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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

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၄

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၁

ိုင်ငံေတာ်၏   ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်   ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA) 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ဒုတိယေနကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိဌုာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုးဝန်ကီး

ဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဥက    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ အဖွဲဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့ ် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ အမျိးသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးှင့်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတအီတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးမင်းေနာင် 

ှင့ ်ဒမီိကုေရစအီကျိးြပကရင်တပ်မေတာ်(DKBA) စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီး၊ အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ေစာစိန်ဝင်း၊ ေစာေကျာ်သန်းေဌးတို တက်ေရာက်ကသည်။                    စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၅ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့်  

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ် (DKBA)

ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ဒုတိယေန ေတွဆုံေဆွးေွး

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ှ်င့ ်ဒမီိကုေရစ ီ

အကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA)   စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှ ိ  ေစာစတီးတို  သေဘာတူညီချက်များကိ ု

အတည်ြပ လက်မှတ်ေရးထိုးလဲလှယ်ကစ်။

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၁

 ေပါက်ေတာ ၅ ဒသမ ၈၃ လက်မ

 ပုဏ ားက န်း ၃ ဒသမ ၃၂ လက်မ

 ြမစ်ကီးနား ၂ ဒသမ ၇၂ လက်မ

 ေြမပုံ ၂ ဒသမ ၇၂ လက်မ

 ကျိက်မေရာ ၂ ဒသမ ၆၄ လက်မ

 ေမာင်ေတာ ၂ ဒသမ ၄၄ လက်မ

 ဘုရားသုံးဆူ ၂ ဒသမ ၄၀ လက်မ

 မင်းြပား ၂ ဒသမ ၃၆ လက်မ

စစ်ေတွမိ၌ ေဝသာလေီခတ် ေရှးေဟာင်းေကးဆမီီးခွက်အား 

ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

နယ်စပ်ေဒသ၊ သမ/ေကျးလက်ှင့် တိုင်းဧရာတိုသည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၄ ဦး 

ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၈ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ဂျပန်ိင်ုင၌ံ ကျင်းပခဲသ့ည့ ်အိလုပံစ်ှင့ ်မသန်စွမ်းအားကစား 

ပိင်ပဲွတုိတွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျ



        

ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၉၀.၂

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၆.၀

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၇.၁

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၂၂

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၅၄.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၂၇

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၄၄၅

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၆၅

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၉၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၁

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၄၀၀ ၁,၀၈၀ ၈,၀၄၆,၉၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁,၃၃၀ ၃,၅၂၄,၅၀၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၁၃၅ ၉၃၁,၅၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၁ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၄၈၅ ၈,၄၈၇,၅၀၀

TMH ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၉၄ ၂၃၉,၇၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၅ ၁၂,၇၅၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၁ ၄,၉၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

စီးပွားေရးမူဝါဒေြပာင်းလဲမ  သိုမဟုတ် ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်ြဖစ်တည် 
မ သည် ိင်ုင၏ံ ိင်ုငေံရးပုစံေံြပာင်းလမဲ  ှင့ထ်က်ကပ်မကွာ လိက်ုပါေြပာင်းလဲိင်ု 
မှသာ ြပည်သူများ၏ စားဝတ်ေနေရးှင့် လူမ ဘဝများကို   ပုံေဖာ်ေပးိုင်မည ်
ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးကို ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစရန်အတွက် ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဆယ်စုှစ်ကာလ ကာြမင့်ုိင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လက်ငင်း 
လိုအပ်ချက်ှင့်   လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့ ်စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များကို 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်  ိုင်ငံေရး 
စန်ိေခ မ များကားမှ ိင်ုငံစ့ီးပွား ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
ေနသည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံ၏ လက်ငင်းလုိအပ်ချက်များြဖစ်ေသာ ငိမ်းချမ်း 
ေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ်ငန်းများအား စ်ဆက်မြပတ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး တစ်ချန်ိတည်းတွင် ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးတည်ငမ်ိမ ှင့ ်ဖံွဖိး 
တိုးတက်မ ရှိလာေစရန် အားကိးမာန်တက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 
ကီးမားေသာိုင်ငံေရးစိန်ေခ မ ှင့်အတူ   ထပ်တူလိုက်ပါလာေသာ စီးပွားေရး 
ြပဿနာများ ေြပလည်ေအာင်ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရသည် တိေုတာင်းလှေသာ အချန်ိကာလအတွင်း ိင်ုငံစ့ီးပွား 
ေရးကိ ုကပ်ကပ်မတ်မတ်ထန်ိးသမ်ိးြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ တိုးတက်မ များရိှလာ 
သည်ကို ေတွရသည်။ ယခင်ဒီမိုကေရစီအစိုးရ သက်တမ်းကာလအတွင်း ြပည်ပ 
ေချးေငွများှင့ ်ကုန်သွယ်မ လိုေငွများရှိခဲ့သည်။ တပ်မေတာ်က ိုင်ငံ့တာဝန်ကို 
ေခတ ရယူထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ပီးေနာက် ိုင်ငံေရးကိုအေကာင်းြပ၍ ဆူပူ 
ေသာင်းကျန်းမ များ ြဖစ်ေပ လာခဲ့ရာ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ   တုံဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ 
စိုးရိမ်ပူပန်မ များေကာင့ ်အပ်ေငွများကိ ု ြပန်လည်ထုတ်ယူြခင်း၊ စီးပွားေရးအရ 
တိက်ုခိက်ုရန်အတွက် ဘဏ်များရိှေငေွကးများကိ ုထတ်ုယြူခင်းှင့ ်ေငေွကးများကိ ု
သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအတိုင်း ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပေသာေကာင့ ်  ေငွေကး 
က  ကို ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ယခုအခါတွင်  ဘဏ်လုပ်ငန်းများ    ပုံမှန်လည်ပတ်ေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း 
ြပည်သမူျား၏  ပုမှံန်ေဆာင်ရက်မ ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ   အခက်အခရိှဲမ များေကာင့ ်
အသားတကျမြဖစ်ေသးေပ။ သိုေသာ ်အေြခအေနအရပ်ရပ်သည်  တြဖည်းြဖည်း 
တိုးတက်မ များရိှလာသည်ကိေုတွရသည်။ ိင်ုငံစ့ီးပွား ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် 
ကန်ုသွယ်မ လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အစုိးရပုိင်အခန်းက  ှင့် ပုဂ လိကပိင်ု 
အခန်းက  တုိရိှရာ အစုိးရအေနြဖင့် ကုန်သွယ်မ ပုိေငွများ ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ်လည်း 
ပဂု လကိ က  တွင် ကန်ုသွယ်မ လိေုငမွျားြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်။ ထိုေကာင့ ်စည်းကမ်း 
မလိုက်နာေသာ  ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများအား   အမည်မဲစာရင်းြဖင့ ်   အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေရး၊ ပံုမှန်လည်ပတ်ေရးအတွက် အစုိးရ 
အေနြဖင့ ်သတိကီးကီးထားကာ စနစ်တကျေဆာင်ရက်ခဲရ့သည်။ ိင်ုငံစ့ီးပွားေရး 
ြပန်လည်တိုးတက်လာေစရန်အတွက ်ကုန်သွယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍   အချိေသာ 
အဓကိမကျသည့ ်ကန်ုပစ ည်းများတင်သွင်းမ ကိ ုထန်ိးသမ်ိးကပ်မတ်ခဲ့ပီး လိအုပ် 
သည့် ကုန်ပစ ည်းများတင်သွင်းမ ကိ ုြပလုပ်လျက်ရိှသည်။ ထုိသုိအဘက်ဘက်က 
စနစ်တကျေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ေမလအထိ ကုန်သွယ်မ ပိုေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၁၄၀ သန်း ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ 
ယခင်လက်ထက်များက ြပည်ပသုိေပးဆပ်ရန် ေချးေငမွျားရိှေနေသးသြဖင့ ်ြပည်ပ 
သုံးေငွ ေလျာ့ကျပီး  ိုင်ငံ့ဝင်ေငွတိုးတက်ရရှိေရးအတွက ် ဆက်လက်ကိးပမ်း
ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရမည်။

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငသံည် မည်သည့အ်ေြခအေနရိှသည်ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးေကာင်းမွန် 
မှသာ အစစအရာရာ အဆင်ေြပေအာင ်ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်၍ စီးပွားေရးကိ ု
အဓိကတွန်းအားေပးေဆာင်ရက်ကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း ကျန်းမာေရး၊ 
လမူ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ိင်ုငေံရးအရ အဘက်ဘက်တွင် စန်ိေခ မ များ များစွာရိှေသာ် 
လည်း ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား လမူ စီးပွားဘဝ ြမင့မ်ားတိုးတက် 
လာေစရန်အတွက် စီးပွားေရးကိ ုအစွမ်းကုန်ြမင့်တင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက ်
ရိှသည်။  ပုဂ လိကက  တွင်   ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်မ များကို ေဆာင်ရက်ြခင်းများ 
ှင့်အတူ  ပုဂ လိကပိုကုန်လုပ်ငန်းများ   တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  အားေပး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ြပည်တွင်းစီးပွားေရး တိုးတက်လာေစရန် အားေပး 
ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်ြပည်ပသုိ ကုန်ကမ်းများတင်ပုိြခင်းထက် ကုန်ေချာများတင်ပုိ 
ိုင်ေအာင် ကိးစားကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုင၏ံ အေြခအေနကိ ုြမန်မာိင်ုငသံားများသာ အသရိှိဆုံးြဖစ်သည်။ 
ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ိင်ုငေံတာ်ကိ ုကာကွယ်ေရးတွင် ြမန်မာိင်ုငသံားများသည် 
အဓိကြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ြပည်တွင်းအားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရှိသည်ဟု 
ဆိထုားသည်။ ယခအုခါ ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ် မငမ်ိးချမ်းေသာ ြပည်တွင်းေရးကစိ များ 
ှင့ ်ြပည်ပအေရးကစိ များ၏ အကျိးဆက်များကိ ုြပည်သမူျား လက်ေတွခစံားက 
ရသည်။ ိင်ုငေံတာ်ကိ ုအချန်ိယကူာ ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေသာ် 
လည်း ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားများ လက်ငင်းအကျိးစီးပွားအတွက ် ိုင်ငံေတာ် 
အစိုးရက ပထမဦးစားေပး စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်ကိးပမ်းမ များတွင် 
အားလုံး တက်ညီလက်ည ီပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ် တိုက်တွန်းအပ်ပါ 
ေကာင်း။    ။

ိုင်ငံတိုးတက်ေစမည့် စီးပွားေရးဦးတည်

မအူပင်     ဇွန်    ၂၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  မအူပင်မိနယ်  သူေဌးကုန်း 

ေကျးရာအပ်ုစ ုေတာင်သဦူးစန်းတင့၊်  ေဒ ခင်ခင်ချိ၊ ကွင်းအမှတ် 

(၇၆၇)၊ ဦးပိင်ု ၃/၁ ရိှ လယ်ေြမ ကိုးဧကေပ ၌ သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ 

(ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်းကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပ 

သည်။

အဆိုပါ  သစ်စိမ်းေြမဩဇာထည့်သွင်းပွဲသို  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ဦးတိုးတိုးဝင်း၊  မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား  တက်ေရာက်ခဲသ့ည်။  မအပူင် 

မိနယ် ပန်းပင်စေုကျးရာှင့ ်သေူဌးကန်ုးေကျးရာတို၌ သစ်စမ်ိး 

ေြမဩဇာ ၈၄ ဧက ထည့်သွင်းစုိက်ပျိးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                              

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း 

၁။  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများကိ ုအစမ်းခန်ကာလ 

(၁) ှစ်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

  အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

    ရာထူး၊ ဌာန 

 (က)  ဦးေအာင်သိုက်ထွန်း  ပါေမာက ချပ်

   ြပည်ေထာင်စုတုိင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖံွဖိးေရးတက သုိလ်(စစ်ကုိင်း) 

   ပညာေရးှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

   နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

 (ခ)  ေဒါက်တာ သန်းထွန်း  ပါေမာက ချပ်

   ပုသိမ်တက သိုလ် 

   အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

၂။  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း ကိ ုအဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး 

ေကာ်မရှင်ုံး၊ စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ်  တာဝန်ဝတ ရားများကိ ု စတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ 

အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ ြပန်တမ်း

မအူပင်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)ထည့်သွင်းပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဒတုယိေန ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စသုေဘာတစူာချပ် 

အစိတ်အပိုင်း (၁/၂/၃)ပါ သေဘာတူညီချက်များှင့်   ပတ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ အစတ်ိအပိင်ုး(၃)မှ ဆက်လက်ေဆွးေွးရန် ကျန်ရိှသည့် 

ဇယား-၂ ပါ    ေဆွးေွးရန်အချက်များှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း 

အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတမှီ ေလလ့ာဆန်းစစ်ေဖာ်ထတ်ုစစိစ်ေရးအဖဲွ၏ ေတွရိှချက်များ 

အား ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဝင် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးဝင်းဗုိလ်ရိှန်က ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ ထိုေနာက် ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆိင်ုရာကစိ များအား 

ှစ်ဖက်ေဆွးေွးညိ  င်းကပီး သုံးရက်တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များ 

အရ သေဘာတညူခီျက်များကိ ုအတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကသည်။ 

ယင်းေနာက်     ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA) 

စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရိှ ေစာစတီးှင့် ုိင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးရာြပည့်တုိက နိဂံုးချပ်အမှာစကား 

များေြပာကားခဲ့ပီး   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ     ထုတ်ေဝသည့် 

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  ဂဏ်ုြပအခမ်းအနားစာအပ်ု၊ 

မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ ေခတ်ှင့်အညီ ြပန်လည်ြပစုထားသည့် ြမန်မာ ့

စွယ်စုံကျမ်း(အတွဲ-၁)တိုှင့် လက်ေဆာင်ပစ ည်းများအား ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                                   သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ ် (DKBA) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ဒုတိယေန  

ေတွဆုံေဆွးေွးကစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်     ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦးသည ်ဇွန် 

၂၂ ရက်တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ိုင်ငံြဖစ်သည့ ်ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံက ဦးစီးကျင်းပမည့ ် (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးှင့ ်          ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသို 

တက်ေရာက်ရန် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုမိမှ ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဖေနာင်ပင်မိသို ထွက်ခွာသွားသည်။

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အတူ      ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ိင်ုငတံကာေရးရာဦးစီးဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်စိုး 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား လိက်ုပါသွားကပီး ြမန်မာကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိးှင့ ်တပ်မေတာ်အရာရိှကီး 

များက ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌  ပုိေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး (၁၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးှင့် 

ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသို တက်ေရာက်ရန် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသို ထွက်ခွာ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွခွဲုံးဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆုံ
စစ်ေတွ   ဇွန်   ၂၁

ြပည်ေထာင်စု      ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥက      ဦးသိန်းစိုးသည ် ရခိုင် 

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ      ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ     ုံးဝန်ထမ်းများှင့ ် 

ေတွဆုံပွဲကို    ယေနနံနက်ပိုင်းက  ရခိုင် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုး     အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို     ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွဝင် ဦးေအာငေ်စာဝငး်ှင့် ေဒ ုြမဇံ၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီး 

ချပ်   ေဒ ဝါဝါထွန်း၊  ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲဝင်များ၊  ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ မိနယ် 

ေကာ်မရှင ်  အဖွဲဝင်များ၊   ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆုံပွဲတွင်     ေကာ်မရှင်ဥက    

ဦးသိန်းစိုးက ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စအီေနြဖင့ ်ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ် 

ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ုိင်မ ၊ လူဦးေရစာရင်းေကာက်ယူပီးစီးမ ၊ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ မှန်ကန်စွာြပစုေရး 

ဆိုင်ရာများ၊ PR စနစ်ြဖင့် ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေြပာင်းလဲကျင်းပေပးမည့်   အေြခအေန၊ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ      ြပစုရာတွင ်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ် 

တိုင်းအစိုးရအဖွဲများှင့်      ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ပါတီများကို ဥပေဒှင့် 

အညစီစ်ေဆးေနမ ၊ ပါတမီျားကိ ုစစ်ေဆး 

ေနြခင်းသည်လည်း ေနာင်ေရးေကာက်ပဲွ 

များတွင်    မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖစ်ိုင်ေရး 

အတွက်   စစ်ေဆးေနမ ၊  ေရးေကာက်ပွ ဲ

အတွက် အမှားအယွင်းမရှိေအာင် စီစ် 

ေနမ ၊  ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်  လိုအပ်ပါက 

မဲုံများ ထပ်မံတိုးချဲိုင်ေရး၊  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စမှီ ေရးေကာက်ပဲွ 

ထပ်မံကျင်းပုိင်ေရး တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ေနသည့်အတွက်     ဌာနဆိုင်ရာများက 

ပူးေပါင်းပါဝင ်    ေဆာင်ရက်ေပးကရန ်

ကိစ များကို ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်       ရခိုင်ြပည်နယ  ်

ေရးေကာက်ပွဲအရာရှ ိ   ဦးသူရိန်ထွဋ်က 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွံုးများ၏ 

ဝန်ထမ်းများခန်အပ်ထားမ ၊ ုံးအေဆာက် 

အအုေံြမေနရာရရိှမ ှင့ ်  မစဲာရင်းြပစရုန် 

အတွက် လိအုပ်ေသာလဦူးေရစာရင်းြပစ ု

ပီးစီးမ ကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်တာဝန်ခ ံေဒ ြုမဇကံ ြဖည့စွ်က် 

ေဆွးေွးတင်ြပသည်။ ေဆွးေွးတင်ြပချက် 

များအေပ  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥက   က ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး 

ပီး နဂိုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   ှင့်       အဖွဲသည် 

စစ်ေတွမိ၌    ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ ေဆာက်လပ်ုရန်အတွက် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွသုိ တင်ြပေတာင်းခံ 

ထားသည့်  ေြမေနရာသိုလည်းေကာင်း၊   

ြပည်နယ်       ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲုံး၊ စစ်ေတွခိုင်  ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှငအ်ဖဲွခဲွံုးှင့်   စစ်ေတွမိနယ် 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွံုးများသုိ 

လည်းေကာင်း သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး လိအုပ်သည်များကိ ု မှာကားခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                          သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

စစ်ေတွ    ဇွန်   ၂၁

သမိုင်းသုေတသီေကျာက်စာဝန ်     ဦးစံေရ ဘု 

ထန်ိးသမ်ိးထားခဲေ့သာ ေဝသာလေီခတ် ေရှးေဟာင်း 

ေကးဆီမီးခွက်အား        လက်ခံထိန်းသိမ်းခဲ့သည် ့

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်       အဖွဲဝင ်

ေဒ ုြမဇံ၊  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီး

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်ှင့ ် ြပတိုက် 

ပညာရှင် ဦးတင်ေအာင်စုိး   ( န်ကားေရးမှး-ငမ်ိး)

တိုက ရခိင်ုြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ် 

ပဲွကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုးက  စစ်ေတွမိ   ဦးဥတ မခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးေအာင်ေစာဝင်း၊    ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်   ေဒ ဝါဝါထွန်း၊ 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ြပည်နယ် 

ယ်ေကျးမ အေမအွှစ်များထန်ိးသမ်ိးေရး ေကာ်မတ ီ

ဝင်များှင့ ်ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၁

လူမ ေရးပညာဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင် 

ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ယေနနနံက် ၉  နာရခဲွီတွင် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့်     ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

စုေပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်၊ 

ဌာနဆိင်ုရာ အရာရိှကီးများ၊ တာဝန်ရိှသမူျား၊ နည်းြပ 

များှင့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လမူ  

ေရးပညာှင့ ် လူမ ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးသည ်မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏ ဦးစားေပး 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊   အေရးကီးသည့ ်

လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်သည့်အတွက်   က မ်းကျင် 

စစ်ေတွမိ၌ ေဝသာလီေခတ် ေရှးေဟာင်းေကးဆီမီးခွက်အား ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
ဦးစွာ ေဝသာလေီခတ် ေရှးေဟာင်းေကးဆမီီးခွက် 

အား ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွဝင် 

ေဒ ုြမဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်ှင့ ်

ြပတိုက်ပညာရှင ်  ဦးတင်ေအာင်စိုးတိုက     ရခိုင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ ရခိုင် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းက 

လက်ခံရယူပီး ရခိုင်ယ်ေကျးမ အကအဖွဲက ဆီမီး 

ခွက်အက ြဖင့် ကြပေဖျာ်ေြဖကသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  ေကျးဇူးတင် 

စကားေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်         ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ေဒ ုြမဇံှင့်      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်တိုက ဂုဏ်ြပဝမ်းေြမာက်စကား

ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန     န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)     ြပတိုက်ပညာရှင ်

ဦးတင်ေအာင်စုိးက အလှရှင်မိသားစုကုိယ်စား လှဒါန်း 

ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ရခုိင်ြပည်နယ်ယ်ေကျးမ အကအဖဲွ 

က သ င်ဒိင်ုအကြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ မဟာွယ်အက 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ကြပေဖျာ်ေြဖက သည်။

အဆုိပါ ေဝသာလီေခတ်   ေကးဆီမီးခွက်သည် 

ေအဒီ ၃ ရာစုှင့် ၈ ရာစုအကား ေဝသာလီေခတ် 

တွင်  ေကးဝါြဖင့် သွနး်ေလာငး်ခ့ဲပီး  ေအာက်ခံခံု 

ေြခရင်းမှ အပ်ုဦးစွန်းအထ ိကိုးလက်မ အြမင့်ရိှကာ 

ေအာက်ခံခံုေပ တွင် “ အယနာ ေကာင်းမ ေတာ”် ဟ ု

ရက ဝဏ  အက ရာြဖင့် ေရထိုးထားသည့် ေရှးေဟာင်း 

သမိုင်းဝင်လက်ရာတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

လူမ ေရးပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ 

ဝန်ထမ်းများ ေမွးထတ်ုရန်လိေုကာင်း၊    က မ်းကျင်မ  

ဆိရုာတွင် စတ်ိေနစတ်ိထားသည်လည်း    အေရးကီး 

ေကာင်း၊ ြပည်သူများ၏အခက်အခဲများကို ကူညီ 

ေြဖရှင်းရာတွင ်   လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ(်Ethics)

များှင့အ်ည ီကဏုာစတ်ိ၊ ကုိယ်ချင်းစာစတ်ိတုိြဖင့် 

အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ေကာင်း၊ ယေနသင်တန်းမှ 

ပိုချသွားမည့် လူမ ေရးပညာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

သင်ခန်းစာများ၊ အေတွအကံများကို  အေြခခံ၍  

လမူ ဝန်ထမ်းလပ်ုငန်းရပ်များှင့ ်လမူ ေရးဝန်ေဆာင် 

မ များ     ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ      ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ၊ 

အရည်အချင်းြပည့်ဝ၍    လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ေသာ၊      

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေသာ၊ ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာ 

ရမည့် ကျင့်ဝတ်ှင့်ညီွတ်ေသာ လူမ ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီးက လမူ ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ၊ ကုဏာ၊ 

အကင်နာ စသည့ ်နာ (၅) နာှင့အ်ည ီြပည်သူအကျိး 

ြပလပ်ုငန်းများကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်းြဖင့ ်မမိဌိာန၊ 

မမိ ိိင်ုငအံတွက် အကျိးြပိင်ုေသာ ဝန်ထမ်းေကာင်း 

များြဖစ်ေအာင ်       ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါသင်တန်းကိ ုဇွန် ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထ ိ

ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းသားစုစုေပါင်း ၂၇ ဦး 

တက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း၊ သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ြခင်း 

ြဖင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လူမ ေရးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခံယူ 

ချက်၊ အသိပညာများ ြပည့်ဝလာပီး လူမ အကျိးြပ 

လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုြမင့်တင်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                             သတင်းစ်

ဒဂုံေတာင် ဇွန် ၂၁

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီ

အေြခခအံားကစားသင်တန်း ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

သဃ  န်းက န်းပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ်ရိှ ပညာေနြခည်ခန်းမေဆာင်၌ 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ သဃ  န်းက န်းမိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    မိနယ် 

အားကစားှင့်ကာယပညာေကာ်မတီဥက    ဦးလှမျိးက အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါသင်တန်းကိ ုဇွန် ၂၂ ရက်မှ ဇလူိင်ု ၂၃ ရက်အထ ိတစ်လကာ 

သင်ကားပုိချေပးမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းတွင် တုိက်ကွမ်ဒုိ၊ ေဘာလုံးှင့် 

ေအိုးဗစ်အားကစားနည်းများပါဝင်ကာ     အားကစားနည်းများကိ ု

ရက်သတ  တစ်ပတ်လ င် သံုးရက်တိတိ နံနက် ၆ နာရီခဲွမှ ရှစ်နာရီအထိ 

သင်ကားပိုချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

တိုက်ကီး  ဇွန်  ၂၁

ရန်ကုန်       ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

တိက်ုကီးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   ဦးစီးဌာနမှ 

တာဝန်ရိှသမူျားက ေကျးရာဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း    စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်         ရှင်းလင်းြခင်းှင် ့      

ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း   လုပ်ငန်း 

များကို ဇွန် ၁၀ ရက်မှ ၂၀ ရက် 

အထိ   သက်ဆိုင်ရာေကျးရာများ 

အလိက်ု   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

တုိက်ကီးမိနယ်   ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိး တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး      ေဒ စုသီတာလင်းှင် ့

ဝန်ထမ်းများက    ေကျးရာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း   စီမံကိန်း 

များအလိုက ်     သတ်မှတ်အချနိ် 

ကာလအတွင်း အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  ရှင်းလင်း   

ေဆွးေွးကသည်။      ေကျးရာ    

ေကာ်မတီဝင်များအား    ေကျးရာ 

ြပည်သူများ၏    အများသေဘာ 

ဆ ှင့်အည ီ ေရးချယ်အတည်ြပ 

ဖွဲစည်းေပးခဲ့ေကာင်း         သိရ 

သည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ေကာ့ေသာင်း  ဇွန်  ၂၁

ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၌ ၂၀၂၂ခုှစ ်မိုးရာသီ   တိရစ ာန်အစာပင် 

စိုက်ပျိးြခင်းအစီအစ်အရ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနက ေကာေ့သာင်းမိနယ်  

ေရ ြပည်စုိးေကျးရာအုပ်စု   ေရ ြပည်စုိးေကျးရာရိှ ေတာင်သဦူးထင်ေကျာ်  

စိက်ုပျိးထားေသာ ေနဗယီာြမက်ှင့ ်ိစုြီမက်တစ်ဧကအား ေဒသဆိင်ုရာ 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်

အတူ ယေနနံနက်ပိုင်းက ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ကသည်။

အဆုိပါ တိရစ ာန်အစာပင်ြဖစ်သည့် ေနဗီယာြမက်ှင့်ုိစီြမက်များ 

စိုက်ဧကသည ် ေကာ့ေသာင်းမိနယ်အတွင်း ၁၄ ဒသမ ၈၅ ဧကခန်  

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဖိးပိုင်ဦး(ြပန်/ဆက်)

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ မိုးရာသီ အေြခခံ

အားကစားသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

စီမံကိန်းများ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့်

ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၌ 

မိုးရာသ ီတိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိး



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၁

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ   ဗဟို 

ေကာင်စီ    ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး(၂၀၂၂)ကို 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ 

ဒက ိဏသရီိမိနယ်ရိှ ြမန်မာိင်ုငစံစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲ ဗဟုိဌာနချပ်ံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားသုိ ြမန်မာိင်ုငစံစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖဲွဗဟိေုကာင်စဦက    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးစန်ိဝင်း 

(ငမ်ိး)ှင့ ်ဗဟိအုမ ေဆာင်အဖဲွဝင်များ၊ ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)မှ  ဗဟိေုကာင်စဝီင်  တပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများ တက်ေရာက်ကပီး တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များမှ ဗဟုိေကာင်စီဝင်များက ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့် 

စနစ်ြဖင့်  တက်ေရာက်ကသည်။

ရည်ရယ်ချက(်၄)ရပ်ကိုအေြခခံ

ေရှးဦးစွာ သဘာပတိ ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်း

ေဟာင်းအဖဲွဗဟိေုကာင်စဦက    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

စိန်ဝင်း(ငိမ်း)က    ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲကို   ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသား 

စည်းလံုးညီွတ်မ မပိကဲွေရး၊ အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့ ်တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ 

လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊  တန်းတူပိင်တူဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ အမျိးသား 

ကာကွယ်ေရးှင့ ်       လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

တပ်မေတာ်၏ အရန်အင်အားများအြဖစ် တာဝန်သသိ ိ

ြဖင့ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွဝင် 

များ စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့ ်အချင်းချင်းအြပန်အလှန် 

အကူအညီေပးရန်၊    ိုင်ငံေတာ်အကျိးြပလုပ်ငန်း 

များတွင် စစုည်းညွီတ်စွာြဖင့ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန် 

ဆိုသည့်  ရည်ရယ်ချက(်၄)ရပ်ကို    အေြခခံလျက် 

ဖဲွစည်းထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငစံစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းအဖွဲသည်    ပါတီိုင်ငံေရးအေှာင်အဖွဲ 

လှည်းကူး   ဇွန်   ၂၁

ရန်ကုန်     ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

လှည်းကူးမိနယ ်    ေကျးလက ်

ေဒသ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ှင့်   အေသးစားစက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို    ပူးေပါင်း 

ထန်းတပင်   ဇွန်   ၂၁

ထန်းတပင်မိနယ်၌ သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ(ပိက်ုဆေံလ ာ်)ထယ်ထိုး 

ေြမြမပ်ြခင်း      အခမ်းအနားကို     

ယေနမွန်းလဲွပုိင်းက ေအာင်မဂ  လာ 

ေကျးရာအုပ်စုရှိ     ေတာင်သူ 

ဦးြမင်စုိ့း၏လယ်ကွက်၌ ကျင်းပ 

သည်။ 

အဆိုပါ    အခမ်းအနားသို 

ေတာင်ငူခိုင ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက    ဦးစန်းလ  င်၊        ခိုင် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန    ဦးစီးမှး 

ဦးြမတ်မင်းေထွးှင့်    တာဝန်ရိှသ ူ

များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ    (ပိုက်ဆံ 

ေလ ာ်)စိက်ုပျိးေရးနည်းလမ်းများ

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းများ 

ဝင်ခွင့်အတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့် ေကညာချက်အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်း ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင ်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 

ေနထုိင်ရာေနရာများတွင် လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့်လုပ်ငန်း 

များတွင် လည်းေကာင်း တရားဝင်ထုတ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင်)အား (၁-၄-၂၀၂၂) 

ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့ ်ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အစား ေထာက်ခံစာ 

များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတ ုကိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာြခင်း

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်မာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီး 

ဌာနေအာက်ရှိ ေဆးတက သိုလ်များှင့် ေဆးပညာှီး ယ်တက သိုလ်များတွင်ဖွင့်လှစ်မည့်  ဘွဲလွန် 

ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်းများ၊   ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများှင့်  ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများသို 

ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ြ်ပည့စ်ုပံါက မမိတိက်ေရာက်လိေုသာ တက သိလ်ု 

များသို ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ေ်လ ာက်လ ာများကိ ု(၁၉-၈-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ တိက်ုိက်ု 

ေပးပို ေလ ာက်ထားိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ Facebook Page ှင့် Website တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ုများ၏ Website များတွင်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲဗဟိုေကာင်စီ ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး(၂၀၂၂) ကျင်းပ

ကင်း ပီး    မမိတိိုကိုယ်တိင်ု   ဆ ြပေလ ာက်ထားသည့ ်

အဖွဲဝင်များြဖင့ ်      ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

အမျိးသားအကျိးစီးပွား  ကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်း 

များကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဂုဏ်သိက ာရိှရိှ ေဆာင်ရက် 

ေနသည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုအဖွဲကီး၏ အေြခခံသည် မိနယ်စစ်မ 

ထမ်းေဟာင်းအဖွဲများပင်ြဖစ်ေကာင်း၊      မိနယ် 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲများ၏           အရည်အေသွး 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်မှသာ  တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းကီးကပ်ေရးအဖွဲများ တိုးတက်

ေကာင်းမွန်မည်ြဖစ်သကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်း

ေဟာင်းအဖွဲကီးလည်း   ဖွံဖိးတိုးတက်မည်ြဖစ ်

သည့်အတွက်  တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းကီးကပ်ေရးအဖွဲများ၊   မိနယ်စစ်မ ထမ်း

ေဟာင်းအဖွဲများအေနြဖင့ ် စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ 

ကီး၏ ရည်ရယ်ချက်(၄)ရပ်၊  ေရှလပ်ုငန်းစ်(၇)ရပ်၊ 

လုပ်ငန်းက  ကီး(၅)ရပ်ကို     ေအာင်ြမင်ေအာင ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားကရန် လုိအပ် 

သကဲသ့ို ညလီာခ ံ(၂၀၂၁) တွင် တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်၏ လမ်း န်မှာကားချက်များကိလုည်း 

တစိုက်မတ်မတ်    လိုက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊    ယခုအခါ    

ိင်ုငေံတာ်ကာကွယ်ေရးှင့ ်လုံ ခံေရးတာဝန်များကိ ု

တပ်မေတာ်ှင့်ပူးတွဲ၍   ထမ်းေဆာင်ေနကရသည့ ်

အတွက်  မိမိအေနြဖင့ ်များစွာေလးစားဂုဏ်ယူမိပါ 

ေကာင်း၊ လက်ရိှြဖစ်ေပ ေနသည့်အေြခအေနများကုိ 

သုံးသပ်လျက် တာဝန်ေပးအပ်လာသည့အ်ခါ တာဝန် 

ယူုိင်ရန်အတွက်လည်း တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းလိက်ုေသာ် 

လည်းေကာင်း   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနကရမည ် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းကီးကပ်ေရးအဖဲွများတွင် လပ်ုငန်းအဖဲွများ 

ဖွဲစည်းေရး၊    နယ်ေြမကီးကပ်ေရးတာဝန်ခံများ 

ခန်အပ်ေရးှင့ ် လစ်လပ်တာဝန်ေနရာများကိ ု ပူးတဲွ 

ထမ်းေဆာင်ေရးစာတမ်းအား ဗဟိုအမ ေဆာင်အဖွဲ  

အတွင်းေရးမှးက ဖတ်ကားတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် စစ်မ  

ထမ်းေဟာင်းကီးကပ်ေရးအဖွဲများှင့ ်    မိနယ် 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွများ၏   ေဆာင်ရက်ချက်များ၊  

စစ်ေဆးေတွရိှချက်များှင့ ်လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက် 

များအေပ   ဗဟိုအမ ေဆာင်အဖွဲ ဒုတိယဥက   များ 

ှင့် အဖွဲဝင်များက သုံးသပ်ေဆွးေွးကသည်။

ဆက်လက်၍ ဗဟိအုမ ေဆာင်အဖဲွ ဘ  ာေရး 

မှးက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်     ရသုံးမှန်းေြခ 

ေငွစာရင်းကိ ု  ဖတ်ကားြခင်း၊ အတည်ြပြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ကပီး တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမ ှ

ဗဟုိေကာင်စီဝင်များှင့် ဗဟုိေကာင်စီဝင် တပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများက ၎င်းတို၏လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက် 

အစီရင်ခံစာများကို     ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ဖတ်ကားတင်ြပြခင်းများ ေဆာင်ရက်ကပီး ေဆွးေွး 

တင်ြပမ များှင့ပ်တ်သက်၍ ဗဟိအုမ ေဆာင်အဖဲွဝင် 

များက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးြခင်း၊ တက်ေရာက် 

လာသူများက      အေထွေထွေဆွးေွးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

ထိုေနာက်  တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်စစ်မ ထမ်း 

ေဟာင်းကီးကပ်ေရးအဖွဲတွင ်   လုပ်ငန်းအဖွဲများ 

ဖွဲစည်းေရး၊    နယ်ေြမကီးကပ်ေရးတာဝန်ခံများ 

ခန်အပ်ေရးှင့ ်လစ်လပ်တာဝန်ေနရာများကိ ု ယာယ ီ

ပူးတဲွထမ်းေဆာင်ေရးတိုှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်စာတမ်း 

များကိ ုအတည်ြပြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ဆုံးြဖတ် 

ချက်ချမှတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ကပီး သဘာပတိ 

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ ဗဟိုေကာင်စီ 

ဥက    ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးစန်ိဝင်း(ငမ်ိး)က နဂိုံးချပ် 

အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

လှည်းကူးမိနယ်၌ မုန်အမျိးမျိးြပလုပ်နည်းသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ကျင်းပေသာ မန်ုအမျိးမျိးြပလပ်ု 

နည်းသင်တန်းဆင်းပွဲကိ ု  ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီတွင်   လှည်းကူး 

မိနယ်   ေကျာက်အိုင်ေကျးရာ 

ဓမ ာုံ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ  မိနယ်ေကျးလက်

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး ေဒ သ ာစိုးက  သင်တန်း 

ဆင်းအမှာစကား  ေြပာကားပီး 

တာဝန်ရိှသမူျားက သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများကုိ သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတ်များ ေပးအပ်သည်။

အဆိုပါ           သင်တန်းသို 

ေကျာက်အိင်ုေကျးရာှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ေကျးရာများမှ သင်တန်းသား  

သင်တန်းသ ူ၁၅ ဦး တက်ေရာက်ခဲ ့

ပီး မုန်အမျိးမျိးြပလုပ်နည်းများ

ကုိ စာေတွလက်ေတွ   ရက်သတ  

တစ်ပတ်ကာ     သင်ကားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။   ဉာဏ်ဟိန်း

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ထယ်ထိုးေြမြမပ်ြခင်း ကျင်းပ

ှင့်ပတ်သက်၍ မိနယ်စိုက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှး  ဦးကိကုိစုိုး 

က ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာသ ူ

များက  သစ်စမ်ိးေြမဩဇာပင်များ 

အား လယ်ထွန်စက်ြဖင့် ထယ်ထိုး 

ေြမြမပ်ြခင်းကုိ   ေလ့လာကည့်  

သည်။  ထန်းတပင်မိနယ်တွင် 

ေကျးရာအုပ်စု ၁၃ စုအတွင်း 

ေတာင်သ ူ၁၁၇ ဦးြဖင့် စိက်ုဧရယိာ 

၃၅၇ ဧက စိက်ုပျိးထားရိှေကာင်း 

သိရသည်။               ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

(ယမန်ေနမှအဆက်)
စည်းမျ်းစည်းကမ်း အသင်းအဖွဲရဲစိတ်ဓာတ်

အားကစားတစ်မျိးရဲပိင်ပဲွတိင်ုးမှာ သတ်မှတ် 
တဲ ့စည်းမျ်းစည်းကမ်းေတ ွပါလာစမြဲဖစ်ပါတယ်။ 
အားကစားသမားတိုင်းဟာ မပျက်မကွက် မေမ့ 
မေလျာလ့ိုက်နာရပါတယ်။ အားကစားလပ်ုြခင်းဟာ 
စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာမှာ ိုးကားတက်က ပီး ထက်ြမက် 
ေနတာေတွရပါတယ်။ အကံeာဏ်ေတွကုိ လက်ခံ 
ိင်ုစွမ်း၊ ကိဆိတုဲစ့တ်ိထားရိှလာကတယ်။ တစ်ဦး 
ရဲအရည်အချင်းကိ ုတစ်ဦးက တန်ဖိုးထားေလးစား 
ေလရိှ့ကတယ်။ ှစ်ေယာက်ကစ၊ ဆယ့တ်စ်ေယာက် 
ထ ိကစားသမားေတွပါဝင်တ့ဲ အားကစားပဲွေတွမှာ 
အသင်းအဖဲွရဲစိတ်ဓာတ် (Team Spirit)၊ ကစားေဖာ် 
ကစားဖက်စိတ်ဓာတ်ကို  တည်ေထာင်ေပးိုင်ပါ 
တယ်။   သိပ ံသေဘာတရားနဲ    လက်ေတွသံုးြခင်း 
အားြဖင့ ်   တစ်ဦးနဲတစ်ဦး    အချတိ်အဆက်မိမိ 
နားလည်မ ေတွရရှိေစပါတယ်။      အမူအကျင့်၊ 
အေလအ့ထနဲ  သေဘာထားေတကွိ ုေမေ့နလိုမြဖစ်၊ 
ဒီလိုအေလ့အထေတွကို၊ အေြခခံေကျာင်းေတွက 
တက သုိလ်ေရာက်သည်အထိ      ပွားများေအာင်၊ 
တုိးတက်ေအာင်လပ်ုကရမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်  လူထု 
ထဲေရာက်သွားမယ်ဆုိရင်လည်း ဒါေတွပါသွားရမယ်။  
ဒီလိုနားလည်မ အြပည့်နဲ      အတူတကွပူးေပါင်း 
ကစားြခင်းဆိတုဲစ့တ်ိထားဟာ    လက်ေတွေြမြပင် 
လူဘဝေလ ာက်လှမး်ကတ့ဲအခါ အလွန်တာသွား၊ 
အခရာကျတာေတွရပါတယ်။ ဘယ်လုိအားကစား 
မျိးမဆိ ု ကိတင်ြပင်ဆင်မ ေတ ွ လပ်ုကရပါတယ်။ 
အထပ်ထပ်အခါခါ           ေလ့ကျင့်ကရပါတယ်။ 
ေခါင်းေဆာင်ရဲအရည်အေသွး အရည်အချင်းေတကွိ ု
အားကစားက ေဖာ်ေဆာင်ေပးေလရိှ့တယ်။အားကန်ု 
ေလ့ကျင့်ကရပါတယ်။   သည်းညည်းခံစိတ်ရှိရပါ 
မယ်၊  ဇွဲေကာင်းရမယ်ဆိုတာ သူတိုနားလည်က 
ေတာ့ ဘဝခရီးမှာ အေထာက်အကူြပေတာ့တာပါပဲ။

လုပ်ငန်းခွင်ထဲေရာက်တဲ့အခါ
လူေလာကလုပ်ငန်းခွင်မှာ လူမျိးစုံ၊  အေတွး 

အေခ အြမင်မျိးစု၊ံ အထက်ေအာက်ဆက်ဆမံ ေတ၊ွ 
စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊    စံသတ်မှတ်ချက်ေတွရှိတဲ ့
လုပ်ငန်းခွင်ထဲေရာက်တဲ့အခါ  အားကစားလုပ်တဲ ့
သေူတဟွာ ပိ၍ုအဝံင်ခွင်ကျြဖစ်တာ ေတွရတယ်လို 
ဆိုပါတယ်။  လုပ်ငန်းခွင်ေတွမှာ  တင်းမာမ ေတွနဲ  
စိန်ေခ မ ေတွရှိတဲ့အခါ    အခက်အခဲြပဿနာေတွ 
ကံလာတဲအ့ခါမှာ စတ်ိေအးလက်ေအးထား၊ အလပ်ု 
ကိုေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်နဲ  ထမ်းရက်၊ ဘယ်အေကွမှာ 
ဘယ်လုိတက်နဲေလှာ်ရမယ်။   ဘယ်လုိဂီယာထုိးရ 
မယ်ဆုိတာ သူတုိပုိသိကတယ်လုိလည်း ဆုိပါတယ်။

ပံးဖိုမေမ့ပါနဲ
အားကစားပီသသူတစ်ဦးဟာ      ပိင်ပွဲတိုင်း 

အမတဲမ်းိင်ုရမယ်လို ခယံထူားြခင်းမရိှ။ ထိကုဲသ့ိုပ ဲ
ပိင်ပဲွတုိင်း  အမဲတမ်း းံမေနဘူးဆုိတာလည်း သိက 
တယ်။    ံးေတာ့မယ့်အေရး   ြမင်ေနတာေတာင ်
စိတ်ဓာတ်မကျ၊ စိတ်ထားမယုိမယွင်းတ့ဲ စိတ်ထား 
ပဲြဖစ်ပါတယ်။ အားကစားလုပ်ြခင်းမှရတ့ဲ သင်ခန်းစာ 
တစ်ခုကေတာ့ အတိတ်ကအမှားမျိး ေနာက်ထပ် 
မမှားဖိုဆိတုာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ အားကစားယှ်ပိင်ပဲွ 
ေတွဟာ ေကျာင်းေတွ၊ ေကျးရာဘုန်းကီးေကျာင်း 
ေတွနဲ    တက သိုလ်ေကာလိပ်ေတွမှာ   လ မ်းရင ်
စိတ်ချမ်းသာစရာေကာင်းပါပီ။  ေကျနပ်ေလာက် 
တဲ့အဆင့်ကို           ေရာက်ပီလို   ေြပာိုင်ပါတယ်။ 

ဘာေကာင့်ေြပာိုင်ရလဲဆိုရင်−
ဖွံဖိးပီးိုင်ငံေတွမှာ   အိုင်ကျ (IQ)ြမင့်သလိ ု

တိုးတက်မ ေတရိှွခဲပ့ါတယ်။ အများအားြဖင့ ်ဂဏန်း 
ေပါင်းစက်မှာ   အာုံစိုက်ေနကပါတယ်။   လိုအပ် 
တာထက် ေလာဘေတွကီးေနတယ်ဆုိတ့ဲ အဓိပ ာယ် 
ြဖစ်ပါတယ်။  မိသားစုတန်ဖိုးနဲ      ြပည်သူလူထ ု   

မိဘ၊ ဆရာ ေကျာင်းသားလူငယ်များ ေလာကကို အလှဆင်ရာဝယ်…

အားကစားလိုက်စားသူတိုဟာ ကျန်းမာေစတဲ့အစားအေသာက်ရဲ 
အေရးကီးပု၊ံ အနားယအူပ်ိစက်ြခင်းရဲ အေရးကီးပုကံိ ုသရိှိလာကတယ်။ 
ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုယုံကည်မ ၊    ကိယ်ုကျင့စ်ိက်ုလက ဏာေကာင်းမွန်ေရး၊ 
တာဝန်ယမူ ၊    ေခါင်းေဆာင်မ စွမ်းရည်ဖံွဖိးေရး၊   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     
စတ်ိထားေပ ေပါကေ်ရး၊ ထူးြခားတဲစ့်းစားဆငြ်ခင်မ ၊ အနစ်နာခမံ ၊ ိင်ုင ံ
သားတစ်ေယာက်ရဲအဓပိ ာယ်၊ ိင်ုငခံျစ်စတ်ိ    အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ေတ ွ
ကိုလည်း အားကစားတစ်မျိးမျိးြပလုပ်ြခင်းက ရိုင်တာေကာင့် ြမန်မာ 
အေြခခံပညာေကျာင်း၊ ေကာလိပ်နဲ တက သိုလ်ေတွမှာ စာသင်ချနိ်အပီး 
ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားအားကစားနည်းေတွကို လုပ်ကြခင်းြဖင့်  ေလာကကို 
အလှဆင်ေပးရာေရာက်ပါတယ် 

 ေဒါက်တာ ေမာင်ေကျာ်၊ ပါေမာက ချပ် (ငိမ်း)

အချင်းချင်း ကညူီိင်ုးပင်းေပါင်းသင်းကတဲ ့တန်ဖိုး 
ေတ ွေမေ့နတတ်ကပါတယ်။ ပံးဖိုေမေ့နတဲသ့ေူတ ွ
ရိှေနတတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ေမတ ာတရား 
ေရှထားပီး ဆက်ဆံဖိုေမ့ေနတတ်ပါတယ်။

ဂျပန်အမျိးသမီး    မာရသွန်ေရ တံဆိပ်ဆုရှင် 
တာကာဟာရှိနာအာကိ ု (Takahas Shi Naoko) 
ဟာ မျက်ှာေလး ပံးကာ “က န်မပန်းတိုင်ဆုံးထိ
ေရာက်ိုင်ြခင်းမှာ          များစွာေသာပရိသတ်ရဲ 
အကူအညီအေထာက်အပံ ့ အားေပးမ ေကာင့်ြဖစ ်
ပါတယ်။  ေကျးဇူးတင်ပါတယ”် လို ုပ်သံသတင်း 

ေထာက်ကုိ ေြဖလုိက်ပါတယ်။ ဂျပန်အားကစားသမား 
များဟာ   ေယဘုယျအားြဖင့ ်  တိုင်းြပည်အတွက ်
ယှ်ပိင်ြခင်းမဟုတ်။ များစွာတိုေမ ာ်လင့်သည်မှာ 
အားကစားပဲွေတကွ ဂျပန်လမူျိးတိုရဲ သွင်ြပင်စိက်ု 
လက ဏာကို ေကာင်းသည်ထက်ေကာင်းေအာင ်
ြပသရန်ြဖစ်ေကာင်းလို ဆိုပါတယ်။
မီတာတစ်ရာေြပးပွ ဲကမ ာ့စံချနိ်တင်သူများ  

မတီာတစ်ရာ ကမ ာစ့ခံျန်ိတင်သ ူဂျေမကာိင်ုင ံ
သား ယူစိမ်းဘို  (Usain Bolt)ဟာ  အရပ်ြမင့်ြမင့ ်
သန်မာထွားကိင်းသူ၊ ၂၀၀၉ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ 
ရက်ေနက ဂျာမနီိင်ုင ံဘာလင်အားကစားကွင်းမှာ 
မတီာတစ်ရာအေြပးပိင်ပဲွကိ ု၉ ဒသမ ၅၈ စက န်နဲ  
ကမ ာစ့ခံျန်ိကိ ုတင်ခဲပ့ါတယ်။ ယေနအထ ိသူစခံျန်ိ 
ကို ချိးိုင်သူမရှိေသးပါဘူး။  ပိင်ဘက ်ဂျေမကာ 
ိုင်ငံသား    ယိုဟန်ဘလိတ်     (Yohan Blake) နဲ  
အေမရိကန်ုိင်ငံသား  တုိက်ဆမ်ေဂး(Tyson Gay) 
က ၉ ဒသမ ၆၉ စက န်စံချနိ်မှာပဲ   ရှိေနပါတယ်။ 
ဒီလုိတာတုိပိင်ပဲွမှာ အကူြပေလတုိက် ကန်သတ် 
စံ န်းဟာ တစ်စက န်  ၂ မတီာထက် မပိေုစရပါဘူး။ 
အားကစားကွင်းထဲမှာ အယ်နီမိုမီတာ (Anemo- 
meter)နဲ  တိုင်းတာြဖစ်ပါတယ်။ ယူစိမ်းဘို ကမ ာ့ 
စခံျန်ိတင်ခဲတ့ဲ ့ဘာလင်အားကစားကွင်းမှာ အကြူပ 
ကန်သတ်ေလတိုက်စံ န်းဟာ တစ်စက န်   သုည 
ဒသမ ၉ မတီာ ရိှခဲတ့ာေကာင့ ်သူစခံျန်ိဟာအံမ့ခန်း 
ေလာက်စရာြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

အမျိးသမီးမီတာတစ်ရာေြပးပွဲမှာ ကမ ာ့စံချနိ် 
တင်ခဲ့သူ      သုံးဦးရှိခဲ့ပါတယ်။    ုရှားိုင်ငံသ ူ
အရီနာပရီဗာလိုဗာဟာ ၁၉၉၄ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၆ 
ရက်ေနက ဘာလင်အားကစားကွင်းမှာ မီတာတစ်ရာ 
အေြပးပိင်ပွဲကိ ု၁၀ ဒသမ ၇၇ စက န်နဲ  စံချနိ်တင် 

ကာ  ကမ ာ့အြမန်ဆုံးေြပးခဲ့သ ူအမျိးသမီး၊  သူရဲ 
စံချနိ်ကို   ချိးိုင်ခဲ့သူှစ်ဦးဟာ  ဂျေမကာိုင်ငံသ ူ

အီလ်လိန်းသွမ်ဆမ်-ဟီရာ   (Elaine Thomson– 
Herah) ဟာ  ဂျပန်ိုင်ငံ  တိုကျိ အားကစားကွင်း 

မှာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေနက ၁၀ ဒသမ 
၅၄ စက န်နဲလည်းေကာင်း၊   အေမရိကန်ိုင်ငံသ ူ
ဖေလာရင့်ဂရစ်ဖက်သ်ဂျိင်နာ (Florence Griff-

eth- Joyner) ဟာ အေမရိကအင်ဒီယာနာပိုလစ ်
(INDIANAPOLIS) အားကစားကွင်းမှာ ၁၀ ဒသမ 
၄၉ စက န်နဲ  ေြပးခဲ့တဲ့စံချနိ်ဟာ ယေနအထိ စံချနိ် 
မကျိးေသးတာ ေတွရပါတယ်။ 

အံ့ဩဖွယ်ရာေကာင်းတာက     မီတာတစ်ရာ 
အေြပးပိင်ပွဲမှာ  ကမ ာ့စံချန်ိတင်သူ   အမျိးသားနဲ  
အမျိးသမီးှစ်ဦးစလံုးဟာ ဂျေမကာုိင်ငံသားများ 
ြဖစ်တာကုိ ေတွရပါတယ်။ ကမ ာ့စံချန်ိကုိ ချိးခ့ဲက 
တဲ ့အားကစားသမားတုိဟာ ေလ့ကျင့်မ ြပင်ဆင်မ ၊ 
လံုလဝီရိယ ဘယ်လုိထားရမလဲဆုိတာ စ်းစားလုိ 

ရပါတယ်။ သံ ိ  ာန်ချြပင်းြပ က့ံခုိင်တ့ဲ  စိတ်ဓာတ်၊ 
ရည်မှန်းချက်၊ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊   ကန်သတ်တဲ ့
ေဆးဝါးသုံးစွဲကင်းရှင်းမ လိုအပ်ပုံ၊       ေရှာင်ရန် 
ေဆာင်ရန်သတိေတွ   ဘယ်ေလာက်လိုအပ်မယ ်
ဆိုတာ ခန်မှန်းလိုရပါတယ်။ 

ေမာ်စကိုတက သိုလ်က   ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဘွဲရ 
မတီာ ၁၀၀ ရှုားအားကစားမယ် အရနိာပရဗီာလိဗုာ 
(Arina Privalova)ဟာ   အသက် ၂၉ ှစ်အရယ် 
ဥေရာပရဲပိင်ပွဲေတွမှာ        အြမန်ဆုံးေြပးိုင်တဲ ့
အမျိးသမီးတစ်ဦး ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ တက သိုလ်ဝင်း 
အတွင်း ေရှးအကျဆုံးအားကစားကွင်းမှာ အရိနာ 
ပရီဗာလိုဗာကိ ုNEWSWEEK က ေမးရာမှာ −
ေမး။ ိုင်ငံတကာအဆင့်ထက ်       နိမ့်ကျတဲ့ 
  ဒီအားကစားကွင်းမှာ      ဆက်လက် 
ေလ့ကျင့်မ လုပ်ေနမယ်ဆုိတာ ဘယ်လုိအေကာင်း 
တရားေတေွကာင့ပ်ါလ။ဲ အလွန်အံဩ့ဖွယ်ြဖစ်ေနပါ 
တယ်။ 
ေြဖ။  က န်မ  ဒအီားကစားကွင်းေဟာင်းကီးမှာ 
  ၁၁ ှစ်ကာကာ ေလက့ျင့မ် ေတလွပ်ုခဲပ့ါ 
တယ်။ ကုိယ့်ပုိင်နက်၊ ကုိယ့်အိမ်လုိြဖစ်ေနပါတယ်။ 
အေနာက်ိင်ုငေံတမှွာ  လတူိင်ုးလိလုိ ု အချန်ိရိှသမ  
ေငကွိေုရတွက်ေနတဲ ့သေဘာရိှပါတယ်။ အားကစား 
နဲ  ဂျာနယ်လစ်ဇင်ပညာရပ် ဒှီစ်မျိးဟာ က န်မဘဝ 
ြဖစ်ပါတယ်။
ေမး။ အားကစားပိင်ပွဲ     တာဝန်ရှိသူတိုဟာ 
  စိတ်ဝင်တစား   အချနိ်တိုင်း   နာရီများ 
ကိုင်ကာ    ခင်ဗျားကိုေစာင့်ကည့်ေနကပါတယ်။ 
ေဝဖန်သုံးသပ်ဖိုအချနိ်ေပးပီး ခင်ဗျားနဲ  ေဆွးေွး 
ေမးြမန်းလိုကပါတယ်။ 
ေြဖ။ တကယ်တမ်းကျေတာ့       ေဆးဝါးေတွ 

  ဟာအေနာက်ကပဲ      လာပါတယ်။    
မည်သူေတွ တီထွင်ကပါသလဲ။ က န်မထင်တယ်၊ 

အေနာက်တိင်ုးေဆးဝါး  ထတ်ုလပ်ုသမူျားြဖစ်ပါလမိ့ ်
မယ်။ ုရှားတုိဟာ ဆင်းရဲကေတာ့ ေဆးလည်းမသံုးခ့ဲ 
ကပါဘူး။   ထတ်ုလပ်ုိင်ုစွမ်းလည်း မရိှကပါဘူးလို 
ေြဖခဲ့တာကိ ုဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် ၁၉၉၈ ခုှစ်ထုတ် 
NEWSWEEK မဂ ဇင်းမှာ ဖတ်ရပါတယ်။

အရနိာပရဗီာလိဗုာကေတာ ့အားကစားထူးခ န် 
ေအာင် ငယ်စ်ေကျာင်းသဘူဝမှာပင်  ြပင်ဆင်ခဲသ့၊ူ 
ဥေရာပအေြပးစံချနိ်တင်တဲ့အချနိ်မှာ   ဘွဲရရှိခဲ့သူ၊ 
မဟာဘွဲတက်ဖို   ေကျာင်းအပ်ထားသူ၊   ိုင်ငံ့ 
ဂုဏ်ေဆာင် အမိိုင်ငံကိုချစ်ြမတ်ိုးသူ၊ ဥေရာပသို 
အားကစားနည်းြပအြဖစ် အဆင့ြ်မင့တ်ဲ ့မိုးလုေံလလု ံ
အားကစားကွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို ကမ်းလှမ်းချက ်
ေတဟွာ မက်ေမာစရာြဖစ်ေသာ်လည်း ြငင်းပယ်ခဲသ့ ူ
ြဖစ်ပါတယ်။

ပင်မအေကာင်းအရင်း
အားကစားလပ်ုြခင်းရဲ  ပင်မအေကာင်းအရင်း 

ကေတာ့ ကိုယ်ခ ာကျန်းမာဖွံဖိးေရးနဲ  ကျန်းမာ 
သန်စွမ်း   စိတ်ကျန်းမာလန်းဆန်းဖိုြဖစ်ပါတယ်။ 
ကိယ်ုလက်ကျန်းမာ သန်စွမ်းြခင်းဟာ စတ်ိကိလုည်း 
ကျန်းမာေစတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အြခားေသာ 
အရည်အချင်း      ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးေတွဟာ 
ကျန်းမာေရးချိတဲ့ရင ်       အသုံးမကျအလကား  
ြဖစ်သွားတာကိ ုသတိချပ်ဖုိလုိပါတယ်။ အားကစား 
ဟုဆိုေသာ်လည်း       အင်အားတစ်ခုတည်းေပ မှာ 
မူမတည်၊ eာဏ်ကူရမယ်၊ သိပ ံနည်းကျနည်းပညာ 
ေတွလည်း သင်ယူကမ ှေအာင်ပွဲဆင်ိုင်ပါမယ်။ 

အားကစားလိုက်စားသူတိုဟာ ကျန်းမာေစတ့ဲ 
အစားအေသာက်ရဲအေရးကီးပု၊ံ အနားယအူပ်ိစက် 
ြခင်းရဲ အေရးကီးပံုကုိ သိရိှလာကတယ်။ ကုိယ့်ကိယ်ု 
ကိုယ်  ယုံကည်မ ၊   ကိုယ်ကျင့်စိုက်လက ဏာ 
ေကာင်းမွန်ေရး၊ တာဝန်ယမူ ၊ ေခါင်းေဆာင်မ စွမ်းရည် 
ဖွံဖိးေရး၊     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     စိတ်ထား 
ေပ ေပါက်ေရး၊ ထူးြခားတဲစ့်းစားဆင်ြခင်မ ၊ အနစ် 
နာခံမ ၊ ိုင်ငံသားတစ်ေယာက်ရဲအဓိပ ာယ်၊ ိုင်ငံ 
ချစ်စိတ်    အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ေတွကိုလည်း 
အားကစားတစ်မျိးမျိးြပလုပ်ြခင်းက    ရိုင်တာ 
ေကာင့် ြမန်မာအေြခခံပညာေကျာင်း၊ ေကာလိပ်နဲ  
တက သိုလ်ေတွမှာ စာသင်ချနိ်အပီး ကိုယ်လက ်
လ ပ်ရှားအားကစားနည်းေတွကို လုပ်ကြခင်းြဖင့ ်
ေလာကကိုအလှဆင်ေပးရာ ေရာက်ပါတယ်။ 

ှလုံးသားဉာဏ်ရည်
ကိယ်ုကျင့တ်ရားလိုေခ တဲ ့ှလုံးသားeာဏ်ရည် 

ကို အာဂုံေဆာင်ုံြဖင့်မရိုင်။ စာသင်ခန်းတွင်းမှာ 
ေဆွးေွးညိ  င်းသင်ကားပိုချ နားေထာင်ကြခင်း၊ 
ခရီးအတူသွား၊  သစ်ပင်ရိပ်ေအာက်မှာ အတူနား၊ 
သဲေသာင်ြပင်မှာ  အသင်းအဖဲွအြဖစ်  အတူကစား၊ 
ေတးဂီတနဲ  အုပညာပွဲေတွကသာ ေကာင်းမွန်တဲ့ 
အကျင့ေ်တကွိရုိင်ုတယ်လို ဆိပုါတယ်။ လူအသိက်ု 
အဝန်းနဲေနတဲ ့ ဒကီမ ာကီးမှာ  ဘယ်လိကုျင့်ကြံပမ ူ
ကရမယ်ဆိုတာ သင်ယူကဖိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို 

သာြဖစ်ခ့ဲရင် ကမ ာကီးမှာ ပထမကမ ာစစ်-ဒုတိယ 
ကမ ာစစ်ဆုိတာ ြဖစ်ခ့ဲမှာမဟုတ်၊ အစ ေရး-ပါလက် 
စတုိင်းအေရး၊ ေနတိုး-ုရှား− ယူကရိန်းအေရးေတွ 
ဟာလည်း ြဖစ်ေပ စရာအေကာင်းမရှိေလာက်ဘူး
လိုယူဆပါတယ်။ ဘဝတစ်ေလ ာက် ေအာင်ြမင်ဖို 
လိအုပ်ချက်က စည်းကမ်း(Discipline)၊   တွန်းအား 
(Drive)၊  သံ ိ  ာန်(Determination)နဲ    စိတ်ကူး 
အိမ်မက် (Dream)တိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ယေနအချန်ိအခါမှာ အားကစားနည်းမျိးစုရိှံရာ 
ေြပးခုန်ပစ်နဲ ေဘာလံုး၊ေဘာ်လီေဘာနဲ ဘတ်စကက် 
ေဘာအားကစားပိင်ပွဲေတွဟာ   အားကျစရာ 
စတ်ိလ ပ်ရှားဖွယ်ရာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပိင်ုငတံိင်ုးမှာ 
ေလာကကုိ အလှဆင်သူေတွြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် 

ကျင်းပေနတာေတွရှိရပါတယ်။   ယခုလို   ကမ ာ့ 
ကပ်ေရာဂါကီးနဲ  ကံေတွေနရေသာ်လည်း ကမ ာ့ 

ေြပးခန်ုပစ်နဲ ေဘာလုံးပိင်ပဲွ၊ အိလုပံစ်ပိင်ပဲွေတဟွာ၊ 
ကျင်းပမအဲစ်အလာကိ ုထန်ိးထားတာ ေတွရေတာ ့
လူသားတစ်ေယာက်အေနနဲ  လွန်စွာေကျနပ်ပီတိ 
ြဖစ်ရပါေကာင်း ေရးသားအပ်ပါတယ်။ ။

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   ၂၂၊   ၂၀၂၂

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စစ်ေဆးြခင်းအေကာင်းသိေကာင်းစရာ

လုပ်ငန်းပီးစီးပီးေနာက်ပိုင်းမ ှ

စစ်ေဆးြခင်း (ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်း)

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ

စစ်ေဆးြခင်း

ရည်ရယ်ချက် ပီးစီးသည့ ်   လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ ပါဝင်ေဖာ်ြပထား 

သည့် ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများအေပ  

တွင် အာမခံချက်ေပးိုင်ြခင်း

မူဝါဒချမှတ်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေတွကံရိုင် 

သည့်     အဓိကြပဿနာရပ်များအား 

ေဖာ်ထုတ်ိုင်ေစြခင်း၊    ဘ  ာေရးှစ် 

ကုန်ဆု ံးချ နိ်၌         ထေိရာက်စွာသုံးစဲွိင်ုမ  

မရိှြခင်းေကာင့ ်ရန်ပုေံငြွပန်လည်အပ်ံှခဲ ့

ရြခင်းများ မြဖစ်ေပ ေစေရးှင့ ်  ြပည်သူ  

ဘ  ာရန်ပ ု ံေင ွများ               ထိေရာက်စွာ 

စမီခံန်ခဲွ  သုံးစဲွိင်ုေစရန် အေထာက်အက ူ

ြပိုင်ြခင်း

စစ်ေဆးမည့်

အေကာင်းအရာ

ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများ၊ ဘ  ာေရး 

ဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

စစ်ေဆးရမည့်ဌာန၊     အဖွဲအစည်း၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ှင့် သက်ဆိုင်ရာ စနစ်များ၏ 

အေရးပါသည့်ကိစ ရပ်များ

စစ်ေဆးေရး

ရည်မှန်းချက်

စာရင်းစစ်ထင်ြမင်ယူဆချက်အား 

ေပးိုင်ရန် 

တိုးတက်မ ရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ရမည့ ် 

ဧရိယာနယ်ပယ်များအား သတ်မှတ်ေပး 

ိုင်ရန် 

စီမံခန်ခွဲသူ၏

အ ရာယ်များ

ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းတွင် အဓကိအေရး 

ပါသည့် မှားယွင်းေဖာ်ြပချက်များ

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ စီမံခန်ခွဲ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ် စီးပွားေရးတွက်ေြခ 

ကိုက်မ ၊    စွမ်းေဆာင်ရည ်   ြပည့်ဝမ ၊ 

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်မ မရှိသည့်   အေြခ 

အေန

စစ်ေဆးသည့်

အချနိ်ကာလ

လုပ်ငန်းပီးဆုံးပီးေနာက်ပိုင်း

(After Completion)မှ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်း

လုပ်ငန်းှင့်      လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနစ်အချန်ိတွင် လပ်ုငန်းစ် 

အဆင့်ဆင့်အား    အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်း

စစ်ေဆးသည့် 

အကိမ်

အေရအတွက်

တစ်ှစ်လ င်တစ်ကိမ်ခန်  

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်း

အမျိးမျိးေသာ အေကာင်းအရာ၊ အေြခ 

အေန၊ အချက်အလက်များေပ  မတူည်၍ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ြခင်း

စစ်ေဆးေရး

ချ်းကပ်မ 

နည်းလမ်း

အ ရာယ်ြဖစ်ပွားိုင်သည့ ်ဧရိယာ၊ နယ်ပယ်အားအေြခခံ၍ စစ်ေဆးေဆာင်ရက ်

ြခင်း (Risk Based Audit Approach)

အိသ ာေအာင်၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးအေနြဖင့ ်ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများစစ်ေဆးြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင် 

ရက်မ စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ စစ်ေဆးြခင်းတိုကိ ုစစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အဆိုပါ  စစ်ေဆးေရးအမျိးအစားများအနက ်  ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းစစ်ေဆးြခင်းသည ်ဌာနအဖွဲ 

အစည်းများ၏ ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများအား ှစ်စ်ပုမှံန်စစ်ေဆးရသည့ ်Regulatory Audit အမျိးအစား 

ြဖစ်ပီး ဌာနအဖဲွအစည်းများက ဘ  ာှစ်တစ်ှစ်အတွင်း လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိ ု မှတ်တမ်းတင် 

ထားသည့် စာရင်း၊ အေထာက်အထားများကို စစ်ေဆးေရးဝန်ထမ်းအင်အား၊ ရရှိသည့်အချနိ ်အစရှိသည့် 

စွမ်းအားစုများအေပ မူတည်၍ ှစ်ချပ်စာရင်းများတွင ်မှားယွင်းေဖာ်ြပမ ၊ မသမာမ ၊ လိမ်လည်မ ၊ အလွဲ 

သုံးစားမ များရိှိင်ုသည့၊် အ ရာယ်ြဖစ်ေပ ိင်ုသည့ ်အေြခအေနများကိ ုစစိစ်အကြဲဖတ်၍ စစ်ေဆးေဆာင် 

ရက်ရသည့ ်Risk based Approach ြဖင့် ေကာက်ုတ်ေရးချယ်စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးရာ၌ ဌာနအဖွဲအစည်းများ၏ ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများသည ်  သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်မ ရှိ 

ေကာင်း စာရင်းစစ်ထင်ြမင်ယဆူချက်ေပးိင်ုရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်စစ်ေဆးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဘ  ာေရး 

ရှင်းတမ်းများအား ေကာက်ုတ်ေရးချယ် စစ်ေဆးရသြဖင့် အဆုိပါဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများသည် အြပည့် 

အဝရာ န်းြပည့်မှန်ကန်သည်ဟု  အာမခံချက်ေပးြခင်းမဟုတ်ဘဲ ဆီေလျာ်သင့်ြမတ်ေသာ ခုိင်လံုေသချာမ  

အာမခံချက်သာေပးိုင်ပါသည်။ 

လိုက်နာေဆာင်ရက်မ စစ်ေဆးြခင်းတွင်  စစ်ေဆးမည့်အေကာင်းအရာကို  သတ်မှတ်၍ ယင်း 

အေကာင်းအရာှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်စသံတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီလိက်ုနာေဆာင်ရက်မ  ရိှ/မရိှှင့စ်ပ်လျ်း 

၍ အဓိကထား စစ်ေဆးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ လိုက်နာေဆာင်ရက်မ စစ်ေဆးြခင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ေဆာင် 

ချက်များ၊ ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင် ့သတင်းအချက်အလက်များသည ်စစ်ေဆးရမည့ ်

အဖဲွအစည်းကိ ုလ မ်းမိုးအပ်ုချပ်သည့ ်အခွင့အ်ာဏာများ၊  တစ်နည်းအားြဖင့ ်အဖဲွအစည်းက လိက်ုနာရမည့ ်

သတ်မှတ်ြပ  ာန်းချက်များအား  အေရးပါသည့်  အေကာင်းအရာများအားလုံးတွင်  လိုက်နာမ ရှိ/မရှိ 

စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ စစ်ေဆးြခင်းသည် အဖွဲအစညး်များ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ အစီအစ်များ 

သည်  ခိး ခံေခ တာမ    ရှိ/မရှိ၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝမ  ရှိ/မရှိ၊ အကျိးထိေရာက်မ  ရှိ/မရှိှင့်ကိုက်ညီစွာ 

လုပ်ေဆာင်ထားြခင်း   ရှိ/မရှိကို  အဓိကထားစစ်ေဆးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ှင့် 

သက်ဆိုင်မ ရှိသည့် စံသတ်မှတ်ချက်အေပ တွင်မူတည်၍ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပီး ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များမ ှ

ကဲွလဲွမ အေကာင်းရင်းများ သိုမဟတ်ု အြခားဆက်စပ်ြပဿနာများကိ ုေလလ့ာဆန်းစစ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရည်ရယ်ချက်မှာ စစ်ေဆးရသည့အ်ဖဲွအစည်း၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ  တိုးတက်မ ရိှေစေရးအတွက် 

သုံးသပ်အကံြပချက်များေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

စာေရးသူသည ်2019-2021 Chinese Government Scholarship Auditing Master Program 

ြဖင့်   တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ နန်ဂျင်းမိ  နန်ဂျင်းစာရင်းစစ်တက သိုလ်တွင်   ၁၅-၁၀-၂၀၁၉  မှ 

၃၀-၆-၂၀၂၁ ရက်ေနအထိ ဖွင့်လှစ်ပုိချသည့် Master of Auditing သင်တန်းကုိ တက်ေရာက်ခ့ဲရာ၌ အဆုိပါ 

တက သိုလ်တွင်  ေလ့လာသင်ယူခဲ့ရသည့ ်အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီစစ်ေဆးြခင်း (Real Time Audit)ှင့် 

စပ်လျ်းသည့် ဗဟုသုတများအား မ ေဝလိုပါသည်။

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီစစ်ေဆးြခင်း (Real Time Audit) ဆိုသည်မှာ ြဖစ်ရပ်များ၊ လုပ်ငန်းစ်များ 

၏  တိုးတက်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ မ ကို  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီစစ်ေဆးြခင်းပင်ြဖစ်ပီး ကိတင်ြပင်ဆင်မ ၊ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ ှင့် လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ံှမ စသည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလ ာက် အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးညစီစ်ေဆးမ ြဖစ်ပါသည်။ Real Time Audit သည် အေကာင်းဆုံးှင့ ်အြမင့်မားဆံုးေသာ လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မ  စစ်ေဆးြခင်းပုစံတံစ်ခပုင် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ Real Time Audit ၏ သွင်ြပင်လက ဏာများ 

မှာ- 

(က) စ်ဆက်မြပတ် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ရြခင်း၊ 

( ခ ) လ ပ်ရှားေြပာင်းလဲမ ရှိြခင်း၊ 

( ဂ ) ကိတင်ကာကွယ်မ ေပးိုင်ြခင်း၊  

(ဃ) အြပသေဘာေဆာင်ြခင်း။ 

ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းှင့ ်လပ်ုငန်းစမီခံျက်များအား အတည်ြပချမှတ်ထားေသာ 

ပံုစံဒီဇုိင်းများအတုိင်း တည်ေဆာက်ထားေကာင်း၊ ခွင့်ြပရန်ပံုေငွြဖင့် လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရာတွင် စီးပွားေရးတွက်ေြခကိက်ုစွာ၊ ခိး ခေံခ တာစွာ၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့ဝ်စွာှင့ ်ထေိရာက်အကျိးရိှစွာ 

ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ သတ်မှတြ်ပ  ာန်းထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်  

ေကာ်ြငာစာ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအား လိက်ုနာေဆာင်ရက်ထားေကာင်း အစရိှသည့ ်ကစိ ရပ်များအတွက် 

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ခုိင်လံုေသချာမ / အာမခံချက် (Reasonable Assurance) ေပးုိင်စွမ်းရိှသည့် 

စစ်ေဆးမ ပုံစံြဖစ်ပါသည်။

တစ်နည်းအားြဖင့် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီစစ်ေဆးြခင်းသည် ပံုမှန်စစ်ေဆးြခင်းမှ အထူးစစ်ေဆးရန် 

လိအုပ်ေသာ Area တစ်ခု (အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု)ကုိသာ အထူးဦးစားေပးကာ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပီး သက်ဆိင်ုရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်းအလိက်ု သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းခြံခင်း၊ စစိစ်ြခင်း၊ တာဝန်ခမံျားှင့် 

ေတွဆုံြခင်း၊ စိစစ်ထားသည့ ်ေတွရှိချက်များအရ လုပ်ငန်းများ၏ Progress ကို ေစာင့်ကည့်စိစစ်ြခင်း၊ 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ခွင့်ြပချက်ရရှိမ ှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်ေဆာင်ရက်ိုင်မ  

စိစစ်ြခင်း၊ ေရးချယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းှင့်စီမံကိန်းများ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်  ပီးစီးမ အေြခအေနကုိ 

မျက်ြမင်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေရးချယ်စစ်ေဆးခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်းသည့ ်အပီးသတ်အစီရင်ခံစာ 

ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရပါမည်။

လုပ်ငန်းပီးစီးပီးေနာက်ပုိင်းမှ စစ်ေဆးြခင်း (ပံုမှန်စစ်ေဆးြခင်း)ှင့် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စစ်ေဆး 

ြခင်းတို၏ ကွာြခားသည့်အချက်များမှာ ေအာက်ပါတိုြဖစ်ပါသည-်

စာမျက်ှာ ၉ သို 



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

မက်မန်းမိက  ဖုန်းေခ သံ

“ဟဲလို   . . . .  အဘေရ   က န်ေတာ် 

ကိုဗလပါဗျ”

ဇွန်လ   ၁၇   ရက်ေန    နနံက်ခင်းတွင် 

က န်ေတာ့်ထံသို   အေစာဆုံးဝင်ေရာက ်

လာေသာ   ဖုန်းေခ သံ    ြဖစ်သည်။ 

ဖုန်းဆက်သူမှာ   ‘ဝ’   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့ရ်တိင်ုး မက်မန်းမိတွင် ေနထိင်ုေသာ 

ကိုဗလြဖစ်သည်။     သူနာမည်ရင်းက 

ကုိမုိးခုိင်၊ သိုေသာ ်မည်သူကမ  ကုိမုိးခုိင် 

ဟ ု မေခ ၊    မက်မန်းှင့ ်  ကျိင်းတုေံဒသ 

တစ်ခုလုံး     သူကို     သိသမ လူေတွက 

ကိဗုလဟပု ဲ    ေခ ကသည်။    ေခ ၍သာ 

ေခ ေနကသည်          ဗလေကာင်း 

ေကာင်း    ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း 

လည်း    မဟုတ်ြပန်ပါေချ။   ေသးေသး 

ညက်ညက်ေလးြဖစ်၏။     Nick Name 

ဟူ၍ပဲ ဆိုကပါစိုရဲ။

“မှတ်မပိါတယ် ကိဗုလရဲ ေြပာပါဗျ”

“မက်မန်းအထက်တန်းေကျာင်းက 

အေယာက် ၂၀ ေအာင်တယ် အဘေရ”

“ဟာ ဟတ်ုလား၊  ဝမ်းသာတယ်ဗျာ၊ 

ဂဏ်ုထူးေတေွရာ ထွက်ကတယ်မိုလား”

“ေြခာက်ေယာက်က         ဂုဏ်ထူး 

တစ်ဘာသာစီ ပါတယ်ဗျ”

သူဖုန်းဆက်ပီး     မကာမီမှာပင ်

မက်မန်းမိ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးထွန်းလင်းေအာင် 

က ဆက်လာြပန်သည်။ ဦးထွန်းလင်းေအာင် 

သည် ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသားလငူယ် 

များ စွမ်းရည်ဖွံဖိးေရးဒီဂရီေကာလိပ ်

(ရန်ကန်ု)  အမှတ်စ်  (၁)  ေကျာင်းဆင်း 

ြဖစ်သည်။ ထိုြပင်တဝ  သသူည်  ပရဟတိ 

(ကျား)ေကျာင်းထွက်၊  ‘ဝ’တိင်ုးရင်းသား 

တစ်ဦး ြဖစ်ေန၍  ေလးမျက်ှာပရဟိတ 

ေကျာင်းထွက်၊     က န်ေတာ်ှင့်လာ၍ 

ေရစက်ကဆုံေနြပန်ပါသည်။

“ေအး -    ကိုထွန်းလင်းေအာင်ေရ၊ 

မက်မန်းအထက်တန်းေကျာင်း   ေအာင် 

ချက်ကို သိရပါပီ၊  တစ်ခုပဲမှာချင်တယ်၊ 

မက်မန်းအထက်တန်းေကျာင်းမှာ ကိယ်ု 

နယ်စပ်ေဒသ၊ သမ/ေကျးလက်ှင့် တိုင်းဧရာတိုသည်

ြမင့်စိုး(နတလ)

လာပီး   ေဟာေြပာတုန်းက   ဖွံဖိးေရး 

တက သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ် ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွ 

အတွက် ေလလ့ာဖို ေမးခွန်းေဟာင်းေတ ွ

ေပးခဲတ့ယ်။   ကေလးေတ ွ  ေလလ့ာိင်ု 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးပါကွာ”

၂၀၁၈ ခုှစ်ထဲမှာ   နတလဝန်ထမ်း 

ဘဝှင့် မက်မန်းမိေလးသို  ပထမဆုံး 

အကိမ်    ေရာက်ရှိခဲ့သည်။    ယခုှစ် 

မတ်လ  ၄  ရက်ေနတွင်   ဒတုယိအကမ်ိ 

ေြမာက်  သွားေရာက်ခဲသ့ည့ ်ခရီးစ်ကမ ူ

အငမ်ိးစားဝန်ထမ်းဘဝှင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိေုန   မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် မက်မန်း အထက 

မှ တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေြဖဆုိကမည့်  

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူေလးများှင့ ်

ေတွဆုံ၍   စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ေအာင ်

ကိးစားေလ့ကျင့ေ်ြဖဆိုကရန်   အားေပး 

တိက်ုတွန်းခဲ့ပီး  တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ 

ေအာင်ြမင်လာသမူျားအေနြဖင့ ် နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ  ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ      ဖွံဖိးေရး 

တက သိလ်ု၊  ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသား 

လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံဖိးေရး      ဒီဂရီ 

ေကာလပ်ိများသို တက်ေရာက်သင်ယခွူင့ ်

ရရှိေရး    ရှင်းလင်းေဟာေြပာေဆွးေွး 

ခဲ့သည်။     ကိုရင်ေလးများ   အပါအဝင် 

ေကျာင်းမ ှ၄၆ ဦး၊    ြပင်ပေြဖ ၁၇ ဦး၊ 

စစုေုပါင်း ၆၃ ဦး  တက်ေရာက်နားေထာင် 

ကသည်။ သည်အထကဲမှ  ၂၀ ေအာင်ြမင် 

ခဲ့ကပါပ။ီ ကည်ူးဝမ်းသာရိှလိက်ုပါဘ။ိ

ဒုတိယေြမာက ်မဂ  လာသတင်း

ထိေုနတွင်     တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ 

ေအာင်စာရင်းများ     ထတ်ုြပန်ေပးခဲေ့သာ 

ေကာင့ ်  တယ်လီဖုန်းလိုင်း  ဖွင့်လိုက ်

သည်ှင့်     ေအာင်ြမင်သည့်    သားငယ် 

သမီးငယ်များကိ ုဝိင်ုးဝန်းချးီကျး ဂဏ်ုြပ 

ကတာများ        ပလပူျေံနပါေတာသ့ည်။ 

က န်ေတာ့်အသိမိတ်ေဆွများ၏ သားငယ် 

သမီးငယ်များကိ ု        က န်ေတာ်လည်း 

ဝင်ေရာက်ဂုဏ်ြပေပးခ့ဲသည်။ ထုိအချန်ိ 

တွင်     နတလဦးစီးဌာနမှ      ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးေဇာ်လွင်ဦး    ေပးပို 

လိက်ုေသာ မဂ  လာသတင်းတစ်ခ ုေရာက် 

လာပါေတာ့သည်။ အထကေခါင်လန်ဖူး 

စာစစ်ဌာနမှ ကုိးေယာက် ေအာင်ြမင်သည်။ 

ဂဏ်ုထူးများလည်း ထွက်ကသည်…တဲ။့ 

ေရာ်…    ဝမ်းသာလိုက်သည့်ြဖစ်ြခင်း။ 

သိပ်မကာမီမှာပင်  ေခါင်လန်ဖူးမိနယ် 

ပညာေရးမှး  ဆရာမကီး နန်းရရီသီန်းက 

Viber မှ ေအာင်စာရင်းကိ ု ထပ်မံေပးပို 

လာပါသည်။ ၃၅ ေယာက်ေြဖ၊ ကုိးေယာက် 

ေအာင်၊ သုံးဘာသာဂဏ်ုထူး သုံးေယာက်၊ 

တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူး ှစ်ေယာက်ပါဝင်ပါ 

သည်။   ေတာ်လိက်ုကသည့ ်ေခါင်လန်ဖူး၊ 

ဇန်ေယာ့၊   ရိှန်းေခါင်က   သားသမီးေတွ၊ 

စာေမးပွဲေအာင်ုံမ မက   ဂုဏ်ထူးများ 

ေတာင်ထွက်လိက်ုကေသး။  အပင်ပန်းခ ံ

သည်ေဒသမှ     အထက ေခါင်လန်ဖူး၊ 

အထက ဇန်ေယာ၊့ အထက (ခဲွ) ရိှန်းေခါင် 

ေကျာင်းများ  ရိှကသည်။    ကေလးများ 

၁၀  တန်းမေအာင်ကတာ   ၁၀  ှစ်ခန်  

ရိှပဟီ ု ကနဦးသတင်းစကားများ  ကား 

ခဲရ့သည်။ ေသချာေလလ့ာေမးြမန်းကည့ ်

ေသာအခါ   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်ှစ်မှ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈    ပညာသင်ှစ်       အတွင်း 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်သူ 

တစ်ဦးသာရှိခဲ့ေကာင်း၊   ကေလးများ 

ကံေတွေနရသည့ ်    အခက်အခမဲျားမှာ 

ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်းစာအပ်ုများ    အချန်ိမ ီ  

မေရာက်ြခင်း၊  လ ပ်စစ်မီး   လုေံလာက်စွာ 

မရြခင်း၊          ရာသီဥတုေအးလွန်း၍   

အေွးထည်ှင့်     အဝတ်အထည်များ  

လုိအပ်ြခင်း၊  ရိက ာဆန်များကို ရာမှြပန် 

သယ်ေနရ၍    စာသင်ချန်ိ ပျက်ကွက်ြခင်း၊    

သင်ကားေရးအေထာက်အကြူပ   ဆရာ 

ဆရာမများ    လိုအပ်ေနြခင်းတို   ြဖစ် 

ေကာင်း သိရပါသည်။   ထိုလိုအပ်ချက် 

များကိ ု   ကညူြီဖည့ဆ်ည်းေပးေရးအတွက်  

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန  

ထုတ်          ေကးမုံသတင်းစာတွင ်          

“ေခါင်လန်ဖူးက မှာတမ်းစာ”    အမည်ရိှ 

ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ ်     ေရးသားခဲ့သည်။  

နယ်စပ်ေဒသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း (ပင်းတယ)။

အထက ကညင်တိုင်း၌ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူေလးများအား အားေပးတိုက်တွန်းစကားေြပာ ကားစ်။

ေစတနာထား  သင်ကားေပးသည့ ်ဆရာ 

ဆရာမများကိလုည်း  အထူးပ ဲ ေလးစား 

ေကျးဇူးတင်မိသည်။

က န်ေတာ်ှင့် ေခါင်လန်ဖူး၏ ေရစက် 

က အလွန်ပင်   ကီးမားနက်  င်းခဲသ့ည်။ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန    နတလတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲစ်  မေဂွဇ-ေခါင်လန် 

ဖူး ကားလမ်း ၆၅/၄ မုိင်  ေဖာက်လုပ်ေန 

မ ကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန ်  ၂၀၁၈ ခုှစ် 

မတ်လတွင်  ပူတာအုိမှတစ်ဆင့် ေနာင်မွန်၊ 

ပန်နန်းဒင်ေဒသများသို   စတင်ေရာက ်

ဖူးခဲသ့ည်။ ထိစု်က မေဂဇွ-ေခါင်လန်ဖူး 

ကားလမ်းသည ်    မိုင်တိုင် ၃၀ သိုပင် 

မေရာက်ေသးပါ။ ထိမှု ၃၃/၆ မိင်ုရိှ အြမင့် 

ေပ  ၇၇၀၀ ေကျာက်ေတာင်ကီးကိ ု မိင်ုး 

များခဲွ၍  ကျားကတ်ုကျားခ ဲေဖာက်ခဲ့က 

ရသည်။   ကားလမ်းေဖာက်ေနရင်းက 

မေရာက်ဖူးေသးေသာ  ေခါင်လန်ဖူးေဒသ 

၏   ပညာေရးကိ ု   ေစ့ငုကည့်မိသည်။ 

ေရးသားတင်ြပရကျိး           နပ်ခဲပ့ါသည်။   

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့်   ြပည်နယ် 

အစိုးရတို        အစအီစ်ြဖင့ ် ေခါင်လန်ဖူး၊ 

ဇန်ေယာ၊့  ရိှန်းေခါင်ေဒသမှ ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူ ၄၉ ဦးအား ပူတာအိုမိ  

အထကေကျာင်းတွင် Camp သွင်း၍ သံုးလ 

ေကျာ်ခန်      ဆရာ    ဆရာမများက       

သင်ကားေလက့ျင့ေ်ပးခဲရ့ာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပညာသင်ှစ်၌  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ 

ကိ ုှစ်ဦးေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။   ထိကုေလး 

ှစ်ဦးအပါအဝင် ပူတာအုိလူငယ်သင်တန်း 

ေကျာင်းမှ     တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ 

ေအာင်ြမင်သည့ ်   ကေလးများ၊ သင်ကား 

ေပးသည့်    ဆရာ   ဆရာမများကို             

ဂဏ်ုြပချးီြမင့ရ်န်အတွက်  က န်ေတာ်ှင့်    

က န်ေတာ့မ်တ်ိေဆမွျား         ြဖစ်ကေသာ   

ကိုေငွစိုး၊ ကိုလှထွန်းြဖတိုက ေငွကျပ ် 

၁၇ သိန်း    ေပးပို  ဂုဏ်ြပခဲ့ကပါသည်။      

စာမျက်ှာ ၉ သို 

နယ်စပ်ေဒသများအပါအဝင် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်း 

ေဒသကီးအသီးသီးရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အေနြဖင့လ်ည်း မမိတိို၏ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင် 

ေရးအတွက်  ေကျာင်းသားတာဝန်ကို  ေကျပွန်စွာ   

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကေပပ။ီ  နယ်စပ်ေဒသ၏  ေအာင်ြမင် 

မ များ၊ ေမွးရပ်ေြမ  တိင်ုးဧရာဝတ၏ီ  ေအာင်ြမင်မ များ၊        

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၏   

ေအာင်ြမင်မ များေကာင့ ်ထိေုနက က န်ေတာ် ရင်ခန်ုသ ံ   

နည်းနည်းြမန်ခဲ့



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ထိုကဲ့သို     ြပန်လည်ကိးစားခဲ့ရေသာ 

ေခါင်လန်ဖူးေဒသ၊       ယခုှစ်မှာေတာ့ 

ယင်းေဒသမ ှ   ဆရာ   ဆရာမများက 

ေစတနာထား၊  အပင်ပန်းခ ံသင်ကားေပး 

ခဲ့ကေသာေကာင့ ်  ေအာင်ြမင်မ    သရဖ ူ

ေဆာင်းခဲ့ကပါပီ။      လ  က်လှဲဝမ်းသာ 

ြဖစ်ခဲ့ရပါ၏။  

လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းများ၏ 

ေအာင်ြမင်မ 

တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ ေအာင်စာရင်း 

ထွက်သည့အ်ခါတိင်ုး  က န်ေတာ်   သတ ိ

တရ    ေမးြမန်းေလ့ရိှသည်မှာ   နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ   နယ်စပ် 

ေဒသတုိင်းရင်းသားလူငယ်များ    ဖံွဖိး 

ေရးေကျာင်းများ၏   ေအာင်ြမင်မ များပ ဲ

ြဖစ်ပါသည်။    က န်ေတာ်   နတလဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲစ့်ကာလ 

ကတည်းက ေရာက်သည့ေ်နရာမှာ ပညာ 

ေရးှင့ ် ေလက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ 

ယင်းေကျာင်းများသို ဝင်ေရာက်ကည့်  

ရင်း လိအုပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။     တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေြဖဆိုကသည့ ်တိင်ုးရင်းသား၊ တိင်ုးရင်း 

သူေလးများှင့်    သီးြခားေတွဆုံ၍ 

အားေပးစကားေြပာကားကာ ေအာင်ြမင် 

ေအာင်    ကိးစားကရန ်  တိုက်တွန်း 

မှာကားခဲ့သည်။   ဂုဏ်ထူးထွက်လ င် 

ဆုချမည်ဟု    ကတိကဝတ်ြပခဲ့သည်။ 

ကတိြပခဲ့သည့်အတိုင်း ဝန်ကီးဌာန၏

ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

လာေသာ သူတုိေလးများကုိ တစ်ဘာသာ 

တစ်သိန်း န်း    က န်ေတာ်   ဂုဏ်ြပခဲ့ 

ပါသည်။ သူတိုလည်းေပျာ် က န်ေတာ် 

လည်း ေပျာ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။

ယခုှစ် ေအာင်ြမင်မ ကေတာ့ ပိုမို 

တိုးတက်လာေကာင်း ဒတုယိ န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးေအာင်မျိးထမှံ သရိသည်။ 

နယ်စပ်ေဒသ   တိုင်းရင်းသားလူငယ ်

များ     ဖွံဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်းမ ှ

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ    ဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိသု ူ၈၇၄ ဦး၊ ေအာင်ြမင်သ ူ၅၃၇ဦး၊ 

ေအာင်ြမင်မ ရာခိုင် န်း ၆၁ ဒသမ ၄၄ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ပီး  ငါးဘာသာဂုဏ်ထူး 

ရရှိသူ  ှစ်ဦး၊     သုံးဘာသာ  ၄၃  ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာ ၆၂ ဦး၊ တစ်ဘာသာ ၂၀၂ ဦး 

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   ထိုအထဲကမှ   

ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ   ေကျာင်း 

များမှာ    ကာအင်းဆိပ်ကီး   လူငယ် 

ေကျာင်းက ၁၀၀ ရာခိုင် န်း၊ တီးတိန် 

လူငယ်ေကျာင်းက     ၉၉   ဒသမ   ၄၄  

ရာခိင်ု န်း၊   ပင်းတယ လငူယ်ေကျာင်းက 

၉၀ ဒသမ ၂၀ ရာခိင်ု န်း၊ မအပူင်လငူယ် 

ေကျာင်းက ၈၈ ဒသမ ၀၀ ရာခိုင် န်း၊ 

ဆုိက်ေခါင်လူငယ်ေကျာင်းက ၈၂ ဒသမ 

၅၀ ရာခိုင် န်း ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည်။

သမဝါယမှင့်    ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ေအာင်ြမင်မ 

က န်ေတာ်      ေရာက်ရှိတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ   သမဝါယမှင့ ်

ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက် 

ရိှ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ အေသးစား 

စက်မ လက်မ      လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများ 

တွင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ 

ဝန်ထမ်းသားသမီးများ အေနြဖင့်လည်း 

အချိက နယ်စပ်ေဒသ ုံးအသီးသီးတွင် 

သွားေရာက်ေနထိုင ်ေြဖဆိုခဲ့ကသူများ 

ြဖစ်ကသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်သမဝါယမ

ဦးစီးမှးံုးမှ ဌာနခဲွစာေရး ေဒ ခင်ခင်လ  င်၏ 

သမီး မသိဂ   ဖိးသည် ေြခာက်ဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးရရိှခဲသ့ည်။ ထိုအတ ူေကျးလက်  

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်) 

မှ    န်ကားေရးမှးများြဖစ်ကေသာ 

ဦးလှခိင်ုှင့ ်ဇနီး ေဒ မမီေီထွးတို၏သမီး     

မရ န်းလဲ့မီမီခိုင်သည်        လည်းပဲ 

ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူး    ဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲ 

သည်။ မိမိတိုဝန်ကီးဌာနမှ ေြဖဆိုသူ 

၁၇၃ ဦး၊ ေအာင်ြမင်သူ ၁၁၈ ဦး ေအာင်ြမင်မ  

ရာခိင်ု န်း    ၆၈  ဒသမ  ၂ ရာခိင်ု န်းရိှပီး        

ေြခာက်ဘာသာ  ဂုဏ်ထူးရှင်  ှစ်ဦး၊  

ငါးဘာသာ ေလးဦး၊ ေလးဘာသာ ခုနစ်ဦး၊ 

သံုးဘာသာ ေြခာက်ဦး၊ ှစ်ဘာသာ ၁၃ ဦး၊ 

တစ်ဘာသာ ၃၁  ဦး ဂုဏ်ထူးထွက်ခ့ဲက 

သည်။ 

ရင်ခုန်သံနည်းနည်းြမန်ခဲ့သည်

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ     ေအာင် 

စာရင်းထွက်သည်ှင့ ်က န်ေတာ့ေ်မွးရပ် 

ေြမ   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

က   ိုးသားကိးစားဧရာဝတီသားများ 

၏ ေအာင်ြမင်မ များကိုလည်း ချက်ချင်း 

ကားခ့ဲရသည်။   ေလးမျက်ှာ  အထက 

ေကျာင်းမှ ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်

သမီးငယ်တစ်ဦး      ထွက်ေပ လာသည်။   

ေလှာ်ကထား         အထကမှလည်း 

ေလးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင်များ  ေပ ထွက် 

လာသည်။ ကညင်တိုင်းအထက(ခွဲ)မှ 

သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်သမီးငယ်ေလး 

က ဝိဇ ာဘာသာတွဲတွင်  ဧရာဝတီတိုင်း 

အတွင်း    အဆင့် ၉    ဝင်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ ေအာင်ြမင်မ  ရာခိုင် န်းအရ 

ယင်းဆယ်အထက(ခဲွ)က ပထမ၊ ေရြဖ 

အထက(ခွဲ)   ဒုတိယ၊  ပန်းေတာကီး 

အထက တတိယ၊  နင်းကမ်းအထက 

စတုတ ၊ မဲဇလီအထက ပ မ၊  ေလှာ် 

ကထားအထက ဆ  မတိုြဖစ်ေကာင်း 

ကားသိခွင့်ရခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်အေန 

ြဖင့ ်အနာဂတ်လငူယ်လရူယ်များအတွက် 

ပညာေရးက     ရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို 

အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

နယ်စပ်ေဒသများအပါအဝင် ြပည်နယ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီးအသီးသီးရိှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအေနြဖင့လ်ည်း မမိတိို၏   

ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

ေကျာင်းသား တာဝန်ကို  ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကေပပီ။  တစ်ိုင်ငံလုံး 

အေနြဖင့်    တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ  

ေအာင်ချက်ရာခိုင် န်း  ၄၈ ဒသမ ၈၈ 

ရာခိုင် န်းရှိခဲ့သည်။   နယ်စပ်ေဒသ၏   

ေအာင်ြမင်မ များ၊ ေမွးရပ်ေြမတုိင်းဧရာဝတီ 

၏   ေအာင်ြမင်မ များ၊  သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖံွဖိးေရး    ဝန်ကီးဌာန၏   

ေအာင်ြမင်မ များေကာင့ ်     ထိုေနက 

က န်ေတာ် ရင်ခုန်သံနည်းနည်းြမန်ခ့ဲသည်။ 

လ  က်လှဲဝမ်းသာ  ပီတိြဖစ်ခဲ့ရ၏။        ။

 စာမျက်ှာ ၇ မှ

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးရှ ိ စစ်ေဆးေရးအဖွဲများသည ်လုပ်ငန်းှင့် လုပ်ငန်း 

စမီကံန်ိးများကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးညစီစ်ေဆးြခင်း ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဆင့မ်ျားအလိက်ု 

စစ်ေဆးပီး စစ်ေဆးေတွရှိချက်အစီရင်ခံစာများကိ ုအဆင့်လိုက် ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရက်ပါသည-်

(က) ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့်၊ 

( ခ ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအဆင့်၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းပီးစီးအပ်ှံြခင်းအဆင့်။ 

(က) ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့ ်

ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများတွင် ေဆာင်ရက်သည့ ်လပ်ုငန်းှင့ ်လပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများ၏ စမီကံန်ိး ကိတင် 

ြပင်ဆင်ြခင်းအဆင့ှ်င့စ်ပ်လျ်း၍ လပ်ုငန်းှင့ ်လပ်ုငန်းစမီကံန်ိး၏ ရည်မှန်းချက်ှင့ ်ရည်ရယ်ချက်များအား 

တကိျစွာ သတ်မှတ်ထားြခင်း ရိှ/မရိှ၊ စစ်ေဆးရမည့ဌ်ာန/အဖဲွအစည်းများ၏ ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကသဲည့ ်

စနစ် ရိှ/မရိှ၊ စမီကံန်ိးြပလပ်ုမည့ ်ေြမယာများသမ်ိးဆည်းမ ှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့ ်စပ်လျ်းသည့ ်

လပ်ုငန်းစ်များ ရိှ/မရိှှင့ ်လပ်ုငန်းှင့ ်လပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများအလိက်ု တင်ဒါေခ ယမူ အား  န်ကားချက်ှင့် 

အညီ ေဆာင်ရက်ထားြခင်း ရှိ/မရှိ အစရှိသည့်အချက်များအား စိစစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ခ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအဆင့ ်

ဌာန၊ အဖဲွအစည်းများတွင် ေဆာင်ရက်သည့လ်ပ်ုငန်းှင့ ်လပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများ၏ စမီကံန်ိး အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်းအဆင့်ှင့်စပ်လျ်း၍ သေဘာတူစာချပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းရပ်များ၊ အေြခ 

အေနများအတိုင်း အမှန်ေဆာင်ရက်ထားြခင်း ရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား အတည်ြပ 

ချမှတ်ထားေသာ ပုစံဒံဇီိင်ုးေြပာင်းလြဲခင်းအား စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အင်ဂျင်နယီာ အရည်ေသွးထန်ိးချပ်ြခင်းအား 

စစ်ေဆးြခင်း အစရှိသည့်အချက်များအား စိစစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ပီးစီးအပ်ှံြခင်းအဆင့ ်

ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများတွင ်ေဆာင်ရက်သည့ ်လုပ်ငန်းှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ စီမံကိန်းပီးစီး 

အပ်ံှြခင်းအဆင့ှ်င့စ်ပ်လျ်း၍ ေငေွပးေချရမည့က်စိ များှင့စ်ပ်လျ်း၍ သက်ဆိင်ုရာိင်ုင၏ံ ဘ  ာေရး 

စမီခံန်ခဲွမ ဆိင်ုရာ စည်းမျ်း၊ စာချပ်ပါ ေငေွပးေချမ ဆိင်ုရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ေငေွပးေချရာတွင် လိက်ုနာ 

ကျင့သ်ုံးရမည့လ်မ်း န်၊  န်ကားချက်ှင့အ်ည ီေပးေချထားြခင်း ရိှ/မရိှ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးစီးသည့ ်

စီမံကိန်းအတွက် ေရးဆဲွထားသည့် ဘ  ာေရးရှင်းတမ်း ရိှ/မရိှှင့် လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ံှမ ှင့် တာဝန်ရိှသူများမှ 

စနစ်တကျေသချာစွာ စစ်ေဆးလက်ခထံားြခင်း ရိှ/မရိှ အစရိှသည့အ်ချက်များအား စစိစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

လပ်ုငန်းှင့လ်ပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများ၏ ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကဲွမ စနစ် အားေကာင်းမ  ရိှ/မရိှ ဆုံးြဖတ် 

ရာတွင် လပ်ုငန်းှင့လ်ပ်ုငန်းစမီကံန်ိးများအား လျာထားချက်အတိင်ုး အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ ၊ 

စမီခံန်ခဲွမ ၊ ရန်ပံုေငထုွတ်ယူသံုးစဲွမ တိုှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကမဲ စနစ်များ ချမှတ်ထားြခင်း၊ 

ထေိရာက်စွာကီးကပ်ကွပ်ကြဲခင်း ရိှ/မရိှ၊ ဌာန/အဖဲွအစည်းများရိှ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အဖဲွမှ စစ်ေဆးေရး 

စီမံချက်ထားရိှ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေလ့လာသံုးသပ်ကပါသည်။ စီမံကိန်းြပလုပ်မည့် ေြမယာများရယူမ ၊ 

ငှားရမ်းမ ှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်လပ်ုငန်းစ်များအား စစ်ေဆးရာ၌ ေြမယာရယ၊ူ 

ငှားရမ်းြခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မ များအတွက် ေလျာ်ေကး/ဒဏ်ေကး 

ဆိင်ုရာ စည်းေှာင်မ များ၊ တာဝန်ခမံ များအား တကိျစွာသတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားပီး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ေနမ  

ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာုိင်ငံ၌ အစုိးရဌာန/အဖဲွအစည်းများတွင် ုိင်ငံေတာ်၏ ခွင့်ြပရန်ပံုေငွ၊ ြပည်ပေချးေငွ/ အကူ  

အညီရေငွတိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်သည့ ်ှစ်ချင်း (သိုမဟုတ်) ှစ်ှစ်ေအာက် ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ  

ှင့် ှစ်ှစ်ှင့်အထက်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကုိ  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပီးစီးုိင်ေရး၊ 

ဘ  ာေရးှစ်ကုန်ဆုံးချနိ်၌ ရန်ပုံေငွြပန်လည်အပ်ှံြခင်းှင့ ်အမှန်သုံးစွဲိုင်မ မရှိဘဲ ှစ်လွန်အသုံးစရိတ် 

စာရင်းတင်ြခင်းများ မြဖစ်ေပ ေစေရး၊ စီမံကိန်းေှာင့်ေှး ကန် ကာမ /မပီးစီးမ များ ေလျာ့နည်းေစေရး၊ 

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွများကိ ု    စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်စွာ/ခိး ခံေခ တာစွာ၊    စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝစွာှင့ ်

ထိေရာက်စွာစီမံခန်ခွဲေစေရး၊  တည်ဆဲဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒ၊  စည်းမျ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊  န်ကား 

ချက်များှင့်အညီ ြဖစ်ေစေရးတိုအတွက် လုပ်ငန်းှင့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ(အလျင်အြမန်ေအာင်ြမင်မ    

ရရိှုိင်မည့်လုပ်ငန်းများှင့် ဦးစားေပးရင်းီှးြမပ်ံှမ  လုပ်ငန်းကီးများ)ကိ ုအချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စစ်ေဆး 

ြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီစစ်ေဆးြခင်း ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ရရိှုိင်သည့် အကျိးေကျးဇူးများကုိ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အကျ်းချပ်တင်ြပအပ်ပါသည ်-

(က) မူဝါဒချမှတ်ြခင်းှင့ ်လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေတွကံရိုင် 

သည့် အဓိကြပဿနာရပ်များကိ ုအချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ေဖာ်ထုတ်ိုင်ေစြခင်း၊

( ခ ) ေနာင်ကာလတွင်   ေပ ေပါက်လာိုင်ဖွယ်ရှိသည့ ်   ချိယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်များကိ ု

ေလျာ့နည်းေစိုင်မည့ ်အကံြပချက်များ ေပးိုင်ြခင်း၊

( ဂ ) ချမှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန် ၊  န်ကားချက်များအား 

ရည်ရယ်ချက်ရိှစွာ ချိးေဖာက်မ များကိ ုတားဆီးြခင်းှင့ ်ေစာင့်ကပ်စစိစ်ြခင်းတိုတွင် ကညူေီပး 

ိုင်ြခင်း၊

(ဃ) ရည်ရယ်ချက်ရိှစွာြဖင့ေ်ဆာင်ရက်ေသာ ဆုံး ံးမ ၊ ေလလွင့ြ်ပန်းတီးမ ှင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ တို 

မြဖစ်ေစေရး ဟန်တားိုင်ြခင်း၊ 

( င ) ရန်ပုံေငွများအား သုံးစွဲမ ှင့် စီမံခန်ခွဲမ ၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ အေထွေထွစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များအား တိုးတက်လာိုင်ေစြခင်း၊ 

အကျ်းချပ်အားြဖင့်  Real Time Audit သည် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုလုံးကို 

စ်ဆက်မြပတ် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီေစာင့်ကည့်စိစစ်၍ စစ်ေဆးြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲမ တိုးတက်ေကာင်းမွန ်

ရန်အလိုငှာ တရားမဝင်ကိစ ရပ်များ၊ အမှားများှင့ ်ဥပ ေဒှင့်မညီွတ်သည်များကိ ုရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ 

ြပြပင်ေရးတုိက်တွန်းရန်ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ မှြပန်ရချက် တုိးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်၍   အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီစစ်ေဆးြခင်း Real Time Audit ြဖင့် ိုင်ငံပိုင်က  စစ်ေဆးမ  

စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့မ်ားလာေစိင်ုသည်ှင့အ်မ  ေဒသတွင်းေကာင်းမွန်သည့ ်အပ်ုချပ်မ စနစ် ပိမုိတုိုးတက် 

ြမင့်မားလာေစရန ်အေထာက်အကူြပိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။       ။

သာစည်    ဇွန်     ၂၁

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   သာစည်မိနယ်၌   ေြမဆီလ ာထိုးခွဲ 

ကရိယိာ လက်ေတွအသုံးြပြခင်း သပ်ုြပပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ   

ဘွဲြခားေကျးရာ  ေတာင်သူ  ဦးေကျာ်စိုး၏  ဝါစိုက်မည့်  ေြမငါးဧက၌ 

ြပလုပ်ေကာင်း သိရသည်။

သပ်ုြပပဲွတွင်  မတိ ီလာခိင်ု စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီး 

သာစည်မိနယ်၌ ေြမဆီလ ာထိုးခွဲကိရိယာ လက်ေတွအသုံးြပြခင်း သုပ်ြပသ
ဌာနမှး ဦးသိန်းထွန်းစံက ေြမဆီလ ာထိုးခွဲကိရိယာ အသုံးြပြခင်းြဖင့ ်

ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းေသာေြမလ ာများကုိ ထုိးခဲွုိင်ြခင်းေကာင့် ေြမဆီလ ာ 

အတွင်း ေရေကာင်းစွာစမိ့ဝ်င်ိင်ုြခင်း၊  ဒုေံပါက်မ ကိကုာကွယ်ထန်ိးသမ်ိး 

ိုင်ြခင်း၊ ေြမဆီလ ာအတွင်း အြမစ်များအလွယ်တကူ   ထိုးေဖာက ်

ဝင်ေရာက် ကီးထွားုိင်ြခင်း၊ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းေသာ ေြမလ ာေအာက်မှ 

အစိုဓာတ်အား အေပ ယံေြမဆီလ ာမှ အလွယ်တကူစုပ်ယူရရှိိုင်ြခင်း

ှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်ိက်ုထိဂုျင်လုေံလာက်စွာရရိှြခင်းေကာင့ ်အပင် 

များ ရှင်သန်ကီးထွားမ ကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူး 

များကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် ေတာင်သူများက သိရိှလုိ 

သည်များ ေမးြမန်းေဆွးေွးကရာ ခိင်ုဦးစီးဌာနမှးှင့ ်သာစည်မိနယ် 

စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမှး ဦးချမ်းြမေဇာ်တိုက  ရှင်းလင်းေြဖကားပီး  

ေြမဆီလ ာထိုးခွဲကိရိယာြဖင့ ်လက်ေတွြပသခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်    ၂၂၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 
သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၆) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

(ယမန်ေနမှအဆက်)
သူရိယေနဝန်းသတင်းေထာက် ေဒ သဇင်ဦးက 

PDF အဖွဲများကိ ုအလင်းဝင်ရန ် ြပန်လည်ဖိတ်ေခ  

ြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ေမးြမန်းလုိေကာင်း၊  အကမ်း 

ဖက်အြဖစ် ေကညာထားြခင်းခံထားရသည့် CRPH၊ 

NUG တို ကိးကိုင်ြခယ်လှယ်ြခင်းခံေနရသည့ ်PDF 

များကို   လက်နက်အပ်ှံပီး     ြပည်သူဘဝထဲသို 
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ထားရိှသည့ခ်ယံခူျက်ချင်းလည်း မတေူကာင်း၊ ယင်း 

မတူညီမ များကိ ုအားေပးအားေြမာက်ြပြခင်းသည ်

ထို EAO အဖွဲများထဲတွင်၊   ၎င်းတိုကားထဲတွင ်

ကူးစက်လာိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုလက်ခသွံား 

မည်မှာ PDF အမည်ခံအဖဲွများ၊ လမ်းမှားေရာက်ေန 

သည့် အဖွဲများကိုလည်း သားသမီးချင်း  ကိုယ်ချင်း 

စာနာေကာင်း၊ ေတာင်းဆိုမ များရှိသည့်အတွက ်

တတ်ိုင်သမ      ဝင်ေရာက်လာိုင်သည့်အချနိ်ထ ိ

လက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တချိေသာသတင်း 

များလည်း ကားသေိနရေကာင်း၊ အလင်းဝင်ချင်ေသာ် 

လည်း ခိမ်းေြခာက်မ များခံရေကာင်း၊ ထွက်မလာ 

ိင်ုဘူးဆိသုည့ ်သတင်းများလည်း ကားေနရေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရး 

အဖဲွအစည်းများကလည်း  တတ်ိင်ုသမ  အတတ်ိင်ု 

ဆုံး အလ ိဝှက်ဆုံး၊ လုံ ခံမ အရှိဆုံးြဖစ်ရန ်အစွမ်း 

ကုန် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ဟ ုမိမိေြပာလိ ု

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ေနြပည်ေတာ်အွန်လိုင်း      သတင်းေအဂျင်စီမ ှ

ဦးဝင်းိင်ုက ေလာင်စာဆ ီေဈး န်းြမင့တ်က်မ ေကာင့် 

လက်ရိှကားခေဈး န်းများအဆမတန် ြမင့်တက်ေန 

ပီး  ခရီးသွားအေြခခံလူတန်းစား   မိဘြပည်သူများ 

ခရီးစရတ်ိသက်သာေသာ ြမန်မာမ့ီးရထားကိ ုအားကိုး 

အားထားြပပီး  သွားလာေနြခင်းကိ ု    ေတွြမင်ရ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာ့မီးရထားေြပးဆွဲေနမ များကလည်း 

ယခင်က  ရန်ကုန်-မ ေလး  အြမန်ရထားသုံးစင်း 

အစုန်/အဆန်ေြပးဆွဲေနရာက ယခုအချနိ် အြမန် 

ရထားတစ်စင်းသာ အစန်ု/အဆန် ေြပးဆဲွေနြခင်းသာ 

ရိှပီး တချိေနရာများ၌ ေနစ်ေြပးဆဲွေနမ များမရိှဘ ဲ

ယာယီဖျက်သိမ်းထားြခင်းေကာင့ ်   ခရီးသွားမိဘ 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ် ခရီးအဆင်မေြပမ များရိှသည် 

ကိုကားသိခဲ့ရေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစုိးရအေနြဖင့်  ြမန်မာ့မီးရထား 

ခရီးသွားအေြခခံလူတန်းစားမိဘြပည်သူများ ခရီး 

သွားလာမ အဆင်ေြပေချာေမွေစရန ်  မည်သိုစီစ် 

ေဆာင်ရက်ထားသည်ကုိသိလုိေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

လုံ ခံေရးအရ ေြပးဆွဲိုင်ြခင်းမရှိေသး

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက တချိရထားလမ်းပိင်ုး 

များ မေြပးဆဲွုိင်ေသးသည်မှာလည်း ယခုအချန်ိထိ 

ရှိေနေသးေကာင်း၊ မိုင်းေထာင်၊  မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခ ံ

ရြခင်းေကာင့်  လုံ ခံေရးအရ ေြပးဆဲွိင်ုြခင်းမရိှေသး

ေကာင်း၊ ယခုေလာေလာဆယ်အချန်ိတွင် မိမိတုိက 

လမ်းပုိင်းအသီးသီး၌ ခရီးေဝးရထား ၂၈ စင်းေြပးဆဲွ 

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ရန်ကုန်မိပတ် ၂၂ စင်း၊ 

စုစုေပါင်း ၅၀ ေြပးဆွဲလျက်ရှိေကာင်း၊   ရန်ကုန်-

မ ေလးလမ်းပိုင်းတွင ်           ယခုလက်ရှိရထား 

ေြခာက်စင်း ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ခရီးသွား 

များ   အခက်အခဲများရှိြခင်းကိ ု သိရှိထားေကာင်း၊ 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် မကာမီလပိုင်း 

ခန်တွင် အစုန်/အဆန်ရထားှစ်စင်း ထပ်မံေြပးဆွ ဲ

ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  ရန်ကုန်-

ေမာ်လမိင်လမ်းပိင်ုးတွင် ယခ ုှစ်စင်းေြပးဆဲွလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊  ထပ်မံ၍   ထပ်တိုးှစ်စင်း   ေြပးဆွဲရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရန်ကန်ု-ြပည် 

လမ်းတွင် ေြခာက်စင်းေြပးဆွဲလျက်ရှိပီး ထပ်မံပီး 

ှစ်စင်း ေြပးဆွဲိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ရန်ကုန်က လူဦးေရထူထပ်ေသာေကာင့ ်

လက်ရိှ မိပတ်ရထား ၂၂ စင်းေြပးဆဲွလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ေနာက်ထပ်ေလးစင်း ထပ်မံေြပးဆဲွရန် စီစ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ကန်ုရထားများက ရန်ကုန်- မ ေလး 

လမ်းပုိင်းတွင် တစ်ရက်ကုိ ေလးစင်း အေြခခလံသူုံးကုန်၊   

စားေသာက်ကုန်တင်သည့်ရထားများက   ှစ်စင်း၊   

ကွန်တိန်နာအထူးရထားေလးစင်း     ေြပးဆဲွလျက် 

ရိှေကာင်း၊  ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင်         ရထားလမ်းပိင်ုးတွင်  

ေကျာက်ရထားှစ်စင်း  စုစုေပါင်းရှစ်စင်း    ေြပးဆွဲ 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိကုစိ များှင့ပ်တ်သက်ပီး ြပည်သ ူ

လထူကုိ ုမမိအိသေိပးေြပာကားလိသုည်မှာ  ပိုေဆာင် 

ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ရထားလမ်းများ၊ ရထားတဲွ 

များ    အဆင့်ြမင့်တင်ေရး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်အေနြဖင့်လည်း   

ရထားလမ်းပိုင်းများ ြမင့်တင်ေရး၊ ရထားလမ်းပိုင်း

များေြပးဆဲွုိင်ေရးှင့်ပတ်သက်ပီး မကာခဏစစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး       အထူးစိတ်ပါဝင်စားမ  

ရိှေကာင်း၊ ြပည်သလူထူ ုလိအုပ်ချက်များရိှလာလ င် 

ပုိေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့်ပတ်သက်ပီး     ြပည်သူ 

လထူ၏ု    လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ  လုံ ခံေချာေမွေစေရး၊ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ  ေကာင်းမွန်ေစေရးကိုလည်း  

အဓကိထားလပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း၊  လိအုပ်ချက် 

များရိှလ င်လည်း ယခကုဲသ့ိုအသေိပးေစလိေုကာင်း၊ 

မမိတိိုအေနြဖင့လ်ည်း   သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများ 

ှင့်   အြမန်ဆုံးြဖစ်ေအာင်    ဆက်လက်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ဟ ုြပန်လည်ေြဖကားသည်။  

Weekly Eleven  မီဒီယာမှ    အယ်ဒီတာချပ် 

ေဒါက်တာမင်းလွင်က    မိမိေမးမည့်ေမးခွန်းှင့ ်

ပတ်သက်ပီး အချက်အလက်တချိချြပရန ်  အချနိ် 

မရှိသည့်အတွက ်   စာရက်ေပးခဲ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ဦးဖိးမင်းသိန်း၏ 

အဂတိလိုက်စားမ ှင့်ပတ်သက်ပီး        အမ များစွာ 

ရှိေကာင်း၊   ထိုအမ များထဲတွင်  YBS  ကိစ ဆိုလ င် 

၎င်းေအာက်က ဝန်ကီးများှင့် ဝန်ထမ်းများ အေရး 

ယခံူရေကာင်း၊ တာဝန်ရိှအဆံုးြဖစ်သည့် ၎င်းကုိ  အေရး 

ယခူရံသည်ကိ ုမေတွရ ေကာင်း၊ ယခင်က   ဦးဖိးမင်း 

သိန်းေကာင့ ်  ိုင်ငံေတာ်နစ်နာဆုံး ံးမ     ခန်မှန်း 

တွက်ချက်မ အရဆိလု င် ကျပ်ဘလီယီေံထာင်ချရိှီိင်ု 

ေကာင်း၊    တြခားတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်များ 

ေကာင့်   ုိင်ငံေတာ်ထိခုိက်နစ်နာမ သည်    ဘီလီယံ 

တစ်ရာခန်သာရှိေကာင်း၊ ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည ်

ှင့် ဦးဝင်းြမင့်တိုအေပ      စွဲဆိုထားမ အရဆိုလ င် 

အဂတလိိက်ုစားမ ေကာင့ ်   ိင်ုငေံတာ်နစ်နာဆုံး ံးမ  

တန်ဖိုးသည် ကျပ်ေငွေလးဘီလီယံေကျာ်ခန်သာ 

ရှိေကာင်း၊ ထိုေကာင့် NLD အစိုးရလက်ထက်က 

အဖဲွဝင်များထဲတွင် ဦးဖိးမင်းသိန်းေကာင့် ုိင်ငံေတာ် 

နစ်နာဆုံး ံးမ တန်ဖိုးက အများဆုံးြဖစ်သည်ဟ ုယဆူ 

ရေကာင်း၊ သိုေသာ် အေရးယူသည့်အခါ ၎င်းသည ်

ကွက်ကျန်ေနခ့ဲပီး ကျန်ရိှသည့်သူများကုိ  အေရးယ ူ

သည်ကုိ Political Motivated ြဖစ်ေနမလားဟု ေမးခွန်း 

ထုတ်လိုေကာင်း၊ ဦးဖိးမင်းသိန်းသည ်ဝန်ကီးချပ် 

မြဖစ်ခင်က ေမာင်ေထာ်ေလးလမ်းက တိက်ုခန်း၌ေန 

ေကာင်း၊ ၎င်း၏အမျိးသမီးသည်  ေရ ဆုိင်ခပ်ေသးေသး 

သာပိုင်ေကာင်း၊                  စာမျက်ှာ ၁၁ သို    

သူရိယေနဝန်းသတင်းေထာက ်

ေဒ သဇင်ဦး

ေနြပည်ေတာ်အွန်လိုင်းသတင်း

ေအဂျင်စီမ ှဦးဝင်းိုင်

Myanmar Nation Voice မှ 

သတင်းေထာက ်ေဒ ေဆွဇင်ဦး



ဇွန်    ၂၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ   

၎င်းဝန်ကီးချပ်ြဖစ်လာပီးေနာက ်ေဒ ေအာင်ဆန်း 

စုကည်ကုိ ေရ ခုနစ်ပိဿာှင့် ေဒ လာ ေြခာက်သိန်းဖုိး 

ခန်အထိ  ေပးုိင်ေလာက်ေအာင်  ချမး်သာသွားခဲ့ 

ေကာင်း၊   ၎င်း၏ပိင်ုဆိင်ုမ များှင့ပ်တ်သက်၍ စုစံမ်း 

စစ်ေဆးမ များရှိပါသလားသိလိုေကာင်း၊    အဂတိ 

လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး       ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်

ဦးဖိးမင်းသန်ိးှင့ပ်တ်သက်သည့ ် အဂတလိိက်ုစားမ  

ြဖစ်ုိင်ေြခများအားလံုးကုိ အချန်ိအကန်အသတ်ှင့် 

စုစံမ်းစစ်ေဆးရန်အစအီစ် ရိှ၊ မရိှှင့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆး 

မ လုပ်မည်ဆုိလ င် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာထုတ်ြပန်ေပး

ရန်အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

တရားမ တစွာ ဆုံးြဖတ်သွားလိမ့်မည်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက သတင်းေထာက်ကီး 

ေမးသည့်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍      ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲတွင်လည်း မိမိအေနြဖင့ ်တစ်စွန်းတစ်စ 

ေြဖကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊  တချိေသာအမ ကစိ များ 

တွင်    အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့် စစ်ေဆးမ များလည်းရိှေကာင်း၊  စစ်ေဆးရာ 

တွင် မလူကစိ ကိ ုစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်မ များကိ ု

စစ်ေဆးြခင်းလည်းရှိေကာင်း၊   အဂတိလိုက်စားမ  

တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်အေနြဖင့်ေတွရိှမ များ၊ ရရိှ 

ချက်များတွင ်      မည်သည့်အေကာင်းအရာကိုမ  

ကွယ်ဝှက်ထားစရာအေကာင်းလည်း မရိှပါေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်    အဂတိလိုက်စားမ  

တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၏ တင်ြပချက်များ၊ ေတွရိှ 

ချက်များအေပ တွင်   မူတည်၍   တရားမ တစွာ 

ဆုံးြဖတ်သွားလိမ့်မည်ဟုသာ ေြပာလုိေကာင်း၊ ထုိကိစ  

ှင့်ပတ်သက်၍    အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး

ေကာ်မရှင်မှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ြဖည့စွ်က်ေြဖကား 

ေပးေစလိုေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ဥပေဒြပ  ာန်းချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်

အဂတိလိုက်စားမ  တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်မ ှ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အဂတိလိုက်စားမ တုိက်ဖျက် 

ေရးေကာ်မရှင်သည ်  ြမန်မာိုင်ငံက   ကုလသမဂ  

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး Convention ကို 

၂၀၀၅ ခှုစ်တွင် လက်မှတ်ထုိးဝင်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထိုးဝင်ေရာက် 

ခဲ့ေကာင်း၊  ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင်   ကုလသမဂ အဂတိ 

လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး Convention ၏ ြပ  ာန်း 

ချက်များကုိ မူတည်၍ အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက် 

ေရးကိုေရးဆွဲခဲ့ေကာင်း၊    ထိုသိုေရးဆွဲပီးေနာက ်

အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ကိ ုဥပေဒ 

တွင်ပါသည့ ်တာဝန်ှင့လ်ပ်ုပိင်ုခွင့မ်ျားကိ ုအပ်ှင်းပီး 

ယင်းေကာ်မရှင်ကိုဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊ ေကာ်မရှင်ကိ ု

ဖွဲစည်းခဲ့သည့်ရည်ရယ်ချက်သည်    ကုလသမဂ  

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရး Convention တွင် 

ပါသည့်   ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ရန် 

အတွက် ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှ 

ယေနအထိ        အစိုးရအဆက်ဆက်ေကာ်မရှင်က 

သန်ရှင်းေသာအစုိးရ၊ ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်ေရး

စနစ်ြဖစ်ေစရန်ဦးတည်၍    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ မည်သူကိမု  ပဂု ိလ်ေရးအရ အငိးထားပီး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါေကာင်း၊ ေပးပိုသည့တ်ိင်ုကား

စာေပ တွင်မူတည်ပီး တုိင်ကားစာအရ စံုစမ်းစစ်ေဆး 

ေရး    အဖွဲဖွဲပီးစစ်ေဆးပါေကာင်း၊   စစ်ေဆး 

ေပ ေပါက်ချက်အရ    တရားစဲွတင်သည့က်စိ ရပ်များ 

ေဆာင်ရက်ပါေကာင်း၊  ယခင်ကလည်း   ယင်းစနစ် 

အတိင်ုးြဖစ်ပီး  ေနာင်တွင်လည်း  ဥပေဒြပ  ာန်းချက် 

အတိင်ုး ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြဖည့စွ်က် 

ေြပာကားသည်။

VOM သတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက ် ဦးေမာင် 

ေမာင်ထွန်းက ြမန်မာိင်ုငတွံင် ဆန်လပ်ုငန်းရှင်များ 

အသင်း၊  ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း   စသည်ြဖင့ ်

အသင်းအဖွဲများရှိေကာင်း၊  အလားတူ   ေရသန်  

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဟူ၍လည်း   အသင်းအဖွဲ 

တစ်ခရိှုေနေကာင်း၊ အဆိပုါေရသန်လပ်ုငန်းရှင်များ

အသင်းသည ်တရားဝင်ဖွဲစည်းထားသည့ ်အသင်း 

ဟုတ်၊ မဟုတ်သိလိုေကာင်းေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   အသင်းအဖွဲများ 

ေလ ာက်ထားမ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 

ဌာနက    တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းသည့ ်ေရသန်လပ်ုငန်း 

ရှင်များအသင်းကိ ုမိမိအေနြဖင့ ်  မေတွမိေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနသို  ေမးြမန်းေစလိုေကာင်း  ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

Bloomberg Myanmar မှ   သတင်းေထာက ်

ေဒ ပုိးသိဂ   ေကျာ်က  လက်ရိှတွင်    သွင်းကုန်အမည် 

တချိတင်သွင်းရန် ယာယီပိတ်ပင်ထားသည့်အြပင ်

အချိသွင်းကန်ုပါမစ်များကိ ုထတ်ုေပးရာတွင်လည်း 

ကန် ကာမ များရှိေနသည်ကို သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင ်

များထမှံ သရိေကာင်း၊ အဆိပုါကစိ များှင့ပ်တ်သက် 

၍ မည်သည့အ်ချန်ိတွင်   ေြဖေလ ာေ့ပးရန် အစအီစ် 

ရှိ၊ မရှိ သိလိုေကာင်းေမးြမန်းသည်။

ဇိမ်ခံပစ ည်းများကဲ့သို

ကုန်ပစ ည်း တင်သွင်းမ စိစစ်ကန်သတ်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက      မိမိတိုအေနြဖင့ ်

ပစ ည်းမှာယူတင်သွင်းမ အေြခအေနှင့်   ပတ်သက် 

ပီး  ေလေကာင်း၊  ေရေကာင်းများှင့ ်    နယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်မ စခန်းများမှ ကန်ုသွယ်မ များ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှတွင် ြပည်ပမှကန်ုပစ ည်း 

တင်သွင်းမ  သွင်းကန်ုလိင်ုစင် ေလ ာက်ထားမ အေပ  

တွင်   ကုန်ပစ ည်းတန်ဖိုးေပးေချရန ်  လိုအပ်သည့် 

ိုင်ငံြခားသုံးေငွ     လဲလှယ်လ ဲေြပာင်းခွင့်ရရှိေရး 

အတွက်  ိုင်ငံြခားသုံးေင ွ  ကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးသိုတင်ြပပီး     ခွင့်ြပချက်ရရှိပါက 

သွင်းကုန်လုိင်စင်ထုတ်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ုိင်ငံြခား 

သုံးေငွကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ   အစည်းအေဝးကိ ု

အပတ်စ်      အဂ   ါှင့်ကာသပေတးေနများတွင ်

တစ်ပတ်လ င်ှစ်ကိမ်     ကျင်းပလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းသုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့်  ကုန်ပစ ည်းများ 

ြပည်ပမ ှ ဝယ်ယူတင်သွင်းမ များတွင်    ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် အေြခခံမရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့ ်ကုန်ပစ ည်း 

များအား   ဦးစားေပးစိစစ်ခွင့်ြပလျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

အချိေသာ ကန်ုပစ ည်းများအား ကန်သတ်ထားသည် 

များရိှေကာင်း၊ ုိင်ငံြခားသံုးေငွများကုိ ိင်ုငေံတာ်၏ 

လိုအပ်ချက်အတိုင်း   အြပည့်အဝသုံးစွဲိုင်ေရးှင့ ်

ိုင်ငံြခားသုံးေငွမလိုအပ်ဘ ဲ    ြပည်ပသိုစီးထွက်မ  

တားဆီးိုင်ေရးအတွက ်စနစ်တကျစိစစ်ကပ်မတ်

လျက်ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေြခခမံရိှမြဖစ် 

လိအုပ်ြခင်းမရိှသည့် ဇိမ်ခံပစ ည်းများက့ဲသုိ ကုန်ပစ ည်း 

တင်သွင်းမ အား မိမိတိုအေနြဖင့် စိစစ်ကန်သတ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ကုန်သွယ်မ    လွယ်ကူ 

ေချာေမွေစေရးအတွက် တတ်ုနယ်စပ်တွင် ယွမ်ှင့် 

ကျပ်ေငွေကး အသံုးြပပီး လုပ်ေဆာင်ြခင်းများ၊ ထုိင်း၊ 

ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင ်

ဘတ်ှင့ ်ကျပ်အသံုးြပပီး   ပုိကုန်သွင်းကန်ုလုပ်ငန်း 

များ  ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့်အြပင ်   ဗဟိုဘဏ် 

အေနြဖင့လ်ည်း ခွင့ြ်ပေပးထားသည့ ်ေငေွကးအမျိး 

အစားအားလုံးှင့ ်    ကုန်သွယ်မ လွယ်ကူလျင်ြမန ်

ေချာေမွေစေရး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

တစ်ဦးချင်းကားပါမစ်တင်သွင်းမ များလည်း 

ကန်သတ်ထား

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးက စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကန်ုသွယ်မ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး ပင်လယ်ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်းတိုမှ 

ခွင့်ြပထားသည့်အြပင ်  နယ်စပ်စခန်းများမှလည်း 

တင်ပို၊ တင်သွင်းမ များခွင့်ြပထားေကာင်း၊ ဧပီ ၄ 

ရက်ေနမှစတင်ပီး ဗဟိဘုဏ်၏ အမန်ိ န်ကားချက် 

ှင့အ်ည ီိင်ုငြံခားေငွကီးကပ်မ ေကာ်မတမှီ ဖဲွစည်း 

ပီး ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ ည်းများအတွက် 

ေကာ်မတီကိုတင်ြပရာ ေကာ်မတီမှစိစစ်ပီး ခွင့်ြပ 

လျက်ရှိေကာင်း၊  ဇိမ်ခံပစ ည်းများ၊    တစ်ဦးချင်း 

ကားပါမစ်များ စသည်ြဖင့်တင်သွင်းခွင့်မြပသည့် 

အမည်များလည်းရိှေကာင်း၊  ယခင်ကတင်သွင်းခွင့် 

ြပခဲ့ေသာ်လည်း    လက်ရှိတွင်ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်

ကားလုံေလာက်မ ရှိြခင်းေကာင့ ်  ေလာေလာဆယ် 

ယာယီအြဖစ် တစ်ဦးချင်းကားပါမစ်တင်သွင်းမ များ

လည်း ကန်သတ်ထားမ များရှိေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ဇိမ်ခံပစ ည်းများ၊ လိုအပ်သည့်အမည်များကို စိစစ် 

ကန်သတ်ခွင့်ြပပီး ြပည်တွင်းအတွက်လိုအပ်သည့် 

စက်မ ကုန်ကမ်း၊ စားေသာက်ကုန်ကမ်း၊ ြပည်တွင်း 

တွင်ထုတ်လုပ်မည့် စက်ံု၊ အလုပ်ံုအတွက် လုိအပ် 

သည့ ်ကန်ုကမ်းပစ ည်းများကိ ု  ဦးစားေပးတင်သွင်း 

လျက်ရိှေကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငသံည် လယ်ယာစိက်ုပျိး 

ေရးိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက ်    လယ်ယာထုတ်ကုန် 

ပစ ည်း၊      ေမွးြမေရးပစ ည်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ တရိစ ာန်အစားအစာ၊ 

ေဆးဝါးစသည့အ်မည်များကိ ုဦးစားေပးပီးတင်သွင်း 

ခွင့ြ်ပေပးထားေကာင်း၊ ဇမ်ိခပံစ ည်းတင်သွင်းမ အား 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်တွင်သာ    တင်သွင်းခွင့်ြပထား 

ေကာင်း၊ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး     ိုင်ငံြခားေင ွ

ေဒ လာေဈး န်းကီးြမင့်မ မရှိေစရန်     ထိန်းညိပီး 

ေဆာင်ရက်သည့် အစီအစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရှိ 

တစ်ေဒ လာကိ ု၁၈၅၀ ကျပ် န်း ြဖင့ ်လက်ရိှ Export 

လုပ်ကိုင်သည့်     ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအား 

ြပန်လည်ထုတ်ေပးလျက်ရိှသက့ဲသုိ ြပည်ပမှ တင်သွင်း 

မည့်သူများအတွက်လည်း လိုင်စင်ချေပးမ ှင့်အတူ 

တစ်ေဒ လာကိ ု၁၈၅၀ ကျပ် န်းြဖင့ ်ေရာင်းချေပးပီး 

ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းြဖင့ ် ြဖည့်စွက်ေြပာကား 

သည်။

Myanmar Nation Voice မှ သတင်းေထာက ်

ေဒ ေဆွဇင်ဦးက ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့ ်

အညီ   ၂၀၂၁ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေနတွင် 

တပ်မေတာ်မှ  အာဏာထိန်းခဲ့ေကာင်း၊  သိုေသာ် 

ဥပေဒကိုမလိုက်နာဘ ဲ         အကမ်းဖက်သူများ၏ 

လပ်ုေဆာင်မ များေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာ်စီအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာ 

ေရး၊ ပညာေရး၊ လမူ ဘဝေအးချမ်းသာယာေရးတုိကုိ 

စီမံေဆာင်ရက်ရာတွင ် လိုသေလာက် ခရီးမေပါက ်

ေသးဟု မိမိအေနြဖင့် ြမင်မိေကာင်း၊ အချိေနရာ 

များတွင် အေတာ်ဆုိးရားေနသည်ဟုထင်မိေကာင်း၊ 

အုပညာရှင်များ၊ (ပုဒ်မ-၅၀၅) ြဖင့်တရားစဲွဆုိြခင်း 

ခံရထားသူများ၊ ေတာအတွင်းသုိေရာက်ရိှေနသူများ

ကို  ိုင်ငံေတာ်မှ   ြပန်လည်ေခ ယူမ များရှိေနေသာ် 

လည်း Myanmar Idol အဆိုေတာ်ဇင်ကီး အသတ် 

ခံရေကာင်း၊  အလားတူ   သုပ်ေဆာင်ယ်လတ်၏ 

ေနအမ်ိအား ဒတုယိအကမ်ိ ဗုံးေထာင်ြခင်းခခံဲရ့သည် 

ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့ ်အကမ်းဖက်သမားများက 

အပုညာသမားများဘက်သို ဦးတည်လပ်ုေဆာင်လာ 

သည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အဆိပုါအပုညာ 

ရှင်များကိ ုိင်ုငေံတာ်မှ မည်သုိကာကွယ်ေပးမည်ကုိ 

သိ လို ေ ကာ င ်း  ှ င့ ်  လ က ် ရ ှိ ပုံ စံ ြ ဖ င့  ် 

ဆက်သွားေနမည်ဆိုပါက   မိမိတို ေမ ာ်မှန်းထားသ

ည့်ပန်းတိုင်မှာ   ေဝးေနဦးမည်ြဖစ် ေကာင်း၊ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်းတွင် ေအးချမ်းသာယာ စွာ  

ေနထိုင်လိုေသာသူများ၊ တပ်မေတာ်ကို  ေလးစား 

ချစ်ခင်အားကိုးယုံကည်ကသည့ ်   ရဟန်းသံဃာ၊ 

ြပည်သမူျားကိ ု ေထာက်ထားညာတာပီး     ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီှင့် တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် 

အချနိ်ကာလတစ်ခုအေနြဖင့ ်    ၂၀၀၈  ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခဥံပေဒကိ ု  မျက်ကွယ်ြပေကျာ်လွန်ပီး ငမ်ိဝပ် 

ပြိပားသာယာေအးချမ်းသည်အထ ိြပလပ်ုေပးိင်ုရန်  

အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက အပုညာရှင်များသည် 

အများအားြဖင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်းတွင် 

ေနထိင်ုသမူျားြပားေကာင်း၊ လက်ရိှတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်းတွင်   တပ်မေတာ်၊  နယ်ေြမခံ 

ရတဲပ်ဖဲွ၊ ဌာနဆိင်ုရာများှင့ပ်ူးေပါင်းပီး လှည့က်င်း၊ 

ရပ်ကင်း၊   ဝပ်ကင်းများြဖင့ ်         လုံ ခံေရးတိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်း 

ဧည့်စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အများသူငါသွားလာေန 

သည့်  မသက  ာဖွယ်ေနရာများကိ ု     ေရှာင်တခင် 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်းများ    ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ထုိအြပင် အုပညာရှင်များှင့် ဆက်စပ် 

သည့ေ်နရာများတွင်လည်း   လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊ အုပညာရှင်များအေနြဖင့် မိမိတို 

အား အသက်အ ရာယ်ခိမ်းေြခာက်မ များြပလာပါ 

က  သာမန်ဆက်သွယ်မ  လမ်းေကာင်းအြပင်   အြခား 

ဆက်သွယ်မ လမ်းေကာင်းများကိုပါ   ၎င်းတိုအား 

ေြပာြပထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းအြပင်ေနအမ်ိများ၊ 

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့်ေနရာများကိုလည်း     လုံ ခံေရး 

အင်အားထပ်မတံိုးြမင့ထ်ားေကာင်း၊ သတင်းေထာက် 

ကီး ထပ်မံေမးြမန်းသည့ ် ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒကိုေကျာ်လွန်ပီး       ယခုေလာေလာဆယ် 

လုပ်ေဆာင်စရာမရိှေကာင်း၊ မိမိတုိအေနြဖင့် ၂၀၀၈ 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအတိင်ုးသာ လပ်ုေဆာင်မည် 

ဟု ေြပာကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊   လုံ ခံေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခင်းများ၊ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းများကိ ု    ဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ဆက်လက်၍     Myanmar Nation Voice မှ 

သတင်းေထာက် ေဒ ေဆဇွင်ဦးက ပခန်းကီးရစဲခန်း 

မှးှင့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ယ်မင်းြမင့ေ်ဆ ွ

တို ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်ပီး  ြပည်သ ူ

လူထုအေနြဖင့်   ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကိုသိလို 

သြဖင့ ်ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖကားေပးေစလိ ု

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။  

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက      အဆိုပါကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍  ဌာနတွင်းအေရးယရူန်    စုစံမ်းစစ်ေဆး 

ေရးခုံုံးြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ပီးစီးပီဟုသိရ  

ေကာင်း၊ ကျန်ရိှသည့်အဆင့်ကုိ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင် 

ရန်ကျန်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း     ြပန်လည်ေြဖကား

သည်။     

                    (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်               

 ဇမ်ိခပံစ ည်းများ၊  တစ်ဦးချင်း ကားပါမစ်များ စသည်ြဖင့တ်င်သွင်းခွင့မ်ြပသည့် 

အမည်များလည်းရှိေကာင်း၊ ယခင်ကတင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ေသာ်လည်း  လက်ရှိတွင် 

ြမန်မာိင်ုငအံတွက် ကားလုေံလာက်မ ရိှြခင်းေကာင့ ်ေလာေလာဆယ်ယာယအီြဖစ် 

တစ်ဦးချင်းကားပါမစ်တင်သွင်းမ များလည်း   ကန်သတ်ထားမ များရှိေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ဇိမ်ခံပစ ည်းများ၊ လိုအပ်သည့်အမည်များကို စိစစ်ကန်သတ်ခွင့်ြပပီး 

ြပည်တွင်းအတွက်လိအုပ်သည့ ်စက်မ ကန်ုကမ်း၊ စားေသာက်ကန်ုကမ်း၊ ြပည်တွင်း 

တွင်ထတ်ုလပ်ုမည့ ်စက်ု၊ံ အလုပ်ုအံတွက် လိအုပ်သည့ ်ကန်ုကမ်းပစ ည်းများကိ ု  

ဦးစားေပးတင်သွင်းလျက်ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံသည် လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးိုင်ငံ 

ြဖစ်သည့အ်တွက် လယ်ယာထတ်ုကန်ုပစ ည်း၊ ေမွးြမေရးပစ ည်းှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့် 

ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ တရိ စ ာန်အစားအစာ၊ ေဆးဝါး စသည့အ်မည်များကိ ု

ဦးစားေပးပီး တင်သွင်းခွင့်ြပေပးထား



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၁-၆-၂၀၂၂) 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 (၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၀၃၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၄) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၃၂၇,၂၇၃) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၀၈) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၅) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၀၃) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

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

(၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၈ 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

  

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၈၉၀၉ ၉၆၁၇၁၈၀ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၇၀၉၃၃ ၅၉၀၄၁၃၈ ၁၅၆၇၀၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၂၇၀၅ ၄၄၈၁၀၁၈ ၃၅၇၃၅

၄။ ထိုင်း ၄၅၀၂၅၄၂ ၄၄၅၁၅၆၉ ၃၀၅၀၉

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၇၂၀၀ ၃၆၃၁၈၆၄ ၆၀၄၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၇၀၉၈၁ ၁၂၈၈၅၀၆ ၁၄၀၅

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၀၈ ၅၉၂၅၀၃ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၁၄ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၈၅၂၄ ၁၅၃၈၈၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၀၅၄၀၈၀ ၈၃၉၄၇၅၇၆ ၁၀၃၈၃၈၅

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၂၀၈၄၅ ၄၂၇၁၅၁၉၃ ၅၂၄၈၉၀

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၇၅၆၁၁၈ ၃၀၄၃၀၃၀၈ ၆၆၉၂၁၇

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၁၈၁၄၁၅ ၂၉၃၇၀၁၄၇ ၁၄၉၁၀၆

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၂၁၁၈၆၆ ၂၆၂၅၃၄၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၀၈၉၂၈ ၂၂၀၈၉၇၈၇ ၁၇၉၆၀၁

၇။ ုရှား ၁၈၄၀၃၄၂၇ ၁၇၈၂၈၈၃၇ ၃၈၀၅၇၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၈၉၃၇၃ ၁၈၁၁၇၃၈၄ ၂၄၄၆၃

၉။ အီတလီ ၁၇၈၉၆၀၆၅ ၁၇၁၅၃၆၃၆ ၁၆၇၇၈၀

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၁

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ု     ေလေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်         နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ    ေှာင့်ေှး 

ကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ
အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ  ယေနတွင်  ချင်းေရ ေဟာ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ    ကုမ ဏီတစ်ခု၊ 

ယာ်စီးေရတစ်စီး၊ Disposable  Face 

Mask   ၇ ဒသမ ၆၅ တန်  တင်သွင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ ပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်  ညိ  င်းထား 

သည့်   SOP များှင့်အညီ   ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစ 

ရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် www.

commerce.gov.mm   တွင်  ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်  ၂၁

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်၊ ကသု 

ေရးပစ ည်းများအား ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးမ ှေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်၌ 

ကုမ ဏီတစ်ခုမှ Laboxib Capsule အခု ၁၅၀၀၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ ေဆးဝါးမျိးစံု 

၃၅၁ မျိး (၃၉၆၅၉ ဒသမ ၇၅) ကီလိုဂရမ်တိုကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၂၁

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၉၃၁၀  ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၂၈၉၃၇၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း    ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက   ေြပာကား 

သည်။

ယမန်ှစ်အတွင်းက ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ 

၉၇၇၁   ဦးအထိရှိခဲ့ေကာင်း    ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲ့သည့်   သီတင်းပတ်အတွင်းက   ေနစ်ပျမ်းမ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၇၁၉၈ ဦးရှိခဲ့သည်။

ိုင်ငံအတွင်း ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ၃၄၀၆၄ 

ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ 

ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၂၄၄၆၃ ဦးရိှ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်

ဇွန် ၂၁ ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ ၁၃ တွင် ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ “အေမရိကန်အား ျကလီးယားအေရး 

ေဆွးေွးပဲွသို ြပန်လည်တက်ေရာက်ရန် အရီန်တိက်ုတွန်း” သတင်း၏ ပုစံာတွင် ၂၀၂၂ ခှုစ် အစား ၂၀၂၁ ခှုစ်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ်  

ပါရန်။                                                                                                                                      ဘာသာြပန်စာတည်း

တိုကျိ   ဇွန်   ၂၁

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့ ်အိုလံပစ်ပိင်ပွဲှင့ ်မသန်စွမ်း 

အားကစားပိင်ပွဲတိုတွင်  အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၀ ဒသမ ၅ 

ဘီလီယံခန်  သိုမဟုတ် ဂျပန်ယန်း ၁ ဒသမ ၄၂၃၈ ထရီလီယံ 

ကန်ုကျခဲေ့ကာင်း တိကုျိအိလုပံစ်ှင့ ်မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပဲွ 

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ ကုန်ကျစရိတ်များသည ်ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပ 

သည့ ် တိကုျိအိလုပံစ်ှင့ ် မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပဲွ ကီးကပ် 

ေရးေကာ်မတ ီအမ ေဆာင်ဘတ်ုအဖဲွ၏ ေနာက်ဆုံးအစည်းအေဝး 

တွင် ထွက်ေပ လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ယင်းအားကစားပိင်ပဲွများသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

ေနမ ေကာင့် တစ်ှစ်ကာေရ ဆိုင်းခဲ့ရပီးေနာက် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေရာက်မှသာ   ကျင်းပိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး     ပိင်ပွဲအများစုသည ်

ပရသိတ်ဝင်ေရာက်ကည့် ခွင့မ်ရရိှဘ ဲကျင်းပခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

အဆိပုါအားကစားပိင်ပဲွများ ကျင်းပြခင်းေကာင့ ် ကနဦး 

က   ဂျပန်ယန်း ၁ ဒသမ ၆၄၄ ထရလီယီ ံသိုမဟတ်ု အေမရကိန် 

ေဒ လာ ၁၂ ဒသမ ၂ ဘလီယီကံန်ုကျမည်ဟ ုခန်မှန်းထားေကာင်း 

သိရသည်။

ယခကုန်ုကျခဲသ့ည့ ်ကန်ုကျစရတ်ိအား တိကုျိအိလုပံစ်ှင့ ်

မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ၊ တိုကျိမိ 

ေတာ်အစိုးရှင့် ဗဟိုအစိုးရတိုက မ ေဝကျခံမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အုိလံပစ်ှင့် မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲတိုတွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျ

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်    ဇွန်     ၂၁

အေမရိကန်ိုင်ငံသည ် ိုင်ငံအတွင်းရှ ိေြခာက်လအရယ်ကေလးငယ်များအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစအီစ်ကိ ုယခသုတီင်းပတ်အတွင်း စတင် 

ေဆာင်ရက်ရန် ေမ ာ်လင့်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကေလးငယ် ၁၉ သန်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးထိုးှံေပးရန်   အေမရိကန်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်   ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

လက်မှတ်ေရးထိုးအတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ယခုကဲ့သို ေြခာက်လအရယ်ကေလး 

ငယ်များအား ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးမည့အ်စီအစ် ထွက်ေပ လာခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အေမရိကန်ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာမ ှအကံေပးအဖွဲက  

အသက်ေြခာက်လမှ ေလးှစ်အရယ် ကေလးငယ်များအား Pfizer ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးရန်ှင့ ်အသက်ေြခာက်လမှ ငါးှစ်အရယ် ကေလးငယ်များအား 

Moderna ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးရန် အကံြပထားေကာင်းသရိသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ ကို ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းလည်း အိမ်ြဖေတာ်က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၂၁

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံသည် ြပည်တွင်းြဖစ်အာကာသဒံုးပျကုိံ ပထမဆံုးအကိမ် 

ေအာင်ြမင်စွာ လ တ်တင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံအစိုးရက ယေနတွင် 

ေကညာခဲ့သည်။

အဆိပုါ ရူအီမည်ရိှ ဒုံးပျအံား ယေနညေန ၄ နာရတွီင် ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုးရိှ ဂိဟုန်း 

အာကာသစင်တာမ ှလ တ်တင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါ  ြပည်တွင်းြဖစ ်ူရီအမည်ရှိ ဒုံးပျအံမျိးအစားကိ ုလ တ်တင်ြခင်းသည ်

ဒုတိယအကိမ်လ တ်တင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး   ပီးခဲ့သည့်ှစ်ေအာက်တိုဘာလအတွင်းက 

ပထမအကမ်ိလ တ်တင်ခဲရ့ာတွင် စစီ်ထားသည့ပ်တ်လမ်းအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ခဲြ့ခင်း 

မရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုငသံည် ၄၇ မတီာအရှည်ရိှ အဆိပုါဒုံးပျအံား ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် 

ယွမ် ၁ ဒသမ ၉၆ ထရီလီယံ(အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ)ေကျာ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသည ်ဒုံးပျနံည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်အလိုငှာ 

၂၀၂၇ ခုှစ်တွင် ေလးကိမ်ထက်မနည်း  လ တ်တင်မ များြပလုပ်ိုင်ရန ်စီစ်လျက်ရှိ 

ေကာင်းသိရသည်။               ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ေြခာက်လအရယ်ကေလးငယ်များအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  စတင်မည်ေပကျင်း    ဇွန်    ၂၁

တုတ်ိုင်ငံ၏  ိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် ဘွဲရလူငယ ်

အများအြပားခန်ထားရန ်   စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

ိင်ုငပံိင်ုလပ်ုငန်းများ စမီခံန် ခဲွေရးေကာ်မရှင်၏ ေြပာကားချက် 

အရ သိရသည်။

၎င်းေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝး၌ ိင်ုငပံိင်ုလပ်ုငန်းများ၏ 

ဝန်ထမ်းစုေဆာင်းေရးအစအီစ်ကုိ ချဲထွင်ရန်ှင့် ဘဲွရလူငယ် 

များအတွက် အလုပ်အကိုင်များေပးအပ်ရန် ိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း 

များအား   တိုက်တွန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တုတ်ိုင်ငံ၌ 

ယခုှစ်အတွင်း လူငယ် ၁၀ ဒသမ ၇၆ သန်းသည် တက သိလ်ုများမှ  

ဘဲွရရိှခဲသ့ည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ဘဲွရလငူယ်များအား အွန်လိင်ုး 

မှ ေတွဆုကံာ အလပ်ုများေရးချယ်ခန်အပ်သည့ ်အစအီစ်များ 

ေဆာင်ရက်ေနပီး မိကီးများတွင် ေနထိုင်သည့်ဘွဲရလူငယ ်

များအတွက် အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၇၃ သန်းေကျာ်ရှိလာ

အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်   ၂၁ 

အာဖရိကတိုက်၌   ဇွန်  ၂၀   ရက် 

ညေနပိုင်းအထိ    ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၁၇၃၁၄၉၅ ဦး 

ရိှလာေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အာဖရိကေရာဂါ   ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ လက်ရိှတွင် အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်း 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၂၅၃၇၇၂   ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူေပါင်း  ၁၁၁၀၈၈၈၅ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံ၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊ တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်

အီဂျစ်ိုင်ငံတိုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ   အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေြပာကား

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၉၈၄၆၄၆ 

ဦးှင့်   ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌    ၁၁၈၅၉၉၀ ရှိ 

ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အာဖရိကေတာင်ပိုင်း  ေဒသသည်    

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ       

အများဆုံးြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပိုင်း 

ှင့ ်အေရှပိင်ုးေဒသများသည်  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဒုတိယအများ 

ဆံုးေဒသများြဖစ်ကာ အာဖရိကအလယ် 

ပိုင်းေဒသသည်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံက ြပည်တွင်းြဖစ် အာကာသဒုံးပျကံို 

ပထမဆုံးအကိမ် ေအာင်ြမင်စွာ လ တ်တင်ိုင်ခဲ့

တုတ်ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် ဘွဲရလူငယ်အများအြပား ခန်အပ်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၉၃၁၀ ထပ်မံေတွရှိ



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေမှာ်ဘီမိနယ ်

တွင်  ေငွကျပ် ၄ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံ  တန်ဖိုးရှိ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၄၂  သိန်းေကျာ် 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာိင်ုင ံရတဲပ်ဖဲွ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၁ 

ေကျာက်တံတား     မိနယ်၊ 

မိင်ုးခတ် မိနယ်ှင့ ်     တာချလီတ်ိ 

မိနယ်တိုတွင ်   မူးယစ်ေဆးဝါး 

များ     သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ    မူးယစ်ေဆးဝါး

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်   ဇွန် ၂၀ ရက် ညေန ၃ 

နာရ ီ၄၅ မနိစ်တွင် ေကျာက်တံတား 

မိနယ်      အမှတ်(၈)ရပ်ကွက ် 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး မိုးညိမိနယ်  မိအဝင် မိုးညိ-မင်းလှသွား 

ကားလမ်း မုိင်တုိင်အမှတ်၁၆/၇ ှင့်၁၇/၀ ကား၌ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ စုေပါင်း၍ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကိ ုဇွန် 

၂၁ ရက်ကြပလပ်ုရာ ပျိးပင်ေပါင်း ၇၅၀ အား တေပျာ်တပါး စိက်ုပျိး 

ကစ်။                                                           

ကိုမင်း(မိုးညိ)

ေရ ကျင်   ဇွန်   ၂၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရ ကျင်မိနယ်တွင ်  ၂၀၂၂ခုှစ ်  မိုးရာသီ 

ကာလ   ဓမ ဗျဟာသာသနမာမကအဖွဲ   သင်တန်း ေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း၌  သစ်ေတာသစ်ပင်များစိမ်းလန်းစိုြပည်ေစေရး၊  သစ်ေတာ 

ြပန်းတီးမ များ မြဖစ်ေပ ေစေရးှင့က်ာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးိင်ုရန် ေရ ကျင် 

မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီ   သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု ယေန  

နံနက် ၉ နာရီခွဲက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိုက်ပျိး

အဆိုပါ   သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးလှမင်းသူှင့်အဖွဲဝင်များှင့ ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန   မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦး ဖိးမင်းဟန်တိုက အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ၊ မိခင်ှင့်ကေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းှင့် မီးသတ်တပ်ဖဲွများထံ ပျိးပင်များေပးအပ်ပီး 

တက်ေရာက်လာသူများက သစ်ပင်များစိုက်ပျိးကသည်။

ေရ ကျင်မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ   ထူေထာင်ြခင်းြဖင့်  သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုြပည်၍   ေဒသအပူချနိ်ေလ ာ့ချိုင်ေစရန်ှင့် 

ေဂဟစနစ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်အတွက ်  က န်းပျိး 

ပင် ၇၀၀ ှင့်  မန်ဂျန်ရှားပျိးပင ်  ၇၀၀ စုစုေပါင်းပျိးပင ်  ၁၄၀၀ ကို 

စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးလှမင်းသူှင့်အဖဲွဝင်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာများ၊   လူမ ေရးအသင်းအဖွဲ 

များ၊   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင် ့သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်း 

များ စုစုေပါင်း ၄၀၀ ခန်က စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                                           

ထွန်းထွန်းေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

ကဝ    ဇွန်   ၂၁

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  ကဝမိနယ်တွင် ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  မိုးရာသ ီ တိရစ ာန်အစာပင်  စိုက်ပျိး 

ြခင်း ရက်သတ ပတ် အစီအစ်အရ စုိက်ပျိးေရး၊  

ေမွးြမေရးှင့်   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ေမွးြမေရးှင့်  ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ  ကဝ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၂ သိန်းေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ
မှ သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်မှာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် ဇွန်  ၁ ရက် ည ၁၀ 

နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်  ေြမာင်းတကာေကျးရာ အမှတ်(၁) 

ရပ်ကွက်ရိှ  ေအာင်မင်း၏ေနအိမ်ကုိ  သတင်း 

အရ  ရှာေဖွရာ   ခံေစာင့်ခင်ေမာင်ထွန်းှင့် 

ကုိကုိုိင်တုိှစ်ဦးှင့်အတူ ေနအိမ်မှ သနပ်ခါး 

ဘူးများ၊ ဆီးသီးထုပ်များှင့် အုန်းသီးေြခာက် 

များအတွင်း  ထည့်သွင်းသိုဝှက်ထားသည့ ်

ေဒသကာလတန်ဖိုးေငွကျပ်   ၄ ဒသမ ၂၁ 

ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၂ 

ဒသမ ၁ သိန်း   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊ 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ   စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများပိုင်ရှင ်ေအာင်မင်းမှာ   ၂၀၁၈ 

ခှုစ်  ဩဂတ်ုလတွင် ရခုိင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာ 

မိနယ်  မိမကညင်တန်းေကျးရာ၌ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၄၇၇၅၀ ြပား ဖမ်းဆီးရမမိ မှ 

ကွင်းဆက်တရားခံေြပးတစ်ဦးြဖစ်၍ ၂၀၂၂ 

ခှုစ် ေမ ၁၆ ရက်တွင် ေမာင်ေတာမိမရစဲခန်း၌ 

ဖမ်းဆီးခံေနရသူြဖစ်ေကာင်း  သိရှိရသြဖင့ ်

၎င်းတိုအား   ဥပေဒအရအေရးယူထားရှိပီး 

ကွင်းဆက်     ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား 

ဆက်လက် စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                                သတင်းစ်

မိနယ်အချိတွင ်မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းတွင ်

သူရဝင်း(ခ)ဂနီကို  မသက  ာဖွယ် 

ေတွရှိသြဖင့ ်  စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၀၀၀၀ 

ကိုလည်းေကာင်း၊     ထိုအတူ 

ယင်းေန  ညေန ၆ နာရီ မိနစ် ၅၀ 

တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး  တားဆီး 

ိှမ်နင်းေရး    ရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည်      မိုင ်းခတ် မိနယ် 

မိုင်းကာေကျးရာအုပ်စု   ဝမ်မိုင ်

ေကျးရာအနီး မိင်ုးခတ်- မိင်ုးယန်း 

သွားကားလမ်းတွင ် လုကည်ကိ ု

ဆိုင်ကယ်တစ်စီးှင့ ်    အတူ 

မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၀၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။

သိမ်းဆည်းရမိ

  အလားတ ူဇွန် ၁၉ ရက် ညေန 

၆ နာရီခွဲတွင်     ရှမ်းြပည်နယ ်

ရဲတပ်ဖွဲမှ   တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင ်

ေသာ     ပူးေပါငး်အဖွဲသည  ်

တာချလိီတ်မိနယ်    မိုင်းကိုး 

ေကျးရာအုပ်စ ု    ယန်းေကျာက ်

ေကျးရာေန အိုက်တစ်၏ေနအိမ ်

ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းှင့ ်

အတူ ေအာင်ြမင့်ဦး၊ ေဇာ်လွင်ဦး၊ 

ဆန်းယိှင့်  အိုက်ယိတို ငါးဦးကို 

ေတွရှိရပီး  ၎င်းတိုထံမ ှစိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၄၀၀  ကို 

လည်းေကာင်း    သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့သြဖင့်  ၎င်းတိုအား  မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ 

ေစေသာ   ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ  အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကဝမိနယ်၌ မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးြခင်း ရက်သတ ပတ်အစီအစ် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
မိနယ်  အုနး်ှဲေကျးရာရှိ    ေတာင်သူ  

ဦးေဌးေအာင်၏ မိုးစပါးစိုက်ပျိး၍မရေသာ  

လယ်ေြမတစ်ဧကတွင်  မိုးရာသ ီတရိစ ာန်အစာ 

ပင် သပ်ုြပစိက်ုပျိးပဲွကိ ုယေန  နနံက်  ၉ နာရ ီ

က ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ  သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲတွင ်  မိနယ်      

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး 

က   စိက်ုပျိးေမွးြမေရး၊    ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရး   ေဆွးေွးြခင်း၊      စိက်ုပျိးေရးဌာန 

ဦးစီးမှး ဦးရဲကိုကိုက ကိုင်းကူး  ကိုင်းဆက ်

နည်းပညာသပ်ုြပြခင်းှင့ ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသ 

ေရးဦးစီးမှး ေဒါက်တာေကျာ်ဇာနည်ေအာင် 

က       တိရစ ာန်အစာပင် (ေနဗီယာြမက)်ှင့် 

ပတ်သက်၍     ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုေနာက်       တက်ေရာက်လာေသာ  

ေတာင်သူများထံသို    ေနဗီယာြမက်မျိး 

များ  ြဖန်ေဝေပးပီး     တိရစ ာန်အစာပင်  

(ေနဗယီာြမက်)များ    သပ်ုြပစိက်ုပျိးြခင်းှင့ ် 

စိုက်ပျိးေရး      အသိပညာေပးလက်ကမ်း 

စာေစာင်များ ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား သမိး်ဆည်းရမသိည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူ

ေတွရစ်။

ေရ ကျင်မိနယ်၌

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ

အထွက် န်းေကာင်း မိုးစပါး တစ်ဧကလ င် တင်း ၈၀ အထ၊ိ ေဒသ 

မျိးစပါး တစ်ဧကလ င်  ၆၈  တင်းအထ ိထွက်ေလရိှ့ေသာ်လည်း စိက်ုပျိး 

ေြမှင့ ်ရာသဦတေုပ မတူည်ကာ   စပါးအထွက် န်း ေြပာင်းလေဲလရိှ့ပီး 

ယခုှစ် စပါးစိုက်ေတာင်သူများသည ်ဓာတ်ေြမဩဇာ ဝယ်ယူသုံးစွဲမ  

လည်း အဆင်ေြပမ ရှိသြဖင့ ် မိုးဦးကာလ  စပါးစိုက်ပျိးမ  ေအာင်ြမင်မ  

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ယမန်ှစ်က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းမှ မိုးစပါးတင်းေပါင်း 

၇၉၅၂၁၁၄၃ တင်း ထွက်ရှိခဲ့ပီး အထွက် န်းေကာင်းစပါးတင်း  ၁၀၀ 

လ င် ေငွကျပ်ခုနစ်သိန်းမှ ခုနစ်သိန်းခွဲအထိ၊ ေဒသမျိးစပါးတင်း ၁၀၀ 

လ င် ေငွကျပ်ကုိးသိန်းမှ  ၁၀ သန်ိးအထ ိေဈးရရိှခဲသ့ည့အ်တွက် မိုးစပါး 

စိုက်ေတာင်သူများ အဆင်ေြပခဲ့သည်။

သတင်း- ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး၊ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၁
 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

ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်



ဇွန်   ၂၂၊   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   
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ေကျာင်းသ ူ၃၅၂ ဦး ပညာသင်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတ ူယေန  နနံက် ၆ နာရခဲွီခန်တွင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ ်အှိပ်ေတာ်ရပ်ကွက ်၂၆ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းှင့် 

၂၃ လမ်းကားရှ ိ ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်အား ၆၂ လမ်း အတိုင်း 

ဆိင်ုကယ်ေမာင်းှင်လာသည့ ်အကမ်းဖက်သမား အမျိးသား ှစ်ဦးက 

လက်ပစ်ဗံုး တစ်လံုးြဖင့် ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးသာွးခ့ဲရာ တက သုိလ် 

ဝင်းအတွင်းရှ ိ     နားေနေဆာင်အေပ သို   ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး 

ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်   အမိုးသွပ်ြပားများ    ေပါက်ပဲပျက်စီးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်တွင်    ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား   ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက  

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိပီး      တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

အေနြဖင့လ်ည်း ယခကုဲသ့ို ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးသည့လ်ပ်ုရပ်ကိ ုကျးလွန် 

ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန် အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့် NUG ၊ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေပ  ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်အကမ်းဖက် 

အဖဲွများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရိှပါက လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့်  

သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများထ ံ   သတင်းပိုြခင်းြဖင့ ်   ြပည်သူ  

လုံ ခံေရး၊ အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏  လုံ ခံေရးကိ ု ဝိုင်းဝန်းကူည ီ

ေပးကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်ပျ်ေရကီးေကျးရာရှ ိအေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း၌ PDF အကမ်းဖက်သမား လာေရာက်ပိုေဆာင် 

သည့် ခိမ်းေြခာက်စာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

 ၂၀၂၃ မှ

ဆက်တိက်ုပါဝင်ခဲေ့သာ်လည်း ၂၀၁၉ ဖလိစ်ပိင်ု ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွှင့် ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည့် 

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတိုတွင ်ပါဝင်ခဲ့ြခင်းမရှိေပ။ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက အိမ်ရှင် 

အြဖစ် လက်ခကံျင်းပမည့် ၂၀၂၃ ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ြခင်းလုံးအားကစားနည်းကိ ုြပန်လည် 

ထည့်သွင်းကျင်းပရန် စစီ်ထားသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံြခင်းလံုးအဖဲွချပ်ှင့် အာရှြခင်းလံုး 

အဖဲွချပ်ဥက     ဦးစုိးုိင် ဦးေဆာင်သည့်အဖဲွက သွားေရာက်ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံြခင်းလံုးအဖဲွချပ်ှင့်  အာရှြခင်းလုံးအဖဲွချပ်ဥက    ဦးစုိးုိင်သည် လာမည့် 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်  ြမန်မာြခင်းလုံးအသင်းများ   ေရ တံဆိပ်ရယူိုင်ေရး   ဆက်လက် 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

 ေကျာဖုံးမှ
ေဘာလုံးရာသီအတွင်းက ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၉၇ ဒသမ ၅ 
သန်းနဲ    ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆီ    ေြပာင်းေရ ကစားခ့ဲပီးေနာက် 
ယခေုဘာလုံးရာသီအတွင်းမှာ အင်တာမလီန်အသင်းဆ ီအလွတ် 
ေြပာင်းေရ ေကးနဲ ေြပာင်းေရ ကစားလမိ့မ်ယ်လို ေဖာ်ြပထားတာ 
ြဖစ်ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး လကူာကနူဲ  ဒုိင်ဘာလာတုိဟာ အင်တာမလီန် 
အသင်းက ေခ ယဖူို အဓကိပစ်မှတ်ထားေနတဲ ့ကစားသမားှစ်ဦး 
ြဖစ်တယ်လိုလည်း    အင်တာမီလန်အသင်း   အမ ေဆာင်ချပ် 
မာေရာ့တာက ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါြ့ပင် အင်တာမလီန်အသင်းဟာ ိုးမားအသင်းမှ ကွင်းလယ် 
ကစားသမား ခတီာယန်နဲ ေအဂျက်အသင်းမှ ကင်မရန်းဂိုးသမား 

အန်ဒရအီိနုားနားတိုကိလုည်း စာချပ်ချပ်ဆိေုခ ယသွူားဖို စစီ် 
ထားတယ်လို သိရပါတယ်။

ဘယ်လ်ဂျယီတုိံက်စစ်မှး လူကာကူဟာ ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံး 
ရာသီက ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲအတူ ပိင်ပဲွအရပ်ရပ်မှာ သွင်းဂုိး  
၁၅ ဂုိးအထိ သွင်းယူုိင်ခ့ဲပီး ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပဲွမှာေတာ့ ပဲွစ် 
စစုေုပါင်း ၂၆ ပဲွမှာ သွင်းဂုိးရှစ်ဂုိးအထိ သွင်းယူုိင်ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။

အင်တာမလီန်အသင်းဟာ ပီးခ့ဲတ့ဲေဘာလံုးရာသီက အီတလ ီ
စီးရီးေအဖလားရရှိိုင်မယ့ ် အခွင့်အေရး   ရရှိခဲ့ေပမယ့ ် ပွဲစ် 
တချိမှာ    ရလဒ်မေကာင်းခဲ့တာေကာင့ ်    မိခံပိင်ဘက ်
ေအစီမီလန်အသင်းရဲေနာက်မှာ ှစ်မှတ်အကွာနဲ  အမှတ်ေပး 
ဇယား ဒုတိယေနရာနဲသာ ေကျနပ်ခ့ဲရတ့ဲအသင်းလည်း ြဖစ်ပါ 
တယ်။                                                              ေငွကယ်

ကသာ   ဇွန်   ၂၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး      ကသာ 

မိနယ်တွင်  ဧရာဝတြီမစ်ေရ     ြမင့်တက် 

လာ ပီး  စိုးရိမ ်ေရမှတ်နားသို  ေရာက်ရှ ိ 

လာသြဖင့်   ြပည်သူများအား   သတိေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝခဲေ့ကာင်း 

ဧရာဝတီြမစ်ေရ စိုးရိမ်ေရမှတ်နားေရာက်ရှိသြဖင့် သတိ  ေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ
သိရသည်။

ကသာမိ       သဖန်းကိုင်းရပ်ကွက ်  

ေြမအနိမ့်ပိုင်းတွင် ယေနနံနက် ၁ဝ နာရီ 

ခဲွက  ြမစ်ေရ ဝင်ေရာက်လာေသာေကာင့် 

ကသာမိနယ ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက          ဦးထက်ဝင်းှင့်    အဖွဲဝင်များ၊      

ကသာမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးမှး  ဦးေအာင် 

ဖိးသူှင် ့   မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ၊  ခိုင်  

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ    စီမံခန်ခွဲ မ ဦးစီး 

ဌာန     ဦးစီးမှး     ဦးေကျာ်ေဇယျတိုက 

လိုအပ်သည်များကို     ကူညီေပးြခင်း၊ 

သတေိပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 

ြခင်းှင့်    ေရေကျာ်ေနေသာ    ကားလမ်း 

များကို     ြပည်သူများ    အသွားအလာ 

အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်         ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ဧရာဝတြီမစ်ေရမှာ  ယေန   မွန်းတည့်  

၁၂ နာရီ တိုင်းထွာချက်အရ ၁၀၃၂ စင်တ ီ

မတီာသို     ေရာက်ရိှေနပီး    ကသာမိ၏ 

စိုးရိမ်ေရမှတ်မှာ    ၁၀၄၀   စင်တီမီတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ကသာခိုင ်မိုးေလဝသှင် ့

ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ     သိရ 

သည်။                      ေအးြမသက်ထား

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၁
လ  င်းအသင့အ်တင့ရိှ်မည်။ လ  င်းအြမင့မှ်ာ ြမန်မာက့မ်းိုး 

တန်းတစ်ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင်  ငါးေပမှ  
ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                                         မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၁
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး    အထက်ပိင်ုးှင့ ် ရှမ်းြပည်နယ် 

တိုတွင် မိုးပိုလာိုင်သည်။
မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဇွန် ၂၂၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

မျိးထွန်းသိန်းသည် ေရနံသာသိုလည်း မကာ 

ခဏ ေရာက်ဖူးေလပီ။ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးှင့် 

ေဆမွျိးရင်းချာလိ ုခင်မင်ရင်းီှးြခင်းလည်း ရိှခဲေ့လ 

ပီ။ ေရနံသာမှာ သူ၏ စားအိမ်ေသာက်အိမ်ပမာ 

ြဖစ်ခဲ့သည်။

သိုှင့အ်မ လည်း သသူည် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

၏ထူးြခားေသာ ဓေလ့တုိကုိ ြမင်ရသည်။ ဆန်းကယ် 

ေသာ အြဖစ်တိုကိ ုေတွရသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ 

ပင် ယင်းမန်ိးမကီးကိ ုနားလည်ိင်ုစွမ်းမရိှေလာက် 

ေအာင် ြဖစ်ခဲ့ရသည်။  ဤသည်ကပင်  သူသည ်

နန်းကိ ရီအေပ  ပုိမုိစိတ်ဝင်တစား ရိှလာေစခ့ဲြပန် 

သည်။ သာမန်ထက် ထူးြခားေသာ မသိားစဖဲွုစည်းပု ံ

မျိးြဖင့် နန်းကိ ရီတုိမိသားစု ဖဲွစည်းထားသည်ဟု 

ထင်သည်။

အချန်ိမေရး၊ ေနရာမေရး ေတွဆံုုိင်စွမ်းရိှကပါ 

လျက် သူတိုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ေတွဆုံရန် 

ဆ ရှိကသည်။ အင်းလျားကန်စပ်တွင် သူတို၏ 

သီးသန်ကမ ာကုိ တည်ေဆာက်လုိကသည်။ ထုိေနရာ 

ကေလးကိ ု  မက်ေမာတွယ်တာ   ေနမိကသည်။ 

အြခားမည်သည့ေ်နရာမှာ ေတွရေတွရ  သည်ေနရာ 

မှာ ေတွရြခင်းေလာက ်သာယာချမ်းေြမ့မ ရှိသည် 

မထင်ခ့ဲက။ သုိြဖင့် မကာခဏဆုိသလုိ အင်းလျား 

ကန်ေစာင်းတွင် သတူိုှစ်ေယာက်ကိ ုေတွြမင်ရမ။ဲ

ြပည်လမ်းမှသည် အင်းလျား အထက်လမ်းဘက် 

သို ကားတစ်စီး ချိးေကွဝင်လာသည်။ ကားမှာ 

နန်းကိ ရ၏ီကားပင် ြဖစ်သည်။ ေမာ်ေတာ်ကားေရှ 

မီးေရာင်သည ်ကိုယ်ေပ သို ကျေရာက်လာသည်။ 

နန်းကိ ရသီည် မျိးထွန်းသန်ိးကိ ုကားမီးေရာင်ြဖင့ ်

ြမင်ရမည်မှာ ေသချာသည်။ သိုရာတွင် သူမသည် 

မျိးထွန်းသန်ိးအနီးတွင် ကားကိထုိုးရပ်လာြခင်းမြပ။ 

မျိးထွန်းသိန်းကုိ  တ်မဆက်။ ကားကို ဆက်လက် 

ေမာင်းှင်သွားသည်။ ဆံုေနကျသရက်ပင်အရိပ်သုိ 

အေရာက် ေမာင်းှင်သွားသည်။

မျိးထွန်းသန်ိး လာလမ်းအတိင်ုး ြပန်ေလ ာက်လာ 

ခဲ့သည်။

သူ သရက်ပင်အရိပ်သုိ ေရာက်ေသာအခါ နန်းကိ ရီ 

သည် သစ်ြမစ်ဆုံတွင်   ထိုင်မိေနပီ  ြဖစ်သည်။ 

သူေရာက်လာသည်ကို လှည့်မကည့်။ အေဝးသို 

ေငးေနဟန်တသူည်။ သသူည် အမျိးသမီးှင့ ်မလှမ်း 

မကမ်း ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ုတ်တရက် စကား 

မေြပာြဖစ်ေသး။

မျိးထွန်းသန်ိး စီးကရက်ကိ ုထတ်ုယမူီးညသိည်။ 

“အရီအတွက် တစ်လိပ်မရဘူးလားဟင”် 

နန်းကိ ရီ၏စကားကုိ အ့ံအားသင့်သွားရသည်။ 

“အရီ ေသာက်တတ်လိုလား” 

ြပန်ေမးသည်။ 

“ေသာက်တတ်တယ်လိုေတာ့    မဟုတ်ပါဘူး၊ 

ေသာက်ကည့်ချင်လိုပါ”

မျိးထွန်းသန်ိးသည် နန်းကိ ရအီတွက် စီးကရက် 

တစ်လိပ် ထုတ်ယူမီးညိေပးလိုက်သည်။

ေဆးလိပ်ေသာက်တာဟာ   ေတွးစရာေတွနဲ  
ရင်မှာ    ြပည့်သိပ်ေနတဲ့    လူတစ်ေယာက်အဖို 
အေကာင်းဆုံးေြဖေဆးဆိတုာ ဟတ်ုသလားကိမုျိး”

နန်းကိ ရီ စီးကရက်ကိ ုလှမ်းယူရင်း ဆိုသည်။ 

“အရီကို ဘယ်သူက ဒီတရားေဟာလိုက်သလ ဲ
ဟင်” 

“ကားဖူးသလားလိုပါ”
အမျိးသမီးသည် စီးကရက်ကိ ု  က်ဖွာလိက်ုသည်။ 

ချက်ချင်းမှာပင် မီးခိုးသီးကာ ေချာင်းတဟွပ်ဟွပ ်
ဆိုးလာသည်။ မျိးထွန်းသိန်းသည်  သူ၏လက်မ ှ
စီးကရက်ကိ ုဆွဲယူကာ လ င့်ပစ်လိုက်သည်။

“အလကားပါ အရီရယ်။ အကျင့်မလုပ်စမ်းပါနဲ ။ 
ဒါက ေဆးလပ်ိေသာက်တတ်တဲ ့လေူတရွဲ ဆင်ေြခ 
ပါ။ အရက်သမားေတွဆိုရင်လည်း ဒီလိုေြပာတတ် 
ကတာပဲ”

“ကိုမျိး အရက်ေသာက်တတ်သလားဟင”်
“တစ်ခါတေလပါ။ အေပါင်းအေဖာ်ေကာင်းတဲ့ 

အခါမျိးပါ၊ ေနစမ်းပါဦး။   ကေန  အရီ ဘယ်လို 
ြဖစ်လာသလဲဟင်။ ဘာြဖစ်လို ဒါေတွကိုေမးေနရ 
တာလဲ” 

နန်းကိ ရီထံမှ ုတ်တရက် အသံထွက်မလာ။ 
သက်ြပင်းတစ်ချက ်  က်လိုက်သည်ကိုသာ ေတွရ 
သည်။

ကားတစ်စီး၏ မီးေရာင်ြဖင့် နန်းကိ ရီကို ြမင်ရ 
သည်။ ေလတိုးေဝှလျက်ရိှေသာေကာင့ ်ထုံးဖဲွထား 
ဟန်မတူေသာ ဆံပင်သည် ဖွာရရာ လွင့်ေနသည်။ 
ဆပံင်သည် မျက်ှာကိ ုရစ်သိင်ုးထားသည်။ မျက်ှာ 
တစ်ြပင်လုံးကိ ုသိုင်းယှက်ထားသည်။ ထိုေကာင့ ်
လည်း သူ၏  မျက်ှာအေနအထား မည်သိုရှိသည ်
ကုိမြမင်သာုိင်၊ မီးေရာင်သည် ဖျတ်ခနဲကျေရာက် 
လာပီးေနာက် တ်ုြခည်း ေပျာက်ကွယ်သွားသည်။ 
သတူိုအပါးတွင် အေမှာင်ြပန်လည်လ မ်းမိုးလာသည်။

“ကိုမျိး” 
နန်းကိ ရီ ေခ သည်။ မျိးထွန်းသိန်း မထူးမိ။ 
“ကိုမျိး” 

ထပ်၍ေခ လာြပန်သည်။ 

“ဘာလဲအရီ” 

“အရီကိ ုအလဲစ်အေကာင်း ေြပာြပပါလားဟင်”

မျိးထွန်းသန်ိးသည် နန်းကိ ရကီိ ုနားမလည်ိင်ု 

ေအာင်ရှိကာ အေမှာင်ထဲမှာပင ်စူးစိုက်ကည့်ေနမ ိ

သည်။

“သူအေကာင်း မကားချင်ပါဘူးဆိ၊ု စတ်ိမဝင်စား 

ပါဘူးဆို”

“ဒါက ဟုိတုန်းကပါ၊ အခုေတာ့ အရီ သူအေကာင်း 

သိပ်ကို ကားချင်တယ်။ သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ“်

“ဒါေပမဲ ့ကိယ်ုကေတာ ့အဒဲအီေကာင်း မေြပာချင် 

ေတာ့ပါဘူး” 

“ကိုမျိးတို ေယာက်ျားကေလးေတွဟာ ဒီလိုပဲ 

လားဟင”်

“ဘာကိုလဲ အရီ”

“ကိယ်ု စတ်ိဝင်စားေနတဲအ့ချန်ိမှာ သူအေကာင်း 

မကာခဏ ေြပာချင်ေပမဲ ့စိတ်မဝင်စားေတာ့ဘူးဆုိ 

တာနဲ  တစ်ပိင်နက် ေြပာဖိုဝန်ေလးတတ်ကတာ 

ပဲလား”

“ဒီလုိမျိးေတာ့ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ တစ်ခါတုန်း 

က ဒီအေကာင်းေြပာေတာ ့အရီစိတ်မှာ အေှာင့် 

အယှက် ြဖစ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ ဒါေကာင့် 

မေြပာချင်ေတာ့တာပါ”

နန်းကိ ရီ စကားမဆက်ဘဲေနသည်။ မျိးထွန်း 

သန်ိးသည်လည်း စီးကရက်ကိ ု  က်ဖွာေနေလသည်။

“အရီဘာြဖစ်လုိ အဲလစ်ရဲ အေကာင်းကုိ သိချင် 

လာရြပန်တာလဲဟင”်

မျိးထွန်းသိန်းသည် စီးကရက်တိုကို ေရထဲသို 

လှမ်းပစ်ြခင်းှင့အ်တ ူေမးလိက်ုသည်။ သူအေမးကိ ု

နန်းကိ ရီ မေြဖ။

“အရီ ရင်ေမာတယ ် ကိုမျိးရယ”်

သူသည်  သည်စကားကိုသာ   ညည်းညသလိ ု

ေရရတ်လိုက်သည်။ မျိးထွန်းသိန်း သူှင့်  နီးကပ် 

သည်ထက် နီးကပ်ေအာင် တိုးလာသည်။

“အရီ ဘာြဖစ်ေနတာလဲကွယ”် 

သသူည်လည်း ညည်းညသြံဖင့ပ်င် ေမးမသိည်။

အရီကိုယ်အရ ီ ဘာြဖစ်ေနမှန်းမသိဘူး ကိုမျိး။ 

တစ်ခုခုြဖစ်ေနတာေတာ့ အမှန်ပါပေဲလ။ အရကီိယ်ု 

တိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရနီဲ  ပတ်သက်လုိေသာ် 

လည်းေကာင်း ေလာကကီးမှာ တစ်စုတံစ်ခြုဖစ်ေန 

တာေတာ ့အမှန်ပါပ။ဲ ဘာေတ ွြဖစ်ေနတယ်ဆိတုာကိ ု

အရီအေနနဲ  မသိိုင်တာပဲ   ြဖစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါ 

တယ်”

“ကိယ်ုေတာ ့ဒလီိမုထင်မဘိူး အရ။ီ ဘာမှ မြဖစ်ပါ 

ဘူး။ အေြခအေနဟာ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ ပီးေတာ ့

လည်း အ ီရအေနနဲ ေလာကကီးမှာ အစစြပည့စ်ုေံန 

တာပဟဲာ။ အရဟီာ ကေံကာင်းတဲ ့မန်ိးကေလးတစ် 

ေယာက်လို ထင်တယ်”

နန်းကိ ရီသည်  မျိးထွန်းသိန်းဘက်သို  လှည့် 

လိုက်သည်။

“အရနီဲပတ်သက်လို ကိမုျိး ဘာေတသွထိားသလ ဲ

ဟင်”

“ဘာေတွ သိထားရမှာလဲ အရီရဲ။ အရီဟာ 

လှတယ်။ ပညာတတ်တယ်။ ချမ်းသာတယ်၊ ကဲ ... 

ေလာကကီးမှာ ဒါေတွရှိေနမှ တြခားဘာလိုေသး 

သလဲဟင်”

“လွယ်လိုက်တာ ကိုမျိးရယ်။ ဒီသုံးမျိးတည်းနဲ  

လူဘဝတည်ေဆာက်လို ရစတမ်းလို အရီေတာ့ 

မထင်ပါဘူး။ အကယ်လို အဲဒီသုံးမျိးနဲ  ဖွဲစည်း 

ထားတာကို ဘဝလိုဆိုဦး အရီဟာ ဒါေတွအတွက် 

လည်း ရင်ေမာေနဦးမှာပါပဲ။  ခက်ပါတယ်ကိုမျိး 

ရယ်။ အရြီဖင့ ်ရင်ေမာတယ်။ အစစအရာရာအတွက် 

ရင်ေမာေနမိတယ”်

နန်းကိ ရီ  ကန်ဘက်သို  လှည့်လိုက်သည်။ 

ေရြပင်၌ အရိပ်ထင်ေနေသာ လမ်းမီးတိုင်မ ှမီးလုံး 

ကေလးများ၏ လ ပ်လလီ ပ်လဲအ့သွင်ကိ ုေငးကည့ ်

ေနသည်။

အမှန်ေြပာရရင်ေတာ ့နန်းကိ ရီ တကယ်တမ်း 

ရင်ေမာေနသည်။ ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံးမှာ သည် 

အကိမ် ရင်အေမာရဆုံးပ ဲ ထင်သည်။ စင်စစ် ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်လုံးတွင် ရင်ေမာရေသာအကိမ်တို 

များစွာ ေပ ေပါက်ခဲဖ့ူးသည်။ ရင်ေမာဖွယ်အြဖစ်ှင့ ်

အကမ်ိကမ်ိ ကံေတွရဖူးသည်မှန်ေစဦး အခါတိင်ုး 

က သည်မ  ရင်မေမာစဖူး ထင်သည်။

ေဆာင်းတိုသည် အခါတိုင်းှစ်များကထက  ်

ေအးစမဲ၊ ေွတိုသည်လည်း တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် 

ပူစမဲဟု လူတုိအစ ထင်ေရာက်ကသည်။ ထုိသုိပင် 

ြဖစ်မည် ထင်ပါသည်။ လတ်တေလာ ခစံားရမ သည် 

လွန်ေလပီးေသာကာလက ခစံားရမ ထက် သာလွန် 

မဲြဖစ်လိမ့်မည်လား မေြပာတတ်။

အရာအားလုံးကို  သတ ချကည့်မိေလလ င် 

ကိုေကျာ့ေမာင်ကိုပင် အြပစ်တင်ချင်ေနသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်၏ ပေယာဂေကာင့ ်သည်သိုြဖစ်ရ 

သည်ဟု ထင်သည်။ အကယ်၍ သူသာ ဆက်စပ် 

မလာပါလ င် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ဆုံေတွဖွယ် 

အေကာင်းမရှိ။ ယင်းသိုဆိုလ င်လည်း နန်းကိ ရီ 

တွင် လတ်တေလာ ရင်ေမာရမ တို ေပ ေပါက်ခဲလ့မိ့် 

မည် မဟုတ်ေချ။

သိုေပမဲ့ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့်ဆုံရမည်ဆိုစ်က 

အဘယ်မ  ရင်ခန်ုရသည်၊ အဘယ်မ  ဆ ေစာမသိည်၊ 

အဘယ်မ  စိတ်ှလုံးဝယ် ပူေွးရသည်ကိုလည်း 

အသိသားပင်။ သည်စ်က ြမင်ေတွချင်ေသာ ဆ  

ြပင်းြပလှေသာေကာင့် ေချာက်ေချာက်ချားချား 

တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ကီးပင ်ြဖစ်ခဲ့ရေသးသည်။

တကယ်တမ်း ဆုံေတွမိကချနိ်တွင်မ ူအရာရာ 

သည် ေကကဲွဖွယ်ရာသာ လ မ်းေနသည်ဟု ထင်သည်။  

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး၏ လက်ခံဆံုေတွမ မှာ ေအးစက်စက်  

ိုင်သည်။ စိတ်မပါသလို ြဖစ်ေနသည်။ ကိဆိုမ  

မှာလည်း အသည်းှလုံးမှ ပါသည်မထင်ရ။ လ  က်လဲှ 

မ မရိှ။ ဤသည်ကိ ုြမင်ရေလလ င် နန်းကိ ရအီမှန်ပင် 

စတ်ိမေကာင်းိင်ုေအာင် ရိှရသည်။ စိုးရမ်ိထတ်ိလန်  

ရမ များသည်လည်း ေပ ေပါက်ခဲ့ေလသည်။

အထူးသြဖင့ ်မိမိ၏ပကတိဘဝ အေြခအေနကို 

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ဖို ဖန်တီးလာသည်ထင်မိ၏။

မမိအိား ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး ေမွးစားခဲသ့ည်။ 

ဤသည်မှာ မိမိသည် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ 

ရင်ေသွး၏ ုပ်ရည်သွင်ြပင်ှင့် တူညီေသာေကာင့် 

ြဖစ်သည်။ သိုတိုင် နန်းကိ ရီသည် မိမိကိုယ်ကို 

ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ သမီးအရင်းအစစ်အမှန်ဟ ု

ဝန်မခံရဲ၊ ယင်းသို ဝန်ခံရဲေလာက်ေအာင် တိကျ 

ြပည့်စုံေသာ အေထာက်အထားမရှိခဲ့။

အြခား တစ်စုတံစ်ေယာက်ကမ လည်း ထိအုြဖစ် 

ကို ေထာက်ခံမ မရှိ။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။           

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အချနိ်မေရး၊ ေနရာမေရး ေတွဆုံိုင်စွမ်းရှိကပါလျက် 

သူတိုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ေတွဆုံရန် ဆ ရှိကသည်။ 

အင်းလျားကန်စပ်တွင် သူတို၏ သီးသန်ကမ  ာကို တည်ေဆာက်လိုကသည်။ 

ထိုေနရာကေလးကို မက်ေမာတွယ်တာ ေနမိကသည်။ 

အြခားမည်သည့်ေနရာမှာ ေတွရေတွရ သည်ေနရာမှာ ေတွရြခင်းေလာက် 

သာယာချမ်းေြမ့မ ရှိသည် မထင်ခဲ့က။ 

သိုြဖင့် မကာခဏဆိုသလို အင်းလျားကန်ေစာင်းတွင် 

သူတိုှစ်ေယာက်ကို . . .
ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ညိ  င်းေဈးြဖင့် ေရာင်းမည်ညိ  င်းေဈးြဖင့ ်ေရာင်းမည်

၁။ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းှင့ ် မင်းဓမ လမ်းေထာင့်ရှိ 

ဓာတ်ေလှကားပါ Pent House (3500 Sq.feet), MB-3 ခန်း၊ Aircon-4 လုံး 

ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေနိုင်၊ ေြခတံရှည် ကားပါကင်ပါ။

၂။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ရှ ိ (၂၅x၆၀)ေပ ဓာတ်ေလှကားပါ  ၄လ ာ၊ MB-1 ခန်း၊ 

Single-2 ခန်း၊ Aircon-4 လုံး ြပင်ဆင်ပီး အသင့ေ်နိင်ုေသာ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း

၃။ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ရှ ိ၄ လ ာတိုက်ခန်းသစ် (၁၅x၄၀)ေပ (၂)ခန်း၊ BCC 

ကျပီး အသင့်ေနိုင်။

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၅၅၀၀၂၅၃၃၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၂၃၈၁ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၅၅၀၀၂၅၃၃၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၂၃၈၁

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာ 

လမ်းေထာင့်၊ အမှတ် ၂၉၈တွင် တည်ရှိေသာ အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်း 

များဖွံဖိးေရးဘဏ်၊     အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်  (SME- 

Development Bank)(ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၈၀၄၀၄၄၂၂)သည် ရန်ကန်ုမိရိှ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်၊ အမည်ှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားများအား စာချပ်အမှတ်-၄/၂၂၈၈/၂၀၁၈ ြဖင့ ်မှတ်ပုတံင်ထား 

ရှိပီးြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒအရ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပထားေသာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင ်

အမှတ် မဗဘ/ပဘ(အာရ်)-၁၇/၀၈/၂၀၁၆(၁၈-၈-၂၀၁၆)ရရှိပီး ြပည်ေထာင်စု 

သမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ တည်ဆဥဲပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လပ်ုထုံးလုပ်နည်း 

များ၊  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီဘဏ်ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ၊ ေငေွရးေကးေရး 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ ယင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်ဆက်စပ်ေသာဝန်ေဆာင်မ လုပ်

ငန်းများ၊ အီလက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့ ် ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ 

ိင်ုငေံတာ်တစ်ဝန်းရိှ အေသးစားှင့ ်အလတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိုး 

တက်ေစေရးအတွက် လိအုပ်ေသာ ေငွေကးြဖည့်ဆည်းပ့ံပုိးေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်းများ အစရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ 

က ်ုပ်တို၏ SME- Development Bank သည် ၁၉၉၆ ခုှစ်မှစတင်၍     

ြပည်သူလူထု၏ ယုံကည်အားထားမ ရရှိလာပီး ယေနအထိ ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဂုဏ်သတင်းများြဖင့် ေငွေရးေကးေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ြဖစ်ရာ ယခုအခါတွင် မသမာသူလူတချိမှ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ SME- Development Bank ၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ အမည်၊ စာတမ်း အမှတ် 

အသားှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ဂုဏ်သတင်းများကိ ုအများြပည်သူယုံကည်ေစရန ်

ရည်ရယ်၍ လှည့်ြဖားလိုေသာသေဘာြဖင့် မှီြငမ်းတုပပီး က ်ုပ်တို SME- 

Development Bank၏ေဖာက်သည်များ၊ လပ်ုငန်းရှင်များ၊ အများြပည်သမူျားအား 

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်ှင့ ်   က ်ုပ်တို SME- Development Bank ၏ 

ေကာင်းမွန်ေသာ ဂုဏ်သတင်းများကိ ုထိခိုက်နစ်နာ၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် 

ရည်ရယ်၍ အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကို 

အသုံးြပ၍ လူမ ကွန်ရက်များ(Facebook, Viber, Telegram အစရှိသည့်)တွင် 

Account အတမုျား၊ Facebook Page အတမုျားြပလပ်ု၍ ေငေွကးလမ်ိလည်ြခင်း 

များ၊ အလွဲသုံးစားြပြခင်းများ၊ က ်ုပ်တို SME- Development Bank ၏ 

အကျိးစီးပွားပျက်စီးေစရန် ေဆာင်ရက်ြခင်းများအား လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း 

က ်ုပ်တို SME- Development Bank အေနြဖင့် ေတွြမင်၊ ကားသိေနရပါသြဖင့် 

အဆိုပါလုပ်ေဆာင်ချက်များသည် က ်ုပ်တို SME- Development Bank 

ှင့်လံုးဝ(လံုးဝ)သက်ဆုိင်ြခင်း မရိှပါေကာင်း အများြပည်သူများ သိရိှုိင်ပါေစရန် 

အသိေပး အေကာင်းကား ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်တို SME- Development Bank ၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ အမည်ှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားများ တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တုပြခင်း၊  ေဖာ်ြပြခင်း၊   သုံးစွဲြခင်းများမြပလုပ်ရန်ှင့ ်  ထိုကဲ့သို ဥပေဒှင့်မညီ

ေသာေဆာင်ရက်မ များအား ြပလုပ်ထားပါက ချက်ချင်းရပ်တန်ပါရန ်သတိေပး 

တားြမစ်အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိက်ုနာြခင်းမရိှပါက ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆို အေရးယူြခင်းများ ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်တို SME- Development Bank၏ နစ်နာဆုံး ံး 

မ များအတွက်ကိုပါ တရားစွဲဆို  ေတာင်းဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများြပည်သ ူ

သိရှိိုင်ေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံဖိးေရးဘဏ်

အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ်-၂၉၈၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၉၈၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိလမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းြခင်း

က န်မ ေဒ ေဌးေဌး မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/သဃက(ိုင်) 

၀၉၅၃၅၉] မှ မဥမ ာခိင်ု(အဖ) ဦးသန်ိးထွန်း မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/

ကတတ(ုိင်)၀၁၃၇၄၈]အား စာအမှတ် ၅၁၉၈၊ ၂၅-၃-၂၀၁၁ ရက် 

တွင် ေပးအပ်ခဲ့ေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ၂၁-

၆- ၂၀၂၂ရက်မှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

              ေဒ ေဌးေဌး              ေဒ ေဌးေဌး

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၅၃၅၉][၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၅၃၅၉]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာ (၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၃၇) ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

ေခါင်းရင်းခန်း၊ ပထမထပ်၊ (၂)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၉ေပx၅၄ေပ) ရိှ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းေနအမ်ိတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များအား လက်ရိှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်အုန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၇၂၁၄] 

ကိင်ုေဆာင်ထားသထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စစံေံမာင်သန်း [၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၉၂ 

၇၁၄] ကိုင်ေဆာင်ထားသူက တရားဝင်အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံ 

ေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍  ကန်ကွက ်

မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက်  ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စံစံေမာင်သန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စံစံေမာင်သန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကည်ကည်စမ်း (LL.B)ေဒ ကည်ကည်စမ်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၇၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၇၈)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၉၈-ပမီှဲကန်ုး)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၉/ဃ)၊ ဧရိယာ(၂.၉၂၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ မန်ဇကျင်(ခ) ေဒ မန်ဇကျင်း 
အမည်ေပါက်၊ ေြမအမျိးအစား-B-ေြမပိင်ုေြမ၊ (လ/န-၃၉)၊ အမ်ိရာ ေြမသတ်မှတ်ေြမကွက် 
(၁)ကွက်ှင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ထိစပ်လျက်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉၈-ပဲမီှကုန်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၅/၈)၊ ဧရိယာ(၀.၇၃)ဧက 
အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ မန်ဇကျင်(ခ) ေဒ မန်ဇကျင်း အမည်ေပါက်၊ ေြမအမျိးအစား-B-
ေြမပိုင်ေြမ၊ ၃/ခ(အိမ်ရာေြမသတ်မှတ)်ေြမကွက(်၁)ကွက်၊ စုစုေပါင်းေြမကွက(်၂)ကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်သူ 
ေဒ မန်ဇကျင်(ခ) ေဒ မန်ဇကျင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၄၈၅၂၇]က တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ် 
ရိှပးီ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းခ့ဲရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
ကလည်း အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ြပည့်စုံ 
စွာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)
ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ဆိုြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ဆိုြခင်း)

တင်ဒါအမှတ်-၀၁/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်-၀၁/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၁။  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကေဲရးဦးစီး 
ဌာနရှိ  ဓာတ်အားစနစ်ဌာန၏ ပင်မဓာတ်အားခွဲုံများတွင် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက ်
ဓာတ်အားခွဲုံပစ ည်းများအား ပစ ည်းစီမံေရးဌာန(ရန်ကုန်ဌာနခွဲ)မှ ေလှာ်ကားပင်မ 
ဓာတ်အားခွဲုံ ၊ ပျ်းမနားပင်မဓာတ်အားခွဲုံ၊ ေနြပည်ေတာ်(၁)ပင်မဓာတ်အားခွဲုံှင့ ်
ေရ မိပင်မဓာတ်အားခဲွံုများသုိ အေရာက်ပိုစနစ် သယ်ယူပုိေဆာင်ရန်(ြမန်မာကျပ်ေင)ွ
ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိုလိုပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်-၀၂/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်-၀၂/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၂။  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီး 
ဌာနရှိ ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးစီမံကိန်းများဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ၂၃၀ ေကဗွ ီ
ဘားအံ (ဆဒ န်) ပင်မဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းတွင် အသုံးြပရန်အတွက ်၂၃၀/၆၆/ ၁၁ 
ေကဗီွ (၅၀)အမ်ဗီွေအ ထရန်စေဖာ်မာ (၂)လုံးအား ၂၃၀ ေကဗီွ ေမာ်လမိင်ပင်မဓာတ်အား 
ခွဲုံမှ ၂၃၀ ေကဗွီ ဘားအံ (ဆဒ န်)ပင်မဓာတ်အားခွဲုံသို  အေရာက်ပိုစနစ် သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ရန် (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့် တင်ဒါ ေခ ဆိုလိုပါသည်။
၃။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်  (ဗုဒ ဟူးေန )
   (ုံးချနိ်အတွင်း)
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၅-၇-၂၀၂၂ ရက် (အဂ   ါေန )
   မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ
   မတိုင်မီ တင်သွင်းရမည်။                                                         
၅။ တင်ဒါေရာင်းချ/တင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
   ပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၊ 
   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၆။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့ ်   အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို    ုံးချနိ်အတွင်း 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာသုိ လာေရာက်စံုစမ်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား 
ဝန်ကီးဌာန၏  Web Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း  ေကညာမည ်       
ြဖစ်ပါသည-် 

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
 ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
 ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉ ၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉ ၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  အမှတ် (၈၂)၊  ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊  (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၈၂)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅) ဧက အကျယ်အဝန်းရိှှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ေဒ ပုိပုိဦး [၅/ရဘန 
(ိင်ု)၀၆၅၃၉၀] အမည် ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ၎င်းမှ အပီးအပိင်ုေရာင်းချ 
ရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

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

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

ကုိမျိးေအာင်(ခ)အဗူဟုိုိင်ရဟ်[၉/မထလ(ုိင်)၂၈၈၀၈၃]သိေစရန်ကုိမျိးေအာင်(ခ)အဗူဟုိုိင်ရဟ်[၉/မထလ(ုိင်)၂၈၈၀၈၃]သိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ လမ်း-၁၃၀၊ အမှတ်(၉)

ေန မြဖြဖဝင်း(ခ)ဖရ်ဟာနဟ်ဘ ီမှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/မဂတ (ိင်ု)၁၀၁၅၈၉]ကိင်ုေဆာင် 
သူသည် အိမ်ေထာင်ေရးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ ေမာ်လဝီအဖဲွချပ် 
(ဗဟုိ)သုိ စာှင့်တကွ ေလ ာက်ထား တင်ြပလာပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေလ ာက်ထားစာပါ 
အိမ်ေထာင်ေရးကိစ ရပ်များကို လူကီးမင်းအေနြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပိုင်ရန်အတွက ်
ေအာက်ပါအတိုင်း ချနိ်းဆိုဆင့်ေခ အပ်ပါသည်-
 ေနရက် - ၄-၇-၂၀၂၂ရက ်(တနလ  ာေန )
 အချနိ် - နံနက်(၁၁)နာရီတိတိ
 ေနရာ - အမှတ်(၃၂၃)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၊ 
   ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အတွင်းေရးမှးချပ်အတွင်းေရးမှးချပ်
ဟာဂျ ီဦးချစ်ေဆွ B.A (History)ဟာဂျ ီဦးချစ်ေဆွ B.A (History)

H.G.P,D.B.L,I.F.L(Eng)H.G.P,D.B.L,I.F.L(Eng)
ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို)၊ ရန်ကုန်။ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီအဖွဲချပ(်ဗဟို)၊ ရန်ကုန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၃၅၈၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၃၅၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၈)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ   အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ု

ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပသ ူ ေြမကွက်အမည်ေပါက် 

ေဒ ခင်ှင်းေဝ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၈၁၂၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအး 

ေအးရကီ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ် 

ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့တ်ကွ  ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph-09-975643348၊ 09-443043490ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph-09-975643348၊ 09-443043490

အများသိေစရန်အများသိေစရန်

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ် 

(၄) ရပ်ကွက်ေန  မခိုင်ခိုင်စိုး  (ဘ) 

ဦးေမာင်ကျင ်  [၉/လ၀န(ဧည့်) ၀၀၀ 

၀၃၂]မှ ကွတ်ခိုင်မိ၊ ရပ်ကွက ်၃ ေန 

ဦးဝမ်ကားဆိုက်(ခ) ဦးေမာင်ေမာင ်

(ဘ)  ဦးဝမ်စိုရာထံသို   လုပ်ငန်းကိစ  

အဝဝ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် (၁၅-၂-

၂၀၁၁) ရက်တွင် ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မလိုအပ် 

ေတာ့ပါသြဖင့ ် ၎င်းကိုယ်စားလှယ  ်

လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းလိုက်ပါေကာင်း 

အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

        မခိုင်ခိုင်စိုး         မခိုင်ခိုင်စိုး 

[၉/လဝန(ဧည့်)၀၀၀၀၃၂][၉/လဝန(ဧည့်)၀၀၀၀၃၂]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ ်(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-် 

၁၂၃၂၊   ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၁၂၃၂)၊   မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၄၃) 

ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) 

မိနယ်၊ ဦးတင်ထွန်း (KLT-010471) 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်

(ဂရန်) ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ထွန်း 

(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ မမိေိဆ ွ

[၇/ပမန(ိုင်)၁၀၈၈၈၆]၏ (ကိုယ်စား 

General Power- ၃၀၉၇/၂၀၂၂) (၂၄-၂-

၂၀၂၂) ရရှိသူ ဦးသန်စင်ထွန်း [၁၂/လမန 

(ိင်ု)၀၀၀၀၉၅]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ဦးတင်ထွန်း 

၏ ေသစာရင်းမိတ မှန်၊ GP မူရင်း၊ ေဒ မိ 

မိေဆွ သက်ရိှထင်ရှားရိှပီး GP မုပ်သိမ်း 

ေသးေကာင်း  ဦးသန်စင်ထွန်း၏  ကျန်းကျန်ိ 

လ ာ၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ဦးတင် 

ထွန်း၏  ဇနီးြဖစ်သူ  မိမိမှလွဲ၍  အြခား 

အေမွဆက်ခံမည့်  ဇနီးမယားတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်မ ှမရှိပါေကာင်း၊ မိမိတစ်ဦး 

တည်းသာလ င်  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်း ေဒ မိမိေဆွ၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂) ေစာင်တို 

တင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  စာချပ်ချပ် 

ဆိုရန် ေြမပုံကူးှင့ ် အေရာင်းအဝယ  ်

စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထား 

လာြခင်းအား  တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေသွးသည်အသက်ေသွးသည်အသက်



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

ဇနီးအြဖစ်မှ ရာသက်ပန် စွန်လ တ်ြခင်းဇနီးအြဖစ်မှ ရာသက်ပန် စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ စက်မ လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(ဒီ)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၇)တွင် ေနထိုင်သူ ဦးမင်းသူရ[၅/ကလန(ိုင်)၀၄၅၄၁၂]

ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးမင်းသူရှင့် ေဒ ဝါဝါစိုး [၉/ပတခ(ိုင်)၀၂၃၁၇၄]

တိုသည်လွန်ခဲေ့သာ (၂၀၁၁)ခှုစ်ကတည်းက မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ် 

ေတာ်တွင် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ ်လက်မှတ်ေရးထိုးပီးေပါင်းသင်း

ေနထိင်ုလာခဲရ့ာ သားသမီး(၂)ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ထုိသုိေပါင်းသင်းေနထုိင်စ် 

အတွင်း ေဒ ဝါဝါစိုးသည် မယားဝတ ရားများ မေကျပွန်သည့အ်ြပင် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ဦးမင်းသူရ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပမူ ေဆာင်ရက ်

ြခင်း၊ အေကာင်းမရိှအေကာင်းရှာကာ အမ်ိေပ မှှင်ချြခင်း၊ လမူ ကွန်ရက်စာမျက် 

ှာများေပ တွင် မကားဝံ့ မနာသာစကားလုံးများေရးသားြခင်းများြဖင့် က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွ၏ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေအာင် ြပမူေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပ်ေနသြဖင့် 

ေဒ ဝါဝါစိုးအား ဇနီးအြဖစ်မှရာသက်ပန်    စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာကစိ အဝဝသည် ဦးမင်းသရူှင့ ်မပတ်သက်/

မသက်ဆိုင်ေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ သက်ယုေဆွ (LL.B, MBL, DIL, DML)  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ သက်ယုေဆွ (LL.B, MBL, DIL, DML)  

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၂)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၂)

အမှတ်(၅၀)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(B-6)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(B-6)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-263684144ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-263684144

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ၅၆-ရပ်ကွက်၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၁၂/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)ရိှေြမှင့ ်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ သွပ်မိုး၊ ပျ်ခင်း၊ ထရံကာေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ အေမွဆိုင်အေပါင်အှံအ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ြမင့ ်ြမင့ေ်ထွး 
[၁၂/ဒဂတ(ြပ)၀၀၀၂၅၄]ထံမှ က န်မ ေဒ စုလ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၂၁၀]ေဒ စုလ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၂၁၀]
က က ဝယ်ယရူန်အတွက်   ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်
ေအာင်   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ စုလ  င်ဝင်းေဒ စုလ  င်ဝင်း
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၂၁၀][၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၄၂၁၀]

အမှတ်-၁၄၀၊ ပ-ယာ၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၄၀၊ ပ-ယာ၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၆၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၄၆၀၄၃

 ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

         Myanmar Seafarers Federation         Myanmar Seafarers Federation 
“(၆) ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားမျက်ှာစုံညီ“(၆) ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားမျက်ှာစုံညီ

 အစည်းအေဝး(AGM-၂၀၂၂) သတင်းထုတ်ြပန်ချက်” အစည်းအေဝး(AGM-၂၀၂၂) သတင်းထုတ်ြပန်ချက”်

၁။     ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလပ်ုသမားများအဖဲွချပ်သည် ၂၀၂၂ 
ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်ေနတွင် (၆)ကမ်ိေြမာက် ှစ်ပတ်လည် အသင်းသား မျက်ှာ 
စုံညီအစည်းအေဝးအား Royal Garden စားေသာက်ဆိုင်၌ မွန်းလွဲ (၂)နာရီမှ 
ညေန(၅)နာရီအထိ  ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီးခဲ့ပါေသာေကာင့ ်အခမ်းအနား 
တက်ေရာက်သူများအား အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။
၂။     (၆) ကိမ်ေြမာက် အသင်းသားမျက်ှာစံုညီ အစည်းအေဝးအခမ်းအနားတွင် 
အဆိုြပတင်ြပခဲ့သည့် နာယကအမည် စာရင်းအား တက်ေရာက်ကသူများမ ှ
တညီတွတ်တည်း သေဘာတူပါေကာင်း အတည်ြပေပးပါေသာေကာင့ ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လူပုဂ ိလ်များသည် အဖွဲချပ်၏နာယက လူကီးများြဖစ်ပါ 
ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်အပ်သည-်
၁။ ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်   ၂။ ကပ တိန်ေအးေမာင်    ၃။ ကပ တိန်အဲဘတ်ဘီးဂျင့်  
၄။  ကပ တိန်စိုးလွင်         ၅။  ကပ တိန်ေအးထွဋ်   ၆။ ကပ တိန်ေကျာ်ဦး         
၇။ ဦးလှခိုင်                    ၈။ ကပ တိန်ပွင့်သစ်       ၉။ ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း     
၁၀။ ဦးလှေဝ                 ၁၁။   ကပ တိန်ြမင့်ဦး     ၁၂။ ဦးေနဝင်းေအာင ်
၃။    (၆) ကိမ်ေြမာက ်အသင်းသားမျက်ှာစုံည ီအစည်းအေဝးအခမ်းအနားတွင ်
အဆိုြပတင်ြပခဲ့သည့ ်ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းှင့ ်ဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများအား 
တက်ေရာက်ကသူများမှ တညီတွတ်တည်း သေဘာတူပါေကာင်း အတည်ြပ 
ေပးပါေသာေကာင့် ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းှင့် ဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများအား 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက်ေန  ရက်စွဲြဖင့်  အတည်ြပထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။
 အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

 ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

          Myanmar Seafarers Federation          Myanmar Seafarers Federation

“MSF အဖွဲချပ် အဖွဲဝင်အသင်းသားများသို အသိေပးေကညာချက်”     “MSF အဖွဲချပ် အဖွဲဝင်အသင်းသားများသို အသိေပးေကညာချက”်                               
ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား  အလပ်ုသမားများအဖဲွချပ်သည် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းစ်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ကိုင်သွားမည်ြဖစ်သည-် 
(က)     ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ အလုပ်အမ ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းအခမ်းအနားအား ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၀) ရက ်(တနဂ  ေွေန )တွင် နံနက်(၁ဝ)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၃)နာရီအတွင်း 
အမှတ(်၅၃)၊ (၃၇)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ MSF အဖွဲချပ်ုံးတွင ်ကျင်းပြပလုပ ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် MSF အဖဲွချပ် အဖဲွဝင်အသင်းသားများ ဆ မဲလာေရာက် 
ထည့်ေပးပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
(ခ)     ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ အလပ်ုအမ  ေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပမည့ ်
ေနတွင် လာေရာက်မဲထည့်ိုင်ြခင်းမရှိသည့ ်MSF အဖွဲချပ် အဖွဲဝင်အသင်းသားများ 
အေနြဖင့ ်“ကိတင်မ”ဲ “ကိတင်မ”ဲ ထည့ဝ်င်ြခင်းအား မဲုတံည်ရိှရာ အမှတ်(၅၃)၊ (၃၇)လမ်း၊ ေကျာက် 
တတံားမိနယ်ရိှ MSF အဖဲွချပ်ံုးခန်းသုိ လာေရာက်မေဲပးရန်ြဖစ်ပီး “အေဝးေရာက်မ”ဲ  “အေဝးေရာက်မ”ဲ 
ေပးလိုသူများအေနြဖင့် မိမိေရာက်ရာအရပ်မှ ဆ မဲပုံစံတွင် ြဖည့်စွက်၍ ေရးချယ်      
တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်၏ Viber No သိုေပးပိုရန်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ “ကိတင်မဲ” “ကိတင်မဲ” 
ှင့ ်“အေဝးေရာက်မ”ဲ“အေဝးေရာက်မ”ဲ ထည့ဝ်င်ြခင်းအား ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁) ရက်ေန(ေသာကာေန) 
မှ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်ေန  (စေနေန )အတွင်း စေန၊ တနဂ  ေွ ုံးပိတ်ရက်မ ှအပ  နံနက် 
(၁၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၂) နာရီအတွင်း ဆ မဲထည့်ဝင်ိုင်ပါသည်။
(ဂ)    ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်ှင့် ေရေကာင်းပိုေဆာင် ေရး န်ကားမ  
ဦးစီးဌာန၏ စစိစ်ချက်အရ အလပ်ုအမ  ေဆာင်အြဖစ် အေရးချယ်ခံိင်ုရန် အတည်ြပထား 
သည့် အေရးချယ်ခံအလုပ်အမ  ေဆာင်အမည်စာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-်
၁။    စုိးမင်းေအာင် ( ၆၆၇၄ )   ၂။  ချစ်လွင် ( ၇၆၀၆ ) ၃။  ဘခုိင် ( ၁၀၉၅၆) ၄။  သိန်းထွန်း  
( ၁၁၅၈၂)  ၅။  ဟတ်ုစွမ် (၁၂၈၄၈)  ၆။  ခင်ြမင့ ်   (၁၂၈၇၁)  ၇။  ထွန်းထွန်းလွင် (၁၅၆၅၁)  
၈။  အုန်းွန်လ  င်  (၂၄၃၇၇) ၉။ ေကျာ်လင်းေအာင ် (၃၃၉၀၂)  ၁၀။ ေကျာ်ေဆွဝင်း        
(၄၅၉၀၁)   ၁၁။  ေအာင်ိုင် (၃၆၄၀၁)
အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ဖုန်းနံပါတ် (၀၉-၅၀၃၉၈၂၆),(၀၉-၂၅၁၀၂၂၄၆၈)ှင့် (၀၉-၅၁၂၃၃၂၇) 
သို ဖုန်းဆက်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်(၂၀၂၂ ခုှစ်)ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင(်၂၀၂၂ ခုှစ်)
ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဆုပန် 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ အိမ် ခံေြမအနက်မ ှေြမ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)(ေြခရင်းဘက်)ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးမျိးသွင်[၁၂/ကခက(ုိင်)၀၀၂၀၃၆]၊ ေဒ ေဌးေဌး 

[၁၂/ကခက(ိင်ု)၀၀၂၀၂၅]တိုထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချဝယ်ယူထားပးီြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသ ူ

ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမဝင့်ဝါထွန်း                ေဒ စန်းစန်းေမာ်                   ေဒ ခိုင်ဇာလင်းေဒ ေမဝင့်ဝါထွန်း                ေဒ စန်းစန်းေမာ်                   ေဒ ခိုင်ဇာလင်း

(စ်-၁၆၅၀၄)                      (စ်-၇၉၆၆)                     (စ်-၁၇၇၇၅)(စ်-၁၆၅၀၄)                      (စ်-၇၉၆၆)                     (စ်-၁၇၇၇၅)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၄၂၈)၊ သုမာလာ(၁)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၄၂၈)၊ သုမာလာ(၁)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၉၁၂၄၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၉၁၂၄၈

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

၁၂၁-လမ်း၊ အမှတ်(၆၄)ေန ဦးြမင့်ေကျာ်-ေဒ တင်တင်ေအး၏ သား 

ြဖစ်သူ ေမာင်ရာဇာေကျာ်ေအး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၀၀၃၈]ကိုင်ေဆာင် 

သသူည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ အား နာယမူ မရိှဘ ဲမဘိအားစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 

အမျိးမျိးြပလပ်ုေသာေကာင့ ်၎င်းအား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမ ွ

ြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ေနာက်ေနာင် ေမာင်ရာဇာေကျာ်ေအးှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝများအား လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပး

မည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးြမင့်ေကျာ်-ေဒ တင်တင်ေအးဦးြမင့်ေကျာ-်ေဒ တင်တင်ေအး

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံထိပ်ထားအင်ပါယာစံအိမ်၊ 

ဦးဝစိာရလမ်းှင့ ်ချင်းတွင်းလမ်းေထာင့၊် အမှတ်-၇၂ ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမေပ ၌ ေဆာက် 
လုပ်ထားသည့ ်(၆)ခန်းတွဲ (၁၀)ထပ်တိုက်၏ Level-10, Unit-4 ၊ အခန်းအမှတ် -1004 
အကျယ်(၁၈၀၀စတုရန်းေပခန်)ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် 
ဦးစံနီသွင်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၅၁၇၆]၊ ေဒ လှြမင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၅၂၅၁](ပင်လုံ 
ထပ်ိထားကမု ဏလီမီတိက်)တိုထမှံ (၁၄-၁၀-၁၉၉၇)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတတူိက်ုခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အရ ဦးခင်စုိး [၇/မလန(ုိင်)၀၆၃၃၇၈](MHA-၀၈၇၃၇၃)
က ဝယ်ယူခဲ့ပီး မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၃၅၄၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက ်ေဒ ခင်ရီ (CG-
၀၁၁၈၅၉)ဟု မှတ်သားထားေသာ ေြမေပ ရှိ အမှတ်(၃၅၄)၊ ဗ လလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိအား အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အရ ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးမျိးခိင်ု[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၇၇၂၃၆]မ ှလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  အကျိး 
သက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

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

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)တင်ဒါအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)
ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုံးအဖဲွချပ်၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း 

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ် ေဘာလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ 

ပုသိမ်)၏ ေကျာင်းသားများအား ချက်ြပတ်ေက းေမွးရန်အတွက် ြမန်မာ

ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)များ 

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်တင်ဒါ 

ပုစံမံျားကိ ု(၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစတင်၍ သက်ဆုိင်ရာမိများရိှ ေဘာလုံး 

အကယ်ဒမီေကျာင်းများ၌  ုံးချနိ်အတွင်း (အခမဲ့) (အခမဲ့) ထုတ်ယူိုင်မည်ြဖစ်ပီး 

ေဈး န်းအဆိုြပလ ာများကို (၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  ညေန (၄) နာရီ 

ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်၊   စီမံေရးှင့်လုံ ခံေရးဌာန၊   ဒါိုက်တာ 

ဦးရန်လင်းေအာင ်(ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၆၃၀၁) (Email: yanlinaung @ mff-

ma.com/ adm mff@mff-ma.com) သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။

 ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ် ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်

 တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂)တင်ဒါအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂)
၁။ ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ ်  တင်ဒါေကာ်မတီသည ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လငူယ်အားကစားေလက့ျင့ေ်ရးစခန်း (သဝုဏ အားကစားကွင်း) 
ပရဝဏ်အတွင်း၌ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဖူဆယ်အားကစားကွင်းအတွင်း၌ ေလေအးေပး 
စနစ် (Air- Con)များ တပ်ဆင်ရန်အတွက် အဆိြုပလ ာတင်သွင်းရန် ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွ 
အစည်းများအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါစာရက်စာတမ်းများကိ ု (၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍  ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံး 
အဖွဲချပ် လူငယ်အားကစား ေလ့ကျင့်ေရးစခန်း (သုဝဏ အားကစားကွင်း)ရှိ ကွင်း/ုံ 
ဌာန ုံးခန်း သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ် (အခမဲ့) လာေရာက် 
ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ကုမ ဏီသည် အဆိုြပလ ာ အြပည့်အစုံကိ ုအထက်ေဖာ်ြပပါ 
ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုအံဖဲွချပ် လငူယ်အားကစားေလက့ျင့ေ်ရးစခန်း (သဝုဏ အားကစား 
ကွင်း)ရှိ ကွင်း/ုံဌာန ုံးခန်းသို (၂၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  ညေန (၄:၃၀)နာရီ ေနာက်ဆုံး 
ထား၍ ြပန်လည်ေပးသွင်းရပါမည်။ ေနာက်ကျတင်သွင်းေသာ တင်ဒါများကိ ုလက်ခံ 
စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ တင်ဒါေခ ယြူခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ သရိှိလိေုသာ အချက်အလက်များကိ ုြမန်မာိင်ုင ံ
ေဘာလုံးအဖွဲချပ ်  ကစားကွင်းှင့ ်   ကစားုံဌာန၊   ဌာနတာဝန်ခံ   ဦးမိုးသွင်ထွန်း 
(moethwintun@mff-ma.com) ဖုန်း-၀၁-၅၇၇၃၇၇ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ် ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်
 တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်ေကညာြခင်း
ဒက ိဏသရီိမိ၊ ဒက ိဏသရီရိပ်ကွက်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၉/ဒက ိဏသရီ ိ
ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (ဒ-၃၂၂၅၇)၊ 
ေြမဧရယိာ(ဝ.၁၄၆)ဧကရိှ ေဒ စန်ိစန်ိေဌး 
(ဘ)ဦးဘသန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၁ 
၀၄၉] အမည်ေပါက် (ပါမစ်) ေြမကွက်ကုိ 
ေဒ ေဆွေဆွမိုး(ဘ) ဦးဘရီ[၈/ထလန 
(ိုင်)၀၄၁၉၆၉] မှ ေြမေပးမိန် မူရင်း၊ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ် 
မူရင်း၊ေရာင်းသ/ူဝယ်သူ တရားုံး ကျမ်း 
ကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံ 
ချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ ဝန်ခကံတြိပချက် 
မူရင်းများ   တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ ်
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 
လိုသူများ အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုအံမန်ိဒကီရ ီ
များ၊ အေထာက် အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်
မတီ၊မိြပစီမံကိန်းှင့ ် ေြမစီမံခန် ခွဲမ  
ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ု 
နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက် 
ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာ လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ဋ၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၈၁၀/ခ၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ်-၈၁၀/ခ၊ ဣ ာ(၇)လမ်း၊ ဋ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့ ်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်း 
တွင် ဦးေသာင်းေဇာ်မင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၅၂၂၃] အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ   
အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့် (၂၄-၂-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ  "ှစ်ဦး 
သေဘာတ ူအမ်ိခေံြမအပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်"တိုအရ ေဒ ေအးေအးသင်း 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၁၈၈၉]က  ဝယ်ယခူဲ့ပီး မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊     ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၄/၁) ၊ ေြမကွက  ်
အမှတ်- (၁၄၃/၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၁၄၃/၁၊ ြမင်သာ-၆လမ်း၊ (၁၄/၁)
ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(ဦးစိုးလွင ်)အမည်ေပါက် ှစ ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား (ပီပီအန်-၀၈၈၁၈၄)[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၂၃၂] အမည်ေပါက  ်
ဦးစိုးလွင်(ပပီအီန်-၀၈၈၁၈၄)[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၀၃၂၃၂]၊ ခင်ပွန်းသည် (၁၆-၅-
၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ေဒ တင်တင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၂၃၃]
မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်(၄/ ၁၂၂၀/၂၀၂၂)၊ 
(၂၀-၄-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်
ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့ ်အပိုင်ေပး 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ေနြပည် ေတာ် ဇမ သရီိမိ၊ ေအာင် 
ဇမ ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်
အမှတ်၊ ၁၁/၃/ ေအာင်ချမ ်းသာ 
(ေအာင်ဇမ )၊ ေြမ ကွက်အမှတ် (၂၀၉)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧကရှိေြမကွက်အား 
ဦးကံွန် (ဘ)ဦးတင်ေမာင်[၈/နမန 
(ိုင်)၁၁၅၄၉၁]မှ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်း၊ ရပ်ကွက်ှင့ရ်စဲခန်း ေထာက်ခ ံ
ချက်မူရင်းများ  တင်ြပပီးေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာရာ  ကန်  
ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်  တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရား 
ုံးအမန်ိဒကီရမီျား  အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍  ဤေကညာချက်ပါ 
ရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်   ေြမစီမံ 
ခန်ခွဲမ ဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါကဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်   အညီ 
 ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ  
အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ(ူ၁၈)လမ်း(အထက်)၊ 
အမှတ်(၉၀၄)ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ 
ဒတုယိထပ်၊ (၃)လ ာ၊ ေြခရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၉ေပX ၅၅ေပ)ရိှ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းှင့် 
ယင်းေနအမ်ိတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များအား ှစ်ဦးသေဘာတ ူအဆင့် 
ဆင့ဆ်က်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်သိန်းသိန်းဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၉၇၂၈]
ကိုင်ေဆာင်ထားသူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စံစံေမာင်သန်း[၁၀/မလမ(ိုင်) 
၁၉၂၇၁၄]ကိင်ုေဆာင်ထားသကူ တရားဝင်အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံ 
ေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက ်
မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စံစံေမာင်သန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စံစံေမာင်သန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇွန်   ၂၂၊    ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

၂၀၂၂-ခု၊ ပညာသင်ှစ်၂၀၂၂-ခု၊ ပညာသင်ှစ်

Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းအတွက် Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းအတွက် 

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-ခ ုပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

မည့် Certificate Course in AnaesthesiaCertificate Course in Anaesthesia သင်တန်းသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်

ြပည့စ်ုသံ ူိင်ုငံဝ့န်ထမ်းဆရာဝန်များ  ေလ ာက်ထားိင်ုပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) အမ်ဘဘီအီက်စ်ဘဲွ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငေံဆးေကာင်စမှီ  အသအိမှတ်ြပ 

ထားေသာ အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ေလ ာက်ထားသူသည် အြခားဘဲွလွန်သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ေရာက်ေနြခင်း 

မရှိသူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ ်

ရမည်။

 (င) သင်တန်းပီးဆုံးပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ် 

ရမည်။

 (ဆ) Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီး

သမူျားအနက် ေဆးပညာမဟာသပိ ံ(ေမေ့ဆးပညာ)သင်တန်းသို တက်ေရာက် 

လိုသူများသည ်ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ် 

ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့ ်ြပည့စ်ုပံါက ေဆးပညာမဟာသပိ ံ (ေမေ့ဆး 

ပညာ)ဘွဲလွန်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ၍ 

တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပပါရှိရမည်ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပပါရှိရမည-်

 (က) အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်၊ လက်ရှိရာထူး/ဌာန၊ အမဲတမ်း 

လိပ်စာှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊

 (ခ) အဖအမည်၊

 (ဂ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်   စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်   ေနရက်/လ/ခုှစ်ှင့် 

အမ ထမ်းသက်၊

 (ဃ) အသက်ှင့် ေမွးသက ရာဇ်၊ (အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရန)်

 (င) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်အမှတ(်     )၊ ရက်စွဲ၊     -    -      ၊

 (စ) ပညာအရည်အချင်း၊

 (ဆ) အမ ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ၊

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို  ပူးတွဲေပးပိုရမည်ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို  ပူးတွဲေပးပိုရမည-်

 (က) ေလ ာက်လ ာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့်  အချက်အလက်များသည်  မှန်ကန်မ  

ရှိပါေကာင်း ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ  ခံဝန်ချက်၊

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ ၊

 (ဂ) ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ(လိုင်စင်ဓာတ်ပု)ံ

 (ဃ) အသက်ေထာက်ခံစာ(သုိမဟုတ်) တက သုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ ၊

၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး( န်ကား

ေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး 

ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာန  ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ 

ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။  သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း  ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့ ်

ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။

၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိ ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန် ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ 

မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကုန်သုိ (၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်(ဗဒု ဟူးေန) 

ေနာက်ဆုံးထား၍ေပးပိုရမည်။ မြပည့်စုံသည့်ေလ ာက်လ ာများှင့် ေလ ာက်လ ာ 

ပတ်ိရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခစံ်းစားမည် 

မဟုတ်ပါ။

၈။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေဆးတက သုိလ်(၁)ရန်ကုန်၊ ဘဲွလွန်/စာေမးပဲွ 

ဌာနစု၊ ဖုန်းနံပါတ်(၀၁၈-၃၇၀၉၃၈၊ ၀၁၈-၃၈၂၄၈၅)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးတက သိုလ်(၁)၏ Website: http//www.um1yangon.Website: http//www.um1yangon.

edu.mmedu.mm  တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဓုြဖမိနယ်၊ ငါးဘတ်အိုင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

ကနီေကျးရာေန ဦးေအာင်သိန်းမင်း[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၉၉၂၅]ှင့် ေဒ ရီရီြမင့ ်

[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၉၉၂၄]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်သိန်းမင်းှင့် ေဒ ရီရီြမင့ ်

တို၏ သားြဖစ်သူ  ေမာင်ေကာင်းခန် ေဇာ် [၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၈၁၇၇၄]သည် 

မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိသည့်အြပင ်မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလပ်ုခဲသ့ြဖင့ ်ေမာင်ေကာင်းခန်ေဇာ်အား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 

စွန်လ တ်လိက်ုပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝ 

သည် မသိားစှုင့ ်လုံးဝသက်ဆိင်ုြခင်းမရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဖိးေဝဇင်(LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)ဦးဖိးေဝဇင(်LL.B)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)

အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင်(၄)လမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင(်၄)လမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၅စ)၊ မဟာဗ လ 

လမ်း၊ အမှတ် (၅၂၁/၂၅၃)၊ (၂)ခန်းတဲွ၊ (၁၂)ထပ်မှ (PH)ထပ်၊ (၁)လ ာအား အခန်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူ (ကန်ထိုက်တာ) ဦးေအာင်ြမင့် (Lc-၂၀၂) [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၇၇၀၃] 

ကုိင်ေဆာင်သူမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူထံသုိ အရစ်ကျစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချလုိေကာင်း 

ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းချက်ကို သေဘာ 

တညူလီက်ခံပီး (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်၌ အခန်းေရာင်းချသ ူ(ကန်ထိက်ုတာ)ထသံို ပထမ 

အရစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာေင ွေကးအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှလက်ထိ 

လက်ေရာက ်ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်  အဆိုပါ အရစ်ကျေငွေချစနစ်ြဖင့ ်

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ကာ သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆိုထားပီး ေရာင်းဖိုးေငွတချိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ် ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်အတူတက ွ ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ် 

တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း ေကညာအပ်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စန်းစန်းဝင်း (LL.B,DIPL) ေဒ ေအးမိုမိုခိုင် (LL.B)ေဒ စန်းစန်းဝင်း (LL.B,DIPL) ေဒ ေအးမိုမိုခိုင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၃၆)

အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၉)၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်မင်းမင်းထွန်း 

[၅/ကနန(ိုင်)၁၀၅၅၉၀]၏ ပတ်စ်ပို 

နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။         ဖုန်း- ၀၉-၄၀၃၆၂၂၇၆၇ဖုန်း- ၀၉-၄၀၃၆၂၂၇၆၇

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်သက်ဦး [၁/

မညန(ိုင်)၁၅၈၄၅၈]၏ ပတ်စ်ပို 
နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။ 

ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ရှမ်းကူမား [၁/

ဝမန(ိုင ်)၁၂၂၉၆၃]၏ ပတ်စ်ပို 
နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း- ၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀+၂၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၇၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-

၂၀ ေပ x ၇၀ ေပ၊ ဧရိယာ-၀.၀၃၂ ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်-RBH-3၊ 

ဣစိတံအိမ်ရာ၊ ဇ/ေတာင်ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ညိညိေအး [၁၃/တကန(ိုင်)၀၁၀၂၉၇]၊ 

(KTG-၀၉၅၉၉၄) ကိင်ုေဆာင်သအူမည်ေပါက်၍ ၎င်းထကံ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၊ ှစ်ဦးသေဘာတေူြမှင့ ်

အေဆာက်အအုအံေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၄၁၁၀/၂၀၂၂ အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေရ ဇင်ေသွး [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၇၈၁၃၇]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတမှ်တ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာအေနာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ အေဝယာလမ်း၊ 

ေြမတိုင်းအမှတ်-သကမ(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၂/ခ)၊ ေြမဧရိယာ (၂၀x၆၀)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေမာင်ပ ုပါမစ်အမည်ေပါက် အမ်ိခေံြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအား လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ စန်းစန်းမ ူ[၁၂/အစန(ိင်ု) 

၁၀၁၇၄၆] ဆိုသူတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဖိုးလ  င်း [၅/တစန(ိုင်)၀၁၇၅၃၅]သည် 

တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုိင်ုရန် အမ်ိခေံြမတန်ဖိုး၏တချိကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  

စာမှတ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း) အြပည့်အစုံှင့်အတ ူ ဤေကညာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့ေ်နရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိုးလ  င်း၏လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးဖိုးလ  င်း၏လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးဝင်းမင်းဗိုလ်(LL.B)ဦးဝင်းမင်းဗိုလ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၅၉)

အမှတ်(၁၅၈-ခ)၊ ေပ-၂၀လမ်း၊ အတွင်းပဒံေကျးရာ၊ အမှတ်(၁၅၈-ခ)၊ ေပ-၂၀လမ်း၊ အတွင်းပဒံေကျးရာ၊ 

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

ဖုန်း- ၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁၊ ၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃ဖုန်း- ၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁၊ ၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၄HI၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၂၈၃၊ အကျယ်(၂၄'x၅၄')ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ၇၃/B၊ 
စက်မ လက်မ (၅)လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင် 
ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေအး[၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၆၃၅၆၁]၊ ေဒ တင်ပု [၁၂/တမန(ိုင်) ၀၃၄၈၈၂] တိုအမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်း 
ခံရပီး ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေအးသည် အသက်(၆၀)ှစ်အရယ် (၆-၈-၁၉၉၈)ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း၊ မိခင်ေဒ တင်ပုသည် အသက်(၅၈)ှစ်အရယ် (၂၅-၁၂-၂၀၀၄)ရက်တွင်လည်း 
ေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ကသည့် ဦးေအာင်လွင်[၁၂/တမန 
(ုိင်)၀၃၄၆၃၅]၊ ေဒ ကည်ကည်လွင် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၃၅၃၂၄]၊ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း [၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၃၄၉၈၅]၊ ေဒ လဲ့လဲ့စိုး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၄၀၀၄]၊ ဦးမျိးသန်လွင်[၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၈၈၈၂၀]၊ ေဒ ေကသွယ ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၈၀၃၆]တိုမှ မိမိတိုလက်ဝယ်ထားရှိ 
ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့ ်
ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါ သည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်ေဇာ်ဦးသန်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)
အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၉/ဒက ိဏသီရိ 

ေတာင်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(ဒ-၃၁၇၈၅)၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၁၄၅)ဧကရိှ ေဒ ခင်ေမေမသွင် 

(ဘ) ဦးအုန်းသွင်[၉/ပမန(ိုင်)၁၅၈၅၄၂]   

အမည်ေပါက်   ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်

ေြမကွက်ကို   ေဒ ခင်ေမေမသွင်ထံမ  ှ

ေတာင်ကီးမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင ်

ုံး၏   အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲအပ်စာ

အမှတ် (၁၅၇/ ၂၀၂၁)၊ (၁၄-၁၀-၂၀၂၁)ရရိှ 

ထားသူ ဦးေဇာ်ဝင်း (ဘ) ဦးကျင်ေရ [၁၃/

တကန (ိင်ု)၁၃၁၁၁၁]မှ ေဒ သသီြီမင့ ်(ဘ)

ဦးြမင့်သန်း[၈/ပခက(ိုင်)၀၀၇၇၉၀]ှင့် 

အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆို 

ရန်  ေြမပံု၊  ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက် 

ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေန 

ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ   စာချပ်စာတမ်း 

များ၊  တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက် 

အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍   ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 

ှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို  ဤေကညာချက် 

ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍      (၁၅)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်    ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း    ကန်ကွက်မ မရှိ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေလ ာက်ထားလာမ အား 

ဆက်လက်    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စပိုေပျာက်ပတ်စပိုေပျာက်
က န်ေတာ်       ေမာင်ရန်မျိးိုင ် 

[၉/တကန(ိုင်)၁၄၂၃၁၃]၏  ပတ်စပို 

နံပါတ်(မမှတ်မိ)  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။  



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

"ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပြခင်း""ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပြခင်း"

ဦးသန်းစုိးေအး (Myanmar Yes Co.,Ltd.)  ှင့ ်ေဒ ခင် 

လှလှမိုးတို၏ သမီးေထွး၊ မြမတ်မိုးအိေ စိုး (Ngee Ann 

Polytechnic Singapore)၏ ညီမ "မသွန်းနဒီစုိး"မသွန်းနဒီစုိး"သည် ၂၀၂၂ 

ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌ ရမှတ်ေပါင်း ၅၄၈မှတ်          

(၆ ဘာသာဂဏ်ုထူး)ြဖင့ ်ြမန်မာတစ်ုိင်ငံလုံး အမှတ်အများ 

ဆုံး အမှတ်စ် (၁၁)ှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် အဆင့် 

(၅)ေနရာြဖင့ ်ေကာင်းထက်ေကျာ ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း 

ေကျာင်းမှ ထူးခ န်စွာ ေြဖဆိေုအာင်ြမင်ခဲသ့ြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ 

ဂုဏ်ြပ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

Zaw Tun Family Trading Co.,LtdZaw Tun Family Trading Co.,Ltd

Thun Nadi Trading Co.,Ltd.Thun Nadi Trading Co.,Ltd.

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၆)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃/ဒီ)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၅၈၉)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ 
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ဒဘူန်းလမ်း(ပါရမလီမ်း)၊ အမှတ်(၂ေအ)ဟေုခ တွင်သည့ေ်နရာ 
တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်Royal Maylikha Condo၊ (၇လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(F)၊ 
အကျယ်အဝန်း(1645)sqft အကျယ်ရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ၎င်းှင့် ဆက်စပ်လျက် 
ရှိေသာအကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၅၅ဝဝ]ထံမှ ပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကား 
လာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ်
(ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာချက်ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ပီးြပတ်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ဦးဝင်းဖိးသိန်း ဦးဝင်းဖိးသိန်း 
(စ်-၅၁၁၂၇) (စ်-၅၁၁၂၇) 

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
ဖုန်း-၀၉-၅၀ဝ၀၃၄၉ ဖုန်း-၀၉-၅၀ဝ၀၃၄၉ 

တိုက်(၄/၆)၊ အခန်း(၁၂)၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၄)တိုက်(၄/၆)၊ အခန်း(၁၂)၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၄)
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၅) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၃၅) 
ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင်လမ်း (ခ) ေဒသ ရေဆးုံလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၂၉၂) ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင်လမ်း (ခ) ေဒသ ရေဆးုံလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၂၉၂) 
ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀') အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀') အကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက ်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုဦးေအာင်ဝင်း [TRY-၀၄၈၁၃၄၊ 

၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၅၁၄၁၇] အမည်ေပါက်ပီး၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၂၀၆၉၃၇)က လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်တရားဝင ်စီမံ
ခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၎င်းထံမှ ေဒ မာလာက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ပါမစ်ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း/စာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း)များ အြပည့်အစုံှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို     ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မာလာ [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၇၁၃]ေဒ မာလာ [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၇၁၃]
ဖုန်း-09-448049466ဖုန်း-09-448049466

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၄) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၄) 

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၁၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၁၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ ေထွးရင ်(PPN-၀၈၆၂၁၅)

အမည်ေပါက်ပီး၊ ဦးေကျာ်ခိင်ုေဌး[၁၄/ဒဒရ(ိင်ု)၁၀၄၂၁၇]က         လက်ေရာက် 

ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေကာင်းှင့် တရားဝင်စီမံခန်ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ၎င်းထံမှ 

က န်မ ေဒ ခင်မုိးေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ပါမစ်ေြမကွက ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း/စာရက်စာတမ်း (မရူင်း)များ အြပည့အ်စု ံ

ှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါ  

က အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မိုးေဆွ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၅၀၉၅၄]ေဒ ခင်မိုးေဆွ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၅၀၉၅၄]

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၇၁၇၂၄ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၇၁၇၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း  
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ(်ယခင် ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း)၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၃)၊ ဆည်ေတာ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၃၄)၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၀.၀၅၅ဧက)ရှိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ ီ မိ/ေြမဌာန၌ ဦး န်ေမာင် (DV-006205) အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀) 
ဂရန် ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်စပ်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 
ဥပေဒှင့်အညီ လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ
သူ ေဒ ဝင့်ဝင့်ေအး [၁/ဗမန(ိုင်)၀၆၉၉၆၆]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိင်ုလု ံ
စွာြဖင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဆက်လက် 
ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်စီမံကိန်း(၂)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/စီမံကိန်း(၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၆)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၅၀/၅၅ ေပ x၆၀/၆၆ ေပ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၇၆)ဧက၊ (၃၃၀၇.၅)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ ်  
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးသီဟေအာင်[၁၂/သဃက 
(ုိင်)၁၆၀၉၆၄]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် 
လွတ်လပ်စွာြပန်လည် လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်တုိ၏ 
မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လှြမတ်ေကျာ်(LL.B) ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B) ေဒ လှြမတ်ေကျာ(်LL.B) ေဒ လဲ့လဲ့မွန်(LL.B)
 (စ်-၁၁၆၈၈) (စ်-၅၀၆၁၇) (စ်-၁၁၆၈၈) (စ်-၅၀၆၁၇)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၀၆၆/ခ)၊ ၆-လ ာ၊ ရှင်သိဒ တ်(၁၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၆၆/ခ)၊ ၆-လ ာ၊ ရှင်သိဒ တ်(၁၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၁၉၈၉၅

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၆
ကွယ်လွန်သူ ဦးလှေရ ၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ဦးခင်ေမာင်ရင ် ------------------------      ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ဒါးပန်ိ 

လမ်းခွဲ၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှေရ ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ 
အေမွဆက်ခံခွင့် လက်မှတ်စာထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားသူ 
ဦးခင်ေမာင်ရင်က  အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒအရ   ေလ ာက်ထားသြဖင့ ်ဤအမ  
ကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၈)ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်)ေနတွင် 
ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူဦးလှေရ ၏ 
ကျန်ရိှရစ်ေသာ ပစ ည်းများတွင်  အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည်ဟ ုအဆိရိှုသတူိုအား 
အဆိုပါအမ တွင် ၎င်းတို(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်) 
ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ(၈)ရက်၊ (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၁၁ ရက်)ေန၌ 
မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့်ေသာ်လည်း
ေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် အေမွဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်စာ မထုတ်ေပးမီ 
မှတ်တမ်းများကိ ု ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃ှင့် အညီ 
ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ လာေရာက်ြခင်းမရှ ိပျက်ကွက်ခဲ့လ င် ုံးေတာ်ကဆိုခဲ့ေသာ 
ဦးခင်ေမာင်ရင်၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ  
အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁)ရက်ေန၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (မိုမိုေအး)(မိုမိုေအး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၇၆)၊ (၅)လ ာA၊ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခေံသာ ေဒ ယဇုနြဖဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၂၈၅၂၂]

ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း   စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)

တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂

Bagan Royal Star Construction Co.,Ltd မှ Bagan Royal Star Construction Co.,Ltd မှ 

လက်ရှိအသုံးြပလျက်ရှိေသာလက်ရှိအသုံးြပလျက်ရှိေသာ

25Ton Backhole(၁)စီး အြမန်ေရာင်းချလိုပါသည်။25Ton Backhole(၁)စီး အြမန်ေရာင်းချလိုပါသည်။

HITACHI: ZX 250 LCH.3FHITACHI: ZX 250 LCH.3F

Running Hour : 11186Running Hour : 11186

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း :09 5106108ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း :09 5106108

လပ်ိစာ: အမှတ်(၁၀၆/၁၀၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၂၇၉)၊ လပ်ိစာ: အမှတ်(၁၀၆/၁၀၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၂၇၉)၊ 

နဝေဒးဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်။နဝေဒးဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ခရမ်း 

မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း 
ေန အဖ ဦးလှကိကုိ၏ုသမီးြဖစ်သ ူ[၁၂/ 
ခရန(ုိင်)၁၁၉၃၈၂] မအိမ့်ေရ ဇင်ေမာင်မှ 
မအိမ့်ေရ စင်ေမာင်ဟု အမည်ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။        မအိမ့်ေရ စင်ေမာင်မအိမ့်ေရ စင်ေမာင်

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ခရမ်းမိ၊ အ.ထ.က(၂)မိမ စနစ်သစ် 

G-7(A)တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
အဖ ဦးေအာင်ေဇာ်ဟိန်း[၁၂/ခရန 
(ိုင်)၁၀၃၃၅၁]၏ သမီးြဖစ်သ ူမစ ာ 
ြမတ်ဗိလ်ုအား မဆှုင်းရတဟီ ုအမည် 
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။      မဆုှင်းရတီမဆုှင်းရတီ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်စွဲြဖင့ ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၆)၌ပါရှိေသာ              

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းတွင်  Site Plan အရ ေြမကွက်အမှတ် (၁၄)ှင့် 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆)ပါ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၂ဘီ၅ အစား 

၅၃၂ဘ၅ီ ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။               ေဒ သ ာခိုင်ေဒ သ ာခိုင်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)

                      ဖုန်း-09-421005867                      ဖုန်း-09-421005867

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန အဆင့်ြမင့်သိပ ံှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန 

နည်းပညာတက သိုလ်(မိတ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းနည်းပညာတက သိုလ်(မိတ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း နည်းပညာတက သုိလ်(မိတ်) တွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆာက်ရက်ဆ ဲတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ရိှပါ 

သြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်

ေခ  အပ်ပါသည်-

 စ်  လုပ်ငန်းအမျိးအစားစ်  လုပ်ငန်းအမျိးအစား

 (၁) (၁၈၈'x၄၈') (၂) ထပ်စာသင်ေဆာင်၊ အေဆာင်အဝင်လမ်း (၁၀၀'x၁၂'x၈")၊ 

ြပင်ပေရ၊ (၄" အဝီစိတွင်း၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ ဆံ ့ေြမေအာက် ေရေလှာင်ကန် 

5.5 HP  Summersible Pump  ှင့် အေဆာက်အဦ)၊ ြပင်ပမီးသွယ်တန်း 

ြခင်းအပါအဝင်တစ်လုံး တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း

 (၂)   ၄ ခန်းတွဲေလးထပ်ဆရာ/ မ ေဆာင် RC (၁၀၀'x၃၀') အေဆာင်ဝင်လမ်း 

(၁၀၀'x ၁၂'x၈") ြပင်ပေရ (၄လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ ဆံ့      

ေြမေအာက်ေရေလှာင်ကန်၊ 5.5 HP  Summersible Pump  ှင့ ်အေဆာက် 

အဦ)၊ ြပင်ပမီးသွယ်တန်းြခင်း အပါအဝင် (၁)လုံးတည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း

 (၃)  စာကည့်တိုက ်(၉၀'x၇၀'x၂၈') RC (၂)ထပ်၊ အဝင်လမ်း(၁၀၀'x၁၂'x၈") 

ြပင်ပမီး သွယ်တန်းြခင်း အပါအဝင် (၁)လုံး ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု နည်းပညာတက သိုလ်(မိတ်)တွင် ေအာက်ပါအစီ 
အစ်အတုိင်း တင်ဒါပံုစံေရာင်းချြခင်း၊ ေလ ာက်လ ာလက်ခံြခင်းများ ြပလုပ်သွား 
မည်ြဖစ်ပါသည-်
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂၂-၆-၂၀၂၂
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်အချနိ ် - ၂၁-၇-၂၀၂၂
၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်များသို 
စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
 ၀၉-၄၄၀၂၂၈၉၅၈၊ ၀၉- ၄၂၂၁၉၇၉၉၂ ၀၉-၄၄၀၂၂၈၉၅၈၊ ၀၉- ၄၂၂၁၉၇၉၉၂ 

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကို မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်ြဖစ်ေကာင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကိ ုမိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ ေကျာက်ေရှရပ်ကွက်၊ မိသစ်(၃)လမ်း၊ 

တိုက်(၃)၊ ၇/၈ လ ာေန ဦးတင်စိုး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၆၉၉၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံး၌ ၄/၂၇၁၇/၂၀၂၂ ြဖင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့ ်လိေမ ာ်၊ နာနတ်၊ လိုင်ချးီ အစရှိေသာ 
အချိရည်အမျိးမျိးကိ ုဘူးဆိုဒ်အမျိးမျိးတိုြဖင့ ်ထုတ်လုပ်၍ ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စ ု
သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ထိုြပင် ဤ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးမည့်ပစ ည်းများြဖ စ်သည့် ပလတ် 
စတစ်ဘူး၊ ပလတ်စတစ်အတ်ိ၊ ပလတ်စတစ်ပတ်၊ စက ပုံး၊ စက ဘူး၊ စက အတ်ိ၊ စက ပတ်၊ 
စက ရက်၊ ပါဆယ်ထပ်ုများှင့ ်ထည့သွ်င်းပစ ည်းထပ်ုပိုးပစ ည်း အစရိှသည်တို၏ အေပ တွင် 
လည်း အရယ်အစားအမျိးမျိး၊  အေရာင်အမျိးမျိး၊ ဒီဇိုင်းအမျိးမျိးတိုကိ ုြပလုပ်ပီးအသုံး
ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွ၏ မူပိုင်အြဖစ်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့်ပတ်သက်၍  မည်သူမဆို  တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊  သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ 
တံဆိပ်အမှတ်အသားတစ်ခုလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ တုပသုံးစွဲြခင်း 
မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍  တုပသုံးစွဲြခင်းြပလုပ်ပါက  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ
ထေိရာက်စွာအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စုစုခိုင် (LL.B, LL.M) ဦးေအးြမင့်(LL.B) ေဒ စုစုခိုင် (LL.B, LL.M) ဦးေအးြမင့(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၀၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၀၃)
 အမှတ်(၉၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၂၁)၊ ၄(ဘီ) ိင်ရယ်ေအာင်သေြပကွန်ဒုိမီနီယံ အမှတ်(၉၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်(၂၁)၊ ၄(ဘီ) ိင်ရယ်ေအာင်သေြပကွန်ဒုိမီနီယံ
 ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၈၂၀၇ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၂၇၂၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၈၂၀၇ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၂၇၂၆

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-Jasmine Place၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၆)၊ ခအံမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-Jasmine Place၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၆)၊ ခအံမှတ် 
(၁၆/B)၊ Jasmine Place၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အကျယ်အဝန်း(၇၂.၁၇'/၇၂.၃၄'x ၁၀၁.၇၃'/၁၀၃.၅၉')၊ (၁၆/B)၊ Jasmine Place၊ ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အကျယ်အဝန်း(၇၂.၁၇'/၇၂.၃၄'x ၁၀၁.၇၃'/၁၀၃.၅၉')၊ 
ဧရိယာ(၀.၁၇၀)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-ဧရိယာ(၀.၁၇၀)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးသူရသွင[်၁၂/ပဇတ(ိုင်) 

၀၂၇၄၉၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို         
ဆက် လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

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



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်

  ၂၀၂၂ပညာသင်ှစ်၂၀၂၂ပညာသင်ှစ်

Certificate Course in AnaesthesiaCertificate Course in Anaesthesia

သင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။   ၂၀၂၂- ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သုိလ် ၂ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့် Certificate 

Course in Anaesthesia သင်တန်းသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုသံ ူိင်ုငံ၀့န်ထမ်း 

ဆရာ၀န်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ)  အမ်ဘဘီအီက်စ်ဘဲွ (သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငေံဆးေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပထား 

ေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသ ူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ေလ ာက်ထားသသူည် အြခားေဆးပညာဘဲွလွန်သင်တန်းတစ်ခုခသုို တက်ေရာက် 

ေနြခင်းမရှိသ ူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င)  သင်တန်းပီးဆုံးပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းကာလကိ ုအချန်ိြပည့တ်က်ေရာက်ိင်ုသ ူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးသူများ 

အနက်  ေဆးပညာမဟာသပိ ံ (ေမေ့ဆးပညာ) သင်တန်းသို တက်ေရာက်လိသုမူျား 

သည်ေဆးပညာမဟာသပိ ံဘဲွလွန်သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည် 

အချင်းများှင့ြ်ပည့စ်ုပံါကေဆးပညာမဟာသပိ ံ (ေမေ့ဆးပညာ) ဘဲွလွန်သင်တန်း 

ဝင်ခွင့စ်ာေမးပဲွ ေြဖဆိြုခင်းကိ ုကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပ၍ တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာေဖာ်ြပပါရှိရမည် -ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့်စုံမှန်ကန်စွာေဖာ်ြပပါရှိရမည ်-

 (က) အမည်၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ်၊ လက်ရိှရာထူး/ဌာန၊ အမတဲမ်းလပ်ိစာှင့် 

        ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊

 (ခ)   အဖအမည်၊

 (ဂ)   ိင်ုငံ၀့န်ထမ်းအြဖစ် စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေနရက်/လ/ခှုစ်ှင့် အမ ထမ်းသက်၊

 (ဃ)  အသက်ှင့်ေမွးသက ရာဇ်၊ (အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရန)်

 (င)    အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်အမှတ ် (           )၊ ရက်စွဲ     -       -       ၊      

 (စ)   ပညာအရည်အချင်း၊

 (ဆ)  အမ ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ၊

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကိုပူးတွဲေပးပိုရမည် -ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကိုပူးတွဲေပးပိုရမည ်-

 (က) ေလ ာက်လ ာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မ ရိှပါေကာင်း 

ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ ခံ၀န်ချက်၊

 (ခ)   ဘွဲလက်မှတ်မိတ ၊

 (ဂ)   ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (လိုင်စင်ဓာတ်ပု)ံ၊

 (ဃ) အသက်ေထာက်ခံစာ (သိုမဟုတ်) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ ၊

၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၀န်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး( န်ကားေရးမှး 

ချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန၀န်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက်ပါ 

ရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက် အတုိင်း ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့် ေလ ာက်လ ာများကို လုံး၀ 

ထည့်သွင်း စ်းစားြခင်းမြပပါ။

၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကိုေဆးတက သိုလ ်၂ ရန်ကုန်၊ ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ မပျက် 

မကွက်ေပးပိုရမည်။ 

၇။ ေလ ာက်လ ာများကိေုဆးတက သိလ်ု ၂ ရန်ကန်ုသို ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်(ဗဒု ဟူးေန) ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်(ဗဒု ဟူးေန)ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ ေပးပိုရမည်။ မြပည့်စုံသည့်ေလ ာက်လ ာများှင့် ေလ ာက်လ ာ ပိတ်ရက်ထက် 

ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေဆးတက သိလ်ု ၂ ရန်ကန်ု၊ ဘဲွလွန်/စာေမးပဲွဌာနစတ်ိ၊ 

ဖုန်းနံပါတ် (၉၆၉၉၅၈၉/၉၆၉၉၈၅၂/၉၆၉၀၁၂၇/၉၆၉၀၁၂၈/လိုင်းခွဲ-၂၀၃/၂၁၉) သို 

ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးတက သိုလ်(၂)ရန်ကုန်၏ Website: 

https://www.um2ygn.edu.mmတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေအးွယ် [၁၂/အစန(ိုင်) 

၀၀၄၁၈၅]သည် ေဒ ခိုင်ေရ ဝါထွန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၄၈၁၉၃] ပိုင်ဆိုင် 

ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကမ်းနားအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

သဒ ါသုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၃၀)ေပx အနံ 

(၈၀)ေပရှိ တိုက်အိမ်ကို ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင ်“ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် 

ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ချပ်ဆို၍ အပီးအပိုင ်တရားဝင ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်အိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ခင်ေအးွယ်၏ ခွင့ြ်ပသေဘာတညူခီျက်မရဘ ဲအမည်ေြပာင်းြခင်း၊ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပး 

ကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်းအစရှိသည့်ကိစ အရပ်ရပ်တိုကိ ုေဆာင်ရက် 

ခွင့်မြပပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာ(LL.B)ေဒ ခင်သ ာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၃)

အမှတ်(၁၁၉၂)၊ ခ/၁လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၉၂)၊ ခ/၁လမ်း၊ မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၈၆၊ ၀၉-၄၂၀၁၇၉၈၈၀အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၈၆၊ ၀၉-၄၂၀၁၇၉၈၈၀

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ်(၃၀)

ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃)ခန်းတွဲ (၃)
ထပ်တိက်ု၏ ေြမညထီပ် (အလယ်တိက်ုခန်း)တစ်ခန်း အပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်
ပတ်သက်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို (၅-၄-၂၀၁၉)
ရက်စဲွပါ “ေမတ ာြဖင့အ်ပိင်ုေပးြခင်းစာချပ်”အရ ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်လက်ရိှ 
ထားအကျိးခစံားပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း အဆိြုပကမ်းလှမ်းသ ူဦးကိကုိလုတ်  [၁၂/သဃက 
(ုိင်)၁၁၉၇၇၆]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသွယ် [၇/ဇကန(ုိင်) 
၀၀၀၃၁၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီး ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို(စရန်ေငွ)အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအကျိးသက်ဆိင်ုပီး ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင ်
ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာ
ေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
ေဒ ေအးေအးသွယ်[၇/ဇကန(ိုင်)၀၀၀၃၁၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးေအးသွယ်[၇/ဇကန(ိုင်)၀၀၀၃၁၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လဲ့ေဝ(LL.B,D.B.L)ေဒ ခင်လဲ့ေဝ(LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၉၁)

အမှတ်-၁၃၊ ေဆးိုးတန်းလမ်း၊ ေဆး/ငိမ်းရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၊ ေဆးိုးတန်းလမ်း၊ ေဆး/ငိမ်းရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၇၅၆၅၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၁)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၁)၊ ဇဋိလ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၅/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၂၀x၆၀)ေပ၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ှစ်ထပ်တိက်ုခအံမ်ိ (၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကန်ု 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမ 
စာရင်းတွင် ေဒ ခင်စန်ိ [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၄၀၁၅]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်(၁)လုံး အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား (၂၈-၃-၁၉၉၇)ေနစွဲပါ “အိမ်ှင့်ေြမ “အိမ်ှင့်ေြမ 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ေရာက်ရရှိထားပီး၊ မိမိတို
သာလ င်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြဖု [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၈၆၄၈]ှင့် ေဒ သန်းသန်းု [၈/ဆပဝ 
(ိုင်)၀၁၅၂၉၇]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ကိုဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၃၇၁၅၈]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်း၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူ 
များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များယူေဆာင်၍  က ်ုပ်ထံသို   ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်               
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ    
အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး [၁၂/

တတန(ုိင်)၁၅၉၉၆၃]ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည ်    လွန်ခဲ့ေသာ 
၂ လခန်က    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။         

ဖုန်း-၀၉-၆၆၂၃၆၄၇၄၇ဖုန်း-၀၉-၆၆၂၃၆၄၇၄၇

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်(၁၅) ရပ်ကွက်၊  

ရတနာေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၉၇၀)ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x 
၆၀)ရိှ ေဒ ွန်ွန်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၀၄၇၂]  အမည်ေပါက်  ေြမချပါမစ်ေြမကွက်၏ 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀)ှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို အရပ်စာချပ်အဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိး 
ခစံားခွင့ေ်ရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ  ဦးဝင်းသိန်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၂၀၀၁၇]
က ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က န်မ ေဒ စုစုမာ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၆၃၆]ှင့် 
ေဒ သရီထွိဋ်[၇/ပမန(ိင်ု) ၁၁၀၄၄၇]တိုမှ ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီကပီး စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ ကိ ု
ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွယေနမှစ၍(၇) 
ရက်အတွင်း စရန်ေပးေချထားသူ ေဒ စုစုမာှင့် ေဒ သီရိထွဋ်ထံသို ကိုယ်တိုင ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုမာ၊ ေဒ သီရိထွဋ်ေဒ စုစုမာ၊ ေဒ သီရိထွဋ်
အမှတ်(၈၂)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၈၂)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၅၈၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၃၅၂၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၅၈၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၃၅၂၀၉

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၀၊ ဧရိယာ- ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၀၊ ဧရိယာ- 
(၄၀ေပx၆၀)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် ထက်ဝက်တတိြိဖစ်ေသာ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ (၄၀ေပx၆၀)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် ထက်ဝက်တတိြိဖစ်ေသာ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေြမ့သာယာလမ်း၊ အမှတ်(၃၂၀/က) ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေြမ့သာယာလမ်း၊ အမှတ်(၃၂၀/က) ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း 

အိမ်အပါအဝင် စွဲကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်အပါအဝင် စွဲကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့ ်ပတ်သက်၍ 

''အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း''''အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း''
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အမ်ိအား ေြမအမည်ေပါက်သထူမှံတစ်ဆင့ ်ဆက်စပ်စာချပ်များအရ 

ဝယ်ယထူားသ ူေဒ စစုစု ံ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၅၈၃၄၁]က  ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည့အ်တိင်ုး ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူများ၊ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍(၁၄) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အားဝယ်ယူြခင်းကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင ်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
        ဦးခိုင်ေဌး (LL.B,DBL,DIL)        ေဒ ခိုင်ဦးသူ (LL.B,DBL,DIL)        ဦးခိုင်ေဌး (LL.B,DBL,DIL)        ေဒ ခိုင်ဦးသူ (LL.B,DBL,DIL)
       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၅၉)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၅၄)       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၅၉)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၅၄)

အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင်/ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၈၈၁အမှတ်-၈၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင/်ေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၈၈၁

( ၉-၆-၂၀၂၂)ရက် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ (စာမျက်ှာ-၂၅)တွင် ( ၉-၆-၂၀၂၂)ရက် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ (စာမျက်ှာ-၂၅)တွင် 
ဦးမျိးခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၆၉၉၂]ှင့် ၎င်း၏အထက်တန်းေရှေန ဦးမျိးခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၆၉၉၂]ှင့် ၎င်း၏အထက်တန်းေရှေန 

ဦးေဌးေအာင်(စ်-၅၄၄၃၅)တို၏ ေကညာချက်အေပ  ြဖစ်စ်ဦးေဌးေအာင်(စ်-၅၄၄၃၅)တို၏ ေကညာချက်အေပ  ြဖစ်စ်

အမှန်တကယ်အား အများသိေစရန်အတွက် ြပန်လည်ရှင်းလင်းအမှန်တကယ်အား အများသိေစရန်အတွက ်ြပန်လည်ရှင်းလင်း

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ွန်ေမ(ဘ)ဦးေအာင်ွန်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၉၉၈၃၂]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အမှန်တကယ် ြဖစ်စ်မှန်အား ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကံခ့ိင်ုေရးလမ်း၊ အမှတ်(၇၀၇/ 
က)၊ ဧရိယာ(အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀)ေပရှိ ခံေြမကွက ်ယခင်(အလျား၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)
ရှိပါေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ခင်ပွန်း(ဦးဟန်သိန်း)သည် ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သြဖင့ ်ရရိှခဲ့ပီး တရားဝင်အခွန်များေပးသွင်း၍ ရရိှထားေသာေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
ရန်ကုန်မိေတာ် မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိေြမစာရင်းမ ှ၁၉၉၅ခုှစ်၌ (ှစ်၆၀)
ေြမငှားဂရန်ရရှိထားပီး ယခုအချနိ်ထိ စ်ဆက်မပျက် ေနထိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ (ဦးဟန်သိန်း)ှင့် 
ေဒ ွန်ေမတိုမှ သမီး(၃)ဦး၊ သား(၂)ဦးထွန်းကားခဲပ့ါေကာင်း၊ သမီးအကီးဆုံး(အပျိကီး)ေဒ စန်း 
စန်းေအးသည် မိဘများှင့်အတူေနထုိင်ခ့ဲသည်မှာ ယေနတုိင်ပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကျန်သားသမီး 
(၄)ဦးမှာ အမ်ိေထာင်ခဲွများြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေြမတစ်ြခမ်းအား ကျန်းမာေရးမေကာင်းြဖစ်၍ ေရာင်းချ 
ေဆးဝါးကုသခဲ့သြဖင့် ေြမတစ်ဝက်သာ ကျန်ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ သား(၂)ဦးမှာ အကီးဩရသမှာ 
ဦးကည်ေအးြဖစ်ေကာင်းသိပါလျက ်သားအငယ်ြဖစ်သူ ဦးမျိးခိုင်သည် (၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  
ြမနမ်ာ့အလင်းသတင်းစာ(စာမျက်ှာ -၂၅) ၌ ေဖာ်ြပေရးသားချက်များသည ်မှန်ကန်မ မရှိသလို 
မခိင်ြဖစ်သမှူာ အသက်ထင်ရှားရိှေနပါလျက် အဆိပုါအမ်ိ ခေံြမကွက်၏ ကစိ အဝဝသည် (ဦးဟန် 
သန်ိး)ဇနီး က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ွန်ေမတစ်ဦးတည်းသာလ င် စမီေံဆာင်ရက် ပိင်ုခွင့ရိှ်ပီး 
ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတည်းသာ ြဖစ်ပါေကာင်း 
ြဖစ်စ်အမှန်အား အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနအိမ်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ွန်ေမ၊ ကွယ်လွန်သူ (ဦးဟန်သိန်း)၏ဇနီး တစ်ဦးတည်းသာ အေမွဆကခံ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက ်ယင်းလူေနအိမ်ပါ ခံေြမကွက်ေပ ၌ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ၏ ခွင့်ြပ
ချက်တစ်စံုတစ်ရာရရိှြခင်းမရိှဘဲ၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် မည်သူမ စီမံခန်ခွဲြခင်းမျိး မြပလုပ် 
ပါရန်ှင့ ်သရိှိထားြခင်းမရိှဘ ဲြပလပ်ုခဲပ့ါက သလိ င်သြိခင်း ယခတုည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူ
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ြပလုပ်သ ူမည်သည့်သား၊ သမီး၊ ေြမးကိုမဆိ ုအေမွစား 
အေမွခံ၊ အေမွဆက်ခံခွင့်မရှိေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွန်ေမ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ွန်ေမ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B,DIPL)  ေဒ ေအးမိုမိုခိုင်(LL.B)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B,DIPL)  ေဒ ေအးမိုမိုခိုင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၆)
အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၉)၊ သရီေိဇယျာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၉)၊ သရီေိဇယျာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၂၃၀၉၊ ၀၉-၇၈၀၉၇၂၄၄၀၊ ၀၉-၇၉၈၂၆၀၁၅၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း

ြပည်မိ SSK ကိုယ်ပိုင ်အထက် 

တန်းေကျာင်း Grade-3 တွင် ပညာ 

သင်ကားေနေသာ အဖ ဦးလ  င်မင်း၏ 

သမီး မဧကရီချမ်းအား မဧကရီဗိုလ ်

ဟုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)(၈)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(FMI City)၊ ကန်သာယာလမ်းမဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ၄ ခန်းတဲွ ၄ ထပ်တုိက်၏ တုိက်အမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ် 
(၁၆)၊ ၄-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၂x၃၂)၊ (၁၀၂၄)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် 
ကိုယ်ပိုင်ေရမီး သုံးစွဲခွင့်အပါအဝင ်တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု
မိမိလက်ဝယ ်ပိုင်ဆိုင်ထားစ ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း ကတိြပသူ ေဒ ခင်ေလးုိင်[၇/ဇကန(ုိင်)၀၃၁၅၀၂]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး 
ေရာင်းချခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ 
တင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

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

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

ဒီကရီအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်ဒီကရီအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂  ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၆)၂၀၂၂  ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်(၆)
ေဒ ေဝေဝခိုင်                          ှင့်    ဦးြမင့်ေအာင ်  

           တရားိုင်                                           တရား ံး တရားိုင်                                           တရား ံး
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၅/က)တွင် ေနထုိင်သည့် ဦးြမင့်ေအာင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။
၂၀၂၁ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပလပ်ုရန် 

ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍  မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်
အတည်ြပလပ်ုေစရန်အမန်ိကိမုထတ်ုသင့ေ်ကာင်း  အေကာင်းတစ်ခခုရိှုလ င် ေချဆိရုန်  
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇူလုိင်လ (၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း၇ ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက် 
အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားိုင်၏ေလ ာက်ထားလ ာကို  ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို      
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါရက်တွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့် မျက်ကွယ်တွင် တရားုိင်၏  ေလ ာက်ထားချက်ကုိ ခွင့်ြပေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် 
တရားိုင်ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချအမှီြပေစလိုသည့ ်
စာရက်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ  ယူေဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟုတ်)
သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှ ေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင် ထေုချလ ာ တင်သွင်း 
လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၁)ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

   (စည်သူေကျာ်)   (စည်သူေကျာ)်
   မိနယ်တရားသူကီး   မိနယ်တရားသူကီး

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

“အများသိေစရန် ေကညာချက်"“အများသိေစရန် ေကညာချက"်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလီေထာ်အေရှေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ(်၉၉၉A)၊ ကွင်းအမည-်ကလီေထာ်၊ ဦးပိုင် 

အမှတ် (N49)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၂)ဧကအကျယ်အဝန်းရှ ိေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်ကီး၏ ေြမကွက ်

အမှတ်(A3)ဟေုခ တွင်ေသာ (အလျား ၅၀ေပx အန ံ၁၅၀ေပ)ခန်အကျယ်ရိှ အေနာက်ဘက်ေရကန်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ လှည်းကူးမိေြမစာရင်းံုးတွင် ေဒ ှင်းဝါ+၂အမည်ြဖင့် သီးစားချလန်ထွက်ရိှပီး၊ ေရာင်းသူဦးကုိကုိ[၁၂/လမန 

(ိုင်)၁၂၈၉၃၀]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆို 

ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ြပည့်စု[ံ၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၁၇၄၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွများကိ ုေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်းLL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်းLL.B.,D.B.L.,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

“အများသိေစရန် ေကညာချက်"“အများသိေစရန် ေကညာချက"်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလေီထာ်အေရှေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၉၉၉A)၊ ကွင်းအမည်-ကလေီထာ်၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(N48)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၂၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ကီး၏ ေြမကွက်အမှတ်(B3)
ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၅၀ေပx အနံ ၁၅၀ေပ)ခန်အကျယ်ရိှ အေနာက်ဘက်ေရကန် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် 
ပတ်သက်၍ လှည်းကူးမိေြမစာရင်းုံးတွင် ေဒ ှင်းဝါ+၂အမည်ြဖင့ ်သီးစားချလန်ထွက်ရိှပီး၊ ေရာင်းသ ူဦးကိကုိ[ု၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၈၉၃၀]
မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ စန်းြမေအး[၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၆၅၉၁]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွများကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများှင့် 
တကွ က ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ သမုတိ ာ(၁၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၉)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ (၂၅x ၅၀)ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ 
မှ ပ မထပ်၊ (၆-လ ာ)၊ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၁ေပ၅လက်မ x ၄၇ေပ)၊ အြမင့် (၉ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း 
ှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်အခိုင်အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို (Yangon Sky Co.,Ltd) [ေရ ဘုစံ(ံြမန်မာ)ေဆာက်လပ်ုေရး] ၏ဒါိက်ုတာ ေဒ သက်သက်ေအာင် [၉/(Yangon Sky Co.,Ltd) [ေရ ဘုံစ(ံြမန်မာ)ေဆာက်လုပ်ေရး] ၏ဒါိုက်တာ ေဒ သက်သက်ေအာင ်[၉/
မနမ(ုိင်)၀၀၂၃၂၅]ထံမှ ဦးမျိးပုိင်ဦး [၆/မအရ(ုိင်)၀၉၀၉၅၂]မနမ(ုိင်)၀၀၂၃၂၅]ထံမှ ဦးမျိးပုိင်ဦး [၆/မအရ(ုိင်)၀၉၀၉၅၂]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခနး်အေရာငး်အဝယ ်
ကတစိာချပ်”ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်         
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)  ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) 
 (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄)  (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄) 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 
 အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ တံွေတးမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်း/အကွက်အမှတ် 

(၁၀၆/ကမာေအာင်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၄/၁၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းဧရယိာ (၈.၁၅)ဧကထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၀)အတွင်းမှ ေြမအကျယ်အဝန်း(၁)ဧကရှိ အေနာက်ဘက် ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် ေြမကွက်ှင့ ်

ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ လယ်ယာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းလယ်ယာ ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကိ ုတံွေတးမိနယ်၊ လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ြမင့သ်န်း [၁၂/တတန(ိင်ု)၀၂၇၁၃၆] 

အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ကုိယ်တုိင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ 

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့် 

က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါ 

သည်။      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)  ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) 

 (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄)  (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄) 

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

 အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

“ေဒ စုလတ်ေကျာ် [၁၂/တတန(ိုင်)၁၆၇၀၄၆]ှင့် “ေဒ စုလတ်ေကျာ် [၁၂/တတန(ိုင်)၁၆၇၀၄၆]ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/A)ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၅၅၆)ေန ဦးေကျာ်ေဝဖိး [၁၂/တတန(ိုင်)၁၆
၀၈၈၄]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေဝဖိးှင့ ်ေဒ စလုတ်ေကျာ်တိုမှာ 
အကင်လင်မယားများြဖစ်ကပီး ေဒ စလုတ်ေကျာ်မှာ ၁-၆-၂၀၂၂ရက်ေနတွင် 
ဦးေကျာ်ေဝဖိးအား ေြပာဆုိြခင်းမရိှဘဲ ကေလးှစ်ဦးေခ ေဆာင်ကာ အေကာင်းမ့ဲ 
အိမ်ေပ မှဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။   အဆိုပါေနတွင်   က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ
ဦးေကျာ်ေဝဖိးှင့ ်ေဒ စလုတ်ေကျာ်တို၏ လက်ထပ်ပွားပစ ည်းများြဖစ်ေသာ- 

(၁) 4J-1014 နပံါတ်ပါ Toyota Wish 2004 Model (White Colour) 
ကားတစ်စီးှင့ ်၎င်းကားှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်owner book ှင့် 
စာရက်စာတမ်းများ(ေဒ စုလတ်ေကျာ်အမည်ေပါက)်၊

(၂) စိန်နားကပ်(၁)ရံ၊ 
(၃) စိန်လက်စွပ်(၁)ကွင်း၊
(၄) ေရ  (၁၇)ကျပ်သားတို
ယေူဆာင်သွားခဲပ့ါသည်။ အဆိပုါပစ ည်းများမှာ က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးေကျာ်ေဝဖိးှင့ ်ေဒ စုလတ်ေကျာ်တို၏ လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစ ည်းများ
ြဖစ်ပါေသာေကာင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေဝဖိးသိရှိြခင်းမရှိဘ ဲ
အထက်ပါပစ ည်းများအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အလွဲ 
သုံးစားြပြခင်းများ မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ြပလုပ်ခဲ့ပါက အာေပး 
ကညူသီ ူမည်သမူဆိ ုဥပေဒအရ အေရးယခူရံမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေဒ စလုတ် 
ေကျာ်အား  လက်ခံထားရှိသူများကိုပါ ဥပေဒအရ အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေဒ စုလတ်ေကျာ်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ေဝဖိး ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် ဦးေကျာ်ေဝဖိး ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင်
  (LL.B,D.B.L,D.I.L) (LL.B,D.B.L)  (LL.B,D.B.L,D.I.L) (LL.B,D.B.L)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
  (စ်-၁၃၄၃၃) (စ်-၄၈၄၃၀)  (စ်-၁၃၄၃၃) (စ်-၄၈၄၃၀)
  အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅  ဖန်ုး-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

ေဒ နန်းလဲ့လဲ့မျိး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၃၆၈၅]ှင့် ေဒ နန်းလဲ့လဲ့မျိး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၃၆၈၅]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိက်ဝိင်ုးဘရုားလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၈)၊ ၅-လ ာ (ဝဘဲက်ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားxအန)ံ (၄၅ေပx၁၆ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ လူကီးမင်း ေဒ နန်းလ့ဲလ့ဲမျိး 

က က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးှင်းယု [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀ဝဝ၄၁ဝ] သို (၆-၇-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ 

“ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” ချပ်ဆိ၍ု အပီးအပိင်ုေရာင်းချ 

ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို လူကီးမင်းကိုယ်တိုင ်သိရှိပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုသို တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ကပီး လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်

ယခုအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တုိက်ခန်းတွင်ပင် ြပန်လည်ငှားရမ်း ေနထုိင်ခွင့်ြပရန် 

ေြပာဆိအုကအူညေီတာင်းသြဖင့ ်(၆-၇- ၂၀၁၉)ရက်တွင်ပင် အမ်ိငှား(စာချပ်ကိခုျပ်ဆိ၍ု 

(၁)လလ င် ေငွကျပ် ၁,၃ဝ,ဝဝဝိ/- (တစ်သိန်းသုံးေသာင်းကျပ်တိတ)ိြဖင့် (၆-၇-၂၀၁၉) 

ရက်မှ (၆-၇-၂၀၂၀)ရက်အထ ိ(၁၂)လ ြပန်လည်ငှားရမ်း ေနထိင်ုေစခဲသ့ည်ကိ ုလူကီးမင်း 

ကိုယ်တိုင် သိရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ (၆-၇-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ ငှားရမ်းြခင်း ကတိစာချပ်အရ 

ငှားရမ်းသည့သ်က်တမ်းမြပည့မ် ီ(၁)လအလိတွုင် လူကီးမင်းထသံို ဆက်သွယ်ပီး ငှားရမ်း 

သည့် သက်တမ်းြပည့်သည့်အခါ တုိက်ခန်းမှ ဖယ်ရှားေပးရန်ှင့် တုိက်ခန်းလက်ေရာက် 

အပ်ှံရန် ေြပာကားသည့်အခါ လူကီးမင်းဘက်မ ှယခုကာလသည် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ 

Covid - 19 ေရာဂါများ ကူးစက်ြပန်ပွား ြဖစ်ေပ ခစံားေနကရသြဖင့ ်စီးပွားေရးကျဆင်းကာ 

အေရာင်းအဝယ်များ ရပ်ဆိုင်းထားရေသာေကာင့ ်ထပ်မံပီးငှားရမ်းေပးရန ်ေတာင်းဆို 

သြဖင့ ်(၆-၇-၂၀၂၀)ရက်မှ (၆-၇-၂၀၂၁) ရက်အထ ိ(၁၂)လ ထပ်မငှံားရမ်း၍ ေနထိင်ုေစခဲ ့

သည်ဆုိသည်ကုိ လူကီးမင်းကုိယ်တုိင် သိရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေနစဲွပါ ငှားရမ်းြခင်း 

ကတိစာချပ်အရ ငှားရမ်းသည့ ်သက်တမ်းမြပည့်မ ီ (၁)လအလိုတွင် လူကီးမင်းထံသို 

ဆက်သွယ်ပီး ေြပာဆုိသည့် အခါတွင်လည်း လူကီးမင်းက Covid - 19 ေရာဂါ တတိယ 

လ  င်းြဖစ်ေပ ေနချန်ိြဖစ်သြဖင့ ်စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရးများ အလွန်ဆိုးရားစွာ ထခိိက်ုခစံား 

ေနကရေသာေကာင့ ်ဆက်လက်ငှားရမ်းေပးရန ်ေမတ ာရပ်ခံေတာင်းဆိုသြဖင့ ်(၆-၇-

၂၀၂၂)ရက်အထ ိ(၁၂)လ ထပ်မ၍ံ ငှားရမ်းေနထိင်ုေစခဲသ့ည်ဆိသုည်ကိ ုလူကီးမင်းအသပိင် 

ြဖစ်ပါသည်။

(၆-၇-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ငှားရမ်းသည့် စာချပ်အရ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက လူကီးမင်းအား 

ေနာက်ဆုံးအကိမ် တိုက်ခန်းငှားရမ်း ေပးထားသည့ ်ကာလမှာ (၆-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် 

ငှားရမ်းသည့ ်သက်တမ်းကန်ုဆုံးမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေနတွင် တိက်ုခန်းမှ 

ဖယ်ရှားေပးပါရန် က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ လူကီးမင်းထသံို ကိတင်ဆက်သွယ်အေကာင်းကား 

ခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်းက လက်မခံဘ ဲြငင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။ ငှားရမ်းြခင်းပဋိညာ်အရ 

မငှားလိ ုမေနလိုေသာ် (၁)လကိတင်အေကာင်းကားရမည ် ြဖစ်ေသာေကာင့ ်(၄-၅-

၂၀၂၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (၆-၆-၂၀၂၂)ရက် တွင်လည်းေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 

လူကီးမင်းထံသို အေကာင်းကားစာများ အကိမ်ကိမ်ေပးပိုခဲ့ေသာ်လည်း လက်မခံဘဲ 

ြငင်းပယ်ခဲသ့ည်အတွက် လူကီးမင်းတို ယခေုနထိင်ုလျက်ရိှသည့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွပိင်ုဆိင်ု 

ေသာ တိုက်ခန်းမှ (၆-၇-၂၀၂၂) ရက်တွင် အပီးအပိုင်ဖယ်ရှားထွက်ခွာပီး တိုက်ခန်းကို 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို အလွတ်လက်ေရာက်ေပးအပ်ရန ်ဤေကာ်ြငာြဖင့ ်အသိေပးအပ် 

ပါသည်။ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲပ့ါက ြပစ်မ ေကာင်း၊ တရားမေကာင်း 

တုိအရ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

လူကီးမင်း ေဒ နန်းလဲ့လဲ့မျိးှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးှင်းယု၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ဦးှင်းယု၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးဝဏ စည်သူမိုး ဦးဝဏ စည်သူမိုး 

အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၄၇၁၃၂/၁၆) အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၄၇၁၃၂/၁၆) 

အမှတ် (၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၈၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁/ထပူါု)ံ ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၁/က)ဟ ုေခ တွင် 

ေသာ အမှတ်(၁၀၄၁/က)၊ ထူပါုံ (၅)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ရှ ိေြမအကျယ်အဝန်း ေပ (၂၀x၆၀)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ  
ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးြမေအာင ်(CF-၀၇၀၃၈၃)အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည် 
ေပါက်ထံမှ ေဒ ချယ်ရီမုိး[၁၂/သကတ(ုိင်)ဝဝဝ၁၅၂]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာငး်အဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်း 
လာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ - လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ - 
 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)  ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) 
 (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄)  (စ်-၁၁၄ဝ၆) (စ်-၅၃၃၄၄) 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃ဝ၈ဝ၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆ဝ၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃ဝ၈ဝ၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ” “ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ” 
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်လပ်ုေဆာင်းကုန်း (ေတာင်) 

ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ အမှတ် (၂၀/၂၂)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်
(၂၈-ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၄-ဘီ/၂-ေအ) ေြမကွက်ေပ တွင် 
တည်ေဆာက်ထားေသာ (၂) ခန်းတဲွ (၇)ထပ်တိက်ု၏ (၆) လ ာ၊ ေခါင်းရင်း 
ခန်း၊ အခန်းအမှတ်(6-D)၊ အလျားxအနံ ေပ(၁၅x၅၀) ကျယ်ဝန်းေသာ 
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့ ်    စွဲကပ်တည်ရှိအကျိးခံစားခွင့ ်များကို 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ဝင်းဝင်းွယ ်[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၈၃၉၀] ထံမှ 
ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်ပါက 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ (၇) ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ -   န်ကားချက်အရ -  
ေဒ ေမစပယ်ြမင့် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၆၇)ေဒ ေမစပယ်ြမင့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၆၇)

LL.B, D.B.L, D.I.L,D.L.P (WIPO) (SWITZERLAND) LL.B, D.B.L, D.I.L,D.L.P (WIPO) (SWITZERLAND) 
အမှတ်-၂၆၃၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနီ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၆၃၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနီ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၇၀၈၁၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၇၀၈၁၊ 
၀၉-၇၉၃၂၂၆၈၄၇၊ ၀၁-၅၃၄၃၆၉ ၊ ၀၉-၅၀၃၁၈၁၀၀၉-၇၉၃၂၂၆၈၄၇၊ ၀၁-၅၃၄၃၆၉ ၊ ၀၉-၅၀၃၁၈၁၀

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း” “အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း” 
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပလုမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ် 

(၃၆၁)ေန (အဖ) ဦးြမသန်း၊ (အမိ)ေဒ ေသာင်းကည်တို၏ သားသမီးများြဖစ်ေသာ        

(၁)ေဒ ရီရီသန်း၊ (၂)ေဒ နီနီသန်း၊ (၃)ေဒ ချိချိသန်း၊ (၄)ေဒ မီမီသန်း၊ (၅)ေဒ သူဇာသန်း 

တို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

မိဘများြဖစ်ေသာ ဦးြမသန်းှင့် ေဒ ေသာင်းကည်တုိတွင် သားသမီးများအြဖစ် 

(၁)ေဒ ရီရီသန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)ဝ၆၁၂၀၈]၊ (၂)ေဒ နီနီသန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၀၆၀၄၃၀]၊ 

(၃) ဦးေမာင်ေမာင်သန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၂၆၈၉]၊ (၄)ေဒ ချိချိသန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၂၂၈၉၆၆]၊ (၅)ေဒ မီမီသန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၆၆၂၇]၊ (၅)ေဒ သူဇာသန်းတိုအား 

ေမွးဖွားခဲပ့ါသည်။ ဦးေမာင်ေမာင်သန်းသည် အစ်မြဖစ်သ၊ူ ညမီြဖစ်သတူို၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ  

များအား နာခြံခင်းမရိှ၊ ၎င်းစတ်ိသေဘာဆ အေလျာက် ေနအမ်ိေပ မှ ထွက်ခွာသွားပီးြဖစ် 

သည့်အတွက် ဦးေမာင်ေမာင်သန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ လူမ ေရးကိစ များှင့် ေငွေရးေကးေရး 

ကိစ ရပ်များအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း၊ ဦးေမာင်ေမာင်သန်းှင့ ်

ပတ်သက်သည့် ကိစ ရပ်များသည် အစ်မြဖစ်သူ၊ ညီမြဖစ်သူများှင့ ်သက်ဆိုင်မ မရှိပါ 

ေကာင်း ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာများအား လာေရာက်ေြပာကား 

ေြဖရှင်းခိင်ုးြခင်းများ မြပလပ်ုရန်ှင့ ်အစ်မြဖစ်သ၊ူ ညမီြဖစ်သတူို၏ ဂဏ်ုသကိ ာညိးွမ်းေစ 

မည့် ကိစ ရပ်များ ြပလုပ်လာခဲ့ပါက ြပလုပ်သူများအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ်သူများ  လ ဲအပ်ြခင်းခံရသူများ လ ဲအပ်သူများ  လ ဲအပ်ြခင်းခံရသူများ 

 (၁) ေဒ ရီရီသန်း  ေဒ ရည်လွင်ေကျာ် (LL.B) ဦးညီညီလွင် (LL.B) (၁) ေဒ ရီရီသန်း  ေဒ ရည်လွင်ေကျာ ်(LL.B) ဦးညီညီလွင ်(LL.B)

 (၂) ေဒ နီနီသန်း  အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန (၂) ေဒ နီနီသန်း  အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (၃) ေဒ ချိချိသန်း  (စ်-၄၂၀၄၃) (စ်-၅၀၉၃၂)  (၃) ေဒ ချိချိသန်း  (စ်-၄၂၀၄၃) (စ်-၅၀၉၃၂) 

 (၄) ေဒ မီမီသန်း အမှတ်(၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊  (၄) ေဒ မီမီသန်း အမှတ်(၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ 

 (၅) ေဒ သူဇာသန်း ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (၅) ေဒ သူဇာသန်း ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၈၉၄၅၅၊ ၀၉-၄၅၀၃၉၅၈၆ဝ  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၈၉၄၅၅၊ ၀၉-၄၅၀၃၉၅၈၆ဝ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
မရမ်းကုန်းခိုင်၊ အမှတ်(၁၂/က/ခ/ဂ)၊ ူပါုံလမ်း၊ (၂)

ရပ်ကွက်ရှ ိ(၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်ရှ ိေြမညီထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ 
အခန်း(၁)ခန်းအား ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေဒ ေမာ်ေမာ်ခုိင်[၁၂/လမန(ုိင်) 
၁၂၉၈၃၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူရှိပါက ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းေဌးေဒ သန်းသန်းေဌး
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၃၇၁၆][၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၃၇၁၆]

ဖုန်း-09-450001804, 09-795400304ဖုန်း-09-450001804, 09-795400304

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီးသဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီးတွင ်လူနာများအား 

ကုသရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ FDA  အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ၊ 

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးပစ ည်းများှင့ ်ဓာတ်မှန်ဆိုင်ရာပစ ည်းများ၊ Consumables 

for Specialities များကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားဝင ်

အသိအမှတ်ြပ လိုင်စင်ရ ကုမ ဏီများမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်။

၂။ ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ -  ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်

 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်   (ေသာကာေန )

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -  ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန ) 

   မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို အေသးစိတ ်

သရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ေဆးုအံပ်ုကီးုံးခန်းတွင် လာေရာက်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

 သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီး သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီး

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။ ဖန်ုး-၀၁-၅၇၉၈၉၀ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၁-၅၇၉၈၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၉)၊ အင်းဝ(၇)လမ်းှင့ ်ကယ်တခွံန်လမ်းေထာင့ကွ်က်၊ အမှတ် 
(၁၅၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ြမြမ(AD-၀၅၂၆၇၁)
အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးေသာေြမချပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ထွး[၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၀၃၈၀၁၃]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွးထံမှ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလံုးတုိအား က ု်ပ်က အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။    အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ချယ်ရီေအးေဒ ချယ်ရီေအး
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၀၈၄၀][၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၀၈၄၀]

အမှတ်(၉)၊ ေအးရိပ်မွန်(၇)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၉)၊ ေအးရိပ်မွန်(၇)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၉၉၀၅၉၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၈၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၉၉၀၅၉၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၈၄

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

နတ်စင်ကန်ုးေကျးရာေန ေဒ ဝင်းလဲေ့အး[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၉၄၄၈၉]၏ သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်ရဲကိုကိုဝင်း [၁၂/သလန(ိုင်)၁၆၄၆၁၂]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ များကိ ု

နာခံြခင်းမရှိသည့်အြပင် မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များအား 

အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့် ေမာင်ရဲကိုကိုဝင်းအား ယေနမှစ၍ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ေမာင်ရကဲိကုိဝုင်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်မည်သည့် 

ကစိ အဝဝကိမုဆိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ ဝင်းလဲ့ေအး[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၄၄၈၉]မိခင်-ေဒ ဝင်းလဲ့ေအး[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၄၄၈၉]

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၉၆၁
၂ ၊ ေမယု(၃)လမ်း၊ ေဒ ရင်ေရ  အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ် 

ပါရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ ေဒ စန်းရီ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၀ 

၅၁၄]မှ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်

ေဒ ဖူးရတီေကျာ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၅၉၆၄]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 

ပီးသည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဖူးရတီေကျာ်၏ န်ကားချက်အရ-ေဒ ဖူးရတီေကျာ်၏ န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဟန်နီထွန်း(LL.B)ေဒ ဟန်နီထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)

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

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ဟီရိ(၂၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၄/ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှား ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးပိန်(CD-၀၅၀၉၄၂)အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည် 

ေပါက်ြဖစ်သ ူဖခင် ဦးပန်ိမှာ ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့ ်၎င်း၏တရားဝင်အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူသားှင့ေ်ြမးများြဖစ်ကေသာ  

ဦးသိန်းဝင်း(ခ) ဦးသိန်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၄၀၆၁]၊ ဦးလှဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၃၇၃၀]၊ ေဒ သင်းသင်းခိုင် [၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၃၃၆၉၇]၊ ေဒ သိန်းသိန်း ပံး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၉၅၀၃]တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပီး မိမိတိုသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၇)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ 

(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၂/ခ)၊ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှိ ေြမကွက်သည ်
ဦးေဇာ်မင်းဦး[၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၀၀၂၄၄၈]အမည်ေပါက်  စလစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး 
အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်များ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၈၈၁၂]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ေမာင်[၉/တသန(ိုင်)၁၀၂၄၆၁]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်
ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား(မရူင်း)စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ု်ပ် 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
 ဦးသက်ေအာင်(LL.B) ဦးစိုးသိန်း(LL.B) ဦးသက်ေအာင်(LL.B) ဦးစိုးသိန်း(LL.B)
 စ်-၁၄၂၃၅ စ်-၅၃၉၂၇ စ်-၁၄၂၃၅ စ်-၅၃၉၂၇
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ် 

(၁၀၆/ကမာေအာင်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄/၁၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၈.၁၅)ဧကထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 

ေြမကွက်အမှတ် (၃၀)အတွင်းမှ ေြမ အကျယ်အဝန်း (၁)ဧကရိှ အေရှဘက် ဦးေအးသန်း ေြမကွက်ှင့ ်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ 

လယ်ယာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းလယ်ယာေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  တံွေတးမိနယ်၊ လယ်ယာေြမ 

စမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ြမင့သ်န်း [၁၂/တတန(ိင်ု)၀၂၇၁၃၆] အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး 

အမည်ေပါက်ကုိယ်တုိင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်း 

လာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင်( (LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B) ေဒ ေကေကိုင်( (LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊  ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊  ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊  ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊  ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊  ဇမ ဒိပ်လမ်း၊   တိုက်အမှတ် (၅)၊   (၃)ခန်းတွဲ 

(၆) ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ် (A-4)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇x၆၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်များကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့်ဝယ်ယူရန ်လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ြမြမမိုး 
[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၈၀၃၁]သို က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆမှွ စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချ 
ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း 
(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ  တိုက်ခန်းကို တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
 ေဒ စိုးစိုးြမင့် ေဒ အိဖိးဇင် ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ေဒ အိဖိးဇင်
 LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅) LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) LL.B,DBL (စ်-၁၅၉၇၅)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊ (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊ (ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ (၇)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၄)ေန ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၇၃၄၀၅]
ကိုင်ေဆာင်သူ ေဒ ေဟမာန်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ကုိဟိန်း[၁၀/ခဆန(ုိင်)၀၈၇၆၁၃]ှင့် ေဒ ေဟမာန်ဦးတုိသည် 
လင်မယားချင်းစတ်ိသေဘာထားတိက်ုဆိင်ုမ  မရိှ ေတာ၍့ (၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန၌ 
ှစ်ဖက်လူကီးမိဘများေရှတွင ်အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှအပီးတိုင ်လမ်းခွဲ 
ြပတ်စခဲဲ့ကပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ေဟမာန်ဦးသည် လင်မယားချင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်၍ 
ဦးေအာင်ကုိဟိန်း [၁၀/ခဆန(ုိင်)၀၈၇၆၁၃]ှင့် ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစ  
ကိုမ  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲလင်းေအာင်(LL.B)ဦးရဲလင်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)
ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉-၆၆၆၃၁၃၃၄၄ဖုန်း- ၀၉-၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉-၆၆၆၃၁၃၃၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၇)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၆၉၈/က)၊    (၂၀x ၆၀)ေပအကျယ်ရှ ိ  ေြမကွက်သည ်  ဦးဝင်းတင့ ်
[၇/အဖန (ိင်ု)၀၃၁၈၈၉]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး အရပ်ကတစိာချပ် 
အဆက်ဆက်များ၏ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိသူ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၀၄၁၈]ထံမှ   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ   ဦးကည်သိန်း 
[၉/တသန(ုိင်)၁၀၂၄၈၉]မှ (၂၁-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အပီးအပုိင်ဝယ်ယူခ့ဲပီး ထုိေနရက် 
မှစ၍ လက်ေရာက်ရယူခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမသိဘဲ အြခားတစ်စုံတစ်ေယာက်မ ှအမည်ေပါက်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ပါမစ် 
စာရက်စာတမ်းများအား အသစ်ြပန်လည်ေလ ာက်ထားြခင်း၊ ထိုေြမအားအြခားနည်း 
တစ်စုံတစ်ရာသုံးစွဲရန် ေလ ာက်ထားလာခဲ့ပါက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ သေဘာမတူ 
ကန်ကွက်ပါေကာင်း၊ ၎င်း၏ခွင့ြ်ပချက်မပါဘ ဲေလ ာက်ထားမ များ ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်းသရိှိ 
ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
 ဦးသက်ေအာင်(LL.B) ဦးစိုးသိန်း(LL.B) ဦးသက်ေအာင(်LL.B) ဦးစိုးသိန်း(LL.B)
 စ်-၁၄၂၃၅ စ်-၅၃၉၂၇ စ်-၁၄၂၃၅ စ်-၅၃၉၂၇
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

ေနြပည်ေတာ်
၁။ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင ် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

(လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးေနရာများအတွက ် သတ်မှတ် 

အရည်အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း

    သတ်မှတ်ချက်

 (က) အငယ်တန်းစာေရး (၅)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှဘဲွတစ်ခုခု

                          ရရိှရမည်။

 (ခ ) စာရင်းကုိင်-၄ (၅)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ  ဘဲွတစ်ခုခု

                      ရရှိရမည်။

                          (ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ  ဘွဲရရှိသူများ  

    ဦးစားေပးမည်။)

 (ဂ ) ပံုိှပ်က မ်းကျင်-၄ (၆)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ ဘဲွတစ်ခုခု

  (ကွန်ပျတာစာစီ)  ရရှိရမည်။

 (ဃ) ပံုိှပ်က မ်းကျင်-၄(စက်) (၄)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ ဘဲွတစ်ခုခု

              ရရှိရမည်။

၂။ (က)  ေလ ာက်ထားသူသည ် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ပီး 

ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် အသက်(၂၇)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ၊ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ ူ ြဖစ်ရမည်။ 

ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။ ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း ကတိခံဝန်ချက်ေရးထိုးရမည်။ 

 ( ဂ ) အပိုဒ်(၁)(ခ)ရာထူးအတွက ် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အေြခခံစာရင်းကိုင်ှင့ ်

ုံးလုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ  သင်တန်းေအာင်ရမည်။ 

 (ဃ) အပိုဒ်(၁)(ဃ)ရာထူးအတွက ် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အမျိးသားများသာ 

ေလ ာက်ထားရန် ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရမည ်-

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 ( ခ ) အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 

မိတ ၊(မူရင်းအား လူေတွလာေရာက်ေြဖဆိုသည့်အခါ ြပသိုင်ရမည်။)

 ( ဂ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ  (သိုမဟုတ်) ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ ၊

 (ဃ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမိတ ၊

 ( င ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက/်ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့ ်သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမရဲစခန်း 

၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 

 ( စ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ဆ) ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားေသာ ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ 

အြပည့်အစုံှင့ ်ဖုန်းနံပါတ်၊

 ( ဇ ) (၃) လအတွင်း          ိုက်ကူးထားေသာ        ပတ်စ်ပိုအရယ်ဓာတ်ပု(ံ၃)ပုံ 

  (ေကျာဘက်တွင ်အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်ေရးသားရန)်၊

 (ဈ ) အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူြဖစ်လ င် လက်ရှိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ရာထူး၊ လစာ န်း၊ ဌာန/အဖွဲအစည်း 

အမည်ှင့် ဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်း၏ ခွင့်ြပမိန်မူရင်း၊ 

 (ည) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ဌာန၏ ုတ်ထွက် 

ခွင့်ြပေကာင်း အမိန်စာမိတ ၊

၄။ ြပင်ပပုဂ ိလ်များအေနြဖင့် ေလ ာက်လ ာများကုိ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတးေန) 

ေနာက်ဆုံးထား၍         ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊      သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၇) ေနြပည်ေတာ်သို ေလ ာက်ထားရမည်။

၅။ အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများသည ် သက်ဆိုင်ရာဌာန 

အဖွဲအစည်းများမှတစ်ဆင့ ် ေလ ာက်ထားကရမည်။ ေလ ာက်လ ာမိတ (၁)ေစာင်ကို 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၇) ေနြပည်ေတာ် 

သို ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မတိုင်မ ီ ကိတင်ေပးပိုရမည်။

၆။  ေလ ာက်ထားသူများသည ် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ 

ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ုေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အချင်း 

စစ်စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်ရက်ှင့ ်ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကိ ုဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိ ု ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ ှင့် 

လူေတွစစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသူများ ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရက ်

စာတမ်း အချက်အလက် မြပည့်စုံသူများှင့်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေသာ  

ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝ(လုံးဝ)ထည့်သွင်း လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ံုးချပ်(စီမံဌာန) ေနြပည်ေတာ် 

သို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇၃-၄၁၂၁၂၃၊ ၀၆၇၃-၄၁၂၀၂၈ သုိ 

ြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။   

 သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၂၊    ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၂ ၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၂၂၊   ၂၀၂၂

''အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း''''အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ UE-1၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ယာ်ငယ်(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၃၈) အလျား (၁၀)ေပx အန ံ(၆၀)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုလက်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ ဦးခင်ေမာင်အုန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၃၄၁၃]မှ ေရာင်းချလို 
ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးလှဝင်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁ 
၅၇၄] မှ  အေရာင်းအဝယ်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့ ်(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်လ  င်သိန်း (LL.B)ဦးေကျာ်လ  င်သိန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၂၂)  (၂၆-၃-၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၇၂၂)  (၂၆-၃-၂၀၁၄)
အမှတ်(၈)၊ K-4၊  (၇) လမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊အမှတ်(၈)၊ K-4၊  (၇) လမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၃၇၄၁တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၃၇၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမံကိန်း 

အဆင့ ် (Star City))၊  တိက်ုအမှတ်(A-4)၊ အခန်းအမှတ်(၅၂၃)၊ အခန်းအမျိးအစား 
Type (A)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁၈၅) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ
ေဒ နန်းခမ်းဦး [၁၃/မဆတ(ိုင)်၀၅၅၇၈၁] ကုိင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ 
ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ဝင်းစ ာ[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၀၉၇၄]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့ ်
သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S-REAL ESTATE  Ph-0943125834, 09- 779726621]ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S-REAL ESTATE  Ph-0943125834, 09- 779726621]

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ စရံပ်ိငမ်ိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၄)ဟေုခ တွင်ေသာ  

(အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေအးကုိ(WAW-၀၁၈၆၀၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရ 
ေသးေသာ၊ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၅)ှင့်ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း၊ (အလျား ၂၂ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရိှ 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ စန်းစန်းေဌး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၀၄၅၉]မှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့ ်
သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)  LL.B                             ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)  LL.B                             ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09-954280932                                 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L Ph-09-954280932                                 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊                  WIPO(Switzerland) အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊                  WIPO(Switzerland)
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။      Ph:09-420080932, 09-977402677 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။      Ph:09-420080932, 09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ ဇဋိလ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၀၈/က)၊  

(အလျား ေပ ၂၀xအနံ ေပ ၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ြမင့်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၉၅၄၀၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 

ကွက်ေပ ရိှ  အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဒ ေမေမခင်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၀၇၅၅]မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေရ ဝတ်မ ံြမင့်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၇၂၉၂]မှ အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ    

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၈၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၈
မေမြဖထွန်း                                   ှင့်             ၁။ ဦးေအာင်သူရေဇာ်
May Myanmar Group Co.Ltd.              Myint Myat Daper Co.,Ltd.
             ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ
တရားလို                                                            တရားပိင်များတရားလို                                                            တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရတနာသဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ်-၄၇ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရတနာသဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ်-၄၇ 
ေန ၁။ တရားပိင် ဦးေအာင်သူရေဇာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ မသိသူ)သိေစရမည်။ေန ၁။ တရားပိင ်ဦးေအာင်သူရေဇာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာ မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက (၁၅-၁-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ စာချပ်အရ လပ်ုငန်းထည့ဝ်င် (၁၅-၁-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ စာချပ်အရ လုပ်ငန်းထည့်ဝင် 
ေငကွျပ်သန်ိး(၁၅၀)(ကျပ်သန်ိးတစ်ရာင့ါးဆယ်တတိ)ိှင့ ်ရရိှခစံားရမည့ ်အကျိးအြမတ် ေငွကျပ်သိန်း(၁၅၀)(ကျပ်သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ)ှင့် ရရိှခံစားရမည့် အကျိးအြမတ် 
ေငကွျပ် (၃၀၉၆ဝဝဝ/ိ-)(ကျပ်သန်ိးသုံးဆယ်ကိုးေသာင်းေြခာက်ေထာင်တတိ)ိှင့ ် နစ်နာ ေငကွျပ် (၃၀၉၆ဝဝဝ/ိ-)(ကျပ်သိန်းသံုးဆယ်ကုိးေသာင်းေြခာက်ေထာင်တိတိ)ှင့ ် နစ်နာ 
ေကးေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)(ကျပ်သိန်းှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ) စုစုေပါင်း(၄၃၀၉၆ဝဝဝိ/-)ေကးေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)(ကျပ်သိန်းှစ်ရာ့ငါးဆယ်တိတိ) စုစုေပါင်း(၄၃၀၉၆ဝဝဝိ/-)
ကျပ်သန်ိးေလးရာသ့ုံးဆယ်ကိုးေသာင်းေြခာက်ေထာင်တတိ)ိရလိေုကာင်းှင့်ကျပ်သိန်းေလးရာ့သုံးဆယ်ကိုးေသာင်းေြခာက်ေထာင်တိတ)ိရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက် 
ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်)ေန  နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်)ေန  နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီ 
တွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့်  
လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများစာရက်စာတမ်းများှင့်သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 
အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေန 
လက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၄)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

     (ေအာင်မျိးွန် )     (ေအာင်မျိးွန် )
       ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)       ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၅၇)၏ ၂ လ ာ (၃+၄)ထပ်၊ (ညာခန်း) အကျယ် (၁၂    x၅၀)ေပ အကျယ်ရှိ 
တိက်ုခန်းကိ ုပိင်ုရှင် ဦးေအာင်သန်း (ကွယ်လွန်)၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ 
ဦးစိုးြမင့ ်(ခ) ကျင်ကန်ိဝမ်[၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၁၄၀၉၀၇]+ ၅ တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်မာေဌး [၇/ပတန(ိုင်)၀၆၈၈၈၀] က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
အချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍      
ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း 
စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)
အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉- ၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉- ၇၉၈၄၀၆၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ သလွံင်လမ်း၊ အမှတ်(၃၈)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၀/ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄ေက/၁)၊  ေြမဧရိယာ(၀.၂၈၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား 

(ဘိုးဘွားပိင်ု) အတွင်းရိှေသာ ေြမရှင်များေနထိင်ုလျက်ရိှေသာ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ၏ 

ေနာက်ေကျာရိှ အလျား (၄၂ေပ)၊ အန ံ(၈၄ေပ)၊ ေြမဧရယိာ(ဝ.၀၈၀၉) ဧကရိှ ေြမေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ Than Lwin Condominium  ရိှ (၈ထပ်ခဲွ)+ Basement။  (၃) လ ာ၊ 

အခန်းအမှတ်(၃)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၈၀၀) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်လ ပ်စစ် 

မီတာ၊ ကားပါကင်နံပါတ်(၃)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား လက်ရိှဝယ်ယူ 

ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ  ြဖြဖခုိင် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၄၅၃၆]ှင့် ေဒ သန်းသန်းဝင်း [၁၂/ရကန 

(ိုင်)၀၀၄၇၄၂]တိုထံမှ  ဝယ်ယူရန်အတွက် က န်မ၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း 

က န်မထ ံအေထာက်အထားခိင်ုလု ံစွာြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂)

တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ် (၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ် (၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences၊

(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၉ရပ်ကွက်၊ ငုဝါမိင်(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်-၃၅၈/ခ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x ၆၀)ေပခန်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ု 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် 
ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်းအမည်ြဖင့ ်တရားဝင်ဂရန်အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိအား (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ရန်ကုန်မိ စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၉၁/၂၀၂၂ှင့် အေရာင်း 
အဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်များအရ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျိးေဇာ်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၈၀ 
၈၈၅]မှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖမာဟန် [၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၀၃၅၈၉]ှင့်ေဒ စုမာဟန်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၉၉၈၀]တိုမှအပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူသီြဖင့ ်အေရာင်းတန်ဖိုး၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေရာင်းချသူထံေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤေြမအေရာင်းအဝယ်အေပ   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဤေြမအေရာင်းအဝယ ်
ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈)
တိုက်(၅၅)၊ အခန်း-၂၂၊ ဒုတိယလ ာ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ တိုက်(၅၅)၊ အခန်း-၂၂၊ ဒုတိယလ ာ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(၁၀) ၊ ဆ  မတန်း(A)မှ 
မစံရတီထက်၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးအာကာဝင်းလွင်[၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၉၂၄၄၃]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးအာကာဝင်းလွင်ဦးအာကာဝင်းလွင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ သမာဓ(ိ၄)လမ်း၊ 

အမှတ(်၂၉၁/က)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၉/B၊ ေြမကွက်အမှတ-် 

၂၉၁၊  အကျယ်အဝန်းေပ (၄၀x၆၀) အနက်မှ တရားဝင် မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေခါင်းရင်း 

ြခမ်း အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမ 

စာရင်းမှတ်တမ်းတွင်  ေဒ ကည်ကည်ြမင့ ် (WKA-၀၁၇၄၅၆) [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၂၉၇၅၅] 

မှအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပါသည်။ အမည်ေပါက်သူ ေဒ ကည်ကည်ြမင့်သည်မိမိမှ လက်ဝယ် 

ထားပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း၊အ ပ်အေထွးကင်းရှင်း 

ေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆုိ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသုိ  ေရာင်းချရာက ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ 

ဝယ်ယူသည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိေရာင်းချသူထံ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိင်ုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ဤေကညာပါသည့် 

ေနရက်မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင် (LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၇)လမ်း၊ အမှတ်(၄၃)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၈)ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦ၏ (ေြမညီထပ်+ပထမထပ်)တုိက်ေရှမှ မျက်ှာမူလ င် (ဝ)ဲဘက်အခန်း  ေပ(၁၅x၄၀)တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက် 
ခန်းေပ ရှိ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာှင့ ်ဆက်စပ်တွယ်ကပ ်ပစ ည်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုအ ပ်အရှင်းကင်းစွာလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဦးေအာင်ိင်ုထွန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၁၁၅၁၀၈]ထံမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ စိုးစိုးမင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၀၁၁၇]က 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်  ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ 
ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
      ေဒ လဲ့လဲ့လွင် LL.B,WIPO(Switzerland)             ေဒ သီတာိုင်စိုး LL.B,LL.M      ေဒ လဲ့လဲ့လွင် LL.B,WIPO(Switzerland)             ေဒ သီတာိုင်စိုး LL.B,LL.M
      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၇၅)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၈၇)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၉၇၅)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၈၇)
      Ph:09-450005541               Ph:09-771779464        Ph:09-450005541               Ph:09-771779464  

အမှတ်(၄)၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၄)၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (က န်းလယ်)ရပ်ကွက်၊ က န်းေတာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉)၊ အမှတ်(၆၃)ဟ ုေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၇)ထပ်အေဆာက်အဦတွင် တည်ရှိသည့်(၅လ ာ-ေအ)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ (အလျား 

၁၅ေပxအနံ ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် 

လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ သက်တည်ဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၃၃၆၀]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံ 

ကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

     (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။    PH:09-420080932,09-977402677     (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။    PH:09-420080932,09-977402677
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ဇွန်   ၂၂၊   ၂၀၂၂

ရဟန်းဒါယိကာမကီးရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ  ကည်ေဒ  ကည်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင် (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ခိင်ုေရ ဝါ 

(၄)လမ်း၊  အမှတ် (၁၁၀၀/က)ေန  (ဦးပါ-ေဒ ြမစိန်)တို၏ သမီး၊ 

(ဦးေကျာ်ေအး-ေဒ ပစူမီာ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ [ဦးဝါရိ (ခ)ဦးကည်]၏ ဇနီး၊  

ေဒ နီနီေဝ (MMEC ဒဂုံဆိပ်ကမ်း)-(ဦးြမတ်ထွန်း)၊ ေဒ ွဲွဲေဝ (ထ-၂၊ 

လသာ-ငိမ်း)-ဦးဝင်းြမင့် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊  (ဦးမင်းေဆွ)-

ေဒ ရီရီတင်၊ (ဦးမင်းကည်)-ေဒ သဇင်ေဝတို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ၁၀ 

ေယာက်၊  ြမစ်ကိုးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး၊   (ဦးေအာင်သိန်း- 

ေဒ တင်ေမ)၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ကည်)-ေဒ ခင်ကည်၊  (ေဒ  ရ-ီဦးကည်လင်)

တို၏ညမီ၊ ဦးေအာင်စိုး-ေဒ ခင်စန်းဝင်း၊ ဦးကည်ဝမ်း (ဦးပ  တိ)၊ ေဒ ေအး 

ေအးေဆ-ွ(ဦးတင်ြမင့)်၊ (ေဒ ေဌးေဌးေဆ-ွဦးစရံင်)၊ ေဒ ညိညိေဆ-ွ(ဦးခင် 

ေမာင်ဦး)၊ ေဒ တင်ဝင်း-(ဦးေဌးလွင်)တို၏ အစ်မသည် ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

ဘဝတစ်ပါးသုိကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရတွီင် 

ကျစီသုုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ 

မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၇-၆-၂၀၂၂ 

ရက်တွင် အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ကပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု
အထူးေကကွဲဝမ်းနည်းြခင်းအထူးေကကွဲဝမ်းနည်းြခင်း

ေဒ ွန်ရီေဒ ွန်ရီ
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

သူငယ်ချင်း  ဗိုလ်ကီးရဲမင်း(ငိမ်း)-ေဒ နီလာေဆွတို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး ေဒ ွန်ရ ီအသက်(၈၆)ှစ်သည် ရန်ကုန်မိ၊ 
ဒဂုအံေရှပိင်ုးမိနယ်၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဗညားဦးလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၇) 
ေနအမ်ိ၌ ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်  နနံက် ၆:၅၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။   

 ေတဇ(၁၂)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများေတဇ(၁၂)မှ သူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

ဦးထွန်းလင်းဦးဦးထွန်းလင်းဦး
A.G.T.I(Electronic)A.G.T.I(Electronic)

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဟသံာဝတ ီ

(၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၁)ေန (လင်းပင်ထတ်ိတင်လတ်-ေဒ ခင်ခင်သန်ိး)၊ 
(ဦးစန်ိဟန်-ေဒ ေအးတင်)တို၏ ေြမး၊ (ဦးလှစိုး-ေဒ တင်ေဆဦွး)တို၏ 
သားကီး၊ ေဒ ြမေအးပွင့၏် ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိ ုဦးထွန်းလင်းဦးသည် 
၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁:၄၅ နာရတွီင် SSC ေဆးု၌ံ ဘဝတစ်ပါးသုိ 
ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်  ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု ၂၂-၆-၂၀၂၂ 
(ဗဒု ဟူးေန ) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို  ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ် 
ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးေမာင်ဦးစိုးေမာင်
အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)

အသက် (၇၇)ှစ်အသက် (၇၇)ှစ်
(ဦးထွန်းစိန်-ေဒ ဖွားွန် )တို၏သား၊ (ဦးေမာင်ေမာ်-ေဒ ခင်လှ)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ ေမေမခင် (အင်ဂျင်နယီာ-ငမ်ိး)၏ခင်ပွန်း၊ ကိမုျိးမင်းေသာ်-မခင် 
ခင်စိုး၊ ကိေုကျာ်ေကျာ်ေအာင်-မသင်းသင်းစုိး၊ ကုိမင်းသန်စိုး-မမျိးမျိးေကျာ်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ြပည့်ဖိးေကျာ်၊ ေမာင်ထက်ြမတ်၊ ေမာင်ကိုကိုိုင် 
တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၁၉-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၇:၁၁ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းသွားပါ၍ က င်းကျန်ေသာုပ်ကလာပ်ကုိ ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် သ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် 
၉ နာရတွီင် ပထမထပ် (1A/2)၊ နဝရတ်ကွန်ဒိ၊ု ထန်းတပင်လမ်းှင့ ်ေအာင်ချမ်းသာ 
(၂)လမ်းေထာင့၊် ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက် ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊  ေြမကွက ်
အမှတ် ၁၅၀၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၁၅၀၂)၊ ဦးေမာင်ကီးလမ်း၊ (၄၂)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ 
နယ်၊ (ဦးဝင်းေမာင် BSNW-111521) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းေမာင်ှင့ ်
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ လှြမင့ ်တို အသီးသီး 
(ကွယ်လွန်)သြဖင့် သမီးြဖစ်သူ ေဒ မိုး 
မိုးြမင့ ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၈၁၇၁]မှ မခိင်၊ 
ဖခင်တို၏ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ မိမိ 
တစ်ဦးတည်းသာေမွးဖွားခဲ့ပီး အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ      (၂)ေစာင်၊ 
အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံု 
ကူးှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

ေမတ ာ (၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၁/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ 

ဦးသန်းစန်ိ အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်း ေြမကွက်ေပ ရိှ 

အေဆာက်အဦှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးသန်ိးြမ [၁၁/တကန(ိင်ု) 

၀၂၈၉၈၁]မှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ေရာင်းချသည့် 

တန်ဖိုးေငွအနက်မှ တချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ တစ်စုတံစ်ရာကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့အ်ေထာက် 

အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်တင်ြပ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ကိ ုဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဗန်လားငှကီး (LL.B)ေဒ ဗန်လားငှကီး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၀၅၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၀၅၆)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း (၃၀၂)၊ (၃၆)လမ်း၊အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း (၃၀၂)၊ (၃၆)လမ်း၊

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၀၉-၇၉၅၈၉၈၀၈၃၀၉-၇၉၅၈၉၈၀၈၃

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

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

ဦးေကျာ်ေဇယျ(ဖျာပုံ)ဦးေကျာ်ေဇယျ(ဖျာပုံ)
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်(ေဘာ်လီေဘာ)ြမန်မာ့လက်ေရးစင(်ေဘာ်လီေဘာ)

အသက်(၅၁)ှစ်အသက်(၅၁)ှစ်
ဖျာပုံမိေန(ဦးေကျာ်လင်းထွန်း)-ေဒ ခင်ခင်ကီး(အထက်တန်းြပ-ငိမ်း)

တို၏တတယိသား၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်ေန [ဦးေမာင်ေမာင်ဦး 

(Bosun MTM Shipping)] - ေဒ ေအးသန်း (ကုန်သွယ်ေရး-၅၊ ငိမ်း)တို၏ 

သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလးေန 

ေဒ ယ်မိုးေအး (နန်းေတာ်ဝင် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရး၊ ထူးြမန်မာကုမ ဏီ 

လီမိတက်၊  ထူးြမန်မာဆပ်ြပာှင့်  လက်သန်ေဆးရည်လုပ်ငန်း)၏ခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ေအာင်ေဇယျာမင်း(Roland)၊ ေမာင်ဟိန်းမင်းထက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ

ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးစိုးြမင့ ်(ဒအုင်ဂျင်နယီာချပ်၊ ဆက်သွယ် 

ေရး-ငိမ်း)-ေဒါက်တာခင်နန်းလုံ (ရန်ကုန်မျက်စိေဆးုံအုပ်ကီး)တို၏ေမာင်၊ 

ြပည်မိေန ဦးသက်လုံ-ေဒ ေအးေအးမွန်တို၏ညီ၊ ေနြပည်ေတာ်ေန ဦးေမာင ်

ေမာင်ဦး-ေဒါက်တာခင်ဣ ာေကျာ် (ဒတုယိ န်ကားေရးမှး-ဝန်ကီးုံး၊ စီးပွား/

ကူးသန်းဝန်ကီးဌာန)တို၏ အစ်ကို၊ မသန်သဇင်၊ ေမာင်မင်းခန်စိုး၊ ေမာင်ဟိန်း 

ထက်ေအာင်၊ ေမာင်မင်းခန်ိုင်၊ မခင်သီရိထက်၊ မြဖစင်ကယ် (Grade-11)၊ 

ေမာင်စွမ်းရည်လင်း (Grade-9၊ အ.ထ.က-၅၊ ေနြပည်ေတာ်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဦးေလး၊ (ဦးြမတ်ခိင်ု)-ေဒ ေအးကည်စန်း (နန်းေတာ်ဝင် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်း 

ေရး)တို၏ေမာင်၊  ဦးေကျာ်ကိုကိုဝင်း (Daily Boom Bakery/B2 Delivery 

Service)-ေဒ ဲွေကခိင်ုေအာင်၊ ဦးလ မ်းထက်ဦး(နန်းေတာ်ဝင် အေကာက်ခွန်ရှင်း 

လင်းေရး)-ေဒ ဝိင်ုးန ာလွင်တို၏ အစ်ကိ၊ု မပွင့သ်ရီခိင်၊ မလင်းလက်ဝဿန်ေအာင် 

တို၏ ဦးေလးသည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၁၀:၅၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ု SSC ေဆးု၌ံ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်အား ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူ 

အားရည်စူး၍ ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူ 

မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ် 

ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ဦးကရင်လဂျာ (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေရအရင်းအြမစ် 
ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)ှင့် ေဒ စိန်စိန်ေမာ် 
တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ဲွ အသက်(၈၈)ှစ် 
သည် ၂၀-၆-၂၀၂၂  ရက်  မွန်းလွဲတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်အရ 
ခရစ်ေတာ်၌အပ်ိေပျာ်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းများ စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်းအဆင့်ြမင့်အရာထမ်းများ စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း
အမှတ်စ်(၁၀)မှ သင်တန်းသား/သူအရာထမ်းများအမှတ်စ်(၁၀)မှ သင်တန်းသား/သူအရာထမ်းများ

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

 ေဒ ခင်ြမ (ေကျာင်းကုန်း) ေဒ ခင်ြမ (ေကျာင်းကုန်း)
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေမာ်လမိင်က န်းလမ်း၊ အမှတ် 
(၅၄၂၀-ဒီ)၊ သုခေဂဟာေန ဗိုလ်မှးချပ်သက်စိုး(ငိမ်း)-ေဒ ြဖြဖေအာင ်
(အထက-၁၊ ဒဂုံ-ငိမ်း)တို၏ မိခင်ြဖစ်သူ  ေဒ ခင်ြမ အသက်(၉၃)ှစ်သည် 
၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန ) ညေန ၅:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဦးဝင်းေဌး-ေဒ ခင်စန်းြမင့်ဦးဝင်းေဌး-ေဒ ခင်စန်းြမင့်
OTS  အမှတ်စ်(၅၈)၊ ေနြပည်ေတာ်OTS  အမှတ်စ်(၅၈)၊ ေနြပည်ေတာ်

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

ေဒ ခင်ြမေဒ ခင်ြမ
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ သီရိသုခအထူးက ု

ေဆးံုမှ အုပ်ချပ်မ ဒါုိက်တာ ေဒါက်တာသက်စုိး-ေဒ ြဖ 

ြဖေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး ေဒ ခင်ြမသည ်၂၀-

၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ညေန ၅:၁၀ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်၊ 

အမှတ် (၂)တပ်မေတာ်ေဆးံုကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၌ (၉၆)ပါး 

ေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

  ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်  ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ သီရိသုခ အထူးကုေဆးုံဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ သီရိသုခ အထူးကုေဆးုံ

သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၈)၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-အမှတ်(၄)၊ 

သရီေိဝဘာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ ဧရယိာ (အလျား ၅၀ေပxအန၂ံ၅ေပ)၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ အမ်ိှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  တရားဝင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခေံြပာဆိုလာသူ ဦးေမာင် 
ေမာင်သာ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၃၉၀၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက  အပီးအပိုင ်လက်ေရာက် 
ဝယ်ယူရန်အတွက်  ေရာင်းေကးေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက  
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား (မရူင်း)များြဖင့ ်(၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း သက်ဆိုင်သူများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးမင်း-ေဒ စိုးစိုးဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးမင်း-ေဒ စိုးစိုးဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာထွန်း LL.Bေဒ စ ာထွန်း LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)
အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ဇွန်    ၂၂၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 

၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 

အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  

အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလံုး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 

ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 

ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       

ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာေသာမျိးဆက်သစ်များကိုလည်း  ြပစုပျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း မိုးစပါး ဧက ၁၁၆၄၅၀၀ စိုက်ပျိးရန ်လျာထားေဆာင်ရက်
ရန်ကုန်    ဇွန်     ၂၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၌ ဆန်စပါးစိုက်ပျိးေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်စိုက်ပျိး 

ေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက ငါးှစ်တာစမီကံန်ိး ေရးဆဲွေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ စမီကံန်ိးပထမှစ်ြဖစ်သည့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခှုစ်တွင် မိုးစပါးဧက ၁၁၆၄၅၀၀ 

စိက်ုပျိးရန် လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်

မိုးစပါးစိက်ုဧက ၁၁၆၄၅၀၀ စိက်ုပျိးရန် လျာထားသည့အ်နက်မှ  တိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်း စပါးစိက်ုပျိးေသာ မိနယ်ေပါင်း ၁၇ မိနယ်၌ အထွက်ေကာင်းမျိး ေလးမျိးှင့် 

ေဒသမျိး ေလးမျိးကုိ ဧက ၃၃၂၃၃၀ တွင် စုိက်ပျိးထားရိှပီး ကျန်ဧက ၈၄၁၁၇၀ တွင် 

မျိးကဲစပါးှင့ ်ပျိးေထာင်စပါး စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိစပါးစိုက်ေတာင်သူများ စိုက်ပျိးထားရှိပီးသည့ ်ဧက 

၃၃၂၃၃၀ တွင်  မေနာသုခ၊ သီးထပ်ရင်၊ ေမှာ်ဘီ(၂)၊ ဧရာမင်း၊ ေရ ဝါထွန်း စသည့ ်

အထွက် န်းေကာင်းေသာ စပါးဧက ၁၂၆၅၅၀ ှင့်  ငစိန်၊ ေပ ဆန်း၊ ေကာက်ညင်း၊ 

ေတာင်ပျငံက ဲ၊ ေဘးကျားကီး၊ ေဘးကျားေလး၊ ခွံနီ၊ ေတာင်ပျ ံစသည့် ေဒသမျိးစပါး 

ဧက ၂၀၅၇၈၀ စိုက်ပျိးထားေကာင်း စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၄ သို 

၂၀၂၃ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာ့ိုးရာြခင်းလုံးအားကစားနည်း 

ထည့်သွင်းကျင်းပိုင်ေရး ေဆွးေွးမ များြပလုပ်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ

ြခင်းလုံးအဖွဲချပ်ှင့် အာရှြခင်းလုံးအဖွဲချပ်ဥက   ှင့်အဖဲွ ထွက်ခွာ

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၁

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ၂၀၂၃ ခုှစ် (၃၂)ကိမ် 

ေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာ့ုိးရာအားကစားနည်းြဖစ်သည့် ြခင်းလံုးအားကစား 

နည်း ထည့်သွင်းကျင်းပရန်အတွက ်ြမန်မာိုင်ငံြခင်းလုံးအဖွဲချပ်ှင် ့အာရှြခင်းလုံး 

အဖဲွချပ်ဥက    ဦးစုိးုိင်၊ အာရှြခင်းလံုးအဖဲွချပ် တဲွဖက်အေထေွထအွတွင်းေရးမှးှင့ ်

ြမန်မာုိင်ငံြခင်းလံုးအဖဲွချပ်အ ကံေပး ဦးြပည့်စံုြမင့်တုိ ဇွန် ၂၁ ရက်က ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံသို ထွက်ခွာသွားသည်။

အေသးစိတ်ေဆွးေွးမ များ ြပလုပ်

ြမန်မာုိင်ငြံခင်းလံုးအဖဲွချပ်ှင့် အာရှြခင်းလံုးအဖဲွချပ်ဥက    ဦးစိုးိင်ု ဦးေဆာင် 

သည့်အဖွဲသည ်ကေမ ာဒီးယားြခင်းလုံးအဖွဲချပ်ှင် ့ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအဖွဲချပ်ဥက    

Dr. Meas Sarin ၏ ဖိတ်ကားချက်အရ သွားေရာက်ြခင်းြဖစ်ပီး လာမည့်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွတွင် 

ထည့်သွင်းကျင်းပရန် စစီ်ထားသည့် ြခင်းလုံးအားကစားနည်းှင့်ပတ်သက်၍ အေသး 

စိတ်ေဆွးေွးမ များ   ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာ့ိုးရာအားကစားနည်းြဖစ ်

သည့် ြခင်းလံုးအားကစားနည်းကုိ ြမန်မာုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပသည့် 

၂၀၁၃ ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် စတင်ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပီး ၂၀၁၅ စင်ကာပဆူီးဂမ်ိးပိင်ပဲွှင့် 

၂၀၁၇ မေလးရှားဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတိုတွင ်                 စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၄ သို 

လူကာကူနဲ ဒိုင်ဘာလာကို ေခ ယူဖို အင်တာမီလန်အသင်း ေဆွးေွးမ ြပလုပ်
အီတလီစီးရီးေအကလပ ်  အင်တာ 

မီလန်အသင်းဟာ   ချယ်လ်ဆီးအသင်း 

တိုက်စစ်မှး   လူကာကူနဲ    ဂျဗင်တပ် 

အသင်းတိုက်စစ်မှး    ဒိုင်ဘာလာတိုကိ ု

စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူဖို ေဆွးေွးမ ေတွ 

ြပလုပ်လျက်ရှိတယ်လို   အင်တာမီလန် 

အသင်းအမ ေဆာင်ချပ် မာေရာ့တာက 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဘဘီစီအီားကစားသတင်းတစ်ရပ်ရဲ

ေဖာ်ြပချက်မှာေတာ ့      ဘယ်လ်ဂျယီ ံ

တိုက်စစ်မှးလူကာကူဟာ         ပီးခဲ့တဲ့ 

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို တိုက်စစ်မှး လူကာကူ တိုက်စစ်မှး ဒိုင်ဘာလာ
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