထေနေသာ ကမ်းပါးေပ တွင် 
ြမင်း ခံသေ  ဘာ၏အလာကုိ ေစာင့်စားေနကေသာ 
လူထုကီးကို သေ  ဘာေပ မှေန၍ြမင်ရေသာ် 

ယင်းသေ  ဘာေပ တွင်ပါလာေသာ အမတ်ချပ်ကီးေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ခိုင်မင်းကီးေသာ်လည်းေကာင်း တစ်ေယာက်ေယာက်အား ကိဆိုရန် 

ေစာင့်စားေနကသည်ဟု ထင်မှတ်မိ၏။ 
ဤသုိကား မဟုတ်ေပ။ ထိုမိသားတစ်ေယာက် တက သိုလ်ေကျာင်းမှ 

ြပန်လာသည်ကို အထူးအဆန်းလုပ်ကာ အကီးအကျယ် 
ကိဆိုကြခင်းြဖစ်ေလသည်။

ြဖစ်ဖိုရာ စိတ်ကူးထဲပင်မထည့်။ ဖုန်တေထာင်းေထာင်းှင့်လမ်းေပ 

မှာ လှည်းကမ်းကီးကိစုီးရလ င်ပင် နတ်ြပည်က  ေဝဇယ ာရထားကိ ု

စီးရသည်ဟထုင်။ လှည်းဘီးမှ တအအီြီမည်ေနသည်ကိလုည်း ပ သခိ   

နတ်သား၏ ေစာင်းသံဟ ုမှတ်ကေလသည်။ 

စားရသမ  ကားရသမ  သွားရသမ တုိှင့်ပင် ေကျနပ်ရှာကကုန်၏။ 

ေလာကတွင် ေကျနပ်လ င် စိတ်ချမ်းသာ။ စိတ်ချမ်းသာလ င် 

သုခကီးပင်တည်း။ 

၁၉၃၀ ခုှစ်၊ မတ်၊ 

ယူနီဗာစတီေကာလိပ်မဂ ဇင်း။ 

အဂ  ပူ   ဇွန်   ၁၀

ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်း  ဦးစီးဌာန၏  လမ်း န်မ ၊ 

ဟသ  ာတခုိင်  ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန၏  ကီးကပ်မ ြဖင့်   ုိင်ငံပိုင် 

ေရသယဇံာတများ ပျက်စီးဆံုး ံးြခင်းမှ   ကာကွယ်ရန် ိင်ုငသံားများ၏ 

ေရရှည်အကျိးအတွက် ေရသယဇံာတများ စနစ်တကျအသုံးြပ တတ်ေစ 

ရန်ှင့် ေရထွက်ပစ ည်းများမှရရှိသည် ့အကျိးေကျးဇူးများကိ ုြပည်သ ူ

များ  အြပည့အ်၀ခစံားိင်ုေစရန်ရည်ရယ်၍   “ငါးသယဇံာတ တိုးပွားဖို   

ဝုိင်း၀န်းထိန်းသမ်ိးကပါစို”  စာသားပါ  ေြမစိက်ုဆိင်ုးဘတ်ု စိက်ုထြူခင်း 

ှင့်  ငါးလပ်ုငန်းအသပိညာေပး  လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝြခင်းကိ ု

ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းက အဂ  ပူမိနယ် စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ချယ်ရီလမ်း၊ 

လမ်းဆုံတိုှင့် မိမေဈးအနီး၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ ေြမစိက်ုပိစုတာ စိက်ုထြူခင်းကိ ုအဂ  ပူမိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲ  ဥက     ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးှင့်အဖွဲ၀င်များ၊    မိနယ်စိုက်ပျိး 

ထတ်ုလပ်ုမ  တိုးတက်ြမင့မ်ားေရး ကီးကပ်မ ေကာ်မတ၀ီင်များ၊ မိနယ် 

အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများ၊  မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း   ကီးကပ်မ  

အဂ  ပူမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းှင် ့

အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ

ေကာ်မတ၀ီင်များှင့် မိနယ်ငါးလပ်ုငန်း ဦးစီးမှး ေဒ ေမာ်ေမာ်ဝင်းှင့် 

ဝန်ထမ်းများက ပါ၀င်စိက်ုထခူဲ့ကပီး ငါးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ  အသပိညာေပး   

လက်ကမ်းစာေစာင်များကိ ုြပည်သူများသုိ  အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                     

               မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

တနသ  ာရီ   ဇွန်  ၁၀

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  မိတ်မိတွင ်  ေရလုပ်သားများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ရာ န်းြပည့်ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်

မိတ်ခိုင/် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏ ဦးေဆာင်စီစ်မ ြဖင့် မိတ် 

ခိုင်/ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ မိတ်မိနယ ်ကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး စည်းုံးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးအတွက် မတ်ိစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း (OSS)မှ စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းတိုေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန်  ၆ 

ရက်အထိ (ပထမအကိမ်) ကာကွယ်ေဆးထိုးပီး ေရလုပ်သားဦးေရ 

၈၈၀၈ ဦး၊ (ဒုတိယအကိမ်) ကာကွယ်ေဆးထိုးပီး ေရလုပ်သားဦးေရ 

၅၇၁၉ ဦး၊ (တတိယအကိမ်) Booster ကာကွယ်ေဆးထုိးပီး ေရလုပ်သား 

ဦးေရ ၂၃၉ ဦး ထုိးံှပီးြဖစ်၍ ရာ န်းြပည့်ထုိးံှုိင်ေရးှင့် အကိမ်ြပည့် 

ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

မိတ်မိ၌ ေရလုပ်သားများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ရာ န်းြပည့်ထိုးှံေရး ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၁၁၊  ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ေလး(ကန်/ေရှ) ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ေလး(ကန်/ေရှ) 
ရပ်ကွက်၊ ၉၂ လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈) ေပ ရိှ တုိက်ခန်းအမှတ်-၄ လ ာ ရပ်ကွက်၊ ၉၂ လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈) ေပ ရိှ တုိက်ခန်းအမှတ်-၄ လ ာ 
(ယာ)တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း(ယာ)တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်-၇၉၇၊ MAC Tower-2၊ အခန်းအမှတ် 
(၆၀၃)ေန ေဒ ခင်ေသာ်တာထွန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၂၈၂၄] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေသာ်တာထွန်းှင့် ေမာင်ြဖစ်သ ူဦးဝင်းလွင ်
ထွန်း [၁၂/မဂတ(ဧည့)်၀၀၀၂၇၈] တိုသည် ဦးသန်းထွန်း+ေဒ ုုလွင်တုိမှ ေမွးဖွားေသာ 
ေမာင်ှမ(၂) ဦးြဖစ်ပီး ဖခင်ဦးသန်းထွန်းသည ်(၂၂-၄-၂၀၂၁) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
မခိင် ေဒ ုလွုင်သည် (၂၇-၇-၂၀၂၁) ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ မိခင်ဖခင်တိုကွယ်လွန်ချနိ်တွင် အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်း ကျန်ရစ်ခဲ့ 
ပါသည်။

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ ခင်ေသာ်တာထွန်းမိသားစုသည် ဗုဒ ဘာသာကုိးကွယ် 
ေသာမသိားစြုဖစ်သြဖင့ ်မဘိများကွယ်လွန်ေသာအခါ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင် 
ေသာ်တာထွန်းှင့် ဦးဝင်းလွင်ထွန်းတိုသည ်အေမွဆက်ခံသူများြဖစ်လာကပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသိရှိြခင်းမရှိဘ ဲအထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအား 
ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းများ 
မြပလပ်ုရန်ှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ေသာ်တာထွန်းမှ သရိှိသေဘာတညူြီခင်းမရိှသည့ ်
ြပလုပ်မ မှန်သမ အဝဝသည် က ု်ပ်မိတ်ေဆွှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေသာေကာင့် တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းြခင်းများ ြပလပ်ုေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်းှင့ ် က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ သရိှိသေဘာတ ူ
ြခင်းမရှိသည့်ကိစ ရပ်များ ေပ ေပါက်လာပါကလည်း ြပလုပ်သူှင့် လက်ခံသူများအား 
ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ တည်ဆ ဲဥပေဒများအရ အေရးယေူဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ေမသိမ်း(ခ)ြမတ်စုရည် [LL.B,M.A (Business Law)ေဒ ယ်ေမသိမ်း(ခ)ြမတ်စုရည ်[LL.B,M.A (Business Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၃၉/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၃၉/၂၀၁၇)
အမှတ်(၂/၄၆) မဟာေဗာဓိလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂/၄၆) မဟာေဗာဓိလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၀၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အတ်ုတွင်းမိနယ်၊ ဇီးြဖေသာင် 

အပ်ုစ၊ု အ.လ.က(ခဲွ)ပဲကီးခုေံကျာင်း 

(Grade-8)မှ  ေမာင်ေနမျိးခန်ှင့် 

(Grade-4)မှ  မဇင်မီမီေအာင်တုိ၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ   ဦးဖိုးေသး[၇/

အတန (ိုင်) ၀၉၅၈၂၇] ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ဦးဖိုးေသးဦးဖိုးေသး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၉၆/က၊ဧရယိာ(ဝ.၀၂၉)ဧက၊  ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့ ်ယင်း ေြမေပ ရိှ အမှတ်-၆၉၆/က၊ ဇဲွကပင်လမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 
(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် 
တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသိန်းလွင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၀၄၈၅] အမည် 
ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်ဆက်ှင့် 
(၁၆-၆-၂၀၀၅) ရက်စဲွပါ အမ်ိခေံြမှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ် 
အရ ဦးေအာင်ကင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၀၃၅၂] က ဝယ်ယခူဲ့ပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်
တရားဝင်ဆက်ခံသူ  ဇနီးေဒ ေအးေရ [၁၂/မရက(ုိင်)၀၉၅၄၀၀]မှ  ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

            ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်            ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
       တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန  (စ်-၁၂၇၉၂)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန  (စ်-၁၂၇၉၂)

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၂၀၉/ခ၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် 
ယင်း ေြမေပ ရှိ အမှတ်-၂၀၉/ခ၊ ဗိုလ်တာယာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ှင်းစန်ိ (TTG-၀၀၃၈၀၀) အမည်ြဖင့ ်ချထားေပး 
ြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့်  (၁၇-
၃-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ အမ်ိခေံြမ ှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အရ 
ဦးဗညား[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၆၆၅၅၅] က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံ  ေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ တစ်စိတ်  
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ အုိးဘုိေရ ကျင်ရပ်၊ မ ေလး- 

မိုးကတ်ု-မတ ရာလမ်းမကီး၊ အမှတ်-(၄၁၆/ဂ)၊ (၂၅/၄)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 

၉၀ ေပx အနံ ၁၂၅ ေပ)ရှိ   ဂရန်ေလ ာက်ထားဆဲေြမကွက်ကီးှင့ ်  ေြမေပ ရှိ 

ေနအိမ်များအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရိှ ထားပုိင်ဆုိင်ပီးေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ေဒ ခင်ခင်ဦး[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၀၀၂၃]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတခူဲ့ပီး ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

အား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆွ (LL.B)                      ေဒ ေမဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆ ွ(LL.B)                      ေဒ ေမဝင်းေမာ(်LL.B)

(စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)                          (စ်-၁၃၇၂၈/၂၀၁၇)(စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)                          (စ်-၁၃၇၂၈/၂၀၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄၃

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

 ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမှ

တွံေတးတူးေြမာင်းကို     ြဖတ်သန်း၍  

ဆိပ်ကီးခေနာင်တုိမိနယ်ှင့်    ဒလမိနယ် 

တိုကို  ဆက်သွယ်တည်ေဆာက်ေနသည့ ်

ဆိပ်ကီးခေနာင်တုိ တံတားအား  ြပည်ေထာင်စု 

ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့်     အကုန်အကျခ ံ

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ယခုအခါ     ဒလမိနယ်ဘက်ြခမ်းရှိ 

ဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးသွားပီြဖစ်ေသာေကာင့ ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ် ြပည်ေထာင်စေုငလွုံးေငရွင်း  ရန်ပု ံ

ေငွကျပ်သန်းေပါင်း  ၂၀၀၀ ြဖင့်  ဆိပ်ကီး 

ခေနာင်တိုမိနယ် ဘက်ြခမ်းရိှ ဘုိးပုိင်တူးေဖာ် 

ြခင်းလပ်ုငန်းများှင့ ် ဒလမိနယ်ဘက်ြခမ်းရိှ  

Pier(တိုင်)  လုပ်ငန်းများအား  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ကာ    တံတား 

တစ်စင်းလံုးတည်ေဆာက်မ ၏  ၁၈ ရာခုိင် န်း 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပြီဖစ်ေကာင်း  တတံား 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း     တာဝန်ခံ 

 န်ကားေရးမှး(မိြပ) ဦးေကျာ်ဇင်ေထွးက 

ေြပာကားသည်။

ဆိပ်ကီးခေနာင်တုိတံတား၏ အရှည်မာှ 

မီတာ ၇၄၀ ရိှမည်ြဖစ်ပီး ှစ်လမ်းသွားသံမဏိ 

သံေပါင်ခံုးတံတားြဖစ်ကာ  ယာ်သွားလမ်း 

အကျယ် ၂၈ ေပ ှင့် လူသွားလမ်းအကျယ ်

တစ်ဖက်လ င် ၁ ေပ ၆ လက်မ စပီါဝင်မည်ြဖစ် 

၍  ေရလမ်းကင်းလွတ်အြမင် ့၄၉ ေပ (၁၅)

မီတာှင့် အကျယ် ၄၅၉ ေပ(၁၄၀)မီတာစီ 

ရိှကာ  တံတားခံုိင်ဝန်(ခွင့်ြပယာ်အေလး

ချနိ်)မှာ ယာ်တစ်စီးချင်း ၇၅ တန်  ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။  ပင်မတံတားခန်းဖွင့ ်

အေနြဖင့် ခန်းဖွင့်အကျယ် မီတာ ၁၆၀ ရိှသည့် 

သံမဏိသံေပါင်  ခုံးတံတား တစ်ခန်းှင့် 

ခန်းဖွင့်အကျယ် ၄၅ မီတာစီရှိသည့ ် Steel 

Box Girder ှစ်ခန်း၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တို 

ဘက်ကမ်း၌   ချ်းကပ်တံတားခန်းဖွင့ ် 

အကျယ် ၃၀ မီတာရှစ်ခန်းှင့်   ခန်းဖွင့် 

အကျယ် ၂၀ မတီာတစ်ခန်း၊  ဒလဘက်ကမ်း 

၌ ချ်းကပ်တံတားခန်းဖွင့် အကျယ် ၃၀ 

မီတာ ခုနစ်ခန်းှင့်   အကျယ် ၂၀ မီတာ 

တစ်ခန်းစတီိုြဖင့ ်  ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်ထား 

သည်။  တံတားေအာက်ခံအုတ်ြမစ်များအား 

သကံကွူန်ကရစ်ဘုိးပုိင်များြဖင့် တည်ေဆာက် 

ထားကာ     အေပ ထည်ပင်မတံတားမှာ  

သံမဏိသံေပါင်ခုံးတံတားှင့ ်   Steel Box 

Girder ြဖစ်၍ ချ်းကပ်တံတားများအား PC 

Girder များြဖင့်   တည်ေဆာက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းလည်း  သိရသည်။     တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းအတွက ်   ပီးခဲ့ 

သည့ ် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်က 

လုပ်ငန်းများစတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး

လာမည့်  ၂၀၂၅ ြပည့်ှစ် မတ်လကုန်ပိုင်း၌ 

တည်ေဆာက်ပီးစီးရန် လျာထားေကာင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။

သတင်း - ပွင့်သစ ာ  

ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင်

 ေကျာဖုံးမှ

၃၃ မနိစ်မှာ ကန်ဆယ်လိနုဲ ၃၈ မနိစ်မှာ ဂွန်ကာလိဂီွုဒက်တိုက 

သွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။     ေပ တူဂီအသင်းဟာ 

ေနးရှင်းလဂ်ိရဲ အပ်ုစ(ုA2)မှာ စပန်ိအသင်းနဲအတ ူတစ်အပ်ုစ ု

တည်းကျေရာက်ေနပီး အခုပိင်ပွဲသမိုင်းတစ်ေလ ာက်မှာ 

တစ်ပဲွသာ ံးပဲွကံေသးကာ အပ်ုစအုဆင့မှ်ာ ရမှတ်ခနုစ်မှတ်နဲ 

ထိပ်ဆုံးမှာဦးေဆာင်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

စပိန်အသင်းကေတာ့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းနဲပွဲစ်မှာ 

ပွဲကစားချနိ် ၁၃ မိနစ်မှာသွင်းယူခဲ့တဲ့  ဆာရာဘီယာရဲ 

တစ်လုံးတည်းေသာသွင်းဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆာရာဘီယာဟာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန်လေနာက်ပုိင်း စပိန်အသင်း 

အတွက် သွင်းဂိုးခုနစ်ဂိုးနဲ  ဂိုးဖန်တီးမ ှစ်ကိမ်ြပလုပ်ထား

ိင်ုခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ စပန်ိအသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကိ ု

အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်အုပ်စုအဆင့် သုံးပွဲကစားပီးချနိ်မှာ 

ငါးမှတ်ရရှိကာ  ေပ တူဂီအသင်းရဲေအာက ်  အုပ်စုအဆင့် 

ဒုတိယေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။     ေငွကယ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၀

၁၉၇၃ ခုှစ်  ဇူလိုင်လမှ  စတင် 

ထုတ်ေဝခဲ့ပီး  ှစ်ေပါင်း  ၄၀ ေကျာ်၌ 

စာချစ်သူများ   လက်ခံအားေပးလာခဲ ့

ေသာ သတုပေဒသာစာေစာင်ကိ ု၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ သုတပေဒသာ 

ှင့် လူငယ်ေရးရာ စာေစာင်ဟု အမည် 

ေြပာင်းလဲကာ     မျက်ှာဖုံးဒီဇိုင်း၊ 

အေကာင်းအရာှင့်  စာအုပ်အြပင ်

အဆင်တို အေြပာင်းအလဲများ ြပလုပ် 

ပီး  ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ်များကို 

ဦးတည်ပရသိတ်အြဖစ်ထားကာ  လစ် 

ထုတ်ေဝလျက်ရိှပါသည်။  ုိင်ငံတကာ 

ထတ်ု  စာအပ်ုစာေစာင်များမှ ေကာင်းိုး 

ရာ  ေခတ်မီအေကာင်းအရာများှင့ ်

ယခလုအတွက် အထူးြပေရးသားသည့ ်

“အကမ်းဖက်မ များ     ပေပျာက်ဖို 

အေလးေပး      ေဆာင်ရက်ကပါစို” 

မျက်ှာဖုံး ေဆာင်းပါးကီးများ ပါဝင် 

ေသာ သတုပေဒသာှင့ ်လငူယ်ေရးရာ 

စာေစာင် (ဇွန်လ) ကို    ပုံှိပ်ေရးှင့ ်

ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပဗမိာန်က 

ြဖန်ချလိိုက်ပီြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇွန်လထုတ်  သုတပေဒ 

သာှင့်  လူငယ်ေရးရာစာေစာင်တွင ်

ဆန်းသစ်ေအာင်  (မဟာဝဇိ ာ-အဂ  လပ်ိ 

ဘာသာစကား)၊ သန်လွင်ထွန်း (MPA)

တို၏ “အကမ်းဖက်မ များ ပေပျာက်ဖို 

အေလးေပး     ေဆာင်ရက်ကပါစို” 

မျက်ှာဖံုးေဆာင်းပါးများ၊  ေနညိယ်၊ 

ေကာင်းသန် ၊  ေမာင်ဒီပ(ပညာေရး)၊ 

ပါေမာက ကိုကိုေအာင်၊    K. M. A၊ 

ထက်ေဝေအာင်(စစ်ကိင်ုး)၊ စြံမတ်ဘန်ုး 

(စစ်ကိင်ုး)၊ တဲွဖက်ပါေမာက  ဦးလွင်ြမင့၊် 

ညေီမာ်သမ်ိး၊ စိန်ဝင်းေမာ်တုိ၏ လငူယ် 

ေရးရာေဆာင်းပါးများ၊ ေမာင်ေပ ထွန်း 

၏ အေတွးအေခ ှင့ ်တက်ကျမ်းဆိင်ုရာ 

ေဆာင်းပါး၊  လဲ့လဲ့ဝင်း(သတ ေဗဒ)၊ 

ြမသန်ိး၊ ကိေုဇာ်ေဌး(ယ်ေကျးမ ) တို၏ 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ေထာင့ဆ်ိင်ုရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊   သန်းေစာ(စီပီေအ)၊ 

ေအးထွန်းမင်းတို၏ ိင်ုငတံကာဆိင်ုရာ 

ေဆာင်းပါးများ၊    ဦးစိုင်းေကျာ်သူ၏ 

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ    ေဆာင်းပါး၊ 

ေဒါက်တာြမင့်သန်း၊    ေဒါက်တာ 

ြမင့သ်န်းထွန်း   (ြပည်သူကျန်းမာေရး)၊ 

ဦးလွင်ေအာင်    (မဟာဝိဇ ာ)တို၏ 

ကျန်းမာေရးှင့်    မသန်စွမ်းသူများ 

ဆိင်ုရာ ေဆာင်းပါးများ၊ ေစာုိင်(အသံုးချ 

ေဘာဂေဗဒ)၊    ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း 

(စက်မ တက သိုလ်) တို၏  စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာေဆာင်းပါးများ၊   ဦးဘသန်း 

(မဟာဝိဇ ာ)၊   ြခယ်မ န်းသီ၊    စိုးစိုး 

(ပန်းေတာင်း)၊     ြမတ်ေလးြမင့ ်၊ 

ေကျာ်ဝင်းဟိန်း(ပခုက )၊        ေမာ် 

(သန်လျင်) တို၏   ကဗျာ၊  ဟာသ၊ 

ြဖစ်ရပ်မှန်၊ ဝတ တိုှင့်  အေထွေထွ 

က  များကို ေရာင်စုံ ြဖ/မည်း သုပ် 

ေဖာ်ပုံ   ေဝေဝဆာဆာြဖင့်    စီစ် 

တင်ဆက်ထားသည်။

အဆိုပါ သုတပေဒသာှင့် လူငယ် 

ေရးရာစာေစာင်ကိ ုတစ်အပ်ုလ င် ၂၅၀၀ 

ကျပ် န်းြဖင့်  စာေပဗိမာန် စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်၊  အမှတ် (တ-၅၅)၊ 

သေြပကုန်းေဈး၊  ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း 

၀၆၇၃၄၁၄၆၈၁၊ စာေပဗိမာန် စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်၊ အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာေပ 

ဗမိာန် စာအပ်ုအေရာင်းဆိင်ု၊ ၈၆ လမ်း၊ 

၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလး၊ 

ဖုန်း ၀၂- ၄၀၃၀၁၈၆၊  ရန်ကုန်မိရှိ 

စာအုပ်ဆိုင်ကီးများ၊  မ ေလးမိရှိ 

ထွန်းဦးစာေပ၊   နဂါးစာေပှင့်  မိ 

အသီးသီးရိှ စာေပဗမိာန် ကိယ်ုစားလှယ် 

များထံ  ဝယ်ယူရရှိိုင်ပီး  လက်ကား 

မှာယူလိုပါက စာေပဗိမာန် စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင် အမှတ် (၅၂၉-၅၃၁)၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊  ဖုန်း-

၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊     ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈ သို 

ဆက်သွယ် မှာယူုိင်ေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။                        သတင်းစ်

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇွန်လထုတ် သုတပေဒသာှင့် လူငယ်ေရးရာစာေစာင် ထွက်ရှိ

သာေပါင်း   ဇွန်   ၁၀ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ပုသိမ်ခိုင ် 

သာေပါင်းမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် 

သဘာဝ  ေရသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ 

ပျက်စီးဆုံး ံးမ မှ ကာကွယ်ရန် ငါးသယဇံာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး၊ ငါးမျိးြပန်းတီးမ ထိန်းသိမ်း

ကာကွယ်ေရး၊ ြပည်သမူျား  ငါးရကိ ာဖလူုေံစ 

ေရးှင့ ်စ်ဆက်မြပတ် ငါးထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး 

ရည်ရယ်၍   ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး 

အသပိညာေပး  ေြမစိက်ုပိစုတာ စိက်ုထြူခင်း 

ှင့ ် ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ 

ြခင်းကုိ ယမန်ေနနံနက်  ၈ နာရီက သာေပါင်း 

မိ ကမ်းနားလမ်း မိမပန်း ခံတွင ် ြပလုပ် 

သည်။

 အဆိုပါ   ေြမစိုက်ပိုစတာစိုက်ထူြခင်း 

လုပ်ငန်းကို   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးမင်းဧရာထိုက်ှင့ ်   အဖွဲဝင်များ၊ 

မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊ 

မိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးမျိးသမ်ိး 

ှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ငါးရစ်ငါးသန် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရး ေြမစုိက်ပုိစတာအား စုေပါင်းစုိက်ထူပီး 

ကမ်းနားလမ်းှင့ ်သာေပါင်းမိမေဈးအတွင်း 

ငါးရစ်ငါးသန်ထိန်းသိမ်းေရး    ပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ     ြဖန်ေဝေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                

  သတင်းစ်

သာေပါင်းမိ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး ေြမစုိက်ပုိစတာစုိက်ထူြခင်းှင့် 

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ



ဇွန်   ၁၁၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃(မာန်ေြပ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၇/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမဧရယိာ(၁၂၀၀)
စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ (၃)ထပ်တိုက်ေနအိမ် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူဆုိေုသာ ဦးဖိးပိုင်စိုး[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၂၉၀၇]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွဇင်ဦးေဒ ေဆွဇင်ဦး

LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO(Switzerland)LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၄၄)

အမှတ်(၅၁၄)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၅၁၄)၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၁၂၃၈၅၊ ၀၉-၆၈၈၆၀၁၈၃၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၁၂၃၈၅၊ ၀၉-၆၈၈၆၀၁၈၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၃၆)လမ်းအေပ  

ဘေလာက်၊ အမှတ်-၂၁၂(က)/၁၊ (ေြမညီထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၄ ေပx 
အနံ ၄၀ ေပ)ရှိ ဦးွန်တင် အမည်ေပါက် ချထားေပးေသာတိုက်ခန်းှင့ ်ယင်း 
တိက်ုခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီး၊ မတီာအပါအဝင်တိက်ုခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ဦးြမတ်သူဟိန်း [၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၃၀၄၁၄]က ၎င်းသည် လက်ရှိေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
က န်ေတာ် ဦးထွန်းထွန်းသန်းက အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများက ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ  
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း) အြပည့်အစံုှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ က န်ေတာ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ချက်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးထွန်းထွန်းသန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၅၀၉] ဦးထွန်းထွန်းသန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၅၀၉]
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၂၀၀၆၈ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၂၀၀၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၁/ပုဗ သီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊ သခုဒပီ ရပ်ကွက်ရိှ ဦးေအာင်စိုး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၃၄၂၄] အဖအမည် 
ဦးပန်းေအး အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ် ပ-၃၃၇၆၇ အမည်ေပါက် 
(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင်အေမွခံဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်သိန်းေဝ [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၃၃၇၉၆] အဖအမည် ဦးေသာင်းေဝမှ တရားဝင်အေမခွဇံနီးြဖစ်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖုိးေပးသွင်းချလန်မိတ ၊ ဦးေအာင်စုိး ေသဆုံး 
ြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦပုံများ တင်ြပပီး ၎င်း၏ 
အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  
ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိ 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း   ကန်ကွက်မ မရှိပါက   ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၂၇ ဘ၊ီ ေြမကွက်အမှတ် 

၃၅ ေဂျ/ေအ၊  ဧရိယာ(၀.၀၁၇)ဧက၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၂၂/၂၄)၊ 

ေခမာလမ်း၊    သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ Mr.Kwai Ba Kyi 

အမည်ေပါက် ဂရန်ရှိ ေြမပိုင်ေြမအား 

စမ်းေချာင်းမိနယ်တရားံုး၌ တရားမကီး 

မ အမှတ်-(၁/၂၀၂၀)ြဖင့ ်ေဒ ခင်ခင်ေဆမှွ 

တရားလိုြပလုပ်၍     ဦးကွီဘကီး၊ 

ဦးကိုကိုကးီ၊ ေဒ တင်ရီတုိအေပ  တရား 

ပိင်ထားပီး ေြမကွက်ကီး၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ  (၅၆'x၁၁၀') ေြမှင့် 

အမ်ိကိ ုပဋညိာ်အတိင်ုးအေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ချပ်ဆိုေပးလိုမ  ၂၁-၈-၂၀၂၀ 

ရက်ေနစရီင်ချက်၊ ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုး 

ခုိင်တရားံုး၊ တရားမအယခူမံ အမှတ်- 

(၁/၂၀၂၁)၏ ၁၁-၂-၂၀၂၁ ရက်ေနစီရင ်

ချက်ှင့် ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် 

(၂/၂၀၂၁)၏ ၂၁-၉-၂၀၂၁ ရက်ေန ဘလီစ် 

ခန်အမန်ိတိုအရ ဘလီစ် ေဒ ခင်ခင်ေသာ် 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၅၀၃၀]မှ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ေပးရန် (Portion) 

ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့်    ကန်ကွက်မ မရှိပါက     လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ တိုက်-ဘီ၊ အခန်း-၇၀၁ 

အကျယ်အဝန်း(၁၀၅၀)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်
ဦးမျိးေကျာ်လွင်ဦး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၉၈၆၃] အမည်ြဖင့ ်  မှတ်သားတည်ရှိေကာင်း၊  လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး  ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း 
[၁၄/ဟသတ(ုိင်)၁၉၆၈၅၈]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တကိျခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်
တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၃၆)၊ ရတနာသခု(၁)လမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ ဦးစိုးြမင့် (ISN-၄၆၁၆၃၃)အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်ေြမ)အား 
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး၊   တရားမကီးမ အမှတ်-၁၈/၂၀၂၁ တွင်   တရားလုိ 
ဦးစည်သူေအာင်(၎င်း၏အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ်-ဦးေဇာ်မင်း)မှ တရားပိင် ဦးစုိးြမင့်အပ  ပဋိညာ် 
အတိုငး် ေဆာင်ရက်ေပးေစလုိမ  စဲွဆုိခ့ဲြခင်းအေပ  ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအား မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစရန် စရတ်ိှင့တ်ကွ အိင်ုဒကီရ ီ
ချမှတ်လိုက်သည့် (၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန  ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်ဒီကရီှင့် ယင်းတရားုံး၏ 
တရားမဇာရီမ အမှတ် (၂၆/၂၀၂၁) အမိန်တိုတင်ြပ၍ တရားုံး ဦးစိုးြမင့်ကိုယ်စား တရားုံး 
ဘလီစ်စာေရးကီး  ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ုမှ ဂရန်မရူင်း၊ တရားုံးအမန်ိများှင့ ်ဘီလစ်ခန်စာတုိတင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ
အေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၈၆၅၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ် (၄၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိး 

အစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်-၈၆၅၊ မဟာဗ လလမ်း၊ 

၃၇-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ  

ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏  မိေြမစာရင်း  အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်

ေဒ မင်းမင်းဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၉၂၁၄] [၎င်း၏ကိုယ်စား ရန်ကုန်မိစာချပ ်

စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၉၂၅/၂၀၂၂ (၁၈-၁-

၂၀၂၂)အရ ေဒ နီလာေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၃၅၁၉]] ကမိမိတစ်ဦးတည်း 

လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေဇာ်မိုး   [၈/စလန(ိုင်) 

၁၇၂၂၇၂] Hercules Agency 
ပန်းေရာင်ကတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၆၆၁၆ဖုန်း- ၀၉-၅၄၀၆၆၁၆

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကမာရတ်မိနယ်မှ ဦးမင်းမင်း 

ထွန်း၊ ေဒ ဆုသ ာေအာင်၏ သား 
ြဖစ်သူ ေမာင်မင်းေနေရာင်သစ်အား 
ေမာင်လင်းခန်သစ်ဟု  ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်လင်းခန်သစ်ေမာင်လင်းခန်သစ်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကမာရတ်မိနယ်မှ ဦးမင်းမင်း 

ထွန်း၊ ေဒ ဆုသ ာေအာင်၏ သမီး 
ြဖစ်သူ  မကယ်စင်မင်းထွန်းအား 
မတည်ကည်လင်းဟု  ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။

မတည်ကည်လင်းမတည်ကည်လင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ေရ နံသာစံြပ၊ ေြမကွက်အမှတ ်

၂၅/ခ ဧရိယာ-၂၆၀၀ စ/ေပ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် ၂၅/ခ၊ ၁ လမ်း၊ ေရ နံသာစံြပ 

ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ် ဦးကံထွန်း (KPG-၀၉၁၁၇၉) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန် 

ေြမအား ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ် ၂၃၇/၂၀၂၀ (၁၂-

၇-၂၀၂၁) စီရင်ချက် ှင့်  ဒီကရီအရ  ေဒ ထားသ ာ (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်

ေဒ ေအးေအးက)မှ တရားလိြုပလပ်ု၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် အိင်ုဒကီရ ီ

ရရှိခဲ့ပီး တရားမဇာရီမ အမှတ် ၄၄/၂၀၂၁ (၅-၄-၂၂) ေနစ်မှတ်တမ်းှင့် ထုံးပုံကျ 

အပီးသတ်အမိန်တိုကိုတင်ြပ၍ တရားပိင်များြဖစ်ကသည့် ဦးဝင်းကည်၊ ဦးကံထွန်း၊ 

ဦးေအာင်ေကျာ်၊  ေဒ ခင်ဝင်း၊  ေဒ သန်းသန်းေဌးတိုကိုယ်စား  တရားုံး  ဘီလစ် 

ေဒ ယမင်းန ာ [၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၁၉၀၉၇]မှ  ဘီလစ်ခန်စာ၊ တရားုံးအမိန် ၊ ှစ် (၆၀) 

ဂရန်မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 

လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ် ေရ နံသာစံြပ၊ ေြမကွက်အမှတ် ၂၅/က 

ဧရိယာ-၂၆၀၀ စ/ေပ  ေြမကွက်တည်ေနရာ  အမှတ် ၂၅/က၊ ၁ လမ်း၊  ေရ နံသာစံြပ 

ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ် ဦးဝင်းကည ်(CJ-၀၄၄၁၆၈) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန် 

ေြမအား ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ် ၂၃၇/၂၀၂၀ (၁၂-

၇-၂၀၂၁) စီရင်ချက်ှင့်  ဒီကရီအရ  ေဒ ထားသ ာ (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်

ေဒ ေအးေအးက) မှ တရားလိြုပလပ်ု၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် အိင်ုဒကီရ ီ

ရရှိခဲ့ပီး တရားမဇာရီမ အမှတ် ၄၄/၂၀၂၁ (၅-၄-၂၂) ေနစ်မှတ်တမ်းှင့် ထုံးပုံကျ 

အပီးသတ်အမိန်တုိကုိတင်ြပ၍ တရားပိင်များ ြဖစ်ကသည့် ဦးဝင်းကည်၊ ဦးကံထွန်း၊ 

ဦးေအာင်ေကျာ်၊  ေဒ ခင်ဝင်း၊  ေဒ သန်းသန်းေဌးတိုကိုယ်စား  တရားုံး ဘီလစ် 

ေဒ ယမင်းန ာ [၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၁၉၀၉၇] မှ ဘီလစ်ခန်စာ၊ တရားုံးအမိန် ၊ ှစ်(၆၀) 

ဂရန်မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 

လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးလှသန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၇၅၂၁]

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ အမှတ်-
၁၂၁(ေအ-၃)ရှိ တိုက်ခန်းသည် ေဒ ေကျာ့သာ (AH-140969)အမည်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိြဖစ်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပ၍ ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ် 
ပါ၍ ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လိုပါက 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာြခည်ဝင်း(LL.B, LL.M)ေဒ ဇာြခည်ဝင်း(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၉၁)
အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မလိခလမ်းသွယ်၊ 
အမှတ်-၅(က)ေန ေဒ ခင်သီတာ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၇၃၆၃]၏ လ ဲအပ် 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သီတာသည် ဦးစိုင်းကိုကိုေအာင်(ခ) 
ငိမ်းချမ်း[၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၀၀၃၅၆]၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 
အေနာက်ေမခလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၄)ေနသူအား ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ ်
စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၁၃၂၆/၂၀၁၉ 
ြဖင့် (၅-၆-၂၀၁၉)ရက်ေနတွင် အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာလ ေဲပးခ့ဲပါသည်။ 
ယခအုခါ ၎င်းအား ကိယ်ုစားလှယ်လပ်ုကိင်ုခွင့ြ်ပရန် ဆ မရိှေတာပ့ါသြဖင့ ်
အဆိုပါအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်း 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်စိုးဝင်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၅၃) ေဒ ခင်စိုးဝင်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၅၃)
 ေဒ ထက်ထက်လွင်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၁၃) ေဒ ထက်ထက်လွင်၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၁၃)
 အမှတ်(၁၃၃)၊ အခန်း(၄၀၅)၊ စက်ုံလမ်း၊ လမင်းသာကွန်ဒို၊ အမှတ်(၁၃၃)၊ အခန်း(၄၀၅)၊ စက်ုံလမ်း၊ လမင်းသာကွန်ဒို၊
 မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၇၃၅၊ ၀၉-၉၆၅၄၁၆၇၃၅ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၇၃၅၊ ၀၉-၉၆၅၄၁၆၇၃၅

ဥတုဥတု

ရာသီ ရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ေခါင်မိုး 

ဟိန်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၈၀)ေန ဦးေရ လွင်[၇/ဖမန(ိုင်)၀၂၆၄၂၈] (ဘ)ဦးလှဒင်မှ 
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ 
အမှတ်(၄၂၅/ခ)ေန(၁)ဦးလင်းလင်းဦး[၈/နမန(ုိင်)၁၂၃၀၇၇](ဘ)ဦးစိန်မိင်၊ (၂)
ေဒ နန်းယ်ေဝတုိးြမင့်[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၁၆၇၈၄] (ဘ)ဦးတုိးြမင့တုိ်သုိ ရန်ကုန်မိ၊ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ ၁၁-၆-၂၀၂၁ရက်တွင် လ ဲအပ်ထားေသာအထူး
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၅၆၂/၂၀၂၁)အား ယေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေရ လွင်[၇/ဖမန(ိုင်)၀၂၆၄၂၈]ဦးေရ လွင်[၇/ဖမန(ိုင်)၀၂၆၄၂၈]
ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၁၁၇၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၁၁၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-သကမ-၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၂ 
၆/က၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၁၂၂၆/က၊ ေတာင်ငလူမ်း၊ (၁၆)
ရပ်ကွက်၊လ  င်သာယာမိနယ်၊ (ဦးဘစီ)[၁၂/
လမန(ုိင်)၀၈၂၂၈၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဘစီ(ဖခင်) 
၂၉-၉-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်၊ အမည် 
ေပါက်၏ဇနီး ေဒ ခင်ြမ(မိခင်) ၁၃-၃- ၂၀၂၀ 
ရက်တွင် အသီးသီးကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်
အမည်ေပါက်၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ 
ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၄၅၅၂]
ေဒ ချိချိြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၅၁၄၁]၊ 
ေဒ ေမာ်ေမာ်စီ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၁၁၀၉]
ေဒ သန်ိးသန်ိး[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၁၈၂၆]တိုမှ 
သားသမီးအရင်းများ ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့ ်
အြခားေသာ သားသမီး/ေမွးချင်း တစ်ဦးတစ် 
ေယာက်မ မရိှဘ ဲကတိ ိမသားသမီးများလည်း 
ေမွးစားထားခ့ဲြခင်းလည်း လံုးဝမရိှေကာင်း၊ 
၎င်းတိုေမာင်ှမ (၄)ဦးတည်းကသာလ င် 
တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း 
ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊  မိခင်ြဖစ်သူ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဖခင်ြဖစ်သ ူေသဆုံးမ  
လက်မှတ်ှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
မူရင်းတုိအား တင်ြပ၍ အ ေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့ ် စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 

ေြမပုံကူး   ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊   မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊      

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(A-4)၊ Type-A၊ 
RC(၁၂)ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်(၄၀၅)၊ (၄-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၉၀၅)စတုရန်းေပရှိ 
ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ စာချပ် 
အဆက်အစပ်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ဇင်မာအိ[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၄၇၆၉] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 

ဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၉၂၆၃]၊ ေဒ ဆုမွန်ကိင်(ခ)ယ်ွယ်ေအး [၁၂/
စခန(ိင်ု)၀၇၃၂၁၇]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့်၊ ေဒ ဆုမွန်ကိင်(ခ)ယ်ွယ်ေအးတုိ၏လ အဲပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ေကျာ်ဆင့်၊ ေဒ ဆုမွန်ကိင်(ခ)ယ်ွယ်ေအးတုိ၏လ အဲပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B)WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B)WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09-421157856,09-798458627Ph-09-421157856,09-798458627

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ (၄၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ (၄၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၆-ဘီ)၊ (၆)လ ာအခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာ အမှတ်(၉၆-ဘီ)၊ (၆)လ ာအခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာ 

ြခင်း။ြခင်း။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းသည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ခင်ဦး[၁၂/

ဗတထ(ိင်ု)၀၂၈၄၅၃]မှ “ထွန်းေဆာက်လပ်ုေရးထွန်းေဆာက်လပ်ုေရး”မှ ၂၀၀၆ခှုစ်မှစ၍ အရစ်ကျ 

ေငေွပးေချစနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ခင် 

ခင်ဦးမှ ယေနအချနိ်ထိ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး  အြခားသူတစ်ဦးဦးအား 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း 

အာမခတံင်သွင်းြခင်း တစ်နည်းနည်း လ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)ြပလပ်ု 

ထားြခင်းမရိှပါေကာင်း၊ ထိတုိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အေကာင်းတစ်စုတံစ် 

ရာြဖစ်ေပ လာပါက ေဒ ခင်ခင်ဦးှင့်မည်သုိမ  မသက်ဆုိင်ေကာင်း၊ တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း၊ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စီစီဝင်းေဒ စီစီဝင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၇၃၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၇၃၆)

အမှတ်(၁၄၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၈၂၂၈ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၈၂၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်(၈၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်အမှတ် (၆)၊ (၁)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်၏ ဒုတိယ 

ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၉)ဧကရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်း 

တိုက်ခန်းရှိ ေရ၊ မီး အစုံ အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးလှဝင်း 

[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၁၅၄၂]၊ ေဒ ေသာင်းေသာင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၀၉၄၄]တိုမှ တရားဝင် 

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခ၍ံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေနေဇာ်စိုး [၁၂/ကမတ 

(ိုင်)၀၆၃၄၁၁] မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှ 

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင် (LL.B, D.I.L, Dip in HR)ေဒ သူဇာေအာင် (LL.B, D.I.L, Dip in HR)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်- ၁၃၉၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်- ၁၃၉၅၀)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း (ေအာက်လမ်း)၊အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း (ေအာက်လမ်း)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄ကဘံဲ၊့ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၆/ဃ-၄/ဘီ၊ ဧရိယာ(၀.၂၇၈)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ-လန-၃(ခ)ရပီး 

ေြမကွက်ှင့ ်   ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   ရန်ကင်းမိနယ်၊   အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

မိုးေကာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၆)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုသည် ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် 

ေဒ ိင်ုဖိးဥ [၁၂/အစန(ိင်ု)၂၁၂၈၇၇]မှ အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်မှ လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး 

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ 

ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုးေငွအနက် 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ကန်ကွက် 

လိပုါကခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူ

က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်တန်ုးမိ၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃၀)ေန ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၄/ညတန(ိင်ု)၀၈၄၁၂၁]၏ လ ဲအပ် န် 
ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာေဒ တင်တင်ဝင်း၏သားြဖစ်သ ူေမာင်လ  င် 
မင်းေသွး[၁၄/ညတန(ိုင်)၁၀၉၁၁၀]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို  မနာခံပါ 
သြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ  ကိစ အဝဝသည် မိသားစုှင့် လုံးဝ 
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၉၄)
အမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတား အမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတား 
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၃၁၃၂၊ ၀၉-၇၇၂၇၁၁၇၇၂မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၃၁၃၂၊ ၀၉-၇၇၂၇၁၁၇၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်-၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၂၈၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)
စတရုန်းေပ အကျယ်ရိှ ဦးြမင့သ်န်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သာေကတမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၄)လမ်း၊ 
အမှတ်-၆၂၈ဟ ုေခ တွင်ေသာ သွပ်မိုး၊ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ (၁)ထပ်အေဆာက်အဦအား 
အမ်ိေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုကာ လက်ေရာက်ရယထူားသ ူ
ဦးခင်ေရ  (ကွယ်လွန်)ှင့်  ေဒ ပန်(ကွယ်လွန်)တို၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ 
ေဒ ေအးေအးလွင်၊ ေဒ ခင်ေမာ်လွင်၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး (ကွယ်လွန်သဦူးကိကုိလွုင်၏ 
ဇနီး)၊ ဦးေအာင်သန်လွင်၊ ဦးေအာင်ဝင်းလွင်တိုထမှံ  က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယ ူရန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား၊ မရူင်းစာချပ်စာတမ်း 
အြပည့်အစံုှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးသည်အထိ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ဦးဖိးေဝဇင် (LL.B)ဦးဖိးေဝဇင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)
အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင်(၄)လမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင(်၄)လမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  သန်လျင်မိနယ်၊  မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊      

ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(CL-3)၊  (B-1)၊ 
Type(1-Bedroom)၊ City Loft၊ RC(၈)ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်(၆၀၅)၊ (၆-လ ာ)၊ 
ဧရိယာ (၄၈၄)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ  
ေဒ ေထွးေထွး(ခ)စပီရုင်[၁/မကန(ြပ)၀၀၁၁၈၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ မစိ ု
ထက်ထက်ေအာင်[၁၀/မဒန(ိင်ု)၂၂၂၀၀၅]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယ ူရန်အတွက်  စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့ ်
သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မိစုထက်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ မိစုထက်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B) WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B) WIPO(Switzerland)

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

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

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁)၊ ေအာင်ဆန်းသူရိယလှေသာင်းလမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁)၊ (၃၉ေပx၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရဲမှးလှေအး[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၄၅၁၄၈] အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး ေြမအမည်ေပါက်ထံမှ ယခုေရာင်းချသူ 

ေဒ နန်းခင်ရီသိန်း[၁၃/သပန(ိုင်)၀၅၁၆၉၀] မှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း

ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏အမ သည်က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်

သေဘာတညူသီည့အ်တွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်စာတမ်း၊  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

   ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း       ေဒ ေဝဖိးေအာင်     ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း       ေဒ ေဝဖိးေအာင ် 

   (LL.B) WIPO(Switzerland)  (LL.B) WIPO(Switzerland)   (LL.B) WIPO(Switzerland)  (LL.B) WIPO(Switzerland)

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၈)                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၈)                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀၊ ၀၉-၄၀၈၄၇၄၇၀၀၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၇၈၅၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၉၉၃၀၀၊ ၀၉-၄၀၈၄၇၄၇၀၀၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၇၈၅၆

ေဒ စန်းရီ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၅၂၇၇]ှင့်ေဒ စန်းရီ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၅၂၇၇]ှင့်

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ဦးေနာင်စိုးမိုးေဝ[၇/ပမန(ိုင်)၁၁၆၈၄၇]ှင့် ေဒ ခိုင်ေမသက်[၇/ဇကန(ိုင်) 

၀၄၃၂၂၄]တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ စန်းရီအား  အေကာင်းကားသိေစအပ ်
ပါသည်။

ေဒ စန်းရသီည် ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 
အမှတ်-၂၂/ခ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ/၁၆၊ ေဒ စန်းရီအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်၊ အကျယ်ေပ (၂၀x ၆၀)ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေြမငှားဂရန်မရူင်းအား ြပသေပးအပ်ကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 
ေကာင်း အဆုိြပ၍ က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေနာင်စုိးမုိးေဝှင့် ေဒ ခုိင်ေမ 
သက်တိုမှ အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆို၍ လက်ေရာက်ရရှိ 
ပိင်ုဆိင်ုပီးေနာက် ေရာင်းချသ ူေဒ စန်းရမှီ ကတြိပသည့အ်တိင်ုး ေရာင်းချသည့ ်အမ်ိေြမ 
ှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ ဂရန်အမည်ေြပာင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ
ကိ ုဝယ်ယူသူအလိုရှိသည့်အချနိ်တွင် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကတိြပ 
ေြပာဆိုခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအခါ လူကီးမင်း၏ ေနရပ်လိပ်စာအား  စုံစမ်းမရရှိခဲ့ပါသြဖင့် 
ယခေုကာ်ြငာထည့သွ်င်းသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း မှတ်ပုတံင်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးရန် 
ကစိ များကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရန် က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးေနာင်စုိးမုိးေဝှင့် 
ေဒ ခိုင်ေမသက်ထံသိုြဖစ်ေစ မပျက်မကွက်လာေရာက်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးရန ်
ေဒ စန်းရီ အားသိေစအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ လူကီးမင်းမ ှသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေဆာင်ရက်ေပးရန ်ပျက်ကွက ်
ခဲပ့ါက က ု်ပ်မတ်ိေဆအွေနြဖင့ ်မှတ်ပုတံင် စာချပ်ချပ်ဆိေုပးရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီ
တရားတစ်ထုံးစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေနာင်စိုးမိုးေဝှင့် ေဒ ခိုင်ေမသက်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ဦးေနာင်စိုးမိုးေဝှင့ ်ေဒ ခိုင်ေမသက်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ ယ်ယ်စိုးေဒ ယ်ယ်စိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၄၆)
အမှတ်-(၂၁၆/ခ)၊ ၆/၉ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-(၂၁၆/ခ)၊ ၆/၉ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၆၂၂၂၂၁၀

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ှင့် အမည်ေြပာင်းြခင်းေမွးသက ရာဇ်အမှန်ှင့် အမည်ေြပာင်းြခင်း
သာေကတမိနယ်၊ Y.R.S ကုိယ်ပုိင် အထက်တန်းေကျာင်း Grade-3 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ အဖ-ဦးြပည်စိုးေသာ်၏ သမီး မအရိတနာေသာ် 
အား ယေနမှစ၍ မအရိတနာဟ ုေြပာင်းလေဲခ ဆိပုါရန်ှင့ ်၎င်း၏ ေမွးသက  
ရာဇ်အမှန်မှာ ၂၇-၁-၂၀၁၄ေန  ြဖစ်ပါေကာင်း။

မအိရတနာမအိရတနာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်း(အမှတ်စ်-၂)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်း(အမှတ်စ်-၂)

၁။   ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိမ ှ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင် 

ြပည်နယ်ရန်ပံုေငွ(ေငွလံုးေငွရင်း)ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် ဟားခါးခုိင်၊ ဖလမ်းခုိင်၊ 

မင်းတပ်ခိုင်အတွင်းရှိ စိုက်ပျိးေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး 

လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍  ြမန်မာိုင်ငံသား 

လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်   - ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်

(ခ)  တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်း   - ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်

       ရမည့်ရက်

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ်  - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်

(ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ  - ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)   

      ံုး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ 

    စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊

      ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိ

မှတ်ချက်မှတ်ချက်။   အချနိ်ှင့်ေနရာအေြပာင်းအလဲရှိပါက  အချနိ်မီ  အေကာင်းကား 

ေပးသွားပါမည်။

၂။   တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများကို   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ဟားခါးမိ 

သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်း၍ ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။     အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ဖုန်း-၀၇၁-

၂၁၀၆၂၊ ၀၇၁-၂၁၀၉၁ တိုကို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်တရားုံးေတာ်၌မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆
ဦးေအးလွင်             ှင့်   ဦးစစိန်းဟန်

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၅)

ရပ်ကွက်၊ သ ာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၇၁)ေန ဦးစစန်ိးဟန် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 

မသိသူ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်း ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 

အဝယ် စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမအဝယ် စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား 

အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ ရက်) 

မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါ 

ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင်  ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ် 

စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ် 

ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၀)ရက်ေနတွင ်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                        (ဝါဝါေထွး)                                                        (ဝါဝါေထွး)

                                                 မိနယ်တရားသူကီး                                                 မိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄/ခ)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၃)ဧက၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
၁၆၈၊ (၅၄)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ဦးလှကိင်(အိုင်အက်စ်အန်-၁၁၈၈၂၄) 
အမည်ေပါက် ဘီ-ေြမပုိင်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ြဖစ်သူ(ခင်ပွန်း) ဦးလှကိင်သည ်၂၁-၈-
၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခ့ဲသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ထားထားရ ီ[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၆၀၇၂၇]
မှ မမိတိစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ဇနီးေတာ် 
စပ်ေကာင်း၊ အြခားေသာဇနီး၊ မယားတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်းှင့ ်    မိမိ 
တစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင် အေမဆွက်ခ ံ
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ၂-၅-၂၀၂၂ ရက်စွဲြဖင့ ်
ကျမ်းကျန်ိဆိထုားေသာ ကျမ်းကျန်ိလ ာ(၁)
ေစာင်၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ဦးလှကိင်၏ေသဆုံးမ လက်မှတ်   (၁)
ေစာင်၊ ေြမခွန်ေြပစာ၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ 
အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့ ်ေမတ ာြဖင့် 
အပီးအပုိင်ေပးကမး်ြခငး်စာချပ်အမှတ-် 
၉၃၉/၁၉၈၄(၂၀-၁၁-၈၄)မရူင်း၊ ိင်ုငသံား
စိစစ်ေရးကတ်ြပားတိုကိုတင်ြပ၍ အေမွ 
ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ရန်အတွက် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဦးေကာင်းထက်သူ (၇/ပမန(ိုင်) ၁၁၇၀၁၄) ှင့် ဦးေကာင်းထက်သ ူ(၇/ပမန(ိုင်) ၁၁၇၀၁၄) ှင့် 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေစတနာသခုလမ်း၊ ေစတနာသခုကွန်ဒိ၊ု အမှတ် 

(၉၀/က) တွင် ေနထိုင်သ ူေဒ ဟယ်လီလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ် 

သည်မှာ-

ဦးေကာင်းထက်သူှင့် ေဒ ဟယ်လီလွင်တိုသည် (၂၀၀၉)ခုှစ်တွင် အကင် 

လင်မယားအြဖစ ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး သား(၂)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် 

ဦးေကာင်းထက်သူ၏ လူမ ေရး ေဖာက်ြပန်မ များေကာင့ ်ေဒ ဟယ်လီလွင်မ ှရန်ကုန်

အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုးေတာ်၊ ဒုတိယခုိင်တရားသူကီး (၁၄)ံုးခန်းတွင် တရားမကီးမ  

အမှတ်-၄၅၀/၂၀၂၁ ြဖင့်  လင်မယားကွာရှင်းေပးေစလုိမ  ေလ ာက်ထားတရားစဲွဆုိခ့ဲရာ 

(၁၁-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ုံးေတာ်မှ ေဒ ဟယ်လီလွင ်ေလ ာက်ထားသည့်အတိုင်း 

ကွာရှင်းေပးသည့ ်အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပးခဲ့ပါသည်။

ထုိေကာင့် ံုးေတာ်မှ ေဒ ဟယ်လီလွင်ေလ ာက်ထားသည့်အတုိင်း ကွာရှင်းခွင့် 

ေပးသည့် အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပးသည့် (၁၁-၅-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ ဦးေကာင်းထက်သူ 

ှင့်ေဒ ဟယ်လီလွင်တိုသည် လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်းှင့် မည်သိုမ ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ၍ ဦးေကာင်းထက်သူှင့ ်

ပတ်သက်သည့် ကိစ အဝဝမှန်သမ သည် ေဒ ဟယ်လီလွင်ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့

ပါေကာင်းှင့ ်တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း ေဒါက်တာေကာင်းထက ်

သူှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ဟယ်လီလွင် ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် ေဒ ဟယ်လီလွင ် ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်

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

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  

  (စ်-၁၃၄၃၃)   (စ်-၄၈၄၃၀)  (စ်-၁၃၄၃၃)   (စ်-၄၈၄၃၀)

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

  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊   ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ 

         ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅         ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃စ-ီ၂N)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၇၀)၊ ပ မတန်းစားေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အမှတ်(၉၀)၊ ဧရယိာ(၃၀ေပx၆၀ေပ) 

စတရုန်းေြမကွက်ေပ တွင် တည်ရိှသည့ ်အမှတ်(၆၀)၊ ဒဂုသံရီလိမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီး 

ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ဟု ေခ တွင်ေသာ ဓာတ်ေလှကားပါ (Penthouse+၈)ထပ် 

ကွန်ဒိတုိက်ု၏ (၄)လ ာ၊ တတယိထပ်၊ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် တပ်ဆင်အသုံးြပ 

ထားေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင် ပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ သံုးစဲွခွင့်၊ လက်ရိှထားပုိင်ခွင့်၊ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်စမီခံန် ခဲွလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်ရိှသည်ဟ ုေြပာဆိ ု

သ ူေဒ ခင်မျိးဦး [၉/မရတ(ိင်ု)၀၁၂၁၇၈]က အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအား ၎င်း လက်ဝယ် 

ထားရိှပိင်ုဆိင်ုပီး အြခားသတူစ်ဦးဦးထ ံတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ 

ထားြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ မူမူ[K/RGN ၀၀၂၈၈၇] ကဝယ်ယူရန် သေဘာတူလက်ခံသြဖင့ ်(၉-၆-၂၀၂၂) ရက် 

တွင် ေရာင်းဖုိးေငွအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ကိတင်စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 

ုိင်ပါေကာင်းှင့် ထုိသတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဤကွန်ဒုိ 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိဇူလိုင် (LL.B, D.B.L)  ေဒ စုစုဝင်း (LL.B)ေဒ အိဇူလိုင် (LL.B, D.B.L)  ေဒ စုစုဝင်း (LL.B)

(စ်-၅၁၀၃၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၇၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၇၃)အထက်တန်းေရှေန

Founder & CEO   Ph:09-881100298Founder & CEO   Ph:09-881100298

(July & Partners Law Firm)  ေဒ ေနာ်စိုးဝ  က် (LL.B)(July & Partners Law Firm)  ေဒ ေနာ်စိုးဝ  က် (LL.B)

Ph:09-770740528  (စ်-၅၁၅၅၉)အထက်တန်းေရှေနPh:09-770740528  (စ်-၅၁၅၅၉)အထက်တန်းေရှေန

ဦးသက်ပိုင်စိုး (LL.B)  Ph:09-424583733ဦးသက်ပိုင်စိုး (LL.B)  Ph:09-424583733

(စ်-၅၁၁၃၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၁၃၅)အထက်တန်းေရှေန 

Ph:09-451743846  Ph:09-451743846  

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရှမ်းတဲကီးေကျးရာ၊ ရာသစ် 

(၁)လမး်၊ အမှတ်(၁၂)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား ( ၃၉
၄၁ )ေပx အနံ(၂၁၁)ေပရှိ 

ေြမကွက်ကီးထမှဲ အလျား ( ၃၉
၄၁ )ေပ x အန ံ(၁၄၀)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဦးဝင်းိင်ု [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၃၈၄၁၅]

မှ လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ထားပီး အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ 

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၆၄၉၂၇]ထံမှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူပီး စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက် 

၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့ ်

ယခုေကညာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ

ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက က ်ုပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် (LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် (LL.B,D.B.L)ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ နယ်စပ်ထန်ိးချပ်မ  
ဆိင်ုရာ စမီခံန် ခဲွမ စနစ်တွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်ေသာ ေအာက်ပါ  ကွန်ပျတာှင့် 
ဆက်စပ်ပစ ည်း(၁၀)မျိးအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့ ်သတ်မှတ် 
ထားသည့် အမျိးအစား၊ Specification အတိုင်း တိကျမှန်ကန်စွာ တင်သွင်းိုင် 
ေသာ  ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ု ငန်းရှင်များမှ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ တင်သွင်းိင်ုေကာင်း 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
 (က) Storage Server   (၁) လုံး
 (ခ)  Firewall Network & Security (၁) လုံး
 (ဂ)  Network Management Switch  (၁) ခု
 (ဃ) Database Server (2Qty)   (၁) လုံး
 (င)  Web Server   (၁) လုံး
 (စ)  Desktop  Computer   (၅) လုံး
 (ဆ)  UPS (1.25 KVA)   (၅) လုံး
 (ဇ)  Online UPS      (၂) လုံး
 (ဈ)  Network  & Accessories   (၁) ခု
 (ည)  Rack   (၁) ခု
၂။  ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်းများ၏   အေသးစိတ် အချက်အလက်များအား 

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်တွင် ပူးတွဲေဖာ်ြပထားပီး တစ်ေစာင်လ င် (၁၀,၀၀၀) 
(ကျပ်တစ်ေသာင်းတိတိ) န်းြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ံုးချန်ိ 
အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်-
 (က) စတင်ေရာင်းချမည့်ေန   -  ၂-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ ၁၆-၆-၂၀၂၂ရက်
    (၁၆:၃၀) နာရီထိ
 (ခ)  တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက ် -  ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန၊ (၁၆:၃၀) နာရီ
 (ဂ)  တင်ဒါဝယ်ယူရန်ှင့်  -  အုပ်ချပ်ေရး၊ လူအရင်းအြမစ်ှင့ ်
  တင်ဒါတင်သွင်းရန်  နည်းပညာဌာန
    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်
    ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
    ုံးအမှတ် (၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရိှလုိပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-
၃၄၃၁၃၅၁) သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
ုံးအမှတ် (၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ် (၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁
ေဒ ဝင်းစ ာလ  င်  ှင့်  ေဒ တင်ေရ 

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရှင်သဒိ တ် 

(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၅/ခ)ေန ေဒ တင်ေရ ေဒ တင်ေရ  (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိသေိစရမည်။

တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင် ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင် 

ေပးေစလုိမ ေပးေစလုိမ  ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ(သုိတည်းမဟုတ်) 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

သင့က်ိယ်ုစားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့အ်မန်ိရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ  

ှင့ ်စပ်ဆိင်ုသည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှ 

ေနှင့် ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၃)ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် 

၁၀ ရက်) မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ 

တရားလိစဲွုချက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သ ိ

ေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက ်

ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက 

ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမီှြပလုပ်လုိသည့် 

စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်း 

မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၉)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                 (နန်းရ န်းလဲ့)                                                                 (နန်းရ န်းလဲ့)

                                                            မိနယ်တရားသူကီး                                                            မိနယ်တရားသူကီး

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊  (၁၀၈)ရပ်ကွက်၊  ဦးဖိုးလ  င်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၃၀) ၊ ေြမကွက် အကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)အကျယ်ရိှ  
 ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ  မိေြမစာရင်းတွင ် ဦးေဇာ်ေဇာ် [၈/စဖန(ိုင်)၀၄၇၄၈၄] 
ပါမစ်ေြမအြဖစ ်အမည်ေပါက် တည်ရှိပီး ေဒ ြမတ်မိုမို [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၈၂၅၀] မှ 
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက် ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ှင့ ်၎င်းသာလ င် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၂၈၁၄]က 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ  အေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍  အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေန  
ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သူဇာဝင်း [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၂၈၁၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်သူဇာဝင်း [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၂၈၁၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)ေဒ ေအးချမ်းမွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၄၇) (၁၉-၁၂-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၄၇) (၁၉-၁၂-၂၀၁၉)
အမှတ်-၃၉၈၊ ၆ (ဘီ)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ရာမရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၃၉၈၊ ၆ (ဘီ)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ရာမရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၂၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၂၃

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၉)၊ မဏိစ ာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၁၄)၊ ဦးေမာင်တင် အမည်ေပါက်ပါမစ်မရူင်းပါ ေြမအကျယ်  ေပ(၄၀x 
၆၀) အနက်မှ (တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ)(ပါမစ်မရူင်းြခမ်း) ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)
ရိှ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  ဦးေကျာ်ထူးလ  င်[၁၂/သကတ(ုိင်) 
၁၃၁၆၉၃]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာ
မရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးသက်ထွန်းဦး[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၇၃၁၁]မှ စရန် 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက် 
အတွင်းစာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီပီးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ-  န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ထွန်းဦး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ဦးသက်ထွန်းဦး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)                     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
                      ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊                         ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   
              ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉              ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၉)၊ ဗုိလ်ေစာေအာင်လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၇၃)၊ ဦးထွန်းုအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၃x၆၀)
အနက်မှ (မိတ ြခမ်း) ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ ေချာသူဇာ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၂၆၁၄၅]မှ အဆင့်ဆင့် 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အ င်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါ 
ေကာင်း  ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ ခင်ေလး[၉/မခန(ိုင်)၀၄၉၇၈၀]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ  ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-                            န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-                            န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေလး                            ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ေဒ ခင်ေလး                            ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)
                                                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)                                                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
         ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊          ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၅

Yangon Property Management Co.,Ltd      ှင့်    RONOC MYANMAR LIMITED

(၎င်းကိုယ်စားအေထွေထွမန်ေနဂျာ

ဦးအာကာဝင်း)

တရားလို                                                                         တရားပိင်တရားလို                                                                         တရားပိင်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တက သုိလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ေအးရိပ် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တက သုိလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ေအးရိပ် 

သာ(၂)လမ်း(စိမ်းလ့ဲရိပ်သာလမ်း)၊ အမှတ်(၂၂/ေအ)တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာေန သာ(၂)လမ်း(စိမ်းလ့ဲရိပ်သာလမ်း)၊ အမှတ်(၂၂/ေအ)တက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာေန 

တရားပိင် RONOC MYANMAR LIMITED (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူတရားပိင် RONOC MYANMAR LIMITED (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူသေိစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ုံးခန်းငှားရမ်းခကျန်ေငွအေမရိကန်ေဒ လာ တရားလိုက ုံးခန်းငှားရမ်းခကျန်ေငွအေမရိကန်ေဒ လာ 

(၈၀၄၈၁.၆၁)ယူနစ်ှင့် လ ပ်စစ်မီတာခေက းကျန်ေငွ (၇၂၁၂၆၀)ကျပ် (၈၀၄၈၁.၆၁)ယူနစ်ှင့် လ ပ်စစ်မီတာခေက းကျန်ေငွ (၇၂၁၂၆၀)ကျပ် ရလိုမ ှင့် 

ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရး 

ကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်   (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၀ 

ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်အထက်ပါေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင်  ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့်   စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က 

ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ် 

လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂)ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအာင်မျိးွန် )   (ေအာင်မျိးွန် )

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

 

{           }

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ရိပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁/ဥတ ရသီရိေြမာက်ရပ်၊ 

ေြမဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(်ဥ-၅၂၇၇)၊ ေဒ ရ န်းလဲ့မွန်ေဆ(ွဘ)ဦးြမင့်ေဆ ွ
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကုိ ဦးေဇာ်စည်သူ[၇/မလန(ုိင်)၁၁၄၄၈၆]
(ဘ)ဦးဝင်းေဇာ်ြမင့်မှ ေနြပည်ေတာ်စာချပ် စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ် ၁၁၅၅/၂၀၂၁(၁၂-၇-၂၀၂၁)တင်ြပ၍ ေဒ အအိဝိင်းိင်ု[၉/ပမန(ိင်ု)၁၉၃၂၆၉]
(ဘ) ဦးဝင်းိင်ု အမည်ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင် 
ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုး လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီ
ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုအယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို

အယူခံတရားပိင်များသို အေကာင်းကားစာအယူခံတရားပိင်များသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဒုတိယအယူခံမ အမှတ် ၈၂၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဒုတိယအယူခံမ အမှတ် ၈၂

ေဒ ေအးေအးု               ှင့်              ေဒ ခင်စန်းလွင်
(အယူခံတရားလို)             (အယူခံတရားပိင်)(အယူခံတရားလို)             (အယူခံတရားပိင)်
၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ 

တရားမပထမအယခူမံ -၁၈/၂၀၂၀အမ တွင် ချမှတ်ေသာ အမန်ိကိ ုအယခူမံ ။
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတး 

ဥယျာ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၃၄၉/က)ေန အယူခံတရားပိင ်ေဒ ခင်စန်းလွင် 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုးေတာ်မှ ချမှတ်သည့် 
အမန်ိကိ ုအယခူတံရားလိမှု အယခူမံ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင် 
စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိအုယခူမံ ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၁ရက်(၁၃၈၄ခှုစ်၊ 
ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်)တွင်ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မှ ချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက် 
ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရခွင့ြ်ပထားသ ူကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက် 
ခ့ဲလ င် ၎င်းအယူခံမ ကိ ုသင်မရိှသည့်အခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စီရင် ဆံုးြဖတ် 
လိမ့်မည်။

ထိုအြပင် သင်ကအယူခံိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဤအယူခံမ တွင် ဒီကရီကို 
တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂အရ ကန်ကွက်လိုလ င် 
ချနိ်းဆိုထားေသာ အချနိ်အတွင်း ဤကဲ့သို သင်ကကန်ကွက်ေကာင်း 
ဤအယူခံုံးေတာ်၌ အေကာင်းကား အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်ေနတွင ်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (မိုမိုေအာင်)         (မိုမိုေအာင်)
            လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး            လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်

 အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၄၉ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၇၇ ြဖစ်သည့် အမှတ်-၁၀၇၇၊ ဒူးယား(၅)လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဧရယိာ (ဝ.၀၆၁)ဧက အကျယ်ရိှ 
ေြမကွက်မှာ ေဒ ူပါကည်တင ်  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ 
အမည်ေပါက်ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာှင့အ်ရပ်ကတစိာချပ်တိုြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ကကခုိင် [၁၀/ရမန(ုိင်)၁၉၂၈၂၃] မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ 
ြဖင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းေြပာဆိုချက်အရ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငမွျားေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင ်မူရင်းစာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

“ဖခင်အမည်မှန်”“ဖခင်အမည်မှန်”
ြပည်မိ၊   ေရ တံခါး  အ.ထ.က 

(Grade-10)တွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ မှင်းသဇင်၏    ဖခင်  
အမည်မှန်မှာ ဦးရဲြမင့်ထွန်း ြဖစ်ပါ 
သည်။

ဦးရဲြမင့်ထွန်းဦးရဲြမင့်ထွန်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၅၅)၊ (ေလးလ ာ(A)၊ ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (တုိက်၏မျက်ှာမူရာ ဘယ်ဘက်ခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂'x၅၀') ဟေုခ တွင်ေသာ ေရ၊ မီးစု ံပါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ဝယ်ထားရှိေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်၍ အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ 

ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုြပသူ ေဒ ေဌးေဌးု [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၀၂၁၃] ထံမှ 

က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေအာင်သူရေကျာ ်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၂၆၆၃]က အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးစီးေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမတ်မွန်ေအာင်  ေဒ ေအးြမတ်သူေဒ ြမတ်မွန်ေအာင်  ေဒ ေအးြမတ်သူ

(LL.B), WIPO (Switzerland), အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၃၁)(LL.B), WIPO (Switzerland), အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၃၁)

DCBL (UK ABE endorsed)    ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၈၂၀၇၇DCBL (UK ABE endorsed)    ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၈၂၀၇၇

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၄၈၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၄၈၆)

အမှတ်(၁/က)၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁/က)၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း(၂)လမ်း၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၂၇၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၂၇၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၅/ရပ်ကွက်၊ သိဂ   (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၀/ 

က)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၀/က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပ (အလျားx 

အနံ) (၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ေြမဂရန် အမျိးအစားဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၏ တရားဝင်အမည်ေပါက ်

သူများမှ ေရာင်းချခဲ့ပီး အဆက်အစပ်စာချပ်မူရငး်များြဖင့် ယေနတိုင်ပိုင်ဆိုင ်

ထားသ ူေဒ ခင်စမ်းကည် [၁၂/ကခက(ိင်ု) ၀၀၃၅၃၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ မိမိေဇာ် [၁၁/မအန(ိုင်)၀၄၇၉၂၉]သည် (၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ှစ်ဦး 

သေဘာတူ ေြမကွက်ှင့ ် ေနအိမ်အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပး 

ကတိစာချပ်ကိုချပ်ဆိုပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို အသိသက်ေသများ 

ေရှတွင ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အေဆာက်အဦတုိှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများ ယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူများမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် 

ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ 

၎င်းေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အေဆာက်အဦအား လက်ေရာက်လက်ခံေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀)

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

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ေမာင်ကိကုိခုန် [၁၂/ဒလန 

(ိုင်)၀၆၄၀၂၄]၏ သေ  ဘာသား  S.I.D 

ကတ်နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက   အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်    ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါ 

သည်။ ဖုန်း ၀၉-၇၇၁၄၂၈၅၇၉ဖုန်း ၀၉-၇၇၁၄၂၈၅၇၉

ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-စမီကံန်ိး ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-စီမံကိန်း 

(၁)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄  စမီကံန်ိး(၁)ြမင်သာ၊ ွယ်သာဂလီမ်း၊ (၁)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄  စမီကံန်ိး(၁)ြမင်သာ၊ ွယ်သာဂလီမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၅၉၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ထဲမှ ေြမကွက်အမှတ်-၂၅၉၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ထဲမ ှ

တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x ၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေပ(၂၀x ၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်

အထက်ပါေြမှင့ ်အမ်ိအား ဂရန်အမည်ေပါက်သ ူေဒ တင်ကိင်[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၀၀၅၄၂]ထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့်  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍    

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးထွန်းလွင်[၁၃/လရန(ိင်ု) 

၀၁၀၄၂၃] ှင့ ်ေဒ သန်းဲွ[၁၃/လရန(ိင်ု)၀၁၀၄၂၂]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံား 

ခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အမည်ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လုိပါက 

ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးစီးေအာင ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မင်းိုင်(LL.B)                ေဒ အိ ာကည်တင်(LL.B),(DIL)ဦးေဇာ်မင်းိုင(်LL.B)                ေဒ အိ ာကည်တင(်LL.B),(DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၇၇)

ဖုန်း-၀၉၇၉၉၃၇၇၆၉၁                       အမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ(ဘ)ီ၊ ဘယသဒု ိလမ်း၊ ဖုန်း-၀၉၇၉၉၃၇၇၆၉၁                       အမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ(ဘ)ီ၊ ဘယသဒု ိလမ်း၊ 

                  ပုသိမ်ွန်စံြပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊                   ပုသိမ်ွန်စံြပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

                 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁                 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)

မိနယ်၊ အ.ထ.က(၂)တွင် ပညာသင် 
ကားေနေသာGrade(10)မှ အဖ 
ဦးစန်းလွင်ဦး၏ သားေမာင်ေကျာ်ေဇာ 
ဟန်၏ အမည်မှန်မှာ ေမာင်ဖိးြပည့ ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရှမ်းတဲကီးေကျးရာ၊ ရာသစ် 

(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား (       ) xအနံ (     )ရိှ ေြမကွက ်

ကီးထဲမှ အလျား (       )x အနံ (၁၄၀') ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ  ဦးလှစိုးေဝမှ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားပီး အဆိပုါ 

ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးမျိးေဇာ်ထွန်း[၁၂/ရပသ(ိုင်) 

၀၃၉၀၇၈]ထံသို  ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် 

သေဘာတူပီး စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့ ်ယခုေကညာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) 

ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် (LL.B,D.B.L,D.I.L)          ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် (LL.B,D.B.L)ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L)          ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

၃၉'
၄၁'

၂၁၀'
၂၁၁'

၃၉'
၄၁'



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

မင်းဓမ ကုန်းေတာ် ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမုနိ မင်းဓမ ကုန်းေတာ် ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမုန ိ

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး(ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား)ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး(ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား)

နယုန်လြပည့်ေန  မဟာသမယသုတ်ပူေဇာ်ပီး နယုန်လြပည့်ေန  မဟာသမယသုတ်ပူေဇာ်ပီး 

အသံမစဲမဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲအသံမစဲမဟာပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ

အခမ်းအနား ကျင်းပမည်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
မင်းဓမ ကုန်းေတာ်    ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမုန ိ

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး(ေကျာက်ေတာ်ကီးဘရုား)၏ (၁၂)လရာသ ီ

ပဲွေတာ်များအနက်၊ ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေန  (၁၃-၆-၂၀၂၂)

ရက်ေန(တနလ  ာေန ) ေနထူးေနြမတ်၌ ဗုဒ ဓီတာဝိမုတ ိအသင်း 

သီလရှင်ဆရာကီးများမှ ဘုရားကီးဂ ကုဋီတိုက်တွင် မဟာ 

သမယသုတ်ပူေဇာ်ပီး အသံမစဲမဟာပ  ာန်းပူေဇာ်ပွဲကို (၁၃-၆-

၂၀၂၂)ရက်ေနမှ (၁၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ (၆)ရက်တိုင်တိုင် 

ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ရဟန်းရှင်လူြပည်သူများပါဝင်

ကုသိုလ်ြပိုင်ပါေကာင်း   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

 ဗဒု ဓတီာဝမိတု ိအသင်း သလီရှင်ဆရာကီးများှင့်  ဗုဒ ဓီတာဝိမုတ ိအသင်း သီလရှင်ဆရာကီးများှင့် 

 အလှရှင်များ အလှရှင်များ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ စိုက်ပျိးေရး 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၃၁)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးကည်ဝင်း 
[၅/ရဘန(ုိင်)၀၃၁၂၈၅] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် 
တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ
ေကာင်းအဆိြုပသူ ေဒ လှလှဝင်း[၇/ပမန(ုိင်)၁၀၅၃၆၇]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့အ်ညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
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ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)
(LL.B, D.I.L) (LL.B,D.B.L, D.I.L, WIPO (LL.B, D.I.L) (LL.B,D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)witzerland)

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

 အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း  အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ၂၉-ရပ်ကွက်၊  သုဝဏ ၊ 
ေကာက်လျင်လမ်း၊   အမှတ် (၁၆၇)တွင်   ေနထိုင်သည့်    ဦးရဲသန်း 
(ဘ) ဦးတင်ွန်  [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၁၇၂၃]မှ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပဂုလံမ်း၊ အမှတ် (၆၇၂)၊ ၄-လ ာ၊ ညာဘက်အြခမ်း 
တွင်ေနထုိင်ေသာ  ေဒ သဲုေအာင် (ဘ) ဦးြမေအာင်[၁၃/လလန(ုိင်) 
၀၉၀၇၉၀]ကိုင်ေဆာင်သူအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင ်
ုံး၏ (၃၁-၁၀-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 
(၂၈၄၁၂/၂၀၁၉)ြဖင့်   လ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါသည်။   အဆိုပါအေထွေထွ 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအား က န်ေတာ်ဦးရသဲန်းမှ ဤသတင်းစာေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 ဦးရဲသန်း ဦးရဲသန်း
 ဖုန်း-၀၉-၆၈၇၃၄၆၅၅၅ ဖုန်း-၀၉-၆၈၇၃၄၆၅၅၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၅
ဦးစိုင်းထွန်းေကျာ(်ခ)ချနိ်ယုံေယာင်  ၁။ ေဒ မိုး
(၎င်း၏တရားုံးကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူ ှင့် ၂။ ေဒ ငိမ်းေရ 
ဦးေဇာ်ေအာင်)  ၃။ ေဒ ခင်ေဌး
  ၄။ ေဒ သီတာဝင်း
  ၅။ ေဒ သန်းသန်းဦး (ကိုယ်တိုင်ှင့ ်
   ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၇ တို၏ကိုယ်စားလှယ)်
  ၆။ ေဒ ေအးသန်း (ကွယ်လွန်သူ
   ဦးွန်ေမာင်၏ တရားဝင်
   ကိုယ်စားလှယ)်
  ၇။ ေဒ ေမာ်ေမာ်
  (တရားလို)  (တရားပိင်များ)  (တရားလို)  (တရားပိင်များ)

(ယခင်လိပ်စာ)အမှတ်-၈၆၃/၈၆၄၊ က့ံေကာ်လမ်းေထာင့်၊ မဟာဗ လလမ်းမကီး၊ 
ေမှာ်စက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး(ယခလုပ်ိစာမသ)ိေန (၁) ေဒ မိုး 
(ယခင်လိပ်စာ) အမှတ်-၈၈၂၊  နာဂသိဂ   လမ်း၊  ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊  ဒလမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး(ယခုလိပ်စာမသိ)ေန (၂) ေဒ ေအးသန်းတို သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက တရားပိင်များှင့် ၎င်းတိုှင့်ဆက် ယ်သူများ 
ကျးေကျာ်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိများအားဖယ်ရှား၍ ေြမကွက်လက်ေရာက်ရလိ ု
ေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်ေန ) 
မွန်းမတည့မ် ီနနံက် (၁၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချ 
ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာ  
ေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့်   စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (လင်းမင်းထွန်း) (လင်းမင်းထွန်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

} }
အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း

ဖခင် ဦးေဇာ်ေဇာ်ိင်ု[၁၂/သဃက 
(ုိင်)၁၆၄၆၈၁]၊ မိခင် ေဒ ေမခုိင်ဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၁၁၅၀]တုိ၏သား 
ေအာင်စစ်ပိုင်(ခ)ေအာင်ဘုန်းစစ်ပိုင ်
အား     ေအာင်ေကာင်းဆက်ဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖ ဦးရဲွန်၏သား အထက(၂) 

သာေကတ၊ အ  မတန်းတွင် ပညာ 
သင်ကားေနေသာ ေမာင်eာဏ်ထက် 
ေအာင်အား    ေမာင်eာဏ်လင်းဟ ု
ေခ ပါရန်။

ေမာင်eာဏ်လင်းေမာင်eာဏ်လင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၇/အေရှ)၊ ေြမကွက်အမှတ  ်
(၉၉၁/က)၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၉၉၁/က၊ 
ေအာင်သေြပအေရှ (၁၂)လမ်း၊  (၇)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေမာင် 
ေမာင်လွင်(TTN-၁၃၄၁၈၆)၊ ေဒ ခင်ေဌး 
က ယ်(TKA-၁၄၃၆၇၅)၊ ေဒ ွန်တင် 
(CE-၀၇၇၃၄၈) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမအား တရားလို ေဒ ြမြမဝင်းမ ှ
တရားပိင ်ဦးေမာင်ေမာင်လွင်၊ ေဒ ခင် 
ေဌးက ယ်၊ ေဒ ွန်တင်တုိအေပ  ရန်ကုန် 
အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၏ ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၄၁၉ ြဖင့် မှတ်ပုံ 
တင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပး 
ေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုရာ အိုင်ဒီကရီ 
ရရှိခဲ့သြဖင့် (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
အိုင်ဒီကရီတာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ရန်ကုန်
အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၏ ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၂၄ (၂၃-၁၂- 
၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ်မှတ် 
တမ်းတာဝန်ခံမိတ မှန်၊      ဂရန်မူရင်း၊ 
ိင်ုငသံားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ 
တရား ံးများကိုယ်စား  ဘီလစ်  ေဒ ြမ 
သီတာလ  င်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၄၁၂၃]မှ 
ေြမကွက်၏ အစတ်ိအပိင်ုးအား အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း     အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမ 

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေကာင်စီလမ်း၊ အမှတ်(၁၁)ေန ဦးသစ်လွင် [၁၂/သလန 

(ိင်ု)၀၇၇၇၄၅]၊ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၇၂၆၉၆]၊ ဦးေအာင်လွင် 

[၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၉၀၄၈]၊ ဦးမျိးြမင့် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၂၆၉၇]တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမ 

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၇/က)တွင် တည်ရိှသည့ ်အကွက် 

အမှတ်(၁၂)၊ ြမနီစီပါယ်ုံးကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၂/ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၇၉) 

ဧကအကျယ်ရိှ ဦးဘုိးေကာက်၊ ေဒ စိန်စိန် အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ကုိ 

မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ ်(၄၄/၂၀၀၂) ြဖင့် ဦးတင်ြမင့(်ခ)

ေဟာ်ေမာ်(ခ)ေမာင်ေမာ်က မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ 

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေသာ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုး 

ခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေကာင်စီလမ်း၊ အမှတ်(၁၁)

တွင်တည်ရိှသည့ ်အကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ြမနစီပီါယ်ုံးကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၆၂)၊ 

ဧရယိာ (၀.၁၅၉)ဧကအကျယ်ရိှ ဦးတင်ြမင့ ်အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်(၂)

ကွက်တုိ၏ ပုိင်ရှင် ဦးတင်ြမင့်(ခ)ေဟာ်ေမာ်(ခ) ေမာင်ေမာ်ှင့် ေဒ ေစာလ  င် 

တုိသည် တုတ်+ဗမာလူမျိး၊ ဗုဒ ဘာသာကုိးကွယ်သူများြဖစ်က၍ တရားဝင် 

အကင်လင်မယားများေတာ်စပ်ကပီး သားသမီး(၆)ဦးြဖစ်ေသာ ဦးသစ်လွင်၊ 

ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၊ ဦးေအာင်လွင်၊ ဦးမျိးြမင့်၊ ဦးေလးလွင်၊ ဦးသိန်းလွင်တို 

ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးတင်ြမင့(်ခ)ေဟာ်ေမာ်(ခ)ေမာင်ေမာ်မှာ 

(၆-၁၁-၂၀၁၅)ရက်ေနကလည်းေကာင်း၊ မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ေစာလ  င်သည် 

(၂၈-၄-၂၀၁၈) ရက်ေနကလည်းေကာင်း၊ ဦးေလးလွင်သည် (၁၂-၈-၂၀၁၉)

ရက်ေနကလည်းေကာင်း၊ ဦးသိန်းလွင်သည် (၅-၁၁-၂၀၁၄) ရက်ေနက 

လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ကပါသည်။ မိဘများှင့် ညီအစ်ကို 

(၂) ဦး ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမကွက်ဧရယိာ(၀.၀၇၉) 

ဧကှင့် ဧရိယာ (၀.၁၅၉) ဧကအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ ်

ေသာ ဦးသစ်လွင်၊ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၊ ဦးေအာင်လွင်၊ ဦးမျိးြမင့်တုိမှ သန်လျင် 

မိနယ် စာချပ်စာတမ်းုံးတွင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း မ က်ဟ 

ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိမုည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့်တကွ ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင် 

မှတ်ပံုတင်စာချပ် ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးထွန်းလှ (LL.B) ေဒ သီရိဦး (LL.B) (LL.M) ဦးထွန်းလှ (LL.B) ေဒ သီရိဦး (LL.B) (LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၉၃၁၄) (စ်-၁၁၂၃၀) (စ်-၉၃၁၄) (စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၁ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၁ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။  ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံတူးေဖာ်/ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင် ့ဝယ်ယူလိုပါသည-်

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး(၄၁/၁၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၉၅၀ 

- ခ)၊ ေအာင်သခုလမ်းလပ်ိစာပါ ေပ(၂၀)xေပ(၆၀)ေြမှင့ ်ေြမကွက်ေပ တွင်ရိှေသာ 
အမ်ိအေဆာက်အအုှံင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထား 
သည့် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-[၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၆၁၃၇] ကုိင်ေဆာင်သူ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမ အမည်ေပါက် ေဒ သန်းသန်းဦးထမှံ မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၁/မပန(ိင်ု)၀၆၃၉၉၄] 
ကိင်ုေဆာင်သ ူဦးထွန်းေကျာ်မှ ဝယ်ယရူန် သေဘာတူပီးြဖစ်ကာ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ပုိင်း ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက် 
ပီးကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
အေထာက်အထားများှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ပါ အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ ှင်းဝတ်ရည် (LL.B) (စ်-၂၇၄၉၅/၂၀၀၈)ေဒ ှင်းဝတ်ရည ်(LL.B) (စ်-၂၇၄၉၅/၂၀၀၈)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၉၂-ခ)၊ ဧကရာဇ်(၃)လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၉၂-ခ)၊ ဧကရာဇ်(၃)လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၆၅၃၈၀ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၆၅၃၈၀

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၁) ၂-ခန်းတဲွ၊ ၅-ထပ်တိက်ု၏ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၁) ၂-ခန်းတဲွ၊ ၅-ထပ်တိက်ု၏ 

ေြမညီထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ အခန်းှင့် စတုတ ထပ် (ေြခရင်းခန်း)        ေြမညီထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ အခန်းှင့် စတုတ ထပ် (ေြခရင်းခန်း)        

    အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း (၂)ခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း    အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း (၂)ခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအား ေမတ ာြဖင့်ေပးကမ်းြခင်း အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ြခင်းကိ ုအရပ်ကတိ 

စာချပ်ြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွေဒ တင်တင်ေထွး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၄၄၉၈]ှင့် ေဒ အိအိေထွး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၈ 

၄၀၇] တိုသည် ေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၂၆၂၁]ထံမှ လက်ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းများှင့်ပတ်သက်ပီး က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများ သေဘာတူသိရိှြခင်းမရိှဘဲ မည်သူ 

တစ်စုံတစ်ဦးကမ  ဝင်ေရာက်၍ အကျိးခံစားြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ေနထိုင်၍ကျးေကျာ်ြခင်း မြပလုပ်ကပါရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို ြပလုပ်မ များရှိခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

    လ ဲအပ် န်ကားသူများ       ေဒ ခင်ေရ ဦး (LL.B)  ေဒ တင်ှင်းယု (LL.B)     လ ဲအပ် န်ကားသူများ       ေဒ ခင်ေရ ဦး (LL.B)  ေဒ တင်ှင်းယု (LL.B) 

    ေဒ တင်တင်ေထွး       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    ေဒ တင်တင်ေထွး       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

    [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၄၄၉၈]     (စ်-၁၀၈၉၉/၃၀-၆-၂၀၁၆) (စ်-၁၂၁၃၀/၂၈-၂-၂၀၁၇)    [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၄၄၉၈]     (စ်-၁၀၈၉၉/၃၀-၆-၂၀၁၆) (စ်-၁၂၁၃၀/၂၈-၂-၂၀၁၇)

    ေဒ အိအိေထွး       ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅  ဖုန်း ၀၉-၄၂၅၃၀၉၅၃၃    ေဒ အိအိေထွး       ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅  ဖုန်း ၀၉-၄၂၅၃၀၉၅၃၃

    [၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၈၄၀၇]      ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂    [၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၈၄၀၇]      ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-ဈ၊ ဧရာ(၂)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၁၃၊ ေြမငှားဂရန ်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်စိန်(AB-၀၁၆၁၉၀)+ 
ေဒ စကီနာ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၂၄၃၉]၊ ေြမငှားစာချပ်အမှတ-်(မဥ/ဈ-၅၆၀/၉၃)
အလျား(၄၀)ေပx အနံ (၆၀)ေပ ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ထဲမ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရ 
ေသးေသာေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း အလျား (၂၀)ေပxအန(ံ၆၀)ေပေြမှင့ ်အေဆာက် 
အအုံ၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်စိန+်ေဒ စကီနာတို
ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်သားှင့ေ်ခ းမများြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်စိုး[၁၂/ဥကမ (ိင်ု) 
၀၂၂၄၄၆]၊ ေဒ ခင်ဝင်းရီ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၄၇၇၉]တိုမှ ၎င်းတိုအေမွဆက်ခံ 
ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု အဆုိြပေသာေကာင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ် 
တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝြမခိုင်(LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝေဝြမခိုင(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၄၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၄၂၃)
အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်  အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ် 
တရားုံးအနီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၁၂၆တရားုံးအနီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၀၁၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ သုန ာလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်(ဇ)၊ ေြမကွက်(၅၉၀)၊ အမည်ေပါက်(ဦးေစာထွန်းရင်)အကျယ်အဝန်း (၂၄၀၀ 
စတုရန်းေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု(၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ေနစွဲပါ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင ်
ထားေကာင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ စီမံခန်ခွဲလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်
ခွင့ရိှ်ေကာင်း မ က်ဟဝန်ခ ံကတြိပချက်များြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း အဆိြုပ 
ကမ်းလှမ်းသ ူဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၄၉၇၇]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်တင်ယု(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန )စ်-၁၃၃၁၈/၂၀၁၇ေဒ တင်တင်ယု(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန )စ်-၁၃၃၁၈/၂၀၁၇
အမှတ်-၁၀၄၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၀၄၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉၄၂၀၀၃၉၀၂၈ဖုန်း-၀၉၄၂၀၀၃၉၀၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂/ေရ ေပါက်ကံ)၊ ငမုိးရိပ်ေချာင်းပတ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၁၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၆၀ေပx၈၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ (၄၈၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာ
ယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ စ ာဝင်းြမင့် [၁၂/ကတတ 
(ုိင်)၀၀၁၃၈၀]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးေကျာ်ေဇယျထွန်း [၁၂/ဒဂမ(ုိင်) 
၀၀၅၂၈၃]သည် ''ှစ်ဦးသေဘာတအူေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်''ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 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။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ န်ကားချက်အရ   က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် 

မဇာရီတင်ြမ [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၃၈၉၀၇]တိုသည် ယေနအချနိ်အထိ 

အစ လာမ့်တရားေတာ်အရ  အကင်လင်မယားအြဖစ်တည်ရှိေနပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေတာ်ယုပ်  ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)ဦးေတာ်ယုပ်  ေဒ နန်းစ ာဝင်း(LL.B)

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၅၅၇၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၅၅၇၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၁၉၊ ၃-လ ာ၊ ၉၁ လမ်း၊   (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)အမှတ်-၁၁၉၊ ၃-လ ာ၊ ၉၁ လမ်း၊   (စ်-၁၂၂၃၈/၁၄-၃-၂၀၁၇)

ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်    အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာဂ့ဏ်ုရည်လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်    အမှတ်-၉၀၊ ြမန်မာဂ့ဏ်ုရည်လမ်း၊ 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                     ကန်ေတာ်ေလး၊ မဂ  လာေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                     ကန်ေတာ်ေလး၊ မဂ  လာေတာင်

                    ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                    ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

                                                  Ph:09-43163668, 09-421101084                                                  Ph:09-43163668, 09-421101084

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၉(က)ရပ်ကွက်၊ ြမသီတာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၄/ခ)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x ၆၀) ခံေြမအား ေြမချပါမစ် အမည်ေပါက်  
ဦးြမင့်ေဆွ(YKN-016522) ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ အဆက်ဆက် စာချပ်များြဖင့ ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ ေဒ သတီာွန် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၃၈၆၈၃]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 
မမိတိစ်ဦးတညး် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွ  တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီး
ြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၃၆)၊တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၃၆)၊
အခန်း-၃၀၄၊ တိက်ု(၃၃)၊ စ-ီ၁၀ လမ်း၊ ယဇုနဥယျာ်မိေတာ်။ ဖန်ုး-09-42019887အခန်း-၃၀၄၊ တိက်ု(၃၃)၊ စ-ီ၁၀ လမ်း၊ ယဇုနဥယျာ်မိေတာ်။ ဖန်ုး-09-420198878

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅/

သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆/က-၉ဒီ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၆)ဧက၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၂၆/ခ-၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၁၂)ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၂၆/ဃ-၁)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၅၀)ဧကအသီးသီးရိှ ေဒ ခင်ေအး(ခ)ေရာင် လိင်ု အမည်ေပါက် 
သည့ ်B ေြမပိင်ုေြမ၊ လ/န-၃၉(အမ်ိရာေြမသတ်မှတ်) ေြမကွက်(အရပ်ေခ ) 
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတးယု်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅U)ဟေုခ တွင် 
သည့် ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်
ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်ေအး(ခ) ေရာင် လိုင်[၁၂/
ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၂၁၈]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်ဦးဝင်းေအာင်

LL.B, D.M.L, D.B.LLL.B, D.M.L, D.B.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)

ဖုန်း-09-421123371ဖုန်း-09-421123371

  အများသိရှိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ှင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဆရာစံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉၆)၊ အလျား(၆၀)ေပx အနံ(၄၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ေြမကွက်ေပ ရိှ ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်အမ်ိှင့တ်ကွ  ေြမေပ  ေြမေအာက်ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ု 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကုိ လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု 

အဆုိြပသူ ေဒ သန်းသန်းြမတ် (ဘ)ဦးြမင့်ေဆွ [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၂၁၇၀၈]ထံမှ ေဒ တင်တင်ခုိင် 

(ဘ) ဦးလှထွန်းြဖ  [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၅၆၁၃၃]က ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီပီး အေရာင်း 

အဝယ်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရိှပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ပ်ိင်ုဆိင်ုမ  စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်

ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးစီးသည် 

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ တင်တင်ခိုင်(ဘ) ဦးလှထွန်းြဖ ေဒ သ ာေအးမွန်(LL.B)ေဒ တင်တင်ခိုင်(ဘ) ဦးလှထွန်းြဖ ေဒ သ ာေအးမွန်(LL.B)

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၆၁၃၃]                     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၁၄၅)[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၆၁၃၃]                     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၁၄၅)

အမှတ်(၄၀)၊ ထူပါုံ(၂၁)လမ်းေရှ၊          အမှတ်(၅၉၁)၊ ယုဇန(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ ထူပါုံ(၂၁)လမ်းေရှ၊          အမှတ်(၅၉၁)၊ ယုဇန(၄)လမ်း၊ 

(၂/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊(၂/ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊

သာေကတမိနယ်။                      ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်။                      ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ည/ရပ်ကွက်၊ ေခမာေကျာင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၇၃/က)ရိှ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(ည)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၃/က)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၂၀x ၆၀)ေပှင့် အေဆာက်အဦ(၂)ထပ်တိုက်ခံအိမ်ကို  
အမည်ေပါက်ဦးြမင့်ေအာင်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၅၆၈၂]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ဝန်ခံပီး ေရာင်းချရန် အဆိြုပရာတွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူလည်း ဝယ်ယ ူ
ရန်သေဘာတူညီပါသြဖင့် (၆-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသ ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့် မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက (၇)ရက် 
အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ အြပည့အ်စုတံင်ြပ၍ ကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ် အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ေအးဦးေမာင်ေမာင်ေအး

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

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-09-43073318, 09-400029993ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-09-43073318, 09-400029993

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတုိးချဲ အဆင့် 

(၂)၊ မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှတပ်ကပ်ေအးဝင်းအမည်ြဖင့ ်
ချေပးသည့ ်(သန်ိးေလးဆယ်သွင်း)ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၅)ဟေုခ တွင်ေသာ 
အလျားx အနံ  (၄၀x ၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ကုိ ဆက်စပ်စာချပ်၊ စာရက် 
စာတမ်းများှင့ ်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ အဆိြုပသ ူဦးေကျာ်စိုးေအာင် 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၀၉၆၈]၊ အမှတ်(၉၉)၊ ထန်းပင်ကန်ုး(၁)လမ်း၊ ထန်းပင် 
ကုန်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိေနသူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း ခံေြမအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး(၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းထွန်းစိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)ဦးထွန်းထွန်းစိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၂၈၅)(၈-၃-၂၀၀၄)

အမှတ်-၁၃/၉၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်-၁၃/၉၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၈၄၅၈၄၉

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ သာစည်မိေန ေဒ တင်ြဖြဖစုိး[၉/သစန 

(ိုင)်၀၃၆၈၁၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည-် 

၎င်း၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ဇဲွသူလင်း [၁၀/ပမန(ုိင်) ၁၃၇၆၀၇]သည် 
မိခင်၏ ဆုိဆံုးမမ များကို နာခံြခင်းမရိှဘဲ  အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင် 
ြပမူေနထိုင်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် စွန်လ တ်လုိက် 
သည်။ (ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ် ေသာ မည်သည့်ကိစ ရပ်ကိုမ  
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။)                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နီနီေအး LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.Lေဒ နီနီေအး LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L
DL(101), WIPO (Switzerland) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၈၉)DL(101), WIPO (Switzerland) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၈၉)
အမှတ်(၁၀၁)/ဒီ၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁)/ဒီ၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အမည်ေြပာင်းြခင်းအမည်ေြပာင်းြခင်း
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်ေန ဦးေကျာ်မင်းသ ူ

[၁၄/လကန(ုိင်)၁၁၃၂၄၀]၏သား အ.မ.က 
(၂၀)သဃ  န်းက န်း၊ စတုတ တန်း တက်ေရာက် 
ေနေသာ       ေမာင်မင်းေအာင်လ  င်အား 
ေမာင်ြမတ်သူေအာင်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ ပါ 
ရန်။                     ေမာင်ြမတ်သူေအာင်ေမာင်ြမတ်သူေအာင်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။  မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း လက်ေအာက်ရိှ ခိင်ု/မိနယ် 
များတွင် ထန်ိးသမ်ိးြပြပင်ေရး လပ်ုငန်းများအတွက် အသုံးြပရန် လိအုပ်သည့ ်ဓာတ်အား 
လိုင်းှင့် ဓာတ်အားခွဲုံပစ ည်းများ ဝယ်ယူြခင်း တင်ဒါ(၇)ခုအတွက် ေဈး န်းအား 
ြမန်မာကျပ်ေင(ွkyat)ြဖင့် ပစ ည်းဝယ်ယူလိုပါသည-်
 တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၃-၆-၂၀၂၂ရက်
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၇-၆-၂၀၂၂ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချတင်သွင်းရမည့ ် - မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး
 ေနရာ  ေကာ်ပိုေရးရှင်း ၂၇လမ်း၊ ၇၇X၇၈ကား၊
   ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။
၂။ တင်ဒါပံုစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကုိ အထက်ပါလိပ်စာတွင် သတ်မှတ် န်းထား 
အတိုင်း ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ သရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၂-၄၀၇၃၈၀၁၊ ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ 
တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
                                                                    တင်ဒါေကာ်မတီ                                                                    တင်ဒါေကာ်မတီ

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၄၀)ဟ ုေခ တွင် သည့ ်ဦးခင်ေဌး[၁၂/

ဗဟန(ိင်ု)၀၈၀၉၀၉] အမည်ေပါက် (ပါမစ်) ေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ုအဆင့်ဆင့်ဆက်စပ် စာချပ်များြဖင့ ်လက်ဝယ်ထား၊ ပုိင်ဆုိင်၊ စီမံခန်ခဲွ၊ 

လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သင်းသင်းခုိင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 

၀၆၀၁၂၃] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ချစ်မိုးပွင့ ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၈၂၄၆၄]က 

အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို တိုက်ိုက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ကျန်ေငမွျား 

ေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးမွန် (LL.B)ေဒ ေအးေအးမွန် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၉၄၆)

အမှတ်(၅၇၄)၊ တနသ  ာရီလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၅၇၄)၊ တနသ  ာရီလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၈၃၁၃၂၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၈၃၁၃၂၅

(၂-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၂) ရှိ (၂-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၂) ရှိ 

ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၉၇၁]၏ ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၉၇၁]၏ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍အများသိေစရန်ေကညာြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ အမှတ် (၇၆)၊ ဒုတိယ 

ထပ်ေန ေဒ ေစာဟမ်ိ(ခ)ေဒ လှလှသန်ိး [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၈၁၉၉] ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည-်

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

ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၁)၊ ဧရိယာ(ဝ.၁၆၇)ဧက ေြမှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

၂။  ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက် ၊ (၅)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၇၆)၊ 

ဒုတိယထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ)၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။

၃။  ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၁၃၈)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၆/၁၈)၊ 

အမှတ်(၁၈) ဘက်အြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ ေပx ၄၂ ေပ) ရိှ ပထမထပ် တိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကို  ေဒ ေအးေအးဝင်းမ  ှ

၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးလှမျိးေအာင်(ခ) ဦးေထွးေလး ပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့်ရိှေသာ 

အစုအားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ အြခားနည်းတစ်စုံတစ်ရာြဖင့် စီမံခန်ခွဲ 

လ ဲေြပာင်းြခင်းများအား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိပါေကာင်း ေကညာခဲ့ပါသည်။

ဖခင်ကီး ဦးအစီးှင့် မိခင်ကီး ေဒ ွန်တို၏ သားသမီးအရင်းများမှာ (၁) 

ေဒ ေစာေဝ(ခ)ေဒ လှလှေဝ၊ (၂) ေဒ ကန်ေစာေရာင်(ခ) ေဒ လှလှရီ၊ (၃) ေဒ ဘန်ူ 

(ခ) ေဒ လှလှြမင့်၊ (၄) ေဒ ေစာဟိမ်(ခ) ေဒ လှလှသိန်း၊ (၅) ဦးလှမျိးသိန်းှင့် (၆) 

ဦးလှမျိးေအာင်တိုြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ဘန်ူ(ခ) ေဒ လှလှြမင့်သည် (၁၂-၁-၂၀၀၇) 

ရက်တွင် လည်းေကာင်း၊ ဦးလှမျိးသိန်းသည်(၁၆-၆-၂၀၀၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

ဦးလှမျိးေအာင်သည် (၂-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီသီး ကွယ်လွန်ခ့ဲကပါ 

သည်။ ဦးလှမျိးေအာင်၏ဇနီးမှာ ေဒ ေအးေအးဝင်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁) ေြမှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးသည် ေဒ လှလှြမင့် (BGE-၁၇၇၅၀၀) အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒ လှလှြမင့်သည ်အပျိကီးဘဝြဖင့ ်(၁၂-၁-၂၀၀၇) ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ၎င်း၏ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းအရပ်ရပ်ကုိ ညီမြဖစ်သူ ေဒ ေစာဟိမ်(ခ) ေဒ လှလှသိန်း တစ်ဦးတည်းသာလ င်  

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၂) တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ေဒ ဘန်ူ(ခ)

ေဒ လှလှြမင့်မှ ၁၉၈၀-ခုှစ်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ ေနအိမ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း 

ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ် (၃) တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ေဒ ေစာဟိမ်(ခ) 

ေဒ လှလှသန်ိးမှ ၂၀၂၀-ခှုစ်တွင် တိက်ုခန်းအပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

ထိုေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်စ်(၁)ှင့် (၂)ပါ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများမှာ ေဒ ဘန်ူ(ခ)ေဒ လှလှြမင့် ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ပီး ၎င်းကွယ်လွန် 

ပီးေနာက် ေဒ ေစာဟိမ်(ခ)ေဒ လှလှသိန်းသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်း ဥပေဒှင့်အညီ 

တရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ပီး၊ အထက်ေဖာ်ြပ 

ပါ အမှတ်စ်(၃) တိက်ုခန်းမှာလည်း ေဒ ေစာဟမ်ိ(ခ)ေဒ လှလှသန်ိးအမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ

ထားသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ    မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်းအရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု

ေဒ လှလှသန်ိးတစ်ဦးတည်းသေဘာဆ ြဖင့ ်ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 

စွန်လ တ်ြခင်းတိုကို စီမံေဆာင်ရက်ခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ေဒ ေအးေအးဝင်း ေကညာထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးလှမျိးေအာင ်

ပုိင်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရှိေသာ အစုဟူ၍လညး်ေကာငး် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်မ အစုဟူ၍ 

လည်းေကာင်း(လုံးဝ)မရှိေကာင်း ေဒ ေအးေအးဝင်းှင့် အများသိေစရန် ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေစာဟိမ်(ခ) ေဒ လှလှသိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေစာဟိမ်(ခ) ေဒ လှလှသိန်း၏ 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



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၇၀၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

ေယာမင်းကီးကွန်ဒို၊ ဒဂုံမိနယ်ရှ ိတစ်ခန်းလ င်(၁၈၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ် 
အဝန်းရိှ (၈)ခန်းတဲွ (၇)ထပ်တိက်ုမှ (Roof Slab)၊ အခန်းအမှတ်(7-03)တိက်ုခန်း 
ှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပရ်ပတ်ိုကို ပုိင်ရှင်ြဖစ် 
သည့် ေဒ  ခင်(ခ)ေဒ ှင်းေဝလွင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၅၁၆၉]မှ တရားဝင ်
ပုိင်ဆုိင်ပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းဝန်ခံလျက် အပီးအပုိင် 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုး၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထား
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)
အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ ပေိတာက်ေရ ဝါ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပx ၆၀ ေပ)ရှိ 
ဦးဝင်းတင ်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမအား ဆက်စပ်စာချပ်များှင့ ်ဝယ်ယူ 
လက်ရှိထား  ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်  အကျိးခံစားခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံေြပာဆိုသူ 
ေဒ ချမ်းြမေအး[၁၀/ပမန(ိုင်)၁၁၇၉၈၀]မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးသည့ ်
(ေခါင်းရင်းြခမ်း) အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ အိမ်ှင့်ေြမအား လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချသည့်အေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွကယံုကည်၍ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည့်တိုင်ေအာင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဟမာဝင့်ေအာင်(LL.B)ေဒ ေဟမာဝင့်ေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၇၁)

အမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၀)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ အမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၀)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၄၉၀၀၉၁၇၉သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၄၉၀၀၉၁၇၉

Facebook လူမ ကွန်ရက်တွင် Wai Linn အေကာင့်သုံးစွဲသူသိေစရန် Facebook လူမ ကွန်ရက်တွင် Wai Linn အေကာင့်သုံးစွဲသူသိေစရန ်

ေကညာချက်ေကညာချက်
Facebook လူမ ကွန်ရက်တွင် Wai Linn အေကာင့်သုံးစွဲသူက ၎င်း၏ Facebook 

အေကာင့်မှ Marry Myanmar Media ဟုေဖာ်ြပကာ Marry Myanmar (Media Mall 

Company)ကိုရည် န်း၍ (၂၄-၃-၂၀၂၂)ရက်မှစတင်ပီး အတိအလင်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ် 

ေရးသားေဖာ်ြပ Post တင်ေနမ များှင့် အဆိုပါ မဟုတ်မမှန်သတင်းလ င့်ေနေသာ Post 

များတွင ်ြဖစ်ရပ်မှန်မသိရှိဘ ဲအေကာင့်အချိက Comment ဝင်ေရာက်ေရးသားလာြခင်း 

များေကာင့် သတင်းမီဒီယာတွင် ေကာင်းသတင်းြဖင့် ရပ်တည်လုပ်ကုိင်ေအာင်ြမင်လျက် 

ရိှသည့် Marry Myanmar ၏ ဂုဏ်သိက ာကုိ ထိခုိက်နစ်နာေစပါသည်။ ထိုကဲ့သို Wai Linn 

အေကာင့်သုံးစွဲသူအေနြဖင့ ်မသမာသည့်လုပ်ေဆာင်မ ြဖင့် တင်ထားသည့ ်Post များကို 

Wai Linn အေကာင့် Facebook စာမျက်ှာမှ ချက်ချင်းြဖတ်ချေပးရန်ှင့ ်ဆက်လက် 

မြပလုပ်ရန ်ထိုအြပင ်အဆိုပါ Post တင်သည့် ကိစ ရပ်အတွက် Marry Myanmar သို 

ဝန်ချေတာင်းပန်ရန် ေတာင်းဆိအုသေိပး အေကာင်းကားပါသည်။ အကယ်၍ ေတာင်းဆိ ု

သည့်အတိုင်း လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။

Marry Myanmar ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Marry Myanmar ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိအိခင် (LL.B)ေဒ အိအိခင် (LL.B)

တရားလွတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၃၄)တရားလွတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၃၄)

အမှတ်-၉/၁၀၊ အခန်း-၁၀၃/ E၊ ပထပ်၊ ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်-၉/၁၀၊ အခန်း-၁၀၃/ E၊ ပထပ်၊ ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၄၁၉၁၄၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၄၁၉၁၄၈

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ပခုက မိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ပခုက မိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်ေန 

ဦးေအာင်ိုင် [၈/ပခက(ိုင်)၁၅၃၃၁၁]ှင့် ေဒ သင်းသင်းိုင် [၈/ပခက(ိုင်) 
၁၄၃၅၁၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

မရ န်းလ့ဲလ့ဲုိင် [၈/ပခက(ုိင်)၂၇၉၂၉၀]သည် မိဘများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ုိင် 
[၈/ပခက(ိုင်)၁၅၃၃၁၁]ှင့် ေဒ သင်းသင်းိုင ် [၈/ပခက(ိုင်)၁၄၃၅၁၈]တို၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲမိဘများခွင့်မလ တ်ိုင်သည့် ကိစ များေဆာင်ရက ်
သည့်အြပင ်၎င်း၏သေဘာအရ ေနအိမ်ေပ မှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်သမီးအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် မရ န်းလ့ဲလ့ဲုိင်ှင့်ပတ်သက်သည့် 
ကိစ အဝဝကို မိဘများက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်စိုးထွန်း (ထီးချိင့်)ဦးေအာင်စိုးထွန်း (ထီးချိင့်)

(LL.B(Q), D.B.L, P.D.C.W.E)(LL.B(Q), D.B.L, P.D.C.W.E)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၂၅/၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၂၅/၁၂)

LINO MASTER LAW FIRMLINO MASTER LAW FIRM
အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထပ်(ယာ)၊ ၃၈လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထပ်(ယာ)၊ ၃၈လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၂၁၅၊ ေအာင်သုခလမ်းှင့် ေအာင်သုခ(၂)လမ်း 

ေထာင့်၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၁၅၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၉)ဧက၊ 

(၄၃x၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင်  ဦးခင်သန်း 

[၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၀၂၁၀၉] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ 

(၉-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ  “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှစ်ဖက်သေဘာတူ 

ကတိစာချပ်”ြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဥမ ာခိုင် [၉/နထက(ိုင်) 

၀၀၀၀၉၂]မှ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ေရာက်ရရိှထားပီးြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဥမ ာခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဥမ ာခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)

အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၇၈၉+၇၉၀)ှင့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၁၂၁၈+၁၂၁၉+၃၂၆၅+၃၂၆၆+၆၆၉+ 

၆၇၀+၂၅၅+၂၅၆+၈၆၃+၈၆၄+၈၆၅+၉၁၉+၉၂၀+၉၂၁+၉၂၂) အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ 

ပါမစ်ေြမကွက်များြဖစ်ကေသာ အဆုိပါေြမကွက် (၁၇)ကွက်အား တရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ 

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးချစ်ပိင်ု[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၉၁၇၅၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဝင်းချစ် 

[၅/ခတန(ုိင်)၀၀၃၁၉၄]မှ ေြမကွက်အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူထားပီး ေြမကွက် 

များအား လက်ေရာက်ရရှိထားပီးြဖစ်ေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ နီလာ ေဒ ဝင်းပပေအာင် ေဒ နီလာ ေဒ ဝင်းပပေအာင်

 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.R,CBDS(MOFA) LL.B,D.B.M LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.R,CBDS(MOFA) LL.B,D.B.M

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၂၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၃၈၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၁၂၆)

အမှတ်-၁၀၁၉/(ခ)၊ ဒုတိယအထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၁၀၁၉/(ခ)၊ ဒုတိယအထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀၊ ၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၃၀၊ ၀၉-၄၄၀၄၄၀၇၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် သကမ-၂၊ ေြမကွက် 

အမှတ် ၅၁၀/ခ၊ ဧရယိာ (၂၀x ၆၀)ေပ၊ ေြမကွက်တည် ေနရာအမှတ် ၅၁၀/ခ၊ 

မေကွးလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ လှေမ (BP-၀၀၆၈၇၀) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား တရားုံး ဘီလစ် 

ေဒ ေမမိုးသီရ ိ[၁၂/အစန(ုိင်)၂၃၉၁၈၄]မှ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရား

ုံး၏ တရားမကီးမ အမှတ် (၃၆၇/၂၀၁၆)ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင ်

စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ၏  (၁၁-၇-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်၊ တရားမ 

ကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၀၊  နည်းဥပေဒ- ၆ ှင့် ၇၊ တရားမဇာရီမ  

အမှတ်-၁၁၂/၂၀၁၈ ြဖင့်  ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း၊ အမိန်ချမှတ်သည့် 

(၁၅-၈-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်း၊ ထုံးပုံကျ အပီးသတ် 

အမန်ိ  (၁၅-၈-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ  တရားံုးဘီလစ်ခန်စာှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

စာချပ်ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ တရား ံး (ကွယ်လွန်သူ ေဒ လှေမ၏  

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်  ဦးေစာေအးထွန်း+၂ တို ကိုယ်စား အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ မိြပှင့်အိမ်ရာ 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှဤဌာနသို လ ဲေြပာင်းေပးထားေသာ မိေြမစာရင်း 

(T.L.R)တွင်  မှတ်သားထားြခင်းမရှိပါသြဖင့် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနသို ေမးြမန်းခဲ့ရာ ယင်းဌာနမှ (၂၇-၄-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါစာြဖင့ ်

၎င်းေြမကွက်မှာ ေြမငှားစာချပ်စီမံချက်ြဖင့ ် ြပည်ေထာင်စုကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်

ဖွံဖိးေရးအသင်း၊ လ  င်သာယာမိနယ်မှ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပီး အမ တဲွအမှတ်၊ လသယ/ကံခ့ိင်ုေရး၊ ဂရန်၊ သကမ-၂/၀၂၀၃ 

အရ ေဒ လှေမ အမည်ြဖင့ ် ေြမငှားစာချပ်ထုတ်ေပးထားပီး ယင်းဌာနသို 

ေြမငှားစာချပ်အမ တဲွအား ြပန်လည်အပ်ံှထားြခင်းမရိှပါသြဖင့ ်၎င်းဌာနသို 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေမးြမန်းသင့်ပါေကာင်း   ြပန်ကားလာသြဖင့ ်

ဤဌာနမှ   (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစာြဖင့ ်   ရန်ကုန်တိုင်းြပည်ေထာင်စ ု

ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးအသင်းသို ထပ်မံတင်ြပခဲ့မ အေပ  (၂၁-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်စဲွပါစာြဖင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ထုတ်ေပးရာတွင် စိစစ်ြခင်း၊ မိေြမ 

စာရင်း(T.L.R) မှတ်သားြခင်းတိုမှာ ဦးစီးဌာန၏လပ်ုပိင်ုခွင့ြ်ဖစ်၍ အတည်ြပ 

ထုတ်ေပးရာတွင် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများမှ 

လက်မှတ်ေရးထုိးထုတ်ေပးခ့ဲပီး ှစ်(၆၀)ေြမငှား စာချပ်ေနရာတွင် (ယခင် 

ြပည်ခိုင်ဖိးအသင်းအတွင်းေရးမှး ဦးeာဏ်ဝင်းှင့ ် မိနယ်အလုပ ်

အမ ေဆာင် ဦးတင်ေအာင်)တိုမှ အသိသက်ေသေနရာတွင်သာ လက်မှတ် 

ေရးထိုးေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ မိြပှင့်အိမ်ရာ ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ်များအား ြပန်လည်အပ်ှံရန်  န်ကားခဲ့သြဖင့် (၁၉၉၆)

ခှုစ်တွင် (ေဆာင်ရက်ဆ၊ဲ ခွင့ြ်ပမန်ိေတာင်း၊ ေြမပုေံတာင်း၊ ကတ်ြပားတင်) 

အစရိှသည့ ်အမ တဲွများအား ြပန်လည်အပ်ံှပီးြဖစ်သြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာန 

များကသာ ဆက်လက်စစိစ်ေဆာင်ရက်ပါရန် အေကာင်းြပန်ကားလာြခင်း၊ 

ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခ့ဲရာ၌ ၁ ထပ်၊  Steel Structure ဂုိေဒါင် (၁)လံုးရိှ 

ကုိယ်တုိင်မေန၊ ကားဝပ်ေရှာ့ငှားထား၊ ဧရိယာ (၂၀x၆၀)ေပ ကုိက်ညီမ ရိှ၍ 

Block Map တွင် ပါဝင်ေကာင်း၊ ေလ ာက်ထားေြမကွက်၏ ေဘးပတ်ဝန်း 

ကျင်ရှ ိေြမကွက်အမှတ ်(၅၃၀/က) (၅၃၀/ခ) ေြမကွက်များသည ် ကံ့ခိုင် 

ေရးမှစမီခံျက်ြဖင့ ်ထတ်ုေပးခဲေ့သာ ဂရန်ေြမကွက်များြဖစ်ေကာင်း၊ စစ်ေဆး 

ေတွရိှရြခင်းတိုေကာင့ ်ဘလီစ် ေဒ ေမမိုးသရီမှိ အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားလာြခင်းကို တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၉၁-၁၀၅)(၄လ ာ-E.2)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (၁၆.၅x ၅၅)ေပအကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းအား ကန်ထုိက်တာ ေဒါက်တာစိန်ဝင်းက အခန်းေပး၊ အခန်းယူ 

ကန်ထုိက်စနစ်ြဖင့်ေဆာက်လုပ်ထားေသာတုိက်ခန်းြဖစ်ပီး ကန်ထုိက်တာ ေဒါက်တာစိန်ဝင်းထံမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူ 

ထားသ ူေဒ ချယ်ရီမာလာသွင်ထံမှတစ်ဆင့် ြပန်လည်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  သိုပါ၍  အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ကန်ကွက်လိုပါက  လုံေလာက်ခိုင်မာသည့ ်

စာမှတ်တမ်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမင်းကိုဦး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးပိုင်(LL.B) ေဒ ခင်ြမတ်ိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေနြခည်ေမလွင်(LL.B) ဦးမင်းကိုဦး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးပိုင(်LL.B) ေဒ ခင်ြမတ်ိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေနြခည်ေမလွင်(LL.B)

 စ်-၄၈၃၂၁ စ်-၄၈၄၂၇ စ်-၄၇၂၉၅ စ်-၅၀၃၂၂ စ်-၄၈၃၂၁ စ်-၄၈၄၂၇ စ်-၄၇၂၉၅ စ်-၅၀၃၂၂

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၄၄)၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၈/A)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၈၉၉၈၈၂၄၉၉အမှတ်(၄၄)၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၈/A)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၈၉၉၈၈၂၄၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၁၄)၊ ၂ ခန်းတဲွ  RC(၃)ထပ်ခဲွတုိက်မှ ေြမညီထပ်၊ (တုိက်မျက်ှာမူလ င် ဝဲဘက်အခန်း)၊ 
ဧရိယာ (၅၁၇)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးဝင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၂၄၀၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ေမသ  ကန်ဦး [၁၂/အစန(ိုင်)၂၀၃၁၄၀]မှ  အပီးအြပတ်  ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။  သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမသ  ကန်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမသ  ကန်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

“သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”“သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”

မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ လမိုင်းမိ၊ ေမာ့ကနင်ရာ၊ ရပ်ကွက(်၄)၊ 

မဂဒူလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၁)ေန ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၄၉၃၆၉]

ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေမာင်ကည်လင်းကို [၁၀/လမန(ိုင်)၀၀၈၇၁၇] ကိုင်ေဆာင်သူ 

သည် မဘိအား အကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင်၊ မသိားစဂုဏ်ုသကိ ာကျဆင်း 

ေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊ သားသည် မိဘဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိမိ၏သေဘာ 

ဆ အတိင်ုး ေနအမ်ိမှဆင်းသွားပီး လပ်ုေဆာင်ေနပါေသာေကာင့ ်သားအား 

အေမြွပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝတိုအား 

တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ စန်းစန်းေအး ေဒ သန်းြမင့် (LL.B) ေဒ စန်းစန်းေအး ေဒ သန်းြမင့် (LL.B)

 [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၄၉၃၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၀/ရမန(ိုင်)၀၄၉၃၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  စ်-၉၂၅၁(၂၅-၇-၂၀၁၃)  စ်-၉၂၅၁(၂၅-၇-၂၀၁၃)

  အမှတ်(၈၉)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းမကီး၊  အမှတ်(၈၉)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းမကီး၊

  ေမာ့ကနင်ရာ၊ လမိုင်းမိ၊ ေရးမိနယ်။  ေမာ့ကနင်ရာ၊ လမိုင်းမိ၊ ေရးမိနယ်။

  09-970160777  09-970160777

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(သကမ-၁၃) ၊ ေြမကွက်အမှတ  ်
(၁၂၂၅/က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၁၂၂၅/က၊ ေတာင်ငူ 
လမ်း၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊   
ေဒ ခင်ြမ  [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၁၀၈၈] အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ေဒ ခင်ြမ(မခိင်) ၁၃-၃-၂၀၂၀ ေန  ကွယ်လွန်၊ 
အမည်ေပါက်၏ခင်ပွန်း ဦးဘစီ(ဖခင်) ၂၉-
၉-၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် အသီးသီးကွယ်လွန ်
သွားသြဖင့ ် အမည်ေပါက်၏ သားသမီး 
များ ြဖစ ် ကေသာ ဦးေအာင် ြမင့ ် [၁၂/
လမန(ိုင်)၀၇၄၅၅၂]၊ ေဒ ချိချိြမင့့် ်[၁၂/
လမန(ိုင်)၀၉၅၁၄၁]၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်စီ [၁၂/
လမန(ိုင်)၀၇၁၁၀၉]၊ ေဒ သိန်း သိန်း [၁၂/
လမန(ိုင်)၁၂၁၈၂၆]တိုမှ သားသမီးအရင်း 
များေတာ်စပ်ေကာင်းှင့်   အြခားေသာ 
သားသမီး/ေမွးချင်း တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
မရှိဘဲ ကိတ မသား၊ သားသမီးများလည်း 
ေမွးစားထားခ့ဲြခင်းလည်းလံုးဝမရိှေကာင်း၊ 
၎င်းတိုေမာင်ှမ  (၄)ဦးတည်းကသာလ င် 
တရားဝင ်အေမ ွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ 
ကျန်ိဆုိထားသည့် တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊   မိခင်ြဖစ်သူ 
ေသဆုံးမ  လက်မှတ်၊  ဖခင်ြဖစ်သ ူ  ေသဆုံးမ  
လက်မှတ်ှင့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
မရူင်းတိုအား တင်ြပ၍  အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်းှင့်  အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ ်
ဆိုရန်   ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင ်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဆန်စက်လမ်းှင့ ်ဖန်ချက် 

လမ်းကား၊ အမှတ်(၈၉၅)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ RC(၈ ၁၂  )ထပ် အေဆာက်အဦ၏ တိုက် 
အမှတ်(၂/ဘ)ီ၊ အခန်းအမှတ် (၆၃၈)၊ (ပ မထပ်)၊ (၆-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၆၀၀)စတုရန်းေပရိှ 
မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းမီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို  ပိုင်ဆိုင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာသ်က ်[၉/သစန(ိုင)်၁၆၈၈၇၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ သိမ့် 
သိမ့်ေဆ ွ[၇/ကတခ(ိုင်)၀၈၈၇၈၆]၊ ဦးဟန်ေဝထွန်း [၇/ကတခ(ိုင်)၀၈၈၇၅၉]တိုက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည့အ်ထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ သိမ့်သိမ့်ေဆွ၊ ဦးဟန်ေဝထွန်း တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သိမ့်သိမ့်ေဆွ၊ ဦးဟန်ေဝထွန်း တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B). (WIPO) (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B). (WIPO) (Switzerland)

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

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



ဇွန်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ စက်မ (၂)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ယခင် ၁၁၀/ဘ၊ီ ယခ-ု၉၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၆၀၀)

စတုရန်းေပရိှ ဂရန်ေြမကွက်ကီးှင့်ေြမေပ ရိှ အကျိး ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အား အမည် 

ေပါက်ြဖစ်ပီး  လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေဇာ်ိုင်[၁၁/စတန (ုိင်)၀၂၉၇၄၉]ထံမှ 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူခ့ဲပီး ေရာင်းေကး တန်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ခုိင်လံုသည့် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆွ (LL.B)                      ေဒ ေမဝင်းေမာ်(LL.B)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆ ွ(LL.B)                      ေဒ ေမဝင်းေမာ(်LL.B)

(စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)                          (စ်-၁၃၇၂၈/၂၀၁၇)(စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆)                          (စ်-၁၃၇၂၈/၂၀၁၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၄၀၅၊ (၆)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်းမိသစ(်၁)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ အမှတ်- 

(၄၁)၊ (၅လ ာ) ဟုေခ တွင်ေသာအကျယ်အဝန်း (၁၁ေပခွဲx၄၈ေပ) ရှိ တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူလက်ရှိထား ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင် အကျိးခံစားခွင့်ရှိပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ

ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသု ူဦးကည်လင်း [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၇၄၉၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

က ယံုကည်၍ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာ 

ေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တုိင်ေအာင် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လှလှေထွး ေဒ ကည်ကည်ိုင် ေဒ စုစု ေဒ လှလှေထွး ေဒ ကည်ကည်ိုင ် ေဒ စုစု 

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

(စ်-၁၆၄၂၇)  (စ်-၁၆၃၆၂)  (စ်-၄၇၁၈၆)(စ်-၁၆၄၂၇)  (စ်-၁၆၃၆၂)  (စ်-၄၇၁၈၆)

        (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေန)        (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်-(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂

ဘုရား၊ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးေဌးဝင်း(ခ)ဦးဝမ်ဦးေဌးဝင်း(ခ)ဦးဝမ်
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မန်းကျည်းတန်း 
ေတာင်(အေနာက်) ရပ်ကွက်၊ ဦးက ယ်ဟုိးလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)
ေန (ဦးေချာ-ေဒ ေဖာက့ျင်)တို၏ သားေထွး၊ (ေဒ ကျင်ရ)ီ၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း ဦးေဌးဝင်း(ခ)ဦးဝမ်သည် ၁၀-၆-
၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် ၃:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ  
ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် 
၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 
(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉:၁၅နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၇)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၅၁၉/က)၊ ဧရိယာ (၂၀x၆၀) ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အမှတ ်(၅၁၉/က)၊ ဧရိယာ (၂၀x၆၀) ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

၇-ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ (၄)လမ်း၊ အမှတ် (၅၁၉/က)ဟု ၇-ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ (၄)လမ်း၊ အမှတ် (၅၁၉/က)ဟု 

ေခ တွင်သည့် ေြမကွက် အေဆာက်အအုံ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ေခ တွင်သည့် ေြမကွက ်အေဆာက်အအုံ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံ၏ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင် 

ေဒ ဟန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၇၁၂၉]ြဖစ်ပီး အရပ်ကတ ိအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးတင်ဟန် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၁၅၇၀] ထံမှ 

က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက ်ကန်ကကွ်ိုင်ပါသည။် ၎င်းရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

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။
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ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်

(ေသာင်ကီးေြမာက်-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၂/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၂x၆၀)ေပ (ေသာင်ကီးေြမာက်-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၂/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၂x၆၀)ေပ 

ခန်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ခန်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

၁၀-ရပ်ကွက်၊ မေကွးလမ်း၊ အမှတ်(၅၁၂/ခ)ဟု ေခ တွင်သည့် ၁၀-ရပ်ကွက်၊ မေကွးလမ်း၊ အမှတ်(၅၁၂/ခ)ဟု ေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက် အေဆာက်အအံုအေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ေြမကွက် အေဆာက်အအံုအေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံ၏ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင် 

ေဒ သိန်း ြဖစ်ပီး အရပ်ကတိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 

ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေနရှင်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၃၆၈၆]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လုိသူများ ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား အြပည့် 

အစုံြဖင့ ်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်ေကျာ်လွန်ပါက 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
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အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel: 294766  HP:09-5017044Tel: 294766  HP:09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃ဘ/ီ၂-ခ)၊ 
(၀.၀၄၆)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
၁၄/၁၁၊ ဦးေလှာ် ခံလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေမာင်ဟန်စိန်၊ ေမာင်ဝင်းကည်၊ ေမာင် 
စိန်ြမင့်၊ မေအးေအးသန်း အမည်ေပါက် 
ေြမပိင်ုေြမ (မစိက်ုပျိးေြမ)ေြမအား ဧရယိာ 
(၀.၀၄၆)ဧက၏ တရားဝင် မခွဲစိတ်ရ 
ေသးသည့် အစိတ်အပိုင်း(၂၂ေပx၈၀ေပ)
အား ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၁၅/၂၀၁၇ (၂၃-၆-
၂၀၁၇)စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီအရ ဦးခင်ေမာင် 
ြမင့်က အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် 
အမိန် ရရှိခဲ့ပီး တရားမဇာရီမ အမှတ်- 
၁၀၆ /၂၀၁၇ (၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ) ြ ဖင့  ်
တရား ံးများြဖစ်ကသည့ ်ဦးစန်ိြမင့ပ်ါ(၅)
ဦးတိုကိုယ်စား ဘီလစ် ေဒ ဆုဒါလီဝင်း 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၄၆၀၁]က ေဖာ်ြပပါ 
တရားုံးအမိန် များ၊ ေနစ်မှတ်တမ်း၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊   အမည် 
ေပါက ်စာချပ်ြဖစ်သည့် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်အမှတ်-၁၂၇၆/၁၉၅၈ (၃၁-၁-
၁၉၅၈)မိတ မှန်၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
ခိုင်တရားုံး၏ (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲ 
ပါစာအမှတ်-၂၃၆၉/ရကန/ဒုခိုင်-၅/၂၁ 
အရ   ဘီလစ်ခန် စာတိုကိုတင်ြပ၍ 
အေရာင ်းအဝယ်စာခ ျပ ်ခ ျပ ်ဆိုရန ် 
 ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက    လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၁/ယမုံနာ-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၈၀/က)၊ 

ဧရိယာ(၂၅x၅၀)ေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-က/၂၈၀၊ (၄)လမ်း၊ ယမံုနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပံုမိနယ်၊ ေဒ တင်ရီ (ေဒ ပိန်) [၁၂/ဒပန 

(ုိင်)၀၁၈၄၉၂]၊ ေဒ ကျင်သိန်း[၁၂/ဒပန(ုိင်) 

၀၁၀၂၇၂]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

တရားလုိ ဦးေကျာ်စိန်မှ တရားပိင် ေဒ တင်ရီ (ခ) 

ေဒ ပိန်၊ ေဒ ကျင်သိန်းတုိအေပ  ေဒါပံုမိနယ် 

တရားုံး၏ ၂၀၂၀ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် 

-၁၅ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ ်စာချပ် 

ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုရာ အိုင် 

ဒီကရီရရှိခဲ့သြဖင့် (၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ 

အိုင်ဒီကရီတာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ေဒါပုံမိနယ် 

တရားုံး ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- 

၁၃၏ (၂၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ တရားုံး 

ေနစ်မှတ်တမ်း တာဝန်ခံမိတ မှန်၊  ေဒါပုံ 

မိနယ်တရားုံး၏ (၁၇-၅-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါစာ 

အမှတ်၊ ၁၀၅/၁၃-၁/၂၀၂၁ ဘလီစ်ခန်စာဂရန် 

မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်းတို

တင်ြပ၍ တရား ံးများကိုယ်စား ဘီလစ် 

ဦးေဆာင်းလွင်ဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၉၅၃၁] 

မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ    ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၁၈)၊ 

ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅) ဟ ုေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ) 

အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ကျင်အုန်း (D/RGN-၀၀၆၅၀၃) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် ြဖင့ ်

လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ယ်ယ်မွန်(ခ) ေဒ ြမတ်ြမတ်ဝင်း [၁၂/ပဘတ(ုိင်) 

၀၂၄၇၀၈] မှ တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ 

က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန် ေငအွချိကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) 

ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ု တိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

Ph-09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.LPh-09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L

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

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  Ph:09-420080932,09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  Ph:09-420080932,09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၅)၊ 

ေအာင်သေြပလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၄)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၁ေပx အန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးတင်ဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၆၈၆၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၃ 

ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား၃၀ေပ x အနံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ် 

ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ စုရတနာေမာင် [၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၁၅၃၉၃၃]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

Ph-09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.LPh-09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L

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

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  Ph:09-420080932,09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  Ph:09-420080932,09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာေရ ေြမလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၉၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှေသာ ဦးမျိးေအာင် 
[၁၂/ဒလန(ိုင)်၀၃၆၁၄၁] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ ပါမစ်ေြမှင့် 
အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်စာချပ်ြဖင့ ်အဆင့ဆ်င့် 
ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေအာင်ဝင်းြမင့ ် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၁၃၂၂၁၆] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)
ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားှင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်လာ၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)
အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B) ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B) ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးစိုးထွတ်(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးစိုးထွတ(်ငိမ်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေတးုယ်လမ်းေန 

ဗိုလ်မှးစိုးထွတ်( ငိမ်း)သည် ၉-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင  ်

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ

ထပ်မ  ေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။

O.T.S (36) မှသူငယ်ချင်းများO.T.S (36) မှသူငယ်ချင်းများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ေဒ အမာေဒ အမာ (ပွိင့် ေသာက်ေရသန် ) (ပွိင့် ေသာက်ေရသန် )

အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ေပါက်ကစံက်မ ဇန်ု၊ အမှတ်(၂၂၁)

ေန ဗိုလ်မှးခင်စိုး(ငိမ်း) [လ/ထ န်မှး၊ စီးပွား/ 

ကူးသန်း(ငိမ်း)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဗိုလ်ကီး 

ြမင့်သူ-မြပည့်ြပည့်ဖိးသုိက်တုိ၏ ေမွးသမိခင်သည် 

၆-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၈-၆- 

၂၀၂၂ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို

သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)(ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)(ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး)
ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့် သားဖွားအသင်း-ဥက   (၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့ ်သားဖွားအသင်း-ဥက   (၁၉၈၈-၂၀၀၇)

Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်
လူမ ထူးခ န်(ပထမ)ဆင့်လူမ ထူးခ န်(ပထမ)ဆင့်

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ေန(မစ တာလူးဝစ်အီးဘာ

ဘိုှင့် ေဒ ူဘီ)တို၏သမီး ေဒ အီးဘာဘိုသည ်၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) 
ည ၉ နာရီတွင် အင်းစိန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါး 
ေသာေရာဂါြဖင့် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပီးြဖစ်ပါေကာင်း ကားသိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲမ  
များြဖစ်ရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး
အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဦးြမင့်ေဌးဦးြမင့်ေဌး (လ  င်) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (လ  င်) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
B.Sc,H.G.P,R.LB.Sc,H.G.P,R.L

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ က န်းေရ ဝါ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၄)ေန [ေဒ ကည်ကည်ဝင်း (အထက-၁၊ အလံု)]၏ ခင်ပွန်း၊ 
ဦးမျိးမင်းဦး-ေဒ ြဖမာဝင်း၊ ဦးေကျာ်စွာြမင့်-ေဒ ေမသီဟန်၊ ဦးစည်သူ 
ေအာင်- ေဒ မာလာြမင့်ေဌးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ဦးြမင့်ေဌး(လ  င်) 
သည် ၉-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၁၁:၄၅နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ခတုင်(၁၀၀၀) 
ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၁-၆-၂၀၂၂  (စေနေန ) နံနက် ၁၀ 
နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၉ နာရတွီင် ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့်  ရပ်ေဝးရပ်နီးများရိှ မိတ်သဂ  ဟ 
များအား ညိးငယ်ေသာ စိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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



ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၀

အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်က ကီးမှးကျင်းပမည့် ၂၀၂၂ အာဆယီ ံ

ယူ-၁၈ အမျိးသမီးပိင်ပွ ဲ  အုပ်စုမဲခွဲပွဲကို ဇွန် ၉ ရက်က ြပလုပ်ခဲ့ရာ 

ြမန်မာအသင်းအုပ်စ(ုခ)၌ ကျေရာက်ခဲ့သည်။

အာဆီယံေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်ယင်းပိင်ပွဲကိ ု၂၀၁၄ ခုှစ်က 

အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ အမျိးသမီးပိင်ပဲွအြဖစ် တစ်ကမ်ိသာ ကျင်းပခဲဖ့ူးပီး 

ရှစ်ှစ်အကာတွင ်  ဒုတိယအကိမ်    ြပန်လည်ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခုှစ် ြပန်လည်ကျင်းပမည့် ပိင်ပဲွကုိ အာဆီယံ ယ-ူ၁၈ ပိင်ပဲွအြဖစ် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အသင်းစုစုေပါင်းကိုးသင်း ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

အပ်ုစခဲွုေဝထားမ အရ အပ်ုစ(ုက)တွင် ဗယီက်နမ်၊ ထိင်ုး၊ ကေမ ာဒီးယား၊ 

စင်ကာပ၊ူ အင်ဒိနုီးရှား၊ အပ်ုစ(ုခ)တွင် သစေတးလျ၊ ြမန်မာ၊ မေလးရှား 

ှင့် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲကို ဇူလိုင ်၂၂ ရက်မှ သဂုတ ်၄ ရက်အထ ိအင်ဒိုနီးရှား 

ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယ-ူ၁၈ အမျိးသမီးအသင်းသည် 

ယင်းပိင်ပဲွအတွက် စခန်းဝင်ေလက့ျင့်မ များ ြပလပ်ုေနပြီဖစ်ပီး နည်းြပ 

ချပ်အြဖစ် ေဒ သက်သက်ဝင်းက ကုိင်တွယ်လျက်ရိှသည်။  ကုိညီေလး

ဇွန်    ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ဆိပ်ကီးခေနာင်တို တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းရှိ

ဒလမိနယ်ဘက်ြခမ်း ဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီး
ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၀

ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်၌ ဆိပ်ကီးခေနာင်တုိ တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းအား ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာနက 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ ဒလမိနယ်ဘက်ြခမ်းရှ ိဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီးသွားပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဆပ်ိကီးခေနာင်တိ ုတတံားတည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိးရိှ ဒလမိနယ်ဘက်ြခမ်း ဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနမ ကိ ု

ေတွရစ်။

ေပ တူဂီအသင်းှင့်စပိန်အသင်းတို

ိုင်ပွဲကိုယ်စီရရှိခဲ့

အာဆီယံ ယူ-၁၈ အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင် 

ြမန်မာအသင်း အုပ်စု(ခ)၌ ကျေရာက်

ယူအီးအက်ဖ်ေအေနရှင်းလိဂ ်  အုပ်စုအဆင့်ပွဲစ်ေတွကို ဇွန် ၉ 

ရက်ညပုိင်းက ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲရာ ေပ တူဂီအသင်းနဲ  စပိန်အသင်းတုိ 

ဟာ ပိင်ဘက်အသင်း အသီးသီးကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ေပ တဂူအီသင်းဟာ ချက်အသင်းကိ ုှစ်ဂုိးြပတ်နဲအုိင်ရရိှခ့ဲတာ

ြဖစ်ပီး ေပ တဂူအီသင်းအတွက် သွင်းဂုိးေတွကုိ ပထမပိင်ုးပဲွကစားချန်ိ 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၃ သို 

ငါးဖမ်းစက်ေလမှျားတွင် VMS ှင့ ်TED ကရိယိာ

တပ်ဆင်ထားမ  ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ကပ်မတ်လျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၂  ဦး  ေတွရှိ၊  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

သုည ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    မုံရာမိနယ်၌  ပညာ 

သင်ကားသငယ်ခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ပျက်ြပား 

ကာ   ပညာမဲလ့တူန်းစားများ    ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ရည်ရယ်၍ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ 
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