
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၈     ရက်၊      အဂ   ါေန။                                                                                                                                            Tuesday,      21     June    2022          ၁၀၇၇၃

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

စာမျက်ှာ » ၁၈၊ ၁၉

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၉ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၇

ဖတ်စရာယေန

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ြပည်ေထာင်စ ု     အစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန(၁)   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး    အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့်    ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ 

ဥက    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး

အဖွဲေခါင်းေဆာင်      ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့၊်  အဖဲွဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်      ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    အဖွဲဝင် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး 

ှင့်   ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ  အတွင်းေရး 

မှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးမင်းေနာင် 

ှင့်   ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင ်

တပ်မေတာ်(DKBA) စစ်ဦးစီးချပ ်

အဆင့ရိှ်  ေစာစတီး၊   အဖဲွဝင်များ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ ်(DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၀

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ်ဒမီိကုေရစ ီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ် (DKBA) ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွတို ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး 

ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ ်(DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးကစ်။

ရည်မှန်းချက်ထား 

အမဲကိးစား

မဘိ၊ ဆရာ ေကျာင်းသားလငူယ်များ 

ေလာကကို အလှဆင်ရာဝယ်…

အီရတ်ိုင်ငံ၌ ၂၀၂၇ ခုှစ်တွင်

တစ်ေနလ င် ေရနံစည် ရှစ်သန်းအထိ 

တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်
စာမျက်ှာ » ၁၃

လူငယ်ှင့် ဘဝ ေအာင်ြမင်ေရး

ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းှင့်ပင်စင်စားများ၊ ြပည်သူများအတွက် 

တည်ေဆာက်ေပးခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာှင့် အငှား၊ အေရာင်း 

အိမ်ရာများ



        

ဇွန်  ၂၁၊   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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့ ်   ိုင်ငံေတာ်၏ 
ေရှလပ်ုငန်းစ် (၅)ရပ်အနက်မှ “အေရးေပ ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီ
ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ (၂၀၀၈ ခှုစ်)ှင့အ်ည ီလွတ်လပ်ပီး 
တရားမ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွအား ြပန်လည်ကျင်းပ 
၍ အိုင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား 
လ ဲအပ်ေပးိင်ုေရး ေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟသူည့ ်ေရှလပ်ုငန်းစ်ချမှတ်ထားသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံေရးဦးတည်ချက်တွင ်“စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ 
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု   တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး     ဒီမိုကေရစီှင့ ်
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်   ြပည်ေထာင်စုကိုတည်ေဆာက်ေရး”ဟူသည့် 
ဦးတည်ချက်ကိ ုချမှတ်ထားသည်။    အဆိုပါ  ိုင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားေသာ 
လုပ်ငန်းစ်ှစ်ရပ်သည်   ိုင်ငံေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအားလုံး၏ 
ေမ ာ်လင့်ချက်ဆ ၊ ပကတိလိုအပ်ချက်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ယင်းတိုကိ ုလက်ေတွ 
အေကာင်အထည်ေပ လာေအာင် မမိှတ်မသုန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 
စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ရာ 
တွင် ြပည်သူလူထတုစ်ရပ်လုံး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မှသာ အဆင်ေြပေချာေမွ 
စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သလူထူဆု ြဖစ်သည့ ်လွတ်လပ်၍ တရားမ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ
အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ ကျင်းပိင်ုရန်အတွက် နယ်ေြမေဒသ တည်ငမ်ိေအးချမ်း 
မ ရိှရန် လိအုပ်သည်။ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ မရိှပါက တရားမ တေသာ ေရးေကာက်ပဲွ 
များ ြပလုပ်ုိင်မည်မဟုတ်ဘဲ ြပည်သူများှစ်သက်သည့် ြပည်သူကုိယ်စားလှယ် 
အစစ်အမှန်ကိ ုေရးချယ်ိင်ုမည်မဟတ်ုေပ။ လက်နက်ပဋပိက များေကာင့ ်ြပည်သ ူ
များမှာ ေရးေကာက်ပဲွတွင် ပါဝင်ုိင်ြခင်းမရိှသည့်အြပင် ေဘးလွတ်ရာသုိ တိမ်းေရှာင် 
ေနကရပီး ဆင်းရဲဒုက ေရာက်ကရသည်။  ထိုေကာင့ ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 
ငမ်ိးချမ်းေရးသည် ေမ ာ်မှန်းချက်များြပည့ဝ်ရန်အတွက်  အေရးအကီးဆုံးအချက် 
ြဖစ်သည်။

ေဒသတစ်ခ၊ု ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံဖံွဖိးတိးုတက်ရန်အတွက် နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိ 
ေအးချမ်းမ သည်  မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။    ဖွံဖိးတိုးတက်ေနေသာိုင်ငံများကိ ု
ကည့မ်ည်ဆိလု င် တည်ငမ်ိေအးချမ်းသြဖင့ ်အစစအရာရာ အဆင်ေြပေနသည်ကိ ု
ေတွရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သမိုင်းကိုေလ့လာကည့်လ င်  လွတ်လပ်ေရးရပီး 
သုံးလအကာတွင ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ စတင်ေပ ေပါက်လာပီး ပါလီမန် 
ဒမီိကုေရစအီစိုးရလက်ထက်မှစတင်၍ ေခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများက ငမ်ိးချမ်း 
ေရးရရှိေအာင ်နည်းအမျိးမျိးြဖင့ ်ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေအာင်ြမင်မ များရှိသလို မေအာင်ြမင်မ  
များလည်းရိှခဲသ့ည်။ ပထမဒမီိကုေရစအီစိုးရသက်တမ်းကာလတွင် တိင်ုးရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲရှစ်ဖွဲှင့ ်တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာ
တူစာချပ် NCA တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယဒီမိုကေရစီအစိုးရ 
သက်တမ်းကာလတွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွှစ်ဖဲွှင့ ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
ိုင်ခဲ့သြဖင့ ်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ၁၀ ဖွဲှင့်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။ ယခုအခါတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ် 
ဝန်ကီးချပ်၏ ဖတ်ိေခ ချက်အရ တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူများစ၏ု သေဘာထားဆ  
ကိ ု  လက်ခံနားလည်သေဘာေပါက်ကသည့်  တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ 
များသည် ငိမ်းချမ်းေရးစားပွဲဝိုင်းသို လာေရာက်၍ ေတွဆုံေဆွးေွးအေြဖရှာ 
ေနကသည်။

ငိမ်းချမ်းေရး၏ အ ိမပန်းတိုင်သည်  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးြဖစ်ပီး 
ြမန်မာုိင်ငံတွင် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ လံုးဝချပ်ငိမ်းသွားေစေရးြဖစ်သည်။ 
ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုေမ ာ်မှန်း၍ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုေဆွးေွးကရာတွင် တိင်ုးရင်း 
သားြပည်သူများ လုိလားချက်ြဖစ်ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ှင့် ဒီမုိကေရစီှင့် 
ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခံသည့ ် ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကို မူေဘာင်အြဖစ်ရပ်တည်ကာ 
ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆွးေွးညိ  င်းမ များ ြပလပ်ုသွားရမည် 
ြဖစ်သည်။ ကမ ာေပ တွင် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံများရှိကေသာ်လည်း 
ြမန်မာိုင်င ံပထဝီအေနထား၊ လူမျိး၊ သမိုင်းေကာင်းကိုအေြခခံ၍    လိုက်ေလျာ 
ညီေထွရှိမည့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုတည်ေဆာက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

မိမိတိုလိုအင်ဆ များကို လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းြဖင့် ေတာင်းဆိုြခင်းြဖင့် 
မရိင်ုသည်ကိ ုြမန်မာသ့မိင်ုးတွင် အထင်အရှားသက်ေသြပဆိထုားသည်။ ယခအုခါ 
တွင် ိင်ုငေံတာ်အကီးအကှဲင့ ်တိက်ုိက်ုေတွဆုံပီးေနာက် ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် 
ေဆွးေွးအေြဖရှာြခင်း၊ လာမည့က်ာလ၌ ြပလပ်ုမည့ ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် အားလုံး 
ပါဝင်ပီး ြပည်သူေရးချယ်တင်ေြမာက်ေသာ  ြပည်သူကိုယ်စားလှယ်များပါဝင ်
သည့် လ တ်ေတာ်တွင်း၌ ေဆွးေွးအေြဖရှာကြခင်းသည ်ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 
အတွက် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး   ေမ ာ်မှန်းထားသည့်ပန်းတိုင်သို 
ေရာက်ရိှေစမည့ ်ိင်ုငေံတာ်က ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 
ေရှလပ်ုငန်းစ်ှင့ ်ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက်များ  ေအာင်ြမင်စွာ    အေကာင်အထည် 
ေပ လာေစရန် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရှင့်အတူ အားလုံးအတပူါဝင်လက်တဲွ၍ ေဆွးေွး 
ညိ  င်းအေြဖရှာေဆာင်ရက်ကပါရန်      ေလးစားစွာြဖင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါ 
ေကာင်း။      ။

ိုင်ငံေရးပန်းတိုင်သို ေရှး တက်လှမ်း
ေရတာရှည ် ဇွန်   ၂၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ေရတာရှည ်

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာ 

ှစ်တွင် ေကျးရာတစ်ရာလ င် ကျပ်သိန်း 

၁၀၀  န်းြဖင့်     ေကျးရာဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

စီမံကိန်းကို ေကျးရာေပါင်း ၁၄  ရာ၌ 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိသုို လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ကနဦးေရှေြပး   လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ 

စီမံကိန်းအေကာင်းအရာများကုိ မိတ်ဆက် 

ရှင်းလင်းြခင်း၊     အများဆ ှင့်အညီ 

ေကာ်မတဝီင်များေရးချယ်ြခင်းကိ ုယေန  

နံနက်ပိုင်းက ေဇယျသိမ်ေကျးရာအုပ်စု 

ဖျာပုံ     ဇွန်     ၂၀

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲှင့ ် မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန

တိုပူးေပါင်း၍    မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု

ဇွန် ၂၀ ရက် နနံက် ၈ နာရကီ ေရှးေဟာင်း 

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ေကာ်မတီအဖဲွဝင်များဖွဲစည်း

ေအာင်ချမ်းသာေကျးရာ၌ ြပလုပ်သည်။

ေရှးဦးစွာ မိ နယ်ေကျးလက်ေဒသ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန    မိနယ် 

ဦးစီးမှး   ဦးရန်ိုင်ွန်က  ေကျးရာ၌ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 

မည့်      လုပ်ငန်းရည်ရယ်ချက်များကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။   ထိုေနာက ်

ဝန်ထမ်းများက    ေကာ်မတအီရည်အချင်း 

ှင့်ပါဝင်သင့်သူများကို   ရှင်းလင်း 

ေြပာကား၍ အများဆ ြဖင့ ် ေကာ်မတဝီင် 

ေရးချယ်ဖဲွစည်းေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

  ကိုလွင်(ဆွာ)

ဖျာပုံမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ
သမုိင်းဝင်ကျိက မ မ်လိပ်ဥကုန်းဘရုား ကီး 

ဝင်းအတွင်း ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါ    မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲ

ကျင်းပရာတွင ်   ဖျာပုံမိနယ်သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိဦးေဇာ်မင်းထွန်း 

က တာဝန်ရိှသူများထံ ပျိးပင်များ ေပးအပ် 

ပီး ဖျာပုခံိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက   ၊ 

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးဦးတင်လင်း၊   ခိုင် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင် ဒုတိယဗုိလ်မှးကီး 

ိုင်လင်းှင့်  အဖွဲဝင်များ၊   မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

ခိင်ုှင့ ်မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာတာဝန် 

ရှိသူများ၊   မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်း၊     အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ၊  

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှ  ဝန်ထမ်း 

များ၊  မိေပ ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှးများ 

က  က န်းပင် ၁၀၀၊ မေဟာ်ဂနီပင ်၁၀၀၊ 

မာလာလူးကားပင် ၁၀၀၊ မန်ဂျန်ရှား ၂၀၀  

စုစုေပါင်းပျိးပင ်၅၀၀  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။   

             ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၁.၇

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၄.၃

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၂.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၀၃

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၈.၅

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၅၉

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၃၅၆

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၃၁

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၁၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၀

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၅၀၀ ၁,၂၈၄ ၉,၆၇၄,၅၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၆၅၀ ၂,၃၃၄ ၆,၁၉၀,၈၀၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၀ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၅၀ ၈၇၅,၀၀၀

TMH ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၀၀ ၂၅၅,၀၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၈၀၀ ၄,၈၀၀ ၁၆၅ ၇၉၂,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ြဖစ်ကသည့်  ေစာစိန်ဝငး်၊  ေစာေကျာ် 

သန်းေဌးတို တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွတွင်    ငမ်ိးချမ်းေရး

ေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့်   ဒီမိုကေရစီ 

အကျိးြပကရင်တပ်မေတာ်   (DKBA) 

စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှ ိ ေစာစတီး  တိုက 

 တ်ခွန်းဆက်အမှာစကား     ေြပာကား 

ကပီး  တက်ေရာက်လာကသူများက 

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ် 

များကို အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကကာ 

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ပထမေနကိ ုရပ်နားခဲ ့

သည်။ ဒုတိယေန  ေဆွးေွးပွဲကို ဇွန် ၂၁ 

ရက်တွင်   ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်
ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ ်(DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးကစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၂၀

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ   နယ်ေြမ 

အတွင်း  သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး   ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရိှဘ ဲဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာေသာ PDF အဖဲွဝင်များကုိ  ၎င်းတုိ၏ 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသုိ ထပ်မလံ ဲေြပာင်းေပးအပ် 

ြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

စလင်းမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံးှင့ ်ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး   ေတာင်ငူမိရှ ိ   ခိုင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးခန်းမတို၌          ြပလုပ်ကရာ 

သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်များမှ ဒတုယိတိင်ုးမှး 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက် 

လာသူများှင့်  ၎င်းတို၏  မိဘအုပ်ထိန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဦးစွာ ဒုတိယတိုင်းမှးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်PDF အဖွဲဝင်များ

၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထ ံထပ်မံလ ဲေြပာင်း ေပးအပ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး သံတွဲခိုင်ှင့် ေကျာက်ြဖခိုင ်
ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲဝင်များှင့ ်ေတွဆုံ

သံတွဲ    ဇွန်    ၂၀

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    

ဦးသိန်းစိုးသည်   အဖွဲဝင်  ဦးေအာင်ေစာဝင်းှင့ ်

ေဒ ုြမဇံတုိှင့်အတူ ယမန်ေနနံနက်တွင်  သံတဲွမိ 

သိုေရာက်ရှိပီး    ခိုင်/မိနယ်     ေရးေကာက်ပွ ဲ  

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးတည်ေဆာက်မည့ ် ေြမေနရာများ 

ြဖစ်သည့်  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်    စီမံကိန်းလမ်းရှိ 

နယ်ေြမေဒသတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒ 

ဆိုင်ရာပုဒ်မများကို ရှင်းလင်းေဆွးေွး ေြပာကား 

သည်။ ထိုေနာက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ခဲ့သည့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ 

စလင်းမိနယ်အတွင်းမ ှPDF အဖွဲဝင်  အမျိးသား 

သုံးဦးှင့် ေတာင်ငူမိနယ်အတွင်းမ ှPDF အဖွဲဝင် 

အမျိးသား ေြခာက်ဦးတိုကို ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ပီး ၎င်းတို၏  မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို 

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးကသည်။

 ကိဆိုလက်ခံသွားမည်

PDF အပါအဝင်     အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတို 

အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ေရှလပ်ုငန်းစ်များတွင် ပါဝင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရး သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို လက်နက် 

အပ်ံှပီး     ြပည်သူဘဝသုိြပန်လည်ဝင်ေရာက်မည် 

ဆိုပါက         ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ထတ်ုြပန်ထားရိှရာ PDF အဖဲွဝင် 

များအေနြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှက 

သြဖင့်     သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက  ၎င်းတုိ၏ 

မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထသံို လ ဲေြပာင်းအပ်ံှေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေြမေနရာှင့် အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် ဒွါရာဝတီ တံတားဦး 

ခိင်ုအားကစားကွင်းရိှ ေြမေနရာများကိ ုသွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက် သံတွဲခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌   သံတွဲခိုင်ှင့ ်

ေကျာက်ြဖခိင်ုတိုမှ ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ 

ုံးဝန်ထမ်းများ၊     သံတွဲခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   ှင့်  အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ သံတဲွခုိင်/မိနယ် ေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ      အဖွဲဝင(်ဌာနဆိုင်ရာ)များှင့် 

ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုံစ်  ေကာ်မရှင်ဥက   က   ိုင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်  ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ် ချမှတ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ ၊    လူဦးေရစာရင်း 

ေကာက်ယူပီးစီးမ ၊ မဲဆ ရှင်စာရင်းများမှန်ကန်စွာ 

ြပစုေရးဆိုင်ရာများ၊ PR စနစ်ြဖင့် ေရးေကာက်ပွဲ 

ေြပာင်းလဲကျင်းပေပးမည့ ်     အေြခအေနများှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒဆိုင်ရာများကို 

မှာကားသည်။

ေဆွးေွးမှာကား

ဆက်လက်၍  သံတဲွခုိင်ှင့်  ေကျာက်ြဖခုိင် 

ေရးေကာက်ပဲွအရာရိှတုိက လူဦးေရစာရင်း ေကာက်ယ ူ

ပီးစီးမ ှင့် မဲစာရင်းြပစုပီးစီးမ ၊ ုံးတည်ေဆာက ်

ေရးအတွက် ေြမေနရာရရှိမ ၊  ုံးေဆာက်လုပ်ပီးစီး 

မ ှင့်  ခိုင်/မိနယ်   ေရးေကာက်ပွဲအရာရှိများက 

ုံးလိုအပ်ချက်များ၊   ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များကို 

တင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်  

ဥက   က   လိုအပ်သည်များကိ ု   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။   ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် (ရခိုင်ြပည်နယ ်

တာဝန်ခ)ံ ေဒ ြုမဇကံ လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့စွ်က် 

ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ေတွဆုပဲွံအပီးတွင် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ဥက   ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားသည် သတဲွံခိင်ု 

ှင့ ်မိနယ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွံုးများကုိ 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။      

                       သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်တွင် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်သူများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းှင့် 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏သားသမီးများအား ပညာသင်စရိတ်ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၀

ြပန်ကားေရး     ဝန်ကီးဌာန 

၂၀၂၁-၂၀၂၂     ပညာသင်ှစ် 

တက သိလ်ုဝင်တန်း  ေအာင်ြမင်သ ူ

များအား  ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းှင့ ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် 

ဝန်ထမ်းများ၏    သားသမီးများ 

အား ပညာသင်စရိတ ်ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ြခင်း     အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်     ၁၀   နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးှင့ဇ်နီး 

ေဒ ခင်ေဆွဝင်း၊   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရဲတင့်ှင့်ဇနီး       ေဒ ဝင်းရီ၊ 

အမဲတမ်း        အတွငး်ဝန် 

ဦးမျိးြမင့်ေမာင်ှင့်ဇနီး၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

အကီးအကမဲျား၊ တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ေကျာင်းသား        မိဘများှင့ ်

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားကုိ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားက ြမန်မာေ့ကျာင်း 

သီချင်းြဖင့်    သီဆိုဖွင့်လှစ်ပီး 

“စန်ိပွင့ပ်မာ လင်းလက်ပါ” ဗဒီယီိ ု

ကလစ်ကို ဖွင့်လှစ်ြပသသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က အမှာစကားေြပာကားရာတွင် 

လူငယ်ဆိုသည်မှာ အနာဂတ်၏  

ေခါင်းေဆာင်များ    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယေနလူငယ်  ေနာင်ဝယ်လူကီး 

ဆိုိုးစကားအတိင်ုး ေနာင်တစ်ချန်ိ 

လူကီးြဖစ်လာကမည့၊် ိင်ုငေံတာ် 

၏     ပခုံးေြပာင်းတာဝန်များကိ ု   

လက်ဆင့်ကမ်းရယူကမည့် ထူးခ န် 

သည့ ်    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ    

လူငယ်များအား  အသိအမှတ်ြပ 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းှင့ ်    ၂၀၂၂- 

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်   ေကျာင်းေန 

ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား    ပညာ 

သင် ေထာက်ပ့ံေကးေပးအပ်သည့် 

အခမ်းအနားြဖစ်၍  ကျက်သေရ 

မဂ  လာအေပါင်း ေဝဆာခေညာင်း 

သည့် အခမ်းအနားြဖစ်ေကာင်း။ 

လငူယ်များသည် အများအကျိး၊ 

ိင်ုငံအ့ကျိးကိ ုမည်ကဲသ့ို  သယ်ပိုး 

ေဆာင်ရက်မည်ဆိုသည် ့    စိတ် 

တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင ်

ေရးှင့်   ပညာရည်ြမင့်မားေရး 

ဟူသည့်  ဦးတည်ချက်ကို  ချမှတ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ကာ အေလး 

ထား     ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများက 

သွင်ှင့်    မြဖစင်ထက ်  တိုအား 

ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီးက 

ပညာသင်    ေထာက်ပံ့ေကးှင့ ်

စာေရးကိရိယာများကုိ   ပံုိှပ်ေရး 

ှင့်      ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ 

မအိသ ာဦးှင့်     မဖိးအိမွန်၊ 

ှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးြဖင့ ်ထူးခ န် 

စွာ ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ် မလ  င်စံမိုး 

တိုကိုလည်းေကာင်း ဂုဏ်ြပဆု 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ထိုေနာက် အမတဲမ်းအတွင်းဝန် 

ှင့်  ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ 

က   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ် 

ှစ်ဘာသာ၊ တစ်ဘာသာ ဂဏ်ုထူး 

ြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

ှင့်   စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်က 

သည်။ 

ယင်းေနာက်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပညာသင်ှစ်တွင ်      ဂုဏ်ထူး 

ေြခာက်ဘာသာြဖင့်  ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်     မြဖစင ်

သက်မှးက      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား ေကျးဇူး 

တင်စကား       ေြပာကားပီး 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက 

“ေကျာင်းေတာ်မှသည် ေကာင်းကျိး 

ေမ ာ်ရည်”ေတးသီချင်းြဖင့ ်သီဆို 

ေဖျာ်ေြဖကသည်။

ယေနကျင်းပသည့ ်    အခမ်း 

အနားတွင် ဝန်ကီးဌာနတစ်ခလုုံးမှ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၂၇၉၅ 

ဦးအတွက်   ပညာသင်ေထာက်ပံ ့

ေကးေပးအပ်မ        ေငွကျပ် 

၁၃၉၉၉၀၀၀   ှင့်     ေငွကျပ် 

၁၄၃၈၀၀၀၀ တန်ဖုိးရိှ ဗလာစာအုပ် 

၃၅၉၅   ဒါဇင်ကို လည်းေကာင်း၊    

တက သိလ်ုဝင်တန်း ေအာင်ြမင်သ ူ 

၁၀၂  ဦးအနက် ိုးိုးေအာင်ြမင်သ ူ 

၅၇ ဦးအား တစ်ဦးလ င်   ေငွကျပ် 

ငါးေသာင်း၊   တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် 

၂၅ ဦး၊ ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်

ခုနစ်ဦး၊ သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်

၁၀ ဦး၊ ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်

ှစ်ဦး၊ ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် 

တစ်ဦး တိုအား  ဂဏ်ုထူးတစ်ခလု င် 

တစ်ဘာသာ ေငွကျပ်  တစ်သိန်း န်း 

ြဖင့ ်ချးီြမင့ေ်ငကွျပ်   ၁၁၁၅၀၀၀၀  

ကုိလည်းေကာင်း        ချးီြမင့်ခ့ဲပီး 

စစုေုပါင်း ေထာက်ပံခ့ျးီြမင့ေ်ငကွျပ် 

၃၉၅၂၉၀၀၀   ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

မွန်းလဲွပုိင်းတွင်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားှင့ ် ၎င်းတို၏ မဘိ 

များသည်   တပ်ကုန်းမိရိှ  ြမန်မာ ့

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌ ုပ်သံ

ထတ်ုလ င့မ် ဆိင်ုရာများှင့ ်ြမန်မာ ့

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား စိန်ရတု 

ြပတိုက်တိုတွင ် ကည့် ေလ့လာ 

ကသည်။

ကည့် ေလ့လာ

ေရှးဦးစွာ    ြမန်မာ့အသံှင့် 

ပ်ုြမင်သံကား   န်ကားေရးမှး 

ချပ်  ဦးရဲိင်ုက  ေလလ့ာေရးအဖဲွ 

အား  ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားပီး  ေလ့လာေရးအဖွဲ 

များသည်    ပင်မအေဆာက်အအံု 

အတွင်းရှိ     ုပ်သံထုတ်လ င့်မ  

ဆိင်ုရာများကိ ုကည့် ေလလ့ာက 

သည်။

ယင်းေနာက်   ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတုြပတိုက် 

အတွင်း ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေခတ်အဆက်ဆက်      ုပ်သံ 

ထုတ်လ င့်မ များတွင်   အသုံးြပ 

ခဲသ့ည့ ်စက်ပစ ည်းများ၊ တိက်ုိက်ု 

ထုတ်လ င့်ေရး   ေမာ်ေတာ်ယာ် 

များ၊ သတင်းတင်ဆက်မ  ပံုစံငယ် 

များ၊ ေခတ်အဆက်ဆက် ထုတ်လ င့် 

တင်ဆက်ခဲ့သည့်  အစီအစ်များ 

တွင်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲသ့မူျား၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊  တူရိယာ 

ပစ ည်းများ၊    သတင်းစတဒူယီိခုန်း 

များ၊       ေရဒီယိုအစီအစ်တွင်      

အသုံးြပခဲ့သည့ ်   ေခတ်ေဟာင်း 

ဓာတ်ြပားများှင့ ်  အြခားအသုံး 

အေဆာင်ပစ ည်းများ     စသည့် 

စုစုေပါင်း ြပခန်း ၄၀ တွင် ခင်းကျင်း 

ြပသထားမ များအား    ကည့်  

ေလ့လာကသည်။     သတင်းစ် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ၂၀၂၂ ခုှစ်  တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွတွင် ေြခာက်ဘာသာ  

ဂုဏ်ထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်မြဖစင်သက်မှးအား ဂုဏ်ြပဆု ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးရတဲင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ်  တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် သံုးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်မဖူးြပည့်စိုးစံအား ဂုဏ်ြပဆု ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး၏ဇနီး ေဒ ခင်ေဆဝွင်း  ၂၀၂၂ ခှုစ်  တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် 

သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်မေအးသုခစံအား ဂုဏ်ြပဆု ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

တည်ရိှေနရန်        လိအုပ်ေကာင်း၊ 

ဘဝအတွက်      ရည်ရယ်ချက်၊    

ရည်မှန်းချက်များ  ထားရှိရမည ်

ြဖစ်ပီး ထားရိှသည့ ်ရည်မှန်းချက်၊ 

ရည်ရယ်ချက်များ ြဖစ်လာေစရန်၊ 

လမ်းေကာင်း    မေပျာက်ေစရန ် 

တစုိက်မတ်မတ်    ကိးစားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

အဓိကအေရးအကီးဆုံး

ိုင်ငံေတာ်     အေနြဖင့်လည်း 

ပညာေရးက  ကိ ု   အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာငး်၊ 

ေခတ်မီဖွံဖိး     တိုးတက်သည့ ်

ဒီမိုကေရစ ီ     ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်

တည်ေဆာက်ရာတွင်   ပညာရည် 

ြမင့်မားေရးသည ်  အဓိကအေရး 

အကီးဆုံး    ြဖစ်သည့်အတွက ်

ိုင်ငံေတာ်      အစိုးရအေနြဖင့ ်

ကိုယ်စီကိးပမ်းမ များြဖင့် ိုင်ငံ 

အတွက် အားကုိးအားထားြပထုိက် 

သည့်   လူငယ်များြဖစ်လာေစရန်    

ကိးပမ်းသွားကေစလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက    ပညာသင်ေထာက်ပံ ့

ေကးှင့်   စာေရးကိရိယာများကုိ 

ဝန်ကီးံုး၊ ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင် 

သံကား၊ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရး      ဦးစီးဌာနတိုမှ 

ကိယ်ုစားလှယ်များအား   ေပးအပ် 

ပီး   ၂၀၂၂  ခုှစ်  တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပွဲတွင ်    ေြခာက်ဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာ ေအာင်ြမင် 

ခဲ့သည့်       မြဖစင်သက်မှး၊ 

ေလးဘာသာဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န် 

စွာ ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့် မဆုြမတ ်

သတင်းှင့်  စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတုိ 

မှ ကုိယ်စားလှယ်များအား ေပးအပ် 

ပီး  ၂၀၂၂   ခုှစ်  တက သုိလ်ဝင် 

စာေမးပွဲတွင်      သုံးဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာ ေအာင်ြမင် 

ခဲ့သည့်   မဖူးြပည့်စိုးစံ၊  မြဖသန်  

ထွန်းှင့် ေမာင်ေအာင်ေသာ်တုိအား 

ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး၏ဇနီး ေဒ ခင်ေဆွဝင်းက 

၂၀၂၂ ခှုစ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ 

တွင်     သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့ ် 

ထူးခ န်စွာ      ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ် 

မေအးသုခစံ၊ မတင့်တင့်မိုးဦးှင့ ်

မသဲဧကရီထွန်း     တုိကုိလည်း 

ေကာင်း၊    ဒုတိယဝန်ကီး၏ဇနီး 

ေဒ ဝင်းရကီ  သံုးဘာသာဂုဏ်ထူး 

ြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ် 



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၀

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး  ဦးေရ ေလးသည်    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး ဦးမျိးေအာင်ှင့အ်တ ူဇွန်  

၁၉ ရက်တွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ 

ကန်ုစည်စီးဆင်းမ  သွက်လက်ြမန်ဆန်ေစေရး၊ B.O.T 

စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေသာ   လမ်း၊ တတံားတိုးတက်မ  

တိုကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်  အဖွဲသည ်

Oriental Highway ကုမ ဏီမှ  မ ေလး- ြပင်ဦးလွင် 

(အတက်/အဆင်း)လမ်းပိင်ုးကိ ု  ကတ ရာကွန်ကရစ် 

(AC)ပီးစီး၍  ထိန်းသိမ်းေနမ ကို  လည်းေကာင်း၊ 

ြပင်ဦးလွင်မိတွင်း ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် 

ှင့်   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး   လွယ်ကူေချာေမွ  

ေစရန်   မိေရှာင်လမ်းတိုးချဲရန်အေြခအေနတိုကိ ု

လည်းေကာင်း လမ်းတစ်ေလ ာက်ကည့်  စစ်ေဆးပီး 

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်ေသာ မ ေလး-ြပင်ဦးလွင ်

လမ်းမကီးှင့ ် ချတိ်ဆက်သည့် ဇီးပင်ကီးမီးသတ်

သင်တန်းေကျာင်းအဝင်လမ်း      အေြခအေနကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  ယခု 

လမ်းကိ ု အသုံးြပေနသည့် ေကျးရာေနြပည်သူများ 

သွားလာေရး လွယ်ကအူဆင်ေြပေစရန် လမ်းအဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်းှင့ ် လမ်းတိုးချဲြခင်းကိ ု  ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  လမ်းတိုးချဲြခင်းှင့်အတူ  

Box Culvert  များကုိလည်း တစ်ပိင်တည်း ချဲေပးရန် 

လိုေကာင်းှင့်      တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့်  လိုအပ်သည်များ 

တင်ြပေဆာင်ရက်ရန ်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် 

အန်ုးေချာ - ေရ စာရ ံ- ဘယ်လင်းလမ်းေပ ရိှ  အရှည်  

ေပ ၆၆၀ ဒု  ဝတီတံတား(ေရ စာရံ)သို ေရာက်ရှိပီး 

တတံားများ ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲစရန် ကံခ့ိင်ုမ ှင့် 

သန်ရှင်းသပ်ရပ်လှပေစေရး  အမဲမြပတ်စစ်ေဆး 

ေပးရန် မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေသာ်တာဝင်းကမု ဏမှီ  B.O.T စနစ်ြဖင့ ် ေဆာင်ရက် 

ေနေသာ အရှည် ၂၁ မိင်ု ၅ ဖာလုရိှံ အန်ုးေချာ- ေရ စာရ ံ

- ဘယ်လင်းလမ်းကိ ု စက်ယ ရားများြဖင့ ်ေအာက်ခံ 

အမာခံလမ်းအဆင့်ရရိှေအာင် ညိကိတ်ြခင်း၊ မိုင်တုိင် 

အအမှတ်(၀/၀)မှ (၀/၃)အထိ    ၂၄ ေပ အကျယ် 

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်ဆည်မိတွင်း   ယာ်ေကာ 

ပိတ်ဆိုမ ှင့်     ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစရန ်

ေကျာက်ဆည်မိေရှာင်လမ်း ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ှင့် 

အဆိုပါလမ်းေပ ရှိ  အရှည်ေပ  ၂၁၀၊    ယာ်သွား   

လမ်းအကျယ်  ေပ ၈၀  ေဇာ်ဂျတီံတားအမှတ်(၂) 

တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ကို လည်းေကာင်း  လိုက်လံ 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများအား  လုပ်ငန်း 

လိုအပ်ချက်များ မှာကားသည်။

မှာကားခဲ့

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည်   ေသာ်တာဝင်းကုမ ဏီမှ   B.O.T   စနစ်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေသာ ရန်ကုန်-ပဲခူး-ေတာင်ငူ- မ ေလး 

ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး  ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားရိှမ  

ကိုလည်းေကာင်း၊  မိုင်တိုင်အမှတ်(၃၆၀/၃)ရှိ 

ယခင်တံတားေဟာင်းှင့်   ကပ်လျက်ေနရာတွင ်

အရှည်ေပ ၂၀၀၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ်ေပ ၄၀ ေရဝန်း 

တံတားသစ်တည်ေဆာက်ေနမ ကို   လည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး    တံတားှစ်စင်းယှ်လျက ်

တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်၍ ေရစီးလမ်းေကာင်း ေသချာ 

တွက်ချက်ပီး ေဆာင်ရက်ရန်၊ ဘိုးပိုင်တူးရာတွင်လည်း 

သတ်မှတ်အနက်ရရှိရန်ှင့် အရည်အေသွး၊ စံချနိ် 

စံ န်းြပည့မ် ီေအာင်ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ရာသီဥတုအေြခအေနအရ ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်

ေရကီးေရလ ံမ များှင့်စပ်လျ်း၍ အလျင်အြမန်

တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၀

ရာသဦတအုေြခအေနအရ ြဖစ်ေပ လာိင်ုသည့် 

ေရကီးေရလ ံမ များှင့်စပ်လျ်း၍  အလျင်အြမန ်

တုံြပန်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု

ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် လမူ ၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး၀န်ကီးဌာန ဝန်ကီးံုး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ုက  သဘာဝေဘးစမီခံန်ခဲွမ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ကိတင်ြပင်ဆင်မ သည်  အဓိက 

အေရးကီးေကာင်း၊ ေကာင်းမွန်စွာ  ကိတင်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ထားိုင်ပါက   ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များ 

ေလျာန့ည်းိင်ုမည် ြဖစ်ေကာင်း၊  ယခ ုလက်ရိှအေြခ 

အေနအရ ြမစ်ေရအေြခအေနများကိုကည့်ပါက 

ြမစ်ကီးနား၊ ဗန်းေမာ်၊ ေရ ကူမိတိုတွင် စိုးရိမ်ေရ 

မှတ်များသို  နီးကပ်ေနသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊  

မိုးေလဝသှင့်  ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာနက 

လည်း  စိုးရိမ်ေရမှတ်များသို  ေရာက်ရိှုိင်ေကာင်း 

ထုတ်ြပန်ထားသည်ကုိ ေတွရေကာင်း၊  တုတ်ုိင်ငံ 

ဘက်တွင်လည်း ေရကီးမ များြဖစ်ေပ ေနသည်ကို 

ေတွရသြဖင့ ်ယခုှစ် မိုးရာသီကာလတွင ် ေရကီး 

ေရလ ံမ များ  စတင်ြဖစ်ေပ လာိင်ုသည့ ်အေြခအေန 

များကို ေတွရပါေကာင်း။

 ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရန်လို

ေရကီးေရလ ံမ ှင့်  ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ေပ  

တတ်သည့်  အ ရာယ်များြဖစ်ေပ ိုင်မ ကိုလည်း 

အေလးထားေဆာင်ရက်ထားရန်လုိေကာင်း၊ ယခင် 

အေတွ အကံများ၊ စမီခံျက်များလည်း ရိှပီးြဖစ်သြဖင့ ်

စီမံချက်များအတိုင်း  ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

များသိုလည်း တင်ြပေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

များှင့ ်ပူးေပါင်း ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဦးစီးမှးုံးများအေနြဖင့ ်

မိမိလက်ေအာက်ရှ ိခိုင်၊  မိနယ်ုံးများကိုလည်း 

ေရေဘးအ ရာယ်ကိတင်ြပင်ဆင်မ ၊     တုံြပန် 

ေဆာင်ရက်မ တိုအတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်ေနေစေရး 

  းေဆာ်၊ ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ကရန် လိုေကာင်း၊ 

လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများှင့်လည်း ချတ်ိဆက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊   အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

အတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများကိ ု Check List 

များြဖင့ ်   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရန်လိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု 

က ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများ အဆင်သင့ြ်ဖစ်ေစေရး 

ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊  ယခုကာလတွင် သာမန် 

အချနိ်ထက်  ပိုမိုဂုြပေဆာင်ရက်ထားကရန  ်

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ အေရးေပ အေြခအေနစီမံခန်ခွဲမ  

ဗဟိဌုာနမှ  ဌာနကီးမှးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ဦးစီးမှးများက က  အလိက်ု ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်က ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍  တက်ေရာက်လာသူများက ဝိုင်း

ဝန်းေဆွးေွးတင်ြပကပီး    ေဆွးွးတင်ြပမ  

များအေပ  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ် ဒတုယိဝန်ကီး 

တိုက လုိအပ်သည်များေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးသည်။

ကချင်ြပည်နယ်  ေရ ကူမိ၊  ဗန်းေမာ်မိှင့ ်

ြမစ်ကီးနားမိတိုတွင ်   ယခု    ရက်ပိုင်းအတွင်း                   

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင့ ်ြမစ်ေရ၊ ေချာင်းေရ 

ြမင့်တက်မ များြဖစ်ေပ ပီး အနိမ့်ပိုင်း  ရပ်ကွက်၊         

ေကျးရာများသို  ေရဝင်ေရာက်မ များြဖစ်ပွားခဲ့ရာ 

ယေန  အေြခအေနအရ ေရ ကူမိတွင ်အိမ်ေထာင်စ ု 

၁၆ စ၊ု လဦူးေရ ၆၉ ဦး၊ ဗန်းေမာ်မိတွင် အမ်ိေထာင်စ ု

၂၆၉ စု၊ လူဦးေရ ၁၀၂၂ ဦး၊ ြမစ်ကီးနားမိတွင် 

အိမ်ေထာင်စု ၁၇ စု၊ လူဦးေရ  ၈၉ ဦး   စုစုေပါင်း 

အမ်ိေထာင်စ ု၃၀၂ စ၊ု လဦူးေရ  ၁၁၈၀ တိုကိ ုဘန်ုးကီး 

ေကျာင်း၊ ဓမ ာုံ၊ ရပ်ကွက်ုံး စသည့် ေဘးလွတ်ရာ 

ေနရာများသို  ေခတ ေရ ေြပာင်းထားပီး    ကချင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့ ်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ

ခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာနတုိက ေထာက်ပ့ံကူညီမ များ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ေလာက်ကိုင်မိ၌ အသိပညာေပးေဟာေြပာပွ ဲကျင်းပ

ေလာက်ကိုင ်     ဇွန်      ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)  ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ 

ေလာက်ကုိင်မိ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ပညာေရးှင့ေ်လက့ျင့ေ်ရး 

ဦးစီးဌာန  နယ်စပ်ေဒသတုိင်းရင်းသားလူငယ်များ   ဖံွဖိးေရးသင်တန်း 

ေကျာင်း၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ  မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့်    တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးေန အထိမ်းအမှတ်အကိ  အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွ         

ှင့်  မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ှင့်  သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ ်   

ပတ်သက်၍  အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် 

ကျင်းပသည်။ 

ဦးစွာ     ြပန်ကားေရးှင့်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေဒ ေရ စင်ဖိးက  မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ ေကာင့်  ြဖစ်ေပ ိုင်ေသာ 

စတ်ိပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာဆုိးကျိးများအေကာင်းကုိ အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာသည်။ ဆက်လက်၍ ေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ 

ဦးခွန်ေကျာ်ထီးက သဘာဝေဘးအ ရာယ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေရေဘး၊ 

ေလေဘး၊မိုးကိးေဘး၊ မုန်တိုင်းေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေပ ပါက ကိတင် 

သတိြပ ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်အချက်များ၊  လုိက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် 

အချက်များကုိ အသိပညာေပးေဆွးေွးေဟာေြပာကာ    ေရေဘးပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များကို ြဖန်ေဝေပးသည်။       မိနယ(်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ထီေပါက်သလိုေပျာ်ေသာ    ေပျာ်ရ င်မ ခံစား 

ချက်မျိး မခံစားရသည်မှာ ကာေတာင့်ကာခဲ့ပီ။ 

ချစ်သဆူကီ အေြဖရေသာေန၊ ရှင်လင်ိြပန်ေသာေန၊ 

ေထာင်ကထွက်ေသာေန၊        ထိမ်းြမားမဂ  လာ 

လက်ထပ်ပဲွဆင် ဲေသာေန  သိုမဟတ်ု  မဂ  လာဦးည 

စသည်ြဖင့် စိတ်လ ပ်ရှားရေသာ အမှတ်တရအချန်ိ 

ကာလမျိးေတ ွရိှတတ်ကေပသည်။ ရာထူးတိုးြခင်း၊ 

စာေပဆုရြခင်းများသည်လည်း ဝမ်းသာခဲ့ရပါ၏။ 

ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်ကိစ ၊ ကိုယ့်အတွက်ဟုဆိုရမည့ ်

ေပျာ်ရ င်ြခင်းမ သာ။

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ

ေအာင်စာရင်းအေကာင်း

၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန     (ေသာကာေန )တွင် 

မိမိေပျာ်ရ င်ရြခင်းကား ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ေရး 

ကိယ်ုတာ ဘာမ မပါ။ ထိေုနနနံက်က သွားေဆးက ု

ဌာန၊ ေဆးုသံိုသွားေရာဂါ သွားြပရသည်။ ဆရာဝန် 

ှင့်   စကားေြပာရင်း    တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းအေကာင်း၊ သနူာြပဘယ်သဘူယ်ဝါ 

၏   သမီးေအာင်ေကာင်း၊   သူေဆွမျိးေတွရှိရာ 

(ေဒါက်တာတို)ြပည်နယ်တစ်ခုမှ  သူတိုြပည်နယ် 

သည် တစ်ုိင်ငံလံုးမှာ ၅၇ ဒသမ ၂၁ ရာခုိင် န်းြဖင့် 

ေအာင်ချက်အေကာင်းဆုံးအေြခအေနကိ ု   သိရှိရ 

ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်ေဒါက်တာက ဝမ်းသာအားရ 

ေြပာြပသည်။ လမ်းမှာေတွရသည့် မတ်ိေဆတွစ်ဦး 

ကလည်း သူသားစာေမးပဲွေအာင်ေကာင်း လာေြပာ  

သည်။ ဝမ်းသာြခင်းက မုဒိတာြဖင့ ်ကူးစက်မ ေဝ 

ခံစားရသည်။

အမ်ိမှာလာေရာက်ကညူလီပ်ုကိင်ုေပးေနေသာ 

ေတာက      ေဆွမျိးတူမေလးကလည်း       ယေန  

တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွမှာ သဂူဏ်ုထူး တစ်ဘာသာ 

ြဖင့်   ေအာင်ြမင်ေကာင်း    မ  ရေသာမျက်ှာြဖင့ ်

လာေြပာသည်။ အညာကဇာတိရာမှ  ှမဝမ်းကွဲ 

တစ်ေယာက်ကလည်း   ဘယ်သူဘယ်ဝါ၏သမီး 

တစ်ဘာသာ(ေဘာဂေဗဒ)ဂဏ်ုထူးပါပီး ဆယ်တန်း 

စာေမးပဲွ ှစ်ချင်းေပါက် ေအာင်ေကာင်း ဖုန်းထဲမှာ 

ဝမ်းသာတက်က ေနေသာေလသံြဖင့်   အသိေပး 

သည်။ ေကျးရာမှာ ဒါမျိးကရှား၏။

ကျ ံးသူေတွ ဘယ်သူေတွရိှေလသနည်းေတာ့ 

မသိ။ မိမိယေနထိေတွ သိရှိရသမ ကေတာ့ အပံး 

ပန်းေတွ  အပိင်အဆိုင်ေဝေနကေသာ   မဂ  လာ 

သတင်းေတွချည်း ကားေနရေပသည်။

၂၀၂၂ ယခုှစ် တက သုိလ်ဝင်တန်းေအာင်စာရင်း 

မှာ ှစ်တိင်ုးကထက် သသိသိာသာေအာင်ချက် န်း 

ပိုေကာင်းသည်ဟ ုထင်မိပါသည်။ ေအာင်ချက် ၄၆ 

ဒသမ ၈၈ ရာခိုင် န်းဟု သိရေပသည်။ ဆယ်တန်း 

စာေမးပွဲေြဖဆိုသူေပါင်း  တစ်ိုင်ငံလုံးမှလူဦးေရ 

၂၈၁၇၅၁ ဦး(ှစ်သန်ိးရှစ်ေသာင်းေကျာ်)ရိှခဲပ့ါသည်။ 

ေအာင်ြမင်ေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရ 

၁၃၂၀၇၇ ဦး (တစ်သိန်းသုံးေသာင်းေကျာ)် ရှိသည် 

ဆို၏။     လူငယ်ေကျာင်းသားေမာင်မယ်ေပါင်း 

တစ်ေသာင်းေကျာ ်တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင ်

ြခင်းသတင်းကား လ  က်လ  က်လဲှလဲှ ဝမ်းသာေပျာ်ရ င် 

စရာေကာင်းေသာေန  အမှန်ပါတည်း။ စာေမးပွဲ 

ေအာင်ေသာ လူငယ်တစ်ဦးချင်းစီှင့် သူတို၏မိဘ 

ှစ်ပါး၊ သူတို ဆရာ ဆရာမများ၊ ေဆွမျိး၊ ရပ်ရာ 

အသိုက်အဝန်းများပါ ေပျာ်ရ င်မ ေတွ ပျံှံကူးစက ်

လာကသြဖင့ ်စာေရးသအူပါအဝင် မသိားစတုစ်အမ်ိ 

လုံးပင် ေပျာ်ရ င်ေနမိပါေတာ့သည်။ မျက်ှာေတွ 

ကည်လင်၊ စကားသေံတပွိကုျယ်၊  ရယ်ေမာသမံျား 

မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးလည်း    ေအာင်ချက် 

ေကာင်းလှသည်ဟု သတင်းရ၏။ ၄၉ ဒသမ ၉၂ 

ရာခိုင် န်းဆိုေတာ့   ၅၀ ရာခိုင် န်းဟုပင် ဆိုိုင် 

ပါ၏။ ပိ၍ုထူးြခားသည်မှာ မ ေလးမိ အမှတ်(၁၆) 

အထက်တန်းေကျာင်းမ ှမအိမ့်မှးခင်သည ်ရမှတ် 

၅၅၈ မှတ်ြဖင့် ပထမရရှိြခင်းြဖစ်၏။ သူက သိပ ံ 

ရည်မှန်းချက်ထား အမဲကိးစား
ဘာသာတဲွမှာ ပထမရသူလည်းြဖစ်၏။ ဘာသာတဲွ 

အလိုက် တစ်ိုင်ငံလုံးမှာ  ပထမရသူများလည်း 

ထူးခ န်ကပါေပသည်။

ဝိဇ ာဘာသာတဲွအမှတ်အများဆံုး ပထမရရိှသူ 

မှာ က န်းလှမိနယ် သစ်ရာမိင ်အထကမှ ၅၃၄ 

မှတ်ရသူ မငိမ်းမိုမိုထွန်း ြဖစ်ေလသည်။

ဝိဇ ာသိပ ံဘာသာတွဲအမှတ်အများဆုံး ပထမ 

ရရှိသူမှာ ဘီးလင်းမိနယ် ေတာင်စွန်းအထကမ ှ

၅၂၂ မှတ်ရသူ ေမာင်ဆန်းဝင်းေနာင်ြဖစ်ေပသည်။

မအိမ့်မှးခင်(မ ေလး)၊      မငိမ်းမိုမိုထွန်း 

(က န်းလှ)ှင့် ေမာင်ဆန်းဝင်းေနာင(်ဘီးလင်း)တို 

ကဲ့သို အမှတ်အများဆုံး ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦး အမည် 

စာရင်းများကုိလည်း လက်ကုိင်ဖုန်းထဲက တယ်လီ 

ဂရမ်(Myanmar Update News)    သတင်းမှာ 

စာရင်းဇယားြဖင့ ်ေဖာ်ြပထုတ်ြပန်ေပးထားသည်။

ေကျာင်းသ ူမအိမ့်မှးခင်၏စကားသံ

ေကးမုံသတင်းစာတွင ်     ေဖာ်ြပထားေသာ 

မ ေလးအထက(၁၆)မှ  ယခုှစ်တက သိုလ်ဝင ်

စာေမးပွဲတွင ်    တစ်ိုင်ငံလုံး   ေအာင်ြမင်ကသ ူ

၁၃၂၀၇၇ ဦးမှ အမှတ် ၅၅၈ မှတ်ြဖင့် ပထမစွဲေသာ 

ေကျာင်းသ ူမအိမ့်မှးခင်၏    စကားသံကလည်း 

မှတ်သားစရာေကာင်းသည်။

 “ဒီလိုေအာင်ြမင်ဖိုအတွက် စာသင်ှစ်အစ 

ကတည်းက တစ်ေနစာတစ်ေန မှန်မှန်လပ်ုတဲအ့ြပင် 

သင်ပီးတဲစ့ာေတကွိလုည်း   အချန်ိမှန်ြပန်ေလက့ျင့် 

ပါတယ်။ သမီးက ကေလးဘဝကတည်းက အခု 

အချန်ိအထ ိစာေတသွင်ကားေပးတဲ ့ဆရာ ဆရာမ 

ေတွ၊    ယခု    တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲမှာလည်း 

ေသေသချာချာ သင်ကားြပသေပးခဲ့ကတဲ ့ဆရာ 

ဆရာမေတွအားလုံးကို   ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ 

တက သိလ်ုဝင်တန်း စတင်တက်ေရာက်တဲအ့ချန်ိမှာ 

ေတာ့ အမှတ်ေကာင်းရမယ်၊ ဂုဏ်ထူးလည်းထွက ်

ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိးေတာ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ အခုလိုတစ်ိုင်ငံလုံး ပထမရမယ်လိုေတာ ့

မေမ ာ်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလို ပထမရတဲ့အေပ မှာ 

ဝမ်းသာမိပါတယ်။ သမီးရဲ အေဖနဲအေမကိုလည်း 

ေကျးဇူးတင်ရိှပါတယ်။ စာေမးပဲွမှာ ဘယ်လုိရလဒ် 

ေတပွထွဲက်ထွက် အနာဂတ်အတွက် တတ်ိင်ုသမ  

အေကာင်းဆံုးကိးစားကပါလုိ      တုိက်တွန်းလုိ 

ပါတယ်”။

အသက် ၁၆ ှစ်၊       ၁၇ ှစ်အရယ်သည် 

ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ်ြဖစ်သည်။     ကေလး 

မဟုတ်ေတာ့ေသာ်လည်း လူကီးလည်း ပီပီသသ 

မဟုတ်ေသး။ အသက်အပိုင်းအြခားအရ ၁၈ ှစ် 

ြပည့်ပီးလ င် အမျိးသားြဖစ်ေစ၊ အမျိးသမီးြဖစ်ေစ 

ိုင်ငံသားတစ်ေယာက်၏ တာဝန်ှင့် အခွင့်အေရး 

အရ ေရးေကာက်ပွဲမှာ မဲဆ ေပးပိုင်ခွင့ ်ေတာ့ 

ရကေပပီ။ ထုိေကာင့် အသက် ၁၈ ှစ်ေကျာ်ေသာ 

တက သိုလ်ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများသည ်

ိုင်ငံေရးကိ ု        ေလ့လာသိရှိသင့်ကပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်မှာ  ေရပန်းစားေနေသာ ဝါဒေရးရာများ၊ 

ဆဲွေဆာင်ေနမ များသည် အချန်ိအခါ၊ အေြခအေနှင့် 

ကိက်ုညသီည်လည်း ရိှိင်ုသည်။  မကိက်ုညဘီရိှဲက 

သည်ကိုလည်း   ေတွရိုင်သည်။   လွတ်လပ်ေရး၊ 

ေတာ်လှန်ေရး၊ ကွန်ြမနစ်၊ ဆိရှုယ်လစ်၊ ဒမီိကုေရစ ီ

စသည့် ေဝါဟာရများသည် စာအုပ်စာေပထဲတွင ်

ဥပေဒစကားလုံးကဲ့သို တိကျစွာ အနက်အဓိပ ာယ် 

ဖွင့်ထားြခင်းမျိး     ရှိေကာင်းရှိကမည်။    တကယ့် 

လက်ေတွဘဝတွင်ေတာ့ ကမ ာေပ မှာ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ်ဆိုပီး ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေနကေသာ ိုင်ငံ 

ေပါင်း ၉၁ ိုင်ငံေကျာ်ေကျာ်မှာ ဒီမိုကေရစီစံ န်း 

များြဖင့် ညီွတ်ေသာိုင်ငံဟူ၍ ၁၉ ိုင်ငံမ သာ 

ရှိေသးသည်ဟူေသာ အချက်မျိးက အေြခခံကျကျ 

သိရမည့်အရာ ြဖစ်ေပသည်။

ဒုတိယကမ ာစစ်ကီး  ပီးဆုံးသွားပီးေနာက ်

၁၉၄၅-၁၉၅၀ ကာလဆီမ ှ၂၀ ရာစ ုဒုတိယှစ ်၅၀ 

ကာလကိ ုြဖတ်သန်းခဲ့ကေသာ အေရှေတာင်အာရှ 

ိုင်ငံများသည် ေနာက်ခံအေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်

လက်နက်ကိင်ုဆပူတူိက်ုခိက်ုမ များြဖင့ ်လုံးချာလည် 

လိုက်ခဲ့က၏။ လာအို၊ ကမ်ပူးချား၊ ဗီယက်နမ်၊ 

ဖိလစ်ပိုင်၊ မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ြမန်မာ စသည် 

တိုမှာ     မငိမ်သက်ခဲ့။    လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန် 

ြခားနားေသာတိုက်ပွဲများေကာင့ ်   ြပည်သူလူထ ု

အများစု ဒုက ေရာက်ခဲ့ကရ၏။ ြပင်သစ်၊ အေမ 

ရိကန်၊ ဗိတိန်စေသာ အေနာက်တိုင်း အရင်းရှင ်

နယ်ချဲများ၏ အားေပးေထာက်ပံ့မ များ၊  လက်ဝဲ 

အစွန်းေရာက်ိုင်ငံအချိ၏      ဝါဒေရးမ  င်းတိုက်မ  

ေကာင့်လည်း  ဆင်းရဲြခင်း  သံသရာလည်ခဲ့ကရ 

ေလသည်။

အာရှေခတ်ေကာင်း

တတိယေထာင်စုှစ်ကို ကူးေြပာင်းေရာက်ရှိ

လာေသာအချနိ်တွင်မူ     အရင်းရှင်နယ်ချဲလက ်

ေအာက် ဩဇာသက်ေရာက်မ များ ေလျာ့ပါးကာ 

စက်မ ေခတ်မှသည် နည်းပညာေခတ်၊ အဆင့်ြမင့် 

နည်းပညာေခတ်ဆီသို      ၁၈၈၈ ေနာက်ပိုင်း 

(ှစ်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း) ၂၁ ရာစအုချန်ိကာလသည် 

အာရှေခတ်ေကာင်းထူးြခားဆန်းသစ်မည့် အလား 

အလာဟ ုိင်ုငတံကာအကခဲတ်ေလလ့ာသမူျားက 

ေြပာကားလာကသည်။

ေခတ်သစ်တစ်ခုကုိ အရိှန်အဟုန်ြဖင့် ကူးေြပာင်း 

ရေတာမ့ည့ ်ယေနအချန်ိအခါတွင် ၂၀၂၂ တက သိလ်ု 

ဝင်စာေမးပွဲေြဖဆိုခဲ့ကသ ူ     သုံးသိန်းနီးနီးထဲမှ 

စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ခ့ဲေသာ တစ်သိန်းေကျာ်လူငယ် 

ေလးများသည ်   အေတာ်ထုသားေပသားရေသာ 

ပင်ကိုစွမ်းရည် သန်မာကသူများဟု တန်ဖိုးြဖတ ်

ရေပလမိ့မ်ည်။ တစ်ကမ ာလုံးချကီာ ကူးစက်ြဖစ်ပွား 

ကာ အေသအေပျာက် ေကာက်စရာေကာင်းေလာက် 

ေအာင်ခိမ်းေြခာက်ေသာ   ကူးစက်ြမန် အဆုတ် 

ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ကပ်ေရာဂါေဘးကီးကို 

ြဖတ်သန်းကရသည်။ မိသားစုထဲမှြဖစ်ေစ၊ ေဆွမျိး 

ထဲမှ ြဖစ်ေစ၊ ရပ်ရာထဲမှြဖစ်ေစ ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် 

ေနြမင် ညေပျာက် သခ   ျိင်းေရာက်သွားသူေတွကို 

ြမင်ေတွခဲ့ကရမည်။

အလားတ ူစတ်ိေချာက်ချားစရာေကာင်းလှေသာ 

ေဘးဆိုးအ ရာယ်ဆိုး ေနာက်တစ်ရပ်မှာ ြမန်မာ့ 

အကျိးကုိ မလုိလားသည့် ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်း 

အချိှင့် ိုင်ငံအချိ၏ ေြမာက်ပင့်ေသွးထိုးမ ြဖင့်၊ 

အလှေင၊ွ ေထာက်ပံေ့ငမွျားြဖင့ ်ေကျာင်းများကိဗုုံးခဲွ၊ 

ဆရာ ဆရာမများကိ ုသတ်၊ ရဟန်းသာမေဏများကိ ု

သတ်ြဖတ်၊ ေကျာင်းသားေတွ ေကျာင်းမတက်ရဲ 

ေအာင် ခမ်ိးေြခာက်၊ (ေကျာင်းများကိ ုဗုံးခဲွတိက်ုခိက်ု 

ြခင်းမျိးကိ ုကမ ာေပ တွင် ဘယ်ိင်ုငကံမှ လက်မခ ံ

ေသာ စစ်ရာဇဝတ်မ ေြမာက်သည့ ်ယတ်ုမာရက်စက် 

ိင်ုးစိင်ုးမ များ)    လပ်ုေဆာင်ေနသည့ ်CRPH, NUG, 

PDF စေသာ အဖျက်လပ်ုရပ်လက်နက်ကိင်ု အကမ်း 

ဖက်တို၏   ြပည်သူများကိ ု  ှိပ်စက်ည်းဆဲမ များ 

ြဖစ်၏။ လူငယ်များ ကားေနြမင်ေနခဲ့က၏။

ေသဆုံးရရှာသ ူ၂၇၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပီ

ြပည်သူလူထုကို   ခိမ်းေြခာက်ရန်လုပ်ကာ 

လက်နက်အားကိုးြဖင့် ွားူးဆူးတိုးလုပ်ေဆာင်

ေနြခင်းများေကာင့်    ရဟန်းသံဃာများ၊   အရပ်သူ 

အရပ်သားများ၊ အြပစ်မရိှေသာ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ၃၀-၄-၂၀၂၂ 

ရက်ေနအထိ ေသဆုံးရရှာသူ ၂၇၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပီ။ 

ေကျာင်းသွားရင်း၊ လမ်းသွားရင်း၊ အိမ်မှာေနရင်း  

NUG, PDF, လက်နက်ကိင်ု အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

ဗုံးခွဲမ ေကာင့ ်အကာလ မရဏြဖင့ ်ေသလွန်ရြခင်း 

များကို ကားေနြမင်ေနကရသည်။ ေကျာင်းသွားရ 

တာ တထိတ်ထိတ်၊  စာသင်ရတာပင် တလန်လန်၊ 

စာကျက်ရတာ စတ်ိမေြဖာင့။် ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူလူငယ်ေပါင်းများစွာကိ ု     စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ဖိစီးှိပ်စက်ေသာ ေဘးဆိုးအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ြဖတ်သန်း 

လွန်ေြမာက်ခဲ့ကသည်။

တက သုိလ်တက်လ င်    ေြဖာင့်ေြဖာင့်မတက်ရ 

ေအာင်၊ အလုပ်ခွင်ဝင်လ င် ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် မလုပ် 

ရေအာင် ထိအုဖျက်သမားအချိတိုသည် ဆက်လက် 

ေှာင့ယှ်က် ဖျက်ဆီးေနကဦးမည်ပြဲဖစ်၏။ အဘယ် 

ေကာင့်နည်း။

ြပည်ပက သတူိုဆရာကီးများက ေဒ လာေပး၍ 

ကိးဆဲွေနကသြဖင့ ်ဘမုသ ိဘမသ ိလညူံ၊့ လမူိက်ု၊ 

လူယုတ်မာများသည ်မေသမချင်း ဆက်ကေနက 

မည်ပင်၊  မှားတတ်သည်မှာ လူသဘာဝြဖစ်ပါ၏။ 

သည်းခံခွင့်လ တ်ရ၏။

မှားမှန်းမသိသူက လူညံ့။

သိလျက်ှင့်ဆက်မှားေနသူကား လူမိုက်။

မှားဖုိကုိပင် ဆက်လက်ကိးစားေနေသးသူမှာ

လူယုတ်မာ။

မိမိတိုတိုင်းရင်းသား၊ ကိုယ့်အမျိးသား၊ ကိုယ့် 

လူမျိးချင်းမို  မိသားစုအြဖစ ် သေဘာထားကီးစွာ 

ခွင့်လ တ်သည်းခံြခင်းတွင ်    အချနိ်ကာလအပိုင်း 

အြခားတစ်ခုေတာ့       ရှိလိမ့်မည်ထင်ရေပသည်။ 

အမှားသိြမင်အမှန်ြပင်။

ယေနေခတ်လငူယ်များသည်ကား ကူးစက်ြမန် 

ကပ်ေရာဂါေဘးဆိုးကိုလည်း      စည်းလုံးညီညာ 

ကျန်းမာေရးစည်းကမ်း     လိုက်နာကြခင်းြဖင့ ်

ေကျာ်လွန်ိုင်ခဲ့ကပီ။ အဖျက်သမားလူညံ့လူမိုက ်

များ၏     ေဘးရန်ကိုလည်း    ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ကပီ။ 

နည်းပညာေခတ်၊ အာရှေခတ်သစ်မှာ ိုင်ငံတကာ

တိုးတက်ေြပာင်းလဲမ များှင့်အညီ    တစ်ေယာက် 

တစ်လက်      ပါဝင်ထူေထာင်တည်ေဆာက်ိုင်ရန ်

ပါဝင်လာကမည်ဟ ု    အြပည့်အဝ   ယုံကည်ပါ 

သည်။        ။

ြပည်သူလူထုကို  ခိမ်းေြခာက်ရန်လုပ်ကာ  လက်နက်အားကုိးြဖင့် ွားူး

ဆူးတိုးလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းများေကာင့် ရဟန်းသံဃာများ၊ အရပ်သူ အရပ်သား 

များ၊  အြပစ်မရိှေသာ  ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် 

၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ ေသဆုံးရရှာသ ူ၂၇၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပ။ီ ေကျာင်းသွားရင်း၊ 

လမ်းသွားရင်း၊ အိမ်မှာေနရင်း NUG, PDF လက်နက်ကိင်ုအကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

ဗုံးခွဲမ ေကာင့် အကာလ မရဏြဖင့် ေသလွန်ရြခင်းများကို ကားေနြမင်ေနကရ 

သည်။ ေကျာင်းသွားရတာ တထတ်ိထတ်ိ၊  စာသင်ရတာပင် တလနလ်န၊် စာကျက် 

ရတာ စတ်ိမေြဖာင့။် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသလူငူယ်ေပါင်းများစွာကုိ  စတ်ိဆင်းရ ဲ

ေအာင် ဖိစီးှိပ်စက်ေသာေဘးဆိုးအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ြဖတ်သန်း လွန်ေြမာက်ခဲ့က

 

ဗညားကျန်းေထာ



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ပန်းတိုင်ဆီသို

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၀

လ  င်းအသင့်အတင့်ရိှမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့

ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင် 

တိုတွင် ငါးေပမှ ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။  

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၀ 
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန  သာသနာေရးဦးစီးဌာနက  ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ၁၃၈၄(၂၀၂၂)
ခှုစ် အစိုးရဓမ ာစရယိစာေမးပဲွှင့ ်ပါဠပိထမြပန် စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းများကိ ု
ဇွန် ၁၆ ရက်ှင့် ၁၇ ရက်တိုတွင ်ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် အစိုးရဓမ ာစရိယစာေမးပွဲတွင ်သံဃာေတာ်များ၊  သာသနာ့ 
ွယ်ဝင်သီလရှင်များှင့် လူပုဂ ိလ်များ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခဲ့ကရာ ေြဖဆိုသူ 
၁၇၁၆၅ ပါး/ဦးအနက် ြမန်မာဂုဏ်ထူးေအာင် ှစ်ပါး၊ ပါဠိဂုဏ်ထူးေအာင် တစ်ပါး၊  
သံုးကျမ်းေအာင် ၂၆၁ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် ၄၂၄ ပါးှင့် တစ်ကျမ်းေအာင် ၆၁၀  
စုစုေပါင်း ၁၂၉၈ ပါး/ဦးေအာင်ြမင်၍ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်း ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပါဠိပထမြပန်စာေမးပဲွတွင် ပထမကီးတန်းေြဖဆုိသူ ၅၃၈၈ 
ပါး/ဦး အနက် ၁၃၇၁ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်၍ ၂၅ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင် န်း၊ ပထမ 
လတ်တန်းတွင် ေြဖဆိုသူ ၆၀၇၆ ပါး/ ဦးအနက် ၂၇၂၆ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်၍  
၄၄ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင် န်း၊ ပထမငယ်တန်းတွင ်ေြဖဆိုသူ ၁၀၈၈၀ အနက် 
၂၀၅၁ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်၍  ၁၈ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင် န်း၊ အေြခြပမူလတန်းတွင ်
ေြဖဆိုသူ ၁၆၃၈၉ ပါး/ဦးအနက် ၉၄၆၅ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်၍ ၅၇ ဒသမ ၇၅ 
ရာခိင်ု န်း၊ အတန်း အသီးသီးသို ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခုဲသ့ ူ ၃၈၇၃၃ ပါး/ဦးအနက် 
၁၅၆၁၃ ပါး/ဦးေအာင်ြမင်၍ ရာခိုင် န်းအားြဖင့် ၄၀ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်း 
ေအာင်ြမင်ခဲ့ေကာင်း သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေတာင်ကီး     ဇွန်    ၂၀

(၃၅)ကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ မူးယစ် 

ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့်     တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးေန    အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားှင့် 

ဖမ်းဆီးရမသိည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီးပဲွ 

အခမ်းအနားများ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပုိင်ေရး ဒုတိယ 

အကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ဇွန် ၂၀ 

ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီက  ေတာင်ကီးမိ ရှမ်းြပည်နယ် 

အစိုးရုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်      ရှမ်းြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက ယခင်ှစ်က  

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း၊ အေရှပိုင်း၊ ေတာင်ပိုင်း)

ှင့ ်ကယားြပည်နယ်တိုတွင် ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်မူးယစ်  

ေဆးဝါးများကို စုစည်းပီး ေတာင်ကီးမိ၌ မီး   

ဖျက်ဆီးခဲရ့ာ မူးယစ်ေဆးဝါးကာလတန်ဖိုးမှာ ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွ  ၅၆၂ ဘီလီယံေကျာ်၊ အေမရိကန်ေဒ လာ 

၃၅၁ သန်းေကျာ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၂  ခုှစ်  ကမ ာ့ 

တစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပန်ပွားမ များ ဆက်လက် 

ြဖစ်ပွားေနေသာ်လည်း မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း  

ေရး အထူးစစ်ဆင်ေရးများ၊  မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက် 

ေရး       ဘက်စုံကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များေကာင် ့

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ်အတွင်း တပ်မေတာ်၊ 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွှင့ ်အြခားမတ်ိဖက်အဖဲွအစည်း 

များ  ပူးေပါင်း၍   မူးယစ်ေဆးဝါး  ဖမ်းဆီးရမိမ များ 

အနက်မှ သက်ဆုိင်ရာတရားံုးအသီးသီးမှ အမ ပီးပျက် 

ေသာ အမ ေပါင်း  ၂၁၁၈ မ မှ မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးအစား  

၁၈ မျိး၊ ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း အမျိးအစား   ၄၀  

ဘားအံ    ဇွန်    ၂၀

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင်  ကျေရာက်မည့ ်

ှစ်(၁၀၀)ြပည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသမဝါယမေနကိ ု

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်       ကရင်ြပည်နယ ်

ဘားအံမိနယ်အတွင်းရှိ ေခတ်မီစံြပေကျးရာများမ ှ 

သမဝါယမအသင်း/    အသင်းသားများအတွက ်

လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာများ    ေထာက်ပ့ံေပးအပ် 

သည့ ်အခမ်းအနားကိ ုဇွန် ၂၀ ရက် နနံက် ၁၀ နာရကီ  

 ကိုဗစ်နဲ ြပည့်အေရး

 ရှိေသးခဲ့ မှန်သည့်တိုင်

 စိတ်ထားမယိုင်၊

 ဇွဲလုံလ မတ်မတ်ခိုင်

 ဆုံးခန်းတိုင် ပညာေရး၊

 မယိမ်းယိုင် ပန်းတိုင်ဆီသို

 လှမ်းချီကေလး။

 တက သိုလ်ဝင် အထက်တန်း

 ေအာင်ပန်းဆွတ် ပိုင်ရမည်

 ေကျာင်းသားပီပီ၊

 ဝီရိယ အရင်းတည်

 ေြဖခဲ့သည် မှန်ေပလည်း

 လှမ်းမေတာ် လမ်းေချာ်ရသည်သို

 လဲကျတတ်မဲ။

 လဲကျလည်း ြပန်ထလို

 တစ်ဖန်စဖို အားသစ်ရည်

 ဇွဲလုံလတည်၊

 အဖျက်သမား စကားပလီ

 မယုံကည် ရှင်းဖယ်လို၊

 ေမာင်ှင့်မယ် အချနိ်မေှာင်းမီ

 ေကျာင်းြပန်တက်စို။

 ပျက်အစ် ြပင်ခဏ

 ြပင်တတ်မှ တိုးတက်မည်

 ရည်မှန်းချက်ဆီ၊

 မျက်ြခည်မြပတ် ေရှဆက်ချ ီ

 ပညာသည် ရတနာခဲ၊

 ပညာလို အိုသည်မရှိမို

 အလိုရှိလ င် ပန်းတိုင်မေပျာက်

 ေရာက်ရေပမဲ။   ။ 

ေကးမုံဖိးသန်(ေရ ရတု)

(၃၅)ကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန

 အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်း အစည်းအေဝးကျင်းပ

စုစုေပါင်း ၅၈   မျိး တန်ဖိုးအားြဖင့ ်  ြမန်မာတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ဘလီယီေံပါင်း ၅၁၅ ဒသမ ၃၆ ဘလီယီေံကျာ် 

အေမရိကန်ေဒ လာသန်းေပါင်း  ၂၇၈  ဒသမ  ၅၇  

သန်းေကျာ်ကို   ေတာင်ကီးမိတွင ် မီး  ဖျက်ဆီး 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တစ်ချန်ိတည်းတွင် ရန်ကန်ု 

မိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါး အမျိးအစား ၃၃ မျိး အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၁၉၂ ဒသမ ၀၈၄ သန်း၊   မ ေလးမိတွင ်

မူးယစ်ေဆးဝါး အမျိးအစား ၂၅ မျိး  အေမရိကန် 

ေဒ လာ  ၁၇၁ ဒသမ၂၃၁ သန်းှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ်တွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးအစား  ၅၈  မျိး  အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၂၇၈ ဒသမ ၅၇ သန်းေကျာ်၊  တစ်ိုင်ငံလုံး 

အေနြဖင့်     မီး  ဖျက်ဆီးမည့ ်   မူးယစ်ေဆးဝါး 

စုစုေပါင်းတန်ဖိုး ြမန်မာေငွကျပ ်၁၁၈၈ ဒသမ ၈၂၈ 

ဘလီယီေံကျာ် အေမရကိန်ေဒ လာ  ၆၄၂ ဒသမ ၆၀၈ 

သန်းေကျာ်အား     ဖျက်ဆီးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများ အ ရာယ်  

တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွဥက    ြပည်နယ်လုံ ခံေရး 

ှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိလ်ုမှးကီးလှဦး၊ အတွင်း 

ေရးမှး ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး    

ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖဲွမှး  ရဲမှးချပ်တင်ကုိကုိတုိက  

ေဆွးေွးတင်ြပကပီး အမှတ်(၂) မူးယစ်တပ်ဖဲွ ခဲွမှး    

ဒတုယိရမှဲးကီး  လင်းထွဋ်ြမင့်က လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ထားရိှမ  အ ေြခအေနများကုိ  ရှင်းလင်းေဆွးေွးကာ 

အခမ်းအနားြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက်   တက်ေရာက် 

လာသည့်    ဌာနဆိုင်ရာ  ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးမ ှ 

လုပ်ငန်းတာဝန်အလိုက်       ေဆွးေွးတင်ြပကပီး 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်    ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ    လိအုပ်သည်များကိ ု

ြဖည့်စွက်မှာကားေဆွးေွး၍ နိဂံုးချပ်စကားေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။            ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဘားအံမိနယ်အတွင်းရှိ ေခတ်မီစံြပေကျးရာများမှ 

သမဝါယမအသင်း/အသင်းသားများအတွက် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ေထာက်ပံ့
ြပည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနံုးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အကျိးရှိစွာအသုံးချ

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲတွင ်     ကရင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦးက ဝယ်ယူသူအသင်းသား 

များအေနြဖင့ ်     ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ေစတနာကိ ု

နားလည်သေဘာေပါက်စွာြဖင့် မိမိတို၏လယ်ယာ 

စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများတွင် အကျိးရိှစွာ အသုံးချ၍  

မမိရိပ်ရာေဒသတိုးတက်ေအာင်     ေဆာင်ရက်ကေစ 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်       ြပည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှး    ေဒ ဆယု်ြမင့က်   လယ်ယာသံုး 

စက်ကိရိယာများ     ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်      တရားသူကီးချပ ်

ေဒ ခင်ေဆွထွန်းှင့်  အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများက  

မုက ဒိေကျးရာှင့ ် ေနာ်ဖဒိုေကျးရာတိုမ ှ ေဒေဒါင်း  

အမျိးအစား လယ်ထွန်စက် ငါးစီးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်း 

ဝယ်ယသူ ူသမဝါယမအသင်း/အသင်းသားများအား  

စာရက်စာတမ်းှင့ ်စက်ကရိယိာများအား လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ရာ  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက  ေကျးဇူးတင် 

စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ယေနအခမ်းအနားတွင်  ေဒေဒါင်းအမျိးအစား 

လယ်ထွန်စက် ငါးစီး တန်ဖိုးေငွကျပ ် ၇၈  သန်းှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်း ထယ်၊  ထွန်များ၏    တန်ဖိုးေငကွျပ် 

၁၁ ဒသမ ၉၉ သန်း  စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွကျပ ် ၈၉ 

ဒသမ ၉၉ သန်းတွင် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ  ၅၀ ရာခုိင် န်း 

ေငွကျပ် ၄၄ ဒသမ  ၉၉၅  သန်း  ေထာက်ပံ့ပီး  

ဝယ်ယူသည့် သမဝါယမအသင်း/အသင်းသားများမှ   

ကျန် ၅၀  ရာခိုင် န်းြဖစ်ေသာ ၄၄ ဒသမ ၉၉၅ သန်း 

ကိုသာ   အရစ်ကျစနစ်ြဖင့ ်   ေြခာက်လတစ်ကိမ ်

ေလးရစ်ြဖင့ ်ှစ်ှစ်တာကာလအတွင်း  ေပးေချရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။         ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

၁၃၈၄ (၂၀၂၂) ခုှစ် အစုိးရဓမ ာစရိယစာေမးပွဲှင့် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်မ 



ဇွန်    ၂၁၊   ၂၀၂၂

စစ်ေတွ   ဇွန်   ၂၀

ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်     ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းသည ်

ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ ယေနနနံက်ပိင်ုးက   ြပည်နယ်လမူ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရိှ ကေလးြပစေုရးဌာနှင့ ်စစ်ေတွမိ မင်းဂရံပ်ကွက် 

ရှိ ABC ကေလးသူငယ်များ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးေဖာင်ေဒးရှင်းသို 

သွားေရာက်ပီး ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်  ရခိုင်ြပည်နယ ်      

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနုံးသို   သွားေရာက်ပီး    ဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ   

အမ်ိတွင်းမ  သက်ေမွးလပ်ုငန်းပညာသင်ေကျာင်းတွင် စက်ချပ်သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနမ ှင့်   သင်တန်းသူများ၏  ချပ်လုပ်ထားေသာ 

အဝတ်အထည်များအား လှည့်လည်ကည့် ကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲသည် လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန စစ်ေတွ ကေလးြပစုေရးဌာနတွင ်ေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ 

ကေလးငယ်များအား  မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်၊ သူနာြပ 

များက ကေလးသူငယ်များအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးေနမ တုိ

ကုိ  လှည့လ်ည်ကည့် အားေပးကသည်။  ယင်းေနာက် ကေလးငယ်များ 

အား    ေနလယ်စာှင့်     ြဖည့်စွက်စာေက းေမွးြခင်း၊   ေကျာင်းဝတ်စုမံျား၊ 

သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ကပီး စစ်ေတွ ကေလး 

ြပစုေရးဌာနသို ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၁၀ သိန်းကို ေပးအပ်လှဒါန်းက 

သည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲသည်  မင်းဂံရပ်ကွက်ရှ ိ   

ABC ကေလးသူငယ်များ     ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးေဖာင်ေဒးရှင်းသို 

သွားေရာက်ပီး ကေလးသူငယ်များအား ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများမ ှ

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးေနမ ကို  လှည့်လည်ကည့် အားေပး 

ကကာ ABC ေဖာင်ေဒးရှင်းတာဝန်ရှိသူများထံသို ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်

၁၈၀၃၅၀၀ ကို ေပးအပ်ကသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ကေလးသူငယ်များအား ေနလယ်စာှင့်   

ြဖည့်စွက်စာများေက းေမွးကပီး ေကျာင်းဝတ်စုံများ၊ သင်ေထာက်က ူ

ပစ ည်းများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ် စစ်ေတွမိ ကေလးြပစုေရးဌာနများသို သွားေရာက်ပီး ေထာက်ပံ့ေငွများ ေပးအပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၀ 

မျိးေစ့က မ်းကျင်မ      ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီ    (၂၂)ကိမ်ေြမာက ်

အစည်းအေဝးကို ယေနနံနက် 

ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် ံုးအမှတ် 

(၄၃) အစည်းအေဝးခန်းမ၌  မျိးေစ ့

က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ   ေကာ်မတီ 

ဥက   များြဖစ်ကသည့်  န်ကား 

ေရးမှးချပ် ေဒါက်တာရတဲင့ထွ်န်း 

ှင့်   ေဒါက်တာိုင်ကည်ဝင်းတို 

ဦးေဆာင်၍ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်  စမ်းသပ် 

စိုက်ပျိးပီး ဆက်လက်ေထာက်ခ ံ

တင်ြပမည့ ်သီးှံရှစ်မျိး၏ မျိးကွဲ 

၂၀ ှင့်   သက်ဆိုင်ရာအချက ်

အလက်ြဖင့ ် တင်ြပရမည့ ်  သီးှံ 

မျိးေစ့က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာေကာ်မတ ီ

(၂၂)ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ

ခုနစ်မျိး၊    မျိးကွဲ ၁၀ မျိးှင့် 

ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

လယ်ယာက  ၏  စိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်မ ပမာဏ   တိုးတက် 

ေရးှင့်      သီးှံအရည်အေသွး 

ြမင့်မားေရးတွင ်အဓိကအေရးပါ 

သည့် မျိးေစ့က  အရှိန်အဟုန်

ေကာင်းစွာဖံွဖိးလာေစရန် မျိးေစ ့

က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ 

(TSC)က  နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်းှင့် စိစစ် 

ေတွရှိချက်များကို မှတ်ချက်ြပ 

တင်ြပြခင်းများြဖင့်   စုိက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင် ့      ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးက 

ဥက   အြဖစ်   တာဝန်ယူေဆာင် 

ရက်သည့်        မျိးေစ့ဆိုင်ရာ 

အမျိးသားေကာ်မတီ (NSC)က 

တည်ဆဥဲပေဒများှင့်အည ီထန်ိး 

ေကျာင်းစီမံေဆာင်ရက်ိုင်ရန  ်

အေထာက်အပံ့    ြပေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

ေဒသအသီးသီးရှ ိ စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနှင့် စိုက်ပျိးေရးသုေတ 

သနဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ ခမံျားှင့ ်

စုိက်ကွင်းများမှ ပညာရှင်များြဖင့် 

ဖွဲစည်း     တာဝန်ေပးထားေသာ 

သီးံှက မ်းကျင်မ ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်း 

အဖွဲများက မျိးေစ့မှတ်ပုံတင်ခွင့ ်

တင်ြပလာေသာ   သီးှံမျိးေစ့ 

များကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိး၍ စနစ် 

တကျေလလ့ာပီး ေတွရိှချက်များ 

တင်ြပလာမ အေပ       မျိးေစ့ 

က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ   ေကာ်မတီ 

(TSC)အစည်းအေဝးက   စိစစ် 

ေဆွးေွးပီး     မျိးေစ့ဆိုင်ရာ 

အမျိးသားေကာ်မတ ီ  (NSC)သို 

ဆက်လက်   ေပးပိုတင်ြပေသာ 

လုပ်ငန်းစ်များ     ပါဝင်ေကာင်း 

လည်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၀

ြမန်မာိင်ုင ံသတင်းမဒီယီာေကာင်စကီ ကီးမှး 

၍ သတင်းမဒီယီာသမားများအတွက် အရည်အေသွး 

ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်(၅)ကို ရန်ကုန်မိ 

ရှိ ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီုံးခန်းမ၌ 

ယေန  စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု   ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥက         ဦးအုန်းေမာင ်

(ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး)က   တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး မျက်ေမှာက်ကာလ သတင်းမီဒီယာ 

ေလာက၏အေြခအေနများှင့်     ယှ်တွဲလျက် 

သတင်းတုသတင်းမှားများကိ ုတန်ြပန်ေချဖျက်ိုင် 

မည့် သတင်းအမှန်များ ပိုမိုေရးသားိုင်ကေစေရး၊

အွန်လိင်ုးစာမျက်ှာများေပ ရိှ သတင်းအမှားများကိ ု

ြပည်သူများက ေကာင်းစွာသိရှိပီး သတိြပဆင်ြခင ်

ိုင်ကေစေရးတိုအတွက ်      သတင်းသမားများ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီမှ သတင်းမီဒီယာသမားများ  

အရည်အေသွးြမင့်တင်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်(၅) စတင်ဖွင့်လှစ်

ဟသ  ာတမိ မိုးေကာင်းေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ် ဘဒ  သုဓမ ာစာရာဘိဝံသ မဟာေထရ်ြမတ်ကီး၏ သက်ေတာ်(၈၇)ှစ်ြပည့် 

ဝိဇာတ ပူဇာမဂ  လာှင့် အဘိဓဇအဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတိက ဂုဏပူဇာ မဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဟသ  ာတ   ဇွန်   ၂၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး      ဟသ  ာတမိ 

တာကေလးရပ်ကွက ်      မိုးေကာင်းေကျာင်းလမ်း 

မိုးေကာင်းပရိယတ ိ       စာသင်တိုက်အတွင်းရှိ 

ေအာင်ြပည့်ဖိးဦး သာသနာ့ဗိမာန်သိမ်ေတာ်ကီး၌  

မိုးေကာင်းေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ်ဘဒ   သုဓမ ာ 

စာရာ ဘိဝံသ မဟာေထရ်ြမတ်ကီး၏ သက်ေတာ် 

(၈၇)ှစ်ြပည့် ဝိဇာတပူဇာမဂ  လာှင့် အဘိဓဇအဂ  

မဟာ သဒ မ ေဇာတကိ ဂဏုပဇူာ မဂ  လာအခမ်းအနား 

ကို ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ဟသ  ာတမိ ေမဃဝတီပရိယတ ိ 

စာသင်တုိက်မှ ဆရာေတာ် အဂ မဟာပ  တိ ဘဒ   

သမုနာဘဝိသံထမှံ ငါးပါးသလီခယံ ူေဆာက်တည်က 

သည်။ ထိုေနာက် တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ 

ေရးချယ်ေရးစာေမးပွဲ သဝါဒါစရိယအဖွဲ၊ ဒုတိယ 

ဥက    ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဟသ  ာတမိ မုိးေကာင်း 

ပရိယတ ိစာသင်တုိက် ဦးစီးပဓာနနာယက အဘိဓဇ 

မဟာရ  ဂုု၊ အဘိဓဇအဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတိက၊ 

ဘဒ  သုဓမ ာစာရာ   ဘိဝံသ  မဟာေထရ်ြမတ်က  

သဝါဒ ချးီြမင့်ပီး ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက     သာသနာေရးဆိုင်ရာများ 

ေလ ာက်ထားသည်။ မိုးေကာင်း ပရယိတ ိစာသင်တိက်ု 

ဦးစီးပဓာန ဆရာေတာ် ဘဒ   သုဓမ ာစာရာဘိဝံသ 

မဟာေထရ်ြမတ်၏ ေထုပ တ ိအား ဟသ  ာတမိ 

ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက ်ဆရာေတာ် ဘဒ  eာဏာ 

လက  ာရက ဖတ်ကားပူေဇာ်သည်။ 

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင် ့

ဇနီးတိုက  ဆရာေတာ်  ဘဒ  သုဓမ ာစာရာဘိဝံသ 

မဟာေထရ်ြမတ်အား   ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်  ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းြခင်းှင့်  လှဖွယ်ပစ ည်းများ    လှဒါန်းြခင်း၊ 

က ေရာက်ေတာ်မူလာကေသာ    ပင့်သံဃာေတာ ်

၁၀ ပါးတိုအား တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ရိှ 

သူများ၊ အလှရှင်များက လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။                သတင်းစ်

အခန်းက  က အေရးကီးပီး သတင်းေရးသားေဖာ်ြပ 

မ များကိ ု  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ   ြပည်သူလူထုထ ံ

ေရာက်ရိှေစိင်ုမည့န်ည်းလမ်းများကိ ုယခသုင်တန်းမှ 

ပိုချေဆွးေွးေပးသွားမည်ြဖစ်သည့အ်တွက် ဂစုိက်ု 

လိုက်နာမှတ်သားကရန ်မှာကားသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို      ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းမဒီယီာေကာင်စ ီဥက   ှင့အ်တ ူဒတုယိဥက    

များ၊  အတွင်းေရးမှး၊  တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးများ 

ှင့်   ေကာင်စီဝင်များ၊  သင်တန်းသား  သင်တန်းသူ 

သတင်းသမားများ  စစုေုပါင်း ၅၀ ခန်  တက်ေရာက်က 

သည်။

ယခုဖွင့်လှစ်သည့ ် သတင်းမီဒီယာသမားများ 

အရည်အေသွးြမင့်တင်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်(၅) 

ကိ ုဇွန် ၂၀ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ ငါးရက်ကာ ဖွင့်လှစ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကို တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ပုပ ာစရိယ မိှင့်ဖ

“အာရှတိုက်သားများဟာ ပညာေရးလိုက်စား 

သ၊ူ အလုပ်ကိးစားသူေတွ၊ မိိုးဖလာအမ်ိေထာင်စ ု

ေတွအြဖစ်    တည်တံ့ခဲ့ပါတယ်။    သိုေသာ်လည်း 

အေရှအာရှိုင်ငံေတွမှာ      အိမ်ေထာင်ကွဲြခင်း၊ 

လင်မယားကဲွြခင်း၊ ရာဇဝတ်ြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့တ်က် 

လာြခင်း၊ ဆယ်ေကျာ်သက်ေတွ ကိုယ်ဝန်ေဆာင ်

ဘဝေရာက်လာြခင်းနဲ    မိမစုံ၊ ဖမစုံ မိသားစုေတွ 

ေပ ေပါက်လာခ့ဲပါတယ်” လို စင်ကာပူဝန်ကီးချပ် 

လီကွမ်ယုက ၁၉၉၃ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန  

က ိင်ုငသံားများကိ ုအသေိပးေြပာကားခဲပ့ါတယ်။ 

ဘာေကာင့်ေြပာရသလဲဆိုေတာ ့  ေခတ်သစ် 

ကမ ာကီးက သယ်ေဆာင်လာတဲ ့ေြပာင်းလမဲ အဟန်ု 

ေကာင့်  အာရှရဲပင်ကိုတန်ဖိုးနဲ    ယ်ေကျးတဲ့ 

စိုက်လက ဏာေတွဟာ        တြဖည်းြဖည်းနဲ  

ေပျာက်ကွယ်လာလိုပြဲဖစ်ပါတယ်။   ြမန်မာကေတာ ့  

ကေလးသငူယ်ေတ ွ ပျိးေထာင်ရာမှာ ေလာကနတီ၊ိ 

ြပည်သူနီတိတုိနဲ   အစပျိးခဲတ့ာ ယေနအထ ိ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

 “က န်ေတာ်/က န်မတို  မိသားစုဆိုတဲ့အိမ်က 

သွန်သင်ဆံုးမုိင်တ့ဲအရည်အေသွးနဲ  အဆုံးအြဖတ် 

ဟာ  တူညီတဲ့အကျိး၊  အသီးအပွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ 

“သင်စိုက်ပျိးတဲ့အပင်၊ သင်ရိတ်သိမ်းမှာ”   ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်ရမ်းကားသူတုိသည် 

လည်းေကာင်း၊  လူေကာင်းလူေတာ်သူေတာ်စင ်

တိုသည်လည်းေကာင်း အမ်ိလိုေခ တဲ ့မဘိရဲေစာင့ ်

ေရှာက်သွန်သင်မ အေပ မှာ ြမစ်ဖျားခတံာချည်းြဖစ် 

ပါတယ်။  မိဘအေနနဲ   သားစ်ေြမးဆက်တိုအား 

စံနမူနာေတွကို      လက်ဆင့်ကမ်းေပးကရာမှာ 

လက်နက်စဲွကိင်ုတဲမ့ျိးေစက့ိ ုစိက်ုမှာလား၊ ငမ်ိးချမ်း 

ေရးမျိးေစ့စိုက်မှာလား     ဒီှစ်မျိးပဲရှိပါတယ်။ 

ကိုယ်ေနတဲ့ိုင်ငံအတွက်    ငိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ 

မျိးေစခ့ျေပးရင် ေကာင်းမွန်တဲဘ့ဝ၊ သာယာတဲဘ့ဝ 

ကို   ထူးထူးြခားြခား    တည်ေဆာက်ေပးြခင်းပဲ၊ 

“စည်းကမ်းမဲ့တဲ ့  လူအဖွဲအစည်းဟာ   ရပ်တည် 

ရှင်သန်ိုင်စရာ   အေကာင်းမရှိေကာင်း”   Mrs. 

Reiko Uchida ေရးေသာ “Call the Heart: Act 

of Peace and Equality” စာအပ်ုမှာ ေရးသားထား 

တာ ဖတ် ရပါတယ်။ “ပပု ာစရယိ မှိင့ဖ်” အမအိဖ 

ဟာ   လက်ဦးဆရာေတွ၊   ဆရာေကာင်းေတွက 

ေကာင်း၍   မှန်ကန်တဲ့လမ်း၊   အေကာင်းနဲအဆိုး 

ခွဲြခားတတ်ေအာင် ေကျာင်းမှာ သွန်သင်ေပးက 

ရလိမ့်မယ်။

     ၁၉၉၆ ခုှစ်    ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန  

ချကီာဂိုမိမှာ သမ တကလင်တန်က အေမရိကန် 

လူထုကေလးေတွနဲပတ်သက်ပီး    “ဘယ်သူကိ ု

အြပစ်တင်မှာလဲ၊ ဘာဆက်လုပ်မလဲဆုိတာ ေမးပါ 

ရေစ။ အစ်အလာေကာင်းေတွကို အနာဂတ်သို 

သယ်ေဆာင်ဖိုပဲ။   ေလးေလးစားစားေြပာပါရေစ။ 

က န်ေတာ်တိုဟာ အတိတ်ကို တံတားမထိုးေတာ ့

ပါဘူး။    အနာဂတ်သို    သွားိုင်တဲ့တံတားပဲ 

တည်ေဆာက်ဖိုလိုပါတယ”် လို ေြပာခဲ့ပါတယ်။ 

လူငယ်ေတွစာတတ်မှ၊ ပညာတတ်မှ၊ အရည် 

အချင်းြပည့်ဝေနမ ှသူတိုရဲအနာဂတ်ဟာ ရှင်သန် 

ရပ်တည်ိုင်မယ်။  လူေတာ်ရမယ်ဆိုတဲ့သေဘာ 

ေလာက်နဲတင် မလုေံလာက်ေသးဘူး။ စတ်ိေကာင်း 

မိဘ၊ ဆရာ ေကျာင်းသားလူငယ်များ ေလာကကို အလှဆင်ရာဝယ်…

လငူယ်ေတစွာတတ်မှ၊ ပညာတတ်မှ၊ အရည်အချင်းြပည့ဝ်ေနမှ 

သတူိုရဲအနာဂတ်ဟာ ရှင်သန်ရပ်တည်ိင်ုမယ်။  လေူတာ်ရမယ်ဆိတုဲ ့

သေဘာေလာကန်ဲတင် မလုေံလာက်ေသးဘူး။ စတ်ိေကာင်းေစတနာ 

ေကာင်း၊ ထူးခ န်ထက်ြမက်တဲ့ ပင်ကိုအရည်အေသွး၊ ိုင်ငံကီးသား 

စတ်ိဓာတ်ရိှပဆီိရုင်ေတာ ့လေူကာင်းြဖစ်လာပါပ။ီ သတူိုရဲအနာဂတ် 

ကိ ုေကာင်းစွာတည်ေဆာက်ိင်ုပါလမိ့မ်ယ်။ ဘဝဟာ  အလွန်တန်ဖိုးရိှတဲ ့ 

လက်ေဆာင်ကီးတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။   အသက် ၁၈ ှစ်အရယ်အထိ 

ဆယ်ေကျာ်သက်ေတွဟာ    လူအဖွဲအစည်းရဲေဒါက်တိုင်ေတွပဲ။ 

ဒီေဒါက်တိုင်ေတွ  မခိုင်ခံ့ရင်၊  လူအဖွဲအစည်းဟာ  ပိလဲပျက်စီး   

ြခစားခံရမှာ ေသချာပါတယ်

 ေဒါက်တာ ေမာင်ေကျာ်၊ ပါေမာက ချပ် (ငိမ်း)

ေစတနာေကာင်း၊  ထူးခ န်ထက်ြမက်တဲ ့   ပင်ကို 

အရည်အေသွး၊ ိုင်ငံကီးသားစိတ်ဓာတ်ရှိပီဆိုရင ်

ေတာ့ လူေကာင်းြဖစ်လာပါပီ။ သူတိုရဲအနာဂတ် 

ကို ေကာင်းစွာတည်ေဆာက်ိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝ 

ဟာ  အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့  လက်ေဆာင်ကီးတစ်ခ ု

ြဖစ်ပါတယ်။        အသက် ၁၈ ှစ်အရယ်အထိ 

ဆယ်ေကျာ်သက်ေတွဟာ      လူအဖွဲအစည်းရဲ 

ေဒါက်တိုင်ေတွပဲ။   ဒီေဒါက်တိုင်ေတွ    မခိုင်ခံ့ရင် 

လူအဖွဲအစည်းဟာ     ပိလဲပျက်စီး   ြခစားခံရမှာ 

ေသချာပါတယ်။

 တစ်ဦးကိုတစ်ဦး 

ချစ်ခင်ေလးစားဖို ေမ့ေနက

က န်ေတာ်တိုဟာ ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး အြပင် 

ကိပုဲကည့ေ်လရိှ့ပါတယ်။ ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု စစ်ေဆး 

ဆန်းစစ်မ လုပ်ဖိုဆိုတာ နည်းပါတယ်။ မိသားစု 

အတွင်း ေကာင်းမွန်တ့ဲအေလ့အထစံနမူနာေတွကုိ 

အချင်းချင်းသိေအာင် ြပကရမယ်။ ချိသာတ့ဲကုိယ် 

 တ်အမအူရာ အြပအမေူတကွိလုည်း သွန်သင်ြပသ 

ရမယ်။ မိဘေတွဟာ သားသမီးေတွကို ေြမေတာင် 

ေြမာက်ေပး ကူညီိုင်တဲ့တံတားြဖစ်ဖို၊ ပညာသင် 

ိင်ုတဲ ့လမ်းေတေွဖာက်၊ လမ်းေတ၊ွ ေကျာင်းေတမှွာ 

အ ရာယ်ကင်းဖို၊ မူးယစ်ေဆးနဲကင်းဖို၊ ဆင်းရတွဲင်း 

က အြမစ်ြဖတ်ဖို၊ အနာဂတ်မျိးဆက်တိုအတွက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် 

သားသမီးေြမးြမစ်တိုရဲ   စိတ်ကူးစိတ်သန်းေတွနဲ  

စ်းစားပုေံတဟွာ မှန်ကန်ပီး ြမင့မ်ားလာလမိ့မ်ယ်။ 

လမူ အသိင်ုးအဝိင်ုးအတွင်း သတူိုေတရွဲအခန်းက   

ဟာလည်း ပို၍ပီြပင်လာလိမ့်မယ်။ 

 မိဘမျက်စိေအာက်က    လွန်တဲ့ေနေတွမှာ 

ေကျာင်းေတွက ဆရာဆရာမေတွကလည်း ဒီသေဘာ 

ေတေွဆာင်တဲ ့အေလအ့ထေတကွိ ုသင်ြပရပါမယ်။ 

ဆရာေကာင်းတိုလိုလားတာက     တပည့်ေတွရဲ 

ဘက်စုံစွမ်းေဆာင်ရည ်ြမင့်မားဖိုပဲ။ ရှစ်ှစ်အရယ် 

ကေလးတစ်ေယာက်ဟာ စာအပ်ုကိ ုလက်ညိးထိုးပီး 

အဲဒီစာအုပ်ကို   ကိုယ်တိုင်ဖတ်တတ်ပီလို ေြပာသံ 

ကားလိြုခင်းပါပ။ဲ ကေလးေတဟွာ နည်းပညာေတ ွ

ရေရး၊ အားထုတ်သင်ေနသလိုပဲ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား 

ေကာင်းဖို၊ ယ်ေကျးသိမ်ေမွလိမ ာဖို၊ သိက ာရှိဖို 

ေမ့ေနတတ်ပါတယ်။   တစ်ဦးကိုတစ်ဦး    ချစ်ခင် 

ေလးစားဖို ေမ့ေနေလ့ရှိကပါတယ်။ ပစ ည်းေတွ၊ 

ကားေတွ၊ တိုက်တာေတွနဲ  ေရ ေငွေတွက ယေန  

ေခတ်မှာ အချစ်ခံေနရတယ်။

စာေပ၊ ဂီတ၊ အုပညာ၊ အားကစားနဲ  ချစ်ြခင်း 

ေမတ ာေတွေဝြဖာပီး ကျန်းမာချမ်းသာဖို၊ အမုန်း 

တရားေတကွင်းစင်ဖို၊ အြခားသတူို ေပျာ်ရ င်ငမ်ိးချမ်း 

ဖိုဆ ၊ အကျိးြဖစ်ထွန်းလိတုဲစ့တ်ိ၊ ဒကု အေပါင်းက 

ကင်းေဝးေစလိုတဲ့စိတ်ေတ ွ    ေပ ဖိုြဖစ်ပါတယ်။ 

ေရာဘတ်ကိုးလ် (Robert Coles)ဆိသုဟူာ ကေလး 

ေတွမှာ   ကင်နာမ ဖွံဖိးလာပုံကိ ု  စူးစမ်းေလ့လာ 

ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုေလ့လာရာမှာ မိဘေတွရဲေမးခွန်း

ေတွနဲစခဲ့ပါတယ်။ ကေလးေတွဟာ-

တစ်ညလုံး အိပ်ကရဲလား။

စာဖတ်တတ်ဖို သင်ယူကရဲလား။ 

အမှတ်ေကာင်း၊ ဂရိတ်ေကာင်းေကာင်း ရက 

ရဲလား။ 

အသင်းလိုက်အစုလိုက ်ခရီးထွက်ကရဲလား။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးေတွကိ ုေရှာင်ိုင်ကရဲလား။ 

ကာမဆက်ဆံမ ကို တာဝန်သိ၊ တာဝန်ရှိမှန်း 

သိကရဲလား။ 

ေကျာင်းေကာင်းေကာင်း၊ အဆင့်ရိှေကျာင်းသုိ 

ေရာက်ိုင်ကပါမလား။

ဒီလိုကျယ်ဝန်းလှတဲ ့  စိုးရိမ်ပူပန်မ ေတွ၊  ဆ  

ေတွပါဝင်တဲ့ ေမးခွန်းေတွနဲ  ကေလးေတွကီးြပင်း 

လာသည်အထိ     မိဘေတွဟာ    ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် 

စိုးရိမ်တကီးေမးေနကပါတယ်။    ထိုထက်ပိုပီး 

အေရးပါတဲ့ေမးခွန်းကေတာ ့     ကေလးေတွဟာ 

လူေကာင်းေတွ၊ လိမ ာေရးြခားရိှကသူေတွ ြဖစ်လာ 

ကမလား”ဆုိတာြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေကာင့် ဒီေမးခွန်း 

ေတွ ေမးပါသလဲ။  ပညာရည်ြမင့်မားေရးသာမက 

ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိဖို၊ ေကာင်းမွန်တ့ဲဘဝ၊ သာယာ 

တဲဘ့ဝကိ ုယှ်ပိင်မ များတဲေ့ခတ်မှာ ကေလးေတနွဲ 

တည်ေဆာက်ချင်၊ အလှဆင်ချင်လိုပါပဲ။

ငယ်စ်ကပင ်ကစားဖိုအချနိ်မရတဲ့ေခတ ်

ြမန်မာိင်ုငမှံာေတာ ့ေကျာင်းေနအရယ်ကေလး 

ေတွဟာ ငယ်စ်ကပင် စာေတွနဲပိေနပီး ကစားဖို 

အချန်ိမရ၊ စာေမးပွဲရယ်၊ အမှတ်ရယ်၊ ဂုဏ်ထူးရယ် 

ေနာက်ကုိပဲ   လုိက်ေနကတယ်။   သုတ်သုတ်သွား၊ 

သုတ်သုတ်စား၊   အြမန်စားအစားအစာ  (Quick-

food) ေတွေကာင့ ်ကေလးေတွဟာ အဝလွန်ေန 

ကတယ်။ ဗဒီယီိဂုမ်ိးနဲ  တဗီေီရှမှာ တစ်ေနရာတည်း 

ထိုင်ေနကတာေကာင့်    လ  ပ်လ ပ်ရှားရှားမရှိ။ 

မိဘနဲ  ဆရာေတွပင်    ပုံမှန်ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား 

အားကစားတစ်ခုခလုိုက်စားဖုိ လိအုပ်တာ ေတွြမင် 

ရပါတယ်။ 

     အေကာင်းညွီတ် အလျ်းသင့လ်ိုတင်ြပရရင် 

စင်ကာပူိုင်ငံကေတာ ့    ထူးကိုထူးြခားပါတယ်။ 

အားလုံးအတွက် အားကစား (Sports For all) ကို 

၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်များ ဝန်းကျင်မှာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေကျာင်းသားေတ၊ွ ကမု ဏဝီန်ထမ်း၊ အစိုးရဝန်ထမ်း 

ေတွ   ပါဝင်ခဲ့တာကိုေတွရပါတယ်။    ြမန်မာိုင်ငံ 

ေကျာင်းေတွ၊    တက သိုလ်ေတွမှာ    အလားတူ 

အားကစားလ ပ်ရှားမ ေတကွိ ုေတွြမင်ရေသာ်လည်း 

စာေတွကုန်းကျက်တဲ့ လူငယ်လူရယ် ေသးေသး 

သွယ်သွယ်၊ ကဲွကလျေတကွိေုတွရေတာ ့ေလာက 

ကိ ုအားကစားနဲ   အလှဆင်ေပးမယ့်သူေတွ ရှားပါး 

လာပါေတာ့တယ်။ 

 ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်မှာ စင်ကာပူိုင်ငံရဲ ေမ ာ်မှန်း 

ချက်တစ်ခုက အားကစားနဲ  အနာဂတ်မှာ အသင့် 

ြဖစ်ေရး  (Future Ready Through Sports)  ြဖစ် 

ေကာင်း ထူးြခားစွာေတွရှိရပါတယ်။ ဝန်ကီးချပ် 

ေဟာင်း ဂိုေချာက်ေထာင်လက်ထက်မှာ စင်ကာပ ူ

တိုဟာ ေငွပုံေပ မှာ အမဲထိုင်မေနဘ ဲေတးဂီတမှာ 

လည်း ေမွေလျာ်တတ်ဖုိ   းေဆာ်ေြပာရာမှာ ေကး၊ 

ကိး၊ ေလ၊ လက်ခုပ်၊ တူရိယာတစ်ခုခုကို တီးမ တ် 

တတ်ဖို    တိုက်တွန်းခဲ့ရာ   ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ 

အားကစားနဲ  ေတးဂီတလ ပ်ရှားမ ကီးြဖစ်ပါတယ်။

အားကစားလ ပ်ရှားမ 

  အားကစားတစ်မျိးမျိးကိ ုေကျာင်းစာသင်ရင်း 

ထည့သွ်င်းြခင်းဟာ သင်ကားသင်ယမူ ဟာ ေပျာ်ရ င် 

ဖွယ်၊ ဘဝကွက်လပ်ကိ ုြဖည့ဆ်ည်းရာေရာက်တယ် 

လိုဆိုပါတယ်။  အားကစားဟာ  ဆရာကဲ့သိုပါပဲ။ 

ုနယ်ငယ်ရယ်သူတိုအား ေကာင်းမွန်တဲက့ိယ်ုကျင့် 

လက ဏာေတွနဲ  စည်းကမ်းေတွကိ ုေမွးေပးလိုက ်

ပါတယ်။   ယူနီဆက်ကလည်း   ဒီလိုအပ်ချက်ကို 

မီးေမာင်းထိုးြပထားပါတယ်။ အားကစားလ ပ်ရှား 

မ ကို ငယ်စ်ကပင် မိတ်ဆက်ထားဖို၊ အားကစား 

ဟာ တရားမ တဖို၊ ကျန်းမာရ င်လန်းေစတဲ ့ယှ်ပိင် 

မ လို ခံယူကရမယ်။ 

အားကစားပိင်ပွ ဲ   ေအာင်ြမင်ေရးအတွက်က 

အားကုန်ထုတ်ေလ့ကျင့်ကရမယ်။ eာဏ်ကူရမယ်၊ 

eာဏ်ထုတ်ရမယ်ဆုိတ့ဲ အေလ့အထေတွရသွားေစ 

တယ်ဆိုတာ  အားကစားလုပ်သူတို  သိလာတယ်။ 

အပံးမပျက ်  ံးနိမ့်ြခင်းကိ ု  လက်ခံိုင်တဲ့ အရည် 

အေသွးေတွရှိလာပါတယ်။   အားကစားက   ဘဝ 

အတွက်   သင်ေပးလိုက်တာကေတာ ့   အားကုန် 

ထုတ်လုပ်ဖို    စိတ်ဆ ြပင်းြပရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ 

ဒလီိေုကာင်းြခင်း ကန်အင်လက ဏာေတဟွာ သတူို 

ေလးေတွ  ကီးြပင်းလာတာနဲအမ  တန်ဖိုးေတွရှိ၊ 

ြမင့်သည်ထက်ြမင့်လာပါလိမ့်မယ်။

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

လူတုိေနတဲ့ ကမ ာဟာ က န်းစုေတွလုိ လူမျိး၊ ဘာသာ၊  ဆင်းရဲချမ်းသာ၊  အယူဝါဒ၊  ဂုဏ်ပကာသန၊  ကျား/မ ဆုိပီး ခဲွြခားထားတ့ဲသေဘာရိှတယ်။ မိမိကုိဗဟုိြပြခင်းကုိ ကည်ူးတတ်ကပါတယ်။ ဘဝချင်းမညီ၊ 

အလ ာချင်း၊ ဝါဒချင်းမတူ စတဲ့အေကာင်းတရားေတွေကာင့ ်တစ်ဦးနဲ  တစ်ဦး၊  အဖွဲအစည်းအသင်းအပင်းတိုရဲ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမ ပုံသဏ ာန်ေတွဟာ ြခားနား၊ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး အထင်အြမင်ေသး၊ မထီမဲ့ြမင်၊ 

မတူမတန်၊  မေလးမစား၊  အဆင့်အတန်းခွဲြခားမ ေတွ ဂိုဏ်းဂဏကွဲြပားခွဲြခားတဲ့သေဘာကိ ုေတွရတတ်ပါတယ်။ 

  



ဇွန်    ၂၁၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၆) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

တဲ့ေြပာသတင်းမီဒီယာမှ     အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက     ယခုမိမိေမးလိုသည့်ေမးခွန်းကိ ု

ယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ      ှစ်ကိမ်တိုင်တိုင ်

ဆက်တုိက်ေမးခ့ဲေကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့် တုိင်းရင်းသား 

ပါတီအချိှင့်လည်း   လိုက်လံေတွဆုံခဲ့ေကာင်း၊ 

၎င်းတို၏သေဘာထားကိုလည်း      နားေထာင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ PR စနစ်ကို တိုင်းရင်းသားပါတ ီအေတာ် 

များများှင့ ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထ ု အေတာ် 

များများက ှစ်သက်ကသည်ကိ ုေတွခဲ့ရေကာင်း၊ 

တိင်ုးရင်းသားများက မည်သည့ ်PR စနစ်ကိ ုအသုံးြပ 

မည်ကိုသိလိုကေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံှင့်ကိုက်ည ီ

သည့် PR စနစ်ကို အသုံးြပမည်ဟ ု မိမိတိုသိထား 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံှင့်ကိုက်ညီသည့ ်PR စနစ်ဟု 

ဆိုရာတွင်  မည်သည့် PR စနစ်ကို   အသုံးြပမည ်

ဆိသုည်ကိ ုသလိိေုကာင်း၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိ ု

အသုံးြပမည်၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကို အသုံးြပမည်

ဆိုသည်ကိုသိလိုေကာင်း၊      တိုင်းေဒသကီးှင် ့

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိ ုအသုံးြပမည်ဆိပုါက ဖဲွစည်း 

ပုံ   အေြခခံဥပေဒကို    ြပင်ဆင်ရမည့်အေြခအေန 

ြဖစ်သည်ကိ ု ေတွရေကာင်း၊     တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်များကိ ုမည်သည့် 

အချနိ်ခန်တွင်   ဖွဲစည်းမည်ကိ ု      သိလိုေကာင်း၊ 

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက် 

ေနတွင် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အား 

ဦးစီးဌာနက  ကရင်ြပည်နယ ် ဘားအံမိနယ်တွင ်

Door To Door  စနစ်ြဖင့်  မဲစာရင်းြပစုြခင်းများှင့် 

လဦူးေရစာရင်းေကာက်ယြူခင်းကိ ုစတင်ေဆာင်ရက် 

မည်ဟုသိရေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်  ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွရိှရန် လုိအပ်သည်ဟု မိမိအေနြဖင့် 

ထင်ြမင်မိေကာင်း၊ ၎င်းတိုအေနြဖင့်လည်း အနည်း 

ငယ်ပိမုိသုရိှိထားြခင်းြဖင့ ်အခက်အခအဲချိ ေြပလည် 

ုိင်မည်ဟု ေတွးမိေသာေကာင့် ယခုကဲ့သို ေမးြမန်း 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားပါတမီျားကိ ုPR စနစ် 

ှင့်ပတ်သက်၍  မည်သည့်အချနိ်ခန်တွင် ချြပသွား 

မည်ကိသုလိိေုကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားပါတမီျားအေန

ြဖင့်လည်း ၎င်းတို၏ပါတီဝင်များကိ ု   PR စနစ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ချြပရန်လုိအပ်သည်ဟုဆုိသည့် ၎င်းတုိ 

၏ ေမးြမန်းချက်များအရ ယခုေမးခွန်းကို  ေမးြမန်း 

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

မဲဆ နယ်ကို ကျယ်ြပန်စွာသတ်မှတ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက ယင်းကစိ များကိ ုယခင်သတင်းစာ

ရှင်းလင်းပွဲများတွင်လည်း  သတင်းေထာက်ကီး 

ေမးြမန်းခဲေ့ကာင်း၊  မမိအိေနြဖင့လ်ည်းထပ်မရှံင်းြပ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    PR စနစ်သည်  မဲဆ နယ်ကို 

ကျယ်ြပန်စွာသတ်မှတ်ေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်ဦး ေရ 

ကိပုါ သတ်မှတ်ပီးမေဲပးကေကာင်း၊ မေဲပးသည့အ်ခါ 

ပါတီများှင့်တစ်သီးပုဂ လများက    ယှ်ပိင်က 

ေကာင်း၊ ၎င်းတိုရရိှသည့ ်ခိင်ုလုမံအဲေပ မတူည်ပီးမှ 

သာ လ တ် ေတာ်ေနရာကို  အချိးကျရရှိသည့်စနစ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေထာက်ခဆံ မအဲေပ မတူည်ပီး အချိး 

ကျရရိှသည့စ်နစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ PR စနစ်ှင့ပ်တ်သက် 

၍ ပါတမီျားှင့ ်ေလးကမ်ိေတွပီး စာတမ်းများဖတ်ပီး 

မှ အေသးစိတ်ေဆာင်ရက်သည့်အခါ ြမနမ်ာိုင်င၏ံ 

ပညာေရးအေနအထား၊  ေရးေကာက်ပဲွအေတွအကံ 

များအရ Closed List PR ကို  ကျင့်သုံးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ လိုအပ်သည့်  ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများကိ ု

လည်း       ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းိုင်ရန်   ေဆာင်ရက်ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ဥပေဒထွက်လာသည်ှင့် အားလံုးရှင်း 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊      အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်    ကိုယ်စားလှယ်များ 

ေရးချယ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍   ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

အတွက် မိနယ်ကိုအေြခခံ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

လူဦးေရကိ ု အေြခခံ၍ေသာ်လည်းေကာင်း    ၃၃၀ 

ထက်မပိုသည့ ်  ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်

များကုိ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်အတွက်   တိုင်း  ေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီကိ ု  ၁၂  ဦး န်းှင့်  ၁၆၈ ဦး 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ေပးရမည်       ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုြပင် တစ်မိနယ်လ င် ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦး န်းှင့် 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ကို     ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ေပးရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   ယင်းကိုတင်ြပသည့်အခါ      ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်ှင့်      အမျိးသားလ တ်ေတာ်ဆိုလ င် 

သတ်မှတ်သည့ ်၃၃၀ ၊ ၁၆၈ ဦး ေရးေကာက်တင်ေြမာက် 

မည်ြဖစ်ပီး     အေရအတွက်မေြပာင်းလဲေကာင်း၊ 

သိုေသာ် မဲဆ နယ်ကို     ယခင်က တစ်နယ်လ င် 

တစ်ေယာက်ေရးပီး ယခုအခါ မဲဆ နယ်ကုိ ကျယ်ြပန်  

စွာ သတ်မှတ်လိုက်ေကာင်း၊  ထိုသိုသတ်မှတ်ပီးမ ှ

သတ်မှတ်သည့်မဲဆ နယ်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ 

အတုိင်း သက်ဆုိင်ရာပါတီများမှ ေရးေကာက်ပဲွတွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ပီး ရရိှသည့်မဲဆ နယ်အချိးကျ 

အတိုင်း   ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ယင်းမှာ 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်ှင့ ်အမျိးသားလ တ်ေတာ်ြဖစ်ပီး 

မဲဆ နယ်ကို     ကျယ်ြပန်စွာသတ်မှတ်ြခင်းမှာ 

အဆင်ေြပေကာင်း၊ မဆဲ နယ်ကိ ုသတ်မှတ်ြခင်းက 

လည်း    ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ    အရေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ဥပေဒအရ  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

၏တာဝန်ှင့်  လုပ်ပုိင်ခွင့်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထုိအတုိင်း 

ေဆာင်ရက်လုိက်လ င်         ြပည်သူလ တ်ေတာ်ေရာ၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ေရာ  ေဆာင်ရက်၍ရပါေကာင်း။

အလားတူ တုိင်း ေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် 

သည် တစ်မိနယ်လ င် ှစ်ေယာက်ေရးရပါေကာင်း၊ 

PR စနစ်ဆိုသည်မှာ တစ်ေယာက်ထက်ပိုလ င် PR 

စနစ်ကျင့သ်ုံး၍ရပါေကာင်း၊ တစ်ေယာက်တည်းသာ 

FPTP ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်တစ်မိနယ်ကိ ု

မဲဆ နယ်တစ်နယ်လုပ်လိုက်ပီး   PR စနစ်ြဖင့ ်

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်        ြပည်နယ်ကိုယ်စားလှယ ်

ှစ်ေယာက်ကို ေရးချယ်ြခင်းအားြဖင့ ် PR စနစ်ကို 

တိုင်းေဒသကီးှင့်      ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်တွင ်

ေဆာင်ရက်၍ရေကာင်း၊      ထိုေကာင့ ်  ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ှင့ ်တိင်ုး ေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်အားလုံးကို PR စနစ်ြဖင့် 

ေရးေကာက်ပွဲ      ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်တွင်ပါဝင်သည့်        ကိုယ်ပိုင်   

အပ်ုချပ်ခွင့ရ်တိင်ုးှင့ ်ေဒသေြခာက်ခတွုင် အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးစ ီေရးေကာက်တင် 

ေြမာက်ရေကာင်း၊         ထိုကဲ့သိုကိုယ်စားလှယ ်

တစ်ဦးစသီာ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ရသည့ ်မဆဲ  

နယ်များအတွက်မ ူFPTP စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

မ တမ ရှိေစရန် သတ်မှတ်ေပးသွားမည်

အလားတူ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် 

တွင်  သက်ဆိင်ုရာဥပေဒှင့အ်ညရီရိှသည့ ်တိင်ုးရင်း 

သားလမူျိး လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များ၏  ေနရာ 

များရိှေကာင်း၊  အဆုိပါ တုိင်းရင်းသားလူမျိးလ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်      ေနရာမှာလည်း 

တစ်ေယာက်သာ  ေရးချယ်ရေသာေကာင့ ်FPTP စနစ် 

ကိ ုကျင့သ်ုံးေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုေြပာလိေုကာင်း၊ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်မဲဆ နယ်သတ်မှတ်ြခင်း 

ဆိုသည့်ကိစ ေပ ေပါက်လာေကာင်း၊   မဲဆ နယ် 

သတ်မှတ်ရာတွင်  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ် 

လ တ်ေတာ်မှာ တစ်မိနယ်လ င် မဆဲ နယ်တစ်နယ် 

သာြဖစ်ေသာေကာင့ ်   ရှင်းပါေကာင်း၊    ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်ှင့်  အမျိးသားလ တ်ေတာ်မဲဆ နယ် 

သတ်မှတ်ရာတွင် ထိတုိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်၏ 

အကျယ်အဝန်း၊ ပထဝီအေနအထား၊ ေနထိုင်သည့် 

လူဦးေရ၊   တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ စုဖွဲေနထိုင်မ  

အေနအထားစသည့် အေြခအေနများကို မူတည်၍ 

မ တမ ရိှေစရန် သတ်မှတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိကုဲသုိ့ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဖဲွစည်းထားသည့် မိနယ် 

များ၊ ခိုင်များအေပ မူတည်၍ စနစ်တကျအချိးညီ 

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်    သက်ဆိုင်ရာမဲဆ နယ်ေြမ 

အလိုက် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့ ်ိုင်ငံေရးပါတီ 

များမှ     ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်    တစ်သီးပုဂ လ 

ကိယ်ုစားလှယ်များ၏စာရင်းများအရ ၎င်းတိုရရိှမည့ ်

ခိုင်လုံမဲအေပ မူတည်၍         အချိးကျရရှိမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

PR စနစ်ကို  ကျင့်သုံးြခင်းြဖင့ ်  တိုင်းရင်းသား 

လနူည်းစအုေနြဖင့ ်မမိတိိုေဒသအလိက်ု ေရးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခရံသည့ ်အခွင့အ်ေရးများ  ပိမုိရုရိှိင်ုမည် 

ြဖစ်ပီး  မိမိလူမျိးစုှင့ ်  မိမိေဒသအကျိးကိ ု   ပိုမို 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့်အခွင့်အေရး၊    အကျိးေကျးဇူး 

ရလဒ်များ   ရရှိလိမ့်မည်ဟ ု  ေြဖကားလိုေကာင်း၊ 

အေစာပိင်ုးက သတင်းေထာက်ကီး  ေမးြမန်းခဲသ့ည့ ်

ေကာ်မရှင်များှင့်အဖွဲခွဲများကိစ ကို        ြပန်လည် 

ေြဖကားရမည်ဆိပုါက ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့ဆ်င့် 

တွင် မမိတိိုအဖဲွုံးများရိှေကာင်း၊ တိင်ုးအဆင့၊် ခိင်ု 

အဆင့်၊ မိနယ်အဆင့််တိုတွင ်   ေကာ်မရှင်ုံးများ 

အသီးသီးရှိေကာင်း၊ အဆိုပါုံးများမှာ ယခုလက်ရှိ 

မစဲာရင်းများှင့ပ်တ်သက်၍ အေြခခအံကျဆုံး ပထမ 

အဆင့က်ိ ုေဆာင်ရက်ဆြဲဖစ်ေကာင်း၊ မစဲာရင်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ဆဲြဖစ်ေကာင်း၊   အလားတူ

ထပ်မေံဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ များကုိလည်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်     စီစ်ေဆာင်ရက်ထား 

ေကာင်း၊      အများယုံကည်သည့်ပုဂ ိလ်များြဖင့ ်

ေကာ်မရှင်ခန်သည့က်စိ များကိလုည်း ယခင်ေြဖကား 

ခဲ့သက့ဲသုိ အချန်ိမီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

တဲ့ေြပာသတင်းမီဒီယာမ ှ      အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့သည့ ်အချက် 

များအထတွဲင် မရှင်းသည့ ်အချက်တစ်ချက်ရိှေကာင်း၊ 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်ှင့်    အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကို 

မူလအတိုင်း       ေရးချယ်မည်ဟုသိရေကာင်း၊ 

ေနာက်ဆက်တဲွေြဖကားချက်တွင် အဆိပုါေဒသတွင် 

ေနထိင်ုသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလမူျိးစ၏ု အေရအတွက် 

ဟု  ေြပာထားေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီးြပည်နယ ်

လ တ်ေတာ်တွင်ဆိုပါက      တိုင်းရင်းသားလူမျိးစ ု

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာများ    ပါဝင်သည် 

ဆိသုည့ပ်ုစံမံျိးကိ ုြပည်သူလ တ်ေတာ်ှင့ ်အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်တိုအတွက်ပါ    ထည့်သွင်းစ်းစားထား 

သည်ဆိသုည့သ်ေဘာမျိးကိ ုေတွရေကာင်းေမးြမန်း 

သည်။

 ကိုယ်စားလှယ်အေရအတွက ်အတူတူြဖစ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက မမိေိြဖကားသည့သ်ေဘာတရားကိ ု

သတင်းေထာက်ကီး နားမရှင်းေသာေကာင့ြ်ဖစ်လမိ့ ်

မည်ဟ ုထင်ြမင်မေိကာင်း၊ ဥပေဒများှင့ ်နည်းဥပေဒ 

များ ထတ်ုြပန်ထားသည်ကိလုည်း အနည်းငယ်ြပန်၍ 

ေလလ့ာေစလိေုကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိး လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဟု

ဆိရုာတွင် သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တစ်ခုှင့်သာသက်ဆုိင်ေကာင်း၊ ထုိတုိင်းေဒသကီး 

ှင့်  ြပည်နယ်တွင်မ ှ        ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးစ၏ုမစဲာရင်းမှသာ     မေဲပးရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုအတိုင်းသာ   ေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   ြပည်သူလ တ်ေတာ်ှင့ ်      အမျိးသား 

လ တ်ေတာ် အတတူဟူဆုိရုာတွင်      ကိယ်ုစားလှယ် 

အေရအတွက် အတူတူြဖစ်သည်ကုိ   ဆုိလုိေကာင်း၊     

မဲဆ နယ်သတ်မှတ်ရာတွင်     ကွဲြပားပါေကာင်း၊     

မိမိအေနြဖင့် ေသေသချာချာ ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့

ပီးြဖစ်ေကာင်း  ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

People Media မှ          သတင်းေထာက်ချပ ်

ဦးေကျာ်စိုးဦးက    ဖိးေဇယျာေသာ်အပါအဝင် 

ကိုဂျင်မီတိုကို ေသဒဏ်ချမှတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

ိင်ုငတံကာက ိင်ုငေံတာ်အစိုးရဆသီို သက်ညာေပး

ရန်စာများေရးသားေပးပိုသည်ဟ ုသိရေကာင်း၊                 

  စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

တဲ့ေြပာသတင်းမီဒီယာမ ှအယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦး
NP News သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေကျာ်မျိးမင်း



ဇွန်    ၂၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်ပီး   ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

မည်သိုသေဘာထားများရိှသည်ကိ ုသလိိပုါေကာင်း၊ 

ယခင်အစုိးရလက်ထက်က ရန်ကုန်မိသစ်စီမံကိန်း 

ကို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီလက်ထက်

တွင်  မည်သိုလုပ်ေဆာင ်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ကိ ု

သိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။     

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရလုပ်ေဆာင်

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ၎င်းတိုှင့ပ်တ်သက်ပီး 

မည်သည့်ြပစ်မ များကျးလွန်ခဲ့သည်ကို မီဒီယာများ 

ေမးြမန်းခဲ့သည်ကိ ု  ယခင်ကလည်း   စုံစုံလင်လင ်

ေြဖကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အေကာင်းရိှသည့အ်တွက် 

အကျိးြဖစ်သည်ဟ ုေြပာလိေုကာင်း၊  တချိကစိ များ 

သည်    ိုင်ငံေတာ်၏    တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ု

ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငတံိင်ုးသည်လည်း  

ေဆာင်ရက်ရသည့ ်       အေြခအေနမျိးရှိေကာင်း၊ 

ထိုြပစ်ဒဏ်ှင့်ပတ်သက်ပီး        ိုင်ငံတကာတွင် 

ြပစ်ဒဏ်မေပးသည့်ိုင်ငံရှိပီး    ြပစ်ဒဏ်ေပးသည့ ်

ိုင်ငံေပါင်း ၇၀၊ ၈၀ နီးပါးခန်ရှိေကာင်း၊  သိုေသာ် 

ထိုြပစ်ဒဏ်မျိးရှိေသာ်လည်း        ဆိုင်းငံ့ထားပီး 

လတ်တေလာတွင်   ြပစ်ဒဏ်မေပးသည့်ိုင်ငံများ 

လည်းရိှေကာင်း၊ ကမ ာတွင် ိင်ုငေံပါင်းမည်မ ရိှသည် 

ကိ ုစ်းစားကည့လ် င် ယင်းကဲသ့ိုြပစ်ဒဏ်မျိး ချမှတ် 

ိင်ုသည့် ုိင်ငံေပါင်း ရာှင့်ချရိှီသည်ကုိ သိုိင်ေကာင်း၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအရ လုိအပ်လ င်လုိအပ်သလုိ 

လပ်ုေဆာင်ရြခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

တွင် ၎င်းတိုကိ ုရည် န်းြခင်းဆိုသည်ထက ်မိမိတို 

ိုင်ငံ၏  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက  ၌   ေနာင်တွင် 

အလားတူြဖစ်စ်မျိးများ မလုပ်ိုင်ေအာင်၊ မလုပ်ရ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ၎င်းတို၏ 

လက်ချက ်အားေပးအားေြမာက်မ ေကာင့်  အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူလူထုအနည်းဆံုးလူဦးေရ ၅၀ ေကျာ် ေသဆုံး 

ခ့ဲရေကာင်း၊ ယင်းကိစ တွင် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

မပါဝင်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တရားမ တမ မရှိဘူးဟ ု

မည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်ေြပာပါသနည်း၊ ယင်းကစိ  

ှင့ပ်တ်သက်ပီး  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံသည် 

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း၊  အချပ် 

အြခာအာဏာ၏   ြပယုဂ်ြဖစ်သည့်မ  ိင်ကီးများ 

ှင့်ပတ်သက်ပီး    တရားစီရင်ေရး၊  ဥပေဒြပေရး၊ 

အပ်ုချပ်ေရးမ  ိင်များကိ ုလွတ်လပ်စွာလပ်ုကိင်ုခွင့ ်

ရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်     ထိုသို 

လပ်ုေဆာင်ရာတွင် လိအုပ်သည့အ်ချန်ိ လိအုပ်သလို

လုပ်ေဆာင်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊      ယင်းကိစ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး အကျယ်တဝင့ ်ေြပာကားပီးြဖစ်သည့ ်

အတွက် ထပ်မံေြပာကားရန်မရှိေကာင်း၊  မိသစ ်

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်ပီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ

အေနြဖင့်  အဖဲွဖဲွစည်းပီး ေလ့လာသံုးသပ်ေနဆဲ အေြခ 

အေနသာရိှေသးေကာင်း  ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

NP News သတင်းဌာနမှ     အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေကျာ်မျိးမင်းက ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရသည့ ်

ေနမှ ယေနအချန်ိထ ိတစ်ေလ ာက်လုံး တပ်မေတာ်ကိ ု

ိင်ုငေံရး အသိင်ုးအဝိင်ုး၊  ိင်ုငတံကာအသိင်ုးအဝိင်ုး၊ 

တချိေသာ လူမ အသိုင်းအဝိုင်းများတွင ် လက်ညိး 

ဝိုင်းထိုးစရာေနရာကေနပီး  ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ် 

တစ်ေလ ာက်လုံး  အသုံးေတာ်ခေံနရသည်ကိ ု ေတွရ 

ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

ဖိတ်ေခ ထားသည့်  ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲအေြခ

အေနကိ ုကည့ြ်ခင်းအားြဖင့ ်ိင်ုငေံရးအသိင်ုးအဝိင်ုး 

ထ၌ဲ ေြပာစရာအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခရံသည့အ်ထမှဲ 

တြဖည်းြဖည်းြပန်ုတ်ထွက်သည့် သေဘာမျိးလား၊ 

ထိုမှမဟုတ်  မိမိတို၏အခန်းက  ကို    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်  ြပင်ဆင်ေနြခင်းမျိးလား၊   တပ်မေတာ် 

လိုချင်သည့်  အနာဂတ်ိုင်ငံေရးပုံစံက  မည်သည့် 

ပုံစံြဖစ်သည်ကိ ုသိလိုေကာင်းေမးြမန်းသည်။ 

အဓိကအချက်ှစ်ချက်ကိ ုအေြခခံပီးေဆွးေွး

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွး 

ပွဲှင့်  တပ်မေတာ်၏  ိုင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

ေမးသည်ဟယုဆူေကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးရာ 

တွင် အဓကိအချက် ှစ်ချက်ကိအုေြခခံပီး ေဆွးေွး 

ေကာင်း၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့ ်ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ကိ ုအေြခခသံည့ြ်ပည်ေထာင်စ၊ု ယင်းတိုှင့် 

ပတ်သက်ပီး အေြခခံမူဝါဒကိုေရးဆွဲပီး  ေဆွးေွး 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုှစ်ချက်သည်   မိမိတို၏ 

အမျိးသားေရး ရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကစိ  

များကုိ မူတည်ပီးေဆွးေွးခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ုိင်ငံ 

ှင့ ်ြပည်သအူတွက် ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထိက်ုသည့က်စိ လည်း 

ြဖစ် ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆွးေွးရာတွင ် EAO  များှင့် 

လည်း  အေြခခံမူများှင့်ပတ်သက်ပီး   လက်ခံခဲ့ 

ေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီးေမးသည့်ေမးခွန်းထဲ

တွင်ပါသည့်အေမးက      ယခုအေြဖှင့်တစ်ဝက ်

ေြပလည်မည်ဟထုင်ေကာင်း၊ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်၊ 

ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု     အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိ ု     ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံထား 

ေကာင်း၊ EAO အဖဲွအစည်းအသီးသီးှင့ ်ေဆွးေွးခဲ ့

သည့်အချနိ်တွင်   ယင်းှစ်ချက်အေပ အေြခခံပီး 

၎င်းတို၏အြမင်များ၊ ေတာင်းဆိုမ များ၊ ြဖစ်လိုသည ်

များကို သိခဲ့ရေကာင်း၊ ထိုအေပ တွင်လည်း မိမိတို

ေလးစားမှတ်သားမ ရိှသည်ကိ ုယခေုြပာလိေုကာင်း၊ 

ထိုအထဲမှြဖစ်ိုင်သည်များ၊   ြဖစ်သင့်သည်များ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည်    မိမိတိုလိုက်ေလျာမ ြဖစ် 

ေကာင်း၊   ယခင်တပ်မေတာ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ

များတွင်လည်း   ယခုေမးခွန်းကိုေမးြမန်းခဲ့သည့ ်

အတွက်  ေြဖကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့် မည်သည့အ်ေြခအေန ၊ မည်သည့ရ်ည်မှန်း 

ချက်ရှိသည်ကိ ု          ေြဖကားခဲ့ပီးပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ကိ ု    အဓိက 

အားစိက်ုလပ်ုေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်က မမိ ိ

ေြဖကားခဲ့သည့်အေြဖှင့်   ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ရန် 

အတွက်   မည်သိုေသာ  အေြခအေနဖန်တီးမ များ 

ယူေနသည်ကို   ဆက်စပ်ေတွးပီး    သိိုင်မည်ဟ ု 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

ဆက်လက်၍   NP   News   သတင်းဌာနမှ 

အယ်ဒတီာချပ် ဦးေကျာ်မျိးမင်းက တပ်မေတာ်အေပ  

ေခတ်အဆက်ဆက်      ိုင်ငံေရးအသိုင်းအဝိုင်းက 

လက်ညိးထိုးခံရြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး  တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့်   မည်သိုေြပာလိုသည်ကိ ု သိလိုေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။ 

ပုံစံအမျိးမျိးြဖင့ ်ပုံေဖာ်ြခင်းခံရ

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

ပုံစအံမျိးမျိးြဖင့် ပံုေဖာ်ြခင်းခံရေကာင်း၊ ၁၉၄၇ ခုှစ် 

ကတည်းက စတင်ပုေံဖာ်ခဲြ့ခင်းရိှေကာင်း၊  လွတ်လပ် 

ေရးမရမ ီ၁၉၄၅ ခုှစ်တွင်   ြမန်မာိုင်ငံ   ိုင်ငံေရး 

အယအူဆကိေုြပာြခင်းမဟတ်ုဘ ဲြဖစ်တည်ေနသည့ ်

သေဘာတရားအရေြပာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအချန်ိ 

က တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်ဟ ုေြပာ၍ရေကာင်း၊ အဂ  လပ်ိ 

တိုတည်ေထာင်ခဲ့သည့်တပ်မေတာ ်  ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

ဆုတ်ခွာသွားချနိ်၊  အိ ိယိုင်ငံ  ဆင်းမလားအထိ 

လိက်ုသွားသည့ ်တပ်မေတာ်တစ်ရပ်ရိှေကာင်း၊ တချိ 

ဗမာှင့်ဖွဲထားသည့်တပ်များရှိသကဲ့သို  တိုင်းရင်း 

သားများှင့ ်ဖဲွထားသည့တ်ပ်များရိှေကာင်း၊ ထိုြပင် 

ဗမာလွ့တ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် (ဘအီိင်ုေအ)ဟသူည့် 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း       ဦးစီးဖွဲစည်းထားသည့ ်

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်ရိှေကာင်း၊  ၁၉၄၇ ခုှစ်   စတင် 

ေဆာင်ရက်သည့်အချနိ်   က ီစာချပ်မချပ်ဆိုခင် 

အပိုင်းတွင ်      ြပန်လည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ 

ေပါင်းစည်းြခင်းတိုကို  (ဘီအိုင်ေအ)က အားလုံး 

သိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      (ဘီအိုင်ေအ)မှ  အဆင့်ဆင့် 

(ဘီဒီေအ )အြဖစ် ေြပာင်းလဲခ့ဲေကာင်း၊ လုိအပ်လ င် 

ေလ ာ့ပီးဖွဲစည်းထားြခင်းရှိေကာင်း၊ ထိုသိုဖွဲစည်း 

သည့်အတွက်         ေြပာင်းလဲြခင်းှစ်ခုရှိေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်အဆင့်၊ စစ်ဦးစီး 

ချပ်အဆင့်သည် ထိုအချနိ်တွင်  ကရင်အမျိးသား 

ဗိလ်ုချပ်ကီး စမစ်ဒွန်းတုိ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း။ 

ေနသူရိန်လူထုအစည်းအေဝးပဲွကီး လုပ်ခ့ဲေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်သည်  ခိုင်မာေရး၊   တပ်မေတာ်တစ်ရပ ်

တည်း ထားရှိေရးရှိခဲ့ေကာင်း၊  ထိုအချနိ်ကတည်း 

ကတိုင် တချိေသာိုင်ငံေရးသမားများက  (ဘီအိုင် 

ေအ)၊ (ဘဒီေီအ) ကိ ုတရားမဝင်ဟ ုလက်ညိးထိုးြခင်း 

ရှိခဲ့ေကာင်း၊ ယင်းသိုပုံေဖာ်လာြခင်းသည်  အချနိ် 

မည်မ ကာပကီိ ုသရိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ၎င်းကိမုည်သ ူ

တိုက   ပုံေဖာ်ခဲ့သည်ကိ ု  ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တစ်ုိင်ငံလံုးက ေနသူရိန်လူထုအစည်းအေဝးပဲွကီး

လပ်ုပးီမှ  ဒုတိယအချက်အေနြဖင့် အမတ်တစ်ေယာက် 

က တင်သွင်းပီးမ ှတပ်မေတာ်တစ်ရပ်တည်းြဖစ်ရ 

မည်၊ တပ်မေတာ်ကိ ုြပည်သလူထူကုေထာက်ခသံည် 

ဆုိသည့် သေဘာရယူခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ လွတ်လပ် 

ေရးရပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ  

များရှိခဲ့ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ ကာလ

တစ်ေလ ာက်တွင် တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ပုံေဖာ်ခံရ 

ြခင်းရိှခ့ဲေကာင်း၊ ၁၉၅၈ ခုှစ်တွင် အိမ်ေစာင့်အစုိးရ 

ရိှခ့ဲေကာင်း၊ ယခုလက်ရိှအစုိးရကုိလည်း အိမ်ေစာင့် 

အစုိးရ၊ အာဏာသိမ်းသည့်အစုိးရဟု သံုး န်းေကာင်း၊ 

ယခင်အိမ်ေစာင့်အစုိးရသည် အမှန်တကယ် စစ်သား 

ှစ်ေယာက်သာ ပါဝင်ေကာင်း၊  ဗိလ်ုချပ်ကီးေနဝင်း 

ှင့်  ဗုိလ်မှးကီးတစ်ေယာက်တုိ  ပါဝင်ေကာငး်၊ 

ကျန်သည့သ်မူျား၊ အဖဲွဝင်များသည် အရပ်သားများ 

ြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်ှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးေနာက် 

ထပ်တိုးပီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းရှိခဲေကာင်း။

ြပည်သူလူထုကိ ုလိမ်၍မရ

 ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းတို လက်ထက်ကတည်းက   

တိင်ုးြပည်ကိ ုတည်ေထာင်ရာတွင် ဆိရှုယ်လစ်ဝါဒြဖင့ ် 

တည်ေထာင်လိသုည်ဟ၍ူ ရိှခဲေ့ကာင်း၊  ၁၉၆၂ ခှုစ် 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ရယူပီးသည့်အချနိ်တွင ်ယင်းသို 

ြဖစ်ရန် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသွားကေကာင်း၊ 

ယင်းသို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  လုပ်ခဲ့ရသည့ ်

လုပ်ငန်းများရှိေကာင်း၊ လုပ်ခဲ့ရသည့်လုပ်ငန်းများ 

ထတွဲင်  ြပည်သပူိင်ုသမ်ိးြခင်းလပ်ုငန်းများလည်း ရိှခဲ ့

ေကာင်း၊ ထိေုခတ်က ေဆာင်ရက်ခဲရ့သည်များသည် 

ြပည်သူလူထုကိ ု  လိမ်၍မရေကာင်း၊    ေတာင်သူ 

လယ်သမားညီလာခံ၊ အလုပ်သမားညီလာခံများကို 

မည်သည့်ဖိအားမ ေပးပီးလုပ်ခဲ့ြခင်း   မရှိေကာင်း၊ 

ခိမ့်ခိမ့်သဲသဲလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ြပည်သူပိုင်

သိမ်းခံရသည့်သူများသည်လည်း         မည်သူတို 

ြဖစ်မည်ကိ ုအများအားြဖင့ ်    သိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၁၉၅၈ ခုှစ်       အိမ်ေစာင့်အစိုးရြဖစ်လာြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍  ၎င်းတိုအချင်းချင်းေပးပိုသည့်စာများ 

ရှိပီး  သမိုင်းတွင်ထင်ရှားခဲ့ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ဦးုက တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်ြဖစ်သည့ ် ဦးေနဝင်းကိုေပးခဲ့သည့ ်   စာများရှ ိ

ေကာင်း၊ ဦးေနဝင်းက မလပ်ုရပါေစှင့ဟ် ုြပန်ြငင်းဆိ ု

ခဲ့သည့် တရားဝင်စာရှိေကာင်း၊ ထိုစာသည် တရား 

ဝင်စာြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုကိစ ကို  ေြပာင်းြပန်ေြပာ 

ေနသည်ကိ ုအံဩ့မဆုံးြဖစ်ရေကာင်း၊ ၎င်းတိုေရးသား 

ထားသည့်စာများသည် Public ကိုချြပထားသည့ ်

စာများြဖစ်ေကာင်း၊ အမျိးမျိးပုေံဖာ်ထားကေကာင်း၊ 

ေနာက်ပုိင်းတွင် တပ်မေတာ်ကုိ ုိင်ငံေရးထဲဆဲွသွင်း 

သည့သ်မူျားသည် မည်သမူျားြဖစ်သလဟဲ ုပထမဆုံး 

မိမိေမးခွန်းထုတ်လိုေကာင်း။ 

၁၉၆၂ ခုှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန်လုိေနရာ 

မျိး၌ သစ်ေတာကာကွယ်ေရးတပ်များ  ေရာက်ေန 

ြခင်း၊    ပါတီတချိ၏   လက်ကိုင်တုတ်တပ်များ 

ေရာက်ေနြခင်းစသြဖင့်    မျိးစုံလုပ်ခဲ့ကသည်ကို  

ြပန်ပီးေလ့လာကည့်လ င် ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေရးထဲသို ေရာက်ရှိလာြခင်း 

သည် ၁၉၄၇ ခှုစ်၊ ၁၉၄၈ ခှုစ်ကတည်းက စခဲသ့ည့် 

ဇာတ်လမ်းများြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးှင့ ်တပ်မေတာ် 

ဆက်စပ်ေနြခင်းသည ်ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်ှင့ ်အများစု 

ြဖစ်ေပ လာေအာင်အတွက် ပ့ံပုိးေပးသည့်လူများက 

သာ  ြမန်မာ့ိုင်ငံအေရးကို   ဦးေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ သိုေသာ် မိမိတိုဦးတည်သွားေနသည်မှာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့် 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိ ု   မိမိတိုခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံ 

သွားေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ် 

ဆိုသည်ှင့်     ဒီမိုကေရစီစနစ်၏   ကျင့်စ်များ၊ 

ဒီမုိကေရစီစနစ်၏ လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်လမ်းများ၊ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိုသွားေနသည့ ်လမ်းေကာင်းများ 

တွင် မည်သိုေနထိုင်ရမည်၊   မည်သိုသွားရမည်ကိ ု

ပါတအီေနြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊      မိမိတိုတပ်မေတာ်အပါအဝင ်

Institution အသီးသီးအေနြဖင့ ်    လည်းေကာင်း 

မည်သိုသွားရမည်ဆိုသည်ကို  ရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းတိုကို ိုင်ငံ၏အေြခအေန  လိုက်ေလျာညီေထွ

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်က အေြဖများ 

ှင့ဆ်က်စပ်ပီး  ကည့်ေစချင်သည်ဟု ေြပာလုိေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရာတွင်       အဓိကအချက်ှစ်ချက်ကို 

အေြခခံပီးေဆွးေွးေကာင်း၊ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ှင့ ်ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့ ်ဖက်ဒရယ်ကိအုေြခခသံည့ြ်ပည်ေထာင်စ၊ု ယင်းတိုှင့ပ်တ်သက် 

ပီး   အေြခခံမူဝါဒကိုေရးဆွဲပီး   ေဆွးေွးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  

ထိုှစ်ချက်သည်   မိမိတို၏  အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယင်းကိစ များကိုမူတည်ပီး ေဆွးေွးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံှင့်ြပည်သူအတွက်       ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့်ကိစ လည်း 

ြဖစ် ေကာင်း၊ ထိသုိုေဆွးေွးရာတွင်  EAO  များှင့လ်ည်း    အေြခခ ံ

မူများှင့်ပတ်သက်ပီး လက်ခံခဲ့ေကာင်း၊  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်၊ 

ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စစုနစ် 

ကို  ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံထား



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉   သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၁၄၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၄) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၀၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၃၂၂,၂၄၀) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၉၄) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၆) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၉၈) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆ ခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ေလးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၈ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ ်ကုသေရး ပစ ည်း 

များကိ ုေလဆပ်ိ၊ ဆပ်ိကမ်းအသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ  

ယေနတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ကုမ ဏီ ငါးခုမှ Sitagliptin Metformin 

Tablets ၇၈၃၈ ခု၊ Saxagliptin Hydrochloride Tablets ၆၇၈ ခု၊ Dapagliflozin Propanediol 

Tablets ၂၂၂၀၊ Bioflor Capsule ၁၀၅၆၀၊ Bioflor Powder ၂၄၀၀၀၊ Myclav 625 Tablet ၆၆၀၊ 

T4 100 Montpellier Tablet ၉၅၀၅၉ ခု၊ Uracor Injection ၁၅၀၀၊ Accord Carboplatin 

၂၅၃၇ ခု၊ Neovita Brand, Fortified Capsule ၈၀၃၇ ခု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှေဆးဝါးမျိးစုံ 

၃၁၆ မျိး ၁၈၈၉၅ ဒသမ ၉၉ ကီလိုဂရမ်တိုကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၀

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ တပ်ဖဲွဝင်/ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းမသိားစမုျားက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

လျက်ရှိသည်။

ထိုသို လှဒါန်းလျက်ရှိရာ  ယေနတွင်  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမ      ပျ်းမနားမိနယ်ရှ ိ    ကူးတိုဆိပ် 

ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  

တမူးမိနယ်ရှ ိ   သီဟိုဠ်ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိနယ်ရှိ သာသနာ့ 

ေရာင်ြခည်ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး မိသစ်မိနယ်ရိှ ေဈးဝင်းမင်းပရိယတ ိစာသင် 

တိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊  ရှမ်းြပည်နယ် ေကျာက်မဲမိနယ်ရိှ  

ေအာင်မဂ  လာေကျာင်းတိက်ုှင့ ်ကျိင်းတုံမိနယ်ရိှ  ဓေမ ာ 

ဒယပရယိတ ိစာသင်တိက်ုတိုသိုလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊  

သံဃာေတာ်များအတွက ်ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို တာဝန် 

ရှိသူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                                   သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရး ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ စစ်ေဆးထုတ်ေပးြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း

  

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၈၁၆၁ ၉၆၁၁၄၀၀ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၉၂၅၅ ၅၉၀၃၄၆၁ ၁၅၆၆၉၅

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၀၆၁၂ ၄၄၇၈၉၃၆ ၃၅၇၃၂

၄။ ထိုင်း ၄၅၀၀၈၂၈ ၄၄၄၉၄၃၂ ၃၀၄၈၈

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၆၇၉၃ ၃၆၃၁၅၈၆ ၆၀၄၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၆၇၇၆၁ ၁၂၈၄၅၃၁ ၁၄၀၃

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၉၄ ၅၉၂၄၉၈ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၀၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၇၇၇၂ ၁၅၃၄၁၈ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၀၀၄၀၇၃ ၈၃၈၆၉၅၁၆ ၁၀၃၈၃၂၃

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၁၁၀၄၉ ၄၂၇၀၇၉၀၀ ၅၂၄၈၇၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၇၀၄၁၉၃ ၃၀၃၁၀၇၇၂ ၆၆၉၁၀၉

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၀၇၉၄၅၈ ၂၉၃၃၅၀၇၂ ၁၄၉၀၃၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၂၀၄၉၅၅ ၂၆၁၉၇၇၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၇၂၅၀၃ ၂၂၀၈၃၄၂၄ ၁၇၉၅၃၇

၇။ ုရှား ၁၈၄၀၀၉၂၇ ၁၇၈၂၅၃၉၇ ၃၈၀၅၁၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၈၀၀၉၀ ၁၈၁၀၄၈၇၂ ၂၄၄၅၁

၉။ အီတလီ ၁၇၈၇၉၁၆၀ ၁၇၁၁၈၀၉၁ ၁၆၇၇၂၁

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

တီဟီရန်     ဇွန်   ၂၀

၂၀၁၅ ျကလီးယား  သေဘာ တညူခီျက် ြပန်လည်ရရိှေရး 

အတွက် ေဆွးေွးပဲွစားပဲွဝိင်ုးသို ြပန်လာရန် အေမရကိန်ိင်ုငအံား 

အီရန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အီရန်အေနြဖင့်   သံတမန်နညး်လမး်အရ  အဆုိပါ 

ျကလီးယားသေဘာတညူခီျက် ြပန်လည်အသက်ဝင်လာေစရန် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အီရန်ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန   ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ  ဆာအက်ခါတီဇဘက်က 

ေြပာကားသည်။ 

အေမရကိန်ိင်ုငသံည် အရီန်အေရးှင့ပ်တ်သက်၍ သမ တ 

ေဟာင်းထရမ့က်ျင့သ်ုံးခဲသ့ည့ ်အရီန်ဆန်ကျင်ေရးနည်းလမ်းအား 

ဆက်လက်ကျင့်သုံးေနသည်ကိ ု  ေတွရေကာင်း၊  သိုရာတွင် 

အီရန်အေနြဖင့် ျကလီးယားေဆွးေွးပွဲစတင်ချနိ်   ၂၀၂၁ 

ဧပီလမှစတင်၍    ျကလီးယားအေရးသေဘာတူညီချက ်

ရရှိရန်  ညိ  င်းမ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။       

ိင်ုငတံကာ ျကလီးယားစွမ်းအင်ေအဂျင်စ၏ီ   အစည်းအေဝး၌   

အီရန်အား  ကန်သတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့ေသာ်

လည်း အီရန်အေနြဖင့်  ညိ  င်းေဆွးေွးေရးအတွက ် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မ များ  ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း  ၎င်းကေြပာကားသည်။  

အရီန် ိင်ုငသံည် ကမ ာ့ိင်ုငမံျားှင့ ် ျကလီးယားသေဘာတညူ ီ

ချက်ကိ ု ၂၀၁၅ ခှုစ်  ဇလူိင်ုလတွင်   လက်မှတ်ေရးထိုးခဲေ့သာ်လည်း 

အေမရကိန် သမ တေဟာင်း  ထရမ့လ်က်ထက် ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင် 

အေမရိကန် ုိင်ငံသည် အဆုိပါသေဘာတူညီချက်မှ ုတ်ထွက် 

ခဲ့ပီး  အီရန်အေပ   အေရးယူပိတ်ဆိုမ များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဘဂ ဒက်   ဇွန်   ၂၀

အီရတ်ိုင်ငံသည ်  ၂၀၂၇ ခုှစ်၌ တစ်ေနလ င် 

ေရနံစည်  ရှစ်သန်းအထိ    တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်သွား 

ရန်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း   အရီတ်ေရနဆံိင်ုရာ 

ဝန်ကီးအိုင်ဇန်အဒူဂျာဗားက  ေြပာကားသည်။

မိမိတုိုိင်ငံအတွင်း ေရနံထုတ်လုပ်မ ပမာဏကုိ 

ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ်     စီမံကိန်းများ   ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်ေနကာ  ၂၀၂၇ ခုှစ်တွင်   ိုင်ငံအတွင်း 

တစ်ေနလ င် ေရနစံည် ရှစ်သန်း ထတ်ုလပ်ုသွားိင်ုရန် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ၎င်းကေြပာကား 

သည်။ ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုး ဘာဆာြပည်နယ်တွင်  ေရန ံ

ထုတ်လုပ်ေရးစီမံကိန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ဇွန်လှင့်    ဇူလိုင်လများတွင ်

တစ်ေနလ င် ေရနစံည်  ၃ ဒသမ ၈ သန်း  ထတ်ုလပ်ုခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။  ကမ ာေပ တွင်  ေလာင်စာဆီေဈး 

များ တည်ငိမ်ရန်အတွက်  အုိပက်အဖဲွက   ေရနံ 

ထုတ်လုပ်မ များြမင့်တင်ခဲ့သည်။  အီရတ်ိုင်ငံ၏  

ဝင်ေငွအများအြပားကုိ ေရနံေရာင်းချြခင်းမှရရိှသည်။                               

          ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်   ၂၀

မေလးရှားိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၁၆၉၀   ထပ်မံေတွရှိ 

ြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၅၄၀၆၁၂ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံ 

ရသူများအနက် ၁၆၈၀ သည် ြပည်တွင်း 

၌   ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

အီရတ်ိုင်ငံ၌ ၂၀၂၇ ခုှစ်တွင် တစ်ေနလ င် 

ေရနံစည် ရှစ်သန်းအထိ တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်

အေမရိကန်အား ျကလီးယားအေရးေဆွးေွးပွဲသို ြပန်လည်တက်ေရာက်ရန ်အီရန်တိုက်တွန်း

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ဝယ်လင်တန်   ဇွန်   ၂၀

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၀၂၄ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှ ခဲေ့ကာင်းှင့ ် ရှစ်ဦးထပ်မေံသဆုံး 

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၂၄ ဦးထပ်မံေတွရှိ
ခဲ့ေကာင်း    နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများအနက ်၁၂၅၀ 

သည်  ိုင်ငံ၏ အကီးဆုံးမိြဖစ်သည့ ်

ေအာ့ကလန်မိမှြဖစ်ေကာင်း    နယူး 

ဇီလန်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ယေနတွင် နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ ေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူကိုးဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့ေကာင်း

သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  စတင် 

ြဖစ်ပွားချနိ်မှ စတင်ကာ လက်ရှိအချနိ် 

အထိ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း   ၁၂၇၀၈၁၂ ဦး ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည်    ခရီးသွား 

အားလုံးှင့် ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုင်ေဆာင ်

ထားသူများအားလုံးအတွက ်    နယ်စပ် 

ေဒသများကို     ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင ်

ြပန်လည်   ဖွင့်လှစ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။             ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဩစတီးယားိုင်င ံဗီယင်နာမိ၌ ျကလီးယား 

ေဆွးေွးပွဲကျင်းပစ်။

ဂျကာတာ   ဇွန်   ၂၀

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံက ဂျ-ီ၂၀ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကုိ ယေနတွင် 

အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပခဲရ့ာ အနာဂတ်ကာလတွင် ကူးစက်ေရာဂါများကိ ုမည်သို 

တိုက်ဖျက်ရမည်ဆိုသည်ှင့်စပ်လျ်း၍  ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း  သိရသည်။

အဆိုပါ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်  ကျင်းပခဲ့သည့် ဂျ-ီ၂၀ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများ 

အစည်းအေဝးသို ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအပါအဝင်  ဂျ-ီ၂၀ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 

အြခားေသာိင်ုငမံျားှင့ ် အဖဲွအစည်းများမှ  လေူပါင်း ၁၃၀ ခန်  အွန်လိင်ုးမှ သီးြခားစ ီ

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာသူများသည် ကမ ာလံုးဆုိင်ရာကူးစက်ေရာဂါ 

များကို  ကိတင်ကာကွယ်ရန ်ရန်ပုံေငွတည်ေထာင်ရန်လည်း ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသည ်လာမည့်လတွင်လည်း ဂျ-ီ၂၀ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ

အစည်းအေဝး၊ ဘ  ာေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့ ်ဗဟိဘုဏ်ဥက   များအစည်း 

အေဝးတိုကိုလည်း အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံက ဂျ-ီ၂၀ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများ

အစည်းအေဝးကို အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပ

တစ်ဦးသည်   ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသူြဖစ်ေကာင်း        မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ဝက်ဘ်ဆိက်ု 

တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

လွန်ခဲ့သည့်    တစ်ရက်အတွင်း   

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ  

တစ်ဦးမ မရှိေသာ်လည်း  အဆိုပါေရာဂါ 

ြဖင့ေ်သဆုံးသေူပါင်း ၃၅၇၁၂ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ ၂၁၀၈ ဦးထပ်မံေတွရှိ 

ြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသေူပါင်း ၄၄၇၈၉၃၆ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ှင့် လက်ရှိတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိဆဲလူနာ    စုစုေပါင်း ၂၅၉၄၄ ဦး 

ရှိေကာင်း  သိရသည်။

 အနည်းဆံုးတစ်ကိမ် ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်

ိုင်ငံလူဦးေရ၏    ၈၅ ဒသမ ၈ 

ရာခိုင် န်းသည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    

ကာကွယ်ေဆး    အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၃ ဒသမ ၃ 

ရာခိုင် န်းသည်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်း 

သည်  တတိယအကိမ်  အပိုေဆာင်း      

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။     

        ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၀

 တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့်  တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ များကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ    တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  မွန်ြပည်နယ်  မရမ်းေချာင ်

အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင်  ရန်ကန်ု- ြမဝတလီမ်းမကီး မိင်ုတိင်ု 

အမှတ် (၉၇/၀)မိုင်  ေရှာင်ကွင်းလမ်းထိပ်တွင်  Honda Fit GD1 

လိုင်စင်မဲ့ယာ်တစ်စီး    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၅၀၀၀၀၀၀)ကို 

လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင်   ေမာ်လမိင်မိမ ှ   ရန်ကုန်မိသို 

ေမာင်းှင်လာသည့် ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာ်တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ု 

ေကညာလ ာ (ID) တွင် ေကညာထားြခင်းမရှိသည့်  Yo Good တံဆိပ် 

အချိရည်ဖာ ၁၅၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၂၅၀၀၀၀)ကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

စုစုေပါင်း  ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၇၂၅၀၀၀၀  ကိုလည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရး 

ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် (၁၆)  မိုင် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် ဇွန် ၁၈ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် 

ေရြဖမိနယ ် ကလိန်ေအာင်မိ 

ေလာသ့ိင်ုးေကျးရာအုပ်စ ု အလယ် 

စခန်းေကျးရာအနီးရိှ မလ ဲေတာင် 

ပူးေပါင်း  စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

Scania      ခရီးသည်တင်ယာ်ကိ ု      

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၅၃၄၄   ြပားကို 

လည်းေကာင်း၊    ထိုြပင်   ယင်းေန    

ညေန  ၄  နာရတွီင်  မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရး    ရတဲပ်ဖဲွဝင် 

များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည်      

ကွမ်းလုံမိနယ ်  ပိန်းရဲေကျးရာ 

အပ်ုစု တံုကျက်ေကျးရာအနီး ဟုိလီ- 

နမ့်က မ်းသွား    ကားလမ်းတွင ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၀
 မျက်ေမှာက်ကာလတွင်   ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊  

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့်  အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရးဆိုင်ရာကိစ  
ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍    ပရိသတ်များ၏   ရင်တွင်းခံစားချက ်
စကားသံများအား  သဇင် FM ၏  “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” 
အစီအစ်မှ “စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အရာေတာ်မိနယ်တွင ်PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွက လက်လုပ်မုိင်း ငါးလံုး မုိင်းခဲွတုိက်ခုိက် 

ခဲ့သြဖင့် ခရီးသည်တင်ယာ်  မိုင်းစထိမှန်ပျက်စီးခဲ့သည့် ြဖစ်စ်” 
ေခါင်းစ်ြဖင့ ်၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ထတ်ုလ င့တ်င်ဆက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် “တနသ  ာရီ 
တိုင်းေဒသကီး  ပုေလာမိနယ်၌   မူလတန်းကေလးငယ်များအား   

စာသင်ကားေပးေနစ ်   PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ၏ 
ေသနတ်ြဖင့ပ်စ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲမ့  ေကာင့ ်မလူတန်းြပ   ေကျာင်းဆရာ 
တစ်ဦးေသဆုံးခဲ့သည့်ြဖစ်စ”်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်     ေခါင်းစ်ြဖင့်   
ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်    ပါဝင်ေဆွးေွးလိုသူ  
ပရိသတ်များအေနြဖင့်  အပတ်စ် ကာသပေတးေန  မနက် ၁၀ နာရ ီ
အချနိ်မှ ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၈၉၉၁၉၉၅၉၅ သို အမည်၊  

ေနရပ်လိပ်စာ၊    အလုပ်အကိုင်ှင့်  ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့ ်

ဖုန်းနံပါတ်တုိကုိ Message ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်ပါေကာင်း  အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  ပါဝင်လာသည့်ပရိသတ်များ၏  ဖုန်းနံပါတ် 
များှင့်  ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များအား  လ ိဝှက်ေပးထားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်ှင့် လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ် သိမ်းဆည်းရမိ

ေကျာက်ေချာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ မ ေလး- ြပင်ဦးလွင် ကားလမ်း၊ 

မိုင်တိုင်အမှတ ်(၁၆)  မိုင် (၂) ဖာလုံခန်တွင် အေကာက်ခွန်မဲ့ Vetrue 

တံဆိပ်တုတ်ိုင်ငံထုတ် မုန်ဖာ ၂၅၀   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၅၀၀၀၀၀) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင် ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင် ကန်ုသွယ် 

မ တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနဦးေဆာင်ေသာ  ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ  

များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ပခဲူးခိင်ု၊  ေတာင်ငခူိင်ုှင့ ်ြပည်ခုိင်တုိအတွင်း 

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ  ၆၅ ဒသမ ၄၁၅၀ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၄၁၉၆၁၆၄၄)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၁၈ ရက်၊ ၁၉ ရက်ှင့ ်၂၀ ရက်တိုတွင် ဖမ်းဆီးရမမိ  

စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ခုနစ်မ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၁၇၁၁၆၄၄) 

ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ 

သိရသည်။                                                    

             သတင်းစ်

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
လ ဝမ်ဖ(ုခ)ေလာက်အ ဲေမာင်းှင် 

လာသည့်  ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  ဘိန်းြဖ သုည  

ဒသမ ၁၁ ကီလုိှင့် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၁၂၀၀၀ ကုိလည်းေကာင်း။ 

ထိုအတူ ယင်းေနနံနက်  ၁၁ 

နာရတွီင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ိှမ်နင်းေရး  ရတဲပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ကွန်ဟန်ိး 

မိနယ်    တာေကာ်ေကျးရာအပ်ုစ ု

တာေကာ်ေကျးရာရှ ိ      တံတား 

ပူးေပါင်း   စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

စုိင်းမိန်ခွမ်း   ေမာင်းှင်လာေသာ  

ဆိုင်ကယ်ကို   ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား     

၁၈၀၀၀ ကုိလည်းေကာင်း၊  ထုိြပင် 

ယင်းေန  နံနက်  ၉ နာရီတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆးီိှမ်နင်းေရး  

ရဲတပ်ဖဲွဝင်များ       ပါဝင်ေသာ    

ပူးေပါင်း အဖဲွ သည် တာချလိီတ်မိ  

ဝိနး်ေကျာက်     ရပ်ကွက်ရှိ  

လာအိုိင်ုငသံားများ ြဖစ်ကေသာ     

အားဆမ်းှင့်  ဝီလာဝပ်(ခ) စိုင်း    

တိုှစ်ဦး   ငှားရမ်းေနထိုင်သည့ ် 

ေနအိမ်သို    ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ     

ေနအိမ်      အိပ်ခနး်အတွငး်မ ှ

အက်တက်စီ ေဆးြပား ၁၉၀၀ ကုိ 

လည်းေကာင်း။

အလားတူ     မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ     ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည် ဇွန် ၁၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီ 

၁၅ မိနစ်တွင်     ေရြဖမိနယ ်

ကလိန်ေအာင်မိ    ေလာ့သိုင်း 

ေကျးရာအုပ်စ ု    အလယ်စခန်း 

ေကျးရာအနီးရှိ     မလ ဲေတာင ်

ပူးေပါင်း    စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

Yutong    ခရီးသည်တင်ယာ်ကိ ု    

ရပ်တန်       စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၈၇၅၀ 

ှင့်      ေငွကျပ် ၃၄ သိန်းကို 

လည်းေကာင်း၊  ထိုအတ ူယင်းေန   

မွန်းတည့်  ၁၂  နာရီတွင်  မူးယစ် 

ေဆးဝါး     တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ     ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်     ကျိက်ထို 

မိနယ်     မရမ်းေချာင်ေကျးရာ 

အုပ်စု     မရမ်းေချာင်ေကျးရာရှ ိ

ပူးေပါင်း     စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

Express  ခရီးသည်တင်ယာ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပား  ၂၉၈၀၀  ကို 

လည်းေကာင်း   သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့သြဖင့်  ၎င်းတိုအား    မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့်     စိတ်ကိုေြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ    ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ  အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

မွန်ြပည်နယ်  မရမ်းေချာင်အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ ဖမ်းဆီး 

ရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  (၁၆)မိုင်  ေကျာက်ေချာစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

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 အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ 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

မိုးေကာင်းမိနယ်၌ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၀

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ိုင်ငံ၏အနာဂတ် 

ြဖစ်သည့ ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရး 

တွင် ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

ပညာသင်ကားိုင်မ    အခွင့်အလမ်းကိ ု ြပည့်ဝစွာ 

အသုံးချိုင်ေစရန်   အေြခခံပညာေကျာင်းများကို 

ဇွန် ၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့လှ်စ် သင်ကားေပးလျက်ရိှရာ 

NUG ှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ ုိင်ငံေရးအစွန်းေရာက် 

အကမ်းဖက်များက အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ 

ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့်    အခွင့်အလမ်းများ 

ပျက်ြပား၍ ပညာမ့ဲလူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ မိဘများအား 

အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်  ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်   စာသင်ေကျာင်းများတွင ်

ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများ    ေရးသားချတိ်ဆွဲ၍ 

ခမ်ိးေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေန    နံနက် 

၅ နာရီခွဲတွင် ကချင်ြပည်နယ် မိုးေကာင်းမိနယ် 

ေဈးကုန်းရပ်ကွက်    နဝေဒးလမ်းမကီးေဘးရှိ 

အမှတ်(၁) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၏ 

ဝင်ေပါက်တံခါး၌ ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာချတိ်ဆွဲ

ထားေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခ့ဲရာ အဆုိပါေကျာင်းဝင်ေပါက် 

သပံန်းတခံါးတွင် အလျား ေြခာက်ေပ၊ အန ံှစ်ေပခန်  

ရိှ အြဖေရာင်ပတ်ိစေပ တွင် အနေီရာင်သေ  ဘာေဆး 

ြဖင့ ်“ေသွးစွန်းပညာေရးမှ န်ုးထွက်က” စာသားကိ ု

ေရးသားကာ ေကျာင်းဝတ်စု ံတစ်စုအံား သေ  ဘာေဆး 

အနီေရာင်များပက်ဖျန်း၍  ချတ်ိဆဲွထားပီး ေကျာင်း 

အဝင်လမ်းေပ ၌     သေ  ဘာေဆးအနီေရာင်များ 

ပက်ဖျန်းထားသည်ကို ေတွရှိရသြဖင့ ်သိမ်းဆည်း 

ရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ       ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ၊  ဆရာ၊   မိဘများကိ ု အထိတ်တလန်  

ြဖစ်ေစရန်ှင့ ်စာသင်ေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကား

ြခင်းမြပုိင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ခိမ်းေြခာက် အကမ်း 

ဖက်ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့သည့် ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်

အကမ်းဖက်များအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူ 

ိုင်ေရး    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ်၌ မီးပုလင်းြဖင့်ပစ်ေပါက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒုိက်ဦး   ဇွန်   ၂၀

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဒုိက်ဦးမိနယ်အတွင်းရိှ 

ေတာင်သူများ လယ်ယာက  ၌ စက်မ လယ်ယာ 

စနစ် ြပည့်ဝစာွေြပာငး်လဲကျင့်သံုးုိင်ေရး၊ 

လူအင်အားစုိက်ထုတ်မ သက်သာေစေရး၊ မုိးစပါး 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ေြမဆီလ ာဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် လက်ကုိင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက်တွင် 

လူထုိင်စီး၍ တမန်းေမ ကိရိယာြဖင့် ထွန်ယက် 

ဒုိက်ဦးမိနယ်၌ စက်မ လယ်ယာစနစ် ြပည့်ဝစွာေြပာင်းလဲကျင့်သံုးုိင်ေရး သုပ်ြပ

ြခင်း  သုပ်ြပပဲွကုိ  ဇွန် ၁၈ ရက်က ဒုိက်ဦးမိနယ် 

ကတုတ်ဘုရားကီးေကျးရာ      ေတာင်သူ 

ဦးမျိးြမင့်ေအာင်၏လယ်၌ ကျင်းပသည်။

သုပ်ြပပဲွသုိ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးဝင်းြမင့်ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာနမှး        ဦးသီဟေကျာ်စွာ၊ 

စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီး 

အရာရိှ ဦးေဇာ်သိန်းုိင်၊ မိနယ်ဌာနဆုိင်ရာများ 

မှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဒသခံေတာင်သူများ 

တက်ေရာက် ေလ့လာခ့ဲကသည်။

ထယ်ေရးသုပ်ြပပဲွတွင်    မိနယ်စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာနမှ လက်ကုိင်ရှည်လက်တွန်း 

ထွန်စက်ကုိ လူထုိင်စီး၍ တမန်းေမ ကိရိယာြဖင့် 

ထွန်ယက်ြပသခ့ဲပီး ဝယ်ယူအသံုးြပလုိသည့် 

ေတာင်သူများက  သိလုိသည်များ ေမးြမန်းခ့ဲက 

သည်။                          ေကျာ်ေကျာ်(ဒုိက်ဦး)

 ဆူပူအကမ်းဖက်သူမှ

ပစ်ေပါက်ြခင်းများ  ြပလုပ်လျက် 

ရိှသည့အ်ြပင် သာသနာေရးဆိင်ုရာ 

အေဆာက်အအံုများကုိပါ  အကမ်း 

ဖက်မ လုပ်ရပ်များကုိ လုပ်ေဆာင် 

လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို  လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ  

ဇွန် ၁၉ ရက် ညေန ၆ နာရခီန်တွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အင်းစိန် 

မိနယ် ရာမအေနာက်ရပ်ကွက ်

မိပတ်လမ်းရှ ိ      ရာမပရိယတ ိ 

စာသင်တိုက်အား မီးပုလင်းြဖင့ ်

ပစ်ခတ်သွားခဲေ့ကာင်း သရိသြဖင့ ်

လုံ ခံေရး         တပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်      စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ဆိုင်ကယ်      စီးနင်းလာသည့ ်

အကမ်းဖက်သမား အမျိးသား 

ှစ်ဦးက    အဆိုပါ   စာသင်တုိက် 

ေဘးရှိ     မိပတ်လမ်းဘက်မ ှ

မီးပုလင်း    ှစ်ခုြဖင့်  ပစ်ေပါက် 

ထွက်ေြပးသွားခဲသ့ြဖင့ ်   သုံးထပ် 

ေကျာင်းေဆာင ်     အုတ်နံရံကို 

ထိမှန်ခ့ဲပီး ဒုတိယထပ်ရိှ  ြပတင်း 

ေပါက်မှန် တစ်ချပ် ကဲွအက်ပျက်စီး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်မ ှ  အကမ်း 

ဖက်မ လုပ်ရပ်များ    ကျးလွန်သူ 

များကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက် 

စွာအေရးယူိုင်ေရး    လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ု 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၀

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  နယ်စပ်ေဒသှင့်  တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ဖံွဖိးမ ကီးကပ်ေရးံုး(ထားဝယ်)၏ မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ အခမ်း 

အနားကို ယမန်ေနနံနက် ၈ နာရီတွင် ဆန်းချရီပ်ကွက် ဦးစီးအရာရှ ိ

ှစ်ခန်းတွဲ ှစ်ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပသည်။

စိုက်ပျိး

ဦးစွာ  န်ကားေရးမှး ဦးရန်လင်းေအာင်က ရတနာတန်းဝင် 

(ပျ်းကတိုး၊ မေဟာ်ဂနီ၊ ပျ်းမပင်)များကို ဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးပီး 

ုံးဝန်ထမ်းများက သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ အရပ်ိရ 

ေလကာပင်၊ ပန်းအလှပင်များကိ ုစိုက်ပျိးခဲ့သည်။ 

ခင်ချိဆင့်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံး(ထားဝယ်) 

မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာ 

ထားေသာ  CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊  ယင်းတို 

ှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို    ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုကိ ု အေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပား 

ေစရန်  ရည်ရယ်လျက ်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊  ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို 

လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ် နည်းမျိးစုံ 

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်   ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊  ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ   အများြပည်သူအေှာင့်အယှက် 

ြဖစ်ေစမည့ ် ြပလုပ်မ များ  ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို    ထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ု 

ခဲ့လ င်   အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ 

၁၂၄-က ှင့်  ပုဒ်မ  ၅၀၅-က၊   အီလက် 

ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့်  တည်ဆဲဥပေဒ 

များအရ အေရးယခူရံမည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့် 

သက်ဆိုင်သည့ ်     ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများ

ကို  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရုိင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်  ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ 

များမှတစ်ဆင့ ်အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း    မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး   ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် 

အှိပ်ေတာ်ရပ်ကွက်ေန   စုလ  င်ှင်း(ခ)

ချစ်ေလး၊       ပန်းခါးေလး(ခ)ပန်းချ၊ီ 

ေအးစ ာခိုင်(ခ)ေနြခည်ှင့်     ေဝေဝ(ခ)

လ့ဲလ့ဲေဝတုိသည် ၎င်းတုိအသံုးြပခ့ဲသည့် 

“pannkarlay” Facebook အေကာင့်၊ 

မတိ ီလာမိနယ် ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်ေန 

ဖိးေမမီထွန်းုိင်(ခ)မီးမီးှင့် ေဈးအေရှြပင် 

ရပ်ကွက်ေန   ေအာင်သစ်မငး်တိုသည ်

၎င်းတိုအသုံးြပသည့်    “Mee  Mee” 

Facebook အေကာင့်ှင့်  “Aung Thit 

Min” Facebook အေကာင့်၊ ေတာင်သာ 

မိနယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ေန ဖိုးကလုား 

(ခ) ေမာင်လတ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် 

“Mg Latt” Facebook အေကာင့၊် ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် 

(စ)ရပ်ကွက်ေန    ြပည့်ြပည့်သင်း(ခ)

ြပည့်ြပည့်သည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Ha 

Zel” Facebook အေကာင့၊် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်မိနယ်  ေတာင် 

ရပ်ကွက်ေန ြပည့်ဖိးေဆသွည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Pyai Phyo Swe” Facebook 

အေကာင့်ှင့်   ေနာင်ချိမိနယ် ဘူတာ 

ရပ်ကွက်ေန စုမွန်ေကျာ်သည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Su Mon Kyaw”  Facebook 

အေကာင့်တိုသည ်    အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ    မျက်ကွယ်ြပ၍       

ိုင်ငံေတာ်   တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲ 

သည့်အတွက်   တရားဥပေဒှင့်အညီ 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း   အမ ဖွင့်လှစ်အေရး 

ယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်း 

တိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖွဲအစည်း 

များ၊  လူပုဂ ိလ်များသည်  ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် 

ှင့် အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း 

ြပလုပ်ခဲ့သူများကို    ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ    အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ  ဝါဒြဖန်သ ူ

များကို  ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယ ူ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                       

သတင်းစ်

ေတာင်ငူ၌ စပါးမျိးေစ့ချကိရိယာ  စိုက်ပျိးနည်းှင့်  

တမန်းေမ ကိရိယာြဖင့် ထွန်ယက်ြခင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ
ေတာင်ငူ      ဇွန်      ၂၀

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငူမိ ကန်ိုးေကျးရာ ေတာင်သ ူ ဦးိင်ုဦး၏ စိက်ုကွင်း 

အတွင်း ယေနနံနက်ပိုင်းက စပါးမျိးေစ့ချကိရိယာြဖင် ့ စိုက်ပျိးနည်းှင် ့တမန်းေမ  

ကိရိယာြဖင့်ထွန်ယက်ြခင်း သုပ်ြပပွဲကျင်းပသည်။

ထိုသိုကျင်းပရာ မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန တာဝန်ခံ  ဦးမျိးွန်က စပါး        

မျိးေစ့ချကိရိယာလုပ်ေဆာင်မ အဆင့်ဆင့်ှင့်     ရရှိိုင်မည့်အကျိးေကျးဇူးများ၊ 

မိနယ်အတွင်း   စိုက်ပျိးလျက်ရှိသည် ့ မိုးစပါးစိုက်ပျိးဧက  ပီးစီးမ အေြခအေနှင့် 

မိနယ်  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးထက်ထက်မင်းက အချနိ်တိုအတွင်း

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် လက်ကိုင်ရှည် လက်တွန်းထွန်စက် လူထိုင်စီး၍ တမန်းေမ  

ကရိယိာြဖင့် ထွန်ယက်ြခင်းအဆင့်ဆင့်ကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးစန်းလ  င်က လုိအပ်သည်များ  ြဖည့်စွက်ေြပာကား၍ တက်ေရာက်ကသူများ 

ှင့်အတ ူစပါးမျိးေစခ့ျကရိယိာြဖင့် စိက်ုပျိးနည်းှင့်  တမန်းေမ ကရိယိာြဖင့် ထွန်ယက် 

ြပသြခင်းသုပ်ြပသမ ကို ကည့် အားေပးသည်။

အဆိပုါ မျိးေစ့တုိက်ုိက်ချကရိိယာကုိအသံုးြပ၍ စိက်ုပျိးနည်းေကာင့် အတန်း 

လိက်ုစိက်ုပျိးမ ရရိှ ြခင်း၊ပုိးမ ားေရာဂါ၊ ေပါင်းြမက်များ အလွယ်တကရှူင်းလင်းိင်ုြခင်း၊ 

ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းှင် ့  ေရငတ်ဒဏ်ကိုပိုမိုခံိုင်ရည်ရှိြခင်း၊ ပျိးေထာင်စိုက်ပျိးြခင်း 

စနစ်ြဖင့် အထွက် န်းသိသာစွာ ကွဲြပားြခားနားြခင်း၊  လယ်ယာလုပ်ငန်းကိ ုအချနိ်မီ 

လပ်ုေဆာင်ိင်ုြခင်း ၊မျိးေစဖ့ိုးကန်ုကျသက်သာြခင်း၊ လပ်ုသားရှားပါးမ   အေထာက်အက ူ

ြပြခင်း စသည့်  အကျိးေကျးဇူးများရရိှုိင်သည့်အြပင်   မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မှ စုိက်ကွင်းတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများက မျိးေစ့တုိက်ုိက်ချကိရိယာကုိ အသံုးြပ၍ စုိက်ပျိး 

လိုသည့်   ေတာင်သူများထ ံ  အခမဲ့လိုက်လံေဆာင်ရက်ေပးကာ    သုပ်ြပမ များ             

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။                                                                ကိုလွင်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကီးမိကိ ုယင်းေနရာ၌ ၁၂၅၃ ခုှစ် 

(ခရစ်ှစ် ၁၈၉၀ ြပည့်ှစ်)တွင်   တည်ေထာင်ခဲ့ပီး 

ပထမေရ ေညာင်မိနယ် မုိင်းေသာက်ေကျးရာတွင် 

စတင်ုံးစိုက်ခဲ့သည်။   ၎င်းေနာက် ၁၈၉၄ ခုှစ် 

ေရာက်မ ှယခုေတာင်ကီးမိေနရာသို ေြပာင်းေရ  

ခဲ့သြဖင့် ေတာင်ကီးမိ၏သက်တမ်းသည ်အှစ် 

၁၀၀ ေကျာ်ပီဟ ုသိရသည်။

ရှမ်းြပည်သည်  ေတာင်ပိုင်း၊    အေရှပိုင်း၊ 

ေြမာက်ပိုင်းဟူ၍ရှိရာ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်းဟု 

ေခ တွင်သည့် ကျိင်းတံုေဒသသည်လည်း ကဿပ 

ြမတ်စွာဘုရားလက်ထက်တွင ်   ခ  ာဝဇီရရိမင်း 

စိုးစံေတာ်မူပီးေနာက ်  ဆက်ခံစိုးစံမည့ ်   အွယ် 

ေတာ်မရိှြဖစ်ေနစ် ေဂါပါလအမည်ရိှ ွားေကျာင်း 

သားသည် ကျးီတို၏ေကျးဇူးေကာင့ ်  ခ  ာဝဇီရ 

ြပည်ကိ ုေရာက်ရှိပီးေနာက ်ဘုရင်ြဖစ်လာသည်။ 

ေဂါပါလမင်းအပ်ုစုိးစ် တိင်ုးြပည်ကိ ုေရလ မ်းမိုးပီး 

ေရအိင်ုကီးြဖစ်သွားရာ ဓမ ိလေရအိင်ုဟ ုအမည်တွင် 

ခဲ့ေလသည်။    ေဂါတမြမတ်စွာဘုရားလက်ထက ်

ေရာက်ေသာအခါ တုကံရေသက့ ဓမ ိလေရအိင်ုကီး 

ကိ ုေတာင်ေဝှးေထာက်၍ ေရခန်းေအာင်ြပလုပ်ပီး 

မိတည်ေလသည်။ ကျိင်းတုကံိ ုယခင်က “ဇန်ိးတု”ံ 

ဟေုခ သည်။ ကျိင်းတုခံိင်ုမှ မိင်ုးခတ်မိနယ်သည် 

၁၉၆၂ ခုှစ်အထိ  မိအြဖစ ်  ရပ်တည်ခဲ့ြခင်းမရှ ိ

ေသးဘဲ မိုင်းယန်းမိနယ်မ ှ နယ်ြခားဝန်ေထာက် 

လက်ေအာက်ခံမ သာြဖစ်သည်။

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) လား  းေဒသသည် 

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက်  ၂၈၀၆ ေပတွင ်

တည်ရှိပီး အြမင့်ဆုံးေတာင်မှာ နမ့်ဆန်မိနယ်မှ 

ေတာင်ေကျာ်ေတာင်ြဖစ်ပီး ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင် 

အထက် ေပ ၇၄၇၀ ြမင့်သည်။    ကျယ်ြပန်ေသာ 

လွင်ြပင်ှင့ ်ေဒသပတ်ဝန်းကျင်တွင ် ေတာင်စွယ် 

ေတာင်တန်းများရိှပီး ေတာင်ကန်ုးေတာင်တန်းများ 

ေပါများသည်။ အထင်ကရေနရာများမှာ ေဘာ်ကိ 

ဘုရား၊ နန်ဟူးွဲေရတံခွန်၊ ုရှားေတာင်၊ မန်ဆူ 

ဘုရား၊ ဂုတ်တွင်း View Point တိုြဖစ်သည်။

ထိသုို ေတာင်ကန်ုးေတာင်တန်းများ ေပါများ၍ 

ေဝးလံေခါင်သီသည့်      ေဒသြဖစ်ေသာ်လည်း 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊   ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနသည် ြပည်နယ် 

တစ်ခလုုံးမှ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၊ ဝန်ထမ်းများ၊ 

ပင်စင်စားများအတွက်    ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ 

အငှားအိမ်ရာများှင့်   အေရာင်းအိမ်ရာများကို 

ြပည်နယ်အစိုးရ၏ကီးကပ်မ ြဖင့် တည်ေဆာက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီး 

ဌာနသည်  လူသားတို၏    အေြခခံလိုအပ်ချက် 

ြဖစ်ေသာ စားဝတ်ေနေရးတွင်  အဓိကလုိအပ်ချက်   

ေနေရးကို   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်   

ဌာနကီးတစ်ခြုဖစ်သည်ှင့အ်ည ီ ေတာင်ကီးမိတွင်  

ြပည်နယ်ုံးထိုင်ပီး ရှမ်း(ေတာင်)၊ ရှမ်း(ေြမာက်)၊  

ရှမ်း(အေရှ)တိုအား   ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းစွာြဖင့ ်  

စမီကွံပ်ကေဲဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ် 

ခွင့်ရ  တိုင်း/ ေဒသကီးတွင ်ငါးုံး၊ ခိုင်ုံး သုံးုံး၊ 

မိနယ်ုံးသုံးုံးတိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အိမ်ရာက  

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကိ ု၁၉၆၇-၁၉၆၈ ခုှစ် 

တွင် ေတာင်ကီးမိ၌ ေလးခန်းတွဲ သုံးထပ်တိုက ်

ေြခာက်လုံး၊ အခန်း ၇၂ ခန်းှင့ ်၁၉၆၉-၁၉၇၀  ခှုစ် 

တွင် ကျိင်းတုံမိ၌ ေြခာက်ခန်းတဲွ ှစ်ထပ် သုံးလုံး၊ 

ရှစ်ခန်းတွဲ ှစ်ထပ်တစ်လုံး၊   အခန်းေပါင်း ၂၆ 

ခန်းတိုြဖင့် စတင်ေဆာက်လုပ်ပီး ဝန်ထမ်းများကိ ု

ေနရာချထားေပးခ့ဲသည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် မူဆယ် 

မိ၌    ှစ်ထပ်လုံးချင်းတိုက ်    အလုံး ၄၀ ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် လား  း 

မိ၌   ေြခာက်ခန်းတွဲှစ်ထပ် ေြခာက်လုံး၊  အခန်း 

၃၆ ခန်းှင့် တာချလီိတ်မိတွင် ေြခာက်ခန်းတွဲ 

ှစ်ထပ်တစ်လုံး၊ ၁၂ ခန်းတဲွ ှစ်ထပ် သုံးလုံး ၇၂ ခန်း၊ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုှစ်တွင် ေလာက်ကိုင်မိ၌ ရှစ်ခန်း 

တဲွ ှစ်ထပ်တစ်လုံး  ရှစ်ခန်းကိ ုေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ မဖွင့ခ်င်အထ ိမိနယ် 

ေြခာက်မိနယ်တွင်သာ ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ ေဆာင်ရက် 

ိင်ုခဲသ့ည်။ ၂၀၁၁ ခှုစ်တွင် ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ 

ကိ ုဦးစီးအရာရိှအဆင့ြ်ဖင့ ် စတင်ဖဲွစည်းသည့အ်ချန်ိ 

တွင် ဟိုပုံးမိ၊ နမ့်ဆန်မိ၊ ပင်းတယမိ၊ ဟိုပန်မိ 

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်တိင်ုးေဒသကီး ေလးမိတွင် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ထပ်မံတည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့သည်။ 

၂၀၁၅ ခုှစ်  ဧပီလမှစတင်၍   တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်များတွင်  န်ကားေရးမှးအဆင့ ်တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ပီးချနိ်မှစတင်၍     လုပ်ငန်းများကို 

သိသိသာသာ ထိထိေရာက်ေရာက် ပုိမုိေဆာင်ရက် 

လာိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်မတိုင်မီက မိေပါင်း 

၁၀ မိတွင် အခန်းေပါင်း ၆၉၂ ခန်းသာ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ရာမှ ယေနအချနိ်တွင် မိေပါင်း ၁၆ မိတွင ်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ     အခန်းေပါင်း ၁၁၇၀ ကို တိုးချဲ 

တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့သည်။ သိုြဖစ်၍ မိေပါင်း ၂၆ 

မိတွင ်    စုစုေပါင်းဝန်ထမ်းအိမ်ရာအခန်းေပါင်း 

၁၈၆၂ ခန်း ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ြပည်သူအငှားအမ်ိရာကိလုည်း ေတာင်ကီးမိ 

တွင် ေလးခန်းတွဲ ငါးထပ ်ေြခာက်လုံး၊ အခန်း ၁၂၀ 

ှင့ ်တာချလီတ်ိမိတုိတွင် ရှစ်ခန်းတဲွ ငါးထပ်တိက်ု 

တစ်လုံး၊ ၃၆ ခန်းတိုကို တည်ေဆာက်ပီး ြပည်သ ူ

များအား သက်သာေသာ န်းထားြဖင့် ငှားရမ်းေပး 

ိင်ုခဲသ့ည်။ ၎င်းတိုမှာ ေတာင်ကီးမိ၌ ေလးခန်းတဲွ 

ငါးထပ်တိုက ်သုံးလုံး  အခန်း  ၆၀ ကို   ငှားရမ်းခ 

ေငွကျပ ်၃၀၀၀၀  န်း    (ပါဝင်အခန်းမှာ   အိပ်ခန်း 

သုံးခန်း အကျယ်အဝန်း ၇၅၀ စတရုန်းေပ၊ ေလးခန်း 

တွဲ ငါးထပ်တိုက ်သုံးလုံး အခန်း ၆၀ ကို  ငှားရမ်းခ 

ေငွကျပ် ၂၀၀၀၀  န်း (ပါဝင်အခန်းမှာ အိပ်ခန်း 

တစ်ခန်း အကျယ်အဝန်း ၆၅၀ စတုရန်းေပ)၊  

တာချလီိတ်မိတွင ်ရှစ်ခန်းတွဲ ငါးထပ် ှစ်လုံး ၃၆ 

ခန်းကိ ု ငှားရမ်းခ  ေငကွျပ်၂၀၀၀၀  န်း  Hall Type 

အကျယ်အဝန်း  ၄၃၈ စတုရန်းေပ (မီးဖိုေဘစင်၊ 

ေရချိးခန်း၊ အိမ်သာတွဲလျက်ပါဝင)်၊  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာေရးှစ်တွင်လည်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအတွက် 

မိေပါင်း ၁၁ မိတွင် အေဆာက်အအုံေပါင်း ၁၂ 

လံုး၊ အခန်းေပါင်း ၁၇၆ ခန်း တည်ေဆာက်ခ့ဲသည်။

မိြပဖံွဖိးေရးစီမံကိန်း (Town Plan) ေရးဆဲွ 

ြခင်းကုိ ၁၉၉၀ ခုှစ်ခန်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)တွင် မိြပစီမံကိန်း ၁၁ 

မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)တွင် မိြပစီမံကိန်း 

ေြခာက်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)တွင်  မိြပ 

စီမံကိန်း ေြခာက်မိ    ေရးဆွဲထားပီးြဖစ်သည်။ 

ဆက်လက်၍ ေရးဆွဲရန်ကျန်ရှိေသာ မိများအား 

မိြပစမီကံန်ိးများ ဆက်လက်ေရးဆဲွရန်ှင့ ်ေရးဆဲွ 

ပီးမိများကိုလည်း      လက်ရှိအေြခအေနှင့် 

လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့ ်   မိြပစီမံကိန်းများကို 

Update(Revised) ြပန်လည်ေရးဆဲွ၍ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။   မိြပစီမံကိန်း (Town Plan) များ 

ေရးဆဲွြခင်းကုိ မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန 

ုံးချပ် ေနြပည်ေတာ်မှ က မ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့ ်

သက်ဆိုင်ရာေဒသမ ှဌာနဆိုင်ရာများ၊  မိမိမိဖ 

မိခမံျား၊ အဖဲွအစည်းများှင့ေ်တွဆု၍ံ ေဆွးေွးပီး  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေဆာင်ရက်ပီးခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများှင့ ်

ေဆာင်ရက်ဆဲလုပ်ငန်းများ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်တွင် ေဆာင်ရက်ပီးခဲ့

သည့လ်ပ်ုငန်းများှင့ ်ေဆာင်ရက်ဆလဲပ်ုငန်းများမှာ 

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)       ရပ်ေစာက်မိတွင ်

ေလးခန်းတွဲ  ေလးထပ်   ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တစ်လုံး၊ 

ဆီဆုိင်မိ၌ ေလးခန်းတဲွေလးထပ် ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ 

တစ်လုံး၊  ကွန်ဟိန်းမိ၌   ေလးခန်းတွဲေလးထပ ် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လံုး၊  မုိင်းပန်မိ၌  ေလးခန်းတဲွ 

ေလးထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လံုးတုိကုိ တည်ေဆာက် 

ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုခဲသ့ည်။ ဟိပုုံးမိ၌ 

ေလးခန်းတွဲ  ေလးထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ    တစ်လုံး၊ 

ရပ်ေစာက်မိ၌   ေလးခန်းတွဲေလးထပ ် ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာတစ်လုံး၊  ရာငံမိ  ေြခာက်ခန်းတွဲှစ်ထပ်   

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တစ်လံုး၊ ပင်းတယမိ၌ ေလးခန်းတဲွ 

သုံးထပ်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လုံး၊ လွိင်လင်မိ၌ 

ေလးခန်းတွဲ ေလးထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ  တစ်လုံး 

တိုမှာ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လကုန်တွင် တည်ေဆာက် 

ပီးစီးခဲ့သည်။

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိတွင ်

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၏ ခွင့ြ်ပေင ွ

များြဖင့ ်   ေလးခန်းတွဲေလးထပ ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

တစ်လံုး၊   မုိင်းြဖတ်မိ၌    ေလးခန်းတဲွ   ေလးထပ် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လံုး၊  မုိင်းတံုမိ၌ ေလးခန်းတဲွ  

ေလးထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လုံးတိုကို   ပီးစီး 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေပးထားပီး ကျိင်းတုံမိတွင် 

ေလးခန်းတဲွေလးထပ်   ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ    တစ်လံုး၊ 

မိုင်းဆတ်မိ၌    ေလးခန်းတွဲ   ေလးထပ်ဝန်ထမ်း 

အမ်ိရာ တစ်လုံး၊ မိင်ုးြဖတ်မိ၌ ေလးခန်းတဲွ ေလးထပ် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လံုးတုိမှာ   ၂၀၂၂  ခှုစ် မတ်လ 

ကုန်တွင် တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ေကျာက်မဲမိ၌  ေလးခန်းတွဲ 

သုံးထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တစ်လုံး၊   မူဆယ်မိ၌ 

ေလးခန်းတွဲေလးထပ ်    ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လုံး၊ 

သိ ီမိ၌ ေလးခန်းတွဲေလးထပ ်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

တစ်လုံး၊ ဟုိပန်မိ၌ ေလးခန်းတဲွ သုံးထပ် ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာတစ်လုံးတို   ပီးစီးေအာင ်   တည်ေဆာက် 

ေပးခဲ့ပီး   ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)  သိ ီမိ၌ 

ေလးခန်းတွဲ  သုံးထပ်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ  တစ်လုံး၊ 

မူဆယ်မိ၌ ေလးခန်းတဲွေလးထပ် ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ 

တစ်လုံး၊ မုိးမိတ်မိ၌ ေလးခန်းတဲွသံုးထပ် ဝန်ထမ်း 

အမ်ိရာ တစ်လုံးတိုကိ ု   ၂၀၂၂  ခှုစ်  မတ်လကန်ုတွင်   

တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည်။

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အထ ိဝန်ထမ်းအမ်ိရာတိက်ု ၇၄ လုံး၊  

အခန်းေပါင်း ၁၁၇၀၊  အငှားအိမ်ရာတုိက် ခုနစ်လံုး၊ 

အခန်း ၁၅၆ ခန်း၊ အေရာင်းအိမ်ရာ တိုက် ၈၁ လုံး၊  

အခန်း ၁၃၂၆ ခန်းတိုကိ ုတည်ေဆာက်ကာ  ငှားရမ်း 

ေရာင်းချေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။  ၂၀၁၅    ခုှစ်အထိ 

ရှမ်းြပည်နယ်တစ်ခလုုံးတွင်  ၁၀ မိနယ်သာ ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာတိုက် ၁၅ လုံးှင့် အခန်း ၆၉၂ ခန်း ရှိရာမှာ 

ေနာက်ထပ် ၁၆ မိနယ် ထပ်မံတိုးချဲ၍ ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာတိုက် ၇၄ လုံး၊ အခန်းေပါင်း   ၁၁၇၀  ှင့်   

အငှားအမ်ိရာတိက်ု ခနုစ်လုံး၊ အခန်း ၁၅၆ ခန်းတိုကိ ု  

တည်ေဆာက်ေပးိုင်ခဲ့ေသာေကာင့ ်    ယခုအခါ 

ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ   တိုက် ၁၇၉ 

လုံးှင့်  အခန်းေပါင်း  ၁၈၆၂  ခန်းအထိ  ရှိေနပီ 

ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။       ။

ရှမ်းြပည်နယ်ရှ ိဝန်ထမ်းှင့်ပင်စင်စားများ၊ ြပည်သူများအတွက ်

တည်ေဆာက်ေပးခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာှင့ ်အငှား၊ အေရာင်းအိမ်ရာများ
ရှမ်းြပည်နယ်၏မိေတာ်ြဖစ်ေသာ ေတာင်ကီးမိသည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက်  ၄၇၀၂ ေပြမင့်ေသာ ရှမ်းုိးမေတာင်တန်းေပ တွင် တည်ရိှသည်။ 

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၂၀၀ ြပည့်ှစ်ခန်က ယခုေတာင်ကီးဟုေခ ေဝ သည့် ထိုေနရာ၌ပင ်ပအိုဝ်းရာေလးတစ်ရာရှိခဲ့သည်။ ရာ၏အမည်မှာ “ဒုံေတာင်တီ”ဟု 

အမည်ရှိသည်။ ထိုရာှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင ်ပင်လုံရာ၊ ရှမ်းရာ၊ မိန်မိန်ရာှင့် ဝါးြပားရာတိုရှိသည်။ ၎င်းအြပင ်ေရကန်ေလးကန်ှင့် အင်းကီးတစ်အင်းလည်း 

ရှိသည်ဟ ုသိရသည်။

ခရမ်းစိုးြမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ  ာှစ်က ေဆာက်လုပ်ေပးခဲ့သည့ ်တာချလီိတ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ။

ေတာင်ကုန်းေတာင်တန်းများေပါများ၍    ေဝးလံေခါင်သီသည့်ေဒသ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ြပည်နယ်တစ်ခလုုံးမှ တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၊  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ပင်စင်စားများအတွက်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊  အငှားအိမ်ရာများှင့် အေရာင်း 

အိမ်ရာများကိ ုြပည်နယ်အစုိးရ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ေပးလျက်ရိှသည်။ 

မိြပှင့် အိမ်ရာ ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသည်  လူသားတို၏အေြခခံလိုအပ်ချက် 

ြဖစေ်သာ   စားဝတေ်နေရးတင်ွ  အဓိကလိအုပ်ချက ် ေနေရးကိ ု   ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်



ဇွန်  ၂၁၊  ၂၀၂၂

ထူးေသာသတ ိတစ်မျိး ပီမိုးနင်း

(ဓာတ်ပံုြဖင့် ကူးုိက်၍မရ၊ ပန်းချစီတ်ုတံြဖင့် ြခယ်မ န်း၍မြဖစ်၊ 

ပန်းပဆုရာ၏ ေဆာက်ချက်ြဖင့ ်ထွင်းထ၍ုမရ၊  စာေဟာင်းေပေဟာင်း 

များှင့ ်ေထပု တ ိစာတမ်းများ၌ ေသချာစွာမေဖာ်ြပ၊ ြမင်လ င် မည်သ ူ

မဆိသုိိင်ုလျက် အဘယ်သုိေသာအရာဟု ေြပာမြပိင်ုေသာ သမ်ိေမွ 

ေသာအရာတစ်ခုသည် ထင်ရှားေသာသူဟူသမ ၌ရှိ၏။  ထိုအရာကို 

တန်ခိုးသတ ိတစ်မျိးဟု ေခ အပ်ေပသည်။) 

ေလာက၌ ထိကုဲသ့ိုေသာ ပဂု ိလ်မျိးသည်ရိှ၏။ ၎င်းပဂု ိလ်မျိးသည် 

အြခားေသာသမူျားထက် ထူးြခားေသာ သတ ိစွမ်းရည်၊ ပညာဂဏ်ုမရိှဘ ဲ

လျက် ေရာက်ရာမှာ ထင်ရှားပီး ၎င်းတို၏နာမည်ကိ ုကားလိက်ုရုမံ  

ြဖင့ ်လအူများတိုသည် ၎င်းတိုကိ ုေတွချင်ြမင်ချင်ေသာစတ်ိ ရိှတတ်က 

ေလသည်။  

ထိသုတ ိထူးကိ ုေလာကဓာတ်ပညာအစွမ်းြဖင့ ်တိင်ုးတာ၍ရမည် 

ဆိုလ င်   ေကျာင်းသားသူငယ်များကိုပင ် ေနာင် အဘယ်ကဲ့သိုေသာ 

အေြခအေနအထ ိကီးပွားေပါက်ေရာက်မည်ကိ ုတင်ကိေဟာေြပာိင်ု 

ဖိုရှိေလသည်။ 

ယခမှုာမ ူထိသုတ ိထူးကိ ုမတိင်ုးမချန်ိိင်ုကသြဖင့ ်eာဏ်ပညာ 

ှင့ ်လစွူမ်းသတ ိကိုကည့က်ာ လကူကဲိခုတ်ကရေလသည်။ စင်စစ်အား 

ြဖင့ေ်သာ်ကား ထိမုထင်ရှားေသာ သတ ိ၊ ြမင်လျက် မြမင်မသရိသကဲသ့ို 

ေနေသာ သတ ိသည် eာဏ်ပညာကီးမားေသာသမူျားကိပုင် ေစခိင်ုးိင်ု 

ေသာ သတ ိြဖစ်ေလရာ ေလာက၌ အထွတ်အထပ်ိသိုေရာက်၍ေနေသာ 

သူတိုမှာ eာဏ်ပညာမထူးကဲြခင်းြဖင့ ်သိရေလသည်။ 

ထိထုူးြခားေသာ သတ ိသည် လထူ၌ဲ ေပါက်ေရာက်လွယ်ကေူသာ 

သတူိုမှာရှာလ င် ေတွိင်ုေလသည်။ သိုြဖစ်၍ eာဏ်ပညာအရည်အချင်း 

သင့ေ်လျာ်ုမံ ရိှ၍ ခံည့ားေသာကျက်သေရှင့ြ်ပည့စ်ုလံျက် ယ်ေကျး 

ေသာအမူအရာ အသံုးအ န်းရိှသူတုိသည် မိမိတုိထက်  ပညာအရည် 

အချင်းရှိသူတိုကိုေကျာ်လ ားပီး  ြမင့်ရာသိုေရာက်ကသည်ကိ ုအခါ 

များစွာေတွရိှိင်ုေလသည်။ သိုြဖစ်ေသာေကာင့ ်ဘယ်သဘူာတတ်လို 

လဲ၊ လက်သင့်ရာ  စားေတာ်ေခ တဲ့ကိန်းမျိးနဲ  ေြမာက်စားြခင်းကို 

ခရံတာပါ။ ဘယ်သကူ ဘယ်သူကိ ုေဖဘာလပ်ုတာကလား စသည်ြဖင့ ်

ပညာအရည်အချင်းြပည့်စုံသူတိုက မေကျမချမ်းြဖစ်ကာ ေြပာတတ် 

ဆိတုတ်ကေလသည်။ အဘယ်သုိပင် ေြပာကေစကာမ ူပညာအကီး 

ဆုံးေသာသတူိုသည် အြမင့ဆ်ုံးေသာ ေနရာကိေုရာက်ခဲ၍့ အဆိပုါသတ ိ 

ေကာင်းေသာသတူိုသာ အထွတ်အထိပ်သို အများအားြဖင့ ်ေရာက်က 

သည့်အြပင ်   စီးပွားဥစ ာရှာရာ၌လည်း  သာမန်eာဏ်ရှိသူတိုသည ်

eာဏ်ကီးေသာသူတုိထက် ကီးပွားတတ်ကသည်မှာ ေနစ်ေတွြမင် 

ိုင်ေသာအရာြဖစ်ေလရာ ပညာထက ်ဝီရိယှင့် ပီယဝါစာ  ေမတ ာ 

စကားက ပိုမို၍တန်ခိုးကီးေကာင်း သိသာေလသည်။ 

သုိအတွက် ပညာှင့်ဥစ ာ အဘယ်အရာက ပုိ၍ြမတ်သနည်းဟု 

အေမးရှိက စိတ်ေကာင်းှင့ ်ဝီရိယေကာင်းက အြမတ်ဆုံးဟ ုေြပာရ 

ေပလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

အချိေသာ အေြပာေကာင်းသတူိုသည် ပရသိတ်ကိ ုမိမိဘက်သုိ 

ပါေအာင် ေြပာိင်ုက၏။ သုိေသာ်လည်း ၎င်းတိုေြပာေသာစကားများ 

ကို  စာအုပ်၌ဖတ်ရေသာအခါ   ေြပာေဟာသည်ကိ ု    နားေထာင် 

ရသေလာက် စတ်ိကိ ုမဆဲွတတ်ေကာင်း ေတွရေလသည်။ ဤအရာ၌ 

ေြပာေသာစကားကိ ု  နားေထာင်ရသည့်အခါ    ေရးသားေသာစာ၌ 

မပါရိှေသာ သတ ိထူးတစ်ခုသည် ေြပာသူ၏သဏ ာန်မှ ပျံံှထွက်ေပ  

ေနေသာေကာင့်ဟ ုသိသာေလသည်။ 

၎င်းတိုသည် မမိတိိုေြပာလိေုသာ စကားများကိ ုမမိတိိုကိုယ်တိင်ု 

ေြပာမှြဖစ်၏။  အြခားလူတစ်ေယာက်အား    ကိုယ်စားလှယ်လ ဲ၍ 

စာေရးပီး အေြပာခိုင်းေချက ထိုစကားများသည ်အဘယ်မ ေလာက် 

ပင် ခိုင်းေစကာမူ ပရိသတ်ကိ ုွတ်ေအာင်ြပဖိုရန ်  မတတ်ိုင်ဘဲ 

ေနတတ်ေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ မထင်ရှားေသာ Personality ေခ ေသာ သတ ိသည် 

လွန်စွာတန်ခိုးကီးသြဖင့် အလွန်တရာ  ကမ်းကတ်ခက်မာေသာ 

စတ်ိသေဘာတိုကိုပင် ိင်ုနင်းလျက် တစ်ခါတစ်ရ ံလမူျိးတစ်မျိးလုံး၏ 

ရာဇဝင်ကို ေြပာင်းလဲေအာင်စွမ်းေဆာင်ိုင်ေသာ သတ ိရှိေလသည်။ 

၎င်းထူးြခားေသာ တန်ခိုးသတ ိှင့်  ြပည့်စုံကေသာ   သူတိုှင့် 

ေတွကံရေသာသူတုိမှာ စိတ်လက်ချမ်းေြမ့၍ အခက်အခဲေတွသည့် 

အခါများမှာပင် ခက်သည်ဟုမထင်ဘ ဲေအာင်ြမင်မည့်နည်းလမ်းကိ ု

ရရိှတတ်ကေလသည်။ ထိလုမူျိးသည် စတ်ိအားကိတုိုးတက်ေစေသာ 

လူမျိးြဖစ်ေလသည်။  

အချိေသာလူများကား  အထက်ေဖာ်ြပေသာ    လူမျိးှင့်မတူ၊ 

ြခားနားကွဲြပား ဆန်ကျင်၍ အများတို၏စိတ ်ငိြငင်ေအာင ်ြပတတ် 

ကေလသည်။ ထိုကဲ့သိုေသာလူများကိ ုမည်သူမ မေတွလို၊ မကံလို 

ကေချ။ 

ထိလူုှစ်မျိးအနက် တစ်မျိးသည် လူအချင်းချင်းအေပ ၌ ေလးစား 

ချစ်ခင်လျက် သတူစ်ပါးကိ ုအားေပးကညူခီျင်ေသာစတ်ိရိှ၍ တစ်ပါးသ ူ

၏ အကျိးစီးပွားကိ ုမိမိကိုယ်တိုင်အကျိးစီးပွားကဲ့သို သေဘာထား 

ေလ့ရှိ၍  အြခားငိြငင်ဖွယ်လူတစ်မျိးမှာမူကား    အဆိုပါလူှင့် 

ဆန်ကျင်စွာ   ေကျာချင်းကပ်၊  ဖီလာသေဘာထားေလ့ရှိသူများ 

ြဖစ်တတ်ကသြဖင့ ်  ကိုယ်ကျိးကိုယ့်စီးပွားကိ ု  ရှာတတ်ကသူများ 

ြဖစ်ကေလသည်။ ထိုလူမျိးတို၏စိတ်၌ သူတစ်ပါးေကာင်းစားသည ်

ကိလုည်းေကာင်း၊ သတူစ်ထူးေကျာ်ကားသည်ကိလုည်းေကာင်း မှစ် 

လိြုခင်းသည် လ မ်းမိုး၍ေနတတ်သည်မှာ မျက်ှာတွင် ထင်ရှားသသိာ 

ေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ မန်ုးပင်စိက်ုပျိး၊ မန်ုးမျိးတည်ေထာင် မချစ်မခင်ေအာင် 

လုပ်တတ်သူတစ်မျိး၊ ချစ်ပင်စိုက်ပျိး၊  ချစ်မျိးတည်ေထာင ်ချစ်ခင် 

ေအာင် လုပ်တတ်သူတစ်မျိးဟ ုလူြပည်၌ လူှစ်မျိးရှိတတ်ေလရာ 

ကိယ်ုစကီိယ်ုင မမိတိိုစိုက်ပျိးေလရိှ့ကေသာ အပင်များ၏ အသီးအပွင့ ်

ကို ရရှိခံစားကရတတ်သည်ကိ ုှလုံးသွင်းဖိုေကာင်းကေလသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 

ေရးချယ်တတ်သူြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

ေမာင်တို မယ်တိုအေနနဲ    ေရးချယ်တတ်သူ 

ြဖစ်ချင်သလားဆိုရင်  ဘာကိုေရးချယ်တတ်ရမှာ 

လဲလို အေမးရှိလာိုင်ပါတယ်။ ေရးချယ်တတ်မ  

ဆိုတာ အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ မိမိအလုိရိှရာကုိ 

ေရးချယ်ချင်ကတယ်ေလ။  ေရးချယ်ခွင့်ရှိသမ  

ေရးချယ်ချင်ကတာလူသဘာဝ၊ လူအထာဆိလုည်း 

မမှားပါဘူး။ 

ဒါေပမဲ ့မှန်မှန်ကန်ကန်   ေရးချယ်တတ်ဖိုေတာ ့

လိုတာေပါ့။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်  တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲကီး 

ေအာင်စာရင်းထွက်လာတဲ့အခါ ေအာင်ြမင်သူများ 

ေရာ၊    ဂုဏ်ထူးအသီးသီး  ဆွတ်ခူးိုင်သူများေရာ 

သက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်များပါ ေပျာ်ရ င်ကေလရဲ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်  အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း    ကည်ူး 

ဝမ်းသာြဖစ်ကရတယ်။  အဲဒါ စာေမးပွဲဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိလုိက်ုြခင်းရဲ အသီးအပွင့၊် အတအိကျေြပာရရင် 

ေတာ့ ှစ်စကေနစတင်ပီး  စာကိးစားလာြခင်းရဲ 

အသီးအပွင့ပ်ါပ။ဲ တက သိလ်ုဝင်တန်း ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသကူိယ်ုတိင်ုနဲ   မဘိအပါအဝင် မသိားစဝုင် 

ေတွရဲ မှန်ကန်တဲ့ေရးချယ်မ ပဲေပါ့။  ေကျာင်းသား 

ဒါမှမဟုတ် ေကျာင်းသူကို         စာကိးစားချင်စိတ် 

ြဖစ်ေပ လာေအာင် ဝိင်ုးဝန်း  းေဆာ်ေပးတဲ ့မသိားစ ု

ဝင်ေတွရဲစိတ်ေစတနာ     ေရးချယ်မ မှန်ကန်ခဲ့လို၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူကုိယ်တုိင်ကလည်း လုိက်နာ 

မ မှန်ကန်ခဲ့လို  စာေမးပွဲကီးကို  ေအာင်ြမင်တာ၊ 

ေအာင်ြမင်ုံတင်မဟုတ်ဘူး ထူးခ န်စွာနဲ   ဂုဏ်ထူး 

ေတွပါရရှိေအာင်ြမင်တာဟာ   မှန်ကန်တဲ့ေရးချယ် 

မ ကို ကျင့်ေဆာင်ခဲ့ကလိုပဲေပါ့ကွယ်။ 

ြမန်မာတစ်ုိင်ငံလံုးမှာ ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇွန်လ ၁၇ 

ရက်ေန  နံနက် ၆ နာရီက တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းများကိ ု   ထုတ်ြပန်ခဲ့တာြဖစ်တယ်။ 

တစ်ိုင်ငံလုံးေအာင်ချက်ရာခိုင် န်း ၄၆ ဒသမ ၈၈ 

ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်းနဲ  စာေမးပဲွဝင်ေရာက်ေြဖဆိသု ူ

စစုေုပါင်း ၂၈၁၇၅၁ ဦးရိှပီး    ေအာင်ြမင်သ ူ၁၃၂ဝ၇၇ 

ဦးရှိေကာင်း       ြမန်မာိုင်ငံ    စာစစ်ဦးစီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ခဲ့တယ်။ 

ေမာင်တို မယ်တိုဟာ         သူငယ်တန်းကေန 

ဆယ်တန်းအထ ိေကျာင်းပညာကိ ုကိးကိးစားစားနဲ 

တာဝန်ေကျပွန်စွာ အားထတ်ုဆည်းပူးခဲ့ကလို ယေန 

ေအာင်ြမင်မ ရတာ၊ ေအာင်ြမင်ုတံင်မကဘူး ထူးခ န် 

စွာနဲ    ဂုဏ်ထူးအသီးသီးရရှ ိ   ေအာင်ပွဲခံခဲ့ကပီး 

ဂုဏ်ယူစရာလည်းေကာင်းတယ်။ ကည်ူးဝမ်းသာ 

စရာလည်းေကာင်းတယ်။ အလွန်မဂ  လာရှိတဲ့ေန

တစ်ေနလည်းြဖစ်ခဲ့တယ်။ 

ေမာင်တို မယ်တိုဟာ အစေကာင်းခဲ့ပီ။ 

အေြခခံပညာအဆင့် လွန်ေြမာက်ပါပီ။ 

အဆင့်ြမင့်ပညာကို  ဆက်လက်တက်ေရာက် 

သင်ယူကရေတာမ့ယ်။ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ ဆက်လက် 

ဆည်းပးူမယ်ဆုိရင် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း  ဘဝ 

ပုံသဏ ာန်ေလးမျိးရှိတယ်။ 

၁။ ဝန်ထမ်းလုပ်မလား။ 

၂။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မလား။

 ၃။ လုပ်ငန်းရှင်ကီးလုပ်မလား။ 

၄။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူလုပ်မလား။ 

အေမရိကန်သန်းက ယ်သူေဌး  စာေရးဆရာ 

ေရာဘတ်၊ တီ၊ ကီ ယိုဆာကီ ေရးေလ့ရှိတဲ ့ဂုဏ်တူ 

စုခွဲနည်းနဲ  ခွဲြခားေဖာ်ြပတာြဖစ်တယ်။ 

ေနာင်ဆယ်ှစ်ကိ ုကိတင်ေြမာ်ေတွး စ်းစား 

ထားပါ။ 

ဝန်ထမ်းအလုပ်  လခစားလုပ်ပီးမ ှ  ကိုယ်ပိုင် 

လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ထူေထာင်ရင်လည်းရတာပါပဲ။ 

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိ ု  ပိုမိုကီးမားေအာင ်  လုပ်ရင် 

လည်းြဖစ်တာပါပဲ။ ေငွေကးဓနဥစ ာေတွ ြပည့်လ ံ၊ 

ထားစရာမရိှေအာင်များလာလို ရင်းီှးြမပ်ံှသလူပ်ု 

မယ်ဆိုရင်လည်း ရတာေပါ့ကွယ်။    မိမိရဲ ပကတိ 

အေြခအေနနဲ  လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်မယ့်အရာကို

ေရးချယ်တတ်ဖိုပဲလိုပါတယ်။ 

ဘာပဲြဖစ်ချင်ြဖစ်ချင် လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ နဲ  

လူမ ဆက်ဆံေရးပညာကိုေတာ ့ဘဝတစ်ေလ ာက် 

လုံး စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆည်းပူးေလ့လာေနပါ။ 

အဲဒါတစ်သက်လုံးအတွက် အသုံးဝင်တာပါပဲ။ 

ေမာင်တို မယ်တိုအေနနဲ   ဘာြဖစ်ချင်တာလ ဲ

ဆိတုာ မမိဘိာသာ အေသအချာစ်းစားပါ။ ဒအီချန်ိ 

က အေရးကီးတဲအ့ချန်ိပါ။ ေရးချယ်မ လမ်းလဲွသွားရင် 

ြပင်ဖိုရာခက်ခပဲါတယ်။ ဆယ်ှစ်ဆိတုာ ခဏေလးနဲ  

ေရာက်လာမှာ။     ဘဝဆိုတာလည်း တိုတိုေလး။ 

ရည်မှန်းထားတာမရှိ   ရည်မှန်းချက်မည်မည်ရရ 

မရှိဘဲ ေဝေလေလနဲ  ေသသွားကသူကများတယ်။ 

ဘဝတစ်ခုဟာ အဓိပ ာယ်ရှိရမယ်။ 

ငါ ဘာြဖစ်သလ။ဲ အဒဲရီည်မှန်းချက်ကိ ုဆယ်ှစ် 

အတွင်း မေရာက်ေရာက်ေအာင်သွားမယ်လုိ ခိင်ုခိင်ု 

မာမာ ြပတ်ြပတ်သားသား  ေရးချယ်ဆုံးြဖတ်ထား 

ရမယ်။ ရည်ရယ်ချက်ရိှမှ ဘဝဟာတန်ဖုိးရိှပါတယ်။ 

တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်ြမင်မ ရမှတ် အနည်း 

အများနဲ  ေရးချယ်တက်ေရာက်သင့်တဲ ့တက သိုလ် 

အမျိးအစားကိ ုစတ်ိကိက်ေရးချယ်ပါ။ မမိစိတ်ိသန် 

ရာကိ ုဦးစားေပးပါ။ မိဘက တုိက်တွန်းလုိ၊ သူငယ်ချင်း 

က    ဆွယ်တရားေဟာလို၊   အေဖာ်မင်လို       စတဲ့ 

အေကာင်းေကာင်းေတွေကာင့်   ကိုယ်တကယ် 

မှစ်သက်တ့ဲတက သုိလ်ကုိ ေရးချယ်မိခ့ဲမယ်ဆုိရင် 

ကိယ်ုတုိင်ပဲ လက်ေတွမှာရင်ဆုိင်ကံေတွ ြဖတ်သန်း 

ရမှာြဖစ်တယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ဘဝအတွက် ေရးချယ်ကရမယ့အ်ရာ 

ေတွက အများကီး။ ခုလို ဘဝတစ်ေကွမှာ စ်းစား 

ဆုံးြဖတ်ရမယ့်အေရးဟာ    ဘဝေရှေရးအတွက ်

အလွန်အေရးကီးတာေကာင့ ်       အမှန်ကန်ဆုံး 

ေရးချယ်တတ်ကဖို အသ၊ိ သတနိဲ  အတ ကိေုရှတန်း 

မတင်ဘဲ ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထုိက်တာကုိ ဆင်ြခင်လုပ်ေဆာင် 

ကမယ်ဆုိရင် ဘဝအတွက် အမှန်ကန်ဆံုးေရးချယ် 

တတ်သူြဖစ်လာမှာ အေသအချာပဲေပါ့ကွယ်။     ။



ဇွန်  ၂၁၊  ၂၀၂၂

သင်၏အားသာချက်ှင့ ်အားေပျာ့ချက်များကိ ု

သီးြခားစာရက်တစ်ရက်စတွီင်  စာရင်းြပစလုိက်ုပါ။ 

သင့်အားသာချက်က သင့်ကို အမဲတေစ အားတက် 

ေစေသာေကာင့ ်အားသာချက်များကိ ု ထင်ြမင်ရမည့ ်

ေနရာတွင် ကပ်ထားပါ။ 

 ယခသုင်၏ အားေပျာခ့ျက်စာရင်းကိ ုကည့် ၍ 

တစ်ခဏေလ့လာလိုက်ပါ။ ယင်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှက်ရံြခင်း (သိုမဟတ်ု) အြပစ်မကင်းသည်ဟ ုခစံားမ  

ပေပျာက်သည်အထိေနပါ။ ယင်းတိုအား မေကာင်း 

ေသာ လက ဏာများအစား စတ်ိဝင်စားဖွယ်စိက်ုများ 

ြဖစ်ေပ လာပါေစ။ ထိစုိက်ုလက ဏာ တစ်ခခုျင်းသင့် 

အတွက် မည်သိုအသုံးဝင်မည်မှန်း စ်းစားကည့ပ်ါ။ 

က န်ေတာ်တို   အားနည်းချက်များှင့်ပတ်သက်၍ 

ထိုသို  က န်ေတာ်တို    ေမးေလ့မရှိလှေသာ်လည်း 

က န်ေတာ်ေထာက်ြပချင်သည်မှာ    ထိုအချက်ပင် 

ြဖစ်သည်။

 က န်ေတာ် ကေလးဘဝက အက်ဒီဆယ်လီဗန် 

အစီအစ်တွင်    “သစ်သားငုတ်ေြခေဘ့စ်” ဟု 

အမည်တွင်ေသာ      ေြခထိုးသမားအကသမား 

တစ်ေယာက်၏ ကကွက်အား ကည့်ခဲ့ရဖူးသည်ကိ ု

အမှတ်ရမသိည်။ ေဘစ့်သည်ငယ်စ်ကပင် ေြခြပတ် 

သွားခဲ့သည်။  ထိုအေြခအေနတွင်   လူေတာ်ေတာ် 

များများအား ေကးစားအကသမားြဖစ်ရန် စိတ်ကူး 

အိပ်မက်ကိ ုစွန်လ တ်မိခဲ့မည်မှာ အမှန်ပင်။

သိုေသာ် ေဘစ့်အတွက်မ ူေြခေထာက်တစ်ေချာင်း 

ဆုံး ံးမ သည် ေရရှည်အားနည်းချက်တစ်ရပ် မဟတ်ု  

ေချ။ ယင်းကိ ုသ၏ူအားသာချက်ြဖစ်ေအာင် လပ်ုလိက်ု 

သည်။ သူသည် သစ်သားငုတ်ကို  ေြခေထာက်၏ 

ထပ်ိတွင် ခွာတစ်ခတုပ်လိက်ုပီး တထွီင်လိက်ုသည်။ 

ပွဲဝင်ရန် အစမ်းစစ်ေဆးခံရေသာအခါ   သူသည် 

တြခားအကသမားများှင့ ်ြခားနားေနခဲ့ပီး မကာမ ီ

ကာလတွင် သ၏ူအားနည်းချက်သည် အားသာချက် 

ြဖစ်လာသည်။    

ရန်ပုေံငရှွာေဖေွရး ဝဇိ ာတစ်ဦးြဖစ်သ ူမိက်ုကယ် 

ေဘ့စ်ေအာ့ဖ်သည ်သေဘာမေတွကေသာ  အရာ 

ထမ်းများအား အလွန်ေတာ်ေသာ ရန်ပုံေငွရှာေဖွသ ူ

များြဖစ်ေအာင် အသွင်ေြပာင်းြခင်းြဖင့ ်ဖံွဖိးေနေသာ 

ကမ ာကီး အံ့ဩသွားေအာင်လုပ်ခဲ့သည်။  သူသည် 

လည်း လူတုိ၏အားနည်းချက်များကုိ ကိက်သည်။ 

ထိုအားနည်းချက်များကိ ု    အားသာချက်များြဖစ ်

ေအာင် ေြပာင်းလဲိုင်ေကာင်း သူသိသည်။ 

သူအလုပ်လုပ်ေနေသာ   ဖွံဖိးေရးုံးခန်းတွင ်

အလွန်ပင်အရှက်အေကာက်ကီးေသာ စာေရးမေလး 

ရိှေနပါလ င် သူကုိ ံုးဌာန၏ အေကာင်းဆုံးနားေထာင် 

သူြဖစ်ေအာင် အသွင်ေြပာင်းလိုက်သည်။   သူက 

ပပီြီပင်ြပင် နားေထာင်ေလရိှ့ေသာေကာင့ ်အလှရှင် 

များ သူှင့်စကားေြပာဆိုရန ် ဆ များတတ်သလို၊ 

သ၏ူေသချာနားေထာင်တတ်မ ေကာင့် သူတုိကုိယ်သ ူ

တို အလွန်အေရးပါသမူျား စတ်ိကီးဝင်သွားရသည်။

အားုိးလ်ရှဝါဇီနက်ဂါသည် ေကးစားသုပ်ေဆာင် 

တစ်ဦးြဖစ်လာေသာအခါ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့ 

သည်။ ထိအုားနည်းချက်ကား သ၏ူ ဩစေတးလျသ ံ

ဝဲလွန်းေသာ  စကားေြပာပင်ြဖစ်သည်။   သိုေသာ် 

သပ်ိမကာမီကာလတွင် အားုိးလ်သည် သူ၏ ဝဲေနသ ံ

အား သူ၏အက်ရှင်ဇာတ်လိုက်၏ ှစ်သက်ဖွယ်ရာ 

လက ဏာတစ်ရပ်အြဖစ်သို ြမင့တ်င်ိင်ုခဲ့ပီး ယခင်က 

သူ၏အားနည်းချက်သည်   အားသာချက်တစ်ရပ ်

ြဖစ်လာသည်။       သူ၏ ေလယူေလသိမ်းသည ်

သူဇာတ်ေကာင်၏စိုက်လက ဏာ   အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ရပ်ြဖစ်လာပီး လူတကာက သူေလကိ ု  တုပ 

လာကသည်။

က န်ေတာ့်ဘဝ       ေစာေစာပိုင်းကာလတွင ်

က န်ေတာ်၏ အားနည်းချက်တစ်ရပ်မှာ လူတိုကို 

စကားေြပာဆိရုန် ခက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ် 

သည် က န်ေတာ်၏ ေြပာဆိုေဆွးေွးိုင်မ  စွမ်းရည် 

ကိ ုယံုကည်မ မရိှခ့ဲေချ။ ထုိေကာင့် က န်ေတာ်သည် 

စာတုိစာရှည်ေရးသားသည့်အကျင့် ဝင်လာခ့ဲသည်။ 

အတန်ကာေသာအခါ လွန်စွာအကျင့်ရပီး ယင်းကို 

က န်ေတာ်၏ အားသာချက်ြဖစ်ေအာင် ေြပာင်းလဲ 

လိက်ုသည်။ က န်ေတာ်၏ စာေရးသားမ ှင့ ်ေကျးဇူး 

တင်လ ာ ေရးသားမ သည် က န်ေတာ့ရှ်က်ရံမ ကိသုာ 

လ င်   အားနည်းချက်တစ်ရပ်အြဖစ ်   က န်ေတာ် 

ေဇာင်းေပးခ့ဲလ င်       ြဖစ်ထွန်းခ့ဲမည်မဟုတ်ေသာ 

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမ များစွာကုိ ြဖစ်ထွန်းေစခ့ဲေတာ့ 

သည်။

    က န်ေတာ့်မှာ ကေလးေလးေယာက်ရှိသည်။ 

သိုေသာ် က န်ေတာ်သည် အသက် (၃၅) ှစ်အရယ် 

ကျမှ ကေလးစတင်ယူခ့ဲသည်။ ကာလအေတာ်ကာ 

အထိ က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့်ကိုယ်က န်ေတာ် 

အေဖတစ်ေယာက်ြဖစ်ရန်အတွက ်      ပုံမှန်ထက် 

အသက်ကီးေနသည်ဟု ြမင်ခဲ့သည်။  ထိုအတွက ်

က န်ေတာ်စတ်ိပခူဲသ့ည်။ ထိမု  အသက်ကီးေနေသာ 

ဖခင်ှင့် က န်ေတာ့်သား (သုိမဟုတ်) သမီးများ အေန 

ကျပ်မည်ဟ ုက န်ေတာ်ထင်ခဲသ့ည်။ ထိုေနာက်တွင်မ ူ

ဤသည်မှာ အားနည်းချက်တစ်ရပ် မြဖစ်ိင်ုေကာင်း 

သေဘာေပါက်ခဲ့သည်။ က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့် 

အသက် (၂၅) ှစ်အရယ်ကိ ုြပန်ေြပာင်းေတွးမခိဲသ့ည်။ 

ထုိစ်ကာလက အိမ်ေထာင်ြပခ့ဲလ င်  ဖခင်ေကာင်း 

တစ်ေယာက်ြဖစ်ရန ်အေတာ်ခက်ခဲမည်ဟ ုစ်းစား 

မိခ့ဲသည်။ မကာမတင်ကာလတွင် က န်ေတာ်သည် 

ဤအားနည်းချက်အား အလွန်ကီးမားေသာ အင်အား 

ြဖစ်လာေစခဲ့သည်။ 

 ထိုေနာက် တစ်ေန  က န်ေတာ့်ကေလးများှင့ ်

အတူ The Little Mermaid ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကို 

ကည့် ေနချန်ိတွင် က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့က်ိယ်ု 

က န်ေတာ် ထုိဇာတ်ကားထဲမှ တက်က က့ံခုိင်ပညာ 

ရှိေသာ ဆံပင်ြဖရှည်ရှည်ှင့် ဖခင်အြဖစ် ြမင်လာခဲ့ 

သည်။ ယင်းသည် ပြီပင်ေသာ ပုရံပ်ိြဖစ်ခဲသ့ည်။ ယခ ု

အခါတွင် က န်ေတာ်သည် က န်ေတာ့အ်သက်အရယ် 

အရ က န်ေတာ့်ကေလးများကို ပျိးေထာင်ရာတွင ်

အင်အားကီးတစ်ရပ်အြဖစ် ြမင်သည်။ တစ်ခုတည်း 

ေသာ   အားနည်းချက်မှာ   ထိုအေြခအေနတွင် 

က န်ေတာ် ြမင်ပုံတွင်သာ တည်ေနခဲ့သည်။

လုလံုေံလာက်ေလာက် အချန်ိယစူ်းစားပါလ င် 

သင်၏ အားနည်းချက်စာရင်းမှေန၍ အားသာချက် 

အြဖစ် ေထာက်ယ၍ူ မရေသာအရာမရိှေချ။ ြပဿနာ 

က က န်ေတာ်တို အားသာချက်အြဖစ် က န်ေတာ်တို 

မျက်ှာပူေနြခင်းပင်ြဖစ်သည်။  သိုေသာ်  မျက်ှာ 

ပူြခင်းသည် အမှန်တကယ် ေတွးေတာစ်းစားေနမ  

တစ်ရပ် မဟတ်ုေချ။ က န်ေတာ်တို အားနည်းချက်များ 

အေကာင်း က န်ေတာ်တို  အမှန်တကယ်  စတင် 

စ်းစားလိက်ုသည်ှင့ ်ယင်းတိုသည်   အားသာချက် 

များြဖစ်လာပီး     စိတ်ကူးစိတ်သန်းေကာင်းများ 

ထွက်ေပ လာသည်။       ။

Ref    :   Take advantage of your weakness by 

steve chandler

သင့်ေပျာ့ကွက်ကိ ုအြမတ်ထုတ်ပါ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ
စိတ်ေကျနပ်မ ရပါေစ 

“စတ်ိှင့စ်ပ်ဆိင်ုသမ  သေဘာတရား 
တုိသည်   စိတ်သာေရှသွားေခါင်းေဆာင် 
ြဖစ်ေပသည်။ စိတ်သာအကီးအမှး ဦးစီး 
ြဖစ်ကုန်၏။    စိတ်အတိုင်းြဖစ်ကုန်၏။ 
ေကာင်းေသာစိတ်ြဖင့ ်   ေြပာဆိုြပလုပ ်
ကစံည်သ၏ူေနာက်သို အရပ်ိသည် အစ် 
လိုက်သကဲ့သို  ချမ်းသာသုခအစ်လိုက် 
ေလသည်။” 

ဓမ ပဒ၊ယမကဝဂ်၊(စာပိုဒ်-၂) 
ေအာင်ြမင်လိုသူသည ်လူမ ဆက်ဆံ 

ေရးေကာင်းရေပမည်။ လူမ ဆက်ဆံေရး 
ေကာင်းလ င် ဝန်ေဆာင်မ  ေကာင်းေစမည် 
ြဖစ်သည်။ ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းလ င် မိမိ 
ှင့်ထိေတွရသည့်ဝန်းကျင်က   လူများ 
အတွက်     စိတ်ေကျနပ်မ ရေစသည်။ 
တစ်နည်းအားြဖင့ ်         စားသုံးသူများ 
၏    စိတ်ေကျနပ်မ ကို    ရေစမည်ြဖစ ်
သည်။ 

သိုမှသာ  မိမိကို  လိုလားှစ်သက်မ  
ြဖစ်ေပ ေစမည်။ အများ၏စိတ်ေကျနပ်မ  
သည် ုပ်ဝတ ကရသည့် စိတ်ေကျနပ်မ  
ထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။ လမူျားစွာ 
ကို  ေကျနပ်ေအာင်သာ    ဝန်ေဆာင်မ  
ေကာင်းေကာင်းေပးိင်ုပဆီိလု င် ပ်ုဝတ  
ပိင်ုးဆိင်ုရာမှာ မြပည့စ်ုသံည့တ်ိင်ု ေကျနပ် 
ခွင့်လ တ်ိုင်ကသည်။ 

ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းေစရန်မှာ  လူမ  
ဆက်ဆံေရးနည်းဗျဟာများကို  သိရှိ 
ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ လူမ ဆက်ဆံ 
ေရးေကာင်းမွန်ေစရန်   လိုက်နာရမည့ ်
အချက် ကိုးချက်သာရှိသည်။ 
၁။ ပံးရမည ်

ေအာင်ြမင်ချင်လ င်        ပံးရမည်။ 

စိတ်ချမ်းသာလိုလ င် ပံးရမည်။  ပံး ပံး 
ရ င်ရ င် ကည်ကည်လင်လင်ြဖင့ ်ဆက်ဆ ံ
ရေပမည်။    ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာဝန်၊ 
ေရှေန၊ ေဈးသည်  မည်သူပင်ြဖစ်ေစ 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း   လုပ်ကိုင်ေနက 
သည့်လူများမှာ    မျက်ှာထား ပံးရ င် 
ကည်လင်မ ရှိသူဆီကိုပဲ    မိတ်ေဆွများ၊ 
အမ သည်များ၊ လနူာရှင်များ၊ ေကျာင်းသား 
များ၊   ေဈးဝယ်သူများ    လာကမည ်
ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ် ပံးရေပမည်။ 
၂။ မျက်လုံးချင်းဆုံရမည ်

စကားေြပာသည့်အခါ    မျက်ှာကို 

ေစေ့စ့ကည့်ပီးေြပာရမည်။ မျက်လံုးချင်း 
ဆုံပီး နားေထာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ သုိမှသာ 
အထိေရာက်ဆုံး၊   အေကာင်းဆုံးေသာ 
လူမ ဆက်ဆံေရး၏   ဆက်သွယ်မ ကို 
ရမည်ြဖစ်သည်။     မျက်လုံးချင်းဆုံပါ 
ဟသူည့အ်ချက်သည် ိင်ုငတံကာအတွက် 
လသူားအားလုံးှင့ဆ်ိင်ုသည့ ်နည်းဗျဟာ 
ြဖစ်သည်။          လူမ ဆက်ဆံေရးတွင ်
ရဲရဲတင်းတင်း     မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပီး 
ေြပာဆိုဆက်ဆံရေပမည်။ 

၃။ နာမည်ေခ ရမည် 
နာမည်ေခ ၍ေြပာဆိုမ ကို ခံရလ င် 

မည်သမူဆိ ုအလိလုိေုကျနပ်အားရခစံားရ 
သည်ဟ ုဆိုကသည်။ ထိုေကာင့ ်လပ်ုေဖာ် 
ကိုင်ဖက်များှင့်   ေဖာက်သည်များ၏ 
နာမည်ကို   သိေအာင်ကိးစားရမည်။ 
နာမည်ကို မှတ်မိေအာင်ကိးစားရမည်။ 
ယင်းတုိ၏နာမည်ကုိသိေနပီး ေခ ေဝ သံုးစဲွ 
ေြပာဆုိမ သည် ထိေရာက်၏။ ေအာင်ြမင် 
သည့ဆ်က်ဆေံရးကိ ုရရိှေစသည်။ နာမည် 
ကို ေခ ေဝ ေြပာဆိုရေပမည်။ 
၄။ ခွဲြခားမ မရှိ အာုံစိုက်ရမည ်

လူအများက   မျက်ှာလိုက်ြခင်း၊ 
ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းကုိ မှစ်သက်ကေပ။ 
ထိုေကာင့ ်ေလးေလးစားစားြဖင့ ်အာုံ 
စိုက်ပီး တန်ဖိုးထားဆက်ဆံလိုက်လ င် 
တစ်ဖက်လူေကျနပ်မ ရသွားမည်။ သုိြဖစ် 
ေသာေကာင့ ် ကျား၊ မ ၊ လူကီး၊ လူငယ်၊ 
ကေလး၊ လူမျိး၊ ဘာသာ စသည်ြဖင့ ်
မခွဲြခားဘဲ အာုံစိုက်ရေပမည်။ 
၅။ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ ကိုကည့်ရမည ်

 တ်ကထတ်ုေဖာ်မေြပာေသာ်လည်း 

ကိယ်ုဟန်အမူအရာက ေကျနပ်မ ၊ မေကျနပ် 
မ ကိုေပ လွင်ေစသည်။  သိုြဖစ်၍ မိမိက 
ဂုစုိက်ဆက်ဆံတတ်ရန်   လုိအပ်သည်။ 
လူမ ဆက်ဆံေရးတွင်   တစ်ဖက်လူ၏ 
ကုိယ်အမူအရာ၊  တ်အမူအရာ၊ စိတ်အမူ 
အရာကို သိရှိေစရန် ဂုစိုက်ကည့်တတ ်
ရေပမည်။ 
၆။ လိုက်ေလျာညီေထွေြပာဆိုရမည ်

ကီးသူ၊ ရယ်တူ၊ငယ်သူတုိ၏ ရိှတတ် 
သည့်စိုက်၊ အကိက်၊ အရည်အေသွး၊ 
အဆင့အ်တန်း၊ အေြခအေန၊ သေဘာထား 
အြမင်စသည့အ်ချက်များကိ ု လိက်ုေလျာ 
ညီေထွ ေြပာဆိုရမည်။ အလိုက်အထိုက် 
ေြပာဆိုတတ်ရန်လိုအပ်ပီး    ထိပ်တိုက် 
ြငင်းခုံြခင်းမျိးကိ ုကိတင်ေရှာင်က်ပီး 
လိုက်ေလျာညီေထွေြပာဆိုရေပမည်။ 
၇။ ေလးစားအသိအမှတ်ြပရမည ်

လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်ြဖစ်ေစ၊ ေဖာက်သည် 
ြဖစ်ေစ    ေလးစားတန်ဖိုးထားေကာင်း 
တစ်ဖက်လူသိသာပီး ယုံကည်စိတ်ချမ  
ရှိေစရန်  ေြပာဆုိဆက်ဆံရမည်။ ဆက်ဆံ 
သည့ ်ေနရာတွင်  ေတာသား၊  မိသားမခဲွ 
ြခားသကဲသ့ို လြူဖ၊ လမူည်း အထင်ေသး၊ 
အထင်ကီးမ   မခွဲြခားဘ ဲ  လူအချင်းချင်း 
ေလးစားတန်ဖိုးထားေကာင်း      ြပသိင်ု 
ရမည်။ 
၈။ ယုံကည်မ အြပည့်အဝရှိရမည်

သူတစ်ပါးှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါ မိမ ိ
ကိုယ်ကိုယ်ယုံကည်မ   အြပည့်အဝရှိရန ်
အေရးကီးသည်။   ယုံကည်မ ရှိေစရန် 
မိမိဘက်ကလိုအပ်သည့ ် အေကာင်းဆုံး 
ြပင်စီမံမ ၊    ေစတနာေကာင်းအရင်းခံပီး 
မိမိအေြခအေန၊    မိမိအရည်အချင်းကိ ု
သိရှိေနရန်လိုအပ်ေပမည်။ 

၉။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ဆင်ရမည ်
လူမှာအဝတ်    ေတာင်းမှာအကွပ ်

ဆိုသည့်စကားအရ  သပ်ရပ်သန်ရှင်းစွာ 
ဝတ်စားဆင်ယင်ထားလ င်  အထင်မကီး 
ေသာ်လည်း    အထင်ေတာ့မေသးိုင်။ 
ေဘာင်းဘီဝတ်ပီး   ညပ်ဖိနပ်စီးလာသူ၊ 
စကတ်  သိုမဟုတ်   ဂျင်းေဘာင်းဘီြဖင့ ်
မင်းပွဲစိုးပွဲတက်လာသ ူ     စသည်တိုမှာ 
အဝတ်အစားညံ့ဖျင်း၍   အထင်ေသးခံ 
ရြခင်းမဟုတ်၊  ဘယ်ခရီး   ဘယ်ထီးနဲ  
ေတာ်သလဲ၊   ဘယ်အရပ်   ဘယ်ဖိနပ်နဲ  
ေတာ်သလဲ၊ ဆီေလျာ်ေအာင်   မဝတ်စား 
တတ်မ ေကာင့ ်  ဦးေှာက်နည်းသအူြဖစ် 
သတူကာ       အထင်ေသးခရံိင်ုပါသည်။ 
သူများိုင်ငံတွင်    သစ်ခုတ်၊ ေြမတူး၊ 
ြမက်ခုတ်စ် ဝတ်ကသည့် ဂျင်းေဘာင်းဘ၊ီ 
တီရှပ်တိုကို   ပွဲလမ်းသဘင်မှာ ဝတ်လာ 
မိရင် လွဲပီြဖစ်သည်။ အများှင့်ဆက်ဆံ 
ရာတွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်ရေပမည်။ 

ယင်းတိုသည ်အများအားြဖင့ ် မိဘ 
ဆရာသမားများ၏  ဆံုးမသွန်သင်ြပသမ  
ေကာင့်   သိရှိပီးသားအချက်များပင ်
ြဖစ်သည်။ လိက်ုနာကျင့သ်ုံးလိုက်သည်ှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းသူ၊  ဆက်ဆံေရး 
ေကာင်းသူ၊  လူမ ဆက်ဆံေရးစွမ်းရည ်
ြပည့်ဝသူအြဖစ်   ဝန်းကျင်ကလက်ခံ 
အမှတ်ေပးလာမည်ြဖစ်ပီး    မိမိှင့ ် 
ဆက်ဆံရသူတိုသည် စိတ်ေကျနပ်မ ရရှိ 
လာမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်၍ မိမိသည် 
လည်း ေကာင်းေသာအကျိးဆက်များရရိှ 
ကာ ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာမ  
ကို   လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်လာမည်ြဖစ်ေပ 
ေတာ့သည်။       ။ 

ထက်ခိုင်



ဇွန် ၂၁၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

သည်တွင်   ကိုေကျာ့ေမာင်က  သူဖုန်းဆက်ခဲ့ 

ေကာင်း ေြပာြပသည်။ ယခုအချန်ိအထိ နန်းကိ ရ ီ

စကားတစ်ခွန်းမ  မေြပာြဖစ်ေသး။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်နန်းကိ ရီတို၏ ဆုံေတွမ  

မှာ သစူမ်ိးဆန်လျက် ဆတ်ိဆတ်ိငမ်ိငမ်ိ ရိှလွန်းလှ 

သည်ဟု ကိုေကျာ့ေမာင်ထင်သည်။ သူသည် ယင်း 

အြဖစ်ကိ ုမလိုလားိုင်ေလာက်ေအာင ်ရှိလာကာ 

စကားဝင်ေြပာချင်ေနသည်။ သိုတိုင်ေအာင် သသူည် 

လည်း စကားမေြပာမိ။   ဆက်လက် ဆိတ်ငိမ် 

ေနမဲပင်။

“ခင်ခင်ကီး ေနေကာင်းလားဟင”်

အတန်ကာမှ  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  ေမးသည်။ 

နန်းကိ ရီ ေခါင်းညိတ်ြပသည်။

“ကေလး     အခုလာတာ    ဝမ်းသာပါတယ်။ 

အစားအစာေတွအတွက်လည်း   ေကျးဇူးတင် 

ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေနာက်ကို မလာခဲ့နဲေတာ့ေနာ်။ 

ေနာက်ကို   တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက ်  ေတွရ 

ေအာင်လည်း  ဘယ်ေတာ့မှ  မကိးစားနဲေတာ့ 

သိလား”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ စမ်ိးကားြပတ်ေတာက်ေသာ 

စကား။ ယင်းစကားအတွက်    ကိုေကျာ့ေမာင ်

အ့ံအားသင့်ရသည်။ နန်းကိ ရီသည်လည်း အံ့အား 

သင့်သွားသည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ မျက်ှာကို 

ေကကွဲစွာ စူးစိုက်ကည့်ေနသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် ြပတင်းေပါက်မှတစ်ဆင့ ်

ြပင်ပသို လှမ်းကည့်ေနသည်။

“တကယ်ေြပာတာ။ ကေလးရဲ ဘဝနဲ  ကေလး 

ဘာသာေန။ သူတစ်ပါးဘဝထဲကိ ုဝင်လာဖိုမကိး 

စားနဲ ။ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက ်   ေရာေှာဖို 

မစ်းစားနဲ ။ အဲဒီလို   တသီးတသန်ေနတာဟာ 

ကေလးအတွက်    အေကာင်းဆုံးပဲ။ အဓိပ ာယ် 

အရှိဆုံးပဲ”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကို 

မကည့်ဘဲေြပာသည်။ သူ၏အသံမှာ  တိုးညင်း 

သည်မှန်ေသာ်လည်း မျက်ှာထားမှာ တင်းတင်း 

မာမာ ြဖစ်ေနသည်ဟ ုကိုေကျာ့ေမာင်ထင်သည်။

နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာမှာ  ေကကွဲဟန ်လ မ်းေန 

သည် သာမကေသး၊  ဝမ်းနည်းဟန် ေပ ေပါက်ေန 

သည်သာမကေသး၊ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏စကားကိ ု

နားလည်ိုင်စွမ်း မရှိသလိုလည်း ြဖစ်ေနသည်။

သတူိုသည် အေတာ်ချည်းကာေအာင် တတ်ိဆတ်ိ 

ေနကသည်။ ငမ်ိသက်ေနကသည်။ အလိလုိေုနရင်း 

ေကကွဲစရာေကာင်းေနသည်ဟ ုထင်ရသည်။

“ေကျာ့ေမာင”်

အေတာ်ချည်းကာလ င် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေခ  

သည်။ ကိုေကျာ့ေမာင်သည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်ှာကို လှမ်းကည့်လိုက်သည်။

“ြပန်ကပါေတာ့လား” 

“ဟင်”

“ြပန်ေတာ့လို ေြပာတာ။ ဒေီနရာမျိးက သပ်ိကာ 

ကာ ေနလိုေကာင်းတဲ့ ေနရာမျိးမဟုတ်ဘူး”

ကုိေကျာ့ေမာင်သည် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏စကား 

ကို မေကျနပ်ချင်။ သိုရာတွင် ြငင်းပယ်ိုင်စွမ်းမရှ ိ

ေအာင်လည်း ြဖစ်ေနရသည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်ှာသွင်ြပင်ကုိ ကည့်ရသည်မှာ တကယ်တမ်း 

ြပန်ေစချင်ေကာင်း ေတွရသည်။ နန်းကိ ရီသည် 

မျက်ှာငယ်ငယ်ြဖင့်  သူကို  လှမ်းကည့်လိုက ်

ေကာင်း ြမင်ရသည်။

ကိုေကျာ့ေမာင ်ထိုင်ရာမ ှထရသည်။ နန်းကိ ရီ 

သည်လည်း သှူင့ေ်ရာေှာလျက် ထိင်ုရာမှထသည်။

“အရီ အရီ ြပန်ပါဦးမယ်”

ှင်သူက ှင်ေနပါလျက် သည်စကားကုိ နန်းကိ ရီ 

အထစ်ထစ် အေငါ့ေငါ့ ေြပာမိေသးသည်။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးသည် နန်းကိ ရီအား ေခါင်းညိတ် 

ြပလိုက်ေလသည်။

ကိေုကျာေ့မာင်ှင့ ်နန်းကိ ရတီို ေလးလေံှးေကွး 

ေသာ ေြခလှမ်းများြဖင့ ်ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏အပါးမှ 

ခွဲခဲ့ကသည်။ အခန်းထဲမှ ထွက်ခဲ့ကသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် နန်းကိ ရီ၏ ေနာက် 

ေကျာကို ေငးကည့်ရင်း ကျန်ရစ်သည်။

အြပန်လမ်းတွင်လည်း တတ်ိဆတ်ိငမ်ိသက်ြခင်း 

က ဆက်လက်လ မ်းမိုး လိုက်ပါလာခဲ့ေလသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်သည ်   လည်းေကာင်း၊ နန်းကိ ရီ 

သည် လည်းေကာင်း တစ်ေယာက်ှင့တ်စ်ေယာက် 

စကားမေြပာြဖစ်က။

နန်းကိ ရီ၏မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်ကည်ရစ်ဝဲ 

ေနသည်။ မျက်ှာကေလးမှာ ေကကွဲဝမ်းနည်း 

ဟန်များ  ေပ ေပါက်ေနသည်။  ဤသည်များကို 

ြမင်ရကာ ကိေုကျာေ့မာင်သည် စကားတစ်စုတံစ်ရာ 

ေြပာချင်သည်။ ှစ်သိမ့်သည့်စကား ဆိုချင်သည်။ 

သိုေပမဲ့ စကားကို မည်သိုအစပျိးရမည် မေတွး 

တတ်ိင်ု။ သငူယ်ချင်းြဖစ်သကူိသုာ စတ်ိထမှဲ မေကျ 

မနပ်  ြဖစ်ေနမိသည်။  အြပစ်တင်ချင်ေနသည်။ 

အဘယ်ေကာင့ ်သည်မ  စမ်ိးစမ်ိးကားကား ဆက်ဆ ံ

ခဲ့သည်ကို စ်းစား၍မရိုင်ေအာင ်ရှိသည်။

“ဦးေလးက ဘယ်ြပန်မှာလ”ဲ 

နန်းကိ ရီ ေမးသည်။ 

“ပါရမီရိပ်သာ”

“အရီ လိုက်ပိုေပးမယ”် 

ကိုေကျာ့ေမာင ်မြငင်းပယ်မိ။

နန်းကိ ရီသည် ကားကိ ုကမ ာေအးေစတီလမ်း 

ဘက်သို   ဦးတည်ခဲ့သည်။   သူမသည်  ကားကို 

အရိှန်ြပင်းစွာ ေမာင်းှင်လာသည်။ ကားစီးရသည်မှာ 

ထတ်ိလန်စရာပင် ေကာင်းေနသည်။ ကားအချိကိ ု

ပွတ်ကာသီကာ ေရှာင်တိမ်းသည်။

နန်းကိ ရ၏ီရင်ဝယ် အဘယ်မ  ခြံပင်းနာကည်း 

စွာ ခစံားေနရေကာင်း သမူ၏ အြပအမအူရ သသိာ 

လာသည်။ စိတ်မှာ ေထွေနပုံရသည်။ ေဝေနပုံေပ  

သည်။ မျက်ှာထားကလည်း တင်းတင်းမာမာရိှလှ 

ပါဘိ။ မျက်လုံးသူငယ်အိမ်တွင ်   မျက်ရည်ကည ်

ရစ်ဝဲေနသည်။ အကည့်သည ်ေဝရီေနသည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်သည ်   နန်းကိ ရီကိုကည့်ကာ 

ေကကွဲရြခင်းသည ်ထိုမိန်းကေလးထံမ ှမိမိထံသို 

ကူးစက်လာသည်ဟ ု   ထင်သည်။   စိတ်ထဲတွင် 

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူအေပ  ပုိမုိမေကျမနပ်ြဖစ်ရြခင်း 

များ ေပ ေပါက်ေနသည်။

ဘယ်လိမုျားပါလမိ့။် သမီးြဖစ်သအူား ြမင်ရလျက် 

က အဘယ်ေကာင့ ်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်မေန

ခဲပ့ါလမိ့။် အဘယ်ေကာင့ ်သည်မ  စမ်ိးစမ်ိးကားကား 

ဆက်ဆံခဲ့ပါလိမ့်။ 

သသူည် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးှင့ ်ပတ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ နန်းကိ ရီှင့် ပတ်သက်၍လည်း 

ေကာင်း တကယ်တမ်း စိမ်းကားြပတ်ေတာက်ေန 

ပီလား မေြပာတတ်ိုင်။

ပါရမီရိပ်သာသိုေရာက်လာသည်။ အိမ်ေရှတွင ်

ကားကိ ုရပ်ေစရသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင် ကားေပ မှမဆင်းမီ စကားဆို 

သည်။

“ဒကီေနအြဖစ်အတွက် ဦးေလး စတ်ိမေကာင်းပါ 

ဘူး။ ဒါေပမဲ ့ဦးေလး ကတေိပးပါတယ်ကေလးရယ်။ 

တစ်ေနမဟတ်ုတစ်ေန     အဆင်ေြပရပါေစ့မယ်လုိ 

ဦးေလး ကတိေပးပါတယ်”

သည်တွင် နန်းကိ ရီက ကုိေကျာ့ေမာင် မထင်မှတ်၊ 

မေမ ာ်လင့်ေသာစကားြဖင့ ်တုံြပန်သည်။

“ဦးေလး၊ အရီကို ဘာြဖစ်လို ဒုက ေပးရတာ 

လဲဟင်။  ဘာြဖစ်လို  အရီဘဝကိ ု  ဖျက်ဆီးချင် 

ရတာလ။ဲ အ ီရဘာသာေနေနတာ အေကာင်းသားနဲ 

ဘာလို ဦးေမာင်ေမာင်ဦးနဲ  ဆုံေပးခဲ့ရတာလဲ”

သည်တွင် မမိ၏ိအြပအမမှူာ သည်တစ်ကမ်ိတွင် 

လည်း ေမ ာ်မှန်းသလို ြဖစ်မလာိုင်။ မှားယွင်းခဲ့ရ 

ြပန်ေချပီဟ ု  ကိုေကျာ့ေမာင ်  စိတ်မေကာင်းစွာ 

ေတွးေနမိေလသည်။

[ ၇ ]

မျိး

 ေတွချင်တယ်

   ရီ

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရီ၏စာကိ ုလမ်းမီး 

ေရာင်ြဖင့ ်ဖတ်လိက်ုသည်။ စာကိ ုအထပ်ထပ်အခါခါ 

ဖတ်ပီးြဖစ်ပါလျက်၊ စာတွင်လည်း အေကာင်းအရာ 

တစ်ရပ်မှတစ်ပါး အြခားေဖာ်ြပချက် မရိှပါဘလဲျက် 

ထပ်၍ဖတ်မိြခင်း ြဖစ်သည်။

သူသည ်ေတွေနကျေနရာသို ေတွေနကျအချန်ိ 

တွင် ေရာက်ရိှေနခဲသ့ည်။ သည်တစ်ခါ သကူ ေစာ၍ 

ေရာက်ေနသည်။   နန်းကိ ရီသည်   အခါတိုင်းက 

အလျင်ေရာက်ေနကျ  ြဖစ်ပါလျက ်   သည်ကေန  

ေနာက်ကျသည်။

ေစာေစာပိင်ုးကဆိလု င် မျိးထွန်းသန်ိး သရက်ပင် 

အြမစ်ဆုတွံင် ထိင်ု၍ စတ်ိရှည်လက်ရှည် ေစာင့ေ်နခဲ ့

သည်။ ေလတိုးသ၊ံ  လ  င်းကက်ခွပ်သှံင့ ် ပိုးမ ားများ 

ေအာ်ြမည်သကံိ ုနားေထာင်ရင်း အဆုံးအစမရိှေသာ 

အေတွးတိုကိ ုေတွးေနမခိဲသ့ည်။ ကာေသာ် ယင်းသို 

ေစာင့်ဆိုင်းေနရသည်ကို   စိတ်မရှည်ိုင်သလို 

ြဖစ်လာကာ အင်းလျားလမ်းဘက်သို ထွက်ခဲသ့ည်။ 

လမ်းမှေန၍ ကိမိြပန်သည်။

အေမှာင်သည ်    ကန်ဝန်းကျင်   ေတာအုပ်၌ 

သိပ်သည်းစြပ၍ ေနခဲ့ေပပီ။ ငိမ်သက်ြခင်းသည ်

လည်း သည်ဝန်းကျင်ကိ ုစိုးမိုးစြပေနခဲ့ေပပီ။

မျိးထွန်းသန်ိးသည် နန်းကိ ရှီင့ပ်တ်သက်လာ 

လ င် မမိတွိင်ရိှအပ်ေသာ သကိ ာကိပုင် ထန်ိးသမ်ိးိင်ု 

စွမ်းမရှိဟ ုထင်သည်။  အရာရာတွင်ပင ်  သူသည် 

နန်းကိ ရီအလိုကျ   လိုက်ပါေနမိလျက်ရှိသည်ဟ ု

ေတွးမိသည်။   ယင်းမိန်းကေလးသည ်  မိမိအား 

တစ်စထက်တစ်စ လ မ်းမိုးလာသည်ဟ ုယဆူသည်။

စင်စစ်တွင်လည်း သူကျင်လည်ေနေသာ ဝန်းကျင် 

မှာ အေချာအလှတုိ မေရမတွက်ိင်ုေလာက်ေအာင် 

ေပါများေသာ အလှေတာ။ အလှရာ။ ေယာက်ျား 

ကေလးတုိ၏ ညလယ်အိပ်မက်ကုိ ကီးစုိးုိင်စွမ်းရိှ 

ေသာ အလှပိင်ုရှင်တို စေုဝးရာေနရာ။ ထိုေကာင့ပ်င် 

မိမိအား နန်းကိ ရီက လ မ်းမုိးလာြခင်းမှာ ုပ်ရည် 

သွင်ြပင်လှပြခင်း    တစ်ခုတည်းှင့်    မဟုတ်ိုင်။ 

အေကာင်းရပ်   အမျိးမျိးေကာင့ပ်င်   ြဖစ်မည်ထင် 

သည်။ ထိမုန်ိးကေလးသည် သူရင်၌ ေဝဒနာတစ်ရပ် 

ကိ ုေပးစွမ်းိင်ုြခင်းရိှေသာ ငယ်ချစ်ှင့ ်ပတ်သက်ေန 

သည်မှာ အဓိကအေကာင်း   ြဖစ်မည်ထင်သည်။ 

အလဲစ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ပင် သ ူနန်းကိ ရအီား အေရး 

ထားမိြခင်းြဖစ်သည်။ ဂုြပမိြခင်းြဖစ်သည်။ ယခု 

ေတာ့လည်း အဲလစ်နည်းတူပင် သူမအေပ  စဲွလမ်း 

တွယ်တာမိလျက်ရှိသည့်အြဖစ်ကို မျိးထွန်းသိန်း 

သေဘာေပါက်လာသည်။

သတူို သည် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ှစ်ကမ်ိေလာက် 

စာတိုကေလးြဖင့ ်  ချနိ်းဆိုမိတတ်မဲ   ြဖစ်သည်။ 

လ  င်းကက်ခွပ်သံှင့်   သစ်ရက်ေလတုိးသံ ညံစီေန 

ေသာ   အင်းလျားကန်တွင်    ေတွဆံုမိတတ်မဲြဖစ် 

သည်။ လှပုနယ်ေသာ   စကားလုံးများ၊ သာယာ    

ချမ်းေြမ့ဖွယ်ေသာ   အြဖစ်ကေလးများကိ ုအထူး 

တလည် ေရးချယ်ေြပာတတ်ကမဲ။

ယခုအခါ တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် ဖွင့်ဟ 

ဝန်ခံြခင်းမြပသည့်တုိင် အသည်းှလံုး၏ နက်  င်း 

ေသာအပိင်ုး၌ သေံယာဇ်ငတွိယ်ေနသည့အ်ြဖစ်ကိ ု

ရပ်ိစားမိကပီးထင်သည်။ ချစ်သည်ဆိေုသာ စကား 

တစ်လုံးမှလွဲလ င်    အြခားေသာ   ယင်းအဓိပ ာယ် 

သက်ဝင်သည့စ်ကားများကိ ု   ေြပာြဖစ်ခဲ့ကသည်။ 

ချစ်သည်ဆိုေသာစကားကိုမ ူ    ှစ်ေယာက်စလုံး 

အလိုလို ေရှာင်လ ဲမိခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကေလး အခုလာတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ အစားအစာေတွအတွက်လည်း 

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေနာက်ကို မလာခဲ့နဲေတာ့ေနာ်။ 

ေနာက်ကို တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် ေတွရေအာင်လည်း  

ဘယ်ေတာ့မှ  မကိးစားနဲေတာ့သိလား”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ စိမ်းကားြပတ်ေတာက်ေသာစကား။ 

ယင်းစကားအတွက် ကိုေကျာ့ေမာင် အ့ံအားသင့်ရသည်။ 

နန်းကိ ရီသည်လည်း အ့ံအားသင့်သွားသည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏မျက်ှာကို ေကကွဲစွာစူးစိုက်...

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

  ခင်မာလာထွန်းမှ

College of Asian Scholars အသင်းသည် ပိင်ပွဲအပီးတွင် ၁၄ ပွဲကစား ပွဲတိုင်း 

အိင်ုရရိှကာ ရမှတ် ၄၂ မှတ်ြဖင့် ဒတုယိေနရာမှအသင်းကိ ု၁၁ မှတ်ြဖတ်ကာ ချန်ပယီ ံ

ဆုရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းအသင်းတွင် ထိုင်းလက်ေရးစင် ကစားသမားအများစု 

ပါဝင်ေနပီး ရာသီဝက်တွင ်ခင်မာလာထွန်းကိ ုေခ ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ခင်မာလာထွန်းသည် ဇွန် ၇ ရက်တွင် အသင်းှင့် စတင်ပူးေပါင်းခ့ဲပီး ပထမဆံုး 

ပွဲမှာပင် ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့သလို အမာခံကစားသမားအြဖစ် ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ခင်မာလာထွန်းသည် ထိင်ုးအမျိးသမီးကလပ်တွင် ပထမဆုံးကစားခွင့်ရသည့် 

ြမန်မာအမျိးသမီးေဘာလုံးသမားြဖစ်ပီး ပထမဆုံးရာသီမှာပင ်ေအာင်ြမင်မ ရခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးေဘာလုံးသမားများသည် ပီးခဲ့သည့်ှစ်အနည်းငယ်မှသာ 

ြပည်ပကလပ်များတွင ်ပထမဆုံးသွားေရာက်ကစားခွင့်ရြခင်းြဖစ်ပီး အိ ိယကလပ် 

ဂိကုလူမ်အသင်းတွင်ကစားသည့် တိက်ုစစ်မှး ဝင်းသဂိ   ထွန်းပီးေနာက် ခင်မာလာထွန်း 

က ဒတုယိေြမာက် သွားေရာက်ကစားြခင်းြဖစ်သည်။ ခင်မာလာထွန်းသည် ထိင်ုးကလပ် 

College of Asian Scholars အသင်းှင့် သုံးလစာချပ် ချပ်ဆိုထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ - College of Asian Scholars အသင်း

 ေကျာဖုံးမှ

အင်းေရတက်လာတယ်။ စေန၊ တနဂ  ေဆွိရုင် ငှက်ေလ ှ၁၅ 

စင်း၊ အစင်း ၂၀ ေလာက်ေတာ့ထွက်ရတယ”်  ဟု   ၎င်းက 

ေြပာသည်။

ေတာင်သမန်အင်းှင့ ် ဦးပိန်တံတားသို ြပည်တွင်း၊         

ြပည်ပခရီးသွားများှင့ ် မ ေလးမိဝန်းကျင်မ ှေဒသခံများ 

လာေရာက်လည်ပတ်၍  ငှက်ေလှစီးြခင်း၊  တံတားေပ လမ်း 

ေလ ာက်ြခင်းှင့ ်   အလှဓာတ်ပုံိုက်ြခင်းတိုြဖင့ ် အနားယူ 

အပန်းေြဖေလ့ရှိေကာင်း၊   ငှက်ေလှစီးခ န်းထားများမှာ 

တစ်စင်းလ င် အနည်းဆုံး ကျပ်  ၅၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ ထိရရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် (၁၆-ဘ)ီ၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၁၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတ ီမိ/ေြမဌာန၌ 
Dr.လှေဌး [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၀၄၉၅၄] အမည်ေပါက်ပီး ၎င်းကွယ်လွန် သွားသြဖင့ ်
ဥပေဒှင့်အညီ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု 
ဝန်ခံသူ ၎င်း၏ဇနီး ြဖစ်သ ူDr.တင်မိမိိုင် [၉/မနတ(ိုင်)၀၇၀၃၅၇]ထံမှ က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇) ရက် 
အတွင်း    တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ   က ်ုပ်ထံသို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ဦးဥက ာေအး(LL.B, D.B.L, D.I.L)ဦးဥက ာေအး(LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၁/၁၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၁/၁၈) 
အမှတ်(၁၇၈၊ ပ-ထပ်)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၇၈၊ ပ-ထပ်)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၀၄၂၆၉ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၀၄၂၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဂ)၊ နီလာ(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၃၃/ခ)၊    ေဒ ရီရီလွင ်အမည်ေပါက်   ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ   ေြမအကျယ ်

ေပ(၂၀X၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၅-ထပ်ခဲွ)တိက်ု၏(ေြမညထီပ်)
ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေဒ ရီရီလွင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၀၀၆၇၇၁]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်း 
ပါေကာင်းဝန်ခံပါသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၁၀)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- 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၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သရီေိဟမာလမ်း၊ ဦးညိ ခ၊ံ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇ /ခ)၊ေြမကွက်အမှတ် (၄/က ၁ မှ ၄/က ၄ အထ)ိ၊ ေြမဧရယိာ (၀.၇၆)ဧက အကျယ်ရိှ 

ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တုိက်(B)ဟုေခ တွင်သည့် (၄)ခန်းတဲွ ရှစ်ထပ်ခဲွတုိက်၏ စတုတ  

ထပ်မှ အခန်းအမှတ်(၄၃)၊အခန်း(၁)ခန်း ၊ အကျယ်အဝန်း(၃၈.၅ေပ x ၃၇ေပ)၊ (၁၄၂၄.၅)စတရုန်းေပရိှ 

ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ(ေရ၊ မီး ၊ဓာတ်ေလကှားသုံးစဲွခွင့ ်အပါအဝင် )ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်သမ  

ဥပေဒှင့်ညီွတ်ေသာအကျိးခံစားပိုင်ဆိုင်ခွင့ ် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေြမရှင်များြဖစ်ေသာ 

ေဒ ခင်မျိးေအး၊ ေဒ ခင်မျိးဟန်၊ ေဒ ြမေအးသွယ် တိုထံမှ ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သည်ဟု 

အဆိုြပသ ူပိုင်ရှင ်ဦးမျိးဝင်း (၅/စကန(ိုင်)၁၅ဝ၈ဝ၇) ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်လက် 

ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်ရှိအရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဥပေဒအရ ပိုင်ေရး 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုတင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးတိုင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ မ ေအးသိန်း(LL.B) (စ် - ၁၂၂၅၇)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(မမ/၃၂၄) တန်းမကီးလမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၁၄၈၃၊ ၀၉-၄၃၀၂၃၃၂၁

လှည်းကူး    ဇွန်    ၂၀

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု   လှည်းကူး 

မိနယ်ရှိ     လှည်းကူးပညာေရးဒီဂရ ီ

ေကာလိပ်တွင ်   ၂၀၂၂-၂၀၂၃    ပညာ 

သင်ှစ် ပထမှစ်(ဒုတိယှစ်ဝက်)ှင့် 

ပထမှစ်(ပထမှစ်ဝက်)ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား   ေမာင်သစ်လွင်၊

မယ်သစ်လွင်ေရးချယ်ပဲွအခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင်  လှည်းကူး 

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်ရှိ    ပညာ့ 

အားမာန်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အမှာစကားေြပာကား

 အဆိပုါအခမ်းအနားတွင် လှည်းကူး 

ပညာေရးဒဂီရေီကာလပ်ိမှ ေကျာင်းအပ်ု 

ဆရာမကီး    ေဒ ေအးေအးလွင်က 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ေမာင်သစ်လွင်၊ မယ် 

သစ်လွင်များကိ ုဆက်လက်ေရးချယ်ရာ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပရမီယီာလဂ်ိချန်ပယီ ံ

မန်စီးတီးအသင်းမှ အဂ  လန်ေတာင်ပကံစားသမား 

စတာလင်ကို ေခ ယူဖို  ပစ်မှတ်ထားေနတယ်လို 

သိရပါတယ်။

ေတာင်ပကံစားသမား စတာလင်ရဲ  မန်စီးတီး 

အသင်းနဲ  ချပ်ဆိုထားတဲ့စာချပ်သက်တမ်းဟာ 

ေနာက်ဆုံးှစ်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာခဲ့ပြီဖစ်တာ

ေကာင့်လည်း  မန်စီးတီးအသင်းမှာ  အနာဂတ် 

ဆက်ရိှေနမယ့်အေရးကိစ ဟာ မေသချာတ့ဲအေန 

အထားမှာရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၂၇ ှစ်အရယ်ရိှ ေတာင်ပကံစားသမား 

စတာလင်ကို ဥေရာပထိပ်တန်းကလပ်အသင်း 

အများစုက ေခ ယူဖို ပစ်မှတ်ထားေနတာြဖစ်ပီး 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းကေတာ့ စတာလင်ကုိ စတမ်းဖိုဒ် 

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၀

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်သည်  ၂၀၂၂ 

ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ  ပွဲစ် 

ထုတ်ြပန်လိုက်ပီြဖစ်ပီး   ရက်သတ  

တစ်ပတ်လ င် ငါးပဲွ န်းြဖင့်  ကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်သည်။

လာမည့် MNL ပိင်ပွဲတွင ်  အသင်း 

စစုေုပါင်း ၁၀ သင်း  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည် 

ြဖစ်ပီး အပတ်စ်     စေန၊   တနဂ  ေွ၊ 

တနလ  ာ၊ ဗုဒ ဟူးှင့်  ကာသပေတးေန  

တိုတွင် သုဝဏ ကွင်း တစ်ကွင်းတည်း၌ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။  

လာမည့် MNL ပိင်ပွဲတွင် လက်ရှိ 

လှည်းကူးပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ပထမှစ်(ဒုတိယှစ်ဝက်)ှင့်

ပထမှစ်(ပထမှစ်ဝက်)သင်တန်း ေမာင်သစ်လွင်၊ မယ်သစ်လွင်ေရးချယ်ပွဲ ကျင်းပ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့် ဆရာ 

ဆရာမများက မစဲနစ်ြဖင့် မေဲပးေရးချယ် 

ခဲ့ပီး  မအဲများဆုံးရရိှေသာ ေမာင်/မယ် 

သစ်လွင်များကုိ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ေဒ ေအးေအးလွင်က   ဆုစလွယ်များ 

ချးီြမင့်သည်။

အခမ်းအနားသို ေကျာင်းအပ်ုဆရာမ 

ကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား ၃၆၃ ဦးခန်တက်ေရာက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

ထိုအြပင် ငှက်ေလအှငှားလိက်ုသတူစ်ဦးက” ေလအှငှား 

လိုက်တဲ့ဝင်ေငွက မရတဲ့ေနကများတယ်။  အလုပ်နားရက် 

ေတွမှာ  လာလည်တဲ့သူေတွများတာေတာင ်  ငှက်ေလှစီး 

မယ့်သူ မနည်းရှာရတယ်။ ကားရက်ေတွမှာ ဝင်ေငွရေအာင် 

မနည်းလုပ်ရတယ”် ဟု ေြပာသည်။

ပီးခ့ဲသည့် ေမလအတွင်းက ေတာင်သမန်အင်းေရသည် 

အကျဘက်တွင်ရှိေနပီး  ဇွန်လပထမပတ်မှစ၍   ဧရာဝတီ 

ြမစ်ေရဝင်ေရာက်လာသြဖင့ ်အင်းေရတိုးလာပီး အင်းေရများ 

ချနိ်တွင် ဧည့်သည်လာေရာက်မ များြပားေကာင်း၊ လာမည့် 

ဝါဆိ၊ုဝါေခါင်လများတွင် အင်းေရ ထပ်မံတုိးလာမည်ဟု သရိ 

သည်။                                                    ေမာင်ေအးချမ်း

မန်စီးတီးေတာင်ပံကစားသမား စတာလင်ကို ေခ ယူရန် ချယ်လ်ဆီးအသင်း ပစ်မှတ်ထားေန
ဘရစ်ချ်အေရာက်ေခ ယူုိင်လိမ့်မယ်လုိ ယုံကည် 

ထားတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ပကံစားသမား စတာလင်ဟာ ပီးခဲတ့ဲ ့

ေဘာလုံးရာသီက  မန်စီးတီးအသင်းနဲ   ရီးယဲလ ်

မက်ဒရစ်အသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့ချန်ပယီ ံ

လဂ်ိ ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့ ်ှစ်ေကျာ့စလံုးမှာေတာ့ 

အရန်ခုမှံာပ ဲေကျနပ်ခဲရ့တာြဖစ်ေပမယ့ ်ပရမီယီာ 

လိဂ်ပိင်ပဲွမှာေတာ့ ပဲွစ် ၃၀ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစား 

ခဲ့ရာမှာ သွင်းဂိုး ၁၃ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တဲ ့

ကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်ကာ  မန်စီးတီးအသင်းနဲ  

အတ ူပရီမီယာလိဂ် ဖလားဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲသူြဖစ်ပါ 

တယ်။

မန်စီးတီးအသင်း  ေတာင်ပံကစားသမား 

စတာလင်ဟာ    လက်ရှိမှာ   ကစားသမားဘဝ 

တစ်ေလ ာက် ပရီမီယာလိဂ်သွင်းဂိုး  ၁၀၀ အထိ 

သွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ့    ကစားသမားအြဖစ်လည်း 

မှတ်တမ်းဝင်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။     ေငွကယ်

၂၀၂၂ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွဲစ်ထုတ်ြပန်

ချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းအပါ 

အဝင် ဟံသာဝတီ၊ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ 

ြမဝတီ၊   မဟာယူိုက်တက်၊    ရခိုင် 

ယူိက်ုတက်၊ ISPE (အား/ကာသပိ ံ)၊ GFA 

ှင့် ရတနာပုံအသင်းတို  ယှ်ပိင်မည ်

ြဖစ်သည်။  ပထမအေကျာ့ပွဲစ်များကို 

ဇွန် ၂၅ ရက်မှ သဂုတ် ၂၅ ရက်၊ ဒုတိယ 

အေကျာ့ပွဲစ်များကို စက်တင်ဘာ ၃ 

ရက်မှ ုိဝင်ဘာ ၆ ရက်အထိ ကျင်းပမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ပွဲစ်ေရးဆွဲထားမ အရ  ပထမဆုံး 

ကျင်းပမည့် ပဲွစ် (၁) အြဖစ်  ဇွန် ၂၅ ရက် 

တွင် ြမဝတီအသင်းှင် ့ရန်ကုန်အသင်း၊ 

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ဟံသာဝတီအသင်းှင် ့

ဧရာဝတီအသင်း၊ ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် မဟာ 

ယူိက်ုတက်ှင့် ရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်း၊ 

ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် အား/ကာသပိ ံအသင်းှင့် 

ရခိုင်ယူိုက်တက်အသင်း၊ ဇွန် ၃၀ ရက် 

တွင် GFA အသင်းှင့် ရတနာပုအံသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

MNL ပိင်ပွဲကို ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် 

စတင်ကျင်းပခဲ့ပီး  ၂၀၂၁  ခုှစ်မှလွဲ၍ 

ကျန်ှစ်များတွင်   ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည် ့၁၂ ကိမ် 

တွင် ရန်ကန်ုအသင်းက ငါးကမ်ိ၊ ရတနာပု ံ

အသင်းက ေလးကိမ်၊  ရှမ်းယူိုက်တက် 

အသင်းက  သုံးကိမ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။ 

ကိုညီေလး

အားကစားြမင့်တင်

စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရာေကာက် 

ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်အမှတ်-၂၉/ပန်း 
ခင်း၊  ဦးပိုင်/ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇/၆)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးတိုးိုင် အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒ ြမငမ်ိးငမ်ိး 
ေစာ [၁၁/ကတန(ိုင်)၀၇၃၄၇၁]မှ ပျ်း
မနားမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် 
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်၊ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သ ူ
ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊        
ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်သက်ေသထွက်ဆိုချက်၊ 
ရပ်ကွက်/    ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုူ
ဦးေရစာရင်းမူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှား 
စာချပ်     ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလု ံ
စွာတင်ြပ၍     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ် 
ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ကံဘဲ့၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁၁၀/က၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၄)ဧက၊ အကျယ်(၂၈'x၇၀')၊ ေြမ 

အမျိးအစား-ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်(၃)၊ သီရိလမ်း၊ 

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ဦးတင်မျိးဝင်း 

[၆/မမန(ိင်ု)၁၄၂၄၂၆]၊ ေဒ ခင်ေနြခည်(ခ) လမင်းငယ်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၇၈ 

၀၀၅]တိုက မိမိတုိတရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့်တကွ 

က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ကုန်သည်လမ်းှင့ ်၄၅လမ်းေထာင့်၊ 

အမှတ်-၄၂၀(ဒုတိယထပ်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ MYANMAR LICENSED 
CONTRACTORS PUBLIC CO.,LTD၏ ဒါိုက်တာ အဖွဲကိုယ်စား Finance 
Director မှ က ု်ပ်ထသံို လ ဲအပ် န်ကားတာဝန်ေပးချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-် 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုမ ဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်သူ ေဒ စန်းရီ (CKJ 
Project)[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၄၂ ၁၄၀]သည် ၂၀-၁၀-၂၀၂၁  ရက်တွင်   ကွယ်လွန်သွား 
သြဖင့ ်၎င်း၏ကျန်ရစ်သ ူသား/သမီး(၆)ဦးအနက်မှ သမီးတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ေဒ သင်း 
သင်းေဝ [၁၂/တမန(ုိင်) ၀၉၄၂၁၁]က မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ စန်းရီ ထည့်ဝင်ထားေသာ 
အစုရှယ်ယာများှင့် အကျိးခံစားခွင့်များကုိ အမည်လ ဲေြပာင်းဆက်ခံလုိေကာင်း 
ကျန်ညအီစ်ကိေုမာင်ှများမှ သေဘာတခွူင့ြ်ပပါသည်ဆိေုသာ စာရက်စာတမ်းများ၊ 
အြခားလိုအပ်သည့ ်အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွကုမ ဏီ၏ 
ဥက   ှင့် Board of Directors အဖွဲထံသို ၁၆-၅-၂၀၂၂ ရက်တွင် တင်ြပေလ ာက် 
ထားလာပါသည်။ ထိုတင်ြပချက်အေပ  ကုမ ဏီမှ လုပ်ေဆာင်ရန်ရှိသည်များှင့ ်
စပ်လျ်း၍ ေဒ စန်းရီ၏ အစုရှယ်ယာများှင့ ်ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူများရှိပါက 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုမ ဏီသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ ခုိင်လံုေသာ စာမှတ်စာတမ်း၊ 
သက်ေသအေထာက်အထားများြဖင့ ်      ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်တင်ြပကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ကုမ ဏီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ
ေဒ စန်းရီ၏အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူများအနက ်အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ ်
သည့် ေဒ သင်းသင်းေဝ၏ ေလ ာက်ထားချက်အတိုင်း ဆက်လက်ြပလုပ ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးေအးြမင့်(LL.B,D.B.L) ေဒ စန်းစန်းရီ(LL.B) ေဒ ေအးေအးြမင့(်LL.B,D.B.L) ေဒ စန်းစန်းရီ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၈၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၈၇)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၆၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၆၆၇
အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်-A(1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်-A(1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျိက ဆလံမ်း၊ အမှတ် ၂၆၇ ေန အဖ ဦးွန်ေဝ 

၏သား ဦးလ  င်မင်းဦး[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၀၈၈၅၂]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဝါးတရာစက်မ ဇုန်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၉၊ အမှတ်-၄၉၊ ဧရိယာဧက(၅.၇၈၃)ဧကအတွင်းမှ ဦးပုိင်အမှတ်(၈၁)၏ 

ပိုင်ရှင်မှာ ဦးလ  င်မင်းဦးသာြဖစ်ပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် အဆိုပါစက်မ ဇုန်ေြမ 

ေပ တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ိုင်ရန်အတွက ်အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ထား

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ စက်မ ဇန်ုေြမအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် လုံးဝေရာင်းချ 

ထားြခင်းမရိှသက့ဲသုိ ေနာင်တွင် ေရာင်းချရန်လည်း အစီအစ်လံုးဝမရိှေကာင်း၊ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွလဲွ၍ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ မမိပိိင်ုဆိင်ုသည်ဟ ုေြပာေရး 

ဆုိခွင့်မရိှသက့ဲသုိ ေရာင်းချခွင့်လည်းမရိှေကာင်း အများသိရိှေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

အကယ်၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမသိရိှဘဲ ဝယ်ယူြခင်း၊ အာမခံထားြခင်း၊ တစ်စုံ 

တစ်ရာေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းများရိှပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ လုံးဝလက်မခပံါေကာင်းှင့ ်

အကျံးမဝင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B)ေဒ ယမင်းေသာ်တာ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၈၇၄)(၃၀-၁၁-၂၀၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၈၇၄)(၃၀-၁၁-၂၀၁၄)

အမှတ်-၉(၄-လ ာ)၊ သီရိမိင်(၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်-၉(၄-လ ာ)၊ သီရိမိင(်၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၂၆၇၄၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၂၆၇၄၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ (၃၀)

လမ်း (အေပ )၊    တိုက်အမှတ်(၂၀၆/၂၁၂)ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမညထီပ်အခန်း   အလျား(၄၀)ေပ၊  အန(ံ၁၂၁၂ )ေပရိှ တိက်ုခန်းကိ ု

တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ  ဦးသူရ(ခ) မုိဟာမက် 

ဘာဒ်ုဒ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၄၄၁၀]ထံမှ က ်ုပ်က အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန် ေငွအချိကို   ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း  အဆိုပါ 

တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ   (၇)ရက်အတွင်း  တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇာကစ်ဟူစိန် [၁၂/ပဘတ(ဧည့်)၀၀၀၈၇၉]ဦးဇာကစ်ဟူစိန် [၁၂/ပဘတ(ဧည့်)၀၀၀၈၇၉]

အမှတ်-၂၉၄၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၂၉၄၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-965164804, 09-794065512ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-09-965164804, 09-794065512

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ ၁၆၇လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၁၈ေပx၇၀ေပ)ရှိ ေြမညီထပ ်

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေြမရှင ်

ဦးေမာင်ဝင်း(W/RGN-၀၁၇၀၂၅)ထမှံ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ေနာက်ဆုံးဝယ်ယ ူ

ထားသ ူေဒ ေွမာြမင့်[၇/ဖမန(ုိင်)၁၀၁၂၈၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမိုး 

[၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၀၀၀၇၇၆]က အထက်ပါ တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ် 

ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ တင်ြပ၍ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာမင်းေဒ စ ာမင်း

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.A.PsyLL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.A.Psy

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)

အမှတ်(၄၂၉)၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ အမှတ်(၄၂၉)၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ခံအမှတ်(၆)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ခံအမှတ်(၆)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄/

ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၅၀)(၇၅၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧကရိှ ဦးေဇာ်ြမင့(်ဘ)ဦးေဌးလွင်[၉/ဦးေဇာ်ြမင့(်ဘ)ဦးေဌးလွင်[၉/
ပမန(ိင်ု)၀၁၅၆၉၃]ပမန(ိင်ု)၀၁၅၆၉၃]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သမှူ ယာယေီြမေပး 
စလစ်မရူင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ယာယေီြမေပးစလစ်မတိ ၊ ဝန်ခကံတြိပချက်၊ မှတ်ပု ံ
တင်ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၁၉၇၅/၂၀၂၂)၊ ရပ်ကွက်ှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ပတ်ဝန်း 
ကျင် အသိသက်ေသ (၃)ဦး ထွက်ဆိုချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း မူရင်းများတင်ြပပီး ယာယီေြမေပးစလစ်မိတ မှန်  ယာယီေြမေပးစလစ်မိတ မှန် ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်း 
များ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက် 
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ယာယေီြမေပးစလစ်မတိ မှန်ယာယေီြမေပးစလစ်မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ရာမူး[၁/မကတ 

(ိုင်)၁၃၂၂၅၄]၏  ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န် မထက်ထက်လ  င်[၁/မကန 

(ိုင်)၂၅၂၄၁၁]၏   ပတ်စ်ပိုနံပါတ်        

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၄၄၅၀၇၁ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၄၄၅၀၇၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီး 

မိနယ်၊ အမှတ် ၁၁ အ.ထ.က(ခဲွ) အ  မတန်း 

၌ ပညာသင်ကားေနေသာ မသဲုေဆွ၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးခင်ေမာင်သန်းြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။             ဦးခင်ေမာင်သန်းဦးခင်ေမာင်သန်း

[၇/ရတရ(ိုင်)၁၉၅၀၃၆][၇/ရတရ(ိုင်)၁၉၅၀၃၆]

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၅၄/သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀/က-၁/၇)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၃၅၀ ဧက)၊ 

အကျယ်အဝန်းရှိ B အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ RC (၂)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် ယင်းတိုှင့ ်

ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကန်ု 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် 

အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေကျာ်စွာလ(ှဘ)ဦးသာလှ[၁၂/အစန(ိုင်)၀၅၈၉၁၈]

(ISN-၅၉၁၄၇၀)၊ ခံအမှတ်-၁၂၊ ဦးလွန်းေမာင်လမ်းသွယ် (၃)လမ်း၊ (သာလ ာဝတီ 

လမ်း)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ RC(၂)ထပ် 

တိုက်အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် ယင်းတိုှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက ်

ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်

ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ ်

ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

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(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀/ဃ 

(၂-၁)၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၄)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ (အိမ်ရာေြမ)ေြမကွက ် (တစ်နည်းအားြဖင့)် 

အမှတ် (၂၇)၊ သလံမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်၍ 

တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိသူ ေဒ စမ်းစမ်းေအး [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၁၇၄၆]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင်  “ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် လ ဲေြပာင်းေရာငး်ချြခင်းကတိစာချပ်”ြဖင့် ေငွအေြပအေကျ 

ေပးေချပီး အပီးအပိင်ုဝယ်ယကူာ လက်ေရာက်ရရိှခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်၏ ပိုင်ဆိုင်မ ၊ ေရာင်းချမ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးမင်းမင်းထွန်း(LL.B)ဦးမင်းမင်းထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၃) 

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo(ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo(ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၅၃၈၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၅၃၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၆၄)၊ ကည်ြပာလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ် 

ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၃၉ဃ/၄-၃)၊ 
ဧရိယာ ( ၀.၁၂၉ ) ဧကအကျယ်အဝန်းရှ ိBလ/န ၃၉ ရပီး (အိမ်ရာေြမသတ်မှတ)်
ေြမသည် ေဒ ချိချိဝင်း  [၉/နထက(ိုင)်၀၇၉၄ဝ၈] အမည်ေပါက် ပိုင်ဆုိင်အကျိး 
ခံစားလျက်ရှိပီး ၎င်းမ ှအပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပးီအပိုငဝ်ယယ်ရူန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
 ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘဘီသီန်ိး (ခ) ေဒ ေဘဘ ီ(စ်-၈၇၉၁) ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘဘီသီန်ိး (ခ) ေဒ ေဘဘ ီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ 
အမှတ် (၆ဝ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ် (၆ဝ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” 
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊  သိဂ    

(၂)လမ်းေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၇)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပxအနံ 

၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက် 

အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေြမအမည်ေပါက်သူ 

ဦးကည်ဝင်း(TKA-ဝ၇၄၅၈၉)၏ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူထံမှ ဝယ်ယူေနထိုင် 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် ဦးမင်းေဇာ ် [၁၂/သခန(ိုင်) 

၀၈၃၇၉၆]က ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းြမင့်ပုိင် 

[၉/မနမ(ိုင်)ဝဝဝ၈၆၀]မှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အေလျာက ်

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၁၈-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅) ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅) 

(၁၄-၂-၂၀၁၇) အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ (၁၄-၂-၂၀၁၇) အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ 

၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ 

သရဖီ-၂လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၇)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၁x၆၀)ေပရှိ ဦးခင ်
ေမာင်သန်း (N/OKA- ၀၃၃၃၃၈)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက ်
အနက်မှ တရားဝင်ခဲွစိတ်ထားြခင်း မရိှေသးေသာ ေြခရင်းဘက်အြခမ်း (၂၀x၆၀)ေပ 
အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတစိာချပ် 
အဆက်ဆက်တိုြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း တင်ြပဝန်ခံသူ ေဒ ခင်မာသင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၈၃၈၅]ထံမှ 
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေနမျိးေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၆၈၆]က အပီး 
အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ  (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များ  ြပည့်စုံစွာြဖင့်  က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင် (LL.B,D.I.L)ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင ်(LL.B,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈) 

အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း(၁)၊ (၅၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း(၁)၊ (၅၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၉၆၆၂၄၃၀၂၅ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၉၆၆၂၄၃၀၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်-၁၂၆၊ 

ေြမကွက် အမှတ်-၇၈၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ် (၄ဝ'x၆၀')အနက်မှ တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမ၏ (၂၀'x၆၀') (ေြခရင်းြခမ်း)ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတိစာချပ ်အဆင့်ဆင့်တိုြဖင့ ်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားသူ ဦးြမတ်ခိုင ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၈၀၉၇] က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပချက်အရ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ(စရန်ေငွ)ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ  (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၅/ ၂၀၀၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၅/ ၂၀၀၄) 
တိုက် (၅၀)၊ အခန်း (A-20)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက် (၅၀)၊ အခန်း (A-20)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-ဝ၉-၅၄၀၈၄၁၅ဖုန်း-ဝ၉-၅၄၀၈၄၁၅

“ေြမကွက် (၂)ကွက် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း “ေြမကွက ်(၂)ကွက် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဒ/၆၃ ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီလမ်းမကီး၊ 
အမှတ် (၁၇၅၁/က) အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးတင်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၂၂၀၂၁] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ု
ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ဦးဆန်းလင်းထွန်း [၈/မကန 
(ိုင်)၁၆၄၂၀၀]ထံမှ ေြမကွက်ှင့ ်ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဒ/၆၃ ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီ 
လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၁၆၈၁/ခ) အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးတင်ေအး[၁၂/လမန 
(ုိင်)၀၂၂၀၈၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး အဆုိပါေြမကွက်အား 
တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားေနသူ ဦးတင်ေအး(ကွယ်လွန်)၊ ဇနီး ေဒ စုိးစုိးမင်း 
[၁၂/လမန (ိင်ု) ၀၃၆၅၂၆]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်သည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်(၂)ကွက်၏ အေရာင်းအဝယ် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် 
ယေနစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးသန်းမျိးေဇာ် [၈/ပခက(ိုင်)၂၃၃၁၅၆] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ဦးသန်းမျိးေဇာ် [၈/ပခက(ိုင်)၂၃၃၁၅၆] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ ခင်ဝါေွး ေဒ ခင်ဝါေွး 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် - ၁၃၆၈၂) (၁၆-၁၁-၂၀၁၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် - ၁၃၆၈၂) (၁၆-၁၁-၂၀၁၇) 
အမှတ် - ၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် - ၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း - ၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း - ၀၉-၄၂၁၇၁၇၂၆၀

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၉၇)၊ အလျားေပ၄၅၊ အနံေပ ၆ဝ၊ ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်သည ်
ရန်ကုန်မိစည်ပင်သာယာုံးတွင် ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန် (A/RGN-001135)
အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်အနက်မှေြခရင်းြခမ်း၊ 
အလျားေပ ၂၀ x အနံေပ ၆၀ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ 
အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်သူေဒ ေအးေသာင်း [၁၂/ကမတ(ုိင်) 
၀၁၃၃၆၆] ထမှံဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ရန် 
ရိှပါက အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားပါမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေနာ်ထူးေစး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၃၆၄၉]ေဒ ေနာ်ထူးေစး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၃၆၄၉]
ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၆၆၄၅၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၅၆၆၄၅၈

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ် ၃၇၆(ခ)

ေန ေဒ ယ်မွန်ေအာင်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၈၀၆၅]၊ ဦးလင်းထွဋ်ေအာင[်၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၃၅၃၈ဝ]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၁၄(က)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၁)၊ အကျယ်အဝန်း (၈.၃၁၉)ဧကရှိ ေြမှင့် ေြမ၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို
ကို ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ  မှတ်ပုံတင်ုံး၏  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေကညာစာချပ်အမှတ်-၅၅၇/၁၉၉၄အရ ဦးေငွစိုး၊ ေဒ မူမူေအာင်၊ ဦးဝင်းေအာင်၊ 
ေဒ ခင်မာလင်းတို (၄)ဦးက ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကပါသည်။

အထက်ပါ ပိင်ုဆိင်ုသ ူ(၄)ဦးအနက် ေဒ ခင်မာလင်းသည် (၂၁- ၇-၂၀၂၀)ရက်ေန  
တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး၊ ၄င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးြမင့်သိန်းသည် (၇-၇-၁၉၉၂)တွင် 
ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဦးြမင့်သိန်းှင့် ေဒ ခင်မာလင်းတိုတွင် သားသမီးှစ်ဦး 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ယ်မွန်ေအာင်ှင့် ဦးလင်းထွဋ်ေအာင်တို ဆက်ခံသူများအြဖစ ်ကျန်ရှိ 
ခဲ့သည့်အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့ ် ေြမ၏အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်တွင  ်
ေဒ ခင်မာလင်းပိုင်ဆိုင်ေသာအစ ုှင့် ပတ်သက်၍ မိခင်ကီးကွယ်လွန်ပီးေနာက်တွင ်
ကျန်ရိှေသာပစ ည်းရပ်များကို ေဒ ယ်မွန်ေအာင်ှင့် ဦးလင်းထွဋ်ေအာင်တိုက ဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့ ်ေြမ၏အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များအနက် ေဒ ယ်မွန် 
ေအာင်ှင့် ဦးလင်းထွဋ်ေအာင်တို၏ ပိုင်ဆိုင်မ အစု ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်ကိုမ  ေဆာင်ရက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်စာေပးအပ်ထားြခင်းလုံးဝမရှိပါ။ 
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မ အစု၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 
ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အြခားနည်းအရပ်ရပ် စီမံခန်ခွဲြခင်းများ 
မြပလုပ်ရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ုံး - အမှတ် (၅ဝ)၊ စီ/၃၊ (ပထပ်)  ၁။ ဦးလှမင်း (ေပါင်းတည်)ုံး - အမှတ် (၅ဝ)၊ စီ/၃၊ (ပထပ်)  ၁။ ဦးလှမင်း (ေပါင်းတည်)
ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ LL.B (Advocate)ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ LL.B (Advocate)
      ရန်ကုန်မိ။   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် -၅၅၅၅/၉၁)       ရန်ကုန်မိ။   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် -၅၅၅၅/၉၁) 
ဖုန်း - ၀၉ ၅၀၃၃၁၇၂  ၂။ ေဒ သီရိေဝဦးဖုန်း - ၀၉ ၅၀၃၃၁၇၂  ၂။ ေဒ သီရိေဝဦး
   LL.B (Advocate)    LL.B (Advocate) 
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် -၁၅၈၆၃/၁၉)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ် -၁၅၈၆၃/၁၉)

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂/၂)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂/၂)၊ 

(ေြမပိုင်ေြမ၊ အိမ်ယာေြမ) ကိုေအာင်သိန်း၊ မသန်းွန်  (ေြမပိုင်ေြမ၊ အိမ်ယာေြမ) ကိုေအာင်သိန်း၊ မသန်းွန်  

အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ရတနာမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၃ဝ)ေန ေဒ ခင်စန်းြမင့ ်

[၁၂/ကမရ(ိင်ု) ၀၁၉၇၇၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ရတနာမိင်လမ်း၊ 

အမှတ် (၁၃ဝ)၌တည်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၇၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂/၂)၊ (ေြမပိုင်ေြမ၊ အိမ်ယာေြမ) 

ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 

စီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ကုိေအာင်သိန်း၊ မသန်းွန် အမည်ေပါက် 

မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။

မိဘများြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်သိန်း၊ ေဒ သန်းွန်တို ကွယ်လွန် 

ကပီးေနာက်၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးအား သားသမီး(၅)ဦးြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်စန်းြမင့်၊ ေဒ ြမစန်း၊ 

ေဒ ခင်ဝင်းတင်၊ ဦးတင်ေရ ၊ ဦးဝင်းေဌးတိုက ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိက 

ပါသည်။

ထုိသုိပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှကေကာင်းကုိ (၁၈-၁၁-၂၀၁၁)ရက် 

ေနတွင်  ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌  အဆိုပါ  ေမာင်ှမ(၅)

ဦးတိုက    အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  ေကညာစာချပ်ချပ်ဆိုကပီး 

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမး်မှတ်ပုံတင်ုံး၏ စာချပ်အမှတ်-၇၃၂၅/၂၀၁၁ 

ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အပျိကီးေဒ ြမစန်းသည ်(၂၄-၁၀-၂၀၁၅) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သွားခဲေ့သာ်လည်း ေဒ ခင်စန်းြမင့ ်အပါအဝင် ကျန်ေမာင်ှမ (၄)ဦးတိုသည် 

ယေနထိတိုင် သက်ရှိထင်ရှားရှိေနကပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စန်းြမင့် 

(သိုမဟတ်ု) ေဒ ခင်စန်းြမင့ ်၏ တရားဝင်ကိ ုယ်စာလှယ် လ ဲအပ်ြခင်းခရံသ၏ူ 

ခွင့်ြပချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲ မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးက စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခံ 

တင်သွင်းြခင်းအပါအဝင ်တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်း စသည်တိုကို 

ြပလပ်ုေဆာင်ရက်ခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ထိသုိုြပလပ်ုေဆာင်ရက်ြခင်း မြပလပ်ု 

မေဆာင်ရက်ကပါရန ်အများသိေစရန်အတွက ်အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ဝင်း (LLB, D.B.L)  ဦးဗိုလ်ေမာင် (LLB) ဦးေကျာ်ဝင်း (LLB, D.B.L)  ဦးဗိုလ်ေမာင ်(LLB) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

(စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂ ခုှစ်)   (စ် - ၇၅၅၅/၂၀၀၈ ခုှစ်) (စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂ ခုှစ်)   (စ် - ၇၅၅၅/၂၀၀၈ ခုှစ်) 

ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၂၆၅၃၅၊  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၁၆၈၃၃ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၂၆၅၃၅၊  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၁၆၈၃၃

၀၉-၄၂၀၃၀၅၅၅၀ ၀၉-၄၂၀၃၀၅၅၅၀ 

အမှတ်(၁၀၁)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၉ လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၉ လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ 

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

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၇၂ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၇၂ ှင့် ဆက် ယ်သည့်
၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ် - ၈၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ် - ၈

ဦးစန်းေထွး   ှင့် ၁။ ဦးကည်ဝင်း 
    ၂။ ေဒ ွန်ရီ 
    ၃။ ေဒ ေငွရီ
(ဒီကရီအိုင်ရသူ )   (တရား ံးများ)(ဒီကရီအိုင်ရသ ူ)   (တရား ံးများ)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ 

အမှတ်-၃၆၅ ေန (၂)တရား ံးေဒ ွန်ရီှင့် (၃)တရား ံး ေဒ ေငွရီ (ယခု 
ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူများသိေစရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၇၂ တွင် ကျရှိသည့်ဒီကရီကိ ု
အတည်ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒီကရီအိုင်ရသူက ေလ ာက်ထား 
သည်ြဖစ်၍  မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန်  အမိန်ကုိ 
မထုတ်သင့်ေကာင်း၊ အေကာင်းတစ်ခုခုရိှလ င် ြပ၍ေချဆုိရန် ၊ သင်ကုိယ်တုိင် 
ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့အ်မန်ိအရ ေရှေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူ
အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ  ၂၈  ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆိုလဆန်း  ၁  ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁ဝ:ဝဝ)နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ 
လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ( ၁၄ ) ရက်ေနတွင်၊ ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                (စိုးဝင်း)                                                                (စိုးဝင်း)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) 

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း (၄၈)၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ေကာ် (၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၄ဝ/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း (၂၀ x ၆၀) ေပရှိ ဦးြမင့်ေဇာ်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကီးှင့် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးအား ဦးမျိးလွင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၇၀၉၆] မှ တရားဝင်လက်ေရာက်ရယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

ပါမစ်မူရင်း လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 

ေဒ တင်ဇာထွန်း[၆/ကလအ(ုိင်)၀၀၃၁၂၆] ထံသုိေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွများမှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပီး စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားစံုလင်စွာြဖင့် ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 

ှင့် အဆိုပါေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက က ်ုပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

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

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

အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉ ၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉ ၂၅၃၅၆ဝဝ၇ဝ၊ ဝ၉ ၇၇၇၂၉၁၇၇၅အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉ ၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉ ၂၅၃၅၆ဝဝ၇ဝ၊ ဝ၉ ၇၇၇၂၉၁၇၇၅

“ အများသိေစရန်ေကညာ” “ အများသိေစရန်ေကညာ” 
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ (၂) 

လမ်း၊ အမှတ် (၄၂/ခ)၊ တိုက်၏ (ပထမထပ်)၊ တိုက်ခန်း (၁) ခန်း၊ ယင်း 
တိုက်ခန်းရှိ လ ပ်စစ်မီတာ (၁)လုံးှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးလှေရ  [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၀၁၂၉] 
ထမှံ ေဒ သန်ိးသန်ိးေဌး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၅၇၀၇]က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယ ူ
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား ေဒ သိန်းသိန်းေဌး 
တစ်ဦးတည်းကသာ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်းိင်ုြခင်း 
ှင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်
ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ -  န်ကားချက်အရ - 
ဦးတင်ေအာင်ကည် (စ်-၁၂၁၃၁/၂၀၁၇) ဦးတင်ေအာင်ကည ်(စ်-၁၂၁၃၁/၂၀၁၇) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
အမှတ်-၂၉၊ ပင်းယလမ်း၊ ရခိုင်ိုးကီးေကျးရာ၊ အမှတ်-၂၉၊ ပင်းယလမ်း၊ ရခိုင်ိုးကီးေကျးရာ၊ 
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၈၇၃၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၈၇၃၄
သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ ဥသ စ်ပင်မိ၊ 
ရတနာပံုရပ်ကွက်၊ ကံေကာ်(၃)လမ်းေန အဖ ဦးကီးေငွ-အမိ ေဒ ခင်မျိးေထွးတုိ၏ 
သမီးြဖစ်သူ မစုိးစ ာေအာင် မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၇/ပတန(ုိင်)၁၅၂၉၉၀] ကုိင်ေဆာင်သူ 
သည် မိဘတုိ၏ ေြပာဆုိဆံုးမမ ကုိ နာခံမ မရိှသည့်အြပင် မိဘတုိကုိ စိတ်ဆင်း 
ရဲေအာင်အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်၍ အိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သမီး 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ များအားလံုးတာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါ။                        အဖ  - ဦးကီးေငွ [၇/လပတ(ိုင်)၀၄၆၀၁၈]အဖ  - ဦးကီးေင ွ[၇/လပတ(ိုင်)၀၄၆၀၁၈]

အမိ - ေဒ ခင်မျိးေထွး [၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၀၃၆၀၃]အမိ - ေဒ ခင်မျိးေထွး [၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၀၃၆၀၃]

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်၊ ၁၁၅ 

မုိင်ေန ဦးသက်ထွန်းဦး၏သားေမာင်ေအာင် 

ဘုန်းေဝခန်အား ေမာင်သူရိန်ထွန်းဟု 

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်သူရိန်ထွန်းေမာင်သူရိန်ထွန်း

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးလွန်းေမာင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၉/စ)ီဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင်တည်ေဆာက် 

ထားသည့် အကျယ်အဝန်း(အလျား၂၂ေပခွ ဲx အနံ ၆၈ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်ခွဲ 

တိက်ု၏ ၄-လ ာ(ေအ)တတယိထပ်တိက်ုခန်းကိ ုလက်ရိှပိင်ုရှင် ေဒ ှင်းဝတ်ရည် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၁၆၄၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ  

ေဒ သက်သက်ေမာင် [၇/ညလပ(ိုင်)၁၀၅၇၃၆] ကဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကုိပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ေဒ သက်သက်ေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သက်သက်ေမာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                                            အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၀၀)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                                            အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၀၀)

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

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိေဟာင်း(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၁)၊ 

၂ ခန်းတဲွ RC(၃) ထပ်ခဲွတုိက်မှ ဒုတိယထပ်၊ (တုိက်မျက်ှာမူလက်ယာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ 
(၅၀၆)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ 
ကတြိပသ ူဦးေဇယျာမိုးေဆ ွ[၇/ပမန(ိင်ု)၁၂၀၇၄၅]၊ ေဒ ေအးသ ာေမာင် [၇/ပမန(ိင်ု) 
၁၃၁၅၄၆] တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သိဂ   ဦး [၇/ပမန(ုိင်)၁၄၂၄၉၈]တုိမှ အပီးအြပတ် 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက် ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ သိဂ   ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ သိဂ   ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)
Ph 09-450023651, 09-793568375Ph 09-450023651, 09-793568375

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ အမှတ်(၅၁)၊ ှစ်ခန်းတွဲ 

RC(၆) ထပ်တိက်ုမှ ပ မထပ်(၆-လ ာ)၊ (တိက်ုမျက်ှာမညူာဘက်အခန်း)၊ ဧရယိာ(၅၅၂)
စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ
T.A.T Construction Co.LtdT.A.T Construction Co.Ltd(ကုိယ်စား) (မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ) ဦးတင်ေကျာ်ဝင်း [၁၂/
လမန (ိင်ု)၀၁၇၅၃၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ြဖြဖခင် [၇/ကတခ(ိင်ု)၀၉၇၈၅၉]၊ 
ေဒ ပပခင ်[၇/ကတခ(ိုင်)၀၈၅၉၆၉]၊ ဦးရဲလင်းထွန်း [၇/ကတခ(ိုင်)၁၄၉၁၃၉] တိုမှ 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက် ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြဖြဖခင်၊ ေဒ ပပခင်ှင့် ဦးရဲလင်းထွန်း တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြဖြဖခင်၊ ေဒ ပပခင်ှင့် ဦးရဲလင်းထွန်း တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)
Ph 09-450023651, 09-793568375Ph 09-450023651, 09-793568375

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



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သံလမ်း၊ တုိက်အမှတ် (၅၂-A)၊ (၂) ခန်းတဲွ (၆) ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦမှ စတုတ ထပ် 

(A- 5)တိက်ုခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သ ူဦးလှထွန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၀၀၃၁]ှင့ ်ဦးဘလ  င် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၅၂၂၈၉] (မဟာေြမေဆာက်လပ်ု 
ေရး)တို အကျိးတူ ကန်ထိုက်တိုက်ေဆာက်လုပ်ရာမ ှကန်ထိုက်တာ ဦးဘလ  င် အကျိးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ 
ဦးဘလ  င်ထံမှ ေဒ ေစာသုန ာသက် [၁၂/ကမရ (ိုင်) ၀၄၆၈၀၉]က ၂၇-၉-၂၀၁၂ ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပီး ေဒ ေစာသုန ာသက်ထံမှ 
ေဒ ေထွးေထးွဝါ [၁၂/လမန(ုိင်)၀၈ဝ၀၉၉] က ၃-၇-၂၀၁၃ရက်တွင် ဝယ်ယူခ့ဲပါသည်။ ေဒ ေထွးေထွးဝါထံမှ ဦးထွန်းမင်း[၁၂/တကန(ုိင်) 
၁၇၈၂၅၀]က ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့၍ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းကိ ုတရားဝင ်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထား 
ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ဦးထွန်းမင်းထံမှ ဦးေကျာ်ေကျာ်ုိင်[၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၅၄၃၃]က ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွမှ စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများ ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ (LL.B) ေဒ ခင်မာလာ (LL.B) 

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟုိလမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၈၉/၄၂)၊ 

(၂)ခန်းတဲွ(၅)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦမှ ပထမထပ်-(B)တုိက်ခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သူ 
ေဒ တင်ဝင်း[၁၀/ကထန(ိင်ု)၀၄၄၉၉၂]ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာ ဦးလှမျိးသ ူ[၁၂/မရက(ိင်ု) 
၁၃၁၄၉၇]တို ှစ်ဦးသေဘာတူ ကန်ထိုက်တိုက ်ေဆာက်လုပ်ရာမ ှကန်ထိုက်တာ 
ဦးလှမျိးသူ အကျိးခံစားခွင့်ရရိှခ့ဲေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှမျိးသူထံမှ ဦးသိန်းေဇာ် 
[၁၂/လကန(ိင်ု)၁၃၉၃၅၄]က ၁-၅-၂၀၁၈ ရက်တွင် တရားဝင် ဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းကို တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 
ြဖစ်ေသာ ဦးသိန်းေဇာ်ထံမှ ေဒ ချိွယ်ေထွး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၁၉၆၆]က ဝယ်ယူရန် 
အတွက် တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ    ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်   ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်
ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက  တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

တိုက်(၅)၊ အခန်း(ဝဝ၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(ဝဝ၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်မိနယ်၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊  မာလာမိင(်၆)လမ်း၊  တိုက်အမှတ် (၅၂)၊ 

(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦမှ စတုတ ထပ်(၅-လ ာ/ေြခရင်းခန်း)တိုက်ခန်းသည် 
ေြမရှင်ြဖစ်သ ူေဒ နနီဝီင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၁၁၇၆၅]+ေဒ မိင်မိင်ေမာ် [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၁၁၇၆၆]
တိုှင့်  ဦးေဇာ်မျိး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၄၁၁၀] (သီရိေဇာ်ေဆာက်လုပ်ေရး)တို  အကျိးတူ 
ကန်ထိက်ုတိက်ုေဆာက်ရာမှ ကန်ထိက်ုတာ ဦးေဇာ်မျိး အကျိးခစံားခွင့ရ်ရိှခဲေ့သာ တိက်ုခန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်မျိးှင့ ်ေဒ ဖိးအိအိထွန်း [၅/ဗမန(ိင်ု)၀၃၇၄၇၁]တိုထမှံ  ေဒ နန်းခင်ခင်ချိ 
[၃/ဘအန(ိင်ု)၁၁၅၆၉၄]က (၂၃-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှ 
ပါသည်။ တရားဝင် ဝယ်ယူ၍ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှသူ ေဒ နန်းခင်ခင်ချိထံမှ ယင်းတုိက် 
ခန်းကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးမှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိူသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 
များြပည့်စုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)

မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၂၁၀၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၂၁၀၊ ချမ်းေြမ့သာယာ(၄)
လမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက် 
ပိုင်း)မိနယ်၊   ဦးြမဟန် (I/RGN-
၀၀၀၃၂၄) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်  
ဦးြမဟန်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်၎င်း၏ဇနီး 
ြဖစ်သူ ေဒ အုံးစိန် [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၄၈၀၉၉]မှ  အေမွဆက်ခံပိုင ်ဆိုင  ်
ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ဦးြမဟန်၏ ၁၉၉၈ ခုှစ်၊ ေသ
စာရင်းမှတ်တမ်းမှာစာရင်းဌာနတွင  ်
ရှာေဖမွေတွရိှပါသြဖင့ ်ေသစာရင်းမတိ  
မှန်ထုတ်ေပးြခင်း  မြပိုင်ပါေကာင်း၊ 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ကျန်းမာေရးဦးစီး 
ဌာန၏ အေကာင်းြပန်ကားစာေသဆုံး 
သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ် 
ချပ်ေရးမှးုံးေထာက်ခံချက်၊ မိနယ် 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 
ေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်   ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၂၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃၉/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ 
ေဒ ြမေအးစန်ိအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ  
တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (ေရ/မီးအစုံပါ) (၂)ထပ်တိုက်အိမ်တို၏အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း။

အထက်ပါေြမှင့်အိမ်အား အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ 
တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာငး်ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာငး် 
ဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ခင်မိုးမိုးေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၉၅၂၃]ထံတွင် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အိအိမိုးမှ ဝယ်ယူရာ ေြမှင့်အိမ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွ 
အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ဤေြမှင့်အိမ ်
အေရာင်းအဝယ်ကို ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား(စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ပီးဆုံးသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိအိမိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ေဒ အိအိမိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ေဒ ငိမ်းငိမ်း (LL.B) (D.B.L)ေဒ ငိမ်းငိမ်း (LL.B) (D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၇)
အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ေရ ေပျာက်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ် 

၆၁၉-A၊ ကျိက ေမာ့ ေြမာက်ကွင်းရှ ိအလျား ၄၅ ေပx အနံ ၄၈ ေပ ေြမကွက်ှင့်တက ွ

ယင်းေြမေပ တွင်   ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  ှစ်ထပ်တိုက် ေနအိမ်(၁)လုံး  အပါအဝင် 

ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းသ ူေဒ တင်ေမာ် 

ေမာ်ထွန်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၂၅၆၉]မှ လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းပီး 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိလုာသြဖင့ ်၎င်း၏ထမှံ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ   ဦးဖိးေဝေအာင်က  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး တရားဝင်လက်ရှိထား 

ပိင်ုဆိင်ုေသာ အမ်ိှင့ေ်ြမြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိပုါအမ်ိှင့ ်ေြမအား ဦးဖိးေဝေအာင်၏ 

ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း အြခားတစ်နည်း 

နည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းတိုြပလုပ်ခွင့်မရှိေကာင်းှင့် ဦးဖိးေဝေအာင်မသိဘဲ ယင်း 

အမ်ိှင့ေ်ြမကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုကပါက ေရာင်းသဝူယ်သမူျား၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး 

ထုိအိမ်ှင့်ေြမအတွင်းသုိ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ပါကလည်း ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(လ ဲအပ်သူ) လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-(လ ဲအပ်သူ) လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဖိးေဝေအာင် ဦးဟန်သူဝင်း (LL.B)ဦးဖိးေဝေအာင ် ဦးဟန်သူဝင်း (LL.B)

[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၃၂၃၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၂၀)[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၃၂၃၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၂၀)

အမှတ်(၁၀၀)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ CENTRAL LAWYERS GROUPအမှတ်(၁၀၀)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ CENTRAL LAWYERS GROUP

ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ INTERNATIONAL LEGAL SERVICESဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ INTERNATIONAL LEGAL SERVICES

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၂၈၃၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၁၂၈၃၀

၀၉-၄၃၁၉၂၃၄၈ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊၀၉-၄၃၁၉၂၃၄၈ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ြမတ်ကိုကိုဦး မှတ်ပုံတင် 

အမှတ် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၆၅၉၇] ၏ 
CDC-68111 ှင့ ်Passport (A-232352) 
BST,EDH,SSA,PSC   လက်မှတ်များ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်

ဖုန်း ၀၉-၂၅၃၅၄၆၅၀၈ဖုန်း ၀၉-၂၅၃၅၄၆၅၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

၁၈-A၊ စိန်ပန်းမိင်(၁)လမ်း၊ အမှတ် ၁၂၄၊ ဦးကည်ေမာင ်အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀) ေြမကွက်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးေအာင်ချိ [၇/ညလပ(ိုင်)၀၂၈၂၇၆]မှ ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ပီး  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ 
ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ သီတာဝင်း [၇/လပတ(ုိင်)၀၀၀၉၁၉]မှ 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါ 

သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွက်းစာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 
ှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်
သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာဝင်းေဒ သီတာဝင်း
[၇/လပတ(ိုင်)၀၀၀၉၁၉][၇/လပတ(ိုင်)၀၀၀၉၁၉]

ဖုန်း ၀၉-၅၀၄၈၂၁၈၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၈၂၁၈ဖုန်း ၀၉-၅၀၄၈၂၁၈၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၈၂၁၈

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥ ပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥ ပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၄၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၇၄
ေဒ ကည်ကည်သန်း ှင့် ၁။ ဦးဘိုးစိန်

  ၂။ ဦးကင်

  ၃။ ဦးေမာင်ဟန်

  ၄။ ေဒ စိန်ချစ်

  ၅။ ဦးွန်

  ၆။ ဦးဘိုးထိန်

  ၇။ ဦးစိန်

  ၈။ ဦးသာဟန်

  ၉။ ဦးထွန်းလ  င်

တရားလို  တရားပိင်များတရားလို  တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)၊ ဗိုလ်ဥတ မလမ်း၊ 

ေဘာဂရပ်ကွက်ေန တရားပိင်များြဖစ်ကသည့ ်ဦးဘိုးစိန် ပါ-၉ ဦးတို သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက အိမ်ှင့်ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား မှတ်ပုံတင် 

ေပးေစလုိမ  ရလုိေကာင်းှင့်ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ  

ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ် 

ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လကွယ် 

ေန ) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့် 

မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ 

အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုမဟတ်ု သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။  သင်က ထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဥမ ာေမာင်) (ဥမ ာေမာင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ 

ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ဝက်ဝေံကျးရာအပ်ုစ၊ု မိင်ကီးေကျးရာရိှ ကွင်းအမှတ်(၆၉၄)

ှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ေြမ(၁.၂၀)ဧကခန်ရှိေသာ ေြမကွက်အား ဝယ်ယူရန် 

အတွက်   လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု  ဝန်ခံေသာ  ဦးဒီလာရမ ်

[၉/မမန(ိုင်)၀၆၄၃၃၈]အား (၄-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင်  စရန်ေငွတစ်စိတ ် 

တစ်ေဒသအား  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 

ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B)(D.B.L)(D.I.L)ေဒ ခိုင်သဇင်စိုး(LL.B)(D.B.L)(D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၄၄)

အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၁၄)၊ ပုလဲ(၂)လမ်း၊ ဌ/ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၂၃၀၂၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၅၄၁၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၂၃၀၂၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၅၄၁၀

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ 

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ 

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၃ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၃ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉ ၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉ 
ဦးစန်းေထွး ှင့် ၁။ ဦးထွန်းေအာင် 
  ၂။ ေဒ ေအးေအးြမင့ ်
  ၃။ ဦးသန်းြမင့ ်
  ၄။ ေဒ သန်းြမ 
  ၅။ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး
  ၆။ ေဒ ွန်ရီ
  ၇။ ေဒ ေငွရီ 
(ဒီကရီအိုင်ရသူ)  (တရား ံးများ)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ  (တရား ံးများ)
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မိေကျာင်းကန်အပုိင်း(၃)၊ 

ရတနာသပိ ံလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၂၇၄)ေန (၃)တရား ံး ဦးသန်းြမင့ှ်င့ ်(၄)တရား ံး 
ေဒ သန်းြမှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာ 
လမ်း၊ အမှတ်-၃၆၅ ေန (၆)တရား ံး ေဒ ွန်ရီှင့် (၇)တရား ံး ေဒ ေငွရ ီ(ယခ ု
ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူများ သိေစရမည်။

၂၀၂၀ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၃ တွင် ကျရိှသည့ဒ်ကီရကီိ ုအတည်ြပ 
လပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရသကူ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် 
အေကာင်းေကာင့်   အတည်ြပလုပ်ေစရန်အမိန်ကို  မထုတ်သင့်ေကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ေချဆိုရန်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့် 
အမန်ိအရ ေရှေနြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူအခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်) 
မွန်းမတည့်မီ ၁ဝ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၄)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိ ိက်ုိှပ်၍  က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (စိုးဝင်း) (စိုးဝင်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ 

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၄၆)ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၄၆)ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၄၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၄
ေဒ ြဖဝင်းထက ် ှင့် ၁။ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်

(၎င်း၏အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာ  ၂။ေဒ ေနာ်ဂဲလ်လီ 

ရသူ-ေဒ ခင်စုလ  င်)  ၃။ေဒ ကျင်ကျင်ရ ီ

(တရားိုင်)  (တရား ံးများ)(တရားိုင်)  (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ဣ ာ 

(၂)လမ်း၊ အမှတ် (၄၄၁ ၁
၂ )ေန ေဒ စန်းစန်းြမင့်၊ ေဒ ေနာ်ဂဲလ်လီ၊ ေဒ ကျင်ကျင်ရ ီ

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)တို သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ တရားိုင် ေဒ ြဖဝင်းထက်မ ှဤုံးေတာ်သို သင်တို 

အေပ ၌ ၂ဝ၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆ တွင် ရရှိခဲ့ေသာ ဒီကရီအား 

အတည်ြပေပးရန် ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ သင်တိုက ဤေလ ာက်လ ာအတိင်ုး 

အမိန်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပရန် ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၈)ရက် (၁၃၈၄- 

ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

သင့်ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ဤုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ မလာေရာက်ခဲ့လ င် 

အဆိပုါေလ ာက်ထားချက်ကိ ုသင့မ်ျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် ကားနာစစ်ေဆး 

ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂-ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂ဝ)ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

 (ေကျာ်ေကျာ်) (ေကျာ်ေကျာ)် 

 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)

 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

{{



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အင်ကင်းလမ်း၊ တိုးချဲ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂/၂)ေထာက်ကန်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၀)ေပရိှ 

ဦးစိန်ေမာင်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးစားှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်

ထားသည့် (ေရ/မီးအစုံပါ) တစ်ထပ်အိမ်တို၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း။ 

အထက်ပါေြမှင့အ်မ်ိအား ပါမစ်အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ် 

ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများ

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးမျိးဆန်း[၃/ဘအန(ိင်ု)၀၃၄၆၉၈]ှင့ ်ေဒ စ ာသွင်[၁၀/

ပမန(ိုင)်၀၄၇၄၄၈]တိုထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရာ ေြမှင့်အိမ်ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုဤေြမှင့် 

အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါကေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား (စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ)ှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ်

ကိစ ကုိ ဆက်လက်ပီးဆံုးသည်အထိ လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၉၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၉၇) 

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

၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၂၂Z၂ ေြမကွက်အမှတ် ပ မတန်း 

စား ၁၄၃၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ အတိုင်းအတာ(၃၀' ၃"/၂၉' ၉"x၅၀') 

ဧရိယာ(၀.၀၃၅)ဧက၊ အမည်ေပါက် ေဒ ကကေဆွ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၄၃၈၁]၊ 

ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၉၂၅၀] ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမ၏ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်စာအုပ်မူရင်းမှာ ြခကုိက်ပျက်စီးသွား၍ အဆုိပါ ပျက်စီးမူရင်းှင့်ကျမ်းကျန်ိ 

ဝန်ခခံျက်၊ ရစဲခန်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခစံာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်၊ 

ေြမငှားရမ်းခေြပစာတုိကုိတင်ြပ၍ အမည်ေပါက် ေဒ ကကေဆွ ှင့်ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး 

တိုက ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနအမ တဲွအမှတ် လမတ/ဂရန်မတိ ၊ ၂၀၂၁၀၀၇၃၃၆ ဖိင်ုတဲွြဖင့ ်

ဂရန်မိတ မှန်ေလ ာက်ထားမ ကုိ ဂရန်ေပျာက်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 

ြဖစ်၍ အမည်ေပါက် ေဒ ကကေဆွ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုးတိုအား ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်)

မတိ မှန်ကိ ု၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်ခွင့ြ်ပပီးြဖစ်၍ (၃-၄-၂၀၁၀)ေနမှစ၍ အမ တဲွအမှတ် 

လမတ/ဂရတ-၁၃၆၃/၂၀၁၀ ြဖင့ ်ခွင့ြ်ပထတ်ုေပးခဲသ့ည့ ်ေြမငှားစာချပ်အမှတ် လမတ/ 

ဂရတ-၂၁/၂၀၁၀ ၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်းစာအပ်ုကိ ု၂၃-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် 

ုံးတွင်းအမိန်အမှတ ် (၁၃၂၈/၂၀၂၂)ြဖင့် ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ဂရန်မိတ မှန်ထုတ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

           မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း) မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် - ၃၂၊ လက်ဝဲသု ရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၃၅၇/က၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) ရှိ ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၁/စတန (ိုင်)၀၅၃၈၃၁] ှင့် ဦးသန်းထွန်းေအး [၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၄၇၀၁] 
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူ
များြဖစ်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်လက်ဝယ်ရိှေရာင်းချပိင်ုခွင့အ်ြပည့ရိှ်ေကာင်း ဦးေအာင်ြမင့ှ်င့ ်ဦးသန်းထွန်းေအးတုိမှ 
ဝန်ခံကတိြပလာသည့်အတွက် ေဒ သန်းသန်းေထွး [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၁၁၈၈]က အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
အတ ူက ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင် (LL.B) ေဒ ခင်သ ာလွင် (LL.B) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၆၅) 

အမှတ် (၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း” 
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ GOLDEN CITY ကွန်ဒိ၊ု BLOCK 

(3), 27-FLOOR တွင်တည်ရှိေသာ (Unit No. B3-27-04) ဟုေခ တွင်သည့် 

အကျယ်အဝန်း (၁၆၃၀. ၉၅) စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တက ွ

အကျိးခံစား ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိကန်ကွက်ချက် တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ တရားဝင် 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသူ ဦးစိုင်ဟူ [၁၀/မလမ(ိုင်) 

၀၅၈၉၈၄]ှင့် ေဒ ဝါဝါေအး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၅၁၅၄]တိုှစ်ဦးထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွှစ်ဦးက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ သိုပါ၍ အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးသက်ဆိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ုစာချပ် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးေအာင်ြမင် 

သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ကိုကို (LL.B)ဦးသက်ကိုကိ ု(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၆၄) 

အမှတ်(၄၅/ဘီ)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅/ဘီ)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆ဝ၈ဝဝဝ၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆ဝ၈ဝဝဝ၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ဗဟန်းမိနယ်၊ ကေမ ာဇလမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ 

အိမ်အမှတ-်(၂၄/ဘ)ီ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၆ေဂျ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၁၂/၄-၂၅B၊ 

အကျယ်အဝန်း-(၀.၁၀၂)ဧကရိှ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ေြမေပ ရှိ (၁၁၂ )ထပ်ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ  ေဒ ေမေမလွင်[၁၂/မရက(ိုင်) 

၀၀၇ဝ၄၀] (EMGI-၁၀၂၆၁၇)မှကတိ ိမေမွးစားသမီးြဖစ်သ ူေဒ ကလျာ[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၇ 

၃၉၄]ထံသို ေမတ ာြဖင့်အပိုင်ေပးကမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤေမတ ာြဖင့ ်ေပးကမ်းြခင်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါကမည်သူမဆို

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့်စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ေမတ ာြဖင့ေ်ပးကမ်းြခင်းအား ဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

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

 စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆  စ်-၁၃၇၂၈/ ၂၀၁၇ စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆  စ်-၁၃၇၂၈/ ၂၀၁၇

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ 

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၉၃၇၃၊ ၀၉-၈၈၂၂၂၂၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၀၀၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေတာင်ွန် ကီးရပ်ကွက်၊ ၁၁ရ- 

လမ်း၊ အမှတ် (၅)၊ ပထမထပ် (ယာ)၊ အကျယ် (၁၂၁၂ေပ x ၅၅ ေပ) ရှိ တိုက်ခန်း 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ စ ာဝင်း [၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၇၂၇ 
၈၅] က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့ ်အထက်ပါတိုက်ခန်းအား 
အပီးအပိုင်လက်ေရာက်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ စုစုခိုင် 
[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၁၁၇၂၇၈] က ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။  ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း မရူင်းစာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ ေပ ေပါက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါတိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ စုစုခိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ေဒ စုစုခိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ဦးလှေရ  (LLB., HGP) ဦးလှေရ  (LLB., HGP) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၆၄/၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၆၄/၈၇)
အမှတ် (၃၈)၊ လမ်း (၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ အမှတ် (၃၈)၊ လမ်း (၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၈၇၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၈၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကတ-၂ ၊ 

ေြမကွက်အမှတ် ၁၂၀၀၊ ေပ၄၀x ေပ၆၀(၀.၀၅၅ဧက)အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ေအးသန်း 

အမည်ေပါက်၊   ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား  ေြမကွက်ေပ ရှိ  ရန်ကုန်မိ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးပုညလမ်း၊ အမှတ်-၁၂ဝဝ ဟ ုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တွယ်ကပ်ဆက်စပ်ေနေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ေအးသန်း [၁၂/ကမရ(ုိင်) 

၀၅၅၈၅၇] ထံမှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ 

တချိတစ်ဝက်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ လ ဲအပ်ချက်အရ 

ေဒ တင်စုေဝ(စ်-၁၀၈၂၈) ေဒ တင်စုေဝ(စ်-၁၀၈၂၈) 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အမှတ်- ၁၅ဝ၊ မိုးြမင့်စံကွန်ဒို၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်- ၁၅ဝ၊ မိုးြမင့်စံကွန်ဒို၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၉၅၂၆၅၅၆၅၈ ၊၀၉-၄၃၀၈၂၀၀၃၊ ၀၉-၉၆၁၀၁၉၃၀၁ဖုန်း- ၀၉-၉၅၂၆၅၅၆၅၈ ၊၀၉-၄၃၀၈၂၀၀၃၊ ၀၉-၉၆၁၀၁၉၃၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေမာ်လမိင်လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၄၈၄/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ 
ဦးေကျာ်ြမင့်(J/RGN-၀၂၃၄၇၇) အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ကတစိာချပ်ြဖင့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး လက်ရိှထားကာ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးေကျာ်လင်းထက်(၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၂၁၃၄)
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူခဲ့ပီး ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါကမည်သူမဆို           
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိခုိင်လံုသည့်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့သ်တ်မှတ်ရက် 
အတွင်းကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆွ (LL.B) ေဒ ခိုင်ငိမ်းေဆ ွ(LL.B)
(စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆) (စ်-၁၁၄၄၅/၂၀၁၆) 

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၈/က)၊ (၀.၀၃၈)ဧကရိှ  

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်(၅၇၈/က)ဟုေခ တွင်သည့် ေဒ ရည်မွန်သိန်း[၁၂/
အလန(ုိင်)၀၃၄၄၁၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရလီင်းြမင့ ်[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၂၃၃၁၄]မှ တရားဝင် လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအေထာက်အထားမူရင်းှင့်
အတူ က ု်ပ်တုိထံသုိ ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးခင်ေမာင်ြမင့် (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (စ်-၁၇၄၇၇)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (စ်-၁၇၄၇၇)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၂/က)၊ 

ဘိုးဝဇရီာလမ်းရိှ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၏ အမ်ိှင့ေ်ြမ၏ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိဝုယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ရိှေနထိင်ုလျက်ရိှေသာ ေဒ စန်းစန်းြမင့အ်ပိင်ုေရာင်းသထူမှံ ေဒ ဝါဝါ 

ခိုင် အပိုင်ဝယ်ယူသူက အဆိုပါအိမ်ှင့်ေြမ၏ တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းအမ်ိှင့ေ်ြမအေရာင်းအဝယ်ကစိ အတွက် ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံအေထာက် 

အထားများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ုံး - အမှတ်(၅၀)စီ/၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း ဦးလှမင်း(ေပါင်းတည်) ုံး - အမှတ်(၅၀)စီ/၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း ဦးလှမင်း(ေပါင်းတည်)

    ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ LL.B(ADVOCATE)    ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ LL.B(ADVOCATE)

 ဖုန်း - ၀၉-၅၀၃၃၁၇၂ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၅၅/၉၁) ဖုန်း - ၀၉-၅၀၃၃၁၇၂ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၅၅/၉၁)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၆၀)၊ ေြမကွက်အကျယ်(၄၀ေပx ၆၀ေပ)

ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေမခလာလမ်း၊ အမှတ်(၈၆၀)ဟု ေခ တွင်သည့် 
ကန်ထိက်ုတိက်ု(၃)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွ(၅ထပ်)တိက်ု၏(၁၂ေပခဲွx၅၅ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ ေမခလာလမ်းသုိ မျက်ှာမလူ င် လက်ယာဘက် 
အစွန်ဆံုးအခန်း(၅)လ ာတိက်ုခန်းကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ယင်းမာေသာင်း[၇/နတလ(ိင်ု)၀၀၀၁၈၀]
မှ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် တိက်ုခန်းအပါအဝင် တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်ကို ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူသည့်အေလျာက ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍( ၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)အြပည့်အစုံြဖင့်က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးခင်ေမာင်ြမင့်(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B) ဦးခင်ေမာင်ြမင့(်LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃)(၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (စ်-၁၇၄၇၇)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁) အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (စ်-၁၇၄၇၇)(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အ.ထ.က(၁)မအပူင်Grade-5 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
အဖ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်၏ သမီး 
မှင်းဧကရီအား မေနြခည်ရ န်း 
လဲ့ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အတ်ုတွင်းမိနယ်၊ အ.ထ.က(ခဲွ)

ဥယျာ်ေတာ်ေကျာင်း၊ အ  မတန်းမှ 

မဇူးဇူးွယ်၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေအာင်ြမင့်ေဆွဦးေအာင်ြမင့်ေဆွ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ေရာင်းချမည့်အေကာင်းေကာ်ြငာစာတွင်ပါရှိရန် ေရာင်းချမည့်အေကာင်းေကာ်ြငာစာတွင်ပါရှိရန ်

အေကာင်းအရာများကို စီစ်အေကာင်းအရာများကိ ုစီစ်

သတ်မှတ်ရန် ချနိ်းဆိုေသာေနရက်ကို သတ်မှတ်ရန် ချနိ်းဆိုေသာေနရက်ကိ ု

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒ အမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်(၁၉)၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်(၁၉)

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၅၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၅
ဦးေအာင်မိုး             ှင့်   ေဒ ေအးစ ာြမင့်

ဒီကရီအိုင်ရသူ                        တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ                       တရား ံး

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ှင်းဆ ီ

လမ်းသွယ်(၇)၊ အမှတ်(၅၆၅)ေန တရား ံး ေဒ ေအးစ ာြမင့် (ယခု 

ေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

အထက်ပါအမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

တက သိလ်ုရပ်ိသာလမ်း၊ တက သိလ်ုရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ အခန်း ၈၀၈၊ ကွန်ဒိ(ုေအ)

ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခနး်ကုိ ေရာငး်ချပါမည့်အေကာငး် ဒီကရီရရှိသူ 

ဦးေအာင်မုိးက ေလ ာက်ထားေသာေကာင့် ေရာင်းချမည့်အေကာင်း  

ေကာ်ြငာစာတွင်ပါရှိရန်  အေကာင်းအရာများကို  စီစ်သတ်မှတ်ရန်၊ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁၄)ရက်ေန မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရ ီချန်ိးဆိုပီးြဖစ်သည်။

၂၀၂၂  ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                             (ြမတ်စံ)                                                             (ြမတ်စံ)

                                                      ခိုင်တရားသူကီး                                                      ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၇၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂ေအ/၂၊ (၀.၅၄၃) 

ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၇၃/က၊ 

ြပည်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေဒ ဦးခင်[၁၂/ကမရ 

(ိုင်)၀၅၂၈၅၄]၊ ေဒ စ ာသန်း(ခ)မတူးခင် 

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၂၈၅၅]၊ ေဒ သီတာသန်း 

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၂၈၆၃]   အမည်ေပါက်၊ 

ေြမပိုင်ေြမ(မစိုက်ပျိးေြမ)ေြမအား အမည် 

ေပါက်များကိုယ်တိုင်မှ ၂၀၁၀ ခုှစ်တွင် 

ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်း

ှင့ပ်တ်သက်၍ သမဝါယမဘဏ်လမီတိက်မှ 

ေချးေငွအေြပအေကျေပးဆပ်ပီးေကာင်း၊ 

(၇-၁၀-၂၀၁၀)ရက်စွဲြဖင့် ေထာက်ခံချက် 

မူရင်း၊ အဆိုပါ ၂၀၁၀ ခုှစ်တွင် ထုတ်ယူခဲ့ 

ေသာ ဘဏ်ေချးေြမပုမံရူင်းမှာ ေနရာအထား

မှား၍ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန် 

ေကာင်း၊ ဘဏ်ေချးေြမပုံမူရင်းေပျာက်ဆုံး

ေနသည့်အတွက် ဌာနသို ြပန်လည်အပ်ှံ 

ိင်ုြခင်း မရိှသည်မှာမှန်ပါေကာင်း၊ မည်သည့ ်

ဘဏ်တွင်မှ အေပါင်ြပ၍ ေချးေငယွထူားြခင်း 

မရှိသည်မှာ   မှန်ပါေကာင်းှင့်  ြပဿနာ 

တစ်စုံတစ်ရာအ ပ်အရှင်းေပ ေပါက်ပါက 

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း(၁၂-

၁-၂၀၂၂)ရက်စွဲြဖင့် ကျမ်းကျနိ်ဆိုထားသည့ ်

ကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ အမည်ေပါက်စာချပ ်

ြဖစ်သည့် အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ ်

အမှတ်-၄၀၂၉/၂၀၀၂(၇-၁၁-၂၀၀၂)မူရင်း၊ ုိင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ေြမခွန်ေြပစာတိုကို 

တင်ြပ၍ ဘဏ်ေငွေချးရန် ေြမပံုကူး ေလ ာက်ထား 

လာရာ တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာအေထာက  ်

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၁၁၉၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၃/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၉၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ တင်သန်ိးအမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ 
အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်ဆက်ြဖင့် ေဒ ေအးသန်း[၁၂/မရက(ုိင်)၀၃၁၉၆၃]မှ    ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လျက်ရိှပီး 
၎င်းမှတရားဝင်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွလည်း ဝယ်ယရူန် အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေြမကွက်တန်ဖုိး၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၁၀)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့ ်
သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)
အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

(၁၇က+ခ)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၆)၊ မာလာမိင်(၇)လမ်းရိှ ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ တိုက်အမှတ်-၃၆၄၊ (၃ ၁

၂
)RCရင်ခွဲတိုက် အေဆာက်အဦ ၏ပထမထပ(်၃-

လ ာ)(ေခါင်းရင်းြခမ်း-၁၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁
၂

x ၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်း 
တိုက်ခန်းထဲရှိ စွဲကပ်ြပင်ဆင်ထားေသာ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရစက်အပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက် တာစာချပ်အရ ရရိှပုိင်ဆုိင်ထား 
ေသာ ေြမရှင်များြဖစ်သည့ ်ဦးေဇာ်လင်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၃၁၄၀၁]ှင့ ်ေဒ ခင်စန်းေဝ[၁၀/
မဒန(ုိင်)၁၆၈၉၀၇]တိုက တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍(၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ေ်န ညေန(၄)နာရအီတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အေရးပိုင်ကုန်းလမ်းြခားရှိ 

အကွက်အမှတ်(၄၇)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၈၅/က)၊ ေြမချန်ိဧရယိာ(၀.၁၀၇) ဧကရိှ 
ှစ်(၃၀)အငှားဂရန်အမှတ် (V) ၁၃၈/ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေြမကွက်သည် ဦးပီမေနာ်ဟာရ် 
ှင့် ေဒ သူဇာြမင့်တုိ(၂)ဦး အမည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန်ရရိှထားပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း 
မူလဝယ်ယူစ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့် ေြမငှားဂရန်စာချပ်တိုတွင် 
ဦးပမီေနာ်ဟာရ်၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၇ 
၃၀၉]ဟု ေရးသားေဖာ်ြပရမည့်အစား [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၇၇၃၀၉] ဟု မှားယွင်း 
ေဖာ်ြပထားသြဖင့ ်အမှန်ြဖစ်ေသာ [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၇၃၀၉] အား ြပန်လည် 
ြပင်ဆင်မှတ်သားေပးပါရန် ဦးပီမေနာ်ဟာရ်၏ ေလ ာက်ထားမ အေပ  
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ေမာ်လမိင်ခုိင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ 
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
သူမရှိပါက ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစလိုက်သည်။

ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
ေမာ်လမိင်ခိုင်-ေမာ်လမိင်မိေမာ်လမိင်ခိုင-်ေမာ်လမိင်မိ

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၂ ဘီရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅၂ ဘီ၅၊ ၊ 
ေပါင်းကူeာဏစီမံချက်၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၃၆၇)၊ ေပါင်းကူeာဏစီမံချက်၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၃၆၇)၊ 
အကျယ်အဝန်း (အလျားအကျယ်အဝန်း (အလျား ၃၀၂'၃၀၃' x အနံ x အနံ ၂၅၁'

၂၇၈' )၊ ဧရိယာ (၇၉၁၃၈) )၊ ဧရိယာ (၇၉၁၃၈) 
စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 

Site Plan အရေြမကွက်အမှတ်-(၁၆)၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ Site Plan အရေြမကွက်အမှတ-်(၁၆)၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ 
၆၃ေပ ၉လက်မ/၆၅ေပ) ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ၆၃ေပ ၉လက်မ/၆၅ေပ) ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီး အပါအဝင် (၂)ထပ် RC တိုက်ှင့် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ၊ မီး အပါအဝင် (၂)ထပ် RC တိုက်ှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဝယ်ယူြခင်းအား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဝယ်ယူြခင်းအား 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

အထက်ပါေြမကွက်၏ အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ဦးညညီေီဇာ် (ဘ-ဦးေကျာ်ဝင်း)၊ဦးညညီေီဇာ် (ဘ-ဦးေကျာ်ဝင်း)၊ 
[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၉၉၅၃][၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၉၉၅၃]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို 
ယုံကည်သြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွအချိကို 
စရန်ေငွအြဖစ်စရန်ေငွအြဖစ ်(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေပးေချကပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လိုပါက သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန  ညေန ၄နာရီအတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၂ ဘီရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅၂ ဘီ၅၊ ၊ 
ေပါင်းကူeာဏစီမံချက်၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၃၆၇)၊ ေပါင်းကူeာဏစီမံချက်၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၃၆၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း (အလျားအကျယ်အဝန်း (အလျား ၃၀၂'၃၀၃' x အနံ x အနံ ၂၅၁'
၂၇၈' )၊ ဧရိယာ (၇၉၁၃၈) )၊ ဧရိယာ (၇၉၁၃၈) 

စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
Site Plan အရေြမကွက်အမှတ်-(၁၄)၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ရှိ Site Plan အရေြမကွက်အမှတ-်(၁၄)၊ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ရှိ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို ဝယ်ယူြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းတိုကို ဝယ်ယူြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
အထက်ပါေြမကွက်၏ အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ဦးညညီေီဇာ် (ဘ-ဦးေကျာ်ဝင်း)၊ ဦးညညီေီဇာ် (ဘ-ဦးေကျာ်ဝင်း)၊ 

[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၉၉၅၃][၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၉၉၅၃]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို 
ယုံကည်သြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွအချိကို 
စရန်ေငွအြဖစ်စရန်ေငွအြဖစ ်(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေပးေချကပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လိုပါက သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန  ညေန ၄နာရီအတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင် မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ် မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင ်မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ် 
ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှ ပူေဇာ်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှ ပူေဇာ်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

အလှေငွထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရး   းေဆာ်ြခင်းအလှေငွထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရး   းေဆာ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင် မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု၁၃၈၄ ခုှစ်၊ သီတင်းက တ်လ(၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ)မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ ပါဝင်လှဒါန်းလိသု ူေစတနာရှင်ြပည်သမူျား 
အေနြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်း ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေဝးမှ ေပးပုိ၍ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 
သဒ ါတတ်အားသေရ ပါဝင်လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်   းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(က)  ၉''x ၉''ပတ်လည်ေရ စင်ေရ ြပား(၁)ချပ်လ င် ၃,၀၀၀,၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်သန်ိးသုံးဆယ်)
(ခ) ၂''x ၂''ပတ်လည်ေရ ဆိုင်း အချပ်ေရ(၁၀၀)ပါ (၁)ဆိုင်းလ င် ၁၀၀,၀၀ဝိ/-
 (ကျပ်တစ်သိန်း)
(ဂ)  ၂''x၂''ပတ်လည်ေရ ဆိုင်း အချပ်ေရ(၅၀)ပါ (၁)ဆိုင်းလ င် ၅၀,၀၀ဝိ/-
 (ကျပ်ငါးေသာင်း)

ဆက်သွယ်လှဒါန်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များဆက်သွယ်လှဒါန်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များ
(၁) ဦးခွန်သန်ိးေရ   ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ဥက   (ေဂါပကအဖဲွ) ဖန်ုး-၀၉-၇၉၁၄၅၃၂၀၄
(၂)  ဦးစိုးဝင်း ဘ  ာေတာ်ထိန်း ဘ  ာေရးမှး             ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၈၅၁၅၄၂
(၃)  ဒုတိယရဲမှးကီးစိုးပိုင ်အတွင်းေရးမှး ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ သထုံမိ 
    ဖန်ုး-၀၉-၄၅၅၆၇၆၀၅၅
သထုံမိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် ေငွစာရင်းအမှတ်SF-၀၀၁၁၉၂(အက်စ်အက်ဖ်- 

၀၀၁၁၉၂)Account သိုလည်း ေငွသား ြဖင့်ြဖစ်ေစ Account Transfer ြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် 
လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေရ ြမယာကုန်း 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမည်-ေရ ြမယာကုန်းတန်း၊ ကွင်းအမှတ်-၆၈၃၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၁၊ 
၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ အတွင်းရှိ ြပည်လမ်းမျက်ှာစာ (အလျား၂၀၀ေပxအနံ ၂၆၀၀ေပ) 
ေကျာ်ခန် ၊ ေြမဧရိယာ (၁၂.၇၇) ဧကရှိလယ်ေြမှင့ ်ယင်းလယ်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစား
ခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် [၉/ညဥန(ိုင်)၀၃၇၇၅၀] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါလယ်ေြမအေရာင်း 
အဝယ်ကစိ အား မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းလာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက လယ်ေြမအေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်-၁၅၊ အကွက်အမည်-ထန်းပင်ကန်ုးေတာင်၊ ထန်းပင်ကန်ုး(၇)လမ်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(၁၂/ဃ)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၆၁၅) ဧကအတွင်းမှ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၂/က ှင့်ကပ်လျက ်

(အလျား ၆၀ေပxအနံ ၁၃၅ ေပ)ရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ ဇင်မာခင် [၁၂/သလန(ုိင်)၀၇၆၄၆၂] ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား မည်သူမဆုိ 

ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး (LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L)ဦးသက်ိုင်ဦး (LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ် (၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊  

ေြမကွက် အမှတ်(၁၉၇/ခ)၊ သရူ(၇)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်၊ အမည်ေပါက် ေဒ ကျင်စိန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၂၅၄]
သည် (၁၀-၈-၂၀၁၅)တွင်လည်းေကာင်း၊ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးငိမ်းေမာင်(ခ) 
ဦးနီသည်(၂-၂-၁၉၈၄)တွင် လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ကပီး 
ေနာက် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒတိုအရ 
တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ   သားသမီးအရင်းအချာများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးစိန် 
ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၄၇၁၀]၊ (၂) ေဒ နီနီစိန် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၁၉၆၇]၊ (၃) 
ေဒ ြဖြဖစိန် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၈၀၇၀]၊ (၄)ေဒ ညိညိစိန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၀၂၂၄၉]၊ (၅) ဦးစိန်လင်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၆၉၆၄]တုိထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ
များရှိပါက ခိုင်လုံေသာ မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်
ယခ ုသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုက ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A, R.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A, R.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)

အမှတ်-၂၄၄၊ ၄-လ ာ၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၂၄၄၊ ၄-လ ာ၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
အဖအမည် ဦးကုလား၏သား 

ဦးေအာင်ခန် (ခ)ဦးေအာင်ိုင ်ဦး 

[၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၀၂၂၀၆၃]မှာ တစ်ဦး 

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

မီး သတိြပမီး သတိြပ



ဇွန်   ၂၁၊    ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်-၁၇၁၊ 
သီရသုိခ ဆန်စက်တည်ရိှရာ ေြမကွက်ြဖစ်ေသာ ဦးပုိင်အမှတ်-၃၇၊ ေြမကွက်အမှတ် ၄၅၊ 

ဧရယိာ-၂.၂၈ ဧကရိှ ေြမှင့ ်စပ်ဆက်တည်ရိှေနေသာ ၁ ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်၊ 
၀.၆၅ ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
- ၎င်းဆန်စက်တည်ရိှရာ ေြမကွက်ှင့ ်စပ်ဆက်တည်ရိှေနေသာ ဂရန်ေလ ာက်ထား 
ရြခင်းမရှိေသးသည့ ်၆.၀၇ ဧကခန်  အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်။
- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်-၂၃၊ 
ဦးပိုင်အမှတ် ၃၈၊ ဧရိယာ (၅၅x၁၉၃)ေပရှိေြမကွက်။
- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ်-၈၆/၂ 
ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့် ခံဝင်းတိုသည ်ဦးတင်စိန်ှင့် ေဒ ခင်စန်းတိုမှ တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်ထားကပီး ယခုအခါတွင် ၎င်းတို ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ သားသမီး 
(၇)ဦးမှ အညီအမ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေြမကွက်များှင့် ပုိင်ဆုိင်မ များအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်ကည်၊ 
ေဒ ခင်သန်း၊ ဦးစိန်ရီ၊ ေဒ ေဘဘီ ပံး၊ ေဒ ချယ်ရီေအးှင့် ဦးတင်ေအာင်မိုးတို၏ 
သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရရိှဘ ဲမည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 
ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတစ်စုတံစ်ရာ 
မြပလုပ်ပါရန်ှင့် အကယ်၍ ြပလုပ်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူတို၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ဝဏ လ  င်(LL.B)ဦးေကျာ်ဝဏ လ  င်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၄၃)(၂၂-၈-၂၀၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၄၃)(၂၂-၈-၂၀၁၇)
အမှတ်(၉၇)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၇၅၆၁အမှတ်(၉၇)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၇၅၆၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အဆင့်ြမင့ ်(၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄/၆၊    ေြမကွက်အမှတ ် ( ၄၂၈+၄၂၉
ခ

)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင ်

ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၀၃၆၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 

အကျယ်အဝန်း အလျား(၃၀)ေပx အန(ံ၅၀)ေပ၊ ဧရယိာဧက(၀.၀၃၄)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်လျက် 

ရှိပီး၊ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ူဝန်ခံကတိြပသူ  ေဒ ေအးေအးြမင့ ်

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၃၆၀]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အထက် 

ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံ 

ေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း) အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မင်းိုင် ေဒ သက်ဆုရည်ဦးေဇာ်မင်းိုင ် ေဒ သက်ဆုရည်

LL.B, DL-101 Wipo(Switzerland) ဥပေဒဘွဲ(LL.B)LL.B, DL-101 Wipo(Switzerland) ဥပေဒဘွဲ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)  

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၁၆၈၉၃၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၄၈၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၁၆၈၉၃၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၄၈၈၆

ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လွင်ရပ်ိမွန်အမ်ိရာစမီကံန်ိး 

အဆင့်(Star City)၊ တုိက်အမှတ်(A-1)၊ အခန်းအမှတ်(၃၂၁)၊ အခန်းအမျိးအစား 
Type(B)၊ အကျယ်အဝန်း(၉၀၅)၊ စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား ပုိင်ရှင်များ 
ြဖစ်ကေသာ ဦးသန်းေဌးေမာင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၅၆၉၃]ှင့် ေဒ လွင်လွင် ပံး 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၅၁၀၄] ကိုင်ေဆာင်သူတိုမ ှတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍  ြပန်လည် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)
အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုးမိုးြမင့်(LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမုိင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမုိင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
[S.R.S- REAL ESTATES.R.S- REAL ESTATE  Ph- 09 43125834 , 09 779726621]  Ph- 09 43125834 , 09 779726621]

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၈၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၈
ေဒ ပန်းအိြဖ ှင့် ၁။ ဦးစိုးမင်းဦး
  ၂။ ေဒ စန်းေမ
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

လမ်း(၃၀)၊ အမှတ်-၉၆၉ ေန (၁)တရားပိင ်ဦးစိုးမင်းဦးှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာ(၅)လမ်း၊ 
အမှတ်-၁၃၅/ခ ေန (၂)တရားပိင် ေဒ စန်းေမ (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိမူျား)
သိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလုိက “ပဋိညာ်အတုိင်း အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ကို မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင် 
ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ် 
တိုကို ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၂ ရက်ေန) မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါေနရက ်
တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ု
ထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
များှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိ ု
သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ  
မဆိုင်မီ (၄)ရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (တင်ြမ) (တင်ြမ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဦးတင့်လွင်ေအာင်(ခ) မိုးေအာင်(ခ) ဦးတင့်လွင်ေအာင(်ခ) မိုးေအာင်(ခ) 

Santhosh Kumar Rao (ဘ) ဦးဂျိးဇက်ေရာင်း Santhosh Kumar Rao (ဘ) ဦးဂျိးဇက်ေရာင်း 

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၃၆၇၈]ှင့် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၃၆၇၈]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ြမတ် 

ထွန်းလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၂၁၅)၊ ဒတုယိထပ်(ယာ)တွင် ေနထိင်ုေသာ 

မဂီသား(ခ)မဂန်နီေအာင်ေကျာ် [၉/မကန(ဧည့်)၀၀၀၄၂၀]၏ လ အဲပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစအပ်ပါသည်- 

က ်ုပ်၏အမ သည် မဂီသား(ခ)မဂန်နီေအာင်ေကျာ်ှင့် 

ဦးတင့်လွင်ေအာင်(ခ)ဦးမိုးေအာင် (ဘ-ဦးဂျိးဇက်ေရာင်း) [၁၂/

ဗတထ(ိင်ု)၀၃၃၆၇၈]တိုသည် ၂၄-၁-၂၀၁၆ ရက်တွင် ဟိ ဓေလ ့

ထုံးတမ်းအရ ဘရုားေကျာင်းတွင် ထမ်ိးြမားလက်ထပ်ကာ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး တရားုံးေတာ်တွင်   ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက်တွင ်

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပီး အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ု 

ခဲ့ရာ (၄)ှစ်အရယ်သားတစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ 

ထိုသိုေပါင်းသင်းေနထိုင်လာစ ်၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ ၂၀-

၂-၂၀၂၂ ရက်ေနထိ က ်ုပ်အမ သည် ေနအိမ်တွင်မရှိဘ ဲခရီးသွား 

ေနသည့်အချနိ်တွင် ဦးတင့်လွင်ေအာင်(ခ)ဦးမိုးေအာင်သည် 

မဂသီား(ခ)မဂန်နီေအာင်ေကျာ်တုိ မိသားစုပုိင်ဆုိင်ေသာ မီးခံေသတ ာ 

အတွင်းရှိ ေငွသားှင့် ရတနာေရ ထည်ပစ ည်းများအား စုစုေပါင်း 

ကာလတန်ဖိုးေငွ သိန်းေပါင်း(၇၆၀၀)ခန်ကိုယူေဆာင်၍ အိမ်မှ

ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်သွားပါသြဖင့် တရားဥပေဒအရ ဗုိလ်တေထာင် 

ရဲစခန်းတွင် အမ ဖွင့်တိုင်ကားထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်၏အမ သည်  မဂီသား(ခ)မဂန်နီေအာင်ေကျာ်မ ှ

စာရတိ ပျက်ြပားေသာ ခင်ပွန်းအား ဆက်လက်ေပါင်းသင်းလိြုခင်း 

မရှိေတာ့ပါသြဖင့ ်  ခင်ပွန်းအြဖစ်မ ှ  စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း 

၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝကိလုည်း ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)ေဒ ေဟမာန်စိုး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ 

တိုက်အမှတ် (၇+၁)-D၊ အခန်းအမှတ်-(၂၀၁)၊ ဒုတိယထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ 

ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ရိှအမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိင်ုသူ ဦးေဇာ်မင်းထူး [၁၂/လသယ(ုိင်)၀၂၆၉၁၆]ထံမှ ဦးခင်ေမာင် [၁၂/မဂဒ 

(ိုင်)၀၁၁၉၃၀]၊ ေဒ စိန်မာကည် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၁၉၂၉]တိုက အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်၊ ေဒ စိန်မာကည်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခင်ေမာင်၊ ေဒ စိန်မာကည်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးသီဟေအာင်(LL.B) ေဒ ေရ လ(LL.B) ဦးသီဟေအာင်(LL.B) ေဒ ေရ လ(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၁၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၁၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၆၀)

အမှတ်(၇၀၂/ခ)၊ ုံးေပါင်းစုံလမ်း၊ မိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေမှာ်ဘီမိ။ အမှတ်(၇၀၂/ခ)၊ ုံးေပါင်းစုံလမ်း၊ မိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေမှာ်ဘီမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၅၄၈၅၊ ၀၉-၆၇၀၆၈၈၁၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၅၄၈၅၊ ၀၉-၆၇၀၆၈၈၁၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၄၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈၀၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာ 
(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ (၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိမှာ ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ စန်းစန်းရီ 
(AE-၂၄၅၇၉၇) [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၀၄၅၅] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး ေဒ စန်းစန်းရ ီ
ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူကာ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအဆိုြပသူ ဦးန မင်း ေဆွ 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၆၉၆၅]က ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
မိမိလက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပ 
လျက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပသည့ ်တန်ဖိုး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
ရှိပါက  ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ   ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

(၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ စာမျက်ှာ-၂၅ ေကးမုံသတင်းစာပါ (၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ စာမျက်ှာ-၂၅ ေကးမုံသတင်းစာပါ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေဝေဝမို(စ်-၁၇၀၀၇)၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေဝေဝမို(စ်-၁၇၀၀၇)၏ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  

တုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းတုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏အမ သည် ေဒ သန်ိးကည်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၂၈၃၀၉]၊ အမှတ်(၁၀၇)၊ အထက်ဗဟိလုမ်း၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
တုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာရှိ ေြမဧရိယာ(၂၃x၁၀၀)ေပ အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်
ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ RC(၂)ထပ်တုိက်မှာ ေဒ သိန်းကည်ှင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေသာင်းေရ  
တို၏  လက်ထပ်ပွားပစ ည်းြဖစ်ပီး  ဦးေသာင်းေရ မှာ(၁၇-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနက ကွယ်လွန်သွားသြဖင့် 
ေဒ သိန်းကည်သည ်ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အည ီ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ  အိမ်ှင့်ေြမြဖစ်ပီး  သားသမီးများြဖစ်ေသာ  (၁) ကိုစိုးဦး၊  (၂) မေအးေအးေမာ်၊ 
(၃) ကိုေငွစိုး၊ (၄) မဥမ ာေရ ၊ (၅) မဇာြခည်ေရ ၊ (၆) ကိုရှိန်းကိုကို တိုသည် မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ သိန်းကည် 
သက်ရိှထင်ရှားရိှေနစ်အတွင်း ၎င်းပိင်ုဆိင်ုေသာပစ ည်းအရပ်ရပ်အေပ  ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းများဥပေဒ 
အရ သားသမီးများအေနြဖင့ ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရရှိိုင်ေသးသည့်အတွက ်အေမွဆိုင်ပစ ည်း 
မဟုတ်ပါ။

ေဒ သန်ိးကည် ပိင်ုဆိင်ုေသာ အမ်ိှင့ေ်ြမအား လွတ်လပ်စွာ လှဒါန်း၊ ေပးကမ်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
အြပည့အ်ဝရိှသည့အ်တွက် လူကီးမင်းတုိ၏ (၇-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ အများသေိစရန် ေကညာြခင်းအား 
လုိက်နာစရာအေကာင်းလံုးဝမရိှပါေကာင်း အများသိေစရန် တံုြပန်ရှင်းလင်း အသိေပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

ေဒ သိန်းကည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သိန်းကည်၏ 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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ တပ်ကီးကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု စာြဖစေုကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၅၇၆-က)၊ အင်းလ က်ကွင်း 

ဟု ေခ တွင်ေသာ ဥယျာ် ခံေြမအတွင်းမ ှလမ်းေဘးေမးတင်၊ ခံေြမ၏အေနာက်ေြမာက်ေထာင့်ြဖစ်ေသာ မျက်ှာဝ(၁၄၂)ေပ၊ ေရှ/
ေနာက် (၁၀၅/၆၉)ေပ ၊ အေနာက်(၁၂၅)ေပရိှ ခံေြမအား အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ဦးစုိးသူရ [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၃၂၃၂၈] က ၎င်းတစ်ဦးတည်း 
ပိုင်ြဖစ်ေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများက 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံသည့် စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်၍ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမင်းမင်းဟိန်း LL.B   ဦးမိုးေကျာ်လ  င် LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L ဦးမင်းမင်းဟိန်း LL.B   ဦးမိုးေကျာ်လ  င် LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
 အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၅၁၂၆၂)(၂၈-၇-၂၀၁၉)   (စ်-၈၀၇၈) (၆-၃-၂၀၁၂) (စ်-၅၁၂၆၂)(၂၈-၇-၂၀၁၉)   (စ်-၈၀၇၈) (၆-၃-၂၀၁၂)
 ဖုန်း-၇၉၈၃၈၀၁၁၄   ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၇၇၅၁ ဖုန်း-၇၉၈၃၈၀၁၁၄   ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၇၇၅၁
 ေရှေနများနားေနခန်း (ေမှာ်ဘီတရားုံးဝင်း) ေရှေနများနားေနခန်း (ေမှာ်ဘီတရားုံးဝင်း)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ U-9 

စိ ေကျာ်သူ ဦးဩလမ်းှင့် သခင်အုန်းေဖကီးလမ်းေထာင့်၊ အိမ်အမှတ် 
(၃၀၅) ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၆၀x၈၀) ကျယ်ဝန်းသည့ ်ဂရန်မရူင်းမှ မခဲွစတ်ိ 
ရေသးေသာ ေပ(၃၀x၈၀) ေြမကွက်အလွတ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိ ဂရန်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေနဝင်း [၁၂/
ဒဂန(ိင်ု)၀၂၂၈၇၀] + ေဒ ှင်းမာမာဖိး [၉/အမရ(ိင်ု)၀၁၂၂၁၂]မှ တရားဝင် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   ဝန်ခံလျက်   ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ် ဦးေအာင်သန်းဦး [၁၂/အစန(ိုင်)၁၅၈၀၂၁] မှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့် 
အစုှံင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဤအေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်သန်းဦးဦးေအာင်သန်းဦး
[၁၂/အစန(ိုင်)၁၅၈၀၂၁][၁၂/အစန(ိုင်)၁၅၈၀၂၁]
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၄၄၉၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၇၄၄၉၆

လှည်းကူးမိနယ်၊ ဘားလားစံြပေကျးရာ(ယခုအေခ အေဝ )ေငွနံသာစံြပေကျးရာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဘားလားစံြပေကျးရာ(ယခုအေခ အေဝ )ေငွနံသာစံြပေကျးရာ၊ 
ကွင်းအမှတ်-၄၉၅-ေအ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၀၊ အကျယ်အဝန်း(၁၀၀ေပx ၁၂၀ေပ)ရှိ ကွင်းအမှတ-်၄၉၅-ေအ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၈၀၊ အကျယ်အဝန်း(၁၀၀ေပx ၁၂၀ေပ)ရှိ 

အိမ်ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့်ြပြခင်း လက်မှတ်ရရှိထားေသာ ဦးနီအမည်ေပါက် အိမ်ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့်ြပြခင်း လက်မှတ်ရရှိထားေသာ ဦးနီအမည်ေပါက် 
ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ပါေြမကွက်အား က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မုိးမုိးသန်[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၇၃၂၈]မှ (၂၀-၆-၁၉၉၇)ရက်ေန ကတည်းက 
လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့သာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေပ  က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆ၏ွ ခွင့ြ်ပချက်တစ်စုတံစ်ရာမရရိှဘ ဲ
ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊  ေပးကမ်းြခင်းတိုအြပင ်  အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပလုပ်ကပါရန်ှင့် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူ မည်သူကိုမဆို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L   ေဒ သီတာေအာင် LL.Bဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L   ေဒ သီတာေအာင် LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀)

၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀
အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေန က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးဘုန်းြမင့်[၈/ခမန(ိုင်)၀၉၈၈၉၀]၏လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေကညာအပ်သည်မှာ-
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ လ  င်ထပ်ိေခါင်တင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၇၄)၊ 

အလျား(၄၀)ေပx အနံ (၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ ဦးစိန်ဝင်း(AA-၁၀၂၉၉၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်
အမ်ိအား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးြမင့ေ်ဆ(ွYSO-၁၂၈၂၀၂)ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်၎င်း၏တရားဝင်အေမဆွက်ခ ံ
လျက် အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ ဇနီးေဒ မာမာရီသန်း[၈/မဘန(ုိင်)၀၀၈၃၅၂]ထံသို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဘုန်းြမင့်က ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက မည်သူ 
မဆို အေထာက်အထား ခိုင်မာစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဇင်သင်းေအာင်    ေဒ ယမင်းလတ် ဦးဇင်သင်းေအာင ်   ေဒ ယမင်းလတ်
 LL.B,B.D.S,WIPO(Switzerland)  LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland) LL.B,B.D.S,WIPO(Switzerland)  LL.B,D.B.L,WIPO(Switzerland)
 (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)   (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂) (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈)   (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း-၀၉၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၈U9၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-အဆင့ြ်မင့၊် ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၃၊ 
ဧရယိာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ (၄၈၀၀-စတရုန်းေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 
ှင့ ်ယင်းေြမကွက် ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အေရာင်း 
အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-(၆၁၄/၂၀၂၂)အရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ 
ေဒ ွဲယ်ဝင်း[၆/ကသန(ိုင်)၀၀၄၁၉၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်(၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူ
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စရန်ေငွေပးကတိစာချပ”်ြဖင့် ေရာင်းဖိုးေငွ၏
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ယင်းေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤသတင်း စာေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ ၎င်းသတ်မှတ်ရက်ေစေ့ရာက်ချန်ိထ ိကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာ 
မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုတည်ဆတဲရားဥပေဒများှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းု(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းု(ဥပေဒဘွဲ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၁၉)

အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၄)၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၄)၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုကွံန်ရပ်ကွက်၊ ဇမ ေမတ ာ 

လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ် 
(၁၂ ၁

၂ x ၅၅)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်း
ချခွင့်ရှိသူ ေဒ စ ာေအး[၇/မညန(ိုင်)၀၀၀၃၅၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ြမသိန်းထိုက[်၁၂/တတန(ိုင်)၀၅၄၇၉၆]သည ်အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်
ပတ်သက်၍ တစ်စုတံစ်ရာ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာ ေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမသိန်းထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမသိန်းထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြမတ်ထူးေမာင်(စ်-၇၄၁၇)ဦးြမတ်ထူးေမာင(်စ်-၇၄၁၇)

B.Sc,R.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန B.Sc,R.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
အမှတ်(၄၁/က)၊ ဘရဏီ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၁/က)၊ ဘရဏီ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုထွန်းဇရံပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်-၁၈ 

ဟု ေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတဲွ(၅)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦမှ (၁၁ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရိှ ေြမညထီပ် (ေြခရင်း) တိက်ုခန်းှင့ ်ေရ/မီး အပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထား 
ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း၊ မိမိလက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ယုယုေအာင် [၁၂/အလန 
(ိုင်)၀၄၃၀၂၈] က က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်
စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် 
ြပသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း (ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း (ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ တက သိလ်ုရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၁၁၀)၊ ဧကရာဇ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၀)၊ ခံအမှတ်(၁၉)၏ 

ေြမအကျယ်အဝန်း( ၈၁၈၀x
၇၇.၆
၈၂ )ေပရိှ ေဒ ဥမ ာစိုး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၁၆၃၆၈] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အေဆာက်အဦ 
များအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ 
ေဒ ဥမ ာစိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၆၃၆၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

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

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အဖ ဦးသန်းြမင့်၏ သမီးြဖစ်သူ ေဒ သိန်းသန်းဦး(ခ)သမုခ [၁၂/

လမန(ိင်ု)၀၉၅၅၀၇]သည် ဖခင်ြဖစ်သ၏ူ ေြပာဆိဆုုံးမမ များကိ ုနာခြံခင်း 

မရှိဘဲ ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး ဆင်းရဲေအာင ်ြပလုပ်သွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 

သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ် စွန်လ တ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်းြမင့်   ေဒ ခင်ခင်ဆု (စ်-၁၇၉၆၇)ဦးသန်းြမင့ ်   ေဒ ခင်ခင်ဆု (စ်-၁၇၉၆၇)

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၅၅၀၆] ေဒ ခင်သန်းေဆွ (စ်-၁၄၇၄၇)[၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၅၅၀၆] ေဒ ခင်သန်းေဆွ (စ်-၁၄၇၄၇)

   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

  အမှတ်(၂၆၆)၊ စြံပ(၃)လမ်း၊ ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၂၆၆)၊ စြံပ(၃)လမ်း၊ ယမုနံာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

              ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈              ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ဣ ာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်-၇၂၉ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားသည့် (၂ခန်းတွဲ)၊ (၆)ထပ်တိုက်၊ (အလျား ၁၆ေပx အနံ ၅၅ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ပ မထပ်(၅လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(B-5)
ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့်အတူ ကုိယ်ပုိင်လ ပ်စစ်မီတာ(၁)လံုး၊ ေရေမာ်တာ(၁)လံုး၊ ေရပူေရေအးစက်(၁)လံုး၊ Aircon(၂)လံုး 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ အေမဆွိင်ု၊ အေပါင်အံှ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး 
တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်သိန်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၆၂၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍သတ်မှတ်ရက်
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေရာင်းဝယ်မ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းလဲ့ိုင် (LL.B)ေဒ ငိမ်းလဲ့ိုင ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၀၈)

အမှတ်-၂၈၊ ေြမညီထပ်၊ သာယာေအးလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၈၊ ေြမညီထပ်၊ သာယာေအးလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၅၈၅၂၉၄၄၂ဖုန်း-၀၉-၉၅၈၅၂၉၄၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၃)၊ (၉)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၁၅၉)ဟုေခ တွင်ေသာ(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွတုိက်၏ ပထမထပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်း 

(တိက်ုကိ ုမျက်ှာမလူ င် ဝဘဲက်ြခမ်း)အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁၂ ေပx ၅၀ေပ)ရိှတိက်ုခန်းှင့် 

တိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကသူ 

ဦးအုန်းခင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၇၅၃၃]ှင့် ေဒ ခင်မာက [၁၂/အစန(ိုင်)၁၂၅၃၂၀]

တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ညိညိသန်း [၆/ထဝန(ုိင်)၀၃၈၉၃၉]က အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိ 

ပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)

များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၀၆)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၆၅၆၀၀၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၆၅၆၀၀၁



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၈၆/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈/

အိ-ု၁/G၊ ဧရိယာ(၀.၀၉)ဧက၊ ေြမပုိင်ေြမ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၆/၁-က)၊ 

သုခဝတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း 

မိနယ်၊ အမည်ေပါက် ဦးွန်ေမာင်ရှိန် 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၇၁၂၉] (ခင်ပွန်း)

ကွယ်လွန်သြဖင့် (ဇနီး)ြဖစ်သူ ေဒ သ ာ 

ေဆွ [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၉၄၅၉]မှ အမှား

ြပင်စာချပ်-၁၂၄၆/၂-၁၂-၂၀၁၄၊ ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင်၊ 

ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦး

ေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍    အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာမှတ်ပုံတင်စာ

ချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 

လာြခင်းအား   ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား

များြဖင့ဤ်ေကာ်ြငာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဝါဆိုလြပည့် ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဝါဆိုလြပည့် 

ဓမ စကာအခါေတာ်ေနဓမ စကာအခါေတာ်ေန

(၆၃)ကိမ်ေြမာက် ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ(၆၃)ကိမ်ေြမာက ်ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ရိှ သမုိင်းဝင်ေရ ဘုန်း 

ပွင့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပက 

အဖဲွကကီးမှး၍ ဝါဆိလုြပည့ဓ်မ စကာအခါေတာ်ေန  (၆၃)

ကိမ်ေြမာက်ဝါဆိုသက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲကို(၁၃၈၄

ခှုစ်၊ ဝါဆိလုြပည့ေ်န ) ၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ညေန ၃:၀၀ 

နာရီတွင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဝါဆုိသက  န်းတစ်စံုလ င် 

ေငကွျပ် (၅၀၀၀/-) န်းြဖင့ ်ဘ  ာေတာ်ထန်ိးေဂါပကအဖဲွ 

ုံးဖန်ုး ၀၉-၄၂၁၀၂၃၆၉၊ ၀၉-၉၆၉၇၈၁၇၇၄၊ ၀၁-၂၉၀ ၄၂၅၊ 

၀၁-၂၉၄၀၁၂ တိုကို ဆက်သွယ်လှဒါန်း၊ ကုသိုလ်ယူိုင်ပါ 

ေကာင်း။ 

ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်

ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၄)FMI Cityအိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ 
အကျယ်အဝန်း(၁၄၄၀၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၃၃)ဧက၊ ေဒ ကည်ဝင်း ပါမစ်အမည်ေပါက်ှင့ ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ှင်းှင်းိင်ု 
[၇/သနပ(ိင်ု)၀၆၁၇၇၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်မာဝင်း[၉/ပဘန(ိင်ု)၀၀၀ 
၈၉၄]မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
(ပါမစ်မူရင်းများ)ြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာShopHouse၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာShopHouse၊ 
(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉ ၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉ ၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

အများသိရှိေစရန်အများသိရှိေစရန်
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကသည့ ် (၁)ဦးေအာင်မင်းသိန်း[၁၂/မရက 

(ိင်ု)၀၆၁၂၄၃]၊ (၂)ေဒ ေအးသတီာ[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၁၂၄၁](၃)ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်ိုး[၁၂/
မရက(ိင်ု)၁၁၈၁၇၅]တုိပုိင်ဆုိင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ 
ဝဇိ ာလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၆)၊ (၃၀-ေပ ၄၅-ေပ)ရိှ ေြမှင့ ်ေြမေပ ရိှ အမ်ိတိုကိ ုေရာင်းချ 
ရန် စရန်ေငွများကုိရယူ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ ကိ ုအေကာင်း 
ြပ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက် 
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။   န်ကားချက်အရ-  န်ကားချက်အရ-
 ဦးသက်လွင်(စ်-၆၅၁၃) ေဒ နန်သင်းသင်းေရ (စ်-၉၄၀၀) ဦးသက်လွင(်စ်-၆၅၁၃) ေဒ နန်သင်းသင်းေရ (စ်-၉၄၀၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၃၅၅၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၉၃၃၅၅၄၁

တိုက်(၁၅)၊ အခန်း(၀၀၂)၊ စကားဝါလမ်း၊ ၉၂-ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၅)၊ အခန်း(၀၀၂)၊ စကားဝါလမ်း၊ ၉၂-ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ 

ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းများအတွက ်ုံးသုံးComputerများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 စ်  တင်ဒါအမှတ်  ပစ ည်းအမျိးအမည်  မှတ်ချက်စ်  တင်ဒါအမှတ်  ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

 (၁)  DMP/L-164(22-23) CAP  Desktop Computer, Laptop Computer,UPS & Note  Ks

   Book Computer (21)Items

၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင ်လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန  

ဝက်ဆိုဒ်(energy.gov.mm)(energy.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို(၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)(၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစီမံဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)ေနြပည်ေတာ်သို (လူကိုယ်တိုင်)(လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်ေပးသွင်းရန ်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

ေရာင်းမည်/ငှားမည် (အကျိးေဆာင်ခေပးမည်)ေရာင်းမည/်ငှားမည ်(အကျိးေဆာင်ခေပးမည)်

၁။ လ  င်သာယာအဆင့ြ်မင့ ်(၅)ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီး 

တာဝါအနီး (60'x50') ေထာင့်ကွက ်(ေရာင်း)

၂။ လ  င်သာယာ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ပသုမ်ိလမ်း၊ စက်မ ဇန်ု 

(၅)အနီး (20'x60') ေထာင့်ကွက ်(ေရာင်း)

၃။ ကမာရတ်မိနယ် Highway complex ဒုတိယထပ် 

(40'x50') ြပင်ဆင်ပီး ေထာင့်ခန်း (အငှား)

ဖုန်:-၀၉-၅၁၃၀၆၂၈၊ ၀၉-၅၁၃၀၆၃၉ဖုန်:-၀၉-၅၁၃၀၆၂၈၊ ၀၉-၅၁၃၀၆၃၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၉၉၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၉၉
 ဦးစိုးေအာင် ှင့်  Unico Myanmar Co., Ltd

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ MICT Park ၊ အခန်း (၁၃)၊ အေဆာင်-

၄ ေန Unico Myanmar Co.,Ltd (ယခု ေနရပ်လိပ်စာ မသိသူ) သိေစရမည်။

သင်အေပ ၌ တရားလိုက “တရားလို၏ေတးထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမ ှ

တရားဝင်မပူိင်ု ထတ်ုလပ်ုြဖန်ချခိဲေ့သာ ေတးစီးရီးအယ်လ်ဘမ်များတွင် ပါဝင်သည့် 

ေတးသီချင်းများအားလုံး တရားလို၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ရယူအသုံးြပခဲ့သည့ ်

အတွက် ကာလတန်ဖုိးနစ်နာေကးေငွကျပ် သန်ိး ၅၀၀ တတိရိလိမု ” ရလိေုကာင်း 

ှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင် ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၁)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း၊ ၄ 

ရက်) ေနမွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက် အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ 

ထေုချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် အမ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်စာရက် 

စာတမ်းများှင့်  သင်ကထုေချတင်ြပ  အမှီြပလိုသည့်  စာချပ်စာတမ်းအစ 

ရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်

ေရှေနလက်တွင ် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က  ထုေချလ ာ  တင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ြမင့်စိုး)(ြမင့်စိုး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁)

 ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘရုားကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ဘရုားကန်ုးေကျးရာ၊ 

ဘုရားကီးေဈးေနာက်မဂ င်လမ်းတွင်တည်ရိှေသာ အလျား(၅၀)ေပxအနံ(၂၃)ေပအကျယ်အဝန်း 
ရှိေြမကွက်၏ ေြမာက်ဘက်တွင် ေဒ မုံအိမ်၊ ေတာင်ဘက်တွင် ဦးကိုဦးအိမ်၊ အေရှဘက်တွင ်
မဂ င်လမ်း၊ အေနာက်ဘက်တွင် ေဒ ေစာြမတ်ကည်အမ်ိတို အတွင်းတည်ရိှပီး အဆိပုါေြမကွက်ေပ  
တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် သွပ်မိုးပျ်ေထာင်အိမ်(၁)လုံး၊ လ ပ်စစ်မီတာ(၁)လုံးအပါအဝင် 
အကျိးခံစားပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဦးထွန်းစန်ိ(ဘ) ဦးမသဲာေအာင်[၁၁/မဗန(ိင်ု)၁၁၀ 
၄၅၅]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ(ှ၁၆-၆-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါအိမ်ှင့်ေြမအပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ်ကတ ိ
စာချပ်ြဖင့ဝ်ယ်ယူပီး အဆက်အစပ်စာချပ်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ရိှသဟူအုဆိြုပသ ူဦးေအးကိ(ုဘ) 
ဦးြမင့်ေအာင်[၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၄၈၂၅]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွကအပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ(ု၁၉-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတအူမ်ိှင့်ေြမ 
အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတစိာချပ်ြဖင့ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါရှိသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ဆက ်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ တင်တင်ရီ ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး(LL.B) ေဒ တင်တင်ရီ ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး(LL.B)
 [၆/မအရ(ိုင်)၀၀၀၅၇၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၁၂/၂၀၁၈)     [၆/မအရ(ိုင်)၀၀၀၅၇၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၁၂/၂၀၁၈)    
  အမှတ်-၇၊ သီတာလမ်း(သွယ်)၊ ဒရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊   အမှတ်-၇၊ သီတာလမ်း(သွယ်)၊ ဒရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ Ph: ၀၉-၄၂၀၂၆၈၀၈၄  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ Ph: ၀၉-၄၂၀၂၆၈၀၈၄

ေလလံတင်ေရာင်းချန်ေကညာြခင်းေလလံတင်ေရာင်းချန်ေကညာြခင်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်၊ မင်းကီးမဟာ 

မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၈၂/၂၈၃)ရှိ Mr. Kerim Altintas (ဂျာမနီိုင်ငံသား) Mr. Kerim Altintas (ဂျာမနီိုင်ငံသား) 

(U-14882196)(U-14882196) ပိင်ုဆိင်ုေသာ KAKADO Myanmar Co., Ltd  အထည်ချပ်စက်ုပံိင်ု 

ပစ ည်းများအား ဥပေဒှင့အ်ည ီေလလတံင်ေရာင်းချိင်ုရန် ေလလတံင်ေကာ်မတ ီ

(၃)အား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှတရားဝင်ဖွဲစည်း

တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပီး  အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား  ေလလံတင်ေရာင်းချေရး 

ေကာ်မတီအား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှသတင်းစာ 

ထဲတွင် ခွင့်ြပခဲ့ပါသြဖင့ ်ေအာက်ပါစက်ုံပိုင်ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းများကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ေလလံတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 စ် ပစ ည်းအမျိးအစား အမျိအစား အေရအတွကစ် ပစ ည်းအမျိးအစား အမျိအစား အေရအတွက်

 ၁။ စက်ပစ ည်းမျိးစု ံ - -

 ၂။ လ ပ်စစ်ပစ ည်းများ - -

 ၃။ ုံးသုံးကွန်ပျတာ ဆက်စပ်ပစ ည်းများ - -

 ၄။ ုံးသုံးပရိေဘာဂများ - -

 ၅။ အထည်ှင့်အထည်လိပ်ပစ ည်းများ - -

  စုစုေပါင်း ၁၅၂ ၇၂၈၀

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ေကညာသည့်ေနရက်မှစ၍ အလုပ် 

သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန(မိနယ်ုံး) လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-

၇၈၆၈၄၈၈၅၉ တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေလလံတင် 

ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းများအား ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ 

(ဝရမ်းကပ်ထားေသာ)ပစ ည်းများအား ုံးချနိ်အတွင်း အထက်ပါလိပ်စာအတိုင်း 

လာေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။ ေလလံတင်   ေရာင်းချမည့် ေနရက်အချနိ်မှာ ၂၈-ေလလံတင်   ေရာင်းချမည့ ်ေနရက်အချနိ်မှာ ၂၈-

၆-၂၀၂၂ ရက်ေန (၁၀:၀၀)နာရီြဖစ်ပါသည်။၆-၂၀၂၂ ရက်ေန (၁၀:၀၀)နာရီြဖစ်ပါသည်။  ေလလံတင်ေရာင်းပွဲကျင်းပမည့ ်

ေနရာမှာ ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အလပ်ုသမားေရးရာ ဆက်ဆေံရးဦးစီး ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အလပ်ုသမားေရးရာ ဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ (၁) ကည့် ရမည့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာေရာက်ကည့်  

သူများသည်    အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်ံုးတွင် သတ်မှတ်ထားေသာပံုစံတွင် ြပည့်စံုစွာ 

ြဖည့်သွင်းေပးရမည်ြဖစ်ပီး ြပည့်စုံမ မရိှပါက ေလလံတင်ပဲွတွင် 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပါေကာင်းကိ ုသိရှိနားလည်ရမည်။

 (၂) ေလလေံအာင်ြမင်ေသာသသူည် ေအာင်ြမင်ေသာရာခိင်ု န်း၏ 

၂၅% ကိေုလလတံင်ေအာင်ြမင် ေသာအချန်ိတွင် ေပးသွင်းရမည် 

ြဖစ်သည်။ ေလလံတင်ေအာင်ြမင်ေသာ အချန်ိတွင် ေပးသွင်းုိင် 

ြခင်းမရိှပါက ဒုတိယေလလံတင်ေအာင်ြမင်သူ၊ တတိယေလလံ 

ေအာင်ြမင်သ ူအဆင့ဆ်င့သ်ို ေပးသွင်းခွင့ြ်ပပီး ေလလေံအာင်ြမင် 

သအူြဖစ် သတ်မှတ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း သရိှိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

 (၃)  ေလလံတင်ေရာင်းချရာတွင ်  အြငင်းပွားမ တစ်စုံတစ်ရာ၊ 

ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာြဖစ်လာပါက အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများ

အားေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည ်

အတည်ြဖစ်ပါေကာင်းသိရှိေစပါသည်။

အလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီအလုပ်ရှင်ပိုင်ပစ ည်းများအား ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၆/က)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၆/က)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှိ ဦးသိန်းတန်အမည်ေပါက်တည်ရှိေသာ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှ ိဦးသိန်းတန်အမည်ေပါက်တည်ရှိေသာ 

အိမ်ှင့်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအိမ်ှင့်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ပါ အိမ်ှင့်ေြမသည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စိုးစိုးခိုင ် (ဘ) ဦးဝင်းိုင ်

[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၁၇၉၃]ှင့် ဦးသိန်းတန်(ဘ) ဦးခင်လှ [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၂၂၅၈]
ကိင်ုေဆာင်သတူို၏ လင်မယားှစ်ဦးပိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ပီး ယေနထက်တိင်ု 
လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေကညာချက်ပါ ေြမကွက်ေပ  
တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စိုးစိုးခိင်ု သရိှိသေဘာတညူြီခင်းမရိှဘ ဲမည်သမူဆိ ုတရားမဝင် 
ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ကန်ထိုက်တိုက ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း စရန်ေပးစာချပ ်ချပ်ဆိုသည့် 
ကိစ ရပ်အား ကန်ကွက်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ အဆုိပါေြမကွက်ေပ တွင် ကန်ထုိက် 
တိက်ုအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီသက်ဆိင်ုသမူျားအား တရားစဲွဆိ ု
အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ စိုးစိုးခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး (စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်(စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉) ေဒ ခင်လတ်လတ်စိုး (စ်-၈၅၂၆/၂၀၁၂) ဦးေဇာ်မင်းထွဋ်(စ်-၅၁၅၄၁/၂၀၁၉)
 [LL.B(Q), LL.M, BA. Business Law] (LL.B) [LL.B(Q), LL.M, BA. Business Law] (LL.B)
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန)
အမှတ်(၄)၊ (ပ)ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄)၊ (ပ)ထပ်၊ မင်းန ာလမ်းမ၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၅၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၂၁၂၇၇၊ ၀၉-၆၉၄၆၀၆၅၅၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၅၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၂၁၂၇၇၊ ၀၉-၆၉၄၆၀၆၅၅၆

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဇာနည်ညီညီ     

[၈/မသန(ိုင်)၁၁၉၂၆၆]၏ ိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက   ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သို 
အေကာင်းကားေပးပါရန-်

Ph:09-761578388Ph:09-761578388



ဇွန်  ၂၁၊   ၂၀၂၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ (၃၀) 

တွင်ပါရှိသည့ ်ေဒ မန်ဇကျင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်တန်းေရှေန 

ေဒ ေနာ်အက်စတာေရ ၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာပ်ုသမ်ိးေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာြခင်းတွင် ေဒ မန်ဇကျင်၏ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ် လဲွမှားေန 

ပါ၍ “ေဒ မန်ဇကျင်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၈၅၂၇]”ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ပဗု သရီိမိ၊ ေညာင်ပင်ကီးစကွုက်သစ် 
ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၆/ 
ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၈၂) 
ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၉၂)၊ ဦးအုန်း 
ေမာင် အဖအမည် ဦးထွန်းခိုင် [၉/ပမန 
(ိုင်)၁၁၀၆၈၃] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ 
ကွက်ကို  ေဒ ချိချိလွင်  အဖအမည် 
ဦးေအာင်ြမင့် [၉/မသန(ိုင)်၀၀၅၇၀၅]မှ 
ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်မရူင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သ ူတရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိ 
ဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ ဝန်ခကံတြိပချက် 
မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက် 
ထားလာပါသြဖင့်  ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့်   တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊   တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထား  ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင် ့ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်    ရက်မှစ၍    
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ် 
န ည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလုိက် 
သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမတုန်းရပ်ကွက်ေန ေအာင်သဝူင်း(ဘ)

ဦးေကျာ်စိုးဝင်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၃၀၀၆]ကိင်ုေဆာင်သသူည် 

မိဘများ၏  ဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိမိသေဘာအတိုင်း 

ေြပာဆုိဆက်ဆံေနသည်မှာ ကာပီြဖစ်ပါ၍ သည်းခံခွင့်လ တ် 

ိုင်ြခင်းမရှိပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်စွန်လ တ် 

လုိက်ပါေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ ကိစ အဝဝကုိ တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင်-ဦးေကျာ်စိုးဝင်းဖခင်-ဦးေကျာ်စိုးဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

သဃ  န ်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင ်း 
ရပ်ကွက်အမှတ ်၁၆/၁၊ ေြမကွက်အမှတ ်
၇၇၈/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ  ်
(၇၇၈/ခ) ၊ ဇဋိလ(၃)လမ်း၊ (၁၆/၁)
ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း(ဦးထန်ိဝင်း) [၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၁၃၉၉၀] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးထိန်ဝင်းသည် (၁၄-၁၂-၂၀၀၅)ရက်ေန  
တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ ေအးတင်[၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၁၃၈၈၃]မှ   တရားဝင် 
တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၁၂/၂၆၈၅/၁၉ 
(၁၈-၁၂-၁၉)ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ေဒ ေအး 
တင်ထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၂၉၅၈၆ (၂၅-၁၁-၁၉)ြဖင့်ရရှိသူ GP-
ေဒ ကကခင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၀ 
၁၉၆]မှ  ပါဝါေပးသူ  သက်ရှိထင်ရှားရှိ 
ေကာင်းှင့ ်ပါဝါမုပ်သိမ်းေသးေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ-၁၂/၂၆၇၃(၁၈-၁၂-၁၉)
ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်ှင့် 
အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး 
ေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ ်   ေနမှစ၍   (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂/ုံးရပ်)၊ “ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂/ုံးရပ)်၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ပုဗ သီရိ၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၂၆၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧက လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ပုဗ သီရိ၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၂၆၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧက 

ေြမအကျယ် ေပ(၈၀x၈၀)ရှိ ေြမအမျိးအစား-L အငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမအကျယ ်ေပ(၈၀x၈၀)ရှိ ေြမအမျိးအစား-L အငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”တိုှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်အိမ်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမ 

စာရင်းတွင ်တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဇနီး ေဒ ညိညိကိင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်
ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့ ်အေမဆွက်ခြံခင်းဆိင်ုရာ ဥပေဒတိုအရ တစ်ဦးတည်းေသာ 
အေမဆွက်ခသံ ူခင်ပွန်းြဖစ်သည့ ်ဦးသန်းဝင်း[၁၃/လလန(ိင်ု)၀၄၃၁၄၂]ကိင်ုေဆာင်သမှူ 
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပါေကာင်း၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါေကာင်း အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်
ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း၊ ဂရန်မရူင်း စသည့ပ်ိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားမူရင်းတိုြပသ၍ ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွကျပ်ကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက သက်ဆိင်ုေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
မရူင်းများြပသ၍ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတညူခီျက် 
များအတိင်ုး ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ သက်ထားဆွိ(LL.B, D.I.L, Dip in Eng)ေဒ သက်ထားဆွိ(LL.B, D.I.L, Dip in Eng)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ပတ်စပိုေပျာက်ပတ်စပိုေပျာက်
က န်မ မခင်မျိးေဆ(ွဘ) ဦးြမင့လွ်င် 

[၉/တကန(ိင်ု)၁၅၉၅၁၃]၏ ိင်ုငကံူး 

လက်မှတ်(မမှတ်မ)ိေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။    ဖုန်း-09-966846479ဖုန်း-09-966846479

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၉-A)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၀)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 
(၄၀'x ၆၀')၊ ဧရယိာ(၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ေြမမှာ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ ီမိေြမစာရင်း၏ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်တွင် ေဒ စိန်ြမ[၁၂/လမတ(ိုင်) 
၀၀၆၆၄၄]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ေြမြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ ေဒ စန်ိြမ၏ 
အေမွဆက်ခံရရှိထားသ ူသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ခင်ေဆွ+၄ဦးထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ယင်းေြမကွက်အပါအဝင် ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦများှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
(၁၈-၉-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေရာင်းချေသာ အိမ် ခံေြမ 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှပီး (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း  ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ -
ေဒ နန် ှေဂးခလိန် LL.Bေဒ နန် ှေဂးခလိန် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၅)
အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၅x ၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ မှ အေဆာက်အဦအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ 

ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ် (၁၄-၆-၂၀၁၆)ရက်ေန၌ အမည် 

ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေနဦး[၁၂/သဃက(ိင်ု) ၀၆၁၈၉၁]ကိင်ုေဆာင်သမှူ မပွင့ြ်ဖဦး[၁၂/

ဗဟန(ိင်ု)၀၉၄၁၃၁]ကိင်ုေဆာင်သသူို အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်ေပးအပ် 

ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သုိေသာ် အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာေပးအပ်ထားသည့် လ အဲပ်ေပးသူ 

ဦးေနဦးှင့် အေကာင်းညီွတ်ြခင်းမရှိသည့်အတွက ်မပွင့်ြဖဦးဘက်မ ှအဆိုပါ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲအပ်သည့်ကိစ ကို လက်ခံေဆာင်ရက်ေတာ့မည ်

မဟုတ်ေတာ့ဘဲ  အပီးအြပတ ်  ုပ်သိမ်းလိုက်ပါေကာင်း မပွင့်ြဖဦး၏    လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ ိုင်ိုင်ေဌးေဒ ိုင်ိုင်ေဌး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၅၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၅၄)

အမှတ်(၇၈)၊ (၃)လ ာေအ၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၈)၊ (၃)လ ာေအ၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၅၂)၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ ဂရန်ေြမ ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေဒ ဝင်းယုေဆွ [၁၂/
ရကန(ိင်ု)၀၀၂၃၅၃]အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး ဦးကိုးသေူဆ ွ[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၃၈၈၇၁]
မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံပီး အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်း 
လာသည့်အေလျာက် က ်ုပ်မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ  က ု်ပ်ထံသုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန် ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
 ဝယ်ယူသူ ဝယ်ယူသူ
 ေဒ ညိညိြမင့် ေဒ ညိညိြမင့်
 [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၈၁၂၅] [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၈၁၂၅]
 Ph:09-5054746, 09-254862407 Ph:09-5054746, 09-254862407

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၈)ဟေုခ  

တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ERC ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦရှိ 

အခန်းအမှတ်(3-G)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈၃၃)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 

တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေဒ ြမတ် 

သန်းိင်ု[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၁၂၃၇၆]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                      ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B)                                      

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)(၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)(၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)

စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊  (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊  (၉)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆

"သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း""သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း"

သန်လျင်မိ၊ အတ်ုဖိစုရုပ်ကွက်၊ သလဲမ်း၊ အမှတ်(၆၂)ေန ဦးဆယ်သန်း၊ 

ေဒ ေအးေအးခိုင်တို၏သားြဖစ်သ ူေကျာ်မင်းခန်  (ခ) မင်းခန်သ ူ(ခ) ဖိုးတာ 

[၁၂/သလန(ိင်ု)၁၈၃၈၅၆] ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိှစ်ပါး၏ ဆိဆုုံးမြခင်းကိ ု

လက်မခံဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပီး လွန်ခဲ့ေသာ (၁) ှစ် 

ေကျာ်ကတည်းက ၎င်း၏သေဘာဆ အရ ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့် 

သားအြဖစ်မ ှ  အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။  ၎င်း၏ြပမူေဆာင်ရက ်

ချက်များမှာ မိသားစုဝင်များှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ ်

ပတ်သက်ေသာကိစ ရပ်များအား မိသားစုဝင်များမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ အိမ့်ြမင့်ြမတ်မင်း(LL.B) ေဒ ဝင်းမင်းသန်း (LL.B) ေဒ အိမ့်ြမင့်ြမတ်မင်း(LL.B) ေဒ ဝင်းမင်းသန်း (LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၅၀၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၉၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၅၀၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၉၁)

အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။အမှတ်(၁၂)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၉၀၁၇၉ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၁၀၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၉၀၁၇၉ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၂၁၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်သာယာမိနယ်၊ အတွင်းပဒံေကျးရာအုပ်စု၊ 
ကွင်းအမှတ ် (၃၆၉/ခ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၀/၁၊ ၄၄/၂၊ ၄၅/၃) အတွင်းရှိ 
ေြမ(၂ဧက)၊  ၎င်းေြမကွက်၏  လန-၃၉ ကို  ေဒ ဝင်းြမင့်စန်း [၁၄/
သပန(ိုင်)၀၃၂၀၉၄]မှ အမည်ေပါက်ကျပီး၊ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိ၍ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဖိးေဝလင်း 
[၁၂/တကန(ုိင်)၁၀၁၁၈၈] ှင့် ေဒ စုရီဝင်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၅၁၃၅၂] 
တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်များ တန်ဖုိး၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍   ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ   မည်သူမဆို 
ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်
က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးဝင်းြမင့် (LL.B, DBL, DML, DIL, DIR) ဦးေအာင်မျိးခိုင် (LL.B) ဦးဝင်းြမင့် (LL.B, DBL, DML, DIL, DIR) ဦးေအာင်မျိးခိုင ်(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၇၃၀၄) (၈-၂-၂၀၀၅) (စ်-၁၈၁၀၅) (၈-၂-၂၀၂၂) (စ်-၇၃၀၄) (၈-၂-၂၀၀၅) (စ်-၁၈၁၀၅) (၈-၂-၂၀၂၂)
 တိုက်(၇)၊ အခန်း(၂)၊ (ပထမထပ်) အမှတ်(၁/၁၀၆)၊ ေအးရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိုက်(၇)၊ အခန်း(၂)၊ (ပထမထပ်) အမှတ်(၁/၁၀၆)၊ ေအးရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊
 ၁၀-လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊  ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊   ၁၀-လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊  ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊  
 လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၂/၃၁ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၂၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၂/၃၁ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၂၊ 

ေြမအကျယ် ေပ(၆၀x ၈၀)ရှိ ဗိုလ်မှးကီး စိုးဝင်းေမာင် အမည်ေပါက် ေြမအကျယ ်ေပ(၆၀x ၈၀)ရှိ ဗိုလ်မှးကီး စိုးဝင်းေမာင ်အမည်ေပါက် 

ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ရန်အတွက် အများသိေစရန် ေကညာချက်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ရန်အတွက ်အများသိေစရန် ေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏ ေြမအကျယ် ေပ(၆၀x၈၀)အနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ 

ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၈၀)ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေဒ သီရိမွန်(ဘ)ဦးလှေဌး[၇/ဇကန(ိုင်)၀၃၇၉၄၉]မှ စာချပ် 

အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်အပိင်ုဝယ်ယလူက်ရိှထားေကာင်းေြပာ၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွိ ုေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိ ုက ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ လက်ခံပီး အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ရန် စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါေြမကွက်၊ 

အေဆာက်အအုံှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်တရားဝင ်ေပးပို 

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ကျန်ေငွများ 

ေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ီေအာင်(LL.B)ေဒ စ ီေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၂)

အမှတ်-A/3၊ ၀၀၆၊  ကျိက်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်-A/3၊ ၀၀၆၊  ကျိက်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၁၇၂၃၅သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၁၇၂၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(င/၁၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၄၅)အား အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှးကီး 
ေကျာ်စိုး[၉/မမန(ိုင်)၀၀၇၆၄၂]မှာ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ြဖြဖစိန်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၄၀၃၂]မှ ေြမချပါမစ် ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း ဤဦးစီးဌာနသုိ သက်ဆုိင်ရာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  ေြမချပါမစ်ထုတ်ေပးေရးကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။
 ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ
 မိြပှင့ ်အမ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန
 ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်) ေြမယာဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂)၊ မိဂသီ(၁၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၉၃/က)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၂၀x၆၀)ေပ၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀) စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးဆန်းသူ၊ 
ဦးမျိးေကျာ်၊ ေဒ ေအးေအးကည်တို၏ အမည်များြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင ်   အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ 
လက်ေရာက်ရရှိထားသူ ဦးြမင့်လွင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၈၈၇၂] ဦးြမင့်လွင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၈၈၇၂]သည် (၂၈-၇-၂၀၂၁) 
ရက်ေနတွင် လပူျိကီးဘဝြဖင့ကွ်ယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ကွယ်လွန်သဦူးြမင့လွ်င်၏ ေမာင်ှမ 
အရင်းများြဖစ်ေသာ ဦးစန်းလွင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၁၃၅၂] ှင့် ေဒ ကည်ြမင့် [၁၂/ဦးစန်းလွင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၁၃၅၂] ှင့် ေဒ ကည်ြမင့် [၁၂/
သဃက(ိင်ု)၀၅၁၅၀၁]သဃက(ိင်ု)၀၅၁၅၀၁] တိုမှ အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းအား ၎င်းတိုသာလ င်အေမဆွက်ခ ံ
ခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခ ံ
ကတိြပသည့်အတွက် ၎င်းတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခိုင်သဇင်လ  င် [၁၂/ေဒ ခိုင်သဇင်လ  င် [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၅၁၁၀၀]ဥကတ(ိုင်)၁၅၁၁၀၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို    
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်း၏အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထား(မူရင်း)များယူေဆာင်၍ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)
အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀ဖုန်း ၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
လိွင်လင်ခုိင်၊ နမ့်စန်မိနယ်၊ ဝမ်ပံုေကျးရာအုပ်စု၊ ထင်း ှးမိင်ေကျးရာ၊ 

ကွင်းအမှတ်ှင့ ်အမည်-၆/ထင်း ှးမိင်အလယ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁(ခ)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၄၊ ဧရိယာ-၀.၁၈၅ ဧကရှိ ှစ်ေပါင်း(၁၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းအား ေဒ နန်း 

ေရ ဟန်အမည်ြဖင့ ်ေြမစာရင်းပုစံ ံ၁၀၅၊ ၁၀၆ (၁၀)ှစ်ေြမငှားဂရန်ရရိှထားပါသည်။ 

ယခအုခါ ေြမစာရင်းပုစံ ံ၁၀၅၊ ၁၀၆ (၁၀)ှစ်ဂရန်မရူင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

အသစ်ြပန်လည်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၁၅)ရက် 

အတွင်း အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း။

ေဒ နန်းေရ ဟန်[၁၃/နစန(ိုင်)၀၂၂၃၃၆]ေဒ နန်းေရ ဟန်[၁၃/နစန(ိုင်)၀၂၂၃၃၆]

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၆၄၄၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၆၄၄၁၅

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ လက်ဝဲသု ရ 

လမ်းေန ဦးညမ်ိးဟ[ံ၁၂/တတန(ိင်ု)၀၁၀၅၅၃]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်သည်မှာ-

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးညိမ်းဟံ၏သားြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေဇယျ[၁၂/

တတန(ိင်ု)၁၁၈၄၁၇]ကိင်ုေဆာင်သသူည် ဖခင်ြဖစ်သူ၏ဆုိဆံုးမမ များကိ ုမနာခ ံ

ဘ ဲစတ်ိဆင်းရေဲစေသာကစိ ရပ်များကိ ုအကမ်ိကမ်ိအခါခါ ကျးလွန်ခဲသ့ည့အ်ြပင် 

ကိယ်ုစတ်ိှစ်ပါးဆင်းရေဲအာင် နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ကိယ်ုအမအူရာ၊  တ်အမအူရာများြဖင့ ်

ကမ်ိဖန်များစွာ ယေနထတိိင်ု ြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်၎င်းအား သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 

စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝအား 

တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခိုင်ဇင်ေအာင်(LL.B)ဦးခိုင်ဇင်ေအာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၈၉၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၈၉၁)

ေရလယ်(၁)လမ်း၊ အိုးဖိုအေရှရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ။ေရလယ်(၁)လမ်း၊ အိုးဖိုအေရှရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၈၉၀၉၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၈၉၀၉၅

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၁၊   ၂၀၂၂

ဦးစိုးလ  င်ဦးစိုးလ  င်
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မတိ ီလာမိ ေဈးေတာင်ဘက်၊ စည်သ ူ

ရပ်ေန (ဦးမင်းမိင်-ေဒ ကည်)တို၏ ဒတုယိေြမာက်သား၊ (ဦးလှေမာင်-

ေဒ သန်း)တုိ၏ သားသမက်၊ ေဒ လှတင့်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ သ ာ 

စိုးလ  င်၊ ဦးဝဏ တင်စိုးဦးတို၏ဖခင်၊ မအိပွင့်ေဇာ်၊ မဖူးငုံပွင့်ေဇာ်တို၏ 

အဘိုး ဦးစိုးလ  င်သည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၉:၃၀ 

နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ၍ 

၂၀-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ညေန ၃ နာရတွီင် ြမင်ေတာ်ကန်သသုာန်သို 

ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ညိးငယ်စွာြဖင့် အသိေပး 

အပ်ပါသည်။                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိန်ေသာင်းဦးစိန်ေသာင်း
လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ငိမ်း)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ငိမ်း)

သစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသစ်အေြခခံစက်မ လုပ်ငန်းဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ေချာင်းရှည်ေကျးရာ 

ေန (ဦးသန်ိးေမာင်-ေဒ သန်းကည်)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန 

ဦးတင်အုန်း-ေဒ သန်းကည်တို၏ သားသမက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ ဟသံာရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၃)၊ အခန်း 

အမှတ်(၃၀၁)ေန ေဒ ေမာ်ေမာ်သင်း၏ခင်ပွန်း၊ မြမတ်စုေအးချမ်း၏ 

ေမွးသဖခင် ဦးစန်ိေသာင်း (လက်ေထာက်အေထေွထမွန်ေနဂျာ-ငမ်ိး၊ 

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)သည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၁:၂၀ 

နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါေသာေကာင့ ်

၂၂-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေနအမ်ိမှထန်ိပင်သသုာန်သို 

ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၁၄)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း(၁၄)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း

ေကျးဇူးရှင် ချစ်ေသာ ေမေမ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေကျးဇူးရှင ်ချစ်ေသာ ေမေမ ေဒ ြမင့်ြမင့်

(၂၁-၆-၂၀၀၈) မှ (၂၁-၆-၂၀၂၂)(၂၁-၆-၂၀၀၈) မှ (၂၁-၆-၂၀၂၂)

မသိားစအုားလုံး ချစ်ခင်ေလးစား တန်ဖိုးထားရပါေသာ 

ေမေမ  ခွဲခွာသွားခဲ့သည်မှာ  ယေန  (၁၄)ှစ်ြပည့်ခဲ့ပါပီ။ 

အမဲမြပတ်  လှဒါန်းသမ   ကုသိုလ်ေကာင်းမ များကို 

ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘဝမ ှသာဓုေခ ပါေမေမ။

သားကီး မိသားစုသားကီး မိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(အလယ်) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၃၂/၃၄)၊ အခန်းအမှတ်(အလယ်ခန်း) ၈ လ ာဟုေခ တွင်သည့် 
အကျယ် (၁၅x၅၀)ေပရိှ တိက်ုခန်းအပါအဝင်  ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ ေဒ သတီာမင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု) 
၀၃၅၇၁၉]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

စက်မ ဇုန် (၂)၊ ဦးတုတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၆-A)၊ ဧရိယာ(၅ဧက)ရှိ ပါမစ် 
ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ဧရယိာ(တစ်ဧက)ရိှ ေြမကွက် 
(ပါမစ်ေြမပုတွံင်ပါရိှေသာ ဦးတုတ်လမ်းှင့် ေချာင်းုိးကား ၁၇၆ ေပဟုေဖာ်ြပထား 
ေသာ အနားဘက်မှစေသာ ေြမကွက်)ကို တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ုိင်ထွန်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်) 
၀၂၄၉၄၀]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ 
ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၀၅)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၀၅)၊ 

ဧရိယာ(၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ မခဲွမစိတ်ရေသးသည့် ဧရိယာ ဧရိယာ(၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ မခဲွမစိတ်ရေသးသည့် ဧရိယာ 
ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ၅၅-ရပ်ကွက်၊ ေငွေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀၅)မိနယ်၊ ၅၅-ရပ်ကွက်၊ ေငွေတာင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀၅)
ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆုိပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအံု၏ တရားဝင်အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင် 

ဦးြမင့်ေမာ် (AA-၁၂၇၃၀၄)ြဖစ်ပီး အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် 
ဝယ်ယူထားသူ ဦးတင်ေမာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၇၇၀၇၉]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွ
တစ်ဦးက  ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ  (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန 
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel: 294766 HP: 09-5017044Tel: 294766 HP: 09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် (၅၃၂/ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၇)၊ 

ဧရိယာ(၀.၄၅၉)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၉၇၊  ေဗဒါလမ်း၊ ပုလဲမိသစ်၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ဗိလ်ုကီးေမာင်တူး အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ခင်ပွန်း(၃၁-၈-၀၂)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စိန်ြမ[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၀၇၁၁၈၉]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း၊ ှစ်(၆၀)

ဂရန်အမည်ေပါက်  ဗိုလ်ကီးေမာင်တူး၏ 

ေသစာရင်း၊  တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့် 

အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒတိုအရ 

တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း 

ှင့ ်၎င်းမှလဲွ၍ အြခားေသာအေမဆွက်ခခွံင့ ်

ရှိသူ  တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ   မရှိသည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၏ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၂/၂၉၀/ 

၂၀၂၂(၃-၂-၂၂)    ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ 

(၂)ေစာင်တိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 

လာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ  အေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပး သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဘားလားစံြပေကျးရာ (ယခု) 

၃ ရပ်ကွက်၊ ၂ လမ်းရိှ ကွင်းအမှတ် (၄၉၅-ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈)၊ အကျယ် 
အဝန်း (၁၀၀x၁၂၀)ေပရှိ ဦးေအးလွင်အမည်ေပါက်ြဖစ်သည့် ေြမကွက်အား 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ေဒ ေစာသ ာိုင် 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၅၁၇၆]ထမှံ ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချ၍ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်ေသာ 
စာရက်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈)
အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
09-45006527309-450065273

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ တတ်ုဘုေံကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်-

၅၄၃/က ဟေုခ တွင်ေသာ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ကွန်ဒိတုိက်ုရိှ 
(ပထမထပ်) ဒု-လ ာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းှင့ ်စွဲကပ်လျက်ရှိေသာ ပစ ည်း 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအားလုံးကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူ
ေဒ နီနခုိီင်[၇/ညလပ(ုိင်)၁၀၅၉၈၇]ှင့် ဦးမုိးေဝေအာင်[၇/ညလပ(ုိင်)၀၆၂၃၂၆]တုိထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစန်ိထွန်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၁၆၆၉]ထမှံ (၁၄-၇-၂၀၁၆)ရက်ေနတွင် 
အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း 
အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ သိရှိသေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 
ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်းအပါအဝင် မည်သည့က်စိ တစ်စုတံစ်ရာကိမု  
မြပလုပ်ပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ မိုးမေြဖာင့်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့ ်တစ်စုံတစ်ရာ 
ြပလုပ်ပါက တရားစဲွဆုိ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မွန်ဦး(စ်-၄၉၃၀၀)ေဒ ခင်မွန်ဦး(စ်-၄၉၃၀၀)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်-(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၃၃)၊ STRAND CONDO၊  အမှတ်-(၃၃/၄၉)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၃၃)၊ STRAND CONDO၊  
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၆၀၃၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၆၀၃၅

ဦးွန်လ  င်ဦးွန်လ  င်
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

သာသနာေရးဦးစီးဌာနသာသနာေရးဦးစီးဌာန
B.A, H.G.PB.A, H.G.P

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၄)ေန [ဦးသိန်းေမာင်-ေဒ ေဌးခင်(ခ)ေဒ ကျင်တီ]တို၏ 
သား၊ ေဒ သက်သက်စံ၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးေအာင်ြမင်)-ေဒ ခင်ခင်ထူး၊ ေဒ ွန်  
ွန်သန်ိး၊ ဦးေကျာ်ထွန်း-ေဒ ြဖြဖဝင်း၊ (ဦးေအးေကျာ်)-ေဒ လဲလ့ဲခ့ိင်ုတို၏ 
အစ်ကိုကီး၊  မထိုက်ဆုလ  င်၊  ကိုထက်ေအာင်ေကျာ်-မေကသီလှြမင့်၊ 
ကိေုဝလင်း-မခိင်ုသ ာတို၏ဖခင်၊ မယမုလံင်း၊ မနဒလီင်း၊ ေမာင်ြပည့ပ်ိင်ုခန်  
တို၏အဘိုးသည် ၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၆:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျစီု 
သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ှင်းှင်းေမာ်ေဒ ှင်းှင်းေမာ်
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

ြမန်မာိုင်ငံေဂါက်သီးအားကစားအဖွဲချပ ်
ဘ  ာေရးမှး ဦးဝင်းေဇာ်၏မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ှင်း 
ှင်းေမာ်သည် ၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန )တွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   ကားသိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တူ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

နာယကများ၊ ဥက   ှင့်နာယကများ၊ ဥက   ှင့်
ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များ

ြမန်မာိုင်ငံေဂါက်သီးအားကစားအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံေဂါက်သီးအားကစားအဖွဲချပ်

ဆရာမကီး ေဒ ခင်ခင်ချစ်ဆရာမကီး ေဒ ခင်ခင်ချစ်
ကည့်ြမင်တိုင် ABM ေကျာင်းကည့်ြမင်တိုင ်ABM ေကျာင်း

အငိမ်းစား လ/ထကထိက(အဂ  လိပ်စာ)ရန်ကုန်ဆရာအတတ်သင်သိပ ံအငိမ်းစား လ/ထကထိက(အဂ  လိပ်စာ)ရန်ကုန်ဆရာအတတ်သင်သိပ ံ

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ကည့်ြမင်တိုင်ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်သာသနာဝင်း၊     ေဘာဂရပ်ကွက်ေန 

(ေဒါက်တာဦးချစ်-ေဒ ဒီ)တို၏သမီးဦး၊ (ဗိုလ်ကီးသိန်းဟန်)၏ဇနီး၊ ေဒ သိဂ   ဟန် 

(International School of Myanmar)၊ မယွန်းယွန်းတို၏မိခင်၊ (ဦးသာစိန်)-ေဒ ြမ 

ြမချစ်၊ ေဒါက်တာြမင့ေ်အာင်ခင်-ေဒါက်တာလှလှချစ်၊ (ဦးကည်ေထွး-ေဒ ရင်ရင်ချစ်)၊ 

(ဦးေဇာ်မင်းေအာင်)-ေဒ လိက်ုလိက်ုမိင်၊ ဦး ေဇာ်ထွန်းေနာင်-ေဒ ဥမ ာခင်(Singapore)

တို၏အစ်မကီး၊ တ/ူတူမ ၁၃ ေယာက်တို၏အေဒ  ေဒ ခင်ခင်ချစ်သည်  ၁၉-၆-၂၀၂၂ 

ရက်   ည ၇:၂၅ နာရီတွင်   ဘုန်းေတာ်ဝင်စားသွားပီြဖစ်ပါ၍   ၂၃-၆-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစု ံဥယျာ် 

ေတာ်၌ ဝတ်ြပသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ွဲေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ွဲ
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၁၂)ေန (အရာခံဗိုလ်ကရင်လ-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ (ဗိုလ်ကီးကရင်ဂွန်ဂျာ-ငိမ်း)-ေဒ ွန်ွန်ရီ၊ 

ဦးကရငေ်နာ်ေအာင် ( န်ကားေရးမှး၊ ေထ/ွစီ၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန)-ေဒ နန်းနီလာေလး၊ ဦးဝင်းေအာင-်ေဒ ကရင်ေကာ့ဘိ ု(အလယ်တန်းြပ၊ အ.ထ.က-၁၊ 

ဒဂုံ)၊ ဦးကရင်လဂျာ(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာန)-ေဒ စန်ိစန်ိေမာ်၊ ဦးဒဘီရန်ဆိင်ုး(ေခတ မန်ေနဂျင်းဒါိက်ုတာ၊ ြမဝတစီိက်ုပျိးေရးဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းကုမ ဏီလီမိတက)်-ေဒ ကရင်လုမုိင်တုိ၏မိခင်၊ ေြမး ငါးေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၂၀-၆-

၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၆-၂၀၂၂ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ

ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အထက်ပါေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ 

နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ေအာက်ေမ့ဖွယ်ဆုေတာင်းြခင်းကုိ ၂၆-၆-၂၀၂၂ 

(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၈ နာရီတွင် ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေနအိမ်သို ဆုေတာင်းဝတ်ြပြခင်း 

အစီအစ်ကို တက်ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ြမ(ေကျာင်းကုန်း)

အသက်(၉၃)ှစ်
ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေမာ်လမိင်က န်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၄၂၀-ဒီ) 

သုခေဂဟာေန၊ ဆရာကီး(ဦးသိနး်လ  င်)၏ဇနီး၊ ဗုိလ်မှးချပ် သက်စုိး(ငိမး်) - 
ေဒ ြဖြဖေအာင်(အ.ထ.က-၁၊ ဒဂံု-ငိမ်း)၊ ေဒါက်တာ ခင်ေဇာ်(အမဲတမ်းအတွင်းဝန်-
ငိမ်း)-(ေဒ ေအးေအးြမင့်)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်လ  င်(လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး-ငိမး်) 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း-ေဒ ယုယုလ  င်( န်ကားေရးမှး၊ ဆည် 
ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးေကျာ်လင်းလ  င် - ေဒ နနီခီင်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ေမွးမိခင်ေကျးဇူးရှင ်ေြမး(၇)ေယာက်တို၏အဘွားသည ်ေနြပည် 
ေတာ် အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆးံုကီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀)တွင် ၂၀-၆-၂၀၂၂ရက်ေန  
(တနလ  ာေန ) ညေန ၅:၁၀နာရီအချနိ်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရှိပါသြဖင့ ်
က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလပ်ကိ ုတပ်မေတာ်ေဆးုံကီးမ ှေကွကီးသုဿန်သို       
၂၂-၆-၂၀၂၂ရက်ေန  (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၁:၀၀နာရအီချန်ိတွင် ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ လ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများပိတ်ထားြခင်းြဖင့် 

လ ပ်စစ်ကို ေနစ်ေခ တာသင့်ပါသည်

အားကစား အားကစား 

ြမင့်တင်ြမင့်တင်

 စိတ်လန်းရ င်    စိတ်လန်းရ င်   

ဆန်ကျင်မူး ဆန်ကျင်မူး 

ယစ်ေဆးယစ်ေဆး



ဇွန်    ၂၁၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

မိုးေကာင်းမိနယ်၌ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်

များ၏ ပညာေရး ေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက်

အေြခခပံညာေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမ ကိ ုမလိလုားသ ူ

ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခမ်ိးေြခာက်မ များ 

လုပ်ေဆာင်

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။

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 ။

မ ေလး     ဇွန်     ၂၀

ဧရာဝတီြမစ်ေရ ဝင်ေရာက်လာြခင်းေကာင့်  ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှစ၍ 

အမရပူရမိနယ်ရှ ိ   ေတာင်သမန်အင်းေရတိုးလာရာ   ေရနည်းချနိ်ထက်         

ငှက်ေလှစီးသူ ပုိမုိများြပားလာသြဖင့် ေနစ်ဝင်ေငွရရိှလာေကာင်း ေတာင်သမန် 

ငှက်ေလှအသင်းဥက    ဦးစိုးဝင်းကေြပာသည်။

ေတာင်သမန်အင်းအတွင်း  အငှားလိက်ုငှက်ေလအှစင်းေရ ၄၃ စင်းရိှ၍ 

အလပ်ုနားရက်များြဖစ်သည့ ်စေန၊ တနဂ  ေှွင့ ်ဥပသ်ုရက်များတွင် အစင်းေရ 

၂၀ ခန်အငှားလိုက်ရပီး ကျန်ရက်များတွင ်ငှက်ေလှစီးသူနည်းပါးသည်ဟ ု

သိရသည်။

“ိင်ုငြံခားခရီးသွားရိှမှ ငှက်ေလသှမားေတ ွအဆင်ေြပတာပါ။ လက်ရိှမှာ 

ိုင်ငံြခားခရီးသွားက မရှိေသးဘူး။ ြပည်တွင်းဧည့်သည်ပဲရှိပီး သူတိုက 

ငှက်ေလှစီးတာနည်းလို အရင်လပိုင်းေတွတုန်းက ဝင်ေငွမရှိသေလာက်ပဲ။ 

ေရတက်လာမှ ဧည့်သည်နည်းနည်းေရာက်လာေတာ့ ေဈးဖိုးေလးရလာတာ 

ေပါ့။ ပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်ေလာက်မှာ            စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ခင်မာလာထွန်း သွားေရာက်ကစားသည့် 

ထိုင်းအမျိးသမီးကလပ်အသင်း 

လိဂ်ပိင်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲ

အမရပူရမိနယ်ရှိ ေတာင်သမန်အင်းေရတိုးလာရာ ငှက်ေလှစီးသူ ပိုမိုများြပားလာ

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၂၀

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်း၏ 

အသင်းေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သ ူခင်မာလာထွန်း  သွားေရာက ်

ကစားေနသည့် ထိုင်းအမျိးသမီးကလပ ်College of Asian 

Scholars အသင်းသည ်၂၀၂၂ ရာသီ ထိုင်းအမျိးသမီးလိဂ ်

ပိင်ပွဲတွင ်ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၀

အစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်  ေသာင်းကျန်းသူများသည ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ေသာ    ြပည်သူလူထုှင့ ်   တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ေနေသာ အုပ်ချပ်ေရး 

တာဝန်ရိှသမူျားအား ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှေစရန် ရည်ရယ်ချက်များ 

ြဖင့်     အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးလုပ်ရပ်များကိ ု    ေငွေကး 

ေထာက်ပံ့ကာ ေနာက်ကွယ်မှ ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်လ ံေဆာ်မ  

များြဖင့ ်အများြပည်သသွူားလာေနေသာ လမ်းမကီးများ၊ လမ်း 

များှင့် ဌာနဆုိင်ရာံုးများအား လက်လုပ်ဗံုး၊ လက်လုပ်မုိင်းများြဖင့ ်

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊     စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ခင်မာလာထွန်းအား ထိင်ုးအမျိးသမီးလဂ်ိ ချန်ပယီဆံ ု

ှင့်အတူ ေတွရစ်။

ဆူပူအကမ်းဖက်သူ လူအုပ်စုများအေနြဖင့် သာသနာေရးဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အအုံများအား လက်ပစ်ဗုံး၊ လက်လုပ်ဗုံးှင့် လက်လုပ်မိုင်းများ 

အသုံးြပ၍ အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်


