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ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း မင်းြပားတပ်နယ်မှ အရာရိှ၊ စစ်သည် မသိားစဝုင်များအား 

ေတွဆုံအမှာစကား ေြပာကားစ်။

လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်တစ်ဦးေကာင်း တစ်ေယာက်ေကာင်း လုပ်၍မရဘ ဲ 

အဖွဲအစည်းစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ေအာင ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်

အဖွဲအစည်းလိုက် မိသားစုပုံစံ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ရသြဖင့် အချင်းချင်း နားလည်မ ှင့် စည်းလုံးညီွတ်ေနရန်လို

စာမျက်ှာ » ၉ စာမျက်ှာ » ၁၃

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၁၀

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၁၅

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး စုိးဝင်းသည် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ဖန်ုးြမတ်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ထင်လတ်ဦးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား လိက်ုပါ၍ ယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် မင်းြပားတပ်နယ်မှ 

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များအား တပ်နယ်ရိပ်သာ၌ ေတွဆုံ၍ အမှာစကား ေြပာကားသည်။

 စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတွင်   ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း  ဆရာဝန် 

များအြဖစ်         တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်  

ေလ ာက်လ ာေခ ယူလျက်ရှိြခင်းှင့်    ပတ်သက်၍ 

သိေကာင်းစရာ အေမး/အေြဖများ

ဖတ်စရာယေန

မဲဆ ရှင်တစ်ဦး သိမှတ်ဖွယ်

စာမျက်ှာ » ၁၁

၂၀၂၂  ခုှစ်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း 

ထုတ်ြပန်ြခင်းလုပ်ငန်း အသိေပးေကညာြခင်း

ကမ  ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ဆိုင်ရာ အေရးေပ  

ေကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွဲစည်းမည်



        

ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၀.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၀.၅

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၂.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၂၆

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၃၉.၅

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၃၁

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၇၂၉

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၈.၆၀

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၀၄

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၅

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၄၄၄ ၃,၃၃၇,၃၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၇၀၀ ၄၃ ၁၁၅,၅၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၅ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၂၅ ၄၃၇,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁ ၂,၆၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၁၁ ၂၈၃,၀၅၀

AMATA ၅,၅၀၀ ၅,၀၀၀ ၃ ၁၅,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ ဖံွဖိးတုိးတက်သည့် ုိင်ငံများ၏ လုပ်ငန်းတုိင်းတွင် သုေတသန 
လပ်ုငန်းများကိ ုထေူထာင်ထားကပီး စ်ဆက်မြပတ် ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ေနက 
သည်။ သေုတသနလပ်ုငန်းသည် လက်ငင်းေဆာင်ရက်ေနေသာ လပ်ုငန်းများအား 
အေထာက်အကူြပသည့်အြပင ်  ေရရှည်လုပ်ကိုင်ရသည့်လုပ်ငန်းများ   ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရးကိ ုအေထာက်အကြူပေစပါသည်။ ထိုေကာင့ ်သေုတသနြပလပ်ုရာမှ 
ေပ ထွက်လာေသာ အကျိးရလဒ်များကိ ုသြိမင်နားလည်ကသြဖင့ ်သေုတသနကိ ု
တန်ဖိုးထားေဆာင်ရက်ေနကသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက                  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 
ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည်   ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေနက ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ
နယ်ေြမရှိ   စိုက်ပျိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင ်   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ရှိသူများအားေတွဆုံ၍   စိုက်ပျိးေရးက   
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားရာတွင ်သုေတသန 
လုပ်ငန်း (Research and Development) သည် ိုင်ငံအတွက် အေရးကီးသည့ ်
လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် သုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ  လုပ်ငန်းဌာနများ၌ ထူေထာင် 
ထားကသည်ကိ ုေတွရသည်။ ိင်ုငအံတွက် အေရးကီးေသာလပ်ုငန်းက  များတွင် 
သုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ စနစ်တကျထူေထာင်ထားပီး လုပ်ငန်းများတုိးတက် 
ေအာင် ေဆာင်ရက်ကသည်။ အထူးသြဖင့် ိုင်ငံ၏အေြခခံအရင်းအြမစ်များ 
ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစမည့ ်ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိုက်ပျိးေရးက  များတွင် 
သုေတသနဌာနများကို စနစ်တကျဖွဲစည်းထူေထာင်ထားသည်။  ဌာနများ၏ 
သေုတသနလပ်ုငန်းများမှ ေပ ထွက်လာမ များအေပ မတူည်၍ အကျိးရိှထေိရာက် 
ေသာ ရလဒ်ေကာင်းများလည်း ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို အေြခခံသည့်  ိုင်ငံြဖစ်သည်။ 
ိုင်ငံရှိ လူဦးေရအများစုသည ်ေကျးလက်ေဒသများတွင ်ေနထိုင်ကပီး စိုက်ပျိး 
ေရးလုပ်ငန်းများြဖင့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနကသည်။  စိုက်ပျိးေရးကိ ု
အေြခခသံည့ ်စက်မ လပ်ုငန်းများလည်းရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းအသား 
တင်ထတ်ုလပ်ုမ တန်ဖိုး ဂျဒီပီသီည် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများမှ များစွာအေထာက် 
အကြူပလျက်ရိှသည်။ ထိုေကာင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနများက  စိက်ုပျိးေရးသေုတသန 
လုပ်ငန်းများကုိ အားေပးြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေနကသည်။ အကျိးရလဒ်ေကာင်း 
များေပ ထွက်လာေအာင ်သုေတသနြပရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိသည်။

စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများ အထွက် န်းေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့ ်အရည်အေသွး 
ြမင့မ်ားေစရန် သေုတသနလပ်ုငန်းများမှ များစွာအေထာက်အကြူပလျက်ရိှသည်။ 
စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများတွင် မျိး၊ ေြမ၊ ေရ၊ နည်း ဤေလးမျိးသည် အဓကိလိအုပ် 
ချက်ြဖစ်သည်။ မျိးေကာင်းရန်၊ အာဟာရြပည့်ဝသည့် ေြမသဇာရရိှရန်၊ ေရလံုေလာက် 
စွာရရိှရန်ှင့ ်နည်းစနစ်ေကာင်းမွန်စွာြဖင့ ်စိက်ုပျိးိင်ုရန်အချက်များသည် စိက်ုပျိး 
ေရးသေုတသနလပ်ုငန်းများအေပ တွင် များစွာတည်မီှေနသည်။ ေဖာ်ြပပါအချက် 
ေလးချက်၏ အားသာြခင်း၊ အားနည်းြခင်းအေပ မတူည်၍ အထွက် န်းှင့ ်တန်ဖိုး 
ကွာြခားသွားသြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးသေုတသနလပ်ုငန်းသည် ိင်ုငအံတွက် အေရးပါ 
ေကာင်း ြပသလျက်ရှိသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် စပါးမျိးများတွင ်မျိးသန်  
မျိးေကာင်းများစွာရှိသည်။ စပါးမျိးများအနက ်ေဒသှင့်ကိုက်ညီသည့ ်စပါးမျိး
များစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြမစ်ဝက န်းေပ ေဒသတွင် 
ပင်လယ်ေရငန်ဒဏ်ခံိင်ုသည့ ်စပါးမျိးများ၊ ရာသဦတဒုဏ်ခံိင်ုသည့ ်မျိးေကာင်း 
မျိးသန်စပါးမျိးများရရှိိုင်ေစရန ်သုေတသနြပေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ 
မိုးနည်းေရရှားေဒသများတွင် ေရဓာတ်လုိအပ်ချက်နည်းေသာ စပါးမျိးများ ေရးချယ် 
ုိင်ရန်လည်း လုိအပ်သည်။ ေရကုိအကျိးရိှစွာအသံုးချုိင်သည့် နည်းစနစ်များကုိ 
လည်း ေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ေဒသအလိုက်စပါးမျိးများအေပ မူတည်
၍  အာဟာရလုေံလာက်စွာေပးိင်ုေသာ ေြမသဇာများကိလုည်း ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် 
လိုအပ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငံတွင် စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးဝန်ကီးဌာန စုိက်ပျိးေရးသုေတသန 
ဦးစီးဌာနကို ရန်ကုန်မိ ကိကုန်းတွင် လယ်ယာစုိက်ပျိးြခင်း သုေတသနဗိမာန် 
အမည်ြဖင့ ်၁၉၅၄ ခှုစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲသ့ည်။ ၁၉၇၁ ခှုစ်တွင် ပျ်းမနား 
မိသို ေြပာင်းေရ ဖွင့လှ်စ်ခဲသ့ည်။ ၂၀၀၄ ခှုစ်တွင် စိက်ုပျိးေရးသေုတသနဦးစီးဌာန 
အြဖစ် သီးြခားဖဲွစည်းခ့ဲသည်။ ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးများတွင် သုေတသန 
ဗဟိဌုာန ခနုစ်ခ၊ု သေုတသနခ/ံစခန်း ၂၂ ခဖွုင့လှ်စ်ထား၍ သေုတသနလပ်ုငန်းများ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၅၄ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အထိ သီးှံမျိးစုံ ၂၅၃ 
မျိးကို ထုတ်ေဝေပးိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ သီးှံမျိးစုံ ၃၇ မျိးကို သုေတသနြပ 
ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့ပီး ဆက်လက်ထုတ်ေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စိုက်ပျိးေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများမ ှစပါးအြပင ်အြခား 
သီးှံများအတွက်ပါ  အပင်မျိးဗီဇတစ်ေသာင်းေကျာ ်   ထိန်းသိမ်းထားရှိိုင်ပီး 
ြပည်တွင်း/ြပည်ပအဖဲွအစည်းများသို သီးံှဗဇီအရင်းအြမစ် စစုေုပါင်း ှစ်ေသာင်းခဲွ 
ခန်  ြဖန်ေဝေပးိုင်ခဲ့သည်။   သိုြဖစ်ရာ  စိုက်ပျိးေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများမ ှ
စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊   ိုင်ငံစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
အတွက် အေထာက်အပံ့ေကာင်းများစွာကို ေပးေဝိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ရာ သုေတသနှင့် 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုဆက်လက်အားေပးြမင့်တင်ိုင်ေအာင ်ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
လှည်းကူး   ဇွန်   ၁၅

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး    လှည်းကူး 

မိနယ် ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိ၌   ၂၀၂၂ 

ခှုစ်  မိုးရာသ ီစေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု 

ယေနနံနက် ၈ နာရီက ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး      

အဖွဲဝင ် ဗိုလ်မှးဝင်းလွင်ဦး၊  ဦးခင်ေဇာ်၊ 

ဒတုယိမိနယ်  အပ်ုချပ်ေရးမှး   ဦးသန်း 

ထွဋ်ိုင်၊      မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန        

မိနယ်ဦးစီးမှး        ဦးတင်ဝင်းတိုက 

ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး ေဒ ေအးေအးလွင်၊ 

မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိင်ုရာ      တာဝန်ရိှသ ူ

များှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားထသံို 

စိုက်ပျိးမည် ့ပျိးပင်များ ေပးအပ်သည်။

ထုိေနာက်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဝင်များ၊   မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှ 

သမူျား၊         မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊   

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၅

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  အင်းစိန် 

မိနယ်  သစ်ေတာဦးစီးဌာနက   ၂၀၂၂ 

ခှုစ် မိုးရာသသီစ်ေတာသစ်ပင် စမ်ိးလန်း 

စိြုပည်ေရးအတွက်  မဂ  လာဒု ံပျိးဥယျာ်၌  

ပျိးပင်ေပါင်း ၄၀၀၀၀ ကို ပျိးေထာင ်

စုိက်ပျိးထားရိှပီး ေဒသခံြပည်သူများထံ     

ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။

အင်းစိန်မိနယ်၌ ပျိးပင်ေပါင်း ၄၀၀၀၀ ပျိးေထာင်စိုက်ပျိးထားရှိပီး 

ေဒသခံြပည်သူများအား အခမ့ဲြဖန်ေဝ
ပျိးေထာင်ထားရှိ

အဆိုပါ  ပျိးဥယျာ်တွင်  ပျိးပင် 

၁၀ မျိးြဖစ်ေသာ က န်းပင် ၄၀၀၀၊ 

မေဟာ်ဂနီ ၆၀၀၀၊  မန်ဂျန်ရှား  ၁၅၀၀၀၊ 

ပျ်းကတိုး ၂၅၀၀၊ ခေရ ၂၅၀၀၊ စိန်ပန်း 

၂၅၀၀၊ မဲဇလီ ၂၀၀၀၊ ကံ့ေကာ် ၁၀၀၀၊ 

ပျ်းမ ၃၅၀၀ ှင့်      ပိေတာက် ၁၀၀၀ 

စသည့် ပျိးပင်ေပါင်း ၄၀၀၀၀ ကို ၂၀၂၁ 

ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလမှ  စတင်ပျိးေထာင ်

ထားရှိပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လမှစတင်ကာ 

အင်းစိန်၊    မဂ  လာဒုံ၊       ေရ ြပည်သာ၊ 

လ  င်သာယာ (အေရှ/ အေနာက်) မိနယ် 

များရှိ     ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ 

တပ်ရင်းတပ်ဖွဲများ၊   ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

စာသင်ေကျာင်းများှင် ့ ေဒသခံြပည်သ ူ

များထံသို    အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း         မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ  ဦးစည်သူလင်းထံမ ှ  သိရ 

သည်။                                ဉာဏ်ဟိန်း

မိနယ်ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ် 

မိခင်ှင့် ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း 

အဖဲွဝင်များ၊         မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖွဲဝင်များ၊          ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊  ေကျးရာ

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင် ့ ေဒသခံြပည်သ ူ

များက  က န်း၊  ပျ်းကတိုး၊  ပိေတာက်၊ 

မေဟာ်ဂနီ၊ ပျ်းမ၊ မဲဇလီ၊  စိန်ပန်းှင့်   

မန်ဂျန်ရှားပင် စသည့ပ်ျိးပင်   ၅၀၀ တိုကိ ု  

စုေပါင်း   စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

ေအးေအးွဲ(ြပန်/ဆက်)

လှည်းကူးမိနယ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



  အမ်းမိနယ်သည်  ိင်ုင၏ံအလယ်ပိင်ုးှင့ ် ရခိင်ုြပည်နယ်အတွက် ဝင်ထွက်ေပါက် 

ေနရာြဖစ်ပီး   ေတာင်ကတ်ု၊  ေကျာကြ်ဖ၊  စစ်ေတ၊ွ မင်းဘူးမိတိုသို သွားေရာက် 

ိုင်သည့် ဆုံချက်ေနရာြဖစ်၍ အေရးပါေသာ မိတစ်မိြဖစ်

  ထိုကဲ့သို  အေရးပါေသာ  မိမိတိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ မိမှတစ်ဆင့် မြဖစ်သင့် 

မြဖစ်ထိက်ုသည့ ်  တရားမဝင်ကစိ ရပ်များ၊   မြဖစ်သင့ ်  မြဖစ်ထိက်ုသည့ ် အုပ်ချပ်မ  

ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ လုံးဝမြဖစ်ေစေရး အမျိးသားေရးအသစိတ်ိ၊  ိင်ုငေံရးအသစိတ်ိ၊ 

လုံ ခံ ေရး အသိစတ်ိတို ြဖင့ ်ေဒသေနြပည်သမူျားှင့ ်ပူးေပါင်းကာကွယ်တားဆီးကရန်လို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း အမ်းမိရှိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊ 

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယ 

ဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှး 

ကီး စိုးဝင်းသည ်ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင်  အမ်းမိရှ ိ

ေရ အမ်းေတာင်ခန်းမ၌ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

များ၊ မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား 

ေတွဆုံအမှာစကား ေြပာကားသည်။ 

တက်ေရာက်

အဆိပုါေတွဆုပဲွံသို  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်   ေဒ ေအးုစိန်၊ 

ဦးေရ ကိမ်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်း၊   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  အေနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊  ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ မိနယ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများ၊  မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ဥက      မိနယ် 

အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေဌးေအာင်က အမ်းမိနယ်အတွင်း 

အပ်ုချပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးစသည့ ်ေဒသဆိင်ုရာ 

အေြခအေနများကို ပါဝါပွိင့်ြဖင့ ်ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယဥက    

ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ် 

ေရး ဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း 

က သိရှိလိုသည်များ ေမးြမန်းပီး လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့ ်မိနယ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊  ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ 

သူများက တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ကသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)က အမှာ 

စကားေြပာကားရာတွင် အမ်းမိနယ်သည် ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဧပီ ၃၀ ရက်တွင် ခိုင်အြဖစ်သို တိုးြမင့ ်

ဖွဲစည်းခ့ဲသြဖင့် အုပ်ချပ်ေရးပုိင်းဆုိင်ရာကိစ များတွင်  

ေကျာက်ြဖမှတစ်ဆင့် သွားရန်မလုိဘဲ ြပည်နယ်သုိ 

တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်လုပ်ငန်း 

များ ြမန်ဆန်ပီးေြမာက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ခိင်ု၏ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်သည်ကီးမားပီး တရားေရးဆုိင်ရာက့ဲသုိ 

ေသာ အဆုံးအြဖတ်ေပးိင်ုသည့ ်အခွင့အ်ာဏာများ 

ေပးအပ်ထားသြဖင့ ်ခိုင်ဖွဲစည်း လည်ပတ်ိုင်ေရး 

လုပ်ိုင်သည်များ အြမန်ပီးစီးေအာင် လုပ်ေဆာင် 

ရန်လိုေကာင်း၊ အမ်းမိနယ်သည ်ိုင်ငံ၏ အလယ် 

ပိင်ုးှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ်အတွက် ဝင်ထွက်ေပါက် ေနရာ 

ြဖစ်ပီး ေတာင်ကတ်ု၊  ေကျာက်ြဖ၊  စစ်ေတ၊ွ မင်းဘူး 

ေဒသတစ်ခု၊ မိနယ်တစ်ခု စီးပွားေရး ေကာင်းမွန်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန် ဦးစီးဦးေဆာင်သူများသည် အေရးကီး 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့် ေဒသခံြပည်သူများ ဟန်ချက်ညီ ပူးေပါင်းပါဝင် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေအာင် စည်းုံးဆွဲေဆာင်

မိတိုသို သွားေရာက်ိုင်သည့် ဆုံချက်ေနရာ ြဖစ်၍ 

အေရးပါေသာမိတစ်မိြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုကဲ့သို 

အေရးပါေသာ မိမိတိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ မိမ ှ

တစ်ဆင့် မြဖစ်သင့်  မြဖစ်ထုိက်သည့် တရားမဝင် ကိစ  

ရပ်များ၊ မြဖစ်သင့ ်မြဖစ်ထိက်ုသည့ ်အပ်ုချပ်မ ဆိင်ုရာ 

ကစိ ရပ်များ လုံးဝမြဖစ်ေစေရး အမျိးသားေရး အသ ိ

စိတ်၊ ိုင်ငံေရးအသိစိတ်၊ လုံ ခံေရးအသိစိတ်တိုြဖင့် 

ေဒသေနြပည်သမူျားှင့ ်ပူးေပါင်း ကာကွယ်တားဆီး 

ကရန်လိုေကာင်း။ 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒသတစ်ခ၊ု ိင်ုင ံ

တစ်ခ ုဖံွဖိးတိးုတက်ရန် နယ်ေြမ တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

မ သည် မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေကာင်း၊ ဖံွဖိးပီးိင်ုငမံျားကိ ု

ကည့်ပါက တည်ငိမ်ေအးချမ်မ ကုိေတွုိင်ပီး ဖံွဖိး 

ဆဲိုင်ငံအများစုသည်  လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ 

အနည်းှင့်အများရှိေနသည်ကို    ေတွြမင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင် ၁၉၄၈ ခှုစ်၊ လွတ်လပ် 

ေရးရပီး  ပါလီမန်ဒီမိုကေရစ ီ အစိုးရလက်ထက်မ ှ

စတင်၍ အစိုးရအဆက်ဆက် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန ်

နည်းအမျိးမျိးြဖင့် ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက်တွင်  ေအာင်ြမင်ခဲ့သည်များရှိခဲ ့

သလို မေအာင်ြမင်မ များလည်း  ေတွခဲ့ရေကာင်း၊ 

အနီးစပ်ဆုံး ကည့်ပါက ၂၀၁၁ -၂၀၁၅ ပါတီစုံ  ဒီမို 

ကေရစီ    ပထမအစိုးရသက်တမ်းကာလတွင  ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ ရှစ်ဖဲွြဖင့ ်တစ်ိင်ုင ံ

လုံး ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ် 

(NCA)ကို လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့ပီး ဒုတိယပါတီစုံ 

ဒီမိုကေရစီအစုိးရကာလတွင်  ှစ်ဖွဲြဖင့်  ထပ်မံ

လက်မှတ်ေရးထုိးုိင်ခ့ဲသြဖင့် ၁၀ ဖဲွအထိ လက်မှတ် 

ေရးထိုးိုင်ခဲပ့ါေကာင်း၊ လက်ရိှအချန်ိတွင် ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၏ ဖိတ်ေခ မ အရ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်အား လိုလားဆ ရှိကသည့်၊ 

လက်ခံကသည့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သလူထူအုများစ ု

၏ဆ ကိ ုလက်ခံသေဘာေပါက်ကသည့် တုိင်းရင်း 

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ေြခာက်ဖွဲမှာ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၊  အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ   ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ 

တိုှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးခဲ့ပီးြဖစ်၍ ထပ်မလံာေရာက် 

ေဆွးေွးမည့် အဖွဲများလည်း ရှိေနေသးေကာင်း။ 

ငိမ်းချမ်းေရးတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်သည ်

ထာဝရ ငိမ်းချမ်းေရးရရှိပီး လက်နက်ကိုင်ပဋိပက   

လုံးဝ ထပ်မံ မြဖစ်ေပ ေစေရးပင်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထာ

ဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိေုမ ာ်မှန်း၍ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွး 

ရာတွင်  တိုင်းရင်းသား၊  ြပည်သူတိုလိုလားချက် 

ြဖစ်ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့ ်ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ကိ ု အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိ ု

မူေဘာင်အြဖစ ်ရပ်တည်ကာ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

အတွက် ဆက်လက်ညိ  င်းေဆွးေွးမ များ ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် 

ြပည်ေထာင်စုှင့် ြပည်နယ်များ  အာဏာကိုခွဲေဝ 

အုပ်ချပ်ြခင်းြဖစ်ပီး  ကျင့်သုံးသည့်ိုင်ငံအလိုက ်

ပုံစံအမျိးမျိး ကွဲြပားကျင့်သုံးကေကာင်း၊ မိမိတို 

ိင်ုငအံေနြဖင့လ်ည်း ေဒသ၊ လမူျိး၊ သမိင်ုးေကာင်းကိ ု

အေြခခံ၍    လိုက်ေလျာညီေထွသည့်ပုံစံ ြဖင့  ်

ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ေကာင်း၊  လိခုျင်သည့အ်ရာကိ ု

လက်နက်ကိင်ု၍ ေတာင်းဆိြုခင်းထက် ငမ်ိးချမ်းေရး 

စားပွဲဝိုင်း၌ေတာင်းဆိုြခင်း၊ ြပည်သူကိုယ်စားလှယ ်

အေနြဖင့ ်လ တ်ေတာ်အတွင်း၌ ေတာင်းဆိြုခင်းသည် 

ြပည်သူလိုလားေသာ    ေတာင်းဆိုနည်းအမှန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အများြပည်သူလိုလားသည့ ်ငိမ်းချမ်း

ေရးညိ  င်းေဆွးေွးမ  ြပလုပ်ိုင်ရန် ဖိတ်ေခ ထား 

ဆဲြဖစ်ေကာင်း။

ထိုအြပင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ေရှလုပ်ငန်းစ်များမ ှ  ေနာက်ဆုံးအချက်ြဖစ်သည့ ်

လွတ်လပ်၍တရားမ တေသာ အေထေွထေွရးေကာက် 

ပွဲကျင်းပိုင်ရန ်    နယ်ေြမ  တည်ငိမ်ေအးချမ်းရန ်

လိုေကာင်း၊ တည်ငိမ်မ မရှိပါက  တရားမ တေသာ 

ေရးေကာက်ပဲွ ြပလုပ်ုိင်မည် မဟုတ်သက့ဲသုိ ြပည်သူ 

ကိယ်ုစားလှယ်အစစ်အမှန် ေရးချယ်ိင်ုမည် မဟတ်ု 

ေကာင်း၊  ပီးခဲသ့ည့ ်လက်နက်ကိင်ုပဋပိက   အကျိး 

ဆက်ေကာင့် ေပ ေပါက်ခ့ဲေသာယာယီတုိက်ပဲွေရှာင် 

များကို  ယခုလိုေအးချမ်းေနသည့်အချနိ်တွင် မူလ 

ေနရာသို  ြပန်လည်ေနထိင်ုိင်ုေရးှင့ ်အလပ်ုအကိင်ု 

ပုမှံန်  ြပန်လည်လပ်ုကိင်ုိင်ုေရး  စမီေံဆာင်ရက်ေပး 

ရန်လိုေကာင်း။

ပန်းတိုင်အထွက်ြပည့်မီရန်

စီးပွားေရးက  ှင့်ပတ်သက်၍ အမ်းမိသည် 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးအရ အချက်အချာကျေသာ 

ေနရာြဖစ်သြဖင့ ် ပထဝီအေနအထားအရ ကိုက်ညီ 

ေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ေပး

ရန်လိေုကာင်း၊ အမ်းမိနယ်တွင် လဦူးေရ ၁၂၀၀၀၀ 

ေကျာ် ေနထိုင်ပီး   အသားတင်စိုက်ပျိးေြမဧက 

၆၀၀၀၀ ေကျာ်ရိှသြဖင့ ် စိက်ုပျိးေြမဧက လုေံလာက်မ  

ရိှရာ စပါးအပါအဝင် အြခားသီးံှများ ပန်းတုိင်အထွက် 

ရရှိေအာင ် လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်ေဒသဖူလုံမ အြပင် 

ြပည်ပသို ေရာင်းချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ တိုင်းြပည ်

သာယာဝေြပာေရးှင့် စားေရရိက ာဖူလံုေရး၊ တုိင်းြပည် 

သာယာဝေြပာေရးအတွက် ပန်းတုိင်အထွက်ြပည့်မီ 

ရန် လိအုပ်ေနသြဖင့ ်စိက်ုပျိး ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  

နည်းပညာ၊ အဆင့ြ်မင့ ်မျိးေကာင်း မျိးသန်ရရိှစိက်ုပျိး 

ိင်ုေရး အကeံာဏ်ေပးြခင်း၊ ပညာေပးြခင်းြဖင့ ်ပံပ့ိုး 

သွားရန်လိေုကာင်း၊ ေမွးြမေရးအေနြဖင့ ်တပ်ေတာင် 

ှင့်    ပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းိုးတနး်ေနရာများသည ်

ေရလုပ်ငန်းြဖစ်ထွန်းုိင်ပီး ကဏန်း၊  ပုစွန်ေမွးြမမ  

ကိ ုမိုိးဖလာ သဘာဝေမွးြမြခင်းအစား အဆင့်ြမင့် 

နည်းပညာရယူ၍ သိပ ံနည်းကျလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် 

စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ြဖစ်ထွန်း 

ေအာင်ြမင်ေသာ ေဒသတုိမှ နည်းစနစ်များ ေလ့လာ 

ေစလိုေကာင်း၊    စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း ကူညီေပး 

သွားရန်လိုေကာင်း။

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးက  ှင့်ပတ်သက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီလက်ထက်တွင ် 

ကျန်းမာေရးှင့် ပညာေရးကုိ အဓိကဦးစားေပးလုပ်ငန်း 

အြဖစ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ကျန်းမာေရး ေကာင်းမွန် 

မှသာ လူမ ေရး၊  စီးပွားေရး  အစစ   အဆင်ေြပမည ်

ြဖစ်၍ ကျန်းမာေရးှင့်   ေလျာ်ညီေအာင်ေနထိုင်

စားေသာက်ရန်လိုေကာင်း၊     စာမျက်ှာ  ၄ သို 

ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ ဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီချပ်(ကည်း)က     အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင်    တပ်မေတာ်သားများ 

ြဖစ်၍ သွားလာေနထိုင်မ မှအစ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ များတွင် လုံ ခံေရး 

အသိ၊ လံု ခံေရးသတိြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန် 

လိေုကာင်း၊ လပ်ုငန်းတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရာတွင်  တစ်ဦးေကာင်း  တစ်ေယာက ်

ေကာင်းလုပ်၍မရဘ ဲ      အဖွဲအစည်း 

စတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ေအာင် လပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အဖွဲ 

အစည်းလိက်ု မသိားစပုုစံ ံဖဲွစည်းေဆာင် 

ရက်ရသြဖင့ ်အချင်းချင်း နားလည်မ ှင့် 

စည်းလုံးညီွတ်ေနရန်   လိုေကာင်း၊  

စည်းလုံးညီွတ်ရန်အတွက ်ိုင်ငံေတာ် 

ှင့်  တပ်မေတာ်မှ  ြဖည့်ဆည်းေပးေသာ  

ေထာက်ပံ့ေပးမ များကို အချနိ်မီ မှန်မှန် 

ကန်ကန်ရရှိေအာင်  တာဝန်ရှိသူများက 

စီမံေဆာင်ရက်ေပးရန်     လိုေကာင်း၊ 

တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင်လည်း   လူမှန် 

ေနရာမှန်ြဖင့် မ တစွာတာဝန်ေပးရန်လို 

ေကာင်း၊   တပ်မှးများသည် အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊ မသိားစမုျား၏ ဘဝလုံ ခံေရးကိ ု

တပ်မေတာ်၏  န်ကားချက် စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီေဆာင်ရက်ေပး 

ရန် တာဝန်ရိှ၍ ထိသုိုေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ြဖင့် ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကိ ုေနာက်ဆံ 

မတင်းဘဲ  ေကျပွန်စွာ  ထမ်းေဆာင်ိုင ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ေထာက်ပံ့ေပးသည့ ်

ရသင့်ရထိုက်သည်များ အချနိ်မှန်ရရှိရန် 

မှာ စစ်ဦးစီး၊ စစ်ေရး၊ စစ်ေထာက်ဆိုင်ရာ

 တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင်လည်း လူမှန်ေနရာမှန်ြဖင့် မ တစွာတာဝန်ေပးရန်လို

 တပ်မှးများသည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ ဘဝလုံ ခံေရးကို တပ်မေတာ်၏ 

 န်ကားချက်  စည်းမျ်း  စည်းကမ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေပးရန် တာဝန်ရှိ၍ 

ထိသုိုေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကိ ုေနာက်ဆမံတင်းဘ ဲေကျပွန်စွာ  

ထမ်းေဆာင်ိုင်မည်

 ေထာက်ပံေ့ပးသည့ ် ရသင့ရ်ထိက်ုသည်များ  အချန်ိမှန်  ရရိှရန်မှာ  စစ်ဦးစီး၊ စစ်ေရး၊ 

စစ်ေထာက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းေအာင် ကပ်မတ်ေနရမည်

 သင်ကားေပးသည့် စစ်ပညာများကို ေမ့ထား၍မရဘဲ လက်ေတွအသုံးချိုင်ရန်လို

 ထိသုိုအသုံးချိင်ုရန်မှာ အမတဲမ်းေလက့ျင့မ် ြဖင့သ်ာ ရရိှိင်ုမည်ြဖစ်၍   စ်ဆက်မြပတ် 

ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖင့်   ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်အတွက်   အသင့်ြဖစ်ေနေစေရး 

ြပင်ဆင်ထားရန်လို

လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ု မလစ်ဟင်းေအာင် 

ကပ်မတ်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သင်ကား 

ေပးသည့် စစ်ပညာများကို ေမ့ထား၍ 

မရဘဲ     လက်ေတွအသုံးချိုင်ရန်လို 

ေကာင်း၊      ထိုသိုအသုံးချိုင်ရန်မှာ 

အမဲတမ်းေလ့ကျင့်မ ြဖင့်သာ ရရိှုိင်မည် 

ြဖစ်၍   စ်ဆက်မြပတ်ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရး တာဝန်အတွက် 

အသင့်ြဖစ်ေနေစေရး ြပင်ဆင်ထားရန်လိ ု

ေကာင်း။

ပညာေရးက  

ပညာေရးက  ှင့်    ပတ်သက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်      အကီးအကဲအေနြဖင့် 

ေရှးယခင်ကပင် အားေပးချးီေြမာက်မ များ 

ြပလုပ်ခဲ့ပီး ပညာေရးေထာက်ပံ့မ များ 

သတ်မှတ်  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ 

ထူးခ န်သူများကိုလည်း ချးီြမင့်ေြမာက ်

စားသကဲ့သို   အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတွင ်

ထူးခ န်သူများကုိ မဟာတန်း၊ ပါရဂူတန်း 

များအထ ိသင်ကားိင်ုရန် စမီေံဆာင်ရက် 

ေပးခဲေ့ကာင်း၊  သိုြဖစ်၍ တပ်မေတာ်သား 

များှင့်  မိသားစုဝင်များအေနြဖင့ ်  ရရှိ 

သည့် အခွင့်အေရးကိ ုအမိအရဆုပ်ကိုင ်

ကာ အကျိးရှိေအာင်  ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်လိုေကာင်းှင့ ်တပ်တွင်းေနမိသားစု

သားသမီးများအေနြဖင့လ်ည်း အနည်းဆုံး 

KG+9 ေအာင်ြမင်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာ 

မိဘများသာမက    တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ဦးစီးဦးေဆာင် ြပေနသည့် တာဝန်ရှိသူ 

များကပါ  ကူညီပံ့ပိုးေပးကရန ် လိုအပ် 

ေကာင်း။

ကျန်းမာေရးက  ှင့်  ပတ်သက်၍ 

တပ်မေတာ်သားတို၏ လုပ်ငန်းသေဘာ 

သဘာဝအရ ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေနရန် အေရး 

ကီးေကာင်း၊    ကျန်းမာကံ့ခိုင်မှသာ 

မိသားစုအေရး၊  ိုင်ငံအေရးတာဝန်များ 

ကို    ထမ်းေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်ဌာနချပ်များတွင်     လိုအပ်ေသာ 

ေဆးမှး၊ သနူာြပ၊ သားဖွားဆရာမများြဖင့ ်

လုေံလာက်စွာဖဲွစည်း၍ ေဆးဝါးကရိယိာ 

များ ြဖည့်ဆည်းေပးထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊  

မိုးတွင်းကာလ မိုးရာသီအလိုက ်ြဖစ်ပွား 

တတ်ေသာ    ေရာဂါများ    ကျန်းမာေရး 

အသိရိှစွာြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်သွားရန် 

လိေုကာင်း၊  ကျန်းမာေရးအတွက် တစ်ဦး 

ချင်းှင့်    မိသားစုအလိုက ်  ကိုယ်တိုင် 

ထန်ိးသမ်ိးဂစုိက်ု၍ ေနထိင်ုစားေသာက် 

သွားကရန်လိုေကာင်း      မှာကားပီး 

တက်ေရာက်လာကသည့်     အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊   မိသားစုများ၏  တစ်ဦးချင်း 

တင်ြပချက်များအေပ  တာဝန်ရိှသမူျားှင့် 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများ ေပးအပ်

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်(ကည်း)သည်   အရာရှိ၊   စစ်သည်၊ 

မသိားစမုျားအတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

ပစ ည်းများ ေပးအပ်ရာ တာဝန်ရိှသူတုိက 

လက်ခံရယူကသည်။

ေတွဆုံပွဲများအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက     

ဒုတိယတပ်မေတာ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)ှင့် 

အဖွဲဝင်များသည ်  တက်ေရာက်လာက 

သည့် အရာရိှ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း မင်းြပားတပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက် စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကစ်။

  စာမျက်ှာ  ၃ မှ

အသက် ၅ ှစ်ှင့် ၁၂ ှစ်အကား ကုိဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ တွင် အမ်းမိနယ်အေနြဖင့ ်

၆၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းသာပီးစီးထား၍ ရာ န်း 

ြပည့်ပီးစီးေအာင ်ဆက်လက်ကိးပမ်း လုပ်ေဆာင် 

ရန် လိေုကာင်း၊ ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါသည် စီးပွားေရးကိ ု

ထခိိက်ုမ အြပင် အသက်အ ရာယ်ပါ ထခိိက်ုိင်ုသြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်တစ်မျိးသားလုံး အကားအလပ် 

မရိှ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှပီးစီးရန် ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ရန်ေြပာလို 

ေကာင်း။

ရာ န်းြပည့်နီးပါး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန

ပညာေရးက  တွင်    အမ်းမိနယ်၌  ဆရာ 

ဆရာမ   ရာ န်းြပည့်နီးပါး    လုပ်ငန်းတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည်ကိ ု    ေတွရေကာင်း၊ ဆရာ 

ဆရာမများ၏ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေပ  

ပညာသင်ကားရန် စည်းံုးုိင်မ ေကာင့် ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူများ ပုံမှန်ေကျာင်းတက်သင်ယူေနမ  

အေပ  အားရေကျနပ်စရာေတွရေကာင်း၊ တက သိလ်ု 

ဝင်တန်း  ေအာင်ချက်ြမင့်မားေရး   ယခုထက်   ပိုမို 

ကိးစားသွားရန ် လိုေကာင်း၊   ေကျာင်းေနအရယ ်

ကေလးတိုင်း အနည်းဆုံး KG+ 9 ပီးေြမာက်ေစရန ်

ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စက်သုံးဆ၊ီ စားသံုးဆီှင့် ပတ်သက်၍ စက်သုံး 

ဆေီဈး န်းမှာ ြဖစ်ေပ ေနေသာ ကမ ာအ့ေရးအရာများ 

ေကာင့် ေဈး န်းတည်ငိမ်မ မရှိသည်ကို ကမ ာှင့ ်

တစ်ဝန်း ခစံားေနရေကာင်း၊ အလားတ ူစားသုံးဆမှီာ 

လည်း ေဈးြမင့တ်က်မ ြဖစ်ေပ ေနသြဖင့ ်မလိအုပ်ဘ ဲ

မကုန်သင့်သည်များကို စိစစ်ေခ တာသုံးစွဲကရန်လို

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့်လည်း စားသံုးဆီဖူလံု 

ေရးအတွက် ိင်ုငအံလယ်ပိင်ုးတွင် ေနကာအပါအဝင် 

ြဖစ်ထွန်းမည့ ်  ေဒသအလိုက်   ဆီထွက်သီးှံများ 

သီးထပ်အြဖစ် စိက်ုပျိးေရး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

တွင် ဆီအုန်းမှတစ်ဆင့် စားအုန်းဆီတိုကို တိုးြမင့ ်

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး    တွန်းအားေပးေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊ ေဒသတစ်ခု၊ မိနယ်တစ်ခု စီးပွားေရး 

ေကာင်းမွန်ဖံွဖိးတုိးတက်ရန် ဦးစီးဦးေဆာင်သမူျား 

သည် အေရးကီးေကာင်း၊ လပ်ုငန်းအေကာင်အထည် 

ေဖာ်မ များကို     ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ေဒသခံြပည်သူများ   ဟန်ချက်ညီ  ပူးေပါင်းပါဝင ်

လုပ်ေဆာင်ိုင်ေအာင်   စည်းုံးဆွဲေဆာင်ိုင်ရန ်

လိုေကာင်း၊   ထိုသို   ေဆာင်ရက်ိုင်မှသာ   ဦးစီး 

ဦးေဆာင်သမူျားသည် ေဒသ၏ ယုံကည်ကိုးစားမ ကိ ု

ရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူတို၏ လိုအပ်ချက် 

အခက်အခမဲျားကိ ုမှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာြဖင့ ်ဝန်ေဆာင် 

မ ေပးကရန ်  တိုက်တွန်းလိုေကာင်း  ေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်

 ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စလီက်ထက်တွင်  ကျန်းမာေရးငှ့ ်ပညာေရးကိ ုအဓကိ ဦးစားေပးလပ်ုငန်း    

အြဖစ် ေဆာင်ရက်ေန

 အမ်းမိနယ်၌ ဆရာ ဆရာမ ရာ န်းြပည့်နီးပါး လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနသည်ကို ေတွရ

 ဆရာ ဆရာမများ၏ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအေပ  ပညာသင်ကားရန် စည်းုံးိင်ုမ ေကာင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ပုံမှန်ေကျာင်းတက်သင်ယူေနမ အေပ  အားရေကျနပ်စရာေတွရ

 တက သိုလ်ဝင်တန်း ေအာင်ချက်ြမင့်မားေရး ယခုထက်ပိုမိုကိးစားသွားရန်လို

 ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိုင်း အနည်းဆုံး KG+ 9 ပီးေြမာက်ေစရန် ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ကရမည်



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငေံတာ်စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ငမ်ိးချမ်းေရးဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ပအုိဝ်းအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ်(PNLO) မှ ဒုတိယဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင် ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅

တစ်ိင်ုငလံုံး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်ှင့် လက်နက်ကိင်ုပဋပိက  

 ေကျာဖုံးမှ

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ဒုတိယေနတွင် ြပည်ေထာင်စု 

သေဘာတစူာချပ်အစတ်ိအပိင်ုး (၁/၂/၃)ပါ သေဘာ 

တူညီချက်များှင့်ပတ်သက်၍   လည်းေကာင်း၊ 

အစိတ်အပိုင်း(၃)မှ ဆက်လက်ေဆွးေွးရန ်ကျန်ရှိ 

သည့်ဇယား-၂ ပါ    ေဆွးေွးရန်အချက်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်း

ေရးေကာ်မတမှီ ေလလ့ာဆန်းစစ်ေဖာ်ထတ်ုစစိစ်ေရး 

အဖဲွ၏ ေတွရိှချက်များကိလုည်းေကာင်း ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဝင ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးဝင်းဗိုလ်ရှိန်က 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ

ကိစ များကို      ှစ်ဖက်ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကပီး    

သုံးရက်တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ သေဘာ 

တူညီချက်များကုိ   အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထုိးက 

သည်။

ယင်းေနာက ်ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ

(ALP) ဒတုယိဥက    ေစာြမရာဇာလင်းှင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်

ဒတုယိဗုိလ်ချပ်ကီးရာြပည့်တုိက နိဂံုးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားကပီး   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထတ်ုေဝသည့ ်(၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စ ု

ေန  ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားစာအုပ်၊ မှတ်တမ်းစာအုပ် 

များ၊ ေခတ်ှင့်အညီ    ြပန်လည်ြပစုထားသည့ ်

ြမန်မာစွ့ယ်စုကံျမ်း(အတဲွ-၁)၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည့်    ဗလာစာအုပ်များှင့ ်

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP) ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ဒုတိယေန   

ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ချပ်ငိမ်းေရးတိုအတွက်ရည်ရယ်၍     ဧပီ ၂၂ ရက်တွင်  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးရန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး

အဖွဲချပ် (PNLO)မှ   ဒုတိယဥက   (၁)  ခွန်ထွန်းတင် ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည်    ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိကသည်။

အဆိုပါ ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ ်(PNLO) မှ 

ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

သည် ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်ရှ ိHorizon Lake View 

Resort သို ေရာက်ရှိကရာ        အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတအီဖဲွဝင်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အုပညာဦးစီးဌာနမှ 

တိင်ုးရင်းသား တိင်ုးရင်းသမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ ငမ်ိးချမ်းေရး 

ကိ ုလိလုားသည့ ်ေဒသခြံပည်သမူျားက ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိရုရိှေရး 

သည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှ 

ေရးသည် ုိင်ငံသားအားလံုး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီး 

ငိမ်းချမ်းဖို ေတွဆုံေဆွးေွးကပါစို၊ တိုင်းရင်းသားေတွစည်းလုံးမှ 

ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ စသည့်စာသားပါ  ဆိုင်းဘုတ်များှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အလံငယ်များကိ ုကိုင်ေဆာင်၍ ကိဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                                                                      သတင်းစ်

အမ်းမိနယ် စာတိုက်ုံး၊ မိုးေလဝသှင့် ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာန  အမ်းမိနယ်ုံး ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၅

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦေအာင်ေကျာ်ထွန်းသည ်ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်   ရခိုင်ြပည်နယ ်

အမ်းမိရှ ိ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရး 

လပ်ုငန်း၏ ေအာ်တိ ုအိတ်ချန်ိးံုး၊ 

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၏  အမ်း 

မိနယ် စာတိက်ုုံး၊ မိုးေလဝသှင့် 

ဇလေဗဒ  န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ 

အမ်းမိနယ်ုံးသို   ေရာက်ရှိကာ 

အရာထမ်း၊   အမ ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုံစ် ဒုတိယဝန်ကီးက 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်    ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်း    သစ ာအဓိ  ာန်တွင် 

ပါရှိသည့်အတိုင်း  ပါတီိုင်ငံေရး 

ကင်းရှင်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကိယ်ုစတီာဝန်များကိ ုေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ိုင်ေရး    အတွက် 

ကျန်းမာေရးကို    အထူးဂုြပ 

ကရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

တည်ေဆာက်ရာတွင်    ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများသည် အေရးပါသည့် 

စွမ်းအားစုတစ်ရပ် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်း 

မှာသာရှိသည့်အတွက် ဝန်ထမ်း 

များအေနြဖင့ ် စည်းလုံးညီွတ ်

စွာြဖင့်  လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်သွားကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လပ်ုငန်းေဆာင် 

ရက်ေနမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အဆင် 

မေြပမ များရှိပါက    အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီအဆင့ဆ်င့ ်သတင်းပို 

တင်ြပရန် ေြပာကားခဲ့ပီး လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို   ကည့်  

စစ်ေဆးကာ   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေလြပင်းတိုက်ခတ်မ ေကာင့် ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့သည့် 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းငါးေကျာင်းအား 

အလှေတာ်ေငွများ လှဒါန်း

ပုသိမ်    ဇွန်   ၁၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေမလဆန်းက မိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းပီး ေလြပင်းတိုက်ခတ်မ များေကာင့ ်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

ငါးေကျာင်း ပိကျပျက်စီးဆုံး ံးမ များ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။

အဆုိပါ ပျက်စီးဆံုး ံးခ့ဲသည့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းငါးေကျာင်း 

ကို  ြပန်လည်ြပြပင်ိုင်ရန်အတွက် သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာန(ကိယ်ုစား) ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

သာသနာေရးမှး ဦးဖိးေဇာ်ေဇာ်က ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် မအူပင်မိနယ ်

ေညာင်ဝိင်ုးေကျးရာ  ဓမ ဒပီေကျာင်းတိက်ုသို လှဒါန်းေငွကျပ်သံုးသိန်း၊ 

ပန်းတေနာ်မိနယ်အတွင်းရှိ   နတ်ဆယ်ေကျးရာ  သရက်ေတာ 

ေကျာင်းတိုက်သို ေငွကျပ် ၁၅ သိန်း၊ ယင်းယိုေကျးရာ ယင်းယိုဘုန်း

ေတာ်ကီးေကျာင်းတိက်ုသို ေငကွျပ် တစ်သန်ိး၊ ေရ ေလေှကျးရာ ေရ ေလ ှ

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်သို      ေငွကျပ်တစ်သိန်း လှဒါန်းခဲ့ပီး 

ြမန်ေအာင်မိနယ် သာသနာေရးမှးုံးမှ ဒတုယိဦးစီးမှး ဦးေဇာ်လင်းိင်ု 

က ေကျာက်စရစ်ကုန်းေကျးရာ သုဓမ ဝတီဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းသို 

ေငွကျပ် သိန်း ၂၀ ကို သွားေရာက်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

  တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅

၂၀၂၂ ခုှစ်   ြပည်နယ်ှင့ ် 

တိင်ုးေဒသကီး  တိက်ုကွမ်ဒိုပိင်ပဲွ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို    ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်    ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ဝဏ သိဒ ိအားကစားံု(B)၌ ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

များြဖစ်ကသည့် မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

Jeng Phang    ေနာ်ေတာင်၊ 

ဦးေမာင်းဟာ၊     ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ေစာဒန်နီယယ်ှင့်    ေဒါက်တာ 

ဗညားေအာင်မိုး၊  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ       ြဖစ်ကသည့ ်

ဦးချစ်ိုင်၊  ဦးကိုကို၊  ေဒါက်တာ 

ချာလီသန်း၊      ေဒါက်တာ 

သက်ခိုင်ဝင်း၊     ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 

ေဒါက်တာေဌးေအာင်ှင့်  ဦးေစာ 

ထွန်းေအာင်ြမင့်၊ ဒုတိယဝန်ကီး 

များ၊ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံတိက်ုကွမ်ဒိအုဖဲွချပ်မှ 

တာဝန်ရှိသူများ၊     ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းများမှ      အုပ်ချပ်သူ/

နည်းြပများ၊ အားကစားသမားများ 

ှင့်    ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စု 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊   ရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စ ီရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတတီို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်လပ်ုငန်း 

စ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍  အသပိညာမ ေဝေဆွးေွးပဲွကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးသို  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ု ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်များ၊  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊   ပါေမာက ချပ်များှင့ ်   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၂၀၂၂ ခုှစ် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး

 တိုက်ကွမ်ဒိုပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ေရာက်ကည့် အားေပး

ဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံက  ကိုယ်ခံ 

ပညာ  အားကစားနည်းတစ်ရပ ်

ြဖစ်သည့ ်တိက်ုကွမ်ဒိ ုအားကစား 

နည်းသည်    ကိုယ်ခ ာကံ့ခိုင်

ဖွံဖိး   တိုးတက်ေစသည့်အြပင ်

စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊  အမန်ိနာခ ံ

တတ်မ ှင့်    ကိုယ်ကျင့်တရား 

ေကာင်းမွန်မ   စသည့်လူကျင့်ဝတ် 

သိက ာများ     တိုးတက်မ ကို 

များစွာ     အေထာက်အကူြပ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင ံတိက်ုကွမ်ဒိ ု

အဖဲွချပ်၏  စည်းံုးေဆာင်ရက်မ  

များေကာင့ ်     ှစ်အနည်းငယ် 

အတွင်း  ထူးခ န်ထက်ြမက်သည့ ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်တိုက်ကွမ်ဒို 

အားကစားသမားများ  ေပ ထွက် 

လာပီး    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ိုင်ခဲ ့

သည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ြမန်မာ ့

လက်ေရးစင်      တိုက်ကွမ်ဒို 

အားကစားသမားများသည် အေရှ 

ေတာင်အာရှ    အားကစားပိင်ပွ ဲ

များသာမက     ိုင်ငံတကာ 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင်လည်း 

ထိုးေဖာက်ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး 31st 

SEA Games       ပိင်ပွဲတွင ်

ေငတွဆံပ်ိတစ်ခှုင့ ် ေကးတဆံပ်ိ 

သုံးခုရရှိခဲ့ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်မ ှ

ြမန်မာအ့ားကစားကိ ု အစွမ်းကန်ု 

အားေပး    ချးီေြမာက်ေနသည့ ်

အချန်ိကာလ    ြဖစ်သည့်အတွက် 

အားကစားသမားများအေနြဖင့ ်

မိမိတို၏အစွမ်းအစ၊    အရည် 

အေသွးများကို     အစွမ်းကုန် 

ေဖာ်ထတ်ုြပသပီး မမိတိိုကိုယ်စား 

ြပသည့် ြပည်နယ်ှင့်  တုိင်းေဒသ 

ကီး အိုင်ရရှိေစေရး အားကစား 

စိတ်ဓာတ်အြပည့်ြဖင့် အသန်ရှင်း 

ဆုံး  ပါဝင်ယှ်ပိင်သွားကရန်ှင့် 

ြပည်နယ်ှင့်   တိုင်းေဒသကီး 

ပိင်ပဲွများမှတစ်ဆင့ ် ိင်ုငေံတာ်က 

အားထားရသည့ ်ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် 

လက်ေရးစင်  အားကစားသမား 

ေကာင်းများ     ြဖစ်လာေအာင ်

ကိးစားသွားကရန်  တိက်ုတွန်းပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်     ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    အဖွဲဝင် 

များ၊     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များှင့်  တာဝန်ရှိသူများသည ်    

အသင်း အုပ်ချပ်သူ/    နည်းြပ 

များှင့် အားကစားသမားများကုိ 

ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက် 

ကပီး ပထမေနပိင်ပွ ဲ ပွဲစ်များ 

အြဖစ် တိက်ုကွမ်ဒိ ု   အသင်းလိက်ု 

(အမျိးသား/ အမျိးသမီး) ကကွက် 

ပိင်ပွဲှင့ ်  အတိုက်ပိင်ပွ ဲ  ပွဲစ် 

များကို      ကည့် အားေပးက

သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်    ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး    တိုက်ကွမ်ဒို 

(အမျိးသား/အမျိးသမီး)ပိင်ပဲွသုိ 

ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးများမှ 

ပိင်ပွဲဝင်အသင်း      ၁၄ သင်း၊ 

အမျိးသားအသင်း ၁၃ သင်းှင့် 

အမျိးသမီးအသင်း  ၁၄ သင်း 

ဝင်ေရာက ်    ယှ်ပိင်သွားမည ်

ြဖစ်ကာ ပိင်ပွဲကိ ုဇွန် ၁၅ ရက်မှ  

၁၇ ရက်အထိ    ေနြပည်ေတာ် 

ဝဏ သိဒ ိ   အားကစားုံ(B)၌ 

ကျင်းပ       သွားမည်ြဖစ်ပီး 

တိုက်ကွမ်ဒို  အားကစားနည်းကိ ု

စိတ်ပါဝင်စားသည့် မည်သူမဆို 

အခမဲ ့လာေရာက်ကည့် အားေပး 

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေဒသ လယ်ယာက   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရး 

ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းစ်များှင့်စပ်လျ်း၍ အသိပညာမ ေဝေဆွးေွး

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေဆွးေွးပွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ဧရိယာ 

စတုရန်းမုိင်ေပါင်း ၂၇၂၄ ေကျာ်ှင့် ဆည်၊ တာ၊ တမံှင့်ကန်ေပါင်း(၃၂)ခု 

ရှိကာ ရာသီဥတုမ တ၍ ေြမဆီဩဇာေကာင်းမွန်သည့ ်ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမ၌ စုိက်ပျိးေြမဧရိယာဧက သံုးသိန်းှစ်ေသာင်းေကျာ် 

တွင် သီးံှများ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှသကဲသ့ို ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ 

အတွက်ပါ အေြခခေံကာင်းများရိှေနေကာင်း၊ အလားတ ူစိက်ုပျိးေမွးြမ 

ေရးကိုအေြခခံသည့် ကုန်ေချာထုတ်စက်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးလာေရး 

အတွက်လည်း   အခွင့်အလမ်းများစွာရှိေနေကာင်း၊  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၊  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်   ပုဂ လိကက  တို  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်ရည်မှန်းချက်များေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ကရန် 

တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ုိင် 

က ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ များ ပိုမိုဝင်ေရာက်လာေစေရးှင့ ်

ဆက်စပ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည့် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲအစည်း 

များ၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း၊ ဥပေဒှင့ ်နည်းဥပေဒများ ရှင်းလင်းလွယ်ကမူ ၊ 

က မ်းကျင်မ ၊ အေတွအကံရိှမ ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ ပွင့လ်င်းြမင်သာ 

မ တိုြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ Ease of Doing Business အဆင့် တိုးတက် 

လာေရးကို  ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း 

လယ်ယာက  ဆိင်ုရာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ အခွင့အ်လမ်းများ၊  သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ အီလက်ထေရာနစ်ေတွဆုံ

ေဆွးေွးြခင်း ဝန်ေဆာင်မ   (DICA Online Solution-DOSo) စနစ်၏ 

သုပ်ေဖာ်ဗီဒီယိုကိုြပသပီး  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း   လယ်ယာက   

ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေြခအေနှင့်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးြမင့်ေရး ေရှဆက်

ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ်များှင့်ပတ်သက်၍   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး ေဒ ယ်ယ်ွယ် 

ကလည်းေကာင်း၊     ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ (၂၀၁၆) ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့က်မု ဏမီျား  န်ကားမ ဦးစီးဌာန ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှး ေဒ ဝတ်ရည်ဖိးကလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငရံင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒအရ ဖံွဖိးမ အသင့အ်တင့ရိှ်ေသာ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း    ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဆိုင်ရာ

 စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများ   အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဆိပုါက    ဝင်ေငခွွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့၊် သက်သာခွင့အ်ေနြဖင့ ်ငါးှစ်ခစံားခွင့ရိှ်သည့ ် အားသာ 

ချက်များရိှေကာင်း၊ တုတ်-ြမန်မာစီးပွားေရးစ  က (CMEC) ှင့် မဲေခါင် 

ေဒသခွဲ (GMS) စီးပွားေရးစ  က များေပ တွင်   တည်ရှိြခင်း၊  ေရှင့ ်

လ ပ်စစ်မီးေကာင်းမွန်ြခင်း၊  ေကျးလက်လုပ်သား   အလွယ်တကူရရှ ိ

ိုင်ြခင်း၊   စိုက်ပျိးေရးသုေတသနှင့်  ပညာေပးဝန်ေဆာင်မ များ 

ချတိ်ဆက်ိုင်ြခင်း၊ ကုန်ကမ်းထွက်ရှိရာေဒသများှင့ ်အလွယ်တကူ 

ချတ်ိဆက်ိင်ုြခင်းအြပင် အစုိးရံုးစုိက်ရာမိြဖစ်သည့်အတွက် လိအုပ် 

ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့ ်လုပ်ငန်းခွင့်ြပချက်များရယူရာတွင ်လွယ်ကူ 

ေချာေမွစွာ  ေဆာင်ရက်ိုင်သြဖင့်  ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ  ေရးချယ်သင့် 

သည့် စီးပွားေရးအချက်အချာေဒသတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅

“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 ်

ေ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

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်းသည် ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ  အိ ိယသံအမတ်ကီး မစ တာ 

ဗေီနးကူးမား ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွကိ ု

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ဧည့်ခန်းမ၌  လက်ခံ 

ေတွဆုံသည်။

ေတွဆံုစ် ြမန်မာ-အိ ိယ ှစ်ုိင်ငံ ကျန်းမာေရး 

က  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ကစိ ၊ အိ ိယိင်ုင ံ

၏ ကူညီေထာက်ပံ့မ ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် State-

of-the-Art ေဆးုတံည်ေဆာက်ေရး ဆိင်ုရာလပ်ုငန်း 

များ ြပန်လည်စတင်ေရးဆိုင်ရာကိစ ၊ အိ ိယိုင်ငံမှ 

ြမန်မာိုင်ငံသို ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ရာတွင် လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရးကစိ ၊ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးှင့် ေဆးသုေတသနလုပ်ငန်းများတွင ်ှစ်ိုင်ငံ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့်   အခွင့်အလမ်းများ၊ 

အိ ိယိုင်ငံတွင ် ေကျာက်ကပ်အစားထိုး၊ အသည်း 

အစားထိုးခွဲစိတ်ြခင်းများကဲ့သိုေသာ  အဆင့်ြမင့ ်

ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ က မ်းကျင်မ  သင်တန်းများ 

ကိ ုြမန်မာိင်ုငမှံ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ ေစလ တ် 

ပန်းေတာင်း  ဇွန်   ၁၅ 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ လမူ  

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထား

ေရးဝန်ကီးဌာန  ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ 

ဦးစီးဌာန ြပည်ခိုင်ဦးစီးမှးုံး၏စီမံမ ြဖင့် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ အေြခခံသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  ယေန  

နံနက် ၉ နာရီက  မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

အဖဲွဝင်(၁) ဗိလ်ုမှးေကျာ်ညကီ    အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားပီး  ြပည်ခိုင်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမ ံ

ခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှးလက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး ေဒ တင်တင်ချိက သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို နံနက် ၉ နာရီမှ ညေန ၄ 

နာရ ီမိနစ် ၂၀ အထိ  သင်တန်းနည်းြပဆရာ ခုနစ်ဦး 

ြဖင့ ် ဇွန် ၁၅ ရက်မှ  ၁၇ ရက်အထိ သံုးရက်ကာသင်ကား 

ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း)

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်း ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အိ ိယသအံမတ်ကီး 

မစ တာ ဗီေနးကူးမား  ဦးေဆာင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကိ ုလက်ခံေတွဆုံ

သင်ကားိုင်ေရးကိစ ၊ ကင်ဆာေရာဂါ ေဆးကုသမ  

လပ်ုငန်းများ ပိမုိအုားေကာင်းေစေရး အိ ိယိင်ုငှံင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရးကစိ ၊ တိင်ုးရင်းေဆးပညာ 

က   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်

ေရးကိစ ၊  အိ ိယိုင်ငံမှ  ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်   လာေရာက်ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်မည့ ်

အခွင့်အလမ်းများှင့်  မိမိတိုဘက်မှ ပံ့ပိုးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်အေြခအေနများကိ ုရင်းီှးခင်မင် 

စွာ အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                                              သတင်းစ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ

စီမံခန်ခွဲမ အေြခခံသင်တန်း ဖွင့်လှစ်



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

မ ေလး   ဇွန်   ၁၅

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခုိင်/မိနယ် 

များမှ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက   များှင့် ပညာေရး  

မှးများအား    ေတွဆံုပဲွကုိ  ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်  

မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီံုး 

မိေတာ်ခန်းမ၌   ြပလုပ်ရာ  မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကုိ၊ တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများ၊  

ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

မှာကား

ေတွဆုံပွဲတွင် တိုင်း ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ အေြခခပံညာေကျာင်းများ  

ရာ န်းြပည့်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး၊ စပါးှင့် ဆီထွက်သီးှံ 

များ သတ်မှတ်ဧကအတိုင်းြပည့်မီေအာင် စိုက်ပျိး 

ေရး၊     ဌာနအလိုက်တင်ြပသည့ ်  ကိန်းဂဏန်းများ 

မှန်ကန်မ ရှိေစေရး၊  ဘ  ာှစ်အလိုက်   စီမံကိန်း 

လပ်ုငန်းများ အရည်အေသွးြပည့မ်ရီန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်းပီးစီးေရး၊ ေြမယာအသုံးချမ များအား 

လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအတိုင်း  စနစ် 

တကျေဆာင်ရက်ေရး၊ လုပ်ငန်းများအား အတ မာန  

မထားဘဲ ြပည်သူများှင့်အတ ူ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အတွက်ေဆာင်ရက်ေရး၊      ဌာနအသီးသီးအလိုက်  

လုပ်ငန်းများကို     ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေရး၊ 

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၅

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

ဥက    (မိေတာ်ဝန)်    ဦးဗိုလ်ေဌး၊   တိုင်းေဒသကီး 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး     ဦးေဇာ်ဝင်းတိုသည ်

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယေန  နနံက်ပိင်ုးက ေမှာ်ဘ ီ

မိနယ်ှင့ ်လှည်းကူးမိနယ်အတွင်းရိှ   ေညာင်ှစ်ပင် 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်သို         သွားေရာက်၍ 

ဇုန်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု    ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ 

ေရှးဦးစွာ မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည် ေညာင်ှစ်ပင် 

စိုက်ကွင်း   အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ေညာင်ှစ်ပင ်

တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း

  ပန်းကေလးေတွ လန်းဆန်းေန

    ေရာင်စုံ ဖူးပွင့်ေဝ၊

    ေဝပါေပေတာင်း ေဝေပ့ေတာင်း

   တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။

  ပန်းေပါင်းေရာင်စုံ ပန်းရိပ် မံ

    ေမ းပျံ  ကိင်သင်းထုံ၊

    ထုံပါေပေတာင်း ထုံေပ့ေတာင်း

   တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။

 ပန်းေပါင်းစုံလင် ပန်းသဘင်

    ကိုယ်စီအလှ ယ်၊

    ယ်ပါေပေတာင်း ယ်ေပ့ေတာင်း

    တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။

 ပန်းေပါင်းရ န်းစို သစ်လွင်ပျိ

    ပန်းတိုင်း ဝတ်ရည်ချိ၊

    ချိပါေပေတာင်း ချိေပ့ေတာင်း

    တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။

 ပန်းေပါင်းေဝစည် ပန်းေရ ြပည်

    ပန်းတိုင်း ေပျာ်ရ င်ကည်၊

    ကည်ပါေပေတာင်း ကည်ေပေ့တာင်း

   တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။  

 ပန်းေပါင်းစုံစွာ ြမးဝင့်ကာ

    ပန်းတိုင်း ေအးချမ်းသာ၊

    သာပါေပေတာင်း သာေပ့ေတာင်း

    တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။

 ပန်းေပါင်းစုံညီ စီရရီ

    ပန်းတိုင်း အလှတည်၊

    တည်ပါေပေတာင်း တည်ေပေ့တာင်း

    တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။      

 ပန်းေပါင်းဂုဏ်အင် ေမ းေစချင်

    ယုယ ြမတ်ိုးကင်၊

    ကင်ပါေပေတာင်း ကင်ေပေ့တာင်း

    တိုရင်ထဲက ပန်းအေပါင်း။       ။

ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ခိုင်/မိနယ်များမှ

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   များှင့် ပညာေရးမှးများအား ေတွဆုံ

ြပည်သူလူထူ၏  ကျန်းမာေရး၊  ပညာေရးအတွက ်

လိုအပ်သည်များကိ ု  ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေရးှင့ ် 

အပ်ုချပ်ေရးတာဝန်ယူထားသူများအေနြဖင့် မာန်မာန 

မထားဘ ဲအားလုံးေသာ ဝန်ထမ်းများှင့ပ်ူးေပါင်းပီး  

မိမိေဒသတိုးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင် တာဝန်ရှိသူ 

အြဖစ် ခံယူလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုမှသာ  

ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းစာနာမ ရှိလာပီး     စိတ်လက် 

ချမ်းသာစွာ အလပ်ုလပ်ုလာမည်ြဖစ်ကာ လပ်ုငန်းများ 

ပိုမိုေအာင်ြမင်လာမည်ြဖစ်ေကာင်းတိုကိ ု မှာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍    ခိင်ု/မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   များှင့ ်  ပညာေရးမှးများက     ေဒသအတွင်း 

ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ုိင်မ ှင့်  ေကျာင်းအပ်ံှပီးစီးမ  

များ၊ ကျန်းမာေရး၊ စိက်ုပျိးေရး၊  ေြမယာကစိ ရပ်များ  

ှင့် လုံ ခံေရးကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးတင်ြပကရာ  

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က     လိုအပ်သည်များ  

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်းှင့ ် တက်ေရာက် 

လာသူများကိ ု    ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်    ၂၆၅၀၀၀၀ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေညာင်ှစ်ပင် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
စိက်ုပျိးေမွးြမေရးအထူးဇန်ုဦးစီးေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်း 

ေကာ်မတီ၊ ဇုန်အလုိက်  စီမံခန် ခဲွေရးေကာ်မတီများ၊ 

အနီးကပ်ကီးကပ်ေရးအဖဲွများမှ တာဝန်ရိှသမူျားှင့်  

ေတွဆုံကာ  ဇုန်စီမံခန်ခွဲေရးှင့်   ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ များကို ညိ  င်းေဆွးေွးကသည်။ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း

ထိုေနာက် ဇန်ု(၁)၊ (၂)၊ (၃)တိုမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

က ဇန်ုအလိက်ု  အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက် 

မ များှင့်   လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိ ု   ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ မိေတာ်ဝန်က လိအုပ်သည်များ  ေပါင်းစပ်  

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍        မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်   

အထူးဇုန် (၁)    ဟင်းသီးဟင်းရက ် လက်ကားေဈး 

တည်ေဆာက်မည့်         ေြမေနရာကုိလည်းေကာင်း၊ 

အထူးဇုန် (၁)        စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီုံးကိ ု

လည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ယင်းေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည် အထူးဇုန် 

(၂)   စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီုံး  အေဆာက်အအုံကို 

ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးရန်၊ ုံးဝန်းကျင် ြမက်ပင်ချွံယ်များ  

ရှင်းလင်းရန်ှင့ ်  အပင်ကီးများ     အလင်းဖွင့်ရန ် 

မှာကားပီး  အထူးဇုန်  (၂) အကွက်အမှတ်  C-133  

အတွင်း ေဆာင်ရက်ထားေသာ ေလ ာ်ြဖစိက်ုကွင်းှင့ ်

ကက်ေမွးြမေရး ခံအတွင်း   ကည့် စစ်ေဆး၍ 

လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ေညာင်ှစ်ပင် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်သည် 

ရန်ကုန်မိေတာ်ေနြပည်သူများ သား၊ ငါး၊ ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်စားေသာက်ကုန ်     ဖူလုံေစေရးအတွက ်

တစ်ယူနစ်လ င် ငါးဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမေနရာ 

များေဖာ်ထုတ်၍    စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး အထူးဇုန် (၁)  သည် ဧက  

၃၇၈၀၊ အထူးဇုန် (၂)သည် ၄၉၀၁ ဧက၊ အထူးဇုန် 

(၃) သည် ၃၇၇၂ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ ယခုအခါ 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးြဖစ်ထွန်း ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် 

ိင်ုငေံတာ်အကီးအက၏ဲလမ်း န်ချက်အရ ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး အစုိးရအဖဲွမှကီးကပ်၍ ေညာင်ှစ်ပင် 

စုိက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်ဖံွဖိးေရး   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၅
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ပညာေရးှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံဖိးေရးဒီဂရီေကာလိပ(်ရန်ကုန်)၏ (၂၂) 
ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန  အထမ်ိးအမှတ်အခမ်းအနားအား ယေနနနံက်ပိင်ုး 
တွင် အဆိုပါေကျာင်း ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ေကျာင်းဓမ ာုံ၌  သံဃာေတာ်  ကိုးပါးအား  ေနဆွမ်းဆက်ကပ် 
လှဒါန်းပီး   ေကျာင်းှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနားကုိ    ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ 

ဆက်လက်ကျင်းပရာ  ေကျာင်းအုပ်ကီး   ဦးထိန်လင်းက  အဖွင့်အမှာစကား 
ေြပာကားပီး တစ်ှစ်တာအတွင်း သင်တန်းအသီးသီးတွင် ထူးခ န်ဆရုရိှသမူျား၊ 
ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ စာတမ်းဖတ်ကားခဲသ့မူျား၊ ေနစ်ထတ်ုသတင်းစာများတွင်  
ေဖာ်ြပြခင်းခံရေသာ  ေဆာင်းပါးရှင်များကိ ု  ဂုဏ်ြပဆုများ     ချးီြမင့်ေပးအပ ်
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                              သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံဖိးေရးဒီဂရီေကာလိပ်(ရန်ကုန်) ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနား ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတွင ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူလျက်ရှိြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲမ ှ န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုးှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်းထားသည်များကို

ြပန်လည်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည-်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

ေလ ာက်လ ာေခ ယူလျက်ရှိြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ သိေကာင်းစရာ အေမး/အေြဖများ

ေမး။ ။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဖုိအတွက် 

  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲကေနပီး  ဆရာဝန်များကိ ု

ေခ ယူေနလျက်ရှိေကာင်း  သိရပါတယ်။  ဒါေကာင့်  အလုပ်ဝင ်

ေရာက်လိုတဲ့ ဆရာဝန်များအေနနဲ  ဘယ်လိုေလ ာက်ထားရမယ ်

ဆိုတာကို သိပါရေစ။

ေြဖ။ ။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနရဲ           ကသုေရးဦးစီးဌာနကေန 

  ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)ရ  ဆရာဝန်(သစ်လွင်) ၉၈၆ 

ေနရာနဲ  သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးပညာဘဲွ(B.D.S)ရ ဆရာဝန်(သွားှင့် 

ခံတွင်း) ၈၂ ေနရာ၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ကေန  ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)ရ   ဆရာဝန်(သုပ်ြပ) ၁၀၇ ေနရာ၊ 

တိုင်းရင်းေဆးပညာတက သိုလ်ကေန   ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)ရ 

 ဆရာဝန်(သုပ်ြပ) ၁၃ ေနရာြဖစ်ပီး  ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)ရ 

ဆရာဝန် ၁၁၀၆ ဦးနဲ    သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာဘွဲ(B.D.S)ရ 

ဆရာဝန်(သွားှင့်ခံတွင်း) ၈၂ ဦး စုစုေပါင်းဆရာဝန် ၁၁၈၈ ဦးကို 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှာ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆရာဝန်များအြဖစ် ခန်ထား 

ေပးိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေမလ ၂၁ ရက်ေနမှာ ေလ ာက်လ ာစတင်ေခ ယူခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒလီိေုခ ယရူာမှာ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွထ ံOnline စနစ် 

ြဖင့်    ေလ ာက်ထားိုင်ပီး   ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ 

e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS 

Mobile Application ှင့ ်UCSB e-RSS Web Based) တိုကိ ုအသုံးြပ 

ကာ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ဆရာဝန်ေတွအေနနဲ  အလုပ်ဝင်ေရာက်ဖုိ ေလ ာက်ထား

  ရာမှာ အြခားလိုအပ်ချက်ေတွကိ ုသိပါရေစခင်ဗျာ။

ေြဖ။ ။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှာ             အလုပ်ဝင်ေရာက်ဖို 

  ေလ ာက်ထားသူေတွအေနနဲ      ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက 

၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှာ  အသက် ၃၅ ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရ 

ပါမယ်။ ဆရာဝန်(သစ်လွင်)/ ဆရာဝန်(သုပ်ြပ)ှင့် လက်ေထာက ်

ဆရာဝန်ရာထူးများအတွက ်ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)ှင့် ဆရာဝန် 

(သွားှင့်ခံတွင်း)ရာထူးအတွက်  သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာ 

ဘွဲ(B.D.S)နဲ  ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပြခင်းခံရ 

တဲ့  သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းမရှိေသးတဲ့  အေထွေထွေဆးကုသ 

ခွင့်လိုင်စင ်(ဆမ/သခ) ကိုင်ေဆာင်ထားသ ူသိုမဟုတ်  အလုပ်သင် 

ဆရာဝန်   ပီးေြမာက်သူများအေနနဲ    ေလ ာက်ထားချနိ်တွင် 

အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးေြမာက်ေကာင်း ေထာက်ခံစာတင်ြပိုင်သ ူ

ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီး မိတ များကို ေလ ာက်လ ာနဲအတူ ပူးတွဲေပးပိုရ 

ပါမယ်။

ေမး။ ။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆရာဝန်အြဖစ်                အလုပ်ဝင်ေရာက် 

  ထမ်းေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ရရှိလာမယ့်အကျိးေကျးဇူး 

များကို သိပါရေစ။

ေြဖ။ ။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်အြဖစ ်              အလုပ်ဝင်ေရာက ်

  ထမ်းေဆာင်ြခင်းအားြဖင့ ်အများြပည်သအူတွက် အကျိးရိှ 

ေစြခင်း (ပရဟတိ)နဲ  မမိရိဲပညာရပ်ဆိင်ုရာ တိုးတက်မ အခွင့အ်လမ်း 

များ ရရိှေစြခင်း (အတ ဟိတ) စတ့ဲအကျိးေကျးဇူးေတွ ရရိှမှာြဖစ်တ့ဲ 

အြပင် ဆရာဝန်အဓိ  ာန်ြပကတိသစ ာအရ လူသားအားလုံးတို၏ 

ကိုယ်၏ကျန်းမာေရး၊ စိတ်၏ကျန်းမာေရးကို  မိမိ၏အေရးကဲ့သို 

ယဆူပီး မမိတိိုတတ်ေြမာက်ထားတဲေ့ဆးပညာနဲ  လနူာေတရွဲခစံား 

ေနရတဲ့  ေရာဂါေဝဒနာေတွကို  ေပျာက်ကင်းသက်သာသည်အထ ိ

ကုသေပးုိင်တ့ဲအတွက်      ထားရိှတ့ဲကတိသစ ာနဲအညီ   ေကာင်းကျိး 

မဂ  လာအြဖာြဖာနဲ  ြပည့်စုံကမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနနဲ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအြဖစ  ်

ဝင်ေရာက်လာမယ့ ်ဆရာဝန်များ  သက်သာေချာင်ချေိရး၊ ြပည်တွင်း/

ြပည်ပဘဲွလွန်ပညာရပ်များ ဆက်လက်ဆည်းပူးုိင်ေရး၊ ဘဝတက်လမ်း 

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် အစီအမံများစွာကို ကိတင်စီစ် 

ထားပါတယ်။     ပထမဦးစွာ    သစ်လွင်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန ်

ေတအွေနနဲ  သတ်မှတ်ေဆးုံကီးေတမှွာ လက်ေတွေလက့ျင့သ်င်ကား 

ရင်း စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမှာြဖစ်ပီး သူတိုကိ ုတာဝန်ချထားတဲ့ 

အခါမှာ ၎င်းတို ဆ ြပရာေဒသ သိုမဟုတ ်အနီးစပ်ဆုံးေနရာ/ေဒသရှိ 

 ေဆးုံေတွမှာ   ေနရာချထားေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။  သတ်မှတ်ကာလ 

ြပည့်ေြမာက်တ့ဲအခါမှသာ အြခားလုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်ရိှတ့ဲ ေဆးံုေတွသုိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဖို ေစလ တ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒလီိတုာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ပါရဂဘဲွူသင်တန်း သုံးမျိးတို ပါရိှတာြဖစ်လို ေဆးပညာမဟာသပိ ံဘဲွ 

ေတကွေန    ပါရဂဘဲွူေတ ွ  ရရိှတဲအ့ထ ိသက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်အလုိက် 

ဆက်လက်ပီး အဆင့်ဆင့်တက်ေရာက်ိုင်ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါအ့ြပင် ြပည်ပေဆးပညာဆိင်ုရာ ဘဲွလွန်သင်တန်းေတြွဖစ်တဲ ့

မဟာဘွဲ၊    ပါရဂူဘွဲသင်တန်းေတွကို   တက်ေရာက်မယ့်သူှင့ ်

ကာလတို၊  ကာလရှည်က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ  သင်တန်းအမျိးမျိးကိ ု

တက်ေရာက်လိသုေူတကွိ ု  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနနဲ  ေစလ တ် 

ေပးလျက်ရိှပါတယ်။ အထူးသြဖင့် MRCP က့ဲသုိ Membership  Status 

စာေမးပဲွေတွ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိခွင့်ြပြခင်းှင့် Membership ရယူုိင် 

ရန် ိုင်ငံြခားသိုေစလ တ်ေပးြခင်းေတွကိ ု    ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှပါတယ်။ ဒလီိေုဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာမှာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပကေန 

ဘွဲလွန်ရရှိပီးသူေတွကို သက်ဆိုင်ရာဘွဲဒီဂရီအလိုက် ပညာရှင ်

ချးီြမင့်ေငွေတွကို ေပးအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ိုင်ငံြခားသို 

ချနိ်မှာလည်း ဝန်ထမ်းသက်သာေချာင်ချေိရးအတွက် ိုင်ငံေတာ်က 

ေပးအပ်တ့ဲလစာအြပင် ညဂျတီနဲ  စားစရိတ်အတွက် သတ်မှတ်ခွင့်ြပ 

ချးီြမင့်ေငွနဲ    ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေတွမှာ ေနထိုင်ခွင့်ရရှိေရးကိ ုဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆက်လက်ပီး  ြပည်တွင်းတွင ် ေဆးပညာဘွဲလွန်ပညာရပ်ေတွ

ဆက်လက်ဆည်းပူးိုင်ေရးအတွက်   လုပ်သက်ကန်သတ်ချက်မရှိ 

ေလ ာက်ထားိုင်တဲ့ ဘွဲလွန်ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်း ၁၁ မျိး 

ြဖစ်တဲ့ ခ ာေဗဒ၊ ဇီဝကမ ေဗဒ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ ေဆးဝါး  

ေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ စတ်ိကျန်းမာ ပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ၊ ကင်ဆာ 

ေရာဂါ ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဆးကပုညာ၊ အဏြုမ ေရာင်ြခည်ေဆးပညာနဲ  

ေမ့ေဆးပညာတိုကို ဝါသနာပါပီး ေလ့လာလိုက်စားသူေတွအတွက ်

ေစာစီးစွာ ဘွဲလွန်ေြဖကားိုင်တဲ ့အခွင့်အလမ်းေတွ ရရှိကမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနအေနနဲ  ၂၀၂၃ 

ခှုစ် ပညာသင်ှစ်တွင်ဖွင့လှ်စ်မယ့ ်ဘဲွလွန် ေဆးပညာသင်တန်း ၁၄၀ 

အထရိှိတာကိသုရိှိရပီး ဒပီလိမုာသင်တန်း ၁၆ မျိး၊ ေဆးပညာမဟာသပိ ံ 

သင်တန်း ၃၃ မျိး၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ မဟာသိပ ံသင်တန်း 

သုံးမျိး၊  ေဆးဝါးမဟာသိပ ံသင်တန်း  ေလးမျိး၊  သွားဘက်ဆိုင်ရာ 

ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်း ၁၀ မျိး၊ သူနာြပမဟာသိပ ံသင်တန်း 

ကိုးမျိး၊ ကျန်းမာေရးမဟာသိပ ံဘွဲ(အေြခခံကျန်းမာေရး) တစ်မျိး၊ 

ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်း ၄၁ မျိး၊ ေဆးလက်ေတွအေြခခံ 

ပါရဂဘဲွူ သင်တန်း ခနုစ်မျိး၊ သွားဘက်ဆိင်ုရာ ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ 

သင်တန်း ရှစ်မျိး၊  ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ သင်တန်း  ေလးမျိး၊ 

သူနာြပပါရဂူဘွဲသင်တန်း  တစ်မျိး၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ 

အစည်းအေဝးေတွတက်ေရာက်ိုင်ရန်  ေစလ တ်ေပးြခင်းေတွကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမှာ ဆရာဝန် 

(သုပ်ြပ)အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မယ့ ်(သစ်လွင်)ဆရာဝန်ေတွ 

အေနနဲ    ေဆးတက သိလ်ုေတတွည်ရိှရာ  ရန်ကန်ု၊  မ ေလး၊ မေကွး၊ 

ေတာင်ကီးစတဲ့ မိကီးေတွကို ဦးစားေပးပီး တာဝန်ချထားေပးမှာ 

ြဖစ်လို အဲဒီေနရာေတွကို ဦးစားေပးပီး ေလ ာက်ထားိုင်ပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပင် မမိတိိုတာဝန်ကျရာေဒသအသီးသီးမှာ ိင်ုငံတ့ာဝန်ေတ ွ

ထမ်းေဆာင်ပီးတဲ့  ကိုယ်ပိုင်အချနိ်ေတွမှာ   ကိုယ်ပိုင်ေဆးခန်း 

သိုမဟုတ် ပုဂ လိက ေဆးုံ/ေဆးခန်းေတွမှာ ထိုင်ပီး လူနာေတွကို 

ကုသေစာင့်ေရှာက်မ ေတွ ေပးိုင်ကမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ဆရာဝန်ေတအွေနနဲ  ေဆးတက သိလ်ုေတရွဲ အမှတ် 

တံဆိပ်မှာပါရှိပီး လိုက်နာကျင့် ကံရမယ့ ်ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ြဖစ်တဲ ့

“ဥပဌာနံ အုကမ ာ ဒယာ” ဆရာဝန်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ က ်ုပ်သည် 

ေဝဒနာရှင်လူနာအား   ဥပဌာနံ - စိတ်ေရာကိုယ်ပါ   ယုယုယယ 

ြပစကုသုပါမည်၊ အကုမ ာ - ကိယ်ုချင်းစာတရား လက်ကိင်ုထားလျက် 

ြပစုကုသပါမည်၊ ဒယာ - လူလူချင်း ညာတာေထာက်ထားေသာ 

အသြိဖင့် ြပစကုသုပါမည် ဟသူည့အ်တိင်ုး ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

လုိအပ်လျက်ရိှသည့် မိမိတိုတိုင်းရင်းသားြပည်သူေတွကို ထိေရာက် 

စွာကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေတွ   ေပးအပ်ိုင်ေရးနဲ   မိမိတိုရဲ 

ဘဝတက်လမ်းနဲ  ပညာရပ်ဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ ေတွ  အဆင့်ဆင့် 

တိုးတက်ရရှိေစေရးအတွက ်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်ေတွအြဖစ ်  

ဝင်ေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကပါလုိ   တိက်ုတွန်းလိက်ုရပါတယ်။  

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ဘားအံ   ဇွန်   ၁၅

ကရင်ြပည်နယ်  တိင်ုးရင်းသားအခွင့အ်ေရးများ

ဆိုင်ရာ     ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ကီးမှးကျင်းပေသာ    တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရး 

ဆိုင်ရာ ပညာေပးေဟာေြပာပွဲှင့ ်  ရပ်ရာအေြခြပ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ    လိုအပ်ချက်များ 

ဆန်းစစ်သည့်အစီအစ်ကို ဇွန် ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀ 

နာရကီ   ိုးမဟာေကျးရာ  ဆေုတာင်းြပည့ဇ်မ လင်း 

ေစတီေတာ် ဓမ သာရဓမ ာုံ၌ ကျင်းပသည်။

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ပညာေပးေဟာေြပာပွဲှင့် ရပ်ရာအေြခြပအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်သည့်အစီအစ် ကျင်းပ
ဦးစွာ  ကရင်ြပည်နယ်   တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေရးရာ 

ဝန်ကီး     ဦးစန်းကိကု အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ်ကရင်ြပည်နယ် တုိင်းရင်းသားအခွင့် 

အေရးများ  ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး  ဦးေကျာ်စိုးက   ြပည်နယ်  

တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီး       ဦးစန်းကို 

အားလည်းေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစန်းကုိက တက်ေရာက်လာေသာ ရှမ်းှင့် 

ကရင်စာေပ ယ်ေကျးမ အသင်းများမ ှတာဝန်ရှိသူ 

များ၊ ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်ရပ်မရိပ်ဖများအား 

လည်းေကာင်း အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ကသည်။

ယင်းေနာက်   ြပည်နယ်တိုင်းရင်းသားအခွင့ ်

အေရးများ     ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးက ဝန်ကီးဌာန၏ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်များ၊     တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရး 

ဆိုင်ရာ  ဥပေဒများှင့်   ေရှလုပ်ငန်းစ်မဟာဗျ

ဟာများကိလုည်းေကာင်း၊     လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ 

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက် 

များကိလုည်းေကာင်း၊ ဦးစီးအရာရိှ ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင် 

က  စစ်တမ်းလ ာများ   ြဖည့်စွက်မ အေြခအေနှင့် 

အမုန်းစကား၊ အကမ်းဖက်မ လ ံေဆာ်ေရး တားဆီး 

ကာကွယ်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း  အသီးသီးရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး တက်ေရာက်လာကသည့် ိုးမဟာ 

ေကျးရာ   ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူများက 

စစ်တမ်းလ ာများ ေြဖဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမှာ ဆရာဝန် (သပ်ုြပ)အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မယ့ ်(သစ်လွင်)

ဆရာဝန်ေတွအေနနဲ ေဆးတက သိုလ်ေတွတည်ရှိရာ  ရန်ကုန်၊  မ ေလး၊ မေကွး၊ ေတာင်ကီး  စတဲ့မိကီးေတွကို 

ဦးစားေပးပီး တာဝန်ချထားေပးမှာြဖစ်လို အဲဒီေနရာေတွကို ဦးစားေပးပီး ေလ ာက်ထားိုင်ပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် မိမိတိုတာဝန်ကျရာေဒသအသီးသီးမှာ ိုင်ငံ့တာဝန်ေတွ ထမ်းေဆာင်ပီးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချနိ်ေတွမှာ 

ကိုယ်ပိုင်ေဆးခန်း သိုမဟုတ် ပုဂ လိက ေဆးုံ/ေဆးခန်းေတွမှာထိုင်ပီး လူနာေတွကို ကုသေစာင့်ေရှာက်မ ေတွ 

ေပးိုင်ကမှာြဖစ်ပါတယ် 

ထက်လ ံ



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

 နိဒါန်း

ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်အတွင်း 

ေနထိုင်ကသည့်   ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် 

၁၉၄၈ ခုှစ်     လွတ်လပ်ေရးရပီးသည့်ေနာက်မ ှ

ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ  အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင ်

ဆ မဲေပးခဲ့ကရပါသည်။  ထိုသို  ဆ မဲေပးခဲ့ကရ 

ေသာ်လည်း လအူများစမှုာ မဆဲ ရှင်တစ်ဦးအေနြဖင့ ်

နည်းလမ်းတကျ မည်သိုမဲေပးရမည်ကို ေသေသ 

ချာချာနားမလည်ခဲ့ကေပ။  ထုိသုိေသာအေြခအေန 

များေကာင့ ်    ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုှစ်    

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ၌ ြပည်သူလ တ်ေတာ်တွင် 

ပယ်မဲ ၁၄၁၁၉၈၂ မဲ၊   အမျိးသားလ တ်ေတာ်တွင် 

ပယ်မဲ ၁၁၃၇၃၁၄ မဲ၊  တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်တွင်       ပယ်မဲ ၁၀၁၈၈၀၀ 

ရိှခဲေ့ကာင်း သရိပါသည်။ လာမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွတွင် 

မဆဲ ရှင်တစ်ဦးအေနြဖင့ ် မမိတိို၏အသည်းကားမှ 

ထွက်ေပ လာေသာ  မဲတစ်ြပားသည ်  ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် အကျိးရှိေစရန်အတွက ်မဲဆ ရှင်တစ်ဦး 

လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိ ု  ရှင်းြပ 

လိုပါသည်။

မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ

ေရးေကာက်ပဲွစတင်ကျင်းပမည်ဟ ု ေကညာ 

ေသာရက်တွင် အသက် (၁၈) ှစ် ြပည့်ပီးသတူစ်ဦး 

ြဖစ်ရမည့်အြပင ်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊   ဧည့် 

ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရလက်မှတ ်

တစ်ခုခုကို      ကိုင်ေဆာင်ထားသူြဖစ်ရပါမည်။ 

၎င်းမဲဆ ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာမိနယ်၊ ရပ်ကွက် 

တွင် အိမ်ေထာင်စုစာရင်း ပုံစ ံ(၆၆/၆) ြဖင့် ေနထိုင် 

သူတစ်ဦးလည်းြဖစ်ရပါမည်။ ၎င်းအြပင် သက်ဆုိင် 

ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအုပ်စု၏   မဲဆ ရှင်အမည် 

စာရင်းတွင် ပါဝင်ေနရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိပါဝင် 

ေနပီဆိုလ င် မဲေပးပိုင်ခွင့်ရပီးလား၊ ဆ မဲေပးပိုင ်

ခွင့်ရိှသူ ဟုတ်မဟုတ် သိရိှထားရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်မရှိသူများမှာ-

(က) သာသနာ့ဝန်ထမ်း။  ကမ ာေပ တွင် ကိုးကွယ ်

ေသာဘာသာကီး ေလးခရိှုသည်တွင် ဗဒု ဘာသာဝင် 

များအတွက်ြဖစ်လ င် ဗုဒ ဘာသာသာသနာ့ဝန်ကို

ထမ်းရက်ေနေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ ဖိုးသူေတာ်၊ 

မယ်သီလ တိုြဖစ်ပီး သာသနာေရးဆိုင်ရာ ရဟန်း 

သိုမဟတ်ု သာသနာဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ေခတ ခယံထူား 

သူများှင့်လည်း      သက်ဆိုင်ေစရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လ င် 

ခရစ်ယာန်သာသနာဝ့န်ကိ ုထမ်းေဆာင်ရန် အဓကိ 

အားြဖင့ ်မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ပီးေသာပုဂ ိလ်ဟု 

သက်ဆိုင်ရာ   ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်ကီးများ

 (Churches) က အသအိမှတ်ြပ၍ သကိ ာေပးထား 

ြခင်းခံရေသာပုဂ ိလ်များှင့်   မိမိတိုကိုးကွယ်ရာ 

ဘာသာအရ  ဂိုဏ်းချပ်၏အုပ်ချပ်ြခင်းကိ ု   ဆ  

အေလျာက်လက်ခံ၍     ဘာသာေရးစည်းမျ်း 

သိုမဟုတ် အဓိ  ာန်ြပချက်ြဖင့ ်စည်းုံးထားေသာ 

ပဂု ိလ်တစ်စတွုင် သိုမဟတ်ု အဖဲွအစည်းတွင်ပါဝင် 

သည့ ်ပဂု ိလ်များပင်ြဖစ်ပါသည်။   ဟိ ဘာသာဝင် 

များအတွက်ြဖစ်လ င် ဂု ု(Guru) (တရားြပပဂု ိလ်)၊ 

ပ  ိတ  (ဟိ ဒဿနပညာရပ်များတွင ်   အထူး 

နားလည်က မ်းကျင်သ)ူ၊ မဟန် (ဘာသာေရးပဂု ိလ်)၊ 

စညံာစ ီ(ဘာသာေရးပဂု ိလ်)၊ စညံာစနိ ီ(အမျိးသမီး 

သူေတာ်စင်)၊ ဆာဒူး၊ ဆာဒ်ဝီ (သီလရှိ ေသာ အမျိး 

သမီး)၊ ဆွာမ၊ိ ဆွာမနိ ီ(ဘာသာေရးပဂု ိလ် သိုမဟတ်ု 

သန်ရှင်းမွန်ြမတ်ေသာပုဂ ိလ်)     တိုြဖစ်ေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။ အစ လာမ်ဘာသာဝင်များအတွက ်

ြဖစ်လ င် ေမာ်လဝီ  (ဆွန်နီမွတ်စလင်ဘာသာေရး 

ဆရာ)၊ ဟာဖဇ်ိ (Huffaz)၊ ဟာဖဇိာ (Hafiza) (ကိရုမ် 

မဲဆ ရှင်တစ်ဦးသိမှတ်ဖွယ်

ကျမ်းတစ်ခုလုံးကို  တ်တိုက်အာဂုံေဆာင်မှတ်မိ 

ထားေသာ အစ လာမ်ဘာသာဝင် အမျိးသား/ အမျိး 

သမီး)၊ အမီန် (Imam) (အစ လာမ်ဝတ်ြပမ များတွင် 

ေခါင်းေဆာင်ေသာပဂု ိလ်)၊ မဖ်ုသ ီ(Mufti) (ဘာသာ 

ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒအကံြပချက်များကုိ ေပးရေသာ 

ပုဂ ိလ်)၊ မုဖတ်စိရ်(Mufassir)    (ကိုရမ်ကျမ်းကိ ု

အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုရေသာပုဂ ိလ်)၊ အိုလမာ (Ulama) 

(အစ လာမ်ဘာသာှင့်ပတ်သက်သည့ ် ဗဟုသုတ 

အသအိြမင်များ က ယ်ဝစွာသြိမင်ထားေသာ ပဂု ိလ်) 

ပီရ် သိုမဟုတ် မရှာအိခ် (Pir or Mashaikh) (မူဆ

လင်ဘာသာတိုးတက်ြပန်ပွားမ ကို  အဓိကထား 

ေဆာင်ရက်ေသာသူများ) တို ြဖစ်ေကာင်း သိရိှရပါ 

သည်။

(ခ) ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ။  တရားုံးတစ်ခုခု၏ 

စီရင်ချက်အရ  ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူကိ ု ဆိုပါ 

သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သက်ဆိင်ုရာတရားုံး၏ 

ေထာင်ဒဏ်စီရင်ချက်ကိ ု  မေကျနပ်၍  အယူခံမ  

သိုမဟတ်ု ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားေသာ ေထာင်ဒဏ် 

ကျခံေနရဆဲြဖစ်သူလည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

(ဂ) စိတ်ေပါ့သွပ်သူ။   စိတ်ေပါ့သွပ်ေနသည်ဟု 

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒက  ြပ  ာန်းထားသည့်အတိုင်း 

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူြဖစ်ပါသည်။

(ဃ) လူမွဲအြဖစ်ေကညာြခင်းခံထားရသူ။   လူမွဲ 

အြဖစ် ဆံုးြဖတ်ေကညာခံထားရြခင်းမှ လွတ်ေြမာက် 

ခွင့် မရေသးသူြဖစ်ပါသည်။

(င) ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ    ဥပေဒ

      အရ တားြမစ်ခံရသူ၊

(စ) ိုင်ငံြခားသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံြခားသားအြဖစ ်

ခံယူထားသူတိုသည် မဲဆ ေပးပိုင်ခွင့ ် မရှိသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

မဲစာရင်းတွင ်အမည်ပါရှိေရး

 ေဆာင်ရက်ရန်

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွကျင်းပမည့ေ်နရက် 

များ ေကညာပီးသည့်ေနာက်တွင ်ေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအသီးသီးက သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊   လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာနတိုှင့ ်

ညိ  င်းြပစထုားသည့ ်မဆဲ ရှင်စာရင်းကိ ုထတ်ုြပန် 

ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုိုေကညာသည့အ်ခါ 

မိမိ၏ အမည်စာရင်းသည ်မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်မ  ရှိ/ 

မရိှ စစ်ေဆးကည့် ရမည်မှာ မဆဲ ရှင်များ၏တာဝန် 

ပင်ြဖစ်ပါသည်။   ထိုသို    မဲဆ ရှင်စာရင်းအား 

သွားေရာက်ကည့် ရာတွင် မမိ၏ိ အမည်ပါဝင်ခဲြ့ခင်း 

မရိှလ င်၊ မမိသိည် ၎င်းရပ်ကွက်၊ ၎င်းေကျးရာအပ်ုစ ု

အတွင်းတွင် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းပုံစ ံ(၆၆/၆) ြဖင့် 

ေနထိင်ုသတူစ်ဦးြဖစ်ပါက မစဲာရင်းတွင် မမိအိမည် 

စာရင်းထည့သွ်င်းေပးရန် ေတာင်းဆိလု ာ သတ်မှတ် 

ပုံစ ံ(၃) ြဖင့် မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမ ှ

စ၍    (၁၄) ရက်အတွင်း      ေတာင်းဆိုရပါမည်။ 

ထိုေတာင်းဆိုလ ာ   လက်ခံရရှိေသာ   ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည ် စနစ်တကျ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းပုံစ ံ(၆၆/၆) ြဖင့်   တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးပီး မှန်ကန်ပါက မဲစာရင်းတွင ်ထည့်သွင်း 

ေပးပါရန် မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ

သို ဆက်လက်တင်ြပရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည် တင်ြပလာ 

ချက်အေပ စိစစ်၍  မှန်ကန်ပါက  မဲစာရင်းတွင ်

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပေပးရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မမိအိမည်စာရင်းပါရိှေသာ မစဲာရင်းတွင် ပါဝင် 

ေနသူတစ်ဦးဦး၏    အမည်စာရင်းပါဝင်ေနမ ကို 

ကန်ကွက်လိပုါက သတ်မှတ်ပုစံ ံ(၄) ြဖင့ ်ကန်ကွက် 

လ ာကို မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း  သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာ

အုပ်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို တင်ြပရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက/်ေကျးရာ

အုပ်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွခဲွသည် တင်ြပ 

လာေသာ  ကန်ကွက်လ ာအားစိစစ်၍   စိစစ်ေတွရိှ 

ချက်အစီရင်ခံစာှင့်     မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို   တင်ြပရပါမည်။      မိနယ် 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသည် ေတွရိှတင်ြပ 

ချက်အရ မဲဆ ရှင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ လက်ရိှ 

အတိုင်းထားရှိြခင်းတိုကို   စီမံေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

မစဲာရင်းတွင်ပါဝင်ေနသာ မဆဲ ရှင်တစ်ဦး၏

အချက်အလက်များကုိ ြပင်ဆင်လုိပါက ပုံစ ံ(၄-ဂ) 

ြဖင့်  ြပင်ဆင်လ ာကို   မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာ 

သည့်ေနမှစ၍   (၁၄) ရက်အတွင်း   သက်ဆိုင်ရာ 

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ ်ေကျးရာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ 

ခွဲမှတစ်ဆင့်   မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲသို တင်သွင်းရမည်။ မဲစာရင်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေတာင်းဆိြုခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ကန်ကွက်ြခင်းများကိ ု

မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမှစ၍   (၁၄) 

ရက်အတွင်း ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆ မဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူတစ်ဦးသည် မဲဆ နယ် 

တစ်နယ်၏မစဲာရင်းမှ အြခားမဆဲ နယ်တစ်နယ်၏ 

မဲစာရင်းသို   ခိုင်လုံေသာ   အေကာင်းြပချက်ြဖင့ ်

အမည်ေြပာင်းေရ လိလု င် ၁၉၅၁ ခှုစ် ြပည်ေထာင်စ ု

ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ေနထိင်ုသမူျား     မှတ်ပုတံင်ေရး 

နည်းဥပေဒ ၂၆(၂)ှင့် နည်းဥပေဒ ၂၇ (၁) တိုအရ 

ထုတ်ေပးထားေသာ    ပုံစံ (၁၀) သိုမဟုတ်   ပုံစံ 

(၉၀/၁/နငသ) ှင့အ်တ ူလက်ရိှ မဆဲ နယ်စာရင်း၌ 

မမိ၏ိအမည်ကိပုယ်ဖျက်၍ အြခားေဒသ၏ မစဲာရင်း 

သို ေြပာင်းေရ ေပးရန် ေတာင်းဆိုလ ာ ပုံစံ (၄-က) 

ြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု ေကျးရာအပ်ုစ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမှတစ်ဆင့် မိနယ် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို  တင်သွင်းရပါ 

မည်။ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲကခွင့်ြပ၍ 

၎င်းမဲဆ ရှင်၏အမည်ကိ ု မဲစာရင်းမ ှ  ပယ်ဖျက ်

ပီးေကာင်း အေထာက်အထားြဖစ်ေသာ ပုစံ ံ(၄-ခ) 

ကို ထုတ်ေပးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းမဲဆ ရှင်သည ်မိမိ 

ေြပာင်းေရ ေနထိုင်သည့်ေဒသ၏  မဲစာရင်းတွင ်

မမိ၏ိအမည်စာရင်း ထည့သွ်င်းေပးပါရန် ေြပာင်းေရ  

ေရာက်ရှိသည့်ေနရာ၏ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရပုံစံ 

(၆၆/၆) ှင့် ပုံစံ(၄-ခ) တို ပူးတွဲ၍ ေတာင်းဆိုလ ာ 

ပုံစံ (၃) ကို မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမ ှ

စ၍ (၂၁) ရက်အတွင်း   သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် 

သိုမဟုတ ်ေကျးရာအုပ်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွခဲွမှတစ်ဆင့်  မိနယ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖဲွခဲွသို တင်သွင်း၍ မစဲာရင်းတွင်ထည့သွ်င်းပါဝင် 

ခွင့်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦး၏ အမည်သည် 

မိနယ်တစ်မိနယ်ထက်ပိုေသာ  မဲစာရင်းတွင ်

လည်းေကာင်း၊ မိနယ်တစ်ခုအတွင်းတွင်ရှိ ေသာ 

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စုတစ်ခုထက ်

ပိေုသာ မစဲာရင်းများတွင်ပါရိှေနပါက လက်ရိှေနထိင်ု 

ရာ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း ပုစံ ံ(၆၆/၆) ရိှသည့် 

မိနယ်/ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု၏ 

မဲစာရင်းြဖင့်သာ  ဆ မဲေပးရမည်  ြဖစ်ပါသည်။ 

အြခားမိနယ်/ ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု ေကျးရာအပ်ုစ ု

တွင်ပါဝင်ေနေကာင်း  သိရှိရပါက   မိမိအမည်ကိ ု

ပယ်ဖျက်ေပးရန် ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု ေကျးရာအပ်ုစ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမှတစ်ဆင့် မိနယ် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲထံသို ပုံစံ (၄-က) 

ြဖင့် ေလ ာက်ထားရပါမည်။ 

မဲေပးြခင်းနည်းလမ်းများ

ဆ မဲေပးသူသည ်ဆ မဲလက်မှတ်ရှိအမည ်

များကို မဖတ်တတ်လ င်လည်းေကာင်း၊  န်ကား 

ထားသည့်အတိုင်း   ဆ မဲမေပးတတ်လ င်  လည်း 

ေကာင်း၊  မဲဆ ရှင်၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ 

သား၊ သမီး၊ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမ အရင်းတစ်ဦးဦးက 

ဆ မေဲပးသ၏ူ   န်ကားချက်အတိင်ုး   သတ်မှတ် 

ထားသည့ေ်နရာတွင်  ဆ မလဲက်မှတ်၌   လ ိဝှက် 

ဆ ြပရပါမည်။ ၎င်းပုဂ ိလ်များမရှိခဲ့လ င် မဲုံမှး 

က ေဆာင်ရက်ေပးရပါမည်။ ကိတင်ဆ မေဲပးပိင်ု 

ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ှစ်မျိး ခဲွြခားသတ်မှတ်ထား 

ပါသည်။      ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပေသာေနရက်၌ 

မဲဆ နယ်အတွင်းတွင်ရှိေသာ်လည်း          မဲုံသို 

ကိုယ်တိုင်မလာေရာက်ိုင်ေသာ  အသက်အရယ် 

ကီးရင့်သူများ၊    အနာကီးေရာဂါ  စွဲကပ်ေနသူ၊ 

ေနအမ်ိတွင် ေရာဂါေဝဒနာ ြပင်းထန်စွာခစံားေနရသ၊ူ 

ေနအိမ်တွင် မီးဖွားေနသူ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အချပ် 

ခေံနရသမူျား၊ ေဆးုတံက်ေရာက်ေန ေသာအတွင်း 

လူနာများ၊  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင ်

ခရီးသွားရန်ရှိသူများ၊  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့ ်

ေန၌ ြပင်ပသို သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရ 

ေသာ ဝန်ထမ်း၊ တပ်မေတာ်သား၊ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ 

သည် မဲဆ နယ်အတွင်း ကိတင်ဆ မဲေပးိုင်သူ 

များ ြဖစ်ကပါသည်။

မဲဆ နယ်ြပင်ပတွင်        ေရာက်ရှိေသာ 

ေကျာင်းသားများ၊ မဆဲ နယ်ြပင်ပေရာက် သင်တန်း 

သားများ၊ မဲဆ နယ်ြပင်ပေရာက် အြခားမဲဆ ရှင် 

များ၊ တပ်မေတာ်သားများှင့အ်တေူန အမ်ိေထာင်စ ု

ဝင်များ၊ အချပ်ခေံနရသမူျား၊ ေဆးုတံက်ေရာက်ေန 

ေသာ အတွင်းလနူာများသည်လည်း ကိတင်ဆ မ ဲ

ေပးိုင်သူများြဖစ်ကပါသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ေရ ဇာေြမစိုးမိုး

မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်ေနသာ  မဲဆ ရှင်တစ်ဦး၏အချက်အလက် 

များကို ြပင်ဆင်လိုပါက ပုံစံ (၄-ဂ) ြဖင့်  ြပင်ဆင်လ ာကို    မဲစာရင်း 

ထတ်ုြပန်ေကညာသည့ေ်နမှစ၍   (၁၄) ရက်အတွင်း   သက်ဆိင်ုရာ 

ရပ်ကွက်   သိုမဟုတ်  ေကျးရာအုပ်စု   ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမှတစ်ဆင့်   

မိနယ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသို တင်သွင်းရမည်။ မစဲာရင်း 

ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေတာင်းဆိြုခင်း၊ ြပငဆ်င်ြခင်း၊ ကနကွ်က်ြခင်းများကိ ု

မဲစာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနမှစ၍   (၁၄) ရက်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်  ိုင်ငံြပင်ပ

တွင်ေရာက်ရှိေနသူများသည်လည်း    ိုင်ငံြခား 

ကိတင် ဆ မဲေပးိုင်သူများြဖစ်ကပါသည်။ 

မဆဲ နယ်ြပင်ပတွင် ေရာက်ရိှေနေသာ အြခား 

ေဒသရှိ စီမံကိန်းများ၊  စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများ၊ 

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်  အြခား 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းတစ်ခခုတွုင် သွားေရာက် အလပ်ု 

လပ်ုကိင်ုလျက်ရိှေသာ မဆဲ နယ်ြပင်ပေရာက် ိင်ုငံ ့

ဝန်ထမ်းများအပါအဝင ်   အြခားမဲဆ ရှင်များှင့ ်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်   မဲဆ နယ်ြပင်ပသို 

ေရာက်ရိှေနကေသာ မဆဲ ရှင်များသည် အမတဲမ်း 

ေနရပ်ရှိ မဲစာရင်းြဖင့ ်ထိုမဲဆ နယ်အသီးသီးတွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့်   ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်

တစ်သီးပုဂ လ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

များကိ ုဆ မေဲပးလိပုါက မမိတိို၏ အမတဲမ်းေနရပ် 

သိုသွားေရာက်ပီး  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန  

မတိင်ုမ ီသက်မှတ်ရက်အတွင်း ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု 

ေကျးရာအုပ်စု  ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၌ 

ကိတင်ဆ မဲေပးိုင်ပါသည်။       ၎င်းအြပင ်

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန၌ မိမိ၏အမဲတမ်း 

ေနရပ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသည့ ်မဲုံတွင်  ကိုယ်တိုင် 

သွားေရာက်၍ ဆ မဲေပးိုင်ပါသည်။ 

မဲုံတွင်မဲေပးြခင်း

မဆဲ ရှင်တစ်ဦးသည် မဲုသံိုလာေရာက်ရာတွင် 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ ဧည့်ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် 

ိုင်ငံသားြပခွင့်ရလက်မှတ ်   တစ်မျိးမျိးပါရှိလာ 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။   မဲုံေရှသို  ေရာက်ရှိစ်တွင ်

မဲုံေရှရှိ မဲစာရင်းများ ကတ်ထားသည့်စာရင်းတွင် 

မိမိတို၏ မဲစာရင်းအမှတ်စ်ကိ ု ကည့် မှတ်သား 

ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။  မဲုံအတွင်းသို  ေရာက်ရှိစ် 

တွင် မိမိတို၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊  ဧည့် 

ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရလက်မှတ်

တစ်မျိးမျိးကိ ုမဲုရိှံ မစဲာရင်းစစ်ေဆးသအူားြပသပီး 

ဆ မဲလက်မှတ်ကို  ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရပါမည်။ 

၎င်းဆ မဲလက်မှတ်တွင ်မဲုံမှးလက်မှတ ်ပါ/မပါ 

စစ်ေဆးရပါမည်။ ၎င်းေနာက ်လ ိဝှက်ဆ ြပခန်း 

အတွင်းသိုဝင်၍  ဆ မဲလက်မှတ်ေပ တွင်   မိမိ 

မေဲပးလုိေသာ ုိင်ငံေရးပါတီ သုိမဟုတ် တစ်သီးပုဂ လ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအား ဆ ြပပီး 

ဆ မလဲက်မှတ်ကိ ုမဲပံုးအတွင်းသုိ ကိယ်ုတိင်ုထည့ ်

ရပါမည်။ မပဲုံးထသဲိုထည့်ရမည့ ်ဆ မလဲက်မှတ်တွင် 

မဲုမှံး၏ လက်မှတ်ှင့ ်ေလးေထာင့အ်ကွက်အတွင်း 

မဆဲ ရှင်ဆ ြပထားေသာ အမှတ်အသားမှတစ်ပါး 

အြခားမည်သည့ ်အမှတ်အသားမ  မပါဝင်ေစရပါ။ 

လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်စီအတွက ်    ဆ မဲတစ်မဲသာ 

ေပးရမည်။ တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆ မဲမေပးရပါ။ 

ဆ မေဲပးြခင်းအားလုံးပီးဆုံးလ င် ေနာက်တစ်ကမ်ိ 

ဆ မဲေပးုိင်ြခင်းမရိှေစရန်  တာဝန်ရိှသူက  န်ကား 

သည့အ်တိင်ုး   လက်ေချာင်းတစ်ေချာင်းတွင် မင်တို 

ြခင်း ြပလပ်ုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မဆဲ ရှင် သက်ေသခ ံ

လက်မှတ် ( Voter Slip ) ြဖင့် မဲေပး၍ မရပါ။

ပယ်မဲအမျိးအစားများ 

မဲဆ ရှင်တစ်ဦးသည်   မိမိတိုဆ ြပေသာ 

မဲလက်မှတ်သည် ပယ်မဲြဖစ်ိုင်၊  မြဖစ်ိုင်  သိရှိ 

ထားရန်လိအုပ်ပါသည်။ ပယ်မအဲြဖစ်သတ်မှတ်ထား 

ေသာ မဲလက်မှတ်များမှာ - 

ေကာ်မရှင်က အတည်ြပထားေသာ  အမှတ် 

အသားမပါသည့်  ဆ မဲလက်မှတ်၊   သက်ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၏  တံဆိပ်မပါရှိေသာ   ကိတင် 

ဆ မဲလက်မှတ်၊ မဲံုမှးလက်မှတ်မပါသည့် ဆ မ ဲ

လက်မှတ်၊ ုိင်ငံေရးပါတီတစ်ခု  သုိမဟုတ် လ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးထက်ပိ၍ု ဆ ြပထား 

ေသာ ဆ မဲလက်မှတ်၊ ဆ ြပထားြခင်းမရှိေသာ 

ဆ မဲလက်မှတ်၊    ဆ ြပထားြခင်းမှာ   မေသချာ 

မထင်ရှားေသာ  ဆ မဲလက်မှတ်၊ ဆ မဲလက်မှတ် 

အတုြဖစ်သည်ဟ ုမဲုံမှးက ဆုံးြဖတ်သည့ ်ဆ မဲ 

လက်မှတ်၊ ဆ မဲေပးသူကိ ုသိရှိိုင်ေအာင် အမှတ် 

အသားြပထားသည့ ်ဆ မလဲက်မှတ်၊ ဆတ်ုဖထဲား 

သည့် ဆ မဲလက်မှတ်၊ ေကာ်မရှင်က  ပယ်မဲအြဖစ် 

သတ်မှတ်ရန် ထတ်ုြပန်ထားေသာ ဆ မလဲက်မှတ် 

များပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဲေပးရာတွင ်သတိြပရမည့်အချက်များ

မိမိထုတ်ယူထားေသာ     မဲလက်မှတ်ကို 

သက်ဆိင်ုရာ မပဲုံးတွင်ထည့ခ်ဲရ့န် အေရးကီးပါသည်။ 

မဲုအံြပင်သို မလဲက်မှတ်ပါသွားခဲလ့ င် ေရးေကာက်ပဲွ 

ြပစ်မ ေြမာက်သြဖင့ ်အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သည့်ပါတီ/ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အား မဲေပးခဲ့ပါသလဲဟုေမးလ င် ေြဖဆိုရန်မလိုပါ၊ 

မမိကိိယ်ုတိင်ုလည်း မည်သည့ပ်ါတ/ီ ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းကိ ုမဲထည့်ခဲ့ေကာင်း  အများကားေအာင ်

မေြပာရပါ။ ထိုသိုေြပာဆိုပါက  မဲဆွယ်စည်းုံးရာ 

ေရာက်ပီး ေရးေကာက်ပဲွြပစ်မ ေြမာက်သြဖင့ ်အေရး 

ယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

မဲေပးရာတွင ်ေရှာင်ရန်အချက်များ

ဆ မဲလက်မှတ်  သိုမဟုတ်   ကိတင်ဆ မဲ 

လက်မှတ်ကုိ အြခားသူတစ်ဦးအား မေပးရ။ ဆ မ ဲ

လက်မှတ်မှအပ  အြခားပစ ည်းတစ်ခုခုကို    မဲပုံး 

အတွင်းသို မထည့်သွင်းရ။   အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ 

မဲပုံးကို ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊  မဲလက်မှတ်များကုိ   ဖျက်ဆီး 

ြခင်းမြပရ။ ေရးေကာက်ပဲွတစ်ခုခုတွင် လ တ်ေတာ် 

မဲဆ နယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍    ဆ မဲမေပးရ။ 

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ခုခုတွင ် မိမိဆ မဲ   ေပးပိုင်ခွင့ ်

ရှိေသာ  လ တ်ေတာ်မဲဆ နယ်အတွက်   တစ်ကိမ် 

ထက် ပိ၍ုဆ မမဲေပးရ။ သတူစ်ပါး အေယာင်ေဆာင် 

၍  ဆ မဲလက်မှတ်  သိုမဟုတ်   ကိတင်ဆ မဲ 

လက်မှတ်ကိ ုေတာင်းဆိြုခင်း၊ ဆ မေဲပးြခင်းမြပရ။ 

မဲုံအတွင်းသို ဝင်ခွင့်မရှိဘ ဲဝင်ေရာက်ြခင်းမြပရ။ 

ဆ မဲလက်မှတ်ကုိ မဆုတ်ဖဲရ။  အတုြပလုပ်ထား 

ေသာ ဆ မလဲက်မှတ်တစ်ခခုကုိြုဖစ်ေစ၊ အများကိ ု

ြဖစ်ေစ၊ မပဲုံးအတွင်းသို မထည့သွ်င်းရ၊ မေဲပးပီးသည့ ်

အခါ လက်ေချာင်းတစ်ေချာင်းေချာင်းကို မင်တုိရန် 

ြငင်းဆန်ြခင်း  သိုမဟုတ်    တမင်ပျက်ကွက်ြခင်း 

မြပရပါ။ မည်သူမဆို အထက်ပါအေကာင်းအရာ 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျးလွန်ေကာင်း သုိမဟုတ် ကျးလွန် 

ရန်အားေပးကူညီေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရလ င်   ေငွဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းချမှတ်ခံရမည်။ 

ေငွဒဏ်မေပးေဆာင်ပါက ေထာင်ဒဏ် (၁၄)ရက် 

ချမှတ်ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

နိဂုံး

လာမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွတွင် ဆ မေဲပးကမည့ ်

မဲဆ ရှင်များအေနြဖင့ ်မဲစာရင်းတွင ်  မိမိအမည် 

ပါရိှေစေရးကိ ုအဓကိထား ေဆာင်ရက်ရမည့အ်ြပင် 

မဲဆ နယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍   မိမိအမည်စာရင်း 

ပါဝင်ခဲ့လ င်လည်း  မိမိတိုေနထိုင်ရာေဒသမှလွဲ၍ 

ကျန်မဲဆ နယ်ရိှ အမည်စာရင်းကုိ ပယ်ဖျက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို မေဆာင်ရက်ခဲ့လ င် အြခားသူ 

တစ်ဦးဦးက       ကိုယ်စားဝင်ေရာက်မဲေပးခဲ့ပါက 

မဲှစ်ကိမ်ေပးြခင်းြဖစ်ိုင်သြဖင့်    အထူးဂုြပ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း    သတိြပကရန်လိုပါ 

သည်။ ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာြပစ်မ ၊ ြပစ်ဒဏ်များြဖင့ ်

အေရးယူမခရံေစေရးအတွက်        မဲဆ ရှင်များ 

အေလးထား ဂြုပေဆာင်ရက်ကရန်      တိက်ုတွန်း 

အပ်ပါသည်။         ။

 ေရ ေအာင်လံမှ

ေစာဒါဝိတ်၊ နက မင်း၊ ဇွဲရာမာန်၊ သက်ဝင်းေအာင်၊ 

ကိကုိေုအာင်၊ ဆလိင်ုးချမ်းေြမက့ိ၊ု ၆၇ ကလီိတုန်းတွင် 

ကမ ာေကျာ်၊   ဟံသာဝတီ၊   ကမ ာရှား၊   မင်းထူးထူး၊ 

ေစာမင်းမင်း၊  မာန်မင်းေအာင်၊  ကိုိင်ုး၊  ေစာေရထူး၊ 

၇၀-၇၁ ကလီိတုန်းတွင် ဖိုးလြပည့၊် မင်းထက်ေအာင်၊ 

ေစာမင်းေအာင်၊  ကယ်ကီးတို  ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည် 

ြဖစ်ပီး   စိန်ေခ ပွဲများတွင ်    ထက်ိုင်ေအာင်ှင့ ်

ယူကလိန်းေအာင်၊ မုိးေမှာင်ှင့်  ေအာင်မင်းထွန်းတုိ 

ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်သည်။

သုံးမိနစ်ေလးချ ီစိန်ေခ ပွဲစ်ှစ်ပွဲ ပါဝင်မည်

ဗုိလ်လုပဲွစ်များ   ယှ်ပိင်ကစားမည့်ေနတွင် 

သုံးမိနစ်ေလးချ ီစိန်ေခ ပွဲစ်ှစ်ပွဲ ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး 

ပိင်ပဲွပံုစံမှာ ေရ ေအာင်လံပဲွစ်ြဖစ်သည့်အေလျာက် 

အလဲထုိးှင့်  အမှတ်ေပးနည်းစနစ်ကုိ  ကျင့်သံုးမည် 

ြဖစ်ပီး အမှတ်ေပးမ မှာ ြမန်မာိင်ုငလံက်ေဝှအဖဲွချပ် 

မှ တာဝန်ရိှဒိင်ုလူကီးများက ဆုံးြဖတ်အမှတ်ေပးမည် 

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ြခင်းလုပ်ငန်း အသိေပးေကညာြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဝိတ်တန်းအလိုက်    ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည့ ်

ကစားသမားများမှာလည်း ြမန်မာြပည်အံှမှ ိုးရာ

လက်ေဝှကစားသမားများြဖစ်ပီး   သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီးအလုိက် ေအာင်ြမင်မ များ 

ရရိှထားသည့ ်မျိးဆက်သစ် ေရ ေအာင်လဆံရှုင်များ၊ 

ြပည်နယ်၊ တိင်ုးေဒသကီးကိယ်ုစားြပ ချန်ပယီဆံရှုင် 

များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ကာ  ယှ်ပိင်မည့ ်

ဝိတ်တန်းများကို ကွာတားဖိုင်နယ်မှ   စတင်ကာ 

ုိင်တက်၊  ံးထွက်စနစ်ကုိ ကျင့်သံုးပီး အလဲထုိးြဖင့် 

ပွဲစ်မြပတ်ပါက အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့် အဆင့်ဆင့် 

ယှ်ပိင်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ုံဝင်ေကး

SKYNET ေရ ေအာင်လ ံြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင် 

ပွဲကီး၏ ပွဲစ်အားလုံးကို“SKYNET SPORTS-4”၊ 

“SKYNET SPORTS-HD”    ုပ်သံလိုင်းတိုတွင် 

တိုက်ိုက(်LIVE) ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်သည့် 

အြပင် သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားံုသုိ  လာေရာက် 

ကည့် သူများအေနြဖင့်   ုံဝင်ေကးလက်မှတ်ခ 

ေငကွျပ် ၅၀၀၀၊ ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀ ှင့် ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀ 

သတ်မှတ်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်း - ေနစိုး

ဓာတ်ပုံ - ကိုရဲ

၁။ ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်းများကိ ု၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန ) နံနက် 

၀၆:၀၀ အချနိ်၌ ထုတ်ြပန်ေကညာမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ အဆိပုါေအာင်စာရင်းများကိ ု သက်ဆုိင်ရာမိနယ်အသီးသီးရိှ စာစစ်ဌာနေကျာင်းများတွင် တစ်ချန်ိ 

တည်း ကပ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။   ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်မည့် ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  နံနက် ၄ နာရီတွင် ြမန်မာိုင်င ံစာစစ်ဦးစီးဌာန 

Website ြဖစ်ေသာ www.myanmarexam.org တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုရန် စစီ်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

၄။ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်းများကို Website မှအသိေပးထုတ်ြပန်ေကညာသည့်အြပင ်

ေဝးလေံသာေဒသများရိှ  စာစစ်ဌာနများှင့ ်အင်တာနက်အဆက်အသွယ် ေကာင်းစွာမရရိှေသာ စာစစ်ဌာန 

များ၏ ေအာင်စာရင်းများကိ ု  ြမန်မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစ်မှလည်း ေအာင်စာရင်းထွက်သည့်ေနတွင ်

ေကညာေပးပါမည်။

၅။ သက်ဆုိင်ရာစာစစ်ဌာနများတွင် ေအာင်စာရင်းကည့် ရန် လာေရာက်ရာတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာ  စည်းကမ်းများကုိ စနစ်တကျ 

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် မိဘြပည်သူများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကူညီေပးကပါရန် ပန်ကားအပ်ပါသည်။

၆။   ေအာင်စာရင်းှင့်ပတ်သက်၍  မရှင်းလင်းသည်များရှိလာပါက ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ 

ဖုန်းနံပါတ်  ၀၁ - ၆၅၃၅၀၉ ှင့်  ၀၉  - ၄၃၁၄၀၂၂၆ တိုထံသို  ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာမည့ ်

၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  (ေသာကာေန ) တွင် ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ေညာင်တုန်း  ဇွန်  ၁၅
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေညာင်တုန်းမိနယ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ုယမန်ေန  
ညေန ၄ နာရကီ ဆားမေလာက်ေကျးရာ ကွင်းအမှတ်(၃၈၂)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၅၃/၂)
ရိှ ေတာင်သူ ဦးေကျာ်ေဇာလင်းှင့် ေတာင်သူေြခာက်ဦးတုိ၏ လယ်ေြမဧက ၅၀ 
တွင် ကျင်းပသည်။

သုပ်ြပပဲွတွင် မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှးက သစ်စိမ်းေြမဩဇာ 

ထည့သွ်င်းြခင်း အကျိးေကျးဇူးများ၊ ေြမဆီလ ာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးနည်းလမ်းများ၊ 
မိုးစပါးသီးံှအထွက် န်းှင့် အရည်အေသွးတုိးတက်ြမင့်မားေရးနည်းလမ်းများ၊ 
စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ နည်းပညာများကိ ုတက်ေရာက်လာကသည့ ်ေတာင်သမူျား 
ကို အသိပညာေပး ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆုိပါ ကွင်းသုပ်ြပပဲွသုိ ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများှင့် ေဒသခံေတာင်သူများ 
တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပုိက်ဆံေလ ာ်) တစ်ဧကလ င် ၁၁ ဒသမ ၅ 
တန်ခန်  ထည့်သွင်းိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။               ထက်ေဝဖိး(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်တုန်းမိနယ်၌

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)

ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထား 

ေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၈၂၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

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

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (8,296,334) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (613,464) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၂၇) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (592,466) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  

အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း (34,345,070) ဦးအား ထုိးံှေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (7,022,063) 

ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးသ ူ(27,323,007) ဦးှင့ ်ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထိုးံှပီးစီး 

သ ူ(2,325,231) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ (၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရစုစုေပါင်း (63,993,308) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊  ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအားထပ်ေဆာင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် 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 ၁၀၇၃၄၁၅၁ ၉၅၇၄၂၇၀ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၃၂၅၁ ၅၉၀၀၅၇၄ ၁၅၆၆၇၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၃၀၃၁၂ ၄၄၇၁၆၃၁ ၃၅၇၂၀

၄။ ထိုင်း ၄၄၉၀၇၆၀ ၄၄၃၈၇၉၃ ၃၀၃၈၉

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၄၁၂၁ ၃၆၃၀၄၄၉ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၄၈၇၇၅ ၁၂၆၆၇၀၁ ၁၄၀၁

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၆၄ ၅၉၂၄၆၆ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၇၃ 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 ၈၇၅၄၉၅၆၃ ၈၃၃၃၉၆၈၀ ၁၀၃၆၄၈၃

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၄၅၅၁၇ ၄၂၆၆၇၀၈၈ ၅၂၄၇၉၂

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၅၄၃၀၀၀ ၃၀၂၅၉၄၅၂ ၆၆၈၄၀၄

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၉၂၃၈၁၈ ၂၉၂၆၄၄၇၃ ၁၄၈၈၉၈

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၉၆၉၅၄၆ ၂၆၀၄၉၄၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၂၂၆၁၁ ၂၂၀၅၂၉၀၄ ၁၇၉၃၆၃

၇။ ုရှား ၁၈၃၈၅၀၉၈ ၁၇၈၀၆၀၉၇ ၃၈၀၂၀၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၄၈၄၇၉ ၁၈၀၄၃၂၇၉ ၂၄၃၉၉

၉။ အီတလီ ၁၇၇၀၃၈၈၇ ၁၆၉၃၂၅၀၀ ၁၆၇၅၀၅

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၈၁၈၆ ၁၄၉၇၉၀၉၉ ၉၈၉၇၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၁၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန

  



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်    ဇွန်   ၁၅

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့ ်

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၉၄၃၅  ဦးထပ်မံေတွရှိ 

သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၈၂၄၈၄၇၉ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသမူျားက 

ယေနေြပာကားသည်။

ုိင်ငံအတွင်း မတ်လလယ်က အုိမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာခဲရ့ာမှ 

ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ စနစ်ကျ 

စွာေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ြဖင့ ်ေနစ် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြပန်လည်ကျဆင်း 

ခဲ့သည်။

လက်ရှိအချနိ်၌   ြပည်ပမှြပန်လည ်

ေရာက်ရိှလာသ ူ၃၃၅၅၇ ဦး     ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံေကာင်း ေတွရိှခဲသ့ည်။ 

ထိုြပင် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၃၉၉ ဦးရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျနီီဗာ   ဇွန်   ၁၅ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှ 

မ ကို အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ရန်ှင့ ်ကမ ာ့ 

ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးအေပ  စုိးရိမ် 

ပူပန်ရြခင်းရိှ၊ မရိှ အကဲြဖတ်ရန် လာမည့် 

ရက်သတ ပတ်အတွင်း      အေရးေပ  

ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို   ဖွဲစည်းမည်ြဖစ ်

ေကာင်း   ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက 

ေြပာကားသည်။ 

ေြပာကားခဲ့

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ အကီးအကဲ 

တီဒေရာ့အက်ဒါွမ်ဂါဘရီယီဆက်က 

အဆိုပါဆုံးြဖတ်ချက်ကို ယမန်ေနတွင် 

ဝါရှင်တန်    ဇွန်   ၁၅ 

အေမရိကန်သမ တ ဂျိးဘိုင်ဒင်က   လာမည့်လအတွင်း 

ေဆာ်ဒီအာေရဗျှင့်  အစ ေရးိုင်ငံတိုသို  ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှ ၁၆ 

ရက်အထိ သွားေရာက်ရန်စီစ်ထားေကာင်း အိမ်ြဖေတာ်က 

ေကညာခဲ့သည်။ 

အဆိုပါခရီးစ်အတွင်း သမ တဂျိးဘိုင်ဒင်က အေနာက ်

ဘက်ကမ်းေဒသရှ ိပါလက်စတိုင်းနယ်ေြမသို သွားေရာက်ရန ်

လည်း စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကမ ာ့ေရနံစိမ်းေဈး ြမင့်တက်မ ကိ ုေြဖေလ ာ့ရန်ှင့် ကမ ာ ့

ေရနံစိမ်းထုတ်လုပ်မ တိုးြမင့်ရန ်     ကမ ာ့ထိပ်တန်းေရနံစိမ်း 

ထတ်ုလပ်ုသည့်ိင်ုငမံျားအနက် တစ်ိင်ုငြံဖစ်သည့ ်ေဆာ်ဒအီာ 

ေရဗျိင်ုငအံား သမ တဂျိးဘိင်ုဒင်က တိက်ုတွန်းေြပာကားသွား 

ဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

၂၀၁၈ ခှုစ်အတွင်း တရူကီိင်ုင၌ံ ေဆာ်ဒသီတင်းေထာက် 

တစ်ဦးကို   လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ရန ်   ေဆာ်ဒီအိမ်ေရှမင်းသား 

မိုဟာမက်ဘင်ဆယ်လ်မန်က စီစ်ခဲ့သည်ဟု အေမရိကန်က 

အတည်ြပေြပာကားခဲ့ပီးေနာက် ှစ်ိင်ုငဆံက်ဆေံရး ေအးစက် 

လာခဲ့သည်။ 

ဂျိးဘိင်ုဒင်၏ ယခခုရီးစ်အတွင်း ေဆာ်ဒအီမ်ိေရှမင်းသား 

ှင့်ေတွဆုံရန် စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ဂျိးဘိုင်ဒင်၏   လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ   ရပ်တည်ချက ်

မေြပာင်းလဲေသာ်လည်း   ေဆာ်ဒီေခါင်းေဆာင်အချိှင့ ် 

ေတွဆုရံန်ဆ ရိှေကာင်း အေမရကိန်အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှတစ်ဦး 

ကဆိုသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အေမရိကန်သမ တဂျိးဘိုင်ဒင ်လာမည့်လအတွင်း ေဆာ်ဒီအာေရဗျှင့ ်အစ ေရးိုင်ငံတိုသို သွားေရာက်မည်

ကန်ပါလာ    ဇွန်   ၁၅

ယဂူ ာိင်ုင၏ံ သစ်ေတာေြမဧရယိာ 

အား လာမည့်ဘ  ာှစ်မှစတင်၍ ၁၅ 

ရာခိုင် န်းအထိ   တိုးချဲသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း     စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ဆိုင်ရာဝန်ကီး   မာတီယာကီဆာက 

ေြပာကားသည်။ 

ယခုက့ဲသုိေဆာင်ရက်ရြခင်းမှာ ိင်ုင ံ

အတွင်း   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

အရင်းအြမစ်များ  ေလျာ့နည်းလာြခင်းမ ှ

ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ိင်ုငံအတွင်းရိှ ဒီေရေတာှင့် သစ်ေတာ 

ေြမဧရယိာစတရုန်းကလီိမုတီာ ၈၅၀ အား 

နယ်ေြမသတ်မှတ်ပီး မှတ်တမ်းတင်ကာ 

ထိန်းသိမ်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။   ိင်ုငအံတွင်း ရာသဦတ ု

ေြပာင်းလဲမ များေကာင့ ်   စားနပ်ရိက ာ 

ဖူလုံေရးှင့ ်        စိုက်ပျိးေရးက  တွင် 

အခက်အခဲများြဖစ်ေစေကာင်း  ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်း တရားမဝင် သစ်ခုတ်မ  

များှင့် ေြမယာြပန်းတီးမ များရှိခဲ့ေသာ်

လည်း  သစ်ေတာေြမအေြမာက်အြမား 

ရိှေနေကာင်း ယူဂ ာသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး    တာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။           ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်မ ဆိုင်ရာ 

အေရးေပ ေကာ်မတီတစ်ရပ ်ဖွဲစည်းမည်

ြပလုပ်သည့်   သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 

တစ်ရပ်တွင် ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

လက်ရှိတွင ်ိုင်ငံေပါင်း ၃၉ ိုင်ငံ၌ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၆၀၀ ေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

သံသယရှိသူ ၁၅၀၀   နီးပါးရှိေကာင်း 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ဆိုသည်။ 

အဆိုပါေရာဂါသည်       ယခင်က 

အာဖရိကိုင်ငံများတွင်သာ ကူးစက်မ  

ေတွရှိရေသာ်လည်း    ယခုအချနိ်တွင် 

အေနာက်ိုင်ငံများသိုလည်း ကူးစက  ်

ပျံှံေနပီြဖစ်ေကာင်း  ၎င်းကဆိုသည်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါြဖစ်ပွားေစသည့ ်

ဗိင်ုးရပ်စ်သည် ယခင်ှင့အ်သွင်မတေူတာ ့

ဘဲ  ယခုအချနိ်တွင် ကွဲြပားြခားနားမ  

ရှိေနပီမှာ သိသာထင်ရှားေကာင်းှင့ ်

ကမ ာ့ိုင်ငံများသိုလည်း ကူးစက်ပျံှံေန

ပီြဖစ်သည့်အတွက်   ေရာဂါကူးစက်မ  

ဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ်ထိန်းချပ်မ ှင့် တုံြပန် 

မ များကို ိုင်ငံအချင်းချင်း ဖလှယ်ကရန ်

အေရးကီးေကာင်း ဂါဘရီယီဆက်က 

ဆိုသည်။ 

အေရးေပ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

ကို  ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ုိင်ငံအများအြပားမှ က မ်းကျင်ပညာရှင် 

များအား ဖိတ်ကားထားေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

ယခင်ကလည်း  ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲသည် အီဘိုလာှင့် ပိုလီယိုေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အတွက်  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ အေရးေပ အေြခအေနများကို 

ေကညာခဲ့သည်။ 

ထိုြပင် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇန်နဝါရလီတွင် 

လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ဆိင်ုရာ 

အေရးေပ အေြခအေနများကိ ုေကညာခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

တိုကျိ    ဇွန်   ၁၅ 

ပီးခဲ့သည့် ေမလအတွင်းက 

ဂျပန်ိုင်ငံသို     လာေရာက်သည့ ်

ိုင်ငံြခားသား    ခရီးသွားအေရ 

အတွက်  ၁၄၀၀၀၀  ေကျာ်ရှိခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ဂျပန်ိုင်ငံသို ပီးခဲ့သည့်လအတွင်း ိုင်ငံြခားသားခရီးသွား  ၁၄၀၀၀၀ ေကျာ်လာေရာက် 
ေမလအတွင်း  ဂျပန်ိုင်ငံသို 

လာေရာက်သည့ ်  ိုင်ငံြခားသား 

ဦးေရ ၁၄၇၀၀၀ ရိှခဲေ့ကာင်း ဂျပန် 

အမျိးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ 

က ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   ိုင်ငံြခားသားများ 

အနက် ဗယီက်နမ်ိင်ုငမှံ ၃၉၀၀၀ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့်   အဆိုပါအေရ 

အတွက်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ မြဖစ်ပွားမီကာလ  ြဖစ် 

သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလအတွင်း 

လာေရာက်သည့ ်အေရအတွက်ှင့ ်

တူညီမ ရှိေကာင်း     ၎င်းတိုက 

ဆက်လက်ေြပာသည်။ 

တိုးြမင့်လက်ခံခဲ့

ဧပ ီ၁၀ ရက်တွင် ိင်ုငြံခားသား 

ခရီးသွားဦးေရကို တစ်ရက်လ င် 

၇၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ အထိ တိုးြမင့ ်

လက်ခခံဲသ့ည့အ်တွက် ယခကုဲသ့ို 

ခရီးသွားအေရအတွက် ြမင့်တက် 

လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အစိုးရက   ဇွန် ၁ ရက်တွင ်

ိင်ုငြံခားသားခရီးသွားများ ေနစ် 

ဝင်ေရာက်မ    ကန်သတ်ချက်ကိ ု

၂၀၀၀၀ အထိ  ှစ်ဆတိုးခဲ့သည့် 

အတွက်  လာမည့်လများတွင ်

ိုင ်ငံ ြခားသား ခရီးသွားအေရ 

အတွက်   ထပ်မံတိုးလာဖွယ် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ယဂူ ာိင်ုင၌ံ သစ်ေတာေြမဧရယိာ ၁၅ ရာခိင်ု န်းအထ ိတိုးချဲမည်

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၁၅

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၈၈၂၂ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသေူပါင်း ၄၃၂၄၅၅၁၇ ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ြမင့်တက်လာခဲ့

ထုိြပင် အိ ယိုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၁၅ ဦး 

ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့် အဆုိပါေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၄၇၉၂ 

ဦးရှိလာေကာင်းှင့် ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှစတင်ကာ ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည်လည်း ြမင့်တက ်

လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

ေပါင်း ၅၃၆၃၇ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါမှြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၅၇၁၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်

အဆိုပါေရာဂါမှြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၂၆၆၇၀၈၈ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၉၄၃၅ ဦးထပ်မေံတွရိှ

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၈၈၂၂ ဦးေတွရှိ



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကရင်ြပည်နယ် ေကာကရတ်ိ(တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ သိမ်းဆည်းရမိမ ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၉ 

ရက်မှ ၁၃ ရက်အတွင်း တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲဥက      ဦးေဆာင်၍ ခိုင်ှင့ ် မိနယ် 

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွများှင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက ေကာ့ေသာင်းမိနယ်ှင့ ် မိတ်မိနယ်တိုအတွင်း 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ တရားမဝင်ဓာတ်ေြမသဇာ ၈၀၃ အိတ် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၆၄၂၄၀၀၀၀)ှင့် ဘိလပ်ေြမ  ၃၂၅၇  အိတ် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၆၇၀၇၄၀၀)ကို အေကာက်ခွန်ဥပေဒြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ မိတ်မိနယ်အတွင်း တရားမဝင ်ခဲသတ   ၉ ဒသမ ၅ 

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၂၂၁၉၀၀၀၀)ကို ြမန်မာ့သတ တွင်း 

ဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၁၃၁၃၇၄၀၀) 

ကို သိမ်းဆည်းအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင ်ဇွန် ၁၁ ရက်တွင်      မေကွးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ပခုက မိနယ်အတွင်း 

တရားမဝင် စက်သုံးဆီဂါလန်  ၂၆၀၀  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၀၀၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ေရနှံင့ ်ေရနထွံက်ပစ ည်းဆိင်ုရာ 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင် ကရင်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ(တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားတစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် ေဖာ့ဖိနပ်မျိးစုံ (ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၀၃၂၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန် လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန် 

၁၃ ရက်တွင် တိုင်းေဒသကီးအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်အပိပုစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၅၂၆၁၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါ 

ပစ ည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့်  ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ် တစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၅၀၀၀၀၀၀)ကို   အေကာက်ခွန်  လုပ်ထုံး 

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စက်သုံးဆီ၊ လူသုံးကုန်ပစ ည်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အပုိပစ ည်း၊ 

ဓာတ်ေြမသဇာ၊ ဘိလပ်ေြမ၊ ခဲသတ များှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

လုပ်နည်းအရ လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက ေတာင်ငူခိုင်ှင့် ြပည်ခိုင်တို 

အတွင်း တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ  ၅ ဒသမ ၂၂၀၈ တန် (ခန်မှန်း တန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၈၇၀၄၆၄)ကိ ုသစ်ေတာဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်  ၄၃၁၃၁၄၆၄)ကို သိမ်းဆည်းအေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ မုရံာမိနယ်၊ စစ်ကိင်ုးမိနယ်ှင့ ်ခ ီးမိနယ်တုိအတွင်း လိင်ုစင်မဲ ့

ယာ်သုံးစီး စုစုေပါင်း(ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၁၅၀၀၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့်အည ီ အေရးယူေဆာင ်

ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင် ရခိုင်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန် ခွဲမ ြဖင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ စစ်ေတွ 

မိနယ်အတွင်း  တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ ၂ ဒသမ ၈၂၆၆ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၉၇၈၆၂)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့ ်

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၉ ရက်၊ ၁၀ ရက်၊ ၁၁ ရက်၊ ၁၂ ရက်၊ ၁၃ ရက်ှင့် 

၁၅ ရက်တိုတွင ်သိမ်းဆည်းရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ၁၈ မ  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၈၄၉၉၈၇၂၆) ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။              သတင်းစ်

မုိးရာသီသုိ ကူးေြပာင်းေရာက်ရိှလာပီြဖစ်ရာ မုိးဦးကာလတွင် 

ေလြပင်းတုိက်ခတ်ြခင်း၊ မုိးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းြခင်း၊ မုိးကိးပစ်ြခင်းှင့် 

ေရကီးေရလ ံြခင်းများြဖစ်ေပ ုိင်သြဖင့် ေမွးြမထားေသာတိရစ ာန်များ 

အေပ ကျေရာက်ုိင်သည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်များကုိ   ကိတင် 

ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက်ေအာက်ပါအတုိင်းလုိက်နာေဆာင်ရက်ုိင် 

ပါရန် အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁) ေရဒီယုိ၊ ုပ်ြမင်သံကားများှင့် ုိင်ငံပုိင်သတင်းစာ များတွင် 

ေဖာ်ြပသည့် မုိးေလဝသ သတိေပးချက်များကုိ ဂုြပနား 

ေထာင်၊ ဖတ် ၊ ေစာင့်ကည့်ရန်၊

(၂) တိရစ ာန်များအတွက်   ေဒသတွင်းရရိှုိင်သည့် ေကာက်ုိး၊ 

ေြပာင်းုိး၊ ပဲုိးှင့် ပဲေမှာ် အစရိှသည့် တိရစ ာန်အစာှင့် 

ေသာက်သံုးေရများ လံုေလာက်စာွ ကိတင်စုေဆာငး် 

ထားရန်၊

(၃) ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ ေလ့ရှိေသာေဒသများ၌ တိရစ ာန် 

များကုိ ေရေဘးအ ရာယ်မှ ကင်းလွတ်ုိင်ေရး ကိတင် 

စီမံထားရန်၊

(၄) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်သည်မှလဲွ၍ အြခားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန်တိရစ ာန်များကုိ အကာ 

အကွယ်ရိှေသာ  ခံများအတွင်း  စနစ်တကျ ေမွးြမထားရိှရန်၊

(၅) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လာပါက တိရစ ာန်များကုိ 

ေရလွတ်ေသာေနရာများသုိ အလျင်အြမန်ေြပာင်း ေရ ေနရာ 

ချထားရန်အတွက် ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၆) သုိေလှာင်ထားေသာ တိရစ ာန်အစာများကုိ ေရေဘးကင်း 

လွတ်ရာသုိ အချန်ိမီ ေြပာင်းေရ ုိင်ေရး ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၇) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ချနိ်၌ ေရြပန်ကျချနိ်တွင ်

ကူးစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင့် တိရစ ာန်များကုိ 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း တိရစ ာန်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ကိတင်ထုိးံှထားရန်၊

(၈) တိရစ ာန်များကူးစက်ေရာဂါ၊ သာမန်ေရာဂါှင့် ထိခုိက် 

ဒဏ်ရာများရရိှပါက ေဆးကုသမ  အြမန်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနသုိ 

ဆက်သွယ်ရန်၊

(၉) တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ထူးြခားြဖစ်စ်များရိှပါက 

သက်ဆုိင်ရာ အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနှင့်  ြမန်မာုိင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖဲွ ချပ်ထံသုိ   

ဆက်သွယ်အေကာင်းကား   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်။

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးတိရစ  ာန်များ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကိ ုတတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

၁။ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 
များကိ ုထေိရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ေကာ်မရှင်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများတွင် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများ၏ ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ 
အများြပည်သူှင့်   ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ   ုံး/ဌာနများတွင်  ဝန်ေဆာင်မ    ရယူခ့ဲကေသာ 
ြပည်သူများ၏ တယ်လီဖုန်းများသုိ Short Code နံပါတ် “1111” အသံုးြပ၍ SMS မှတစ်ဆင့် ေမးခွန်းများ 
ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်တုံြပန်မ ရယူြခင်းအစီအစ ် (Public Feedback Programme – PFP) ကို အသုံးြပ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။
၃။ အများြပည်သထူမှံ တုံြပန်မ ရယြူခင်းအစအီစ်အရ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး ေကာ်မရှင်ှင့် 
ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်းများထမှံ Short Code နပံါတ် “1111” ြဖင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ရယစူ်က 
ကံေတွခဲ့ရသည့်အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍  ေပးပိုေမးြမန်းလိုက်ေသာ SMS များကို  မှန်ကန်စွာ 
ြပန်လည်ေြဖကားေပးြခင်းြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနအသီးသီး၏ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းအရည်အေသွးကိ ုသရိှိ 
ိုင်မည်ြဖစ်ပီး အဂတိလိုက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ြပြပင်ိုင်မည ်
ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ေကာ်မရှင်ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ 
အဂတိလုိက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများက Short Code “1111” ြဖင့် SMS ေပးပို ေမးြမန်းလုိက် 
ေသာ ေမးခွန်းများကိ ုြပန်လည်ေြဖကားေပးြခင်းသည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်အများြပည်သူထံမ ှတုံြပန်မ  ရယူြခင်း 
အစအီစ်ကိ ုအတတူကွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိပုါေကာင်း အသေိပး  းေဆာ်တင်ြပအပ်ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်

“အဂတိလိုက်စားမ တားဆီးဖို “1111” ကို ေြဖကားစို”

“ဝန်ေဆာင်မ များ ေကာင်းေစေရး “1111” ကိုေြဖကားေပး”

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို”

အများြပည်သူသို အသိေပးေကညာချက်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၅
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ   ဝန်ကီး 

ချပ်ေဟာင်း  ဦးလှစိုးှင့်    စီးပွားေရးရာဝန်ကီး 
ေဟာင်း ဦးေအာင်သန်းဦးတို၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်  
မ များအေပ  တိင်ုကားြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ အဂတ ိ
လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်က     စုံစမ်း 
စစ်ေဆးေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။

ေငွကျပ် သန်းေပါင်း ၃၈၀၀၀ ေကျာ် ဆုံး ံး
စစ်ေဆးေတွရိှချက်အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီးအစိုးရအဖဲွ   ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း   ဦးလှစိုးှင့် 
စီးပွားေရးရာဝန်ကီးေဟာင်း      ဦးေအာင်သန်းဦး 
တိုသည်    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   အစိုးရေြမများ 
စမီခံန်ခဲွေရးေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝးအဆုံးအြဖတ် 
ြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန် ၂၂ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ  
၂၁ ရက်အတွင်း ေြမကွက်များေရာင်းချေပးခဲရ့ာတွင် 
ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး၏       န်ကားချက်အမှတ ်
(၁/၂၀၁၇)    ှင့်အညီ   လုိက်နာေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်း 
မရိှသည့အ်ြပင် တိင်ုးေဒသကီး ြပည်တွင်းအခွန်များ 
ဦးစီးဌာန၏  မိနယ်များအလိုက ် ကာလတန်ဖိုး 
သတ်မှတ်ချက်ေအာက်သို      ေလ ာ့ချခွင့်ြပေပး 
ခဲသ့ြဖင့ ်ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) 
မိနယ်၊       ဒဂုံမိသစ ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  
ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)     မိနယ်၊       ဒလမိနယ်၊ 
သဃ  န်းက န်း မိနယ်များရှ ိေြမကွက ် ကိုးကွက ်
ေြမဧရိယာ  ၂၆၂   ဧကခန်အတွက်  ိုင်ငံေတာ်၏ 
ဘ  ာေငကွျပ် သန်းေပါင်း ၃၈၀၀၀ ေကျာ်   ဆုံး ံး 
ခ့ဲြခင်းသည် တည်ဆဲဥပေဒ၊  စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊   

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ဦးလှစိုး၊  စီးပွားေရးရာဝန်ကီးေဟာင်း ဦးေအာင်သန်းဦးှင့် 

တိုင်းအတွင်းေရးမှး ဦးစိုးစိုးေဇာ်တိုအေပ  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူ
လပ်ုထုံး၊ လပ်ုနည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဖာက်ဖျက်လျက် 
ိုင်ငံေတာ်၏  ေငွေကး၊  ပစ ည်းှင့်   ပိုင်ဆိုင်မ ကို 
ထိခိုက်နစ်နာဆုံး ံးေစခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အတွင်း 
ေရးမှး  ဦးစိုးစိုးေဇာ်သည်    အစိုးရေြမများ   စမီခံန်ခဲွ 
ေရးေကာ်မတီတွင ်    အဖွဲဝင်အြဖစ ်    ပါဝင်ခဲ့ပီး 
ေြမေလ ာက်ထားြခင်း၊ ေြမကွက်ေဈး န်းသတ်မှတ်  
ေဆာင်ရက်ြခင်းများတွင် ေရာင်းချေြမတန်ဖုိးများမှာ  
ကာလတန်ဖိုးေအာက် များစွာ ေလျာန့ည်းေနသည်ကိ ု
တင်ြပမ မရှိခဲ့ြခင်းှင့ ်     ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူအချိှင့ ်
တုိက်ုိက်ဆက်သွယ်၍ ေြမေနရာချထားေပးုိင်ရန် 
တင်ြပေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်     ိုင်ငံ့ဘ  ာေငွများ 
ဆုံး ံးေစခဲ့ရာတွင ်ပါဝင်အားေပးကူညီခဲ့ေကာင်း။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ  ဝန်ကီးချပ် 
ေဟာင်း  ဦးလှစိုးသည ်   ိုင်ငံေရးရာထူး  လက်ရှိ 
ြဖစ်ခဲ့စ်က  အစိုးရေြမများ  ေနရာချထားေပးသည့ ်
ကိစ များှင့်စပ်လျ်း၍   တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ  
စီးပွားေရးဝန်ကီးေဟာင်း    ဦးေအာင်သန်းဦးထံမ ှ
ေငကွျပ်သန်ိး ၂၅၀၀ ကိ ုငါးကမ်ိခဲွ၍ လက်ခရံယခူဲြ့ခင်း 
သည်  ရာထူးတာဝန်ကိ ု   အလွဲသုံးစားြပ၍  တံစိုး 
လက်ေဆာင်ကိ ုလက်ခံရယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ     စီးပွား 
ေရးရာဝန်ကီးေဟာင်း ဦးေအာင်သန်းဦးသည် ုိင်ငံေရး 
ရာထူးလက်ရှိြဖစ်ခဲ့စ်က ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ 
ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမ ှေြမကွက်ေလ ာက်ထားြခင်းများှင့် 
စပ်လျ်း၍ ေပးအပ်ခ့ဲသည့် ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ကိ ု 
၎င်း၏ ေနအမ်ိ၌ ေြခာက်ကမ်ိခဲွ၍ လက်ခရံယခူဲြ့ခင်း 
သည်  ရာထူးတာဝန်ကိ ု  အလွဲသုံးစားြပ၍  တံစိုး 

အတွင်း ရန်ကုန်မိ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်ရိှ 
ေြမဧရိယာ ၃၂ ဧကေကျာ်အား  အငိမ်းစားပုဂ ိလ် 
တစ်ဦး၏အမည်ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွသို  
ေြမကွက်ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေြမကွက် 
ချထားေပးိုင်ေရး     တင်ြပေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ 
ေြမတန်ဖိုးှင့် CSR ေပးသွင်းေငွများ  ေလျာ့နည်း 
ေပးသွင်းေစေရးတိုအတွက ်     ကူညီေဆာင်ရက ်
ေပးခဲ့ပီး ေြမကွက်ဂရန်ရရိှပါက ေြမကွက်ေရာင်းချ 
ရရိှမည့် အကျိးအြမတ်ေငွ အေပ မှ ၂၀ ရာခုိင် န်း  
ေပးအပ်ရန်    ညိ  င်းသေဘာတူညီခဲ့ြခင်းသည ်
ရာထူးတာဝန်ကိ ု       အလွဲသုံးစားြပ၍      တံစိုး  
လက်ေဆာင်ကိ ု       ရယူရန်      အားထုတ်ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း။

စစ်ေဆးေပ ေပါက်ချက်များအရ    ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း 
ဦးလှစိုးှင့်           စီးပွားေရးရာဝန်ကီးေဟာင်း 
ဦးေအာင်သန်းဦးတိုကိ ု        အဂတိလိုက်စားမ  
တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၅၅ အရလည်းေကာင်း၊ 
တိုင်းအတွင်းေရးမှး ဦးစိုးစိုးေဇာ်အေပ  အဂတိ 
လိုက်စားမ  တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၅/၆၃ှင့် 
ပဒ်ုမ ၅၆ အရလည်းေကာင်း  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   
သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအသီးသီးတွင ်ဇွန် ၁၄ ရက် 
တွင် ပထမ သတင်းေပး တိင်ုကားချက်ဖွင့လှ်စ်ပီး  
တရားစဲွဆိ ု    အေရးယူိင်ုေရး   ေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိေကာင်း    အဂတိလိုက်စားမ    တိုက်ဖျက်ေရး 
ေကာ်မရှင်မ ှသတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅
မိုးညင်းမိ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ တာချလီတ်ိ 

မိနယ်ှင့် လိွင်လင်မိနယ်တုိတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ  ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲ 
ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 
များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည်  ဇွန် ၁၄ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂ နာရ ီမိနစ် 
၂၀ တွင် မိုးညင်းမိ နားခါရပ်ကွက် ရန်ကင်းရပ ်မိုးညင်း-ဟိုပင်သွား 
ကားလမ်းတွင ် ဆိုင်ကယ်  သုံးစီးှင့်အတူ  ေအာင်ေဇာ်ေဇာ်လင်း (ခ)
ေမာင်ငယ်၊ လင်းေအာင်၊ မလဝိင်ုး(ခ)အဝိင်ုးှင့ ်မေချာစန်ိတို ေလးဦးကိ ု
မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့်  စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  
၅၅၅၀ ကုိလည်းေကာင်း၊ ယင်းေန  ညေန ၆ နာရီခဲွတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွ 
သည် ဘားအံမိနယ ်ေကာ့ထမလိန်းေကျးရာအုပ်စ ုပိုင်ရန်းေကျးရာ 

အနီး ေနာင်လု-ံပိင်ုရန်းသွားကားလမ်းတွင် ဖိးေဝေအာင် ေမာင်းှင်ပီး 
ချစ်ရဲေကျာ် လုိက်ပါလာသည့် ဆုိင်ကယ်ကုိ  ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 
စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။

အလားတ ူဇွန် ၁၃ ရက် မွန်းလဲွ ၃ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 
ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် (ဋ)ရပ်ကွက် သဓုမ ာလမ်းမကီးတွင် Honda  
Fit   အမျိးအစား  ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးှင့်အတူ    ေမာင်ေရ ြမင့်၊ 
ေကျာ်ကိကုိဝုင်း(ခ)အရှည်ကီးှင့ ်မလှလှွယ်တို သုံးဦးကိ ုမသက  ာဖွယ် 
ေတွရှိသြဖင့ ် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၁၀၀၀၀ 
ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး   ကွင်းဆက်အရ  ညေန ၆ နာရတွီင် ဒဂုံမိသစ် 
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်  အမှတ်   (၂၇)    ရပ်ကွက ်   ပင်လုံလမ်းမေပ ၌ 
ေကျာ်ေသာင်း (ခ)စည်သူကို Toyota Wish အမျိးအစား ေမာ်ေတာ် 

ယာ်တစ်စီးှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။

ထိုအတ ူဇွန် ၁၃ ရက် ည ၇ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 
ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ  တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်
တာချလီတ်ိမိနယ် မုိင်းဖုန်း(က)ေကျးရာအုပ်စု ဝမ်တံုေကျးရာရိှ  အိက်ုထွန်း 
(ခ)အိုက်ခမ်း၏ဂိုေဒါင်သို  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ  ၎င်းအားမေတွရှိရဘ ဲ
ဂိုေဒါင်ေစာင့် အိုက်ကျိင်း(ခ) ကျိင်းဟွန်၊ အိုက်ကျိင်း(ခ)အိုက်ထွင်း၊ 
စိင်ုးတ်ု(ခ)စုိင်းဗစ်ှင့် အုိက်အွန်တုိ ေလးဦးကုိ ေတွရိှရပီး ဂုိေဒါင်အတွင်းရိှ 
Mitsubishi Pajero အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ ်ေနာက်ခန်းအတွင်း 
မှ ကတ်တမင်း ကီလုိ ၃၀ ှင့် ဂုိေဒါင်အတွင်းမှ ပိွင့်-၂၂ ေြပာင်းရှည်ေသနတ် 
တစ်လက် (မှန်ေြပာင်းတပ်လျက)်၊ ၎င်းကျည်အိမ ်တစ်ခု၊ ၎င်းကျည ် 
ခုနစ်ေတာင့်ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ်ေလးစီးတိုကိုလည်းေကာင်း။

အလားတ ူဇွန် ၁၄ ရက် နနံက် ၉ နာရ ီ၁၅ မနိစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 
တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် လွိင်လင်မိနယ ်  ပန်ဝိုးေကျးရာအုပ်စ ု   ဟိုတင့်ေကျးရာအနီး 
လိွင်လင်- ေတာင်ကီးသွားကားလမ်းတွင် စိင်ုးေရ ေအာင်(ခ)စိင်ုးစန်ိပန်း  

ေမာင်းှင်ပီး   အိုက်ထွန်းလိုက်ပါလာသည့ ်  Pajero   အမျိးအစား 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ကုိ ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 
၂၀၀၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 
ေဆးဝါးှင့ ် စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ 
အေရးယထူားေကာင်း သရိသည်။                                                               သတင်းစ်

လက်ေဆာင်ကိ ုလက်ခံရယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။
ိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေကးနစ်နာဆုံး ံးေစခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ     စီးပွား 

ေရးရာဝန်ကီးေဟာင်း     ဦးေအာင်သန်းဦးသည ်
ိင်ုငေံရးရာထူး  လက်ရိှြဖစ်ခဲစ့်က  တိင်ုးေဒသကီး 
အစိုးရအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ  ေြမလွတ်၊  
ေြမိင်ုးလပ်ုကိင်ုခွင့ရ်ရိှသ ူရှစ်ဦး၊  အစိုးရပိင်ု ေြမများ 
ဝယ်ယူခွင့်ရရိှသူ သံုးဦး၊    အြခားနည်း   အသံုးြပခွင့် 
ရရှိသူတစ်ဦးတိုထံမ ှ လူမ ပတ်ဝန်းကျင်  အကျိးြပ 
လုပ်ငန်းစ် (Cooperate Social Responsibility-  
CSR) အတွက် စစုေုပါင်း ေငကွျပ် သန်ိး ၉၅၀၀ ေကျာ်  
အား  ေကာက်ခံရယူခ့ဲရာတွင်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ  
အဖဲွံုး၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၈/၂၀၁၉) ြဖင့် 
ထတ်ုြပန်ထားေသာ ေဒသဖံွဖိးေရး ရန်ပုေံငဆွိင်ုရာ  
ဘ  ာေရး    လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီ  ြမန်မာ ့
စီးပွားေရးဘဏ်တွင ်   အြခားစာရင်းရှင ်  ဖွင့်လှစ် 
ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အဆိပုါေငမွျားကိ ု
ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ(်MAB) တွင် ၎င်းအမည်ြဖင့ ် 
ဖွင့်လှစ်ထားသည့ ်  ေငွစာရင်းှစ်ခုသို   ထည့်သွင်း 
ခဲ့ြခင်း၊ ချက်လက်မှတ်များကို သိမ်းဆည်းထားြခင်း 
တိုသည် အစိုးရအဖွဲအစည်း၏  ြပည်သူဘ  ာကို  
ကိုင်တွယ်စီမံေဆာင်ရက်ြခင်းြပရာတွင ်    တည်ဆ ဲ
ဥပေဒ  စည်းမျ်း၊  စည်းကမ်း၊  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းကုိ 
ေဖာက်ဖျက်လျက် ိင်ုငေံတာ်၏ ေငေွကးနစ်နာဆုံး ံး 
ေစခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ   အတွင်း 
ေရးမှး ဦးစိုးစိုးေဇာ်သည ်၂၀၂၁ ခုှစ်   ဩဂုတ်လ 

ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ကတ်တမင်းများ၊ 
လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  သာေကတမိနယ် ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်ရိှ 

စာသင်ေကျာင်း၌ ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာသားများ ေရးသားထား 

သည့် ဗီိုင်းစချတိ်ဆွဲထားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၁၅

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ PDF 

အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများသည ်အနာဂတ်လူငယ်များ၏ ပညာ 

သင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပား၍ ပညာမ့ဲလူတန်းစား 

များ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် ၎င်းတိုကိုအေကာက်တရားြဖင့် ေထာက်ခ ံ

အားေပးလာေစရန်   ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ  ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘများအား ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရးဆိင်ုရာအေဆာက်အအုမံျားအား မီး  ဖျက်ဆီး  

ြခင်း၊  မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်

ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊  အတင်းအဓမ လုယူြခင်း  စသည့်နည်းလမ်းမျိးစုံအသုံးြပကာ 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၁၄ ရက် နနံက် ၈ နာရခဲွီခန်တွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူမိနယ ်ကိုင်းိုးေကျးရာရှိ အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းမ ှအလယ်တန်းြပေကျာင်း ဆရာ ဆရာမ 

ှစ်ဦး၏ ေနအမ်ိများအား PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွက လက်လပ်ု 

ဗုံးများြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ခဲ့သြဖင့ ်လက်လုပ်ဗုံးများကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့

သြဖင့ ်ေနအမ်ိကမ်းခင်းှင့ ်အမိုးသွပ်များပျက်စီးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

အလားတူ ညေန ၆ နာရီခန်တွင် ချင်းြပည်နယ ် မတူပီမိနယ ်

လိင်ုလင်းပီမိ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရိှ စည်ပင်ုံးှင့ ်အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ရိှ  

“ခမ်း” ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ည ၁၀ 

နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန်တွင် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ေလးမျက်ှာမိနယ်  

အချပ်ကေလးေကျးရာရှိ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းခွဲအား 

လည်းေကာင်း၊ ယေနနံနက် ၂ နာရီခန်တွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ငဖဲမိနယ ်ဂုတ်ကီးေကျးရာရှ ိ   အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း

အားလည်းေကာင်း၊ နံနက် ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန်တွင် ကချင်ြပည်နယ ်

ြမစ်ကီးနားမိနယ် မန်ခန်ိရပ်ကွက် အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းရိှ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်     ိုင်ငံ၏အနာဂတ်မျိးဆက်သစ ်

လူငယ်များ၏ပညာေရး ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် 

ပညာသင်ကားိုင်မ အခွင့်အလမ်းကိ ု    ြပည့်ဝစွာအသုံးချိုင်ေစရန ်

အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ ဇွန် ၂ ရက်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပး

လျက်ရိှရာ NUG အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ ုိင်ငံေရး

အစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်များက အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်လငူယ်များ၏ 

ပညာသင်ကားသင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများပျက်ြပား၍  ပညာမဲလ့တူန်း 

စားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ မဘိများ 

ကို အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန် ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ ရည်ရယ်ချက ်

များြဖင့ ်  စာသင်ေကျာင်းများ၌  ပညာသင်ကားေရးကိ ု   ဆန်ကျင် 

ခမ်ိးေြခာက်စာများ ေရးသားချတ်ိဆဲွ၍ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ အကမ်းဖက် 

သတ်ြဖတ်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ခိမ်းေြခာက်စာများ ေရးသားထား

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၁၄ ရက ်နံနက် ၇ နာရီခန်တွင် 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကံခင်းမိနယ်   ေရနံေတာင်ေကျးရာရှိ 

ေရနံေတာင်  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌လည်းေကာင်း၊ 

ကခံင်းမိနယ်  ေညာင်ဝိင်ုးေကျးရာရိှ ေညာင်ဝိင်ုးအေြခခပံညာမလူတန်း 

ေကျာင်း၌လည်းေကာင်း၊ နနံက် ၇ နာရ ီ၁၅ မနိစ်ခန်တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး  သာေကတမိနယ် ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက် အမှတ်(၃)အေြခခံ 

ပညာေကျာင်း၌လည်းေကာင်း အနာဂတ်လငူယ်များ၏ ပညာသင်ကား 

ြခင်းကုိ အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့် ခိမ်းေြခာက်စာများ ေရးသားထား 

သည်ကို ေတွရှိရသည်။ 

ထိုြပင် ယေနနနံက် ၈ နာရ ီ၁၀ မနိစ်ခန်တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်ေန ကိဘုိမုင်းသ ူ၃၅ ှစ် (ဘ)ဦးေဇာ် 

မင်းဦးသည် ၎င်း၏သားြဖစ်သူကုိ  ေကျာင်းသိုပိုေဆာင်ပီး ြပန်လာစ် 

ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ် အမှတ်(၇၀)ရပ်ကွက် ေကျာင်းလမ်းှင့ ်

ေအာင်ချမ်းသာ(၂)လမ်းေထာင့သ်ိုအေရာက်၌ ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်စီးနင်း 

လာသည့်  အကမ်းဖက်အမျိးသား  သုံးဦးက  ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ် 

ထွက်ေြပးသွားခဲ့ရာ ကိုဘိုမင်းသူတွင် ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ 

သြဖင့်   သဃ  န်းက န်းမိနယ်  စံြပေဆးုံသို   ပိုေဆာင်ေဆးကုသမ  

မိနယ်အချိရှ ိPDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့ ်အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပားကာ

 ပညာမဲ့လူတန်းစားများြဖစ်ေပ လာေစရန်ရည်ရယ်၍ ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

“ေရ နဒီ”ေကျာင်းေဆာင်ေဟာငး်အားလည်းေကာင်း  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက မီးပုလင်းများြဖင့်ပစ်ေပါက်ြခင်း၊ မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း စသည့်အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကုိ လုပ်ေဆာင်ကရာ မီးေလာင်မ  

များေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်ေဒသခ ံ

ြပည်သူများက ဝိုင်းဝန်းြငိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။  မီးေလာင်မ များေကာင့ ်

ေကျာင်းေဆာင်များအတွင်းရှိ    စာရက်စာတမ်း၊    စာေရးခုံများ၊ 

သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများှင့် ဗီိုများ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ပီး 

အုတ်ခံ၊ ပျ်ေထာင်၊ သွပ်မိုး၊ ပျ်ခင်း၊ စာသင်ခန်း သုံးခန်းတွဲ ှစ်ထပ် 

ေကျာင်းေဆာင် တစ်လံုး မီးေလာင်ပျက်စီးဆံုး ံးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်တွင်  ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်းှင့်    တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထု 

တစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့်လည်း ယခုကဲ့သို ယုတ်မာိုင်းစိုင်းသည့်လုပ်ရပ ်

ကို ကျးလွန်ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန်အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊ 

PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွများအေပ  ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရိှပါက လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များှင့ ်  သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများထ ံသတင်းပိုြခင်းြဖင့ ်

ြပည်သူလံု ခံေရး၊ အနာဂတ်လူငယ်များ၏ လံု ခံေရးကုိ ဝုိင်းဝန်းကူညီ 

ေပးကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မိနယ်အချိ၌ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကိုမလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက 

အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များှင့် သတ်ြဖတ်မ များလုပ်ေဆာင်

ခံယူေနစ် ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ေရး

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ မဘိများ 

ကို အထိတ်တလန်ြဖစ်ေစရန်ှင့် စာသင်ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ြခင်းမြပိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍  ခိမ်းေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများှင့ ်

ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းများ  ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်သမားများကို      ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး       ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၌ 

ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခံရ၍ အမျိးသားတစ်ဦးေသဆုံးမ  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကံခင်းမိနယ်ရှ ိ   စာသင်ေကျာင်း 

ှစ်ေကျာင်း၌ ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာသားများ ေရးသားထားမ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းအား အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးမ မှတ်တမ်း

ဓာတ်ပုံ။

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ငဖဲမိနယ်ရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းအား အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးမ မှတ်တမ်း

ဓာတ်ပုံ။



ဇွန်  ၁၆၊   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   ၁၅

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ နယ်ေြမ 

အတွင်း  သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး   ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့သည့ ်     ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်လာေသာ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

မှ PDF အဖဲွဝင်များအား  ၎င်းတုိ၏မိဘအုပ်ထိန်းသူ 

များထံသို ထပ်မံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကိ ု  ယေန  

နံနက်ပုိင်းတွင် အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ် နယ်ေြမခံ 

သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပရာ တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်မှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွှင့ ် 

တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွများမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း  ဝင်ေရာက်လာသူများှင့ ်  ၎င်းတို၏မိဘ 

အုပ်ထိန်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက  

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်     ေကညာ 

ထားေသာ  CRPH၊  NUG  ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်  

များသည် ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ု 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကုိ အေကာက် 

တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊  ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကိ ု  လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ြပလပ်ု 

လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတုိ၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ   မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ  လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊  

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊           ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ     အများြပည်သ ူ

အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်   ြပလုပ်မ များ  

ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကုိ ထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ   ြပလုပ် 

ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က  

ှင့်   ပုဒ်မ   ၅၀၅-က၊   အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က) 

ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ  အေရးယူခံရမည့် 

အြပင်  ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ် ေရ ေြပာင်း 

ုိင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်း 

များကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ  

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သမ်ိးဆည်း 

ခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅  ရက် 

တွင်   ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  

ပန်းပဲတန်းမိနယ ် အမှတ်(၁၁) ရပ်ကွက်ေန 

စုိးမုိးထွန်းသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Soe Moe  

Htun” Facebook အေကာင့်၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး  ချမ်းြမသာစည်မိနယ ် ကန်သာ 

ရပ်ကွက်ေန  ယုယုဝင်းှင့ ် ေအာင်ေြမသာစ ံ

မိနယ် ပလုင်းဝန်းရပ်ေန ဝင်းမာ(ခ)မေမသည်  

၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Yu Yu Win” Facebook 

အေကာင့်ှင့် “Win Mar” Facebook အေကာင့် 

တိုသည် အသေိပးသတင်း ထတ်ုြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ု    ပျက်ြပားေစရန ်   ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများြပမလူပ်ုေဆာင် 

ခဲသ့ည့အ်တွက် တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီး  

ထိန်းသိမ်း      အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို  CRPH၊  NUG  ှင့် ယင်းတို၏  

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

ကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်  အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ    အားေပး 

ကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ 

ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊   ဝါဒြဖန်သူများကို 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်    အေရးယူသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရိှခဲေ့သာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှ PDF အဖွဲဝင်များအား 

၎င်းတို၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်
နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒ 

ဆိုင်ရာပုဒ်မများကို  ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

လ ဲေြပာင်းအပ်ှ ံ

ထိုေနာက်   ဥပေဒေဘာင်အတွင်း   ဝင်ေရာက ်

ခဲသ့ည့ ်ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရိှခဲေ့သာ မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး မိနယ် ခုနစ်မိနယ်မှ PDF အဖွဲဝင ်၁၅  

ဦးကိ ု၎င်းတို၏မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထသံို လ ဲေြပာင်း 

အပ်ှံေပးကသည်။

PDF    အပါအဝင်   အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတို 

အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ေရှလပ်ုငန်းစ်များတွင် ပါဝင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို  လက်နက် 

အပ်ှံပီး ြပည်သူဘဝသို  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း 

ြပမည်ဆုိပါက ကိဆုိလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ရာ  ြပစ်မ  

ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ   PDF   အဖွဲဝင်များက 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်အသီးသီး၌   ဥပေဒ 

ေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှကသြဖင့ ်

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက    ၎င်းတို၏   မိဘ 

အုပ်ထိန်းသူများထံသို  လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

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

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို  ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ဖျာပုံ     ဇွန်     ၁၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံမိနယ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ဦးေဆာင်၍ ကုိးအိမ်တန်းေကျးရာအုပ်စု ဘက်စံုအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး၊ 

စံြပေကျးရာ ကွင်းအမှတ်  (၄၉၉-A)  ဦးပိုင်အမှတ်  (၁/၁) ေတာင်သူ 

ဦးေဇာ်လ  င်ထွန်း၏လယ်ေြမတွင် Rs to Cs စီးပွားြဖစ် မျိးသန်၊ မျိးပွား၊ 

မျိးေစခ့ျပဲွကိ ုယမန်ေန ညေန  ၄ နာရကီ အဆိပုါေကျးရာရိှ လယ်ေြမတွင် 

ကျင်းပသည်။

အဆုိပါ    မျိးေစ့ချပဲွတွင်    တုိင်းေဒသကီး  စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  

တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်က မျိးေစ့ချပဲွသုိ တက်ေရာက် 

လာကေသာ ေတာင်သူများှင့် စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ 

ေဆွးေွးကရာ  အရည်အေသွးေကာင်းမျိးေစ့များကို   ေရးချယ် 

စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့ ်ေတာင်သူများအေနြဖင့ ် ဝင်ေငွတိုးပွားလာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ နည်းပညာများှင့ပ်တ်သက်၍  မိနယ် 

ရှိ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပါက    

မျိးေကာင်း၊   မျိးသန် ၊  အထွက်တိုးစပါးများရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ Rs to Cs စီးပွားြဖစ ်မျိးသန် ၊ မျိးပွား၊  မျိးေစ့ချပွဲ 

ကျင်းပကရာ ကုိးအိမ်တန်းေကျးရာအုပ်စှုင့် အနီးဝန်းကျင်ရိှ ေကျးရာ 

များမှ ေတာင်သူများ၊ ဖျာပုံမိနယ ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်း 

များက မျိးေစ့ချေပးကေကာင်း သိရသည်။

ထိုသိုမျိးေစ့ချပွ ဲကျင်းပရာသို တိုင်းေဒသကီး  စိုက်ပျိးေရးဦးစီး  

ဌာန  တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်ှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ၊ 

မိနယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊   မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန  

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေမာင်ေမာင်သွင်ှင့ ်  ဝန်ထမ်းများ၊   ကိုးအိမ်တန်း 

ေကျးရာအုပ်စု အနီးဝန်းကျင်ရိှေကျးရာများမှ ေတာင်သူများ တက်ေရာက် 

ကေကာင်း သိရသည်။                                         ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဖျာပုံမိ၌ မျိးသန်၊ မျိးပွား၊ မျိးေစ့ချပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

မ ေလး    ဇွန်    ၁၅

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

ေကျးရာေပါင်း ၁၄၈ ရာကို ေကျးရာတစ်ရာလ င် ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀ 

 န်းပံ့ပိုးေပးပီး ေကျးရာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဇွန်လတတိယပတ် 

မှစ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရ 

သည်။ 

အဆိပုါ စမီကံန်ိးမှပံပ့ိုးေပးေငမွျားြဖင့ ်ေဒသခြံပည်သမူျား ပူးေပါင်း 

ကာ ေကျးရာတွင်း ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း 

ြခင်း၊ ေချာင်းကူးတတံားတည်ေဆာက်ြခင်း၊ မီးလင်းေရး၊ ေဆးေပးခန်း၊ 

ေရတွင်း၊ ေရကန်များတည်ေဆာက်ြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများတည်

ေဆာက်ြခင်းှင့ ်ေကျးရာစာကည့တ်ိက်ုများတည်ေဆာက်ြခင်း စသည် 

တိုကို ေကျးရာေနေဒသခံများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)မှ  တစ်ရာလ င် သိန်း 

၁၀၀  န်းေထာက်ပံ့မ ြဖင့်ေဆာင်ရက်ေပးမည့ ်မိနယ်များမှာ သပိတ် 

ကျင်းမိနယ်၊ တံတားဦးမိနယ်၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ြမစ်သားမိနယ်၊ 

မုိးကုတ်မိနယ်၊ မတ ရာမိနယ်၊ စ့က်ူးမိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်၊ 

စ့်ကိုင်မိနယ်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မိတ ီလာမိနယ်၊ မလ  င်မိနယ်၊ 

ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊  သာစည်မိနယ်၊  ြမင်း ခံမိနယ်၊ ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ 

ေတာင်သာမိနယ်၊ ွားထိုးကီးမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊ ရမည်းသင်း 

မိနယ်၊ ေညာင်ဦးမိနယ်ှင့ ်ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်စုစုေပါင်း 

၂၂  မိနယ်အတွင်းရိှ ေကျးရာေပါင်း ၁၄၈ ရာကိ ုပံပ့ိုးေငမွျားြဖင့ ်ေဆာင် 

ရက်မည့် စီမံကိန်းေကျးရာ ေရးချယ်ရာ တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွှင့် 

ေကျးလက်ဦးစီးဌာနတို၏ အတည်ြပချက်ရရိှထားပီး စမီကံန်ိးမတ်ိဆက် 

ြခင်း၊ ေကာ်မတီဖဲွစည်းြခင်း၊ သင်တန်းေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှကာ လပ်ုငန်းစ်အလိက်ု ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                  မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၁၅
၂၀၂၂    ခုှစ်    ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး   ေဘာ်လီေဘာ 
ပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် 
ရှမ်းြပည်နယ်     လက်ေရးစင ်
ေဘာ်လီေဘာ      အသင်းအား 
ေအာင်ုိင်ေရး အလံေပးအပ်ြခင်း 
ကိ ုဇွန် ၁၅ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရခဲွီက 
ေတာင်ကီးမိ     ရှမ်းြပည်နယ ်
အစိုးရုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 
ကျင်းပသည်။

ေြပာကား
ရှမ်းြပည်နယ်    ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာ ေကျာ်ထွန်းက ပိင်ပဲွသို 
ဝင်ေရာက်     ယှ်ပိင်ကမည့ ်
ရှမ်းြပည်နယ်   ေဘာ်လီေဘာ 
အသင်းများမှ အားကစားသမား 
များသည် ိင်ုငေံတာ်မှ ချမှတ်ထား 
ေသာ တာဝန်ကီး(၄)ရပ်ြဖစ်သည့ ်
တစ်မျိးသားလုံး   ကျန်းမာကံ့ 
ခိင်ုေရး၊ ြမန်မာအ့ားကစား အဆင့် 
အတန်း   တိုးတက်ြမင့်မားေရး၊ 
အေရှေတာင်အာရှ  အားကစား 
ပိင်ပွဲများတွင်  အဆင့်အတန်း 
ြမင့်မားစွာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ေရး 
ှင့်  အေရှေတာင်အာရှမ ှ အာရှ 

ရှမ်းြပည်နယ် လက်ေရးစင်ေဘာ်လီေဘာအသင်းအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံ ေပးအပ်

အဆင့်၊    အာရှအဆင့်မှ    ကမ ာ့ 
အဆင့်ထိ  တက်လှမ်းိုင်ေအာင ်
ကိးပမ်းကရန ်ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေထာက်ပံေ့ငမွျား 
ေပးအပ်ရာ       ရှမ်းြပည်နယ ်
ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 
က   ရှမ်းြပည်နယ်လက်ေရးစင ်
ေဘာ်လီေဘာ      အသင်းအား  
ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၁၅၁၁၆၀၀၀  
ေပးအပ်ရာ    အသင်းနည်းြပ 
အပ်ုချပ်သမူျားက  လက်ခရံယူပီး 

ရှမ်းြပည်နယ်    ေဘာ်လီေဘာ 
အသင်းနည်းြပချပ် ဦးေဌးေအာင် 
က  ပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်
မည့် အေြခအေနများှင့် ေကျးဇူး 
တင်စကား   ြပန်လည်ေြပာကား 
သည်။

ထိုေနာက်     ရှမ်းြပည်နယ ်
ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 
က ရှမ်းြပည်နယ် ေဘာ်လီေဘာ 
လက်ေရးစင်     အသင်းအား 
ေအာင်ိုင်ေရးအလ ံ  ေပးအပ်ရာ 

အသင်းနည်းြပအုပ်ချပ်သူများက 
လက်ခံရယူပီး      ြပည်နယ် 
ဝန်ကီးချပ်၊   ြပည်နယ်ဝန်ကီး 
များက        ပိင်ပွဲဝင်ေရာက ်
ယှ်ပိင်ကမည့်  ရှမ်းြပည်နယ ်
လက်ေရးစင်အမျိးသား၊ အမျိး 
သမီး   ေဘာ်လီေဘာအားကစား 
သမားများအား    ရင်းရင်းှီးှီး 
လိက်ုလံ တ်ဆက်ကေကာင်း သိရ 
သည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျးရာေပါင်း ၁၄၈ ရာကိ ုတစ်ရာလ င်

သိန်း ၁၀၀  န်းပံ့ပိုး၍ ေကျးရာဖွံဖိးေရး

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးတိုတွင် ေနရာကျကဲျ၊ဲ ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 
ေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ကယားြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ ်
တိုတွင် ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာအှံအြပား မိုးထစ်ချန်းရာပီး 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ကချင်ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာကွက်၍မုိးကီးုိင်သည်။ 
ရာရန်ရာ န်းြပည့်ြဖစ်သည်။                                                                                              မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့ခ်ျန်ိအထိ

ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၅



ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အေရးကီးကုန်စည်ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ဥပေဒပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ လပ်ုပိင်ုခွင့မ်ျားကိ ုကျင့သ်ုံး၍ (၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေတးသသွံင်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ု 

ခွင့်အမိန် ၊     အမိန်အမှတ် (၂/၂၀၂၁)  ြဖင့်     ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်

များအား (၁)ှစ်သက်တမ်းြဖင့ ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။

မှတ်ပုတံင်လက်မှတ်   သက်တမ်းကုန်ဆံုးပါက   ေတးသသွံင်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုခွင့အ်မန်ိ  အခန်း(၂) 

အပိုဒ် ၁၁ ှင့် ၁၂ အရသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)ကိတင်ပီး သတ်မှတ်ပုံစံှင့် 

အတူ မှတ်ပုံတင်ေကးကျပ ်၅၀၀၀/- (ကျပ်ငါးေထာင်တိတ)ိ ေပးသွင်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ြဖစ်ပါက ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ုပ်ရှင်ြမင့်တင ်

ေရးဌာနခဲွသို လည်းေကာင်း၊ အြခားတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းြဖစ်ပါက  သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသ 

ကီး၊  ြပည်နယ်ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံးများမှတစ်ဆင့် ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရးဌာန 

ခဲွသို လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်၍ ေတးသသွံင်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုခွင့ ် မှတ်ပုတံင်လက်မှတ် သက်တမ်းတုိး 

ြခင်းများကိ ုလာေရာက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း၊ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များြဖင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့ ်

မရိှေကာင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကုိင်ပါက ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် 

အမိန်အရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  အေသးစိတ်အချက်အလက်များ     သိရိှလုိပါက ဖုန်း-ဝ၁-၇၅၃၆၃၆၁   

သို   ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။               

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အသစ်ြပလုပ်ရန်ှင့ ်သက်တမ်းတိုးလဲလှယ်ရန ်အသိေပးေကညာြခင်း

ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 

စာအုပ်စာေစာင်များေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်းစာအုပ်စာေစာင်များေပးအပ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း
၂၀၁၄ ခုှစ် ပံုိှပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ပံုိှပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူ 

များသည ်မိမိတိုထုတ်ေဝသည့ ်စာအုပ်စာေစာင ်၆ အုပ် သိုမဟုတ် ၆ ေစာင်ကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာနသို အဖိုးအခလွတ် ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည် အဆိုပါစာအုပ် 

စာေစာင်များကိ ု    အမျိးသားစာကည့်တိုက်၊ အမျိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနှင့ ်

အမျိးသားစာေပဆုေရးချယ်ေရးေကာ်မတီများသုိ ခဲွေဝေပးပိုလျက်ရိှပါသည်။ ထိုအြပင် ေပးပိုလာေသာ 

ထုတ်ေဝစာများကိ ုြပက ဒိန်ှစ်အလိုက ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတွင်း ထုတ်ေဝေသာ 

စာအုပ်စာတမ်းများစာရင်းတွင်လည်း ေရးသွင်းထားပီး ှစ်စ်ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပါသည်။

သိုပါ၍ ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)ပါ ြပ  ာန်းချက် 

များအရ ထုတ်ေဝသူသည် မိမိထုတ်ေဝေသာ ထုတ်ေဝစာ ၆ အုပ် သိုမဟုတ် ၆ ေစာင်ကို ြဖန်ချသိည့် 

ေနရက်မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်း ပုံှိပ်သူထံေပးအပ်ပီး ပုံှိပ်သူသည် ၁၄ ရက်အတွင်း ပုံစံ ၁၁ ြဖင့ ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ မူပိုင်ခွင့်ှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို မပျက်မကွက ်ေပးအပ်ကပါရန ်အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့် 

သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် 

အသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်းအသစ်လဲလှယ်ရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒထွက်ရှိသည့ ်

၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေနမှစ၍ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များအား ၅ ှစ်သက်တမ်း ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက နည်းဥပေဒ ၂၁ အရ  သက်တမ်းကုန်ဆုံး 

သည့ရ်က်မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ပုစံှံင့အ်တ ူအခေကးေင ွကျပ်တစ်ေသာင်း ေပးသွင်း၍ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသို အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် လာေရာက်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များြဖင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့ ်

မရှိေကာင်းှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါက ပုံှိပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်း 

လုပ်ငန်း ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်း- ၀၁-၅၄၁၄၁၃ ၊  ၀၁-၅၄၄၅၈၂ ၊ ၀၁-၅၄၄၅၈၃၊ 

iprd.crd.ygn@gmail.com သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။                   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်  ၁၅

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစ ု

ပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ ် 

(Family Quiz) ပွဲစ် ၇၀ ကို ဇွန် 

၁၇ ရက်တွင် ြမန်မာ့အသံှင့  ်

ုပ်ြမင်သံကား၏   MRTV–HD 

Channel မှ ဆက်လက်ထတ်ုလ င့် 

မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 

အသိပညာမ ေဝမ  အစီအစ်ကို 

အစီအစ်တင်ဆက်သူ ထူးြပည့ ်

ေအာင်ှင့် ေဂျေနာတုိက တင်ဆက် 

ကမည်ြဖစ်ပီး  လရူ င်ေတာ်အသင်း 

မှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်က 

မည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပဲွများကိ ုဇွန် 

၁၇၊ ၁၈ ှင့် ၁၉  ရက်များတွင ်

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၏ 

MRTV-HD Channelမှ  ညေန  ၆ 

နာရ ီသတင်းအပီးတွင် ထတ်ုလ င့် 

ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     သရိ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၅ 

ြပည်သမူျားအပန်းေြပေစရန်၊ ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့် 

စိတ်ခွန်အားသစ်များ  ရရှိိုင်ရန်   ြမန်မာ့အသံ 

ှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကိ ု

တိုးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရှိရာ  Friday Night Live 

Show အြဖစ် “အလှကမ ာေြမ” ေတးဂတီေဖျာ်ေြဖပဲွ 

ကို  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD 

Channel မှ ဇွန်  ၁၇ ရက် (ေသာကာေန )ည ၈ နာရ ီ

သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစအီစ်တွင် ေတးသရှံင်များ ြဖစ်ကသည့ ်

သန်းြမတ်စိုး၊ ေနေအာင်၊ ရထဲိက်ု၊ ဘန်ုးသစ်၊ ေစာဒယ် 

နရီယ်၊ ေမသန်းု၊ မယ်လုိဒီ၊ ခုိင်သဇင်ဦးှင့် ခင်လြပည့်ဝန်း 

တိုက ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသို တင်ဆက်မ ကို ဇွန်  ၁၉ ရက် (တနဂ  ေွ 

ေန ) နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ဒုတိယအကိမ် ထပ်မံ 

ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်  

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်    ၁၅

လူငယ်လူရယ်များှင့်    ကေလးငယ်များ 

ယ်ေကျးလိမ ာေစရန်ှင့ ် အသိပညာဗဟုသုတ 

တိုးပွားေစရန်အြပင် ဇာတ်သဘင် ကိက်ှစ်သက်က 

သည့်  မိဘြပည်သူများအတွက ် “(၃၈)ြဖာမဂ  လာ 

အစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ ကို ေမ ၂၁ ရက် 

ေနမှစတင်၍ အပတ်စ်စေနေနတိုင်း ြမန်မာ့အသံ 

င့်ှ ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ ည ၈ 

နာရသီတင်းအပီးတွင် ထတ်ုလ င့ြ်ပသလျက်ရိှသည်။ 

အဆိုပါ (၃၈)ြဖာမဂ  လာအစီအစ်များအနက် 

ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက် အဆုံးအမများစွာပါဝင ်

သည့ ်ကတညတာ (သတူစ်ပါးြပဖူးေသာ ေကျးဇူးကိ ု

သိတတ်ြခင်း)ှင့် eာတကာန သဂ  ေဟာ (ေဆွမျိး 

ေမာင်ှမတုိကုိ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း)   အစီအစ်ှစ်ခု 

ကို ဇွန် ၁၈ ရက် (စေနေန ) ည  ၉ နာရီခန်တွင် 

ဆက်လက်ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ပါဝင်တင်ဆက်

ယင်းတင်ဆက်မ ကို နန်းေတာ်ေရှဆရာတင် 

၏မျိးဆက် သဘင်ပညာရှင် ဦးနန်းဝင်းက ေရးသား 

ပေူဇာ်ပီး ရန်ကန်ုဓဝူေံတးဂတီအဖဲွ၏ တီးခတ်မ ှင့် 

အတူ     နန်းဝင်း(ေရ နန်းသဘင်)၊      နန်းခင်ေမ း၊ 

ေသာ်ေသာ်နန်းဝင်း(ေရ နန်းသဘင်)၊  မိုးြပည့်ြပည့ ်

ေမာင်ှင့် သဘင်ပညာရှင်များ၊ အုပညာရှင်များက 

ပါဝင်တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။

ြပန်လည်ြပသသွားမည်

ထိုအြပင ်ဇွန်  ၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ကတ 

ညတာ (သူတစ်ပါးြပဖူးေသာေကျးဇူးကိ ုသိတတ် 

ြခင်း)ှင့် ဇွန်  ၂၃ ရက် (ကာသပေတးေန )တွင် 

eာတကာန သဂ  ေဟာ  (ေဆွမျိးေမာင်ှမတိုကို 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း) တိုကို ညေန  ၆ နာရီ သတင်း 

အပီး၌ တစ်ပိုင်းစီခွဲ၍    ြပန်လည်ြပသသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      

သတင်းစ် 

“အလှကမ  ာေြမ” ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည် သတုေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပဲွအသိပညာမ ေဝမ အစီအစ် 

လူ ရ င်ေတာ်အသင်းမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“(၃၈)ြဖာမဂ  လာအစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ဆက်လက်ြပသမည်

ဇွန် ၁၆၊  ၂၀၂၂



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဆိုင်းူးပန် [၁/မကန 

(ိုင်)၂၁၀၂၀၈]၏    ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။         ၀၉-၇၉၁၀၁၇၀၇၂၀၉-၇၉၁၀၁၇၀၇၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ခိင်ုဇင်ဝင်း [၁/မကန 

(ုိင်)၂၆၀၅၉၅]၏    ပတ်စ်ပုိနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။         ၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈၀၉-၇၉၅၅၀၃၉၂၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ြမင့်ေဆွ[၁/ဝမန 

(ိုင်)၀၉၂၆၁၂]၏    ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။          ၀၉-၇၆၂၀၉၆၄၃၁၀၉-၇၆၂၀၉၆၄၃၁

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ  မေမပွင့်ြဖ  [၁/မကန 

(ိင်ု)၁၇၉၈၁၉]၏    ပတ်စ်ပုိနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။         ၀၉-၄၄၈၆၁၇၉၁၇၀၉-၄၄၈၆၁၇၉၁၇

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ  ေဒ ပါရ်ပါသီး [၁/ဝမန 

(ိုင်)၀၈၆၂၄၂]၏    ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။         ၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးဘီဒီယာ [၁/ဝမန 

(ိင်ု)၀၅၄၈၁၈]၏    ပတ်စ်ပုိနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိက အ ေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။          ၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇

Fullerton Finance (Myanmar) Co., Ltd ၏ မဂ  လာဒုံုံးခွဲမှ Fullerton Finance (Myanmar) Co., Ltd ၏ မဂ  လာဒုံုံးခွဲမှ 
Loan Officer ြဖစ်သူ ေဒ ဆုရည်ဖိး(ဘ)ဦးေဇာ်မင်းLoan Officer ြဖစ်သူ ေဒ ဆုရည်ဖိး(ဘ)ဦးေဇာ်မင်း

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၄၆၀] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၁၄၆၀] ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်
အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်-၉- စီ-၅(၃-၄လ ာ)၊ 
(The Royal Towers) ရိှ Fullerton Finance (Myanmar) Co., Ltd [(၇-၃-၂၀၂၂) 
ရက်  အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းြဖင့်  တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ  မဂ  လာဒုံုံးခွဲ 
မန်ေနဂျာ]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ မဂ  လာဒုံုံးခွဲတွင ်Loan Officer အြဖစ် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲေ့သာ ေဒ ဆရုည်ဖိး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၁၄၆၀] ကိင်ုေဆာင် 
သူ သိေစအပ်သည်မှာ -

ေဒ ဆရုည်ဖိးသည် ကမု ဏ၏ီ ေချးေငထွတ်ုယထူားသည့ ်အသင်းသားများ 
ထံမှ ေငွကျပ် (၁၂,၆၉၄,၅၃၇/) (တစ်ရာှစ်ဆယ့်ေြခာက်သိန်းကိုးေသာင်းေလး
ေထာင်ငါးရာသံုးဆယ့်ခနုစ်ကျပ်တိတိ)အား ေကာက်ခခံဲ့ပီး (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်မှ 
စ၍ ယေနတိုင ်ကုမ ဏီသို ြပန်လည်အပ်ံှြခင်းမရိှပါဘဲ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေန 
ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ေဒ ဆုရည်ဖိးသည် Fullerton Finance (Myanmar) Co., Ltd တွင် 
(၂၆-၆-၂၀၁၉) ရက်မှ စတင်၍ Loan Officer အြဖစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပီး (၁၅-
၁၁-၂၀၂၁) (တနလ  ာေန )မှ စတင်၍ တာဝန်မှ ဆိုင်းငံ့ထားေကာင်းအား 
ေဒ ဆုရည်ဖိး၏ေနအိမ်သို စာြဖင့် အေကာင်းကားခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 
(၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်မှ စတင်၍ ေဒ ဆုရည်ဖိး၏ ေဆာင်ရက်ချက်များသည ်
ကုမ ဏီှင့် မည်သည့်နည်းှင့်မ  ဆက်စပ်မ မရှိေတာ့ေကာင်းှင့် ကုမ ဏီအား 
မည်သည့်နည်းှင့်မ  ကိုယ်စားမြပေတာ့ေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ ေဒ ဆုရည်ဖိးအေနြဖင့် ယခုေကညာချက်ပါရှိပီး (၇)ရက် 
အတွင်း ကုမ ဏီထံသို ေပးသွင်းရန ်ကုမ ဏီပိုင်ေငွကျပ(်၁၂,၆၉၄,၅၃၇/)(တစ်ရာ
ှစ်ဆယ့်ေြခာက်သိန်းကိုးေသာင်းေလးေထာင်ငါးရာသုံးဆယ့်ခုနစ်ကျပ်တိတိ)
အား အြပည့အ်ဝ ြပန်လည်အပ်ံှေပးပါရန် ေဒ ဆရုည်ဖိးှင့ ်အများအားသေိစအပ် 
ပါသည်။ ထိုသို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ် 
ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအမီသက်ေဒ ေအမီသက်
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၆၇/၂၈-၁၂-၁၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၆၇/၂၈-၁၂-၁၆) 

တိုက်အမှတ်-(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၁၊ ၃၆ လမ်း(ေအာက်ဘေလာက်)၊ တိုက်အမှတ်-(၉/၁၁)၊ အခန်းအမှတ်-၀၀၁၊ ၃၆ လမ်း(ေအာက်ဘေလာက)်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- ၀၉၄၅၅၀၈၆၅၅၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- ၀၉၄၅၅၀၈၆၅၅၃

၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန  စံေတာ်ချနိ်သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၃) ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန  စံေတာ်ချနိ်သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၃) 

ေကာ်ြငာက  ပါ “ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာ်ြငာက  ပါ “ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၅/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၅/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ၂၀ေပx ၇၀ေပှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ သိန်းသိန်းေြမအကျယ်အဝန်း ၂၀ေပx ၇၀ေပှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ သိန်းသိန်း

[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၉၀၃၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၉၀၃၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

အထက်တန်းေရှေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်(စ်-၄၉၈၁၂)၏ အများသိေစရန် အထက်တန်းေရှေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ(်စ်-၄၉၈၁၂)၏ အများသိေစရန် 

ေကညာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းေကညာချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

၁။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန် 

ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉-ေက၂)၊ လူေနရပ်ကွက်(၄၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၇)၊ (၅၀ေပx၇၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာက်ပဇွုန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ အမ်ိအမှတ်(၄၂၅)၊ (အမှတ်-၄၂၅/က၊ ၄၂၅/ခ)

သည် ြပည်သူအိုးအိမ်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် မိရာစည်ပင်ေရးအဖွဲ၊ 

ေြမှင့်အခွန်ေတာ်ဌာနခွဲတွင် တည်ရှိသည့ ်အမ တွဲအမှတ်၊ ပီေက-၃၈/၅၄ 

တွင် ေဒ လှရှင်ှင့် ေဒ ညိညိအမည်ေပါက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ ၎င်းတုိှစ်ဦးသည် အထက်ပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအား မူလပုိင်ရှင် 

ထံမှ မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-၁၈၂၃/၅၄ ြဖင့် ၁၉၅၄ ခုှစ်ကတည်းက ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၃။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ရင်ြမင့ှ်င့ ်အထက်ပါေကညာသ ူ

ေဒ သန်ိးသန်ိးက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားအေပ  စဲွဆိခုဲေ့သာ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုး 

ခိုင်တရားုံး ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၀၉ ှင့် ၄၀၁ တိုတွင် 

အဆိုပါေြမကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ ပိုင်ရှင်များြဖစ ်

ေကာင်း သုံးသပ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီး အမ ကိုပလပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအမိန်အား 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တရားလ တ်ေတာ်၏ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ တရားမပထမ 

အယူခံမ အမှတ်-၂၆၃၊ ၂၆၄ တိုတွင် အတည်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။

၄။ အထက်ေကညာချက်ပါ    ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ 

တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၅/၂၀၁၂ ၏ အမန်ိှင့ ်ယင်းအမန်ိကိ ုအတည်ြပသည့ ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တရားလ တ်ေတာ်၏ ပထမတရားမအယခူမံ အမှတ်- 

၂၇၀/၂၀၁၈ ၏အမိန်များမှာ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အခမဲ့ေနထိုင်ခွင့်ြပထားသူ 

ေဒ သန်ိးသန်ိးတိုအေပ  ဖယ်ရှားေပးေစလိမု မစဲွဆိုိင်ုေကာင်းသာ ဆုံးြဖတ် 

ထားြခင်းသာြဖစ်၍ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ ပုိင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ထားြခင်း၊ 

လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်(Possessory Title)ရှိေကာင်း ဆုံးြဖတ်ထားြခင်း 

မဟုတ်ပါ။

၅။ သိုပါ၍ အထက်ေကညာချက်ပါ ေြမကွက်အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ အထက် 

အပိုဒ်(၁)ပါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ရှင်အမှန်များြဖစ်ေသာ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွများမှလွဲ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းထားြခင်း စသည့် စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာမ        

မရှိပါေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-                                လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-                               

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

 [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၃၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၂၂) [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၃၆၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၂၂)

 (ေဒ ညိညိ၊ ေဒ ြမတင်တို၏  အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ (ေဒ ညိညိ၊ ေဒ ြမတင်တို၏  အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊

 အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်) ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊  အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)် ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ 

  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၀၅၅၅၀၊   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၀၅၅၅၀၊ 

  ၀၉-၇၈၈၈၂၆၅၃၅  ၀၉-၇၈၈၈၂၆၅၃၅

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင် 

မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဖိုးလှကီးလမ်း 
ေန  ဦးေနလင်းဦး[၇/အတန(ိုင်)၀၈၁ 
၂၄၆]၏ သမီး အ.ထ.က၊ ထန်းတပင်ေကျာင်း၊ 
Grade-3 မှ မလင်းလ့ဲေနြခည်၏ အမည် 
မှန်မှာ မလင်းလဲ့ေရ ရည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပက်က်ွအမှတ်၊ ၅/မိမအေရှရပ်၊ ဇဝန 
ဒပီရပ်ကွက်မှ၊ ေြမဧရယိာ(၀.၁၂၁) ဧကရိှ 
ဦးဝင်းြမင့် [၈/စလန(ုိင်)၁၁၄၉၂၀] ၊ အဖ 
အမည် ဦးသိန်း  အမည်ေပါက်   ှစ်(၃၀)
ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက် အမှတ်(ပ-၂၀၉၂၉) 
ကို ေြမကွက်အမည်ေပါက ်ကွယ်လွန်၏ 
တရားဝင်အေမွခ ံဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်ွဲရ ီ
[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၇၉၂၁]၊ အဖအမည် 
ဦးေအာင်ေအးမှ  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း    ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်ေရးကူးေပး 
ပါရန်   ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့  ်
ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံး 
အမိန် ဒီကရီများ  အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ေကညာချက်ပါရှိ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ 
 ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာ 
မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၉) အေဆာက်အဦရှိ အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၅၀ေပ)ရှိ (၅)လ ာ၊ 

အခန်းအမှတ်-(၅လ ာ B)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ေရာင်းသ ူေဒ ခင်သူဇာြမင့ ်[၁၂/သခန(ိုင်)၁၃၉၂၀၈]

မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုေသာတိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

တိက်ုခန်းအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်အတ ူေကညာပါသည့်ေနရက်မ ှ (၅)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ မဂ  လာဒီပရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄/ရာမရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၄၁၉၇)၊ အကျယ်(၆၀x၄၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧကရိှ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူဦးဝင်းေမာင ်(ဘ) ဦးထွန်းရ [၉/ပမန(ိုင်)၀၅၀၇၉၃]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်စရန်ေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)
များြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက ်
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ တင်မီမီေအာင် ေဒ ေမသဇင်ချစ် (LL.B) ေဒ တင်မီမီေအာင် ေဒ ေမသဇင်ချစ် (LL.B)
 [၇/ရတရ(ိုင်)၀၇၇၀၈၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၃၆/၂၀၁၇) [၇/ရတရ(ိုင်)၀၇၇၀၈၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၃၆/၂၀၁၇)
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၉၃၅၄၆၀ (ဒ-၂၄၁၄)၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ ဒက ိဏသရီိမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၉၃၅၄၆၀ (ဒ-၂၄၁၄)၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊
  ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၇၈၁၆၆၀၀  ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၇၈၁၆၆၀၀

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင ်အသုံးြပရန် 

အတွက် ိုင်ငံြခားစက ြဖ [(27"x34")၊ (70 gsm)၊ ရက်ေရ (၅၀၀) ပါ] (၁၆၀၀၀) 

ထပ်ုကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယလူိပုါ၍ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ တင်သွင်းိင်ုရန် ဖတ်ိေခ  

အပ်ပါသည်။

 တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ုံးဖွင့်ရက ်

   (၂၁-၆-၂၀၂၂) မှ (၅-၇-၂၀၂၂) ထိ

 တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်ရက ် - ုံးဖွင့်ရက ်

   (၂၁-၆-၂၀၂၂) မှ (၅-၇-၂၀၂၂) ထိ

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်အချနိ ် -  ံုးဖွင့်ရက် ၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီထိ

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုြမန်မာိင်ုငစံာစစ်ဦးစီးဌာန၊ 

ုံးအမှတ်(၅၂)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ လာေရာက် 

ဝယ်ယူရာတွင် ကုမ ဏီတစ်ခုလ င် ကုိယ်စားလှယ် (၁)ဦးသာ (Mask သုိမဟုတ် Face 

Shield ဝတ်ဆင်၍) လာေရာက်ဝယ်ယူေပးပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၃။ အေသးစိတ် အချက်အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၀၅၈၃ 

သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

အမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းအမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
တင်ဒါအမှတ်စ်- 001/HIE1 Production (Myingyan)/ 2022-2023တင်ဒါအမှတ်စ်- 001/HIE1 Production (Myingyan)/ 2022-2023

၁။ အမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ုံ(ြမင်း ခံ)
အတွက် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ပါပစ ည်းများအား စက်ုံ 
အေရာက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်
 Lot (1) Refractory, Castable, Motor - ၂၈ မျိး
 Lot (2) Chemical  - ၁၉ မျိး
 Lot (3) Chemical Reagent  - ၂၂ မျိး
၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  နနံက် 
(၉:၃၀) နာရီမှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး၊ အေသးစိတ်အချက် 
အလက်များ သရိှိလိပုါက ထတ်ုလပ်ုေရးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကီးစား စက်မ လပ်ုငန်း 
(ံုးချပ်)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၃၀)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၅၀၅၆၊ 
၀၆၇-၄၀၅၀၅၉ တွင် စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့် အချနိ် - (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ ၁၆:၀၀နာရီ။
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - အမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း 
   စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၀)၊  
   ေနြပည်ေတာ်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၄၇၊ ၄၈)၊ တတိုင်းေမ းလမ်း၊ ၇/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၄၇)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေအာင်ေသာင်း 
[၁၃/ကလန(ိုင်)၀၁၁၈၄၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ေြမကွက်အမှတ ်
(၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၀)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးြပည်ေအာင် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၅၄၂၅၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ(၂)ကွက်အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိသ ူေဒ သ ာဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၀၇၅၇] 
မှ အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
ပါက က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ် (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂       ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂       

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ် (၂)၊ စန်ိပန်းလမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်-၃၃၉၊  

ဦးရဲွဲချန်ထွန်း [၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၁၀၈၅၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရိှထားေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)

ရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရမီးစုံပါ အေဆာက်အဦ၏ လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့ ်အကျိးခံစား

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  အမည်ေပါက်  ဦးရဲွဲချန်ထွန်း  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်  ၎င်း၏  ဇနီးေတာ်စပ်သူ ေဒ သင်းသင်း [၁၃/

ကလန(ုိင်)၀၁၀၈၅၂] ကုိင်ေဆာင်သူမှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပ၍  က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ နီနီလ  င် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၈၉၈၅] ကိုင်ေဆာင်သူထံသို ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွမှ အပိုင်ဝယ်ယူရန် သေဘာတူပီး စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်အမ်ိခေံြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့်ရိှသ ူ မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက က ်ုပ် 

မတ်ိေဆဘွက်မှ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသရိှိေစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေဆွြမင့် (LL.B)ေဒ ခင်ေဆွြမင့ ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၀၉၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၀၉၉)

အမှတ်-၂၄၉(ခ)၊ ၅/၁ ရပ်ကွက်၊ စိန်ချယ်လမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၇၇၉၄၈၁အမှတ်-၂၄၉(ခ)၊ ၅/၁ ရပ်ကွက်၊ စိန်ချယ်လမ်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၇၇၉၄၈၁

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ စက်မ ဇုန်အပိုင်း (၃) ရပ်ကွက်၊ 

ပန်းတ်းဝန်ဦးေရ ဘင် လမ်းသွယ်၊ တိက်ုအမှတ်(၃၁) ၊ ေရ ဂ မာအမ်ိရာဟ ုေခ တွင်သည့် 
(၄)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ အခန်းအမှတ်(၂၀၁) ဒုတိယထပ်၊ (၂၀၄)ဒုတိယ 
ထပ်ှင့် (၃၀၁)တတိယထပ်တုိ၏ တုိက်ခန်းများှင့် ယင်းတုိက်ခန်းများအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးတိုသည ် ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ေရ အိမ် ၉/တကန 
(ုိင်)၀၂၄၀၀၅ (ဘ)ဦးငင်းဆဲွ အမည်ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်တည်ရိှေနပီး စီမံခန်ခဲွ 
လျက်ရိှေသာ တုိက်ခန်းများြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါပစ ည်းှင့်ပတ်သက်၍ အြခားမည်သူ တစ်ဦး  
တစ်ေယာက်မ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေရ အိမ် ေဒ ဇာနည်ေအာင် ေဒ ေရ အိမ် ေဒ ဇာနည်ေအာင်
 ၉/တကန(ိုင်)၀၂၄၀၀၅ LL.B,DBL,DIL,DML           ၉/တကန(ိုင်)၀၂၄၀၀၅ LL.B,DBL,DIL,DML          
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန-(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅.၆.၂၀၁၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန-(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅.၆.၂၀၁၇)
  ၁၅၃၊၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ                                                                                                              ၁၅၃၊၃၂-လမ်း(လယ)်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ                                                                                                            
  Ph:09-5030919,09-78041106  Ph:09-5030919,09-78041106

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်   ၁၆၊    ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၆၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၄၈)၊ U-10၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၄)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်းရှိ 
(၈၀'x၆၀')ရှိ ပါမစ်ေြမှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်မိ/ေြမ 
စာရင်းတွင် ေဒ ကျင် (MMN-၁၃၂၂၈၆) အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 
၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ဝင်း 
သစ်ွယ် [၁၄/မမန(ိုင်)၁၅၄၆၀၄]ထံမှ က ်ုပ်မှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိ 
ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ  တရားဥပေဒှင့်အည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးကညာအပ် 
ပါသည်။ 

 ဦးစိုးထက်ေဇာ် ဦးစိုးထက်ေဇာ်

 [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၀၅၉၉] [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၀၅၉၉]

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၂၇ လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်(၁၃/၁၉)၊ 

(၉)လ ာဟုေခ တွင်ေသာ   Penthouse ၊  အကျယ်အဝန်း (၄၃ ေပ x ၅၅ ေပ) (၂၃၆၅)
စတရုန်းေပ၊ အခန်းအမှတ်(B)တိက်ုကိမုျက်ှာမ၍ူ  ယာဘက်တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဦးတင်ေအာင်ခိုင ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၅၂၄၅]က ၎င်းသာလ င် 
တရားဝင် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပ၍ က ု်ပ်တုိ၏မတ်ိေဆွထံသုိ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ထူးထူးရင် ဦးသီဟသန်းိုင် ေဒ ထူးထူးရင ် ဦးသီဟသန်းိုင်
 LL.B, LL.M(Credit) LL.B, D.B.L LL.B, LL.M(Credit) LL.B, D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၇၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၇၀)

တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တာဝါဘီ၊ အခန်း(၄၀၁)၊ လမ်း(၅၀)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၇၁၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၀)၊ ထွန်းသီရိ(၂)လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၈၄)၊ 

ဧရယိာ (၀.၀၅၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ ေဒ သိဂ   စိုးညိညိ 

[၈/ရစက(ိင်ု)၁၅၀၂၁၃]ှင့ ်ေဒ က ယ်သြူမင့ထွ်န်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၈၆၃၇]တိုမှ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

အချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက  

ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်မူရင်းများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးဆုးံသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ မင်းဘူးလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၈၉)ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ဦးချစ်ဖိးေဝ [၁၄/ကလန(ိင်ု)၁၁၅၂၈၂] 

ပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမငှားစလစ်အမျိးအစား အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိသည့် 

ေြမကွက်အား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသည့ ်ဦးချစ်ဖိးေဝထံမှ က ု်ပ်ေဒ ေအးကည် 

[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၃၁၃၈]မှ အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်

လိုသမူျားရိှပါက တရားဝင်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 

က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးကည်ေဒ ေအးကည်

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၃၁၃၈][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၃၁၃၈]

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊

အမှတ်(၁၇)၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၇)၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၃၀၂၄၇၊ ၀၉-၄၂၂၁၇၁၇၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၈၅၄၇ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၃၀၂၄၇၊ ၀၉-၄၂၂၁၇၁၇၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၈၅၄၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၃(ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

( ၆၁/ဇ
၁-B

 )၊ ဧရိယာ (၀.၁၃၃)ဧကရှိ ေြမအမျိးအစား-B (လ/န-၃၉) ေြမကွက်အနက်မ ှ

တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေကျာက်ကန်ုး၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ 

အမှတ်-၄၂၁(ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၄၁၀ ေပ x ၉၇၉၂  ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၇) 

ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသာဒင်၊ ေဒ သင်းမ ံတိုအမည်ြဖင့ ်တည်ရိှေသာ (Bလန/၃၉)ေြမကွက် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ြဖစ်သူထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုး၏ (၂၃-၁၂-

၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ “ေြမှင့်အိမ်အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်”(စာချပ်အမှတ်-၅၁၃၇/ 

၂၀၁၃)အရ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ခင်သန်းြမင့ ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၄၈၂၆၃]မှ တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 

လာပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာြပဝန်ခ၍ံ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအား 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူိုင်ရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ၎င်းေြမကွက်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မင်းိုင် (LL.B, C.B.L, WIPO DL-101 (GENEVA)ဦးေအာင်မင်းိုင ်(LL.B, C.B.L, WIPO DL-101 (GENEVA)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇)

အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း- ၀၉-၅၁၀၀၃၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မိင်ေဟဝန်လမ်း၊  

ေြမကွက်အမှတ ်(၂၁၅/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက ်အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးသိန်းြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၀၈၉၀]မှ 
ဂရန်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်၍  ၎င်းကွယ်လွန်ပီးေနာက် တရားဝင် အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ 
သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၀၈၄၀]၊  ေဒ ကည်ကည်ေအး 
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၁၁၁၁]၊ ေဒ စန်ိစန်ိြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၁၇၁၅]၊ ေဒ တင်တင်ဝင်း 
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၁၁၄၁]၊  ေဒ ေအးေအးြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၅၀၆၁] ကိင်ုေဆာင်သ ူ
များက တရားဝင် အေမခွပံိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးဘိုချန် [၇/အတန(ိုင်)၀၉၂၆၁၉]က အပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား    ကန်ကွက်လိုပါက   ဤေကာ်ြငာပါေသာရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူ လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၁၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၁၄၂)
အမှတ်(၇၆/ခ)၊ ဏ-၁၄ ရပ်ကွက်၊ မိုးတိမ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၆/ခ)၊ ဏ-၁၄ ရပ်ကွက်၊ မိုးတိမ်(၂)လမ်း၊ 

ပန်း ခံ(၁၆)၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ပန်း ခံ(၁၆)၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၇၄၈၄၈၆၊ ၀၉- ၇၈၈၅၉၁၇၆၅ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၇၄၈၄၈၆၊ ၀၉- ၇၈၈၅၉၁၇၆၅

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၉)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ 

သီတာရပ်ကွက်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅ E9၊  ေြမကွက်အမှတ် V 59၊ 

ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ သီရိမဂ  လာေဈး၊ 

ပိေတာက်ေချာင်း၊ လ  င်မိနယ်အတွင်းရိှ ေအာင်ညီေနာင် အမည်ြဖင့် ု(ံC) 

ဆိင်ုအမှတ်-၇၅/၇၈/၇၉၊ ပဲွုဆံိင်ုခန်း (၃)ခန်းတိုသည် အေမဆွိင်ုပစ ည်းြဖစ် 

ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမအိမ်၊ ဆုိင်ခန်း (၃)ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ က ု်ပ် 

အမ သည် မဟန်သဇင်ေရ  (အရယ်မေရာက်ေသးသူ)  အုပ်ထိန်းသူ အဘွား 

ေဒ သီးရှင်(ခ)ေဒ တင်ရီ၏ ခွင့်ြပသေဘာတူညီချက်မရဘဲ  အမည်ေြပာင်း 

ြခင်း၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ ေြမပုံကူးယူြခင်း၊ မိတ ကူး 

ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း 

အစရိှသည့ ်ကစိ အရပ်ရပ်တုိကုိ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွသရိှိဘ ဲေဆာင်ရက်ခွင့် 

မြပရန် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B)ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၀၆)

အမှတ် (၄၉၆/ေအ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၄၉၆/ေအ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၉၉/က (ေဘာ့ကန်)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၆/၁၈) ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၉၊ သရီလိမ်း၊ 
ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဒ ယ် 
မျိးြမတ်(အမည်ေပါက်)ေြမပိုင်ေြမ၊ လ/န 
(၃၉)ရပီး ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ယ် 
မျိးြမတ်(ZLN-၁၁၄၇၆၅)သည် (၁၆-၇-
၂၀၂၁)ရက်တွင် အပျိကီးဘဝြဖင့် (ကွယ် 
လွန်)၊ (ဖခင်)ြဖစ်သူ ဦးဘိုးရင်သည ်(၄-၃-
၂၀၀၀)ရက်တွင် (ကွယ်လွန်)၊ (မိခင်)ြဖစ်သူ 
ေဒ ြမြမသည် (၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက်တွင် 
(ကွယ်လွန်)သြဖင့် အမည်ေပါက် ေဒ ယ် 
မျိးြမတ်၏ တရားဝင် ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 
အရင်းအချာများ ေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ 
(၂)ေစာင်၊ မိခင်၊ ဖခင်၊ ညီမြဖစ်သူတို၏ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်များ၊  အမည်ေပါက ်
စာချပ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတို 
တင်ြပပီး  ဦးမျိးခင် [၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၁၉၃၉၈]၊  ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၂၀၂၅၃]တိုမှ   အေမွဆက်ခံပိုင ်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့ ် စွန်လ တ်ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၉၉/က (ေဘာ့ကန်)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၆/၁၇)၊  ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၉၊ သရီလိမ်း၊ 
ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဒ ယ် 
မျိးြမတ်(အမည်ေပါက်)ေြမပိုင်ေြမ၊ လ/န 
(၃၉)ရပီး ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ယ် 
မျိးြမတ်(ZLN-၁၁၄၇၆၅)သည် (၁၆-၇-
၂၀၂၁)ရက်တွင် အပျိကီးဘဝြဖင့် (ကွယ် 
လွန်)၊ (ဖခင်)ြဖစ်သူ ဦးဘိုးရင်သည ်(၄-၃-
၂၀၀၀)ရက်ေနတွင် (ကွယ်လွန်)၊ (မိခင်)
ြဖစ်သူ ေဒ ြမြမသည ်(၁၅-၁၀-၂၀၁၈)ရက် 
တွင် (ကွယ်လွန်)သြဖင့ ် အမည်ေပါက် 
ေဒ ယ်မျိးြမတ်၏ တရားဝင် ညီအစ်ကို 
ေမာင်ှမအရင်းအချာများ ေတာ်စပ်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ မိခင်၊ ဖခင်၊ ညီမြဖစ်သ ူ
တို၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်များ၊ အမည်ေပါက် 
စာချပ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတို 
တင်ြပပီး   ဦးမျိးခင် [၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၁၉၃၉၈]၊ ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၂၀၂၅၃]တိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
ှင့် စွန်လ တ်ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း    ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၁၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၁
ေဒ သီတာေအး ှင့် ၁။ ဦးစိုင်းစိန်ဝင်းလွင ်
  ၂။ ဦးဇမ ေကျာ်
  ၃။ ဦးိုင်ဝသန်ထူး
တရားလို  တရားပိင်များ တရားလို  တရားပိင်များ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ 

(၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၀၄)ေန ဦးစိုင်းစိန်ဝင်းလွင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)၊ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅၅)ေန ဦးဇမ ေကျာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၂)ရပ်ကွက်၊ ပဂုလံမ်း၊ အမှတ်-၁၃၃/ 
၁၇၁(က)ေန ဦးိုင်ဝသန်ထူး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူတို သိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိ  ေဒ သီတာေအးက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 
မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  ရလိုေကာင်းှင့ ်ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည ်
ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား 
အရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လကွယ်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ 
နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တို 
မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ု ထတ်ုေပး 
လမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်ထဲတွင ်
ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

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

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၄-စီ၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-(၈ဒ/ီ ၃ ေအ)၊ ဧရယိာ (၀.၁၉၄)ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အမှတ် (၅-ေအ)၊ ေအးသာယာလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ဟ ု

ေခ တွင်သည့်  အေဆာက်အဦအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို လက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ (၁) ဦးeာဏ်ြမင့်ဦး 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၈၁၆၂၉]၊ (၂) ဦးဝင်းစုိး [၁ဝ/မလမ(ိင်ု)၁၈၄၇၀၇]၊ (၃) ဦးေမာင် 

ေမာင်ဦး [၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၉၀၇၉၉]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ် 

ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်  တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်

စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ -လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ -

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

“မည်သိုမ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်းေကညာြခင်း”“မည်သိုမ  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်းေကညာြခင်း”
ရခိင်ုြပည်နယ်၊ သတဲွံမိ၊ အေံတာ်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု စစ်မ ထမ်းေဟာင်းလမ်း 

ေန၊ ယခင် အမ်ိအမှတ်(၃)၊ ယခ ုအမ်ိအမှတ် (၅၄၅)ေန ေဒ ခင်ှင်းြဖှင့ ်ဦးေအာင် 
ေဇာ်လင်းတိုမှာ (၁၀-၁၀-၂၀၂၀)ရက်တွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး လင်မယားအြဖစ်မှ 
ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ် ေဒ ခင်ှင်းြဖှင့ ်မသိားစတုိုသည်  ဦးေအာင်ေဇာ် 

လင်းှင့် မည်သိုမ ပတ်သက်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း 
လပ်ုကိင်ုခဲေ့သာ လပ်ုငန်းအရပ်ရပ်ှင့တ်ကွ အြခားကစိ များ၊  မည်သိုမ ပတ်သက် 
ြခင်း၊ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အပီးအပိုင် ြပတ်စဲသွားပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သန်းသန်းေဌး (LL.B)ေဒ သန်းသန်းေဌး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၆၇၅၁)(စ်-၆၇၅၁)
ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၈၁၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၈၁၁



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

၁၁-၆-၂၀၂၂ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၂)ပါ ေဒ ခင်စိုးဝင်း(တရားလ တ်ေတာ် ၁၁-၆-၂၀၂၂ရက်ထုတ ်ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၂)ပါ ေဒ ခင်စိုးဝင်း(တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန) ၏ မှတ်ပုံတင်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၁၃၂၆/၂၀၁၉ အား ေရှေန) ၏ မှတ်ပုံတင်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၁၃၂၆/၂၀၁၉ အား 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေြဖရှင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေြဖရှင်းေကညာြခင်း
ေဒ ခင်သီတာ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၇၃၆၃] ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄/သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃/ခ၊ ဧရိယာ(၀.၄၂၃)ဧကအကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ ခင်သတီာမှ ဦးစိင်ုးကိကုိေုအာင် 
(ခ) ငိမ်းချမ်းထံသို ၁၂-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူေြမကွက် အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ ်
ချပ်ဆိ၍ု ေရာင်းချခဲ့ပီးေနာက်  အထက်ေကညာချက်ပါ မှတ်ပုတံင်အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအား ရန်ကန်ုမိစာချပ် 
စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်တရားဝင်လ ဲအပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ဦးစိင်ုးကိကုိေုအာင်(ခ) ငမ်ိးချမ်းမှ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်စမီေံဆာင်ရက် 
ခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု တရားဝင်ရရိှခဲ့ပီးြဖစ်သည့အ်ားေလျာ်စွာ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ လိအုပ်သည်များကိလုည်း 
ဦးစိုင်းကိုကိုေအာင(်ခ) ငိမ်းချမ်းမ ှစီမံေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ ေဒ ခင်သီတာမှ တစ်ဖက်သတ်သေဘာဆ ြဖင့် ၁၁-၆-၂၀၂၂ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၌ 
အဆိုပါအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာြခင်းသည် အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ဦးစိင်ုးကိကုိေုအာင်(ခ) ငမ်ိးချမ်း ၏ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ ်အေပ တွင် တရားဝင်အကျိးသက်ေရာက်မ  
တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါေကာင်း ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေစာဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ခင်ေစာဦး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၆၇၀၂)(စ်-၆၇၀၂)
United Condo,အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊  ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။United Condo,အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့ ်နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊  ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ုပ်သိမ်းေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးထွန်းြမင့်(ငိမ်း) [၆/မအရ(ုိင်)၀၁၆ 

၅၃၂]က ေဒ ွယ်ွယ်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၄၆၂၅၂]အား ရန်ကုန်မိ၌ ဦးလှကည် (ိုတ ီ

ပဗ လစ်အရာရိှ)၏ ေရှေမှာက်တွင် (၁၂-၁၁-၂၀၁၂) ရက်ေနက အေထေွထကွိယ်ုစား 

လှယ်လ ဲစာအမှတ်-(၀၄၅/၂၀၁၂)ြဖင့ ်လ ဲအပ်ေပးခဲပ့ါသည်။ ထိအုေထေွထကွိယ်ုစား 

လှယ်လ ဲစာကိုယေနမှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ဇာနည်ှင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ယမင်းသီရိ(LL.B,D.B.L) ေဒ ဇာနည်ှင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L) ေဒ ယမင်းသီရ(ိLL.B,D.B.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၈၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၂၁၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၈၅၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၂၁၂)

Libran Legal Group အမှတ်(၅၀)၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ (ကမ်းနားဘေလာက်)၊ Libran Legal Group အမှတ်(၅၀)၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ (ကမ်းနားဘေလာက)်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

libranlegalgroup@gmail.com,www.librangroup.com libranlegalgroup@gmail.com,www.librangroup.com 

Ph:09-455676122Ph:09-455676122

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးရိှ မိနယ်များတွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း 

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း(၂၀)ခုေဆာင်ရက်လိုပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသား

လုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများအား သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းိုင်ရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပုံစံများ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

၂။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )

   ညေန(၄:၀၀)နာရီ

၃။ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရန်ေနရာ - တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရး

   ဦးစီးဌာန၊

၄။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊

 ၀၄၂-၂၄၉၃၁ ၀၄၂-၂၄၉၃၁

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ခု ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း အမျိးသားေသွးဌာန၌ 

ေသွးှင့် ေသွးပစ ည်းများ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရန် လိုအပ်သည့် ေသွးလှ 

ဘဏ်သံုးေဆးပစ ည်းှင့် ကွန်ပျတာဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူလုိပါ 

သြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသားြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

များ ေခ ယူအပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၆-၆-၂၀၂၂ 

  (ကာသပေတးေန )

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ် - ၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန )

  (၁၆:၀၀)နာရီ

တင်ဒါှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက အမျိးသားေသွး 

ဌာန(ရန်ကုန်)သို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 အမျိးသားေသွးဌာနအမျိးသားေသွးဌာန

 ဖုန်း(၀၁၈-၃၇၂၇၅၃/၀၁၈-၃၇၂၇၅၄) ဖုန်း(၀၁၈-၃၇၂၇၅၃/၀၁၈-၃၇၂၇၅၄)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၁ရပ်ကွက်၊ ၅၁လမ်း၊ အမှတ်(၈၉/၉၃)

ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ(၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ အကျယ်(အလျား ၂၅ေပx အနံ 

၆၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီး၊ ဓာတ်ေလှကားပါ (၆-လ ာ)(ေခါင်းရင်းခန်း) မဟာဗ လဘက် 

အြခမ်း)ရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုတရားဝင် 

ဝယ်ယူလက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ စုန ာေအာင် 

[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၁၀၃၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ကွန်ဒို 

တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါကွန်ဒို

တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း  (LL.B)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း  (LL.B)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၉ A၊ သစ ာလမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ် (၂၂၄)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၅၅ဧက) 

အကျယ်ရှိ ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ြမင် ့ [၁၂/

အလန(ိုင်)၀၂၈၉၅၆]ထံမှ  ဝယ်ယူရန်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွက  စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 

ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေအာင် (LL.B,D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင ်(LL.B,D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)

ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ဓမ သုခေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၄) The 

Leaf Residence Tower ၊  Basement ကားပါကင ်၂ ထပ်ပါေသာ  RC (၁၂) ထပ်တိုက်မှ 
Tower-C Level (10)၊ အခန်းအမှတ် (C-1006) ၊ ဧရိယာ (၁၁၇၈) စတုရန်းေပရှိ  ကွန်ဒို 
တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ  ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူGlobal Green 
Property Co.,Ltd(ကိုယ်စား) (ဒါိုက်တာ) ဦးဟုန်ချင်ပန်း [၉/ပဥလ(ိုင်)၀၀၆၅၄၅] 
ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွဦးလဆိင်ုးေအာင် [၁/ကမန(ိင်ု)၀၂၃၄၉၀]၊ ေဒ ယ်မင်းေသာင်း 
[၁၄/မအန(ိုင်)၀၀၀၉၃၈] တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည်ေနမ ှ(၇) ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထ ိကန်ကွက ်
မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလဆိုင်းေအာင် ှင့် ေဒ ယ်မင်းေသာင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးလဆိုင်းေအာင ်ှင့် ေဒ ယ်မင်းေသာင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO (Switzerland)LL.B,WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

Ph;09-450023651,09-793568375Ph;09-450023651,09-793568375
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် (Star City) ၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်(Star City) ၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁/တုိးချဲ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(E-၁၅)၊ ဧရယိာ(၀.၂၄ဧက)၊ (၉၉၃၄ စတရုန်းေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် (E-၁၅)၊ သဇင်လမ်း၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား 

ဦးတင်ဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၂၉၆၃]ှင့် ေဒ တင်တင်စိုး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၇၈၈၄]

အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်များထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်စာရယ၍ူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက် 

ရယထူားေကာင်း အဆိြုပသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်လွင်ဦး [၇/သဝတ(ိင်ု)၀၇၆၅၃၈]

ှင့် ေဒ သီရိခင်ေမာင်ေထွး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၀၃၃၇]တိုထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

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

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

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

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

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၆၀၃)အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ON-၃၇၀၉)
စစုေုပါင်းတန်ချန်ိ(၁၂၉.၉၄)တန်၊ အလျား(၇၉.၃၃)ေပ၊ အန ံ(၂၀.၅၈)ေပအား ဂရန် 
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ ဦးမျိးဦး[၆/ကသန(ိင်ု)၀၀၄၁၁၀]ှင့ ်ေဒ လှလှ 
ဝင်း [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၄၂၁၆]တို၏ အမည်မှ ေဒ ေအးေအးသက် [၆/လလန(ိင်ု) 
၀၇၈၁၉၈]၊ အမှတ်(၇/D)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 
၎င်းပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက  န်ကား 
ေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည် 
လမ်းေထာင့၊် ရန်ကုန်မိသုိ လပ်ိမ၍ူ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထားှင့်တကွ မည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက ်
ေကျာ်လွန်ပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်း 
လဲေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂/၁၁၃၉)(ခ)၊ ေဝသာလလီမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် 

အေရှပိုင်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)ရှိေသာ ေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်ှင့် ခံ 

အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ ြမင့်ြမင့်မိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၄၆၃၄]မှ 

အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း မ က်ဟဝန်ခံသည့်အတွက် 

ေဒ ထက်ဗိုလ်ဦး  [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၂၅၃၂၀]မှ  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်  စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က န်မထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထက်ဗိုလ်ဦးေဒ ထက်ဗိုလ်ဦး

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၂၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၂၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၂)တည်ရိှရာ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၂၆BB1၊ ေြမကွက်အမှတ် 
ပ မတန်းစား-၈၊ ဦးဘိုကီး (AA-၀၁၂၅၄၉) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။ ဦးဘုိကီးှင့် ေဒ ကျင်ေရ တုိမှ သားသမီး(၈)ဦးေမွးဖွားခ့ဲပါသည်။ အမည်ေပါက် 
ဖခင် ဦးဘိုကီးသည ်(၅-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနတွင်လည်ေကာင်း၊ မိခင် ေဒ ကျင်ေရ သည် 
(၂၄-၆-၂၀၀၉) ရက်ေနတွင် လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ဦးဘိုကီးှင့ ်ေဒ ကျင်ေရ  
တိုမှ ေမွးဖွားေသာ သားသမီး(၈)ဦးအနက် သားကီး ဦးေဇာ်ိုင်ဦးသည ်၁၂-၄-၂၀၀၄ 
ရက်တွင် မဘိများထက်ေစာ၍ ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသြဖင့ ်၎င်းမှေမွးဖွားေသာ (၁) ေဒ အေိရ စင် 
[၁၂/အစန(ုိင်)၂၀၁၈၂၉]၊ (၂) ဦးစည်သူေမာင် [၁၂/အစန(ုိင်)၁၉၅၆၃၂]၊ (၃) ေဒ ရန်းလ့ဲ 
ကည်ြဖ [၁၂/အစန(ုိင်)၂၇၄၇၀၅] ှင့် ကျန်သားသမီး(၇)ဦးြဖစ်ေသာ (၄) ေဒ ခင်ေဌးရီ 
[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၁၇၀၈]၊ (၅) ေဒ ယ်မင်း [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၁၁၄၁]၊ (၆) ဦးေဌးေကျာ် 
[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၁၄၉၃]၊ (၇)ဦးထင်ေအာင် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၁၇၂၀]၊ (၈) ဦးစလံင်း 
ဗိုလ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၂၇၈၄]၊ (၉) ဦးစံဝင်းဗိုလ ် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၁၄၈၆]၊ (၁၀) 
ေဒ ပပေကသီ [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၁၄၆၂]၊ (၁၁)ဦးေအာင်ြမင့်ခုိင် [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၅၅ 
၄၃၁] တိုမှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဒဂုံမိနယ ်
တရားုံးတွင ်ကျနိ်ဆိုထားေသာ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂) ေစာင်၊ 
ဦးဘိုကီး၊ ေဒ ကျင်ေရ ှင့် ဦးေဇာ်ိုင်ဦးတို၏ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ ပါဝါ၊ ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ 
ေဒ ခင်ေဌးရ+ီ၉ဦး၏ GP ရရိှသ ူဦးေဌးေကျာ် (ကိယ်ုတိင်ု)မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံု 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ င/ကရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၆/၁၃၅)ေန Mယူစွဖ်(ခ) ေတဇာိုင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၁၄၆၁]

ှင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ နန်းေရှရာသာ 

အကွက် (၅၃) ေန ရာဘီအဟ်ဘီ(ခ) ေမာ်ေမာ်သန်းခိုင်တိုသည ်

၉-၅-၂၀၂၂ရက်တွင် အစ လာမ့်ရှရီအသ်တရားေတာ်အရလဲ သွလားက် 

ေပးခ့ဲပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် က န်ေတာ် Mယူစွဖ်(ခ) ေတဇာုိင်ှင့် 

ရာဘီအဟ်ဘီ(ခ) ေမာ်ေမာ်သန်းခိုင်တိုသည် လင်မယားအြဖစ ်

လုံးဝမသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း အသိေပးပါသည်။ 

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

Mယူစွဖ်(ခ) ေတဇာိုင်Mယူစွဖ်(ခ) ေတဇာိုင်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၉) ၅/Aေန ေဒ မုိးသူဇာ 

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၀၃၇၄]က   ဝယ်ယူထားသည့်  (ID No.2083)  MTSH 
အစုရှယ်ယာ သက်ေသခံလက်မှတ ်အစုရှယ်ယာ အေရအတွက် ၅၀၀ပါ Shares 
Certificate ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ေဒ မိုးသူဇာ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၀၃၇၄]ေဒ မိုးသူဇာ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၀၃၇၄]
ဖုန်း-09-686102493ဖုန်း-09-686102493

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်    ၁၆၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၉
ဦးတင်ြမင့ ်   ၁။ ဦးေငွသန်း
(၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူ ၂။ ေဒ တင်ေအး
ေဒ တင်တင်ဝင်း)                   ှင့်  ှင့်   ၃။ ဦးလှြမင့(်၎င်း၏အခွင့်ရ
      ကိုယ်စားလှယ ်ေဒ စန်းစန်းြမင့်)
   ၄။ ေဒ ခင်ြမင့ ် 
   ၅။ ေဒ ခင်လှ
   ၆။ ဦးေလးလွင်
   ၇။ ဦးစိုးြမင့်
   ၈။ မေဌးေဌးဝင်း

   [ကွယ်လွန်သ ူမာမက်စေူလမအံာမက် 
   ဆီဒက်(ခ)ဦးေမာင်စိန်၏ ဇနီးှင့်
   သားသမီးများ၊ အမှတ်-၁၆၇၊ (၃၄)
   လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။]
   ၉။ ေဒ ဘီဘီ
   ၁၀။ ဦးလှဝင်း
   ၁၁။ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း(ခ) မိင်ုမနူာ
   ၁၂။ ဦးလှထွန်းလွင်
   ၁၃။ ေဒ သန်းသန်းေအး
   [ကိုယ်တိုင်ှင့(်၉)မှ(၁၅)အထိ 
   တရားပိင်များ၏ အခွင့်ရ   

   ကိုယ်စားလှယ်စာရသ]ူ
   ၁၄။ ဦးသန်းလွင်
   ၁၅။ ေဒ သဇင်ဝင်း
   [တရားပိင(်၉)မှ (၁၅)အထိ
    ကွယ်လွန်သူ ေဒ ပု(ခ)
   ေဒ ဖာတမာဘီဘီ၏ တရားဝင ် 

   ကိုယ်စားလှယ]်(အမှတ်-၁၇/၁၉၊  
   သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ 

   မရမ်းကုန်းမိနယ)်
   ၁၆။ ေဒ လှဝင်း
   ၁၇။ ေမာင်သန်းဝင်း
   ၁၈။ မခင်ဝင်း
   ၁၉။ မရီရီဝင်း
   ၂၀။ ေမာင်ိုင်ဝင်း
   ၂၁။ ေမာင်ေမာင်လွင်
   ၂၂။ ေမာင်ေမာင်တင်
   ၂၃။ ေမာင်ေဇာ်ဝင်း
   ၂၄။ ေမာင်မျိးဝင်း
   ၂၅။ ေမာင်ခင်ေမာင်ထွန်း
   ၂၆။ မမင်းမင်းသွင်
   ၂၇။ ေမာင်ေဇာ်မင်းေထွး
   (အမှတ်-၁၇၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ 
   ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ)်
   [တရားပိင ်၂၄ မှ ၂၆ အထိ အရယ် 
   မေရာက်ေသး၍အုပ်ထိန်းသ ူ   

   (၁၆)တရားပိင်ေဒ လှဝင်း] 
   [တရားပိင ်၁၆ မှ ၂၇ ထိမှာ
    ကွယ်လွန်သူ   ဦးခင်သန်း(ခ)  

   အာမက် ဆေူလမန်အာမက်ဆဒီက်၏ 
   တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ]
   ၂၈။ ေဒ ဝင်းကည်
   အမှတ်-၄၉၉၊ ေမာ်လမိင်လမ်း၊ (၇)
   ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) 

   မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
တရားလို                                                    တရားပိင်တရားလို                                                    တရားပိင်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၆၇)ေန ကွယ်လွန်သ ူမာမက်စေူလမအံာမက်ဆဒီက်(ခ) ဦးေမာင်စန်ိ၏ ဇနီးှင့် 
သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ တင်ေအး၊ ဦးလှြမင့(်၎င်း၏အခွင့ရ် ကိယ်ုစားလှယ် 
ေဒ စန်းစန်းြမင့)်၊ ေဒ ခင်ြမင့်၊ ေဒ ခင်လှ၊ ဦးေလးလွင်၊ ဦးစိုးြမင့်၊ မေဌးေဌးဝင်း 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်း 
ဘူတာုံလမ်း၊ အမှတ်-၁၇/၁၉ ေန ေဒ ဘီဘီ၊ ဦးလှဝင်း၊ ေဒ ကည်ကည်ဝင်း(ခ) 
မိုင်မူနာ၊ ဦးလှထွန်းလွင်၊ ေဒ သန်းသန်းေအး[ကိုယ်တိုင်ှင့် (၉)မှ (၁၅)အထိ 
တရားပိင်များ၏ ကိယ်ုစားလှယ်စာရသ]ူ၊ ဦးသန်းလွင်၊ ေဒ သဇင်ဝင်း၊ [တရားပိင် 
(၉)မှ (၁၅)အထိ ကွယ်လွန်သူ ေဒ ပု(ခ) ေဒ ဖာတမာဘီဘီ၏ တရားဝင်ကုိယ်စား 
လှယ်] (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ]ိှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
၂-ရပ်ကွက်၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ အမှတ်-၁၇ေန ေဒ လှဝင်း၊ ေမာင်သန်းဝင်း၊ 
မခင်ဝင်း၊ မရီရီဝင်း၊ ေမာင်ုိင်ဝင်း၊ ေမာင်ေမာင်လွင်၊ ေမာင်ေမာင်တင်၊ ေမာင်ေဇာ် 
ဝင်း၊ ေမာင်မျိးဝင်း၊ ေမာင်ခင်ေမာင်ထွန်း၊ မမင်းမင်းသွင်၊ ေမာင်ေဇာ်မင်းေထွး 
[တရားပိင ်၂၄ မှ ၂၆ အထိ အရယ်မေရာက်ေသး၍ အုပ်ထိန်းသူ(၁၆)တရားပိင ်
ေဒ လှဝင်း] [တရားပိင် ၁၆မှ ၂၇အထ ိကွယ်လွန်သဦူးခင်သန်း(ခ)အာမက်ဆေူလ 
မန်အာမက်ဆီဒက်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ](ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)ှင့် 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင် 
လမ်း၊ အမှတ်-၄၉၉ ေန ေဒ ဝင်းကည ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတိုသိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိကု “ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်၏ “ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုးေတာ်၏ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၁/၂၀၁၁ တွင် (၈-၈-၂၀၁၆)ရက်ေနက ချမှတ်ခဲ့ေသာ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၁/၂၀၁၁ တွင် (၈-၈-၂၀၁၆)ရက်ေနက ချမှတ်ခဲ့ေသာ 
ဒီကရီသည် တရားလိုအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိေကာင်း မ က်ဟေကညာ ဒီကရီသည ်တရားလိုအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိေကာင်း မ က်ဟေကညာ 
ေပးေစလိမု ှင့ ်ဒကီရတွီင်ပါရိှေသာ ေြမကွက်အမှတ်(၃/င)အနက်မှ က ဲေခါင်းသီးေပးေစလုိမ ှင့် ဒီကရီတွင်ပါရိှေသာ ေြမကွက်အမှတ်(၃/င)အနက်မှ က ဲေခါင်းသီး
စိုက်ပျိးခဲ့သည့် ခံေြမ(၀.၇၄၃)ဧကရှိ ေြမေနရာသည် တရားလိုမှ လက်ရှိထား စိုက်ပျိးခဲ့သည့် ခံေြမ(၀.၇၄၃)ဧကရှိ ေြမေနရာသည် တရားလိုမှ လက်ရှိထား 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးေစလိမု ” ပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးေစလုိမ ” ြဖင့် ေလ ာက် 
ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍  သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီး 
သည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင်တို၏ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၁)ရက်(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု 
၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ 
ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင်  
သင်တုိမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င်  သင်တုိ၏မျက်ကွယ်တွင်   ြငင်းချက်များကုိ 
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်တိုက ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့်စာချပ်စာတမ်းများ အစရှိသည်တိုကို 
သင်တုိှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင်တုိ၏ကုိယ်စားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင်ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်တုိကထုေချလ ာတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ  
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၃)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ဥမ ာေမာင်)   (ဥမ ာေမာင်)
    ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)    ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

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

ယာ်အမှတ်    7I/6872   ၏ 
ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

  က-ည-န၊ ခုိင်ံုးက-ည-န၊ ခုိင်ံုး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၇၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၇၃)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၄၀x၆၀) ရှိ ဦးေကျာ်ငိမ်း (TDI-
၁၀၇၈၄၆) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ခင်ခင်ြမင့ ်[၁/မညန(ိုင်)၀၇၆၄၉၅] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမစုိုင် (LL.B), (D.I.L), (D.B.L)ေဒ ေမစုိုင် (LL.B), (D.I.L), (D.B.L)
အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၄၆၀၁၁) (၂၉-၅-၂၀၁၅)အထက်တန်းေရှ ေန (စ်-၄၆၀၁၁) (၂၉-၅-၂၀၁၅)

၂ေအ-၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (ရာမအေနာက်)၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ၂ေအ-၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (ရာမအေနာက်)၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-795499782ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-795499782

အူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းအူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း
ေလးစားကည်ညိရေသာ စာေရးဆရာကီးများ၏ ဘာသာေရးအသိေပးပီး 

အှစ်သာရရှိလှေသာ စာေကာင်းများကိ ုေဖ့စ်ဘွတ်ေပ တွင် အမှတ်မထင်ဖတ်ရေသာ 
အခါ ေနာင်တစ်ချနိ်ေပျာက်ပျက်သွားမည်ကိ ုစိုးရိမ်မိသြဖင့ ်ကူးယူသိမ်းဆည်းထားမိခဲ ့
ပါသည်။ အြခားသူများကိုလည်း ဖတ်ေစချင်ေသာေစတနာထားပီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကိ ု
အြမန်စီစ်မိပါသည်။ အသိeာဏ်ပညာအားနည်းမ ေကာင့် တချိေသာစာေရးဆရာများ 
ထံသိုသာ ခွင့်ေတာင်းချနိ်ရပီး တချိေသာ စာေရးဆရာများှင့် ကွယ်လွန်ပီးေသာ 
စာေရးဆရာများ၏ ကျန်ရစ်ေသာ မသိားစမုျားထသံိုလည်း အချန်ိမခွီင့ေ်တာင်းချန်ိမရဘ ဲ
ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမိခဲ့သည်မှာ ကီးစွာေသာအမှားကို ကျးလွန်မိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုအမှား 
အတွက် ဆရာအရှင်ပုည (ဝကုန်း)၊ ဆရာေအာင်သင်း၊ ဆရာေမာင်စွမ်းရည်၊ ဆရာေမာင် 
ေသာ်က၊ ဆရာသရဝဏ်(ြပည်)၊ ဆရာတင်ွန် ၊ ဆရာညီညီေဇာ်၊ ဆရာသန်းမင်းထွဋ်၊ 
ဆရာဦးေရ ေအာင်၊ ဆရာေကျာ်ဟိန်း၊ ဆရာဦးရဲထွဋ်၊ ဆရာေလာကပါလ၊ ဆရာမင်းလူ၊ 
ဆရာပီသ၊ ဆရာမဂုဏ်ပုဝါ(ြမန်ေအာင်)၊ ဆရာတက သုိလ်ဘုန်းုိင်၊ ဆရာခင်ေမာင်ှင်း၊ 
ဆရာမင်ေသ့၊ ဆရာေကာင်းကင်ထက်ကကယ်စင်၊ ဆရာဖန်မီးအိမ်၊ ဆရာဦးရန်ေအာင် 
(ဩ  ာရကိသခုမုတိင်ုးရင်းေဆး)၊ ဆရာစန်ိမွတ်တားစသည့ ်စာေရးဆရာများှင့ ်သက်ဆိင်ု 

ေသာ မိသားစုများအား အူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ထိုကဲ့ 
သိုေသာ အမှားမျိးကို ထပ်မံမှားယွင်းကျးလွန်ေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း အက င်းမဲ့ 
ဝန်ခကံတြိပပါသည်။ မမိိကည်ညိေလးစားရေသာ စာေရးဆရာကီးများကိ ုစတ်ိအေှာင့် 
အယှက်ြဖစ်ေစသည့်အတွက် လွန်စွာစိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါသည်။ ထိုေကာင့် မြဖန်ချရိ 
ေသးေသာ စာအုပ်များှင့် ြပန်လည်သိမ်းဆည်းိုင်ခဲ့ေသာ  စာအုပ်(၇၀၀)ေကျာ်ကို 
ြပန်လည်သိမ်းဆည်းကာ “ှလုံးသားကိထုေိသာစာများ” “ှလံုးသားကုိထိေသာစာများ” စာအုပ်ြဖန်ချမိ ကိ ုအပီးအပုိင် 
ုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

ဦးစိုးြမင့် [၉/အမရ(ိုင်)၁၆၇၁၆၃]ဦးစိုးြမင့ ်[၉/အမရ(ိုင်)၁၆၇၁၆၃]
ေမတ ာရှင် (ေရ ြပည်သာ)ေမတ ာရှင် (ေရ ြပည်သာ)

ေရ ြပည်သာစာေပ၊ အမှတ်(၂၂)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၄)လမ်း၊ (ေအာက်ဘေလာက်)ေရ ြပည်သာစာေပ၊ အမှတ်(၂၂)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၄)လမ်း၊ (ေအာက်ဘေလာက)်
(၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။(၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၅၆၄၂၂၃၊ ၀၉-၇၇၆၆၄၀၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၅၆၄၂၂၃၊ ၀၉-၇၇၆၆၄၀၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီး(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက် 

ပင်လမ်း၊ အမှတ်-၈၂ (6-A)  တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ  ှင်းေွးေွးအ ိ[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၃၄၈၃၂] ထမှံ  ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် ခိင်ုမာေသာ အေထာက် 
အထားြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ ေကျာ်လွန်ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်မည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့်ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့်

(LL.B) (D.M.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၀၇၁)  (LL.B) (D.M.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၅၀၇၁)  
အမှတ်(၅၉)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၅၉)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂

(၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ေကညာေသာ (၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ေကညာေသာ 

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာ 

(၅)လမ်း၊ အမှတ် (၁၅၁)၊ ၂-ခန်းတွဲ၊ ၅-ထပ်တိုက်၏ေြမညီထပ်၊(၅)လမ်း၊ အမှတ် (၁၅၁)၊ ၂-ခန်းတွဲ၊ ၅-ထပ်တိုက်၏ေြမညီထပ်၊

(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ အခန်းှင့ ်(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ အခန်းှင့ ်

စတုတ ထပ်(ေြခရငး်ခနး်)၊ အကျယ်အဝနး်(၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ စတုတ ထပ်(ေြခရငး်ခနး်)၊ အကျယ်အဝနး်(၁၂ေပx၄၀ေပ)ရှိ 

တုိက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ပတ်သက်၍အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  တုိက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ပတ်သက်၍အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  

ြပန်လည်ရှင်းလင်းအသိေပးေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းအသိေပးေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ  တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအား  ေဒ စန်းစန်းဝင်း 

(အမ်ိေထာင်မရိှ) [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၂၆၂၁] မှ တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုသည်မှာ 

မှန်ကန်ေသာ်လည်း ေဒ စန်းစန်းဝင်းှင့်အတ ူေဒ တင်တင်ေထွး [၁၂/

မရက(ိုင်)၁၄၄၄၉၈]ှင့် သမီးြဖစ်သ ူေဒ အိအိေထွး [၁၂/မရက(ိုင်) 

၁၇၈၄၀၇] တိုအပါအဝင် ကျန်ေမာင်ှမများြဖစ်သည့ ်ဦးေအာင်ိင်ုဝင်း 

[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၀၄၅၄၈]၊ ေဒ ေထွးေထွးေမာ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၈၄၀၅]၊ 

ေဒ ခင်ေဆွဆက် [၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၅၆၄၃]တုိှင့် မိသားစုများမှ မိခင် 

ြဖစ်သ ူ ေဒ ေထွးေနအမ်ိတွင် အတတူကွ ေနထိင်ုကပီး ေဒ စန်းစန်းဝင်းမှ 

၎င်းပိင်ုတိက်ုခန်း(၂)ခန်းအား ငှားရမ်းထားခဲပ့ါသည်။ လွန်ခဲသ့ည့် (၂၈-

၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေဒ စန်းစန်းဝင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး၊ ထိုေနာက်ပိုင်းမ ှ 

ေဒ တင်တင်ေထွး အေနြဖင့ ်ကျန်ေမာင်ှမများ မသရိှိဘ ဲအထက်ေဖာ်ြပ 

ပါ(၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ အသိေပးေကညာြခင်းအား မမှန်မကန် 

ေကညာေြပာဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းများှင့် ပတ်သက်ပီး ကျန်ေမာင် 

ှမများ အေမွဆိုင်ပစ ည်းြဖစ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ သိရှိသေဘာ 

တူညီြခင်းမရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ 

ေရာင်းချ၊ စွန်လ တ်ြခင်းမျိး မြပလုပ်ရန်ှင့် ထိုကဲ့သို ြပလုပ်မ များ 

ရိှခ့ဲပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေဒ တင်တင်ေထွး၊ ေဒ အအိေိထွးှင့ ်အများသေိစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း             ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း             ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  

[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၄၅၄၈]၊          အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၈၆၄၀)[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၄၅၄၈]၊          အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၈၆၄၀)

ေဒ ေထွးေထွးေမာ်             ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၁၈၇၈ေဒ ေထွးေထွးေမာ ်             ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၁၈၇၈

[၁၂/မရက(ိုင်) ၁၃၈၄၀၅]          အမှတ်(၂၉၅)၊ ွယ်သာကီ(၈)လမ်း၊[၁၂/မရက(ိုင်) ၁၃၈၄၀၅]          အမှတ်(၂၉၅)၊ ွယ်သာကီ(၈)လမ်း၊

ေဒ ခင်ေဆွဆက်            (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပ ေဒ ခင်ေဆွဆက်            (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၅၆၄၃]           မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။[၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၅၆၄၃]           မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ စီမံကိန်း 

အဆင့်(Star City)၊ တုိက်အမှတ်(B-3)၊ အခန်းအမှတ်(၅၁၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၉၃၈)

စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ဇင်မာေအာင်[၈/အလန(ိုင်) 

၁၃၇၉၆၆]ကုိင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် 

ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း) အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် ေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်(LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S -REAL ESTATE   Ph-09-43125834, 09-779726621]ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S -REAL ESTATE   Ph-09-43125834, 09-779726621]

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဘုိကေလးမိနယ်တွင် ေနထိင်ုသ ူဦးေသာင်းြမင့ ်

[၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၀၉၃၂၀၃]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ှင်းဆ(ီ၇)လမ်း၊ ခအံမှတ် 

(၃၆၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၅၂x၅၂)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အကျိးခ ံ

စားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေသာင်းြမင့်[၁၄/ဘကလ 

(ိုင်)၀၉၃၂၀၃]က ဦးရဲမင်းထွဋ့်[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၂၅၃၁]ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယ ူ

ပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင ်အကျိးခံစားလျက်ရှ ိ

ေကာင်း မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမု  လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊  ေပးကမ်း၊ 

စွန်လ တ်၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတို အလျ်းမရှိပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B, D.B.L)ေဒ ယ်ယ်လ  င်ေကျာ်(LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၀၄၁)

အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉/A)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၈၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်  ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ-် ၄/ရာမရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 
ရပ်ကွက်ရှ ိ ေြမကွက်အမှတ ်(ပ-၄၇၂၁)၊ 
ဦးအုန်းေမာင် (ဘ)  ဦးဆန်းကီး၊ [PYU-
137404] အမည်ေပါက်  ေြမကွက်ကုိ အရပ် 
ကတအိေရာင်းအဝယ် စာချပ်အဆင့ဆ်င့် 
ြဖင့်   ဝယ်ယူထားသူ ေဒ သီတာ(ဘ)  
ဦးွန်ေင ွ[၉/ပမန(ိင်ု)၂၂၇၂၉၂]မှ  အရပ် 
ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်မိတ များ၊ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံး   ကျမ်းကျနိ် 
မရူင်း၊ ရပ်ကွက်ှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက် 
မူရင်းများ တင်ြပ၍  မူလအမည်ေပါက ်
ဦးအုန်းေမာင် အမည်ြဖင့်  ေြမေပးမိန်  
ထတ်ုယခွူင့ြ်ပိင်ုပါရန်  ေလ ာက်ထားလာ 
ပါသြဖင့်  တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊  တရားုံး အမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်
မတီ၊  မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍  (၁၅)ရက်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထားပီး  
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့် 
အည ီေြမေပးမန်ိ ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း ေကညာလိုက်ပါသည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိ၊ ရာ 
ေကာက်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ် ၃၂/ေပါင်းေလာင်း-၂၊  ေြမကွက ်
အမှတ်(၁၂၁၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ  
ေဒ ြမြမေသွး အမည်ေပါက်  ပါမစ် 
ေြမကွက်အား ေဒ မီမီဇင်ကိုဝင်း  [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၈၆၆၄၉]မှ ေြမေပးမိန် ၊  
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ု 
ေကာင်း  ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်၊ ဝန်ခံကတိ 
ြပချက်၊  ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ် 
ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း  မူရင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်  ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေန 
ြဖင့ ် တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်း 
များ၊  တရားံုးအမိန် ဒီကရီများ  အေထာက် 
အထားခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့ ်  ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤ 
ေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အည ီ  ေြမငှားစာချပ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား    ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊  သုခဒီပ 
ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊  ၁၁/
ပုဗ သီရိေြမာက်ရပ်မှ   ေြမဧရိယာ(၀. 
၀၅၅)ဧကရှိ  ဦးမျိးမင်းယ ု (ဘ)  ဦးခင် 
ေမာင်ဝင်း  [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၃၉၇၀] 
အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ ် 
(ပ-၃၃၁၅၃)၏ ေြမေပးစလစ်မူရင်း  
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေြမေပးစလစ ်
မိတ မှန်  ထုတ်ေပးပါရန် ေြမကွက ်
အမည်ေပါက် (ကွယ်လွန်)၏ အေမွခံ 
ဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ စန်းွန်ရီ (ဘ)  ဦးေပါက်စ 
[၈/မကန(ိုင်)၂၀၄၄၉၂] မှ    တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်ှင့ ်  ရဲစခန်း 
ေထာက်ခစံာမရူင်းများတင်ြပ၍ ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့်  တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 
စာတမ်းများ၊  တရားုံး အမန်ိဒကီရမီျား 
အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်
မတီ၊ မိြပစီမံကိနး်ှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း လာေရာက်  
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  
ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ 
ေြမေပးစလစ်မိတ မှန်  ေလ ာက်ထား 
လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက ်
သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

အခွန်အခများေပးသွင်းရန် ေကညာြခင်းအခွန်အခများေပးသွင်းရန ်ေကညာြခင်း
၂၀၁၈ -၂၀၁၉၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ှင့် ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ  ာေရးှစ်များတွင ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ခ ီးမိနယ်၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ေဖာင်းြပင်မိနယ်၊ ကသာမိနယ်၊ 

ဗန်းေမာက်မိနယ်ှင့်  က န်းလှမိနယ်များတွင်   ဓာတ်သတ (ေရ )အေသးစားှင့်ဓာတ်သတ (ေရ )လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ရန်  ခွင့်ြပမိန်ေလ ာက်ထားသည့ ်

လုပ်ကွက်များအနက် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ Cabinet ကအတည်ြပပီးအခွန်အခေပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ေနေသာဓာတ်သတ (ေရ ) အေသးစားလုပ်ကွက်ေပါင်း 

(၂၅၆)ကွက်ှင့် ဓာတ်သတ (ေရ )လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကွက်ေပါင်း (၉၈)ကွက်တိုမှာအခွန်အခေပးသွင်းရန ်ကျန်ရှိေနပါသည်။

အခွန်အခေပးသွင်းရန်ကျန်ရှိေနသည့် ကုမ ဏီ / လုပ်ငန်းရှင်များထံသို ေရှေနိုတစ်စာများေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေပးသွင်းရန်ကျန်ရှိေနေသာအခွန်အခများကို

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဘ  ာရန်ပုံေငွစာရင်းသို ဓာတ်သတ (ေရ ) အေသးစား (၄)ဧကလုပ်ကွက ် (၁)ကွက်လ င် ေငွကျပ် (၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂/-)ှင့် ဓာတ်သတ (ေရ )

လက်လုပ်လက်စား (၁) ဧကလုပ်ကွက ်(၁)ကွက်လ င်ေငွကျပ(်၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃/-)အား ေြပေကျစွာအြမန်ဆုံးေပးသွင်းေဆာင်ရက်ကရန ်အသိေပးအပ်ပါသည်။

ေရှေနိုတစ်စာများ ေပးပိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်ခ ီးခိုင်အတွင်းရှိကုမ ဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များ၏  လိပ်စာရှင ်ရှာမေတွပါေသာေကာင့ ်စာတိုက်မှ ြပန်လည်ေပးပို

လာေသာေအာက်ေဖာ်ြပပါ     ကုမ ဏီ/လူပုဂ ိလ်များအေနြဖင့ ်    အခွန်အခများအား (၁၆.၇.၂၀၂၂)ရက်ေန    ေနာက်ဆုံးထားေပးသွင်းရန်သတင်းစာမှတစ်ဆင့ ်အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည-်

ဓာတ်သတ (ေရ ) အေသးစားကုမ ဏီများစာရင်းဓာတ်သတ (ေရ ) အေသးစားကုမ ဏီများစာရင်း

စ် ကုမ ဏီအမည် အုပ်ချပ်မ  ေနရပ်လိပ်စာ  လုပ်ကွက်တည်  လုပ်ကွက်တည် လုပ်ကွက် ေပးသွင်းရမည့် မှတ်ချက်စ် ကုမ ဏီအမည် အုပ်ချပ်မ  ေနရပ်လိပ်စာ  လုပ်ကွက်တည ် လုပ်ကွက်တည် လုပ်ကွက ် ေပးသွင်းရမည့ ် မှတ်ချက်

  ဒါိုက်တာ  ရှိရာမိနယ် ရိှရာေဒသ အေရအတွက်  အခွန်အခ(ကျပ်)  ဒါိုက်တာ  ရှိရာမိနယ ် ရိှရာေဒသ အေရအတွက်  အခွန်အခ(ကျပ်)

၁ ေရ ကယ်မိုး ဦးေဇာ်ခင် ေဟွဖလာ၊ ေနာင်ေတာ ဟုမ လင်း ေနာင်ခမ်း ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ မုရံာစာတိက်ု  

   ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊     ဟုမ လင်း 

   09-259791353      စာတုိက်

၂ ေရ ေအာင်ေမှာ် ဦးဝင်းေမာ ် ခဲနန်းေကျးရာ၊ ေလာင်ေဖာင်အုပ်စု၊  ဟုမ လင်း ေလာင်ေဖာင ် ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-442699130   ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

၃ ရန်တိုင်းေအာင် ဦးေနလင်း လွင်ဦးေကျးရာ၊ ေလာင်ေဖာင်အုပ်စု၊ ဟုမ လင်း ထိန်ကုန်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊09-259232588/ 

   ေမာ်လိုက်ကေလး၊ ေမာ်လိုက်မိနယ်၊ 

   09-401541372

၄ သန်းေရ ရည်ေအာင် ဦးသန်းေဌး တာိုးလမ်း၊ နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ေလာင်ေဖာင ် ၃ ၃၅,၈၄၅,၆၈၉.၉၆ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400509240/   

   09-400510011

၅ ေအာင်လင်းလက်ဟိန်း ဦးေနဝင်းိုင် ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နန်ေတာ ဟုမ လင်း ေလာင်ေဖာင ် ၄ ၄၇,၇၉၄,၂၅၃.၂၈ ။

   ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  

   09 – 442809050/ 09-450055571

၆ သန်းေရ စင် ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   မိနယ်၊ 09-442909084/ 

   09-440687967/09-898555024

၇ ေရ လင်းေကျာ ် ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ မုိင်းကုိင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-403050757 

၈ ေဇယျာထွန်း ဦးတင်ေမာင်ေဆ ွ နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   မိနယ်၊  09-268204770/

   09-447103760

၉ သန်းေကျာ်ေအာင် ဦးေကျာ်မင်းဦး နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း  ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   မိနယ်၊ 09-266731636/

   09-768614995

၁၀ ေအာင်ဆန်းြမ ဦးေဌးေဆွ နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဘုရားကုန်း၊  ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။  

   မိုင်းကိုင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊      

   09-403731520 /09-442963734     

၁၁ ဂမုန်းပွင့်ေရ ြပည် ဦးမျိးလင်း နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   မိနယ်၊ 09-782605240/

   09-256442884 

၁၂ ဇွဲထက် ဦးအိုက်ပွား နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်း   ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   အုပ်စု၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊  

    09-428987344

၁၃ သိန်းသန်းေရ  ဦးသိန်းထွန်း နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်း ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   အုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 

   09-400449588

၁၄ မာဃေရ ေတာင် ဦးသိန်းထွန်း နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ မုိင်းကုိင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400449588

၁၅ ထွန်းေတာက်ဝင်း ဦးချစ်ေရ  သံေယာဇ်ရပ်ကွက်၊၊ ေရ တွင်း ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊

   09-448488543

၁၆ ပွင့်ေရ ြပည် ဦးခင်ေမာင ် ေရ တွင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်း ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   မိနယ်၊ 09-455669997/

   09-455889997  

၁၇ ေနထူးကမ ာ ေဒ မိုးကည ် သံေယာဇ်ရပ်ကွက်၊၊ ေရ တွင်း ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊   

   09-403105423/09-424347997

၁၈ ေရ ရတီထွန်း ဦးဖိုးထူး သံေယာဇ်ရပ်ကွက်၊၊ ေရ တွင်း ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 

   09-898661989

၁၉ ေရ ေရာင်လ မ်းရှမ်းနီ ဦးေနမင်းထွန်း ေနာင်ပိုေအာင်စံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ေလာင်ေဖာင ် ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-440946060

၂၀ ထွန်းရတနာွယ် ဦးထွန်းလွင် ေနာင်ပိုေအာင်စံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-440460186/

    09-456669781

၂၁ ြမစန်းဝင်း ဦးဝင်းိုင ် နန်စကားေကျးရာ၊ ေနာင်ပိုေအာင် ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၄ ၄၇,၇၉၄,၂၅၃.၂၈ ။ 

  ေဒ စန်းစန်းဝင်း ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊      

   09-401620135      

၂၂ ေငွလဝန်းသာ ဦးသန်းဝင်း ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ကွက်သစ်ရပ်၊ နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊  ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ဟုမ လင်းမိနယ်၊  09-256442919/ 

   09-761731319

၂၃ ေဇယျာေရ စင် ဦးေအာင်ေဇာ်လွင် နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   မိုင်းကိုင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 

   09-2009628/09-782009628

၂၄ ေရ မေဟာ် ဦးေအာင်ေဇာ်လွင် နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   မိုင်းကိုင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 

   09-2009628/09-782009628

၂၅ သင်းချိေအာင် ဦးချိတူး အမှတ်(၁၀၈)ြပည်ေတာ်လမ်း၊ ဟုမ လင်း မာလုံ ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။

   ဟုမ လင်းမိ၊ 09-426471016

၂၆ စုစုဝင်း ဦးေမာင်ချိ ပင်ခုတ်ေကျးရာ၊ နန်ေချာ ဟုမ လင်း ေနာင်ဖာမူ ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊

   09-400427422 /09-898308486

၂၇ သုဏ်သတီပွင့် ဦးလုံးပု ေစတီဆိပ်ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ဟုမ လင်း ေလာင်ေဖာင ် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

   09-448671544

၂၈ ေကျာ်ထက်ေဝ ဦးေကျာ်လင်း မှန်ပင်ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁၁,၉၄၈,၅၆၃.၃၂ ။

 လ ံေအာင်  09-455868467

၂၉ ရတနာြမင့်မိုရ်ေကျာ ် ဦးမင်းမင်းိုင ် အမှတ်(၅/၁၀၇)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊  ဟုမ လင်း ေနာင်ေတာ ၂ ၂၃,၈၉၇,၁၂၆.၆၄ ။ 

  ဦးခိုင်ဇာေမာင ် ေနာင်ပကျစ်ရပ်ကွက်၊ ဟုမ လင်းမိ၊          

   09-400506300/09-458837997     

ဓာတ်သတ (ေရ ) လက်လုပ်လက်စားလူပုဂ ိလ်များစာရင်းဓာတ်သတ (ေရ ) လက်လုပ်လက်စားလူပုဂ ိလ်များစာရင်း

စ် အမည် မိနယ် ေဒသ လုပ်ကွက် ေပးသွင်းရမည့် ေနရပ်လိပ်စာ မှတ်ချက်စ် အမည် မိနယ် ေဒသ လုပ်ကွက ် ေပးသွင်းရမည့ ် ေနရပ်လိပ်စာ မှတ်ချက်

    အေရအတွက် အခွန်အခ (ကျပ်)    အေရအတွက် အခွန်အခ (ကျပ်)  

၁ ဦးသန်းေဆာင် ဟုမ လင်း ေနာင်ဖားမူ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်ဖားမူေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  မုံရာစာတိုက်

      09-898308486 ဟုမ လင်းစာတုိက်

၂ ဦးေဌးဦး ဟုမ လင်း ေနာင်ဖားမူ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်ဖားမူေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊    ။

၃ ဦးလှေငွ ဟုမ လင်း ေနာင်မိုး ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်မိုးေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-420787746 ။

၄ ေဒ ေဝေဝ ဟုမ လင်း ေနာင်မိုး ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်မိုးေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-893099413 ။

၅ ဦးသန်းလွင် ဟုမ လင်း ေနာင်မိုး ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်မိုးေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-447104899 ။

၆ ေဒ ေချာေချာလွင် ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ြမင်သာေကျးရာ၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-449226199 ။

၇ ေဒ ပံး ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေြမဌားေကျးရာ၊ေလာင်းမင်းေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊   09-449226199 

၈ ေဒ ယ်ယ်ဦး ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေကျာက်ကာရာ၊ မုံရာမိနယ်၊ 09-449226199 ။

၉ ဦးငိမ်းချမ်းေဇာ ် ဟုမ လင်း ဟဲဖက် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်ေတာစံြပေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်းအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိ၊  ။

      09-449226199

၁၀ ဦးထွန်းေအး ဟုမ လင်း မာန်ဟုန် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာန်ဟုန်ေကျးရာ၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-459610170 ။

၁၁ ဦးေစာြမင့်ေဖ ဟုမ လင်း မာန်ဟုန် ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာန်ဟုန်ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-453181195 ။

၁၂ ဦးဝင်းေရ  ဟုမ လင်း နန်ေချာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ပင်ခုတ်ေကျးရာ၊ ၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-898308486 ။

၁၃ ဦးဝင်းေအာင ် ဟုမ လင်း နန်ေချာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်ေချာေကျးရာ၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-898308486 ။

၁၄ ဦးုံးေရ  ဟုမ လင်း နန်ေချာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်ေချာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-459579858 ။

၁၅ ဦးမိုးိုင် ဟုမ လင်း နန်ေချာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်ေချာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-898308486 ။

၁၆ ဦးေအာင်ေဌး ဟုမ လင်း နန်ေချာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်ေချာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400441397 ။

၁၇ ဦးေကျာ်လွင ် ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ဇီးေတာေကျးရာ၊ေရစကိမိနယ်၊ 09-426382253 ။

၁၈ ဦးညီညီိုင် ဟုမ လင်း ေရ တွင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေရ တွင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400391998 ။

၁၉ ဦးခင်ေမာင်ရင ် ဟုမ လင်း မာလုံ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာလုံေကျးရာ၊ဟုမ လင်းမိနယ်၊09-452265988 ။

၂၀ ဦးတင်ေမာင်ချိ ဟုမ လင်း မာလုံ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာလုံေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ၊09-892212330 ။

၂၁ ဦးထွန်းလင်း ဟုမ လင်း မာလုံ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာလုံေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-426112050 ။

၂၂ ဦးစိုးေငွ ဟုမ လင်း မာလုံ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မာလုံေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-452265988 ။ 

       

၂၃ ေဒ ေဌးေဌး ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ဘုရားကုန်းေဒသ၊ ကိပင်ေကျးရာ၊ ။

      မိုင်းကိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 

      09-442358282

၂၄ ဦးေနဝင်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မိုင်းကိုင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  ။

၂၅ ေဒ မဝင်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ကိပင်ေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-799215720

၂၆ ဦးေမာင်လွင ် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ကိပင်ေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-797315720 

၂၇ ဦးအဲပိန် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ကိပင်ေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-797315720

၂၈ ဦးပွဲစား ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မုိင်းကုိင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400552026 ။

၂၉ ဦးတင်ေထွး ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မုိင်းကုိင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-266731324 ။

၃၀ ဦးထွန်းမင်းလ  င် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မုိင်းကုိင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-442358282 ။

၃၁ ဦးေမာင်ချိ ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မုိင်းကုိင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-881589748 ။

၃၂ ေဒ ထားထားေမာ ် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မုိင်းကုိင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-771489825 ။

၃၃ ဦးြမင့်ထွန်း ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မိုင်းကိုင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  ။

၃၄ ဦးတင်ေကျာ် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ကိပင်ေကျးရာ၊ မိုင်းကိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400692408 

၃၅ ဦးဝင်းေဇာ ် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မိုင်းကိုင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ။

      09-403870976

၃၆ ေဒ ေအးေမာ် ဟုမ လင်း မိုင်းကိုင်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မိုင်းကိုင်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  ။

      09-457631104/09-420787746

၃၇ ဦးေကျာ်တင့ ် ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ ် ။

      09-445616599

၃၈ ဦးဆန်းမင်း ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ က န်းကီးေကျးရာ၊ မုံရာမိနယ်၊   ။

      09-453181700

၃၉ ဦးေမာက်ဝင်း ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ ။ 

      09-440747770 

၄၀ ဦးထွန်းိုင် ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ ်09-457954348  ။

၄၁ ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင် ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ရှားပင်ရာ၊ ေမာ်လိုက်မိနယ်၊ 09-457542152  ။

၄၂ ဦးေဌးဝင်း ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ကွန်းေတာင်းရာ၊ စင်းေလာင်းအုပ်စု၊  ။

      ေဖာင်းြပင်မိနယ်၊ 09-408107716

၄၃ ဦးေစာလင်းေအာင် ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-459608844  ။

၄၄ ဦးကျန်ေဆာင်း ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေနာင်ပုိေအာင်ရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-257959939 ။

၄၅ ဦးထွန်းညိ ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-440122769 ။

၄၆ ဦးသန်းစိန် ဟုမ လင်း နတ်နန်း ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နတ်နန်းေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-400442546 ။

၄၇ ဦးဝင်းိုင ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။

၄၈ ဦးေမာက်ေဆာင်း ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။

၄၉ ဦးဆန်းလင်း ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ တပ်ကုန်းေကျးရာ၊ ေမာ်လုိက်မိနယ်၊ 09-253002463 ။

၅၀ ဦးထွန်းဝင်း ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ တင်းချယ်ေကျးရာ၊ နန်သာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊  ။

      09-253002463

၅၁ ဦးကျင်ေရ  ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေစတီဆိပ်ေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၅၂ ဦးတင်ိုင်ဝင်း ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေစတီဆိပ်ေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၅၃ ဦးဝင်းလတ ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မကျးီဘုတ်ရာ၊ ေြမာင်မိနယ်၊၊ 09-253002463 ။

၅၄ ဦးြမင့်ိုင ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။

၅၅ ဦးသိန်းဟန် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။

၅၆ ဦးဝင်းေဇာ ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မန်ေစာ်ဆိုင်းေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၅၇ ဦးထွန်းေမာင် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။ 

       

၅၈ ဦးေမာက်ြပည့ ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ ေစတီဆိပ်ေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။ 

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၅၉ ဦးညိေအာင် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 ။

၆၀ ဦးတင်ေဆွ ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ မိင်သာေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၆၁ ေဒ ေဌးေဌးဦး ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ နန်သာေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-895400588 ။

၆၂ ဦးေကျာ်ဝင်း ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ တင်းချယ်ေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၆၃ ဦးရဲစိုး ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ တင်းချယ်ေကျးရာ၊ နန်သာေကျးရာအုပ်စု၊  ။

      ဟုမ လင်းမိနယ်၊ 09-253002463 

၆၄ ဦးေအးလွင ် ဟုမ လင်း နန်သာ ၁ ၁,၁၄၇,၁၄၀.၈၃ အုန်းမရာ၊ ကနီမိနယ်၊ 09-253002463 ။

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်ေပးသွင်းြခင်းမရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပးအပ်ပါ သည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလုပ်ကွက်စိစစ်ချထားေပးေရးအဖွဲစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလုပ်ကွက်စိစစ်ချထားေပးေရးအဖွဲ



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ ၁၅၇-လမ်း၊ 

အမှတ်-၁၈၊ (၄-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်းကိ ုဦးလှဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၂၆၄၂]မှ 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုကာ ေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခိင်ုလင်းလင်းထက်[၉/မမန(ိင်ု)၀၀၃၁၃၇]က ဝယ်ယမူည် 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု
သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလည်း 
ေကာင်း၊ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသိုလည်းေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက တိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ                                          လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ                                          လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်လင်းလင်းထက်                        ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B,LL.M)ေဒ ခိုင်လင်းလင်းထက ်                       ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B,LL.M)
ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၇၀၈၂၄၄                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၄)ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၇၀၈၂၄၄                         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၀၄)
                  ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆                  ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးကရက်မက်ေနာင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၂၀၃၆၅၈]၊ အခန်း(၆၁၈)၊ ဒလု ာ၊ 

ေယာမင်းကီးလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ 

ေနထုိင်သူ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရိှ)သည် HYUNDAI STAREX    1K/6684  

ယာ်အား MCB   ဘဏ်ှင့ခ်ျတ်ိဆက်၍ Hire Purchase  (အရစ်ကျဝယ်ယြူခင်း 

စနစ်)ြဖင့်  Farmer Auto Trading Co.,Ltd  မှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်း 

ရမည့်ေငွများကုိ မေပးသွင်းုိင်သြဖင့် ယာ်အား Farmer Auto Car Show 

Room (၉မိုင်)သို လာေရာက်ေပးအပ်ထားရာ ယခုအခါ အဆိုပါယာ်အား 

Farmer Auto Trading Co.,Ltd   မှ ေငအွေကျေပးသွင်း၍ ေရာင်းချေတာမ့ည် 

ြဖစ်ပါေသာေကာင့်  ယခုေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း      

ဦးကရက်မက်ေနာင်မှ လာေရာက်ရှင်းလင်းေပးပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်ပါက အဆုိပါယာ်သည် ဦးကရက်မက်ေနာင်ှင့် မည်သုိမ သက်ဆုိင် 

ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd  ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd  ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇)၊ အကျယ် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇)၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ထိုေြမေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၆)အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၆)

ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းမ၊ အမှတ်(၇)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းမ၊ အမှတ်(၇)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ေြမကိ ုအရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားကာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးသိန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၆၃၆၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများ ဦးသိန်းဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်) 

၀၇၀၅၅၉]၊ ေဒ သဇင်ေမာ် [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၆၇၂၇] တိုက အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထား (မူရင်း)

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇) ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေနလ ဲ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.comZaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013@gmail.com

စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09-5018076

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အေရှကုန်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)၊ ၅လ ာ(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်ေပ(၁၂x၅၀)ရိှ တိက်ုခန်း 

ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုယခလုက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ေြပာဆိသု ူေဒ မာလာစန်း [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၀၄၇၆] 

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ တင်တင်ေအး [၁၃/မမတ(ိင်ု)၀၀၃၁၁၅] 

က  အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် စရန်ေငမွျားကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု

ပါက ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ဇာနည်စိုး (LL.B, Dip in Business English)ဦးေအာင်ဇာနည်စိုး (LL.B, Dip in Business English)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၁၃၀) (၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၁၃၀) (၂၀၁၄)

အိုလံပစ်ဟိုတယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ အမျိးသားေရကူးကန်ဝင်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ အိုလံပစ်ဟိုတယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ အမျိးသားေရကူးကန်ဝင်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၁၉၆၅၈၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၆၅၈၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၁၉၆၅၈၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၆၅၈၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေနကာသာယာကန်ုးလမ်း၊ တိက်ု 

အမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်(၂-ဘီ)၊ ပထမထပ်၊ (ေခါင်းရင်းအစွန်ခန်း)အား ေဒ ဥမ ာဝင်း 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်) ၀၀၀၇၂၆] မှ တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုကာ ေရာင်းချရန် အဆိုြပ 
ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးကည်လွင ်  [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၅၆၀၄]ှင့် 
ေဒ သန်းသန်းေထွး [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၄၃၁၇] တိုက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလည်းေကာင်း၊  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 
လည်းေကာင်း၊ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးကည်လွင်၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B.,LL.M)ဦးကည်လွင်၊ ေဒ သန်းသန်းေထွး ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B.,LL.M)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၂၇၇၉၅၂  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၀၄)    ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၂၇၇၉၅၂  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၀၄)    
၀၉-၂၅၀၈၆၉၀၄၇   ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆  ၀၉-၂၅၀၈၆၉၀၄၇   ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆  
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ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး

သင်တန်းသားေခ ယူြခင်းသင်တန်းသားေခ ယူြခင်း
၁။    သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေသးစားစက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရိှ ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးပညာသိပ ံှင့်ရက်ကန်း 

ှင့် အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ၌ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၁)ရက်ေနတွင် 

ဖွင့်လှစ်မည် ့ေအာက်ပါသင်တန်းများသို တက်ေရာက်လိုသူများ ေလ ာက်ထား 

ိုင်ပါသည်- 

စ်    သင်တန်းေကျာင်း            သင်တန်းအမည်        လက်ခံမည့်စ်    သင်တန်းေကျာင်း            သင်တန်းအမည်        လက်ခံမည့်

     သင်တန်းသားဦးေရ     သင်တန်းသားဦးေရ

 (၁)    ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင် ့ (က)ုိးရာလွန်းရာကျအချတ်ိ      ၅-ဦး

        အသက်ေမွးပညာသိပ ံ           (၆)လ သင်တန်း

     (ခ)  လက်ရက်ကန်း       ၁၀ - ဦး

            (၆)လ သင်တန်း

 (၂)   ရက်ကန်းှင့်အသက်ေမွး

       ပညာသင်တန်းေကျာင်း     တစ်ေကျာင်းလ င်  

      (စစ်ေတွ၊ မုဒုံ၊ ေတာင်ကီး၊        (၁၀)ဦးြဖင့်

      မိတ ီလာ၊ မုံရာ၊ ပခုက ၊         လက်ရက်ကန်း     (၁၃၀)ဦး

      ေရ ေတာင်၊ ဖလမ်း၊ ြမစ်ကီး      (၆)လ သင်တန်း

      နား၊ လွိင်ေကာ်၊ ဘားအံ၊

      မင်းတပ်၊ ေကျာက်မ)ဲ

၂။   ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က)ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ

 သင်တန်းများအတွက် အေြခခံပညာမူလတန်း ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ ်          

ရမည်။

(ခ )သင်တန်းအားလုံးအတွက ်၁-၇-၂၀၂၂ရက်ေနတွင ်အသက်(၁၆)

      ှစ်ြပည့်ပီး (၂၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

(ဂ )ိုးရာလွန်းရာကျအချတိ(်၆)လ သင်တန်းှင့် လက်ရက်ကန်း(၆)လ 

       သင်တန်းအတွက် အရပ်အြမင် ့(ကျား) ၅ေပ ၁လက်မ၊ (မ) ၄ေပ 

        ၁၁ လက်မရှိရမည်။ (ရက်ကန်းပညာရပ်ကိ ုအမှန်တကယ်စိတ်ပါ  

     ဝင်စားပီး ြပန်လည် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပမည့်သူများအား

      သတ်မှတ်အရပ်အြမင့်ရှိပါက အသက်ကန်သတ်ချက်ေလ ာ့ေပါ့၍ 

       လက်ခံသွားမည်ြဖစ်သည်။)

၃။  သင်တန်းတက်ေရာက်ြခင်းြဖင့ ်ရရှိိုင်ေသာ အခွင့်အလမ်းများမှာ- 

       (က)သင်တန်းတက်ေရာက်လာသမူျားအား တစ်ဦးလ င် ပညာသင်ေထာက်ပံ ့

           ေကး လစ် ကျပ် ၃၀၀၀၀/-ချးီြမင့်ြခင်း၊

     (ခ) အိမ်ေထာင်မရှိသူများကိ ုအေဆာင်အခမဲ့ ေနထိုင်ခွင့်ြပြခင်း၊ 

     (ဂ) ေရ၊ မီး အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်ရရှိြခင်း၊ 

     (ဃ)စားရိပ်သာေကာ်မတီမ ှေကျာင်းသား/သူများ၏ စားေသာက်ေရး စီစ် 

           ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ 

    (င)  သင်ကားမ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ေကျာင်းဝင်းအတွင်း Fiber 

           Internet(Free) အသုံးြပခွင့်ရရှိြခင်း၊

    (စ) အိမ်ေထာင်သည်များ မိမိအစီအစ်ြဖင့ ်ေနထိုင်တက်ေရာက်ိုင်ြခင်း၊ 

     (ဆ) သင်တန်းပီးဆုံး၍ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ကိုက်ညီသူြဖစ်ပါက 

                ရက်ကန်းှင့ ်အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ၌ နည်းြပများအြဖစ် 

           အလုပ်အကိုင်ရရှိိုင်ြခင်း

၄။   ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်အထက်ပါေကျာင်းများှင် ့ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

       ုံးများတွင ်စုံစမ်းေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

  (က)အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ုံးချပ်၊ ုံးအမှတ်(၁၆)၊ 

        ေနြပည်ေတာ် ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၀၂၇၃၊ ၀၆၇-၄၁၀၂၄၀

  (ခ ) တိုင်းေဒသကီးှင် ့ြပည်နယ်၊ အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

         ုံးများ(ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ တနသ  ာရီ၊ ပဲခူး၊ မေကွး၊ 

         မ ေလး၊ မွန်၊ ရန်ကုန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဧရာဝတီ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီှင် ့

         သက်ဆိုင်ရာေကျာင်းများ)   

          အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

        သမဝါယမှင့ေ်ကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန        သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၃/၆၅)

ေန ဦးနီေရာင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၄၇၀၆]၏  န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄၂)လမ်း၊ အမှတ်(၉၄/၁၀၀)တွင်  

“ထွန်း” ေဆာက်လုပ်ေရးမှ Y.C.D.C  L.C-၉၁၄၇၊ ဦးလားဇယ် [၁၂/မဂတ 

(ိုင်)၀၈၀၀၁၀]မှ ေဆာက်လုပ်ေသာ တိုက်၏ပ မထပ် (၁၂    ေပx 

၄၀ေပ)ကို (၁၈-၇-၂၀၀၈)ရက်က ဝယ်ယူထားေသာ ဦးစိန်ဝင်း [၁၂/

ဗတထ(ိင်ု)၀၃၁၇၇၅]ထမှံ က ု်ပ်၏အမ သည်က (၂၃-၁၂-၂၀၀၉) ရက်က 

ဝယ်ယူထားခဲ့ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ယင်းတိုက်ခန်းကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း ထပ်ေလာင်း၍ အများသေိစအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ရီရီတင် (စ်-၁၉၉၅)    ေဒ ညိမာြမင့် (စ်-၁၄၈၄၉)ေဒ ရီရီတင် (စ်-၁၉၉၅)    ေဒ ညိမာြမင့ ်(စ်-၁၄၈၄၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ုိတီပဗ လစ်     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ုိတီပဗ လစ်     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ုံး-အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ုံး-အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊

ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၈၃၄၅ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၈၃၄၅

၁
၂



ဇွန်   ၁၆၊    ၂၀၂၂

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

“ယာ်အမှတ်   6L-5740 ၏ 
ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

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

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသီရိမိ ၊    ဒက ိဏသီရိ 

ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁/ဒ 

ဟိတုယ်ဇန်ုအေရှရပ်)၊  ေြမကွက်အမှတ် 

(JM-079)  ေြမဧရိယာ  (၁.၀၀)ဧကရှိ 

ဦးကုိကုိေအး(ဖိးစည်သူေကျာက်မျက်)၊ 

(ဘ) ဦးတင်ေရ [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၃၆၉၂] 

အမည်ေပါက်ေြမကွက်၏ ေြမေပးမိန်  

(မရူင်း) ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေပျာက် 

ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ(မူရင်း)၊  

ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊    ရဲစခန်း 

ေထာက်ခံချက်များတင်ြပ၍ ေြမေပးမိန်  

မတိ မှန်ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 

လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံ

ခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိ 

သည့်ရက်မှစ၍       (၃၀)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်

အည ီေြမေပးမန်ိမတိ မှန် ေလ ာက်ထား 

လာြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပး 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေရာင်းရန်ေရာင်းရန်
(၁) ေရ ေတာင်ကားလမ်း 
 ေြမ ေပ(40x80) - 4 ထပ်သစ် (၂၃၀၀၀) သိန်း
(၂) ေရ ေတာင်ကားလမ်း
 ေြမ ေပ(80x90) - 2 ထပ် (၂၇၀၀၀) သိန်း
(၃) ဓမ ေစတီလမ်း
 ေြမ ေပ(100x90) -  (၂၉၀၀၀) သိန်း
(၄) အင်းယားမိင်လမ်း ဂုတ်
 ေြမ ေပ(93x88) - BN 2 ထပ် (၄၅၀၀၀) သိန်း
(၅) ေရ ဂုံတိုင်လမ်းမအနီး
 ေြမ ေပ(60x70) - RC 4 ထပ် (၂၃၀၀၀) သိန်း
(၆) ကန်ေတာ်ကီး - ဦးထွန်းြမတ်လမ်း
 ေြမ ေပ(135x245) - 1' - (3.5) သိန်း
(၇) တာေမွလမ်းမေပ 
 ေြမ ေပ(25x70) - RC 5 ထပ် (၃၂၀၀၀) သိန်း
ဖုန်း- 09-5102621ဖုန်း- 09-5102621

 09-793198892 09-793198892

ငှားမည်ငှားမည်

သီရိကွန်ဒိုအခန်း

ြပည်လမ်းှင့ ်ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့်၊ (၉)မိုင်

၁၃၅၀ စတုရန်းေပ (၈)လ ာ

M B 2.SB1

ပစ ည်းစုံ

Ph: 09-793198892Ph: 09-793198892

ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ အပီးအြပတ်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းခင်ပွန်းအြဖစ်မ ှအပီးအြပတ်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၂၄)ေန ဦးေဇာ်ဝင်း၏သား ဦးမိုးဟိန်း(ခ)  

မုဟမ ဒ်ဟွစ်ဘန်းဟူစိန်၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ် (TME-၀၃၆၂၆၁)  ကုိင်ေဆာင်သူှင့် ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
(ခ)ရပ်ကွက်၊ ယုဝလမ်း၊ အမှတ်(၉)ေန ဦးေဖြမင့်၏သမီး ေဒ ခင်သီတာြမင့်(ခ)ုခ်စာနဟ်ဘီ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၈၆၁၀၈] ကုိင်ေဆာင်သူတုိသည် (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်တွင် အစ လာမ့်တရားေတာ်ှင့်အညီ နိကာဟ်ြပ 
ထိမ်းြမားလက်ထပ်ခဲ့ကပီး၊ သားသမီးတစ်ေယာက်မ  မထွန်းကားခဲ့ပါ။ သိုြဖစ်ရာ အိမ်ေထာင်ေရးသက်တမ်း 
အတွင်း မေဖာ်ြပိင်ုေလာက်ေသာ အေြခအေနအရပ်ရပ်ေကာင့ ်က န်မမတ်ိေဆ ွ ေဒ ခင်သတီာြမင့(်ခ)ခ်ုစာနဟ်ဘမှီ 
သက်ဆိုင်ရာအစ လာမ့်ဘာသာေရးအဖွဲအစည်းသို တင်ြပေလ ာက်ထားခဲ့ရာ အဆိုပါဘာသာေရးအဖွဲအစည်းမ ှ
ကွာရှင်းြပတ်စဲခွင့်ရိှေကာင်း ဓမ သတ်ြပန်ကားလာပါသြဖင့် (၂-၄-၂၀၂၂)ရက်တွင် က န်မမိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သီတာြမင့်(ခ) 
ုခ်စာနဟ်ဘီမှ အဆိုပါဓမ သတ်လူကီးများေရှေမှာက်၌ (တွလာေကဘာအင်န်)  တစ်ကိမ်  အတည်ြပြခင်းြဖင့ ်
ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ  အပီးအြပတ်ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့်  ေနာက်ေနာင်တွင်  ေဒ ခင်သီတာြမင့်(ခ) 
ုခ်စာနဟ်ဘီှင့် ဦးမုိးဟိန်း(ခ)မုဟမ ဒ်ဟွစ်ဘန်းဟူစိန် တုိသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သုိမ  ပတ်သက်စပ်ဆုိင်ြခင်း 
လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သီတာြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်သီတာြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နီလာြမင့်ေဒ နီလာြမင့်

LL.M, LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.P.LLL.M, LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.P.L
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၁၂၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၁၂၇)

ဖုန်း- ၀၉-၇၉၄၆၁၁၈၆၀ဖုန်း- ၀၉-၇၉၄၆၁၁၈၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဆီဆုံလမ်း၊ အမှတ်-၃၂/၃၄၊ တတိယထပ်၊ ၄လ ာ 

(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များကိ ု

အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရိှတရားဝင်ပုိင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ နဝရတ်ေဌး[၁၄/မမက(ုိင်)၁၃၅၃၀၇]ှင့် 

ေဒ အသိ ာဦး [၁၄/မမက(ိင်ု)၂၀၃၇၂၂]တိုအား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေင ွ

ေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား  စာချပ်စာတမ်း 

(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

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

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

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

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

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ အင်ဂျင်နယီာဌာန (ေရှင့ ်သန်ရှင်းမ )မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခဘု  ာေရးှစ်၊ ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စ၏ီ ေငလွုံးေငရွင်း ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်း 
(၂)မျိးအတွက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန် ြမန်မာိုင်ငံသား 
လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
 (က) ေနြပည်ေတာ်တိုးချဲေရေပးေရး (ေပါင်းေလာင်း) စီမံကိန်းအတွက်  ေရယူ 

အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ြခင်း၊
 (ခ ) ေနြပည်ေတာ်တိုးချဲေရေပးေရး (ေပါင်းေလာင်း) စီမံကိန်းအတွက် ေရေခ  

ေြမာင်း Leading Channel  ှင့် ေကျာက်စီနံရံတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၂။ (က) တင်ဒါပုံစံထုတ်ေပးမည့်ရက ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်
 (ခ ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၄-၇-၂၀၂၂ ရက် (၁၄:ဝဝ) နာရီ
 (ဂ ) တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - အင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရှင့်သန်ရှင်းမ )
    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၃။ တင်ဒါပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းအေသးစိတ်အချက်အလက်များအား 
ံုးချန်ိအတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရှင့် 
သန်ရှင်းမ ) (ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၃၂၁၉၊ ၀၉- ၄၃၀၄၃၇၉၄)တွင် ေမးြမန်းစုံစမ်းထုတ်ယူ 
ိုင်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                    ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                    

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေကျာင်းှင် ့ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 
အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရိှ အစုိးရနည်းပညာ 
ေကာလိပ်၊ အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းှင် ့ဌာန 
များအတွက်  လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ် 
အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စံုပီး ေလ ာက်ထားလုိသူများသည်  ေလ ာက်လ ာများကို  မိမိှင့် 
နီးစပ်ရာ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်/ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမအတွင်းရိှ ေကျာင်းှင့် 
ဌာနများတွင်  ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူး(လစာ န်း) ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရ စ် ရာထူး(လစာ န်း) ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရ

 (က) စာရင်းကိုင(်၄) စီးပွားေရးဆိုင်ရာ (၇၅)ဦး
  (၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ) ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ

 (ခ ) အငယ်တန်းစာေရး
  (၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ) ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ ူ (၁၅၇)ဦး

 (ဂ ) ယာ်ေမာင်း(၅) အေြခခံပညာ (၄၀)ဦး
  (၁၆၂၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ)ိ  မူလတန်းေအာင်ြမင်သ ူ     

 (ဃ) ုံးအကူ အေြခခံပညာအထက်တန်း
  (၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ)       အဆင့်ရှိသူ (၄၈)ဦး

 (င ) အေစာင့် အေြခခံပညာ
  (၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ)       မူလတန်းေအာင်ြမင်သ ူ (၁၅)ဦး

 (စ ) သန်ရှင်းေရးအက ူ အေြခခံပညာ
  (၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ)       မူလတန်းေအာင်ြမင်သ ူ (၁၅)ဦး

၂။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသူများအား အလုပ်ေလ ာက်လ ာ 
ေခ ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ ) စာရင်းကိုင်(၄) ရာထူးှင့် အငယ်တန်းစာေရး  ရာထူးေနရာများအတွက ် 

ေလ ာက်ထားသူများသည ်(၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင ်အသက(်၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး 
အသက်(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်သူ ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ ) ယာ်ေမာင်း(၅) ရာထူး၊ အေစာင့်ရာထူး၊ သန်ရှင်းေရးအကူရာထူးေနရာများ
အတွက် ေလ ာက်ထားသူများသည် (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် အသက်(၁၈)
ှစ်ြပည့်ပီး အသက် (၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်သူြဖစ်ရမည်။ ယာ်ေမာင်း(၅)
ရာထူးအတွက် သတ်မှတ် “ခ”ယာ်ေမာင်း လိင်ုစင်ရိှပီး က မ်းကျင်သမူျားအား 
ဦးစားေပးေရးချယ်မည်။ 

 (ဃ) ုံးအကူရာထူးေနရာအတွက် ေလ ာက်ထားသူများသည် (၃၀-၆-၂၀၂၂)
ရက်တွင် အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက် (၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်သူ  
ြဖစ်ရမည်။

 (င ) လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တိုင်းရင်းသားေဒသခံများကို ဦးစားေပးေရးချယ ်
ခန်ထားမည်။

 (စ ) ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန်ထားြခင်းခရံပါက နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလက့ျင့် 
ေရးဦးစီးဌာနတွင ် တစ်ဆက်တည်း လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၃)ှစ် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ) ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 
 ( ဇ ) က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ေရာက်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။
 (ဈ ) စာရင်းကိင်ု(၄)ရာထူးှင့ ်အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာများအတွက် လပ်ုငန်း 

သေဘာသဘာဝအရ  ကွန်ပျတာက မ်းကျင်သမူျားအား  ဦးစားေပးေရးချယ် 
သွားမည်။

 (ည) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သ ူြဖစ်ရမည်။
 (ဋ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 
၃။ ေလ ာက်ထားလိုသူများသည် ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား သတင်းစာေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ Website www.
dtvet.gov.mm တွင်  download ရယူ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နီးစပ်ရာ အစုိးရနည်းပညာ 
ေကာလိပ်၊ သိပ ၊ံ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် ေလ ာက်လ ာများကုိထုတ်ယူ၍ေသာ်လည်း 
ေကာင်း   ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  စာရက်စာတမ်းများပူးတွဲလျက်  (၁၅-၇-၂၀၂၂)ရက် 
ေနာက်ဆုံးထား၍ နီးစပ်ရာေကျာင်းများသို တိုက်ိုက်တင်သွင်း ေလ ာက်ထားရမည-်
 (က) ဘဲွလက်မှတ် မတိ ၊ အေြခခပံညာမလူတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း ေထာက်ခခံျက် 

မိတ ၊   အေြခခံပညာအထက်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာ 
ေကျာင်း၏ ေထာက်ခံချက်မိတ ၊ သတ်မှတ် “ခ” ယာ်ေမာင်းလုိင်စင် မိတ ။

 (ခ ) (၆)လအတွင်းိက်ုထားေသာ ပတ်စပိုဓာတ်ပု(ံ၃)ပု၊ံ အသက်အေထာက်အထား 
အတွက် တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 
မိတ ။ 

 ( ဂ ) (၁)ှစ်အတွင်း ြပလပ်ုထားေသာ သက်တမ်းရိှ အလပ်ုသမား မှတ်ပုတံင်မတိ ။
 (ဃ) (၁)လအတွင်း    ြပလုပ်ထားေသာ   ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း 

ေဆးေထာက်ခံစာမူရင်း။
 (င ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက် 

မူရင်း။
 (စ ) ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတိုင်မ ီ (၁)လအတွင်းရရှိထားသည့ ် ြပစ်မ ကင်းရှင်း 

ေကာင်း ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း။ 
၄။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားသူများသည် မိမိ 
ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာ ေကာလိပ်၊ သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် 
ေရးေြဖစာေမးပွဲ ဝင်ေရာက ်ေြဖဆိုပီး၊ ေအာင်ြမင်လ င် လူေတွစာေမးပွဲ ေြဖဆိုရမည်။
၅။ ယာ်ေမာင်း(၅)ရာထူး၊ ုံးအကရူာထူး၊ အေစာင့ရ်ာထူးှင့ ်သန်ရှင်းေရးအကရူာထူး 
ေနရာများအတွက် ေလ ာက်ထားသူများကုိ လူေတွစစ်ေဆးမ  ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။ လူေတွစစ်ေဆးချန်ိတွင်  (ဘဲွလက်မှတ်/ အေြခခံပညာမူလတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း 
ေထာက်ခံချက်၊   အေြခခံပညာအထက်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း   သက်ဆိုင်ရာ 
ေကျာင်း၏ေထာက်ခံချက ် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊  တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင် 
လက်မှတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်၊ သတ်မှတ် “ခ”ယာ်ေမာင်းလိုင်စင)် မူရင်းများ 
တင်ြပိုင်ရမည်။ 
၇။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သစူာရင်းှင့် အလပ်ုခန်အပ်ြခင်းခရံသမူျားစာရင်းအား Website 
www. dtvet.gov.mm ှင့်  နည်းပညာ၊  သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနရှ ိ
အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် ေကညာသွားမည်ြဖစ ်
ပါသည်။
၈။ ေလ ာက်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့မ်ကိက်ုညသီမူျား ပူးတဲွ 
တင်ြပရမည့ ်စာရက်စာတမ်းအချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့ ်သတ်မှတ်ထားေသာ 
ရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ု(လုံးဝ)လက်ခစံ်းစားမည် 
မဟုတ်ပါ။
၉။ ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု (၂၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ှင့် (၂၂-၇-၂၀၂၂)
ရက်များတွင ်  မိမိတိုေလ ာက်ထားခဲ့သည့ ်  ေကျာင်းှင့ ်  ဌာနများ၌   ုံးချနိ်အတွင်း 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားှင့အ်တ ူကာယကရှံင်ကိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ထတ်ုယရူမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 
၁၀။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများှင့် အမှတ်စ်(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)ှင့် (စ)တုိအတွက် လူေတွ/ 
က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးြခင်းကိ ု   (၂၀-၈-၂၀၂၂)ရက်   နံနက်  (၉:၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။ ေရးေြဖစာေမးပွ ဲစစ်ေဆးမ အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ကျင်းပသွားမည်ြဖစ ်
ပါသည်-

 စ် ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ် ေနရက် အချနိ် စ် ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ ် ေနရက် အချနိ်

 (က) ြမန်မာစာ (၂၃-၇-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ
    ၁၂:၀၀ နာရီအထိ

 (ခ ) အေထွေထွဗဟုသုတ (၂၃-၇-၂၀၂၂) မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီမှ 
    ၃:၀၀နာရီအထိ

 (ဂ ) အဂ  လိပ်စာ (၂၄-၇-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀နာရီမှ
    ၁၂:၀၀ နာရီအထိ

မှတ်ချက်။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား သရိှိလိပုါက မမိေိလ ာက်ထားသည့် 
သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရနည်းပညာေကာလပ်ိ၊ သပိ ံ၊ ေကျာင်းှင့်  ဌာနများတွင် ုံးချန်ိအတွင်း 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန



ဇွန်  ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကွမ်း ခ(ံ၂)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၈/၁၂)၊ 

အခန်း(၃၀၄)ေပ ရှိ (၄)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏တတိယထပ်၊ (၄လ ာ)အခန်းကို  
ေဒ သူဇာလွင် [၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၆၃၂၂] ကုိင်ေဆာင်သူမှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ တရားဝင် 
ဝယ်ယူလက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွဝယ်ယရူန်အတွက် တိက်ုခန်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ သက်ေသအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကျာ့သ ာြမင့် (LL.B, LL.M)ေဒ ေကျာ့သ ာြမင့ ်(LL.B, LL.M)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၆၃၄/၂၀၁၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၆၃၄/၂၀၁၈)
အမှတ် ၁၂၅၊ ၁၀၁လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် ၁၂၅၊ ၁၀၁လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၁၄၅၁ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၁၄၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်မာဃ 

လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂၈၆)၊ ဒတုယိထပ်(B-3) အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပx၅၀ေပ) 

ရိှေသာ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ဝယ်ရိှပုိင်ဆုိင်သူ 

ြဖစ်ေသာ ေဒ ချိချိတင့ ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၉၆၇] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၁၄-၆-၂၀၂၂) 

ရက်ေနတွင် ေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက 

ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားှင့် 

က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

လာ၍ ကန်ကွက်မူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)

အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

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

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

ေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ်- 9D/7585 (YGN) Toyota Lancruiser ေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ်- 9D/7585 (YGN) Toyota Lancruiser 

(ခဲေရာင်)ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် (ခဲေရာင်)ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေဒ ကည်ကည်ေဌး[၁၄/ကခန(ိင်ု)၀၃၅၄၆၅]၊ တိက်ု(၇)၊ အခန်း(၇)၊  

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ် ေနထုိင်သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာ် 

အမှတ် 9D/7585 (YGN) Toyota Lancruiser (ခဲေရာင်)ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို 

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး အဆုိပါေမာ်ေတာ်ယာ်၏ ယာ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ်မူရင်း 

သည်လည်း ၎င်းလက်ဝယ်တွင်ရိှေနပါသည်။ အထက်ပါေမာ်ေတာ်ယာ်အား 

ေဒ ကည်ကည်ေဌးမှ ၎င်းှင့ေ်ဆမွျိးအရင်းကဲသ့ို ေနထုိင်ခ့ဲသူ ဦးသိန်းုိင်အား 

သွားလာေရးလွယ်ကူေစရန် ေခတ ခဏေပးစီးထားခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းိုင်မှာ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွား၍ အထက်ပါေမာ်ေတာ်ယာ် 

အား ဦးသိန်းိုင်ပိုင်ဆိုင်သည်အထင်ြဖင့ ်၎င်း၏ေမာင်ှမများမ ှယူေဆာင် 

ထားခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းိုင်၏ေမာင်ှမအရင်းများမှ ယူေဆာင်ထားသည့ ်

အဆိုပါ ေမာ်ေတာ်ယာ်အမှတ် 9D/7585 (YGN) Toyota Lancruiser 

(ခေဲရာင်)ေမာ်ေတာ်ယာ်ကိ ု ေမာ်ေတာ်ယာ်ပိင်ုရှင် ေဒ ကည်ကည်ေဌးထသံို 

ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်အပ်ံှရန်ှင့် 

အဆုိပါေမာ်ေတ်ယာ်အား ေရာငး်ဝယ်ြခငး်၊ ေပါင်ှံြခငး်၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

အြခားေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် လဲလှယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းတိုအား မြပလုပ ်

ပါရန်ှင့ ် အထက်ပါကစိ ရပ်များကိ ု လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ပါက တည်ဆဥဲပေဒ 

များအရ  အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန ်

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B, LL.M, D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B, LL.M, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)

အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်) မှ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများအား အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်(ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုေကာင်းေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

 စ် ပစ ည်အမျိးအမည် အေရအတွက်စ် ပစ ည်အမျိးအမည ် အေရအတွက်

 (က) 33/11 kV, 3 MVA & 11/3.3 kV, 2 MVA, 1 Lot

  1 MVA Substation Accessories (3 Items)

 (ခ) အရာေတာ်-၃ စီမံကိန်းအတွက် 1 Lot

  တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ

  ဝယ်ယူြခင်း(ဒီဇယ်ဆီ၊ ဘိလပ်ေြမ၊ အုတ်၊ သဲ၊ 

  ေကျာက်၊ သစ်၊ သံေချာင်းလုံး)

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ်- ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ 

   ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ

 တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၈-၆-၂၀၂၂၊ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်)၊ ြဖည့တ်င်းေရးဌာနခဲွ-၂၊ 

ုံးအမှတ်(၅၀)၊ ေနြပည်တာ်၊ ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၇-၃၄၃၁၂၉၅, ၀၆၇-၃၄၃၁၃၀၈ 

တွင်လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ဝင်ေငွခွန်ေကညာလ ာ/ လစာှစ်ချပ်စာရင်း/ ှစ်ချပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေကညာလ ာဝင်ေငွခွန်ေကညာလ ာ/ လစာှစ်ချပ်စာရင်း/ ှစ်ချပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ေကညာလ ာ

တင်သွင်းရန်  းေဆာ်ြခင်းတင်သွင်းရန်  းေဆာ်ြခင်း

၁။ ဝင်ေငွှစ်၊ ေရာင်းရေငွ/ ရေငွရရိှေသာှစ်။ဝင်ေငွစ်ှ၊ ေရာင်းရေငွ/ ရေငွရရိှေသာှစ်။ ေကညာလ ာြပစုတင်သွင်းရမည့် ဝင်ေငွှစ်၊ 
ေရာင်းရေင၊ွ ရေငရွရိှေသာှစ် (စာရင်းြပစရုမည့်ကာလ) သတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိ ု
ဘာလ ၁ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေကညာလ ာလက်ခံမည့်ုံးများ။ေကညာလ ာလက်ခံမည့်ုံးများ။ လက်ရှိအခွန်ထမ်းြဖစ်ပါက ဆိုင်ရာအခွန် စည်းကပ်မ  
ခယံေူနေသာုံးတွင် တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ အခွန်ထမ်းမြဖစ်ေသးေသာ ကမု ဏအီသစ်ြဖစ်ပါက 
အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွံုးသုိ အခွန်ထမ်းမှတ်ပံုတင်ရန်ှင့် အခွန်စည်းကပ်မ ခံယူရမည့် 
ံုး သတ်မှတ်ေပးရန် ဦးစွာေလ ာက်ထားရန်ြဖစ်ပီး အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွံုးက သတ်မှတ် 
ေပးသည့်အခွန်ံုးတွင် ေကညာလ ာတင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ အခွန်ထမ်းမြဖစ်ေသးေသာ တစ်ဦး 
ချင်းပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက ဆိုင်ရာမိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများတွင်တင်သွင်းရန ်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ တင်သွင်းိုင်သည့်နည်းလမ်း။တင်သွင်းိုင်သည့်နည်းလမ်း။ ေအာက်ပါနည်းလမ်း(၃)မျိးြဖင် ့တင်သွင်းိုင်ပါသည-်
 (က) လူကိုယ်တိုင်ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။လူကိုယ်တိုင်ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ လူကုိယ်တုိင်ေပးပုိြခင်းြဖစ်ပါက လက်ခံြဖတ်ပုိင်းတွင် 

ဦးစီးဌာနက တဆံပ်ိိက်ုိှပ်ေဖာ်ြပသည့်ေနတွင် တင်သွင်းသည်ဟမှုတ်ယမူည် ြဖစ်ပါသည်။
 (ခ) စာတိုက်မှေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။စာတိုက်မှေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ စာတုိက်မှေပးပုိြခင်းြဖစ်ပါက ေပးပုိသည့်စာတုိက်တံဆိပ် 

ပါရက်စွဲတွင ်တင်သွင်းသည်ဟ ုမှတ်ယူမည် ြဖစ်ပါသည်။
 (ဂ) အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ေပးပုိတင်သွင်းြခင်း။အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ေပးပုိတင်သွင်းြခင်း။ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ေပးပို 

ြခင်းြဖစ်ပါက ဦးစီးဌာနက အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် လက်ခံရရိှသည့်ေနတွင် တင်သွင်း 
သည်ဟ ုမှတ်ယမူည် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေနသည် အများြပည်သူံုးပိတ်ရက်တွင် ကျေရာက် 
လ င် ယင်းေနှင့ေ်နာက်တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ အများြပည်သူုံးဖွင့ရ်က်တွင် လက်ခရံရိှ 
သည်ဟု မှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင် ့တင်သွင်းြခင်းဆိုသည်မှာ
အလီက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် အခွန်ေကညာလ ာ တင်သွင်းမ စနစ် (e-Filing Management 
System) ကို အသုံးြပ၍ ေကညာလ ာတင်သွင်းြခင်းကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အခွန်   
ေကညာလ ာများကိ ုစနစ်အသုံးြပ၍ တင်သွင်းရာတွင် ြဖည့သွ်င်းေသာအချက်အလက်များ၏ 
မှန်ကန်တိကျမ ှင့်  ြပည့်စုံမ အတွက်  အခွန်ထမ်း၏  လက်မှတ်မှတ်တမ်း(မူရင်း)ကို 
သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံးများသို စာတိုက်မှတစ်ဆင့်(သိုမဟုတ်) သင့်ေလျာ်ရာနည်းြဖင့်ကိ
တင်ေပးပိုထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အလီက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် အခွန်ေကညာလ ာတင်သွင်း 
မ စနစ် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် Account Registration ြပလုပ်ပုံှင့် စနစ်အသုံးြပ၍    
ေကညာလ ာတင်သွင်းပုအံဆင့်ဆင့် ဗီွဒယီိဖုိင်ု(User Guide Video Files)များကိ ုြပည်တွင်း 
အခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ် ြဖစ်သည့် www.ird.gov.mm> Media Menu (https://
www.ird.gov.mm/my/content/video) တွင်ေလ့လာိုင်ပါသည်။

  (မှတ်ချက်။ အခွန်ထမ်းကီးများဆုိင်ရာအခွန်ံုးှင့် ရန်ကုန်မိရိှ အလယ်အလတ်အခွန် 
ထမ်းများဆိင်ုရာ အခွန်ုံးများ၏ အခွန်ထမ်းများအေနြဖင့် အလီက်ထေရာနစ် 
နည်းြဖင့်သာ ေကညာလ ာတင်သွင်းကရန ်ြဖစ်ပါသည်။)

၄။ ေကညာလ ာြဖည့်စွက်ြခင်း။ေကညာလ ာြဖည့်စွက်ြခင်း။ ေအာက်ပါအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည-်
 (က) ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိင်ုရာပုစံမံျားကိ ုအသုံးြပရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ (အခွန်ေကညာလ ာပံုစံများကုိ သက်ဆုိင်ရာအခွန်ံုးများှင့် ဌာန၏ Website 
ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm မှ ရယူိုင်ပါသည်။)

 (ခ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ေကညာလ ာများ၏ မှန်ကန်တကိျမ ှင့် ြပည့်စုမံ ကိ ုတာဝန်ခရံမည်ြဖစ် 
ပါသြဖင့် သတ်မှတ်ေကညာလ ာပုံစံများကိ ုြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။

 (ဂ) ေကညာလ ာပံုစံတွင် အခွန်ထမ်းကုိယ်တုိင် လက်မှတ်ေရးထုိးတင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အခွန်ေကညာလ ာ သိုမဟတ်ု အခွန်ေကညာလ ာ၏ တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုအခေကးေငရွယ၍ူ 
ြပင်ဆင်ေပးြခင်းြဖစ်ပါက ြပင်ဆင်ေပးသည့်ပုဂ ိလ်ကလည်း ေကညာလ ာတွင် ပူးတဲွလက်မှတ် 
ေရးထိုးရန ်လိုအပ်ပါသည်။

၅။ တင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက်။တင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက်။ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန(ကာသပေတးေန) ြဖစ်ပါသည်။
၆။ ဒဏ်ေကးေငွ။ဒဏ်ေကးေငွ။ အခွန်ေကညာလ ာများကိ ုအချန်ိမတီင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ေအာက်ပါ 

ဒဏ်ေကးေငွှစ်ရပ်အနက်မ ှများရာဒဏ်ေကးေငွကိ ုေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်ပမာဏ၏ ၅ရာခိင်ု န်းအြပင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနမှ 

 န်ကားေရးမှးချပ်က စည်းကပ်မ ြပလပ်ုသည့်အချန်ိကာလအထ ိေကညာလ ာတင်သွင်း 
ရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည့် တစ်လချင်းစအီတွက် သိုမဟတ်ု တစ်လ၏အစတ်ိအပိင်ုး 
အတွက် ေပးေဆာင်ရမည့်အခွန်ပမာဏ၏ ၁ ရာခိုင် န်း၊

 (ခ) ေငွကျပ်တစ်သိန်း။
၇။ အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အေရး။အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အေရး။ အကယ်၍ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ေကညာလ ာကို အချနိ်မီတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိပါက အခွန်ေကညာလ ာ တင်သွင်းရမည့် 
သတ်မှတ်ရက်ကိ ုတိုးြမင့်ေပးရန ်သက်ဆိုင်ရာအခွန်ုံးသို ကိတင်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၈။ စုံစမ်းရန်။စုံစမ်းရန်။ မရှင်းလင်းသည့် အချက်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာုံးများှင့် ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုစံမ်း 
ိုင်ပီး အြခားလုိအပ်ချက်များရိှပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ေဆာင်မ ုံးများကိုလည်း ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည-်
 (က) အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိုအဖွဲုံး
  အမှတ်၊ ၁၂၈/၁၃၂၊ ဒုတိယထပ်ှင့်တတိယထပ်၊
  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
  ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈၃၇၈၃၇၀
 (ခ) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး(ေနြပည်ေတာ်) 
  ုံးအမှတ် (၄၆)၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
  ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃
 (ဂ) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ုံး (မ ေလး) 
  ၆၅လမ်း၊ ၂၂x၂၃လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ မ ေလးမိ
  ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂
  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
သန်လျင် အ.ထ.က (၄) Grade 

10မှ   ေမာင်သူထူးိုင်၏   ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်မျိးိုင် [၇/

ဖမန(ိင်ု)၀၆၈၄၂၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေကျာ်မျိးိုင်ဦးေကျာ်မျိးိုင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပတုပ်ေကျးရာ 

အုပ်စု၊ သူကီးပတုပ်ေကျးရာေန မခင် 
ခင်သက်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေသာင်း 
လ  င်[၁၂/သခန(ိုင်)၀၁၅၆၇၈]ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ 

ဦးေသာင်းလ  င်ဦးေသာင်းလ  င်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ရဲသူေအာင(်ဘ) 

ဦးစိုးတင့ ်[၉/တကန(ိင်ု)၂၃၁၆၁၉]၏ 
ုိင်ငံကူးလက်မှတ် (မမှတ်မိ)ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၈၆၀၅၈၃ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၈၆၀၅၈၃

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



ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

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 ေကာ်ြငာသည့်ရက်မစှတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ုံးချနိ်အတွင်း 

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

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဒလမိနယ်၊      ရခုိင်ေချာင်(မ) 

ေကျးရာ၊ အထက(ခွဲ) ရခိုင ်ေချာင  ်

Grade -7 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

အဖဦးန ေဆ၏ွ သားြဖစ်သ ူေမာင်မင်း 

သန်ေဆွအား  ေမာင်ေကာင်းeာဏ် 

လင်းဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ဦးဝင်းေအာင်ေလး၏ 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်  (MD 438452) 

သည်   ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိပါက  အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။    ဖန်ုး-၀၉-၅၀၂၅၅၂၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၅၂၃

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေမာ်၏ ိင်ုငကံူး 

လက်မှတ်  (MC 424383) သည် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၂၇၄၇၄၄ဖုန်း-၀၉-၉၅၂၂၇၄၇၄၄

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့်ြမင်တိင်ုမိနယ် 

ေန ဦးမင်းကို-ေဒ ခင်ဇူလိုင်မိုးတို၏ 

သမီး  မကိင်ရည်မွန်သင်း(ခ)မေရ ယွန်း 

ဝတီမှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

မကိင်ရည်မွန်သင်း(ခ) မကိင်ရည်မွန်သင်း(ခ) 

မေရ ယွန်းဝတီမေရ ယွန်းဝတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊   ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊  အမှတ် 

(၂၆/ခ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၁၂     x၅၀)ရိှ ဦးသန်းအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံသူ ေဒ သန်းရီ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၇၄၇၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးြမင့ ်
(ခ) သာရာေဒဝီ [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၅၁၇၀] မှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသည်များ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)  ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)  ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

၁
၂

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  ြဖင့ ်

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 ၂၃၀ေကဗွီကမာနတ်-ေ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။
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ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ထူပါုံ (၁၂)လမ်း၊ အေနာက်၊ 

၁-ထူပါုံရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၀၆)၊ တတိယထပ်၊ ၄-လ ာ၊ ေြခရင်းြခမ်း၊ 

(၁၉x၅၅)ေပအကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းအား ဦးငမ်ိးချမ်းဝန်း [၁၂/သကတ 

(ိုင်)၀၅၈၈၀၂]၊ ေဒ ေအးသူဇာဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၆၉၂၄]တိုက 

အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ခွင့်ရှိပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ်ဦးေအာင်ိုင် [၉/မထလ(ိုင်) 

၁၀၁၀၁၀]ှင့် ေဒ အမာကည် [၉/မထလ(ုိင်)၀၂၃၃၅၃]တိုက ဝယ်ယူရန် 

(စရန်ေငွ)တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ အတွက် ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 

မရူင်းများှင့တ်ကွ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင် [၉/မထလ(ိုင်)၁၀၁၀၁၀]ဦးေအာင်ိုင် [၉/မထလ(ိုင်)၁၀၁၀၁၀]

ေဒ အမာကည် [၉/မထလ(ိုင်)၀၂၃၃၅၃]ေဒ အမာကည ်[၉/မထလ(ိုင်)၀၂၃၃၅၃]

အမှတ်(၄၂၀/၄၂၂)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်းှင့် ကမ်းနားလမ်းေထာင့်အမှတ်(၄၂၀/၄၂၂)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်းှင့ ်ကမ်းနားလမ်းေထာင့်

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၁၀၁၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၁၀၁၀၁၀

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

ေအာင်သန်ဇင်(၇၀၂)အမည်ရိှ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုတံင်နပံါတ် (ON-၅၈၃၀-A)
စုစုေပါင်းတန်ချနိ်(၁၀၄.၂၂)တန်၊  အလျား (၆၇.၀၀)ေပ၊  အနံ (၂၀.၃၃)ေပအား 
ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်များြဖစ်ေသာ ဦးမျိးဦး[၆/ကသန(ိုင်)၀၀၄၁၁၀]ှင့် 
ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၄၂၁၆]တို၏ အမည်မှ ေဒ ေအးေအးသက် [၆/
လလန(ုိင်)၀၇၈၁၉၈]၊ အမှတ်(၇/D)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း 
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမည်သုိ ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသုိေလ ာက်ထားလာ 
ပါသည်။ ၎င်းပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက 
 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သမ်ိြဖလမ်း 
ှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိသိုလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားှင့တ်ကွ မည်သမူဆိ ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသ ူ
အမည်သို ေြပာင်းလဲေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာချက်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ေလးြမင့ ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၂၉၇၈၂]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ-
ဦးထွန်းဝင်း [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၉၈၆၅]ှင့် အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။
၁။ ေဖာ်ြပပါ ဦးထွန်းဝင်းသည ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်း 
မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သဇင်ြဖလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၃/၁၆၀(ဘီ)ှင့် ေြမကွက်အမှတ် (၃/၁၆၀(ေအ) ၂ ကွက်တွဲအား အေရာင်းအဝယ ်
ြပလပ်ုရန် သေဘာတူက၍ (၂၈-၄-၂၀၂၀) ှင့ ်(၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူ 
အိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်တိုကို ချပ်ဆိုကာ စရန်ေငွအြဖစ ်
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ဦးထွန်းဝင်းမ ှေပးေချခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် ကျန်ေငွကို (၂)လ 
အတွင်း အေကျေပးဆပ်မည်ဟဆုိကုာ  က ု်ပ်မတ်ိေဆထွမှံ ဂရန်မရူင်းတိုကိ ုရယသွူားခဲ ့
ပါသည်။
၂။ ဦးထွန်းဝင်းအား အဆိပုါ ေြမကွက်များှင့ပ်တ်သက်၍ အပီးသတ်စာချပ်ချပ်ဆိ ု
ရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ  လူမ ေရးအရ အချနိ်ေပးေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ေသာ်လည်း 
ယေနအချနိ်အထိ  ဦးထွန်းဝင်းမှာ အပီးသတ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးြခင်း မြပသလို  ဂရန် 
မူရင်းများအား ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းမရိှသက့ဲသုိ အဆက်အသွယ် ြပလုပ်ြခင်းမရိှခ့ဲပါ။ 
(၆-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် အေကာင်းကားစာေပးပိုခဲ့ေသာ်လည်း ဦးထွန်းဝင်းဘက်မ ှ
ဆက်သွယ်မ မရှိဘဲ  တိမ်းေရှာင်ေနလျက်ရှိပါသည်။
၃။ သိုပါ၍ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွှင့် ဦးထွန်းဝင်းတိုချပ်ဆိုခဲ့ေသာ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်မှာ ယခအုချန်ိတွင် စာချပ်ပါသေဘာတစူည်းကမ်းချက်များအရ ပျက်ြပယ် 
သွားပြီဖစ်၍ ရယထူားေသာ ဂရန်မရူင်းများအား က ု်ပ်မတ်ိေဆထွသံို ြပန်လည်ေပးအပ် 
ရန်ှင့် ေဖာ်ြပပါေြမကွက်များှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုအြခားမည်သမူ ၊ ေရာင်းချ ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 
အပါအဝင် တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွလ ဲေြပာင်းြခင်းမြပပါရန်  ဦးထွန်းဝင်းှင့ ်အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သ ာေကျာ်ေဒ သ ာေကျာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၀၄/၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၀၄/၂၀၁၆)
ုံးခန်းအမှတ်(၁၆၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ စံြပ(၄)လမ်း၊ုံးခန်းအမှတ်(၁၆၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ စံြပ(၄)လမ်း၊
စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-695000550, 09-450054591ဖုန်း-09-695000550, 09-450054591

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၄၆၀ ဟု “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၄၆၀ ဟု 
ေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ် (၅-လ ာ)၊ ေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ် (၅-လ ာ)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၄'၉'' x ၅၄')ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အကျယ်အဝန်း (၁၄'၉'' x ၅၄')ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းအား ကိုယ်တိုင်ေဆာက်လုပ်၍ ပိုင်ဆိုင်လာသ ူေြမရှင ်ဦးရဲြပည့်စိုးလ  င် [၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၃၈၀၄၁]မှ ၎င်းကုိယ်တုိင် ေဆာက်လုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ 
အေပါင်အံှမှစ၍ အာမခတံင်သွင်းထားြခင်းတိုမှ လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု 
ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဇနီးေမာင်ှံှစ်ဦးမှ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မရူင်း) များှင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည့် တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
 ေဒ ခင်သန်းြမင့် B.A (Law),LL.B ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) ေဒ ေမစံပယ်ဝင်း (LL.B) ေဒ ခင်သန်းြမင့ ်B.A (Law),LL.B ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) ေဒ ေမစံပယ်ဝင်း (LL.B)
 (စ်-၁၅၄၉) (စ်-၁၂၉၂၃) (စ်-၁၄၅၉၇) (စ်-၁၅၄၉) (စ်-၁၂၉၂၃) (စ်-၁၄၅၉၇)
 ၀၉-၅၁၂၄၈၆၈ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇ ၀၉-၉၅၀၄၄၈၇၃၇ ၀၉-၅၁၂၄၈၆၈ ၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇ ၀၉-၉၅၀၄၄၈၇၃၇

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အေမှင့်သမီးများ (Law Firm)အေမှင့်သမီးများ (Law Firm)

ခံအမှတ်၄၅၇(ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ခံအမှတ်၄၅၇(ဂ)၊ ြမန ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ဦးဘုန်းြမတ်စံ [၈/ရနခ(ိုင်)၁၃၀၉၄၆] အမှတ်(၄၆၂)၊ သုမနလမ်း၊ 

(၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ေနထိုင်သူသည ်(၂၈-

၁-၂၀၁၉)ရက်တွင် SUZUKI CIAZ (4Q/5712) ယာ်အား MCB ဘဏ်ှင့် 

ချတ်ိဆက်၍ ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကိ ုသေဘာတညူစွီာြဖင့ ်

Hire Purchase (အရစ်ကျဝယ်ယူြခင်းစနစ)် ြဖင့် Farmer Auto Trading 

Co., Ltdမှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်းရမည့်ေငွများကို ေပးသွင်းရန ်

ပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့ ်ဦးဘန်ုးြမတ်စေံသာ်လည်းေကာင်း၊ ယာ်လက်ဝယ် 

ရှိသူသည်ေသာ်လည်းေကာင်း ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ ်ညိ  င်းရန်ှင့် လာေရာက်ဆက်သွယ်ြခင်း 

မရှိပါက ယာ်အားေတွရှိသည့်ေနရာတွင် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

သိမ်းဆည်းမည်ြဖစ်ပီး ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Farmer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ် (၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်း ပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုတံင်ထားေသာ 

ြမစိန်ေအာင် (၇) အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-(ON-၃၄၄၉) 
စုစုေပါင်းတန်ချနိ်(၈၂.၂၀)တန်၊ အလျား-(၅၉.၉၁)ေပ၊ အနံ-(၂၀.၁၆)ေပအား 
ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ နန်းေအာင်လ ူ[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၁၆၄၀၉]၏ 
အမည်မ ှဦးေကျာ်မျိးဦး [၆/ထဝန(ိုင်)၀၈၇၂၁၃]၊ အမှတ်(၁၇)၊ ေအာင်ချမ်းသာ 
(၄) လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမည်သိုေြပာင်းလဲေပး
ပါရန် ဤဌာနသိုေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိင်ုရှင်အမည် ေြပာင်းလရဲန်ကစိ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး 
 န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိသို 
လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားှင့်တကွမည်သူမဆုိ  
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံးလုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေလ ာက်ထားသူအမည်သုိ ေြပာင်းလေဲပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်းေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ခရမ်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)

ရပ်ကွက် ပခဲူး၊ သန်လျင်ကားလမ်းမေဘး ဗညားဒလလမ်းေန 

ဦးသက်(ခ)ဦးခင်သက် [၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၁၄၀၉၈]ှင့ ်ေဒ သ(ဲခ)

ေဒ ေဌးဝင်း [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၁၃၂၇၀]တို၏  သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေအာင်မိုးေဆ ွ (ဘ) ဦးသက်(ခ)ဦးခင်သက် [၁၂/ခရန 

(ိုင်)၀၁၄၀၉၈]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမ များကို နာခံြခင်း 

မရှိသည့်အြပင် မိဘများခွင့်မလ တ်ိုင်ေအာင် ကိစ ရပ်များ 

စတ်ိဆင်းရေဲစေသာကစိ ရပ်များ အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲပ့ါသြဖင့ ်

ေမာင်ေအာင်မိုးေဆအွား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 

စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်

မည်သည့် ကိစ အဝဝကိုမဆို မိသားစုှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှ ိ

ေကာင်း တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဖခင် ဦးသက် (ခ) ဦးခင်သက် ဖခင် ဦးသက် (ခ) ဦးခင်သက်

 မိခင် ေဒ သဲ(ခ) ေဒ ေဌးဝင်း မိခင် ေဒ သဲ(ခ) ေဒ ေဌးဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကန်ုးရပ်ကွက်၊ သရက်ခ(ံ၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃၆/ဘီ) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ှစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို လက်ဝယ်ထားရှိ 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ သန်းစန်ိ [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၅၂၀၅၃] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို 
ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမိုးေကျာ်ဦး (LL.B) ဦးမိုးေကျာ်ဦး (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈)
ုံး- အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ုံး- အခန်း(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
အိမ်- အခန်း(၂၀၃)၊ တိုက်(၃)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အိမ်- အခန်း(၂၀၃)၊ တိုက်(၃)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၄၉၆၃၆ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်က ံ

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀) ကျယ်ဝန်းသည့ ်

ေဒ ထက်ထက်န ာ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အား ယခု လက်ရှိြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ချိချိစန်း (ဘ) 

ဦးတင်ေထွး [၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၈၀၄၈]က ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်း 

လာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ  ဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထား(မူရင်း)    အြပည့်အစုံှင့်အတူ 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ ်

ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ယမုံ ေဇာ်(LL.B (Q),HGPေဒ ခင်ယမုံ ေဇာ်(LL.B (Q),HGP

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၅၉)

၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၈(A)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၀၆၊ (အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၅၅)ဧက 
အကျယ်ရိှ ေဒ ခင်ှင်းေအာင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 
ေပ ရိှ အမှတ်-၂၀၆၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း( ၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 
မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအား
လုံးတိုအား အမည်ေပါက်ထံမ ှရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၅၀၁၇/၂၀၂၀ ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု 
ထားသူ ဦးေကျာ်သူရ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၉၉၄၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦှင့စ်ပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရး 
ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကာ်ြငာစာပါရိှ 
သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေနအိမ်အေဆာက်အဦ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင်ထွဋ် H.G.P, LL.B  ေဒ ြမတ်သီတာေအာင် LL.Bဦးတင်ထွဋ် H.G.P, LL.B  ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ်LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)   

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးဇင်ေဝယံ [၁၄/ကပန 

(ိုင်)၂၁၃၀၈၇]၏    သေ  ဘာသား 
လုပ်သက်စာအပ်ု ရန်/၁၀၆၆၅/၂၀၁၇ 
မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

၀၉-၆၆၄၀၈၅၁၅၅၀၉-၆၆၄၀၈၅၁၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊  မိဂသီလမ်း၊  အမှတ် (၄၀၅-ခ)၊ (၁) ခန်းတည်း RC (၆)ထပ် 

တုိက်၏ တတိယထပ် (၄ လ ာ)အခန်း၊ ဧရိယာ (၉၇၂)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူများြဖစ်ေသာ ဦးေဇစိုးခန်  [၁/မညန(ိုင်)၁၂၇၄၉၆]၊ ေဒ လင်းလင်းမွန ်
[၁၀/လမန(ိုင်)၀၁၇၁၂၃]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ခိုင်ပွင့်သူ [၇/ညလပ(ိုင်)၁၅၇၆၄၂]က  အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒ အမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒ အမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၃၁၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၃၁၉

ဦးမင်းမင်းထွန်း ှင့် ၁။ ဦးြမင့်ကိုကိ ု(ခ) ြမတ်ကိုကို

  ၂။ ေဒ နန်းယုလွင်

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

ရှမ်းြပည်နယ်၊ လား  းမိ၊ နယ်ေြမ (၁၀)၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

အမှတ် (၂၂၇) ေန (၁) တရားပိင ်ဦးြမင့်ကိုကိ(ုခ)ြမတ်ကိုကိ ု(ယခုလိပ်စာ 

မသိ) သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌  တရားလိုများက  “ပဋိညာ်အတိုင်း  မှတ်ပုံတင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ” စဲွဆိသုည်ြဖစ်၍  သင်ကိယ်ုတိင်ု 

ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပ 

ေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ (၇) ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၀) ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ 

(၁၀:ဝဝ)နာရီအချနိ်တွင်  အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို 

ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက် 

တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ု

ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်း 

များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည ်

တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်

ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

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

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်) (ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး
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ဇွန်   ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဦးေစာစိန်တိတ်(ခ)အန်းေကာက်ဦးေစာစိန်တိတ်(ခ)အန်းေကာက်
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

အမှတ်(၇၂)၊ (၂၁)လမ်း၊ သုံးလ ာ၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန် 
မိေန (ေဒ စုရှာ)၏ခင်ပွန်း ဦးေစာစိန်တိတ်(ခ) အန်းေကာက် 
သည်    ၁၂-၆-၂၀၂၂  (တနဂ  ေွေန )    မွန်းလွဲ  ၁  နာရီတွင် 
(၉၆)ပါးေသာေဝဒနာြဖင့ ်ေရ လမင်းေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး မိတ်ေဆွ 
သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ သခင်ဗဟန်ိးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ (အလျား 

၅၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ

ဦးတင်စိုး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၇၁၄၆]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို 

ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် တရားုံးေတာ်၌ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ -ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၅၂၀၂၂ -ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၅

ေဒ နန်းြမင့်ကည ်  ှင့် ေဒ ှင်းပန်းခိုင်
တရားလို   တရားပိင်တရားလို   တရားပိင်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

အမှတ် (၂၇၇)၊  ပထမထပ်ေန တရားပိင် ေဒ ှင်းပန်းခိင်ု (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်အေရာင်း ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ '' အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ '' ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက ်
ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ် 
ုံးေတာ်  အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ   သိုတည်းမဟုတ်   ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ု   ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ   တစ်ဦးတစ်ေယာက ်
၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီတွင် အထက်ပါ 
အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က ဆိုခဲ့သည့် 
ေနရက်တွင်  သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ်
ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် 
သင့်ကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄) ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေကျာ်ေကျာ်)   (ေကျာ်ေကျာ)်
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး (၂)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး (၂)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ပါိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ပါိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ် (၉၆၁/ခ)၊ ေြမကွက်အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ  ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 

သည့ ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊(၄)ရပ်ကွက်၊ သလီလမ်း၊ အမှတ်(၉၆၁/ခ)ဟေုခ တွင်သည့ ်

ကန်ထိုက်တိုက ်(၁) ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ေပ(၁၈x၅၄) အကျယ်အဝန်းရှိ ဒုတိယ 

ထပ်(၃)လ ာတိက်ုခန်းကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ စိုးသ ာ 

လ  င် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၆၈၈၀]မှ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခလံျက် တိက်ုခန်းအပါအဝင် တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု

ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း  ဝယ်ယူရန် သေဘာတူသည့် 

အေလျာက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်း 

အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့ ်

က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးခင်ေမာင်ြမင့် (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)  ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)  ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

လူေနရပ်ကွက်(၁၃)၊ ေကာလိယ(၂၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၅/က)၊ ေြမကွက် 
အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ ဦးခင်ွန်ေမာင် [၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၆၅၃၂၄]ှင့ ်ေဒ ခင်ေမေလး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၆၅၀၃၆]တို အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တိုကို အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ 
ဦးြမင့သ်န်ိး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၀၁၇၉]မှ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ု 
ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း 
ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီည့အ်ေလျာက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းအေထာက်အထားမရူင်းှင့အ်တ ူက ု်ပ်တိုထသံို ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးခင်ေမာင်ြမင့် (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။   ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။   
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁    ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁    

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ရတနာမ လမ်း၊ 

အမှတ် (၁၀၅) ရှိ  အေဆာက်အဦ၏ ကန်ထိုက်တာပိုင်ဆိုင်ေသာ ဒုတိယထပ်၊ 

ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အခန်းအကျယ်- အလျား (၁၇)ေပx အနံ (၅၀)ေပရှိ  တိုက်ခန်း 

B-3 ဟု   ေခ တွင်သည့်တိုက်ခန်းကို    ပိုင်ရှင်ဟုဆိုသူ   ဦးေကျာ်သူဦးှင့ ်

ဦးေမာင်ေမာင်တိုထံမ ှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်တင်လွင်ှင့ ်သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်မိုးသန်ိးခန်ဆိသုတူိုမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

(၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများသည ်

က ်ုပ်တိုထံသို (၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ခိုင်လုံေသာအေထာက ်

အထားြပ၍  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ                                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ                                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ တင်တင်လွင် ဦးြမင့်ချိ(LL.B) ေဒ ယုဇနသင်း (LL.B)ေဒ တင်တင်လွင ် ဦးြမင့်ချိ(LL.B) ေဒ ယုဇနသင်း (LL.B)

ေမာင်မိုးဟိန်းခန်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေမာင်မိုးဟိန်းခန်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၅၈၇၁) (စ်-၁၅၅၅၇) (စ်-၅၈၇၁) (စ်-၁၅၅၅၇)

                                  ဖုန်း-09-43138294                                  ဖုန်း-09-43138294

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  ဝိဇယဘဒ  ဝိဇယ

သိက ာေတာ်(၆၆)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၈၇)ှစ်သိက ာေတာ်(၆၆)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၈၇)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ ဆားလင်းပရယိတ ိစာသင် 

တိုက် ပဓာနနာယက ဆရာေတာ် ဘဒ  ဝိဇယသည် (၁၃၈၄ 

ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၁ ရက်ေန )တွင ်ဘဝနတ်ထံပျလံွန် 

ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်) 

(စေနေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် အ ိမအဂ ိဈာပနသဘင ်

ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း တပည့ ် စာသင်သဃံာေတာ် 

များှင့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

ဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေဇာ်ဦး(ခ) ဦးေဇာ်ေဇာ် (ဦးစီးအရာရိှ၊ ဒုတိယ 

တန်း-ငိမ်း) အသက်(၇၇)ှစ်သည် ၁၃-၆-၂၀၂၂  

(တနလ  ာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါ 

သြဖင့်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။ 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၈) ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၈) 

သူငယ်ချင်းများသူငယ်ချင်းများ

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိြခင်းေကျးဇူးအထူးတင်ရှိြခင်း
၇-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်ရိှခဲသ့ည့ ်

ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရီ  အသက်(၉၃)ှစ်  

(ဒတုယိဝန်ကီး-ငမ်ိး၊ ကန်ုသွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အကေံပး 

ပုဂ ိလ-်ငိမ်း၊ UMFCCI)၏ နာေရးကိစ အဝဝတွင် ဝိုင်းဝန်း 

ကူညီေပးခဲ့ကပါေသာ၊  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ေသာ ်

လည်းေကာင်း၊  ဖုန်း၊  ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊  ဝမ်းနည်းစကား၊ အားေပးစကားေြပာကားခဲ့က 

ပါေသာ၊ ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ကုသုိလ်အစုစုတွင် ပါဝင် 

လှဒါန်းကပါေသာ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုှင့ ်

တကွ UMFCCI  မှ လူကီးမင်းများအားေကျးဇူး ဥပကာရ 

အထူးတင်ရှိပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရာေကာက် 
ရပ်ကွက်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၃၂၊ 
ေပါင်းေလာင်း-၂၊   ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၃၃၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ဦးမျိးဝင်း 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒ ဇင် 
သီတာဦး[၉/ပမန(ိုင်)၂၄၅၇၈၅]ှင့ ် 
ေဒ ြဖဇင်မုိး [၉/ပမန(ိင်ု)၂၇၉၂၄၈]တိုမှ 
ပျ်းမနားမိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန၏  ေထာက်ခံချက်၊  အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်၊  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း
ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊  
ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်၊   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်းမရူင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိ ု
သူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊  တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ   တင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) 
ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အညီ  ေြမငှားစာချပ ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်  ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆးအား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆး



ဇွန်    ၁၆၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ(ALP)

ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ဒုတိယေန ဆက်လက်ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၅

ုိင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ်

ရခိင်ုြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP) ဒတုယိဥက    

ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ ေတွဆုေံဆွးေွး 

ပဲွ ဒတုယိေနကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ် 

ေဆာင်မ ဗဟုိဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စအီဖဲွဝင်၊ ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ အဖဲွုံးဝန်ကီး 

ဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်း 

ေရးေကာ်မတီဥက   ၊     ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖွဲေခါင်းေဆာင ်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ် 

ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့် ရခုိင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရး 

ပါတီ(ALP)    ဒုတိယဥက       ေစာြမရာဇာလင်း၊ 

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင ်ခိုင်စိုးြမ၊ ဗဟို 

အလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင ်   ခိုင်ေပ လင်းတို 

တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ှ်င့ ်ရခိင်ုြပည် 

လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP) ဒုတိယဥက     ေစာြမရာဇာလင်းတို သေဘာတူညီချက်များကိ ုအတည်ြပ 

လက်မှတ်ေရးထိုး လဲလှယ်ကစ်။

ေရ ေအာင်လံ ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွဲကီး 

သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံ၌ ေလးရက်တိုင်ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၅

ြမန်မာိုင်ငံ  လက်ေဝှအဖွဲချပ်က  ကီးမှးပီး 

ေရ သံလွင်မီဒီယာက စီစ်သည့် SKYNET ေရ ေအာင်လ ံ

ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွဲကီးကိ ုဇွန် ၂၅ ရက်ှင့် 

၂၆ ရက်၊ ဇလူိင်ု ၃ ရက်ှင့ ်၁၀ ရက်တိုတွင် ေလးရက် 

တိုင်  ရန်ကုန်မိ  သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံ၌ 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရကီ 

ရန်ကန်ုမိ တာေမွမိနယ် အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း 

ရှိ   ေရ ထွဋ်တင်ဝင်း၌    ြပလုပ်သည် ့   SKYNET 

ေရ ေအာင်လံ ြမန်မာ့ုိးရာလက်ေဝှပိင်ပဲွှင့် ပတ်သက် 

သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမ ှသိရသည်။

အဆိုပါ SKYNET ေရ ေအာင်လံ  ြမန်မာ့ိုးရာ 

လက်ေဝှပိင်ပွဲကီးတွင ်၆၀ ကီလိုတန်းမှ လက်ေဝှ

အားကစားသမားများ   ြဖစ်ကသည့ ်     သန်ဇင်၊ 

မင်းေကျာ်ဇ၊   ေစာမူေထာ်ေဂး၊    ေစာအယ်ဖူး၊ 

ေစာဘဟိန်း၊ ဟိန်းထွန်းေအာင်၊ လင်းထက်ေအာင်၊ 

ချစ်ဝိုင်းဝိုင်း၊  ၆၃  ဒသမ ၅  ကီလိုတန်းတွင်  အဲမွီ၊ 

ကျားေသွး၊          စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၅

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲကိ ုယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး စုေပါင်း 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 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၊ ချယ်ရီ  FM ှင့် Star FM တိုမှ 

တိုက်ိုက(်LIVE) ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်သည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ 

(၁၆)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို MRTV မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်

စာမျက်ှာ » ၁၅

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  အစိုးရအဖဲွ 

မှ   ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း   ဦးလှစိုး၊  

စီးပွားေရးရာ      ဝန်ကီးေဟာင်း 

ဦးေအာင်သန်းဦးှင့် တိုင်းအတွင်း 

ေရးမှး     ဦးစိုးစိုးေဇာ်တိုအေပ  

အဂတိလိုက်စားမ    တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒြဖင့် အမ ဖွင့်အေရးယူ

စာမျက်ှာ » ၁၆

မိနယ်အချိရှိ    PDF   အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက    ပညာ 

သင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်း 

များ ပျက်ြပားကာ ပညာမဲလ့တူန်းစား 

များ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ပညာေရးက       ြမင့်မားေရးကို 

ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး


