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အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ  စိုက်ပျိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန  ြပခန်းများကိ ု

ကည့် ကစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

ိုင်ငံေတာ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

သည်      ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်   ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ေဇယျာသရီိမိနယ်ရိှ စိက်ုပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနသုိ ေရာက်ရိှ 

ပီး   စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့ေ်တွဆု၍ံ စိက်ုပျိးေရး 

က   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကို ေဆွးေွးမှာကား 

သည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံပွဲသို    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ရဝဲင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ 

ြဖစ်ကသည့ ်      ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

ဦးလှမိုးှင့်    ေဒါက်တာွန်ေဖ၊ 

ေနြပည်ေတာ်     ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာ      ေမာင်ေမာင်ိုင်၊ 

ေနြပည်ေတာ်  တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

များ၊   န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ပါေမာက ချပ်များှင့်  တာဝန်ရှိ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များ အထွက် န်းေကာင်းမွန်ရန်ှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ရန်အတွက် 

သုေတသနလုပ်ငန်းများြဖင့် မျိးေကာင်းမျိးသန်များရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်

ြပည်တွင်း စားသုံးဆီဖူလုံေရးအတွက် ဆီစားသုံးမ ေခ တာြခင်းှင့် ထုတ်လုပ်မ တိုးြမင့်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည်

၁။  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကိ ုြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မစဲာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါ 

အဝင် လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထခိိက်ုခဲသ့ည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတ ူ

စာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၁ ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်

၁။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့ ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးလိုလားေတာင့်တလျက်ရှ ိ

သည့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်ဦးတည်၍ ယခ ု၂၀၂၂ ခှုစ်ကိ ုငမ်ိးချမ်းေရးှစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပီး ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ကလည်း ဧပလီ ၂၂ ရက်ေနတွင် ငမ်ိးချမ်းေရးမန်ိခွန်းတစ်ရပ်ေြပာကား၍ တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွ ဥက   /ေခါင်းေဆာင်ဦးစီး အဖဲွဝင် ၂ ဦးြဖင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ုိးသားပွင့်လင်းစွာ  

ေဆွးေွးိုင်ေရး ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။

၂။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏  ငိမ်းချမ်းေရး 

ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ NCA လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖဲွ ၇ ဖဲွှင့် 

လက်မှတ်ေရးထိုးရြခင်းမရှိေသးသည့ ်                                           စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်



        

ဇွန်  ၁၅၊   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

၂၀၂၂ ခုှစ်သည် ငိမ်းချမ်းေရးှစ်ြဖစ်သည်။ ငိမ်းချမ်းေရးှစ်တွင ်ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရး အလှမ်းနီးရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများ တစ်ခုပီး 

တစ်ခုြပလုပ်လျက်ရိှသည်။ တရားေတာ်တွင် “သမဂ ါန ံတေပါ သုေခါ” ဟူသည့် 

ညီွတ်ေသာသူတို၏  အကျိးေဆာင်မ များသည ်   ေကာင်းကျိးရလဒ်များကိ ု

ေဆာင်က်းေပးိုင်လိမ့်မည်ဟ ုဆိုထားသည်။ 

ယခအုခါ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ညီညီွတ်ွတ်ြဖင့် ေကာင်းကျိးေဆာင်က်း 

ေနကသည်။ တစ်ဦးအလိဆု ကိ ုတစ်ဦးြဖည့ဆ်ည်းေပးပီး အများအကျိးအတွက် 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေကာင်းကျိးရလဒ်များ ရရိှလာလိမ့်မည်ဟု 

ယုံကည်ပါသည်။ ညီွတ်ြခင်းသည် ေအာင်ြမင်ြခင်းြဖစ်သည်။ မညီွတ်၍ 

အကွဲကွဲအပဲပဲြဖစ်ခဲ့ကသည်များကိုလည်း     သင်ခန်းစာရရှိကပီးြဖစ်သည်။ 

ညွီတ်ြခင်းသည် အားလံုးစိတ်ှလံုး ဝမ်းေြမာက်ချမ်းသာြခင်းသာြဖစ်ေစသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် မတူကဲွြပားေသာ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ ေပါင်းစုေနထုိင်က 

၍ ညီွတ်ေစရန် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေမွးြမရမည်ြဖစ်သည်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က တုိင်းြပည် 

အကျိးအတွက်၊ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား အကျိးအတွက် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ် 

ကိအုေြခခံပီး ငမ်ိးချမ်းသည့ြ်ပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုေရး အားလုံးပါဝင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြပာကားထားသည်။    ယခုအခါ 

ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲကိုယ်တိုင ်      တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများမ ှ

ေခါင်းေဆာင်များှင့် ရင်းရင်းီှးီှးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တုိက်ုိက်ထိေတွ၍ တုိင်းြပည် 

ှင့လ်မူျိးအကျိးအတွက် ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာေနကပြီဖစ်သည်။ ဤအေရး 

သည် တစ်တိင်ုးြပည်လုံးအေရးြဖစ်၍ အားလုံးလက်တဲွပါဝင် ေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုအေြဖရှာေဆွးေွးရာတွင ်မိမိတိုလိုလားချက်များကိုသာ 

ေရှး ၍ ေဆွးေွးအေြဖရှာပါက ငမ်ိးချမ်းေရးပန်းတိင်ုှင့ ်အလှမ်းမနီးဘ ဲေဝးခဲရ့ 

သည်ကိ ုြမန်မာသ့မိင်ုးတစ်ေလ ာက် ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်စ်များက သက်ေသြပခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။ ယခြုပလပ်ုလျက်ရိှေသာ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများတွင် တိင်ုးြပည်၏ 

ပကတအိေနအထား လိအုပ်ချက်များှင့က်ိက်ုညီပီး ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထိက်ုသည်များ၊ 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများ၏ ေတာင်းဆုိချက်များှင့် အမှန်တကယ် 

ြဖစ်ိင်ုဖွယ်ရိှသည်များကိ ုအေသးစတ်ိ အေကျအလည် ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာ 

ေနကပီြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးဆ ြဖစ်သည့်   ပါတီစုံ 

ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ဒီမုိကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ် 

ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုစနစ ်တည်ေဆာက်ိုင်ရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။  ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခံသည့်    ြပည်ေထာင်စ ုတည် 

ေဆာက်ရာတွင် တုိင်းရင်းသားများ မကျန်ရစ်ေစဘဲ အားလံုးပါဝင်ကရန်လုိအပ် 

သည်။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေလ ာက်လှမ်းရာတွင ်ိုင်ငံေရးအရ သေဘာ

ကဲွလဲွမ များရိှမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ငမ်ိးချမ်းသည့န်ည်းလမ်းြဖင့သ်ာ ညိ  င်းေြဖရှင်း 

အေြဖရှာေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။  ယခုြပလုပ်လျက်ရှိေသာ   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွတွင် NCA လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 

အဖဲွများ၊ လက်မှတ်မေရးထိုးရေသးေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများပါ 

ပါဝင်ေဆွးေွးေနကပီြဖစ်သည်။ 

ကျန်ရိှေသာ NCA တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများ၊ လက်မှတ်မထိုးရေသးသည့ ်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

များအေနြဖင့ ်တိုင်းြပည်အကျိး၊  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအားလုံး၏အကျိး၊ 

မိမိတုိေဒသအကျိးများကုိ ေစင့ေုသချာ ြမင်ပီး ငမ်ိးချမ်းေရးတွင် ပါဝင်လိသုည့ ်

စတ်ိဆ များရိှပါက ပါဝင်လာိင်ုေရးအတွက် ိင်ုငေံတာ်က ငမ်ိးချမ်းေရးတခံါးကိ ု

ယခင်အတိင်ုး ဖွင့လှ်စ်ေပးထားသည်။ ယခအုခါ ြပည်ေထာင်စအုကျိး၊  မမိေိဒသ 

အကျိးကို   ပါဝင်လက်တွဲေဆာင်ရက်လိုသည့ ်    တိုင်းရင်းသားအဖွဲများသည ်

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲတွင ်လာေရာက်ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာေနကပီြဖစ်

ရာ ငိမ်းချမ်းေရးခရီးတွင ်အားလုံးပါဝင်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးတွင် ပါဝင်ေဆွးေွး အေြဖရှာြခင်းသည် မဂ  လာတရား 

ေတာ်ှင့်ညီသည့် ေကာင်းေသာအကျိးေဆာင်က်းေစြခင်းြဖစ်ရာ ြပည်ေထာင်စုကီး 

အတွင်း  မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ    တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၊  တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများအားလုံးအေနြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စုအကျိး၊   မိမိတိုေဒသ 

အကျိးကိ ုေရှး ၍  တိင်ုးြပည်အကျိးအတွက် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ ံ

ပီး ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးတွင် အားလုံး 

ပါဝင်လက်တွဲေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။       ။

ငိမ်းချမ်းသည့်ြပည်ေထာင်စု

အားလုံးပါဝင်တည်ေဆာက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ သာသနာေရး 

ှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ကျင်းပ 

ပီးစီးခဲ့ေသာ ၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် အစိုးရဓမ ာစရိယစာေမးပွဲ

ေအာင်စာရင်းကိ ု  ၁၃၈၄ ခုှစ်    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၃ ရက် 

( ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၆ ရက်) ကာသပေတးေန  နံနက် ၆ နာရီ 

တွင် လည်းေကာင်း၊ ၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခှုစ် ပါဠပိထမြပန်စာေမးပဲွ 

အစုိးရဓမ ာစရယိ ေအာင်စာရင်းငှ့ ်ပါဠပိထမြပနစ်ာေမးပွေဲအာင်စာရင်းများ ထတ်ုြပနေ်ပးမည်

 ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများကိ ုအစမ်းခန်ကာလ 

( ၁ ) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

  အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

    ရာထူး၊ ဌာန 

 (၁)  ဦးွန်ဝင်း  န်ကားေရးမှးချပ ်

   အုပညာဦးစီးဌာန

   သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

  (၂)  ေဒါက်တာ မျိးမျိး ပါေမာက ချပ် 

   ေရ ဘိုတက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်း

ေအာင်စာရင်းကိ ု  ၁၃၈၄ ခုှစ်    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၄ ရက် 

( ၂၀၂၂  ခုှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်) ေသာကာေန  နံနက် ၆ နာရီတွင် 

လည်းေကာင်း ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ  Website 

www.mahana.org.mm၊ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန Website www.mora.gov.mm ှင့ ်သာသနာေရးဦးစီးဌာန 

Website www.dra.gov.mm တိုမှ ထတ်ုြပန်ေကညာသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                    သတင်းစ်

အင်းေတာ်  ဇွန်  ၁၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ် 

မိနယ်၌ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းကိ ုအဓကိ 

ထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ယခုှစ်မိုးစပါး 

ဧက ၅၅၉၈၀၊ ဆီထွက်သီးှံ ၂၈၂ ဧက၊ 

စက်မ သီးှံ ၁၉၈ ဧက၊ မိုးှမ်းဧက ၁၂၀၊ 

အင်းေတာ်မိနယ်၌ မိုးစပါးဧက ၅၅၉၈၀ စိက်ုပျိးရန် လျာထား
မိုးေြမပဲဧက ၁၂၀၊ မိုးအေစ့ထုတ်ေြပာင်း 

၆၁ ဧကှင့်    အြခားသီးှံ  ဧက   ၈၃၃၀ 

စိုက်ပျိးရန်လျာထားေကာင်း      သိရ 

သည်။

အင်းေတာ်မိနယ်အတွင်းရိှ လယ်ယာ 

ေြမများတွင် မုိးစပါးအချန်ိမီ စုိက်ပျိးုိင်ရန် 

အတွက် ေချာင်းပိတ်ေြမာင်းပိတ်ှင့် ြမစ် 

ေချာင်းေရတင်ပီး ပျိးေထာင်ြခင်း၊ ေြမယာ 

ြပြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း အင်းေတာ်မိနယ်  စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးသိန်းခိုင်က 

ေြပာသည်။

ေအးြမသက်ထား

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၂.၃

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၁.၃

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၈.၅

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၈၁

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၃၅.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၄.၆၅

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၉၃၃

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၈.၃၂

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၀၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၄

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၃၈ ၂၈၈,၄၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၁,၁၀၅ ၂,၉၃၃,၅၀၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၄ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၂၉ ၅၀၇,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများှင့် ေတွဆံု၍ စုိက်ပျိးေရးက  ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရး ေဆွးေွးမှာကားစ်။

 ေရှဖုံးမှ

အခမ်းအနားတွင် စိက်ုပျိးေရးသေုတသနဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ် ေဒါက်တာိုင်ကည်ဝင်း၊ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်းှင့ ်သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ေဒါက်တာစိုင်းေကျာ်ိုင်ဦးတိုက သီးှံမျိးများ 

ဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ ၊ စပါး၊ ေနကာ၊ ေြမပဲ၊ 

ှမ်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်၊ မတ်ပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ အေစ့ထုတ် စပ်မျိး 

ေြပာင်း၊ ဆပ်သီးှံ၊  ှံစားေြပာင်း၊ ချည်မ င်ရှည်ဝါ၊ ကံှင့် ခရမ်းချ် 

စသည့် စိုက်ပျိးေရးသီးှံများအလိုက ်မျိးသန်ပွားများြခင်းှင့ ်မျိးေစ့ 

ထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ှင့ ်၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုှစ်အတွင်း  သီးှံမျိးေစ့များ  ြဖန်ေဝေပးိုင်မ အေြခအေန၊  ှစ်ရှည် 

သီးံှများ၊ ရာသသီီးံှများှင့ ်စက်မ သီးံှများ မျိးေကာင်းမျိးသန်ရရိှေရး 

သေုတသနြပ ေဆာင်ရက်ေနမ ၊  ရာသဦတှုင့် လိက်ုေလျာညေီထရိှွပီး 

သီးှံအလိုက်၊  ေဒသအလိုက်  သင့်ေလျာ်ေသာစိုက်နည်းစနစ်များ 

ေဖာ်ထတ်ုြခင်း သေုတသနလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ ၊ အပင်အာဟာရ 

ြပည့်ဝစွာရရှိေရး  ဇီဝေြမဩဇာများ၊  ဓာတ်ေြမဩဇာများအသုံးြပ၍ 

စမ်းသပ်စိက်ုပျိးြခင်းှင့ ်ေြမဆလီ ာထန်ိးသမ်ိးြခင်းဆိင်ုရာ သေုတသနြပ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊   ပိုးမ ား/ေရာဂါဆိုင်ရာ   သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ သီးံှပံုစံဆုိင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်  

ေနမ ၊ အပင်ဇီဝနည်းပညာဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက် 

ေနမ ၊  လူမ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ  သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ စက်မ ၊ စိုက်ပျိးေရးှင့ ်အသက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနမ ၊ ဝန်ထမ်းေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်း 

ေကျာင်းှင့ ်  စိုက်ပျိးေရးသိပ ံဌာနခွဲများ   ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးေနမ ၊ 

စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရး ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ေနသည့်   အေြခအေနှင့်  ဆီထွက်သီးှံစိုက်ပျိးမ ၊   စားသုံးဆီများ 

ထတ်ုလပ်ုေနမ ှင့ ်ြပည်တွင်းသုံးစဲွမ  အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက   တိုက  သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိ ု

ြဖည့်စွက်တင်ြပကသည်။

သုေတသနလုပ်ငန်းသည် ိုင်ငံအတွက် အေရးကီး

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က သေုတသနလပ်ုငန်း(Research 

and Development)သည် ိင်ုငတံစ်ခအုတွက် အေရးကီးသည့ ်လပ်ုငန်း 

စ်တစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်သည့ ်အဖဲွအစည်း 

များှင့ ်ကမ ာ့ိင်ုငမံျားတွင် သေုတသနလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးေဆာင် 

ရက်ကသက့ဲသုိ မိမိတုိုိင်ငံအတွက်လည်း အေရးကီးလုိအပ်ချက်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင် န်းခန်သည် ေကျးလက ်

ေဒသတွင်  ေနထိုင်ကေကာင်း၊  စိုက်ပျိးေရးကိုအေြခခံသည့ ် စက်မ  

လုပ်ငန်းများလည်းရှိေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏ ဂျဒီီပီသည ်စိုက်ပျိးေရး 

လပ်ုငန်းမှ များစွာအေထာက်အကြူပေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများ 

အထွက် န်းေကာင်းမွန်ရန်ှင့ ်အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ရန ်လိုအပ် 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်သုေတသနလုပ်ငန်းများြဖင့ ်မျိးေကာင်းမျိးသန်  

များရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ကရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် မျိး၊ ေြမ၊ ေရ၊ နည်း ေလးမျိးမှာ အဓကိလိအုပ်ချက်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မျိးေကာင်းရန်၊ အာဟာရြပည့်ဝသည့် ေြမဩဇာရရိှရန်၊ ေရလံုေလာက် 

စွာရရှိရန်ှင့် နည်းစနစ်ေကာင်းမွန်စွာြဖင့ ်စိုက်ပျိးိုင်ရန်လိုေကာင်း၊ 

အဆိပုါအချက်များအေပ မတူည်၍ အထွက် န်းများ ကွာြခားသွားြခင်း 

ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးသုေတသနလုပ်ငန်းသည ်ိုင်ငံအတွက် 

အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်ေကာင်းြပေနသြဖင့ ်အေရးကီးေကာင်း။

အံှှင့ပ်တ်သက်၍ စပါး၊ လူး၊ ဆပ် တိုရိှရာတွင် စပါးသည် အဓကိ 

လိုအပ်ချက်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံတွင ် စပါးမျိးေပါင်းများစွာရှိပီး 

ေဒသှင့်ကိုက်ညီသည့ ်  စပါးမျိးများကိ ု  စိုက်ပျိးိုင်ရန်လိုေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရငန်ဒဏ်ခံိုင်သည့်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်သည့် မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များရရိှေအာင် သေုတသနြပ ေဆာင်ရက်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အထွက် န်းေကာင်းမွန်ပီး အရည်အေသွးြပည့မ်သီည့ ်မျိးများလည်းြဖစ် 

ရန်လုိေကာင်း၊ ေအာ်ဂဲနစ်နည်းပညာများြဖင့် သီးံှများစုိက်ပျိးုိင်ရန် 

လိုအပ်ေကာင်း။

အထွက် န်းေကာင်းမွန်ရန်အတွက် ေြမဩဇာများ ြပည့ဝ်စွာရရိှရန် 

လိအုပ်သြဖင့ ်ေြမဩဇာများဝယ်ယရူရိှေရးှင့ ်ြပည်တွင်း၌ ထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရး 

သည် ဒွန်တဲွလျက်ရိှပီး အြပန်အလှန်အကျိးြပလျက်ရိှေကာင်း၊ စိက်ုပျိး 

ေရးမှထွက်ရိှသည့ ်ထွက်ကန်ုများသည် တရိစ ာန် အစားအစာများြပလပ်ု 

၍ရသကဲသ့ို ေမွးြမေရးတရိစ ာန်များမှ ထွက်ရိှသည့ ်စွန်ပစ်ပစ ည်းများ 

ကိ ုဇဝီေြမဩဇာအြဖစ် အသုံးချ၍ရေကာင်း၊  ေြမဩဇာများ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်ေရး သုေတသနလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကေစ 

လိုေကာင်း။

ေရကိုစနစ်တကျြဖင့ ်အသုံးချရန်လို

ေရသုံးစွဲမ ှင့်ပတ်သက်၍  အချိသည် ေရများကိ ုအေဟာသိကံ 

အသုံးြပလျက်ရိှေကာင်း၊ ေရကိစုနစ်တကျြဖင့ ်အသုံးချရန်လိေုကာင်း၊ 

အချိေနရာများတွင် ေရလုေံလာက်စွာမရရိှသြဖင့ ်စိက်ုပျိးမ မြဖစ်ထွန်း 

သည့် ေနရာများရှိသြဖင့ ်ေရေပးေဝေရးစနစ်များ ေကာင်းမွန်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ အချိိုင်ငံများတွင ်ေရရှားပါးေသာ်လည်း 

ေရအစက်ချစနစ်များကိ ုအသုံးြပ၍ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင် 

ြဖစ်ထွန်းေအာင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ မိမိတို 

ိင်ုငတွံင် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများအတွက်လိအုပ်သည့ ်ေရှင့ေ်ြမများ 

လုံေလာက်စွာရှိေသာ်လည်း  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ နည်းပါးေနေသးသည်ကိ ု  ေတွရှိရေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများတွင ်   ေရကိုအကျိးရှိစွာ   အသုံးချိုင်ေရး 

သုေတသနလုပ်ငန်းများြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။

စိက်ုနည်းစနစ်များ ေကာင်းမွန်မှသာ အထွက် န်းများ ေကာင်းမွန် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စပါးများစိုက်ပျိးရာတွင ်ေကာက်ကွက်များြပည့်မ ီ

ရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငတွံင် စိက်ုဧက ၃၃ သန်းရိှပီး စပါးစိက်ုပျိး 

မ အေနြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၄ သန်းေကျာ်ှင့် ေွစပါးစိုက်ဧက ၃ 

သန်းခန်ရှိေကာင်း၊ အဆိုပါေြမများေပ တွင် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ

ကိုသီးထပ်စိုက်ပျိးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိုပါက စပါးထွက်ရှ ိ

မ များ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် စိက်ုပျိးေရးပညာရှင်များ 

လိုအပ်ေကာင်း။ 

စာမျက်ှာ ၄ သို 

အထွက် န်းေကာင်းမွန်ရန်အတွက ်ေြမဩဇာများ ြပည့်ဝစွာရရှိရန ်လိုအပ်သြဖင့ ်

ေြမဩဇာများဝယ်ယူရရှိေရးှင့ ်ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့်   အဖွဲအစည်းများှင့်   ကမ ာ့ိုင်ငံများတွင်   သုေတသန 

လပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးေဆာင်ရက်ကသကဲသ့ို  မမိတိိုိင်ုငအံတွက်လည်း  အေရးကီး  လိအုပ် 

ချက်ြဖစ်

 ပင်လယ်ေရငန်ဒဏ်ခံိုင်သည့်၊  ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်သည့်  မျိးေကာင်းမျိးသန်များရရှိေအာင် 

သုေတသနြပေဆာင်ရက်ေနရမည်

 မိမိတိုိုင်ငံတွင်  စိုက်ဧက ၃၃ သန်းရှိပီး  စပါးစိုက်ပျိးမ အေနြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၄ သန်း 

ေကျာ်ှင့် ေွစပါးစိုက်ဧက ၃ သန်းခန်ရှိ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတိုိုင်ငံတွင ် ကက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ 

ွားှင့ ်ငါးတိုကိ ုအဓကိစားသုံးကေကာင်း၊ ၎င်းတိုအတွက် ေမွးြမေရး 

ပညာရှင်များလည်း လိအုပ်ေကာင်း၊ ကက်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများတွင် 

လိအုပ်ချက်များ များစွာရိှေကာင်း၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ၌ ေလှာင်ေမွး 

သည့်စနစ်၊ လ တ်ေမွးသည့်စနစ်ှင့်  လှန်ေမွးသည့်စနစ်  သုံးမျိးရှိပီး 

ေလှာင်ေမွးသည့ ်စနစ်သည် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊ တရိစ ာန်များကိ ု

အစာြပည့်ဝစွာေက းေမွးပီး  စနစ်တကျြဖင့် ေမွးြမရန်လိုေကာင်း၊ 

အေြခခံကျသည့ ်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေမွးြမေရးပညာရှင်များှင့ ်ေမွးြမရန်လိေုကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မမိအိေန 

ြဖင့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ချန်ိ 

တွင် စိက်ုပျိးေမွးြမေရးပညာရှင်များ ေမွးထတ်ုိင်ုေရးအတွက် စိက်ုပျိး 

ေရးှင့် ေမွးြမေရးသိပ ံေကျာင်းများ၊  ေကာလိပ်ှင့ ် တက သိုလ်များ 

တိုးချဲဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား 

တွင်လည်း  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်သည့် တက သိုလ်များ၊ 

ေကာလပ်ိများသည် မမိတိိုိင်ုငထံက်များြပားသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသည ် စိုက်ပျိးေရးကိ ုအေြခခံသည့် ိုင်ငံြဖစ်ေသာ်လည်း 

စိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ုတစ်ခသုာရိှပါေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးပညာရှင်များ 

များစွာေမွးထုတ်ေပးရန ် လိုေနေသးေကာင်း၊  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်ပညာရှင်များ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုမည်ဆိပုါက မိမိတုိုိင်ငံ 

၏ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက် လိအုပ်သည့ ်လသူားအရင်း 

အြမစ်များ လုံေလာက်စွာရရှိမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့ ်ခိုင် 

များတိုးချဲဖွဲစည်းလျက်ရှိပီး   ခိုင်များအလိုက ်  နည်းပညာဆိုင်ရာ 

သင်တန်းေကျာင်းများ ထပ်မံတိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထူးခ န်သူများကိုလည်း    အဆင့်ြမင့်ပညာများ 

ဆက်လက်သင်ကားိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဆီစားသုံးမ များ များြပားေန

ဆဖီလူုေံရးှင့ပ်တ်သက်၍ စက်သုံးဆှီင့ ်စားသုံးဆမီျားကိ ုြပည်ပ 

မှ ှစ်စ်တင်သွင်းေနရမ များရိှေကာင်း၊ ြပည်တွင်း စားသံုးဆီဖူလံုေရး 

အတွက် ဆစီားသုံးမ  ေခ တာြခင်းှင့ ်ထတ်ုလပ်ုမ တိုးြမင့ေ်အာင် ေဆာင် 

ရက်ြခင်းများကိ ု  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဆီထွက်သီးှံများ 

စိက်ုပျိးိင်ုရန်အတွက် စိက်ုပျိးေြမများ လုေံလာက်စွာရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

လူတစ်ဦးချင်း တစ်ရက် ဆီစားသုံးမ အေနြဖင့်  ၂ ဒသမ ၂၅ ကျပ်သား 

ရိှပီး တစ်ုိင်ငံလံုး တစ်ှစ်လ င် ဆတီန်ချန်ိလိအုပ်မ မှာ တန်ချန်ိေြခာက် 

သိန်းမှ ခုနစ်သိန်းခန် ြဖစ်ေသာ်လည်း ြပည်တွင်းဆီထုတ်လုပ်မ မပါ 

ှစ်စ် ြပည်ပမှ ဆီတန်ချန်ိ ရှစ်သိန်းမှ ကုိးသိန်းအထိ  တင်သွင်းေနရသြဖင့ ်

ဆီစားသုံးမ များ များြပားေနသည်ကိ ုေတွရှိရေကာင်း။

ဆီထွက်သီးံှြဖစ်သည့်  ပဲပုပ်များ  စုိက်ပျိးုိင်ေရးအတွက်လည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    ြပည်တွင်းပဲပုပ်စိုက်ပျိးမ ကို   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   ြပည်တွင်းဆ ီ  ထုတ်လုပ်မ   တိုးတက်လာမည ်

ြဖစ်သကဲ့သို   တိရစ ာန်အစာအတွက်   ြပည်ပမ ှ  ပဲပုပ်ကိတ်ဖတ်များ 

တင်သွင်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတ ူေနကာစိက်ုပျိး 

မ များကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်လိေုကာင်း၊ ြပည်တွင်း၌ ဆထွီက်သီးံှများကိ ု

တိုးြမင့်စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိုပါက   ြပည်တွင်းဆီဖူလုံမ ကို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ  စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာန ြပခန်းများကိ ုကည့် ကစ်။

များစွာအေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ဆီထွက်သီးှံြဖစ်သည့ ်

ေြမပဲှင့ှ်မ်းတုိကုိ အြခားနည်းများြဖင့ ်စားသုံးမ များရိှသြဖင့ ်အြခားဆ ီ

ထွက်သီးှံများကိ ု ဦးစားေပး စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းမ ှ ထွက်ရှိသည့ ်ှမ်းှင့်ပဲပုပ်များသည ် ြပည်ပသိုတင်ပိုိုင ်

ေကာင်း၊ စပါးမျိးှင့ပ်တ်သက်၍လည်း မမိတိိုိုင်ငရိှံ ေကာင်းမွန်ပီးြဖစ် 

သည့် ေပ ဆန်းေမ းကဲ့သိုေသာ  စပါးမျိးေကာင်းများကို ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားရန ် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊  ထိုအတူ ေကာက်ညင်း 

သည်လည်း မိမိတိုိုင်ငံတွင်သာမက တုတ်၊ ဂျပန်ှင့် ထိုင်းိုင်ငံတို 

တွင်လည်း   စားသုံးမ များြပားေကာင်း၊  ထိုေကာင့် ေကာက်ညင်း 

စိုက်ပျိးမ တိုးတက်ေစေရး သုေတသနြပေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း၊ 

စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းသည် ုိင်ငံအတွက် အေရးကီးသည့် အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငအံတွက် အကျိးရိှသည့ ်သေုတသန 

လုပ်ငန်းများကုိ စနစ်တကျြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု   စနစ်တကျေဆာင်ရက်၍ စိုက်ပျိးေရး 

ထုတ်ကုန်များ  တိုးတက်ေအာင ်  ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ိုင်ငံအတွက် 

များစွာအကျိးရှိမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ တိုးတက် 

ေရးအတွက် စိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ေစလိုေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားသည် စိက်ုပျိးေရးသေုတသနဦးစီးဌာန 

ြပခန်းများအား  လှည့်လည်ကည့် ကပီး   ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က စုိက်ပျိးေရးသုေတသနဦးစီး 

ဌာန  ဝန်ထမ်းများကိ ု  သုေတသနေအာင်ြမင်မ များအတွက် ဂုဏ်ြပ 

ချးီြမင့်ေငွများ ေပးအပ်သည်။

ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်

အဆိုပါ   စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးဝန်ကီးဌာန   စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၄ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်မိ အင်းစိန်မိနယ် 

ကိကုန်းတွင်  လယ်ယာစိုက်ပျိးြခင်း သုေတသနဗိမာန်အမည်ြဖင့ ်

စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေကာင်း၊  ၁၉၇၁ ခုှစ်တွင် ပျ်းမနားမိနယ ်

ေရဆင်းသုိ ေြပာင်းေရ ဖွင့လှ်စ်ခဲေ့ကာင်း၊ ၂၀၀၄ ခှုစ်တွင် စိက်ုပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနအြဖစ်    သီးြခားဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊   စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနအေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး 

တွင် သေုတသနဗဟိဌုာန ခနုစ်ခ၊ု သေုတသနခ/ံစခန်း ၂၂ ခ ုဖွင့လှ်စ်ထား 

၍ သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ၁၉၅၄ 

ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အထိ သီးှံမျိးစုံ ၂၅၃ မျိးကို ထုတ်ေဝေပးိုင်ခဲ့ 

ပီး ယခု ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်ကာလအတွင်း သီးံှမျိးစံု 

၃၇ မျိး သေုတသနြပထတ်ုလပ်ုိင်ုခဲ့ပီး ဆက်လက်ထတ်ုေဝသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးသေုတသနဦးစီးဌာနရိှ မျိးေစဘ့ဏ်ကိ ု၁၉၉၀ 

ြပည့ှ်စ်တွင် တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲေ့ကာင်း၊ သဘာဝအပင်မျိးဗဇီများကိ ု

စနစ်တကျထန်ိးသမ်ိးပီး စားနပ်ရကိ ာဖလူုေံရး၊ အာဟာရြပည့ဝ်ေစေရး 

ှင့ ်စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ အတွက် အပင်မျိးဗဇီ အရင်းအြမစ်များကိ ု

ေရရှည်တည်တံ့ေအာင ်စနစ်တကျ အသုံးချေဆာင်ရက်ရန ်ရည်ရယ ်

တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး လက်ရှိအချနိ်တွင် စပါး၊ စပါးိုင်း၊ ပဲမျိးစုံ 

သီးံှများ၊ ံှစားသီးံှများ၊ ဆီထွက်သီးံှများှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် 

အြခားသံှီများ အပင်မျိးဗဇီ စစုေုပါင်း ၁၂၈၃၈ မျိးကိ ုထန်ိးသမ်ိးထားရိှ 

ပီး စတင်ဖွင့လှ်စ်ချန်ိမှ ယေနအချန်ိအထ ိြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖဲွအစည်း 

များသို သီးှံဗီဇအရင်းအြမစ ်  စုစုေပါင်း ၂၄၇၇၇ ြဖန်   ေဝေပးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ၌  ေလှာင်ေမွးသည့်စနစ်၊  လ တ်ေမွးသည့်စနစ်ှင့်  လှန်ေမွးသည့်စနစ် 

သုံးမျိးရှိပီး ေလှာင်ေမွးသည့်စနစ်သည် အေကာင်းဆုံးြဖစ်

 ြပည်တွင်း ပပဲပ်ုစိက်ုပျိးမ ကိ ုတိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ြပည်တွင်းဆထီတ်ုလပ်ုမ  တိုးတက်လာမည် 

ြဖစ်သကဲသ့ို တရိစ ာန်အစာအတွက် ြပည်ပမှ ပပဲပ်ုကတ်ိဖတ်များ တင်သွင်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည်

 စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ု စနစ်တကျေဆာင်ရက်၍ စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများ တိုးတက်ေအာင်  

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံအတွက် များစွာ အကျိးရှိမည်

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ သတင်းများ”ှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုး၊ ဖက်စ်ဖန်ုးှင့ ်အီးေမးလ်လပ်ိစာ 

တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၃

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၄၀၄၃၃၉၉၆၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၆ 

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeinfo@gmail.com

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “ကုန်သွယ်မ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှေငွေကးေတာင်းခံမ သတင်းများ”ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုကိ ုလုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၁

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၆၉၉၆၁၁၁၁၆

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၇

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeoffice@gmail.com



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယ 

ဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)   ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းသည်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ် ေဒ ေအးစုန်ိ၊ ဦးေရ ကမ်ိး၊ 

ရခုိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ  တပ်မေတာ်အရာရိှကီး 

များ၊    အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊  

ဒုတိယဝန်ကီးများလိုက်ပါ၍ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  

တည်ေဆာက်ဆ ဲေကျာက်ြဖမိရိှ သဘာဝဓာတ်ေငွ 

ှင့် စွန်ပစ်အပူသံုးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစီမံကိန်းသုိ 

သွားေရာက်ေလ့လာကည့် ကသည်။    

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့် အဖွဲ 

အား  စက်ုစံမီကံန်ိး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ စမီကံန်ိး 

တာဝန်ခံ  ဦးေအာင်ကိုလတ်ှင့ ်ဒုတိယမန်ေနဂျာ 

ဦးမင်းသွင်ခန်တိုက  စမီကံန်ိးအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို  ပါဝါပွိင့်ြဖင့ ်  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီ    ဒုတိယ 

ဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်   

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)က သရိှိလိသုည်များ 

ေမးြမန်းပီး   စက်ုံလုပ်ငန်း  စတင်လည်ပတ်ပါက 

၁၃၅ MW ဓာတ်အား ထွက်ရိှမည်ြဖစ်ပီး  တစ်ယူနစ် 

လ င် ၈ ဒသမ ၅၉ ဆင့် န်းြဖင့် ြဖန်ချိိုင်မည်ြဖစ်၍ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ေကျာက်ြဖမိရိှ သဘာဝဓာတ်ေငွှင့ ်စွနပ်စ်အပူသုံးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစမီကံန်ိးသို သွားေရာက်ေလလ့ာကည့် 

ေဒသအတွက် များစွာအကျိးရိှုိင်မည့်  အေြခအေန 

များ၊  စက်ုံစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ှင့် 

စက်ုံလည်ပတ်ချနိ်တွင ်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် 

ထိခိုက်မ မရှိေစေရးေဆာင်ရက်ရန်   အေြခအေန၊ 

စက်ုံပတ်ဝန်းကျင်   ေဒသခံြပည်သူများအတွက ်

ကျန်းမာေရး၊     ပညာေရးှင့်   ပတ်သက်ေသာ 

Corporate Social Responsibility(CSR) လုပ်ငန်း 

များ    ေဆာင်ရက်ိုင်မ     အေြခအေန၊  စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရက်မ ကိ ုသတ်မှတ်စခံျန်ိစံ န်းများ ြပည့မ်စွီာ 

ြဖင့ ် ရည်မှန်းကာလပီးစီးေရး ေဆာင်ရက်ရန် အေြခ 

အေန၊ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မ  သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း  စက်ပိင်ုးဆိင်ုရာများှင့ ်ပတ်သက်၍  

ေလ့လာလိုသည့ ်  ပညာရှင်များရှိပါက လာေရာက ်

ေလ့လာိုင်မည့ ်   အေြခအေနများကို   ြပန်လည် 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

လိုက်လံကည့် 

ထိုေနာက် သဘာဝဓာတ်ေငွှင့ ်စွန်ပစ်အပသူုံး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစမီကံန်ိး    တည်ေဆာက်ေနမ  

များကို  လိုက်လံကည့် ကရာ တာဝန်ရှိသူများက 

လိုက်လံရှင်းလင်းြပသကသည်။

အဆိုပါ  သဘာဝဓာတ်ေငွှင့ ်စွန်ပစ်အပူသုံး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစီမံကိန်းစက်ုံတွင ်  ဂျာမနီ 

ိင်ုငမှံထတ်ုလပ်ုေသာ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ပထမဦးဆံုး 

အသုံးြပမည့ ်    စွမ်းအားအြမင့်ဆုံးှင့ ်  သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွသုံးစွဲမ   အသက်သာဆုံး  SGT-800 Gas 

Turbine      အနည်းငယ်ြဖင့ ်    လည်ပတ်ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး စက်ုံလည်ပတ်စ်ကာလ 

၂၅ ှစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ုိင်ေရး

လပ်ုငန်း(EPGE)မှ အင်ဂျင်နယီာများအား စက်ုတွံင် 

ေခ ယူတာဝန်ေပး၍    စက်ုံလည်ပတ်မ   ြပြပင ်

ထိန်းသိမ်းမ ဆိုင်ရာ နည်းပညာများအား လ ဲေြပာင်း

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့် အဖွဲ 

ဝင်များသည ်    ေကျာက်ြဖမိ   ြပည်သူေဆးုံသို 

သွားေရာက်၍    ေဆးုံအစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကို 

ေတွဆုံ၍  တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက     ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့် 

အဖွဲဝင်များသည်     ေကျာက်ြဖပညာေရးဒီဂရီ 

ေကာလိပ်သို   သွားေရာက်၍  တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ေတွဆုကံာေကျာင်းအပ်ုချပ်မ ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များှင့ ်

သင်ကားေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များအား ေဆွးေွးပီး 

တင်ြပချက်များအေပ    လိုအပ်သည်များ  ညိ  င်း 

ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

  ငိမ်းချမ်းေရးမှ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ၃ ဖွဲတိုက ြပည်ေထာင်စုအကျိး၊ ေဒသအကျိးကို ေဆာင်ရက်လိုသည့် 

စိတ်ဆ များြဖင့ ်လာေရာက်ေဆွးေွးမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းြပန်ခဲ့ကသည်။ 

၃။ ယခအုချန်ိအထ ိငမ်ိးချမ်းေရးလာေရာက်ေဆွးေွးမည့အ်ဖဲွ ၁၀ ဖဲွအနက် အဖဲွ ၆ ဖဲွမှ ငမ်ိးချမ်းေရး 

ကိုယ်စားလှယ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ှင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျေတွဆုံ၍  ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ြပည်သူလူထုဆ ှင့်ကိုက်ညီသည့ ်

ပါတစံုီဒီမုိကေရစစီနစ် ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ဒီမုိကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တုိကုိ 

အေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စတုည်ေဆာက်ေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ ေဒသခမံျား၏ လမူ စီးပွားဘဝ ြမင့တ်င် 

ေရးှင့် ေဒသတစ်ခုချင်းမှအစြပ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး စုေပါင်းေနထုိင်လျက်ရိှသည့် 

အမြိပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ်ကီး ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ ကစိ ရပ်များကိ ုုိးသားပွင့လ်င်းစွာ အြမင်ချင်း 

ဖလှယ် ေဆွးေွးိုင်ခဲ့ပီး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်အြပသေဘာေဆာင်သည့်၊ ေကာင်းမွန်သည့် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးမ ရလဒ်များကိ ုေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

၄။ ဆက်လက်၍ ေတွဆုံေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိသည့ ်အဖွဲ ၄ ဖွဲှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ 

ဆက်လက်ေတွဆုေံဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ရပ်လုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးကိ ု

ဦးတည်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

၅။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ခိင်ုမာေစေရး၊ ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စတုည်ေဆာက်ေရးကိ ုခိင်ုမစွဲာ 

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၆။ ယခုငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲများတွင ်တိုင်းြပည်၏ ပကတိအေနအထားှင့်ကိုက်ညီပီး ြဖစ်သင့ ်

ြဖစ်ထုိက်သည်များ၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများ၏ ေတာင်းဆုိချက်များ၊ အမှန်တကယ် 

ြဖစ်ိင်ုဖွယ်ရိှသည်များ စသည်တုိကုိ အေသးစတ်ိအေကျအလည် ေဆွးေွးအေြဖရှာ ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်သည်။

၇။ သုိြဖစ်ပါ၍ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွသုိ ေရာက်ရိှလာြခင်းမရိှေသးသည့် NCA လက်မှတ်ေရးထုိးပီး 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများ၊ ေရးထုိးရြခင်းမရိှေသးသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများ 

အေနြဖင့် တိုင်းြပည်အကျိး၊ ေဒသအကျိးကို ြမင်ေအာင်ကည့်ေစလိုပီး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များ 

ြပလုပ်ိုင်ရန ်ထပ်မံဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ တက်ေရာက်ေဆွးေွးမည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

အသီးသီးမှ ဥက    သိုမဟတ်ု ကိယ်ုစားအဆုံးအြဖတ်ေပးိင်ုမည့ ်ေခါင်းေဆာင်ှင့ ်အဖဲွဝင် ၂ ဦး၏ အမည် 

စာရင်းကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပန်ကားေပးေစလိေုကာင်းှင့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံပီး ငိမ်းချမ်းသည့် ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကီးကို တည်ေဆာက်ိုင်ရန်အတွက် 

ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံး၏အကျိးကို ေရှး ၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ် 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ                  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း 

ှင့် အဖွဲဝင်များ ေကျာက်ြဖမိရှ ိသဘာဝဓာတ်ေငွှင့ ်စွန်ပစ်အပူသုံးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစီမံကိန်း တည်ေဆာက်ေနမ များကို ကည့် စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း  ေကျာက်ြဖပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ ်

တာဝန်ရှိသူများှင့်ေတွဆုံကာ  ေကျာင်းအုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့် သင်ကားေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ် 

များအား ေဆွးေွးစ်။



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယ 

ဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းသည ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ဖုန်းြမတ်၊   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း၊ ေရ၊  ေလ)မှ    တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  

အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် 

ထင်လတ်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ယေန  

တွင် ေကျာက်ြဖတပ်နယ်၊ အမ်းတပ်နယ်ှင့ ်ဓညဝတီ 

ေရတပ်စခန်းဌာနချပ်တုိမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု 

ဝင်များအား  တပ်နယ်ခန်းမများှင့ ်ရိပ်သာတိုတွင ် 

သီးြခားစီေတွဆုံ၍ အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

အေလးထားေဆာင်ရက်

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယ 

ဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီချပ(်ကည်း)က        အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင ်     ိုင်ငံေတာ်၏အေနာက်ဘက ် 

ကမ်းိုးတန်းှင့ ်  ေရြပင်ပိုင်နက်ကိ ု လုံ ခံေအာင် 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ရန် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသ ူ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း 

ေကျာက်ြဖတပ်နယ်၊ အမ်းတပ်နယ်၊ ဓညဝတေီရတပ်စခန်းဌာနချပ်တိုမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်မသိားစဝုင်များအား ေတွဆုအံမှာစကားေြပာကား

ေပါင်းစည်းအားြဖင့ ်ချမှတ်ထားေသာ ေရှလပ်ုငန်းစ် 

(၅)ရပ်ကို ေအာင်ြမင်ေအာင ် ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍      ိုင်ငံေတာ် 

လာေကာင်း၊ မီဒီယာမျိးစံုမှ ဝါဒြဖန်၍ အထက်ေအာက် 

ဆက်ဆေံရးပိကဲွေစပီး တပ်တွင်းစည်းလံုးညီွတ် 

ေရးပိကွဲရန ်  ေသွးခွဲမ များ    ြပလုပ်လာသည်ကိ ု

သတိြပရန်လိုေကာင်း။ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ှင့်  ကွပ်ကဲမ စနစ်အရ ရာထူး 

အဆင့မ်ျား ခန်အပ်တာဝန်ေပးထားကာ တညူေီသာ 

ယနူေီဖာင်းဝတ်ထားပီး တညူေီသာလပ်ုငန်းတာဝန် 

များကို ထမ်းေဆာင်ေနကရသူများြဖစ်၍ ရဲေဘာ် 

ရဘဲက်စတ်ိြဖင့ ်ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာ ေနထိင်ုလပ်ုကိင်ု 

ကရန်လိေုကာင်း၊ အထက်ေအာက် ထေိတွဆက်ဆ ံ

မ တွင် တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့် အလွတ်သေဘာ  

ထေိတွဆက်ဆမံ များရိှသကဲသ့ို တစ်ဦးချင်းအလိက်ု 

အလွတ်သေဘာရင်းှီးစွာေတွဆုံ၍    အခက်အခဲ 

အေပ  ပွင့်လင်းစွာ တင်ြပခွင့်ရရှိေစပီး တင်ြပချက ်

အေပ  အေရးတယူ ေြဖရှင်းေပးြခင်းများ ြပလုပ်ရန် 

လိုေကာင်း၊      တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်အေနြဖင့ ်

Fatherly Spirit  ှင့် Commonder Spirit ကို  

အချန်ိေနရာှင့ ်လပ်ုငန်းတာဝန်အလိက်ု ပိင်ုးြခား၍ 

မှန်မှန်ကန်ကန် ဆက်ဆအံပ်ုချပ်သွားရန်လိေုကာင်း 

မှာကားပီး   တက်ေရာက်လာကသည့ ်   အရာရှိ၊  

စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ တစ်ဦးချင်း  တင်ြပချက ်

များအေပ  တာဝန်ရှိသူများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်း  

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

ဒတုယိဥက     ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) သည် တပ်နယ်  

များအလိက်ု အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျားအတွက် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများ ေပးအပ်ရာ တာဝန် 

ရှိသူတိုက လက်ခံရယူကသည်။

ေတွဆုပဲွံများအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)ှင့ ်အဖဲွဝင်များသည်  တက်ေရာက်လာက 

သည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများအား  ရင်းရင်း 

ှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက်သည်။

ထိုြပင ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

သည်  ဓညဝတေီရတပ်စခန်းဌာနချပ်ရိှ   Aquaponic 

System ြဖင့် ငါးများ ေမွးြမထားရှိမ ၊ ဥစားကက်၊  

အသားတိုးကက်၊  DYL ဝက် ေမွးြမထားရှိမ ၊ ရာသီ 

သီးှံများ စိုက်ပျိးေမွးြမထားရှိမ များကို လိုက်လံ 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အလားတ ူိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

ဒတုယိဥက     ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့်    အဖွဲဝင် 

များသည်   အမ်းတပ်နယ်ရှိ   နယ်ေြမခံတပ်ရင်း  

အမ်ိေထာင်သည်လိင်ုးခန်းများသို သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    ရဲေမများအား   ရင်းရင်းှီးှီးလိုက်လ ံ

 တ်ဆက်ကာ စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ် ေထာက်ပံ ့

ေငွများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

များြဖစ်၍  တာဝန်ကီးေလးမ အေပ   အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊       ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလ ဲ

ေနေသာ ကမ ာအ့ေရးအရာှင့ ်နည်းပညာများအေပ   

မျက်ြခည်မြပတ် ေလလ့ာရန်ှင့ ်မမိတိိုနယ်ေြမအေပ  

ခိမ်းေြခာက်ေနသည့် အ ရာယ်များအား သတိရိှစွာ 

ြဖင့ ်ေစာင့်ကည့ေ်နရန်လိေုကာင်း၊ တပ်မေတာ်သည် 

အေတွအကံအရ တိက်ုပဲွှင့ ် လက်နက်ကိင်ုပဋပိက  

များကို    မလိုလားေသာ်လည်း   အေရးကီးေသာ  

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်အတွက် အသက်ှင့် 

ခ ာကို  စွန်လ တ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင်  တုိင်းရင်းသားြပည်သူ 

များအေနြဖင့် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက ၏ ဆိုးကျိးကို  

ခံစားခဲ့ရပီးြဖစ်၍  လက်ရှိတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို 

ထိန်းသိမ်းိုင်ေရး     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန ်

လိုေကာင်း။

အေရးေပ ကာလအတွင်း       ြပည်တွင်း 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများ၏    ေှာင့်ယှက်မ ၊ 

ြပည်ပိုင်ငံကီးအချိ၏ ိုင်ငံေရးအရ ဖိအားေပးမ  

များကို    သစ ာရှိဝန်ထမ်းများ၊    ြပည်သူများြဖင့ ်

လက်တွဲကာ    ကံ့ကံ့ခံ၍    ြဖတ်သန်းခဲ့ေကာင်း၊  

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါှင့်   ဆက်စပ်ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် 

စီးပွားေရးအခက်အခ၊ဲ ဘဏ်လပ်ုငန်းအခက်အခှဲင့်  

စက်သံုးဆီ အပါအဝင် အကျပ်အတည်းအမျိးမျိးကုိ 

ရင်ဆိင်ုြဖတ်သန်းခဲ့ပီး ဆက်လက်၍လည်း ြပည်သ၏ူ 

အကီးအကအဲေနြဖင့ ်ဖတ်ိကားမ အေပ  တက်ေရာက် 

လာေသာ    တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များှင့ ်

ကိယ်ုတိင်ုေတွဆုကံာ ြပည်သတူစ်ရပ်လုံးက လိလုား 

ေတာင့တ်ခဲသ့ည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်၊ ဒမီိကုေရစ ီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်ကိ ုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုစနစ ်

တည်ေဆာက်ေရးစသည့် အေြခခံ(၂)ချက်ြဖင့် ဦးတည် 

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း၊     ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအာဏာ  

ခွဲေဝကျင့်သုံးမ ှင့်ပတ်သက်၍   ၂၀၀၈   ခုှစ်၊ 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ်မများအနက်မ ှ 

ြပင်ဆင်သင့ ်ြပင်ဆင်ထိက်ုေသာ အချက်များ၊ ဇယား 

(၁/၂/၃/၅)ပါ အချက်များကုိလည်း ဆက်လက်ေဆွးေွး 

သွားရန်ရှိေကာင်း၊   ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏   ိုင်ငံေရး၊ 

စီးပွားေရး၊    လူမ ေရးေကာင်းမွန်တိုးတက်ရန်မှာ  

တည်ငမ်ိမ ရိှရန် အေရးကီးပီး တည်ငမ်ိမ ရိှေစရန်မှာ 

ငမ်ိးချမ်းေရးသည် မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ 

လည်း ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီအေနြဖင့် 

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် တုိင်းရင်းသား လက်နက် 

ကိုင်အဖွဲအားလုံးကို ဖိတ်ေခ ထားပီး ငိမ်းချမ်းေရး 

တံခါးကို    ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  

ဆက်လက်၍လည်း ဖိတ်ေခ ထားပါေကာင်း။

ြပည်တွင်းြပည်ပ အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသ ူ

အဖျက်သမားများအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ကိ ုဖျက်ဆီးရန် 

ကိးပမ်းမ   မေအာင်ြမင်၍  ဖွဲစည်းပုံအရ  ခိုင်မာ 

ေတာင့်တင်းေသာ တပ်မေတာ်ကုိ   ဖိခဲွရန်ကိးစား 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက     ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း 
အမ်းတပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုဝင်များအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း ေကျာက်ြဖတပ်နယ်ရိှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများအတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာှင့်ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံ 
ရယူစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့ ်အဖွဲဝင်များ ဓညဝတီေရတပ်စခန်း 
ဌာနချပ်ရှိ   Aquaponic System ြဖင့် ငါးများ ေမွးြမထားရှိမ ကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမ ှ

ေဆးုတံက်ေရာက်    ေဆးကသုမ ခယံလူျက်ရိှသည့ ်

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများကိ ုကည့် အားေပး 

စကားေြပာကားသည်။

ဦးစွာ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့်  အဖွဲ 

ဝင်များကိ ု  ေဆးုံအုပ်ကီးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက 

ကိဆို တ်ဆက်ကသည်။    ထိုေနာက်     ေဆးုံ 

တက်ေရာက် ေဆးကသုမ ခယံလူျက်ရိှသည့ ်အရာရိှ၊ 

စစ်သည်၊   မိသားစုများကိ ု     လိုက်လံကည့် ၍    

တစ်ဦးချင်း၏   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများ 

ေမးြမန်းအားေပးစကားေြပာကားကာ  စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများှင့ ် ေထာက်ပံပ့စ ည်းများ ေပးအပ်သည်။

ချးီြမင့်ေငွများေပးအပ်

ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက        ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် (ကည်း)  သည်   

ေဆးုံတွင်     တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်   

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက်    ချးီြမင့ေ်ငမွျားကိ ု 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၄

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်  ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းသည် ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  စစ် ေတွေလဆိပ်သိုလည်းေကာင်း၊  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေကျာက်ြဖေလဆိပ်ှင့် အမ်းေလဆပ်ိ 

သိုလည်းေကာင်း ေရာက်ရိှရာ သက်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ 

တာဝန်ခံများက ေလဆိပ်အေဆာက်အအံုအတွင်းရိှ 

ခရီးသည်များ ေရာက်ရိှ/ ထွက်ခွာ ခန်းမေဆာင်များ 

တွင်  လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် အေကာက်ခွန်ေကာင်တာ 

များ ေနရာချထားမ ၊   CCTV  များ   တပ်ဆင်ထားရိှမ ၊  

ေလေကာင်းလိင်ုးေကာင်တာများထားရိှမ ၊ ေလဆပ်ိ 

မီးသတ်ဌာနှင့်  ေလေကာင်းထိန်းေမ ာ်စင်ေပ ရှိ 

ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများအေြခအေနှင့် ေလေကာင်း 

မိုးေလဝသဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများထားရှိမ တိုကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးက   လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ     စစ်ေဆးမ များကို 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ   စစ်ေဆးရန်၊  CCTV 

ကင်မရာများ      အစ်ေကာင်းမွန်မ ရှိေနေစရန်၊ 

ခရီးသွားြပည်သူများ အသံုးြပသည့်ေရအိမ်များ အစ်  

သန်ရှင်းမ ရှိေနေစရန်၊ ေလေကာင်းထိန်းေမ ာ်စင် 

တွင် တပ်ဆင်ထားသည့ ်ဆက်သွယ်ေရးကရိယိာများ၊  

ေလယာ် တက်/ဆင်းြပလုပ်ရာတွင ်  အေထာက် 

အကြူပသည့ ်ရာသဦတသုတင်းအချက်အလက်များ 

ရရှိိုင်သည့ ်  စက်ကိရိယာများ   အစ်ေကာင်းမွန် 

ေနေစရန်ှင့ ်ေလယာ်များ ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်း 

မ ရှိပီး လုံ ခံစိတ်ချစွာ ပျသံန်းတက်/ ဆင်းိုင်ေရး 

အထူးအေလးထား  ေဆာင်ရက်ကရန ်   မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီးဦးြမင့စ်ိုးသည် ဝန်ကီးဌာနရိှ ဦးစီးဌာန 

များမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များလိုက်ပါ၍  

သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခဲွမ ပညာတက သုိလ် (သန်လျင်) 

သို ဇွန် ၁၄ ရက် နံနက် ၁၁နာရီခွဲတွင်  ေရာက်ရှိရာ 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးြမင့်စိုး သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်)သို သွားေရာက်ကည့် အားေပး
သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခဲွမ ပညာတက သုိလ်(သန်လျင်) 

မှ ပါေမာက ချပ်  ေဒါက်တာရီရီဝင်းှင့်   ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်များ၊ ပါေမာက /ဌာနမှးများက ကိဆုိ 

ခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးသည် ဥတ ရေဆာင် 

တွင် ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ ပထမှစ်သင်တန်း 

ှင့်   စတုတ ှစ်သင်တန်းများမှ    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား စာသင်ခန်းအလိက်ု  လှည့လ်ည် 

ကည့် ၍ အားေပးစကားေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီးသည် ဘက်စံုသံုး 

ခန်းမသုိေရာက်ရိှပီး သမဝါယမှင့ ်စမီခံန် ခဲွမ ပညာ 

တက သိုလ်(သန်လျင်)မှ    ပါေမာက ချပ်၊    ဒုတိယ 

ပါေမာက ချပ်များ၊  ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊   ဆရာ  

ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆံုပဲွသုိ တက်ေရာက် 

ပီး ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာရရီဝီင်းက တက သိလ်ု၏ 

သမိုင်းအကျ်းချပ်ှင့်  တက သိုလ်ဆိုင်ရာ  အချက် 

အလက်များ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူတက်ေရာက်မ  

အေြခအေန၊ ေပးအပ်ချးီြမင့်လျက်ရိှသည့် ဘဲွသင်တန်း 

အမျိးအစားှင့်  အထူးြပဘာသာရပ်များ၊   အလုပ် 

အကိင်ုအခွင့အ်လမ်းရရိှမ အေြခအေန၊ အရည်အေသွး  

အာမခံမ စနစ်    (QAS)   ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊  

သေုတသနစာတမ်းများ ြပစေုဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 

အေန၊  ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင် ့  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ သင်တန်းများဖွင့်လှစ ်

ပိုချေနမ အေြခအေန၊   ၂၀၂၂-၂၀၂၃     ဘ  ာှစ် 

တည်ေဆာက်ေရးှင် ့       ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနှင့် ေရှလပ်ုငန်းစ်များကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ဒုတိယဝန်ကီးက  လိုအပ်သည် 

များ လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း  စစ်ေတွေလဆိပ်၊ 

ေကျာက်ြဖေလဆိပ်ှင့ ်အမ်းေလဆိပ်တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး

မုန်တိုင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အေရာင်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
အဝါေရာင်အဆင့်

 အဝါေရာင်အဆင့်သည် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်၊ ကပ လီပင်လယ်ေအာ်တွင် မုန်တိုင်း 

ြဖစ်ေပ ေနပီး မုန်တိုင်း၏အေြခအေနကိ ုသတိထားိုင်ရန်။

လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်

 လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်သည ်ကမ်းိုးတန်းသိုဦးတည်ေနပီး မုန်တိုင်းသည် မိမိေနထိုင်ရာ 

ေဒသသို   ဦးတည်ေရလျားသည်ဟ ု   သတင်းရရှိပါက  မုန်တိုင်း၏ေြပာင်းလဲမ ကို အထူး 

သတိထားေစာင့်ကည့်ိုင်ရန်။

အနီေရာင်အဆင့်

 အနေီရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းိုးတန်းသို  ၁၂  နာရေီနာက်ပိင်ုး မန်ုတိင်ုးေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်ပီး 

အ ရာယ်ရှိိုင်သြဖင့ ်လုံ ခံစိတ်ချရသည့်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ ေနရာယူရန်။

အညိေရာင်အဆင့်

 အညိေရာင်အဆင့သ်ည်  မန်ုတိင်ုးအ ရာယ်ကျေရာက်ေနချန်ိြဖစ်ပီး လုံ ခံစတ်ိချရသည့် 

ေနရာတွင် ခိုလ ံပီးစီးရန်။

အစိမ်းေရာင်အဆင့်

 အစိမ်းေရာင်အဆင့်သည ်မုန်တိုင်းအားေပျာ့ပျက်ြပယ်သွားပီြဖစ်ပီး မိမိတို၏ ေနအိမ် 

များသို ြပန်ိုင်ေသာအေြခအေနြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄
ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တုိတွင် မုတ်သံုေလ   

အားအနည်းငယ်မ ှ အားအသင့်အတင့် ရှိေနသည်။                  မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန

ေပးအပ်ရာ ေဆးုံအုပ်ကီးက လက်ခံရယူသည်။ 

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက         ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)ှင့ ်အဖဲွဝင်  

များသည် စစ်ေတွမိရှိ ေလာကာန ာေစတီေတာ်  

ြမတ်ကီးှင့ ်    စကာမုနိသွန်းစက်ေတာ်ဘုရားသို 

သွားေရာက်၍ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးထွန်းညိပူေဇာ်ပီး  

လှည့လ်ည်ဖူးေြမာ်ကာ အလှေငမွျား ေပးအပ်လှဒါန်း 

ကသည်။ ထိုေနာက်  စစ်ေတွမိ  ကမ်းနားလမ်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့ ်မိအတွင်း  ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်

လှည့်လည်ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယ 

ဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)          ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း ေလာကာန ာေစတေီတာ်   

ြမတ်ကီးတွင် အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းစ်။

ေပးအပ်လှဒါန်း



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

ိုင်ငံေတာ်၏   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်  ရခိုင်ြပည ်

လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ    (ALP) 

ဒုတိယဥက       ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို    ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးပွဲကို   ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိအမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်း 

ေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟုိဌာန အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ  ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ြပည ်ေထာင ်စုအစိုးရအဖ ွဲုံး  

ဝန်ကီးဌာန(၁)      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး    အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့်   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ 

ဥက     ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရး

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

ကီးရာြပည့်၊  အဖဲွဝင်များြဖစ်က 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၄

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် 

သည်  ယေနနံနက် ၁၁ နာရီတွင် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယသံအမတ်ကီး  မစ တာဗီေနးကူးမားကို  

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

ေဆွးေွး

ေတွဆံုစ် ှစ်ုိင်ငံဆက်ဆံေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များြမင့်တင်ေရး၊ ှစ်ုိင်ငံအကား ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာစီမံကိန်းများ၊  ေဒသတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာမျက်ှာစာများတွင်  ှစ်ိုင်ငံအကား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  ြမင့်တင်သွားေရးကိစ ၊ ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရးမူကီး (၅)ရပ်ှင့် အာဆီယံှင့် 

ကလုသမဂ ပဋညိာ်စာတမ်းပါမမူျား ေလးစားလိက်ုနာသွားေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ ခင်မင်ရင်းီှးစွာ အြမင်ချင်း 

ဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၄

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသို ေရာက်ရှိေနသည့် ေနရပ်စွန်ခွာသူများ 

ြပန်လည်လက်ခေံရးဆိင်ုရာ ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒရ့  ပူးတဲွလပ်ုငန်းအဖဲွ၏ 

ပ မအကမ်ိအစည်းအေဝးကိ ုယေန  နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးကို   ှစ်ိုင်ငံပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ   အဖွဲဝင်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးချမ်းေအးှင့ ်ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ိုင်ငံြခားေရး 

အတွင်းဝန်  မစ တာမာစွတ်ဘင်မိုမမ်တိုက   ပူးတွဲသဘာပတိအြဖစ ်

ေဆာင်ရက်သည်။

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ(ALP) 

ဒုတိယဥက   ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး

သည့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စအီဖဲွဝင်  ဒတုယိဗိလ်ုချပ် 

ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊      အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်း 

ေရးေဖာ်ေဆာင်မ     ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတအီတွင်းေရးမှး ဒတုယိ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

အိ ိယသံအမတ်ကီး မစ တာဗီေနးကူးမားကို လက်ခံေတွဆုံ

ရခိုင်ြပည်နယ်မှ ေနရပ်စွန်ခွာသူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရးဆိုင်ရာ ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒ့ရ  

ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ပ မအကိမ်အစည်းအေဝးကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့် ကျင်းပ
အစည်းအေဝးတွင် ေနရပ်စွန်ခွာသူများကို လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး 

ဆုိင်ရာ စိစစ်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ကံေတွရသည့်အခက်အခဲများ ေြဖရှင်း 

ိုင်ေရးစိစစ်ပီး ေနရပ်စွန်ခွာသူများကိ ုြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်း 

စတင်ိုင်ရန်အတွက် အစီအမံများ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ လုပ်ငန်း 

များ၊  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများကိ ု  ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

အစီအမံများ၊ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည့်သူများ မိမိဆ အေလျာက် 

ေနရပ်ြပန်ေစေရးအတွက် ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

စသည့်ကိစ ရပ်တိုကို ှစ်ဖက်ပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွး 

ကသည်။

ထိုြပင် ရခိင်ုြပည်နယ်မှ ေနရပ်စွန်ခွာသမူျားကိ ုြပန်လည်လက်ခရံာ 

တွင်  ှစ်ိင်ုငအံကား လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် သေဘာတညူခီျက် 

များှင့်သာမက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီြပန်လည် 

လက်ခံိုင်ေရး၊ ေနရပ်စွန်ခွာသူများကို ြပန်လည်စိစစ်ရာတွင ်ြဖစ်ေပ  

လာိုင်သည့်ကိစ ရပ်များကိ ုအေြဖရှာိုင်ရန်အတွက ်ဖွဲစည်းထားပီး 

ြဖစ်သည့ ်ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခံေရး 

အတွက် စစိစ်ေရးလပ်ုငန်းစ်ဆိင်ုရာ ြမန်မာ-ဘဂ  လားေဒရ့  အထူးအဖဲွ 

အကား  ဆက်လက်ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားေရးတုိကုိ  ေဆွးေွးသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲက  ရခိုင်ြပည်နယ်၌   လုံ ခံေရးှင့ ်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတိုအတွက် ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  ၊ ြပန်လည်လက်ခ ံ

ေရးစခန်းများ၊ ကားစခန်းှင့် ေနရာချထားေပးမည့် ေကျးရာများရှိ 

ေနအမ်ိများကိ ုြပန်လည်မွမ်းမြံပင်ဆင်ေနမ  ၊ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည့ ်

သူများအတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်ပညာေရး 

ဝန်ေဆာင်မ    ေပးအပ်ိုင်ရန်အတွက်  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 

ေကာင်းမွန်သည့ပ်တ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးေပးေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးလုပ်ငန်းစ်တွင ်  မိတ်ဖက်ိုင်ငံများ၊  အာဆီယံှင့်  ကုလသမဂ  

လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

ကိစ ရပ်များကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ြမန်မာိုင်ငံှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံတိုအကား ရခိုင်ြပည်နယ်မ ှ

ေနရပ်စွန်ခွာသူများကို    ြပန်လည်လက်ခံေရးဆိုင်ရာ    ြမန်မာ-

ဘဂ  လားေဒ့ရ  ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ဆ  မအကိမ်အစည်းအေဝး 

ကျင်းပမည့် ေနရက်ှင့်ေနရာတုိကုိ သံတမန်လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့် 

ှစ်ဖက်ညိ  င်း အေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့် ရခိုင် 

ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP) 

ဒုတိယဥက    ေစာြမရာဇာလင်း၊ 

ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ 

ဝင် ခုိင်စုိးြမ၊ ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင် 

ေကာ်မတီဝင ်    ခိုင်ေပ လင်းတို 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွတွင် ငိမ်းချမ်း 

ေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ      ေခါင်း 

ေဆာင်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်ှင့် ရခုိင်ြပည်လွတ်ေြမာက် 

ေရးပါတီ(ALP)   ဒုတိယဥက    

ေစာြမရာဇာလင်းတိုက  တ်ခွန်း 

ဆက်အမှာစကား     ေြပာကား 

ကပီး တက်ေရာက်လာကသမူျား 

က ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်   ဖွံဖိးေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို   အြပန် 

အလှန်ေဆွးေွးကကာ   ေတွဆံု 

ေဆွးေွးပွဲ ပထမေနကို ရပ်နား 

လိုက်သည်။

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ဒတုယိေန  

ကို ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ဆက်လက် 

ကျင်းပသွားမည ်    ြဖစ်ေကာင်း 

သရိသည်။                        သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၄

အရည်အေသွးှင့ ်      စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီပီး 

ေဈး န်းသင့တ်င့်သည့ ်   ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ု

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အေရာင်းဆိင်ု 

များမှတစ်ဆင့ ်ေတာင်သမူျားလက်ဝယ်သို သတ်မှတ် 

ရည် န်းေဈး န်းြဖင့ ်သက်သာစွာြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ိုင်ေရး   အစည်းအေဝးကိ ု    ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ုံးအမှတ်(၁၆) သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ Video Conferen-

cing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးလှမိုး၊ 

အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲဝင်ကုမ ဏီများ၊     ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ယူရီးယား 

ေြမဩဇာြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

အဖွဲဝင်များှင့ ် တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်က 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူ

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး     ဦးေဆာင်ေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုးက    သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနက ဦးေဆာင်ပီး 

သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ အရည်အေသွးြပည့်မီသည့ ်  ယူရီးယား 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

“ယူရီးယားေြမဩဇာ ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဦးေဆာင်

ေကာ်မတီ”သည် ြမန်မာုိင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် စုိက်ပျိးေရးေဆး

လုပ်ငန်းရှင်များ၊  အသင်းဝင်ကုမ ဏီများ  စုစည်းဖွဲစည်းထားေသာ 

Consortium အဖဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း 

၍  ေတာင်သူလယ်သမားများ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးြပ 

ရန်  လိအုပ်လျက်ရိှေသာ  အရည်အေသွးှင့ ်  စခံျန်ိစံ န်း ြပည့မ်သီည့ ်

ယရူီးယားေြမဩဇာများ ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် ေဈး န်းသက်သာစွာ 

ြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်

ယူရီးယားေြမဩဇာများ ေတာင်သူများလက်ဝယ်သုိ ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးသွားမည် 

ေြမဩဇာများကိ ုေတာင်သမူျား လက်ဝယ်အေရာက် 

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်စိက်ုပျိးရာသအီမ ီေရာင်းချ 

ေပးိုင်ေရးသည ်အဓိကြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေတာင်သူ 

များအေနြဖင့ ်ေြမဩဇာများ ဝယ်ယရူာတွင် လွယ်က ူ

ိုးရှင်းေသာပုံစံများြဖင့် ဝယ်ယူိုင်ေရး စီစ်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊   တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

အသီးသီးထံမှလည်း   ေဒသအလိုက်    ယူရီးယား 

ေြမဩဇာ အမှန်တကယ်လုိအပ်ချက်များကုိ ေတာင်းခံ 

ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ မမိတိို ဦးေဆာင်ေကာ်မတဝီင် 

များအေနြဖင့ ်လက်ရိှတင်သွင်းထားေသာ ယရူီးယား 

ေြမဩဇာများကို  ေတာင်သူများထံသို   စိုက်ပျိး 

ရာသအီမ ီြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ေရာင်းချိင်ုေရးအတွက် 

အစီအစ်များကုိ ဝုိင်းဝန်းေဆွးေွးကေစလုိေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  ယူရီးယားေြမဩဇာ   ဝယ်ယူ 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတအီတွင်းေရး 

မှး အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးခန်ေဇာ်က ယူရီးယား 

ေြမဩဇာများအား လက်ရိှတွင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်းှင့ ်     ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးများသို 

ယရူီးယားေြမဩဇာ တန်ချန်ိ ၆၀၀၀၀ ေကျာ် ြဖန်ြဖး 

ေရာင်းချေနမ အေြခအေနများကို   လည်းေကာင်း၊     

မိနယ်များရှိ     အေရာင်းဆိုင်များတွင ်   သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်အညီ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အချနိ်မီ 

ေရာင်းချေပးိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ထားမ  အေြခ 

အေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

 ထိုေနာက် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ကေသာ 

Consortium အဖွဲကိုယ်စား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ယူရီးယားေြမဩဇာတင်သွင်းထားရှိမ ှင့်   ထပ်မံ 

တင်သွင်းမည့် အေြခအေနများကို လည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုငဆံန်စပါးအသင်းချပ်မှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦး 

က ယရူီးယားေြမဩဇာ ြဖန်ြဖးေရာင်းချေနမ  အေြခ 

အေနများကိုလည်းေကာင်း၊ ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတဝီင် 

များြဖစ်ကေသာ သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနအသီးသီး 

မှ တာဝန်ရှိသူများက ယူရီးယားေြမဩဇာြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေနမ ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ  

များ၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်အစအီစ်များ 

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

တင်ြပချက်များအေပ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                    သတင်းစ်

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ
ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာ 

၇၅၀၀၀ တန်ခန်ကို  သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ဇွန် ၁၁ ရက်မှစတင်၍   တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ် ၁၁ ခရိှု မိနယ် ၁၃၆ မိနယ်မှ အေရာင်းဆိင်ု ၂၉၁ ဆိင်ုတွင် 

ကိက်ေရာင်း/ ကိက်ဝယ်စနစ်ြဖင့ ်လက်ငင်းေငေွချြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ေဈး န်းသက်သာစွာြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးမည့်   ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု  သက်ဆိုင်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွမ အဖဲွထမှံ ဝယ်ယခွူင့လ်က်မှတ်များ အခမဲရ့ယ ူ

၍ မိနယ်များရိှ သက်ဆိင်ုရာအေရာင်းဆိင်ုများ၌ “ယရူီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယူြဖန် ြဖး ေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတ”ီမှ ထုတ်ြပန်ထား 

ေသာ ရည် န်းေဈး န်းများအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ယူရီးယားေြမဩဇာများကုိ မိနယ်အလုိက် 

သတ်မှတ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသည့် အေရာင်းဆုိင်များ၌  သတ်မှတ်ေဈး န်း 

အတိုင်း     ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်ကိုက်ညီပီး  ဝယ်ယူရန်အခက်အခဲရှိခဲ့လ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဖန်ုး- 

၀၆၇-၄၁၀၀၃၅၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၀၀၄၀၊ ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၈၆၂၁ ှင့် တုိင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနုံးများ

ှင့်   မိနယ်အဆင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။                              သတင်းစ်

ယူရီးယားေြမဩဇာများအတွက ်ရည် န်းေဈး န်းများ



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲအလွန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားသင့်သည့် အားကစားလုပ်ငန်းများ

(ယမန်ေနမှ အဆက်)

(၃) လူထုအားကစားလ ပ်ရှားမ များ တစ်ုိင်ငံလံုး 

အတိုင်းအတာြဖင့်   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ေရး

လက်ရှိအေနအထားအရ ယခင်တုန်းကကဲ့သို 

လူထုအားကစားလ ပ်ရှားမ များ တစ်ုိင်ငံလံုး အတုိင်း 

အတာြဖင့ ်ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် လ ပ်ရှားေဆာင်ရက် 

ိုင်ြခင်း မရှိသည်ကိ ု ြမင်ေတွေနရသည်။  ယခင် 

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလဆုိလ င် တစ်ုိင်ငံလံုး 

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲများ ကျင်းပြခင်းှင့ ်လမ်း 

ေလ ာက်ပွဲများ   ကျင်းပပီးလ င်   ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲ 

အားကစားပိင်ပဲွများ ဆက်လက်ကျင်းပကသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးေန၊ ြပည်ေထာင်စေုန၊ တပ်မေတာ်ေန၊ 

ေတာင်သူလယ်သမားေန၊ အလုပ်သမားေနကဲ့သို 

ေသာ ေနကီးရက်ကီးများ အပါအဝင် ြပည်နယ် 

အသီးသီးတွင်လည်း သက်ဆိင်ုရာြပည်နယ်ေနများ 

ကဲသ့ို ေနကီးရက်ကီးများတွင် မိတိင်ုး၊ နယ်တိင်ုး 

ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲ၊  အားကစားပိင်ပွဲများ    စည်ကား 

သိုက်မိက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကသည်။  

ထိုြပင် ေဒသအလိုက်  အများြပည်သူများ 

စိတ်ဝင်စားသည့ ် အားကစားနည်းများကိ ု ေဒသ 

အလိုက်   ဖိတ်ေခ အားကစားပိင်ပွဲများအြဖစ ်

ြမန်မာြပည်အှံအြပားတွင ်   ကျင်းပခဲ့ကသည်။ 

မှတ်မိသမ  တင်ြပရလ င် မ ေလးတိုင်း ပျ်းမနား 

မိတွင် ေပါင်းေလာင်းဒိင်ုး၊ မတိ ီလာမိတွင် ထလီာ 

ေမာင်ဖလား၊ ကမူဲမိတွင် မိုးေအာက်ေြမြပင်ဖတ်ိေခ  

ဖလား၊  မ ေလးမိတွင ်   ဗထူးကွင်းဖွင့်ဖလား၊ 

ရတနာပုံဖလား၊ ေပျာ်ဘွယ်မိတွင် ေရ စင်ုပ်တု 

ဖလား၊ ြမင်း ခံမိတွင် ေြမလတ်ဖလား၊ ေကျာက်ဆည် 

မိတွင် ေရ ကန်ုသည်ကီးများဒိင်ုးပိင်ပဲွများ ကျင်းပ 

ခဲ့ပီး မေကွးတိင်ုး ေချာက်မိတွင်လည်း သခင်ဖိုးလှ 

ကီးဖလား၊ ပခုက မိတွင ်  ေြမလတ်ဧရာဖလား၊ 

ေရနေံချာင်းမိတွင် ေရနံသာဖလား၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

စစ်ကိုင်းမိတွင် ေရ မင်းဝံဖလား၊ ေရ ဘိုမိတွင ်

ေအာင်ေဇယျဒိင်ုးပိင်ပဲွများ ခမိ့်ခမိ့သ် ဲကျင်းပခဲ့က 

သည်။ 

အဆိပုါပိင်ပဲွများကိ ု အားကစားဝါသနာပါသည့် 

မိမိမိဖများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ အလှရှင် 

များှင့် အားကစားဆပ်ေကာ်မတီများ  ပူးေပါင်း 

ကျင်းပခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။    ၎င်းပိင်ပွဲများသည ်

ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန်သည့်အတွက် လူငယ်လူရယ ်

များအေနြဖင့လ်ည်း အားကစားကိ ုစတ်ိပါဝင်စားပီး 

ေလလ့ာလိက်ုစားလိသုည့ ်လငူယ်များ  များြပားလာ 

သည့အ်တွက်  မလိလုားအပ်သည့ဘ်က်သို ေရာက်ရိှ 

မ များ  ကင်းေဝးေစခဲ့သည်။   အဆိုပါပိင်ပွဲများ 

များ  ကျင်းပချနိ်တွင ်   ဝန်ကီးဌာနအသီးသီး၏ 

အားကစားတာဝန်ရိှသမူျားက အားကစားပိင်ပဲွများ 

သို လာေရာက်ကည့် အားေပးပီး အပိင်အဆိုင် 

လေူရးချယ်ြခင်း၊ ထူးခ န်သည့ ်အားကစားသမားများ 

ကိ ု အလအုယက်ေခ ယူပီး မမိတိို ဝန်ကီးဌာနများ 

တွင် အလပ်ုခန်ထားြခင်း၊ အားကစားသမားများကိ ု

ဝန်ကီးဌာနအလိုက်   အပိင်အဆိုင်စခန်းသွင်း၍ 

ရိှလာသည်။ ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစံု အားကစားပိင်ပဲွ 

တစ်ခလုပ်ုလ င် အသင်းေြခာက်သင်း၊ ခနုစ်သင်းခန်  

သာ ယှ်ပိင်ကသည်ကိ ုေတွရသည်။ ထိုအချက် 

ကလည်း  အားကစားမျိးဆက်သစ ်  ေပ ထွက်မ  

ကျဆင်းရြခင်း၏ အဓိကအချက်တစ်ချက် ြဖစ်မည် 

ထင်သည်။ 

သက်ဆိင်ုရာအားကစားအဖဲွချပ်များ အေနြဖင့် 

လည်း  အဖွဲချပ်ဥက   ဖလား၊  တံခွန်စိုက်ဖလား 

အားကစားပိင်ပဲွများကိ ုယခင်ကကဲသ့ို ှစ်စ်ပုမှံန် 

ြပန်လည်ကျင်းပေပးရန် လိုအပ်သည်။  အဓိက 

တင်ြပလိုသည်မှာ  ယခင်က  အားကစားလ ပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်မ များသည် တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာ 

ြဖင့် တစ်ှစ်ပတ်လုံး  လူထုအားကစားလ ပ်ရှားမ  

အသွင် ကျင်းပေဆာင်ရက်ခ့ဲကြခင်းြဖစ်သည့်အတွက် 

အားကစားနည်းအလုိက် မျိးဆက်သစ်များ စ်ဆက် 

မြပတ်ေပ ထွက်ပီး ြမန်မာ့အားကစားသည်လည်း 

အေရှေတာင်အာရှအဆင့်သာမက အာရှအဆင့်သုိ 

ေကျာ်လွန်ပီး အိလုပံစ်အဆင့အ်ထ ိတက်လှမ်းိင်ုခဲ ့

ြခင်းြဖစ်သည်။ 

လူထုအားကစားလ ပ်ရှားမ များ   ကျယ်ကျယ ်

ြပန် ြပန်  လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

ကို ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲများ၊  အမိမိအနယ်နယ်တွင ်  ရှိက 

သည့် အားကစားဝါသနာရှင် မိမိမိဖများ၊ အလှရှင် 

များအားလုံး အမျိးသားေရးအသွင်ြဖင့ ်  ဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်    လိုအပ်ေနပီြဖစ ်

ေကာင်း မီးေမာင်းထိုးြပလိုပါသည်။

(၄) အားကစားဖွံဖိးတိုးတက်သည့ ် ြပည်ပိုင်င ံ

များမှ အဆင့မ်ကီ မ်းကျင်နည်းြပများ  ငှားရမ်း 

ေလ့ကျင့်ေရး

 အားကစားနည်းအလုိက် စခန်းသွင်းေလ့ကျင့် 

သွားမည့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ှင့် ပဏာမလက်ေရးစင် 

အားကစားသမားများကိ ု       ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ

အဆင့မ် ီက မ်းကျင်နည်းြပများ ကာလရှည်ငှားရမ်း 

၍ အေတွအကံရှိ   ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဟာင်း 

နည်းြပများြဖင့ ်ပူးတဲွေလက့ျင့ေ်ပးမှသာ နည်းစနစ် 

များ၊  နည်းဥပေဒများ၊  နည်းဗျဟာများ   ပိုမို 

က မ်းကျင်လာပီး    ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများတွင ်

ေအာင်ြမင်မ များ ပုိမုိရရိှလာုိင်မည်ြဖစ်၍ အားကစား 

နည်းအလိက်ု အဆင့မ်နီည်းြပများ ငှားရမ်းေလက့ျင့ ်

ိုင်ေရးကိုလည်း ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်လိုအပ်မည်ဟ ုြမင်မိသည်။

(၅) အားကစားနည်းအလိုက်   တိုးတက်သည့် 

ိုင်ငံများသို  ကာလတို/ကာလရှည ်   ပူးတွဲ 

ေလ့ကျင့ ်သည့်အစီအစ်များ   ေစလ တ် 

ေဆာင်ရက်ေရး

ယေနေခတ် ုိင်ငံတကာအားကစားပိင်ပဲွများ

ကိ ုေလလ့ာကည့ပ်ါက နည်းစနစ်၊ နည်းဗျဟာများ 

(၃၁)ကမ်ိေြမာက်  ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ  Kurash  အားကစားနည်းတွင်    ြမန်မာအမျိးသမီး အားကစား 

သမား ယှ်ပိင်ေနစ်။

ေပျာက်ကွယ်သွားသည်မှာ ဆယ်စုှစ် ှစ်ခု၊ သုံးခ ု

ခန်  ကာြမင့်ခဲ့ပ ီြဖစ်သည်။ အဆိုပါ  ပိင်ပွဲများကိ ု

လည်း ြပန်ပီးအသက်သွင်းရန် လိအုပ်မည်ဟ ုြမင်ပါ 

သည်။ 

ယခင် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစု ံအားကစားပိင်ပဲွများ 

အေနြဖင့်လည်း   ပိင်ဆိုင်မ     ြပင်းထန်ခဲ့သည်။ 

ယခင်ြပည်နယ်ှင့်တိင်ုးေဒသကီး အားကစားပိင်ပဲွ 

ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံပိင်ပဲွများတွင် အကတ်ိအနယ် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ကသြဖင့်  အားေပးသည့်ပရိသတ်များ 

လည်း လွန်စွာများြပားခ့ဲသည်။ ၎င်းပိင်ပဲွများမှ ြမန်မာ ့

လက်ေရးစင်အများအြပား ေပ ထွက်လာခဲ့သည်။ 

ယေနအချန်ိတွင် ဝန်ကီးဌာနများမှ ခန်ထားပီး 

သား အားကစားသမားဝန်ထမ်းများကိ ုအားကစား 

ဌာနသို ြပန်လည်လက်ခံေပးရန ်ေတာင်းဆိုမ များ 

အချန်ိှင့်အမ  တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာေနသည်ကို 

ေတွရိှရသည့အ်တွက် SEA Games ပိင်ပဲွအပါအဝင် 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ဖူးသည့် 

အေတွအကံရိှ လက်ေရးစင်အားကစားသမားများ 

ကို အားကစားနည်းအလိုက ်တိုးတက်သည့် ိုင်ငံ 

များသို ကာလတိ ုJoint Training ေစလ တ်ေလက့ျင့် 

ိုင်ေရး    စီမံေဆာင်ရက်ရန ်     လိုအပ်သကဲ့သို 

အားကစားနည်းအလိုက်   အလားအလာရှိသည့ ်

မျိးဆက်သစ်လူငယ်များကိုလည်း   အားကစား 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေရရှည်အစီအမံအြဖစ ်ကာလ 

ရှည်ေစလ တ်ေလ့ကျင့်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွား 

ရန်လည်း လိုအပ်ေနပီ ြဖစ်သည်။

(၆) အားကစားနည်းအလိုက ်   နည်းြပများအား 

အဆင့်ြမင့်တင်ေရး အစီအမံများြပလုပ်ေရး

အားကစားတုိးတက်သည့် ုိင်ငံများကုိ ေလ့လာ 

ကည့ပ်ါက အားကစားနည်းအလိက်ု နည်းြပများ၏ 

အခန်းက  မှာ  အလွန်အေရးပါလျက်ရှိသည်ကို 

ေတွြမင်ေနရသည်။   ေခတ်ှင့်အညီ   တိုးတက် 

ေြပာင်းလလဲာသည့ ်နည်းစနစ်များ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

နည်းဗျဟာများကုိ ေခတ်မီအားကစား အေထာက် 

အကူြပပစ ည်း (Sports Equipment) များ ေြပာင်းလဲ 

အသုံးြပေရး၊ Sports Science ပညာရပ်များှင့အ်ည ီ

ေလ့ကျင့်မ ပုံစံများ၊  ထိေရာက်သည့်   Training 

Programme များ ေရးဆဲွေလ့ကျင့်ုိင်ေရး  စသည့် 

အချက်များသည် လွန်စွာအေရးပါသြဖင့ ်အားကစား 

နည်းြပများ၏အရည်အေသွး စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ကိုေဌး(ကေနာင်)

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ အမျိးသမီးေဘာလုံးပိင်ပဲွ တတယိေနရာလပဲွုတွင်  ြမန်မာအမျိး 

သမီးလက်ေရးစင်အသင်းှင့ ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို ယှ်ပိင်ေနစ်။

 ယခင်က အားကစားလ ပ်ရှား ေဆာင်ရက်မ များသည် တစ်ိင်ုငလံုံးအတုိင်းအတာြဖင့ ်တစ်ှစ်ပတ်လုံး လထူအုားကစားလ ပ်ရှားမ  

အသွင် ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည့်အတွက် အားကစားနည်းအလုိက် မျိးဆက်သစ်များ စ်ဆက်မြပတ်ေပ ထွက် 

ပီး ြမန်မာ့အားကစားသည်လည်း အေရှေတာင်အာရှအဆင့်သာမက အာရှအဆင့်သို ေကျာ်လွန်ပီး အုိလံပစ်အဆင့်အထိ 

တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်

 လထူအုားကစားလ ပ်ရှားမ များ ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပန ်လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်ေရးလပ်ုငန်းစ်များကိ ုဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီးအစုိးရအဖွဲများ၊  အမိမိအနယ်နယ်တွင်ရှိကသည့် အားကစားဝါသနာရှင် မိမိမိဖများ၊ အလှရှင် 

များအားလုံး အမျိးသားေရးအသွင်ြဖင့် ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန် လိုအပ်



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ြမင့်တင်ေပးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း  မျက်ြခည ်

မြပတ်       သုံးသပ်ေဆာင်ရက်သွားသင့်ပါသည်။ 

အားကစားနည်းအလုိက် နည်းြပအရည်အချင်းှင့် 

ပတ်သက်သည့ ်ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  နည်းြပသင်တန်း 

များသို စ်ဆက်မြပတ် တက်ေရာက်ုိင်ေစေရးကုိ 

လည်း စီမံေဆာင်ရက်ေပးကရန် လိုအပ်သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငမှံ လက်ေရးစင်ေဟာင်းနည်းြပအများစ ု

အေနြဖင့်   အေတွအကံအရ   နည်းြပတာဝန ်

ထမ်းေဆာင်ရာတွင်  က မ်းကျင်မ များရှိကေသာ ်

လည်း ေခတ်ှင့အ်ည ီတိုးတက်လာသည့ ်နည်းစနစ် 

များကုိ သိရိှလုိက်နာေဆာင်ရက်ုိင်ေစေရးအတွက် 

ုိင်ငံတကာသင်တန်းများသုိ ေစလ တ်တက်ေရာက် 

ေစရာတွင် အများစုမှာ  ဘာသာစကားအခက်အခဲ 

ရှိေနသြဖင့ ်    ြပည်ပမှနည်းြပများ   ဖိတ်ကား၍ 

က မ်းကျင်စကားြပန်များြဖင့ ်    အားကစားနည်း 

အလိက်ု နည်းြပမွမ်းမသံင်တန်းများ   စ်ဆက်မြပတ်  

ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရးကိလုည်း ဝန်ကီးဌာနှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံ 

အားကစားအဖဲွချပ်များအေနြဖင့်  ပူးေပါင်းညိ  င်း

ေဆာင်ရက်သွားရန်မှာလည်း မြဖစ်မေနေဆာင်ရက် 

သင့်သည့်   လုပ်ငန်းြဖစ်သည်ကိ ု    သတိြပသင့်

သည်။

(၇) ြမန်မာိင်ုင ံအားကစားအဖဲွချပ်များအေနြဖင့ ်

မိမိတုိအားကစားနည်း   ေအာင်ြမင်တုိးတက် 

ေစေရးအတွက် ထထဲဝဲင်ဝင်ေဆာင်ရက်သည့ ်

အဖဲွချပ်များ နည်းပါးလာြခင်းှင့် ေထာက်ပ့ံ 

ေပးိုင်မ  အားနည်းလာြခင်း

ြမန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း   တိုးတက် 

ြမင့မ်ားေစေရးအတွက် ြမန်မာိင်ုင ံ အားကစားအဖဲွ 

ချပ်များ၏  ဥက   ၊   ဒုတိယဥက   တာဝန်များကို 

ယခင်က ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ အရာရှိကီးများ 

အား      တာဝန်ေပးအပ်ေဆာင်ရက်ေစခဲ့သည်။ 

ေနာက်ပိုင်းတွင ်  အားကစားေအာင်ြမင်တိုးတက ်

ေစေရးလပ်ုငန်းများသည် ေငွေရးေကးေရး စုိက်ထုတ် 

သံုးစဲွရသည့်လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့်အတွက်  စီးပွား

ေရးလုပ်ငန်းရှင်ကီးများအား   အဖွဲချပ်ဥက   များ 

အြဖစ် ေြပာင်းလဲတာဝန်ေပးအပ်ပီး ုိင်ငံေတာ်က 

ြပည့်ြပည့်ဝဝ  ပံ့ပိုးမေပးိုင်သည့်လုပ်ငန်းကိစ ရပ် 

များ၊ သက်ဆုိင်ရာအားကစားနည်း ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ု တာဝန်ယေူဆာင်ရက် 

ေစခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါလုပ်ငန်းများမှာ မျိးဆက်သစ်များ ရှာေဖ ွ

ေဖာ်ထုတ်ေရး၊ အဖွဲချပ်ဥက   ဖလား အားကစား 

ပိင်ပွဲများ ကျင်းပေရး၊ တိုးတက်သည့်ိုင်ငံများသို 

အဖဲွချပ်လက်ေရးစင်များ၊ ပဏာမလက်ေရးစင်များ 

ှင့် လူငယ်လက်ေရးစင်များကုိ ကာလတို/ ကာလ 

ရှည်ေစလ တ်ေလ့ကျင့်ေရး၊ ုိင်ငံတကာမှ အဆင့်မီ 

နည်းြပများ ငှားရမ်းေလ့ကျင့်ေရး၊   ိုင်ငံတကာ 

အားကစားပိင်ပွဲများသို စ်ဆက်မြပတ ်ေစလ တ် 

ယှ်ပိင်ေရး၊ ိင်ုငတံကာ အားကစားပိင်ပဲွများကို

အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပုိင်ေရး၊ မိမိတုိအားကစား 

နည်းအလိုက်  ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ ဒိုင်/ဂျရီများ 

ေမွးထတ်ုေပးေရး၊ ိင်ုငတံကာအားကစားပိင်ပဲွများ 

တွင် ေအာင်ြမင်မ များရရှိေရးအတွက ်ြမန်မာိုင်ငံ 

အုိလံပစ်ေကာ်မတီသုိ အားကစားအဖဲွချပ်အလိက်ု 

ေဆာင်ရက်မည့ ်  စီမံချက်များ  ေရးဆွဲတင်ြပေရး၊ 

အဖဲွချပ်အလိက်ု စခန်းသွင်းေလက့ျင့လ်ျက်ရိှသည့ ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်၊ ပဏာမလက်ေရးစင်များ၊ လူငယ် 

လက်ေရးစင်များ၏ လူမ ေရးလိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုး 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး၊   အားကစားသမားများ၏ 

ေလက့ျင့ခ်ျန်ိ၊ စားေသာက်ချန်ိ၊ အပ်ိချန်ိမှန်ကန်ေရး၊ 

အားကစားအရည်အချင်း တိုးတက်ေရး၊ စည်းကမ်း 

ေကာင်းမွန်ေရး စသည့်လုပ်ငန်းများကုိ   ြပည့်ြပည့် 

ဝဝ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရမည ်  ြဖစ်ေသာ်လည်း 

လက်ရိှအေနအထားအရ အဖဲွချပ်အများစအုေနြဖင့ ်

လုပ်ငန်းတာဝန်များအေပ  ထဲထဲဝင်ဝင်ေဆာင်ရက်မ  

နည်းပါးလာြခင်း၊ အားကစားတိုးတက်ေရးအတွက် 

ပံပ့ိုးြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုမ  အားနည်းလာြခင်းများကိ ု

လည်း  ကားသြိမင်ေတွေနရသြဖင့ ် အဖဲွချပ်များ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မ အပုိင်းများ ပုိမုိသက်ဝင် 

လ ပ်ရှားလာေစေရးအတွက် ြမန်မာုိင်ငံ   အုိလံပစ် 

ေကာ်မတီက ထိန်းေကျာင်းတည့်မတ်ြခင်း၊ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းြခင်း၊  ပ့ံပုိးြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊   တုိက်တွန်း 

အားေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်  လိအုပ်လျက်ရိှ 

သည်။  

ြမန်မာုိင်ငံ အုိလံပစ်ေကာ်မတီအေနြဖင့် သံုးလ 

တစ်ကိမ်ခန် အားကစားအဖဲွချပ်များှင့် ပံုမှန်အစည်း 

အေဝးြပလုပ်ပီး အဖဲွချပ်များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ချက်၊ တင်ြပချက်များအေပ   သုံးသပ်ေဆာင်ရက ်

သင့်သည်။ ထဲထဲဝင်ဝင ်လိုက်ပါေဆာင်ရက်ိုင်မ  

အားနည်းသည့် အားကစားအဖွဲချပ်များကို အမှန် 

တကယ ်ေစတနာထားေဆာင်ရက်ိုင်မည့် ပုဂ ိလ် 

များြဖင့ ်အစားထိုးလဲလှယ ်       တာဝန်ေပးသင့် 

သည်။    မိမိတာဝန်ယူထားသည့်   အားကစား 

အဖဲွချပ် တုိးတက်ရာတုိးတက်ေကာင်း ထဲထဲဝင်ဝင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရှိပါကလည်း အမှန်တကယ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်မည့် ပုဂ ိလ်များထံ အမျိးသား 

ေရးအသိြဖင့ ်   လ ဲေြပာင်းတာဝန်ေပးအပ်ေစသင့ ်

သည်။

(၈) အားကစားကွင်း/အားကစားံုများ၊ အားကစား 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ    ြဖည့်ဆည်း 

ပံ့ပိုးေပးေရး

အားကစားတိုးတက်ေရးအတွက် အဓကိလိအုပ် 

ချက်တစ်ခြုဖစ်သည့ ်အားကစားကွင်း/ အားကစားု ံ

များကို  ရပ်ကွက/်ေကျးရာအဆင့်မှသည ်မိနယ် 

အဆင့်၊ ခိုင်အဆင့်၊ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

အဆင့်မှသည်  ဗဟိုအဆင့်အထိ   သူအဆင့်ှင့် 

ေလျာ်ညီသည့် အားကစားကွင်း/ အားကစားံုများ 

ြပည့်ြပည့်စုံစုံရှိေနရန်  လိုအပ်သည်။  အလားတူ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများှင့် တက သုိလ်၊ ေကာလိပ် 

များတွင်လည်း    အားကစားကွင်း/အားကစားု ံ

များရှိေနရန်   လိုအပ်သည်။   အားကစားကွင်း/

အားကစားံုများမရိှဘဲ အားကစားပိင်ပဲွများ ကျင်းပ 

ြပလုပ်၍ မရသည့်အတွက် အေြခခံအကျဆုံးြဖစ ်

သည့်  ရပ်ကွက်/ေကျးရာများမှစ၍   ရပ်ကွက်/

ေကျးရာအဆင့ှ်င့ေ်လျာ်ညသီည့ ် အားကစားကွင်း/

အားကစားုံများ   ြဖည့်ဆည်းေပးရန်   လိုအပ ်

သည်။ 

လက်ရိှ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစုိးရ 

လက်ထက ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ကိယ်ုတိင်ု “အားကစား 

ြမင့်တင်ြခင်းသည် ုိင်င့ံဂုဏ်ကုိ တုိးတက်ေစေကာင်း၊ 

ြပည်နယ်ှင့်  တိုင်းေဒသကီးများ    အားလုံးတွင ်

အားကစားကွင်း/အားကစားုမံျား အဆင့မ်မီရိှီေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးေနေကာင်း၊ အားကစားေဆာင်ရက် 

ြခင်းသည်   မျိးချစ်စိတ်၊ တုိင်းြပည်ချစ်စိတ်များှင့် 

အမျိးသားေရး  စုိက်လက ဏာတုိကုိ ရှင်သန်ထက်ြမက် 

ေစပီး တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေစေရးကို 

လည်း    ြဖစ်ေပ ေစိုင်ေသာေကာင့ ် အားကစား 

ှင့်ပတ်သက်ပီး    အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    အားကစားှင့ ်ပတ်သက်၍   သက်ဆိင်ုရာ 

ဝန်ကီးဌာနအလိုက်    အားေပးေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖင့ ်  အားကစားက  တိုးတက်ေအာင်    ေဆာင်ရက် 

ကေစလိုေကာင်း၊  အားကစားသည ်   ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်        အားေပးေဆာင်ရက်သွားကရမည့် 

က  တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊     အားကစားက   

တိုးတက်ေစေရး အားေပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက်၍ 

ြမန်မာ့အားကစားက    တစ်ေခတ်ဆန်းေစေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကရန်၊  SEA Games 

ပိင်ပွဲများတွင ်  မိမိတိုိုင်ငံ၏ အားကစားအဆင့ ်

အတန်း      ပိုမိုတိုးတက်ြမင့်မားေရး        အားေပး 

ေဆာင်ရက်သွားရန”်စသည့်   လမ်း န်ချက်များ 

ဝူ ှးအားကစားနည်း Nangun (နန်းကွန် ) တုတ်ရှည်ပိင်ပွဲ၌ ေမာင်သိန်းသန်းဦး ယှ်ပိင်ေနစ်။

ချမှတ်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ြပည်နယ်ှင့်   တိုင်းေဒသကီးများတွင်လည်း 

အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ   အသစ်တည် 

ေဆာက်ေပးြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ပွဲကည့်စင ်

များ အဆင့်ြမင့်တင်တိုးချဲြခင်း၊   ေရကူးကန်များ 

တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊  Synthetic   ေရာ်ဘာ 

ေြပးလမ်းများ  ခင်းေပးြခင်း၊  အားကစားဥယျာ်များ  

တည် ေဆာက်ေပးြခင်းတုိကုိ      ဘ  ာှစ်အလိက်ု 

လျာထားစီမံ         ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

အားကစားေလာကအတွက်      အားတက်ဖွယ ်

ကားသိေနရသည်။    အားကစားဆိုင်ရာ   အေြခခံ 

အေဆာက်အအု ံလိအုပ်ချက်များ ြပည့စ်ုလံာသည်ှင့ ်

အမ  အားကစားတိုးတက်ေရးအတွက ်ထိေရာက် 

သည့ ်ေရတိ/ု ေရရှည်စမီခံျက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက် 

ပါက  တိုးတက်မ များ မလွဲမေသွ  ြဖစ်ေပ လာမည် 

ြဖစ်သည်။  

(၉) အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ်  ဝိင်ုးဝန်း 

စုေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်သည့ ်   အချနိ် 

အခါြဖစ်ြခင်း

အားကစားက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

လုိအပ်ချက်ေပါင်းများစွာ ရိှေနေသာ်လည်း ုိင်ငံေတာ် 

အဆင့်မှ တိကျသည့်မူဝါဒများ ချမှတ်ေပးရန် လုိအပ် 

သည့် ကိစ ရပ်များအား  တင်ြပေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

တစ်မျိးသားလံုး ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေရးအတွက် လထူ ု

အားကစားလ ပ်ရှားမ များ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ေရး၊ 

အခါကီး/ရက်ကီးများတွင် ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွအားကစား 

ပိင်ပဲွများ စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ ြပန်လည်ကျင်းပ 

ေရး၊ ေဒသအလိုက် ဖိတ်ေခ အားကစားပိင်ပွဲများ 

ြပန်လည်ကျင်းပေရး၊ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး 

အားကစားပိင်ပဲွများ၊ ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစံု အားကစား 

ပိင်ပွဲများ၊ ယခင်ကဲ့သို ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန်သည့ ်

ပိင်ပဲွများ ြဖစ်ေပ လာေစေရး၊ ြမန်မာိင်ုင ံအိလုပံစ် 

ေကာ်မတီဥက   ဖလား    အားကစားပိင်ပွဲများ၊ 

အဖဲွချပ်ဥက   ဖလား အားကစားပိင်ပဲွများ ြပန်လည် 

ကျင်းပေရး စသည့်ကိစ ရပ်များကို တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့ ်ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   လ ပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်ေရး၊ အားကစားှင့်ပညာေရး ထိထိမိမိ 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊ ြမန်မာိုင်ငံအိုလံပစ ်

ေကာ်မတမှီ ြမန်မာိင်ုငအံားကစားအဖဲွချပ်များ၏ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေပ  ကီးကပ်ထန်ိးေကျာင်း 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းြခင်း၊   ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊ 

တွန်းအားေပးကပ်မတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေရး၊ 

ဝန်ကီးဌာနမှ တစ်မျိးသားလံုး ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရး 

ှင့် အားကစားနည်းအလိုက် မျိးဆက်သစ်များ 

ေပ ထွက်ေရးအတွက် ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

အားကစားှင့်    ကာယပညာဦးစီးဌာနများှင့ ်

အားကစားှင့ ် ကာယပညာ  သိပ ံေကျာင်းများ၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအေပ     အမဲမြပတ ်

သုံးသပ်လမ်း န်ချက်များ   ချမှတ်ေဆာင်ရက ်

ေပးေရးကိစ ရပ်များကုိ   အမျိးသားေရးတာဝန ်

တစ်ရပ်အြဖစ် ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းညိ  င်း ေဆာင်ရက် 

ရန် လိုအပ်သည့်အချနိ်အခါသို ေရာက်ရှိေနပီြဖစ ်

သည်ဟု အကံြပတိုက်တွန်းေရးသားတင်ြပလိုက ်

ရပါသည်။      ။

   ရမ်းဗ ဲ   ဇွန်   ၁၄

ရမ်းဗဲမိနယ ်  ေကျးလက်ေဒသ  ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက        ကီးမှးဖွင့်လှစ် 

သည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက်အက ူ

ြပ  အေြခခစံက်ချပ်သင်တန်းဆင်းပဲွကိ ုယမန် 

ေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ရမ်းဗဲမိနယ် ထန်ိေတ ွ

ေကျးရာ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်    ရမ်းဗဲမိနယ ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးခင်ေမာင်သန်းက 

သင်တန်းဆင်း      အမှာစကားေြပာကားပီး 

မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ထွန်းက 

အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်းကိ ု       ေကျးရာ 

အေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပးရြခင်းှင့် ဆက်လက်၍ 

သင်တန်းများ ဖွင့လှ်စ်ေပးမည့အ်ေြခအေနများ 

ကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် အေြခခံ 

စက်ချပ်သင်တန်းသို     တက်ေရာက်ခဲ့ကသည့် 

သင်တန်းသမူျားအား  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဥက   ှင့် တာဝန်ရိှသူများက သင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များ ေပးအပ်ကသည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းသို   သင်တန်းသူ  ၂၀ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ရမ်းဗဲမိနယ်အတွင်းရှိ 

စက်ချပ်က မ်းကျင် ဆရာမများက  ေမ ၂၄ 

ရက်မှ ဇွန် ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကာ စာေတွ 

လက်ေတွ သင်ကားပိုချေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                 

     ေကးမုံ

ရမ်းဗဲမိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၁၄ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်းသည်  ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်   

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိနယ် 

ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းရှိ အမျိးသားပရေဆး 

ဥယျာ်သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

စစ်ေဆးကည့် 

ဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

အမျိးသားပရေဆးဥယျာ ်     ေနြပည်ေတာ်တွင ်

တိုင်းရင်းေဆးပင်များြဖစ်သည့်    ေဆးခါးကီး၊ 

သကားမကိဋ်ု၊ မဟာကာကဆံစ်၊ နွင်းစသည်တိုကိ ု

စိုက်ခင်း၊ စိုက်ကွက်များြဖင့ ်စနစ်တကျပျိးေထာင ်

စိုက်ပျိးထားရှိမ ၊   ေရာဂါကီးေြခာက်မျိးအတွက ်

တိုင်းရင်းေဆးပင်များှင့်   ဂမုန်းပင်အမျိးမျိးကို 

ပျိးေထာင်ထားရိှသည့ ်ပျိးဥယျာ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းေဆး 

ဥယျာ်အတွင်း၌    တိုင်းရင်းေဆးပင်အမျိးအမည ်

စုံလင်စွာြဖင့ ်စိုက်ပျိးထားရှိသည့ ်အေြခအေနများ၊ 

အမျိးသားပရေဆးဥယျာ်အတွင်းရှ ိ အာဆီယံှင့် 

BIMSTEC အဖွဲဝင ်ိုင်ငံ့အကီးအကဲများ စိုက်ပျိးခဲ့ 

သည့် ေဆးဖက်ဝင်အပင်များကုိ စနစ်တကျထိန်းသိမ်း 

စိက်ုပျိးထားသည့အ်ေြခအေန၊ တိင်ုးရင်းေဆးပညာ 

ြပတုိက်တွင် တုိင်းရင်းေဆးပညာဆုိင်ရာသိေကာင်း 

စရာများှင့်    တိုင်းရင်းေဆးဖက်ဝင်ပစ ည်းများ၊ 

ေဆးဝါးများ  ခင်းကျင်းြပသထားမ များကိ ုလှည့လ်ည် 

စစ်ေဆးကည့် သည်။

ဆက်လက်၍ ရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်တိုင်းရင်း 

ေဆးပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသကူ တိင်ုးရင်းေဆး 

ပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ   ပရေဆးဥယျာ်ဌာနခွဲ 

တွင်ရိှသည့် အမျိးသားပရေဆးဥယျာ် ေနြပည်ေတာ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၄ 

အားကစားှင့ ်  လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့ ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်းပရိဝုဏ်အတွင်း၌ ကျင်းပ 

သည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ၌     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသန်ိးဇှံင့ဇ်နီး၊  ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်တိုက 

စိန်တလုံးသရက် ပျိးပင်များကို ဦးေဆာင်စိုက်ပျိး 

ေပးပီး  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊  န်ကားေရးမှးများှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာ 

ဝန်ထမ်းများက သတ်မှတ်ေနရာများတွင် စိန်တလံုး 

သရက်ပျိးပင် ၆၀၀ ခန် စိက်ုပျိးကသည်။  ထိုေနာက် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ဇနီး၊     ဒုတိယဝန်ကီးှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများက  ဝန်ထမ်းများ၏ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးေနမ များကို လိုက်လံကည့် အား 

ေပးသည်။

ယင်းေနာက် ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်းအခမ်းအနား 

ကိ ု    ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်းရိှ  ကန်အမှတ် (၁)၌ 

ဆက်လက်ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ဇနီး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးတိုက ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက်များကိ ု

ငါးမျိးစုိက်ထည့်ေပးခ့ဲပီး  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  န်ကားေရးမှး 

များှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း/ အမ ထမ်းများက 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

ြမန်မာိင်ုင ံအမျိးသားလူအခွင့ ်

အေရးေကာ်မရှင်မ ှ       အဖွဲဝင ်

ဦးေကျာ်ြမင့ှ်င့ ်အဖဲွသည်  ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်    မွန်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လင်းထွန်း၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်    ဌာန 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများှင့်ေတွဆံု 

သည်။

ေတွဆုစံ် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း 

ရှ ိ ြပည်သူများက ေကာ်မရှင်သို 

ေပးပုိတုိင်ကားလာေသာ တုိင်တန်း 

ချက်များှင့်    စပ်လျ်းသည့် 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ ေကာ်မရှင်မှ 

အကျ်းေထာင်၊  အချပ်ေထာင်၊ 

ရစဲခန်းအချပ်ခန်းများကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးမ ၊     လူအခွင့်အေရးှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ေကာ်မရှင်မှ ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကိ ု ေတွဆုေံဆွးေွးခဲ့ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားလူအခွင့ ်

အေရးေကာ်မရှင်ဥပေဒ၊ ကမ ာလ့ူ  

အခွင့်အေရး    ေကညာစာတမ်း 

(UDHR)၊ ေကာ်မရှင်၏ ၁၀ ှစ်တာ 

ခရီးစာအုပ်ှင့်       ေကာ်မရှင ်

လက်ကမ်းစာေစာင်များကုိ ေပးအပ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း ေနြပည်ေတာ် အမျိးသားပရေဆးဥယျာ်သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး

အပါအဝင် ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပရေဆးဥယျာ် ကိုးခု 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကို ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ပရေဆးဥယျာ် 

အသီးသီးတွင် တိုင်းရင်းေဆးပင်များ စိုက်ပျိးရာ၌ 

ေနရာေဒသ၊ ရာသီဥတုအလုိက် သင့်ေတာ်မည့်ေဆးပင် 

များကို        စနစ်တကျစိုက်ပျိးရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ 

အမျိးသားပရေဆးဥယျာ်   ေနြပည်ေတာ်သည် 

ပရေဆးဥယျာ်များအနက်     အကီးဆုံးြဖစ်ပီး 

စံြပြဖစ်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊   အမျိးသားပရေဆး 

ဥယျာ်သည် ေနြပည်ေတာ်၏  အဓကိအချက်အချာ 

ကျသည့်ေနရာတွင်တည်ရှိပီး သွားလာေရးလည်း 

လွယ်ကူသည့်ေနရာြဖစ်သည့်အတွက် ြပည်သူများ 

အေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်းေဆးပညာဆိင်ုရာ အသပိညာများ 

ရရိှေစေရးအတွက် အပန်းေြဖရင်း  ေလလ့ာိင်ုသည့ ်

ေနရာတစ်ခုအြဖစ် ဖန်တီးေပးရန်လိုအပ်ေကာင်း။

တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ှင့်  ပတ်သက်သည့ ်

သင်တန်းများှင့ ်မွမ်းမသံင်တန်းများကိ ုစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ထုိအြပင် အာဆီယံ၊ 

BIMSTEC စသည့ ်အဖဲွအစည်းများှင့ ်အဖဲွဝင်ိင်ုင ံ

များ၊ တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငတံိုှင့ ်တိင်ုးရင်းေဆး 

ပညာရပ် တိုးတက်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မ  

များကိ ုတိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ မမိတိို 

၏ မျိးိုးစ်ဆက် အေမဆွက်ခရံရိှခဲသ့ည့ ်တိင်ုးရင်း 

ေဆးပညာရပ်များ  မေပျာက်ပျက်ေစေရးအတွက ်

စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင် ထားရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

တိင်ုးရင်းေဆးပညာကိ ုဆည်းပူးေလလ့ာလိသုမူျားှင့ ်

သေုတသနြပလိသုမူျားအတွက် စနစ်တကျေလလ့ာ 

ိုင်သည့်     တိုင်းရင်းေဆးဥယျာ်ကီးြဖစ်ေအာင ် 

ထိန်းသိမ်းသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   တိုင်းရင်းေဆး 

ပညာှင့်ပတ်သက်သည့် သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ကိလုည်း စနစ်တကျေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင် 

ထားရှိြခင်းများေဆာင်ရက်၍  မိမိတို၏တိုင်းရင်း 

ေဆးဝါးများ ိုင်ငံတကာအလယ်တွင ်ဂုဏ်သတင်း 

ေကျာ်ေစာေစေရး  ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်       တုိင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာစစုေုဒွးက လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မ များှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ခဲ့ရာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက 

လိုအပ်ချက်များ ညိ  င်းြဖည့်ဆည်းေပးသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန တိုင်းရင်းေဆးပညာ 

ဦးစီးဌာနေအာက်၌ ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမတွင် အမျိးသားပရေဆးဥယျာ်ှင့ ်ေရဆင်း 

ပရေဆးဥယျာ်၊    မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင ်

ေရတံခွန်ေတာင်ပရေဆးဥယျာ်၊ ေဖာင်းေတာပရေဆး 

ဥယျာ်၊ ဆည်ေပါက်ပရေဆးဥယျာ်၊ တိင်ုးရင်းေဆး 

တက သုိလ်ပရေဆးဥယျာ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

တွင် ရာသာကီးပရေဆးဥယျာ်၊ ကိကုန်းပရေဆး 

ဥယျာ်၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးတွင်     မိတ်ကန် 

သာယာပရေဆးဥယျာ ်စုစုေပါင်းပရေဆးဥယျာ ်

ကိုးခုရိှပီး   တုိင်းရင်းေဆးပင်အမျိးမျိး   ှစ်သိန်း 

ခုနစ်ေသာင်းခန်     စိုက်ပျိးထားရှိေကာင်းသိရှိရပီး  

အမျိးသားပရေဆးဥယျာ ်     ေနြပည်ေတာ်သည ် 

တိင်ုးရင်းေဆးဥယျာ်များအနက် အကီးဆုံးြဖစ်ကာ 

အကျယ်အဝန်း ၁၉၆ ဒသမ ၄ ဧက ရိှကာ ၂၀၀၈ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲြခင်းြဖစ် ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်းပရိဝုဏ်အတွင်း၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဆက်လက်၍ ကန်အတွင်းသို ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက် 

ေကာင်ေရ ၁၅၀၀၀ ခန်ကို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးက 

သည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ်(၃၁) အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ကျင်းပသည့် အားကစားှင့်ကာယ 

ပညာသိပ ံေကျာင်းများ၊  ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး 

များှင့်  ညိ  င်းအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ပီး 

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများရှ ိ      တာဝန်ခံများ 

အေနြဖင့ ်အားကစားက  ှင့ ်လငူယ်ေရးရာကစိ ရပ် 

များကိုပါ      ပူးတွဲေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း၊ 

လငူယ်ေရးရာှင့ပ်တ်သက်၍ ြပည်နယ်/တိင်ုးေဒသ 

ကီးများတွင ်        အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိ ု       ေတွရှိရေကာင်း၊  

လုံ ခံေရးအေြခအေနအရ ြပည်နယ်/တိင်ုးေဒသကီး 

ပိင်ပဲွများကျင်းပရာတွင် အထူးဂုစုိက်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်လိုေကာင်း၊     သိပ ံေကျာင်းသားများအား 

ေရးချယ်မ ြပလုပ်ရာတွင ်    အရည်အေသွးရှိသည် ့

သင်တန်းသားများကိ ု စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် 

ေရးချယ်ရန်လိုေကာင်း။

ေကျာင်းအုပ်ကီးများက     အားကစားတွင ်

အမှန်တကယ်  အေထာက်အပံ့ေပးိုင်မည့ ်  ိုင်ငံ့ 

ကိယ်ုစားြပ အားကစားသမားေကာင်းတစ်ေယာက် 

ြဖစ်လာိင်ုေစေရးကိရုည်ရယ်ပီး အားကစားအေြခခ ံ

ရိှသမူျားကိ ုဦးစားေပးအေလးထား ေရးချယ်သွားရန် 

လိေုကာင်း၊ တာဝန်ခံ န်ကားေရးမှးများ နယ်ေြမ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် အရည်အချင်းရိှပီး Talent 

ရိှသည့ ်ကစားသမားများကိေုတွရိှပါက ဝန်ကီးဌာန 

သို သတင်းပိုတင်ြပသွားရန်ှင့ ်ဌာနမှစစိစ်ပီး  Camp 

သွင်း  ေလ့ကျင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစား 

ှင့်   ကာယပညာသိပ ံ   ေကျာင်းအုပ်ကီးများှင့ ်

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများမှ  န်ကားေရးမှး 

များအေနြဖင့် မိမိဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ အားသာ 

ချက်၊ အားနည်းချက်များှင့် ၎င်းတို၏ က မ်းကျင်မ  

ပညာရပ်များကိစုစိစ်ပီး  မမိဌိာနေအာင်ြမင်တိုးတက် 

ေစေရးအတွက ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုစနစ်တကျ 

စီမံခန်ခွဲေပးရန်လိုေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ်အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာ 

ကသူများက  ဝန်ထမ်းခန်ထားမ  ၊ သင်တန်းသား 

အသစ်ေရးချယ်မ ဆိင်ုရာကစိ ၊ သင်တန်းသားအရည် 

အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ အားကစားနည်းအလိက်ု 

နည်းြပခန်ထားမ ၊ သိပ ံေကျာင်းသားတက်ေရာက်မ  

ှင့ ် အေထေွထကွစိ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ခံငုံသုံးသပ်ေဆွးေွး 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်တိုေတွဆုံ



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

ကမ ာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်၏ (၃၄) ကိမ် 

ေြမာက် အေရှအာရှပစိဖိတ်ေဒသများှင့် ေတာင်အာရှ 

ေဒသများအတွက် ပူးတဲွေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးကိ ု 

ယေန   နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ေမာ်လ်ဒိုက်ိုင်ငံက  

အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပခ့ဲရာ  ဟုိတယ်ှင့်  ခရီး 

သွားလာေရးဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဌးေအာင်ဦးေဆာင်၍    န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊    ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ    တာဝန်ခံများက   အွန်လိုင်းမှ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အစည်းအေဝးဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားတွင် ေမာ်လ်ဒုိက် 

ိုင်ငံ ခရီးသွားဝန်ကီး Dr. Abdulla Mausoom ှင့် 

ကမ ာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်၏     အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှးချပ် Mr. Zurab Pololikashvili တိုက  

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ကပီး တက်ေရာက ်

လာကသည့ ်   ဧည့်သည်ေတာ်များှင့ ်   စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ 

မူဝါဒများချမှတ်ေဆာင်ရက်

အစည်းအေဝးတွင ်  ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ  

ေဌးေအာင်က ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏  

ခရီးသွားလုပ်ငန်း      ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစတင်၍ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  အရှိန်အဟုန် 

ြဖင့်    ဖွံဖိးတိုးတက်လာပီး   ၂၀၁၉    ခုှစ်တွင် 

ခရီးသည် ၄ ဒသမ ၃၆ သန်းေကျာ်  ဝင်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ သိုရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင် ့ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ခရီးသည် သညု ဒသမ ၉ သန်းှင့် 

၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် သညု ဒသမ ၁၃ သန်းသာဝင်ေရာက် 

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၄

ေရှးေဟာင်းသုေတသနဆိုင်ရာ     တူးေဖာ် 

သေုတသနြပေတွရိှချက်များ၊ ေခတ်မသီပိ ံနည်းကျ  

သက်တမ်းတွက်ချက်မ များ၊   ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  

ပညာရှင်များ၏ သုေတသနြပ  ေဖာ်ထုတ်ေတွရှ ိ

ချက်များကိ ုေပါင်းစပ်ြဖည့်စွက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏  

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ ြမန်မာသ့မိင်ုးစ်ကိ ု

ြပည့်ြပည့်စုံစုံေရးသားိုင်ရန်အတွက ်လက်ေတွ 

တူးေဖာ်သုေတသနြပသည့ ်        ပညာရှင်များ၊   

ေရှးေဟာင်းသေုတသနှင့ ် အမျိးသားြပတိက်ုဦးစီး 

ဌာနမှ အေတွအကံရင့ ်အရာရိှကီးများ၊ လက်ေတွ  

ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်   ဝန်ထမ်းများှင် ့   ြမန်မာ့ 

သမိုင်းအဖွဲမှ ပညာရှင်ကီးများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ 

ေကျာက်ေခတ်ကာလ  သမိုင်းစ်ဆိုင်ရာ  ညိ  င်း 

ေဆွးေွးပွဲကို ဇွန် ၁၃ ရက်ှင့် ၁၄  ရက်တိုတွင်  

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်   အမျိးသားြပတိုက ်

ဦးစီးဌာန   ရန်ကုန်ဌာနခွဲ  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေဆွးေွးပွဲသို  ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ  ဒုတိယ 

ဥက    (၂)  ေဒါက်တာတိုးလှှင့်   ြမန်မာ့သမိုင်း 

အဖဲွဝင် ပညာရှင်ကီးများ၊ ေရှးေဟာင်းသေုတသန 

ှင့်အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာနမ ှ   န်ကားေရး 

မှးချပ်ှင့် အရာရှိကီးများ၊  အကံေပးပညာရှင ်

များ၊ ေကျာက်ေခတ်သေုတသနတူးေဖာ်မ  လပ်ုငန်း 

များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ   အရာရိှကီးများ 

ှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ေလ့လာသူဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ  တက်ေရာက်ကသည်။

ကမ  ာခ့ရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်၏ (၃၄) ကိမ်ေြမာက် အေရှအာရှှင့် ပစိဖိတ်ေကာ်မရှင်ှင့် 

ေတာင်အာရှေကာ်မရှင်ပူးတွဲအစည်းအေဝးသို တက် ေရာက်
ခဲ့ေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့် အြခားေသာိုင်ငံများနည်းတ ူကိုဗစ-်၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့်   များစွာထိခုိက်ခ့ဲရာ   အြမန်ဆံုး 

ြပန်လည်နာလန်ထူိုင်ေရးအတွက ်      ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊        ကပ်ေရာဂါ၏   

စန်ိေခ မ များကိ ု အခွင့အ်လမ်းအြဖစ်  ေြပာင်းလကဲာ 

ပိမုိုကံ့ကံခ့ံိင်ုစွမ်းရိှပီး ေြပာင်းလလဲာသည့ ်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်း၏ အလားအလာများှင့် ကုိက်ညီသည့်  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိ ု ြပန်လည်သံုးသပ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်     ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်     ကိးပမ်းလျက် 

ရိှပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

များ     စနစ်တကျ    ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက်   မူဝါဒများ    ချမှတ်ေဆာင်ရက်ထားရှိပါ 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအလွန်အတွက် 

မဟာ ဗျဟာ ၁၈  ခုှင့်  လုပ်ငန်းစ်   ၉၃  ခု  ပါဝင် 

သည့်     ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားက      ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရး မဟာဗျဟာလမ်းြပေြမပုံ (၂၀၂၁-

၂၀၂၅)  ကိလုည်း  ေရးဆဲွေဆာင်ရက်ထားပါေကာင်း၊ 

အဆိုပါမူဝါဒအရ လတ်တေလာ၊ ကာလလတ်ှင့် 

ကာလရှည် အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်   

အစအီစ်များကိလုည်း လိက်ုပါေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုြပင် ခရီးသွားများ၏ ယုံကည်မ တည်ေဆာက် 

ိင်ုရန် ဟိတုယ်များှင့ ်ခရီးသွားလပ်ုငန်းှင့ ်ဆက်စပ် 

လုပ်ငန်းများအတွက ် ကျန်းမာေရးှင့ ်  ေဘးကင်း 

လုံ ခံစိတ်ချရမ အတွက် Enchanting Myanmar 

Health and Safety Protocols-HSP အသအိမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များကိ ုတိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့၊်  

ိုင်ငံအဆင့်ှင့်    ိုင်ငံတကာအဆင့်   စသည်ြဖင့ ်

ေပးအပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊   ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းတွင်     အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက်  အဟန်အတားမဲ ့   ခရီးသွားလပ်ုငန်းစမီခံျက်   

၂၀၂၂-  ၂၀၂၅ ကိုလည်း  ေရးဆွဲေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ခရီးသွားလပ်ုငန်းတွင်  ပါဝင်  

ေဆာင်ရက်ေနသူများ၏  စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက ်

လာေစရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အသိပညာေပးေရး 

လပ်ုငန်းများကိလုည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊  

ယခအုခါ ြပည်တွင်း ြပည်ပေလေကာင်းခရီးစ်များ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများကုိ ြပန်လည် 

ခွင့်ြပေပးြခင်းတိုေကာင့ ်  ြပည်ပခရီးသည်များကို 

ကိဗုစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ သွားလာ 

ေနထိုင်ခွင့်ြပထားပါေကာင်း ေြပာကားသည်၊၊

 အဆိုပါ  အစည်းအေဝးကိ ု  ေမာ်လ်ဒိုက်ိုင်င ံ

ခရီးသွားလပ်ုငန်း ေရ ရတအုထမ်ိးအမှတ်အခမ်းအနား  

ှင့ ်ပူးတဲွကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး အစည်းအေဝးသုိ ကမ ာ ့

ခရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်၏ အေရှအာရှှင့ ်ပစဖိတ်ိ  

ေဒသတွင်းရိှ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားှင့ ်ေတာင်အာရှိင်ုင ံ 

များမှ    ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကီးများ၊    အဆင့်ြမင့် 

အရာရှိကီးများှင့ ်    မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုေနာက်  အစီအစ်အရ (၃၅) ကိမ်ေြမာက ်

အေရှအာရှပစဖိတ်ိေဒသများှင့ ်ေတာင်အာရှေဒသ 

များအတွက် ပူးတဲွေကာ်မရှင်အစည်းအေဝး  ကျင်းပ 

မည့်  ေနရက်ှင့်   ေနရာတိုကို   ေရးချယ်သတ်မှတ် 

ခဲ့ကသည်။

အစည်းအေဝးကိ ုေမာ်လ်ဒိုက်ိုင်ငံက  ဥက    

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ မေလးရှားိုင်ငံက  ဒုတိယ 

ဥက   အြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အစည်း 

အေဝးအစီအစ်အတည်ြပြခင်း၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် 

အတွက် ကမ ာခ့ရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်၏ ရည်မှန်း 

ချက်၊ ဦးစားေပးအစအီစ်များှင့ ်လပ်ုငန်းစ်များကိ ု 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ထ ံ      တင်ြပြခင်း၊ 

အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ခရီးသွားလပ်ုငန်း ဖံွဖိးတိးုတက် 

မ များ၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းမ များှင့ ်အနာဂတ် 

တွင်    ေဆာင်ရက်မည့်   အြမင်သေဘာထားများကုိ 

ေဆွးေွးြခင်း၊   ခရီးသွားလုပ်ငန်း   ြပန်လည်စတင ်

ိုင်ေရးှင့် ဦးေမာ့လာေစေရးအတွက ်မူဝါဒချမှတ် 

ေဆာင်ရက်မ ှင့်စပ်လျ်း၍ ုိင်ငံအလုိက် ေဆွးေွး 

ေြပာကားြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ အဆိပုါ  

အစည်းအေဝးှင့ ်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဇွန် ၁၅   

ရက်ှင့်  ၁၆  ရက်တိုတွင်   လူထုအေြခြပခရီးသွား 

လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ကမ ာထ့ပ်ိသီးညလီာခကံိ ုဆက်လက် 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ ြမန်မာ့သမိုင်းစ ်ြပစုပီး 

မူကမ်းှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာက်ေခတ်ကာလ သမိုင်းစ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ေဆွးေွးပဲွတွင် ြမန်မာ့သမုိင်းအဖဲွပညာရှင်များ 

ြပစုေရးသားထားေသာ  သမိုင်းစ်  (မူကမ်း)  များ 

အနက်မှ “ေကျာက်ေခတ်ကာလသမုိင်းစ်” အေကာင်း 

ကို တာဝန်ယူြပစုေသာ ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ ဒုတိယ 

ဥက    (၂) ေဒါက်တာတိုးလှက  ရှင်းလင်းတင်ြပပီး  

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီး

ဌာန ေရှးေဟာင်းသုေတသန နည်းပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း (ြပည်) ေကျာင်းအုပ်ကီး   ဦးဝင်းကိင်က 

၎င်းလက်ေတွကွင်းဆင်း သုေတသနြပ ေတွရိှခ့ဲေသာ   

“ေကျာက်ေခတ်သေုတသန” လပ်ုငန်းများကိ ုPower  

Point ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက် ေကျာက်ေခတ်ဦး  (ေကျာက်ေခတ် 

ေဟာင်း)ေခ  အညာသားယ်ေကျးမ  စတင်ခဲ့သည့် 

လွန်ခဲ့ေသာ  ှစ်ေပါင်း ၇၅၀၀၀၀  မှ  ၂၇၅၀၀၀ 

အတွင်းမှစတင်၍     ေကျာက်ေခတ်သမိုင်းစ်ကိ ု

ရှင်းလင်းေဆွးေွးကပီး  ခိုင်မာေသာ  အေထာက် 

အထားများ၊ သက်တမ်းတွက်ချက်မ များှင့် ချတ်ိဆက် 

ေဆွးေွးသုံးသပ်ကသည်။ 

ြမန်မာသ့မိင်ုးစ်ဆိင်ုရာ ေကျာက်ေခတ်ကာလ  

သမိင်ုးစ်တွင်    ေကျာက်ေခတ်ဦး    (ေကျာက်ေခတ် 

ေဟာင်း)၊ ေကျာက်ေခတ်လယ်၊ ေကျာက်ေခတ်သစ်  

ကာလယ်ေကျးမ များပါဝင်ပီး ေဆွးေွးြဖည့်စွက ်

ချက်များကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်၍  ဒုတိယအကိမ် 

ထပ်မေံဆွးေွး အတည်ြပမည်ြဖစ်ကာ ြမန်မာသ့မိင်ုး 

စ်ဆုိင်ရာ ပျေခတ်သမုိင်းစ်ေဆွးေွးပွဲကို  ဇွန် ၂၀ 

မှ  ၂၂   ရက်အထ ိအမျိးသားြပတိက်ု (ရန်ကန်ု)  တွင်  

ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ  စိတ်ပါဝင်စားသူပညာရှင်များ   

ပါဝင်ေဆွးေွးုိင်ေကာင်း၊  ပါဝင်ေဆွးေွးလုိသည့်   

ပညာရှင်များအေနြဖင့် မိမိတုိကုိယ်တုိင် သုေတသန 

ြပေတွရိှချက်များ၊ ေတွရိှထားသည့်  ခုိင်မာေသာ 

အေထာက်အထားများကိုပါ    ပူးတွဲယူေဆာင်၍  

အေထာက်အထား  တင်ြပေဆွးေွးရန ်  လိုအပ် 

ေကာင်းှင့ ်ေရှးေဟာင်းသေုတသနှင့ ်အမျိးသား 

ြပတိက်ုဦးစီးဌာန ရန်ကန်ုဌာနခဲွ   န်ကားေရးမှး  

ဖန်ုး -၀၉၅၀၆၁၈၃၂၊ Email : departmentofarchae 

ologyygn @gmail.com များသုိ ကိတင်ဆက်သွယ်  

စာရင်းေပးသွင်းရန်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ သမိင်ုးေခတ်များှင့ ်ပတ်သက် 

၍ ၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ြမန်မာဆ့ိရှုယ်လစ်လမ်းစ် 

ပါတကီ ပညာရှင်များ  စဖဲွုြပစေုရးသား  ထတ်ုေဝ 

ခဲ့ေသာ “အေြခြပြမန်မာိုင်ငံေရးသမိုင်း”  ကိုသာ  

ကိုးကားခဲရ့ပီး ှစ်ေပါင်း  ၅၀ ေကျာ်လွန်ပီြဖစ်သည့ ်

ယခုကာလတွင်     ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်

အမျိးသားြပတိက်ုဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ 

အံှအြပားတွင်  ေကျာက်ေခတ်သမုိင်းစ်ဆုိင်ရာ 

သုေတသနြပမ      အကိမ်ေပါင်းများစွာမှ  အသစ် 

အသစ်ေသာ      ေတွရှိချက်များ   ေတွရှိခဲ့ရကာ  

သိပ ံနည်းကျ သက်တမ်းတွက်ချက်မ များေကာင့ ် 

အချိသမိင်ုးေခတ်များမှာ များစွာပြီပင်ပုေံပ လာပ ီ

ြဖစ်သြဖင့ ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏   သမိုင်းေခတ်များကိ ု

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးသားြပစထုတ်ုေဝရန် လိအုပ်  

လာပီြဖစ်ပီး ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ  သုေတသီများ၊ 

ေကျာင်းသားလူငယ်များ၊ ြပည်သူလူထုများအေန 

ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏သမိုင်းစ ်ေြပာင်းလဲြဖစ်တည ်

မ ကို သိရှိကိုးကားိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

သတင်းစ်

 



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

လန်ဒန်   ဇွန်   ၁၄

ဗိတိန်၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူ၁၀၄ ဦး စခံျန်ိတင်ေတွရိှခဲေ့ကာင်း 

ှင့် လက်ရှိတွင ်ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၇၀  ရိှလာေကာင်း 

ဗိတိန်ကျန်းမာေရးေအဂျင်စီက   ေြပာ 

ကားသည်။

လူတိုင်း  ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရိုင်ေကာင်း၊     အထူးသြဖင့ ်

ေရာဂါလက ဏာရိှသှူင့ ်အနီးကပ်ထေိတွ 

ဖူးပါက   ကူးစက်မ ပိုမိုလွယ်ကူေကာင်း 

အဆိုပါ     ကျန်းမာေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။

လက်ရိှ  ဗိတိန်၌ ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ တွင်  အဂ  လန်ုိင်ငံ၌ 

၄၅၂ ဦး၊ စေကာ့တလန်ိုင်ငံ၌ ၁၂ ဦး၊ 

ေဝးလ်ိင်ုင၌ံ ေလးဦးှင့ ်ေြမာက်အိင်ုယာ 

လန်ိင်ုင၌ံ ှစ်ဦးအသီးသီး ကူးစက်ခထံား 

ရေကာင်း သိရသည်။

ဗတိန်ိကျန်းမာေရး       ေအဂျင်စ၏ီ 

အချက်အလက်များသည် ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါြပန်ပွားမ          အ ရာယ်များကိ ု

မးီေမာင်းထုိးြပေနြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း 

အေရှအန်ဂလီယာတက သုိလ်ရိှ ေနာ့ဝှစ်ချ် 

ေဆးေကျာင်းမ ှ       ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ပါေမာက  ေပါလ်ဟန်တာက   ဆင်ဟွာ 

သတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗိတိန်၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၄ ဦး စံချနိ်တင်ေတွရှိ

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်   ဇွန်   ၁၄

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ကုန်လွန်ခဲ့ 

သည့် ရက်သတ ပတ်အတွင်း   ကေလးငယ် ၈၈၀၀၀ 

ခန်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း 

အေမရကိန်ကေလးအထူးကအုကယ်ဒမှီင့ ်ကေလး 

ေဆးုမံျားအသင်းက ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ထတ်ုြပန်သည့် 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  စတင် ြဖစ်ပွားချန်ိမှစတင်ကာ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ကေလးငယ ်၁၃ ဒသမ ၅ သန်း 

ေကျာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်းှင့ ်     

လွန်ခဲသ့ည့သ်တီင်း ေလးပတ်အတွင်း   ကေလးငယ် 

၃၉၅၀၀၀ နီးပါး  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရ 

ေပကျင်း   ဇွန်   ၁၄

တုတ်ိုင်ငံ၏ အာကာသစူးစမ်းေလ့လာေရး

ဓာတ်ခဲွခန်း၌   လပ်ုငန်းများ  စတင်ေဆာင်ရက်ေနပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း တုတ်အမျိးသားအာကာသဆိုင်ရာ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွက ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ယင်းအာကာသဆုိင်ရာဓာတ်ခဲွခန်းသည် တုတ် 

ိုင်ငံအန်ဟူးြပည်နယ်တွင် အေြခစိုက်ပီး အန်ဟူး 

ြပည်နယ် အမျိးသားအာကာသဆုိင်ရာအုပ်ချပ်ေရး

အဖဲွှင့ ်တတ်ုိင်ုင ံသပိ ံှင့ ်နည်းပညာတက သိလ်ု 

တို ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခုကဲ့သို      အာကာသဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း 

တုတ်ိုင်ငံ၏ အာကာသစူးစမ်းေလ့လာေရး

ဓာတ်ခွဲခန်း၌ လုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရက်
ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဆိုင်ရာ 

အေရးကီးသည့်ေြခလှမ်းြဖစ်ပီး  ိုင်ငံ၏  သိပ ံှင့် 

နည်းပညာက  ကို   အားြဖည့်ရာေရာက်ေကာင်း 

တုတ် အမျိးသားအာကာသဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွမှ တာဝန်ရိှသူ ဇန်ကီကျန်းက ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းအား  အမျိးသားအဆင့်  သိပ ံ 

ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းမ ှကမ ာှင့် ရင်ေပါင်တန်းုိင်ရန် 

အဆင့ြ်မင့တ်င်      ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

၎င်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရအေမရိကန်ိုင်ငံ၌ သီတင်းပတ်အတွင်း

ကေလးငယ် ၈၈၀၀၀ ခန် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ
ေကာင်း သိရသည်။

ယခှုစ်အတွင်း အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ကေလးငယ် 

များ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ အေရအတွက် 

သည်    ၅ ဒသမ ၆ သန်းခန်ရှိေကာင်း   အဆိုပါ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်  အေမရိကန်ိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈၇ သန်းေကျာ်၊ အဆုိပါ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူေပါင်း တစ်သန်းေကျာ်ှင့် 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၈၃ သန်းေကျာ် ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၈၅၆ ဦး ထပ်မံတွရှ ိ

ဆိုးလ်   ဇွန်   ၁၄

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၉၇၇၈ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၈၂၃၉၀၅၆ ဦး ရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယား 

ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများအနက ်၄၁ ဦးသည် 

ြပည်ပမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရှိသူများ 

သည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ကူးစက်ခံရသ ူ၃၈၂၈ 

ဦးရှိခဲ့ြခင်းေကာင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူအေရ 

အတွက်သည် သုံးဆနီးပါး ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

ှစ်ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် ုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင်   အဆုိပါေရာဂါြဖင့်   

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၃၉၀ ရှိလာေကာင်း       ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါ 

တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသအူေရအတွက်သည်   

ိင်ုငအံတွင်း  ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း၏ သညု ဒသမ ၁၃ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၈ ဒသမ ၂၃ သန်းေကျာ် ရိှလာ ဟွိင်း   ဇွန်   ၁၄

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၈၅၆ ဦး  ထပ်မံေတွရှိရ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။ ယခုေတွရှိရသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများမှာ ိုင်ငံအတွင်းရှိ 

ြပည်နယ်ှင့် မိေပါင်း ၃၉ ခုမှ ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

မိေတာ်ဟိွင်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ဗဟိုြဖစ်လာပီး   ၁၅၁ ဦး   ထပ်မံ 

ကူးစက်ခံရကာ    ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသ 

ဒါနန်းမိတွင် ၆၄ ဦး      ထပ်မံကူးစက်ခံရ၍ 

ေြမာက်ပုိင်း ဖူသုိးြပည်နယ်တွင် ၅၆ ဦး ထပ်မံ 

ကူးစက်ခံရသည်။

ထိုးှံေပး

လက်ရှိအချနိ်တွင် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၇၃၃၂၈၅ ဦးရှိပီး 

အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၄၃၀၈၃ ဦး 

ရှိကာ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၉၅၆၈၈၈၈ 

ဦးရှိသည်။  ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၂၄ သန်း ထိုးှံေပး 

ခဲ့ပီး   ၎င်းတိုအနက်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၀၁ ဒသမ ၁ သန်း 

ကို အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ရှိသူများအား 

ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ေပကျင်း   ဇွန်   ၁၄

တုတ်ုိင်ငံသည် ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင် ရာသီ 

ဥတုေြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ     အကျိးဆက်များကိ ု

ခံိုင်ရည်ရှိသည့ ်           အသိုက်အဝန်းကို 

တည်ေထာင်သွားရန ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သရိသည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ိင်ုင၏ံ 

တုတ်ိုင်ငံ၌ ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ  

ခံိုင်ရည်ရှိသည့်အသိုက်အဝန်း တည်ေထာင်မည်

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ   ကာကွယ်ေရးစွမ်းရည် 

များကိ ု    ြမင့တ်င်ိင်ုရန်    ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

တိုးတက်မ များရရှိေနေကာင်း သိရသည်။

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်

ယခုေဆာင်ရက်မည့ ်      အစီအစ်အရ 

၂၀၃၅ ခုှစ်တွင်  ကမ ာ့အဆင့်မီ   ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလမဲ  ေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်ရာသဦတေုဘး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးစနစ်ကိ ုအဆင့ြ်မင့တ်င် 

ိုင်ရန်       ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ၂၀၁၃ ခှုစ်မှစတင်၍ ရာသ ီ

ဥတုေြပာင်းလဲမ ကာကွယ်ေရးကိ ု    ိုင်ငံ၏ 

ေဒသများှင့်     စက်မ လုပ်ငန်းများအတွက ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထိသုို ေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလုပ်ငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ  အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟသူည့ ် ိင်ုငေံရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၄

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိှင့်ဆက် ယ်ေန 

ေသာ   အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 

တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊    ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊   တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်    အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ 

အရ အေရးယူခံရမည့်အြပင ် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ေရ ေြပာင်းိုင ်

ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်း 

ခံရပါက ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရုိင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို     အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ေနြပည်ေတာ်  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဇမ သီရိမိနယ် ေဇယျာသိဒ ိ 

ရပ်ကွက်ေန စပယ်စိုး (၄၁)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Sapal Soe” 

မိနယ်အချိ၌ အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၄

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ိုင်ငံ၏အနာဂတ် 

ြဖစ်သည့ ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရး 

တွင် ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

ပညာသင်ကားိုင်မ    အခွင့်အလမ်းကိ ု  ြပည့်ဝစွာ 

အသံုးချုိင်ေစရန် အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ ဇွန် 

၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိရာ 

NUG ှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ  ုိင်ငံေရးအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်များက  အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ 

ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့ ်      အခွင့်အလမ်းများ 

ပျက်ြပား၍   ပညာမ့ဲလူတန်းစားများြဖစ်ေပ လာေစ 

ရန်ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ မဘိများအား 

အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်  ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်    စာသင်ေကျာင်းများတွင ်

ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများ   ေရးသားချတိ်ဆွဲ၍ 

ခမ်ိးေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၁၃ ရက် နနံက် 

၉ နာရ ီ၄၅ မိနစ်တွင ်မေကွးတိုင်းေဒသကီး သရက် 

မိရှိ အမှတ်(၂)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ဝင်းအတွင်းရိှ ေကျာင်းေဆာင်အတ်ုနရံမံျား၌ အကမ်း 

ဖက်သမားများက    ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများ 

ေရးသားထားေကာင်းသတင်းအရ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက    သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ    အဆိုပါ 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိ  ေတဇအေဆာင်(၆)ခန်းတွဲ 

အေရှဘက် အတ်ုနရံ၌ံ “CDM မလပ်ုတဲ ့ဆရာ ဆရာမ 

များ အေသဆိုးနဲေသပါေစ၊  Grade-7 “ေရ ေသွး” 

အေဆာင်အတွင်းအုတ်နံရံ၌    “စစ်က န်ပညာေရး 

အားမေပး”၊ Grade-10 “ေအာင်ရတနာ”အေဆာင်(၃)

ခန်းတွဲ   အတွင်းအုတ်နံရံ၌   “ေကျာင်းတက်ေနတဲ ့

ေကျာင်းသားေတ ွ   ေသတဲ့သူေတွ   အားနာပါဦး” 

ဟူေသာ ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများအား အနက် 

ေရာင်၊ အနီေရာင်မ တ်ေဆးများြဖင့် ေရးသားထား 

သည်ကုိ ေတွရိှခ့ဲရသြဖင့် ဖျက်ဆီးရှင်းလင်းခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင် ဇွန် ၁၂ ရက်က စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 

စစ်ကိုင်းမိရှ ိ    စစ်ကိုင်းပညာေရး    တက သိုလ် 

ပါေမာက ချပ် ေဒ ြမတ်ြမတ်ေသာ် ကုိင်ေဆာင်သည့် 

လက်ကိင်ုဖန်ုးသို PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားက 

ဖုန်းအမှတ် ၀၉-၇၈၂၅၀၅၉၅၈ ြဖင့် “စစ်ကိုင်း PDF 

ထံသို အလှေငွ ငါးသိန်းေပးသွင်းရန်၊  ဝန်ထမ်းများ 

အားလုံး  CDM   ြပလုပ်ရန်၊    အလှေငွမထည့်တဲ့ 

ဝန်ထမ်းအားလုံး ၎င်းတိုအဖဲွမှ ေစာင့်ကည့ရှ်င်းလင်း 

ပစ်မည်”ဟု      ခိမ်းေြခာက်စာေရးသားထားသည့ ်

Message များ  ေပးပုိခိမ်းေြခာက်ခ့ဲသြဖင့် လံု ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက    စုံစမ်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လျက်ရှ ိ

သည်။

အလားတူ  ဇွန် ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ 

မနိစ်တွင် ကချင်ြပည်နယ် ေရ ကူမိနယ် က န်းေတာ 

ေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၌ ကေလး 

သူငယ်များအား  ပညာသင်ကားေပးလျက်ရှိသည့ ်

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး ေဒ မိမိေထွးပါ ေကျာင်းဆရာ 

တစ်ဦး၊ ဆရာမေလးဦးတိုအား PDF အမည်ခအံကမ်း 

ဖက်သမားများက မိုးစစ်ေကျးရာသို ဖမ်းဆီးေခ  

ေဆာင်သွားပီး   ဆရာ  ဆရာမများအား “ကေလး 

သူငယ်များကိ ုဆက်လက်၍  ပညာသင်ကားြခင်း 

မြပရန်ှင့်  CDM  ြပလုပ်သွားရန်” ေြပာဆိုခိမ်း 

ေြခာက်ကာ နနံက် ၁၁ နာရ ီ၁၅  မနိစ်ခန်၌ ြပန်လည် 

ေစလ တ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ 

ဆရာ၊ မိဘများအား အထိတ်တလန်  ြဖစ်ေစရန်ှင့် 

စာသင်ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားြခင်းမြပိုင ်

ေစရန် ရည်ရယ်၍ ခမ်ိးေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်

များအား   ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး     အေရးယူိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သရက်မိ အမှတ်(၂)အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ ေကျာင်းေဆာင်အတ်ုနရံမံျား 

၌ အကမ်းဖက်သမားများက ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများေရးသားထားသည်ကိ ုေတွရစ်။

Facebook အေကာင့်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) မိုင်းတုံမိ ေနာင်ပါ 

ရင်ရပ်ကွက်ေနသူများြဖစ်သည့်     ေအာင်ေကျာ်ဦး(၆၄)ှစ်ှင့ ် 

ေအးချမ်းခင်(၂၈)ှစ်တို ှစ်ဦးသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Aung Kyaw 

Oo” Facebook အေကာင့ှ်င့ ်“Aye Chan Khin” Facebook အေကာင့် 

တိုသည်    အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ      မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊    ဝါဒြဖန် ြခင်းများ    ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရား 

များပျက်ြပားေစရန ် ရည်ရယ်လျက ် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ   အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ 

ဝါဒြဖန်သူများအား       ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                      သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ 

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက်  

လျက်ရှိပီး (၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၆,၄၁၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ်  

(၈) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  (၀.၁၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ယေနအထိ  ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၉၀,၅၁၁) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၆၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ  

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၄၃၉) ဦးရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ် မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ရှစ်ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၂ ရာခိုင် န်းရှိ

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၃၂၈၅ ၉၅၆၈၈၈၈ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၂၀၀၉ ၅၉၀၀၀၄၉ ၁၅၆၆၆၂

၃။ မေလးရှား ၄၅၂၈၃၉၀ ၄၄၇၀၀၆၇ ၃၅၇၁၆

၄။ ထိုင်း ၄၄၈၈၄၉၇ ၄၄၃၆၆၈၄ ၃၀၃၇၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၃၈၆၅ ၃၆၃၀၂၇၄ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၄၃၆၄၅ ၁၂၆၃၆၅၃ ၁၃၉၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၆၀ ၅၉၂၄၃၉ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၆၄ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၄၁၃၃ ၁၅၀၈၆၅ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၄၂၄၈၄၆ ၈၃၂၄၅၇၉၈ ၁၀၃၆၀၈၄

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၃၆၆၉၅ ၄၂၆၆၁၃၇၀ ၅၂၄၇၇၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၄၉၇၀၃၈ ၃၀၂၁၉၂၃၆ ၆၆၈၂၃၀

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၈၅၈၃၉၃ ၂၉၂၄၂၅၂၄ ၁၄၈၈၄၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၈၈၆၄၄၇ ၂၅၉၉၉၁၀၀ ၁၄၀၂၁၃

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၁၀၅၈၃ ၂၂၀၄၅၃၈၉ ၁၇၉၂၇၄

၇။ ုရှား ၁၈၃၈၂၃၈၀ ၁၇၈၀၁၅၆၉ ၃၈၀၁၃၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၃၉၀၅၆ ၁၈၀၂၈၈၉၉ ၂၄၃၉၀

၉။ အီတလီ ၁၇၆၆၄၀၄၃ ၁၆၈၇၉၆၈၃ ၁၆၇၄၃၂

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  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

လွိင်လင်   ဇွန်   ၁၄

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) လိွင်လင်ခိင်ု 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ 

လထူစုေုပါင်း သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ုဇွန် ၁၃ ရက် 

နံနက် ၉  နာရီခွဲက လွိင်လင်ေဂါက်ကလပ်၌ 

ကျင်းပသည်။

သစ်ပင်ေပါင်း ၃၇၃၃၀ စိုက်ပျိးသွားမည်

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်   ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးအကိှင့ ်မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲများကို      ရှမ်းြပည်နယ ်

အတွင်းရိှ မိနယ်အသီးသီးတွင် ပဲွေတာ်ေပါင်း 

၅၄ ပဲွ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ေပါင်း ၃၇၃၃၀ စိက်ုပျိး 

သွားမည်ြဖစ်ပီး လက်ရှိမှာ ပွဲ ၅၀ ၊ သစ်ေတာ 

သစ်ပင် ၃၅၈၄၉ ပင် စိုက်ပျိးခဲ့ပီး စိုက်ရန် 

ကျန် ေလးပဲွကိလုည်း ယခဇွုန်လအတွင်း အပီး 

စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ရှမ်းြပည်နယ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ယခှုစ် မိုးရာသ ီ

မှာ သစ်မျိး ၅၆ မျိး၊ ပျိးပင်ေပါင်း ၂၉ သန်ိးအား 

ပျိးေထာင်ထားရှိပီး အင်းေလးကန် ေရေဝ 

ေရလဲ ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကေလာမိအား ထင်း ှး 

မိေတာ်ြဖစ်ေစေရး၊ ြမန်မာိင်ုငသံစ်ေတာများ 

ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး အစရိှသည့ ်စမီခံျက် 

များအရ  သစ်ေတာသစ်ပင ်  ခုနစ်သိန်းအား 

စိုက်ပျိးပီးြဖစ်သကဲ့သို ဌာနဆိုင်ရာ၊ တပ်ရင်း 

တပ်ဖွဲှင့် ြပည်သူလူထုသို သစ်ေတာသစ်ပင ်

ေလးသန်ိးအား ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ယေန   မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ  ကျင်းပသည့ ်  

လိွင်လင်ေဂါက်ကလပ်အတွင်း   အပင်အြမင့်    

သုံးေပှင့်    အထက်ရှိသည့်    ခါေတာ်မီ၊ 

ေရသင်းဝင်၊  ချယ်ရီ၊   စိန်ပန်းအနီ/အြပာှင့် 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၄

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း ေဂါပကအဖွဲက ကီးမှး 

ဖွင့လှ်စ်သည့ ်ဗဒု ဘာသာ အဆင့ြ်မင့ယ််ေကျးမ သင်တန်း အမှတ်စ်(၂) 

သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေနမွန်လွဲ ၁ နာရီတွင် ေစတီေတာ် 

ေြမာက်ဘက်မုခ်ရှ ိထီးေတာ်ုံတန်ေဆာင်း၌ ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်တွင် ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ေဂါပက 

အဖွဲ   အလှည့်ကျသဘာပတ ိ    ဦးေဌးလ  င်က  ေရ တိဂုံေစတီေတာ် 

ဘ  ာေတာ်ထိန်း ေဂါပကအဖွဲုံးဝန်ထမ်းများ ဗုဒ ေဝယျာဝစ များ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ဘရုားဖူးများကိ ုဝန်ေဆာင်မ ေပးရာ 

တွင်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့်ကိုက်ညီပီး အဆင့်အတန်း 

ြမင့်မားလာေစရန်လည်းေကာင်း ရည်ရယ်၍ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  သင်တန်းနည်းြပဆရာကီး ဦးဟန်(မဟာသဒ မ  

ေဇာတိကဓဇ)က  သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကားရြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ 

မုဒိတာစကား ေြပာကားသည်။

အဆိပုါသင်တန်းသို ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ်ထန်ိးေဂါပက 

ုံးမှ ဝန်ထမ်း သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၃၉ ဦး တတ်ေရာက်ကပီး 

သင်တန်းကာလမှာ ယေနမှ ဇွန် ၂၇ ရက်အထိ  ရက်သတ  ှစ်ပတ် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                               ကိုကိုေဇာ်(သတင်းစ်)

လွိင်လင်ခိုင်၌ မိုးရာသ ီလူထုစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိး

ငခုျယ်ရပီင် စစုေုပါင်း အပင် ၁၃၅၀ စိက်ုပျိးေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ လွိင်လင်ခိုင် မိုးရာသီ လူထု 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်  ေရသင်းဝင်ပင ်၁၅၀၊ 

ခါေတာ်မပီင် ၃၀၀၊ ချယ်ရပီင် ၃၀၀၊ စန်ိပန်းနပီင် 

၂၅၀၊ စိန်ပန်းြပာပင်  ၂၅၀၊  ချယ်ရီပင် ၁၀၀ 

စိုက်ပျိးေပးကေကာင်း သိရသည်။

ကည့် အားေပး

ထိုေနာက်      ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

တိင်ုးမှး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

တိုသည်    ပင်လုံတက သိုလ်ေကျာင်းဝင်း၌ 

မိုးရာသ ီ    လူထုစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု 

တက်ရာက်ကာ         ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက   အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး သစ်ပင်များစိုက်ပျိးရန ်ပျိးပင် 

များကို   ဆရာ  ဆရာမများ၊  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က 

ေပးအပ်ရာ ပင်လုတံက သိလ်ု ပါေမာက ချပ်ှင့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူတုိက လက်ခံရယူ၍ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 

တိုင်းမှးဗိုလ်ချပ်လှမိုး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက သစ်ပင်များ စိက်ုပျိးေပး 

ကပီး ပင်လုံတက သိုလ်မှ ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ သစ်ပင်စုိက်ပျိး 

ေပးေနမ ကို     လှည့်လည်ကည့် အားေပး 

ကသည်။

အဆိပုါ ပင်လုတံက သိလ်ု မိုးရာသ ီလထူ ု

စုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွတွင်  ေရသင်းဝင်ပင် 

၁၅၀၊  ခါေတာ်မီပင် ၁၅ဝ၊ ချယ်ရီပင် ၂၀၀၊ 

စိန်ပန်းနီပင်  ၁၀ဝ၊    စိန်ပန်းြပာပင် ၁၅၀၊ 

ငုချယ်ရီပင ်၅၀ စုစုေပါင်းအပင ်၈၀၀ စိုက်ပျိး 

ေပးကေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဗုဒ ဘာသာ အဆင့်ြမင့်ယ်ေကျးမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၄

ရန်ကုန်မိ  သာေကတမိနယ်  သန်လျင် 

တံတားအနီးရှိ ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား 

ေကျးရာတွင် ဆပ်ိခေံဗာတတံားတည်ေဆာက် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆိပ်ခံေဗာတံတားအား    ပဲခူးြမစ်ဘက ်

အြခမ်း၊  MV-705  သေ  ဘာြပခန်းအနီးတွင ်

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ပီး   တင်ဒါေခ ယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှကာ ဆိပ်ခံေဗာတံတားကုိ 

ယခုှစ်အပီး       တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

မိတ်   ဇွန်   ၁၄

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး    မိတ်ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏  

ကီးကပ်မ ြဖင့ ်ပေုလာမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် ငါးသယဇံာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးပညာေပးစာသားပါ ေြမစိုက်ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းှင့် 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ုယမန်ေနနနံက် ၁၀ 

နာရီခွဲတွင် ပုေလာမိ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက ်ဆိပ်ကမ်းရှ ိ ေရလုပ်သား 

များအား ရှင်းလင်းေဆွးေွးခ့ဲပီး ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ပုေလာမိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနုံးေရှတွင်  အများြပည်သူများ လိုက်နာရမည့် 

ငါးလပ်ုငန်းဥပေဒများ၊ ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ်များှင့ ်တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်း 

ကရိယိာများြဖင့ ်ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများမြပလပ်ုကရန်စသည့ ်အချက်များ 

ပါဝင်ေသာ ေြမစုိက်ပုိစတာများ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များကုိ စုိက်ထူ၍ 

ပညာေပးေဟာေြပာြခင်းှင့်  လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                         

      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်  ၁၄       

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) လား  းခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 

ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိေပး  းေဆာ်မ  

ပိုစတာများ စိုက်ထူြခင်းကိ ုဇွန် ၁၃ ရက်က လား  းခိုင်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနုံးေရှ လား  း-မ ေလးကားလမ်းေဘးတွင ်ြပလုပ်သည်။

ေဆာင်ရက်

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ     ြဖန်ေဝြခင်းကို   လား  းမိ 

ရပ်ကွက်(၁၂) အပိုင်း(၂၀)ရှိ ေအဒီေချာင်းေဘးအနီး တစ်ိုင်တစ်ပိုင ်

မသိားစ ုငါး၊ ပစွုန် ရှာေဖစွားေသာက်ေသာ ြပည်သမူျားကိ ုယေနနနံက် 

၉ နာရခဲွီတွင် ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးြခင်းဆိင်ုရာ 

ေဟာေြပာြခင်းှင့် ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန်ေဝြခင်းများကို

လား  းခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး   ဦးေဇာ်ေဇာ်ြမင့ှ်င့ ်ဝန်ထမ်းများက 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                       

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၄

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို ထပ်မလံာေရာက် 

ခိုလ သံည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွနယ်ေြမ 

အတွင်း သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး ြပစ်မ ကျး 

လွန်ြခင်းမရိှခ့ဲသည့်  PDF  အဖဲွဝင်များကုိ ၎င်းတုိ၏ 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကို 

ယေနတွင်   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိှင့ ်

ကျေံပျာ်မိတိုရိှ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ အစည်း 

အေဝးခန်းမများ၌ ြပလပ်ုရာ သက်ဆိင်ုရာမိနယ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ အလင်းဝင် 

ေရာက်လာသမူျားှင့ ်၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျား 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိှင့် ကျံေပျာ်မိတိုတွင် ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိဘဲ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များထံသို 

ထပ်မံလာေရာက်ခိုလ ံသည့် PDF အဖွဲဝင်များကို ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တာဝန်ရိှသမူျားက နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးှင့ ်  တရားဥပေဒဆိုင်ရာပုဒ်မများကိ ု

ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်ခိလု ံခဲသ့ည့ ်ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရှိေသာ PDF အဖွဲဝင် အမျိးသား 

တစ်ဦးှင့်   အမျိးသမီ  တစ်ဦးတိုကို    ဝန်ခံကတိ 

လက်မှတ်ေရးထိုးေစကာ သက်ဆိင်ုရာမိနယ်တာဝန် 

ရှိသူများက   ၎င်းတို၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို 

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရာတွင် ဆိပ်ခံေဗာတံတား တည်ေဆာက်မည်
“ဆပ်ိခေံဗာတတံား တည်ေဆာက်ပီးသွား 

ရင်     ဟိုတယ်နဲ   ခရီးသွားကို    ချတ်ိဆက်ပီး 

ိုင်ငံြခားခရီးသွားပိုေဆာင်ေရးဂိတ်ကို တိုးချဲ 

သွားမယ့်အြပင် ြပည်တွင်းခရီးသွားအတွက ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းကေြပးဆွဲေနတဲ ့ Star 

City ခရီးသွားသေ  ဘာ   ဆိုက်ကပ်ိုင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ဖိုရှိပါတယ်”ဟု   ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)မှ  န်ကား 

ေရးမှး ဦးမျိးဝင်းက ေြပာသည်။

မိုးရာသီကာလတွင်      ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားေကျးရာသို      ုံးဖွင့်ရက်၌ 

တစ်ရက်လ င် ခရီးသွားဦးေရ ၄၀၀ မှ ၅၀၀ 

အထိ၊  ုံးပိတ်ရက်တွင ်ခရီးသွား၂၀၀၀ ခန်  

အထိ      ဝင်ေရာက်လျက်ရှိပီး        ေနစ် 

ြပည်ေထာင်စုခန်းမ၌ တိုင်းရင်းသားများက 

ိုးရာ အဆိ၊ု  အကြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖေပးလျက်ရိှသည်။  

ဆိပ်ခံေဗာတံတားပီးစီး၍ ိုင်ငံြခားခရီးသွား 

များ ဝင်ေရာက်လာပါက တိုင်းရင်းသားိုးရာ

အစားအစာများကိ ုကိယ်ုတိင်ုချက်ြပတ်စားသုံး 

ိုင်ရန် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

လာ  းမိ၌ ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူြခင်းှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ

ပုေလာမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်းဘုတ်

စိက်ုထြူခင်းှင့ ်အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖနေ်ဝ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

အကီးေတာ်ချပ် 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗမိာန်က စာေပဗမိာန်စာမဆူ ုစာပေဒသာ တတယိဆရုရိှသည့် 

စာေရးဆရာ တင့်ထွန်း(ေချာက်)၏ “အကီးေတာ်ချပ်” စာအုပ်ကို 

ေရာင်းေဈး ေငွကျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ်ဦးကဗျာန် (ဥက ာပျ)ံ၊ ဝန်ကီးပေဒသရာဇာ၊ 

တွင်းသင်းမင်းကီး  ဦးထွန်းညိ၊  စိ ေကျာ်သူ ဦးဩ၊ ေနမျိးမင်းလ ှ

ေကျာ်သ ူဦးယာ၊ လက်ဝသဲု ရ၊ မင်းရရဲာဇာဘဲွခ ံဦးေဖျာ်၊ ပခန်းမင်းကီး 

ဦးရန်ေဝးှင့် အကီးေတာ်ချပ် ဦးသံမ  ဟူ၍ အခန်း ၉ ခန်း၊ ေခါင်းစ် 

၉ ပုဒ် ပါဝင်သည်။

အခန်းတစ်ခန်းစတွီင်   စာဆိတုစ်ြဖစ်လည်း    အကီးေတာ်တို၏ 

ထင်ရှားေသာ စာေပလက်ရာများ၊ သမုိင်းတွင်ေသာ အဆုိအမိန်များ၊ 

ဘဝဇာတ်ေကာင်း ေရးသားြပစုခဲ့ေသာ စာေပ၊ ထုိေခတ်ကထင်ရှား 

ခဲေ့သာစာေပက  များ၊ ေခတ်ပိင်စာဆိမုျား၊ ေခတ်ကာလအေြခအေန 

ှင့်  လူမ အဆင့်အတန်း၊  စာေပချစ်ြမတ်ိုးသ ူအုပ်ချပ်သူမင်းှင့ ်

ေတာ်ဝင်မသိားစမုျား၊ အကီးေတာ်တို၏ ဂဏ်ုယေူလးစား ြမတ်ိုးဖွယ် 

စိတ်ဓာတ်၊ ဆရာေကာင်းပီပ ီကိုယ်ကျိးစွန်တတ်ေသာ စိတ်ဓာတ်၊ 

တပည့မ်ျား ကံေတွရေသာ ေလာကဓလံ  င်းှင့အ်တ ူအကီးေတာ်တိုပါ 

လိုက်ပါရပုံများ   စသည်တိုကို  အကိုးအကားှင့်အည ီသိုက်သိုက ်

ဝန်းဝန်း ေရးသားထားသည်။

ေခတ်အဆက်ဆက်  ြမန်မာစာေပအခန်းက  ှင့် သမိုင်းကိ ု

ေလ့လာိုင်သည့်အတွက် ြမန်မာစာေပချစ်ြမတ်ိုးသူများ၊ ြမန်မာ့ 

သမိုင်းကိ ု   စိတ်ဝင်စားသူများှင့ ်   ဗဟုသုတေလ့လာရှာမှီးလိုသ ူ

အားလုံးအတွက ်ဖတ် သိမ်းဆည်းထိုက်ေသာ စာအုပ်တစ်အုပ်ြဖစ ်

သည်။

မုဒိတာရင်ခွင ်ကဗျာများ 
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်က စာေပဗိမာန်စာမူဆု ကဗျာေပါင်းချပ ်ဒုတိယဆုရရှိ 

သည့် စာေရးဆရာ ချစ်စုေအာင်၏ “မုဒိတာရင်ခွင် ကဗျာများ” 

စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ေငကွျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရိှသည်။

ယင်း “မဒုတိာရင်ခွင် ကဗျာများ” စာအပ်ုတွင် ကဗျာေရးသသူည် 

အေကာင်းအရာအပိင်ုး၌ ဘဝထကဲအေတွအကံများ၊ ဓမ ှင့ ်စာေပ 

ထဲက အေလ့အထုံများြဖင့ ်ေလးနက်ကျယ်ြပန်စွာ ကွန်ရက်ဖွဲထား 

သည်ကို ေတွရသည်။ ကဗျာအများစုကိ ုေလးလုံးစပ်လက  ာကဗျာ 

ဟန်ြဖင့်  အဓိက  အေြခခံေရးဖွဲေသာ်လည်း  အချိးတွဲ၊ ေလးချိး၊ 

အိင်ုချင်း၊ လွမ်းချင်း၊ ကာချင်း၊ တျာချင်း၊ ွယ်သာကသီြံပတ်၊ ေတးထပ် 

စသည့် ဂ ဝင်ဟန်ပုံသဏ ာန်၊ မှန်ကန်သည့် စပ်ထုံးဖွဲနည်းတိုြဖင့ ်

လည်း  ေရးဖွဲထားရာ ြမန်မာကဗျာ  ိုးရာေရးနည်းေရးဟန်မူများ 

ကိလုည်း  စုလံင်စွာေတွရသည့အ်ြပင် အေကာင်းအရာှင့ ်  လိက်ုဖက် 

ေသာ ပုံသဏ ာန်ေရးဟန်များြဖင့်လည်း ေရးဖွဲထားသည့် စာအုပ် 

ြဖစ်သည်။  ကဗျာချစ်သ၊ူ  စာဖတ်သူတုိကုိ  ေကာင်းမွန်သည့ ်ပတ်ဝန်း 

ကျင်ှင့် လူသားဆန်သည့် ုပ်အမူအရာ၊ စိတ်အမူအရာများ ေပးစွမ်း 

ိုင်သည့် ကဗျာစာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါစာအုပ်များကို အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ 

စာေပဗိမာန် စာအုပ်ဆိုင်(ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊    ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ 

အမှတ်(တ-၅၅)၊ သေြပကန်ုးေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ု 

ဆိုင်(ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ 

မ ေလးမိရှ ိ   စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင(်ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) ှင့် 

အမိမိရိှ စာေပဗမိာန် ကိယ်ုစားလှယ်များထတွံင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယ ူ

ိင်ုေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကန်ုသည် 

လမ်းရှ ိ  စာေပဗိမာန်၊   အေရာင်းဌာန       (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ညအချနိ် အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ



ဇွန် ၁၅၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

သာမန်ဖျားနာြခင်းေလာက်သာဆုိလ င် ေတာ်ပါ 

ေသးသည်။ ယခလုိ ုလတူကာေကာက်ရံေလရိှ့ေသာ 

ေရာဂါမျိး   စွဲကပ်ေနသည်ဟု   သိရေသာအခါ 

ကုိေကျာ့ေမာင် အခက်ေတွရသည်။ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

တွင် သည်ေရာဂါမျိးရှိေနသည်ဟု သိရေလလ င် 

မည်သည့်နည်းှင့်မ  အိမ်တွင် ြပန်လည်လက်ခံ၍ 

မြဖစ်ိုင်ေတာ့သည်ကိ ုသေဘာေပါက်သည်။

သိုြဖင့ ်ကိေုကျာေ့မာင်သည် ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

စပ်လျ်း၍ အေတွးရခက်လာသည်။ အစ်းစားရ 

ကျပ်လာသည်။ 

သည်အတွင်း အကတံစ်ခရုလာသည်။ ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦးကိုယ်တိုင်က ဆ ရှိေသာ၊ သူကိုယ်တိုင် 

ကလည်း ြဖစ်ေစချင်ေသာ၊ အေြခအေနအရလည်း 

ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထိက်ုသည်ဟထုင်ေသာ ကစိ တစ်ရပ်ကိ ု

ဖန်တီးလာလုိြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းမှာ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

အား နန်းကိ ရီှင့် ဆုံေတွေပးလိုြခင်း ြဖစ်သည်။ 

နန်းကိ ရီထံမှ   တစ်နည်းမဟုတ်   တစ်နည်းြဖင့ ်

အကူအညီရယူလိုြခင်း ြဖစ်သည်။

စင်စစ် ြဖစ်ေစလိသုည်မှာ ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအား 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးှင့ ်တိုက်ိုက်ေတွဆုံေပး 

လိြုခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ကိေုမာင်ေမာင်ဦး အဖျားတက် 

ေနစ်က  သည်မိန်းမကိ ု  အဘယ်မ  တမ်းတမ်း 

ဆွတ်ဆွတ်ရိှခဲသ့ည်ကိ ုြမင်ရသည်။ ထိမုန်ိးမကိ ုသ ူ

အဘယ်မ  စဲွစဲွလမ်းလမ်းရိှသည်ကိလုည်း သသိည်။ 

သိုြဖင့ ်ြဖစ်ိင်ုမည်ဆိလု င် ထိမုန်ိးမှင့ ်သငူယ်ချင်း 

ြဖစ်သူကုိ ကံဆံုေစရန် ဖန်တီးေပးလုိက်ချင်သည်။ 

သတူိုချင်း ေြပေြပလည်လည် ြဖစ်ေစလိလုျက်လည်း 

ရှိသည်။

သုိတုိင်ေအာင် တစ်ချန်ိက အြဖစ်အပျက်ေကာင့ ်

သည် အထ ိသ ူမဝံရ့ေဲသး။ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးှင့ ်

တိက်ုိက်ုေတွဆုရံန်  သကူိယ်ုတိင်ုပင်  စိုးရံမသိလိ ု

ရှိေနခဲ့ေလသည်။

ယခအုခါ ကိေုကျာေ့မာင်ကိယ်ုတိင်ုပင် နန်းကိ ရ ီ

အား ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏သမီး၊ ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတုိ၏ ရင်ေသွးအြဖစ် မှတ်ထင် 

ထားမသိည်။ သည်အတိင်ုးဆိပုါက နန်းကိ ရသီည် 

လည်း ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအား ြမင်ေတွချင်မည်အမှန်။ 

သည်မိန်းကေလးသည ်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား 

စိမ်းကားလိမ့်မည်  မဟုတ်။   တစ်နည်းမဟုတ ်

တစ်နည်းြဖင့ ်အကူအညီလည်း  ေပးိုင်လိမ့်မည ်

ထင်သည်။

ေနာက်တစ်ခုမှာ နန်းကိ ရီမှတစ်ဆင့် ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦးှင့်  ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတို ြပန်လည် 

ဆက်သွယ်မိေလမလား။  ယင်းသိုြဖင့် အှစ်ှစ် 

အလလက   တင်ရှိေနခဲ့ေသာ   သံသယစိတ်များ၊ 

မန်ုးတီးနာကည်းမ များ ေြပေပျာက်သွားြခင်း ရိှလာ 

လိမ့်မလားဟု ကုိေကျာ့ေမာင် ထင်ေနသည်။ ထိုသို 

ြဖစ်လာေစရန်လည်း ေမ ာ်လင့်သည်။ ေတာင့်တ 

သည်။

သူသည်  တစ်ချနိ်က  ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတိုအတွက် အဆိုးကိ ုဖန်တီး 

ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုအခါ အေကာင်းကို ဖန်တီးေပး 

ြခင်းြဖင့ ်တစ်ချနိ်ကအြပစ်ကိ ုေချပလိုသည်။

သူသည်  နန်းကိ ရီှင့်ဆက်သွယ်ရန်  ဆ  

ေပ ေပါက်လာသည်။ ထုိအခါ ကုိငှက်ုိးကုိ သတိရ 

လာသည်။ ကိုငှက်ိုးမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရန် 

အကံရသည်။

ကိငှုက်ိုး၏စကားအရ နန်းကိ ရကီိ ုဆက်သွယ် 

ရန် နည်းလမ်းကို  သူရခဲ့ေပပီ။  မည်သိုမည်ပုံ 

ဆက်သွယ်ရမည်ကိ ုသိခဲ့ရေလပီ။ သိုတိုင်ေအာင် 

တကယ်တမ်း   အဆက်အသွယ်  ြပရေတာ့မည ်

ဆိုေသာအခါ ရင်မှာ ခုန်ေနမိေသးသည်။ အလိုလို 

ေနရင်း စိုးရံစိတ ်ဝင်လာခဲ့ေသးသည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်  ဆုံးြဖတ်ချက် ချလိုက်သည်။ 

မည်သိုဆိေုစ နန်းကိ ရှီင့ ်အဆက်အသွယ်ြပမည်၊ 

အရာရာကို ကိစ ငိမ်းသည်အထ ိေဆာင်ရက်မည်။

သိုြဖင့ ်သသူည် တယ်လီဖုန်းရိှရာသုိ ေရာက်လာ 

သည်။  တယ်လီဖုန်း    လမ်း န်စာအုပ်တွင် 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏  အမည်ကို ရှာသည်။ 

ကုိငှက်ုိးေြပာသည့်အတုိင်း တယ်လဖီန်ုးနပံါတ်ကိ ု

ရှာေတွသည်။ အင်း ....ကိငှုက်ိုးက ဘယ်ဆိုးလိုတုံး။ 

လူြပက်ဆိုေပမဲ့ အလျင်သားပဲဟု ကိုေကျာ့ေမာင ်

ေတွးမိသည်။ 

သူသည် တုန်ချင်လာေသာလက်ကို ထိန်းချပ် 

လျက် တယ်လဖီန်ုးဒိင်ုခွက်မှ ဂဏန်းများကိ ုလှည့ခ်ျ 

လိုက်သည်။

တယ်လီဖုန်းသည်  တစ်ဖက်တွင်  ကာြမင့်စွာ 

ြမည်ေနသည်။ ုတ်တရက် ေကာက်ယူမည့်သ ူမရိှ 

ခဲ။့ ေနာက်မှ တစ်စုတံစ်ေယာက်က ေကာက်ယလူိက်ု 

ဟန် တူသည်။

“ဟယ်လို” ဟု ထူးေဖာ်ရလာသည်။ အသံမှာ 

မိန်းမတစ်ေယာက်၏ အသံ။

“နန်းကိ ရီနဲ  စကားေြပာချင်လိုပါ” 

ကိုေကျာ့ေမာင ်အားတင်း၍ ေြပာလိုက်ရသည်။ 

အစစ်ေဆး အေမးြမန်းခံရေလဦးမလား ထင်ဆဲ။

“အခုေြပာေနတာ နန်းကိ ရီပါ” တစ်ဖက်က 

ဆိသုည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် “ဘယ်သပူါလမိ့”် 

ေမးလာသည်။

နန်းကိ ရီှင့် တန်းတန်းမတ်မတ် တိုးေနေသာ 

ေကာင့ ်ကိုေကျာ့ေမာင ်ဝမ်းသာသွားသည်။

“ဦးေလးနာမည်ကို တူမ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ 

ဦးေလးကိလုည်း တမူ မသပိါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ေြပာရဦး 

မယ်။ ဦးေလးရဲနာမည်က  ေကျာ့ေမာင်လိုေခ  

တယ်”

ကိုေကျာ့ေမာင်၏စကားေကာင့် တစ်ဖက်က 

အံအ့ားသင့သွ်ားပုရံသည်။ ဆန်းကယ်သလိြုဖစ်သွား 

ပုံရသည်။ တဒဂ  မ  အသံတိတ်သွားသည်။

ပီးမ ှေမးလာသည်။ 

“အရီနဲ  စကားေြပာစရာ အေထွအထူးရှိလိုလား 

ဟင်”

“ရှိပီေကာလားကွယ်။  ဦးေလးနဲ   တိုက်ိုက်          

ပတ်သက်တဲ့ကိစ ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးေလးက 

တစ်ဆင့် ပတ်သက်ေနတဲ့ လူတစ်ေယာက်ရဲကိစ  

ဆိုပါေတာ့ကွယ်”

ကိုေကျာ့ေမာင ်အားတက်သလိုရှိကာ သည်သို 

အစပျိးသည်။

“အရေီတာ ့ဘာတစ်ခမှု နားမလည်ိင်ုေအာင်ပ။ဲ 

ကဲေလ ဆိုပါဦး၊ ကိစ ကို”

“ဒီလိုပါ။  ဦးေလးဟာ  ေရနံေချာင်းသားပါ။ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးနဲ  အသိအက မ်းထဲကပါပဲ။ 

အထူးသြဖင့ ်ဦးေလးနဲ  ကိုေမာင်ေမာင်ဦးတို ပိုပီး 

ရင်းှီးကပါတယ”်

“ကိုေမာင်ေမာင်ဦး”

“ဟုတ်တယ်။ ဒီနာမည်ကိုေတာ့ တူမ သိတယ် 

ေနာ်၊ မှတ်မိတယ်ေနာ်။ ေအး   အခုေြပာချင်တာက 

သူအေကာင်းပ”ဲ

ကိုေကျာ့ေမာင်သည် သူှင့်ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အဘယ်မ  ရင်းီှးကေကာင်း၊ အဘယ်မ  ခင်မင်က 

ေကာင်းမှေန၍  စကားစပျိးသည်။ ထိုေနာက် 

တစ်ေယာက်ကိတုစ်ေယာက် အဘယ်မ  သေံယာဇ် 

ကီးကေကာင်း၊ တစ်ေယာက်အကျိးကုိ တစ်ေယာက် 

သယ်ပိုးရန် ဝန်မေလးကေကာင်း ေြပာရသည်။ 

ရက်မကာမီက   သူထံကို    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ေရာက်လာပုံကိုလည်းေကာင်း၊ အြပင်းဖျားကာ 

ကေယာင်ကတမ်း စကားဆိုပုံကိုလည်းေကာင်း၊ 

သမီးြဖစ်သူအား       တမ်းတပုံကိုလည်းေကာင်း 

ရှည်လျားစွာ ေြပာြပလိုက်သည်။

သူစကားကိ ုနန်းကိ ရ ီငမ်ိသက်စွာ နားေထာင် 

ေနသည်။ အသသံဲသ့ဲေ့သာ်မ မြပဘ ဲနားေထာင်ေန 

ခဲြ့ခင်း ြဖစ်သည်။ မည်သိုပင်ဆိေုစ ယင်းမန်ိးကေလး 

အေနှင့် သည်သို နားေထာင်ေနေဖာ်ရလ င်ပင် 

ေကျနပ်စရာြဖစ်သည်ဟ ုကိေုကျာေ့မာင်ထင်သည်။

“အဲဒီေတာ့ အရီက ဘာလုပ်ေပးရမှာလဲဟင”် 

ကိုေကျာ့ေမာင်၏ စကားဆုံး၍ အေတာ်ချည်း 

ကာမ ှနန်းကိ ရီ ေမးသည်။

“ဦးေလး ြဖစ်ေစချင်တာကေတာ့ သူကို တူမ 

လာေတွေစချင်တာပါပကွဲယ်။ သူကိ ုတတ်ိင်ုသမ  

အားေပးဖိုပါပဲ။   အခုအချနိ်မှာ  သူဟာ  သိပ်ကို 

စတ်ိအားငယ်ေနပုရံတယ်။ စင်စစ်မှာေတာ ့သူမှာက 

အတွယ်အတာဆုိလုိ ရိှတာမဟုတ်ဘူးေလ။ တစ်ေကာင် 

က က်လို  သိပ်အထီးကျန်  ဆန်ေနတာကလား။ 

ဒီကားထဲ      ေရာဂါအေြခအေနေတွကလည်း          

ြပင်းထန်ေနေတာ ့သဟူာ အားကိုးအားထားတစ်ခခု ု

ရှာချင်မှာေပါ့။ ပီးေတာ ့ဒီအချနိ်မှာ သမီးြဖစ်သူရဲ 

မျက်ှာကိုလည်း ြမင်ချင်ရှာမှာ ကျနိ်းေသပဲေလ”

တစ်ဖက်မှ  ေတွးေတာ   စ်းစားေနဟန်ြဖင့် 

ငိမ်သက်သွားြပန်ေလသည်။   ကိုေကျာ့ေမာင ်

ကလည်း အေြဖကိုေစာင့်ရင်း စကားမေြပာြဖစ်ဘ ဲ

ရှိရာ တယ်လီဖုန်းလိုင်းအတွင်း၌ ြမည်ေလ့ရှိေသာ 

စိုးစိုးစီစီအသံတိုသာ ေပ ထွက်ေနသည်။

“ဦးေလး ဒစီကားေြပာတာ ေငညွစ်ချင်လိုများလား 

ဟင်”

နန်းကိ ရီ၏အသံ ုတ်တရက် ေပ ထွက်လာ 

သည်။   သူ စကားေကာင့ ်   ကိုေကျာ့ေမာင  ်

ေချာက်ချားသွားသည်။

“ဘုရားေပးေပး၊  ကျမ်းေပးေပးပါ  တူမရယ်။ 

ဒါေကာင့်မဟုတ်ရပါဘူး။ တစ်ချနိ်တုန်းက တူမ 

ေငညွစ်ခရံတဲက့စိ မှာ ဦးေလးကိယ်ုတိင်ုပါခဲပ့ါတယ်။ 

‘က’ ကေန   ‘အ’ အထိ   အဲဒီအေကာင်းေတွ 

သခိဲပ့ါတယ်။ တကယ်လို တမူ စတ်ိဝင်စားမယ်ဆိရုင် 

ဒီတုန်းက အေကာင်းေတွ ြပန်ေြပာြပချင်ပါေသး 

တယ်။ အခုကိစ က ဟိုတုန်းကကိစ နဲ  တြခားစီပါ။ 

အဓိပ ာယ် တစ်မျိးပါ တူမ”

“ထားပါေလ။ အရီ ဦးေမာင်ေမာင်ဦးနဲ  ဘယ်လို 

လုပ်ပီး ေတွရမှာလဲဟင”်

“ဒါကလည်း မခဲယ်းပါဘူး။ သူအခ ုေဆးုံမှာ” 

“ေဆးုံမှာ” 

“ဟုတ်တယ်။ အဆုတ်နာကုေဆးုံမှာ” 

“အေြခအေနက အေတာ်စိုးရမ်ိေနရသလားဟင်” 

“စိုးရိမ်ရလိုသာ တူမကို   ဖုန်းဆက်အေကာင်း 

ကားရတာေပါ့ကွယ”်

တစ်ဖက်မှ အေတာ်ချည်းကာသည်အထ ိအသံ 

ထွက်မလာ။ ကိုေကျာ့ေမာင်သည်လည်း စကား 

မေြပာြဖစ်ဘ ဲစကားေြပာခွက်ကိ ုကိင်ုထားမသိည်။

တစ်ဖက်မှ စကားသံေပ မလာခင် သက်ြပင်း 

  က်သံကို အလျင်ကားရသည်။

ပီးမ ှစကားသံ ေပ လာသည်။ 

“ ဦးေမာင်ေမာင်ဦးနဲေတွဖို ဘယ်လုိစီစ်ရမလဲ 

ဟင်”

သည်စကားကုိ ကားရေလလ င် ကုိေကျာ့ေမာင် 

ဝမ်းသာလာသည်။ အားတက်လာသည်။

“ပထမ တူမနဲ  ဦးေလးနဲ  အရင်ေတွရေအာင်။     

ပီးေတာမှ့ သူဆကီိ ုအတတူသွူားကတာေပါ။့ တမူ 

ကို ဘယ်လိုလုပ် ေတွရမလဲဟင”်

နန်းကိ ရသီည် အတန်ကာေအာင် စ်းစားေနပု ံ

ရသည်။ ုတ်တရက် အေြဖမေပး။

ပီးမ ှ...

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်ကိုယ်တိုင်ပင် နန်းကိ ရီအား ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏သမီး၊ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတို၏ ရင်ေသွးအြဖစ် 

မှတ်ထင်ထားမိသည်။ သည်အတုိင်းဆိုပါက နန်းကိ ရီသည်လည်း 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား ြမင်ေတွချင်မည်အမှန်။ သည်မိန်းကေလးသည်  

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား စိမ်းကားလိမ့်မည်မဟုတ်။ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းြဖင့် 

အကူအညီလည်း ေပးိုင်လိမ့်မည် ထင်သည်။

ေနာက်တစ်ခုမှာ နန်းကိ ရီမှတစ်ဆင့် 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတို ြပန်လည် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း



ဇွန်   ၁၅၊    ၂၀၂၂

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

သတ်မှတ်ရက်အတွင်းအခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်ေလ ာက်ထားကရန်အသိေပး  းေဆာ်ချက်သတ်မှတ်ရက်အတွင်းအခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်ေလ ာက်ထားကရန်အသိေပး  းေဆာ်ချက်

၁။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်၁-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မ ီရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီး

ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပီး အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်သတ်မှတ်ြခင်းမြပရေသးသည့ ် ပုဂ ိလ်စု/ အဖွဲအစည်းများြဖစ ်

ပါက ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆံုးထားေလ ာက်ထားကရန်ှင့်  ၁-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနမှစ၍   ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့်ကုမ ဏီများ 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင်  မှတ်ပုံတင်ပီးသည့်ပုဂ ိလ်စု/အဖွဲအစည်းများြဖစ်ပါက  မှတ်ပုံတင်ပီးသည့်ေနမှ  ရက်ေပါင်း 

(၉၀)အတွင်း  ေနာက်ဆုံးထားေလ ာက်ထားကရန ် ၆-၅-၂၀၂၂  ရက်ေနတွင် ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း အသိေပးေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်အမှတ်(Taxpayer’s Identification Number- TIN) ရရိှပီးသည့အ်ခွန်ထမ်းကမု ဏ၊ီ အဖဲွအစည်း 

များအေနြဖင့ ်  အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း၊   အခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်းအစရှိေသာ   ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနှင့ ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မ များြပလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊  ေငွေပးေချမ များေဆာင်ရက်ြခင်း၊  ကုန်စည်တင်သွင်းြခင်း၊  

ပိုကုန်/သွင်းကုန်လုိင်စင်ေလ ာက်ထားြခင်း၊  တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းအပါအဝင်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များြပလုပ်ရာ 

တွင်လည်းေကာင်း  အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်အမှတ်ကိ ု မပျက်မကွက်  အသုံးြပရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိလုည်း   အသေိပးထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်ေလ ာက်ထားပါက     အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊    ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမည့် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊    ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

အခွန်ုံးတို  ေဖာ်ြပပါရိှသည့ ် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်လက်မှတ်ကိ ု လက်ခရံရိှမည်အခွန်ံုးတုိ  ေဖာ်ြပပါရိှသည့်  အခွန်ထမ်းမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ  လက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။  အခွန်ထမ်းကုမ ဏီအေနြဖင့် 

အဆိုပါ  အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုအသုံးြပကာ  သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံး၌  လစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေပးသွင်းြခင်း၊ 

ဝင်ေငခွွန်ကိ ု သုံးလတစ်ကမ်ိေပးေဆာင်ြခင်း၊  သုံးလပတ်ကန်ုသွယ်လပ်ုငန်းခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်း၊  အထူးကန်ုစည် 

ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်းလပ်ုငန်းြဖစ်ပါက  သုံးလတစ်ကမ်ိ  အထူးကန်ုစည်ခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်း၊  ှစ်ချပ်ေကညာလ ာ 

တင်သွင်းြခင်း၊   ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများအတွက ်  လစာဝင်ေငွခွန်ေပးသွင်းြခင်း၊  Withholding  Tax  ုတ်ယူေပးသွင်းြခင်း၊ 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေလ ာက်ထားြခင်း၊  အခွန်ြပန်အမ်းေငွေတာင်းခံထုတ်ယူြခင်းစသည့ ် အခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ်များကို

လွယ်ကူစွာေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ MIC ကင်းလွတ်ခွင့်ကဲ့သိုေသာ  အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားေနသည့ ် ကုမ ဏီလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်လည်း  အခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားေနသည့်ကာလများတွင် Withholding Tax ုတ်ယူေပးသွင်းြခင်း၊  အခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်းှင့် 

ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများအတွက ် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးသွင်းြခင်းလုပ်ငန်းစ်တိုကိုမပျက်မကွက်ေဆာင်ရကရ်န်လိုအပ်ပါသြဖင့် 

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်ြခင်းလပ်ုငန်းစ်ကိ ု သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  အေလးထားေဆာင်ရက်ကပါရန်  အခွန်ထမ်းမှတ်ပံုတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်ကုိ  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  အေလးထားေဆာင်ရက်ကပါရန်   အသိေပး  းေဆာ်အပ် 

ပါသည်။

၅။ အခွန်ထမ်းမှတ်ပံုတင်အမှတ်ေလ ာက်ထားြခင်းလုပ်ငန်းစ်ကုိ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏  https://www.ird.https://www.ird.

gov.mm/sites/default/files/TIN_Registration_Pamphlet_Amended.pdfgov.mm/sites/default/files/TIN_Registration_Pamphlet_Amended.pdf  တွင်လည်းေကာင်း၊     ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏  https://www.dica.gov.mm/ mm/publications https://www.dica.gov.mm/ mm/publications  တွင်လည်းေကာင်း  ဝင်ေရာက ်

ေလ့လာုိင်ပါသည်။  အခွန်ဆုိင်ရာသိရိှလုိသည်များရိှပါက  အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွံုး၊  အမှတ်၊ ၁၂၈/၁၃၂၊ ဒုတိယ 

ထပ်ှင့် တတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-

၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈၃၇၈၃၇၀၊ အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(ေနြပည်ေတာ်)၊  ံုးအမှတ် (၄၆)၊  ြပည်တွင်းအခွန် 

များဦးစီးဌာန  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊  အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(မ ေလး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ 

လမ်းကား၊  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို  ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၇၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၅၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၄၅)၊ (၇၇)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ 
ဦးကိကုိုကီး(-) အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမအား 
ပါမစ်အမည်ေပါက်   ဦးကိုကိုကီး (၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၅၀၈၁ဝ)ထံမှ အေရာင်း 
အဝယ်  အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့်  ဝယ်ယူ 
ထားသူ  ဦးေဌးေမာင် [၉/ကပတ(ိုင်) 
၁၅၁၇၂၄]မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း 
ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်၊ ဌာနတွင် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ပါမစ် 
ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာမှတ်ပံုတင် 
အမှတ်-၅/၅၅၇/၂၀၂၁ (၁၂-၅-၂၀၂၁) 
တိုတင်ြပ၍  ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့်  ဂရန်သစ် 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 
တွင်     (၁)ထပ်ပျ်ေထာင်    (၁) လုံးရှိပီး 
ေလ ာက်ထားသူ၏ဝန်ထမ်းများေနထုိင်ြခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်စာအမှတ်-၃ဝ၅၄ (၁၂-
၁၀-၂၀၂၁)ြဖင့်    ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေလ ာက်ထားသူမှ ဝန်ခံ 
ကတိြပတင်ြပလာပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ဦးေဌးေမာင်မှ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

၂၀၂၃ အာရှဖလား   တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွ ဲ

အုပ်စု (စ) ေနာက်ဆံုးေနအြဖစ် ြမန်မာှင့် စင်ကာပူ 

အသင်းတို   ဇွန် ၁၄ ရက်က    ယှ်ပိင်ကစားရာ 

စင်ကာပူအသင်းက ေြခာက်ဂိုး-ှစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရ 

ခဲ့သည်။

ြမန်မာှင့်  စင်ကာပူအသင်းသည်  ေြခစစ်ပွဲ 

ေအာင်ြမင်ရန် ေမ ာ်လင့်ချက်မရှိေတာ့ေသာ်လည်း 

ဂုဏ်သိက ာပိုင်းအတွက် ိုင်ပွဲရရန်  ကိးပမ်းခဲ့ပီး 

စင်ကာပူအသင်းက ဂုိးြပတ်အုိင်ရခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

စင်ကာပူအသင်းသည ် ၂၀၂၁ ခုှစ်   ဒီဇင်ဘာလက 

ေတွဆုံခဲ့သည့်  ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲတွင ်   ြမန်မာ 

မ ေလး   ဇွန်   ၁၄

 မ ေလး    ေဈးကွက်အတွင်း 

ြမန်မာထွက်ကုန ်       ြဖစ်ေသာ 

ကက်သွန်နီ      ေဈး နး်မာှ 

တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ ်၂၀၀၀ 

 န်းအထိ          ေရာက်ရှိကာ   

ေဈးေကာင်း     ရရှိေနေကာင်း   

မ ေလးမိ  ကက်သွန်ကန်ုသည် 

များထံမ ှသိရသည်။

လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာ

 အဆိုပါ  ြမန်မာထွက်ကုန် 

ေွကက်သွန်များသည် ေဈးကွက် 

အတွင်းသို ြမင်း ခံ၊ ပခုက ၊ မုံရာ၊ 

မတိ ီလာ  စသြဖင့်ေနရာေဒသများမှ  

လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက် လာေကာင်း၊ 

ကက်သွန်ေဈးမှာ ပီးခဲ့သည့်ှစ ် 

ကာလတူအချနိ်က တစ်ပိဿာ 

လ င်  ေငွကျပ် ၅၀၀ သာရရှိခဲ့ 

ေသာ်လည်း၊ ယေန  လက်ရိှအချန်ိ 

ကက်သွန်ေဈးမှာ ပဲွုအံထိင်ုေဈး  

တစပိ်ဿာလ င် ေငွကျပ် ၂၀၀၀ 

ေဈးအထိ        ေရာက်ရှိကာ 

ဘန်ေလအသင်းဟာ  မန်စီးတီးအသင်း 

ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်း  ဗင်းဆင့်ကွန်ပနီကို 

အသင်းနည်းြပအြဖစ် ခန်အပ်လုိက်ပီြဖစ်ပါ 

တယ်။ အသက် ၃၆ ှစ်အရယ်   ဘယ်လ်ဂျယီ ံ

ေနာက်တန်းကစားသမားေဟာင်း ကွန်ပနီ 

ဟာ  ဘယ်လ်ဂျယီံကလပ ်  အန်ဒါလက်ချ် 

အသင်းနည်းြပအြဖစ်  ှစ်ှစ်ကာတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သ ူြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပအြဖစ်ခန်အပ်

ဘန်ေလအသင်းဟာ ဧပီလအတွင်းက 

နည်းြပဆီယန်ဒိုက်ချ်ကိ ု    အသင်းနည်းြပ 

အြဖစ်မှ ထတ်ုပယ်ကာ ဆယီန်ဒိက်ုချ်ေနရာမှာ 

မိုက်ဂျက်ဆင်ကိ ု      ယာယီနည်းြပအြဖစ ်

ခန်အပ်ခဲ့တာြဖစ်ေပမယ့ ်    မိုက်ဂျက်ဆင ်

ဟာလည်း ဘန်ေလအသင်းကိ ုပရမီယီာလဂ်ိ 

ကေန   တန်းဆင်းမယ့်   အ ရာယ်ကေန 

မကယ်တင်ိင်ုခဲတ့ာေကာင့ ်လက်ရိှအချန်ိမှာ 

ဗင်းဆင့်ကွန်ပနီကုိ နည်းြပအြဖစ် ခန်အပ်ခဲ့ 

တာြဖစ်ပါတယ်။

ကွန်ပနီဟာ      မန်စီးတီးအသင်းရဲ 

ေနာက်တန်းကစားသမား  တစ်ဦးအေနနဲ  

၁၁ ှစ်ကာ ပါဝင်ကစားခဲသ့ြူဖစ်ပီး မန်စီးတီး 

အသင်းနဲအတူ          ပရီမီယာလိဂ်ချန်ပီယ ံ

ဆုဖလား  ေလးကိမ်အပါအဝင်  အဓိက 

ဆုဖလား ၁၀ လုံးအထိ ရယူိုင်ခဲ့သူလည်း 

ဘန်ေလအသင်းက မန်စီးတီးအသင်းေခါင်းေဆာင်ေဟာင်း
ဗင်းဆင့်ကွန်ပနီအား အသင်းနည်းြပအြဖစ် ခန်အပ်

၂၀၂၃ အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင် ြမန်မာအသင်း သုံးပွဲစလုံး အေရးနိမ့်

ြဖစ်ပါတယ်။

ချန်ပယီရှံစ်ကလပ် ဘန်ေလအသင်းဟာ 

ကွန်ပနီကို နည်းြပအြဖစ ်ခန်အပ်ခဲ့ေပမယ့် 

ကွန်ပနရီဲ စာချပ်သက်တမ်းနဲ  ပတ်သက်ပီး 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ကွန်ပနီ 

ဟာ ကစားသမားဘဝကေန အနားယူပီး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်ဩဂုတ်လမှာ အန်ဒါလက်ချ် 

အသင်းနည်းြပအြဖစ်     ခန်အပ်ခံခဲ့ကာ 

အန်ဒါလက်ချ်အသင်းနည်းြပဘဝမှာ ပွဲစ် 

စုစုေပါင်း ၉၀ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့ရာ ၄၁ 

ပွဲိုင်၊ ၁၉ ပွဲ ံး၊ ပွဲ ၃၀ သေရရလဒ်ထွက်ေပ  

ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

 ေငွကယ ်

အသင်းကိ ု  သုံးဂိုးြပတ်သာ   အိုင်ရခဲ့ေသာ်လည်း 

ယခုပဲွတွင်မူ ဂုိးဒါဇင်ဝက်ေပးရကာ အေရးနိမ့်ခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းနည်းြပချပ် အန်တွမ်နေီဟးသည် 

စင်ကာပအူသင်းှင့် ေတွဆုေံသာ်လည်း ယခင်ှစ်ပဲွ 

ကဲ့သိုပင ်ခံစစ်ကစားသမား ငါးေယာက်ပါဝင်သည် ့

၅-၄-၁ ပုံစံြဖင့် ဆက်လက်ပွဲထွက်ခဲ့ပီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ 

သည်။  ြမန်မာအသင်းသည ်  ကာဂျစ တန်ှင့်ပွဲတွင် 

ခံစစ်ကစားပုံေကာင်းမွန်ခဲ့ေသာ်လည်း   ယခုပွဲတွင် 

အမှားများခဲ့ပီး ေပးဂိုးလည်းများခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအသင်း၏ ပွဲထွက်လူစာရင်းတွင ်ြပည့်ဖိးသ ူ

(ဂိုး)၊ ငိမ်းချမ်း၊  ေဇာ်ရဲထွန်း၊   ဝင်းမိုးေကျာ်၊ 

ေကျာ်ဇင်လွင်၊ ရဲမင်းသူ၊ လ  င်းဘုိဘုိ၊ ေအာင်ေကာင်းမာန်၊ 

လွင်မုိးေအာင်၊ ရန်ုိင်ဦး၊ ဆွမ်လမန်တုိြဖင့် ပဲွထွက်ခ့ဲ 

သည်။ 

စင်ကာပူအသင်းသည် ပွဲအစ ကိုးမိနစ်မှာပင ်

အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပီး တိုက်စစ်မှး ဖန်ဒီက သွင်းယူခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဂိုးရပီးေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း စင်ကာပူ 

အသင်းက ပွဲကိုထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး ၁၆ မိနစ်တွင် 

ေဆာင်အီေယာင်၊ ၄၃ မိနစ်တွင် ကွတ်ဂျန်ယီတိုက 

အေဝးကန်ချက်များြဖင့် စင်ကာပူအသင်းအတွက ်

ဂိုးများထပ်မံသွင်းယူေပးခဲ့သည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင ်

ြမန်မာအသင်းက ေချပဂိုးှစ်ဂိုးြပန်သွင်းိုင်ေသာ ်

လည်း ဂိုးရပီးတိုင်း ချက်ချင်းဂိုးြပန်ေပးရသြဖင့် 

ေချပဂိုးများ ထပ်မံသွင်းယူိုင်ရန ်  ခက်ခဲသွားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းအတွက ်ေချပဂိုးှစ်ဂိုးကိ ု

၅၃ မိနစ်တွင်   ဝင်းိုင်ထွန်းှင့်   ၆၅ မိနစ်တွင် 

ေအာင်ေကာင်းမာန်တိုက  သွင်းယူခဲ့ပီး  စင်ကာပ ူ

အသင်းအတွက် အိုင်ဂိုးများကိ ု၅၄၊ ၆၉ မိနစ်တွင် 

ဖန်ဒီ၊ မိနစ် ၉၀ တွင် မိုဟာမက်ဟာဇက်ဇ်တိုက 

သွင်းယူခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် ၂၀၂၃ အာရှဖလား တတယိ 

အဆင့်ေြခစစ်ပွဲ  အုပ်စုပွဲစ်များတွင်  သုံးပွဲစလုံး 

အေရးနမ့်ိကာ ရမှတ်မရရိှဘ ဲေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ခဲြ့ခင်း 

မရှိေပ။                                                 ကိုညီေလး

မ ေလးေဈးကွက်အတွင်း ကက်သွန်နီေဈး န်းမှာ တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ် ၂၀၀၀  န်းအထိ ေရာက်ရှိ

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီသည်  MNL   အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ 

ကျင်းပမည့်ရက ်အတည်ြပပီးေနာက ်MNL-2 ပိင်ပွဲှင် ့အမျိးသမီး 

လိဂ်ပိင်ပွဲကိုလည်း ယခုှစ်အတွင်း  ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

ြမန်မာေနရှင်နယ်လဂ်ိေကာ်မတသီည် MNL-2 (ပထမတန်း) ပိင်ပဲွကိ ု

သဂတ်ုလပထမပတ်မှ ိဝုင်ဘာလ ဒတုယိပတ်အထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အမျိးသမီးလဂ်ိပိင်ပဲွကိကုျင်းပမည့်ရက် မသတ်မှတ်ရေသးေသာ်လည်း 

ယခှုစ်အတွင်း ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ MNL-2 ပိင်ပဲွကိ ု၂၀၁၃ 

ခုှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင် ့

၂၀၂၀ ရာသီတွင် ပထမအေကျာ့အပီး ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသလိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် 

တွင်လည်း ကျင်းပိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ ယခုှစ်မ ှြပန်လည်ကျင်းပရန ်စီစ် 

ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်အေနြဖင့ ်ပိင်ပွဲကျင်းပမည် ့

လျာထားကာလကိုသာ ထုတ်ြပန်ထားပီး ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများကို  

ထုတ်ြပန်ြခင်းမရှိေသးေပ။ အမျိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲကိုမ ူ၂၀၁၆ ှစ်ကုန် 

ပိင်ုးတွင် စတင်ကျင်းပခဲေ့သာ်လည်း သုံးရာသကီျင်းပပီးေနာက် ရပ်နား 

ထားရြခင်းြဖစ်သည်။ အမျိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရာသီ၊ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရာသ၊ီ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရာသ ီကျင်းပပီးေနာက် ရပ်နားထား 

ြခင်းြဖစ်ပီး ကျင်းပပီးစီးခဲသ့ည့် သုံးကမ်ိတွင် ြမဝတအီသင်းက ှစ်ကမ်ိ၊ 

အား/ကာ သိပ ံအသင်းက တစ်ကိမ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။

MNL-2 ပိင်ပွဲှင့ ် အမျိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲများကိ ု  ယခုှစ်အတွင်း 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။                                                       ကိုညီေလး

ေဈးေကာင်း       ရရှိေနေကာင်း     

မ ေလးမိမှ စိုးဝင်းြမင့ပဲွ်ုပံိင်ုရှင် 

ဦးစိုးဝင်းြမင့်က ေြပာသည်။

“ယခုှစ်ကက်သွန်ရာသီမှာ 

မ ေလးေဈးကွက်ထဲကိ ု      ေွ 

ကက်သွန်ေတ ွလ  င်လ  င်ဝင်ေရာက် 

ေနပီး ေဈးေကာင်းရရိှေနပါတယ်။ 

ကက်သွန်အထွက် န်းကလည်း 

ဒှီစ်ေကာင်းပါတယ်။ ကက်သွန်န ီ

ေဈး န်းေတ ွြမင့တ်က်လာတာက 

ေတာ ့ဘဂ  လားေဒ့ရ တိုလို ြပည်ပ 

ိင်ုငမံျိးေတရွဲ ပုမှံန်ဝယ်ယမူ ေတ ွ

လည်းရှိေနတယ်။   ြပည်တွင်း 

စားသုံးမ ေတွလည်း   ရှိတယ်။ 

ဝယ်ယသူိေုလှာင်တဲသ့ေူတလွည်း 

ရိှေနတယ်။ ကက်သွန်ဟာ ပီးခဲတ့ဲ ့

ှစ်က ဝယ်သူမရိှသေလာက်ြဖစ် 

ပီး  မ တ်ဘဲနဲ    ပစ်ထားရတဲ ့  

အေနအထားရှိခဲ့တယ်။ ဒီှစ်မှာ 

ကက်သွန် ေဈးတက်တာေကာင့ ်

ေတာင်သူေတွအဖုိ တွက်ေြခကုိက် 

တဲ ့ှစ်တစ်ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ ခခုျန်ိ 

က လ  င်လ  င်ထွက်တ့ဲ  အချန်ိြဖစ်ပါ 

တယ်”  ဟု  ၎င်းက ရှင်းြပသည်။

 ကက်သွန်သည ်ြမန်မာြပည ်

တွင်း၌ စားသုံးမ ဖလူုံုသံာမကဘ ဲ

ြပည်ပိုင်ငံများသိုလည်း တင်ပို 

ေနရေကာင်း၊    ကက်သွန်ကို 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ စစ်ကိင်ုး 

တိုင်းေဒသကီး၊     မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီးတိုတွင်   စိက်ုပျိးကပီး 

အညာေဒသများတွင်  သဲေချာင်း 

ေနရာများ၌ အဓကိထားစိက်ုပျိးမ  

များရှိသကဲ့သို   ြမစ်ကမ်းနံေဘး 

များတွင်လည်း   ေရသွင်းစိက်ုပျိး 

ကေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင ်

(မန်းကိုယ်ပွား)

MNL-2 ပိင်ပွဲှင့် အမျိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲ 
ယခုှစ်အတွင်း ကျင်းပမည်

ရတနာသစ်ေတာရတနာသစ်ေတာ

ြပည့်ေသွးေကာြပည့်ေသွးေကာ

သစ်ေတာရတနာသစ်ေတာရတနာ

ထိန်းသိမ်းပါထိန်းသိမ်းပါ



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ြမင်သာစုေပါင်းအိမ်ရာ၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၆/၁+၂)ဟေုခ တွင်ေသာ အမှတ်(၁၀၆)၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဇင်ေယာ်လမ်း၊ ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ အြိဖစင်[၆/
ထဝန(ုိင်)၁၀၂၃၅၁]ထံမှ က န်ေတာ်ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၄၉၉၇၀]က 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၉၉၇၀]ဦးေအာင်ြမင့[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၉၉၇၀]
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၉၁၅၁၆၊ ၀၉-၅၁၉၉၂၆၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၉၁၅၁၆၊ ၀၉-၅၁၉၉၂၆၇

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၂၃၄) အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-(ON-၅၁၀၀)
စုစုေပါင်းတန်ချန်ိ (၂၂၆.၀၁)တန်၊ အလျား (၈၄.၅၀)ေပ၊ အနံ(၂၅.၂၅)ေပအား ဂရန် 
အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးမျိးလွင် [၆/မအရ(ိုင်)၀၈၉၈၆၁]၏ အမည်မှ 
ေဒ ေအးေအးသက်[၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]၊ အမှတ်(၇/D)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်
ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး 
 န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိသုိ လိပ်မူ၍ 
ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားှင့ ်တကွ မည်သူမဆို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များှင့်အည ီေလ ာက်ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။           ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ြပည်သူေဆးုံကီး၊ မိတ်မိြပည်သူေဆးုံကီး၊ မိတ်မိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၁)   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည်သူေဆးုံကီး၊ မိတ်မိတွင် တက်ေရာက်ကသုလျက်ရိှေသာ လနူာများ 
အား ကုသေပးရန် လိုအပ်ေသာ FDA  အသိအမှတ်ြပ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ေဆးှင့ ်ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အတ်ိဖွင့် 
တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်-
        (က)   ေဆးဝါးှင့်ေဆးပစ ည်းများ
        (ခ)     ဓာတ်ခွဲခန်းှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းသုံး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ
                 Consumables များ
(၂)   ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများစတင-်၂၀-၆-၂၀၂၂ရက ်(တနလ  ာေန )
       ထုတ်ယူရမည့်ေနရက်
       တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -၃-၇-၂၀၂၂ရက ်(တနဂ  ေွေန )
     ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ
(၃)    တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များှင့ ်ေဆးပစ ည်းစာရင်း 
အေသးစတ်ိကိ၂ု၀-၆-၂၀၂၂ရက်မှ ၃-၇-၂၀၂၂ရက်အထ ိုံးချန်ိအတွင်း ေဆးု ံ
အုပ်ကီးံုးခန်းတွင် တင်ဒါေလ ာက်လ ာသတ်မှတ်ေဈး န်းအတုိင်း လာေရာက် 
ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
   တင်ဒါေကာ်မတီ   တင်ဒါေကာ်မတီ
   ြပည်သူေဆးုံကီး၊ မိတ်မိ   ြပည်သူေဆးုံကီး၊ မိတ်မိ

ဖုန်း-၀၅၉-၄၂၀၃၄၊ ၀၅၉-၄၁၀၁၅ဖုန်း-၀၅၉-၄၂၀၃၄၊ ၀၅၉-၄၁၀၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/၆)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၅၂၇+၁၅၂၈+၁၅၂၉)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၁၀၃)ဧကှင့ ်ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၂၅+ 
၁၅၂၆)၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၀၆၈)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်များှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမ 
စာရင်းတွင ်ဦးေမာင်ငယ(်ခ)ေကာင်ချဝီမ် (LLM-039064)မှ အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ 
က န်ေတာ်ဦးထွန်းေဇာ်ေသာင်း[၁၄/မအန(ိင်ု)၀၁၉၁၂၇]၊ ေဒ ေအးေအးသန်  [၁၄/ကခန 
(ိင်ု)၀၃၅၁၉၄]တိုမှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က န်ေတာ့်ထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ု အေထာက်အထားမရူင်းများယေူဆာင်၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းေဇာ်ေသာင်း+ ေဒ ေအးေအးသန်ဦးထွန်းေဇာ်ေသာင်း+ ေဒ ေအးေအးသန်
ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၁၃၉၁၊ ၀၉-၄၃၁၀၅၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၁၃၉၁၊ ၀၉-၄၃၁၀၅၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးေဇာ်မင်းဦး [၁/

မကန(ိုင်)၀၀၀၁၃၅]၏ ပတ်စ်ပို 

နပံါတ် (မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိပါက  အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။       ဖန်ုး-၀၉-၉၇၃၅၄၇၆၀၁ဖန်ုး-၀၉-၉၇၃၅၄၇၆၀၁

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင်   မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၉၅၄)အမည်ရိှ ငါးဖမ်းေရယာ်မှတ်ပုတံင်နပံါတ်-(ON-၃၃၂၇-A) စစုေုပါင်း 

တန်ချနိ်(၈၃.၇၇)တန်၊ အလျား(၆၂.၆၆)ေပ၊ အနံ(၂၀.၀၈)ေပအား ဂရန်အမည်ေပါက် 

ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ေလးေလးသန် [၁၁/သတန(ိင်ု)၀၄၇၃၀၁]၏ အမည်မှ ေဒ ေအးေအး 

သက် [၆/လလန(ုိင်)၀၇၈၁၉၈]၊ အမှတ်(၇/D)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ အမည်သိုေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ဤဌာနသိုေလ ာက်ထားလာပါ 

သည်။ ၎င်းပိင်ုရှင်အမည် ေြပာင်းလရဲန်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက  န်ကား 

ေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့ ်ကုန်သည် 

လမ်းေထာင့၊် ရန်ကုန်မိသုိ လပ်ိမ၍ူ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

ှင့်တကွ မည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးသွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၁၄၄) အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-(ON-၂၁၇၁)
စုစုေပါင်းတန်ချနိ်(၈၆.၈၀)တန်၊ အလျား(၇၀.၂၅) ေပ၊ အနံ (၁၈.၁၇)ေပ အား ဂရန် 
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးွန် (LPA-၁၄၅၆၄၁)ှင့ ်ေဒ တင်တင်ဝင်း 
(H/KGN-၀၃၅၀၅၇)တို၏ အမည်မှ ေဒ ေအးေအးသက[်၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]၊ 
အမှတ်(၇/D)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
အမည်သို ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ဤဌာနသိုေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိင်ုရှင်အမည် 
ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုပါက    ွန်ကားေရးမှးချပ်၊            
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့်  ကုန်သည်လမ်း 
ေထာင့၊် ရန်ကုန်မိသုိ လပ်ိမ၍ူ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း  ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
ှင့တ်ကွ မည်သမူဆိ ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးသွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ထူးထက်ေအာင်(၀၄၅) အမည်ရိှ ငါးဖမ်းေရယာ်မှတ်ပုတံင်နပံါတ်-(ON-၅၅၄၄-B)၊ 
စစုေုပါင်းတန်ချန်ိ(၁၁၆.၃၅)တန်၊ အလျား(၆၈.၂၅)ေပ၊ အန(ံ၂၀.၈၃)ေပ အား ဂရန် 
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးိင်ုစိက်ုချမ်း [၁၀/ပမန(ိင်ု)၁၄၄၂၉၀]၏ အမည်မှ 
ဦးေအာင်ေကျာ ် (ခ)ဦးအကိင်း [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၈၈၈၇၄]၊ အမှတ်(၅၆)၊ ြမကန် 
သာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အမည်သို ေြပာင်းလ ဲ
ေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပုိင်ရှင်အမည် ေြပာင်းလဲရန ်
ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ွန်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင် 
ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိသို 
လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားှင့်တက ွမည်သူ 
မဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံးလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးသွားမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ အထက်ပန်းဆုိးတန်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၄)၊ ၃-လ ာ(ယာ) ၊ အကျယ်အဝန်း ( ၂၅ ေပ x ၆၀ ေပ )ရိှ တိက်ုခန်း 
ှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တိုက်ခန်း     
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေငသွန်ိး (MMN-၄၉၇ဝဝ၅) (ကွယ်လွန်)၏ အေမဆွက်ခသံ ူ
ဇနီး/သားသမီးများဟဆုိေုသာ ေဒ ရာဆာရာဘ ီ( MMN-၅၂၄၇၁၆ )၊ ဦးရလဲင်းထွန်း 
(MME-၆၅၄၉၃၈)ှင့်  ေဒ အိသ ာချိ (MME-၆၅၄၉၃၂) ကိုင်ေဆာင်သူတိုက 
အထက်ပါတိက်ုခန်း၏ ေြမရှင်ှင့အ်ဆက်အသွယ်မရိှေကာင်း ဝန်ခလံျက် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွအား အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီေသာေကာင့် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့် 
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၁၄) ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-FMI ၈၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၉၄၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၅)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(K-20) မဂ  လာ(၁)
လမ်း၊ FMI City လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
၁။ဦးတင်ေဖ (ခ) ဦးစိုးလွင် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု) 
၀၁၇၂၇၂]၊၂။ ေဒ သန်းလွင် [၁၂/ဒဂန(ိင်ု) 
၀၁၇၂၈၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမ 
ကွက်အား အမည်ေပါက်(၂)ဦး အနက် 
တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ သန်းလွင် (ဇနီး) 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ဂရန် အမည်ေပါက ်
တစ်ဦး (ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ဦးတင်ေဖ (ခ) 
ဦးစိုးလွင် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၇၂၇၂]မှ 
တစ်ဦးတညး် တရားဝင်  ခင်ပွနး်ြဖစ ်
ေကာင်းှင့ ်၎င်းမှလဲွ၍ အြခားေသာ ခင်ပွန်း 
ေယာက်ျား တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါ 
ေကာင်း ဇနီးြဖစ်သ ူကွယ်လွန်ပီးေနာက် 
အထက် ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအနက်မှ 
ယင်းေြမကွက်၏ ဇနီးြဖစ်သ ူပိုင်ဆိုင်ခွင့် 
အစအုား တစ်ဦးတည်းေသာခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ
၎င်းကသာလ င် တရားဝင်  အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ် ၎င်းမှလဲွ၍ အြခား 
ေသာအေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ် 
ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း ကျနိ်ဆိုထား 
သည့် တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ေထာက် 
ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဇနီးြဖစ်သူေသဆုံးမ    
လက်မှတ်ှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
ဂရန်မရူင်းတိုအား တင်ြပ၍ အေမဆွက်ခ ံ
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ရန်ကုန်မိေတာ်ရန်ကုန်မိေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီစည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၆၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၆)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁၂၆)၊ (၆၉) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် ဦးခင်ေမာင်ချစ်(-) 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်ချစ် (SRM-၀၂၂၄၄၄)ထံမှ 

အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိ စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ေဒ စန်းစန်းဲွ [၁၂/သခန(ုိင်) 

၀၃၁၁၈၇] မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှး/ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ဌာနတွင်း 

ဝန်ခခံျက်၊ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်းကျမ်းကျန်ိလ ာ-၁/၇၀၆/၁၈ (၃၀-၁-၂၀၁၈) စာချပ်တိုတင်ြပ၍ 

ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့် ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ သွပ်မိုး 

ထရံကာအိမ ်(၁)လုံးရှိပီး အိမ်ေစာင့်ထားရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပါမစ်ေြမ အမည်ေပါက် ဦးခင် 

ေမာင်ချစ်ထံမှ အရပ်စာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ေဒ စန်းစန်းွဲမှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ှစ် (၆၀)ေြမငှား(ဂရန်) ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေရကည်မိ၊ ဆရာစ(ံ၂)လမ်း၊ အမှတ်-၁၃၅ တွင် 

ေနထိုင်ေသာ ေဒ စန်းစန်းေအး(ဘ) ဦးေအာင်သိန်း[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၂၀၀၄၈] 
သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 
မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၈၀၈/၂၀၂၂ (ေနစွဲ ၂၆-၅-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၃၈၀၈/၂၀၂၂ (ေနစွဲ ၂၆-၅-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်  အမည်အမှတ်အသားြဖင့်  မိမိ          
ကိယ်ုတိင်ုလက်မ ပညာြဖင့ဖ်န်တီးကာ Customize ချပ်လပ်ုထားေသာ သင်အတ်ိ၊ 
ေဗဒါအိတ်၊ ကိမ်အိတ်၊ ဂျံိုးအိတ်၊ ထန်းဖူးအိတ်၊ ဝါးအိတ်၊ ဝါးဦးထုပ်၊ ထန်းဖူးဦး 
ထုပ်၊ သင်ဖိနပ်၊ ေဗဒါဖိနပ်၊ လက်ေရးပန်းချအီိတ်များှင့် ကိတ်သားများြဖင့ ်
ြပလုပ်ထားေသာ အိမ်သုံးပရိေဘာဂပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ကိမ်အမျိးမျိးတိုအား 
ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ လက်လီ၊ လက်ကား ထုတ်လုပ်၊ ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွား
မည်ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့် မဆုိမီှြငမ်း 
တုပသုံးစွဲြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး 
မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့ 
မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ စန်းစန်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းစန်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)     ေဒ ေစာြပည့်စုံ(LL.B,D.B.L)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)     ေဒ ေစာြပည့်စု(ံLL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

''အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း''''အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ 

အမှတ်-၉၈ တွင် ေနထိင်ုေသာ ေဒ ေရ စင် (ဘ) ဦးွန်ေရ [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၇၂၂၉၇] 

သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၃၈၀၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၂၆-၅-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၃၈၀၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၂၆-၅-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ဆတ်ိသား 

ေြခာက်၊ အာဗဲေြခာက်ေကာ်၊ ငါးနီတူေြခာက်ေကာ်၊ ပုဇွန်ေကာ်၊ ငံြပာရည်ေကာ် 

ေရကျိငါးပိ၊ ငါးပိစိမ်းစားအမျိးမျိး အစရိှေသာ စားေသာက်ကုန်အမျိးမျိးတုိအား  

ြမန်မာုိင်ငတံစ်ဝန်းလုံး လက်လ၊ီ လက်ကားထတ်ုလပ်ု ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍  အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်း 

တုပသံုးစဲွြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသံုးြပြခင်းမျိးမြပ 

လပ်ု မေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပု သုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက  

တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိ ုအေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေရ စင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေရ စင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B, D.B.L,D.M.L)   ေဒ ေစာြပည့်စုံ (LL.B,D.B.L)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B, D.B.L,D.M.L)   ေဒ ေစာြပည့်စု ံ(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၈၆)

The Solution Power Law Firm- အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်မင်းခန်ဦး [၁၄/

ဒဒရ(ိုင်)၁၉၅၆၁၇] CDC လက်မှတ် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၁၈၆၅၂၃ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၁၈၆၅၂၃

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/ခ)ရပ်ကွက်၊ ေမခအိမ်ရာ၊ အာန ာ 

ဘရုားလမ်း၊ တိက်ု(၁)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ (၃)လ ာအား ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး တရားဝင် ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ခံေြပာကားသူ ဦးသိန်းထူးေလး [၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၀၈၆၈]ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ ်    ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါ 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူ မည်သူမဆို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထား   

မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်သက်(LL.B) (စ်-၉၂၇၈) ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)(စ်-၉၃၀၀) ဦးေကျာ်သက(်LL.B) (စ်-၉၂၇၈) ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)(စ်-၉၃၀၀)

 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀/မိမေြမာက်ရပ်၊ 

ရတနာဒီပရပ်ကွက်ရှိ ဦးခင်ေမာင်ေထွး 

(ကိုယ်ပိုင်အမှတ-်၃၆၉၂၅)၊   မှတ်ပုံတင် 

အမှတ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၀၆၅၄]၊ အဖ 

အမည် ဦးေမာင်ေမာင်အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၃၃၅၂၆)အမည်ေပါက် 

(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင်အေမွခံဇနီး 

ြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းရီ [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၂၀ 

၆၉၂]၊ အဖအမည် ဦးလှထွန်းမှ တရားဝင် 

အေမွခံဇနီး ြဖစ ်ေ ကာငး်   တရားံုး  

ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖုိးေပး 

သွင်းချလန် မိတ ၊  ဦးခင်ေမာင်ေထွး 

ေသဆုံးြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ ေြမကွက ်

ေပ ရိှ အေဆာက်အဦပုမံျား တင်ြပပီး ၎င်း 

အမည်ြဖင့ ် ေြမငှားစာချပ်ချထားေပး 

ပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 

လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိနး်ှင့် ေြမစီမံခန်  

ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က် 

မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်

ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ သံတံတားလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၈)၊ (၇)လ ာ၊(B) တိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သန်းသန်းေထွး[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၁၁၈၈]ထံမှ အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက တိုက်ခန်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ 

က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ေထွး(LL.B)                          ေဒ နန်းသင်းသင်းေဆွ(LL.B)ေဒ ြမင့်ေထွး(LL.B)                          ေဒ နန်းသင်းသင်းေဆွ(LL.B)

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန                 တရားလ တ် ေတာ်ေရှေနတရားလ တ် ေတာ်ေရှေန                 တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၁၃၁၉)(၁၃-၁၀-၂၀၁၆)           (စ်-၉၁၅၁)(၂၇-၆-၂၀၁၃)(စ်-၁၁၃၁၉)(၁၃-၁၀-၂၀၁၆)           (စ်-၉၁၅၁)(၂၇-၆-၂၀၁၃)

 အမှတ်-၂၊ ၂-လ ာ၊ ဆရာထွန်းလမ်း           အမှတ်-၁၃၅၊ ဒ(ုထပ်)၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်-၂၊ ၂-လ ာ၊ ဆရာထွန်းလမ်း           အမှတ်-၁၃၅၊ ဒ(ုထပ်)၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။         ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။         ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-5382275                        ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၀၁၅၉၉၉၊ ၀၉-၄၀၁၅၉၉၉၃၉Ph:09-5382275                        ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၀၁၅၉၉၉၊ ၀၉-၄၀၁၅၉၉၉၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၁၁၊ ေပ(၄၀x၆၀)၊  ဦးကလှံ [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၂၈၆၅] အမည်ေပါက်၍ 

လက်ရိှေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ တင်တင်ေအးထမှံ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး [၁၂/ကတတ 

(ိင်ု)၀၀၂၃၉၇]သည် ှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 

ခဲ့ပါသည်။ ယင်းေြမကွက် ၇၉/၁၀၃၆ကို ေြမဂရန် ေလ ာက်ထားထုတ်ယူမည ်

ြဖစ်ပါသြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့  ်

ေကာ်ြငာသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထ ိေလ ာက်ထားသူအား 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း န်ကားချက်များှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေအာင်ေကျာ်ဦး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၃၉၇]ေအာင်ေကျာ်ဦး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၃၉၇]

အမှတ်-၅၄၊ ၅၂-လမ်း၊ ၅-လ ာ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၄၊ ၅၂-လမ်း၊ ၅-လ ာ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၄၀၁၅၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၂၇၂၅၁၂ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၄၀၁၅၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၂၇၂၅၁၂

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မနန်းသင်းသင်းေထွး[၁၂/ 

ကမရ(ုိင်)၁၆၄၉၀၇]၏ ပတ်စပုိစ် 

နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ      ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့ ် ေတွရိှက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ၃၆-လမ်း၊ အမှတ်- 

၁၇၅၏ (ေြမညီထပ+်ထပ်ခိုး)၊ အကျယ်(၁၂.၅ေပ x ၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
အကျိးခံစာခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက် 
ဆက်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူဦးေအာင်ြမ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၉ 
၀၀၅]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံ
ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ 

ရှင်ေထွးညိလမ်းှင့် သဇင်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁၀၈)ဟု ရှင်ေထွးညိလမ်းှင့ ်သဇင်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁၀၈)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၈၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင် မခွဲစိတ်ရေသး 

ေသာေြမ၏ေခါင်းရင်းြခမ်း(လမ်းေထာင့်ဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျိး 

အစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစာခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမ 

စာရင်းအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ေဒ တင်မျိးေအး[၉/ရပသ(ိင်ု)၀၀၆၀၀၂]က မမိတိစ်ဦး 

တည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ု ခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တို 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး  ဦးသန်းဦး

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရီေိခမာရပ်ကွက်၊ ခတ ာလမ်း၊ အမှတ် (၂၃/၂၅) 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇-ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၅ ေအ/၄)၊ ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမ 

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (ဝ.၂၇၃) ဧကေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၈)

ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အဦကို ေြမရှင်များှင့် ကန်ထိုက်တာတို အကျိးတူပူးေပါင်း 

ေဆာက်လုပ်ခ့ဲပီး ကန်ထုိက်တာဦးြမင့်ေဇာ်[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၈၃၃၃]၊ ငပလီေဆာက်လုပ် 

ေရးဘက်မှ ရရိှခ့ဲေသာအခန်းများအနက် (၃)လ ာ၊ (အေနာက်ဘက်ခန်း)၊ အခန်းအမှတ်- 

၃၀၃၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၅၇.၅ေပ xအန ံ၄၇ေပ) ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့် 

ပတ်သက်စပ်လျ်းေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ဦးစိုးမိုးမင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၁၇၄၈] မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ပိုင်ေရး

ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် ယင်းေနရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက် 

သည်အထ ိ ဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးမိုးမင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုးမိုးမင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်[LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L] ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B,LL.M) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့[်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L] ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B,LL.M)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)

The Solution Power Law Firm  အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ The Solution Power Law Firm  အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်အများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ် (၂၄/က+ခ)၊ (၈ထပ်ခဲွ) တိက်ု၏အခန်း- ဒတုယိထပ် (၃လ ာ)၊ အကျယ် 

အဝန်း(၃၈ေပx၅၄ေပxအြမင့၉်ေပ၆ လက်မ)ရိှသည့ ်ဓာတ်ေလကှား ပါ တိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်းှင့် စပ်လျ်းေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုံးတိုအား 

ကန်ထိုက်တာထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ထား 

ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသ ူေဒ ြဖြဖထွန်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၂၆၅၄]မှ မိမိသာပိုင်ဆိုင်၍ 

အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။  အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်စ ာဦး[၉/မကန(ိုင်)၀၀၀၁၀၂] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်စ ာဦး[၉/မကန(ိုင်)၀၀၀၁၀၂] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်[LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L] ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်[LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L] ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၀၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၀၀)

The Solution Power Law Firm  အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ The Solution Power Law Firm  အမှတ် (၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ 

အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၈၀၁)အမည်ရိှ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုတံင်နပံါတ် (ON-၅၂၇၈)စစုေုပါင်း 

တန်ချန်ိ(၁၄၂.၀၄)တန်၊ အလျား(၇၇.၅၀)ေပ၊ အန ံ(၂၂.၆၇)ေပအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် 

များြဖစ်ေသာ ဦးမျိးဦး[၆/ကသန(ိင်ု)၀၀၄၁၁၀]ှင့ ်ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၄ 

၂၁၆]တို၏ အမည်မှ ေဒ ေအးေအးသက် [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]၊ အမှတ်(၇/D)၊ 

ကန်ရပ်ိသာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမည်သုိ ေြပာင်းလေဲပး 

ပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န် 

ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ 

ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားှင့်တက ွမည်သူမဆို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်းလေဲပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၁၆)၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၂၁၆)

 ေဒ သီတာဝင်း(ခ) ေဒ အင်ဒရာကူမာရ ီှင့်  ၁။ ဦးတိုးဘရှမ်း
    ၂။ ဦးြမင့်လွင(်ခ) VIMAL KUMAR 
 (တရားလို)     (တရားပိင်များ) (တရားလို)     (တရားပိင်များ)

(၂) တရားပိင် ဦးြမင့်လွင်(ခ) VIMAL KUMARVIMAL KUMAR (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)

သိေစရမည်။ 
သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ ဒတုယိခိင်ုတရားသူကီး “ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ ဒတုယိခိင်ုတရားသူကီး 

(၅)ုံးရိှ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၇/၂၀၁၉ ၏ ေငေွပးဆပ်ရန် တစ်ဖက်သတ် ဒကီရသီည်   (၅)ုံးရိှ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၇/၂၀၁၉ ၏ ေငေွပးဆပ်ရန် တစ်ဖက်သတ် ဒကီရသီည်   
တရားလိလုက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေသာ  ေြမှင့ဥ်ပစာများအေပ  အကျိး သက်ေရာက်မ မရိှေကာင်း တရားလိလုက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေသာ  ေြမှင့ဥ်ပစာများအေပ  အကျိး သက်ေရာက်မ မရိှေကာင်း 
မ က်ဟေကညာေပးေစလိမု ှင့ ်ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်-မ က်ဟေကညာေပးေစလိမု ှင့ ်ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်-
၄၈/၂၀၂၁တွင် တရားလိလုက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမှင့ ်ဥပစာကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချ ၄၈/၂၀၂၁တွင် တရားလိလုက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမှင့ ်ဥပစာကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချ 
ေသာ ဒကီရအီတည်ြပြခင်းအား တားဝရမ်းထတ်ုေပးေစလိမု ”ေသာ ဒကီရအီတည်ြပြခင်းအား တားဝရမ်းထတ်ုေပးေစလိမု ”အရ  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည် 
ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ု ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန်ရ 
ေရှေနြဖစ်ေစ၊ (သုိတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိ 
ိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့် ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄)   
ရက် (၁၃၈၄  ခုှစ်၊  ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်)  မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင်  အထက်က 
အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုစွဲချက်ကိ ုထုေချရင်းလင်းရန ်ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 
ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက 
ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့သ်င်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ် 
စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ (သိုတည်းမဟုတ်) 
သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်း 
လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ချစ်ကိုကို)(ချစ်ကိုကို)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင် 

မိနယ်ေန မြမင့်ြမတ်သွယ်ဇင ်

ေဌး၏    ဖခင်အမည်မှန်မှာ အန် 

ဆာရ်အာေလာမ်ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ် 27-A1၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၁ 
အိတ်ချ်)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၃၂)၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊    ေရ ေမာင်အို 
အမည်ေပါက်  ဂရန်ရိှ ေြမပုိင် ေြမကွက်အား 
ကည့်ြမင်တိင်ုမိနယ် တရားုံး၌ တရားမ 
ကီးမ အမှတ် ၃/၂၀၂၀ ြဖင့် ဦးဖိးသူရစုိးမှ 
တရားလိုြပလုပ်၍ ဦးေရ ေမာင်အိုအေပ  
တရားပိင ်ထားပီး ေြမကွက်ကီး၏  
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ (Portion) ေပ(၄၀x၇၀)
ေြမှင့် ဦးလူနီလမ်း၊ အမှတ် (၃၂) အိမ်ကို 
ပဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိေုပးေစလိမု  အတွက် တရားလိအုား 
အိုင်ဒီကရီချမှတ်ေပးသည့ ်တရားုံး၏ 
၁၂-၁-၂၀၂၁ ရက် စီရင်ချက်ှင့် ဒီကရီ၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) ၏ 
ထံုးပံုကျအပီးသတ် အမိန်တုိကုိတင်ြပ၍ 
တရား ံးကိုယ်စား    ေဒ ေဆာင်းစ ာဦး 
ဘီလစ် [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၅၂၈] မှ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ေြမရာဇဝင် ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၂/ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်-၄၀၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ် (၄၀၈)၊ မိပတ်လမ်း၊ ၂၂/ေရ ေပါက် 
ကံ၊ ဒုဗမက မျိးကုိကုိအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဒုဗမက မျိးကိုကို 
ေြမကွက်ကိ ုချလန်ပါ (၁၃-၁၂-၉၂) ရက်စဲွ 
ြဖင့် မိြပ/အိမ်ရာဌာနမှ ချထားေပးသည့် 
ပါမစ်မရူင်း (မြပည့စ်ု)ံ (မသိားစဓုာတ်ပုှံင့ ် 
ေရ ေြပာင်းသမူျား၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ် 
ပါရှိ)၊ (အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ခွင့်ှင့်မှီခိုသူ
စာရင်းမပါ) အမည်ေပါက်သ ူ ဒဗုမက မျိး 
ကိကုိထုမှံ ေဒ စပယ်လွင်ဝယ်ယထူားေသာ 
အရပ်ကတိစာချပ်၊  ေဒ စပယ်လွင်ထံမ ှ
ေဒ သဇင်လွင်ဝယ်ယူထားေသာ  အရပ် 
ကတိစာချပ်၊  ေဒ သဇင်လွင်ထံမှ  ဦးေအာင် 
ကိဦုးှင့ ်ဦးစည်သူေအာင်တုိ ဝယ်ယထူား 
ေသာ   အရပ်ကတိစာချပ်တိုတင်ြပ၍ 
ဝယ်ယူထားသူ ဦးေအာင်ကိုဦး [၈/နမန 
(ိုင်)၁၅၄၈၈၅]၊ ဦးစည်သူေအာင် [၇/
ဒဥန(ုိင်)၁၂၀၃၁၀]တုိမှ ပါမစ်(မစုံ) ဂရန် 
သစ် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ 

၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမ 
ဧရိယာ(၀.၁၄၉)ဧကရှိ ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင ်
[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၆၇၈၈](ဘ) ဦး စန်ိ(ခ) 
စစုန်ိ အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် 
ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၂၀၀)ကုိေနြပည်ေတာ် 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူး 
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ ၁၆၆၀/၂၀၂၂ 
(၂၈-၄-၂၀၂၂)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် 
၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသ ူ
ေဒ ေအးမ ထွန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၄ 
၆၇၉](ဘ) ဦးခင်ထွန်းမှ ဦးခင်ေမာင်ေအး 
[၆/ထဝန(ိုင်)၀၈၉၈၈၅]ှင့် မှတ်ပုံတင်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှ 
သည့်ရက်မှစ၍  (၁၅)ရက်အတွင်း လာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်အညီ ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ  
အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး

အိတ်ဖွင့်စုေပါင်းတင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်စုေပါင်းတင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်း/ေကာ်ပိုေရးရှင်း အသီးသီး 

အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ုံးသုံးပရိေဘာဂှင့် ုံးသုံးအြခား 

ပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်ဒါေခ ဆိုဝယ်ယူလိုပါသည်-

 စ် တင်ဒါအမှတ်  အေကာင်းအရာစ် တင်ဒါအမှတ်  အေကာင်းအရာ

 က 7(T)/MOEP/22-23 လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနတွင် အသုံးြပရန် 

အတွက် Data Leakage Protection System 

and Monitoring System Phase II ဝယ်ယူရန်။

 ခ 8(T)/MOEP/22-23 Desktop Computer ှင့် Laptop Computer 

များ ဝယ်ယူရန်။

 ဂ 9(T)/MOEP/22-23 Copier များ ဝယ်ယူရန်။

 ဃ 10(T)/MOEP/22-23  CCTV, Video Conferencing ှင့်  Projector 

များဝယ်ယူရန်။

 င 11(T)/MOEP/22-23 Table ၊ ကလုားထိင်ု၊ ဖိင်ုတင်စင်၊ မီးခေံသတ ာှင့် 

သံဗီိုများဝယ်ယူရန်။

၂။ အဆိုပါတင်ဒါများအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက်(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက် 

(၁၀:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ုံးချန်ိအတွင်း 

လာေရာက်စံုစမ်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal Web-Portal 

(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

 လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၊

 ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

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

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆို 

ေဆာင်ရက်လိုပါသည-်

 စ် တင်ဒါအမှတ် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် စ် တင်ဒါအမှတ် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

 က 15(T)/DPTSC(PSD)/22-23 ၁၃၂ေကဗွီ မန်း-မေကွးACSR ဓာတ်အား 

လိုင်းကိးအား ACCC Conductor  ြဖင့် 

Dead Line အစားထုိးလဲလှယ်ြခင်း (Turnkey) 

လုပ်ငန်း

 ခ 22(T)/DPTSC(PTP)/22-23  ၂၃၀ေကဗီွ ဟသ  ာတ-ြမန်ေအာင်-ဥသ စ်ပင် 

ဓာတ်အားလိုင်း(၁၀၅)မိုင်ှင့် ဓာတ်အား 

ခွဲုံစီမံကိန်းအတွက ်ပစ ည်းများဝယ်ယူရန်

 ဂ 23(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ေကဗွီ ကမာနတ်-ေမာ်လမိင်ဓာတ ်

အားလုိင်း(၁၃၆.၆)မုိင်ှင့် ဓာတ်အားခဲွံုစီမံ 

ကိန်းအတွက် ပစ ည်းများဝယ်ယူရန်

 ဃ 24(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ေကဗီွ အေနာက်ပိင်ုးတက သိလ်ုဓာတ်အား 

ခွဲုံစီမံကိန်းအတွက ်ပစ ည်းများဝယ်ယူရန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက(်၁၄-၇-၂၀၂၂)ရက် 

(၁၄:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက် တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစတင်၍ တင်ဒါပုစံမံျားအား ုံးချန်ိအတွင်း 

လာေရာက်စံုစမ်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal Web-Portal 

(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

 လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန

 ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း 
ေနြပည်ေတာ်ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၀/မိမေြမာက်ရပ်၊ ရတနာ 

ဒပီရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၃၄၃၀)၏ ေြမေပးစလစ် 
မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက ်ဦးမင်းေထွး [၁၂/ဗတထ (ိုင်) 
၀၀၄၄၈၁] (ဘ) ဦးေအးေမာင်မှ ေြမေပးစလစ်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
မှတ်ပံုတင်မိတ ၊ အိမ်ေထာင်စု စာရင်းမိတ တင်ြပပီး ေြမေပးစလစ်မိတ မှန်ထုတ်ေပး
ပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ေ်ြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက် 
ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမေပးစလစ် 
မိတ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန  မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း
ဦးထွန်းေအာင်သိန်း (ဘ) ဦးေအးချမ်း [၁၁/အမန(ိုင်)၀၀၁၂၄၅]မှ 

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေနက အေထွ 
ေထကုိွယ်စားလှယ်လ ဲစာမှတ်ပံုတင်အမှတ် (၁၇၄၉/၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒ နန်းညိေထွးေအာင် 
(ဘ) ဦးတင်ေအာင် [၁၃/လလန (ိင်ု) ၀၀၇၈၅၆] ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ 
ေညာင်ေရ ေဟာ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်-၁၆၀ တွင် ေနထိုင်သူအား 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာလ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါလ ဲအပ်ခဲ့ေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား အေကာင်း 
ညွီတ်မ မရိှ၍ အပီးအပိင်ုပ်ုသမ်ိးလိက်ုပါေကာင်း ေဒ နန်းညိေထွးေအာင်ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းေအာင်သိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ဦးထွန်းေအာင်သိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ စ ာထွန်း LL.B )ေဒ စ ာထွန်း LL.B )

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

Ph : 09-420448599Ph : 09-420448599

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄/

ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၅၇၀)၊ ဧရယိာ (၀.၀၈၂)ဧကရိှ ဦးသန်ိးတန် အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်အား  ေဒ ပပဝင်း (ဘ) ဦးဝင်းကည် [၇/ကတခ(ုိင်)၀၀၀၁၄၆]မှ ေြမေပးမိန်၊ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်း ေထာက်ခံ 
ချက်၊   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း   မူရင်းများတင်ြပပီး 
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်   ၁၅၊    ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ 

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၉၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၉

ေဒ ကည်ကည်မာ ှင့် ၁။ ဦးေကျာ်လင်း 

  ၂။ ဦးရဲသန်းထွန်း 

  ၃။ ေဒ တင်ဝင်းမာ

  ၄။ ေဒ ေအးသွယ် 

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ 

ယုဇနလမ်း၊ အမှတ်(၇၆)ေန ဦးေကျာ်လင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ အမှတ်(၈)၊ စီ-၅ 

ေန ဦးရသဲန်းထွန်းှင့ ်ေဒ တင်ဝင်းမာ(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိမူျား) သေိစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း  ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် 

မှတ်ပုတံင် စာချပ် ချပ်ေပးေစလိမု  ရလိေုကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ ်

တိုကိ ုေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၁ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၄ ရက်)ေန   မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)

နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်

ုံးေတာ်သို  လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင် တရားလုိက  ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရ 

မည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ  ၁၃ ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး  ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ြမင့်ေကျာ်) (ြမင့်ေကျာ)်

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

(၅-၆-၂၀၂၂)ရက် ရက်စွဲပါ ကန်ကွက်ချက်အေပ (၅-၆-၂၀၂၂)ရက် ရက်စွဲပါ ကန်ကွက်ချက်အေပ 

ြပန်လည်ေြဖရှင်း ေကညာြခင်းြပန်လည်ေြဖရှင်း ေကညာြခင်း
(၁-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ေကးမုသံတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၅)ရိှ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 

ေကညာစာှင့ ်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးြမင့ ်ဝယ်ယူထားသည့ ်

ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပတ ြမားေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြမစပံါယ် (၂)လမ်းရိှ အမှတ်(၄၆၄) 

ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ (၅-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ကန်ကွက်ချက်အေပ  ြပန်လည်ေြဖရှင်း 

ေကညာလိုသည်မှာ - က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွဝယ်ယူထားသည့် ေြမကွက်မှာ အထက်ပါ 

ေြမကွက်၏ (၁၅x၅၀)ေပ အကျယ်ရှိ (ေြမပိုပါ) ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်းကိ ုဝယ်ယူထား 

ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန် တစ်စုတံစ်ရာရိှပါက 

က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးေအးြမင့်ထသုိံြဖစ်ေစ လုေံလာက်ခိင်ုမာ 

ေသာ စာမှတ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ - ေဒ ေအးေအးြမင့် လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်သူ - ေဒ ေအးေအးြမင့ ် လ ဲအပ်ချက်အရ

                [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၃၄] ေဒ ေရ ရည်ထွန်း (LL.B)                [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၃၄] ေဒ ေရ ရည်ထွန်း (LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၅၄၃၂၄)  အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၅၄၃၂၄) 

 အမှတ် (၅၇)၊ သုတလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊  အမှတ် (၅၇)၊ သုတလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း- ၀၉-၇၉၅၀၂၈၁၁၂ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၅၀၂၈၁၁၂

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ 

စိမ်းြမသာယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ စိမ်းြမသာယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၄၄၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)၊ ေြမအမျိးအစား - ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များ 

ြဖစ်သည့် (၁) ဦးချမ်းငိမ်းေအာင် [၉/ အမဇ(ုိင်) ၀၂၀၇၃၄]၊ (၂) ေဒ ေနြခည်ေအာင်ေဌး 

[၉/မနမ(ိင်ု)၁၂၃၉၆၉] (၎င်းတို၏ကိယ်ုစား) ရန်ကန်ုမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၇၁၆/၂၀၂၂ (၁၄-၁-၂၀၂၂)အရ ဦးစုိင်းမုိး [၁၂/မရက 

(ိုင်)၁၂၆၂၀၅]က မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို 

သြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ  ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး  ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး 

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅) 

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် - ၂၂၊ ၂၃ (ကမာရတ်)၊ 

၂၆၊ ၂၈(သမုိင်း) လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-မင်းဓမ ဥယျာ်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း 

အပိုင်း (၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၄၆၊ ဧရိယာ (၀.၀၈၇)၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင် 

Myanmar Imperial Vega Co.,Ltd အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ(၅-၅-

၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်ှစ်ဖက်သေဘာတူကတိစာချပ်အရ 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသူ ေဒ ဇာြခည်လဲ့လဲ့သိန်း [၁၂/မရက(ိုင်) 

၀၀၄၄၃၃]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု ခိင်ုလုေံသာစာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 

အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး  ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး 

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၇၅) 

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ကီးပွားေရး(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

ကီးပွားေရးအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၈)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁) ပထမထပ် ( စတရုန်းေပ 

၁၀၁၉) အကျယ်အဝန်းရှိေသာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေရာင်းချသူ  ဦးခင်ေမာင်ဦး 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၅၆၈၈]မှ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခ ံ

သြဖင့် အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွများက စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇာနည်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၁၂၄၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဇာနည်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၁၂၄၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ထွန်းဦး(LL.B)ဦးေကျာ်ထွန်းဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၇၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၄၇၃)

အမှတ်-၁၁၇၇၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ေြပရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၁၇၇၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ေြပရပ်ကွက်၊

ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၀၃၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၀၃၄၅

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ မဟာဗ လအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ (၄)ခန်းတွဲ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ မဟာဗ လအိမ်ရာစီမံကိန်းရှ ိ(၄)ခန်းတွဲ 

(၁၂)ထပ်တိုက်၏ စုေပါင်းပိုင် အေဆာက်အအုံ အမှတ်(င)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၀၁)၊ ဒသမထပ် ၊ (၁၂)ထပ်တိုက်၏ စုေပါင်းပိုင ်အေဆာက်အအုံ အမှတ်(င)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၀၁)၊ ဒသမထပ် ၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၅၂၅) စတုရန်းေပခန်ရှိ RC  တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် ေရမီးစုံလင်စွာ အကျယ်အဝန်း (၁၅၂၅) စတုရန်းေပခန်ရှိ RC  တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်ေရမီးစုံလင်စွာ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း။အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း။
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ြဖစ်ကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ မင်းမင်းမ  

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၀၇၁၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများက အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့်  ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 

တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  (အထက်တန်းေရှေန)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  (အထက်တန်းေရှေန)

 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း

 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)
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 စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076 စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076

 အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၆/ဒီ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်၆/ဒီ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၀)၊  အကျယ်အဝန်း (၂၄ ေပ x ၇၀ ေပ)ရှိ လိုင်စင်ေြမကွက်ှင့် ထိုေြမေပ ရှိ  ေြမကွက်အမှတ(်၃၁၀)၊  အကျယ်အဝန်း (၂၄ ေပ x ၇၀ ေပ)ရှိ လိုင်စင်ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမေပ ရှိ  
အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ၇ လမ်း(ေတာင်) အမှတ်-၅၈၇ ဟု ေခ တွင်ေသာ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ ၇ လမ်း(ေတာင်) အမှတ်-၅၈၇ ဟု ေခ တွင်ေသာ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ု
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိေြမကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားကာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်ေဝကည် [၇/ဖမန(ိင်ု)၀၀၁၄၃၇]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးညညီ ီ[၇/ပခန(ိင်ု)၁၃၀၈၂၅] 
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ် 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့် တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇) ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ (အထက်တန်းေရှေန)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ (အထက်တန်းေရှေန)
 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း
 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)
 Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013 @ gmail .com Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013 @ gmail .com
 စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076 စာချပ်စာတမ်း (အထူး) ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076
 အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်
က န်ေတာ် ေစာလင်းိုင်စိုး [၃/

ဘအန(ိုင်)၂၄၀၈၈၁]၏ ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက 
ထိုက်တန်စွာ ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၅၇၉၄၂၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ကရင်ြပည်နယ်၊   ပိုင်ကျံမိ၊ 

ေပါင်ေကျးရာ၊ အထက(Grade-2)

မှ နန်းြဖစင်ေဖွး၏ ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးေထွးကိင် [၃/ပကန(ိုင်) 

၀၅၂၇၁၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မသစဲေုထွး [၈/မသန(ိင်ု) 

၁၆၅၈၈၄]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။ ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

09-26440489009-264404890

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မဝင်းရီ [၈/မသန(ိုင်) 

၁၅၉၀၁၉]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

09-76360022509-763600225

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဆန်းလင်းေအာင ်(ဘ) ဦးလှရ ီ

ကုိင်ေဆာင်ေသာ ဒုတိယတန်းေရယာ် 
အုပ်လက်မှတ် (ဆဒ-၀၈၂/၁၉) မှာ 
ခရီးသွားရင်း    ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့်  ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ 09-79937379809-799373798

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
 ရန ်ကုန ်တိုင ်းေဒသကီး ၊ 

တိုက်ကီးမိနယ်၊ အထက၊ ဥက ံ 
Grade-8မှ    မေသာ်တာဦး၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး 
[၁၂/တကန(ိုင်)၁၅၄၄၁၁]ှင့် 
မခိင်အမည်မှန်မှာ  ေဒ ေဝေဝလွင် 
[၁၂/တကန(ုိင်)၁၄၀၂၅၃]ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

Gold Aya Motors International 

Group Co.,Ltd၏ သွင်းကန်ုလိင်ုစင် 

YILV 19-20 00011(22-10-2019)

သည် ခရီးသွားစ် ေပျာက်ဆံုးသွား 

ပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက  အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Gold Aya Motors International Gold Aya Motors International 

Group Co.,LtdGroup Co.,Ltd

“ေြမကွက်ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍“ေြမကွက်ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအးလွင်[၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၄၅၀၃၀]ှင့် ေဒ ခင်သက်လွင်[၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၄၅၁၅၆]
ကိင်ုေဆာင်သ ူတိုသည်  “ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစေံတာင်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅စဂီျ)ီ၊ 
လေူန ရပ်ကွက်အမှတ်(ဆရာစေံတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၁၉)၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၄၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ “ေဒ ေအးေအးပံး[၁/မညန(ိင်ု)၁၃၆၃၈၉]”ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
သူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)  ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)  ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀)
 (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂)  ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉) (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂)  ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)
 တရားလ တ် ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ် ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေတာ်ဝင်မိသားစုကုမ ဏီက ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ်၊ ၉-မိင်ု၊ ြပည်လမ်းှင့ ်ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့ရိှ် သရီရိပ်ိသာအဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာမှ 

တိုက်ခန်းအမှတ်(B-1011) ၁၀-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၃၅၀)စတုရန်းေပ 

အကျယ်ရှိေသာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင် 

ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံေြပာဆိုသ ူကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေကျာ ့

ဝင့ဝ်င့ခ်ိင်ု[၁၄/ညတန(ိင်ု)၁၀၆၀၈၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဥမ ာ [၁၂/

မဂတ(ိုင်)၀၃၇၆၆၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပ 

လုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ေဖာ်ြပပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  အကယ်၍သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    

ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.P.L, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)

အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၅၊ ဧရိယာ(၂.၃၆၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ဘီ(လ/န-၃၉)ရပီး 

ေြမကွက်ကီး၏မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ “A”အမှတ်အသားြပ (
၂၄ေပ
၂၁.၅ေပx ၈၅ေပ)ရိှေြမကွက်၊ 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေအာက်မဂ  လာဒုံလမ်း၊ အမှတ်-၃၀၀ဟုေခ တွင် 
သည့်အေဆာက်အဦှင့် ပိေတာက်လမ်းသိုသွားရန ်လမ်းအသုံးြပခွင့(်၃.၆ေပx ၃၄ေပ)
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိ၊ မိေတာ်စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၏ “ေြမှင့်အိမ်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-်၅၂၃၁/၂၀၂၀” 
အရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ေကခိုင်လွင[်၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၃၆၆]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းကည်[၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၀၃၂၉]ကဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တို 
ထံသို တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တက ွ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းကည်[၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၀၃၂၉] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝင်းကည[်၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၀၃၂၉] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးထွန်းထွန်းလွင်(LL.B) ဦးတင်ိုင်ဝင်းB.A(Eco)(LL.B) ဦးထွန်းထွန်းလွင်(LL.B) ဦးတင်ိုင်ဝင်းB.A(Eco)(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၆၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၉၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၆၅)
အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၂၉၇၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းဓမ လမ်း၊ ေရ ကမ ာအဆင့်ြမင့် 

အိမ်ရာဟုေခ တွင်ေသာ ၂-ခန်းတဲွ (၅)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦမှ တုိက်အမှတ်(ဘ-ီ၁၂)၊ 

အခန်းအမှတ်(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၃၂ေပx ၄၀ေပ)၊ စတုရန်းေပ(၁၂၈၀)

ေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား ေရ ကမ ာေမာင်ေမာင်ေဆာက် 

လုပ်ေရးထံမှ (၃-၂-၂၀၁၀)ရက်စွဲ ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အရ 

ေဒ ေထွးကည်[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၄၈၈၆၈]မှ တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေကာင်း၊ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အဆုိြပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ  ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလကူိယ်ု 

တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ်

ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၉၉၁၇ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)စ်-၉၉၁၇

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L(W.I.P.O-Switzerland)LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L(W.I.P.O-Switzerland)

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ 

ပေိတာက်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၅/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်းေပ (၂၀x၆၀)၊ 

ဧရယိာစတရုန်းေပ(၁၂၀၀)ရိှ ေဒ သန်းသန်းေအး[၁၀/ကထန(ိင်ု)၀၆၈၇၃၅]အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်း ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေသာ ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ေကာင်း အမည်ေပါက် 

မှ အဆိြုပလျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ ၎င်းထမှံ တစ်ဆင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ် 

ေသာ ေဒ လွင်လွင်ဆန်း [၈/မကန(ုိင်)၀၄၈၄၁၉]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အထက်ပါေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား 

ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်၍ စာချပ်ြပလုပ် ချပ်ဆုိသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သီသီဟန် (LL.B) ေဒ ေအးစုခိုင်(LL.B) ေဒ သီသီဟန် (LL.B) ေဒ ေအးစုခိုင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၀၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၀၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၉၁)

အမှတ်(၁၂၅)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၁၂၅)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၃၁၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၂၉၄၃၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၃၁၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၂၉၄၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉ဘီ)၊  

ဖိုးဝဇီရာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၈)ဟုေခ တွင်ေသာ  (အလျား၄၅ေပ xအနံ၆၀ေပ)

အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေကျာ်ေဇာ(CG-၀၇၀၄၁၁) အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ 

တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၆၁)ှင့်ကပ်လျက် 

ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား၂၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေဒ သန်းေဝ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၀၈၅၂]

မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာ 

ရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ

ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 Ph-09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L Ph-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 အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေမာင်းမကန်ကမ်း 

သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၁၀)၊   ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၁၀(က+ခ)၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်           

အမှတ် (၁၉)၊ လူေနရပ်ကွက-်၁၄၁၀ (က+ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၄၀ေပx အနံ 

၆၀ေပ) ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅ဧက)ရှိ ေြမငှားဂရန် ှစ်(၆၀)အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လူေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင် 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ  ဦးြမင့်ေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၉၇၅၃] ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  ယင်းေနအိမ်အပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ခိုင်လုံေသာ   စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြခးန ီစိုးမိုးေဒ ြခးန ီစိုးမိုး

(စ်-၅၀၆၉၂)(စ်-၅၀၆၉၂)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၃၀၅၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၃၀၅၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၇/က)၊ (အလျားေပ၂၀x အနံေပ၆၀) 
ဧရိယာ(ဝ.၀၂၇) ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ တင်ရီ အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 
(၁၉) လမ်းအေရှ၊ အမှတ်(၆၂) [ေြမငှားဂရန်တွင် အိမ်အမှတ်သည်(၃၃၇/က) 
ြဖစ်ပါသည်]  ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ် အေဆာက်အဦတုိ 
ှင့အ်တ ူေြမိက်ုသစဲွံ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မမိတိိုကိုယ်တိင်ု တရားဝင် 
ပုိင်ဆုိင်ပီး စီမံခန် ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်က ေသာ 
ဦးေမာင်ေမာင်စိုး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၀၆၁၃၉] ဦးေမာင်ေမာင်စိုး [၁၂/သကတ(ိုင)်၁၀၆၁၃၉] ှင့်ှင့် ေဒ စန်းစန်းြမင့် [၁၂/သကတ  ေဒ စန်းစန်းြမင့် [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၁၀၇၀၅၈](ိုင်)၁၀၇၀၅၈]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ 
စာချပ်စာတမ်း  အေထာက်အထားများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအမ်ိအေဆာက်အဦတို၏ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ အပီးသတ်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B) ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)
 LL.B, A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂) LL.B, A.G.T.I(EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)   
 ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B) ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B) ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B) ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄/ကံဘဲ့) ေြမကွက်အမှတ်(၉/ခ)၊ ေြမအကျယ် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၄/ကံဘဲ့) ေြမကွက်အမှတ(်၉/ခ)၊ ေြမအကျယ ်
အဝန်း(၃၈ေပ၊ ၃၄ေပ x ၇၉ေပ၊ ၆၇ ေပ)ခန်ရှိ (၃က)ေြမ၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၃၈၂)၊ ဝါယာလက်(၁)လမ်း၊ အဝန်း(၃၈ေပ၊ ၃၄ေပ x ၇၉ေပ၊ ၆၇ ေပ)ခန်ရှိ (၃က)ေြမ၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၃၈၂)၊ ဝါယာလက်(၁)လမ်း၊ 
၉-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှိ အိမ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍၉-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှ ိအိမ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ  အိမ်၊ ေြမကွက် ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍  ဦးဘသိုက[်၁၂/မရက(ိုင)်၀၇၆၄၅၅]၊ ေဒ စန်းလ  င် [၁၂/

မရက(ိုင်)၀၆၆၇၉၄]၏ သားသမီးများြဖစ်ကသည့် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၆၂၄၂]၊ 
ေဒ မိမိကီး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၆၇၀၈]၊ ေဒ မိမိေလး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၅၈၅၂]၊ ေဒ မိမိငယ် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၆၄၅၄]
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသန်းွန်  (LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B) ဦးသန်းွန်  (LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ 
ဖူးပွင့်ေဝ Law Firmဖူးပွင့်ေဝ Law Firm

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၉၀၇၊ သုခမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၀၇)ဟုေခ တွင်ေသာပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစား ဦးေမာင်ေမာင်ဦး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၀၄၆၂]အမည်ြဖင့ရိှ်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း အလျား(၄၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပ ေြမအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးကိ ုအဆင့ဆ်င့ဆ်က်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ 
ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၆၉၉၈၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်စိုးစိုးမှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်အြဖစ ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ယင်း ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်
သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                                              ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)                                              ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဌာနခွဲအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဌာနခွဲ

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(လ ပ်စစ်)ုံး၊ လ ပ်စစ်အလုပ်ုံ(ရန်ကုန်)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(လ ပ်စစ်)ုံး၊ လ ပ်စစ်အလုပ်ု(ံရန်ကုန်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။     ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်အလုပ်ု ံ

(ရန်ကုန်)မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက်မည့် ပုဂ-ံေညာင်ဦးရှိ 

ပုဂံေရှးေဟာင်း သုေတသနြပတိုက် အေဆာက်အဦရှိ ေလညိစက်များ အစားထိုး 

တပ်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက ်လိုအပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေလညိစက ်(Air-

Conditioners) (တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်)များကုိ   လုပ်ငန်းခွင်အေရာက် 

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် ပစ ည်းေပးသွင်းလုိသူများ တင်ဒါေပးသွင်း 

ိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ ေကညာအပ်ပါသည်။

(က) Standard Ceilling Mounted Ducted Type Split Unit System (က) Standard Ceilling Mounted Ducted Type Split Unit System 

 Air- Conditioners (25)Ton(8)Sets Air- Conditioners (25)Ton(8)Sets

၂။     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် -၃၀-၆-၂၀၂၂ ညေန(၃)နာရီ

၃။    တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် -၆-၇-၂၀၂၂  မွန်းလွဲ(၁)နာရီ

၄။     တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ -ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(လ ပ်စစ်)ံုး

     လ ပ်စစ်အလုပ်ု(ံရန်ကုန်)၊ 

     သာေကတတံတားအနီး၊  မဂ  လာ 

     ေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၅။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊  အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များကုိ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(လ ပ်စစ်)ံုး၊ လ ပ်စစ်အလုပ်ံု(ရန်ကုန်)၊ 

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

၅၁၄၇၃၆၀၊ ၀၉-၂၀၂၁ ၈၀၃၊ ၀၉-၅၀၅၁၅၉၃ တွင် (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ 

ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဇရပ်လှကီးေကျးရာအုပ်စု၊ စာြဖဝဲေကျးရာတွင ်

ေနထိုင်သူ ဦးထွန်းကိင် [၁၄/ပတန(ိုင်)၀၁၆၁၄၃] ကိုင်ေဆာင်သ ူပိုင်ဆိုင်ေသာ ေအာက်ပါ မေရ မေြပာင်း 

ိုင်ေသာ ပစ ည်းများြဖစ်သည် ့ေြမအမျိးအစားများှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေနာ်ေဖာခူထူး [၁၄/ပတန(ုိင်)၁၀၇၆၄၄] ကုိင်ေဆာင်သူ ရန်ကုန်မိ၊အင်းစိန်မိနယ်၊ ဖန်စက်လမ်း၊ ချမ်းေြမ့ 

စည်ပင်ဝင်း၊ လုိင်း(၆)၊ အခန်း(၆)တွင် ေနထုိင်သူမှ ေငွအေြပအေကျေပးေချလ ဲေြပာင်း   ဝယ်ယူလက်ေရာက် 

ရရိှပီး အေထွေထွလုပ်ကုိင်  ေဆာင်ရက်ခွင့်များရရိှခ့ဲပီးြဖစ် ေကာင်း   အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

ပစ ည်းများမှာပစ ည်းများမှာ

 ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဇရပ်လှကီးေကျးရာ၊ တူးေချာင်းကွင်း၊ အကွက်အမှတ်(၆၀၃)ရိှ-

(၁) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၀/၅) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၄.၇၄) ဧကရှိသည့ ်လယ်ေြမ။

(၂) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၃/၆) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၂) ဧကရှိသည့ ်ဥယျာ်ေြမ။

(၃) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၁/၂) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၁.၈၆) ဧကရှိသည့ ်ဥယျာ်ေြမ။

(၄) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၃/၇) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၀.၉၉) ဧကရှိသည့ ်ဥယျာ်ေြမ။

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ကျံတုိင်းကေလးေကျးရာ၊ ကဝဲကွင်း၊ အကွက်အမှတ်(၅၆၇) ရိှ-

(၅) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၄) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၂.၆၄) ဧကရှိသည့ ်လယ်ေြမ။

(၆) ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ ်(၁၃/၂) ဟု ေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ (၈.၁၉) ဧကရှိသည့ ်လယ်ေြမတိုြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B.,C.B.L)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)  ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B.,C.B.L)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)  

အမှတ် (၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာအမှတ် (၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ

  (အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈  (အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈

ေဒ ခင်သီတာေအး [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၃၄၄၂]ေဒ ခင်သီတာေအး [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၃၄၄၂]

(ဘ) ဦးထွန်းွန်ှင့် အများသိေစရန်(ဘ) ဦးထွန်းွန်ှင့် အများသိေစရန်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်သီတာေအးသည် ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ   အိမ်ေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်မ ကို 

အကိမ်ကိမ်ကျးလွန်ေနပါသြဖင့်  ယေနမှစ၍  ဇနီးမယားအြဖစ်မ ှ

ရာသက်ပန်   စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ၎င်းှင့် ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာ 

သည့ ်ကစိ ရပ်များကိ ုလုံးဝတာဝန် မယပူါေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေမးြမန်းစုံစမ်းြခင်းသည်းခံပါ။

လ ဲအပ် န်ကားသူ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေကျာ်ဇံ           ဦးသာြမင့်ဦးေအာင်ေကျာ်ဇံ           ဦးသာြမင့်

၁၁/ပဏက(ိုင်)၀၃၃၂၄၄         (အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၀၁၉၁)၁၁/ပဏက(ိုင်)၀၃၃၂၄၄         (အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၀၁၉၁)

            အမှတ်(၅၇၆) ေရ လီ(၆)လမ်း၊              အမှတ်(၅၇၆) ေရ လီ(၆)လမ်း၊  

                              (၈၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊                               (၈၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ 

            ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၂၈၁၅၈            ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၂၈၁၅၈

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀၃
ကမ ာ့ရတနာဘဏ်        ှင့်  ၁။ ြပည့်ဖိးေကျာ်
(အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  (မရင်းပေရာဒတ်စ်ကမု ဏလီမီတိက်) 
ကုမ ဏီလီမိတက်)  ၂။ ဦးေဌးြမင့်
(ယခင်)ြမန်မာ့ေမွးြမေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းှင့်  ၃။ ဦးဝင်းေရ 
ဖွံဖိးေရးဘဏ်လီမိတက ်  ၄။ ဦးအုန်းဆင့်
(၎င်း၏ကိုယ်စားဒုတိယမန်ေနဂျာဦးစိုးသ)ူ 
(တရားလို)              (တရားပိင်များ)(တရားလို)              (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ အမှတ်- 
၂၁ ေန ြပည့်ဖိးေကျာ ်(မရင်းပေရာဒတ်စ်ကုမ ဏီလီမိတက်)(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊  (၂)ရပ်ကွက်၊ ဦးစ(၈)လမ်း၊ 
အမှတ်-၃၂ေန ဦးအုန်းဆင့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတိုသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု”ဘဏ်တွင်ေချးယခူဲေ့သာ (၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေန  
အထိ ေချးေငွအရင်းအတိုး စုစုေပါင်းေငွကျပ် (၉၅၃၉၇၅၆၉၈.၂၄)တိတိအား 
ေပးဆပ်ေစလိုမ ” ရလိုေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင ်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု
ိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ရက် 
(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း၇)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက် 
အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရ 
မည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက် 
ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လို 
သည့ ်အမ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပ အမီှြပ 
လိုသည့် စာချပ်စာတမး်အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                     

                                                  (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)
   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၇၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၆၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပရှိ ဦးခင်ဝင်း 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍  

တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ချာမာလီ[၁/ပတအ(ိုင်)၁၂၆၁၄၇]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးစိုးြမင့်ဦးက ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ် 

တစ်ပုိင်းကုိ စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 

စာရက်စာတမ်း၊ မူရင်းအေထာက်အထားအြပည့်အစုံှင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာလင်းေကျာ်(LL.B)ဦးေစာလင်းေကျာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၆၆)

အမှတ်(၄၉၃)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၉၃)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၀၉၀၃၅၂မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၀၉၀၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အဆင့်ြမင့်(၅)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်း၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၀၊ ၄၈၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 
(၅၀x၇၅)ေပ အကျယ်ရှိေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၂)ဟုေခ တွင်ေသာ 
(၅၀x၄၀)ေပအကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်အမျိးအစား(၂)ေစာင်ပါ ေြမဧရယိာ 
အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်မှတ်သားပိုင်ဆိုင်၍ မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ရှိထား 
အကျိးခံစားလျက်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ မိုးမိုး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၉၈၅၁]
(PBDN-004342)ထမှံ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယူိင်ုရန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာ   အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း(ကိုယ်တိုင်)လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limitedလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limited
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀) ၊ ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀) ၊ ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)
  ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊   ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊ 
  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊   ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊ 
  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)
အထက်တန်းေရှေနများ -ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊ အထက်တန်းေရှေနများ -ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊ 
  ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)၊   ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)၊ 
  ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)၊  ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)၊
   ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)   ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၀၉/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်)၊ (၂-လ ာ)၊ 
ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ 
များြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ဖိးေဝ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၃၇၆၄]၊ ေဒ သင်းသင်းေမာ ်  
[၁၄/ကပန(ိင်ု)၁၄၃၄၁၁]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ှင်းထက်ထက် 
ေအာင်[၈/အလန(ုိင်)၁၄၉၅၆၀]ကအပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 
က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းထက်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ှင်းထက်ထက်ေအာင်၏ 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၊ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ-၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၁/က၊ အကျယ် 

အဝန်း(၂၀x ၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ဦးတင်ဝင်းအမည်ေပါက ်ေြမချပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၁၂၁/က)၊ ရက်လှလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား လက်ရိှပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပ 
သ ူေဒ သင်းသင်းခိင်ု [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၄၉၈၅]ေဒ သင်းသင်းခိင်ု [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၄၉၈၅]ထမှံ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
များအေနြဖင့ ်ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း (လူကိုယ်တိုင်) က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-L.R.E Law Firm Limitedလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-L.R.E Law Firm Limited
ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)                           ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄) ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)                           ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄) 

 ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)                         ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)                         ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉) 
                       ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)                        ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၄၃၁၃၃၉၉၀အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၄၃၁၃၃၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၃/တိုးချဲ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၆၁)၊ (၄၀x 

၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေဒ လှလှေအး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၀၆၁၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်အမျိးအစားေြမကွက ်

ကီးအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ (၁၀x၆၀)ေပ(အလယ်)(ညာဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမှတ်(၃၆၁)၊ ဥဿဖရုား(၂)လမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားပိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ 

ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၀၇၁၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ

အေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကအေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက် 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားလိမ့်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-L.R.E Law Firm Limited လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-L.R.E Law Firm Limited

 ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)   ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃) ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)   ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)

 ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)   ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)  ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)   ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉) 

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

           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

          အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၄၃၁၃၃၉၉၀          အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၄၃၁၃၃၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃/၄၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊  အကျယ်အဝန်း(၁၀၂၀)

စတုရန်းေပ အကျယ်ရိှ ေြမှင့်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တုိက်အမှတ်(၉၈/၇)၊ (၁၀)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအားမိရာှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ထတ်ုေပး 

ေသာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ ် (Owner Book) တွင် အမည်ေပါက်မှတ်သားလျက်ရှိသ ူေဒ ခင်သိဂ   ဝင်း [၈/မထန(ိုင်) 

၀၀၀၃၀၅]ထမှံ  အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန် ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း (လကူိယ်ုတိင်ု) 

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည် 

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)  ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄) ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)  ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)

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

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

                      (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                      (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။  ၀၉-၅၁၈၁၁၈၅၊ ၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။  ၀၉-၅၁၈၁၁၈၅၊ ၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 
ေြမကွက် အမှတ်(၅၈၈)ြဖစ်သည့် အရပ်အေခ အမှတ်(၅၈၈)၊ နဝရတ်လမ်း၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ ဦးလှဝင်း အမည်ေပါက်  အုိးအိမ်ပါမစ် 
ေြမကွက်ြဖစ်ပီး အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ကီးထဲမ ှတရားဝင ်
မခဲွစတ်ိရေသးေသာ (၂၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) ပါမစ်မရူင်းြခမ်း ေြမကွက် 
ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင်  ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား အရပ်ကတိ စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ
ေဒ ေွးေနြခည်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) ၀၁၁၀၁၈] မှ  အဆိုပါ ေြမှင့် အေဆာက်အဦအား 
အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် ေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ကမ်းလှမ်းေြပာဆိခုျက်အရ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ ေြမ 
ကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့ ်သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါကအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ  ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၅၂)
Ph:09-43114141Ph:09-43114141

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ဦးတင်ေအာင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒလမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်တပင်ေရ ထီး၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၊ 
ေြမကွက်အမှတ-်၂၃၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ှင့ ်
ေြမကွက်ကိ ုအေမဆွက်ခသံ ူသားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်လှလှ[၁၂/ဒလန(ိင်ု) 
၀၀၉၇၇၂]+၁တုိထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် ှစ်ဦး 
ှစ်ဖက်သေဘာတူကပီး၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖုိးေငွ၏  တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 
ြပလပ်ုြခင်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
             ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)             ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)
    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)
          အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။          အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
     ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆၊      ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆၊ 
   H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄   H.P-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေရ ြမယာ(အေရှပုိင်း)၊ အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂)၊ ကွင်းအမှတ်-၆၈၃၊ ကွင်းအမည်-ေရ ြမယာကန်ုးတန်း 
ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၇/၁ ဃ)၊ ေြမတန်းအမျိးအစား-G၊ ေြမကွက်လုပ်ကိုင်သ ူ
အမည် ဦးေကျာ်ငိမ်း[၁၂/မဘန(ိုင်)၁၀၄၈၉၇]ကွယ်လွန်အမည်ေပါက ်အလျား 
(၃၅)ေပxအနံ(၁၈၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံး (လ ပ်စစ်မီး၊ အဝီစိတင်ွးှင့် ေြမကွက်အတွင်းရိှ  သီးပင်စားပင်များ အပါ 
အဝင်)ကို တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးအြဖစ ်လက်ထပ်ပွားဆိုင်ရာ အခွင့် 
အေရးအရ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသည့် ေဒ ကျင်ေငွ [၁၂/မဘန 
(ိင်ု)၀၄၀၅၄၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွ အချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့ ်
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 
ေြမအမည်ေပါက် ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်(ခ)ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း(LL.B)ဦးေအာင်(ခ)ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၀၃/၁၀-၁၂-၂၀၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၀၃/၁၀-၁၂-၂၀၀၈)
အမှတ်(၁၈၀)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၈၀)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၃၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၆၄၆၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၃၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၆၄၆၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၄၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၄
ေဒ ဥမ ာကည ်       ၁။ ဦးကိုကိုေဇာ်
        ၂။  ေဒ သန်းသန်းဆင့်
        ၃။ ေဒ ပန်းအိြဖ(ခ)ပိုးအိြဖ
        ၄။ ဦးeာဏ်ြမင့်
        ၅။ ဦးချစ်ဖိုးဝင်း
        ၆။ ဦးဝင်းထိုက်
        ၇။ ဦးသန်းေဇာ်ဦး
        ၈။ ဦးသန်းေဇာ်
တရားလို    ှင့်       တရားပိင်များတရားလို    ှင့်       တရားပိင်များ
အမှတ်-မရိှ၊ ပေိတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးေကျးရာ၊ တံွေတးမိေန အမှတ်-မရိှ၊ ပေိတာက်ေရ ဝါလမ်း၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးေကျးရာ၊ တံွေတးမိေန 

၁။ ဦးကိုကိုေဇာ်၊ ၃။ ေဒ ပန်းအိြဖ(ခ)ပိုးအိြဖ သိေစရမည်။၁။ ဦးကိုကိုေဇာ်၊ ၃။ ေဒ ပန်းအိြဖ(ခ)ပိုးအိြဖ သိေစရမည်။
သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ေငွရလိုမ ေငွရလိုမ ရလိုေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစွဲဆို 

သည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက်၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက် (၁၃၈၄ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၂ရက်)မွန်းမတည့မ် ီနနံက်  နနံက် 
(၁၀)နာရီ(၁၀)နာရ ီတွင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချ ရှင်းလင်းရန် 
ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 
ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် 
တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပ 
လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (သန်းေဇာ်ဦး)         (သန်းေဇာ်ဦး)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ထူးထက်ေကျာ် မူလတန်းေကျာင်း Grade 2ထူးထက်ေကျာ ်မူလတန်းေကျာင်း Grade 2 တွင် ပညာသင်ကား 

ေနေသာ အဖ ဦးစံဝင်းေမာင ်[၉/မခန(ိုင်)၂၁၆၅၄၆]၏ သမီး မြမတ် 

ကည်ြဖခင်ှင့ ်မေမနဒီခင်မှာ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ေမွးစာရင်းများအရ 

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပီး မြမတ်ကည်ြဖခင်မြမတ်ကည်ြဖခင်ဟုသာ ေခ ဆိုပါရန်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၅- ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၅- ရပ်ကွက်၊ 

(ယခင် ေကးမုံလမ်း) ယခု လုပ်သားလမ်း၊ အမှတ်-၆၂၆/ဘီ၊(ယခင် ေကးမုံလမ်း) ယခု လုပ်သားလမ်း၊ အမှတ်-၆၂၆/ဘီ၊

 ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၆၂၆/ဘ၊ီ လပ်ုသား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၆၂၆/ဘီ၊ လုပ်သား

 လမ်း၊ ၃၅-ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင် လမ်း၊ ၃၅-ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင်

 အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်စပ်လျ်း၍

 အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း” အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၂၆၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-၄၂ေပx၆၀ေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ ဦးေအာင်သန်း (AA-၀၆၁၇၇၂) ကိုင် 

ေဆာင်သူအမည်ေပါက်လျက်ရှိပါသည်။

အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ေြမကွက်၏  အကျယ်အဝန်း ၄၂ေပx 

၆၀ ေပထမှဲ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးသည့ ်ေြခရင်းဘက်ြခမ်း(၂၁ေပx၆၀ေပ)

ေြမကွက်ှင့ ်အမှတ်-၆၂၆/ဘီ၊ (ယခင် ေကးမုံလမ်း)၊ ယခု လုပ်သားလမ်း၊   

၃၅ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုကိ ု၇-၁၁-၁၉၉၅ရက်ေန  အိမ် ခံေြမှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်း 

အဝယ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်များအရလည်းေကာင်း၊ ၁၆-၂-၂၀၁၈ရက် 

ေန  ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ်ှင့်ေြမ အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်

အရ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ေနထုိင်လျက်ရိှပါ  

သည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက်ရိှသည့ ်ေဖာ်ြပထား 

ေသာ ေြမကွက်၏ အကျယ်အဝန်း၄၂ေပx ၆၀ေပထဲမှ တရားဝင် မခဲွမစိတ်ရ 

ေသးသည့ ်ေြခရင်းဘက်ြခမ်း (၂၁ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွသေဘာတညူခီျက် 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ ေပါင်ှံ ေပးကမ်း စွန်လ တ်လှဒါန်း 

ပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်းှင့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း 

အများသေိစရန် အသေိပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ သိုအြပင်  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက်ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိအား မှတ်ပုတံင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ

ြပသ၍ က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများ 

သေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း ေကညာလိုက်ပါသည်။

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

ေဒ နီလာေရ ရည်                      ေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL,DILေဒ နီလာေရ ရည်                      ေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL,DIL

                                           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)                                           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

                                       အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊                                        အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ 

          မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊           မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

          ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။            ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

          ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄          ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပ ေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပ ေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၇၂၀၂၂ ခုှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၇
ေဒ ြဖြဖသန်         ှင့်             ၁။ ဦးထွန်းိုင်
               ၂။ ဦးရဲေကျာ်မိုး
               ၃။ ဦးခင်ေမာင်တင့်
               ၄။ ေဒ ခင်ထားွဲရီ
               ၅။ အပ ဒူရာမံ
တရားလို              တရားပိင်များတရားလို              တရားပိင်များ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  သာေကတမိနယ်၊ (၇/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ပတ ြမား(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇၉)ေန  ဦးခင်ေမာင်တင့်၊ ေဒ ခင်ထားဲွရီ၊ ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၈၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၆၆)ေန အပ ဒူရာမံ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိ ုေဒ ြဖြဖသန်က ဝယ်ယထူားသည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအား 
ပဋညိာ်အတိင်ုး မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ေပးေစလိမု  ရလိေုကာင်း 
ှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍  
အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု 
၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:ဝဝ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆို 
လ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါ 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက ်
များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်း 
များှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမး်အစရှိသည်တိုကို 
သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားကိုယ်ေရှေနလက်
ထဲတွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မ ီ
(၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

             (ေစာေအာင်ထူး)             (ေစာေအာင်ထူး)
       ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)       ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

''အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာ''''အစည်းအေဝးအေကာင်းကားစာ''

[ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ပုဒ်မ ၁၁၆ (င)(၂) အရ][ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ပုဒ်မ ၁၁၆ (င)(၂) အရ]
Sirius Guild Game Co.,Ltd သည်  မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချြခင်းအား 

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ြပချက် ရယူမည့်အစည်းအေဝးကိ ုေအာက်ပါ 

အစအီစ်အတိင်ုး ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်-

အစည်းအေဝးကျင်းပမည့်ေနရက ် -  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်

အစည်းအေဝးကျင်းပမည့်ေနရာ  -  No.6,Ground Floor, Room 1, 

       Lot 7, Thumingalar Road (1),

      Thumingalar Housing ,   

      Thingangyun  Tsp, Yangon

အစည်းအေဝးကျင်းပမည့်အချနိ ် -  နံနက် (၁၁:ဝဝ) နာရီ

Sirius Guild Game Co.,LtdSirius Guild Game Co.,Ltd

Tel No. 09-757913867, Email:  longteng13867@gmail.comTel No. 09-757913867, Email:  longteng13867@gmail.com

ဦးကည်(ဘ)ဦးထွန်းလ  င် (ေအေအ-၀၄၃၉၃၈) သိေစရန်ဦးကည(်ဘ)ဦးထွန်းလ  င် (ေအေအ-၀၄၃၉၃၈) သိေစရန်
လူကီးမင်းေရာင်းချထားပီးြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ ်

(ယခင် ကည့်ြမင်တိုင်အေရှတိုက)်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈-စီ)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၂/စ)ီ အနက်မှ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေပ(၂၅x ၅၀) အကျယ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေဝဠဝန် 

(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၆ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပံုတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် လုိအပ် 

ေနသည့်အတွက် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုှင့် 

လာေရာက်ဆက်သွယ်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တရားဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)                ေဒ စိုးစိုး (LL.B)ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)                ေဒ စိုးစိုး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၆၄၆၁)                (စ်-၇၁၉၃)(စ်-၆၄၆၁)                (စ်-၇၁၉၃)

အမှတ်(၄၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၄၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၃၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၀၃၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၆၈၈

} {



ဇွန်   ၁၅၊    ၂၀၂၂

Facebook လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာတွင် Facebook လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာတွင် 

(Shin  Thant Account ှင့် Ma Htay Htay Hlaing Account) (Shin  Thant Account ှင့် Ma Htay Htay Hlaing Account) 

ဖွင့်လှစ်သုံးစွဲသူှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဖွင့်လှစ်သုံးစွဲသူှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
Shin Thant Account Shin Thant Account  ှင့် Ma Htay Htay Hlaing AccountMa Htay Htay Hlaing Account ှစ်ခုအား 

တစ်ဦးတည်းအသုံးြပေနသူသည ်လူမ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုြဖစ ်ေသာ 

Facebook အား အသုံးြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ မဂ  လာဒုံမိနယ် 

တွင် ေနထိင်ုသည့ ်ဦးိင်ုဝင်းေအာင်ှင့ ်ဇနီး ေဒ သမခု(ခ) ေဒ သန်းသန်းေဌးတိုအား 

မဟတ်ုမမှန်လမ်ိညာပီး ဆက်သွယ်ေရးလမူ ကွန်ရက်ကိအုသုံးြပ၍  Post တင်ကာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများ  ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေအာင်  အသေရညိးွမ်းေအာင ်

ရည်ရယ်၍လည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင် လူမ စီးပွားေရးထိခိုက်ပျက်စီးေစရန ်

ရည်ရယ်၍  လည်းေကာင်း၊ ေဆွမျိး ညီအစ်ကုိ ေမာင်ှမ မိတ်ေဆွများကားတွင် 

အရှက်ကွဲေစရန ် ရည်ရယ်၍ လည်းေကာင်း Facebook  ေပ တွင် မဟုတ်မမှန် 

ေရးသားေဖာ်ြပခ့ဲေကာင်းသိရိှရပါသည်။ ထုိသုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွများ၏ ဂုဏ်သိက ာကုိ 

ကျဆင်းေစရန်   ရည်ရယ်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းသည ်  ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ 

၆၆(ဃ)ပါ ြပ  ာန်းချက်ကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ရာေရာက်ေကာင်း သေိစအပ်ပါ 

သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများ၏ ဂုဏ်သိက ာကို ထိခိုက်ပျက်စီး 

နစ်နာေစရန် ရည်ရယ်၍  မမှန်မကန် ေရးသား၍ Post  တင်ခ့ဲေသာ Shin Thant Shin Thant 

AccountAccount  ှင့ ်Ma Htay Htay Hlaing AccountMa Htay Htay Hlaing Account တိုအား တစ်ဦးတည်းအသုံးြပေနသ ူ

သည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေတာင်းပန် 

ရန်ှင့် ြဖစ်ရပ်မှန်များကို ရှင်းလင်းေပးပါရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေြဖရှင်းေတာင်းပန်ြခင်းမြပပါက က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများ 

နစ်နာမ များအတွက် ရာဇဝတ်ေကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေကာင်း 

အရေသာ်လည်းေကာင်း တရားစဲွအေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း AccountAccount ပိင်ုရှင် 

ှင့် အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

အမှတ်-၅၀၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၀၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၈)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၁၁)၊ အလျား(၄၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပ 
အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ စန်းအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ တစ်ထပ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် 
ဦးေသာ်ဦးစံ [၇/တငန(ိုင်)၀၁၅၂၅၄]မှ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ဦးေရ သိန်းြမင့်ဦးေရ သိန်းြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမျိးသိန်းထုိက် [၁၂/အစန(ုိင်)၀၆၂၃၃၅]  ကုိင်ေဆာင်ထားသူက  ရန်ကုန်မိ၊ 

မိရာှင့်အုိးအိမ်ဦးစီးဌာနတွင် ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၃)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၃၈၅)၊ ေပ(၄၀x၆၀) စတုရန်းေပရှိ ဦးြမေသာင်းအမည်ေပါက်(ပါမစ်)ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ထံမှ ကာလ 
တန်ဖိုးေငေွပးေချပီး အပီးအပိင်ုဝယ်ယလူက်ေရာက်ရရိှထားပါသည်။ ယခအုခါ ယင်းပါမစ်ေြမကွက်အား ပါမစ်အတ ု
ြပလပ်ုကာ လိက်ုလေံရာင်းချေနေကာင်း စုစံမ်းသရိှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးမျိးသန်ိးထိက်ုလက်ဝယ်ရိှ ဦးြမေသာင်း 
အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်သည်သာအစစ်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ေဇယျာထွန်း(LL.B) ဦးမိုးဆက်(LL.B) ဦးေကျာ်ေဇယျာထွန်း(LL.B) ဦးမိုးဆက်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၁၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၄၂၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၁၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၄၂၆)

အမှတ်(၁)၊ Shop House  အိမ်ရာ၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁)၊ Shop House  အိမ်ရာ၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၄၀၃၂၊ ၀၉-၇၆၄၂၄၄၀၃၂၊ ၀၉-၇၉၈၀၀၂၄၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၄၀၃၂၊ ၀၉-၇၆၄၂၄၄၀၃၂၊ ၀၉-၇၉၈၀၀၂၄၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၅၁၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၁၇၊ ပလုရဲတနာလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(ေတာင်ပိုင်း) ဦးတင်ဝင်း(ISN-၂၄၉၆၁၁) အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်းကွယ်လွန်၍ ဇနီး 

ြဖစ်သူ ေဒ ဆန်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၂၉၀၆၉]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပီး၊ တစ်ဦး 

တည်းေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် ၁၁၃၉/၆-၇-၂၀၂၁၊ အသသိက်ေသ 

(၂)ဦး၏ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ဂရန်မရူင်း၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း 

တင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်၊ သွပ်မိုးအုတ်ကာ(၁)လုံးရှိပီး၊ ေပ(၂၀x၆၀)အား အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ေရာင်းချထားပါသည်။ ေပ(၂၀x၆၀)အား အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူေဒ ကည ်

ကည်ခုိင်မှ ေဒ ဆန်း၏ ပုိင်ဆုိင်ေြမပံုေလ ာက်ထားြခင်းအားသိရိှပီး၊ ကန်ကွက်ရန်မရိှ 

သေဘာတူညီေကာင်းတင်ြပ၍    ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်းေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနပဲခူးတိုင်းေဒသကီးေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘ  ာေရးှစ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘ  ာေရးှစ် 

တိင်ုးေဒသကီး(ေငလွုံးေငရွင်း/ေဒသဖံွဖိးေရး)ရန်ပုေံငတွိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးလက်လမ်း၊ တိင်ုးေဒသကီး(ေငလွုံးေငရွင်း/ေဒသဖံွဖိးေရး)ရန်ပုေံငတွိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးလက်လမ်း၊ 

တတံား လပ်ုငန်းများအား လပ်ုငန်းတင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရန် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယြူခင်း။တံတား လုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း။

၁။ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခ ုဘ  ာေရးှစ်တွင် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးလက်လမ်း၊ တတံားလပ်ုငန်းများအား လပ်ုငန်းတင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက် 

ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအတွက် ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်-

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - (၁၆-၆-၂၀၂၂)(ကာသပေတးေန )

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ ေနာက်ဆုံး - (၂၉-၆-၂၀၂၂)(ဗုဒ ဟူးေန )

 ေရာင်းချမည့်ရက်

 တင်ဒါ Deposit ေနာက်ဆုံး - (၂၉-၆-၂၀၂၂)(ဗုဒ ဟူးေန )

 တင်သွင်းရမည့်ရက်

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ ေနာက်ဆုံး - ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )

 ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ရက်

 လုပ်ငန်းတင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်လမ်း 

 ေနာက်ဆုံးြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ေနရာ   ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

 လုပ်ငန်းတင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊  ေကျးလက်လမ်း 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

 လုပ်ငန်းတင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ေကျး

 ေရာင်းချမည့်ေနရာ  လက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး။ (အေရှမိေရှာင်လမ်းှင့ ်

ကလိ-ရှမ်းရာကီးလမ်းကား)

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ (၃၀-၆-၂၀၂၂)

ရက်ထိ ုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနများတွင ်လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၉၀၃

  ေကျးလက်လမ်း ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၉၀၂

  ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၉-၆၈၂၁၁၀၄၂၃

 လက်ေထာက ် ြပည်ခိုင ် ဖုန်း- ၀၅၃-၂၀၂၆၅၂၃

  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

 လက်ေထာက ် သာယာဝတီခိုင်၊ ဖုန်း- ၀၅၅-၂၂၃၁၁၈၃

  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

  တင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ  တင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၀)၊ ဦးeာဏလမ်းဟ ု

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေဒ စန်ိတင် (AA-၀၉၂၉၂၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက် 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (ေပ ၂၀ x ေပ ၆၀)ရှိ (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း)ဂရန်မူရင်းေြမှင့် ေြမေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိမိဝယ်ယူလက်ဝယ်ထားရိှစ် ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း 
ကတြိပသ ူဦးထွန်းေနာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၆၈၅၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး  ေရာင်းချခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်
ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း 
မရူင်းများတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                                                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R)ေဒ သဇင်ေအး (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.R)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ အလင်းေရာင(်၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၄၇)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ ှစ်ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၊ တတိယထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၁၂ ၁၂  ေပ x ၅၀ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီး 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ယုယုမာ [၁၂/ကတန(ိုင်)၁၀၄၉၆၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)

များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေဇာ်မင်းိုင်(LL.B) ေဒ အိ ာကည်တင်(LL.B,D.I.L) ဦးေဇာ်မင်းိုင(်LL.B) ေဒ အိ ာကည်တင(်LL.B,D.I.L)

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

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၇၇၆၉၁ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၇၇၆၉၁ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁

တိုက်အမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ(ဘီ)၊ ဘယသုဒ ိလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်စံြပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက်အမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ(ဘီ)၊ ဘယသုဒ ိလမ်း၊ ပုသိမ်ွန်စံြပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၈)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာရဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁၁)၊ ေြမအမျိးအစားှစ(်၆၀)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၄၀x ၆၀)ေပရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးနီလာ [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၂၇၂၃]ထံမှ 

ေဒ လဲ့ှင်းြဖ[၁၂/သဃက (ိုင်)၁၆၀၇၇၉]က ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်

ပါက အေရာင်းအဝယ်အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လဲ့ှင်းြဖ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၀၇၇၉]ေဒ လဲ့ှင်းြဖ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၀၇၇၉]

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၃၀၀၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၃၀၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 

စွမ်းအင်လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၆၈၈) (၄၀x ၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေအာင် 
ေဇာ်မင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၂၈၁၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်
ေြမေပ ရိှ တစ်ထပ်တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အမည် 
ေပါက်ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား 
ပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်
ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသရိှိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

ေဒ တင်တင်လှ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၄၁၃၄၉]ေဒ တင်တင်လှ[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၄၁၃၄၉]
(၂၁၁)၊ ခေရလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်။(၂၁၁)၊ ခေရလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၅၁၂၆၅၉၈ဖုန်း- ၀၉-၅၁၂၆၅၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၁/ပုဗ သီရိေြမာက်ရပ်၊ သုခဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၂၁၇၂၇)၏ ေြမငှားစာချပ်မူရင်း 

ေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ ကည်ကည်စမ်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၃၆၂၀၃] 

အဖအမည်၊ ဦးချစ်လ  င်မှ ေြမငှားစာချပ် မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက် 

မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ အမ်ိေထာင်စ ု

စာရင်းမိတ တင်ြပပီး  ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 

ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 

ှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများှင့်အည ီထုတ်ေပးထားသည့ ်ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေြမငှားစာချပ်မူရင်းအား 

ပယ်ဖျက်၍ ေြမငှားစာချပ်မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၉၄၁၈]ှင့် ေဒ ေအးသဲသဲ 

ထွန်း[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၆၇၅၅]တိုက ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၈၃၈၅]၊ ဦးဝင်းထွန်း [၇/

ပတန(ိုင်)၁၂၄၇၆၉]၊ ေဒ ေဌးေဌးြမင့် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၈၃၈၆]တိုထံမှ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်ြမစ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၁၁၂ေပx အန ံ

၄၀ေပ) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ သွပ်မုိး၊ ပျ်ကာ၊ ပျ်ခင်း ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေင ွတစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ုံးချန်ိအတွင်းလာေရာက် ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ ထုိသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်၍ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

  န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ-

 ၁။ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း  ဦးလှဦး(စ်-၃၅၇၂) ေဒ သွယ်မာဝင်း(စ်-၁၄၅၃၂) ၁။ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း  ဦးလှဦး(စ်-၃၅၇၂) ေဒ သွယ်မာဝင်း(စ်-၁၄၅၃၂)

  [၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၉၄၁၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  [၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၉၄၁၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

 ၂။ ေဒ ေအးသဲသဲထွန်း အမှတ်-၅၀၊ အခန်း(စီ-၂) ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊  ၂။ ေဒ ေအးသဲသဲထွန်း အမှတ်-၅၀၊ အခန်း(စီ-၂) ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

  [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၆၇၅၅]   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၀၂၂၃  [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၆၇၅၅]   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၀၂၂၃

အမည်ေြပာင်း အမည်ေြပာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊    ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၊  အ .မ .က(၃၅)ေကျာင်း    
Grade 3မှ ဦးခိင်ုမိုး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၂၇ 
၄၃၉]၏သမီး   မအိေကခိုင်မိုးအား 
မယွန်းသီရိထွန်းဟု ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

မယွန်းသီရိထွန်းမယွန်းသီရိထွန်း

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်
ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”

“ယာ်အမှတ်      6I-9728၏ 
ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့်    ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

“က-ည-န၊ ခုိင်ံုး“က-ည-န၊ ခုိင်ံုး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)”(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)”

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၂၀၂၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၂)

ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်ေန ဦးြမင့်လွင်[၁၂/အလန(ုိင်)၀၀၈၁၄၉]ှင့် ေဒ ေမာ် 

ေမာ်ခင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၁၀၀၂]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ သားအရင်းြဖစ်သူ ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မင်း[၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၂၄၂၂၉၀]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိဘတို၏ ဆိုဆုံးမမ များကို နာခံြခင်း 

မရိှဘဲ မိဘများခွင့်မလ တ်ုိင်သည့် ကိစ ရပ်များ၊ စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များ 

အား အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲပ့ါသြဖင့ ်ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မင်းအား ယေနမှစ၍ သား 

အြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မင်းှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့က်စိ အဝဝကိမုဆိ ုမသိားစှုင့ ်သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှေကာင်း 

ှင့ ်လုံးဝတာဝန်ယြူဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်ေပးသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်ေပးသူများ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 (၁)ဦးြမင့်လွင် ေဒ ပန်းအိခိုင်(LL.B) (၁)ဦးြမင့်လွင ် ေဒ ပန်းအိခိုင်(LL.B)

 (၂)ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၃၂/၂၀၂၁) (၂)ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၁၃၂/၂၀၂၁)

  အမှတ်-၁၉၄၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်-၁၉၄၊ ပတ ြမားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

  ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။  ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၉/က)၊ ဟားခါး(၄)လမ်း၊ ေြမအကျယ် အလျား(၂၀ေပ)x အန(ံ၆၀ေပ)

ရိှ ဦးတင်သန်ိး အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်အမျိးအစားေြမ၊ ယင်းပါမစ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ 

အေဆာက်အဦ(ေရ/မီး)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဆိုေသာ ဦးတင်သိန်း(TGA-105000)[၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၉၈၉၂]အမည် 

ေပါက် ကိယ်ုတိင်ုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေြမကွက်၏ တန်ဖိုးအေပ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူက ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ(စရန်ေငွ)ေပးေချပီးြဖစ်၍ ဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သတူစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ေြမကွက် 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်ချပ်ဆိ ု

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိဣ ာြဖေဒ အိဣ ာြဖ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၀၇/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၀၇/၂၀၁၃)

အမှတ်(၁၅၆)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅၆)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉၅၁၁၃၈၉၂ဖုန်း-၀၉၅၁၁၃၈၉၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၅)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၈၅)၊ ြမကန်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆၈၀ ဟေုခ တွင် 
ေသာ ေြမချပါမစ်တွင ်ဦးစိန်ဝင်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၂၈၁၆]အမည်ေပါက(်အလျား 
၆၀ ေပ x အနံ ၄၀ ေပ) ၂၄၀၀ စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ မခဲွမစိတ်ရေသးသည့်  
ပါမစ်ေြမကွက်မ ှအကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၀ ေပxအနံ ၂၀ ေပ) ၁၂၀၀ စတုရန်း 
ေပရှိ ပုဏ မီလမ်းဘက်ြခမ်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ သီးပင်စားပင်အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ 
(၁၀၇)ရပ်ကွက်၊ ြမခွာညိလမ်း၊ အမှတ်-၉၁၇တွင်ေနထိင်ုပီး အဆိပုါေြမကွက်အား 
လက်ရိှထား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူဆုိသု ူဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၁၁၄၇၀၂]
ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေသာင်းထွန်းမျိး [၁၂/
ဒဂတ(ိုင်)၀၃၄၆၆၉]က တန်ဖိုးေငွ၏အချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခု 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)
ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစန်းထွန်း  LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B, D.B.L, D.M.L ဦးစန်းထွန်း  LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B, D.B.L, D.M.L
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၂၃၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၂၃၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈)

တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737, 09-795353475သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-448007737, 09-795353475

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း(အထက်လမ်း)၊ အမှတ်(၃၂၂)၊ (ေြမညထီပ်)၊ 

တုိက်ကုိ မျက်ှာမူ၍ကည်ေသာ်(ဝဲဘက်အခန်း)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ကုိယ်ပုိင်ေရစက်အပါအဝင် 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသ ူေဒ ကည်ကည်လင်း[၁၂/လမတ 
(ိုင်)၀၀၇၆၁၈]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း 
ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က န်ပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.L.ေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁/က)ေန  ေဒ ခင်သန်းလှ  (အဖ-ဦးလှဖူး)  [၁၂/အစန(ိုင်)၁၁၇၆၀၇] ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်-

က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သန်းလှသည် ေမာင်ြဖစ်သ ူဦးသန်းထွန်းလှ 
(အဖ-ဦးလှဖူး) [၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၇၂၆၁] ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ 
မင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (၁၁/က) ေနသအူား ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး 
၌ (၅-၄-၂၀၂၂) ရက်တွင် မှတ်ပံုတင်အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ အမှတ်-၅၇၃၇/ 
၂၀၂၂ ြဖင့် လ ဲအပ်ေပးခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ ၎င်းအား ကုိယ်စားလှယ်လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပ 
ရန် ဆ မရိှေတာ့ပါသြဖင့် အဆုိပါ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ယေနမှ 
စ၍  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I,L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B) ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I,L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)

အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ မ (၉) လမ်း၊ 

အမှတ် - F-164 ဟ ုေခ တွင်ေသာ စလစ်ေြမ အမျိးအစား၊ အလျား (၄၀)ေပx အနံ (၆၀)

ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  

အမည်ေပါက် ဦးလှေမာင် [၁၂/သလန(ုိင်)၀၄၉၄၀၈] ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ အဆက်အစပ် 

စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ရှိသူဟု အဆိုြပသူ ဦးစည်သူထွန်း [၁၂/

သခန(ိင်ု)၀၉၈၁၉၂] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၁၃-၆-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူခေံြမကွက် 

အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတစိာချပ်ြဖင့ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက် 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့်ရိှသမူည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါ 

က ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မတ်ိေဆထွသံိုြဖစ်ေစ လာေရာက် ဆက်သွယ် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးရဲမင်းေအာင် ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး (LL.B) ဦးရဲမင်းေအာင ် ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး (LL.B)

 [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၆၆၇၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၁၂/၂၀၁၈) [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၆၆၇၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၂၁၂/၂၀၁၈)

  အမှတ်-၇၊ သီတာလမ်း (သွယ်)၊ ဒရ်ဂါရပ်ကွက်  အမှတ်-၇၊ သီတာလမ်း (သွယ်)၊ ဒရ်ဂါရပ်ကွက်

  သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။  သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

  Ph:၀၉-၄၂၀၂၆၈၀၈၄  Ph:၀၉-၄၂၀၂၆၈၀၈၄

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ဘ  ာေရးှစ်တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနသည ်ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၊ အဏုြမေရာင်ြခည်ြဖင့် ေရာဂါရှာေဖ ွ
ကုသေရးဌာန၊ PET/CT and Cyclotron Center ရိှ  Cyclotron and QC Labတွင် 
လုိအပ်ေသာ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများအား ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ် 
ပါသည်။

တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရး 
ေကာ်မတီ၊ ံုးအမှတ်(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ဆက်သွယ် စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။
ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်
စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - (၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၁၁၅၄၄၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၃၄
 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 ကုသေရးဦးစီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာန
 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMARTHE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF ELECTRIC POWERMINISTRY OF ELECTRIC POWER

ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISEELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE
Date.  15th June, 2022

Invitation to Bid for implementation of Ground Mounted Invitation to Bid for implementation of Ground Mounted 
Solar  Power  Plant Projects on Independent Power Solar  Power  Plant Projects on Independent Power 

Producer and Build – Operate - Own BasisProducer and Build – Operate - Own Basis
1. Electric Power Generation Enterprise (EPGE) seeks to invite 

tender for the purchasing of electricity at Designated 
Connection Points from the Ground Mounted Solar Power 
Plant Projects on Independent Power Producer (IPP) and 
Build Operate Own (BOO) basis.

2. The Concession period shall be twenty (20) years from 
Commercial Operation Date(COD).

3. The Tender Form can be purchased within office hour 
from the tender announced date at following office either;

 (1) Procurement Department,
  Electric Power Generation Enterprise,
  Building 27, Nay Pyi Taw, The Republic of the Union 

 of Myanmar
                   (or)(or)
 (2) N0.39 Kanner Road , Ahlone Power Station , Ahlone 
  Township Yangon, The Republic of the Union of 
  Myanmar
4. The Tender Form fee is Myanmar Kyat three hundred 

thousand (Kyat 300,000) only.
5. The bid submission date is 1515thth August, 2022 at (10:00) hr, August, 2022 at (10:00) hr, 

Myanmar Standard Time.
6. Bidders shall prepare the proposals in accordance with 

the Invitation for Bid and Request for Proposal (RFP).
Bidder’s Proposals must be submitted on time. Any late 
proposal shall be rejected.

7. The necessary information of this tender can be inquired 
within office hour via calling the phone numbers or 
sending mail to the Email;

 Electric Power Generation EnterpriseElectric Power Generation Enterprise
 Ministry of Electric Power Ministry of Electric Power
 Building 27, Nay Pyi Taw Building 27, Nay Pyi Taw
 Ph+95 9256323643, +95 9448543062 Ph+95 9256323643, +95 9448543062
 epgesolartender22@gmail.com epgesolartender22@gmail.com



ဇွန်  ၁၅၊   ၂၀၂၂

တိုက်ခန်းကျယ်တိုက်ခန်းကျယ်

ငှားရန်ရှိသည်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး၊  ေကျာက် 

ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊      တာေမွ 

ေပ(၂၅x၅၀) တုိက်ခန်းကျယ် ခန်းလံုး 

ြပည့် ေက ြပားခင်းကပ်ပီး၊ ှစ်ခန်း 

တွဲ၊ သုံးခန်းတွဲ ငှားရန်ရှိသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၇၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၇၇ 

      -၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၉၉      -၀၉-၇၉၅၅၀၀၈၉၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်” “ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”် 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ 

သခင်စံေရ လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁၈)၊ ေဒ ထားထားခင+် ဦးြမင့်လွင် အမည် 
ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မရူင်းပါ ေြမအကျယ် (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀)အနက်မှ 
ေြမကွက်ကုိမျက်ှာမူလ င် ညာဘက်ြခမ်း ေြမအကျယ်(ေပ၂၀x ေပ ၆၀)ရိှ ေြမှင့် 
ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်ပါရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိမှာ ေဒ စန်း 
စန်းေအး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) ၀၆၃၉၇၅]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ဦးရန်ေအာင်ြမင့် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၇၈၅]မှ စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ဦးရန်ေအာင်ြမင့်၏  န်ကားချက်အရဦးရန်ေအာင်ြမင့်၏  န်ကားချက်အရ
ေဒ ဟန်နီထွန်းေဒ ဟန်နီထွန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) 
အမှတ်(၃၅/ ၆၄ဝ၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၃၅/ ၆၄ဝ၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်” “ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”် 
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ 

ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၇၆)၊ ဦးသန်းလွင်အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်မရူင်းပါ ေြမအကျယ် (၄၃ေပx၆ဝေပ)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိ 

ပါရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိမှာ ေဒ ြမင့်ကည် [၁၀/သတန(ိင်ု) 

၀၁၂၆၅၁]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့် [၉/မမန(ိုင်)၀၈၇၃၅၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း      

ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကုိပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်၏  န်ကားချက်အရဦးခင်ေမာင်ြမင့်၏  န်ကားချက်အရ

ေဒ ဟန်နီထွန်းေဒ ဟန်နီထွန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) 

အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်” “ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”် 
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ 

ေဇယျာဒပီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၉)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ 

(၁၈ေပ x  ၅၄ေပ)၊ ဒုတိယထပ် (၃-လ ာ)၊ တိုက်ခန်းအကျယ်(၁၈ေပx၅၄ေပ)ရှိ 

တိက်ုခန်း အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ ဦးဖိးေဝလင်း[၉/ညဥန(ိင်ု)၁၂၄ 

၈၃၉]မှ ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ဦးေအာင်ဝင်း 

[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၈၅၁၇၆]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 

မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအာင်ဝင်း၏  န်ကားချက်အရဦးေအာင်ဝင်း၏  န်ကားချက်အရ

ေဒ ဟန်နီထွန်းေဒ ဟန်နီထွန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B) (စ်-၁၅၃၆၉) 

အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ 

(VIP)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၃၅၅) ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် အလျား(၆၀)
ေပxအန(ံ၈ဝ)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိကိ ုေြမငှားဂရန်စာချပ်အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးဝင်းေမာင်ဦး[၉/မထလ 
(ိင်ု)၀၆၆၆၅၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးတင်ထွန်း[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၃၈၄၇]
က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ သီတာေအး (LL.B, D.B.L, D.M.L)ေဒ သီတာေအး (LL.B, D.B.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅ဝ၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅ဝ၇)

အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄ဝ၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅ဝ၄ဝ၆၉၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄ဝ၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅ဝ၄ဝ၆၉၄

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
၁။ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၁၇၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၄၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၈၊ (၁၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးေအာင်လွင်သူ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၄၈၆၅] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအားအမည်ေပါက ်ဦးေအာင်လွင်သ[ူ၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၄၈၆၅]
မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန် ပျက်စီးသွားသြဖင့် ဂရန်မိတ ထုတ်ေပးပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။ ဦးေအာင်လွင်သူမှ ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားလာရာတွင် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်ဂရန် ပျက်စီးေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခခံျက်၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်ကိယ်ုတိင်ုကတဝိန်ခခံျက်တို တင်ြပေလ ာက်ထား 
ခ့ဲပီး သီးြခားသတင်းစာေကာ်ြငာေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ကန်ကွက်သူမရိှသြဖင့် အမ တဲွ 
အမှတ်-အဂရ/ဂရမတိ -၂၀၂၁၀၀၂၈၆၄/၂၀၂၁ (၁၇-၅-၂၀၂၁) ြဖင့ ်ဦးေအာင်လွင်သ ူ
[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၄၈၆၅]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မိတ ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ု
ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေအာင်လွင်သ ူအမည်ြဖင့ ်ထုတ်ေပး 
ထားသည့ ်မရူင်းဂရန်စာအပ်ုကိ ုပယ်ဖျက်ပီးေကာင်းှင့ ်ဂရန်မတိ ခွင့ြ်ပေကာင်းကိ ု
ုံးတွင်းမိန် ြဖင့ ်မှတ်သားပီးေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ စံပယ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ေရ စံပယ် 

လမ်းတွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ ၂ခန်းတဲွ ၄ထပ်တုိက်ြဖစ်ေသာ တုိက်အမှတ်(F)၊ အခန်း 

အမှတ်(2)၊ အကျယ်အဝန်း၁၁၅၀စတုရန်းေပရိှ ေြမညီထပ်တုိက်ခန်း အေဆာက်အဦှင့် 

ယင်းတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ရိှသူြဖစ် 

ေကာင်း တင်ြပဝန်ခသံ ူဦးစိင်ုးေကျာ်ဝင်း(ဘ)ဦးစိင်ုးခိ[ု၉/မရမ(ိင်ု)၀၀၆၀၀၉]ထမှံ က ု်ပ် 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ

အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများြပည့်စုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 

ဆက်သွယ်ပီး လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်

သည့အ်ချန်ိအထ ိကန်ကွက်မည့သ်ေူပ ေပါက်ြခင်းမရိှပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်အား 

ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၁)

ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၇၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၅၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပရှိ ဦးေပါေလး 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ 

တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေကျာ်သူ[၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၃၈၄]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ဦးစိုးြမင့ဦ်းက ေြမကွက်တန်ဖုိး၏ တစ်စတ်ိတစ် 

ပိုင်းကိ ုစရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း၊ မရူင်းအေထာက်အထားအြပည့အ်စုှံင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာလင်းေကျာ်(LL.B)ဦးေစာလင်းေကျာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၆၆)

အမှတ်(၄၉၃)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။အမှတ်(၄၉၃)၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၀၉၀၃၅၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၀၉၀၃၅၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အ.လ.က(၁)

Grade-9 မှ  ဦးေမာင်ြဖ[၁၁/ရဗန 

(ိုင်)၀၆၁၇၀၄]၏သမီး မဆုလဲ့စ ာ 

အား မစုလဲ့စ ာဟု ေြပာင်းလဲေခ ပါ 

ရန်။                      မစုလဲ့စ ာ မစုလဲ့စ ာ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၄-၆-၂၀၂၂ရက် ေကးမုံသတင်းစာ 

စာမျက်ှာ(၂၉)ပါ သုံးခွမိနယ်ရှိ ဦးြပး+ 
ေဒ ဝက်တို ကျန်ရှိခဲ့ေသာ အ ေမွပစ ည်းများ 
ှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာ ြခင်း 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ချိချိေမ း+၁ 
ေကာ်ြငာတွင် အမှတ်စ်(၆) ကျန်စစ်လမ်းှင့် 
ယုဇနလမ်းေထာင့်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးသီတာလ  င်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၆၄၇၅]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ“ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ(၂၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၉၄/ခ)၊ (၆လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီ(၂၁)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၉၄/ခ)၊ (၆လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း 
အပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံအလင်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”အပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံအလင်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ “ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း[၁၃/
နဆန(ိုင်)၀၃၀၉၉၃]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀) ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B) ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀)
 (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)              (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)             
 တရားလ တ် ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ် ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ေမာင်ရဲေကျာ်သူအား သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေမာင်ရဲေကျာ်သူအား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၇၁)၊ ေြမညီထပ်တွင်ေနထိုင်သ ူဦးေမာင်လင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၁၀၉]ှင့် 

ေဒ လင် တ်ဟွီ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၄၅၀၃]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည-်

က ်ုပ်အမ သည်များြဖစ်သည့ ်ဦးေမာင်လင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၁၀၉]

ှင့ ်ေဒ လင် တ်ဟီွ [၁၂/လမတ(ိင်ု) ၀၁၄၅၀၃]တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ရေဲကျာ်သ ူ

[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၃၁၅၄၉]သည် မဘိများ၏ ဆုံးမစကားအား လုံးဝနားမေထာင်ဘ ဲ

ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာ လုပ်ရပ်များကိ ု၎င်း၏ စိတ်သေဘာအတိုင်း အကိမ်ကိမ်ြပ 

လုပ်သြဖင့ ်ေမာင်ရဲေကျာ်သူအား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်

၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ ရပ်များအားလုံးကို လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၃၆)ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၃၆)

တိုက်(၁၂၇)၊ အခန်း(၆)၊ ရန်ိုင်လမ်းသွယ်(၅)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။တိုက်(၁၂၇)၊ အခန်း(၆)၊ ရန်ိုင်လမ်းသွယ(်၅)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၉၉၅၈၊ ၀၉-၄၃၀၉၅၄၈၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၉၉၅၈၊ ၀၉-၄၃၀၉၅၄၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၉၃၃) ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၉၃၃၊ စည်ပင်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံ မိသစ် (ေတာင်ပိုင ်း)  မိနယ်၊ 
ဦးြမငိမ်း(LMA-၀၄၇၆၉၈) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)  ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန် 
အမည်ေပါက် ဦးြမငိမ်း(ခင်ပွန်း) ြဖစ်သူ 
ကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၄၅၁၆၉]မှ တရားဝင် 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး တစ်ဦးတည်း 
ေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၆၉/၂၀၂၂(၅-၁-၂၂)၊  အသိသက်ေသ 
(၂)ဦး၏ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ 
ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေြမပုံေလ ာက်
ထားလာပါသည်။ ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ (၂)ထပ် သွပ်မိုး၊ ပျ်ကာ(၁)
လုံးရှိပီး    ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပါသြဖင့ ်
ပုိင်ဆုိင်ေြမပံုေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ ေဗဒါ (၂)လမ်း၊ ေြမတိုင်းအကွက်အမှတ ်(၇၅၃/က) 

ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ် 

အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင်  ဦးေမာင်လှ [BT-010566]  အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှပီး ယခုအခါ 

တွင် ဦးေမာင်လှ၏သားြဖစ်သ ူဦးေအာင်ြမင့်ဦး [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၃၆၂၂] မှ တရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းမ ှေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ၎င်းေြမကွက ်အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)  ကို ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  ယခအုေရာင်းအဝယ် 

အား ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက် 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ချမ်းေြမ့မွန်(စ်-၁၇၅၁၀) ေဒ ြမတ်ဆုထွန်း (စ်-၄၉၀၄၆)   ေဒ ချမ်းေြမ့မွန်(စ်-၁၇၅၁၀) ေဒ ြမတ်ဆုထွန်း (စ်-၄၉၀၄၆)  

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 အမှတ်(၇၄၉)၊ သ ာလမ်း၊(၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၇၄၉)၊ သ ာလမ်း၊(၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၉၅၇၃၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၂၉၀၁၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၉၅၇၃၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၂၉၀၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်းှင့ ် ငှက်ေပျာေတာလမ်းေထာင့်၊ တိုက်အမှတ် (၁)၊ 

(၂) ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ မှ  ဒုတိယထပ် (ေြခရင်းခန်း)၊ (၃-ဘီ) တိုက်ခန်းသည်  ေြမရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ သိန်းေအာင် [၁၂/
စခန(ိင်ု)၀၂၂၇၆၃] +ေဒ ြမင့စ်န်ိ [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၁၉၇၆] ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာ ဦးေအာင်သန်းြမင့ ်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၅၉၃၃]တို အကျိးတ ူ
ကန်ထိုက်တိုက ်ေဆာက်လုပ်ရာမ ှေြမရှင်ေဒ သိန်းေအာင် အကျိးခံစားခွင့်ရရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒ သိန်းေအာင်မှာ (၁၂-
၃-၂၀၂၂) ရက်တွင်  ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူသားသမီးများြဖစ်ေသာ  ေဒ ကည်ကည်ြမင့ ်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၁၉၈၇]၊  ေဒ စန်းစန်း 
ွန် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၂၃၈၅]၊ ဦးေဇာ်မျိးထွန်း [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၇၉၆၇]တိုက တရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်း 
ကိ ု ေဒ ြမကသင်း [၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၁၀၉၁]က  ဝယ်ယူရန်အတွက် သားသမီး(၃)ဦးထံသုိ တုိက်ခန်းတန်ဖုိးမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ 
(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍  ကန်ကွက်မ မရိှပါက တိက်ုခန်း အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမကသင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမကသင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၉/B)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၃၄)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်း 

ရှိ ေဒ သီသီဟန်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၆၃၄)၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ဆက်စပ် 

တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုေြမအမည်ေပါက ်ေဒ သီသီ 

ဟန်ထံမှ ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးတိုးေမာင်[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၅၇၁၄]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပး 

ေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ

ှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်

 LL.B, W.I.P.O(Swit) LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.I.P.L,  LL.B, W.I.P.O(Swit) LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.I.P.L, 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၂) W.I.P.O(Swit)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၂) W.I.P.O(Swit)

      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၄၁)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၄၁)

အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၉၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၉၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃

ေပျာက်ဆုံးြခင်းေပျာက်ဆုံးြခင်း
က န်ေတာ် ဦးစိုးပိင်ု CDC/07986 

၏  All in one စာအပ်ု ခရီးသွားရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-420017055Ph:09-420017055

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၁၅၊   ၂၀၂၂

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

ေဒ ခင်ကည်(ခ)အန်တီစီေဒ ခင်ကည(်ခ)အန်တီစီ
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၄)၊ (၈၈)လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်ေန 

(ဦးေကျာ်ဟိုး-ေဒ ခင်ွန် )တို၏သမီးေထွး၊ (ဦးေကျာ်ထွန်း)၏ဇနီး၊ 

(ဦးေအာင်မင်းဦး)၊  ဦးeာဏ်ထွန်း-နန်ဂျးေမ၊  ဦးေသာ်တာထွန်း-

ေဒ စိုးစိုးသန် ၊ ဦးေဇာ်မင်း-ေဒ နီလာထွန်း၊ ဦးေကျာ်စွာထွန်း-ေဒ ခင် 

မျိးလွင်၊ ဦးသိ ာထွန်း-ေဒ ွန်ွန်စ၊ံ  ဦးတင်ေအာင်ထွန်း၊ (ဦးေအာင် 

ေကျာ်ေထွး)-ေဒ  ွယ်နီထွန်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊ ေြမး ၁၁ 

ေယာက်၊ ြမစ် တစ်ေယာက်တို၏အဘွားသည် ၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် 

၁:၁၅ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက်  နံနက် 

၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်ဇင်ဦးသန်ဇင်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

ဟသံာဝတ(ီ၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၄၄-ခ)ေန ေဒ တင်တင်ဦး၏ 
ခင်ပွန်း၊   ဦးေအာင်ေကျာ်မျိး-ေဒ ဇင်မာဦးတို၏ဖခင်၊ 
ေဒ ေပ ြမင့်၏အစ်ကို၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ဦး၊ မအိသ ာပိုင် 
တို၏ဦးေလး၊ မေရ ယေသာ်ေမ၊ ေမာင်ေသာ်ဟိန်းသန်တို၏ 
အဘိုးသည် ၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) ည ၈:၀၇ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန 
၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်
ပါသြဖင့ ် ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်အသိေပး အေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါ 
မည်။)                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ တန်ေဆာင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ တန်ေဆာင်း 

ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ခင်စုေဒ ခင်ခင်စု
ယုဝတီကဗျာရှင် ွဲမွန်(မာလာမိင်)ယုဝတီကဗျာရှင ်ွဲမွန်(မာလာမိင)်

(Teacher Olga Syne)(Teacher Olga Syne)

B.A, B.EdB.A, B.Ed

(St. phelomena’s convent) (အ.လ.က-၃၊ မဂ  လာဒံု) (အ.ထ.က-၂၊ စမ်းေချာင်း)(St. phelomena’s convent) (အ.လ.က-၃၊ မဂ  လာဒံု) (အ.ထ.က-၂၊ စမ်းေချာင်း)

အသက် (၈၆)ှစ်အသက် (၈၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးဘဆုိင်-ေဒ ခင်လံု)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးဘေဆွ-ေဒ ေဒ ေချာ)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ အမှတ်(၁၂၅)၊ ွယ်သာဂလီမ်း၊ ပလုဲမိသစ် (ေြမာက်ဦးဆရာေတာ် 

ေကျာင်းအနီး)၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ေန [ဦးေမာင်ေမာင်ေအး (ငိမ်း၊ T.T.C၊ ြပည်လမ်း၊ 

ထ-၁၊ ဥက လာ၊ သမိင်ုးသင်ြပနည်းဌာန၊ ပညာေရးတက သိလ်ု)]၏ဇနီး၊ ေဒ သင့သ်င့သ် ူ

(သံသာေအး)၊ ဦးမျိးဆိုင်(ကိုေမာင်)-ေဒ ခိုင်သက်သက်ိုင် (လုံေမ လက်ဖက်ှင့် 

အေကာ်စုံ၊ EAT ME MOBILE COFFEE)တို၏မိခင်၊  မေမသက်ဆိုင်၊ မဆုသက်ဆိုင် 

တို၏အဘွား ေဒ ခင်ခင်စ(ုTeacher Olga)သည် ၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) ည ၇:၃၀ 

နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါေသာေကာင့ ်

ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး 

သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိး၊ တပည့်သားသမီးများအား အေကာင်းကား 

အသိေပးအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန )တွင် 

ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေအာင်သခု(၂၄)လမ်း၊ 

မိုးဦးပန်းတိုက်၊ တိုက်အမှတ်(၁၂၁၃/က+ခ) ပထမထပ်(ေြခရင်းြခမ်း)အခန်းဟု 
ေခ တွင်သည့် အကျယ် (၁၉x၅၅)ေပရှိ တိုက်ခန်း(ေရ+မီး)အပါအဝင် ယင်း 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင် 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ေဒ ွန် မိင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၀၄၀၃]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံး 
သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာြမင့်ေဒ သ ာြမင့်

LL.B,(Law),B.A(Dramatic Arts)LL.B,(Law),B.A(Dramatic Arts)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၀)

ဖုန်း- ၀၉-၄၄၈၀၂၃၂၃၄ဖုန်း- ၀၉-၄၄၈၀၂၃၂၃၄

 ေဒါက်တာေဒ ခင်အုန်းကည်(ငိမ်း) ေဒါက်တာေဒ ခင်အုန်းကည(်ငိမ်း)
တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲတာဝန်ခံဆရာဝန်၊ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ မဂ  လာေတာင်ွန်ကီး 

ရပ်ကွက်၊  ေကျာင်းလမ်း၊  အမှတ် (၆)ေန  (ဦးေကျာ်ငိမ်း-

ေဒ ကင်မိင်)တုိ၏သမီး၊ (ေဒ ခင် ပံးကည်)၊ (ဦးလှတင်-ေဒ ခင် 

လုံးရ)ီ၊ (ေဒ ခင်ရသီန်ိး)တို၏ညမီ၊ ေဒါက်တာညညီလီင်း- ပါေမာက  

ေဒါက်တာတင်မိုးြဖ (ပါေမာက /ဌာနမှး၊ ကေလးကျန်းမာပညာ 

ဌာန၊ ေဆး-၂၊ ရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီး)၊ ဦးသာထွန်း-ေဒ တင် 

မိုးသူတို၏အေဒ ၊ ေမာင်ထွဋ်လင်းဦး၊ ေမာင်ဘုန်းြမတ်သာတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒ ခင်အန်ုးကည်သည် ၁၁-၆-၂၀၂၂ ရက် 

ညေန ၅:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၂-၆-၂၀၂၂ ရက် 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား အေကာင်းကားအပ ်

ပါသည်။                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ -၂၆ ပါ (၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ -၂၆ ပါ 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၅၉၈]ှင့် အများသိေစရန် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆ ွ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၅၉၈]ှင့် အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ စံရိပ်ငိမ(်၆)လမ်း၊ တိုက်အမှတ(်၃)၊ 

(၆-လ ာ) ေပ(၂၅x၅၀)အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းအား ဦးေမာင်ေမာင်ဦး [၁၄/ပသရ 

(ိင်ု)၀၅၄၂၃၄]ထမှံ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဆ ွ[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၅၇၅၉၈]က ဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေပးထားသည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာကိ ုေကးမုံသတင်းစာတွင ်ထည့်သွင်းေကာ်ြငာခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းသည် ေြမရှင ်ေဒ ခင်မာရီှင့် ကန်ထိုက်တာတို 

ှစ်ဦးသေဘာတူ အခန်းခွဲေဝယူမ စာချပ်အရ ေြမရှင် ေဒ ခင်မာရီသာ 

ပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အမှန်တကယ်တိက်ုခန်း ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်မာရ၏ီ သေဘာတညူမီ မပါဘ ဲ

လ ဲေြပာင်းြခင်း၊   ေရာင်းချေပါင်ံှငှားရမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် 

လ ေဲြပာင်းြခင်းများ  မြပရန်ှင့်  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွှင့်  အများသိေစရန် 

ကန်ကွက်ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ ခင်မာရီ ေဒ ခင်မာရီ

 [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၂၂၀၉၀] [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၂၂၀၉၀]

 ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၃၀၆၆ ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၃၀၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၁၉၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၆၁၉)၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ ဦးေမာင်ေမာင်ခင်(HZA-၀၀၇၈၆၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ခင် (ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်ွဲ [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၈၈၄၉၅]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ ခင်ပွန်းဦးေမာင်ေမာင်ခင်၏ ေသစာရင်း၊ 
ဦးေမာင်ေမာင်ခင်၏ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေဒ တင်ဲွ၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ အမ်ိ ေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းတို 
တင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန ် ေြမပုံကူးှင့ ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဦးသိန်းေဌးဦးသိန်းေဌး
B.Com; C.P.A;D.M.A,D.A.T;A.P.AB.Com; C.P.A;D.M.A,D.A.T;A.P.A

CPA (9CPA (9thth BATCH) BATCH)

ASEAN Chartered Professional AccountantASEAN Chartered Professional Accountant

THEIN HTAY AND ASSOCIATES AUDIT GROUPTHEIN HTAY AND ASSOCIATES AUDIT GROUP

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန (ဦးေမာင်ဝင်း-ေဒ ခင်ေရ )တို၏သား၊ ရန်ကန်ုမိ၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ် ၊  စမ်းေရတွင်းလမ်း၊  အမှတ်(၁၆)ေန  (ဦးတင်ဝင်း-ေဒ ခင်သန်း)တို၏ 
သားသမက်၊ ေဒ ခင်ဝင်းဦး (Manager-Van Mulder Sheet Metal Inc.) (U.S.A)တို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်း၊ ကိုဟန်ထွန်းဦး [Experienced Associate-PWC (U.S.A)]၊ ကိုေဝယံမင်း  
[Accounting & Admin-New Image Landscape Company (U.S.A)]၊ ကိုeာဏ်ေသွးဟန် 
[ISSASPT & Chabot College(U.S.A)]တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ဦးဟန်ထွန်း(Bridbane)၊ 
ေဒ ေအးေအးခိုင် (ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင်)တို၏အစ်ကို၊ (ဦးအုန်းွန် )-ေဒ ကည်ကည်သန်း၊ 
(ဦးကည်ရ င်)-ေဒ ခင်ခင်စမ်းတို၏ ညီ/ေမာင်၊ ဦးေအာင်ြမတ်သူ(ဆန်နီ)-ေဒ ခင်မာဝင်း၊ 
ဦးလှသိန်းတို၏ အစ်ကို၊ တူ/တူမ ငါးေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဦးေလးသည ်၁၃-၆-၂၀၂၂ 
(တနလ  ာေန ) ည ၉:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် 
၉ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၇ 
နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် 
ေနအိမ်၌ ရက်လည်တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]                                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ကီးပွားေရး 

အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၁၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၃) အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ 
[၉/၀တန(ုိင်)၁၁၀၉၄၀] တုိက်ခန်းအား စာချပ်စာတမ်းြဖင့် အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူ 

ခဲ့သူ ေဒ ခင်သန်းြမင့် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၇၆၁၉]က တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်
စာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 
ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ဘုရား၊ ရဟန်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း ဒါယိကာမကီး

Dr. ေမခင်သွယ်Dr. ေမခင်သွယ်
B.Sc(Hon.),M.Sc,M.Res,Ph.D(Nuclear Physics)B.Sc(Hon.),M.Sc,M.Res,Ph.D(Nuclear Physics)

အသက် (၄၇)ှစ်အသက် (၄၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၇)၊ ပထမထပ်(ယာ)ေန 

(ဦးသန်းြမင့)်-ေဒ ုလွုင်တို၏သမီးငယ်၊ (ဦးေကျာ်ြမင့-်ေဒ ခင်သန်းဝင်း)တို၏ သမီးေခ းမ၊ 

ဦးသူမင်းထိုက ် (ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)၏   ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊    မအိေမဖူးေမာင ်

(1st  BDS)၊ ေမာင်သူရမင်းေမာင ်(Grade-8)တို၏  ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ဦးသန်းဝင်းဦး-

ေဒ မူမူလှ၊ ဦးရဲဝင်းထွဋ်-ေဒ ေအးမိစံ (အထက-၂ လသာ)တို၏ညီမ၊  ဦးေကျာ်ရာဇာ၊ 

ေဒ စသုက်ေကျာ်တို၏အစ်မ၊ တ/ူတမူ ငါးေယာက်တို၏အေဒ သည် ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) 

နနံက် ၁:၁၃ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၆-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် 

၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်    ၁၅၊   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 ။

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပေ်ရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း) 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း စစ်ေတွမိရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ေဆးကုသမ ခံယူေနသူများကို ကည့် အားေပး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒတိုယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း 

သည် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး(ကည်း)

မှ      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး     ဖုန်းြမတ်၊   

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊   အေနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာချပ်တိုင်းမှးတို လိုက်ပါ၍ ယေန  

နနံက်ပိင်ုးတွင်   စစ်ေတွမိရိှ တပ်မေတာ် 

ေဆးုံသို            သွားေရာက်ကည့် ပီး 

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွ၏ 

(၁၆)ကိမ်ေြမာက ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇွန်  ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ 

၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အဆုိပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွသုိ တက်ေရာက်ရန် ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပသတင်းမီဒီယာများအား ဖိတ်ကားထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏  (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇွန် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ  ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

 ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား MRTV-HD ၊ MRTV 

News ၊ MWD ၊  MWD Variety ၊  MITV ၊  MOI Website ၊  MOI Youtube ၊  MRTV Website 

ှင့် ြမန်မာ့အသံေရဒီယို၊  သဇင် FM ၊  မ ေလး FM ၊  ပ ဝတီ FM ၊ ေရ  FM ၊ ပတ ြမား FM ၊ 

FM ပုဂံ၊ ချယ်ရ ီ FM ှင့် Star FM တိုမှ တိုက်ိုက ်(LIVE) ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်သည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၆)ကိမ်ေြမာက် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ 

(၁၆)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို MRTV မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည် မိနယ်အချိ၌ အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမ  

ကိ ု မလိလုားသ ူ ိင်ုငေံရးအစွန်း 

ေရာက်များက   အကမ်းဖက် 

ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

စာမျက်ှာ » ၁၅

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက        ဒုတိယတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်        ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ကည်း)            ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  စိုးဝင်း  စစ်ေတွမိ 

တပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ေဆးကုသမ ခံယူ 

လျက်ရှိသူများအား  ကည့် အားေပး 

စကားေြပာကားစ်။


