
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၄     ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,      17     June    2022          ၁၀၇၆၉

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

လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်းေရး

ဥပေဒြပ  ာန်း

၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခသဲည့ ်စာစစ်ဌာနများမှ တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ 

ေအာင်စာရင်းများကိ ုြမန်မာ့အသံမှ ထုတ်လ င့်ေကညာေပးမည်

ဇွန်လအတွင်း အားအနည်းငယ်ရှိေသာ လာနီညာအဆင့်တွင် 

ဆက်လက်တည်ရှိိုင်

ဖတ်စရာယေန

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၆

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ပအိဝ်ုးအမျိးသားလွတ်ေြမာက် 

ေရးအဖဲွချပ်(PNLO)မှ ဒတုယိဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင် 

ဦးေဆာင်သည့်    ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲအား  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌  ေတွဆုံ၍ 

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ    ငိမ်းချမ်းေရးေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို          

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတူ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ          

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊  ေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်   ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊ 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ရာြပည့်တို   တက်ေရာက်ကပီး  ပအိုဝ်းအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ်(PNLO)မှ ဒတုယိဥက   (၁) 

ှင့်အတူ    တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး(၁) 

ခွန်မင်းသိန်းှင့်   ဗဟိုေကာ်မတီဝင ်  ခွန်ဇွဲထိုရ်တို 

တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၅

ြပည်ေထာင်စုအကျိးကိ ုေရှး ၍

အြမင်ကျယ်ကျယ်ြဖင့ ်

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ကရမည်
ထိုသို ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်  ြပည်ေထာင်စ ု

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌    လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ 

ချပ်ငိမ်းပီး   ငိမ်းချမ်းမ ရှိေစေရးအတွက ်  ေခတ် 

အဆက်ဆက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် အေြခအေန၊ 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေလ ာက်လှမ်းရာတွင ်

ိင်ုငံေရးအရ သေဘာထားကဲွလဲွမ များရိှမည်ြဖစ်ေသာ် 

လည်း  ငိမ်းချမ်းသည့်နည်းလမ်းြဖင့်သာ  ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိသည့် အေြခအေန၊ ငိမး်ချမး်ေရး 

ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲများ၏    ေတာင်းဆိုချက်များ၊     ေဒသှင့် 

တိင်ုးြပည်အတွက် အမှန်တကယ်လိအုပ်ပီး ြဖစ်သင့ ်

ြဖစ်ထိက်ုသည်များကိ ုပွင့လ်င်းစွာြဖင့ ်အေကျအလည် 

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ြပည်ေထာင်စုအကျိးကို 

ေရှး ၍ အြမင်ကျယ်ကျယ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးေဆာင်ရက် 

သွားကရန်လိသုည့ ် အေြခအေန၊ ြပည်သလူထူဆု  

ှင့် ကိုက်ညီသည့ ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံး

ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊    ဒီမိုကေရစီ       

ှင့်    ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခံသည့ ်   ြပည်ေထာင်စ ု

တည်ေဆာက်ေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍  

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က     ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်  ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ(်PNLO)မှ  ဒုတိယဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင် 

အား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။



        

ဇွန်  ၁၇၊   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 = ၁၂၈၉.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၁.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၉၂.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၈၄

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၂၇.၀

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၅၃

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၇၁၄

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၂၂

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၀၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၆

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၇၀၀ ၇,၇၀၀ ၄၈ ၃၆၉,၆၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၉၇၁ ၂,၆၀၃,၄၅၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၈ ၆၂,၄၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၆ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁၀၀ ၁,၇၅၀,၀၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြမန်မာိုင်ငံ လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့သည်မှာ လာမည့် ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ 

၄ ရက်ေနတွင် စန်ိရတကုာလသို ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးရရိှပီးသည်မှာ 

၇၅ ှစ်ကာပီြဖစ်ေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရး၏ အသီးအပွင့်၊ အှစ်သာရများကိ ု

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ ြပည့်ြပည့်ဝဝ မခံစားကရေသးေပ။ လွတ်လပ်ေရးှင့် 

အတ ူေပ ေပါက်လာေသာ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များသည် ယေနထက်တိင်ုေအာင် 

ြဖစ်ပွားလျက်ရိှသြဖင့ ်မငမ်ိးချမ်းြခင်း၏ ဆိုးေမမွျားကိ ုတိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 

ခံစားေနကရသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့ ်တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး  လိုလား 

ေတာင့်တလျက်ရှိသည့ ် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး  ရရှိရန်ဦးတည်၍   ၂၀၂၂ ခုှစ်ကို 

ငိမ်းချမ်းေရးှစ်အြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။   ၂၀၂၂ ခုှစ်   ဧပီလ  ၂၂  ရက်ေနတွင် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက         တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ငိမ်းချမ်းေရးမိန်ခွန်းတစ်ရပ် ေြပာကားခဲ့ပီး 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများမှ ဥက   / ေခါင်းေဆာင်ဦးစီး အဖဲွဝင် ှစ်ဦး 

တိုှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ိုးသားပွင့လ်င်းစွာ ေဆွးေွးိင်ုေရး ဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်း 

ခဲ့သည်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

၏ ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ NCA တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ ခနုစ်ဖဲွှင့ ်လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းမရိှေသးသည့် 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ သုံးဖဲွတိုက ြပည်ေထာင်စအုကျိး၊ ေဒသအကျိး 

ကိုေဆာင်ရက်လိုသည့် စိတ်ဆ များြဖင့်   လာေရာက်ေဆွးေွးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အေကာင်းြပန်ခ့ဲပီး  တစ်ဖဲွချင်းစီအလုိက်  ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ်များသည်   

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက        တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ်ှင့ ်

ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ေတွဆုံေဆွးေွးေနပီြဖစ်သည်။

ေဆွးေွးပဲွများတွင် ငိမ်းချမ်းေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ြပည်သူလူထုဆ ှင့် 

ကိုက်ညီသည့ ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ်  ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ် 

များ၊ ဒီမုိကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တုိကုိ အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက် 

ေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ ေဒသခမံျား၏ လမူ စီးပွားြမင့တ်င်ေရးှင့ ်ေဒသတစ်ခခုျင်းမှ 

အစြပ၍ တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး စုေပါင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

အမိြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ

ကိ ုိုးသားပွင့လ်င်းစွာြဖင့ ်အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးိင်ုခဲ့ပီး ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် 

အြပသေဘာေဆာင်သည့်၊ ေကာင်းမွန်သည့် ေတွဆုံေဆွးေွးမ ရလဒ်များကို 

လက်ေတွေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ေတွဆုေံဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲများှင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည ်

ြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ရပ်လုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးကိ ု  ဦးတည် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့် တပ်မေတာ်သည် 

ငိမ်းချမ်းေရးတွင ်အားလုံးပါဝင်ိုင်ရန ်     အစ်အမဲတံခါးဖွင့် ကိဆိုလျက်ရှိပီး 

ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွသုိ ေရာက်ရိှလာြခင်းမရိှေသးသည့် NCA တွင် လက်မှတ် 

ေရးထိုးပီး တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ၊ လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းမရိှေသး 

သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများအေနြဖင့ ်တိုင်းြပည်အကျိး၊ ေဒသ 

အကျိးကုိကည့်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွတွင် ပါဝင်ေဆွးေွးုိင်ရန် ဇွန်လ ၁၄ 

ရက်ေန၌ ထပ်မံဖိတ်ေခ ခဲ့သည်။

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး ေကာင်းမွန်တုိးတက်မှသာ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ဘဝ  ြမင့်မားတိုးတက်ေရးကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။   တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအကျိးကိ ု    ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် 

တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ရိှရန်လိအုပ်ပီး  တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ုအြပည့အ်ဝ 

ရရိှိင်ုရန် ငမ်ိးချမ်းေရးသည် အေရးအကီးဆုံးကစိ ြဖစ်သည်။ ယခြုပလပ်ုေနေသာ 

ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများတွင် တိင်ုးြပည်၏ ပကတအိေနအထားှင့က်ိက်ုညီပီး 

ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည်များ၊   တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၏ 

ေတာင်းဆိုချက်များ၊ အမှန်တကယ် ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိသည်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း 

အေသးစိတ် အေကျအလည်ေဆွးေွးအေြဖရှာလျက်ရှိသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးတွင ်အားလုံးပါဝင်မှသာ တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှမည်ြဖစ်ပီး တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး လွတ်လပ်ေရး၏ အသီးအပွင့်များ၊ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ြခင်း၏ အကျိးရလဒ်များကုိ တန်းတူညီမ ခံစားုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ငိမ်းချမ်းသည့်  ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကီးကို   တည်ေဆာက်ိုင်ရန်  

အတွက် ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံး၏   အကျိးကိုေရှ ၍  ငိမ်းချမ်းေရးတွင ်

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။     ။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးတွင ်

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်

၁။ (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ေရ တံဆိပ် 

ဆွတ်ခူးေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ ြမန်မာအားကစားသမားများအား ိုင်ငံေတာ်မှ အားေပးဂုဏ်ြပချးီြမင့်သည့်အေနြဖင့် လူစီး 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ဝယ်ယူခွင့်ကိ ုအထူးကိစ ရပ်အေနြဖင့ ်ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေရ တဆံပ်ိဆရု အားကစားသမားများအား ြပည်တွင်းရိှ ေမာ်ေတာ်ယာ် Showroom ှင့ ်Sale Center များမှ စက်စွမ်းအား 

၂၀၀၀ စစီှီင့ေ်အာက်၊ CIF တန်ဖိုး(ဆိပ်ကမ်းေရာက်တန်ဖုိး) ကျပ်သန်ိး ၃၀၀ ှင့ေ်အာက် လစူီးေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးစ ီဝယ်ယ ူ

ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်ပတင်သွင်းယာ်မှတ်ပံုတင်ခအား ကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်သည-်

 (က)  န်ကားေရးမှး(ယာ်မှတ်ပုံတင်) - ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၁၄၂

 ( ခ) ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ယာ်မှတ်ပုံတင်) - ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၀၃၈

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင် ေရ တံဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ေသာ ြမန်မာအားကစားသမားများအား 

အထူးကိစ ရပ်အေနြဖင့် လူစီးေမာ်ေတာ်ယာ် ဝယ်ယူခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာ အသိေပးေကညာြခင်း

အာဆီယံဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ အစီအစ်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် ဂျာမနီိုင်ငံတိုမှ Software 

ကုမ ဏ ီSAP (Systems Applications and Products in Data 

Processing ) တိုပူးေပါင်းပီး “အာဆယီဒံစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ အစီအစ်” ( ASEAN Digital Em-

powerment - DE ) အား စတုတ စက်မ ေတာ်လှန်ေရးကာလ

အတွင်း လူငယ်များ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် 

၎င်းတိုအတွက် အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်းများ ေရရှည်တည်တံ ့

ခုိင်မဲေစရန်ရည်ရယ်၍ အွန်လုိင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်  

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိုပါအစီအစ်သို အသက် ၁၈ ှစ်မှ 

ှစ် ၃၀ ကား အာဆီယံိုင်ငံသားများ၊ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်င ံ

များရှိ  တက သိုလ်များတွင ်  လက်ရှိပညာသင်ကားေနသည့ ်

ေနာက်ဆုံးှစ် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား ( ဒပီလိမုာ၊ ဘဲွကိ၊ 

ဘွဲလွန်)၊ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများရှိ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 

ဘွဲရရှိပီး  အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေနသူများ၊ လက်ရှိအလုပ ်

လုပ်ကိုင်ေနပီး  ပိုမိုေကာင်းမွန်၍  ေရရှည်တည်တံ့သည့ ်

အလပ်ုအကိင်ုကိ ုရှာေဖေွနသမူျား၊ အွန်လိင်ုးမှတစ်ဆင့ေ်ြခာက်လ 

သင်တန်းကို ပီးေြမာက်ေအာင်   တက်ေရာက်ိုင်သူများှင့ ်

အဂ  လပ်ိဘာသာစကားကိ ုက မ်းကျင်ပိင်ုိင်ုစွာေြပာဆိေုရးသား

ိုင်သူများ ေလ ာက်ထားိုင်မည်ြဖစ်သည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ြပည့စ်ုသံည့ပ်ါဝင် 

လိုေသာ လူငယ်များသည ် ၂၀-၆-၂၀၂၂  ရက် ေနာက်ဆုံးထား 

ကာ bit.ly/ASEANDEformမှတစ်ဆင့် အမည်စာရင်းေပးသွင်း 

ိုင်ပီး အဆိုပါအစီအစ်ှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များကို 

အီးေမးလ်လိပ်စာ ilan.asqolani @aseanfoundation.orgသို 

ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်းိင်ုသည့အ်ြပင် အားကစားှင့ ်လငူယ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန  လငူယ်ေရးရာဦးစီးဌာန  တယ်လဖီန်ုးနပံါတ် 

၀၆၇-၃၄၁၃၉၅၀၊၀၉-၇၇၇၃၃၃၅၄၅၊ ၀၉-၄၂၅၃၂၅၁၃၃များသုိ 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။

                                                             သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ထိုေနာက်      ပအိုဝ်းအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ်   (PNLO)မှ 

ဒုတိယဥက   (၁)ှင့်အဖဲွဝင်များက  ယခု 

ကဲ့သို ငိမ်းချမ်းေရးေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ 

ပါဝင်ေဆွးေွးခွင့ရ်သည့အ်တွက်   အထူး 

ေကျးဇူးတင်ရိှသည့ ်  အေြခအေန၊  ပအိဝ်ုး 

အမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ  ်

(PNLO)အေနြဖင့်      ငိမ်းချမ်းေသာ 

နည်းလမ်းြဖင့ ် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု

အစ်လက်ခံထားသည့်   အေြခအေန     

ှင့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးေရး၊  

ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်ကိအုေြခခသံည့ ်

ြပည်ေထာင်စု    တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍    သေဘာထားတူညီချက ်

အြမင်များကို   ြပန်လည်ေဆွးေွးပီး       

ေဒသဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဆိုင်ရာများကို  

တင်ြပသည်။   ယင်းေနာက်   ငမ်ိးချမ်းေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊     ေဒသဖွံဖိးေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်   ပတ်သက်၍  

ှစ်ဖက်အြမင်များကိ ုရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက      တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  ပအိုဝ်းအမျိး

သားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ်(PNLO)

မှ ဒုတိယဥက   (၁)ှင့်  အဖွဲဝင်များအား 

အမှတ်တရ   လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ရာ ပအုိဝ်းအမျိးသား လွတ်ေြမာက် 

ေရးအဖဲွချပ်(PNLO)မှ   ဒတုယိဥက   (၁)

က  ေဒသထွက်လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ကို     ြပန်လည်ေပးအပ်ပီး     စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်

အဆုိပါ ပအုိဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက် 

ေရးအဖဲွချပ် (PNLO)မှ ဒုတိယဥက   (၁) 

ဦးေဆာင်သည့အ်ဖဲွသည်   ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ  ဖဲွစည်းေပးထား 

သည့်    ေကာင်စီဝင်များပါဝင်သည့ ်               

ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွ၊  အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတတုိီှင့်   

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များကုိ ဆက်လက် 

ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သတင်းရရိှ 

သည်။

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  ပအိဝ်ုးအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ်(PNLO)မှ  ဒတုယိဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင် ဦးေဆာင်သည့ ်   

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအားေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်  ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ ်

(PNLO)မှ  ဒုတိယဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင်တို အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူစုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကစ်။

ငမ်ိးချမ်းေရးေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ၏ ေတာင်းဆိခုျက်များ၊  ေဒသ 

ှင့ ် တိင်ုးြပည်အတွက် အမှန်တကယ်လိအုပ်ပီး  ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထိက်ုသည်များကိ ု ပွင့လ်င်းစွာြဖင့ ်အေကျအလည် 

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စအုကျိးကိေုရှး ၍ အြမင်ကျယ်ကျယ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးေဆာင်ရက်သွားကရန် 

လိသုည့အ်ေြခအေန၊ ြပည်သလူထူဆု ှင့က်ိက်ုညသီည့ ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် ကျင့သ်ုံးေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့် 

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာကား



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး (၅/၂၀၂၂)တွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ လာမည့် ှစ်ှစ် သုံးှစ်အတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမည်ဆိုပါက 

လာမည့် ငါးှစ်တာကာလခန်အတွင်း မိမိတိုိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလည်း တိုးတက်လာမည်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၆

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်း 

အေဝး(၅/၂၀၂၂)ကို    ယေန    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက်အမှာ 

စကားေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း၊ ေကာင်စအီဖဲွဝင်များြဖစ်က 

သည့်   ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊   ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  မိုးြမင့်ထွန်း၊ 

မန်းငိမ်းေမာင်၊  ဦးသိန်းွန် ၊  ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ 

ေဒ ေအးုစိန်၊ Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊  ေစာဒန်နီယယ်၊  ေဒါက်တာဗညား 

ေအာင်မိုး၊  ဦးေရ ကိမ်းှင့်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်၊  အတွင်းေရးမှး    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေအာင်လင်းေဒွး၊  တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်အတွက ်ငိမ်းချမ်းေရး

ေဆွးေွးပွဲများ ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်ေနမ 

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ  

များှင့်ပတ်သက်၍   ေဆွးေွးေြပာကားရာတွင ်

“ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲနဲပတ်သက်ပီး   ပီးခဲ့တဲ ့ 

ဧပီလ ၂၂ ရက်ေနက   က န်ေတာ်ထာဝရငိမ်းချမ်း 

ေရးကိ ုအေထာက်အကရူိင်ုဖိုအတွက် ငမ်ိးချမ်းေရး

ဖိတ်ေခ မ ြပလုပ်ခ့ဲပါတယ်။ အဲဒီေတာ ့အဲဒီကားထ ဲ

မှာပဲ  လက်မှတ်မထိုးရေသးတဲ့   အဖွဲထဲမှာေရာ၊ 

လက်မှတ်ထုိးပီးသား အဖဲွထမှဲာေရာ အစည်းအေဝး 

ကို အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်   မတက်ဘူးလို 

သေဘာထားထုတ်ြပန်ထားတဲ့အဖွဲရှိတယ်။  ဘာမှ 

မေြပာဘဲ ငိမ်ေနတဲ့အဖွဲလည်းရှိတယ်။ အဲဒီအဖွဲ 

ေတွထဲမှာလည်း တချိကလည်း လာချင်ကတယ်။ 

တကယ်ေဆွးေွးတဲ့အခါကျေတာ့ သူတိုထင်သလို၊ 

ထင်ထားသလိ ုမဟတ်ုဘူး။ မဟုတ်တ့ဲအခါကျေတာ့ 

ဒါဆုိရင်ေတာ့ သတူိုသွားပီးေတာ ့ေဆွးေွးလိက်ုရင် 

အကျိးရိှမယ်ဆုိတ့ဲ အြမင်မျိးေပ လာတ့ဲ တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေတွလည်း  ရှိပါတယ်။ 

အချိကလည်း ေရှကေဆွးေွးသွားတဲ့အဖွဲေတွကိ ု

အရိပ်အြခည်ကည့်ပီးေတာ့မ ှ    ဘာမှမေြပာဘဲနဲ  

ငိမ်ေနတဲ့  အဖွဲေတွေပါ့။  သူတိုကလည်း  ရှင်းရှင်း 

ေြပာရရင်ေတာ့  လာချင်တဲ့သေဘာေတာ့ရှိတယ်။ 

တစ်ဖွဲဆိုရင ်က န်ေတာ့်ကို ကားထဲမှာ  ဆက်သွယ် 

ပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိလည်း က န်ေတာ်တုိ အချင်းချင်း 

တိုင်ပင်ပီးေတာ့   တစ်ေနကပဲ   ေကညာချက ်

တစ်ေစာင်ထပ်ပီး ထုတ်ေပးလိုက်ပါတယ်။ လာိုင် 

ေအာင်လိုပါ။ တကယ်ေတာ့ က န်ေတာ်တိုကေတာ့ 

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ တယ်ဆိုတာ  တိုင်းြပည်က 

က န်ေတာ်တိုသွားေနတဲ့ ိုင်ငံေရးရည်မှန်းချက ်

ှစ်ချက်ရှိပါတယ်။   တစ်ချက်ကေတာ့  ပါတီစုံ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်     ခိုင်ခိုင်မာမာကျင့်သုံးေရးပါ။ 

ဒုတိယကေတာ့  ဒီမိုကေရစီနဲ   ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံတဲ့   ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရး။  ဒါ 

ိင်ုငေံရး ရည်မှန်းချက်ှစ်ခ။ု   ေမ ာ်မှန်းချက်ှစ်ခပုါ။ 

ထားတယ်။ ဒလီိပု ဲ ဖက်ဒရယ်လို ေြပာလိုရိှရင်လည်း 

အုပ်ချပ်ေရးနဲပတ်သက်တ့ဲ လုပ်ပုိင်ခွင့်နဲ  ပတ်သက် 

တာကို မ ေဝခံစားပီးေတာ ့ ခွင့်ြပေပးတာပါ။ ခိုင် 

အဆင့်ဆိုရင်   ဘယ်လိုလုပ်မယ်။  မိနယ်အဆင့်၊ 

ြပည်နယ်အဆင့ဆ်ိ ုဘယ်လိလုပ်ုမယ်။ ဒါမှမဟတ်ုလို 

ရိှရင်လည်း   ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသဆိ ုဘာလပ်ု 

မလဲ။ ြပည်ေထာင်စုဆိ ုဘာလုပ်မလဲ။  က င်းကျန် 

အာဏာရပ်ေတဆွိ ုြပည်ေထာင်စကု ဘယ်လိကုျင့သ်ုံး 

မလဲ စသည်ြဖင့ ်  ဒါေတွကို က န်ေတာ်တိုက ခွဲေဝ 

သတ်မှတ်ေပးတာ။ ဒါကိ ုမ ေအာင်လပ်ုေပးရတာပါ။ 

ဒါ ဖက်ဒရယ်စနစ်ပါပဲ။ အကမ်းဖျင်းေြပာရလုိရိှရင်။ 

ဒါေပမယ့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိေုသာ်လည်းပ ဲ ကမ ာမှာ 

ရှိတဲ့  ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံေတ ွ  တစ်ိုင်ငံနဲတစ်ိုင်ငံနဲ  

မတူကပါဘူး။  ဒါေကာင့ ်က န်ေတာ်တိုက  ြမန်မာ 

ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး ၎င်းတုိထံမှ ပစ တုိ ၃၀၁ လက်၊ ေမာင်းြပန် 

လက်နက်မျိးစုံ ၇၀၇၊    တူမီးေသနတ်   ၆၇၂ လက်၊ 

လက်လုပ်ေသနတ်   ၁၈၇၀  လက်၊    လက်လုပ် 

စန်ိေြပာင်းမျိးစု ံ၆၅၃ လက် စစုေုပါင်း လက်နက်မျိးစု ံ

၄၂၀၃ လက်ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါလက်နက်များမှ 

ေမာင်းြပန ်လက်နက်အများစုသည ် တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းအချိထံမှြဖစ်သည်ကို 

ေတွရိှရပီး အချိလက်နက်များမှာ ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ 

တင်သွင်းထားြခင်းြဖစ်သည်ကိ ု  ေတွရှိရေကာင်း၊ 

အကမ်းဖက်မ များကို   ှိမ်နင်းေဆာင်ရက်ရာတွင ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ၊  အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများမှ  ဝန်ထမ်းများှင့်  တာဝန်သိ 

ြပည်သမူျား ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းှင့ ်ေသဆုံးမ များ 

လည်းရိှခဲသ့ြဖင့ ်ထိက်ုသင့သ်ည့ ်ခစံားခွင့မ်ျားရရိှေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရ  အကမ်းဖက်သမား 

များှင့်    ဆက်စပ်လျက်ရှိသူများကိ ု    အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်မ များ ြပလပ်ုလျက်ရိှေကာင်း၊ မမိတိာဝန် 

ယူချနိ်ေနာက်ပိုင်းတွင ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသူများကို 

လွတ်ငမ်ိးချမ်းသာခွင့မ်ျား အကမ်ိကမ်ိေပးခဲေ့ကာင်း၊ 

သိုေသာ်  အချိသူများသည်   အကမ်းဖက်မ ှင့် 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ များတွင်    ကိုယ်တိုင်ပါဝင ်

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ လပ်ုေဆာင် 

လျက်ရှိသြဖင့်  ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း၍    အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  ထိုြပင်  အချိေသာ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို  လွန်လွန်ကးကး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများအား  ထိေရာက်ေသာြပစ်ဒဏ ်

များချမှတ်ခ့ဲပီး ဆက်လက်၍လည်း ထိေရာက်ေသာ 

ြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန်လိုအပ်မ 

စီးပွားေရးှင့်ပတ်သက်၍   မိမိတာဝန်ယူချနိ် 

ကာလအတွင်း  ကပ်ကပ်မတ်မတ်ြဖင့ ် ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊  ပီးခဲသ့ည့ ်ဒမီိကုေရစအီစိုးရ 

သက်တမ်းှစ်ခုတွင်  ကုန်သွယ်ေရးလိုေငွများရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ ကန်ုသွယ်မ လပ်ုငန်းများတွင် မမိတိိုိုင်င၏ံ 

သေဘာသဘာဝအရ အစိုးရမှပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည့်   အခန်းက  များ၊   လုပ်ငန်းများရှိသကဲ့သို 

ပုဂ လိကမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် ကုန်ထုတ်လပ်ုငန်း 

များလည်းရှိေကာင်း၊   အဆိုပါကာလများအတွင်း 

အစုိးရအေနြဖင့် ကုန်သွယ်မ ပုိေငွများ ြဖစ်ေပ ေသာ် 

လည်း ပုဂ လိကအေနြဖင့် ကုန်သွယ်မ လိုေငွများ 

ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ အဆိပုါေငေွကး 

များမှာ                                  စာမျက်ှာ ၅ သို 

ဒအီေပ မှာ က န်ေတာ်တို တပ်မေတာ်က ခိင်ုခိင်ုမာမာ 

ရပ်တည်ထားတဲအ့တွက်ေကာင့ ်ဒအီေပ မှာ အေြခခ ံ

ပီးေတာ့   မည်သည့်သေဘာထားကဲွလဲွတ့ဲ   အဖဲွ   

အစည်းမဆို  ေဆွးေွးလိုရပါတယ်။    အထူးသြဖင့ ် 

လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ေနတဲ့အဖွဲေတွကိုေတာ့ 

ဒသီေဘာထားေကာင့ ် က န်ေတာ်တိုက ဒါေတလွည်း 

ဖိတ်ေခ ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

“ေနာက်တစ်ခါ   ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံတဲ့    ြပည်ေထာင်စုေပါ့ေလ။   ဒီမိုကေရစီနဲ  

ဖက်ဒရယ်အုပ်ချပ်ေရးှစ်ခု    ေပါင်းစပ်ထားတဲ့ 

ြပည်ေထာင်စုကို   က န်ေတာ်တိုသွားကမယ်။    ဒီမို 

ကေရစမှီာလည်း တညူတီဲဒ့မီိကုေရစ ီအခွင့အ်ေရးေပး 

ရမှာ။ ဥပေဒအရပ ဲက န်ေတာ်တိုေပးကရတာ။ ဆိလုိ ု

တာကေတာ့ တူညီတဲ့ဒီမိုကေရစီ အခွင့်အေရးေပး 

ိင်ုငနံဲ  လိက်ုေလျာညေီထြွဖစ်တဲ ့ဖက်ဒရယ်အပ်ုချပ် 

ေရးစနစ်ကိုပဲ  က န်ေတာ်တိုသွားမယ်။ အားလုံး 

ကေတာ့ တူညီတဲ့အခွင့်အေရးရရမယ်၊  က န်ေတာ် 

ဒီလိုခံယူပီးေတာ ့ေြပာခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။”   ဟု 

ေြပာကားသည်။

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ

ြဖစ်ေပ ခဲ့မ ှင့် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့မ 

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များှင့်ပတ်သက်၍ 

၂၀၂၁ ခုှစ် မတ် ၃ ရက်မှ စတင်ြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ၏  အကမ်းဖက်မ  

ြဖစ်စ်ေပါင်း  ၁၁၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ေကာင်း၊   အဆိုပါ 

အကမ်းဖက်သမားများကုိ အေရးယူေဆာင်ရက်ခ့ဲမ  

အေနြဖင့် ဇွန် ၁၅ ရက်အထိ ြဖစ်စ်ေပါင်း ၇၀၀ ေကျာ် 

က န်ေတာ်တိုကေတာ့  ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ တယ်ဆိုတာ တိုင်းြပည်က 

က န်ေတာ်တိုသွားေနတဲ ့ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ချက်ရိှပါတယ်။ တစ်ချက် 

ကေတာ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာကျင့်သုံးေရးပါ။ ဒုတိယက 

ေတာ ့ဒမီိကုေရစနီဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲြ့ပည်ေထာင်စ ုတည်ေဆာက် 

ေရး။ ဒါ ိုင်ငံေရး ရည်မှန်းချက်ှစ်ခု။ ေမ ာ်မှန်းချက်ှစ်ခုပါ။ ဒီအေပ မှာ 

က န်ေတာ်တို တပ်မေတာ်က ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ထားတဲ့အတွက်ေကာင့် 

ဒအီေပ မှာ အေြခခံပီးေတာ ့မည်သည့သ်ေဘာထားကဲွလဲွတဲ ့အဖဲွအစည်းမဆိ ု

ေဆွးေွးလိုရပါတယ်



ဇွန်    ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

အစိုးရမှရရှိသည့်ေငွေကးများှင့်   အြခားေသာ 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်  ရရိှသည့ေ်ငေွကးများ 

ြဖစ်သြဖင့်  သတိထားေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်    မိမိတာဝန်ယူေဆာင်ရက်ချနိ်တွင်       

ကန်ုသွယ်မ ှင့ပ်တ်သက်၍ အချိေသာ မလိအုပ်သည့ ်

ပစ ည်းများ တင်သွင်းမ ကိ ု ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်ခ့ဲပီး 

လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ ည်းများကိုသာ တင်သွင်းေစခဲ ့

ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှစ၍ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ေမလအထိ ကုန်သွယ်မ ပိုေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ 

သန်း ၁၁၄၀ ြဖစ်ေပ ခဲေ့ကာင်း၊ ယခဘု  ာှစ်အတွင်း 

ြပည်ပိုင်ငံများသို   ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်အတွက ်

ေချးေငမွျား ရိှေနေသးေကာင်း၊ ိင်ုငအံတွက် ဝင်ေင ွ

များရရှိေအာင ် ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ် ပုဂ လိကပိုကုန်များ 

ြမင့တ်င်ေပးိင်ုရန်အတွက်  ပဂု လိကပုိကုန်လုပ်ငန်း 

များ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  မိမိတိုအေနြဖင့် 

ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  မိမိတိုအေန 

ြဖင့်   ြပည်တွင်းစီးပွားေရး   တိုးတက်လာေစရန် 

အားေပးေကာင်း၊ ြပည်တွင်းထွက်ကန်ုများကိ ုြပည်ပ 

သိုကုန်ကမ်းများ တင်ပုိြခင်းထက် ကုန်ေချာတင်ပိုြခင်း 

များကိုသာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်အတိုင်း 

ြပန်လည် လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနမ 

ဘဏ်လပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိိုတာဝန် 

ယူပီးေနာက်ပိုင်း ိုင်ငံေရးအရ ဆူပူမ များြဖစ်ေပ  

ခဲ့ြခင်းေကာင့ ် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ  တုံဆိုင်းသွားခဲ့ 

ေကာင်း၊    စိုးရိမ်ပူပန်မ များေကာင့ ်  အပ်ေငွများ 

ြပန်လည်ထတ်ုယြူခင်း၊ စီးပွားေရးအရ တိက်ုခိက်ုရန်  

အတွက်  ဘဏ်များရိှ ပိက်ုဆမံျားကိထုတ်ုယြူခင်းှင့ ်

ေငွေကးထုတ်ယူြခင်းများကိ ု သတ်မှတ်စည်းကမ်း 

များအတိုင်း  ေဆာင်ရက်မ မြပြခင်းများ  ြဖစ်ေပ  

ခဲ့သြဖင့်   ဘဏ်များပိလဲမ မရှိေစေရး    ကပ်မတ ်

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲရေကာင်း၊ ယခု ဇန်နဝါရီလ 

မှစ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ  ပုံမှန်အေြခအေနနီးပါး        

ြပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုပဟီဆုိုိင်ုေသာ်လည်း အချိ 

ေသာဘဏ်များ   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက ်

ဝန်ထမ်းအခက်အခဲများေကာင့် ဖွင့်လှစ်ုိင်မ အားနည်း 

ေနသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ 

ပုမှံန်ြပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ

ပညာသင်ကားိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ 

မမိတိိုအေနြဖင့ ်မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ရသည်မှာ 

ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးအားလံုး ပညာသင်ကား

ိုင်ေရးပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   ပညာသင်ကားိုင်ေရး 

အတွက် ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် 

ခ့ဲပီး ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များေကာင့် ြပန်လည် 

ပိတ်ထားခဲ့ရမ များလည်းရှိေကာင်း၊  ယခုှစ်တွင်  

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌  ေကျာင်းအပ်ှံသူများ 

တိးုတက်လာခ့ဲပီး ယခုအချန်ိအထိ ၆ ဒသမ ၇ သန်းခန်  

ေကျာင်းအပ်ှံပီး  ၆ ဒသမ ၃ သန်းခန်   ေကျာင်း 

တက်ေရာက်လျက်ရှိသြဖင့ ်၉၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း 

တက်ေရာက် ပညာသင်ကားလျက်ရိှေကာင်း၊  အချိ 

ေသာမိဘများမှာ  ပညာေရးအားေပးမ အားနည်း 

သည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ အေန 

ြဖင့်  ေကျာင်းေနသူများအနက်    သူငယ်တန်းမှ   

စတုတ တန်းအထိ ပညာသင်ကားသူမှာ ၆၀ ရာခိုင် 

 န်းခန်သာရိှပီး အလယ်တန်းပညာပီးဆံုးသူမှာ ၅၀ 

ရာခိုင် န်းခန်သာရှိေကာင်း၊        ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိ ုပညာသင်ကားေပးလျက်ရိှသည့ ် 

ဆရာ ဆရာမများကိ ုသက်ဆိုင်ရာဘွဲများအလိုက်

ခံစားခွင့်များ ေပးလျက်ရှိသကဲ့သို ေကျာင်းအုပ်ချပ ်

ေရးတွင် တာဝန်ရိှသည့် ပုဂ ိလ်များအားလံုးကုိ လစာ၏  

၁၀ ရာခိုင် န်းကို လစ် ခံစားခွင့်ေပးထားေကာင်း၊ 

အလားတ ူအြခားတက သိုလ်ေကျာင်းများကိုလည်း 

ခစံားခွင့မ်ျားေပးထားေကာင်း၊ ယခပုညာသင်ှစ်တွင် 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ    ယခင်ှစ်ထက် 

အေရအတွက ်ပိုမိုများြပားစွာပညာသင်ကားလျက ်

ရှိသြဖင့ ် ိုင်ငံအတွက်  ေကာင်းမွန်သည့်လက ဏာ

တစ်ခုပင်ြဖစ်ေကာင်း။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့်

ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးမ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍  မိမိတိုိုင်ငံ 

ယခုလအတွင်း ေရာဂါေတွရှိမ မှာ ပျမ်းမ အားြဖင့ ် 

သုည ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းသာရှိသည်ကိ ု ေတွရှိရ 

ေကာင်း၊ စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မ ှယခုလ ၁၅ ရက်အထိ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေတွရိှမ မှာ ၆၁၃၄၆၄ ဦး၊ ေသဆုံးသ ူ

၁၉၄၃၄ ဦးြဖစ်ပီး ယခလုအတွင်း ကိဗုစ်ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးမ မရိှေကာင်း၊ စတင်ြဖစ်ပွားချန်ိမှ ယေနအထ ိ

ပိုးေတွမ ရာခိုင် န်းမှာ ပျမ်းမ အားြဖင့ ်သုည ဒသမ 

၀၇ ရာခိုင် န်းသာရှိေကာင်း၊ ကမ ာေပ တွင် အချိ 

ိုင်ငံများ၌  ယေနအချနိ်အထိ  ြဖစ်ပွားလျက်ရှိပီး 

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ၅၉၂ သန်းခန်ှင့်  ေသဆုံးမ  

အေနြဖင့် ၆ သန်း ၃ သိန်း ေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့ ်    ကူးစက်မ  န်းများစွာ 

နည်းပါးပီး ထိုသို နည်းပါးရြခင်းမှာ ြပည်သူများ၏ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မ ၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်

အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏   အားကျိးမာန်တက်       

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊  

သုိေသာ် မိမိတုိအေနြဖင့် အချိေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်များကိ ု  လိက်ုနာရန်  လိအုပ်ေနေသး 

သည့်အတွက်   အချိစည်းကမ်းများကုိ  ဆက်လက် 

ထားရိှခဲေ့ကာင်း၊ ကူးစက်မ များ ထပ်မကံျဆင်းသွား 

ပါက စည်းကမ်းချက်များကိ ုထပ်မေံလ ာခ့ျေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ကာကွယ်ေဆးှင့်ပတ်သက်၍ 

ဝယ်ယူမ ှင့် လှဒါန်းမ များမှ ကာကွယ်ေဆး စုစုေပါင်း 

၇၈ ဒသမ ၂ သန်းရှိပီး ထိုးှံပီးစီးမ အေနြဖင့် ၆၄ 

သန်း ထိုးံှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးများထပ်မ ံ

ထိုးှံိုင်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ထိုးှံရန်ကျန်ရှိ 

သည့် ေဒသများတွင်  ထပ်မံထိုးှံိုင်ေရးကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ ြပည်နယ် 

ှင့် တိုင်းအလိုက ်တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့်လည်း  

တွန်းအားေပး ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။

အားကစားက  ြမင့်တင်ေရး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ 

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွတွင် ဆရုရိှခဲသ့မူျားကိ ုထိက်ုတန်စွာြဖင့ ်ဆမုျား 

ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း၊ အဆိပုါဆရုရိှခဲသ့မူျားထမှဲ 

ေရ တံဆိပ်ရရှိသူများအား  ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 

အထူးကိစ ြဖင့်ဝယ်ယူခွင့်ကုိ ခွင့်ြပေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ေရ တံဆိပ်ရရှိပါက မိမိတိုိုင်ငံ၏အလံကိ ု

အြခားိုင်ငံအလံများ၏အေပ မှ  လ င့်တင်ိုင်ပီး        

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိုြမင့်တင်ိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေရ တံဆိပ် 

ရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင်ခဲ့သူများကိ ုယခုကဲ့သိုအထူး 

အခွင့်အလမ်းများ ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ေနာင်လာ 

မည့် (၃၂)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပွဲတွင်လည်း   ေအာင်ြမင်မ များရရှိိုင်ေရး၊ 

အားကစားသမားများအေနြဖင့ ်အစွမ်းကန်ုေလက့ျင့ ်

အားထတ်ု ကိးပမ်းလျက်ရိှသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက်     ကိးစားအားထုတ်ိုင်ေစေရးအတွက ် 

မိမိတိုအေနြဖင့ ်  အားကစားက  ကို     အားေပး

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အလိုက ်  အားကစားပိင်ပွဲများကိုလည်း 

ကျင်းပြပလုပ်လျက်ရှိသည့်အြပင ်         စိန်ရတု 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ် အားကစားပိင်ပွဲ 

များကိုလည်း ိုဝင်ဘာလှင့်  ဒီဇင်ဘာလတိုတွင် 

ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      အဆိုပါ 

အားကစားပိင်ပွဲများမ ှ    ထွက်ရှိလာသည့ ်  စံချနိ် 

ေကာင်းမွန်သည့် အားကစားသမားများကုိ ေရးချယ်၍ 

ိုင်ငံ့လက်ေရးစင်    အားကစားသမားများအြဖစ ်

အားြဖည့ ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးက  

ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်မ 

မိမိတိုိုင်ငံတွင်   အများေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းမှာ  စိက်ုပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိ ု

အေြခခံသည့်  ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသည ် အဓိကကျ 

ေကာင်း၊    အြခားလုပ်ငန်းများမှာ  ရင်းှီးြမပ်ှံေငွ၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားှင့်  လူသားအရင်းအြမစ်များ 

အပါအဝင် အြခားအရင်းအြမစ်များလုိအပ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံတွင် စိုက်ဧကေပါင်း ၃၃ သန်းခန်ရှိပီး 

သီးထပ်စိက်ုဧက ၁၁ ဒသမ ၇ သန်း၊   သီးညပ်စိက်ုဧက 

၃၄ သန်းေကျာ် ရှိသြဖင့် စုစုေပါင်း စိုက်ဧက ၄၈  

သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊   စိုက်ဧကများအားလုံးတွင ်

သီးထပ်စိုက်ပျိးမ များ  ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက 

စုိက်ပျိးေရးထွက်ကုန်များ ပုိမုိတုိးတက်လာမည့်အြပင် 

အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်းများလည်း  တိုးတက်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

သန်းေခါင်စာရင်းအရ  မိမိတိုိုင်ငံတွင ်  ိုင်ငံ့ 

လဦူးေရ၏ ၅၃ ရာခိင်ု န်းခန်သည် အမျိးသမီးများြဖစ် 

ကပီး အမျိးသမီးများ၏  အခန်းက  ကိုြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်၍  ၎င်းတို၏လုပ်အားများကိ ု အသုံးချ 

ိုင်ရန်လိုေကာင်း၊  ရှိပီးေြမများေပ တွင်  စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအကျိးရိှရိှ ေဆာင်ရက်ိင်ု 

မည်ဆိုပါက စိုက်ပျိးေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များကို 

ထုတ်လုပ်၍ ြပည်ပိုင်ငံများသို တင်ပိုေရာင်းချိုင ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်

ေြမများ လုေံလာက်စွာရိှေကာင်း၊ ရိှပီးစိက်ုဧကများ  

တိုးချဲြခင်းထက်      အထွက် န်းများတိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါက ိုင်ငံအတွက်များစွာ အကျိးရှိ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများတွင် မျိး၊  

ေြမ၊ ေရ၊ နည်း စသည်တိုသည် အဓိကကျေကာင်း၊  

ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် 

မျိးေကာင်းမျိးသန်များရရှိေအာင ်စ်ဆက်မြပတ် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိ ု   ေတွရှိရပီး   

ဆက်လက်သုေတသနြပလုပ်ရန်အတွက ်      မိမိ 

အေနြဖင့်  အားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်၍   မိမိတိုိုင်ငံတွင် 

ွားအေကာင်ေရ ၁၀ သန်းေကျာ်ခန်ရှိပီး  အြခား 

က ဲ၊ ဝက်၊ ကက်များလည်း အေရအတွက်များစွာရှ ိ

ေကာင်း၊ အဆိပုါ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအကျိး 

ရှိရှိအသုံးချရန်လိုေကာင်း၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

မှထွက်ရှိသည့်  စွန်ပစ်ပစ ည်းများမှ  စိုက်ပျိးေရး 

အတွက် လိုအပ်သည့်  ဇီဝေြမဩဇာများရရှိေရး 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုက်ပျိးေမွးြမေရး

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် Skill Labor 

များှင့် ပညာရှင်များလည်းလုိအပ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့ ်

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ်   သင်တန်း 

ေကျာင်းများှင့ ်တက သိလ်ုများ တိုးချဲဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  မိိုးဖလာ 

စုိက်ပျိးနည်းများ  အသံုးြပြခင်းထက်  ေခတ်မီနည်း 

စနစ်များ ေြပာင်းလဲအသုံးြပ၍ စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများကို    ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင ်

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ  လာမည့ ်ှစ်ှစ် 

သုံးှစ်အတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမည်ဆိပုါက 

လာမည့ ်ငါးှစ်တာကာလခန်အတွင်း  မမိတိိုိုင်င၏ံ 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများလည်း  တိုးတက်လာမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း 

ေစေရးအတွက်  ဓာတ်ေြမဩဇာများ လံုေလာက်စွာ 

ရရှိေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ေကျာက်မီးေသွးအသုံးြပ၍    ဓာတ်ေြမဩဇာ 

ထုတ်လုပ်ပီး ယင်းမှစွန်ပစ်အပူြဖင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်

အားထုတ်လုပ်ိုင်သြဖင့ ် ေဆာင်ရက်ရန် ကိးပမ်း 

လျက်ရှိေကာင်း၊   မိမိတိုိုင်ငံတွင်    သဘာဝ 

ဓာတ်ေြမဩဇာထုတ်လုပ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ဆိုပါက ိုင်ငံအတွက် များစွာအကျိးရှိမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေရသုံးစဲွမ ှင့ပ်တ်သက်၍ သဘာဝေရချိကိ ု

အကျိးရှိစွာ   အသုံးချရန်လိုေကာင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

အထက်ပိုင်း အညာေဒသများတွင်    မိုးနည်းပီး 

ေရရှားပါးမ များြဖစ်ေပ သည့် ေဒသများရှိသကဲ့သို 

မိုးများသည့ ်    အရပ်ေဒသများြဖစ်သည့ ်     ရခိုင်၊ 

တနသ  ာရီတိုတွင် ေရချိရှားပါးမ များြဖစ်ေပ လျက် 

ရှိေကာင်း၊ ေရချိရှားပါးမ ေလ ာ့ချိုင်ေရး မိုးေရ 

ေလှာင်ကန်များ  ြပလုပ်၍   ေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်သကဲ့သို    သဘာဝေရအရင်းအြမစ်များကိ ု

အကျိးရှိစွာြဖင့ ်  အသုံးချရန်လိုေကာင်း၊    စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို        စနစ်တကျြဖင့် 

ေဆာင်ရက်၍   ကုန်ထုတ်လုပ်မ များကို    တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်    အားလုံးဝိုင်းဝန်း        

ကိးပမး်ေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာငး်   မာှကား    

သည်။

ထိုေနာက်   ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဦးသိန်းွန် ၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ Jeng 

Phang ေနာ်ေတာင်၊ ေဒ ေအးုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ဦးေမာင်းဟာှင့် ေစာဒန်နီယယ်တုိက သာသနာ့ွယ်ဝင် 

ရဟန်းသံဃာများ၊ ကုိရင်ှင့် သီလရှင်များအကမ်းဖက် 

သတ်ြဖတ်ခံရမ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပစ်မ ကျးလွန်သူ 

များကို ထိေရာက်သည့်ြပစ်ဒဏ်ေပးုိင်ေရးအတွက် 

ဥပေဒြပ  ာန်းိင်ုေရး၊ မိြပှင့ေ်ကျးလက်ေဒသများ 

တွင်ဆရာဝန်လုိအပ်ချက်ကုိ အေထာက်အကူြပုိင် 

ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးမှးများ ြဖည့တ်င်းခန်ထား 

ေပးေရး၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် 

ဖဲွစည်းထားေသာ တုိင်းရင်းသားစာေပှင့် ယ်ေကျးမ  

အဖွဲဝင်များ     ပါတီိုင်ငံေရးကင်းရှင်းေစေရး၊ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင ် ကျင်းပသွားမည့ ် ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပွဲတွင ်    ြမန်မာ့ိုးရာြခင်းလုံးအားကစားနည်း 

ထည့သွ်င်းယှ်ပိင်ိင်ုေရး သက်ဆိင်ုရာ ိင်ုငတံကာ 

အားကစားအဖဲွများှင့ ်လိအုပ်သည့ ်ကိတင်ညိ  င်း 

မ များ ေဆာင်ရက်ေရး၊           စာမျက်ှာ ၆ သို 

 ပဂု လကိပိုကန်ုလပ်ုငန်းများ တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုေရး မမိတိိုအေနြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   မိမိတိုအေနြဖင့်   ြပည်တွင်း 

စီးပွားေရး တိုးတက်လာေစရန် အားေပးေကာင်း၊  ြပည်တွင်းထွက်ကန်ု 

များကို ြပည်ပသို ကုန်ကမ်းများတင်ပိုြခင်းထက် ကုန်ေချာတင်ပိုြခင်း 

များကိုသာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 ေကျာက်မီးေသွးအသုံးြပ၍ ဓာတ်ေြမဩဇာထတ်ုလပ်ုပီး  ယင်းမှစွနပ်စ် 

အပြူဖင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုိင်ုသြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရန် ကိးပမ်း 

လျက်ရှိ၊  မိမိတိုိုင်ငံတွင်  သဘာဝဓာတ်ေြမဩဇာထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိုပါက ိုင်ငံအတွက် များစွာအကျိးရှိမည်

 စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို  စနစ်တကျြဖင့်  ေဆာင်ရက်၍ 

ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ များကိ ုတိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်သြဖင့ ်အားလုံး 

ဝိုင်းဝန်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်



ဇွန်  ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်  ၁၆

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုင ံ

ေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ 

ေနြပည်ေတာ်၌  ေရာက်ရှိေနသည့်   ရခိုင်ြပည ်

လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ(ALP)မှ ဒုတိယဥက    ေစာြမ 

ရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စား

လှယ်အဖဲွသည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ 

ေလေကာင်းခရီးြဖင့်    ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား  

သည်။

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

အဆိပုါ ရခိင်ုြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP)

မှ ဒုတိယဥက    ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား  အမျိးသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရး  ေကာ်မတီအဖဲွဝင်ှင့်  တာဝန်ရိှသူများ၊ 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အပုညာ 

ဦးစီးဌာနမှ တုိင်းရင်းသား တုိင်းရင်းသူများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ငိမ်းချမ်း ေရးကိုလိုလားသည့် ေဒသခံ 

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

 ြမန်မာိင်ုငရိှံ  အားကစားအဖဲွချပ်များ ြပန်လည်စစိစ် 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ေရး၊  စာသင်ေကျာင်းများတွင ်

လူငယ်အသိပညာြမင့်တင်ေရး        ေဆွးေွးပွဲများ 

စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်ေရး၊ တရားဝင်ဖွဲစည်း 

ထေူထာင်ထားေသာ ိင်ုငေံရးပါတမီျား ရပ်တည်ိင်ု 

ေရးအတွက်  လိုအပ်ေနသည့်  အခက်အခဲများကို 

သက်ဆုိင်ရာက ဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ေပးေရး၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်စစ်ေတွမိ ကန်ေတာ်ကီး 

ေရသွယ်ယူရရှိေရးအတွက ်     လိုအပ်ချက်များကိ ု

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးုိင်ေရး၊ မင်းတပ်ေဒသမှ 

ပင်စင်စားများ  အငိမ်းစားလစာ   ထုတ်ယူိုင်ေရး 

အတွက် ကာလသတ်မှတ်ချက်များကိ ုေြဖေလ ာေ့ပး 

ေရး၊ ေကျာင်းသားများ လုံ ခံေအးချမ်းစွာ စာသင်ကား 

ိုင်ေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရက်ေပးေရး၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေကာင့ ်ထခိိက်ုနစ်နာခဲရ့သည့ ်အေြခခအံလပ်ုသမား 

များ ိုင်ငံကူး Passport ြပလုပ်ရာတွင် ြမန်ြမန် 

ဆန်ဆန်ရရိှေစေရး၊ ကယားြပည်နယ် ငိမ်းချမ်းေရး 

အတွက် ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူများှင့ ်ေဆွးေွး 

ညိ  င်းိုင်ေရး ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍   ိုင်ငံ

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က  သာသနာ့ွယ်ဝင်များအား အကမ်း 

ဖက်သတ်ြဖတ်သူများကိ ု  ထိေရာက်သည့်ြပစ်ဒဏ ်

များချမှတ်ိုင်ရန်    အထူးတရားုံးများဖွဲစည်း၍ 

အြမင့်ဆံုးြပစ်ဒဏ်ေပးေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်ပတ်သက်၍    ေရးေကာက်ပွ ဲ

ဥပေဒှင့်  ိုင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ 

များတွင်  သင့်ေလျာ်သလိုြပင်ဆင်ပီးမှသာ အဆိုပါ 

ဥပေဒသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း    စီမံေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက် 

မ အပုိင်းှင့်ပတ်သက်၍ မိြပှင့် ေကျးလက်ဆရာဝန် 

လိအုပ်ချက်များအတွက် လက်ေထာက်ကျန်းမာေရး 

မှးများ ြဖည့တ်င်းိင်ုေရးှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ြပည့်မီေရးအတွက် စီမံချက်ချေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊    ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင ်  ကျင်းပမည့ ်

(၃၂)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွ 

တွင် ြမန်မာ့ိုးရာြခင်းလုံးအားကစားနည်း ထည့သွ်င်း 

ယှ်ပိင်ုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုငအံားကစားအဖဲွချပ်များ ြပန်လည်ဖဲွစည်း 

ေရးအတွက်လည်း       သက်ဆိုင်ရာေဒသတွင်းှင့ ်

ိုင်ငံတကာ  အဖွဲအစည်းများှင့်   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      စာသင် 

ေကျာင်းများတွင်  လူငယ်အသိပညာြမင့်တင်ေရး 

ေဆွးေွးပဲွများ ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး ေကျာင်းဖွင့ရ်ာသ ီ

ေနာက်ပိုင်းတွင် စီမံေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။ 

ေရှင့ပ်တ်သက်၍ ေရရှားပါးသည့ေ်ဒသများတွင် 

မိုးေရစုေဆာင်း၍   အသုံးြပသည့ ် နည်းလမ်း၊ ေြမ 

ေအာက်ေရထိန်းသိမ်းသိုေလှာင ်     အသုံးြပသည့ ်

နည်းလမ်းများ ကဆံေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ 

စစ်ေတွမိ ကန်ေတာ်ကီး ေရရရိှေရးှင့ပ်တ်သက်၍ 

လုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ပသို သွားေရာက်လပ်ုကိင်ုသည့ ်

အလုပ်သမားများ Passport ရရှိရန် ကန် ကာေနရ 

ြခင်းသည် ယခကုာလတွင်  ြပည်ပထွက်ခွာမ များြပား 

ေနသည့်အတွက်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတုိုိင်ငံသားများ 

တတ်ိင်ုသမ  ြပည်တွင်းတွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ုိင်ုရန် 

အတွက် အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်းများ ေဖာ်ေဆာင် 

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသို ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း 

ြဖင့် ြပည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မ  လုပ်ငန်းများလည်း 

တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ကယားြပည်နယ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ပါဝင်သင့ ်ပါဝင်ထိက်ုသမူျားကိ ု

ဖိတ်ေခ ေဆွးေွးသွားရန်လိုေကာင်း       ြပန်လည် 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။   

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က  နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင်  ုိင်ငံ၏လူသားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိး 

ေရးအတွက် ခိင်ုအဆင့မ်ျားတွင် စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးှင့ ်နည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ် 

ိင်ုေရး သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်ေဆွးေွးေန 

ေကာင်း၊  အဆိပုါေကျာင်းများမှ ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင် 

သူများကုိ   စုိက်ပျိး၊  ေမွးြမေရးှင့်  နည်းပညာသိပ ံ 

ေကျာင်း၊ ယင်းမှတစ်ဆင့ ်ေကာလပ်ိှင့ ်တက သိလ်ုတို 

သို ဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွေြဖဆိ၍ု ဆက်လက်တက်ေရာက် 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုမှ 

သာ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက် လိအုပ် 

သည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ  ဖံွဖိးတုိးတက်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ေရလံုေလာက်စွာရရိှေရးှင့်စပ်လျ်း၍ လုိအပ် 

ချက်ရှိသည့်  ေဒသများတွင ်  ိုင်ငံေတာ်အပိုင်းက 

တတ်ိုင်သမ      စီမံေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ မိအလိုက်၊  ရပ်ကွက်အလိုက်၊ ေနအိမ် 

အလိက်ုလည်း မုိးေရခံေရကန်၊ ေရစကုန်၊ ေရေလှာင် 

ကန်များ တည်ေဆာက်သုံးစွဲရန် စီမံေဆာင်ရက်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စုေဆာင်းထားသည့် ေရများကို 

လည်း အေလအလွင့မ်ြဖစ်ေစရန် ေခ တာသုံးစဲွကရန် 

လိုေကာင်း။

ပညာေရးှင့်ပတ်သက်ပီး   စိန်ေခ မ များစွာရှ ိ

ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစစီနစ်တွင် ပညာေရးသည် အေရး 

ပါသည့်က  မှ ပါဝင်ေကာင်း၊  ေကျာင်းေနအရယ ်

ကေလးတိုင်း   KG +9   အဆင့်    တတ်ေြမာက်ရန ်

လိုေကာင်း၊ ပညာသင်ယူမ  အခွင့်အလမ်းများရရှိ 

ေအာင် ဖန်တီးေပးရန်လိုေကာင်း၊ ယင်းမှ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာေရးစနစ်သို      ဆက်လက် 

ကူးေြပာင်းိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်အလိုက ်        တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

တွန်းအားေပးေဆာင်ရက်သွားရန ်လိုအပ်ေကာင်း 

ြဖင့် မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ(ALP)မှ ဒုတိယဥက    ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ြပည်သမူျားက “ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုရရိှေရးသည် 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးသည်   ိုင်ငံသားအားလုံး၏ 

ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီးငိမ်းချမ်းဖို 

ေတွဆုေံဆွးေွးကပါစို၊ တိင်ုးရင်းသားေတ ွစည်းလုံး 

မှ ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ” စသည့် စာသားပါ 

ဆိုင်းဘုတ်များ   ကိုင်ေဆာင်၍   လည်းေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များ ကိင်ုေဆာင်၍လည်းေကာင်း 

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်၌   ပိုေဆာင် တ်ဆက်က 

သည်။ 

ကိဆို

ထိုေနာက် ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ 

(ALP)မှ ဒုတိယဥက    ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင် 

သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် စစ်ေတ ွ

မိသို ေရာက်ရှိရာ အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

စစ်ေတွတပ်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ တိင်ုးရင်းသား  ယ်ေကျးမ အဖဲွများှင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးကိလုိလုားသည့ ်ေဒသခြံပည်သမူျားက 

“ြပည်ေထာင်စုကီး ငိမ်းချမ်းဖုိ ေတွဆံုေဆွးေွးက 

ပါစို၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ကီး  ဖွံဖိးတိုးတက်ငိမ်းချမ်း 

ပါေစ၊   ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲ   ေအာင်ရမည်၊ 

တိုင်းရင်းသားေတွစည်းလုံးမ ှ    ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းရ၊ ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးသည် ြပည်သလူထူ ု

တစ်ရပ်လံုး၏ ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်” စာသားပါ 

ဆုိင်းဘုတ်များ ကုိင်ေဆာင်၍ စစ်ေတွေလဆိပ်တွင် 

ကိဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၆ 

(၁၃) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီအံေသး 

စား၊ အငယ်စားှင် ့အလတ်စား စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေရးေကာ်မတီ   ညိ  င်းအစည်းအေဝးှင့် 

ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများကိ ု  အာဆယီ ံ

အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးက ကီးမှး၍ ဇွန် ၁၃ 

ရက်မှ စတင်ပီး Virtual စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 

ရာ စက်မ ဝန်ကီးဌာန စက်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးသန်ိးေဆကွ အလှည့်ကျဥက    

အြဖစ် တက်ေရာက်ေဆာင်ရက်သည်။ 

အစည်းအေဝးများတွင ်  အာဆီယံ 

ေဒသတွင်း အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် 

(၁၃)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စား
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး ကျင်းပ

အလတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ASEAN Strategic 

Action Plan for SME Development 

(2021-2025) အရ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့် အစီအစ်များ၊ ှစ်အလိုက် ဦးစား 

ေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်  လပ်ုငန်းစ် 

များ အလိက်ုေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ မတ်ိဖက် 

ိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့် စီမံကိန်းများ၊  ေရှဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်မည် ့လုပ်ငန်းစ်များ၊ ေဒသ 

တွင်း      ိုင်ငံများအလိုက ်   ဦးေဆာင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည့်  အေသးစား၊   အငယ်စားှင့် 

အလတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိး  

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ  စီမံကိန်းများ၏ 

အေြခအေနများကိ ုေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့က 

သည်။

ေလးရက်ကာကျင်းပခဲ့

ယင်းအစည်းအေဝးများသုိ အာဆီယံ 

ိုင်ငံများမှ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် 

အလတ်စား      စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက်  ဦးေဆာင် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ 

မိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင် ့  ိုင်ငံတကာအဖွဲ 

အစည်းများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံမှ   တာဝန်ရှိသူများ   တက်ေရာက ်

ေဆွးေွးခ့ဲသည်။  အဆုိပါအစည်းအေဝး 

များကို တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ် ကျင်းပ 

လျက်ရှိပီး ေဒသတွင်း အာဆီယံိုင်ငံ 

များမှ အိမ်ရှင်ှင့်  ဥက   တာဝန်များကို 

အလှည့်ကျ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ယခအုစည်းအေဝးကိ ုြမန်မာိင်ုငကံ 

အလှည့်ကျဥက   အြဖစ်   ေဆာင်ရက်၍ 

ဇွန် ၁၃ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထ ိေလးရက်ကာ 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၆

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်အား ကလုသမဂ  ကေလးများရန်ပုေံင ွ

အဖွဲ (United Nations Children’s Fund- UNICEF) ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မည့် Mr. Marcoluigi Corsi က ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌  ယေနနံနက် 

၁၁ နာရီတွင် လာေရာက်ဂါရဝြပ ေတွဆုံခဲ့ပီး  ၎င်း၏ခန်အပ်လ ာကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှအဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၆

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေဒသဆိုင်ရာ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးှင့ ်     “ASEAN 

Tourism Awards” ဆုများ  ေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို   ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ေရှးဦးစွာ ေနြပည်ေတာ်ေဒသဆုိင်ရာခရီးသွား

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်က ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ 

စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရးကိ ုရည်ရယ်၍ 

ြပလပ်ုြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွားက   

အေနြဖင့်  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း  ခရီးစ်ေဒသများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက်   ယခင်ရှိပီးေသာ 

ခရီးစ်ေနရာေဒသများအြပင်  အပန်းေြဖ  အနားယူ 

ိုင်ေသာ ခရီးစ်ေနရာအသစ်များကိ ုေဖာ်ထုတ်ိုင် 

ေရး၊ သဘာဝကိုအေြခခံေသာ၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးကို အေြခခံေသာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊  ရပ်ရာ 

လထူအုေြခြပ ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ ေဖာ်ေဆာင်ိင်ု 

ေရးကိုလည်း  စ်ဆက်မြပတ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၆

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးြမင့စ်ိုးသည် ဇွန် ၁၅ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင် တာဝန်ရှိသူများှင့်အတ ူ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

က၏ီ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

များကို ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။ 

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်

ေရှးဦးစွာ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးြမင့စ်ိုးှင့အ်ဖဲွသည် 

ဟသ  ာတခိင်ု ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး တိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနုံးသို ေရာက်ရိှပီး ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  သမဝါယမအသင်းစခုျပ်မှ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ေ်တွဆုစံ် ဟသ  ာတခိင်ု တာဝန် 

ရှိသူများက ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ များ တင်ြပရာ ဒုတိယ 

ဝန်ကီးက လိုအပ်သည်များ ြဖည့်စွက်မှာကားကာ 

ဝန်ထမ်းများအား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်သည်။

ဆက်လက်၍   ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

အဂ  ပူမိနယ် ေရ ေတာင်စုေကျးရာသို  ေရာက်ရှိပီး 

ေဒသခံြပည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုစံ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရး ဦးစီး 

ဌာန ခုိင်မှးက မကျးီကုန်းေကျးရာအုပ်စု  အိမ်ေြခ  

၁၀၇ အိမ်(လူဦးေရ  ၃၅၄)ဦး ရှိေသာ ေရ ေတာင်စု 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ထံသို 

ကုလသမဂ ကေလးများရန်ပုံေငွအဖွဲ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်က 

ခန်အပ်လ ာ လာေရာက်ေပးအပ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေဒသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီ အစည်းအေဝးှင့် 

“ASEAN Tourism Awards” ဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေကာင်း၊ လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ြ်ပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊  ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာနတို   ပူးေပါင်းစီစ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေသာ   မသန်စွမ်းသူများအတွက ်  အဟန်  

အတားမ့ဲ ခရီးသွားလာုိင်ေရး Barrier Free Tourism 

ကို ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ   ခရီးစ်ေနရာများ၊  ဟိုတယ် 

ှင့်တည်းခိုရိပ်သာများတွင ်  ထည့်သွင်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးကိ ု  စစီ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊  ေနြပည်ေတာ်အတွင်း ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းက        ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ် 

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊    ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှ   အကံြပေဆွးေွး 

ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စေီဒသဆိင်ုရာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီ        ဒုတိယဥက    

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင ် ဦးေဇယျာလင်းှင့ ်

အတွင်းေရးမှး ေဒါက်တာသန်းေဇာ်တိုက  က   

အလိုက် ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ဆက်လက်၍  “ASEAN Tourism Awards” 

ဆုချးီြမင့်ပွ ဲ အခမ်းအနားကျင်းပရာ  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဥက       ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်က 

အာဆီယံ MICE Venue  စံ န်းဆု (ASEAN MICE 

Venue Standard, Category: Exhibition Venue)၊ 

အာဆီယံ MICE Venue  စံ န်းဆု  (ASEAN MICE 

Venue Standard, Category: Meeting Room

(2022-2024)၊ အာဆီယံသန်ရှင်းေသာမိေတာ်များ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်းစံ န်းဆ ု  (ASEAN Clean Tourist 

City Standard Award)   ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင ်  ဦးေဇယျာလင်းက  

အာဆယီအံစမ်ိးေရာင်ဟိတုယ်များစံ န်းဆ(ု ASEAN 

Green Hotel Standard Award)၊ အာဆီယံ MICE 

Venue စံ န်းဆု (ASEAN MICE Venue Standard, 

Category: Meeting Room)ကိုလည်းေကာင်း 

ေပးအပ်ခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာဆုရရှိသူများက  လက်ခံ 

ရယူခဲ့ပီး ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ုိင်က နိဂံုးချပ်အမှာစကားေြပာကားခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၏ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
ေကျးရာအား ေခတ်မစီြံပေကျးရာ (SMART Village) 

အြဖစ်     အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များကိုလည်းေကာင်း၊  ဦးစီးဌာနများမ ှ

ဒတိုယ န်ကားေရးမှးချပ်များက မိမိတုိသက်ဆုိင်ရာ 

က  များအလိုက ်  ေဆာင်ရက်ေပးမည့ ်  လုပ်ငန်း 

စ်များကိုလည်းေကာင်း၊  ေဒသခံြပည်သူများက 

ေကျးရာ၏ လက်ရှိေဆာင်ရက်ေနသည့်  လုပ်ငန်း 

များှင့ ်ေကျးရာ၏ လိအုပ်ချက်များကိလုည်းေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   ဒုတိယဝန်ကီးက   ေပါင်းစပ်

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးပီး ေရ လဝန်းစုိက်ပျိးေရးှင့် 

အေထွေထွသမဝါယမအသင်း  လီမိတက်အတွက ်

ေထာက်ပံ့ေငွများှင့် ေကျးရာဖွံဖိးတိးုတက်ေရး

စမီကံန်ိး (VDP) ြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းစ်များ 

အတွက် ေထာက်ပ့ံေငွများအား ေကျးရာလူထုကုိယ်စား 

ေကျးရာေခါင်းေဆာင်ထံ ေပးအပ်သည်။ ဆက်လက်၍ 

ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် ေရ ေတာင်စေုကျးရာ၏  

သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွေတာ်၌  သစ်ပင်များ  စုိက်ပျိးခ့ဲက 

သည်။

ေပးအပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက်      ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် 

ေလးမျက်ှာမိနယ်     ေလှာ်ကထားေကျးရာရှိ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသုိ  ေရာက်ရိှပီး 

ေကျာင်းအုပ်ကီး၊  ဆရာ ဆရာမများှင့်ေတွဆံုကာ 

ဒုတိယဝန်ကီးက   ေကျာင်းဆုေပးပွဲအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရးအတွက် အလှေငွကျပ်  ၁၀ သိန်းှင့် 

စာအုပ်စာေစာင်များ၊   ေရကည်မိနယ ်   သီတာ 

ကုန်းြပင်  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသို 

သွားေရာက်၍ စာအပ်ုစာေစာင်များ ေပးအပ်လှဒါန်း 

သည်။

ဆက်လက်၍  ပသုမ်ိမိ   သမဝါယမစာရင်းေရး 

စာရင်းကိုင်  သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းသို 

ေရာက်ရှိပီး ေကျာင်အုပ်ကီး၊  ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရိှသူများှင့် ေတွဆုံ၍ ဇွန် ၁၆ 

ရက်တွင် ဖွင့လှ်စ်ိင်ုရန်   ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးကာ    သင်တန်းသား 

သင်တန်းသမူျားှင့ ်    ခင်မင်ရင်းီှးစွာ    တ်ဆက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်  ၁၇၊   ၂၀၂၂

၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာချက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၆

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ၁၃၈၄ 
(၂၀၂၂) ခုှစ်အတွက် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲတွင် သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်များှင့ ်
လူပုဂ ိလ်များ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခဲ့ကရာ ပထမကီးတန်းတွင် ေြဖဆိုသူ ၅၃၈၈ ဦးအနက် ၁၃၇၁ ဦး 
ေအာင်ြမင်၍  ၂၅ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင် န်း၊ ပထမလတ်တန်းတွင် ေြဖဆိုသူ  ၆၀၇၆ ဦးအနက်  ၂၇၂၆ ဦး 
ေအာင်ြမင်၍  ၄၄  ဒသမ ၈၇  ရာခိုင် န်း၊ ပထမငယ်တန်းတွင ်ေြဖဆိုသူ ၁၀၈၈၀ ဦးအနက်  ၂၀၅၁ ဦး 
ေအာင်ြမင်၍ ၁၈ ဒသမ  ၈၅ ရာခိုင် န်း၊ အေြခြပမူလတန်းတွင ်ေြဖဆိုသူ ၁၆၃၈၉ ဦးအနက် ၉၄၆၅ ဦး 
ေအာင်ြမင်၍  ၅၇ ဒသမ  ၇၅  ရာခိုင် န်း ေအာင်ြမင်ကသည်။

၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲတွင ်ေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ သံဃာေတာ်များှင့် သာသနာ့ 
ွယ်ဝင် သီလရှင်များအနက် အတန်းအသီးသီး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယှင့် သီလရှင်ပထမ ရရိှခ့ဲကေသာ 
အထူးေအာင်ပုဂ ိလ်များမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်းြဖစ်ကသည်။

စ် ဂုဏ်ထူးအဆင့် ခုံအမှတ် ဘွဲ ေကျာင်းတိုက်ှင့်တည်ေနရာ

၁။ ပထမ
(ပထမေကျာ)်

စက-၂၇ ဦးအက  ုရာလက  ာရ ြမစကာေကျာင်းတိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

၂။ ဒုတိယ စက-၁၇ ဦးန ိယာလက  ာရ ြမစကာေကျာင်းတိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

၃။ တတိယ စိန်-၁ အရှင်ေခမာစာရာလက  ာရ ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက် အင်းစိန်မိ

၄။ သီလရှင်
ပထမ

စက-၂၈၆ မပသ eာဏီ သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

စ် ဂုဏ်ထူးအဆင့် ခုံအမှတ် ဘွဲ ေကျာင်းတိုက်ှင့်တည်ေနရာ

၁။ ပထမ စက-၁ ရှင်ဓမ ရတာလက  ာရ ြမစကာေကျာင်းတိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

၂။ ဒုတိယ မုံ-၂၁ ဦးဩသဓာလက  ာရ သာသနာေရာင်ြခည်ေကျာင်းတိုက ်မုံရာမိ

၃။ တတိယ စက-၁၀ ဦးဓမ ရသာလက  ာရ ြမစကာေကျာင်းတိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

၄။ သီလရှင်

ပထမ

ေမာ်-၂၅၆ မေမဓာဝီသုဘဒ ါလက  ာရ သာသနာ့မ  ိင် (သီ) စာသင်တိုက်

ေမာ်လမိင်မိ

ပထမကီးတန်း

ပထမငယ်တန်း

စ် ဂုဏ်ထူးအဆင့် ခုံအမှတ် ဘွဲ ေကျာင်းတိုက်ှင့်တည်ေနရာ

၁။ ပထမ ဟ-၂၅ ရှင်ဝါေသ  ြမစ်ေကွပရိယတ ိစာသင်တိုက် ဟသ  ာတမိ

၂။ ဒုတိယ မဂ  လာ-၂၁၀အရှင်ေဃာသိတ ြမေရ ပင်သဒ မ သုခရိပ်သာေကျာင်း

မဂ  လာဒုံ၊ ပုလဲမိသစ်

၃။ တတိယ စက-၇၂ ရှင်ပညာေဇာတ မဟာသုေဗာဓာုံေကျာင်း စစ်ကိုင်းမိ

၄။ သီလရှင်

ပထမ

စက-၃၄၃ မန ာသိရီ သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက ်စစ်ကိုင်းမိ

အေြခြပမူလတန်း

စ် ဂုဏ်ထူးအဆင့် ခုံအမှတ် ဘွဲ ေကျာင်းတိုက်ှင့်တည်ေနရာ

၁။ ပထမ နတ်-၅ ရှင်ဓမ ာန ဒီပက  ရာေကျာင်းတိုက်နတ်ေမာက်မိ

၂။ ဒုတိယ ပခ-၂၅၄ ရှင်ပညိဿရ ပ  ိတာရာမေကျာင်း ပဲခူးမိ

၃။ တတိယ စိန်-၁ အရှင်ပညာကိတ ိ ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက်အင်းစိန်မိ

၄။ သီလရှင်

ပထမ

တက-၄၃၈ မဇယဝတီ ပဒုမ ာစာရီစာသင်တိုက ်ေတာင်ကီးမိ

၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲ ေအာင်စာရင်းကို ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ 

Website www.mahana.org.mm ၊ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန Website www.mora.gov.
mmှင့်       သာသနာေရးဦးစီးဌာန Website www.dra.gov.mm တိုတွင်လည်း  ဝင်ေရာက်ကည့်  
ိုင်သည်။  

သတင်းစ်

ပထမလတ်တန်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆
အကိမ်(၂၀)ေြမာက်    အာဆီယံ   

တက သိုလ်များ  အားကစားပိင်ပွဲတွင ်
ြမန်မာိုင်ငံမှ  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့်

အားကစားပိင်ပွဲများ  ေအာင်ိုင်ေရး  
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ယေန  မွန်းလွဲ 
၁ နာရီခွဲတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိပညာေရး 
ဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ်(၁၃) အစည်းအေဝး 
ခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေဇာ်ဝင်းက 
အာဆီယံတက သိုလ်များ     အားကစား 
ပိင်ပွဲတွင်      ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်
အားကစားနည်းေလးမျိး ဝင်ေရာက်
ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားှင့် 
လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန    အေနြဖင့် 
ပူးေပါင်း ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေစလုိ
ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်     ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်က ၂၀၁၈ ခုှစ်က  
အာဆီယံတက သိုလ်များ   အားကစား 
ပိင်ပွဲကို ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်

အကိမ်(၂၀)ေြမာက် အာဆီယံတက သိုလ်များ အားကစားပိင်ပွဲေအာင်ိုင်ေရး  ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင ်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယိုင်ငံသံအမတ်ကီးကိ ုေတွဆုံ
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၆ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည် 
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်သည် ယေနနံနက်ပိုင်းက 
ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ အိ ိယုိင်ငံ သံအမတ်ကီး H.E. 

Mr. Vinay Kumar ဦးေဆာင်ေသာအဖဲွအား အဆိပုါ 
ဝန်ကီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံခဲ့သည်။ 

ေတွဆုံစ်    အိ ိယိုင်ငံမှလှဒါန်းသည့် 
ဆန်ှင့ ်ဂျမံျား ြဖန်ေဝပီးစီးမ ၊ လမူ ေရးပညာအတွက် 
အိ ိယိုင်ငံမှ သင်ိုး န်းတမ်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ 
အကူအညီေပးေရး၊ ပညာေတာ်သင်အကူအညီေပး 
ေရး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရးအတွက ်အိ ိယိုင်ငံ 

အစိုးရှင့် နားလည်မ စာခ န်လ ာ (MoU) ေရးထိုး 
ေဆာင်ရက်ေနသည့် စီမံကိန်းများ တိုးတက်မ ှင့် 
စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ် ကံေတွရ 
သည့ ်အခက်အခမဲျားှင့ ်အာဆယီကံ ြမန်မာိင်ုငသံို 
လူသားချင်းစာနာမ    အကူအညီေပးေရးဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များကိ ုရင်းီှးပွင့လ်င်း 
စွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

မကာေသးမီက အိ ိယိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို 
လူသားချင်းစာနာမ အကူအညီအြဖစ ်ဆန်တန်ချနိ်  
၁၀၀၀၀ ှင့် ဂျံတန်ချနိ် ၂၀၀ လှဒါန်းိုင်ေရးကို 
လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချ 
ထားေရးဝန်ကီးဌာနက ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး 

ကိဗုစ်-၁၉ေကာင့ ်လမူ -စီးပွားဘဝထခိိက်ုခရံေသာ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ     အကူအညီ 
လိုအပေ်သာ    အိမ်ေထာင်စုများထံ    ြဖန်ေဝမ ကုိ  

ရန်ကုန်တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွှင့အ်တ ူ  ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ် 

လက်ခံကျင်းပခဲ့ေကာင်း၊ အဆိုပါပိင်ပွဲ 
တွင် ိင်ုင ံ၁၁ ိင်ုငပံါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကရာ 
ြမန်မာိုင်ငံက အားကစားနည်း ၁၇ မျိး 
တွင် ေရ  ၂၄ ခု၊ ေငွ ၂၆ ခု၊ ေကး ၂၉ ခုြဖင့် 
ိုင်ငံအလိုက် အဆင့်(၄) ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 
ယခ ု၂၀၂၂ ခှုစ် အာဆယီတံက သိလ်ုများ 
အားကစားပိင်ပွဲတွင ်        ေဘာလုံး၊ 
ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊ ဝူ ှး၊ ြမားပစ် စသည့် 
အားကစားနည်းေလးမျိး ပါဝင်ယှ်ပိင်ိင်ု 

ေရးအတွက်    စခန်းသွင်းေလ့ကျင့  ်
ေနေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အားကစားှင့်လူငယ်
ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
ဦးမင်းသမ်ိးဇကံ အာဆယီတံက သိလ်ုများ 
အားကစားပိင်ပွဲသည်  ှစ်ှစ်လ င် 
တစ်ကိမ် ကျင်းပေကာင်း၊  ပိင်ပွဲဝင ်
အားကစားသမားများသည ်တက သိုလ် 
ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများြဖစ်ေကာင်း၊  

ယခုှစ်တွင် အားကစားနည်းေလးမျိး ပါဝင် 
ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ရာ    ထိုက်တန်သည့်    
ေအာင်ြမင်မ ရရှိေရးအတွက ်အားကစား 
ှင့ ်  လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အေနြဖင့် 
လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားကာ  ကိတင် 
ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်  အေြခအေန 
များှင့ ်ပံပ့ိုးကညူေီပး မည့အ်ေြခအေနများ 
ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီး 
ဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 

သန်းေဇာ်ဦးက   အာဆယီတံက သိလ်ုများ 
အားကစားပိင်ပဲွသုိ သွားေရာက်ယှ်ပိင် 
ရန်  စီစ်ေဆာင်ရက်ထားမ များကုိ လည်း 
ေကာင်း၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်  ေဒါက်တာ 
စိုးဝင်းက အားကစားနည်းအလုိက် ပါေမာက  
ချပ်များ    ဦးေဆာင်လိုက်ပါေဆာင်ရက ်
မည့်အေြခအေနများကိ ု  လည်းေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြပာကားကသည်။

ဆက်လက်၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေဒါက်တာွန်ေဖ 
က ပိင်ပဲွဝင်မည့ ်အားကစားသမားများ၏ 
လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး၊ 
ဆုေကးေငွ၊ ဆုတံဆိပ်များချးီြမင့်ုိင်ေရး
ှင့်အားကစားသမားများေအာင်ိုင်ေရး
လိုအပ်ချက်များကို   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 
ြဖည့်ဆည်းေပးမည်     ြဖစ်ေကာင်း 
ေြပာကားသည်။ အာဆယီတံက သိလ်ုများ 
အားကစားပိင်ပွဲကို ဇူလိုင် ၂၆  ရက်မှ 
ဩဂုတ် ၈ ရက် အထိ ထုိင်းုိင်ငံ အူဘွန်ရ 
ချာဌာနီမိ၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                         သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန် ဇွန် ၁၆
ရန်ကုန ်တိုင ်း   ေဒသကီး 

စာကည့တ်ိက်ုများ    ကီးကပ်ေရး 
ေကာ်မတကီ ကီးမှးကျင်းပသည့ ်
အေြခခံစာ ကည့်တိုက ်ပညာ  
သင်တန်းအမှတ်စ်(၁) သင်တန်း 
ဆင်းပဲွအခမ်းအနားကိ ု ယမန်ေန    
ညေန ၃ နာရီက တာေမွမိနယ်ရိှ 
အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ 
(ရန်ကန်ု)သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပ 
ခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းဆင်းပွဲတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစာကည့်
တုိက်များကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ 
ဥက    တိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ ်
ဦးေဌးေအာင်က သင်တန်းဆင်း 
အမှာစကားေြပာကားရာတွင  ်
စာကည့်တိုက်များှင် ့ စာကည် ့
တိုက်မှးများ၏   က  သည် 
လွန်စွာအေရးကီးေကာင်း၊  စာ 
ကည့်တိက်ုများ ရှင်သန်ဖံွဖိးတိုး
တက်ေရးအတွက်  စတ်ိဓာတ်သည်  
လွန်စွာ    အေရးကီးေကာင်း၊ 
စာအုပ ်ေကာင ်းမ ျားကိုလည်း    
နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့်  စုစည်း 

ြဖည့်တင်းေဆာင်ရက်ကရမည ်
ြဖစ်ေကာင်း၊     တိုင်းေဒသကီး 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲသည့် စာစစ်ဌာနများမှ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်းများကို ြမန်မာ့အသံမှ ထုတ်လ င့်ေကညာေပးမည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းများကုိ တစ်ြပည် 

လုံးအတွက် တစ်ပိင်တည်း တစ်ရက်တည်းြဖင့် အပီးထုတ်ြပန ်

ေကညာသွားမည်ြဖစ်ရာ      လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များရှ ိစာစစ်ဌာနများ၏ ေအာင်စာရင်း 

များကို ဇွန်  ၁၇ ရက် နံနက် ၆  နာရီတွင် ြမန်မာ့အသံ(ေရဒီယို) 

တိုင်းရင်းသားအစီအစ်များမှ စတင်ထုတ်လ င့်ေကညာေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထတ်ုလ င့ေ်ပးမည့ ်စာစစ်ဌာနများမှာ ကချင်ြပည်နယ်မှ တိင်ုး၊ 

ရှင်ေဗွယန်၊ ချေီဖွ၊ ဆဒုံး၊ ဖားကန် ၊ ကာမိုင်း၊ မိုးေမာက်၊ မိသစ်၊ 

လွယ်ဂျယ်၊ ေဒါ့ဖုန်းယန်၊ ပူတာအို၊ ေလယာ်ကွင်း၊ ေခါင်လန်ဖူး၊ 

ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ မချမ်းေဘာှင့ ်ေနာင်မွန် စာစစ်ဌာန၊ ကယားြပည်နယ်မှ 

လွိင်ေကာ်၊ ေဘာလခဲ၊ ဖားေဆာင်းှင့် မယ်စဲ့စာစစ်ဌာန၊ ကရင ်

ြပည်နယ်မှ လိပ်သို၊ ဖာပွန်၊ ကမေမာင်း၊ ကာအင်းဆိပ်ကီး၊ ကျိက်ဒံု၊ 

တံခွန်တိုင်ှင့် သက  န်းညီေနာင်စာစစ်ဌာန၊ ချင်းြပည်နယ်မ ှဖလမ်း၊ 

တွန်းဇံ၊ ကျခီါး၊ တီးတိန်၊ မတူပီ၊ ပလက်ဝှင့် ဆမီးစာစစ်ဌာန၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်မှ ေမာင်ေတာှင့် ေတာင်ပိလက်ဝ ဲစာစစ်ဌာန၊ ရှမ်းြပည ်

နယ်(အေရှပိုင်း)မှ မိုင်းခတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းြဖတ်၊ မိုင်းေယာင်း၊ 

မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပျ်းှင့ ်မက်မန်း စာစစ်ဌာန၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မှ ကွမ်းလုံ၊ ဟိုပန်၊ ေလာက်ကိုင်၊ မိုးမိတ်၊ မကျည်းပင်၊ 

မဘိမ်းှင့်  ငါးအိုးစာစစ်ဌာန၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)မှ ပင်ခွန်၊ 

တင်းထက်၊ ေဆာင်းေြပာင်း၊ ထီရယ်၊ လွယ်ေဘာင်း၊ ကွန်ဟိန်း၊ 

မိင်ုးကိင်ု၊ ေကျးသီးမစံ၊ံ မိင်ုးေနာင်၊ မိင်ုး ှး၊ ဝမ်ကန်၊ မိင်ုးပန်၊ တန်ုဟန်ုး 

ှင့်  ေမာက်မယ်စာစစ်ဌာန၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးမှ ေမတ ာ၊ 

က န်းစု၊ ကတ လူ၊ စခန်းသစ်၊ ကံေမာ်၊ သဇင်၊ ပုေလာ၊ ပေလာက်၊ 

ပလ၊ ဘုတ်ြပင်းှင့် ြပည်ကီးမ  ိင်စာစစ်ဌာန၊ မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီးမှ ေပါက်၊ ေရြပာ၊ ပခုက ၊ ကမ ၊ ဝါဇီ၊ ြမစ်ေြခ၊  ေစတုတ ရာ၊ ဘူး၊ 

တန်လည်ကျင်း၊ ငဖဲ၊ ပဒါန်း၊ ေရစကိ၊ ပခန်းကီး၊ ေဆာ၊ ဂန်ေဂါ၊ 

ေကျာှင့ ်ဟသံာဝတစီာစစ်ဌာန၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးမှ ေမာ်လိက်ု၊ 

ကင်းတပ်၊ ပန်းသာ၊ ေဖာင်းြပင်၊ မင်းယား၊ သေရာင်း၊ ေရေအာက် 

ေတာင်း၊ မိုင်းေချာင်း၊ စ ား၊ ေလရှီး၊ ဆွမ ရာ၊ ပန်ဆပ်၊ လဟယ်၊ 

နန်းယွန်း၊ ပန်ေဆာင်၊ ကေလးဝ၊ မစန်ိ၊ ကာပင်၊ ပန်းဆက်၊ တန်ဆည်၊ 

ဒီပဲယင်း၊ ခင်ဦး၊ ြမင်းမူ၊ ကသာ၊ ေကာလင်း၊ ဝန်းသို၊ ဂျိေတာင်၊ 

အင်းေတာ်၊ ေရတွင်းကုန်း၊ မဲဇာ၊ ေမာ်လူး၊ ဗန်းေမာက်၊ ပင်လည်ဘူး၊ 

ဘုတလင်၊ အရာေတာ်၊ ပုလဲ၊ ကနီှင့် ဆားလင်းကီးစာစစ်ဌာန၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ   ကိုကိုးက န်းစာစစ်ဌာနတိုြဖစ်သည်။  

အဆိုပါ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ေကညာချက်များကိ ု

ြမန်မာိုင်ငံအထက်ပိုင်းေဒသ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များရှ ိစာစစ်ဌာနများအတွက် လ  င်းတို 

(၅၀ ဒသမ ၇၁ မတီာ) (၅၉၁၅ ကလီိဟုက်ဇ်)မှလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာ တိုင်း

ေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များရှိ စာစစ်ဌာနများအတွက် လ  င်းလတ် 

(၄၁၁ ဒသမ ၅၂ မီတာ) (၇၂၉ ကီလုိဟက်ဇ်) မှ လည်းေကာင်း ဖမ်းယူ 

နားဆင်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း(ေတာင်ကီး) ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ေတာင်ကီး    ဇွန် ၁၆

ရှမ်းြပည်နယ်၏ ဂုဏ်ေဆာင်မည့ ်စာရင်းကိုင ်

ပညာ  က မ်းကျင်သူများကိ ု     ေမွးထုတ်ေပးမည့ ်

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းေကျာင်း (ေတာင်ကီး) ဖွင့်ပွဲကို ယေန  

နံနက်  ၉ နာရီခွဲက ေတာင်ကီးမိ သမဝါယမ 

သင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင ်ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်  

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက သင်တန်းေကျာင်းဖွင့်လှစ် 

ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များကိ ုေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖံွဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးခန်ေဇာ်က 

အမှာစကားေြပာကားပီး  သင်တန်းေကျာင်း 

ေကျာင်းအုပ်ေဒ ေအးကလျာက သင်တန်းေကျာင်း 

ဖွင့လှ်စ်ရန် ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေနများအား 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ယင်းေနာက် ေထာက်ပ့ံေငွှင့် စာေရးကိရိယာ 

များေပးအပ်ြခင်းေဆာင်ရက်ရာ  ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲက သင်တန်းအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၁၀ 

သိန်းှင့ ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်

စာေရးကိရိယာများကို    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက  ေပးအပ်ရာ သင်တန်း 

ေကျာင်းအုပ်ှင့ ်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက 

လက်ခံရယူသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီး ရမှဲးချပ်တင်ကိကုိကု အားကစားပစ ည်းများ၊ 

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးခန်ေဇာ်က  ဝတ်စုံများ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန    ြပည်နယ်ဦးစီးမှး    

ဦးထွန်းေဇာ်ဦးက     ေထာက်ပံ့ချးီြမင့ ်ေငွများ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း/ အေရှပိုင်း) သမဝါယမ 

အသင်းစုချပ်ဥက     ဦးေကျာ်ြမတ်ခိုင်က  ဖျာ၊ 

ြခင်ေထာင်များကိ ု    ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။

အဆိုပါ သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင  ် 

သက်ေမွးပညာ (ေတာင်ကီး) သင်တန်းကိ ုသင်တန်း 

သား သင်တန်းသူ စုစုေပါင်း  ၈၂ ဦး တက်ေရာက်ပီး 

သင်တန်းကိ ုှစ်ှစ်ကာ     ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာ

သင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၆

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)ဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနား 

ကို  ယေန  နံနက် ၉ နာရီက မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်  မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင့်လွင်က  အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။   

ထိုေနာက် သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ၁၀၂ ဦး 

အတွက် ေကျာင်းဝတ်စံုများ၊ ဖျာှင့် ြခင်ေထာင်များ၊ 

အားကစားပစ ည်းများ၊ သင်ခန်းစာ စာအုပ်များှင့ ်

စာေရးကရိယိာများအြပင် သင်တန်းသားတစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ်  ၁၀၀၀၀  န်းြဖင့်  သင်တန်းသား ၁၀၂ 

ဦးအတွက် ေငွကျပ် ၁၀၂၀၀၀၀ ကို ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် အစုိးရအဖဲွဝင်များ၊ သမဝါယမဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်   ဦးေအာင်သူရှင့် 

သမဝါယမဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 

သမဝါယမအသင်းစုချပ်ဥက   ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၁၀၂ ဦး တက်ေရာက်ခဲ ့

ကသည်။ 

 သတင်းစ်

စာကည့်တိုက်များ ရှင်သန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

အေြခခံစာကည့်တိုက်ပညာသင်တန်းအမှတ်စ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ

အတွင်းရှိသည့်  စာကည့်တိုက ်
များ        ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန ်
အတွက် တုိင်းေဒသကီးစာကည့် 
တိုကမ်ျားကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ 
အေနြဖင့်    အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း
ေဆာင်ရက်လျက်  ရှိေကာင်း၊     
အေြခခံစာကည့်တိုက်   ပညာ 
သင်တနး်မှရရှိေသာ စာကည့ ်
တုိက် ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းများကိ ု 
မိမိတိုမိနယ်များရှိ   စာကည့် 
တိုက်များတွင်     ဝန်ေဆာင်မ  
ေကာင်းများ ြပန်လည်ေဆာင်ရက် 
ိုင်ပါေစေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။
ဆက်လက်၍  ရန်ကုန်တိုင်း  

ေဒသကီးစာကည့်တိုက ်မ ျား  

ကးီကပ်ေရးေကာ်မတီဝင် ဦးေမာင် 
ေမာင်ြမင့်ေအးက သင်တန်းတွင် 
ဆုေရးချယ်မ     အေြခအေနများ  
ှင့စ်ပ်လျ်း၍အေသးစိတ်ရှင်းလင်း 
ေြပာကားပီး သင်တန်း၌ ထူးခ န် 
ဆုပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယ 
ဆု ရရှိသူများှင့ ်သင်တန်းသား 
သင်တန်းသူများအား သင်တန်း 
ဆင်းလက်မှတ်များကိ ု  ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးစာကည့်တိုက  ်
များကီးကပ်ေရးေကာ်မတဦက    
တိုင်းေဒသကီး    ဥပေဒချပ် 
ဦးေဌးေအာင်ှင့်  ေကာ်မတီဝင ်

များက    ေပးအပ်ကေကာင်း 
သိရသည်။

တိင်ုးေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်  ၁၇၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်      အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက  ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဆိုင်ရာ

ကိစ ရပ်များကိုလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကား 

ကသည်။ 

တက်ေရာက်

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်များ၊ 

ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ     ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

တပ်မေတာ် သတင်းမှန်ြပန်ကားေရးအဖဲွမှ တာဝန်ရိှ 

သမူျား၊ ဖတ်ိကားထားသမူျားှင့ ်ြပည်တွင်းသတင်း 

ဌာနများ၊ ေနစ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ ြပည်တွင်း 

ုပ်ြမင်သံကားသတင်းဌာနများ၊     ြပည်တွင်း 

အေြခစိက်ု ြပည်ပသတင်းဌာနများမှ သတင်းေထာက် 

များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင်  ဗိုလ်ချပ ်

ေဇာ်မင်းထွန်းက   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်မ  တည်ေဆာက်ေရးအခန်း 

က  တွင် တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ညီညီ 

ွတ်ွတ်ြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိုသည့် ဆ ၊ 

မဘိြပည်သအူချိ၏ အစိုးရအေပ  ေမတ ာရပ်ခခံျက်၊ 

သား/သမီးချင်းကိယ်ုချင်းစာစတ်ိှင့ ်ိင်ုငံအ့ကျိးကိ ု

လိုလားသူများ၏ ေမ ာ်လင့်ချက်များေကာင့် PDF 

အပါအဝင်   အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး   အမည်ခံ၍ 

လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်အဖွဲအစည်း 

များမှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လုိသူများကုိ

သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ လက်နက် 

အပ်ှံပီး   ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို  ဝင်ေရာက်၍ 

ြပည်သူဘဝကို    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေစိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့မ ၊  PDF အဖွဲဝင်များအေနြဖင့ ်

တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်အသီးသီး၌ ဥပေဒ 

ေဘာင်အတွင်း       ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့မ ှင့် 

အဆိပုါြဖစ်စ်မျိးသည်  ၁၉၈၈ ခှုစ် တပ်မေတာ်က 

ိုင်ငံေတာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ 

တာဝန်ယစူ်အခါကလည်း ြဖစ်ေပ ခဲဖ့ူးသည့ ်သမိင်ုး 

ေကာင်းများ။

ုိင်ငံေတာ်စီမအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစုိးရအေန

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၆) ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲသို တက်ေရာက်လာကသည့်  သတင်းမီဒီယာများက  ခင်းကျင်းြပသထားသည်များကို 

မှတ်တမ်းရယူစ်။

ြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ အကျိးေဆာင်ုိင် 

ေရးှင့်  ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊  တပ်မေတာ်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ ေကာ်မတီှင့်  EAO များ 

တိုက်ိုက်ေဆွးေွးြခင်း၊ NCA လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထားသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်း 

များှင့် ငိမ်းချမ်းေရး ပိုမိုခိုင်မာေအာင်ေဆာင်ရက ်

ြခင်း၊ NCA လက်မှတ်မေရးထိုးရေသးသည့ ်တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကုိင်အဖဲွများကုိ NCA လက်မှတ်ေရး 

ထိုးိုင်ေအာင်  ရည်ရယ်၍   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

ေလျာန့ည်းလာေစေရးှင့ ်ှစ်ဖက်သေဘာတညူခီျက် 

များရရှိေရး  စသည့်လုပ်ငန်းစ်အလိုက်  ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်များ၊     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ကမ်းလှမ်းချက်အေပ  

ေဆွးေွးခဲ့ပီးသည့်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲတစ်ဖွဲချင်းအလိုက်    ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့မ ၊ 

ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည့်  အစီအစ်များှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန်အတွက ်ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွး 

ပွဲသို ေရာက်ရိှလာြခင်းမရိှေသးသည့် တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများကိ ုတိင်ုးြပည်အကျိး၊ ေဒသ 

အကျိးအတွက် ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးမ များ ြပလပ်ု 

ိုင်ရန် ယခင်ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းချက်များအတိုင်း 

ထပ်မံ၍ ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းထားမ ။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အချိေသာပညာေရးဝန်ထမ်းများသည ်ိုင်ငံ 

ေရးသမားများ၏  ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များေကာင့ ်

CDM ြပလုပ်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ  

များရှိြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင် ပါဝင် 

ခ့ဲြခင်းများေကာင့် စုိးရိမ်ေကာင့်ကမ များ ြဖစ်ေပ  

လာသြဖင့ ်တာဝန်မှကင်းကွာခဲမ့ များရိှကရာ ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်များကုိ 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက်   ေနာက်ဆုံး 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲရ့ာေကျာင်း၊ မိနယ် ပညာေရး 

မှးုံးသို     ၎င်းတို၏သေဘာဆ အေလျာက် 

သတ်မှတ်ပုစံြံဖည့၍် အယခူလံ ာ တင်သွင်းသတင်း 

ပိုကရန် အသိေပးေကညာထားမ ၊  ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်အတွင်း အကမ်းဖက်သမားများက 

ဆရာ ဆရာမများှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းများကို 

အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်ခဲ့မ ှင့် ေကျာင်းအေဆာက ်

အအုံများအား  ဖျက်ဆီးခဲ့မ များကို ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ 

PowerPoint Presentation များြဖင့ ် ကျယ်ကျယ ်

ြပန် ြပန်   ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖွဲဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးက    မဲဆ ရှင်စာရင်းများ 

ြပည့်စုမှံန်ကန်ေရးအတွက် ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းှင့ ်

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ှင့ ်

ိုင်ငံေရးပါတီများစစ်ေဆးြခင်း       အပါအဝင် 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းစ်များကို   PowerPoint 

Presentation ြဖင့် ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် သတင်းဌာနများမှ သတင်းေထာက် 

များ၏သရိှိလိသုည့ေ်မးြမန်းမ များအေပ  ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ 

ေခါင်းေဆာင် ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ ကိုယ်စား 

လှယ်များက    ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားပီး 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

ခင်းကျင်းြပသထား

အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်    သတင်း 

မီဒီယာများ မှီြငမ်းကိုးကားိုင်ေရးအတွက် PDF 

အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ ံလက်နက် 

ကိုင်   ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်  အဖွဲအစည်းများမ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း   ဝင်ေရာက်လာသူများှင့ ်

ပတ်သက်၍ သတိေပးထုတ်ြပန်ရသည့်  အချက် 

အလက်များ၊  ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များ၊ 

တာဝန်မှ ကင်းကွာေနသည့ ်အေြခခပံညာေရးဝန်ထမ်း 

များကို  ြပန်လည်ဖိတ်ေခ သည့် အေြခအေနများ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏      ေဆာင်ရက်ချက ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို ခင်းကျင်းြပသထားရှိရာ 

တက်ေရာက်လာကသူများက လုိက်လံကည့် ေလ့

လာခဲ့ကေကာင်းှင့ ်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွြပလပ်ုမ ၊ 

ေမးြမန်းေြဖကား မ အြပည့အ်စုကံိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

သူနာြပ- သားဖွားဒီပလိုမာ သုံးှစ်သင်တန်း  အပတ်စ်(၂) 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား၏ ဂျတကီတ်ုှင့ ်ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းပဲွ 

အခမ်းအနားကို   ယေနနံနက် ၉ နာရီက   ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ် သားဖွားသင်တန်းေကျာင်း အစည်းအေဝးခန်းမကီး၌ 

ကျင်းပသည်။

တိုးြမင့်ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်လျက်ရှိ

အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဦးစီး 

ဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာတင်ထွန်းက  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒှင့်အညီ ြမန်မာ့ 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေမ ာ်မှန်းချက်ှစ်(၃၀)ှစ်ရှည်စီမံကိန်းေရးဆွဲပီး 

နယ်စပ်ေဒသ   ေကျးလက်အပါအဝင်   တစ်ိုင်ငံလုံးကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးိုင်ရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရး  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များြဖစ်သည့်  ဆရာဝန်၊ 

ဆရာမ၊သူနာြပ-သားဖွားများှင့ ် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကိ ု

ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးရာတွင်  ိုင်ငံေတာ်၏  လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ 

ှစ်စ် တိုးြမင့်ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်လျက်ရှိေကာင်း။

သနူာြပသင်တန်းေကျာင်း  ၂၇ ေကျာင်း၊ သားဖွားသင်တန်းေကျာင်း  

၂၃ ေကျာင်း၊ ှီး ယ်သင်တန်းေကျာင်း သုံးေကျာင်း စုစုေပါင်း  ၅၃ 

ေကျာင်းမ ှ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအထ ိသူနာြပ  ၇၂၅ ဦး၊ ဘက်စုံ 

သားဖွား  ၁၆၅  ဦးေမွးထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ သနူာြပ - သားဖွားပညာေရးကိ ုအေရှေတာင်အာရှ 

ိင်ုငမံျားသာမက ိင်ုငတံကာှင့ရ်င်ေပါင်တန်းိင်ုသည့ ်အရည်အေသွး 

 ေညာင်ေလးပင ်ဇွန်   ၁၆  

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အတွင်းရိှ ေတာင်သမူျား 

လယ်ယာ  ေြမတွင်   ေြမဆီလ ာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  ထယ်ေရး 

သပ်ုြပပဲွှင့် သစ်စမ်ိးေြမသဇာအတွက် ပိက်ုဆ ံေလ ာ်(သို) ပမဲျိးရင်းဝင် 

စိက်ုပျိးသုံးစဲွနည်းသပ်ုြပပဲွကိ ုယေနနနံက်က  ေညာင်ေလးပင်မိနယ် 

ေလးအိမ်စုေကျးရာရိှေတာင်သူ ဦးေအာင်ဖိးေဝ၏ လယ်အတွင်း ြပလုပ် 

သည်။ 

သုပ်ြပပဲွသုိ ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစန်းယုန်း၊  မိနယ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင်များြဖစ်ကေသာ ဗိလ်ုမှးေနလင်း၊ ဦးေဇာ်မင်းယ၊ု 

မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမှး ဦးမင်းေဆွ၊ စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဒသခံေတာင်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

 ထယ်ေရးသုပ်ြပပွဲတွင်   မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမ ှ

လက်ကုိင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက် လူထုိင်စီး၍ သမန်းေမ ကိရိယာြဖင့် 

ထွန်ယက်ြပသြခင်း၊  ရတ်ိသမ်ိးစက်ြဖင့် ပိက်ုဆေံလ ာ်များကိ ုရတ်ိသမ်ိး 

ပီး ေြမသဇာထည့်ေပးြခင်းများကိ ုလက်ေတွရှင်းလင်းြပသသည်။

ဆက်လက်၍  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက   သစ်စိမ်းေြမသဇာ 

အတွက် ပိုက်ဆံေလ ာ်စိုက်ပျိးနည်းှင် ့အကျိးေကျးဇူးများ၊ စိုက်ပျိး 

နည်းေလးမျိးြဖစ်ေသာ  ေပါင်ပျိးစနစ်၊  ပျိးသက်ု ေကာက်ကွက ်

ကဲစိုက်နည်းစနစ်၊ စက်စိုက်စနစ်၊ တိုက်ိုက်အေစ့ချနည်းစနည်းများ 

အေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားပီး လက်ေတွသုပ်ြပသကသည်။

ယေနသုပ်ြပသရာတွင်   လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက ်

လူထုိင်စီးကုိအသံုးြပြခင်းေကာင့် ဆီစားသက်သာပီး မုိးစပါး စုိက်ပျိး 

ေရးကို  များစွာဖွံဖိးတိးုတက်ေစြခင်း၊    သစ်စိမ်းေြမသဇာသုံးစွဲ 

ြခင်းေကာင့် ေြမဆီလ ာဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်း၊    ေြမ သဇာအတွက် 

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ြခင်းတုိေကာင့် ေတာင်သူများအတွက် များစွာ 

အကျိးရှိေကာင်း သိရသည်။                

     ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

သူနာြပ- သားဖွားဒီပလိုမာ သုံးှစ်သင်တန်း အပတ်စ်(၂) သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၏ 

ဂျတီကုတ်ှင့် ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

ြပည့်ဝေသာ  သူနာြပ-သားဖွားများ ေမွးထုတ်ေပးရန် ရည်ရယ်၍ 

ိုင်ငံတကာစံ န်းများှင့်အညီ  ေရးဆွဲထားသည့ ်  သင်ိုး န်းတမ်း 

များြဖင့ ်သင်ကားလျက်ရှိေကာင်း။

မိမိတိုကျရာ အခန်းက  အသီးသီးမ ှကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက ်

မ ှင့် လူနာြပစုြခင်းေဆာင်ရက်ြခင်းသာမက ိုင်ငံေတာ်၏အကျိးကိ ု

ဆက်လက်သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ိုင်ကသည့်   ဂုဏ်ယူထိုက်သည့ ်

သူနာြပ-သားဖွား ဆရာ ဆရာမေကာင်းများ  ြဖစ်ကေစေကာင်း 

ေြပာကားသည်။.

ဆက်လက်၍  တာဝန်ရှိသူများက  သားဖွားသင်တန်းေကျာင်း၊ 

သနူာြပ - သားဖွား ဒပီလိမုာ သုံးှစ် သင်တန်းအပတ်စ်(၂)မှ သင်တန်း 

သားသင်တန်းသ ူ၅၆ ဦးတိုကိ ု ဂျတကီတ်ုှင့ ်ဦးေဆာင်းများ  အပ်ှင်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                    သတင်းစ်

ေညာင်ေလးပင်မိ၌ 

လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက် ြဖင့် ထယ်ေရးသုပ်ြပ

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန ်ေရြပည့်လ ံ တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ။



ဇွန်  ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၁၆

ဧရာတီတုိင်းေဒသကီး သမဝါယမှင့် ေကျးလက် 

ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန    သမဝါယမဦးစီးဌာန 

သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲကိ ုယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် ပုသိမ်မိ 

သမဝါယမစာရင်းေရး  စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပရာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး 

ချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ် တိင်ုးမှးဗိလ်ုချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

များှင့ ်ဖတ်ိကားထားသမူျား တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် သမဝါယမ 

ှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး 

ဦးြမင့်စိုးက အမှာစကားေြပာကားပီး သမဝါယမ 

စာရင်းေရး စာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးက  သင်တန်း 

ေကျာင်းဖွင့လှ်စ်ရန် ေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေန

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊ 

တိုင်းမှးှင့ ် တာဝန်ရှိသူများက သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများအတွက်  စာေရးကိရိယာများ၊ 

ေထာက်ပံ့ေငွများှင့် ဝတ်စုံများအား ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ရာ တာဝန်ရိှသူများက      လက်ခံကသည်။

ထုိေနာက် တုိင်းေဒသကီး ၀န်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှး 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက သင်တန်းသား သင်တန်း 

သမူျားကိ ုရင်းရင်းီှးီှးလိက်ုလံ တ်ဆက်ပီး လိအုပ် 

သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးကေကာင်း သိရ 

သည်။                                             

သတင်းစ်

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း(မ ေလး)ှင့်  

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် စာရင်းေရး စာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်းအမှတ်စ်(၁)သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

မ ေလး   ဇွန်   ၁၆

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

သမဝါယမဦးစီးဌာန သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်း 

ကုိင်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း(မ ေလး)ှင့် 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်  စာရင်းေရး စာရင်းကုိင် 

သက်ေမွးပညာသင်တန်းအမှတ်စ်(၁) (၂-ှစ် 

သင်တန်း)ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

အဆိပုါ ေကျာင်း၌ကျင်းပရာ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီး ချပ် ဦးေမာင်ကိ၊ု  တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ 

ဌာန ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ၆၃ ဦးှင့ ်ဖတ်ိကားထား 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

ပညာေရးတစ်ပိင်ုးတစ်စြဖစ်ေနသည့ ်လငူယ်လရူယ် 

များ၏ဘဝရှင်သန်ေရး၊ ရပ်တည်ေရးှင့်  အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းရရှိေရးတိုအတွက် အတန်းပညာှင့်

အတူအသက်ေမွးပညာရပ်သည် အဓိကလိုအပ် 

ေကာင်း၊ အေြခခံပညာအ  မတန်းေအာင်ြမင်ထား 

ပီးသူများကိ ု      စာရင်းေရးစာရင်းကိုင်ပညာြဖင့ ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပိင်ုေစပီး ထူးခ န်သမူျား 

ေရးချယ်ကာ သမဝါယမေကာလပ်ိများှင့ ်သမဝါယမ 

ှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်များသိုေပါင်းကူး၍ 

ပညာဆက်လက်သင်ယူုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ 

ဖန်တီးေပးိုင်ရန်     ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ် ေကျာင်းအပ်ုတိုက 

သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်းများေဆာင်ရက်ထား 

ရှိမ ှင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မ  အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

မ ေလးမိေတာ်ဝန်ှင့်  န်ကားေရးမှးချပ်တုိက 

စာေရးကိရိယာများ၊ ဝတ်စုံများ၊ အားကစားပစ ည်း 

များ၊ ေထာက်ပံ့ချးီြမင့ ်ေငွများ၊  ေခါက်ဖျာှင့ ် 

ြခင်ေထာင်များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားထ ံေပးအပ်သည်။ 

ယခုဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းေကျာင်းကုိ ယခင် 

က ပညာေရးဝန် ကီးဌာန စက်မ  စိုက်ပျိး ှင့ ် 

သက်ေမွးပညာဦးစီးဌာနလက်ေအာက်တွင ် ၁၉၇၀ 

ြပည့ှ်စ် ဒဇီင်ဘာ ၁ ရက်တွင် မ ေလးကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးပညာသင်ေကျာင်းအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

သမဝါယမဝန်ကီးဌာန  သမဝါယမဦးစီးဌာန 

လက်ေအာက် ၁၉၉၇ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် 

သမဝါယမ ကူးသန်း ေရာင်းဝယ်ေရးသင်တန်းေကျာင်း 

(မ ေလး)အြဖစ်လည်းေကာင်း ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပး 

ခဲ့ရာမှ  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၆ ရက်တွင်  သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံ ဖိးေရးဝန်ကီးဌာန  သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနလက်ေအာက်တွင ်သမဝါယမ စာရင်းေရး 

စာရင်းကိင်ု သက်ေမွးပညာ သင်တန်းေကျာင်းအြဖစ် 

ေြပာင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

ြမန်မာိုင်ငံ  အမျိးသား  လူအခွင့ ်အေရး 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ဦးေကျာ်ြမင့် ဦးေဆာင်ေသာ 

အဖွဲသည် ဇွန် ၁၃ ရက်ှင့ ် ဇွန် ၁၄ တိုတွင် 

ေမာ်လမိင်အချပ်ေထာင်ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၁၅ 

ရက်တွင် ကျိက်မေရာဗဟိအုကျ်းေထာင်ှင့ ်ကျိက် 

မေရာမိမ ရဲစခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၁၆ ရက် 

တွင် ေမာ်လမိင်မိမရစဲခန်းှင့ ်မပွုန်နယ်ေြမရစဲခန်း 

တိုကိ ု လည်းေကာင်း သွားေရာက်၍ ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဗဟိုအကျ်းေထာင်ှင့် အချပ်ေထာင်တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးစ် ေကာ်မရှင ်ဥပေဒြပ  ာန်းချက် 

များ၊ ေကာ်မရှင်ဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ြပန် 

ချက်များှင့်အည ီအကျ်းသား အကျ်းသူ၊ အချပ် 

သား အချပ်သူများကိ ုအုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ေတွဆုံကာ 

အကျ်းသား/အချပ်သား တစ်ဦး၏ အနိမ့ ်ဆုံး 

ရရိှမည့ ်အခွင့အ်ေရးြဖစ်ေသာ ေနထိင်ုစားေသာက်မ ၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ရှိ၊ မရှိ၊ ေထာင်ဝင်စာ 

ပစ ည်းများ စုံလင်စွာ ရရှိြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရသင့်ရထိုက ်

ေသာ အသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများ ရရိှြခင်း ရိှ၊ မရိှှင့် 

ည်းပန်းှိပ်စက်မ  ရှိ၊ မရှိ စသည်တိုကို  ေမးြမန်း 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်းှင့ ်ယခင်က ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

သည့် အကံြပချက်များအေပ  အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ထားမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဗဟိုအကျ်းေထာင်ှင့် အချပ်ေထာင်တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးစ် အကျ်းသား အကျ်းသူ၊ 

အချပ်သား အချပ်သူများ၏ အိပ်ေဆာင်များ၊ 

ေထာင်တွင်းေဆးုံ/ေဆးခန်း၊ တိုက်ခန်းများ၊ 

စာကည့်တိုက်၊ စားဖိုကီး၊ ရိက ာဂိုေဒါင်၊ ေရသန်  

စက်၊ ေသာက်ေရှင့ ်သုံးေရကန်များ၊ မိလ ာများ 

သန်ရှင်းမ  ရိှ၊ မရိှတုိကုိလည်းေကာင်း၊ အကျ်းသား/

အချပ်သားများကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေနမ များကိုလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။ 

ယင်းေနာက် အချပ်ေထာင်ှင့် ဗဟိုအကျ်း 

ေထာင်တိုရှိ အကျ်းသား/အကျ်းသူ၊ အချပ်သား/  

အချပ်သူများ ေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ကမ ာ့ 

လူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်း       ြမန်မာြပန် 

စာသားများ ပါရိှေသာ မှတ်စုစာအုပ် ၅၀၀၊ ဗဟုသုတရ 

ဖွယ်ရာ စာအုပ်စာေပ ၅၀၀ ှင့် Oxygen Regulator 

ငါးလုံးတိုကို ေကာ်မရှင်မှ လှဒါန်းခဲ့ရာ အကျ်း 

ေထာင်တာဝန်ခံအရာရှိတိုမ ှလက်ခံရယူသည်။ 

ယင်းအဖွဲ၏ ခရီးစ်အတွင်း စစ်ေဆး ေတွရှိ 

ချက်ှင့် အကံြပချက်များကိ ုလိုအပ်သလို အေရး 

ယူေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာသို 

ေပးပိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ဦးေကျာ်ြမင့် 

ေမာ်လမိင်အချပ်ေထာင်၊  ကျိက်မေရာဗဟိုအကျ်းေထာင်ှင့် 

ရဲစခန်းအချပ်ခန်းတိုကို ကည့် စစ်ေဆး

ေရ ြပည်သာ    ဇွန်   ၁၆

 ရန်ကုန် ေြမာက်ပုိင်းခုိင် ေရ ြပည်သာမိနယ် 

စာေရးဆရာအသငး်ုံးခန်းမ၌ ြမန်မာိုင်ငံစာေရး 

ဆရာအသင်း၏ တတိယအကိမ်   စာေပညီလာခံ  

အေတွအကံများ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းတင်ြပပွဲကို 

ယေန  နံနက်၉နာရီခွဲက  ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

အခမ်းအနားတွင် တတယိအကမ်ိ စာေပညလီာ 

ခံမှ အေတွအကံများှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ 

စာေရးဆရာအသင်း ေရ ြပည်သာမိနယ်မှ စာေပ 

ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် (တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

မိနယ်စာေရးဆရာအသင်း) ေဒ ေမသ ာ(ဓမ ဝီရ 

သ ာ)က ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး အဆိုပါအခမ်း 

အနားသို ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းေရ ြပည်

သာမိနယ်မှ အလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ

ှင့်စာေရးဆရာများ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရ 

သည်။                               

  မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ တတိယအကိမ်

စာေပညီလာခံအေတွအကံ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပ 



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၂၇၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၀၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၀၁,၆၀၇) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၆၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၆) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၇၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအားထပ်ေဆာင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် သုံးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၆ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ 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 ၁၀၇၃၄၉၂၅ ၉၅၈၃၁၀၅ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၄၄၂၄ ၅၉၀၁၀၈၃ ၁၅၆၆၇၃

၃။ မေလးရှား ၄၅၃၂၆၃၂ ၄၄၇၃၀၂၁ ၃၅၇၂၅

၄။ ထိုင်း ၄၄၉၂၉၁၃ ၄၄၄၁၃၀၅ ၃၀၄၀၆

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၄၅၂၉ ၃၆၃၀၆၀၆ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၅၂၆၈၁ ၁၂၆၉၃၀၇ ၁၄၀၁

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၆၇ ၅၉၂၄၇၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၇၃ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၅၂၇၄ ၁၅၁၆၀၃ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၇၅၉၁၈၀ ၈၃၅၀၅၁၁၁ ၁၀၃၇၆၆၄

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၅၉၆၀၇ ၄၂၆၇၄၇၁၂ ၅၂၄၈၀၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၆၁၁၇၆၉ ၃၀၃၁၀၇၇၂ ၆၆၈၆၉၃

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၉၇၅၇၇၂ ၂၉၂၈၅၆၅၈ ၁၄၈၉၄၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၀၀၆၈၃၇ ၂၆၀၉၁၉၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၄၇၉၁၁ ၂၂၀၅၉၆၄၄ ၁၇၉၄၁၁

၇။ ုရှား ၁၈၃၈၈၄၂၄ ၁၇၈၁၀၇၉၆ ၃၈၀၂၇၀

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၅၆၄၅၇ ၁၈၀၅၅၉၂၄ ၂၄၄၀၇

၉။ အီတလီ ၁၇၇၃၆၆၉၆ ၁၆၉၆၅၂၅၈ ၁၆၇၅၅၃

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

  

ပန်းေတာင်း   ဇွန်   ၁၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ မိုးရာသီ 

စိုက်ပျိးေရးစရိတ ်ေချးေငွများကိ ုေမ ၁၆ ရက်က မိနယ် 

ြမန်မာလ့ယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ်ခဲွတွင် ထတ်ုေချးေပးလျက် 

ရှိသည်။

အဆုိပါစုိက်ပျိးေရးစရိတ်ေချးေငွများကုိ ေတာင်သူများ 

လက်ဝယ်အေရာက် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ  ထုတ်ေချး 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး စပါးတစ်ဧကလ င် ေငွကျပ် တစ်သိန်း 

ငါးေသာငး် န်းှင့် အြခားသီးှံတစ်ဧကလ င် ေငွကျပ ်

တစ်သိန်း န်းြဖင့် ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိရာ အတိုး န်း 

အေနြဖင့ ်ေငကွျပ် ၁ဝဝ လ င် တစ်ှစ်အတွက် ငါးရာခိင်ု န်း 

ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး သီးှံေပ ချနိ်သတ်မှတ်ကာလတွင် 

ြပန်ဆပ်သည့အ်ခါ အတိုး/အရင်းေပါင်း၍ ြပန်လည်ေပးဆပ် 

ရမည်ြဖစ်သည်။

မိနယ်ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်အေနြဖင့် 

၂၀၂၂ ခုှစ်အတွက်  စိုက်ပျိးေရးစရိတ ်   ေချးေငွများကိ ု

မိနယ်အတွင်းရှ ိေကျးရာအုပ်စ ု၄၇ အုပ်စု၊   ေတာင်သူ 

ဦးေရ ၈၇၃၅ ဦး၊  စိုက်ဧက ၂၅၇၂၉ ဧကအတွက် ေငွကျပ်  

၅၃၃၅၉၃၅ဝဝဝဝ အား        ထုတ်ေချးေပးရန်လျာထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၁၅ ရက်အထိ ေကျးရာအုပ်စ ု

ခုနစ်အုပ်စု ေတာင်သူ ၃၁၆ ဦး၊ စိုက်ဧက ၁၄၁၄ ဧက 

အတွက် ေငကွျပ် ၂၁၂၁ဝဝဝဝဝ ထတ်ုေချးေပးပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း) 

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရးစရိတ်ေချးေငွများ ဆက်လက်ထုတ်ေချး

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၆

လ  င်းအသင့်အတင့ ်   ရှိမည်။ 

လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုး 

တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်    ငါးေပမှ 

ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်
အေြခအေန



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၆

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲှင့် ၎င်း၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား 

များသည ်  အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာ 

သင်ကားသင်ယူခွင့ ်အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် ၎င်း 

တိုကိ ုအေကာက်တရားြဖင့ ်ေထာက်ခအံားေပးလာ 

ေစရန် ယုတ်မာုိင်းစုိင်းေသာ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် 

ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘများအား   ခိမ်းေြခာက ်

အကျပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရး 

ဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျားအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊  အေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များှင့် ေကျာင်းသုံးပုံှိပ်စာအုပ်များ၊  ေကျာင်းသုံး 

စာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ အတင်းအဓမ  

လုယူြခင်း စသည့်နည်းလမ်းမျိးစုံ  အသုံးြပကာ 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး 

လျက်ရှိသည်။

ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇွန် ၁၅ ရက် 

နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်  (ေတာင်ပိုင်း) 

ရာငံမိနယ ်ေကျာက ြပင်ေကျးရာရှ ိအေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းခွဲ၌  ပညာသင်ကားလျက်ရှ ိ

သည့ ်ကေလးသငူယ်များ ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကား 

ိုင်ေရးအတွက ်       လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေပးေန 

သည့် ဆင်နက်ေချာင်းေကျးရာေန ြပည်သူစစ်အဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် ဦးေအာင်ေအာင်ဆန်း (ခ) ကိုေအာင် 

(၃၅)ှစ် (ဘ)ဦးြမစိုးသည ်အဆိုပါေကျာင်းအေရှရှ ိ

“မင်းထက်သာ” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌  ထိုင်ေနစ် 

ဆင်နက်ေချာင်းေကျးရာဘက်မှ ဆိင်ုကယ်ေမာင်းှင် 

လာသည့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား မန်ုစလီုံး 

ှင့် ဒီလုံး (စိစစ်ဆဲ)တို ှစ်ဦးက  ဆိုင်ကယ်တစ်စီး 

ြဖင့်   ေရာက်ရှိလာပီး    ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ 

ဦးေအာင်ေအာင်ဆန်း(ခ) ကုိေအာင်က  ဝင်ေရာက်  

လံုးေထွး ဖမ်းဆီးခ့ဲေသာ်လည်း အကမ်းဖက်သမားှစ်ဦး 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားခ့ဲပီး ဦးေအာင်ေအာင်ဆန်း 

(ခ)ကိုေအာင်၏ ဝဲလက်ေမာင်းှင့ ်လက်ဖျတံိုတွင ်

ကျည်ထမှိန်ဒဏ်ရာ ှစ်ချက်ရရိှခဲသ့ြဖင့ ်ေဆးကသုမ  

ခံယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ဇွန် ၁၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၅ 

မိနစ်တွင်     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ကေလးမိ 

စမ်းမိရပ်ကွက်ရိှ  အမှတ်(၈) အေြခခပံညာအထက် 

တန်းေကျာင်းအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

ှစ်ဦးက   ဆိုင်ကယ်တစ်စီးြဖင့ ်  ေရာက်ရှိလာပီး 

လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံးြဖင့ ် ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးခဲ့ရာ 

လက်လုပ်ဗံုးမှာ  ေကျာင်းဝင်ေပါက်အနီး   ခံစည်းုိး 

အတ်ုတတံိင်ုးအြပင်ဘက် ေြမကွက်လပ်၌ ကျေရာက် 

ေပါက်ကဲွခ့ဲပီး ေပါက်ကဲွမ ေကာင့် လူှင့် အေဆာက် 

အအုံ ထိခိုက်ပျက်စီးမ မရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ ဇွန် ၁၅ ရက်  ညေန ၃ နာရီ ၁၅ 

မိနစ်တွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    မိုးကုတ်မိ 

ကျပ်ြပင်အပ်ုစ ုကျပ်ြပင်မိမေဈးရပ်ရိှ အေြခခပံညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းအား PDF အမည်ခံ အကမ်း 

မိနယ်အချိရှိ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပားကာ 

ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

ဖက်သမား ှစ်ဦး(စိစစ်ဆ)ဲက လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံး 

ြဖင့်   ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးခဲ့ရာ   လက်လုပ်ဗုံးမှာ 

ေကျာင်းဝင်းအေရှရှ ိ   ေကျာင်းေစာင့်ေနအိမ်အနီး 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး  လူှင့်   အေဆာက်အအုံ

ထခိိက်ုမ မရိှေကာင်းှင့ ်ထိုအတ ူညေန ၃ နာရခဲွီတွင် 

ကျပ်ြပင်မိမရပ်ရှိ    အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းတိုအား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား 

ှစ်ဦး(စစိစ်ဆ)ဲက လက်ပစ်ဗံုးတစ်လံုးြဖင့် ပစ်ေပါက် 

ထွက်ေြပးခဲ့ရာ လက်ပစ်ဗုံးမှာ ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

ေကျာင်းအုပ်ကီးုံးခန်းအနီး ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့

ပီးေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်ုံးခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် 

ြပတင်းတံခါးမှန်တစ်ချပ် ကဲွအက်ပျက်စီးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။ 

အလားတူ ဇွန် ၁၅ ရက် ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် 

ကချင်ြပည်နယ ်  ေရ ကူမိနယ ်  မိကုန်းေကျးရာ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ 

ေကျာင်းေစာင့်ြဖစ်သ ူ   ဦးမျိးထွန်းရှိေနစ်   PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ  ေရာက်ရှိလာပီး 

ဦးမျိးထွန်းထံမ ှ       ေကျာင်းခန်းတံခါးေသာ့များ 

ခိမ်းေြခာက်ေတာင်းယူကာ  ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

သမ်ိးဆည်းထားရိှသည့ ်Black Board/White Board 

ခနုစ်ချပ်၊ စာသင်ခံုသံုးေယာက်ထုိင်ခံုအရှည်အစံု ၅၀ 

ေကျာ်ခန်အား လယုက်ယေူဆာင်သွားေကာင်း သရိ 

သည်။

ထိုအတူ  ဇွန် ၁၅ ရက်    ညေန ၅ နာရီတွင် 

ေရ ကူမိနယ်အတွင်းရှ ိသရက်ကုန်းေကျးရာအုပ်စ ု

 တ်ချိေကျးရာရိှ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်း၊ 

သရက်ကုန်းေကျးရာ  အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းခဲွ၊ သေြပလှေကျးရာအပ်ုစ ုသေြပလှေကျးရာ 

ရိှ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်း၊  ပါခိင်ုေကျးရာ 

အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း၊ တန်ိးဟွန်းေကျရာရိှ 

အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းခဲွှင့် မဏိဩဂ 

ေကျးရာအုပ်စ ု   ကုန်းုေကျးရာရှ ိ   အေြခခံပညာ 

မလူတန်းေကျာင်းတို၌  ဇွန် ၁၃ ရက်က ဆရာ ဆရာမ 

များမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား စာသင်ကား 

ေပးေနစ် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

စာသင်ခန်းများအတွင်းသို လက်နက်များကိင်ုေဆာင် 

ဝင်ေရာက်လာပီး    “ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့ ်

စာသင်ကားမ များအား  ဆက်လက်မြပလုပ်ရန်၊ 

ဆက်လက်သင်ကားပါက ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း 

ခံရမည်ဟုလည်းေကာင်း၊ ကေလးသူငယ်များအား 

လည်း  စာသင်ကားမ မြပဘဲ မိမိတုိ၏ေနအိမ်၌သာ 

ေနကရန်” ဟုလည်းေကာင်း    ခိမ်းေြခာက်ကာ 

ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဖယ်ရှားရှင်းလင်း

ထိုြပင် ဇွန် ၁၅ ရက် နနံက် ၈ နာရခဲွီတွင် ကချင် 

ြပည်နယ် ဖားကန်မိနယ် မဇွပ်ယန်ေကျးရာရိှ အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းခွ ဲ     ဝင်ေပါက်အနီးရှိ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်တိုင်ေပ ၌  “ေကျာင်းတက်ေနသည့ ်

ကေလးသငူယ်များ ေကျာင်းတက်ေရာက်ြခင်းမြပရန်၊ 

မဘိများမှလည်း မမိတိို၏ကေလးများအား ေကျာင်း 

ထားြခင်းမြပရန်၊ NUG ၏လမ်း န်ချက်များအား 

လိုက်နာရန်ှင့်   ေကျာင်းတက်ေနသည့ ်  ကေလး 
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ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည် 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လထူကုိ ု အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစု ံ

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များ 

အေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိုက်ပါ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်း 

နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်

ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊  လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို  ထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲလ့ င် အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 

ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယခူရံ 

မည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက် 

ေရးဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရပါက  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပခုက မိ  အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ေန 

ယ်မာေကျာ် (၂၉)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Yin Mar Kyaw” 

Facebook အေကာင့်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် (၂၁)ရပ်ကွက်ေန  ေကျာ်လှသန်းဦး (ခ) 

န ာမိုးြမင့ ်(၃၅)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Kyaw Hla Than 

Oo” Facebook အေကာင့၊် အလုံမိနယ် ကရင်ခေံကျးရပ်ကွက် 

ေန ငိမ်းကိုသ ူ(၂၂)ှစ်သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Nyein Ko 

Thu” Facebook အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ြပည်ကီး 

တံခွန်မိနယ်   (ဃ)ရပ်ကွက်ေန သီတာေဌး (၃၉)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့်  “Thidar Htay” Tik Tok အေကာင့်ှင့် 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်ေဈးကုန်းရပ်ကွက်ေန အာကာမိုးြမင့ ်(၁၇)

ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ar Kar Moe Myint” Facebook 

အေကာင့်တိုသည်   အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 

ေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက်  တရားဥပေဒှင့်အညီ  ဖမ်းဆီး

ထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့် အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပး 

ကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်  

သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း 

သိရသည်။                                                   

    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆
ဇွန် ၁၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ဒီပဲယင်းမိရှိ  မိနယ်ြပည်သူေဆးုံဝင်းအတွင်းသို  PDF 
အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် လက်လုပ်
စိန်ေြပာင်းကျည်တစ်လုံး    ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့သြဖင့ ်

ေဆးုဝံင်းအတွင်းရိှ ဓာတ်မှန်ေဆာင် အမုိးှင့မ်ျက်ှာကက်တို 
ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းြဖင့်ပစ်ခတ်

ြဖစ်စ်မှာ ဇွန် ၁၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်က 
ဒီပဲယင်းမိနယ်အတွင်းရှ ိ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား 
များက အင်တန်းေကျးရာဘက်မှေန၍ ဒီပဲယင်းမိအတွင်းသုိ 
လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းြဖင့ ်  ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ  လက်လုပ်စိန်ေြပာင်း 

ကျည်သည ်ေတာင်ြပင်ရပ်ကွက ်   မိနယ်ြပည်သူေဆးုံဝင်း 
အတွင်းရှိ ဓာတ်မှန်ေဆာင် သွပ်မိုး၊ အုတ်ကာ တစ်ထပ်ေဆာင် 
ေပ သို  ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့သြဖင့်  ဓာတ်မှန်ေဆာင်အမိုး
သွပ်သုံးချပ်ှင့် မျက်ှာကက်ှစ်ေပခန်  ပွင့်ထွက်ပျက်စီးခဲ့ပီး    
လူှင့်စက်ပစ ည်းများ   ထိခိုက်မ မရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ထိုသို စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့ ်ေဒသခံြပည်သူများ

ကိုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးေနသည့်  ေဆးုံအတွင်းသို 

လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများ 
အား နယ်ေြမခလံုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ် 
များှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရ
သည်။                                                        

    သတင်းစ်

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   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။  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမည် 

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 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရ လည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရ လည်းေကာင်း 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

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့်
ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာPDF အဖဲွဝင်များအား 

၎င်းတို၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်

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

 အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ဒီပဲယင်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုံဝင်းအတွင်းသို PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ 
ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းကျည်ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမ ေကာင့် 

ေဆးုံဝင်းအတွင်းရှိ ဓာတ်မှန်ေဆာင် အမုိးှင့်မျက်ှာကက်တို ထိခိုက်ပျက်စီး



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက် ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် 

ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

 

ဇွန်လအတွင်း အားအနည်းငယ်ရှိေသာ လာနီညာအဆင့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိိုင်

ေပျာ်ဘွယ်    ဇွန်    ၁၆

အရည်အေသွးေကာင်းေသာ ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစ ့ရရိှစိက်ုပျိးေရး၊ 

ချည်မ င်ရှည်ဝါ   တိုးချဲစိုက်ဧက   ြပည့်မီစွာစိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဝါသီးှံမျိး 

ေစ့ထုတ်ဆင့်ပွားသင်တန်းကို  ယေနနံနက်  ၉  နာရီခွဲက  စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန ေချာင်းမကီးနည်းပညာြပန်ပွားေရးစင်တာခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

ဦးစွာ စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ရမည်းသင်းခုိင်ဦးစီးမှး ဦးကည်လင်း၊ 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းွန် ၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးလှြမင့်တုိက သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရသည့ ်ရည်ရယ်ချက်များကိ ုေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးပိုချ

ယင်းေနာက် ဝါသီးှံမျိးေစ့ထုတ် ဆင့်ပွားသင်တန်းကိ ုပိုဂျက ်

တာြဖင့်ြပသ၍ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ် ေချာင်းမကီး ဝါသီးှံမျိးသန် ခံ 

ခံဦးစီးမှး ေဒ ွယ်နီေအာင်၊ ခံဦးစီးမှး ဦးကည်စုိး၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ် 

ဝါကိတ်စက်ံုတာဝန်ခံ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်တုိက ချည်မ င်ရှည်ဝါ စုိက်ပျိး 

ေရး၊ ဝါမျိးေစ့ထုတ်လုပ်ေရးများကိ ုေဆွးေွးပိုချသည်။

ဆက်လက်၍ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ် ဝက်လက်ေကျးရာ မိုးကိချည်မ င် 

ရှည်ဝါ  မျိးေစ့ထုတ်စံြပကွက ်ေရ ေတာင် - ၁၀ ဧက ၁၀၀ စိုက်ပျိး  

ထားေသာ စိက်ုခင်းအတွင်းသို ကွင်းဆင်း၍ စိက်ုပျိးေရးအသပိညာများ 

ကို ေြပာကားပီး တက်ေရာက်လာေသာ စိုက်ပျိးေတာင်သူများ၏ 

ေမးြမန်းြခင်းများကုိ ခုိင်၊ မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ 

များက ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ယေနြပလပ်ုေသာ ဆင့ပွ်ားသင်တန်းတွင် ခိင်ု၊ မိနယ်ဌာနဆိင်ုရာ 

ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး၊  စိုက်ပျိးေတာင်သူ ၇၅ ဦး တက်ေရာက်ကပီး 

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်အတွင်း၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါ 

၅၀၄၈ ဧက စိက်ုပျိးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ လ  င်သန်းတင့ ်(ရမည်းသင်း)

အင်းစိန်မိနယ်၌ ေရလုပ်သားများအတွက်

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်းဖွင့်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

အီေကွတာအနီးရှိ    အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ ရာ၏    ပင်လယ်ေရ 

မျက်ှာြပင်အပခူျန်ိှင့ ်ေလထြုဖစ်စ်များမှာ အားအနည်းငယ်ရိှေသာ 

လာနီညာအေြခအေနသို ေရာက်ရှိေနသည်။ ိုင်ငံတကာ မိုးေလဝသ 

ဌာနများ၏ သခ  ျာပံုစံြပေမာ်ဒယ်များ ခန်မှန်းချက်အရ ဇွန်လအတွင်း 

အားအနည်းငယ်ရှိေသာ  လာနီညာအဆင့်တွင်  ဆက်လက်တည်ရှ ိ

ိုင်သည်ဟု ခန်မှန်းရသည်။ 

 လာနညီာြဖစ်စ်သည် ပစဖိတ်ိသမဒု ရာတွင် ြဖစ်ေပ သည့ြ်ဖစ်စ် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း အဆုိပါလာနီညာြဖစ်စ်ေကာင့် အကျိးသက်ေရာက် 

မ မှာ ေယဘယုျအားြဖင့ ်အေရှဘက်မှ ေလေပလွ  င်းများ တိက်ုခတ်ြခင်း၊ 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင်   ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ ပုိမုိြဖစ်ေပ  

လာိုင်ြခင်းှင့် မိုးရာသွန်းမ  ပုံမှန်ထက်ပိုမိုြခင်း စသည့် ရာသီဥတု 

ြဖစ်စ်များ ြဖစ်ေပ ေလ့ရှိသည်။

လာနီညာြဖစ်ေပ မ ှင့် ပတ်သက်သည့် အေြခအေနများအား 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီဆက်လက်ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။  

မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရး

ှင့ထ်တ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗမိာန်ုံး 

က အပတ်စ်  စေနေနတိုင်း    ေရ ေသွး 

ဂျာနယ်ကိ ုထတ်ုေဝြဖန်ချလိျက်ရိှသည်။

၁၈ - ၆ - ၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် 

ထွက်ရိှမည့ ်ေရ ေသွးဂျာနယ် အတဲွ (၅၄)

အမှတ် (၂၅) ၌ ေြခေထာက်တစ်ဖက ်

မသန်ေသာ်လည်း    မမိဝိါသနာပါသည်ကိ ု

ေအာင်ြမင်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲေ့သာ 

ေမာင်လူေအးအေကာင်းကိ ုတင်ဆက် 

ထားသည့ ်“မသန်ေပမဲစွ့မ်းိင်ု”မျက်ှာ 

ဖုံးဇာတ်လမ်း၊     စာေပဗိမာန်စိန်ရတု 

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်     ြပလုပ်ေသာ 

ေရ ေသွးတိုလက်ရာ စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ 

တွင် ဆန်ခါတင်အဆင့ ်ေရးချယ်ခရံသည့ ်

စာစီစာကုံးများအနက ်    “ေမွးေမေမ” 

စာစစီာကုံး၊ ဧရာဝတြီမစ်ကီး၏ ေကျးဇူး 

ကီးမားပုံကိ ု      တင်ဆက်ထားသည့ ်

“ဆုရတီေအာင်  -  ချစ်ေသာြမစ်ဧရာ” 

ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊   ပညာရှိပီသစွာ 

စကားကို အေကာင်းအကျိး အဆက် 

အစပ်များှင့ ်ေြပာဆိုတတ်ေသာ ပညာ 

ရှိ  ဦးပညာှင့်  မိမိသာပညာအရှိဆုံးဟ ု

ထင်ေနေသာ ဦးယဿတိုအေကာင်းကိ ု

ေရးဖွဲထားသည့် “ပညာရှိ၏ြဖတ်ထိုး 

eာဏ်” ပုံြပင်၊ စကားကိ ုလိမ ာပါးနပ်စွာ 

ေြပာဆိတုတ်ေသာ ကိလုာအေကာင်းကိ ု

ဟာသြဖစ်ဖွယ ်    တင်ဆက်ထားသည့ ်

“မလမ်ိပါဘူးကွာ” တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ 

မိမိ၏ ဘဝေပးအေြခအေနအရ မိမိလုပ် 

ကိင်ုေဆာင်ရက်ရသည့အ်လပ်ုကိ ုတန်ဖိုး 

ထားလုပ်ေဆာင်ကာ မိဘများကို မိမိ 

တတ်ိုင်သည့်အရာများြဖင့ ်ကူညီလုပ ်

ကုိင်ေဆာင်ရက်ေပးသင့်ေကာင်း ေရးဖဲွ 

ထားသည့် “က န်ေတာ်မရှက်ေတာ့ပါ” 

ဝတ ၊  eာဏ်ရည်ထက်ြမက်ကာ    လိမ ာ 

ပါးနပ်ေသာ ယန်ုေလး၏ အသက်ေဘးမှ 

လွတ်ေြမာက်ေအာင ်         ကံစည်ပုံ 

အေကာင်းကိ ု     တင်ဆက်ထားသည့ ်

“အကံေကာင်းတစ်ချက်” ှစ်မျက်ှာ 

ကာတွန်း၊ သ၏ူဦးေလးထမှံ မန်ုဖိုးရရိှေရး 

အတွက် eာဏ်များကာ ေြပာဆုိတတ်ေသာ 

ရန်ပိုင်စိုးအေကာင်းကိ ုဟာသြဖစ်ဖွယ ်

တင်ဆက်ထားသည့် “ရန်ပုိင်စုိး”ှစ်မျက်ှာ 

ကာတွန်း၊ Adjective(နာမဝိေသသန) 

များ၏ အသုံးအ န်းှင့် ဝါကျများတွင ်

Adjective များ ထည့်သွင်းအသုံးြပပုံ 

အေကာင်းကိ ုေလက့ျင့ခ်န်းများှင့တ်ကွ 

တင်ဆက်ထားသည့ ်“ေရ ေသွးအဂ  လိပ် 

သဒ ါ”အဂ  လိပ်စာသင်ခန်းစာက  ၊ ကဗျာ 

က  တုိအပါအဝင်  က  စံုလင်စွာထွက်ရိှ 

ပီြဖစ်ရာ တစ်ေစာင်လ င် ေငွကျပ် ၄၀၀ 

ြဖင့် စာေပဗိမာန်   စာအုပ်အေရာင်းဆိုင ်

များတွင် ဝယ်ယူုိင်ေကာင်း သိရသည်။                       

သတင်းစ်

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၆

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍ ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက ်အေြခ
ခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်း (၄/၂၀၂၂)  ဖွင့်လှစ်ြခင်းကို ယေန  နံနက်  ၉ 
နာရတွီင် အင်းစိန်မိနယ် ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက် ဘရုင့်ေနာင်လမ်း ငါးလပ်ုငန်း 
အတတ်သင်သိပ ံ(ကိကုန်း)၌ ဖွင့်လှစ်သည်။ 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန  တိင်ုးေဒသကီး 
ဦးစီးမှး    န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေရ က ေရလပ်ုသားများအေနြဖင့ ်ပင်လယ်ြပင်တွင် 
ကံေတွရသည့် အခက်အခဲများေြဖရှင်းိုင်ရန ်ေရလုပ်သားများှင့် ပတ်သက်သည့် 
ဥပေဒ၊ ကျန်းမာေရးှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာ၊  လုပ်ငန်းခွင်အရည်အေသွးများ  

တိုးတက်လာေစရန် ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် ဖွင့်လှစ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 
သင်တန်းတွင် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ က မ်းကျင်သင်တန်း ဆရာ ဆရာမများက 

ေရလပ်ုသား သင်တန်းသား ၃၀ ကိ ု နနံက် ၈ နာရမှီ ညေန  ၄ နာရခဲွီအထ ိတစ်ရက်တာ 
သင်ကားေပးပီး   ဆိပ်ကမ်းအေကာင်း၊  မီးေဘးကာကွယ်ေရး၊ ေရှးဦးြပစုြခင်း၊ 
ငါးပုစွန်များ ကုိင်တွယ်ြခင်း၊ အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ေရေကာင်းပညာေပး 
စသည့် ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ သေိကာင်းစရာများကိ ုေဆွးေွးပိုချခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

 ဉာဏ်ဟိန်း

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၌ ဝါသီးှံမျိးေစ့ထုတ်

ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်

ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကို အသံုးချပါ၊ မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကို ေလ ာ့သုံးပါ



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်းေရးဥပေဒ

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊ ၄၁ / ၂၀၂၂)

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၃ ရက်

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်)
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပေဒကို ြပ  ာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်ှင် ့အဓိပ ာယ်ေဖာ်ြပချက်

၁။ ဤဥပေဒကို လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်းေရးဥပေဒ ဟု ေခ တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ေအာက်ပါ ကျးလွန်မ တစ်ရပ်ရပ်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လူကုန်ကူးမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဤဥပေဒအရ 

စီရင်ပိုင်ခွင် ့ရှိေစရမည-်

 (က) မည်သူမဆို ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ကျးလွန်မ ၊

 ( ခ )  မည်သူမဆို ိုင်ငံေတာ်၏တည်ဆဲဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာ် သိုမဟုတ် 

ေလယာ်တစ်ခုခုေပ တွင် ကျးလွန်မ ၊

 ( ဂ )  ြမန်မာိုင်ငံသားကြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံေတာ်တွင် အမဲတမ်းေနထိုင်ပီး ိုင်ငံြခားသား မှတ်ပုံတင် 

ကိင်ုေဆာင်ထားသကူြဖစ်ေစ၊ ိင်ုငေံတာ်တွင် အမတဲမ်းေနထိင်ုခွင့ ်ရရိှထားသည့် ိင်ုငြံခားသား 

ကြဖစ်ေစ ြပည်ပတွင်ကျးလွန်မ ၊

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ(ဂ)ပါ ြမန်မာိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံြခားသားအေပ  ြပည်ပတွင်ကျးလွန်မ ၊

 ( င )  ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို  ေရာက်ရှိေနပီး  လူကုန်ကူးမ ကျးလွန်သည်ဟ ုစွပ်စွဲြခင်းခံရသူအား 

သက်ဆိုင်ရာြပည်ပိုင်ငံသို တရားခံလ ဲေြပာင်းေပးရန ်ေတာင်းဆိုချက်ကိ ုခွင့်မြပသည့်အခါ 

ထိုသူကကျးလွန်ခဲ့မ ။

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည ်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည-်

 (က) ိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကိ ုဆိုသည်။

 (ခ)  လူကုန်ကူးမ  ဆိုသည်မှာ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးသည ်အြခားပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကိ ုထိုသူ၏ သေဘာ 

တူညီချက်ရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ ေခါင်းပံုြဖတ်မ ြပရန် အလုိငှာ ေအာက်ပါနည်းလမ်း 

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုအသုံးြပ၍ ထိသုကူိ ုသမ်ိးသွင်းစေုဆာင်းြခင်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်း၊ လ ဲေြပာင်း 

ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ဝယ်ယြူခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ငှားယြူခင်း၊ ခိလု ံခွင့ေ်ပးြခင်း သိုမဟတ်ု လက်ခ ံ

ြခင်းကိုဆိုသည-်

  (၁) ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ အင်အားသုံးြခင်း သိုမဟုတ် အြခားနည်းြဖင့ ်အိုင်အထက် ြပြခင်း၊

  (၂) ေသွးေဆာင်ေခ ယူြခင်း၊

  (၃) လိမ်လည်ြခင်း၊

  (၄) လှည့်ြဖားြခင်း၊

  (၅) လုပ်ပိုင်ခွင် ့သိုမဟုတ် အခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားြပြခင်း၊ 

  (၆) ဘဝရပ်တည်ရန် ခက်ခေဲနေသာ အေြခအေနကိ ုအခွင့်ေကာင်းယ၍ူ အလဲွသံုးစားြပြခင်း၊

  (၇)  ထိသုအူေပ  ချပ်ကိင်ုိင်ုသ ူသိုမဟတ်ု တစ်နည်းနည်းလ မ်းမိုးိုင်သ၏ူ သေဘာတညူခီျက် 

ရရှိရန်  ေငွေကး၊ ပစ ည်း သိုမဟုတ် အြခားအကျိးအြမတ ်တစ်စုံတစ်ရာကိုေပးြခင်း  

သိုမဟုတ် လက်ခံရယူြခင်း။

  ခ င်းချက်။     ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ှင့် အကျံးဝင် သက်ဆုိင်ြခင်းရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ 

မရှိသည်ြဖစ်ေစ   ကေလးသူငယ်အား  ေခါင်းပုံြဖတ်မ တစ်ခုခုြပလုပ်ရာတွင ်

သိမ်းသွင်းစုေဆာင်းြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ဝယ်ယူြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ငှားယူြခင်း၊ ခိုလ ံခွင့်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် လက်ခံြခင်း 

ြပလုပ်ပါက လူကုန်ကူးမ  ကျးလွန်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။ 

 ( ဂ )  ေခါင်းပုြံဖတ်မ  ဆိရုာတွင် ပဂု ိလ်တစ်ဦးဦးသည် အြခားပဂု ိလ်တစ်ဦးဦးကိ ုြပည့်တန်ဆာအြဖစ် 

အဓမ ြပလုပ်ေစြခင်း သုိမဟုတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကာမဆုိင်ရာကိစ  အဓမ ြပလုပ်ေစ 

ြခင်း၊ အဓမ အလပ်ုခိင်ုးေစြခင်း သိုမဟတ်ု အဓမ ဝန်ေဆာင်မ ေပးေစြခင်း၊ က န်ြပြခင်း သိုမဟတ်ု 

ေကျးက န်က့ဲသုိခုိင်းေစြခင်း၊ ေက းမီြဖင့်ေှာင်ဖဲွခုိင်းေစြခင်း၊ အဓမ လက်ထပ်ေစြခင်း၊ အဓမ  

ေတာင်းရမ်းခုိင်းေစြခင်း၊ ကုိယ်ဝန်အငှားေဆာင်ေစြခင်း၊ အကျိးအြမတ်တစ်စံုတစ်ရာ ရရိှရန် 

အလုိငှာ လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍ ကေလးသူငယ်များအား ေမွးစားြခင်း၊ ခ ာကုိယ် အဂ   ါအစိတ် 

အပိင်ုးအား ထတ်ုယဖူယ်ရှားြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း သိုမဟတ်ု အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အလဲွသုံး 

စားြပလုပ်ြခင်း တုိအြပင် ယင်းသုိြပရာမှရရိှေသာ ေငွေကး၊ ပစ ည်း သုိမဟုတ် အြခားအကျိး 

အြမတ် တစ်စုံတစ်ရာကိ ု တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ လက်ခံရယူြခင်း သိုမဟုတ် 

လက်ခံရယူရန် သေဘာတူြခင်း ပါဝင်သည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၁)။  ြပည့်တန်ဆာအြဖစ ်အဓမ ြပလုပ်ေစြခင်း ဆိုသည်မှာ ေငွေကး၊ ပစ ည်း 

သိုမဟတ်ု အြခားအကျိးအြမတ် တစ်စုတံစ်ရာအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအဖိုး 

စားနား တစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးသည် အြခားပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦး 

ကို ကာမစပ်ယှက်ရန ်သိုမဟုတ် ကာမရာဂကိစ ြပလုပ်ေစရန်အလိုငှာ 

တစ်စုံတစ်ရာ ြပလုပ်ြခင်း၊ အသုံးြပြခင်း၊ ကာမဆက်ဆံြခင်း သိုမဟုတ် 

အစီအစ် ချမှတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း ကိုဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၂)။  အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကာမဆိင်ုရာကစိ  အဓမ ြပလပ်ုေစြခင်း ဆိသုည် 

မှာ ကာမရာဂစိတ်ိုးက ေစရန် အလိုငှာ ဖိုမဆက်ဆံမ ကိုြဖစ်ေစ၊ ပုဂ ိလ် 

တစ်ဦးဦး၏ လိင်အဂ   ါအစိတ်အပုိင်းကုိြဖစ်ေစ ကုိင်တွယ်ြခင်း၊ ကုိယ်တုိင် 

ြပသြခင်း၊ အမူအရာြပလုပ် ြပသြခင်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပံုိှပ်ထုတ် 

ေဝြခင်း၊ ညစ်ညမ်းသည့် ပုံြပသြခင်း၊ ုပ်ရှင်ိုက်ကူးြပသြခင်း သိုမဟုတ် 

ေခတ်မီနည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်ကိ ု အသုံးြပ၍  ြပသြခင်းကိုေသာ်လည်း 

ေကာင်း ဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၃)။  အဓမ အလုပ်ခိုင်းေစြခင်း   သိုမဟုတ်  အဓမ   ဝန်ေဆာင်မ ေပးေစြခင်း 

ဆိုသည်မှာ  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးသည် အြခားပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကို ထိုသူ၏ 

သေဘာဆ မပါဘဲြဖစ်ေစ၊ ထိုက်တန်သည့် လုပ်အားခမေပးဘဲြဖစ်ေစ 

ထိုသူအား   ကိုယ်ထိလက်ေရာက ်   ထိန်းချပ်ထားြခင်း  (Physically 

restraint)၊ ထခိိက်ုဒဏ်ရာရေစြခင်း၊  ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း သိုမဟတ်ု  ထိသု၏ူ 

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အြခားခရီးသွားအေထာက်အထား  စာတမ်းအမှတ် 

အသားများ သိုမဟတ်ု အေရးကီးစာရက်စာတမ်းများကိ ုသမ်ိးဆည်းြခင်း 

တုိြပလုပ်ပီး အလုပ်လုပ်ခုိင်းြခင်း သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ေပးေစြခင်းကုိ 

ဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၄)။  က န်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ေကျးက န်ကဲ့သိုခိုင်းေစြခင်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ ိလ် 

တစ်ဦးဦးသည် အြခားပဂု ိလ်တစ်ဦးဦးကိ ုလသူားတစ်ဦးကဲသ့ို မသတ်မှတ် 

သည့်အြပင ် ၎င်းပိုင်က န်အြဖစ် သေဘာထားပီး ထွက်ေြပး၍   မရိုင် 

ေအာင်ြဖစ်ေစ၊  အြခားအလပ်ုေြပာင်း၍ မလပ်ုိင်ုေအာင်ြဖစ်ေစ ထန်ိးချပ် 

ထားပီး ထိုသူ၏ ဆ မပါဘဲ ခိုင်းေစအသုံးချြခင်းကိုဆိုသည်။

  ရှင်းလင်းချက ်(၅)။  ေက းမြီဖင့ ်ေှာင်ဖဲွခိင်ုးေစြခင်း ဆိသုည်မှာ ေက းမအီတွက် ေပးဆပ်သည့် 

အေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ အာမခေံပးသည့ ်အေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ လပူဂု ိလ်ကိ ုအေပါင် 

ထားပီး အလပ်ုလပ်ုကိင်ုေပးရမည့ ်ကာလှင့ ်လုပ်ငန်းအမျိးအစားတုိကုိ 

ရှင်းလင်းတကိျမ မရိှဘ ဲသိုမဟတ်ု ေက းမကီိခုိှုမ်ရန် လုပ်အားတန်ဖုိးကုိ 

အေကာင်းအကျိးခိင်ုလုစွံာ သတ်မှတ်ချက်မရိှဘ ဲမစီားအြဖစ် အလပ်ုလပ်ု 

ကိုင်ေပးေစြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ေပးေစြခင်းကိ ုဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၆)။  အဓမ လက်ထပ်ေစြခင်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကို ၎င်း၏ ဆ ှင့် 

ဆန်ကျင်၍ြဖစ်ေစ၊    လှည့်ြဖား၍ြဖစ်ေစ၊   အိုင်အထက်ြပ၍ြဖစ်ေစ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၊ မိသားစု၊ ေဆွမျိး သုိမဟတ်ု 

မိတ်ေဆွအား ေငွေကး၊ ပစ ည်း သိုမဟုတ် အြခားအကျိးအြမတ ်တစ်စုံ 

တစ်ရာေပး၍ ြဖစ်ေစ လက်ထပ်ြခင်းကိ ုဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက ်(၇)။  အဓမ ေတာင်းရမ်းခိုင်းေစြခင်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကို ုပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ  ဖိအားေပးခိမ်းေြခာက်၍ 

ေငွေကးရရှိရန ်ေတာင်းရမ်းခိုင်းေစြခင်းကိ ု ဆိုသည်။

  ရှင်းလင်းချက ်(၈)။  လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍ ကေလးသူငယ်များအား ေမွးစားြခင်း ဆုိသည်မှာ 

ပဂု ိလ်တစ်ဦးဦးက ကေလးသငူယ်ကိ ုေရာင်းစားရန် သိုမဟတ်ု ခိင်ုးေစရန်၊ 

ခ ာကိယ်ုအဂ   ါအစတ်ိအပိင်ုးတစ်ခခုကုိ ုအလဲွသုံးစားြပလုပ်ရန် သိုမဟတ်ု 

ခ ာကိယ်ုအဂ   ါအစတ်ိအပိင်ုးတစ်ခခုကုိ ုရယရူန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ကေလး 

သငူယ်ကိြုဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ မဘိ သိုမဟတ်ု အပ်ုထန်ိးသကူိြုဖစ်ေစ ယုံကည် 

ေအာင် ေြပာဆို၍ ကေလးသူငယ်အား ေမွးစားြခင်းကိ ုဆိုသည်။

  ရှင်းလင်းချက ်(၉)။  ကိုယ်ဝန်အငှားေဆာင်ေစြခင်း  ဆိုသည်မှာ လူကုန်ကူးမ  ကျးလွန်ရန် 

အလိုငှာ အမျိးသမီးအား ခိမ်းေြခာက်၍ြဖစ်ေစ၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍ 

ြဖစ်ေစ အြခားသူအတွက် ကိုယ်ဝန်ရရှိေစြခင်း သိုမဟုတ် အမျိးသမီးက 

မမိ၏ိ သေဘာဆ အေလျာက် အြခားသအူတွက် ကိယ်ုဝန်ရရိှေစြခင်းကိ ု

ဆိုသည်။

 (ဃ)  လကူန်ုကူးခရံသ ူဆိသုည်မှာ လကူန်ုကူးခရံသအူြဖစ် ဤဥပေဒအရစစိစ်ေဖာ်ထတ်ု၍ သတ်မှတ် 

ြခင်းခံရသူကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမ ကျးလွန်ြခင်းခံရသူကိ ုေသာ်လည်းေကာင်း 

ဆိုသည်။ 

 ( င )  ေငွေကး၊ ပစ ည်း သိုမဟုတ် အြခားအကျိးအြမတ ်ဆိုရာတွင် ေငွေကးေပးြခင်း သိုမဟုတ် 

ေငေွကးမပါဘ ဲမက်လုံးေပး ဆဲွေဆာင်ြခင်း၊ တစံိုးလက်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ ဆခုျးီြမင့ြ်ခင်း၊ အကျိး 

အြမတ်ြဖစ်ထွန်းေစြခင်း၊  လိင်ေဖျာ်ေြဖမ ေပးြခင်း၊  အထူးအခွင့်အေရးေပးြခင်း  သိုမဟုတ် 

အြခားဝန်ေဆာင်မ  တစ်မျိးမျိးေပးြခင်းတို ပါဝင်သည်။ 

 ( စ )  ဂိဏ်ုးဖဲွမ ခင်းကျးလွန်သအူပ်ုစ ုဆိသုည်မှာ ေငေွကး၊ ပစ ည်း သိုမဟတ်ု အြခားအကျိးအြမတ် 

တစ်စုတံစ်ရာကိ ုတိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ ြဖစ်ေစရရိှရန် အလိုငှာ ကီးေလးေသာ ြပစ်မ ကိ ု

ကျးလွန်ရန် အချန်ိကာလတစ်ခအုတွက် လသူုံးဦးှင့အ်ထက် ပါဝင်၍ ပုစံတံကျဖဲွစည်းထားေသာ 

အုပ်စုကို ဆိုသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက်။    ပုစံံတကျဖဲွစည်းထားေသာအုပ်စု ဆုိသည်မှာ ရည်ရယ်ချက်မရိှဘဲ လတ်တေလာ 

ကျးလွန်ရန် ကံရာကျပန်း ဖွဲစည်းထားြခင်းမဟုတ်ဘ ဲြပစ်မ ကျးလွန်ရန် 

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ပုံစံတကျ ကိတင်ဖွဲစည်းထားသည့ ်အုပ်စုကို  ဆိုသည်။  

ယင်းသို ဖဲွစည်းရာတွင် အဖဲွဝင်များ၏ က  ှင့ ်လပ်ုငန်းတာဝန် သတ်မှတ် 

ချက်များ၊ အဖဲွဝင်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ုိင်ခွင့်ှင့် အုပ်စုတုိးချဲဖဲွစည်း 

မ အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ နည်းလမ်းတကျရှိရန ်မလို။ 

 (ဆ)  ကီးေလးေသာြပစ်မ  ဆုိသည်မှာ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ်ေလးှစ်ှင့် အထက် 

ြပစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်သည့ ်ြပစ်မ ကို ဆိုသည်။ 

 ( ဇ )  ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်း ဆုိသည်မှာ တစ်ုိင်ငံထက်ပုိေသာ ုိင်ငံများတွင် ကျးလွန်ေသာ ြပစ်မ  

ကိေုသာ်လည်းေကာင်း၊ ိင်ုငတံစ်ခတွုင် ကျးလွန်ေသာြပစ်မ ၏ အဓကိကျေသာ အပိင်ုးများကိ ု

အြခားိုင်ငံတစ်ခုခုတွင ်   ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စီမံချက်ချြခင်း၊  န်ကားြခင်း သိုမဟုတ် 

ထိန်းချပ်ြခင်း ြပစ်မ ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မ ကျးလွန်သူများက အြခားိုင်ငံတစ်ခုခု၏ 

ဂုိဏ်းဖဲွရာဇဝတ်မ  ကျးလွန်သူအုပ်စုတွင် ပါဝင်သက်ဆုိင်သည့် ြပစ်မ ကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ုိင်ငံတစ်ခုခုတွင် ြပစ်မ ကျးလွန်ရာ၌ အြခားိုင်ငံတစ်ခုခုကို ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ ြပစ်မ ကိ ု

ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်းေရးဥပေဒြပ  ာန်း



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

 (ဈ)  ထိန်းချပ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း (Controlled  Delivery) ဆိုသည်မှာ လူကုန်ကူးမ  ကျးလွန်သူကို 

ုိင်ငံေတာ်အတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပုိင်ငံတစ်ခုခု သုိမဟုတ် တစ်ခုထက်ပုိေသာ ုိင်ငံအတွင်း၌ 

ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခုကိ ုြဖတ်သန်း၍ြဖစ်ေစ ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ြဖတ်သန်း 

ြခင်း သုိမဟုတ် ထွက်ခွာြခင်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမ ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ သက်ေသခ ံ

ပစ ည်းများကိ ု  တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိုြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိသည့်အခါ 

အဓိကြပစ်မ  ကျးလွန်သူအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူရန် တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွဝင် သုိမဟတ်ု 

တားဆီးိှမ်နင်းေရး အရာရိှက လကူန်ုကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်လကူန်ုကူးခရံသမူျားအား 

အကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ် ြပစ်မ ကျးလွန်သူကို 

ထိန်းချပ်၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ေဖာ်ထုတ်အေရးယူြခင်းြပသည့ ်နည်းစနစ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ည)  ပစ ည်း ဆုိသည်မှာ မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ ြဒပ်ရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ထိေတွ၍ ရုိင် 

သည်ြဖစ်ေစ၊ မရိင်ုသည်ြဖစ်ေစ တရိစ ာန်အပါအဝင် ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းကိေုသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်

ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ တရားဝင်စာတမ်းအမှတ်အသား သိုမဟုတ ်သက်ေသခံအြဖစ် လက်ခံုိင် 

ေသာ စာချပ်စာတမ်းှင့် အဆိုပါပစ ည်း၌ အကျိးခံစားခွင့်များလည်း ပါဝင်သည်။ 

 ( ဋ ) ဗဟုိအဖဲွရန်ပံုေငွ ဆုိသည်မှာ ဗဟုိအဖဲွက ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ ရန်ပံုေငွကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဌ )  ေဒသဆိုင်ရာရန်ပုံေင ွဆိုသည်မှာ   သက်ဆိုင်ရာ   တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် 

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွက ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင် 

ေသာ ရန်ပုံေငွကို ဆိုသည်။

 ( ဍ ) ကေလးသူငယ ်ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ ှစ် မြပည့်ေသးေသာသူကိ ုဆိုသည်။ 

 ( ဎ )  ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ဆုိသည်မှာ ြပစ်မ ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရသူအား အကျ်းေထာင်၌ ေသဆံုး 

သည်အထိ ြပစ်ဒဏ်ကျခံေစရန ်ချမှတ်သည့် ေထာင်ဒဏ်ကိ ုဆိုသည်။ 

 (ဏ)  အဖွဲဝင်ိုင်င ံဆိုသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်က အဖွဲဝင်အြဖစ ်လက်ခံထားေသာ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ ်

အုပ်စုဖွဲကျးလွန်သည့်   မ ခင်းဆိုင်ရာ  ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းှင့် လူကုန်ကူးမ ဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ပိုတိုေကာလ်များ၏ အဖွဲဝင်ိုင်င ံအသီးသီးကိုလည်းေကာင်း၊ ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများ၊  ေဒသခွဲတွင်း  ိုင်ငံများ  သိုမဟုတ်  ှစ်ိုင်ငံ  သေဘာတူချပ်ဆိုသည့် စာချပ်ဝင် 

ိုင်ငံအသီးသီးကိုလည်းေကာင်း ဆိုသည်။

 (တ)  ဗဟိုအဖွဲ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းေသာ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဗဟို 

အဖွဲကို ဆိုသည်။ 

 (ထ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနကိ ုဆိုသည်။ 

 ( ဒ )  လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီဆိသုည်မှာ ဗဟိအုဖဲွက ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းသည့ ်လကူန်ုကူးမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီအသီးသီးကိ ုဆိုသည်။

 ( ဓ )  ေဒသဆိင်ုရာတားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွ ဆိသုည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ သက်ဆိင်ုရာ 

တိင်ုးေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိမဟတ်ု 

ေဒသ၊ ခိင်ု၊ မိနယ်ှင့ ်ရပ်ကွက် သိုမဟတ်ု ေကျးရာအပ်ုစ ုလကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 

အဖွဲအဆင့်ဆင့်ကိ ုဆိုသည်။

 ( န )  တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ လူကုန်ကူးမ တားဆီးှိမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲ (Anti-Trafficking in  Persons  Division)ကို ဆိုသည်။

 ( ပ )  တားဆီးိှမ်နင်းေရးအရာရိှ (Enforcement Officer) ဆိသုည်မှာ လကူန်ုကူးမ တားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးအတွက် ဤဥပေဒ အခန်း(၈)ပါ တာဝန်ှင့ ်လပ်ုပိင်ုခွင့မ်ျား အပ်ှင်းြခင်း ခရံသည့ ်အရာရိှ 

အသီးသီးကိ ုဆိုသည်။

 ( ဖ )  ရပ်ရာအေြခြပ လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖဲွ ဆုိသည်မှာ မိနယ်အသီးသီးရိှ သက်ဆိင်ုရာ 

ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာအုပ်စုကိ ုအေြခြပ၍ ဤဥပေဒအရ  ဖွဲစည်းသည့ ် လူကုန်ကူးမ   စိစစ် 

ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲကိ ုဆိုသည်။

အခန်း (၂)

ရည်ရယ်ချက်များ

၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည-် 

 (က)  လကူန်ုကူးမ များအား အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ထေိရာက်စွာ 

တားဆီးှိမ်နင်းရန်၊

 (ခ)  လကူန်ုကူးခရံသအူားလုံးကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ရန်၊ အထူးသြဖင့ ်လကူန်ုကူးခရံသ ူအမျိး 

သမီးှင့် ကေလးသူငယ်များအား အေလးဂုြပ၍ ကာကွယ်ရန်ှင့ ်အကူအညီေပးရန်၊

 (ဂ)  လူကုန်ကူးမ  ကျးလွန်သူများအား ထိေရာက်ြမန်ဆန်စွာ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်၍ ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိုက်သင့်ေသာ ြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ြခင်းြဖင့ ်လူကုန်ကူးမ များ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစရန်၊

 (ဃ)  လူကုန်ကူးခံရသူများကိ ုကယ်ဆယ်ေရး၊ ြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

အကူအညီေပးေရး၊  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့ ်၎င်းတိုအား လူမ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသို 

ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရး လုပ်ငန်းများကိ ုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊

 ( င )  လကူန်ုကူးမ တားဆီးိှမ်နင်းေရးှင့ ်စပ်လျ်း၍ ိင်ုငေံတာ်က လက်ခထံားေသာ အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ပုိတုိေကာလ်များ၊ ေဒသတွင်းုိင်ငံများ၊ ေဒသခဲွတွင်း ုိင်ငံများှင့် 

ချပ်ဆိုထားသည့်စာချပ်များ၊  ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူစာချပ်များှင့်အည ီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများှင့်လည်းေကာင်း၊  အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ညိ  င်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်။

အခန်း (၃)

ဗဟိုအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း၊ ယင်း၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသည-်

 (က)   ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား ဥက   အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ တိင်ုးေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွှင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စတီိုမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ အစိုးရမဟတ်ုေသာ အဖဲွအစည်းများမှ 

ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ လမူ ေရးအဖဲွအစည်းများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာပဂု ိလ် 

များအား အဖဲွဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက် လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲကိ ုဖွဲစည်းရမည်။

 ( ခ )  ဗဟိုအဖွဲကိ ုဖွဲစည်းရာတွင ်အဖွဲဝင်များအနက်မ ှဒုတိယဥက   ၊ အတွင်းေရးမှးှင့ ်တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှးတိုကိ ုတစ်ပါတည်း သတ်မှတ်၍ တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။

 ( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲကိ ုလိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

၆။ ဗဟိုအဖွဲ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-် 

 (က)  လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ိှမ်နင်းေရးတိုှင့် စပ်လျ်း၍ ဤဥပေဒပါ ရည်ရယ်ချက်များ 

ကိ ုထေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် မဝူါဒများှင့ ်လမ်း န်ချက်များ 

ချမှတ်ြခင်း၊ 

 ( ခ )  ဗဟိအုဖဲွ၏ လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရာတွင် အေထာက်အက ူ

ြပရန် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ တားဆီးကာကွယ်ေရး အဖဲွများှင့်  တားဆီးိှမ် 

နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲတိုအား လမ်း န်ြခင်းှင့် ညိ  င်းေပါင်းစပ်ြခင်း၊

 ( ဂ )  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်  ှိမ်နင်းေရးတိုကိ ု ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် 

သေုတသနလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ လိအုပ်သည့ ်အေြခခအံချက် 

အလက်များရရှိိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း  က မ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် သုေတသန 

လုပ်ငန်းအဖွဲများ၊ ေလ့လာစိစစ်ေရးှင့ ်အကဲြဖတ်အဖွဲများ၊ အြခားလိုအပ်ေသာ အဖွဲများ 

ဖွဲစည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးြခင်းှင့ ်ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

 (ဃ)  လကူန်ုကူးမ များ ြဖစ်ပွားရသည့ ်အေကာင်းရင်းှင့ ်ေနာက်ဆက်တဲွဆိုးကျိးများကိ ုြပည်သမူျား 

အတွင်း ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သတိြပလာေစေရးအတွက ်အသိပညာေပး  အစီအစ်များကို 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

  ( င )  လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ိှမ်နင်းေရးတုိှင့်စပ်လျ်း၍ တားဆီးိှမ်နင်းေရး ရတဲပ်ဖဲွ 

ဝင်များှင့ ်တားဆီးိှမ်နင်းေရးအရာရိှများအား ေခတ်မနီည်းပညာများြဖင့ ်ေလက့ျင့သ်င်ကား 

ေရး၊ အြခားုိင်ငံများမှက မ်းကျင်သူများှင့် နည်းပညာဖလှယ်ေရး၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ေရး 

တိုအတွက် လမ်း န်ြခင်း၊

 ( စ ) လူကုန်ကူးမ များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရးအတွက ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး စီမံချက်များ၊ 

အစီအစ်များချမှတ်ရာတွင ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများှင့ ်ဆက်သွယ်ညိ  င်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်၍  တရားမဝင ်  ေရ ေြပာင်းသွားလာမ ှင့်ဆက်စပ်ပီး ေပ ေပါက်လာသည့ ်

လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ိှမ်နင်းေရးတုိှင့် စပ်လျ်း၍ အဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ လူကုန် 

ကူးမ တားဆီးတိုက်ဖျက်ေရး အာဏာပိုင်များအချင်းချင်း သတင်းဖလှယ်ြခင်းှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဇ ) လူကုန်ကူးခံရသည့် အမျိးသား၊ အမျိးသမီး၊ လိင်ဝိေသသ ထူးြခားသူများှင့် ကေလးသူငယ် 

များ၏ ကာယေိ ေစာင့ထ်န်ိးမ ၊ ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာ၊ စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာလုံ ခံမ ှင့ ်ယင်းတို၏ အကျိး 

အတွက် အေလးဂုြပ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဈ ) ဤဥပေဒအရ ရန်ပုံေငွ တည်ေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်းတိုှင့ ်

စပ်လျ်း၍ လမ်း န်ြခင်းှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊

 (ည) လကူန်ုကူးမ ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များတွင် တရားခလံ ဲေြပာင်းေရးှင့ ်ိင်ုငအံချင်းချင်း အကအူညေီပး 

ေရးတိုကိ ု တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ြပည်တွင်းြပည်ပရှ ိအဖွဲအစည်းများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့ ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဋ ) ဤဥပေဒအရ တရားမစဲွဆုိမီ သက်ေသခံအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားေသာ မေရ ေြပာင်းုိင်သည့် 

ပစ ည်းကိ ုလိအုပ်ပါက ချပ်ိပတ်ိထားရန်ှင့ ်ခဝံန်ြဖင့ ်ြပန်လည်ေပးအပ်ထားရန်  န်ကားြခင်း၊ 

 ( ဌ ) ဘဏ်ှင့်ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများတွင်ရှိေသာ ေငွေကး၊ ပစ ည်း သိုမဟုတ် အြခား 

အကျိးအြမတ်များကိ ုတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပရန် တားြမစ်ြခင်း၊ ေငေွရးေကးေရး 

ဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးကည့် ြခင်း၊ မိတ ကူးယူြခင်းှင့် သက်ေသခံပစ ည်းအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းြခင်းြပရန ်ခွင့်ြပမိန်ထုတ်ေပးြခင်း၊

  ( ဍ ) လကူန်ုကူးမ ှင့ ်ဆက်စပ်ပီး ေပ ေပါက်လာေသာ အြခားတည်ဆ ဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ငစွိန်း 

သည့ ်ြပစ်မ ကျးလွန်ေသာ လကူန်ုကူးခရံသအူား စစိစ်ပီး ၎င်းအား အေရးယြူခင်းမှ ကင်းလွတ် 

ခွင့်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် အေရးယူရန် ခွင့်ြပမိန်ထုတ်ေပးြခင်း၊

 ( ဎ ) လကူန်ုကူးခရံသမူျားကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး၊ လုံ ခံေရးှင့ ်အကအူညေီပးေရး လပ်ုငန်း 

များအတွက် အစီအမံများ ချမှတ်ေပးြခင်း၊

 (ဏ) လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်ှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ တရားစွဲဆို 

ေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းများှင့ ်သက်ဆိင်ုေသာ လိအုပ်သည့ ်စံလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (Standard 

Operating Procedures-SOP)ကို ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ြခင်း၊

 (တ)  လူကုန်ကူးမ များ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင် ့ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းေကာင်း၊ 

လူကုန်ကူးခံရသူများအား ကယ်ဆယ်ေရး၊ ြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

အကူအညီေပးေရး၊  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့ ်၎င်းတိုအား လူမ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသို 

ြပန်လည်ဝင်ဆ့ံေပါင်းစည်းေရးလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း လုိအပ်ပါက ြပည်တွင်း 

ြပည်ပရိှ အဖဲွအစည်းများ၊ သက်ဆိင်ုရာ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၊ သက်ဆိင်ုရာအစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့ ်ဆက်သွယ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 (ထ) လကူန်ုကူးမ  ကျးလွန်သတူရားခမံျားကိ ုတရားခလံ ဲေြပာင်းေရးဥပေဒှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းေရး 

အတွက်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များတွင် ိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီေပးေရး 

ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ အဖဲွဝင်ုိင်ငံများှင့် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဒ ) ဤဥပေဒအရ စုံစမ်းစစ်ေဆးပီး အေရးယူေသာြပစ်မ တွင် သတင်းေပးသူှင် ့စုံစမ်းစစ်ေဆး 

အေရးယူမ တွင် ထူးြခားေြပာင်ေြမာက်စွာ ေဆာင်ရက်သည့် ပုဂ ိလ်များကို ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင် ့ဆုချးီြမင့်ိုင်ေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဓ ) ဗဟိုအဖွဲ၏ ပံုမှန်အစည်းအေဝးှင့် အထူးအစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ကျင်းပြခင်း၊ 

 ( န ) ဗဟိုအဖွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရက်မ ှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို 

အခါအားေလျာ်စွာ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊

 ( ပ ) ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် အြခားလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း။                                                                        စာမျက်ှာ ၁၈ သို 



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

အခန်း (၄)

လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲများ ဖွဲစည်းြခင်းှင့ ်

လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးြခင်း

၇။ ဗဟိအုဖဲွသည် ဤဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်များကိ ုေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ရန် ဗဟိုအဖွဲဒုတိယဥက     သိုမဟုတ် ဗဟိုအဖွဲ၏ အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးက ဦးေဆာင်၍ သင့်ေလျာ်ေသာ 

ပုဂ ိလ်များပါဝင်သည့ ်ေအာက်ပါလုပ်ငန်းေကာ်မတီများကိ ုဖွဲစည်း၍ ယင်းတို၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု

သတ်မှတ်ေပးရမည-်

 (က)  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအား အကာအကွယ်ေပးေရး 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

 ( ခ ) ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

 ( ဂ ) ဥပေဒေရးရာှင့ ်တရားစွဲဆိုေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

 (ဃ)  လူကုန်ကူးခံရသူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆ့ံေပါင်းစည်းေရးှင့် ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

 ( င ) အြခားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ။ 

၈။ ဗဟိုအဖွဲသည ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီှင့်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့်လည်းေကာင်းညိ  င်း၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့် 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာပဂု ိလ်များပါဝင်သည့ ်သက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ

များကို ဖွဲစည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၉။ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည ်မိမိေဒသအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့်အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ 

အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စုများမှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် သင့်ေလျာ် 

ေသာ ပုဂ ိလ်များပါဝင်၍ လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

တိုသည် မိမိတိုေဒသအတွင်း သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် အစိုးရဌာန၊  အဖွဲအစည်းများမ ှ  ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်ကွက ်သိုမဟုတ် 

ေကျးရာအုပ်စုများမ ှကိုယ်စားလှယ်များှင့် သင့်ေလျာ်ေသာပုဂ ိလ်များပါဝင်၍လည်းေကာင်း ေအာက်ပါ 

ေဒသဆိင်ုရာ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွအဆင့ဆ်င့က်ိ ုဖဲွစည်းပီး လပ်ုငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်-

 (က)  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း  သိုမဟုတ်  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲ၊

 ( ခ ) ခိုင်လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ၊

 ( ဂ ) မိနယ်လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ၊

 (ဃ) ရပ်ကွက ်သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စ ုလူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲ။

အခန်း (၅)

ရပ်ရာအေြခြပ လူကုန်ကူးမ  စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်းှင့ ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲသည ်-

 (က)   ဗဟိအုဖဲွ၏ လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီလကူန်ုကူးမ  စစိစ်ေဖာ်ထတ်ုသည့မှ်တ်တမ်းကိ ုတင်ြပေစ 

ရန် မမိတိိုစမီခံန် ခဲွသည့ ်ေဒသအတွင်း မိနယ်များရိှ သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာအပ်ုစ ု

များတွင် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များမှအပ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်အဆင့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ 

အစည်းများ၊  အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ရပ်ကွက ်

သိုမဟတ်ု ေကျးရာအပ်ုစမုျားမှ ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာပဂု ိလ်များ အနည်းဆံုး 

ငါးဦးမှ အများဆုံးခုနစ်ဦးအထိ ပါဝင်သည့် ရပ်ရာအေြခြပ  လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရး 

အဖဲွများကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဖဲွစည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်။

 ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲစည်းထားေသာ ရပ်ရာအေြခြပ လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲများ 

ကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

၁၁။ ရပ်ရာအေြခြပ လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲများသည ်- 

 (က)  လကူန်ုကူးမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းအချက်အလက်ရရိှသည့်အခါ သက်ဆိင်ုသမူျားကိ ုသတ်မှတ် 

ချက်များှင့အ်ည ီစုစံမ်းေမးြမန်းြခင်း၊ ဆင့ေ်ခ ၍ စစ်ေဆးြခင်း၊ လကူန်ုကူးမ စစိစ်ေဖာ်ထတ်ုသည့ ်

မှတ်တမ်းကိ ုြပစုြခင်း၊ 

 ( ခ )  ပဒ်ုမခဲွ(က)အရြပစသုည့် လကူန်ုကူးမ စစိစ်ေဖာ်ထတ်ုသည့် မှတ်တမ်းကိ ုသက်ဆိင်ုရာ မိနယ် 

လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲသို  တင်ြပြခင်း၊

 ( ဂ )  လကူန်ုကူးခရံသအူား ေဘးအ ရာယ်ရိှိင်ုပါက သက်ဆိင်ုရာရတဲပ်ဖဲွထ ံအကအူညေီတာင်းခ ံ

ြခင်းှင် ့မိနယ်လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းအပ်ှံြခင်း၊

 (ဃ)   လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်သည့် မှတ်တမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ လုိအပ်ပါက ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ေဆး 

တင်ြပရန် သက်ဆိင်ုရာ မိနယ်လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွက တာဝန်ေပးအပ်သည့ ်

အခါ စုံစမ်းစစ်ေဆးပီး အချက်အလက် ြပည့်ြပည့်စုံစု ံြပန်လည်တင်ြပြခင်း၊

 ( င )  လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်သည့မှ်တ်တမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ အဖဲွဝင်တစ်ဦးဦးက တရားံုးတွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကိ ုသက်ေသခံအြဖစ ်တင်သွင်းိုင်ြခင်း။

၁၂။ မိနယ်လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲသည ်-

 (က)  လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်သည့်မှတ်တမ်းကုိ အချက်အလက်ြပည့်စံုစွာ တင်ြပုိင်ရန် ရပ်ရာ 

အေြခြပ လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲကိ ုထပ်မံစုံစမ်းေစြခင်း၊

 ( ခ )  လူကုန်ကူးမ ကိ ုတရားုံးသို တရားစဲွတင်ပုိရန်ရိှသည့်အခါ လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်သည့် 

မှတ်တမ်းအား သက်ေသခံအေထာက်အထားအြဖစ ်အသုံးြပိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တားဆီး

ိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွသုိြဖစ်ေစ၊ တားဆီးိှမ်နင်းေရးအရာရိှ သုိမဟုတ် ရဲတပ်ဖဲွစခန်းသုိြဖစ်ေစ 

ေပးပိုြခင်း၊

 ( ဂ )  လူကုန်ကူးမ စိစစ်ေဖာ်ထုတ်သည့်မှတ်တမ်းအရြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ လူကုန်ကူး 

ခရံသအူား လ ဲေြပာင်းအပ်ံှလာသည့်အခါြဖစ်ေစ လကူန်ုကူးခရံသသူည် တရားဝင်ခစံားပိင်ုခွင့ ်

ရိှေသာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုဆုံး ံးနစ်နာလျက်ရိှေကာင်း စစိစ်ေတွရိှပါက သက်ဆိင်ုရာ 

အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့်ညိ  င်း၍ လိုအပ်သလို အြမန်ဆုံးေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။

အခန်း (၆)

လူကုန်ကူးခံရသူှင့ ်သက်ေသများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့ ်အကူအညီေပးြခင်း

၁၃။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည ်ဗဟိုအဖွဲကချမှတ်ထားေသာ မူဝါဒများ၊ လမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ  လူကုန်ကူးခံရသူှင့ ်  သက်ေသများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ အကူအညီေပးြခင်းတိုှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်ှင့် လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များှင့်လည်းေကာင်း ညိ  င်းပီး ေအာက်ပါအစီအစ်များကိ ုချမှတ်ေဆာင်ရက်ရမည-် 

 (က)  လူကုန်ကူးမ များအတွက်   တရားစွဲဆိုေသာ မ ခင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ လူကုန်ကူးခံရသူှင့ ်

၎င်းမိသားစုတို၏  ပုဂ ိလ်ေရးဆိုင်ရာလုံ ခံမ ှင့်  ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်းအချက်အလက်များကိ ု

လ ိဝှက်ထားေစရမည့်အြပင် ယင်းတိုကုိ ထုတ်ေဖာ်မ ၊ ေပါက်ကားမ မရိှေစေရးအတွက် စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊

 ( ခ )  သက်ဆုိင်ရာတရားံုးက လူကုန်ကူးခံရသူ အမျိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်တုိအား ကာယိေ  

ေစာင့်ထိန်းမ ၊ ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ လံု ခံမ ရိှေစရန် အများြပည်သူေရှ စစ်ေဆး 

စီရင်ြခင်းမြပသင့်ဟုယူဆသည့ ်   အမ တွင်ြဖစ်ေစ၊   ၎င်းတို၏ ေတာင်းဆိုချက်အရြဖစ်ေစ 

အများမကားိုင်သည့် သီးသန်ုံးခန်း(in camera)တွင် စစ်ေဆးစီရင်ြခင်းြပိုင်ရန် စီစ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ဂ )  လူကုန်ကူးခံရသူှင့် စပ်လျ်းသည့် အေကာင်းြခင်းရာများ၊ အမ တဲွပါ စာရက်စာတမ်းများှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားများကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ ခွင့်ြပချက်မှတစ်ပါး ကည့် ခွင့်၊ ကူးယူခွင့်၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ထုတ်ေဖာ်ခွင့်မြပရြခင်း၊

 (ဃ)  လကူန်ုကူးမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ြခင်း၊ သတင်းြဖန်ချြိခင်းြပရာတွင် တည်ဆဥဲပေဒ 

ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( င )  တရားုံးသို သက်ေသထွက်ဆိရုန် ေရာက်ရိှလာေသာ လကူန်ုကူးခရံသှူင့ ်သက်ေသများအား 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းှင့ ်အ ရာယ်ြပြခင်းများမှကင်းေဝးေစရန် လိအုပ်သည့က်ာကွယ်မ ေပးြခင်း။

၁၄။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည ်လူကုန်ကူးခံရသူများ၊ အထူးသြဖင့ ်အမျိးသမီးှင့် ကေလး 

သူငယ်များ၏ ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် လူမ ေရးပုိင်းဆုိင်ရာ နစ်နာဆံုး းံမ များအတွက် ေလျာ်ေကး 

သုိမဟုတ် နစ်နာေကးများ ေတာင်းဆုိမ ၊ လံု ခံမ ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ တုိှင့်စပ်လျ်း၍ ေအာက်ပါ 

တိုကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရမည-်

 (က)  လကူန်ုကူးမ အတွက် ဤဥပေဒအရ ြပစ်မ ကျးလွန်သအူေပ  တရားစဲွဆိထုားေစကာမ ူလကူန်ု 

ကူးခံရသူက  ၎င်း၏နစ်နာဆုံး ံးမ အတွက် တရားမေကာင်းအရ ေလျာ်ေကး သိုမဟုတ် 

နစ်နာေကးေပးရန် လူကုန်ကူးမ ကျးလွန်သူအေပ  တရားစဲွဆုိမ တွင် ဥပေဒအရ အကံeာဏ် 

ေပးရန်ှင့် အမ လိုက်ပါေဆာင်ရက်ေပးရန် ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲကို 

အကူအညီေတာင်းခံြခင်း၊ လိုအပ်ပါက ေရှေနငှားရမ်းေပးြခင်း၊ စကားြပန်ြဖင့ ်စစ်ေဆးစီရင ်

ိုင်ရန်  အကူအညီေပးြခင်းှင့် လူကုန်ကူးခံရသူသည် ိုင်ငံြခားသားြဖစ်ပါက သံတမန် 

နည်းလမ်းအရ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

 ( ခ )  ေခါင်းပုံြဖတ်မ ေကာင့ ်ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့ ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရေသာ လူကုန်ကူးခံ 

ရသူများအား ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးအကံေပးေရးအတွက ်စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

 ( ဂ )  ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်သအူား တရားုံးတွင် စစ်ေဆးေနသည့် 

ကာလအတွင်းြဖစ်ေစ၊ လကူန်ုကူးခရံသကူ ေလျာ်ေကး သိုမဟတ်ု နစ်နာေကးရရိှလိမု ေကာင့ ်

စဲွဆိေုနသည့က်ာလအတွင်းြဖစ်ေစ လကူန်ုကူးခရံသအူား ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ၊ လုံ ခံမ  

ှင့ ်အြခားလိအုပ်သည့ ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ  အစအီစ်များကိ ုချမှတ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။

၁၅။ တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊   တားဆီးှိမ်နင်းေရးအရာရှိများ၊   အမ စစ်အရာရှိများှင့ ်

သက်ဆိုင်ရာတရားုံးတိုသည ်လူကုန်ကူးမ အတွက် ထွက်ဆိုချက်ေပးေသာ လူကုန်ကူးခံရသ ူအပါအဝင် 

သက်ေသများ၊ ၎င်းတို၏ ေဆွမျိးများှင့်စပ်လျ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ-

 (က)  လူကုန်ကူးခံရသူ  အပါအဝင်  သက်ေသများအား ြပလုပ်လာဖွယ်ရှိေသာ ခိမ်းေြခာက်မ  

သိုမဟတ်ု လက်တုံြပန် ကလဲစ့ားေချမ များ မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် လုေံလာက်ေသာ လုံ ခံေရး 

အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

 ( ခ )  ၎င်းတို၏ လုံ ခံေရးအတွက ်သင့်ေလျာ်ေသာေနရာသို ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ေစြခင်း သိုမဟုတ် 

ယာယီေနရာထိုင်ခင်း စီစ်ေပးြခင်းှင့ ်ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိ ု

လ ိဝှက်အဆင့်ထားရှိ၍ ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

 ( ဂ )  သက်ေသအြဖစ်ထွက်ဆုိရာတွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းေဝးေစေရးအတွက် အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းကိရိယာအသံုးြပ၍ ဗီဒီယုိဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး (Video Conferencing) 

နည်းြဖင့ ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ထွက်ဆိုချက်ကိ ုမှတ်တမ်းတင်ြခင်းတို ြပိုင်သည်။ 

 (ဃ)  ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး (Video Conferencing) နည်းြဖင့ ်စစ်ေဆးေသာ ထွက်ဆို 

ချက်မှတ်တမ်းကိ ုတရားုံးတွင ်သက်ေသခံအြဖစ ်တင်သွင်းြခင်း၊ လက်ခံြခင်းြပိုင်သည်။

၁၆။ လူကုန်ကူးခံရသူအား ေအာက်ပါြပလုပ်မ တစ်ခုခုှင့်စပ်လျ်း၍ လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အေရးယူြခင်း၊ 

ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့ ်အြပစ်ေပးြခင်းမြပရ-

 (က)  လူကုန်ကူးခံရသူက သေဘာတူညီသည်ြဖစ်ေစ၊ မတူညီသည်ြဖစ်ေစ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း၊

 ( ခ )  ြပည်ပိင်ုင ံတစ်ိင်ုငအံတွင်းသို တရားမဝင်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ တစ်ဆင့ြ်ဖတ်သန်းြခင်း သိုမဟတ်ု 

ထွက်ခွာြခင်း၊ တရားမဝင်ေနထိုင်ြခင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း၊

 ( ဂ )  မမှန်မကန် လိမ်လည်ြပလုပ်ထားေသာ ခရီးသွားအေထာက်အထား သိုမဟုတ် သက်ေသခံ 

စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခုခုကိုရယူြခင်း သိုမဟုတ် လက်ဝယ်ထားြခင်း။

၁၇။ တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊  တားဆီးှိမ်နင်းေရးအရာရှိများှင့ ်အမ စစ်အရာရှိများသည ်

လူကုန်ကူးမ ှင့်ဆက်စပ်ပီး ေပ ေပါက်လာေသာ အြခားတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ြပစ်မ ှင့် ငိစွန်း 

ေကာင်းေတွရှိ၍   လူကုန်ကူးခံရသူအား  အေရးယူရန်ကိစ ေပ ေပါက်လာပါက  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့ ်ဗဟိုအဖွဲ၏ ခွင့်ြပမိန်ရယူရမည်။

အခန်း (၇)

လူကုန်ကူးခံရသူများကိ ုြပန်လည်လက်ခံြခင်း၊

ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေပးြခင်းှင့ ်ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း

၁၈။ အဖဲွဝင်ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင်ရိှေသာ ုိင်ငံေတာ်၏သံံုးသည် ထုိုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှေနပီး လကူန်ုကူးခရံ 

သ၏ူ လုံ ခံေရးအတွက် အေလးထားလျက် ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှေစဘ ဲိင်ုငေံတာ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင် 

ေပးရန် အစွမ်းကန်ုကိးစား၍ ခိင်ုလုေံသာ ခရီးသွားအေထာက်အထား၊ စာတမ်းအမှတ်အသားများ မရိှသကူိ ု

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ ထုတ်ေပးရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

၁၉။ ိင်ုငေံတာ်၏ သံုံးမရိှေသာ ြပည်ပိင်ုငမံျားတွင် လကူန်ုကူးခရံသ၏ူ လုံ ခံေရးအတွက် အေလးထား 

လျက် ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှေစဘ ဲိင်ုငေံတာ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးရန် ထိုိင်ုငှံင့ ်အနီးဆုံးိင်ုငတွံင် 

ရိှေသာ ိင်ုငေံတာ်၏သံုံးက ခိင်ုလုေံသာ ခရီးသွားအေထာက်အထား၊ စာတမ်းအမှတ်အသားများ မရိှသကူိ ု

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများထုတ်ေပးရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။         စာမျက်ှာ ၁၉ သို 



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

၂၀။ ိုင်ငံေတာ်၏သံုံးသည ်   ပုဒ်မ ၁၈ ှင့် ၁၉ တိုအရ ိုင်ငံေတာ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေရးအတွက ်

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်ြပည်တွင်းြပည်ပရှ ိသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမ ှတာဝန်ရှိသူ 

များှင့် ညိ  င်းပီး  လုိအပ်သည့်စိစစ်မ များကုိ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ရမည်။

၂၁။ သက်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွှင့ ်တားဆီးိှမ်နင်းေရးအရာရိှတုိသည် 

ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို အြခားိုင်ငံမ ှြပန်လည်ပိုေဆာင်ေသာ လူကုန်ကူးခံရသူများှင့ ် မိမိအစီအစ်ြဖင့ ်

ြပန်လာသည့်  လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ သေဘာဆ ကို အေလးထားပီး ၎င်းတိုအား ယာယီေနထိုင်ရန် 

လုံ ခံစိတ်ချရသည့်ေနရာ သိုမဟုတ် သင့်ေလျာ်သည့်ေဂဟာ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

၂၂။ ပဒ်ုမ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ ှင့ ်၂၁ တိုှင့အ်ည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးမ အရ ိင်ုငေံတာ်အတွင်းသို ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာေသာ လူကုန်ကူးခံရသူများကိ ုဤဥပေဒ အခန်း(၆)ပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီအကာအကွယ်ေပး 

ြခင်းှင့် အကူအညီေပးြခင်းတိုြပရမည်။

၂၃။ သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ုိင်ငံေတာ်အတွင်းသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့် လူကုန်ကူး 

ခရံသမူျား၊ အထူးသြဖင့ ်အမျိးသမီးှင့ ်ကေလးသငူယ်များ၏ ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာ၊ စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာှင့ ်လမူ ေရး 

ပိင်ုးဆိင်ုရာများအား ြပန်လည်ကစုားေပးိင်ုေရးအတွက် ေအာက်ပါတုိကုိ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ှင့် အထူးအကာအကွယ်ေပးြခင်းတို ေဆာင်ရက်ရမည်။ ယင်းသို ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဗဟိုအဖွဲရန်ပုံေငွမ ှ

ပံ့ပိုးကူညီရမည-်

 (က)  မိဘ သုိမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူထံ ြပန်လည်ပုိေဆာင်ေပးြခင်းမှာ အေကာင်းဆံုးအေြခအေနြဖစ် 

ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိပါက ယင်းကဲ့သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊

 ( ခ )  မိဘ သိုမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူထံ ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးရန ် အေြခအေနမေပးသည့်အခါတွင် 

ြဖစ်ေစ၊  ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးရန ်မသင့်ေလျာ်ေသာ အေြခအေနရှိသည့် အခါတွင်ြဖစ်ေစ 

အြခားသင့ေ်လျာ်ေသာ လုံ ခံစတ်ိချရသည့ေ်နရာ သိုမဟတ်ု သင့်ေလျာ်သည့် ေဂဟာ သိုမဟတ်ု 

ပရဟိတေဂဟာတစ်ခုခုတွင ်စီစ်ေပးြခင်း၊

 ( ဂ )  အသက်အရယ်ှင့ ်ရင့က်ျက်မ အေပ မတူည်၍ ၎င်းတို၏ ဆ ကိ ုလွတ်လပ်စွာ ထတ်ုေဖာ်ေြပာဆိ ု

ိုင်ရန်ှင့် လွတ်လပ်စွာ ေရးချယ်ိုင်ရန် အေလးထား စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

 (ဃ)  ၎င်းတို၏ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့ ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ များကိ ု ြပန်လည်ကုစားေပးြခင်းှင့ ်

၎င်းတို၏ သေဘာတူညီချက်အရ အထူးအစီအစ်ြဖင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးြခင်း၊

 ( င )  ဘဝရပ်တည်မ ကိ ုအေထာက်အကြူဖစ်ေစမည့ ်ပညာသင်ကားေရးှင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာသင်ကားေရး၊  သင့်ေလျာ်သည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိေရးတိုအတွက် အခွင့်အလမ်းများ 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

 ( စ )  လကူန်ုကူးခရံသမူျား၏ အသက်၊ ကျား၊ မ ြဖစ်တည်မ ှင့ ်အထူးလိအုပ်ချက်များကိ ုထည့သွ်င်း 

စ်းစား၍ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

 (ဆ)  ိင်ုငေံတာ်သိုေရာက်ရိှလာသည့ ်မည်သည့လ်ကူန်ုကူးခရံသကူိမုဆိ ုလိအုပ်သည့ ်အကာအကွယ် 

ှင့်အကူအညီေပးြခင်း။

အခန်း (၈)

တားဆီးှိမ်နင်းြခင်း၊ ရှာေဖွြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်းှင့ ်သက်ေသခံပစ ည်းကို 

ိုင်ငံ့ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း

၂၄။ (က)  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှအရာရှိများသည ်ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခုှင့်စပ်လျ်း၍  တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးအရာရှိများအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ရန်တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိေစရမည်။

 ( ခ )  ခရီးသည်များ  ိုင်ငံေတာ်မှ  ထွက်ခွာြခင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဝင်ေရာက်ြခင်းြပသည့ ်

စစ်ေဆးေရးဂိတ်၊  စခန်း၊  ဆိပ်ကမ်းှင့ ်ေလဆိပ်တိုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးအရာရှိများှင့ ်   အေကာက်ခွန်အရာရှိများသည ်  ၎င်းတိုတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ချနိ်တွင် တားဆီးှိမ်နင်းေရးအရာရှိများအြဖစ်ေဆာင်ရက်ရန ်တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် 

များရှိေစရမည်။

၂၅။ အများြပည်သူ ဝင်ထွက်သွားလာုိင်ြခင်းမြပုိင်ေသာ ေနအိမ်၊ ေနအိမ်အြဖစ် အသံုးြပသည့် အခန်း၊ 

အေဆာက်အအုံ သိုမဟုတ် ပရဝဏ်ှင့် ပရဝဏ်အတွင်းရှ ိအေဆာက်အအုံ သိုမဟုတ် ယာ်တစ်ခုခုတွင် 

လူကုန်ကူးမ ကျးလွန်ေကာင်း သိုမဟုတ် ကျးလွန်ရန် အားထုတ်ေကာင်း  လုံေလာက်သည့်သတင်းရရှ ိ

လ င် ေဖာ်ြပပါေနရာများသုိ ဝင်ေရာက်ရှာေဖြွခင်း၊ ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားကိ ုဖမ်းဆီးြခင်း၊ သက်ေသခပံစ ည်း 

သိမ်းဆည်းြခင်းှင့ ်   လူကုန်ကူးခံရသူများအား   ကယ်တင်ြခင်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍  ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည-်

 (က)  မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွမှး သိုမဟတ်ု ၎င်းကိ ုတိက်ုိက်ုကီးကပ်ကွပ်ကသဲည့ ်ရအဲရာရိှ တစ်ဦးဦးြဖစ်ပါ 

က မိမိကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်း  သိုမဟုတ်  မိမိလက်ေအာက်ရှိ  ဒုတိယရဲအုပ်အဆင့်ထက ်

မနိမ့်ေသာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဦးအား ရှာေဖွမိန်ထုတ်ေပး၍ ေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊

 ( ခ )  တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွက တပ်ဖဲွမှး သိုမဟတ်ု ဒတုယိတပ်ဖဲွမှး သိုမဟတ်ု ဦးစီးအရာရိှ 

(ပထမတန်း)  (ဦး၊ ေရး၊ ေထာက်) သိုမဟုတ် တပ်ဖွဲခွဲမှး သိုမဟုတ် တပ်ဖွဲစုမှး သိုမဟုတ် 

ယင်းတုိ၏ တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ရဲအရာရိှတစ်ဦးဦးြဖစ်ပါက မိမိကုိယ်တုိင်ေဆာင် 

ရက်ြခင်း သိုမဟတ်ု မမိလိက်ေအာက်ရိှ ဒတုယိရအဲပ်ုအဆင့ထ်က် မနမိ့ေ်သာ ရအဲရာရိှတစ်ဦး 

ဦးအား ရှာေဖွမိန်ထုတ်ေပး၍ ေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊

 ( ဂ )  ပဒ်ုမခဲွ (က) ှင့ ်(ခ) တိုအရ ေဆာင်ရက်ရာတွင် မမိတိို၏ ဝန်ထမ်းသက်ေသခ ံကတ်ြပားကိလုည်း 

ေကာင်း၊ ရှာေဖွမိန် ြဖင့ ်တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့ ် ဒုတိယရဲအုပ်အဆင့်ထက ် မနိမ့်ေသာ 

ရအဲရာရိှများက ရှာေဖွမိန်ကုိလည်းေကာင်း ရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်း ခံရသူအားြပသ၍ ေဆာင်ရက်ြခင်း။

၂၆။ တားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွဝင်ှင့် ဒုတိယရဲအုပ် အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ ရဲအရာရိှများသည် အများ 

ြပည်သ ူဝင်ထွက်သွားလာိင်ုေသာ ေနရာ၊ အေဆာက်အအု ံသိုမဟတ်ု ယာ်တစ်ခခု ုသိုမဟတ်ု ပရဝဏ်တွင် 

လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်ေကာင်း သတင်းရရိှလ င်ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခရံလ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည-်

 (က)  လကူန်ုကူးမ  ကျးလွန်ိင်ုသှူင့ ်လကူန်ုကူးမ  ကျးလွန်ခရံိင်ုသမူျားအား စုစံမ်းေထာက်လှမ်း 

ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်ရှာေဖွြခင်း၊

 ( ခ )  လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်သမူျားှင့ ်လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်သည်ဟ ုသက  ာမကင်းသမူျား သိုမဟတ်ု 

မသက  ာသူများအား ဖမ်းဆီးြခင်း၊ လူကုန်ကူးခံရသူများအား ကယ်တင်ြခင်း၊

 ( ဂ )  လကူန်ုကူးမ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ေငေွကး၊ ပစ ည်း သိုမဟတ်ု အြခားအကျိးအြမတ်များ၊ စာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့ ်ဆက်စပ်ကရိယိာများကိ ုရှာေဖြွခင်း၊ သက်ေသခပံစ ည်းအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းြခင်း။ 

၂၇။ တားဆီးှိမ်နင်းေရးအရာရှိသည-်

 (က)  အမ ှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ မေရ ေြပာင်းိင်ုသည့ပ်စ ည်းကိ ုဗဟိအုဖဲွ၏ စာြဖင့် န်ကားချက်အရ 

ချပိ်ပိတ်ပီး သိမ်းဆည်းြခင်း သိုမဟုတ် ခံဝန်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးအပ်ထားြခင်းြပိုင်သည်။

 ( ခ )  လူကုန်ကူးမ ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပစ ည်းများကို တစ်နည်းနည်းြဖင့် ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လ ဲေြပာင်း 

ြခင်း၊ ဖုံးကွယ်ြခင်း၊ ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သိုမဟုတ် ပျက်စီးေစြခင်း သိုမဟုတ ် 

အသွင်ေြပာင်းလြဲခင်းေကာင့ ်ရရိှေသာ ေငေွကး၊ ပစ ည်း သိုမဟတ်ု အြခား အကျိးအြမတ်များကိ ု

ေငွေကးခဝါချမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ လိုအပ်သလို စုံစမ်းစစ်ေဆးပီး အေရးယူိုင်ေရး 

အတွက် ေငေွကးခဝါချမ တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွသို လ ဲေြပာင်းေပးိင်ုရန် လကူန်ုကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးှင့ ်လကူန်ုကူးခရံသမူျားအား အကာ အကွယ်ေပးေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေကာ်မတသီို 

တင်ြပြခင်းြပိုင်သည်။

၂၈။ တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်သည ် လူကုန်ကူးမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းရရှိလ င်ြဖစ်ေစ၊  တာဝန် 

ေပးအပ်ြခင်းခံရလ င်ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါကိစ ရပ်များကိ ုသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ရမည-်

 (က)  ဗဟိုအဖွဲ၏ ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် ဘဏ်ှင့် ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများတွင်ရှိေသာ ေငွေကး၊ 

ပစ ည်း သုိမဟုတ် အြခားအကျိးအြမတ်များကုိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ေဲြပာင်းြခင်းမြပရန် တားြမစ် 

ြခင်း၊ ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ ုစစ်ေဆးကည့် ြခင်း၊ မိတ ကူးယူြခင်းှင့ ်

သက်ေသခံပစ ည်းအြဖစ ်သိမ်းဆည်းြခင်း၊

 ( ခ )  ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများှင့ ်ဂိုဏ်းဖွဲမ ခင်းကျးလွန်သူ အုပ်စုများကိ ုလူကုန်ကူးမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးှင့ ်လကူန်ုကူးခရံသမူျားအား အကာအကွယ်ေပးေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၏ီ 

ခွင့ြ်ပချက်အရ ထန်ိးချပ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်း နည်းစနစ်ြဖင့ ်အလီက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်း 

ကရိယိာကိ ုအသုံးြပ၍ စုစံမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းှင့ ်ေဖာ်ထတ်ုအေရးယြူခင်း၊

 ( ဂ )  ဗဟိုအဖွဲ၏  ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံမှ တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲှင့် ပူးတွဲ၍ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူြခင်း။

၂၉။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည ်ဗဟိုအဖွဲ၏ ခွင့်ြပမိန်အရ တားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲကိ ု

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်-  

 (က)  လကုူန်ကူးမ ကျးလွန်သူများ၏ အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မ များကုိ ြဖတ်ေတာက် 

ြခင်း၊   ကန်သတ်ြခင်းှင့ ်   ကားြဖတ်ဖမ်းယူြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရန ်သက်ဆိုင်ရာ 

ေအာ်ပေရတာများအား အေကာင်းကားြခင်း၊ 

 ( ခ )   ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိင်ုသည့်  မှတ်တမ်းများကိ ုစစ်ေဆးကည့် ြခင်း၊ မတိ ကူးယြူခင်းှင့ ်သက်ေသ 

ခံပစ ည်းအြဖစ ်သိမ်းဆည်းြခင်း၊

 ( ဂ )  ဗဟိအုဖဲွ၏ ခွင့ြ်ပမန်ိကိ ုပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသုိ မတိ ေပးပို အသေိပး 

ြခင်း။

၃၀။ တည်ဆဥဲပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိုပင်ပါရိှေစကာမ ူဘဏ်ှင့ ်ေငေွရးေကးေရး အဖဲွအစည်းများမှ 

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ဤဥပေဒအရ လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်သည့ ်ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ေငေွကး၊ ပစ ည်း 

သိုမဟုတ်   အြခားအကျိးအြမတ်များှင့ ်စပ်လျ်း၍  ဗဟိုအဖွဲကထုတ်ဆင့်ေသာ ခွင့်ြပမိန်ရရှိလ င် 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည-်

 (က)  ေငေွရးေကးေရးဆိင်ုရာ မှတ်တမ်းများကိ ုစစ်ေဆးကည့် ခွင့၊် မတိ ကူးယခွူင့ှ်င့ ်သက်ေသခ ံ

ပစ ည်း သိမ်းဆည်းခွင့်ြပြခင်း၊

 ( ခ )  အေရးယူေဆာင်ရက်သည့ ်အမ ကိစ မပီးြပတ်မီ ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေငွေရးေကးေရး 

ဆိင်ုရာ မှတ်တမ်းများ၊ ေငေွကး၊ ပစ ည်း သိုမဟတ်ု အြခားအကျိးအြမတ်များအား မည်သူကိမု  

ထုတ်ေပးြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပဘ ဲသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီထိန်းသိမ်းထားြခင်း။

၃၁။ တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲသည ်   လူကုန်ကူးမ ှင့်စပ်လျ်း၍   ြပစ်မ ကိုေနာက်ကွယ်မ ှအဓိက 

ကျးလွန်သူများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပဂိုဏ်းှင့ ်အုပ်စုဝင်များကိ ုေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးိုင်ေရးအတွက ်လူကုန်

ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်လကူန်ုကူးခရံသမူျားအား အကာအကွယ်ေပးေရးဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ

၏ စိစစ်ခွင့်ြပချက်အရ ထိန်းချပ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းနည်းစနစ်ြဖင့ ်ေနာက်ေယာင်ခံ၍ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ရှာေဖ ွ

ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ လ ိဝှက်အမာခ ံသတင်းေပးသကူိ ုအသုံးြပ၍ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးြခင်းတုိကုိ ဗဟိအုဖဲွ၏ 

အမိန် ၊  န်ကားချက်ှင့်အည ီေဆာင်ရက်ရမည်။

အခန်း (၉)

အဖွဲဝင်ိုင်ငံအချင်းချင်း အြပန်အလှန် အကူအညီေပးြခင်း

၃၂။ ဗဟုိအဖဲွသည် ေအာက်ပါကိစ ရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပစ်မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များတွင် ုိင်ငံအချင်းချင်း 

အကအူညေီပးေရးဥပေဒအရ ဖဲွစည်းထားသည့် ဗဟိအုာဏာပိင်ုအဖဲွ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည်-

 (က)  လကူန်ုကူးမ တစ်ရပ်ရပ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ တရားစဲွဆိရုာတွင် ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ သက်ေသခ ံ

ေငေွကးှင့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများသည် အဖဲွဝင်ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၌ံ တည်ရိှပီး ယင်းတိုကိ ု

ရှာေဖွသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ိုင်ငံ့ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းတိုြပလုပ်ိုင်ရန ်သက်ဆိုင်ရာ 

အဖဲွဝင်ိင်ုင၏ံ အခွင့အ်ာဏာပိင်ုထသံို သတံမန်လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ ေတာင်းဆို၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 ( ခ )  လူကုန်ကူးမ တစ်ရပ်ရပ်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ   သက်ေသခံေငွေကးှင့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းမှာ  ိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌တည်ရှိပီး  ြပစ်မ ကျးလွန်သူ ိုင်ငံြခားသားကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

အဖဲွဝင်ိင်ုငတွံင် အဆိပုါ ြပစ်မ အတွက် စစ်ေဆးစရီင်သည့အ်ခါ ိင်ုငံဘ့  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်း 

ရန်ရှိသြဖင့ ်  ထိုသက်ေသခံပစ ည်းကို လ ဲေြပာင်းေပးရန ်  သံတမန်လမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီေတာင်းဆိုလာပါက စိစစ်လ ဲေြပာင်းေပးြခင်း။

၃၃။ ဗဟိုအဖွဲသည်   ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်ကျးလွန်သည့် လူကုန်ကူးမ များတွင် စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း၊ 

တရားစဲွဆိြုခင်းှင့ ်တရားစရီင်ေရးဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်ြခင်းတုိှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆိင်ုသည့ ်အဖဲွဝင်ိင်ုင ံ

၏ အာဏာပိုင်သို အကူအညီေတာင်းခံလိုလ င်ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ခုခုက ိုင်ငံေတာ်သို အကူအညီ 

ေတာင်းခံလာလ င်ြဖစ်ေစ၊  ြပစ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များတွင ်ိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီေပးေရး ဥပေဒပါ 

ြပ  ာန်းချက်ှင့အ်ည ီလိအုပ်လ င်ြဖစ်ေစ ယင်းဥပေဒအရ ဖဲွစည်းထားသည့် ဗဟိအုာဏာပိင်ုအဖဲွ၏ ခွင့ြ်ပ 

မိန် ြဖင် ့အကူအညီေတာင်းခံြခင်း သိုမဟုတ် အကူအညီေပးြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်ရမည်။

၃၄။ ဗဟိုအဖွဲသည ်  ြမန်မာိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံေတာ်တွင် အမဲတမ်းေနထိုင်ပီး ိုင်ငံြခားသား မှတ်ပုံတင် 

ကိုငေ်ဆာင်ထားသူ သုိမဟုတ် ြမန်မာုိင်ငံတွင် အမဲတမ်းေနထုိင်ခွင့်ရရိှထားသည့် ုိင်ငံြခားသားက အဖဲွဝင် 

ိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် ကျးလွန်သည့် ဤဥပေဒပါြပစ်မ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦး၏ သက်ေသခံချက် 

သုိမဟုတ် ထွက်ဆုိချက်ကုိရယူေပးြခင်း၊ တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ စာတမ်းအမှတ်အသားများ အကျိးသက် 

ေရာက်ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ြပစ်မ ကျးလွန်သ၏ူ ေနရပ် လပ်ိစာ၊ သက်ေသခပံစ ည်း၏ တည်ေနရာှင့် 

အြခားလိုအပ်ေသာ အချက်များေဖာ်ထုတ်ေပးြခင်း၊                                           စာမျက်ှာ ၂၀ သို 



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၉ မှ

သက်ေသခံပစ ည်းကို ရှာေဖွေပးြခင်း၊ သိမ်းဆည်းေပးြခင်း၊ ထိန်းချပ်ေပးြခင်း၊ တားြမစ်မိန်ထုတ်ဆင့်ေပး 

ြခင်းှင့်  ိင်ုငံဘ့  ာအြဖစ်   သမ်ိးဆည်းေပးြခင်းတိုကိ ု ြပစ်မ ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များတွင် ိင်ုငအံချင်းချင်းအက ူ

အညီေပးေရးဥပေဒှင့်အည ီယင်းဥပေဒအရ ဖွဲစည်းသည် ့ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ၏ ခွင့်ြပမိန် ြဖင် ့ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်။

အခန်း (၁၀)

ြပစ်မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၃၅။ မည်သမူဆိ ုအမျိးသမီးှင့ ်ကေလးသငူယ်များအား လကူန်ုကူးမ  ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင် 

ြခင်းခံရလ င်  ထိုသူကို အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်ဆယ်ှစ်မ ှအများဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်အထ ိ

ချမှတ်ရမည့်အြပင ်ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်ိုင်သည်။

၃၆။ မည်သူမဆို အမျိးသမီးှင့ ်ကေလးသူငယ်များမှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးကိ ုလူကုန်ကူးမ  ကျးလွန် 

ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလ င် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ငါးှစ်မှ အများဆုံး တစ်ဆယ်ှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင ်ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်ိုင်သည်။

၃၇။ လကူန်ုကူးခရံသမှူအပ မည်သမူဆိ ုလကူန်ုကူးမ  ကျးလွန်ရန်အလိုငှာ ြပည်ပသို ထွက်ခွာိင်ုရန်ြဖစ်ေစ၊ 

ြပည်တွင်းသုိ ဝင်ေရာက်ုိင်ရန်ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါြပလုပ်မ  တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခရံလ င် ထိသုကူိ ုအနည်းဆံုး သုံးှစ်မှ အများဆုံး  ခနုစ်ှစ်အထ ိေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့အ်ြပင် 

ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်ိုင်သည်-

 (က)  မမှန်မကန် လိမ်လည်ြပလုပ်ထားေသာ ခရီးသွားအေထာက်အထား သိုမဟုတ် သက်ေသခံ 

စာတမ်းအမှတ်အသားကိ ုြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် လိမ်လည်အတုြပလုပ်ြခင်း၊

 ( ခ )  မမှန်မကန် လိမ်လည်ြပလုပ်ထားေသာ ခရီးသွားအေထာက်အထား သိုမဟုတ် သက်ေသခံ 

စာတမ်း အမှတ်အသားကိ ုတရားမဝင် ရယြူခင်း၊ ေပးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ လက်ဝယ် ထားြခင်း 

သိုမဟုတ် အသုံးြပြခင်း။

၃၈။ မည်သူမဆို-

 (က)  ပဒ်ုမ ၃၅ ပါ လကူန်ုကူးမ ကိ ုဂိဏ်ုးဖဲွမ ခင်းကျးလွန်သ ူအပ်ုစြုဖင့ ်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလ င် ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ 

ယင်းအပ်ုစဝုင် တစ်ဦးချင်းကိ ုအနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ် ှစ် ၂၀ မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် 

အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင ်ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်ိုင်သည်။

 ( ခ )  ပုဒ်မ ၃၆ ပါ လူကုန်ကူးမ ကို ဂိုဏ်းဖွဲမ ခင်း ကျးလွန်သူအုပ်စုြဖင့ ် ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ  

ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလ င် ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မပါဝင်သည ်

ြဖစ်ေစ  ယင်းအုပ်စုဝင ်တစ်ဦးချင်းကိ ုအနည်းဆုံး တစ်ဆယ်ှစ်မှ အများဆုံး ှစ်၂၀ အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင ်ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်ိုင်သည်။

၃၉။ မည်သူမဆို လူကုန်ကူးမ ကို ကျးလွန်ရာတွင-်

 (က)  ကီးေလးေသာ  ြပစ်မ တစ်ခခုကုိပုါ ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံလ င် ထိသုကူိ ု

ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်အထိ ချမှတ်ရမည်။

 ( ခ )  လကူန်ုကူးခရံသအူား ေသဆံုးေစြခင်း သိုမဟတ်ု သတူစ်ပါး၏ အကအူညကီိ ုအမတဲမ်းရယရူ 

သည့်  မသန်စွမ်းြခင်းြဖစ်ေစသည်အထ ိကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရပါက 

ထိုသူကို ေသဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

၄၀။ လကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံသသူည် ယခင်ကလည်း  လကူန်ုကူးမ ြပစ်မ  တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် 

ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခခံဲရ့သြူဖစ်ပါက ထိသု ူထပ်မကံျးလွန်ေသာ လကူန်ုကူးမ အတွက် ြပ  ာန်းထားေသာ 

အြမင့်ဆုံး ြပစ်ဒဏ်ကိ ုချမှတ်ရမည်။ 

၄၁။ မည်သမူဆိ ုေအာက်ပါတားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား စရီင်ြခင်းခရံလ င် 

ထိုသူကုိ အနည်းဆံုးတစ်ှစ်မှ အများဆံုးသံုးှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ် 

ိုင်သည်-

 (က)  လကူန်ုကူးမ အတွက် တရားစဲွဆိေုသာ မ ခင်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ လကူန်ုကူးခရံသှူင့ ်၎င်းမသိားစ ု

တို၏ ပဂု ိလ်ေရးဆိင်ုရာလုံ ခံမ ှင့ ်ကိယ်ုေရးမှတ်တမ်း အချက်အလက်များကိ ုအမ ှင့မ်သက် 

ဆိုင်သူအား တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ထုတ်ေဖာ်ြခင်း၊ ြပသြခင်း သိုမဟုတ် ြဖန်ချြိခင်း၊

 ( ခ )  လူကုန်ကူးခံရသူှင့် စပ်လျ်းသည့် အေကာင်းြခင်းရာများ၊ အမ တဲွပါ စာရက်စာတမ်းများှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားများကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ခွင့်ြပချက်မှတစ်ပါး ကည့် ြခင်း၊ ကူးယူြခင်း၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ထုတ်ေဖာ်ြခင်း၊ ြပသြခင်း သိုမဟုတ် ြဖန်ချြိခင်း၊

 ( ဂ )  လကူန်ုကူးမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ြခင်း၊ သတင်းြဖန်ချြိခင်းြပရာတွင် တည်ဆဥဲပေဒ 

ှင့် အညီေဆာင်ရက်မ မြပြခင်း။

၄၂။ ဘဏ်ှင့် ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းမ ှတာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို တားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲက 

ပုဒ်မ ၂၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေဆာင်ရက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကိ ုဟန်တားြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း သိုမဟုတ် 

လုိက်နာ ေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းြပေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလ င် ထိုသူကို သံုးှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစ ချမှတ်ိင်ုသည်။ ြပစ်မ ကျးလွန်သသူည် ကမု ဏ ီသိုမဟတ်ု အဖဲွအစည်း 

ြဖစ်ပါက ယင်းကုမ ဏီ သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းကိ ုအနည်းဆုံး ကျပ် သိန်း ၃၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း 

၅၀၀ အထိ ေငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။

၄၃။ ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့ ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေသာ မည်သည့်ပုဂ ိလ်၊ အဖွဲအစည်း  

သိုမဟတ်ု ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငန်း  ေအာ်ပေရတာမဆိ ုပဒ်ုမ ၂၉၊ ပဒ်ုမခဲွ(က)ှင့ ်ပဒ်ုမခဲွ(ခ)ပါ လပ်ုငန်းတစ်ရပ် 

ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍  ဟန်တားြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း သိုမဟုတ် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်းြပ 

ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံလ င် ထိသုကူိ ုသုံးှစ်အထ ိေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊   ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစချမှတ်ိင်ု 

သည်။ ြပစ်မ ကျးလွန်သသူည် ကမု ဏ ီသိုမဟတ်ု အဖဲွအစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကမု ဏ ီသိုမဟတ်ု အဖဲွအစည်း 

ကို အနည်းဆုံး ကျပ် သိန်း ၃၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၅၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

၄၄။ မည်သမူဆိ ုဤဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုကျးလွန်ရန်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အားထတ်ုြခင်း၊ ပူးေပါင်းကစံည် 

ြခင်း၊ စည်းုံးြခင်း၊  န်ကားြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း၊ ေငွေကး ေထာက်ပံ့ြခင်း သိုမဟုတ် 

ြပစ်မ ကျးလွန်သည့ ်လပ်ုငန်းစ် တစ်ခခုတွုင် ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းြပလ င် ယင်းြပစ်မ အတွက် ဤဥပေဒတွင် 

ြပ  ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ကိ ုချမှတ်ြခင်းခံရမည်။

၄၅။ တရားုံးသည-်

 (က)  ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ ှင့် သက်ဆိုင်သည့ ်သက်ေသခံေငွေကး၊ ပစ ည်း သိုမဟုတ် အြခားအကျိး 

အြမတ် တစ်စံုတစ်ရာကုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ုိင်င့ံဘ  ာအြဖစ် သိမ်းယူသည့် အမိန်ြဖစ် 

ေစ၊ စီမံခန်ခဲွသည့်အမိန်ြဖစ်ေစ၊ ုိင်င့ံဘ  ာအြဖစ် သိမ်းယူသည့်အမိန်ှင့် စီမံခန်ခဲွသည့် အမိန် 

ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

 ( ခ )  လကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံသအူေပ  လကူန်ုကူးခရံသ၏ူ နစ်နာဆုံး ံးမ အတွက် 

လူကုန်ကူးခံရသူကုိ သင့်ေလျာ်သည့် ေလျာ်ေကး သုိမဟုတ် နစ်နာေကးေပးရန် အမိန်ချမှတ် 

ိုင်သည်။

၄၆။ သက်ဆုိင်ရာ တရားုံးက ပုဒ်မ ၄၅၊ ပုဒ်မခဲွ(ခ)အရ လူကုန်ကူးခံရသူကုိ သင့်ေလျာ်သည့် ေလျာ်ေကး 

သိုမဟုတ် နစ်နာေကးေပးသည့ ်အမိန်ချမှတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မချမှတ်သည်ြဖစ်ေစ လူကုန်ကူးခံရသူသည ်

လကူန်ုကူးမ ကျးလွန်သအူေပ  ေလျာ်ေကး သိုမဟတ်ု နစ်နာေကးရရိှရန် တရားမေကာင်းအရ တရားစဲွဆိ၍ု 

ေတာင်းဆိုိုင်သည်။

အခန်း (၁၁)

ရန်ပုံေငွ ထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်း

၄၇။ ဗဟိုအဖွဲသည ်ဤဥပေဒပါ ရည်ရယ်ချက်များ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်လိုအပ်ေသာ အသုံးစရိတ်များှင့ ်အေထာက်အပံ့ အကူအညီများေပးေရးတိုအတွက ်

အသုံးြပရန် ဗဟိုအဖွဲရန်ပုံေငွကိ ုေအာက်ပါရေငွများြဖင့ ်ထူေထာင်ထားရှိရမည-်

 (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲကခွင့်ြပသည့ ်ြပည်ေထာင်စုဘ  ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊

 ( ခ )  ြပည်တွင်း ြပည်ပရိှ အဖဲွအစည်းများ၊ လူမ ေရး အဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်း 

များှင့် ေစတနာရှင်များ၏ လှဒါန်းေထာက်ပံ့ေငွများ၊

 ( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ ရန်ပုံေငွမှ ရရှိသည့ ်တရားဝင ်တိုးပွားေငွများ။

၄၈။ ဗဟိအုဖဲွသည် ဗဟိအုဖဲွရန်ပုေံငထွန်ိးသမ်ိးေရး၊ သုံးစဲွေရးှင့ ်စမီခံန်ခဲွေရးတိုအတွက် သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ပဂု ိလ်များပါဝင်ေသာ ဗဟိအုဖဲွရန်ပုေံင ွစမီခံန် ခဲွေရးအဖဲွကိဖဲွုစည်းပီး လပ်ုငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။

၄၉။ ပုဒ်မ ၄၈ အရ ဖဲွစည်းသည့် ရန်ပံုေငွစီမံခန် ခဲွေရးအဖဲွသည် ဗဟုိအဖဲွရန်ပံုေငွကုိ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့်  ညိ  င်းေရးဆဲွ၍ ဗဟုိအဖဲွက အတည်ြပထားေသာ ဘ  ာေရးစည်းမျ်းများှင့်အညီ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်းတို ြပရမည်။

၅၀။ ဗဟိုအဖွဲသည-်

 (က)  ဗဟိုအဖွဲ  ရန်ပုံေငွစာရင်းများကိ ု  ဗဟိုအဖွဲ၏ စာရင်းစစ်က ပုံမှန်စစ်ေဆးေစရမည့်အြပင ်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စစ်ေဆးမ ကို ခံယူရမည်။

 ( ခ )  ှစ်စ် ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းှင့ ်ဘ  ာေငွအရ အသုံးေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများြပစု၍ ဝန်ကီး 

ဌာနမှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို အစီရင်ခံရမည်။

၅၁။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲသည ်

ဗဟိုအဖွဲ၏ လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ မိမိတုိေဒသအတွင်း လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ိှမ်နင်းေရး 

တုိှင့်စပ်လျ်း၍ ဤဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ 

ေငွေကးများကိ ုပံ့ပိုးကူညီိုင်ရန ်သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ၏ ခွင့်ြပချက် 

ရယူ၍ ေဒသဆိုင်ရာရန်ပုံေငွကိ ုေအာက်ပါရေငွများြဖင့ ်ထူေထာင်ထားရှိရမည-်

 (က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ ဘ  ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊

 ( ခ )  ြပည်တွင်း   ြပည်ပရှ ိအဖွဲအစည်းများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ 

အစည်းများှင့ ်ေစတနာရှင်များ၏ လှဒါန်းေထာက်ပံ့ေငွများ၊

 ( ဂ ) ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွမှ ရရှိသည့ ်တရားဝင်တိုးပွားေငွများ။

၅၂။ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွသည် ဗဟုိအဖဲွ၏ လမ်း န်ချက်ှင့် 

အည ီမိမိတိုေဒသအတွင်း လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ှိမ်နင်းေရးတိုှင့် စပ်လျ်း၍ ဤဥပေဒပါ 

ြပ  ာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရာတွင် အသံုးြပရန် လုိအပ်ေသာ ေငွေကးများကုိ 

ြပည်ေထာင်စုဘ  ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ိုင်ရန် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီမှတစ်ဆင့ ်ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲသို တင်ြပေတာင်းခံပီး ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွကို ထူေထာင်ိုင်သည်။ ထိုြပင ်

ြပည်တွင်း ြပည်ပရိှ အဖဲွအစည်းများ၊  လူမ ေရးအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများှင့် 

ေစတနာရှင်များ၏ လှဒါန်း ေထာက်ပံ့ေငွများကိုလည်း လက်ခံရယူ၍ ရေငွအြဖစ ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတွင် ထည့်သွင်းိုင်သည်။

၅၃။ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်လူကုန်ကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲသည ်ပုဒ်မ ၅၁ အရ 

ထူေထာင်ထားရှိသည့်   ေဒသဆိုင်ရာရန်ပုံေငွြဖင့် လုံေလာက်မ မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

သိုမဟတ်ု ြပည်နယ်အစိုးရ ဘ  ာရန်ပုေံငမှွ ေထာက်ပံ့ိင်ုရန် လိအုပ်သည့ ်ေငပွမာဏကိ ုအေကာင်းအကျိး 

ေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရသို တင်ြပေတာင်းခံိုင်သည်။

၅၄။ ဗဟိုအဖွဲသည်  လိုအပ်ပါက  ဗဟိုအဖွဲရန်ပုံေငွမှ ေဒသဆိုင်ရာရန်ပုံေငွတစ်ခုခုသို   ြဖည့်ဆည်း 

ေထာက်ပံ့ိုင်သည်။

၅၅။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးအဖွဲတိုသည ်ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွထိန်းသိမ်းေရး၊ သုံးစွဲေရးှင့ ်စီမံခန်ခွဲေရးတိုအတွက ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ ပဂု ိလ်များြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယ်ှင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ 

ေဒသဆိုင်ရာရန်ပုံေင ွစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲကိ ုဖွဲစည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်။

၅၆။ ပုဒ်မ ၅၅ အရ ဖွဲစည်းသည့ ်ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲသည ်ေဒသဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွကို 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမရိှ စာရင်းစစ်ချပ်ံုးှင့် ညိ  င်း 

ေရးဆွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ တား

ဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲက  အတည်ြပထားေသာ   ဘ  ာေရးစည်းမျ်းများှင့်အည ီ   ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

သုံးစွဲြခင်းှင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်းတို ြပရမည်။

၅၇။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူကုန်ကူးမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရး အဖွဲသည်-

 (က)  ေဒသဆိုင်ရာ  ရန်ပုံေငွစာရင်းများကိ ုမိမိတို၏ စာရင်းစစ်က ပုံမှန်စစ်ေဆးေစရမည့်အြပင ်

သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယ်ှင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမရိှ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ 

စစ်ေဆးမ ကိုလည်း ခံယူရမည်။

 ( ခ )  ှစ်စ်ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းှင့ ်ဘ  ာေငအွရ အသုံးေငစွာရင်းရှင်းတမ်းများြပစ၍ု သက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရှင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသို အစီရင်ခံရမည်။

အခန်း (၁၂)

အေထွေထွ

၅၈။ (က)  ဗဟိုအဖွဲှင့ ်လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုေဆာင်ရက်ိုင်ရန် လိုအပ် 

ေသာ ုံးအဖွဲကိ ုိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့်အည ီဖွဲစည်းရမည်။

 ( ခ )  ဗဟိအုဖဲွ၊ လပ်ုငန်းေကာ်မတမီျားှင့ ်ုံးအဖဲွတို၏ ကန်ုကျစရတ်ိများကိ ုဝန်ကီးဌာန၏ ဘ  ာ 

ရန်ပုံေငွမှ ကျခံရမည်။                                                                  စာမျက်ှာ ၂၁ သို 



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

၅၉။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိပင်ပါရိှေစကာမူ လူကုန်ကူးမ ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ြပစ်မ များကုိ 

ဤဥပေဒြဖင့်သာ အေရးယူရမည်။ 

၆၀။ ိုင်ငံေတာ်ှင့်  အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံတိုသည ်လူကုန်ကူးမ ကျးလွန်သူ တရားခံအား အြပန်အလှန် 

လ ဲေြပာင်းေပးေရးှင် ့စပ်လျ်း၍ တရားခံလ ဲေြပာင်းေရးဥပေဒှင့်အည ီေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၆၁။ လူကုန်ကူးမ ှင့်စပ်လျ်း၍  စုံစမ်းေထာက်လှမ်းမ ၊  စုံစမ်းစစ်ေဆးမ ှင့်   စစ်ေဆးစီရင်မ များတွင် 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွဝင်ကြဖစ်ေစ၊ တားဆီးိှမ်နင်းေရးအရာရိှကြဖစ်ေစ၊ အမ စစ် အရာရိှကြဖစ်ေစ၊ 

ဥပေဒအရာရှိကြဖစ်ေစ၊ တရားုံးအရာရှိတစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ ဤဥပေဒပါ အခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦးဦးထ ံ

ထုတ်ေဖာ်ြခင်း သုိမဟုတ် အခွင့်အာဏာရိှသူတစ်ဦးဦးက တာဝန်အရထုတ်ေဖာ်ြခင်း ကိစ ရပ်များြဖစ်ပါက 

ပုဒ်မ ၄၁ ပါ  ြပစ်မ ဟု မှတ်ယူြခင်းမရှိေစရ။

၆၂။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်တရားစဲွဆိရုာတွင် ဗဟိအုဖဲွ သိုမဟတ်ု ဗဟိအုဖဲွက လ ဲအပ်ထားေသာ 

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး သိုမဟတ်ု ြပည်နယ်ှင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး 

အဖွဲ၏ကိတင်ခွင့်ြပမိန်  ရယူရမည်။ 

၆၃။ ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်း၍ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခရံသည့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းမဟတ်ုေသာ အဖဲွအစည်းတစ်ခခု ု

၏ အဖဲွဝင်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒအရေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ထမ်းေဆာင်ေနချန်ိ 

တွင် ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ြပည်သူဝန်ထမ်းြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။

၆၄။ ဤဥပေဒပါ လပ်ုငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခရံသည့ ်အဖဲွအစည်း 

တစ်ခုခု၏  အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးအေပ   ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုသေဘာိုးြဖင့ ်ေဆာင်ရက်သည့ ်

ကစိ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ ေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ အြခားမ ခင်း တစ်စုတံစ်ရာ 

အရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုခွင့် သိုမဟုတ် အေရးယူခွင့်မရှိေစရ။

၆၅။ ဤဥပေဒပါ ြပ  ာန်းချက်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင-်

 (က)  ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းှင့် စည်းကမ်းများကိ ု ြပည်ေထာင်စ ု

အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

 ( ခ )  ဗဟုိအဖဲွှင့် ဝန်ကီးဌာနတုိသည် လုိအပ်ေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊  န်ကားချက်ှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ုထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

၆၆။ လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ [ ိင်ုငေံတာ် ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးေကာင်စီ၏ 

ဥပေဒ (အမှတ် ၅/၂၀၀၅) ] ကို ဤဥပေဒြဖင့ ်ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ က ်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

 (ပုံ)မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 အာဆီယံမှ

နည်းြပချပ်ြဖစ်ပီး   လက်ရှိအချနိ်တွင်   အသင်းှစ်သင်းစလုံးကို 

ကိုင်တွယ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။    ေဒ သက်သက်ဝင်းသည ်     ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင် အမျိးသမီးေဘာလုံးလက်ေရးစင်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်၍ 

ကစားသမားဘဝတွင ်ေအာင်ြမင်မ များရခဲ့ပီး နည်းြပဘဝတွင်လည်း 

ထိက်ုသင့်သည့် ေအာင်ြမင်မ များ ရရိှထားသည်။ ေဒ သက်သက်ဝင်းသည် 

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်းကိ ုယခင်က ကာလတိ ုကိင်ုတွယ် 

ခဲဖ့ူးပီး ၂၀၁၅ အာဆယီံပိင်ပဲွတွင် ဒတုယိေနရာရရိှေအာင် စွမ်းေဆာင် 

ေပးခဲ့ရာ  ယူ-၁၉ အမျိးသမီးလက်ေရးစင်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ရာ 

တွင်လည်း ၂၀၁၉ အာရှဖလား ယ-ူ၂၀ ပိင်ပဲွ ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ေအာင် 

စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

၂၀၂၂ အာဆယီ ံအမျိးသမီးပိင်ပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၄ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထ ိ

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စု(ခ)တွင် 

ဗီယက်နမ်၊ တီေမာ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ လာအိုအသင်းတိုှင် ့တစ်အုပ်စု 

တည်း ကျေရာက်ေနသည်။                                          ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၆

“ယရူီးယားေြမဩဇာ  ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ”ီ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် စိုက်ပျိးေရးေဆးလုပ်ငန်းရှင ်

များ၊ အသင်းဝင်ကုမ ဏီများ  စုစည်းဖွဲစည်းထားေသာ  Consortium 

အဖဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း၍  ေတာင်သူ 

လယ်သမားများ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းခွင်တွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်လျက် 

ရိှေသာ အရည်အေသွးှင့စ်ခံျန်ိစံ န်း ြပည့မ်သီည့ ်ယရူီးယားေြမဩဇာ 

များ ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့တ်ိက်ုိက်ု ေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်  ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာ 

၇၅၀၀၀  တန်ခန်ကို  သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ဇွန် ၁၁  ရက်မှစတင်၍  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်၁၁ ခုရိှ မိနယ် ၁၃၆  မိနယ်မှ အေရာင်းဆုိင် ၂၉၁  ဆုိင်တွင် 

ကိက်ေရာင်း/ ကိက်ဝယ်စနစ်ြဖင့် လက်ငင်းေငွေချြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ေဈး န်းသက်သာစွာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးမည့်   ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု   သက်ဆိုင်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွမ အဖဲွထမှံ ဝယ်ယခွူင့လ်က်မှတ်များ အခမဲရ့ယ၍ူ 

မိနယ်များရှိ  သက်ဆိုင်ရာအေရာင်းဆိုင်များ၌ “ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖး ေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတ”ီ မှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ 

ရည် န်းေဈး န်းများအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ် ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ုမိနယ်အလိက်ု 

သတ်မှတ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ သတ်မှတ်ေဈး န်း 

အတိုင်း   ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်ကိုက်ညီပီး  ဝယ်ယူရန်    အခက်အခဲရှိခဲ့လ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဖုန်း 

၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀၊ ေကျး

လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁ ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးများှင့်  မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသို 

လည်း ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်းသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကုန်ပစ ည်း
ရန်ကုန်

ဂိုေဒါင်ေဈး

ပဲခူး မ ေလး မေကွး မွန် စစ်ကိုင်း ရန်ကုန် ရခိုင်

ပဲခူး ြပည် မေကွး
စလင်း/ 

ပွင့်ြဖ
ေမာ်လမိင/် သထုံ မုံရာ ေရဦး/ ေရ ဘို သုံးခွ ထန်းတပင် စစ်ေတွ ေမာင်ေတာ

ယူရီးယား 

ေြမဩဇာ
၈၆၀၀၀

၈၇၈၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၉၀၀၀ ၈၉၁၀၀ ၈၈၈၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၉၈၀၀ ၈၈၀၀၀ ၈၆၅၀၀ ၉၂၆၀၀ ၉၉၄၀၀

ကရင် ဧရာဝတီ ရှမ်း (အေရှ) ရှမ်း (ေြမာက)် ရှမ်း (ေတာင်)

ဘားအံ လ  င်းဘွဲ ပုသိမ် ဟသ  ာတ ကျိင်းတုံ မိုင်းတုံ လား  း ေကျာက်မဲ ေတာင်ကီး ကေလာ မိုင်းပန်

၈၈၈၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၈၂၀၀ ၈၈၁၀၀ ၉၆၀၀၀ ၁၀၀၈၀၀ ၉၂၀၀၀ ၉၀၁၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၈၈၀၀ ၉၂၀၀၀

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာြဖန် ြဖးေရာင်းချ

ယူရီးယားေြမဩဇာများအတွက ်ရည် န်းေဈး န်းများ

၁၅-၆-၂၀၂၂     50 Kg ပါ တစ်အိတ်ေဈး န်းြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက ်။ (၁)  ရန်ကန်ုဂိေုဒါင်ေဈး + ေဒသအလိက်ု သယ်ယူပုိေဆာင်စရိတ် + ကန်ုတင် /ချ ခ + အြမတ် 

ေငွတိုေပ တွင် အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူသုံးစွဲသူေတာင်သူများအေနြဖင့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာများ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ ဝယ်ယရူာတွင် ေကျနပ်မ မရိှပါက ေကာ်မတ ီ

၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ လံု ခံစိတ်ချစွာြဖင့်  သတင်းေပးတုိင်ကားုိင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည် -

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅ (သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန) 

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀ (သမဝါယမဦးစီးဌာန)

  ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁  (ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)

  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှးုံးှင့် 

မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသိုလည်း တိုင်ကားိုင်ပါသည်။

 (၃) သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့် ကိုက်ညီပီး ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါက  မိနယ်အဆင့် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီသို ချတိ်ဆက်သတင်းပိုဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ

ေရတာရှည ်   ဇွန်   ၁၆
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက 

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)   စိုက်ခင်းအား     ထယ်ထိုးေြမြမပ ်
ထည့်သွင်းပွဲကိ ုဇွန် ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဝါးုံေတာေကျးရာအုပ်စ ု
မျက်ှာြပင်ေကျးရာရိှ ေတာင်သူဦးအုန်းြမင့်၏ လယ်ယာေြမ၌ ကျင်းပ 
သည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေနလင်းေဇာ်က သစ်စိမ်း 
ေြမဩဇာ(ပိက်ုဆေံလ ာ်)အား ေြမသားတည်ေဆာက်မ  တိုးတက်ေကာင်း 
မွန်ေစရန်၊ ေြမတွင်းအာဟာရဓာတ်များ က ယ်ဝေစရန်၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ 
များ ေရရှည်အသံုးြပြခင်းေကာင့် ေြမဆလီ ာအတွင်း သဘာဝေြမေဆွး 
ဆုံး ံးြခင်း၊   ေြမချ်ငန်ကိန်းများ ေြပာင်းလဲလာြခင်းှင် ့  အကျိးြပ 
အဏဇုဝီများနည်းြခင်းေကာင့် သီးံှအထွက်ေလျာ့ကျြခင်းကုိ အလွယ် 
ဆံုးှင့် အသက်သာဆံုးေြဖရှင်းုိင်ရန် သစ်စမ်ိးေြမဩဇာအြဖစ် ပိက်ုဆ ံ
ေလ ာ်သာမက ပမဲျိးရင်းဝင်အပင်များကိလုည်း စုိက်ပျိးအသံုးြပုိင်ပီး 

ေရတာရှည်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)စိုက်ခင်းအား ထယ်ထိုးေြမြမပ်ပွဲ ကျင်းပ

ပန်းပွင့်ချန်ိ(အေစအ့သီးမတည်မ)ီ ထယ်ထိုးေြမြမပ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ေရတာရှည်မိနယ်အတွင်း ၂၀၂၂ မိုးစပါးရာသ၌ီ သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ 
အြဖစ် ပိုက်ဆံေလ ာ်စိုက်ဧက ၃၅၇ ဧက စိုက်ပျိးထားရှိေကာင်း သိရ 
သည်။                                                        ေရတာရှည(်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၇၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ 

ေြမကွက ်အမှတ်(၅၆၀)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀) (၀.၀၅၅)

ဧက၊ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ ေနအိမ်ေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်

ဦးေအးေမာင် [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၉၅၅၆]က ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ယခေုရာင်းချ 

သ ူဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/သဃက(ြပ)၀၀၀၀၅၇]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ အဆက်ဆက် 

အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 

လာသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖိုးေင ွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအ၀က်ကိုေပးထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်

သည်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးခစံားခွင့မ်ျား 

ရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း

များ၊ တရားဝင်မှတ်ပုတံင် စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများ၊  တရားုံးအမန်ိ ဒကီရမီရူင်းများှင့ ်

တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ  

ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန 

LL.B , DBL , DIL , MA(Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B , DBL , DIL , MA(Business Law) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉ဝ၄၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂   ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉ဝ၄၉၂ 

တိုက်(၁၄)၊အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦအား 

တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေကာ်မတမှီ အသအိမှတ်ြပ ကန်ထိက်ုတာလိင်ုစင်ရ ဦးေကျာ်မင်းဦး(LC-၇၂၇) သည်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ အအိြိဖ [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၁၀၈၄]မှ ၎င်းအေဆာက်အဦအတွက် ေပးသွင်းခဲရ့ေသာ အာမခေံကးအား ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ခွင့ြ်ပရန်မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကညာသည့ ်

ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေကာင်းကားလိုက်သည-်

 စ်               အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင်အမည် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာစ်               အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင်အမည ် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ

    ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်    ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်

    ကန်ထိုက်တာ    ကန်ထိုက်တာ

 ၁ (၈၅)၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ ကည်စ ု ဦးစိုးဝင်း+၁ ဦးေကျာ်မင်းဦး LC-၇၂၇

  ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံ

ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(သကမ-၁၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၆၁/က၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၁၀၆၁/က၊ ဦးပညုလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ တင်ဥမ ာခုိင် [၈/ဆမန(ုိင်)၀၀၀၇၇၈] အမည်ေပါက် 
လျက်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ထံမှ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၆၃၀၀/၂၀၁၈)ရရှိထားသူ ေရာင်းသူ 
ေဒ ခင်စုြမတ် [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၈၈၉၇၄]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွအနက်တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အေရှဒဂုတံိုးချဲ(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၄)၊ ေပ(၄၀x၆၀)

ပါမစ်ေြမပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ တင်တင်ေအး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၂၆၀၆]ထံမ ှ

က န်ေတာ် ဦးလှေဌး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၅၉၁၇]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ  

ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က န်ေတာ့်ထံသို ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းှင့် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါ 

သည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 

သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

                                                                 ဦးလှေဌး                                                                  ဦးလှေဌး 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၅၉၁၇][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၅၉၁၇]

ဖုန်း-၀၉-၇၅၆၆၀၀၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၇၅၆၆၀၀၂၉၂

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊  အမက(၂) 

Grade(3)တွင်   ပညာသင်ကား 
ေနေသာ   မသ ာွယ်ဝင်း၏ မိဘ 
အမည်မှန်မှာ     ဦးေဇာ်ဝင်း-
ေဒ မာမာဝင်းတိုြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ဒက ိဏသီရိ 
ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၁၆၃၇)၊ 
ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ ေဒ ဥမ ာေဆွ 
(ဘ)ဦးသာဒင်[၉/တကန(ိုင်)၀၀၃၈၈၇]
အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား ေဒ ဥမ ာေဆွ 
ထံမ ှ  ေနြပည်ေတာ ်စာချပ ်စာတမ်း  
မှတ်ပုတံင်ုံး၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲအပ်စာအမှတ်(၃၇၇/၂၀၁၀)၊    (၂၁- 
၁၂-၂၀၁၀)ရရိှထားသူ ေဒ နန်းသူဇာထွန်း 
(ဘ)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်  [၉/အမဇ(ိုင်) 
၀၃၀၀၀၃]မှ အေဆာက်အအုံခွင့်ြပမိန်  
အမှတ်(၃၀၆/၂၀၁၁-၁၂)(မူရင်း)တင်ြပ၍ 
ေြမေပးမိန်ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရ ီ
များ၊ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီအဆိပုါေြမေပးမန်ိ  
ကိ ုေဒ နန်းသဇူာထွန်း (ဘ)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်
[၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၀၀၀၃] အား ထုတ်ေပး 
သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး ေကညာ 
လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာ 

ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄/
ေရ ကာပင်၊   ေြမကွက်အမှတ်(၉၉၇)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးေစာသန်းလင်း 
အမည်ေပါက်     ပါမစ်ေြမကွက်အား 
ေဒ စုေလးညိ(ဘ)ဦးေကျာ ်ွန ် [၁၂/
ဒဂန(ုိင်)၀၂၇၆၃၅]မှ ေြမေပးမိန်၊ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ ဝန်ခံ 
ကတြိပချက်၊ ရပ်ကွက်/ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရ စာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး 
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသ ြဖင့် 
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင ်
လုံစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍   (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်ေကာင်းှင့  ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ 
အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၃၃)၊ ဓာတ်ေလကှားပါဝင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ RC(၈)ထပ်ခဲွ မနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ 

ပ မထပ်(၆ လ ာ)(တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၉၇၂) 

စတုရန်းေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံမူျားြဖစ်ေသာ ဦးအဒေူရာ်ေမာ်(ခ)ဦးေကျာ်မင်း 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၀၄၄၅၇]၊ ဦးေကျာ်သန်းဦး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၅၁၀၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ေမဇွန်ဖူးေအာင်[၁၄/ကကန(ိုင်)၁၁၆၇၀၄]က အပီးအြပတ ်

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း 

တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

ေဒ ေမဇွန်ဖူးေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမဇွန်ဖူးေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-765602290Ph-09-765602290

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City)၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City)၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

''ေဒ ေအမီေကျာ် [၁၂/တတန(ိုင်)၁၈၅၃၅၄] ှင့် ''ေဒ ေအမီေကျာ် [၁၂/တတန(ိုင်)၁၈၅၃၅၄] ှင့် 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''အများသိေစရန် ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ထပူါု ံ၁/စေုပါင်းရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ် 

(၇၇)၊ (၃-လ ာ) (ေြခရင်းခန်း) (ေခတ စင်ကာပူိင်ုင)ံေန ဦးဖိးဟန်ေကျာ် [၁၂/လသန(ိင်ု) 
၀၁၉၆၉၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဖိးဟန်ေကျာ် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၉၆၉၁]ှင့ ်ေဒ ေအ 
မီေကျာ် [၁၂/တတန(ိုင်)၁၈၅၃၅၄] တိုသည် (၁၉-၈-၂၀၁၅) ရက်ေနမှစ၍ လက်ထပ် 
ေပါင်းသင်းလာခ့ဲကပီး သမီး(၁)ဦး ထွန်းကားခ့ဲပါသည်။  ဦးဖိးဟန်ေကျာ်ှင့် ေဒ ေအမ ီ
ေကျာ်တုိပုိင်ဆုိင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ထူပါံု ၁/စုေပါင်းရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီလမ်း၊  
အမှတ်(၇၇) (၃-လ ာ)(ေြခရင်းခန်း)၊ (အလျား ၁၅ေပxအန ံ၅၄ေပ) အကျယ်ရိှသည့ ်တိက်ု 
ခန်း(၁)ခန်းှင့ ် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးဖိးဟန်ေကျာ်၏ 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊   
စွန်လ တ်ြခင်းများ မြပလပ်ုရန်ှင့ ်ထိကုဲသ့ိုြပလပ်ုခဲပ့ါက  တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရး
ယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှ (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှ (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ် (၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် (၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၈၁၈၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၈၁၈၂၂

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာင်းကုန်းမိနယ်၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်-၃၂ ေန ဦးြမင့်ရှိန ်(ခ) ဦးအင်းယား+ 

ေဒ ကျင်ကူ (ခ) ေဒ အန်းကူတုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည-် 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွတို၏ သမီးြဖစ်သ ူမချိကိုဝင်း [၁၄/ကကန(ိုင်) 

၀၈၃၀၇၄]သည် မဘိ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲ၎င်း၏ သေဘာဆ  

အေလျာက် ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှ

အေမြွပတ် စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်  ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 

ေသာ ကိစ အဝဝများအား တာဝနယူ် ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL)       ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc, PGDL)       ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၆၁၉၆)               (စ်-၇၅၁၅)(စ်-၁၆၁၉၆)               (စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း   အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်းအမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း   အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃          ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃          ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

“ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း“ေြမှင့်အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း

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

အမှတ်(၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၂ F၊ ေြမကွက်အမှတ်-V ၂၀၇၊ အကျယ်အဝန်း(၃၀x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ 

(၁၈၀၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၄၁)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူေနထိုင်သူ(၄)

ဦးမပါဝင်ဘဲ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစီမုိရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်[၁၂/မဂတ 

(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]မှ တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ေြမှင့်အေဆာက်အဦ 

ြဖစ်ပါသည်။

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

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မှ အမ်ိခန်းလခေကာက်ခြံခင်း၊ 

အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း 

စသည်တိုကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ) 

ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့ ်အေဆာက်အဦတိုအား 

တုိးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတုိ မြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်    ေဒ မာမာသန်ိး(LL.B)   ေဒ ှင်းသတီာဖိး(LL.B)ဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်    ေဒ မာမာသန်ိး(LL.B)   ေဒ ှင်းသတီာဖိး(LL.B)

[၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]                       (စ်-၈၇၉၂)                 (စ်-၁၃၇၂၀)[၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]                       (စ်-၈၇၉၂)                 (စ်-၁၃၇၂၀)

အမှတ်(၁၁၁)၊၉၄-လမ်း၊ကန်/ေရှရပ်ကွက်      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများအမှတ်(၁၁၁)၊၉၄-လမ်း၊ကန်/ေရှရပ်ကွက ်     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။      အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။      အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊  

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

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

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

“ေြမှင့်အေဆာက်အဦ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း“ေြမှင့်အေဆာက်အဦ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း

 အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ၈၉-လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၂ F၊ ေြမကွက်အမှတ်-V ၁၅၅၊ အကျယ်အဝန်း(၂၆x၅၀)ေပ၊ ဧရိယာ 

(၁၃၀၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၃)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်  ဝယ်ယူေနထိုင်သူ 

(၄)ဦးမပါဝင်ဘဲ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစီမိုရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင[်၁၂/

မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]မှ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သည့်ေြမှင့်အေဆာက် 

အဦြဖစ်ပါသည်။

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

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မှ အမ်ိခန်းလခေကာက်ခြံခင်း၊ 

အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေဆာက်အဦြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း 

စသည်တိုကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ) 

ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့ ်အေဆာက်အဦတိုအား 

တုိးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတုိ မြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်    ေဒ မာမာသန်ိး(LL.B)   ေဒ ှင်းသတီာဖိး(LL.B)ဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်    ေဒ မာမာသန်ိး(LL.B)   ေဒ ှင်းသတီာဖိး(LL.B)

[၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]                       (စ်-၈၇၉၂)                 (စ်-၁၃၇၂၀)[၁၂/မဂတ(ဧည့်)၀၀၀၁၉၅]                       (စ်-၈၇၉၂)                 (စ်-၁၃၇၂၀)

အမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများအမှတ်(၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။     အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။     အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊  

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၃ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

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

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

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ြပည်သူေဆးံုကီးတနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ြပည်သူေဆးံုကီး

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။  တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊  ြပည်သူေဆးံုကီး 

တွင် လိုအပ်ေသာေဆးဝါးများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်  ဝယ်ယူမည် 

ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။

၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ - (၂၁-၆-၂၀၂၂)

 မည့်ရက်

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်ှင့် - (၄-၇-၂၀၂၂)၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

 အချနိ်

 တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ/  -  ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီး၊

 လက်ခံမည့်ေနရာ     ေဆးုံအုပ်ကီးုံး

၃။  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်တင်ဒါေခ ယသူည့ေ်ဆးဝါး 

အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီး၊ 

(ဖုန်း-၀၅၉-၂၁၃၄၈၊ ၀၅၉-၂၂၁၆၉)သို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက ်

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (ကန်/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

(၉၃)လမ်း၊ လမ်းမမျက်ှာမူလျက်၊ ေြမညီထပ်(ဝဲဘက်)၊ ထပ်ခုိးတစ်ဝက်ပါ ေရ၊ 

မီး၊ ေမာ်တာ အြပည့်အစံု၊ အမှတ်-၆၈/၇၀ဟုေခ တင်ွေသာ (အလျား ၁၂ ၁
၂

x  အန ံ၅၀ေပ၊ အြမင့် ၁၇ေပ)ရှိ တိုက်ခနး်ှင့် အကျိးခစံားခင့်ွအရပ်ရပ်အား 
ဦးေဇာ်မျိးထွန်း[၁၃/တကန(ုိင်)၁၅၀၇၁၂]ှင့် ဦးထိန်လင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်) 
၀၈၈၂၃၈]ှစ်ဦးမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ  တရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
တစ်ဆင့်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်  ေပးေချထားပီးြဖစ် 
၍ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ  လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပီး  ကန်ကွက်သူမရိှပါက 
ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် 
ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုင်းြပည့်ဖိးေဝ(LL.B)  ေဒ ချိသ ာေအး(LL.B)   ေဒ ဆုဆုခိုင်(LL.B)ဦးစိုင်းြပည့်ဖိးေဝ(LL.B)  ေဒ ချိသ ာေအး(LL.B)   ေဒ ဆုဆုခိုင်(LL.B)
(စ်-၄၂၉၈၀)                   (စ်-၄၅၇၉၆)                 (စ်-၅၀၇၀၅)(စ်-၄၂၉၈၀)                   (စ်-၄၅၇၉၆)                 (စ်-၅၀၇၀၅)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
ုံး-အမှတ်-၂၂၅(ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ် ုံး-အမှတ်-၂၂၅(ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ ်

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄၊ ၀၉-၂၆၂၁၇၄၇၀၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၄၊ ၀၉-၂၆၂၁၇၄၇၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ေချာင်းသာ(၁)လမ်း၊ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၀၁/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x 
၆၀) အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ(၁)ထပ် 
အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေြမအမည်ေပါက် ေဒ ြဖြဖခိင်ု 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၃၈၃၀]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို   ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍   ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာစာထုတ်သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
   ဦးေအာင်ိုင်စိုး ဦးလှြမင့်(LL.B,D.B.L)    ဦးေအာင်ိုင်စိုး ဦးလှြမင့(်LL.B,D.B.L) 
[၈/ဆဖန(ိုင်)ဝ၆၄၅ဝ၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄) [၈/ဆဖန(ိုင်)ဝ၆၄၅ဝ၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၂/၂၀၀၄) 

                                    အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊                                     အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊ 
 ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မိဘအမည်မှန်/ မိဘအမည်မှန်/ 

ေမွးသက ရာဇ်မှန်ေမွးသက ရာဇ်မှန်
နမ့်ခမ်းမိ၊ “တိင်ုး” ကိယ်ုပိင်ုအလယ် 

တန်းေကျာင်း [Grade - 7]တွင် ပညာ 

သင်ကားေနေသာ မနန်းခမ်းေလာဝ်၏ 

မဘိအမည်မှန်မှာ ဦးစိင်ုးေအာင်ဝင်း [၁၃/

နခန(ိုင်)၀၆၈၅၇၃]-ေဒ နန်းခမ်းမွန် 

[၁၃/နခန(ုိင်)၀၆၈၇၆၀] ြဖစ်ပါေကာင်း 

ှင့် ေမွးသက ရာဇ်မှန်မှာ (၅-၁၁-၂၀၀၈) 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ထားဝယ်မိ၊ ေြမာက်ရာရပ်၊ သီရိ 

လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၆၇၅)ေန အထက(၃)
ထားဝယ်၊ ဒုတိယတန်းမှ မေွရက်ဝါ၏ 
ဖခင် ဦးြမင့ ်ေအာင်၏အမည်မှန ်မ ှာ 
ဦးေအာင်စန ်းဝင ်း [၆/ကသန(ိုင ်) 
၀၅၅၃၉၀] ြဖစ်ပါသည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ငိမ်းချမ်းေအာင် [၁၂/

သလန(ိုင်)၁၁၀၂၃၁] ၏ sea time 
check (Testimonial)သည် ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့်ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

Ph:09-253399743Ph:09-253399743

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏

အမည်မှန်အမည်မှန်
အထက(၂) မဂ  လာဒုံ လှေသာင်း 

ေကျာင်းမှ  V Cေန (ဘ) ဦးစုိးပုိင်၏ သား 

အမည်မှန်မှာ ေမာင်ြပည့်စုံပိုင်ြဖစ်ပါ 

သည်။

ေမာင်ြပည့်စုံပိုင်ေမာင်ြပည့်စုံပိုင်

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဇ)၊ ေမဓာဝီ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၂/က)၊ ေြမအကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရိှ ေြမေပ တွင် တည်ေဆာက် 
ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (ေြမညီထပ)်၊ တိုက်အကျယ ်(၁၇x၅၄)ေပ၊ 
အြမင့် (၁၂)ေပရိှ တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေရ ြမ [၁၂/ဥကမ 
(ိင်ု)၁၀၉၉၀၆]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီးေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာ 
မရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅) (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

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

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ် အမှတ် ၂၄၆၊ လမ်း ၃၀ ေန 

မိခင် ေဒ အရမ်ဂျန်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၄၄၅] ၏သားြဖစ်သူ 
ေမာင်စည်သူေအာင် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၅၀၈၄]သည် မိခင်၏ 
ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံအဲကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပလပ်ု 
ေနပါသြဖင့် သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ၎င်းှင့ ်
ပတ်သတ်သည့် ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ ်
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)
                                                                 မိခင်                                                                 မိခင်

ေဒ အရမ်ဂျန်းေဒ အရမ်ဂျန်း

အမှားြပင်ဆင်ေကညာချက်အမှားြပင်ဆင်ေကညာချက်
(၁၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ထုတ် ေကးမုံ 

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၈)တွင်ပါရှိ 
ေသာ ေဒ ုလွုင် (အထက်တန်းေရှေန)၏ 
“အများသိေစရန်အသိေပးေကညာ’’၌ 
ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၄ အစား ဦးပိင်ုအမှတ်-၄၃ 
ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၆၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၈၁၊ အကျယ်ေပ (၆၀x၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှးသန်းေအာင် အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်ေြမကွက်အမှတ-်၁၈၁၊ အကျယ်ေပ (၆၀x၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှးသန်းေအာင ်အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ်

ထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းထွက်ရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ် 

ထားရှိ ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးမျိးဝင်းစုိး[၁၂/အလန(ုိင်)၀၀၁၃၃၉] ထံမှဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးခုိင်ဝင်း [၁၂/
ရပသ(ိင်ု)၀၂၁၂၃၁] ကိင်ုေဆာင်သမှူစရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ  ှင့ ်ပတ်သက်ပီး 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ(ု၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်
ထံသိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားသူ    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  
ဦးခိုင်ဝင်း[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၁၂၃၁]  ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B, D.B.L) ဦးခိုင်ဝင်း[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၁၂၃၁]  ေဒ ခင်မာလွင် (LL.B, D.B.L) 
အမှတ်-၃၅၊ ေဗာဓိေညာင်ပင်လမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) အမှတ်-၃၅၊ ေဗာဓိေညာင်ပင်လမ်း၊  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) 
ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။  အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
    ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၉၆၈၉    ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေဇာ်ဂျ(ီ၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၈၃)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကအနက်မှ တရားဝင ်

မခဲွမစိတ်ရေသးသည့်(ေြမကွက်အား မျက်ှာမူပါက ဘယ်ဘက်/ေြခရင်းြခမ်း)၊ အမှတ် 

(၁၂၈၄)ှင့်ကပ်လျက်ရှိေသာေြမကွက်၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)

စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၂၇၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)၊ ေြမငှားဂရန်(မူရင်း)(ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးသိန်းဟန်) 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ တစ်ထပ်ခဲွတိက်ုအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကို လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ တင်တင်ွဲ [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၀၄၂၂၁၁]ဆိုသူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား

ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ယင်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုပါလ င် သတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

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

ေဒ ှင်းယုေအာင်               ဦးစိုးေအာင်ေဒ ှင်းယုေအာင်               ဦးစိုးေအာင်

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၁၆၄၉၄)LL.B,D.B.L,(Dip in English)    (စ်-၆၉၁၄)(B.A.R.L,D.B.L,B.D.S)(စ်-၁၆၄၉၄)LL.B,D.B.L,(Dip in English)    (စ်-၆၉၁၄)(B.A.R.L,D.B.L,B.D.S)

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

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်(၅၀)၊ ဗိလ်ုရာွန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၂၆)၊ အလျား 
၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အပါအဝင်အား 
ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေမေထွး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၇၂၆၉]
ထံမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူထားေသာ ဦးေမာင်ေမာင်စန်း[၁၂/တကန 
(ိုင်)၀၀၀၁၃၁]ထံမှ က န်မေဒ ပံးစ ာေကျာ် [၁၂/ရပသ(ိုင်) 
၁၂၇၀၃၈]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အိမ် ခံေြမတန်ဖိုး၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည်ဆိုပါက 
ေကညာသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထိြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ပံးစ ာေကျာ်ေဒ ပံးစ ာေကျာ်
[၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၂၇၀၃၈][၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၂၇၀၃၈]

ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၅၈၄၈၇၉၊ ၀၉-၇၇၉၇၇၉၂၅၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၅၈၄၈၇၉၊ ၀၉-၇၇၉၇၇၉၂၅၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၇၅/က)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစာ၊ (၂၀'x 

၆၀')၊(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှ ိေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ယခုေရာင်းချသူဦးေဇာ်ဝင်း(ခ)အလယ်ကူ[၁၂/

ဒဂရ(ြပ)၀၀၀၂၃၈]က ဂရန်အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ေဲြပာင်း 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 

လာသည်ကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ် 

ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးခံစား 

ခွင့မ်ျားရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပံုတင် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန် 

ဒကီရမီရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်   ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန

LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)LL.B,DBL,DIL,MA(Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ၁၂ လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၈)၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ၁၂ လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၈)၊ 

ဒုတိယထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (၁၂ဒုတိယထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (၁၂ ၁
၂ x ၅၀)ေပအကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် x ၅၀)ေပအကျယ်ရှ ိတိုက်ခန်းှင့် 

အဆိုပါတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်   ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ ေမြမင့်ရီ[၁၂/မဘန(ုိင်)၀၅၉၁၄၅] ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်မျိးထွန်း[၉/မဟမ(ြပ)၀၀၀၀၅၉]NAKZ Group 
Co.,Ltd က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် တိက်ုခန်းေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်း၏ပိုင်ေရး
ဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 
(မူရင်း)များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံိုလည်းေကာင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)ေဒ ေဝေဝခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)
အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

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

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မိြပှင့ ်အမ်ိရာဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ (၆) လ 

ကာလတွင ်ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း) မိုင်းြဖတ်မိ၌ ၄ ခန်းတွဲ ၄ ထပ ်RC 

(၁)လုံး၏  ၃၀% ေဆာင်ရက်ပီးေသာ လပ်ုငန်းကိ ု၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုဘ  ာေရး 

ှစ်တွင် ကျန်ရိှေသာလပ်ုငန်းဆက် ၇၀% ဆက်လက် တည်ေဆာက်မည်ြဖစ် 

ပါသည်။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အတိုင်း ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

   (ုံးချနိ်အတွင်း)

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် -  ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )   

   (၁၅:၃၀) နာရီ

 တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူရန်ှင့ ် -  မိြပှင့ ်အမ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန

 တင်သွင်းရန်  ရှမ်းြပည်နယ်  န်ကားေရးမှးုံး 

   ေတာင်ကီးမိ။

၂။  အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက   ုံးဖုန်း-၀၈၁-၂၀၆၇၄၂ သို   ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစံုစမ်းုိင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ 

စက်တွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)တည်ရှိရာ 
ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(23-E1)၊ ေြမကွက် 
အမှတ် ပ မတန်းစား-၂၀၅၊ ှစ်(၉၀) ေြမငှား 
ဂရန် ၊ ေြမအမည်ေပါက ်ေဒ တင်တင်ဦး၊ 
ေဒ တင်တင်လတ်၊ ဦးသူရ၊ ဦးေဇယျ 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။  အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေဇယျသည်  လူပျိကီး 
ဘဝြဖင့ ် (၂၅-၂-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် 
လည်းေကာင်း၊ ေဒ တင်တင်ဦးသည် 
(၂၅-၁-၂၀၁၇)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး 
၎င်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေအးကိုသည ်
လည်း (၂၇-၃-၂၀၀၈) ရက်ေနတွင်  အသီးသီး 
ကွယ်လွန်ခဲ့ကသြဖင့ ် ပူးတဲွအမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူ  ဦးေဇယျ(လူပျိကီး) ဘဝ 
ကွယ်လွန်၏ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အစုအား အစ်ကုိ 
ြဖစ်သ ူဦးသရူ [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၂၆၇၉၉]၊  
အစ်မြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်လတ် [၁၂/အလန 
(ိင်ု)၀၂၆၇၉၈]တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ှင့ ်     အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ေဒ တင်တင်ဦး(ကွယ်လွန်)၊ ဦးေအးကို 
(ကွယ်လွန်)တိုတွင် သား/သမီး (၂)ဦး 
ထွန်းကားခဲ့ရာ ေဒ ေဆွေဆွေအး [၁၂/
လမတ(ိင်ု)၀၀၂၁၆၄]၊ ဦးမျိးမင်းသာ [၁၂/
အလန(ိင်ု)၀၃၄၀၀၂]တိုမှ ေဒ တင်တင်ဦး 
၏ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အစုကုိပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊  အေမွ 
ဆက်ခံခွင့ ်ရှိေကာင်း၊ ြမန်မာ့ထုံးတမ်း 
ဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 
အရ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း(၆-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန  
ဒဂံုမိနယ် တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ 
ဂရန် ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ၊ 
ေသဆုံးမ  လက်မှတ်တိုတင်ြပ၍  ဦးသူရ 
[၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၆၇၉၉]၊ ေဒ တင်တင်လတ် 
[၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၆၇၉၈]၊ ေဒ ေဆွေဆွေအး 
[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၂၁၆၄]၊ ဦးမျိးမင်းသာ 
တိုမှ  ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အဿက(၂၁)လမ်း၊ အမှတ်(၆၁၅/က-ခ)ရိှ (၆)ထပ်တိက်ု၏ (တတယိထပ်)၊ (၆)ထပ်တိက်ု၏ (တတယိထပ်)၊ 

(၄-လ ာ)၊ (တိက်ုမျက်ှာမညူာ)(၄-လ ာ)၊ (တိက်ုမျက်ှာမညူာ) တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ဦးရထဲက်ေကျာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၀၃၀၆၁]၊ ေဒ စစုလု  င် ဦးရထဲက်ေကျာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၀၃၀၆၁]၊ ေဒ စစုလု  င် 

[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၉၂၇][၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၉၂၇]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ဦးဇွဲေကာင်းစံ၊ ေဒ ှင်းမိုးစံမမိတ်ေဆွ ဦးဇွဲေကာင်းစံ၊ ေဒ ှင်းမိုးစံမ ှဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးအပ်ထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်းမူရင်းတုိှင့် ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ှင်းုစိုး (LL.B, D.B.L, D.M.L) ေဒ ခင်ခင်ေဆွ (LL.B)  ေဒ အိအိပိုင် (LL.B)ေဒ ှင်းုစိုး (LL.B, D.B.L, D.M.L) ေဒ ခင်ခင်ေဆွ (LL.B)  ေဒ အိအိပိုင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၈၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၈၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၃၀)

အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၁ စီမံကိန်း)၊ 

ချယ်ရီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၃)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား၄၇ေပxအနံ ၇၀ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရှိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၇၄)ှင့ ်ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား ၃၇ေပxအန၇ံ၀ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို 

အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူေဒ ခိင်ုစပယ် [၅/ကလတ(ိင်ု)၀၀၅၈၇၁]မှ ဥပေဒှင့အ်ညတီရားဝင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကိုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း

အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

တုိထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုဘ  ာေရးှစ်အတွက် ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာ 

ပိုင်တွင် အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက်) 

ဒီဇယ်ဆီ (High Speed Diesel) ၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ  (Premium High 

Speed Diesel )ှင့်  ဓာတ်ဆီ (Octane-92)တိုကို ြမန်မာကျပ်ေငွြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  

(၁၃:၀၀)နာရီ(၁၃:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထားတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ုြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု၊ 

ဗဟိပုစ ည်းထန်ိးဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း(ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားအေနာက် 

ဘက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gate အနီး၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်တွင ်

(၂၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက တယ်လ ီ

ဖန်ုးအမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ ှင့ ်၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တိုကိ ုဆက်သွယ်စုစံမ်း 

ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန

(၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်)(၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ် 

ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ ်ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်စိတ်ကျန်းမာေရးေဆးုံကီး၏ ဝန်ထမ်း 

အမ်ိရာများတွင် ေရသန်ှင့ ်လ ပ်စစ်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းလပ်ုငန်းများအတွက် 

တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  -၁၇-၆-၂၀၂၂

(ခ)  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ်   -၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီ

(ဂ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းမည့်ေနရာ -ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီး

     ဌာနမှးုံး၊ အမှတ်(၅၂၀)၊

     အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ 

     ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာများအား (၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ ုံးချန်ိအတွင်း ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီးကသုေရးဦးစီးဌာနမှးုံးတွင် ဝယ်ယူိင်ုပီး အေသးစတ်ိအချက်အလက် 

များကိုသိရှိလိုပါက (ဖုန်း-၀၁-၅၅၆၀၅၁)သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၄.A၊ အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၉-က)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၆) ဧကရှိ 
ေြမအား ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ (၃)
လမ်းေန ေဒ ဇင်ေဝခိုင်[၆/ထဝန(ိုင်)၀၀၂၀၇၇]မှ ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်အမည်ြဖင့ ်
ေြမငှားဂရန်သက်တမ်းတုိးရရိှေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်ှင့် အြခားလုိအပ်သည့် 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ ေလ ာက်ထားလာမ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်တင်ြပိုင်သူ မည်သူကိုမဆို ယခု 

ေလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် 
ကန်ကွက်လိုသူများသည ်မအူပင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေလ ာက်ထားသူအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့်အည ီ
ေြမငှားဂရန်သက်တမ်းတုိးထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မအူပင်မိခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မအူပင်မိ



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးမျိးမင်းေဇာ် [၉/

တသန(ုိင်)၁၉၇၈၁၉]၏ SID  ကတ် 

ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက 

အေကာင်းကားပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၃၉၅၄၀၅ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၃၉၅၄၀၅

ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

 သာယာေရးေကာ်မတပီိင်ုေြမ၊ ဧရယိာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု  သာယာေရးေကာ်မတပီိင်ုေြမ၊ ဧရယိာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်-C-2(Executive ထားေသာ ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်-C-2(Executive 

Soho) (၇)ထပ်ခဲွတိက်ုအေဆာက်အဦှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း Soho) (၇)ထပ်ခဲွတိက်ုအေဆာက်အဦှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ TOWER အမှတ် C-2 (Executive Soho)(၇)ထပ်ခဲွတုိက် အေဆာက်အဦအား 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် အကျိးတေူဆာက်လပ်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

EXCEL INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO;LTD ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေကျာ်ြမင့်ထွန်း[၁၃/မကန(ြပ)၀၀၀၁၄၃] ကုိင်ေဆာင်သူမှေရာင်းဖုိးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦ၏  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆိ ုယေနမှစ၍(၁၄) ရက်အတွင်း ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာငး်ှင့်ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ြမင့်ထွန်း     ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)ဦးေကျာ်ြမင့်ထွန်း     ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)

[၁၃/မကန(ြပ)၀၀၀၁၄၃]               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)[၁၃/မကန(ြပ)၀၀၀၁၄၃]               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)

အမှတ်-၃၀၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊            အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်-၃၀၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊            အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။             ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။             ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သွပ်ဝုိင်းကီးရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ် 

(၈၇/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း  RC (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (တတိယထပ)်၊ (၄ လ ာ)၊ ဧရိယာ 

(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု  ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ 

ဦးခင်ေမာင်ရ[ီ၁၁/မအန(ိုင်)၀၀၁၅၁၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ  ဦးစိုင်းခွန်ဇာ 

ေနာင်[၁၃/တကန(ိင်ု)၂၀၂၆၂၉]၊ ေဒ လမင်းပန် [၈/တတက(ိင်ု)၁၈၃၀၃၄]တိုက အပီး 

အြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ

သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီပီးဆုံးသည့အ်ထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းခွန်ဇာေနာင်၊ ေဒ လမင်းပန် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုင်းခွန်ဇာေနာင်၊ ေဒ လမင်းပန် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဝဖိးေအာင်ေဒ ေဝဖိးေအာင်

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

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph:-09-421157856, 09-798458627Ph:-09-421157856, 09-798458627

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

ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာ ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ ဧရိယာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာေရးေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ ဧရိယာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ

 ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်E-1 (Executive Soho)                       ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်E-1 (Executive Soho)                      

(၇)ထပ်ခဲွတုိက်အေဆာက်အဦှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်း(၇)ထပ်ခဲွတုိက်အေဆာက်အဦှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ TOWER အမှတ်E-1(Executive Soho)(၇)ထပ်ခဲွတိက်ု အေဆာက်အဦအား 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် အကျိးတူေဆာက်လုပ်ထားပီး ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ EXCEL INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO;LTD ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးရဲိုင်ေကျာ[်၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၈၁၉၆]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှေရာင်းဖိုးေင ွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦ၏ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆို ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အေထာက် အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ဦးရဲိုင်ေကျာ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၈၁၉၆]           ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)ဦးရဲိုင်ေကျာ[်၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၈၁၉၆]           ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)

အမှတ်-Q-12၊ ြမကန်သာ(၂)လမ်း၊ လ  င်မိနယ်။      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)အမှတ်-Q-12၊ ြမကန်သာ(၂)လမ်း၊ လ  င်မိနယ်။      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)

               အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊               အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊

              ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉              ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၉၉၀)၊ ဖိုးရာဇာ(၁)လမ်းှင့် ဇွဲကပင်လမ်းေထာင့်၊ (၄၃)ရပ် 

ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ် ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၉၉၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၈)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု အမည်ေပါက် 
ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ စန်းစန်းေဌး 
[၉/ဝတန(ုိင်)၁၁၈၇၆၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ကည်သာမင်းဦး  [၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၃၁၃၇၅]၊ ေဒ ချိသာမင်းဦး[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၃၁၃၇၆]တိုက အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု
သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အညီပီးဆုံးသည့် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၈)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx 

၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည ်ဦးသင်းလ  င ်(CE-၀၆၈၈၃၈) အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
၎င်း ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်ေခါင်းရင်းြခမ်း အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအမှတ် 
(၁၉၈)၊  သီတာလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
ကိ ု၎င်းအမည်ေပါက်မှ အရပ်ကတဆိက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ေရာင်းချခဲ့ပီး  ေနာက်ဆုံးဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲသ့ည့ ်ေဒ နနီလွီင် [၁၂/ရကန(ိင်ု) 
၀၄၉၃၀၀]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခ ံေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆေွဒ သင်းဆလုင်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၉၂၁၃] မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက် 
အတွင်း  က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  စ် (၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  စ် (၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၄/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ မိမ(၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၀၂/ခ)၊  (၁)ခန်းတည်း RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (တတယိထပ်)၊ (၄-လ ာ)၊ ဧရယိာ 

(၉၁၈) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ 

ဦးမျိးမင်းစိုး [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၉၀၃၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးရဲထက်ြမင့ ်

ေအာင် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၆၀၀၃၇] က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲထက်ြမင့်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲထက်ြမင့်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO (Switzerland)

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

Ph-09-421157856, 09-798458627Ph-09-421157856, 09-798458627

အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ြမန်မာိုင်ငံလူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၁၄၇ (က) (၂) အရြမန်မာိုင်ငံလူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၁၄၇ (က) (၂) အရ

JASIA LOGISTICS (MYANMAR) COMPANY LIMITED ကိုJASIA LOGISTICS (MYANMAR) COMPANY LIMITED ကို

အစရှုယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းအစရှုယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း

၁။    JASIA LOGISTICS (MYANMAR) COMPANY LIMITED ကိ ုအစရှုယ်ယာ 

ရှင်များ၏ ဆ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန ်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ (၁၅)

ရက်ေနက ကျင်းပေသာ အထူးအစည်းအေဝးတွင် အထူးဆုံးြဖတ်ချက ်

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။   အဆိုပါ အထူးအစည်းအေဝး၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ကုမ ဏီကို စာရင်း 

ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်

သိမ်းေရးအရာရိှအြဖစ် ြမန်မာုိင်ငံ လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာ က မ်းကျင်သူများ 

အသင်း၏ အသင်းဝင် ြဖစ်ေသာ ေဒ ေအးသဇူာလ  င် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) 

အားခန်အပ်ခဲ့ပါသည်။

၃။   သိုြဖစ်ပါ၍ ကမု ဏထီေံပးရန်ှင့ ်ရရန်ရိှသည်များကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ 

(၁၆)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဒ ေအးသူဇာလ  င်ထံ၌ ေအာက်ပါလိပ်စာ 

အတိုင်း ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

U Aung Than Soe          ေဒ ေအးသူဇာလ  င်U Aung Than Soe          ေဒ ေအးသူဇာလ  င်

ဒါိုက်တာ      စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိဒါိုက်တာ      စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

JASIA LOGISTICS (MYANMAR) ုံးဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၇၇၂၄၄၀၀၀၁JASIA LOGISTICS (MYANMAR) ုံးဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၇၇၂၄၄၀၀၀၁

COMPANY LIMITED           လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၉၈၂၉၄၄၈၁COMPANY LIMITED           လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၉၈၂၉၄၄၈၁

     Tilleke & Gibbins Myanmar Limited     Tilleke & Gibbins Myanmar Limited

         Room-1608, 16          Room-1608, 16 thth Floor, Sakura Tower, Floor, Sakura Tower,

  No.339, Bogyoke Aung San Road,  No.339, Bogyoke Aung San Road,

              Kyauktada Township, Yangon              Kyauktada Township, Yangon

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဓြုဖမိ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၇) အလယ်ပိင်ုး ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၄၇) 

ဧရိယာ(၀.၀၅၀)ဧကရိှ ဘုိးဘပုိင်ေြမကွက်အားဦးမင်းေဆွ [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၈၂၀၃၅] ှင့် 

ေဒ ခင်ေအးရ ီ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၀၉၉၀]အမည်ြဖင့် ေြမအမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထား 

မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာအပ် 

ပါသည်။                                         ဦးမင်းေဆွ-ေဒ ခင်ေအးရီဦးမင်းေဆွ-ေဒ ခင်ေအးရီ

ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၄၁၉၆၅ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၄၁၉၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဓုြဖမိ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၇) အလယ်ပိုင်း ဦးပိုင်အမှတ် 

(၁၄၇)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၀)ဧကရိှ ဘုိးဘပုိင်ေြမကွက်အား ဦးမိုးေအာင ်[၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၁၁၂ 
၉၉၈] ှင့ ်ေဒ ခင်ေဆရွ ီ[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၅၆၃၇၅] အမည်ြဖင့ ်ေြမအမည်ေြပာင်း ေလ ာက် 
ထားမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက (၁၄)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                    ဦးမိုးေအာင်-ေဒ ခင်ေဆွရီဦးမိုးေအာင-်ေဒ ခင်ေဆွရီ

ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၁၈၁၄၀၄ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၁၈၁၄၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစေံဖရပ်ကွက်၊ ေလးေဒါင့က်န်လမ်း၊ အမှတ် 

(၅၆)၊ ၃ခန်းတွဲ RC (၈    )ထပ်၊ (Basement)+ကားပါကင်ပါဝင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ 
အခန်းအမှတ်(7/B)၊ (702)၊ (၇-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၈၇၅)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 
၎င်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ဖိးလှြမင့်[၇/သဝတ(ုိင်) 
၀၀၀၀၀၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ  ဦးေဝငိမ်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၂၄၂၅]က 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျ ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့အ်ထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဝငိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေဝငိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝဖိးေအာင်ေဒ ေဝဖိးေအာင်

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ (Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ (Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

၁
၂



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ဧရာချမ်းသာ ကွန်ဒိ၊ု တိက်ုအမှတ်(14/A)၊ RC (၁၈) ထပ်ကွန်ဒိအုေဆာက် 

အဦ၏ (၁၆)လ ာအခန်း၊ အခန်း အမှတ်(16-314) (A 1603)၊ ဧရိယာ (၄၇၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံေသာ ချမ်းသာေရ ေြမ ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက ်(ကိုယ်စား) 
ဦးေနမျိးိုင်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၁၀၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ဆုေဝမွန်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၄၄၆၈]က အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာ 
ပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဆုေဝမွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ဆုေဝမွန်၏ 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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ဧရာချမ်းသာ ကွန်ဒိ၊ု တိက်ုအမှတ်(14/A)၊ RC (၁၈) ထပ်ကွန်ဒိအုေဆာက် 

အဦ၏ (၁၃)လ ာအခန်း၊ အခန်း အမှတ(်13-313) (A 1310)၊ ဧရိယာ (၇၁၄)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေရမီး အပါအဝင ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံေသာ ချမ်းသာေရ ေြမ ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီလီမိတက် (ကိုယ်စား) 
ဦးေနမျိးိုင ်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၁၀၂၄] ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးရန်မိုး [၉/ဝတန(ိုင်)၁၄၅၈၉၈]၊ ေဒ ယ်မင်းထက ်
[၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၁၀၀၁]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရန်မိုး၊ ေဒ ယ်မင်းထက် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးရန်မိုး၊ ေဒ ယ်မင်းထက ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေ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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၁၁၃၈/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အိမ်အမှတ်(၁၁၃၈/က)၊ သုမနလမ်း၊ (၂/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 
ှင့၎်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ 
ေြမစာရင်းတွင်အမည်ေပါက်ြဖစ်၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟဝုန်ခသံြူဖစ်ေသာ ဦးအန်ုးသင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၅၉၁၉] ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ဦးမင်းသေူကျာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၆၆၂၈]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့် ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းသူေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမင်းသူေကျာ်၏ 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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ ကမာရတ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ဘုရင့်ေနာင်တာဝါ(၂)၊ (၁၄)

ခန်းတွဲ RC(၁၂)ထပ် ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦ၏ (၄)လ ာအခန်း၊ အခန်းအမှတ် (၄၀၆)၊ ဧရိယာ(၁၃၅၀) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 
ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး တုိကုိ မိရာ ှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ စုေပါင်းပုိင်အေဆာက်အအံုပုိင်ဆုိင်ခွင့် 
မှတ်ပုတံင်စာအပ်ုအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ ေဒ စစီလီျာခါးေအာင်ဂျာ [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၄၆၇၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ 
ေဒ စုစ ာစုိးဝင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၁၀၄၆၃၆]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ ်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစ ာစိုးဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ စုစ ာစိုးဝင်း၏ 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။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃/၄၊ ပညာပတ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၁၆၅၀၊ 

အကျယ်အဝန်း (၄၀'x ၆၀')၊  ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  
ဌာနတွင် ေဒ ခင်မာချိ (MGIE-၀၀၁၈၀၆)ကအမည်ေပါက်လျက်ရိှပါသည်။ ၎င်းထမှံ ဆက်စပ်စာချပ်အရ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းပီး တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ သန်းသန်းိုင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၄၆၇၉]
ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ြမင့်[၁၄/ညတန(ုိင်)၀၀၄၅၃၄]က (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူ 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
မိုးကုတ်မိ၊   မိမရပ်ကွက်အုပ်စု၊  (ပတ ြမားရပ်ကွက်)

ေဈးသစ်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၅)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၁၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၃၇၆)၊ ဂရန်ေြမ၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးရထဲက်စိုး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၉၆၅၆]
ှင့် ေဒ ထက်သ ာေအာင်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၆၄၂၈၃]တုိထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ မိမိခိုင်က ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါရိှ သည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူ

က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ ်
ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းေအာင်B.A(Law);LL.Bဦးသန်းေအာင်B.A(Law);LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ ိုတီပဗ လစ်(စ်-၂၁၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ ိုတီပဗ လစ်(စ်-၂၁၆၄)

အမှတ်-၅၆၃၊ အခန်း(၁၀၄/၄)၊ ပထမထပ်၊ MAC Tower ၊ အမှတ်-၅၆၃၊ အခန်း(၁၀၄/၄)၊ ပထမထပ်၊ MAC Tower ၊ 
ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အထူးလိုအပ်လျက်ရှိေသာ “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး”အထူးလိုအပ်လျက်ရှိေသာ “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး”
ကုသိုလ်ြပ ြဖည့်ဆည်းလှဒါန်းေစလိုကုသိုလ်ြပ ြဖည့်ဆည်းလှဒါန်းေစလို

မွန်ြပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ ေတာင်စွန်းစံြပ 

ေကျးရာ၊ မိဦးပရဟိတ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

ေကျာင်းကိ ု ၂၀၀၁-ခုှစ်၊   ဇွန်လ  (၁)  ရက်ေနတွင ်

သာသနာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနတုိ၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုှစ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်မှာ (၃၂၄) 

ဦးေသာ  မိဘမဲ့၊  ွမ်းပါး၊  တိုင်းရင်းသား  မူ၊  လယ် 

ထက်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ု    ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ပညာသင်ကားေပးလျက်ရှိပါသည်။

ဘုရားအမှးရှိေသာ   သံဃာေတာ်များှင့  ်

ပရဟတိ ကေလးများအတွက်       အထူးလိအုပ်လျက်ရိှ 

ေသာ  “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး” “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး” သည် 

(အလျား60’x အနံ40’) ရှိပီး (3RC) သံုးထပ်ကွန်ကရစ် 

အေဆာက်အဦအမျိးအစားြဖစ်သည်။ 

အင်ဂျင်နီယာ ဗိသုကာပညာရှင်များတွက်ချက်မ အရ တစ်ထပ်လ င် သိန်း(၃၅၀)ကျပ်ခန်  ကုန်ကျမည်ြဖစ်ပီး  အေပ ထပ် ေစတီအပါအဝင်  

သုံးထပ်လုံးအတွက ်သိန်း (၁၂၀၀) ကျပ်ခန်  ကုန်ကျမည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။

အထူးလိအုပ်လျက်ရိှေသာ ဤ “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး”  “သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး” အြမန်ဆုံးပီးေြမာက်ိင်ုေရးအတွက် ေစတနာရှင်များ မှ တစ်ထပ်ချင်းြဖစ်ေစ 

စွမ်းုိင်သေရြဖစ်ေစ ကုသုိလ်ြပလှဒါန်းြခင်းြဖင့် ေကျာင်းဒါယကာ၊ ဒါယိကာမအြဖစ် ခံယူုိင်ကေစရန် အထူး ေမတ ာရပ်ခံ  းေဆာ်တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။

လှဒါန်းိုင်မည့် အပိုင်းက  များလှဒါန်းိုင်မည့် အပိုင်းက  များ

(၁) ေရ တိဂုံပုံတူေစတီေတာ်တန်ဖိုး သိန်း (၁၅၀)ကျပ်။

(၂) သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်တစ်ထပ်တန်ဖိုး သိန်း(၃၅၀) ကျပ်၊

(၃) အခန်းတစ်ခန်းတန်ဖိုး သိန်း (၃၀)ကျပ်။

(၄) သုံးထပ်ေကျာင်းေဆာင်အားလုံးအပီးစီးတန်ဖိုးသိန်း (၁၂၀၀) ကျပ်

အလှရှင်များ၊ သားစ်ေြမးဆက် ဝမ်းေြမာက်ုေမာ်သာဓုေခ ဆိုိုင်ရန် “ကမ ည်းေကျာက်စာ’’“ကမ ည်းေကျာက်စာ’’ ေရးထိုး ဂုဏ်ြပေပးပါမည်။ စွမ်းိုင်သေရ 

ဝိုင်းဝန်း ကူညီြဖည့်ဆည်းေစလိုေကာင်း ေစတနာေကာင်းြဖင့ ်အသိေပး   းေဆာ်လိုက်ရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်

ေကျာင်းအုပ်ဆရာေတာ်ှင့် အကျိးေဆာင်များေကျာင်းအုပ်ဆရာေတာ်ှင့ ်အကျိးေဆာင်များ

မိဦးပရဟိတ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းမိဦးပရဟိတ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း

ေတာင်စွန်းစံြပေကျးရာ၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။ေတာင်စွန်းစံြပေကျးရာ၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၇၉၆၆၂၅၇၀၀၊ ၀၉- ၂၅၅၇၄၈၆၂၄၊ ၀၉- ၄၉၃၁၅၃၇၀ဖုန်း-၀၉- ၇၉၆၆၂၅၇၀၀၊ ၀၉- ၂၅၅၇၄၈၆၂၄၊ ၀၉- ၄၉၃၁၅၃၇၀

ကေမ ာဇဘဏ်အေကာင့်နံပါတ်  U ZATILA (A/C No.24351100700708001)ကေမ ာဇဘဏ်အေကာင့်နံပါတ်  U ZATILA (A/C No.24351100700708001)

CB Bank  အေကာင့်နံပါတ်  U ZATILA (A/C No.0092600900000671)CB Bank  အေကာင့်နံပါတ်  U ZATILA (A/C No.0092600900000671)

ဧရာဝတီဘဏ်အေကာင့်နံပါတ် U ZATILA (A/C No.40027792357)ဧရာဝတီဘဏ်အေကာင့်နံပါတ ်U ZATILA (A/C No.40027792357)

 ဖိတ်ေခ ပါသည် -  ကျိက်ထီးိုးဘုရားဖူး တစ်ေခါက်တစ်ခါအေရာက်လာေစချင်ပါသည်။ ဖိတ်ေခ ပါသည် -  ကျိက်ထီးိုးဘုရားဖူး တစ်ေခါက်တစ်ခါအေရာက်လာေစချင်ပါသည်။

    ကျိက်ထီးိုးဘုရားှင့် (၁၇) မိုင်ခန်သာ ကွာပါသည်။    ကျိက်ထီးိုးဘုရားှင့ ်(၁၇) မိုင်ခန်သာ ကွာပါသည်။

   -  ေကလာသဘုရား၊ ကျိက်ထီးေဆာင်းဘုရားှင့် (၁)မိုင်ခန်သာကွာပါသည်။   -  ေကလာသဘုရား၊ ကျိက်ထီးေဆာင်းဘုရားှင့ ်(၁)မိုင်ခန်သာကွာပါသည်။

 မှတ်ချက်  -  မည်သူကိုမ  အလှခံေစလ တ်ထားြခင်းမရှိပါ။ မှတ်ချက်  -  မည်သူကိုမ  အလှခံေစလ တ်ထားြခင်းမရှိပါ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေအာင်မုိး(ဘ) ဦးေဖာင်[၅/မမန (ုိင်) 

၀၇၃၇၃၁]၏ သေ  ဘာသားလုပ်သက  ်
စာအုပ် - ရန်-၉၃၆၅/၁၅ မှာ ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၂၃၄၅၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၂၃၄၅၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်      ဦးအာကာထွန်း 

[၁၀/ခဆန(ိင်ု)၁၄၈၉၄၉] ကိင်ုေဆာင် 

ေသာ SID ကတ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ် ေတွရှိပါက  အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။         Ph:09-408012186Ph:09-408012186

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၄)အမည်ေပါက် ဦးဆန်းလင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၄၂၅၈]ထံမှ 
ဝယ်ယူထားသ ူေဒ ဝါဝါကည် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၃၄၉၇]ှင့် ေဒ ေအမီ [၁၂/ပဘတ 
(ိုင်)၀၀၄၁၈၅]တိုမှ ပါမစ်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက ်
ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ဤဦးစီးဌာနသို သက်ဆိင်ုရာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေြမချပါမစ် ထတ်ုေပးေရးကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

                                                                     ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ                                                                     ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊  (၄၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဟိုပင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၂)ေန ေဒ စုေကျာ်သိမ့်(ဘ) ဦးရဲြမင့[်၁၂/

ဒဂမ(ုိင်)၀၄၉၆၃၈]သည် ကိတ ိမေမွးစားြခင်းစာချပ်မှတ်ပံုတင် 

အမှတ် ၄/၄၁၂၆(၂-၆-၂၀၂၂)အရ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း) 

မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဟိုပင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၂)ေန ေဒ ဂျမူနာ 

(ဘ) ဦးေဂျပဒီတ်စ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၆၉၈၇၉]၏ အေမစွားအေမခွ ံ

ကတိ ိမသမီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုေကျာ်သိမ့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စုေကျာ်သိမ့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးွယ် (LL.B)                    ေဒ အိဇာဇာလ  င်(LL.B)ေဒ စိုးစိုးွယ် (LL.B)                    ေဒ အိဇာဇာလ  င်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၄၇၅၃)   (စ်-၁၇၉၃၅)(စ်-၁၄၇၅၃)   (စ်-၁၇၉၃၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀                ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၅၆၄၆၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀                ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၅၆၄၆၀၉

အတန်ဆုံးေဈးြဖင့် အတန်ဆုံးေဈးြဖင့ ်

ကွန်ဒိုအြမန်ေရာင်းမည်ကွန်ဒိုအြမန်ေရာင်းမည်
- ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်းမ 

ေပ ရှိ (၁၆၀၀) sqft အကျယ်ရှိ 

တိုက်ခန်းေဈး န်း (၁၈၀၀) သိန်း

 Ph:09-974585754,  Ph:09-974585754, 

      09-253288974      09-253288974



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေ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။

''အများသိေစရန် ေကညာချက်''''အများသိေစရန် ေကညာချက'်'
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၄၀) ရပ်ကွက်၊  ရတနာမ  

လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၇၈)တွင်ေနသူ ေဒ ေအးကိင်(ဘ) ဦးထွန်းေမာင်[၁၄/ဟသတ 

(ုိင်)၁၂၉၃၃၇]ကုိင်ေဆာင်သူ၏  လ အဲပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးကိင်သည ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ရတနာမ လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၇၈)၊ ေပ (၄၀x၆၀) အကျယ် 

အဝန်းရိှ ဦးေသာင်းမိင် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို (၁၅-၃-၁၉၉၉) ရက်စဲွြဖင့် ပိုင်ရှင် 

ဦးေသာင်းမိင်ထံမှ  အသိသက်ေသလူကီးများေရှေမှာက်တွင် တရားဝင် လက်ေရာက် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမမှာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးကိင်တစ်ဦး 

တည်းပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေကာင်းှင့်  ေဒ ေအးကိင်မသိရှိဘဲ  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

လိမ်လည်ေြပာဆိုေကညာြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်း 

ြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန် ဤေကာ်ြငာစာြဖင့ ်တားြမစ်လိုက်သည်။ 

ဤတားြမစ်ချက်ကိ ုလိုက်နာြခင်းမရှိဘ ဲေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက မည်သူမဆို 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမတ်သ ာေထွး (LL.B)   ဦးရဲမွန်ေကျာ် (LL.B)ေဒ ြမတ်သ ာေထွး (LL.B)   ဦးရဲမွန်ေကျာ် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၄၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၁၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၄၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၁၃၄)

တိုက်(၆၄)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ စကားဝါလမ်း၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊  (၆)ရပ်ကွက်၊တိုက်(၆၄)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ စကားဝါလမ်း၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊  (၆)ရပ်ကွက်၊

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၆၃၈၅၄၊ ၀၉- ၄၃၁၀၈၀၃၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၆၃၈၅၄၊ ၀၉- ၄၃၁၀၈၀၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း-၃၄၊ လူေနရပ်ကွက(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

မိမလမ်းသွယ်၊ အမ်ိအမှတ်-၆၄၇ -ခ၊ အလျား-၂၉/၂၀ေပx အန-ံ ၆၀ေပ၊ ဧရယိာ (၀.၀၃၃) 
ဧက၊ ယင်းေြမှင့်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုဦးြမင့်ေအာင ် [DKU 
- 110078] အမည်ြဖင့(်၃၀-၅-၁၉၉၆)ရက်တွင် မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ-်၁၀၅၂၀/၉၅၊ ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာပါ 
အတိုင်း ယခုအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် အလျား-၂၉/၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ၊ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ရိှ ေြမကွက်ှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားေသာ 
ဦးသန်းေဌးေအာင် [၉/မထလ(ိင်ု)၂၆၉၆၈၆]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဝင်းဝင်း 
ထွန်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၆၁၉၃၀] မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားမူရငး်များြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇) ရက်အတွငး် က ်ုပ်တုိထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ            
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင် (LL.B)               ဦးေအာင်သူ (LL.B)ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင ်(LL.B)               ဦးေအာင်သူ (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၁၅၅၅၄/၂၇-၆-၂၀၁၉)                (စ်-၄၇၆၁၆/၉-၆-၂၀၁၆)(စ်-၁၅၅၅၄/၂၇-၆-၂၀၁၉)                (စ်-၄၇၆၁၆/၉-၆-၂၀၁၆)
အမှတ်(၂၂/က)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း    အမှတ်(၁၂၈/ခ)၊ ဦးဖိုးလ  င်လမ်း(၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၂/က)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း    အမှတ်(၁၂၈/ခ)၊ ဦးဖိုးလ  င်လမ်း(၁၄)ရပ်ကွက်၊ 
(၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။        လ  င်သာယာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၄၂၀၇၇(၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်။        လ  င်သာယာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၇၄၂၀၇၇
Ph: 09-43057807,09-764260965  Ph: 09-43057807,09-764260965  

Lay Thi Taw Company LimitedLay Thi Taw Company Limited

မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချပီးေကာင်း ေကညာြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချပီးေကာင်း ေကညာြခင်း

ြမန်မာိင်ုငကံမု ဏမီျားဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ပဒ်ုမ-၁၁၆(ဈ) အရြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ပုဒ်မ-၁၁၆(ဈ) အရ

Lay Thi Taw Company Limited  ၏ (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက် 

တွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ   ကုမ ဏီ၏   အစုရှယ်ယာရှင်များ 

အထူးအစည်းအေဝးတွင် မတည်ေငရွင်းအား ယခင်မတည်ေငရွင်း 

ကျပ် သိန်း(၅၀၀၀) မှ ယခု ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)သို မတည်ေငွရင်း 

ေလ ာခ့ျပီးေကာင်းကိ ုအစရှုယ်ယာရှင်များက အတည်ြပ ဆုံးြဖတ် 

ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Lay Thi Taw Company LimitedLay Thi Taw Company Limited

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ ကျိက ဆဘံရုား 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂/ခ)၊ အိမ်အမှတ်(၁၈/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀'x 
၇၀')ရှိ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၅၈၈၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်အတွင်းရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း[၁၂/သဃက 
(ိင်ု)၀၇၅၈၈၉]သည် မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်အရ ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း(ခ)ေဌးေဌး[၁၀/မလမ 
(ုိင်)၁၅၂၉၂၅]မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
ခိုင်မာစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ဆက်သွယ်အေကာင်းကား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ များ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင(်ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ် 

ကိုးသွယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁၃/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀'x ၆၀')ရိှ  ဦးေသာင်း 

ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၁၂၅၇] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အရပ် 

ကတိစာချပ်ြဖင့ ်   အဆင့်ဆင့်အေရာင်းအဝယ်များြပလုပ်ခဲ့ကပီး  ယခု 

လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ဇာဇာထွန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၇၄၀၅]သည် 

အြခားသူတစ်ဦးသို ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါအိမ် ခံေြမှင့ ်

ပတ်သက်၍ တစ်စံုတစ်ရာ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား 

ခိုင်မာစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း 

ဆက်သွယ်အေကာင်းကားကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း     အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင(်ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၃၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉-၇၇၄၃၀၆၄၆၇

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၄)၊ (အလျား ၄၀ေပx 

အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ပုန်းညက်လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမကွက်ှင့ ်ှစ်ထပ်တိက်ုအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးှင့ပ်တ်သက်၍ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေရာင်းသ ူေဒ ေဆေွဆဟွန် [၇/ရတရ(ိင်ု)၀၇၁၄၀၃]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းချ 
ြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ြမင့် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၁၆၃၁၉]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဈ/၃၃/၁၀-ရပ်ကွက်၊ ြမဝတ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်-၁၃၈/ခတွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးသင့်ေဇာ်ဝင်း 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၁၃၃၃၆၇]ကိုင်ေဆာင်သ ူက ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်-

 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင(်၁၀)လမ်း၊ အမှတ်-၆၆၇ ရှိ ှစ်ခန်းတွဲငါးထပ်တိုက်၊ ညာဘက်ြခမ်း၊ 

ငါးလ ာေြမာက်တိုက်ခန်းဟုေခ တွင်ေသာတိုက်ခန်း အလျား(၁၂ေပခွဲ)x အနံ(၅၀)ေပ ေြမရှင်အမည်ေပါက ်ဦးိုင်ဝင်း [၁၀/မလမ(ိုင်) 

၀၃၀၇၄၅]ထမှံ ကန်ထိက်ုယကူာ တိက်ုခန်းေဆာက်လပ်ုရာမှ ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ကန်ထိက်ုတာ ဦးြမင့လွ်င် [၁၄/ကပန(ိင်ု)၁၃၂၀၇၀]

ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက တိုက်ခန်းတန်ဖိုးအား အပီးေပးေချကာ(၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်

ကတိစာချပ်ကို ချပ်ဆို၍ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုဝယ်ယူသူ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် ေရာင်းချသူ ဦးြမင့်လွင်တို အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ကသည့် အထက်လိပ်စာပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ထိုတိုက်ခန်း၏ ပိုင်ဆိုင်မ  

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေဇာ်ထွန်း(LL.B)ဦးခင်ေဇာ်ထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၉)

အမှတ်-၆၁၁(က)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ ဈ/၃၃/၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၈၇၉အမှတ်-၆၁၁(က)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ ဈ/၃၃/၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၈၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ် ၂၀၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၂၀၅)၊ 

အာသာဝတလီမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်(ဦးေသာင်းြမင့)် [S/OKA-017964]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 

(ဂရန်)ေြမအား ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်တရားမုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃/၂၀၂၁ တွင် တရားလိ ုဦးဟိင်ုေအာင်ှင့ ်ေဒ ြဖသင်း 

ဟန်တိုမှ တရားပိင ်ဦးကည်သင်ှင့ ်ဦးေသာင်းြမင့်တိုအေပ  ေြမှင့်အိမ်အား ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ေပးေစလိုမ  စွဲဆိုခဲ့ြခင်းအေပ  ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မှတ်ပံုတင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို ချပ်ဆိုေပးေစရန်စရိတ်ှင့်တက ွအိုင်ဒီကရီချမှတ်လိုက်သည့် (၂-၂-၂၀၂၁)ရက်ေနချမှတ်သည့် စီရင်ချက ်

ဒီကရီှင့် ယင်းတရားုံး၏ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၁၇/၂၀၂၁)အမိန်တိုတင်ြပ၍ တရား ံးဦးကည်သင်ှင့် ဦးေသာင်းြမင့်ကိုယ်စား 

တရားုံးဘီလစ်စာေရးကီး ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ုမှ ဂရန်မရူင်း၊ တရားုံးအမန်ိများှင့ ်ဘလီစ်ခန်စာတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 

ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

                          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                    မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ                    မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်အယ်လ် 

၁၈/၆၁)ရိှ ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၀၊ ၃၁၁)အတွက် အစားထုိးြပန်လည်ရရိှသည့် ဒဂံုမိသစ် 
(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၁/၂)ရှိ ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၆၊၁၁၇)
အား အမည်ေပါက် ေဒ ကျင်ပိ[ု၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၈၂၂၄၂]၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်ရရိှထားသ ူ
ေဒ ေစာကျင်ရ[ီ၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၀၁၃၆]မှ ေြမချပါမစ်ြပလပ်ုခွင့ ်ြပပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ဤဦးစီး 
ဌာနသို သက်ဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ တင်ြပ၍ ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေြမချပါမစ် 
ထုတ်ေပးေရးကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                  ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ

မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇွန်   ၁၇၊    ၂၀၂၂

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်
လ  င်သာယာစက်မ ဇုန်(၆)ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(လ  င်ြမစ် 

ေဘး)ေြမအကျယ်(၂)ဧက ဝန်းကျင်ေပ တွင် ချက်ချင်းလပ်ုငန်း 
စတင်လည်ပတ်ိင်ုေသာ စက်ု(ံ၂)ုပံါ ေြမကွက်ကိ ုေရာင်းပါ 
မည်။
စက်ုံအကျယ်အဝန်း။ ။၉၂'x၂၁၆' အြမင့် ၂၁' (၁)လုံး 
  (ုံးခန်း+စတို)
   ၉၂'x၂၂၀' အြမင့် ၂၁' (၁)လုံး
  (ုံးခန်း+စတို)
  315 KVA Transformer (၂)လုံး
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။၀၉-၂၅၆၃၁၀၃၂၇၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။၀၉-၂၅၆၃၁၀၃၂၇၊ 
  ၀၉-၇၇၀၅၅၅၈၆၂  ၀၉-၇၇၀၅၅၅၈၆၂

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကို ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိ ု

ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၆၁၄၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ် ၆၁၄
၁။ ဦးကိုကိုဦး ှင့် ၁။ ဦးစိုးေအာင်

၂။ ဦးြမင့်သန်း  ၂။ မေအးပပေအာင်

   (ကိုယ်တိုင်ှင့်အမှတ(်၁)ေလ ာက်ထား  ၃။ မေဆာင်းသဇင်

   ခံရသူ၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)်  ၄။ ေမာင်အာကာမင်းဟိန်း

  ၅။ ဦးစိုးြမင့်

  ၆။ ဦးတင်ထွန်း

  ၇။ ဦးေင ဘွန်ေကာင်း

(ေလ ာက်ထားသူ)  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသ)ူ  (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်

တရားုံး တရားမကီးမ -၁၁၆/၂၀၁၁ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကုိ ြပင်ဆင်မ ။

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ လမ်း(၁၄၀)၊ အမှတ်(၁၇)ေန ေလ ာက်ထား 

ခံရသ ူ(၁) ဦးစုိးေအာင်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီ 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၄)ေန ေလ ာက်ထားခံရသူ(၅) ဦးစိုးြမင့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ 

မသိသူများ) သိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့် 

အမိန်ကုိ ေလ ာက်ထားသူများမှ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပံုတင် 

စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိုြပင်ဆင်မ ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 

ဝါဆိုလဆုတ် ၃ ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မ ှချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင် 

ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သင့ေ်ရှေနြဖစ်ေစ ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့အ်တွက်ေဆာင်ရက်ရန် 

ဥပေဒအရခွင့ြ်ပထားသ ူကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာေရာက်ခဲလ့ င် ၎င်းြပင်ဆင် 

မ ကို သင်မရှိသည့်အခါတွင ်တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်) (မိုမိုေအာင်)

 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၁၉၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၁၉
ဦးမင်းေအာင ် ှင့် ဦးစိုးြမင့်ဦး(ခ)ေစာစိုးြမင့်ဦး
  (ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင် ပံးရီ၏ 
  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
(တရားိုင်)  (တရား ံး)(တရားိုင်)  (တရား ံး)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဓမ ရာဇာလမ်း၊ (၁၀)
ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၈၇)ေန တရား ံးြဖစ်ေသာ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 
ဦးစိုးြမင့်ဦး(ခ)ေစာစိုးြမင့်ဦး သိေစရမည်။

၂၀၁၈ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည် 
ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင်  တရားိင်ု ဦးမင်းေအာင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်  အေကာင်းြပ၍   ေချဆိုရန်  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၄)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ 
ဝါဆုိလဆန်း ၇ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤံုးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃)ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝင်းြမင့်ထွန်း) (ဝင်းြမင့်ထွန်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၂၁၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၂၁
ဦးမင်းေအာင ် ှင့် ဦးစိုးြမင့်ဦး(ခ)ေစာစိုးြမင့်ဦး
  (ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင် ပံးရီ၏ 
  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
(တရားိုင်)  (တရား ံး)(တရားိုင်)  (တရား ံး)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊    ဓမ ရာဇာလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၈၇)ေန တရား ံးြဖစ်ေသာ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)
ဦးစိုးြမင့်ဦး(ခ)ေစာစိုးြမင့်ဦး သိေစရမည်။

၂၀၁၈ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၃ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည် 
ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင်  တရားိင်ု ဦးမင်းေအာင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် အေကာင်းြပ၍ ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
ုံးေတာအ်ခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၄)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆုိလဆန်း ၇ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤံုးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၁၃)ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝင်းြမင့်ထွန်း) (ဝင်းြမင့်ထွန်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေညာင်ေလးပင်မိ အထက(ခဲွ)

Grade(5)တွင် ပညာသင်ကားေန 

ေသာ ေမာင်ခန်မင်းသန်၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်းထွန်းလတ် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၂ ှင့်ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၂ ှင့်ဆက်သွယ်သည့ ်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် - ၁၂၀၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် - ၁၂၀

ဦးမင်းေအာင ် ှင့် ဦးစိုးြမင့်ဦး (ခ) ေစာစိုးြမင့်ဦး
  (ကွယ်လွန်သူ ေဒ ခင် ပံးရီ၏ 
  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
(တရားိုင်)  (တရား ံး)(တရားိုင်)  (တရား ံး)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ဓမ ရာဇာလမ်း၊ 
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၈၇ ေန တရား ံးြဖစ်ေသာ  (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 
ဦးစိုးြမင့်ဦး(ခ)ေစာစိုးြမင့်ဦး သိေစရမည်။

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၂ တွင်ကျရိှသည့်ဒီကရီကုိ အတည် 
ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားိင်ု ဦးမင်းေအာင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်  အေကာင်းြပ၍  ေချဆိုရန်  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆိလုဆန်း ၇ ရက်ေန) မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၁၃) ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝင်းြမင့်ထွန်း)(ဝင်းြမင့်ထွန်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် [၄၄/7D(B)]၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ် (၅)၊ ေြမကွက်အမှတ် [၄၄/7D(B)]၊ 

(အလျား ၄၀ ေပx အန ံ၁၄၀ ေပ) ရိှေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မစုိးရိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ 
အမှတ်-[၄၄/7D(B)] ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့ ်သီးပင်စားပင်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို၊ အစ်အဆက် 
အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်များြဖင့ ်လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ရိှြဖစ်သ ူဦးေကျာ်သ ူ[၉/စကန(ိင်ု)၀၀၀၁၈၇]က အ ပ်အရှင်း 
ကင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းခဲရ့ာ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီည့အ်တွက် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ(စရန်)ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနေကညာချက်ပါသည့်ေနမ ှ
စတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ် ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ် ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ် ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၅၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁)
 LL.B, D.B.L, D.L.P LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L LL.B, D.B.L, D.L.P LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ ေအ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ ေအ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊   ကုသေရးဦးစီးဌာန၊   ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 

သန်လျင်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးံုကီး၏  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း 

ေဆးုံတက်ေရာက်ေသာ လူနာများအားကုသေပးရာတွင ်အသုံးြပရန်အတွက် 

FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်မှန် 

ဖလင်ှင့ ်ေဆးရည်၊ ေဆးုသံုံးပစ ည်း(Consumable)ှင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်များကိ ု

ြမန်မာေငွကျပ်ြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများတင်သွင်းရန် ေခ ယ ူ

အပ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့်ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းစာရင်း အေသး 

စတ်ိကိ ုသရိှိလိပုါက  ေဆးံုအုပ်ကီးံုး၊ သန်လျင်အေထေွထေွရာဂါကေုဆးုံကီး 

တွင် ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လွာ(၁)ေစာင်အတွက် တန်ဖိုးေငွ ကျပ် ၁ဝဝဝဝိ/-

(ကျပ်တစ်ေသာင်းတိတ)ိြဖင့်ေရာင်းချပါမည်။

၄။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်  

   (ကာသပေတးေန )

 တင်ဒါပိတ်သည့်ရက ် - (၁၅-၇-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )၊ 

   ညေန(၄:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

 အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ သန်လျင်မိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ သန်လျင်မိ

 ဖုန်း-၀၅၆-၂၁၅၁၁၊ ၀၅၆-၂၃၃၂၈ ဖုန်း-၀၅၆-၂၁၅၁၁၊ ၀၅၆-၂၃၃၂၈

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်     

စွယ်စုကုိံယ်ပုိင်အထက်တန်းေကျာင်း 
စတုတ တန်းေအာင်မှ  ေမာင်ေအာင် 
ကိုလင်း၏    ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးပုိင်ဇင်ဦး [၉/အမဇ(ုိင်)၀၆၂၁၀၉]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

သစ်ေတာသစ်ေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ခင်ချစ်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်သစ်

ပင်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

သမီးအြဖစ်မှ သမီးအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
တွံေတးမိနယ်၊ လက်ပန်ကုန်း 

ရာေန ဦးေအာင်ေရ  [၁၂/တတန(ုိင်) 
၀၄၇၅၀၉]၏ သမီးြဖစ်သ ူမသီတာ 
သည် ဖခင်၏ ဆုိဆံုးမမ ကုိ နားမေထာင် 
ဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်
ြပမသူြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ် 
မှ     အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝများအား 
တာဝန်ယေူြဖရှင်း ေပးမည်မဟတ်ုပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။    ဖခင်-ဦးေအာင်ေရ ဖခင်-ဦးေအာင်ေရ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၆၇၇၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၆၇၇၊ မာဃ(၆)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာ 
ပမိနယ် ေဒ ေအးကည် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၀၆၃၁]၊ ဦးအံုးေမာင်  [၁၂/ဥကတ(ုိင်) 
၀၃၁၀၄၅]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ေအးကည ်
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၀၆၃၁]၊ (မခိင်)သည် (၄-၁-၂၀၁၃) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 
ဦးအုံးေမာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၁၀၄၅]၊ (ဖခင်)သည် (၁၃-၂-၂၀၀၈) ရက်ေနတွင် 
လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ပီး ေမွးဖွားေသာ သားသမီး(၉) ဦးတွင် သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူ
ဦးေကျာ်ြမင့ ်သည် (၁၂-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏ အစကုိ ု
ေဒ စန်းကည် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၃၁၀၅]၊ မှ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ သားတစ်ဦး 
ြဖစ်သူ ဦးေအးြမင့်သည်  မိခင်ထက်ေစာပီး (၁၈-၁၁-၂၀၁၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 
၍ ၎င်း၏ အစုကို အေမွမမီေြမးများြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်ြမင့်ြမတ်ဦး [၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၁၆၈၀၄၉]၊ ေဒ ဆယု်ထိက်ု [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၈၄၂၅]၊ ဦးမင်းသရူ 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၉၂၃၂၆]၊ တုိမှ လည်းေကာင်း ၊ သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးကံေထွးသည် 
မိခင်ထက်ေစာပီး (၂၃-၅-၂၀၀၁) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏ အစုကို 
အေမွမမီေြမးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခုိင်ေွဦး [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၇၂၀၂၂]၊ ဦးေအာင်သူရ 
[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၅၀၇၆၂]၊ ေဒ မုိးမုိးခုိင် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၆၉၀၂၆]၊ တုိမှလည်းေကာင်း၊ 
ကျန်ရိှသား/သမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးေသာင်းဟန်(ခ)ဦးေသာင်းဟ ံ[၇/ကဝန(ိင်ု) 
၀၇၇၈၁၄]၊ ေဒ ေအးသန်း(ခ) ေဒ ေအးေအးသန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၃၅၅၅]၊ 
ေဒ ခင်ေအး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၅၈၃၄]၊ ေဒ သန်းသန်းဲွ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၅၈ 
၇၀]၊ ဦးေကျာ်ြမင့်ေဆ ွ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၁၃၃၃]၊ ေဒ ခင်မာေထွး [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၃၁၁၉၀]တိုှင့် ပူးတွဲ၍ သား/သမီး/ေခ းမ/ ေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၃/၆၀၁/၂၀၂၂ (၇-၃-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်းများ၊ အမ်ိေထာင်စ ု
စာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်း၊ အတုိင်းအတာ (၂၀x၆၀)ေပကုိ ေပးကမ်းသည့် ေပးကမ်း 
စာချပ် (၃၉၂၆/၂၀၀၁)၊ (၂၄၉/၂၀၀၅)၊ (၄၀၀၃/၂၀၀၄) တိုတင်ြပ၍ ကျန် (၂၀x၆၀)
ေပကိ ုPortion ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်၊ စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်၊ 
ေမတ ာှင့ ်ေပးကမ်းြခင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  
(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။                 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ်-၃၆၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ်-၃၆၅
ေဒ ဝါဝါေအး  ှင့် ဦးတင်ေအာင်

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်

ေဒ သဇင်ေအး)

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးေငွ 

ကိုင်လမ်း၊ အမှတ်-၃၄၀ ေန တရားပိင် ဦးတင်ေအာင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်ှင့်ေြမ မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင် 

ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် (၁၃၈၄ 

ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၁၁ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိ လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် 

အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 

များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများ 

ှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်၊ ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 

လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရ 

မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                             (တင်ြမ)                                                                             (တင်ြမ)

                                                                      ခိုင်တရားသူကီး                                                                      ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၅၃)၊ သရီိမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁၆)ဟေုခ တွင်ေသာ ဧရယိာ 
(၁၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိပုိင်ဆုိင် 
လက်ဝယ်ထားရှိသူ ဦးေရ ေဌး[၁၀/ပမန(ိုင်)၀၇၉၉၉၂]ကိုင်ေဆာင်သူမှ 
ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဖေလာရင့် [၁၃/ကတန(ိုင်) 
၀၆၄၂၉၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဖေလာရင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဖေလာရင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေစာှင်းေအးေဒ ေစာှင်းေအး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၁၂)(၂၇-၆-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၁၂)(၂၇-၆-၂၀၁၉)
အမှတ်(၂၄/ခ)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၂၄/ခ)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၆၉၂၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၉၁၈၄၈ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၆၉၂၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၉၁၈၄၈

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ြပင်ဆင်ြခင်းေမွးသက ရာဇ်အမှန်ြပင်ဆင်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

အမှတ်(၂)၊ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
ေကျာင်း၊ စတုတ တန်း၌ ပညာသင်ကား 
ေနေသာ အဖ ဦးရဲဝင်းခုိင်၏ သားေမာင်ဂျလုိင် 
ကိုကို၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ (၂-၇-
၂၀၁၂)ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊   ဆရာစံရပ်ကွက်၊ 

သာယာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၄၁ F)တည်ရှိ 

ရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၅ဒီ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉ဒီ-၂/

ဘ)ီ၊ ဧရယိာ(၀.၀၆၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား 

ေြမပုိင်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ဦးဝင်းေဌး[၁၂/

မရက(ိုင်)၁၁၃၁၁၅]မှ     ယင်းေြမ၏ 

အမည်ေပါက်စာချပ်ြဖစ်သည့် ပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း  စာချပ်အမှတ်-၅၃၉၉/၂၀၁၁၊ 

စွန်လ တ်စာချပ်အမှတ်-၅၄၀၀/၂၀၁၁၊ 

ိုင်ငံသားကတ်တိုှင့်အတူ ၄-၈-၂၀၁၅ 

ရက်ေနတွင် ခွင့ြ်ပထတ်ုယခူဲေ့သာ ဘဏ် 

ေချးေြမပုံ ေြမရာဇဝင်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ဌာနဝင်စာအမှတ်-၃၅၇၇/၂၉-၄-၂၀၂၂ြဖင့ ်

ဘဏ်ေချးေြမပုံေလ ာက်ထားထုတ်ယူခဲ့

ေသာ်လည်း    ဘဏ်ေချးြခင်းမြပလုပ ်

ခဲေ့ကာင်း ေြမပုမံရူင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းြဖစ်ေပ လာပါက 

၎င်း၏တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ှင့အ်တ(ူ၂၈-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန  ဒဂုံမိနယ် 

တရားုံးကျမ ်းကျနိ ်လ ာတိုတင် ြပ၍ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 

ကူးေလ ာက်ထားလာရာ   တရားဝင  ်

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်   ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၃၇)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx ၆၀ေပ)ရိှပါမစ်ေြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ  
ဌာနတွင် ေဒ ခင်ညိ(PPL-၀၀၀၀၀၈)အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ပါမစ်ေြမကွက် 
ြဖစ်ပါသည်။အဆိပုါေြမကွက်အနက် မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx 
၆၀ေပ)ရှိ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)အမှတ်-၁၆၃၇/ခ၊ ြမဝတီလမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေရာင်းသ ူဦးတက်လ[ူ၇/ညလပ(ိင်ု)၁၁၅၀၀၁]
မှအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ် 
ပါသည်။အဆိုပါေြမကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့ ်
အတွက် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထား မရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသုိံ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးတိင်ု 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆/၂၀၁၃)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂

မီး သတိြပမီး သတိြပ



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

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

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

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

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

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  ၁၇၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒှင့် လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒများအရြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒှင့် လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒများအရ

A H P CO.,LTD.A H P CO.,LTD.

ကုမ ဏီအား ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းှင့် ကုမ ဏီအား ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းှင့ ်

ရရန်ရှိသည့် အေက းများ ေတာင်းခံရန် သတိေပးြခင်းရရန်ရှိသည့ ်အေက းများ ေတာင်းခံရန် သတိေပးြခင်း

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ (၁၈) ရက် ကမု ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ (၁၈) ရက် ကမု ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ 

ကမု ဏ၏ီ အစရှုင်များ ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များ၏ သာမန်ထက်ထူးကေဲသာ ကမု ဏ၏ီ အစရှုင်များ ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များ၏ သာမန်ထက်ထူးကေဲသာ 

အေထေွထအွစည်းအေဝးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိခုျမှတ် အေထေွထအွစည်းအေဝးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိခုျမှတ် 

ခဲ့ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်-ခဲ့ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

၁။ ကုမ ဏီကို ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်။

၂။ ေဒ ပပရှိန် (B.Com, C.P.A,A.C.P.A), Certified Public Accountant 

& Auditors [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁၀၃၀]အား စာရင်းရှင်းလင်းေရး အရာရှိ 

အြဖစ်ခန်အပ်ရန်ှင့်  ကုမ ဏီ၏စာရင်းရှင်းလင်းေရးဆုိင်ရာ ကိစ အရပ်ရပ် 

အားခန်အပ်သည့် အချနိ်မှစ၍  လိုအပ်သလို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်

တာဝန်လ ဲအပ်ရန်။

၃။ တရားဝင ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိြဖစ်ေသာ က ်ုပ်ထံသို 

၇-၇-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ကမု ဏမှီ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားအား 

မရှီင်ြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ ေတာင်းခံကပါရန် 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါရက် ေနာက်ပိင်ုးမှ ေတာင်းခ ံ

လာေသာ ေက းမီများအတွက ်တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပး 

အပ်ပါသည်။

 MIN THAN HLAING ေဒ ပပရှိန် MIN THAN HLAING ေဒ ပပရှိန်

 MANAGING DIRECTOR စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ MANAGING DIRECTOR စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

 A H P COMPANY LIMITED B.Com,C.P.A, A.C.P.A A H P COMPANY LIMITED B.Com,C.P.A, A.C.P.A

  အမှတ်-၁၁၊ ပထမထပ်၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊  အမှတ်-၁၁၊ ပထမထပ်၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊

  (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒှင့် လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒများအရြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများ ဥပေဒှင့် လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒများအရ

GENERAL TRADELINK COMPANY LIMITEDGENERAL TRADELINK COMPANY LIMITED

ကုမ ဏီအား ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းှင့်ကုမ ဏီအား ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းှင့်

 ရရန်ရှိသည့် အေက းများ ေတာင်းခံရန် သတိေပးြခင်း ရရန်ရှိသည့ ်အေက းများ ေတာင်းခံရန် သတိေပးြခင်း

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ (၁၇) ရက် ကမု ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ 

ကမု ဏ၏ီ အစရှုင်များ ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များ၏ သာမန်ထက်ထူးကေဲသာ 

အေထေွထအွစည်းအေဝးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆုံးြဖတ်ချက်များကိခုျမှတ် 

ခဲ့ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

၁။ ကုမ ဏီကို ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်။

၂။ ေဒ ပပရှိန် (B.Com, C.P.A,A.C.P.A), Certified Public Accountant 

& Auditors[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၀၁၀၃၀]အား စာရင်းရှင်းလင်းေရး အရာရိှ အြဖစ် 

ခန်အပ်ရန်ှင့် ကုမ ဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာ ကိစ အရပ်ရပ်အား 

ခန်အပ်သည့ ်အချန်ိမှစ၍  လိအုပ်သလိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် တာဝန် 

လ ဲအပ်ရန်။

၃။ တရားဝင ်စာရင်းရှင်းလင်ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိြဖစ်ေသာ က ်ုပ်ထံသို 

၇-၇-၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ကမု ဏမှီ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားအား 

မရှီင်ြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ၍ ေတာင်းခံကပါရန် 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါရက် ေနာက်ပိင်ုးမှ ေတာင်းခ ံ

လာေသာ ေက းမီများအတွက ်တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပး 

အပ်ပါသည်။

 Tun Lin Latt ေဒ ပပရှိန် Tun Lin Latt ေဒ ပပရှိန်

 Managing Director စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ Managing Director စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

 General Tradelink Co.,Ltd. B.Com,C.P.A, A.C.P.A General Tradelink Co.,Ltd. B.Com,C.P.A, A.C.P.A

  အမှတ်-၁၁၊ ပထမထပ်၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊  အမှတ်-၁၁၊ ပထမထပ်၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊

  (၉)ရပ်ကွက်၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။  (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၄၈လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၆၀/၁၆၂)၊ ၈-လ ာ (ဝဲ)၊ အကျယ်အဝန်း (ေပ၃၀xေပ၆၀)ရှိေသာ တိုက် 

ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ဦးေအာင် 

စိုးဦး [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၀၆၈၄]မှပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းမှအေပါင်အှံ၊ အ ပ် 

အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု  က န်ေတာ် ဦးပမ်ုးလမ်းမန်မှ ဝယ်ယ ူ

ရန်စရန်ေငွအချိ ေပးအပ်ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  စာရက ်

စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း၊ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အကျံးဝင်ေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးပုမ်းလမ်းမန်ဦးပုမ်းလမ်းမန်

[၄/တတန(ိုင်)၀၃၃၂၅၂][၄/တတန(ိုင်)၀၃၃၂၅၂]

တိုက်(၃)၊ အခန်း (၅၀၅)၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း (၅၀၅)၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၄၃၁၄၃၄၂၂မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၄၃၁၄၃၄၂၂

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသီဟိုင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၁၃၂၃]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဂ ာုံလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၉)၊ အကျယ်(၄၀x၆၀)ေပရှိ    
ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ “ေဒ ေအးေအးမင်း[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၇၃၈၂၆]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို 
ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  
အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၈/ခ)ေန ေဒ ရည်မွန်ဦး [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၆၇၆၄]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် အထက်ပါလိပ်စာတွင် - Liberty Visa အမည်ြဖင့် 

ကုမ ဏီဖွင့်လှစ်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လာသည်မှာ (၆)ှစ်ရိှပီး ေကာင်းသတင်း 

ေကျာ်သည့် ကုမ ဏီအြဖစ်ရပ်တည်လာခဲ့ရာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက ဝန်ထမ်း 

တစ်ဦးမှ အလွဲအသုံးြပခဲ့မ ရှိခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းအား သေဘာထားကီးစွာ 

တာဝန်မှရပ်စဲခ့ဲပါသည်။ ယခုြပန်လည် လည်ပတ်ေနစ်တွင် မလုိသူများမှ ကုမ ဏီ၏ 

ပုရံပ်ိညိးွမ်းေအာင် အကျိးစီးပွားပျက်ြပားေအာင် လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင်   ေရးသား 

ြဖန်ေဝလာသည်ကိုေတွရပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ယခုကဲ့သို အကျိး ထိခိုက် 

ေအာင်ေရးသားြဖန်ေဝသူမည်သူကိုမဆိ ုတည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူသွား 

မည်ြဖစ်ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမတ်မွန် (LL.B)                          ေဒ ေရ စိန်(LL.B)ေဒ ေအးြမတ်မွန် (LL.B)                          ေဒ ေရ စိန်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန                               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန                               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၅၁၆၅၅)(၃၀-၈-၂၀၁၉)                   (စ်-၁၀၉၅၄)(၃၀-၆-၂၀၁၆)(စ်-၅၁၆၅၅)(၃၀-၈-၂၀၁၉)                   (စ်-၁၀၉၅၄)(၃၀-၆-၂၀၁၆)

ေဇာတိက(၂)လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းကီး        ၅၇(က)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ ေဇာတိက(၂)လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းကီး        ၅၇(က)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်။  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မဂ  လာဒုံမိနယ်။  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)

Ph: 09-441977350     မိနယ်။ Ph: 09-43091553  Ph: 09-441977350     မိနယ်။ Ph: 09-43091553  

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၃) အမည်ေပါက် ဦးေနဝင်း[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၃၅၆၁]ထံမှ ဝယ်ယူ 
ထားသူ ေဒ ဝါဝါကည်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၃၄၉၇] ှင့် ေဒ ေအမီ[၁၂/ပဘတ(ိုင်) 
၀၀၄၁၈၅]တိုမှ ပါမစ်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်ရန် 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ဤဦးစီးဌာနသို သက်ဆိုင်ရာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေြမချပါမစ် ထတ်ုေပးေရးကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ
 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
 ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်) ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
“ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်းလမ်း (ေအာက်ဘေလာက်)၊ “ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်းလမ်း (ေအာက်ဘေလာက်)၊ 

အမှတ်-၁၃၃၊ ေြမညထီပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၃၀x၆၀) ေပရိှသည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင်  အမှတ်-၁၃၃၊ ေြမညထီပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၃၀x၆၀) ေပရိှသည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင်  

တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့် တပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံး”အရပ်ရပ်အားလုံး”ကိ ုမလူပိင်ုရှင် ကွယ်လွန်သ ူဦးေမာင်ကေလးှင့ ်ေဒ ကျပ်(ခ)ေဒ ကပ်တို၏ 

တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်ပီး လက်ရိှထားစမီခံန်ခဲွလျက် လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ကသည့် ေဒ ေအးေအးြမ၊ ေဒ သက်နီသိန်း၊ ဦးရန်လင်းသိန်း၊ 

ဦးေအာင်ုိင်၊ ေဒ ချိချိြမတုိ (၅) ဦးထံမှ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 

ခဲ့ပီး လွတ်လပ်စွာလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားဟ ုအဆိြုပသ ူဦးခင်ေမာင် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု) 

၀၂၅၉၇၈]ှင့် ဦးသီဟစိုး[၁၃/ညရန(ိုင်)၀၅၅၄၆၀] တို (၂)ဦးထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

များသည် “(၁၆-၆-၂၀၂၂) ေနစဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ “(၁၆-၆-၂၀၂၂) ေနစဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်”စရန်ေငွေပးကတိစာချပ”်ကို ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီပီး အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ေသာတိုက်ခန်း၏ တန်ဖိုးေငွများအနက် စရန်ေငွများကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်အေရးဆုိရန် အေကာင်းတစ်စံုတစ်ရာရိှ 

ပါက ခိုင်မာေသာပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များအား ယူေဆာင်၍ 

ယေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်   ကန်ကွက်ချက်မရှိပါက   တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၈၄၂၉/၁၂)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၈၄၂၉/၁၂)

အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊ ကျားကွက်သစ် (စံြပ) အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့ ်မလ ကုန်းလမ်းေထာင့်၊ ကျားကွက်သစ ်(စံြပ) 

ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၅၀၄၈၂၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၉)၊ ဧရိယာ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ) ဦးထွန်းရီ အမည်ေပါက်ှင့် 
အမှတ်(၄၃၀) ဧရိယာ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ) ဦးခင်ေမာင်စန်း အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်အား  လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးေအာင် 
သိန်းဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၆၃၆၀၄] (ဘ) ဦးြမင့် (ေဒ သန်းသန်းေမာ်၏ခင်ပွန်း) 
ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ  ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွေပးအပ်ခဲ့ပီး စရန်ေပးစာချပ် 
ချပ်ဆိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ
များအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သိမ့်သိမ့်ေအာင် (LL.B), (WIPO)ေဒ သိမ့်သိမ့်ေအာင ်(LL.B), (WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၁၆)
အမှတ်(၅၁၄/၅၁၈)၊ ၃-ေအ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ တိုင်းရင်းေမကွန်ဒို၊အမှတ်(၅၁၄/၅၁၈)၊ ၃-ေအ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ တိုင်းရင်းေမကွန်ဒို၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၃၁၁၀၀၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၃၁၁၀၀၃

ေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆/၆၄၉၊ ဒလမိနယ်၊ မိမ(၄)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ 
အမ်ိအမှတ် (၆/၆၄၉)ဟ ုလပ်ိစာတွင်ေသာ ဦးေအာင်မိင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစား ေြမအကျယ် (၂၅x၅၀)ေပအနက်မှ (၁၇ ၁၂  x ၅၀)ေပ အကျယ်ရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ထပ်၊ ပျ်ေထာင်၊ 
သွပ်မုိးအိမ်အပါအဝင် ေနထုိင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်သူ 
ဦးေကျာ်ိုင်ဦး [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၁၁၈၀၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ကန်ကွက်လုိသူမည်သူမဆုိ က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးစီးေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးြမင့်ေအာင်  LL.Bဦးမျိးြမင့်ေအာင ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက်၊  ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၃၂၁)၊ [လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမရတနာရပ်ကွက်၊ သရဖလီမ်း၊ အမှတ်(၁၃၂၁)]
ဟေုခ တွင်သည့ ်(အလျား ၃၀ ေပx အန ံ၅၀ ေပ)အကျယ်ရိှ သက်ဆိင်ုရာမိရာှင့ ်
အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန၏   ေြမစာရင်းတွင်   ဦးေမာင်ေထွး (MGDM/၀၀၄၄၉၃)
အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက(်၁)ကွက်ှင့် အဆိုပါေြမကွက်၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ပုိင်ဆုိင်လက်ရိှထားသူ ေဒ စိန်မာလာ 
[၁၂/မရက (ိုင်)၀၉၈၁၉၃] မှ ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားလျက်ရှိပီး၊ ၎င်းမ ှေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
က ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူလီျက် ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် 
စရန်ေငွ အချိတစ်ဝက် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့် 
စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ အေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်  
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                       လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးသက်ပိုင်ထူး LL.Bဦးသက်ပိုင်ထူး LL.B
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၅၉၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၅၉၇)

First Grace Law FirmFirst Grace Law Firm
အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၀၀၄၊ အေဝရာအိမ်ရာ(၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၀၀၄၊ အေဝရာအိမ်ရာ(၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ 

ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၃၅၀၅ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၉၃၅၀၅

တိုက်ခန်းအကျယ်ငှားရန်ရှိသည်တိုက်ခန်းအကျယ်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွ။

ေပ ၂၅ x ေပ ၅၀ တိက်ုခန်းကျယ်၊ အခန်းအြပည့ ်ေက ြပားကပ်ပီး၊ 
ှစ်ခန်းတွဲ၊ သုံးခန်းတွဲ ငှားရန်ရှိပါသည်။

 ဖုန်း- 09-795500877 ဖုန်း- 09-795500877
  09-795500899  09-795500899

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၇)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၉)၊ သရဖီ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၁၉-က)ဟုေခ တွင်ေသာ  အလျား 
(၂၀)ေပx အန(ံ၆၀)ေပ၊ ဧရယိာ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၂၇)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှေသာ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုယင်းေြမကွက် 
၏ေြမချပါမစ် အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်ေအး[၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၉၈၃၆]ထံမှတစ်ဆင့် 
ကတစိာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လက်ရိှထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ု 
ခွင့်ရှိေကာင်း အပိုင်ေရာင်းချသ ူဦးဝင်းိုင ်[၇/ဖမန(ိုင်) ၀၈၈၀၄၆]မှ ဝန်ခံကတိြပ၍ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်မာလွင် [၁၁/တကန(ိုင်)၀၀၀၅၄၈]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍   ကန်ကွက်လိုပါက    ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၀၄၈၂)အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၅၀၄၈၂)
၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄

အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲေရ ဝါ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၆၀)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ ဦးစိန်ေဌးဝင်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကီးထဲမ ှမခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
အကျယ်အဝန်း (၁၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုအား ေရာင်းချသူ ေဒ တင်တင်မျိး [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၄၈၃၆၂]မှ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သိန်းွယ်[၈/မသန(ိုင်)၀၇၅၁၇၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သိန်းွယ်[၈/မသန(ိုင်)၀၇၅၁၇၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဇင်မာွယ်LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L ေဒ စိမ့်စိမ့်ေအး LL.B ေဒ ဇင်မာွယ်LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L ေဒ စိမ့်စိမ့်ေအး LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၇၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၀၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၇၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၀၃)

Let Pan Law FirmLet Pan Law Firm
အမှတ်-၅၇၈၊ သီရိမိင်(၉)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-403712932, 09-983618887အမှတ်-၅၇၈၊ သီရိမိင(်၉)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-403712932, 09-983618887

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးလမ်း၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ 

ဧရိယာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဧရိယာ(၀.၃၆၄)ဧကေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်-C-1(Executive Soho)  ကည့်ြမင်တိုင်မိြပအိမ်ရာ၊ TOWER အမှတ်-C-1(Executive Soho)  

(၇)ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ (၇)ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ TOWER အမှတ်-C-1(Executive Soho)  (၇)ထပ်ခဲွတိက်ုအေဆာက် 
အဦအား ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတှီင့ ်အကျိးတေူဆာက်လပ်ုထားပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူEXCEL INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO;LTD ထံမှ ဝယ်ယူ 
ရန်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချဝယ်ယထူား
ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦ၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုယေနမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့အ်ေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဦးချိလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၆)ေန အဖ 

ဦးခွပ်ခင်းခမ်၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ မန်ဇကျင် [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၄၉၅၂၇]မှ ရန်ကန်ုမိ၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၃)ေန အဖ- ဦးလှေမာင်၏ 

သားြဖစ်သ ူဦးြမင့ေ်ဇာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၀၇၁၈၄] ကိင်ုေဆာင်သအူား ရန်ကန်ုမိ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏  (၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ်-၁၀၃၈၄/၂၀၂၁ ြဖင့် လ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အေထွေထွ 

ကိယ်ုစားလှယ်လ စဲာအား ဤသတင်းစာတွင် ေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မန်ဇကျင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မန်ဇကျင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေနာ်အက်စတာေရ (LL.B)ေနာ်အက်စတာေရ (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၆၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၆၁)

အမှတ်(၂၀/၂၂)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀/၂၂)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၇၈၂၀၈၈၉၇၆ဖုန်း- ၀၉-၇၈၂၀၈၈၉၇၆



ဇွန်   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ အမာကည်ေဒ အမာကည်

အသက်(၉၂) ှစ်အသက်(၉၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးရှမ်း-ေဒ ရင်ရင်)တို၏သမီး၊ (ဦးဘထွန်း-

ေဒ ေအးရင်)တို၏သမီးေခ းမ၊ [ဦးထွန်းဦး (ဗိလ်ုကီး-ငမ်ိး)]၏ဇနီး၊ 

ေဒ ဖွားသန် (ငိမ်း)၏ ေယာက်မ၊  (ဦးခင်ေဌး)-ေဒ ချိမာဦး၊ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး-ေဒ နနီဦီး၊ ဦးထွန်းထွန်း- ေဒ ခိင်ုခိင်ုဦးတို၏မခိင်၊ 

ေြမး ငါးေယာက်တုိ၏အဘွား ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

(၂၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၃၉/၁)၊ ေဘာ်စင်လမ်းေန ေဒ အမာကည် 

သည် ၁၄-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) ညေန ၄:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့်   ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက်   နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင်   ေရေဝး 

သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ 

၂၀-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ 

စည်ပင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈)ဟေုခ တွင်သည့ ်အလျား ၄၃ ေပ၊  အန ံ၆၀ ေပခန်ရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် ဥပေဒှင့ည်ွီတ်သမ  

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဂရန်အမည်ေပါက် တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

သည်ဆိသု ူဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/သဃက(ြပ) ၀၀၀၀၅၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီး 

အပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ သုိပါ၍ အဆုိပါ  ေြမအိမ်ှင့် အကျိးသက်ဆုိင်သူ မည်သူမဆုိ ဤေကညာချက်ပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 

က ု်ပ်ထသံို ဆက်သွယ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးသက်ကိုကို(LL.B)ဦးသက်ကိုကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၆၄/၃၀-၇-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၆၄/၃၀-၇-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၄၀၈)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၀၈)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆၀၈၀၀၀၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆၀၈၀၀၀၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၁၇၄)ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း/

ေမာ်လမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၃/၉၈)၊ ဦးေမာင်ေမာင်ှင့ ်ညီအစ်ကိုများ 
သားေရထုတ်လုပ်မ  ကုမ ဏီလီမိတက်အမည်ြဖင့် ေပ(၆၀x၈၀) အကျယ်ရှိ 
ေြမချပါမစ်ေြမကွက် (၂)ကွက်အား အမည်ေပါက် အသီးသီးထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်ေအာင်ဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၀၃၅၆]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက 
က ု်ပ်ထံသုိ  ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)(၂၉-၁၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)(၂၉-၁၂-၂၀၁၇)
အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။  Ph-09-975643348ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။  Ph-09-975643348

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၄/ေရ ေပါက်ကံ)၊  တေကာင်း (၂)လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ(်၇၉၆)၊ 

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ အကျယ်အဝန်း (၃၉x၆၀)ေပ 

အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ လူေနအိမ်(၁)လုံး၊ ေရ၊ မီးစုံ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု ဂရန်အမည်ေပါက်သူထံမ ှဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆိုသူ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၃၄၉၁]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးမိုး [၈/ပခက(ိင်ု)၀၇၀၂၈၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍  အဆိုပါအိမ် ခံေြမကွက်၏  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက် 

အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 

ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ

ကန်ကွက်မည့သူ်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ 

အမှတ်-၃၃၊  ၄-လ ာ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် 
အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိ ု
ြပေသာ ေဒ ယ်ယ်ေဆ ွ[၅/ခတန(ိင်ု)၀၀၄၀၄၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ  
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ရန် အေကာင်းရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား  စာရက်စာတမ်းြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးသန်  [B.A(Law),LL.B)]  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၁၅၇၆ဦးမျိးသန်  [B.A(Law),LL.B)]  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၁၅၇၆
ေဒ ရီ (LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၃၈၈၁ေဒ ရီ (LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၃၈၈၁

အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၀၆၄၅၄၅၊ ၀၉-၅၀၈၃၅၀၅ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၀၆၄၅၄၅၊ ၀၉-၅၀၈၃၅၀၅

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊   မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊  သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်သေြပလမ်း၊ အမှတ်(၂၃) ပထမထပ်တွင ်ေနထိုင်သူ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးဝင်းေဇာ် [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၉၁၂၈၄] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇-ပုသိမ်ေြမ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ် (၂၀၀)၊ ေပ (၂၅x၅၀) အကျယ်ရိှ ဦး စိုးမိုး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၉၃၁၈] 
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ကိ ုအမည်ေပါက်ထံမ ှက ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ   ဦးဝင်းေဇာ ် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၁၂၈၄]က  (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင ်
အသိသက်ေသများေရှ၌  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)ေဒ မျိးမမခင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄) (၂၉-၁၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၀၂၄) (၂၉-၁၂-၂၀၁၇)
အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀) ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀) ရပ်ကွက်

ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်
Ph: 09-975643348Ph: 09-975643348

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သင်းသင်းစိန်ေဒ သင်းသင်းစိန်
စီမံဌာနမှး(ငိမ်း)၊ ရန်ကင်းပညာေရးေကာလိပ်စီမံဌာနမှး(ငိမ်း)၊ ရန်ကင်းပညာေရးေကာလိပ်

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  (၃၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၈၁)ေန (ဦးသိန်းေမာင်-ေဒ ဖွားှစ်)တို၏ 

သမီး၊ (ဦးထွန်းအုံး-ေဒ ေအးစိန်)တို၏ သမီး ေခ းမ၊ (ဦးေသာင်းရှိန်)၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊  ဦးေအာင်သူရရှိန်-ေဒ သီရိလွင်၊  ဦးရဲသီဟရှိန်-

ေဒ ေမသူေအာင်၊  ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း- ေဒ ဝတ်ရည်ဝင့်ရှိန်တို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာေမွးသမခိင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ှစ်ေယာက်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား 

သည် ၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) ည ၉:၁၅ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) ညေန ၄ နာရီတွင် 

ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

[ကွယ်လွန်သူအား    ရည်စူး၍   ၂၁-၆-၂၀၂၂  (အဂ   ါေန )  နံနက် ၇ နာရီမှ 

၁၁ နာရီထိ အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမး်ေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလှေသာင်း (အလုံ)ဦးလှေသာင်း (အလုံ)
စီမံေရးရာေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးစီမံေရးရာေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး

(တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတီ)(တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးပါတ)ီ

အသက် (၈၂)ှစ်အသက် (၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိင်ုအေရှရပ်ကွက်၊ ဦးလကူေလးလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၂/စ)ီေန (ဦးထင်ေပ -ေဒ ေအးရ)ီ တို၏သား၊ ေဒ ကည်ြမင့်၏ခင်ပွန်း၊ 
မသင်းသင်းခိုင်-ကိုသူရေအာင်၊ မသီသီြမင့်၊ ကိုစိုးမင်း၊ ကိုလင်းထက်ေအာင်-
မသီတာစိုး (ရန်ကုန်ေဆးုံကီး၊ ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာေဆးကုသဌာန)တို၏ 
ဖခင်၊ မယွန်းစ ီေအာင်၊ ေမာင်ေအာင်လင်းဟန်ိး (အ.ထ.က-၄၊ အလု)ံ၊ ေမာင်သရူ 
ဟိန်းထက ် (အ.ထ.က-၄၊ အလုံ)တို၏ အဘိုးသည ်၁၅-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) 
ညေန ၅:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) 
နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ 
ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ 

ြမဝတလီမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရယိာ (၀.၀၂၇) 

ဧက (ေြခရင်းြခမ်း)၊ ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် 

ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးတင်မျိးိင်ု [၇/ကဝန(ိင်ု)၀၀၈၁၈၄] 

အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး  အမည်ေပါက်ြဖစ်သူမှာ  ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်၍ 

၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ မမူဝူင်း [၁၂/ဒဂမ (ိင်ု) ၀၁၄၅၂၃] သည် မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပ၍ ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ် 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သက်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ ဝါဝါထွန်း (LL.B) ေဒ ဝါဝါထွန်း (LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ (စ်-၁၅၅၆၃/ ၂၇-၆-၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ (စ်-၁၅၅၆၃/ ၂၇-၆-၂၀၁၉)

အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊(၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၅၆)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊(၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-422381900,09-259094794ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-422381900,09-259094794

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

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန   ေကးမုံ 

သတင်းစာ၊   စာမျက်ှာ  ၃၁ ပါ 

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေဇာ်ဦး(ခ) 

ဦးေဇာ်ေဇာ်  အသက်(၇၇)ှစ် ေကာ်ြငာ 

တွင် ဗုိလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် 

(၈၈)သူငယ်ချင်းများအစား စစ်သမုိင်း 

ြပတိုက်ှင့်  တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်း 

တိုက်မှးုံးဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေဇာ်ဦး(ခ)ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ ဦးစီးအရာရှ ိ(ဒုတိယ 

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

(တနလ  ာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ 

ပါသြဖင့်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။ 

စစ်သမိုင်းြပတိုက်ှင့် စစ်သမိုင်းြပတိုက်ှင့ ်

တပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတိုက်မှးုံးတပ်မေတာ်ေမာ်ကွန်းတိုက်မှးုံး

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

ေဒ ခင်ေအးေဒ ခင်ေအး
အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇)၊ (၁၃၉)

လမ်းေန (ဦးသာဒွန်း-ေဒ ေအးကိင်)တို၏ သမီး၊ (ပန်းချဦီးိုင်ေလး)၏ 

ဇနီး၊ ပန်းချ ီဦးသက်ဦး-ေဒ ဥမ ာ၊ ေဒ လဲလ့ဲ့ိင်ု၊ Capt. ဦးသန်းလ  င် (Trade 

Wind Co.Ltd)-ေဒ  လှလှိုင်တို၏မိခင်၊ ေဇယျာဟိန်း (Melia Hotel)-

လလုပုါ၊ ေကျာ်ေမာ်ထွန်း (Trade Wind Co.Ltd)၊ ေတဇာဟန်ိး (Drangon 

Tun Co.,Ltd)- ေသာ်မီမီဇင်တို၏အဘွား ေဒ ခင်ေအးသည ်၁၅-၆-၂၀၂၂ 

ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၈  နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိး 

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှ 

ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ကန် ဒါယိကာမကီး

ဆရာမကီး ေဒ ှင်းကည ်
အ.ထ.ြပ(ငိမ်း)၊ (BA.Geo) Dip:Ed.

ရန်ကုန်မိ
အသက် (၈၁)ှစ်

ြပင်ဦးလွင်မိေန (ဦးေအာင်ြမတ်-ေဒ ခင်ွန်)တို၏သမီး၊ ရန်ကန်ုမိေန (ဦးိလုင်း-ေဒ စန်ိြမ)တို၏သမီးေခ းမ၊ 

ေမာ်လမိင်မိေန (ဦးတင်ဝင်း)-ေဒ ကတို၏ညီမ၊ ြပင်ဦးလွင်မိေန (ဦးချစ်လွင်)-ေဒ ှင်းရီ၊ (ေဒ လှြမင့်ေအး)၊ 

ဦးခင်ေမာင်ေအး-ေဒ ခင်မိုးေဆွ(U.S.A)၊ (ဦးခင်ေမာင်ေဌး-ေဒ တင်မမေလး)၊ ဦးခင်ေမာင်ွန်-ေဒ ေထွးေထွးဝင်း 

(U.S.A)၊ (ဦးခင်ေမာင်လင်း)-ေဒ နနီသီန်း၊ ဦးေကျာ်သန်း-(ေဒ လှြမင့ေ်ဌး)၊ ဗိလ်ုမှးေအာင်ခင်(ငမ်ိး)-ေဒ စစုြုမတ်တို၏ 

အစ်မကီး၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးကည်စုိး-ေဒ သ ာေအး၊ ဗုိလ်မှးြပည်စုိး(ငိမ်း) တပ်မေတာ်ေရ၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်-

ေဒ ခုိင်ြဖစုိး၊ ဦးညီညီစုိး-ေဒ ေမ (U.S.A)တုိ၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်၊ ေြမးငါးေယာက်တုိ၏အဘွား၊ တူ၊ တူမ (၂၆)

ေယာက်တို၏အေဒ ၊ ရန်ကုန်မိေန (ဗိုလ်မှး ခင်စိုး-ငိမ်း) (အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း-

ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ှင်းကည် အသက် (၈၁)ှစ်သည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ရက်(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၂:၂၂ 

နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ု

၁၈-၆-၂၀၂၂ရက ်(စေနေန ) နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ မီမီေအာင်
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အသက်(၅၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေတာင်(စံြပရပ်ကွက်)၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃)ေန ေဒ မမီေီအာင် အသက်(၅၄)ှစ် ဒတုယိ န်ကားေရးမှး(ငမ်ိး)၊ ရင်းှီးြမပ်ှမံ  

ှင့က်မု ဏမီျား  န်ကားမ ဦးစီးဌာနသည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ရက်နနံက် ၆နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ

 ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်    ၁၇၊   ၂၀၂၂

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။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၆)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၆

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၆) ကိမ် 

ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီ     သတင်းထုတ်ြပန်ေရး 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း 

က PDF အပါအဝင်အဖဲွအစည်းအမျိးမျိး 

အမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ုဆန်ကျင်လျက် 

ရိှသည့် အဖဲွအစည်းများမှ ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း    ဝင်ေရာက်လိုသူများှင့  ်

ပတ်သက်၍  အသိေပးထုတ်ြပန်ရသည့ ်

အေြခအေနများ၊   ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊    တာဝန်မှကင်းကွာေန 

ေသာ      အေြခခပံညာေရး      ဝန်ထမ်းများ 

ကို    ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်းှင့ ်    PDF 

အမည်ခံ      အကမ်းဖက်သမားများ၏ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကုိလည်းေကာင်း၊

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲအတွက ်

ြမန်မာအသင်း ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ေန

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၆

၂၀၂၂ အာဆီယံ အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ် ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသမီးအသင်းသည ်ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်မ များ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ေန
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