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စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၂

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

လာအိုိုင်ငံ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွး

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၄၀၈၇ ဦးရိှလာ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ 

၂၄ ရာခိုင် န်းရှိ

ေဒသလူမ စီးပွားဖွံဖိးမ ကို 

အေထာက်အကူြပေနသည့် 

ေတာင်ကီးခိင်ုမှ လမ်းကွန်ရက်များ

မိုးရာသီ လ ပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မ 

အ ရာယ်များ

ဖတ်စရာယေန

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

မိဘြပည်သူများ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ တပ်မေတာ်ဆိုင်ရာ 

တက သိုလ်များ၏ ဗိုလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်များအတွက် 

အသက်ကန်သတ်ချက် တိုးြမင့်သတ်မှတ်
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၇

စစ်တက သိုလ်၊ တပ်မေတာ်နည်းပညာတက သိုလ်၊ တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်ှင့် 

တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်(အမျိးသမီး) ဗိုလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သ ူ

များ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ုယခင်ထက် ၆ လတိုး၍ ြပင်ဆင ်

သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း သိရှိရသည်။

အဆုိပါတက သုိလ်များအတွက် ဗုိလ်ေလာင်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားမ တွင်  ယခင်သတ်မှတ်ချက် 

၂၀၂၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက်မငယ်ရ၊ ၁၈ ှစ်ထက်မကီးရ (အစား) 

၂၀၂၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် မငယ်ရ၊ ၁၈ ှစ် ၆ လ ထက်မကီးရဟ ု

တိုးြမင့်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                       သတင်းစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိခိုင်သုံးခိုင်တွင်

ေွစပါးမျိးေစ့ထုတ်ဧက ၁၃၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးထား

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမပျက် 

ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထိခိုက်ခဲ့သည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ  နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူ 

စာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ  ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ 

ခုှစ်)ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည် 

ကျင်းပ၍ အုိင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမုိကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ုိင်ငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ုိင်ေရး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

မ ေလး     ဇွန်     ၂၇

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာှစ်တွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိခိုင်သုံးခိုင်၌ ေွစပါးမျိးေစ့ 

ထုတ်ဧက ၁၃၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးထားပီး မကာမ ီ

ရိတ်သိမ်းေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း   မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန တိင်ုးမျိးေစတ့ာဝန်ခ ံ

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ မင်းမင်းသွင်က  

ေြပာကားသည်။ 

 အဆုိပါ မျိးေစ့ထုတ်ဧကများကုိ တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်း ခုိင်သံုးခုိင်ရိှ မိနယ်ေြခာက်မိနယ်တွင် 

ေွစပါးမျိးေစ့ထုတ်ဧက ၁၄၂၉  ဒသမ ၅ ဧကကို 

စိုက်ပျိးရန်လျာထားခဲ့ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ှင့် 

မတ်လအတွင်း စတင်စိက်ုပျိးခဲရ့ာ မ ေလးခိင်ုတွင် 

၈၁၁ ဒသမ ၅ ဧက၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်တွင ်၄၈၃ ဧက၊ 

ရမည်းသင်းခိုင်တွင ်၁၀ ဧက စုစုေပါင်း စိုက်ဧက 

၁၃၀၄ ဒသမ ၅  ဧကကို  စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။

“ေွစပါးမျိးေစ့ထုတ်ဧကေတွကို မ ေလးခိုင်၊ 

ြပင်ဦးလွင်ခိုင်နဲ  ရမည်းသင်းခိုင်တိုမှာ စိုက်ပျိးခဲ့ 

ပါတယ်။ ကုမ ဏီအဖွဲအစည်းေတွနဲ  မျိးေစ့ထုတ် 

လုပ်ငန်းကို   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်  စိုက်ပျိးမ ေတွ 

လည်း ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိးတဲ့စပါးမျိးေတွကေတာ ့

ေရ သွယ်ရင်၊ ေရ မေနာ်၊ စပူါံှေကာက်၊ ဆင်းဧကရ-ီ၃၊ 

ဆင်းသခု၊ ရက် ၉၀၊ မေနာသခုမျိးေတကွိ ုစိက်ုပျိးက 

ပါတယ်။ အေစာစုိက်ဧကေတကုိွေတာ့  ဇွန်လကန်ုနဲ  

ဇူလိုင်လဆန်းမှာ ရိတ်သိမ်းသွားေတာ့မှာပါ။ မှစ် 

က မိုးစပါးအေနနဲ  မျိးေစ့ထုတ်ဧကကိ ု၆၅၃၂ ဧက 

စိုက်ပျိးခဲ့ပီး အထွက် န်းအေနနဲ  ပျမ်းမ  ၉၂ ဒသမ 

၁၃ တင်း န်း ထွက်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါ ေွစပါးမျိးေစ့ထုတ်  စိုက်ဧကများကို 

မိနယ်ေြခာက်မိနယ်၌ ေကျးရာ ၁၆ ရာ၊ ေတာင်သ ူ

ေပါင်း ၉၆ ဦးတိုြဖင့် စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း၊ ကုမ ဏီ၊ 

ပုဂ လိက ၁၀ ခုတိုြဖင့်လည်း စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း၊ 

ပံ့ပိုးမ အေနြဖင့်   ေွစပါးမျိးေစ့ထုတ်ဧကများ 

အတွက် တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ၏ အစအီစ်ြဖင့် 

တစ်ဧကလ င် ယရူီးယားေြမသဇာ  အတ်ိဝက် န်းကိ ု

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာငး်ချေပးခ့ဲ 

ေကာင်း၊ ဌာနအေနြဖင့ ် ြပည်ေထာင်စအုစအီစ်ြဖင့ ် 

စိုက်ပျိးေသာ  မျိးေစ့ထုတ်ဧကများကို  မျိးှင့် 

သွင်းအားစုများ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင ်(မန်းကိုယ်ပွား)



        

ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၀.၉

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၅.၉

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၉.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၄.၁၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၅၇.၇

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၆၀

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၃၉၃

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၉၈

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၁၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၇

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၅ ၃၇,၅၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၄၃၇ ၁,၁၅၈,၀၅၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၇ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၄၀ ၇၂၀,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၁ ၅,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေနသည ် ြမန်မာ့ဂီတေနြဖစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ် ဇွန်လ ၄ 

ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲေ့သာ ြမန်မာုိင်ငံဂီတအစည်းအံုး ဗဟိအုလပ်ုအမ ေဆာင် 

အစည်းအေဝးတွင် ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေနကိ ုြမန်မာဂ့တီေနအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲသ့ည်။ 

ြမန်မာ့ဂီတေနအြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်မှာ မကာေသးေသာ်လည်း ြမန်မာ့ဂုဏ်၊ 

ြမန်မာအမျိးသား စွမ်းပကားများကို ြမင့်တင်ေပးခဲ့သည့်  ဂီတစွမ်းပကားများမှာ 

သမိင်ုးေကာင်း ရှည်ကာခဲ့ပြီဖစ်၍ ြမန်မာဂ့တီကိ ုဤေနတွင်  ဂဏ်ုြပချးီေြမာက်က 

ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၉၃၆ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် ြမင်း ခံမိ၌ ကျင်းပခ့ဲေသာ ဒုတိယအကိမ် 

ေြမာက် တိုဗမာအစည်းအုံး ညလီာခတွံင် ဝိင်ုအမ်ဘေီအ ဆရာတင်ေရးသားသည့ ်

“တိုဗမာ” သီချင်းအား အမျိးသားသီချင်းအြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့ေသာေနကို ဂုဏ်ြပ 

ေသာအားြဖင့် ြမန်မာ့ဂီတေနအြဖစ် သတ်မှတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ဂီတသည် 

အုပညာဂုဏ်ေြပာင်ေြမာက်ပီး ေရှးြမန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက 

ြမန်မာတို၏ ဇာတိေသွး၊ ဇာတိမာန်၊ ြမန်မာတို၏ အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်တို 

ြမင့မ်ားေစသည့် ေတးသီချင်းများ၊ ေတးဂီတများရိှခ့ဲသည်။ နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးကာလ၊ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ကာလတွင် “တိုဗမာ” သခီျင်းသည် ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံး 

၏ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များ ြပင်းထန်စွာထက်သန်ေစခဲ့ပါသည်။

ေခတ်ကာလတုိ ေရလျားေြပာင်းလဲလာေသာအခါ ေခတ်ေပ ေတးဂီတများ 

သည် ေခတ်ကာလအလိက်ု အစားထိုးဝင်ေရာက်လာသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိအခါ အစ်အလာကီးမားသည့် ြမန်မာ့ဂီတ မတိမ်ေကာ မေပျာက်ပျက်ေစေရး 

အတွက် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ရန် လိအုပ်လာသည်။ ယင်းတာဝန်ကိ ုြမန်မာိင်ုင ံ

ဂတီအစည်းအုံးကဦး  ေဆာင်ပီး ြမန်မာဂ့တီကိ ုချစ်ြမတ်ိုးေသာ အပုညာရှင်များ 

က ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ကသည်။ ၁၉၆၃ ခုှစ်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ 

သည့ ်ြမန်မာိင်ုငဂံတီအစည်းအုံးသည် ြမန်မာဂ့တီှင့မ်ဟာဂတီကိ ုအေလးထား 

ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပီး ြမန်မာမ ကိုအေြခခံ၍ ကမ ာ့ဂီတကိုအေြခခံေသာ ယေန  

လငူယ်များှင့ဆ်ေီလျာ်သည့ ်အိင်ုတနီည်းပညာှင့ ်ဂတီပညာေပါင်းစပ်ထားေသာ 

အေြခခံေကာင်းများကိ ု  ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံဂီတေနကိ ု  ရန်ကုန်မိှင့်မ ေလးမိတိုတွင ် ကျင်းပသည်။ 

အထူးသြဖင့ ်မ ေလးတွင် ထူးြခားစွာကျင်းပပီး မိမဂတီအဖဲွအပါအဝင် ဂတီအဖဲွ 

၇၀ ေကျာ် ပါဝင်တက်ေရာက်ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။ ြမန်မာ့ိုးရာဂီတှင့် ြမန်မာ 

ေတးသခီျင်းစစ်စစ်များြဖင့ ်ြမန်မာဂ့တီကိ ုြမင့တ်င်ေပးခဲသ့ည်။ ြမန်မာယ့်ေကျးမ  

သမိင်ုးကုိ ေလ့လာကည့်လ င် ြမန်မာ့ဂီတသည် လွန်ခ့ဲေသာ ှစ်ေပါင်း ၁၅ဝဝ ေလာက် 

မှစ၍ ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်ဟ ုယဆူရသည်။ ခရစ်ှစ် ၈ဝ၂ ခန်က တတ်ုမှတ်တမ်းအရ 

ြမန်မာတူရိယာှင့် သီချင်းတုိသည် ထုိေခတ်တွင် ေြပြပစ်ေကာင်းမွန်ေနကပီဟု 

ဆိထုားသည်။ ြမန်မာဂ့တီသည် အေနာက်တိင်ုးဂတီကဲသ့ို အသတံိုကိ ုစနစ်တကျ 

ေပါင်းစပ်ထားသည်ထက် အသံတိုကို အဆက်အစပ်မဲ့စွာ တွဲစပ်ထားသကဲ့သို 

ထင်မှတ်ဖွယ်ရာရိှသည်။ သိုေသာ် ေသချာစွာဂြုပ၍ နားဆင်လ င် ြမန်မာဂ့တီသည် 

အဆင့်အတန်းြမင့်ေသာ ဂီတြဖစ်ေကာင်း ရိပ်စားိုင်ေပသည်။

ြမန်မာတို၏ ဂီတပညာသည် စိတ်ကူးeာဏ်ရှိသေလာက်  ကွန်ချင်တိုင်း 

ကွန် ြမးိုင်ေသာ ပညာြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်အေနာက်တိုင်း ဂျပ်စ်တီးလုံးှင့ ်

အေနာက်တိုင်းကာလေပ သီချင်းတို၏  လ မ်းမိုးြခင်းကိ ု  ေကျာ်လ ားိုင်သည်။ 

စင်စစ်ြမန်မာတုိ၏ ဂတီေလာကတွင် ြမန်မာပသီေသာ ကာလေပ သခီျင်းေကာင်း 

အေြမာက်အြမား ေပ ထွက်လျက်ရှိသည်ကို မိုးိုင်ေအာင် နားဆင်ရြခင်းြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ြပန်ဆိေုတးများြဖင့ ်တင်ဆက်ေနသည်တုိကုိလည်းေကာင်း ခစံား 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ ေရှးေဟာင်းြမန်မာ့ဂီတသည ်ဂ ဝင်ေြမာက်သြဖင့ ်အြခား 

ိုင်ငံမှ ဂီတများကဲ့သိုပင ်ထိန်းသိမ်းထားအပ်ေသာ အုပညာြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

မဟုတ်၊ အေနာက်တုိင်းမဟုတ်သည့် သုပ်ပျက်ေတးဂီတများအား ေရှာင်ရှားပီး 

အိုးမှန်အစ်မှန်ြဖစ်ေသာ ြမန်မာ့ုိးရာဂီတကုိ ြပန်လည်ေလလ့ာြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း ြပသင့်ကသည်။

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ ြဖစ်သည့်  အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးဆိုင်ရာ 

အုပညာများမှာ ုိင်ငံှင့်လူမျိးကုိ ထိေရာက်စွာအကျိးြပသည့် အုပညာြဖစ်၍ 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။  ထုိတာဝန်မှာ  ဂီတပညာရှင်များ 

သာမက အားလံုးတွင်တာဝန်ရိှပီး တိုးတကေ်နေသာ ေခတ်ှင့်အညီ ြမန်မာ့ဂီတ 

ရင်ေပါင်တန်းိင်ုေရး ကိးစားရာ၌ အိုးကိုအရက်မဖုံးေစဘ ဲြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

အမျိးသားေရးစိက်ုလက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ကရပါမည်။   တိုဗမာဟစ်ေက းသံကားသည်ှင့ ်ဇာတေိသွး၊ ဇာတမိာန် ထက်သန် 

ေစေသာ ြမန်မာတို၏ ဂီတ၊ အုပညာယ်ေကျးမ  အစ်ပျံလွင့်ေနေအာင်  ဂီတ 

အုပညာေလာကသားများှင့်အတ ူ ြပည်သူများပါ  ဝိုင်းဝန်းပါဝင် ဲေပျာ်ကရန ်

တိုက်တွန်းပါေကာင်း။ ။

ြမန်မာ့ဂီတှင့် ြမန်မာ့ဂုဏ်ြမင့်တင်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်     ၂၇

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများြဖစ်ကေသာ  

ဦးေအာင်ေဇာ်သိန်း၊ ဦးကည်သိန်း၊ ဦးခင်ေမာင်ကီး၊ ဦးတင်ဟုန်၊ ေဒ ခင်ေမရီ၊ ဦးေသာင်းိုင်၊ ဦးသိန်းကိုကို၊ ေဒ သင်းသင်းွဲ 

တိုပါဝင်သည့် အထူးအယူခံခုံုံးသည် ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်းအမှတ်(၁)၌ 

ုံးထိုင်၍ တရားမအထူးအယူခံမ  အမှတ် ၃၇/၂၀၂၀  (ဧရာဝတီ)၊ ၄၂/၂၀၂၀ (ရန်ကုန်)ှင့် ၁၉/၂၀၂၁(ရန်ကုန်) စုစုေပါင်း 

တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ တိုကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး န်ကားချက်များှင့်အည ီ ုံးထိုင်ကားနာခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                                                 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျား 

သည် မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသုိ သွားေရာက်၍ ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်များ        ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက ်

ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသိုလှဒါန်းလျက်ရှိရာ ယေနတွင် 

ကချင်ြပည်နယ ်မိုးညင်းမိနယ်ရှ ိပညာ 

လက  ာရ (ေဇာတိရှမ်း)ေကျာင်းတိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊      ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အုတ်တွင်းမိနယ်ရှိ ေရ ဘုံသာေကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ြမင်း ခံမိနယ်ရိှ ေရ ဘုံသာပရ ိ

ယတ ိစာသင်တိုက်သို   လည်းေကာင်း၊ 

ရခိင်ုြပည်နယ် စစ်ေတွမိနယ်ရိှ န ာရာမ 

တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ  ုံးထိုင်ကားနာ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ဆွမ်းဆန်ေတာ် ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ပရယိတ ိစာသင်တိက်ုှင့ ် ဘူးသီးေတာင် 

မိနယ်ရိှ မိဦးေကျာင်းတိက်ုတိုသိုလည်း 

ေကာင်း     ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရိှသူများ သွားေရာက်၍ ဆရာေတာ်၊ 

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းေကာင်း  သိရ 

သည်။    

                           သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၇

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးကိုကိုလ  င်သည် 

ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငသံအံမတ်ကီး မစ တာ ချန်းဟိင်ု ကိ ုယေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင်  

ေနြပည်ေတာ်ရိှ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၏ ဧည့ခ်န်းမ၌ 

လက်ခံေတွဆုံသည်။ 

ထိသုို ေတွဆုစံ် ြမန်မာ-တတ်ု ှစ်ိင်ုငဆံက်ဆေံရးှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ 

ေဒသတွင်းအေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးအြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကသည်။                 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇

၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့အေအးေပးပစ ည်းများေန  

အထိမ်းအမှတ်  အခမ်းအနားကို  ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

နည်းပညာဖန်တီးတီထွင်ိုင်

အခမ်းအနားတွင် သယံဇာတှင့် သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးဦးခင်ေမာင်ရီက  ယခုှစ်ကျေရာက်သည့ ်

ကမ ာ့အေအးေပးပစ ည်းများေန     အထိမ်းအမှတ် 

ေဆာင်ပုဒ်မှာ “လူေနမ ဘဝ သာယာဖို အေအးေပး 

နည်းပညာြမင့်တင်စုိ”   “Cooling Matters” ြဖစ်ပီး 

အေအးေပးပစ ည်းများ၏ ေနစ်လမူ ဘဝများအေပ  

အကျိးသက်ေရာက်မ များှင့ ်အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် 

များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ သာယာေကာင်းမွန် 

မ ၊ ရာသီဥတုှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေသာ 

နည်းပညာဖန်တီးတီထွင်ိုင်မ ၏   အေရးကီးပုံကိ ု

သိရှိေစရန် ရည်ရယ်ေကာင်း။

အေအးေပးြဒပ်ပစ ည်းများေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာ 

သည့်  အိုဇုန်းလ ာပျက်စီးမ သည်   ယေနေခတ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၇

ပညာေရး     ဝန် ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ွန်ေဖသည်   ဒုတိယဝန်ကီး 

များြဖစ်ကေသာ   ေဒါက်တာ 

ေဇာ်ြမင့်၊  ဦးေဇာ်ဝင်း၊  အေြခခံ 

ပညာဦးစီးဌာန     န်ကားေရး 

မှးချပ်  ဦးေကျာ်စွာသွင်တိုှင့် 

အတ ူယေနနနံက်  ၁၀   နာရခဲွီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ် 

အမှတ်(၉) ှင့ ် အမှတ်(၁၁) အေြခ 

ခံပညာ   အထက်တန်းေကျာင်း 

များသုိ သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး 

၍    အဆိပုါ ေကျာင်းများရိှ စာသင် 

ခနး်များတွင်   ပညာသင်ကား 

ေပးေနသည့်  ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုလ  င် 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်သံအမတ်ကီး

 မစ တာချန်းဟိုင် ကို လက်ခံေတွဆုံ

ကမ ာ့အေအးေပးပစ ည်းများေန  အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးက  တွင် အေလးထား 

ေြဖရှင်းရမည့်    စိန်ေခ မ တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းှင့်   အိုဇုန်းလ ာပျက်စီးေစ 

ေသာ ြဒပ်ပစ ည်းများဆုိင်ရာ မွန်ထရီယယ် ေနာက်ဆက် 

တွဲစာချပ်ကို ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် အဖွဲဝင်အြဖစ ်ပါဝင် 

လက်မှတ်ေရးထိုးပီး   အိုဇုန်းလ ာပျက်စီးေစမည့ ်

ြဒပ်ပစ ည်းများ    ေလ ာ့ချရပ်ဆိုင်းေရးအတွက ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း။

အေအးေပးပစ ည်းများသည ်  လူမ စနစ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်ေကာင်းကျိးေပးိုင်သကဲ့သို 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ထခိိက်ုမ များ မရိှေစေရးအတွက် 

လည်း  အိုဇုန်းလ ာမထိခိုက်ေစသည့်  အစားထိုး 

အေအးေပးြဒပ်ပစ ညး်ှင့်    စွမး်အင်ေခ တာပီး 

စွမး်ေဆာင်ရည်ေကာင်းေသာ  အေအးေပးပစ ည်း 

များကိုသာ တင်သွင်းြဖန် ြဖး အသုံးြပသွားရန်လို 

ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ကမ ာကီး ပူေွးမ  အလားအလာ 

ြမင့်မားသည့်  ြဒပ်ပစ ည်းများ   ေလ ာ့ချသုံးစွဲေရး 

ြပည်သလူထူအုား အသပိညာေပးလပ်ုငန်းှင့ ်အိဇုန်ုး 

လ ာ၊ ရာသီဥတုှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မ မရိှေစ 

ေသာ နည်းပညာြမင့်တင်ေရး သုေတသနလုပ်ငန်း 

များကို  တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

 လှည့်လည်ကည့် 

ထိုေနာက် ကမ ာ့အေအးေပးပစ ည်းများေန  

အထမ်ိးအမှတ်ေန  အသပိညာေပးဗဒီယီိကုိ ု ြပသပီး 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တက်ေရာက်လာသမူျားက 

အေအးေပးပစ ည်းများှင့် အထိမ်းအမှတ် ပိုစတာ 

များ ြပသထားမ ကို  လှည့်လည်ကည့် ကသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီဒုတိယဥက   ၊ 

အမတဲမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာ အရာရိှကီးများ၊ 

အမျိးသားအိုဇုန်းယူနစ် အဖွဲဝင်များ၊ ေလေအးေပး 

စက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ   စက်မ နည်းပညာရှင်များ 

အသင်းမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ အေအးေပးြဒပ်ပစ ည်းများ 

ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းရှင်များ၊  တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်၊ 

အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းေကျာင်းများမှ ဆရာ 

ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများတက်ေရာက် 

ကသည်။                                         သတင်းစ်

 ကျန်းမာသန်စွမ်းပီး ပညာတတ်ေသာ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များြဖစ်ေအာင် ကိးစား

ေအးချမ်းစွာ ပညာ သင်ယေူနသည့်  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို 

ရင်းရင်းှီးှီး   ေတွဆုံအားေပး 

စကားေြပာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စု     ဝန်ကီးက 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အေနြဖင့် ကျန်းမာေရး ဂုစုိက်၍ 

ပညာကုိကိးစားသင်ယူကေစလုိ

ေကာင်း၊ ေကျာင်းမှန်မှန်တက်၍ 

ေကျာင်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာ 

ကေစလိုေကာင်း၊ ပညာတတ်၍ 

အကျင့စ်ာရတိ   ေကာင်းမွန်ေသာ၊ 

ယ်ေကျးလိမ ာေသာ၊    ိုင်ငံ 

ချစ်စိတ် မျိးချစ်စိတ်ြပည့်ဝေသာ 

လေူတာ် လူေကာင်းများြဖစ်ေအာင် 

ကိးစားကေစလိုေကာင်း၊  မိမိ 

တို၏   တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်း 

ေရးမှအစြပ၍  စာသင်ခန်းတွင်း၊ 

ေကျာင်းတွင်းဆိုင်ရာ    ပတ်ဝန်း 

ကျင်များ သန်ရှင်းသာယာေအာင် 

ဝိုင်းဝန်း    ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေကျာင်းေဘာလုံး 

ကွင်းများကိ ု  အဆင့်အတန်းမီမီ 

သပ်သပ်ရပ်ရပ် တည်ေဆာက်ေပး 

ထားရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ အကျိးရှိရှိ ထိေရာက်ေအာင် 

စနစ်တကျ အသုံးချေဆာင်ရက်က 

ေစလိုေကာင်း၊    အားကစား 

ေလ့ကျင့်လိုက်စား၍   ကျန်းမာ 

သန်စွမ်းပီး   ပညာတတ်ေသာ  

အနာဂတ်   မျိးဆက်သစ်များ 

ြဖစ်ေအာင ်    ကိးစားကေစလိ ု

ေကာင်း၊    ဆရာ ဆရာမများ 

ေနထိုင်ေရး    အဆင်ေြပေစရန် 

အတွက်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကိ ု

တည်ေဆာက်    ေပးထားြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ေကျာင်းဖွင့  ်

ကာလအတွင်း ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

အခက်အခဲကံေတွရပါက မမိတိို 

သက်ဆိင်ုရာဌာနများသို ချက်ချင်း 

သတင်းေပးပိုရန်ှင့ ်   အြမန်ဆုံး 

ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ေအာင်ြမင်စွာ 

ပီးေြမာက်ေရးအတွက် ပညာေရး 

မိသားစုများ   ညီညီွတ်ွတ် 

ဝိုင်းဝန်း  လက်တဲွေဆာင်ရက်က 

ေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးသည် တည်ေဆာက်ပီးစီး 

သည့်    အေဆာက်အအုံများ၊ 

ေကျာင်း   ေဘာလုံးကွင်းများ၊ 

တပ်ဆင်ထားသည့ ်  အားကစား 

ပစ ည်းများ၊ ေကျာင်းတွင်း စိမ်းလန်း 

စိြုပည်မ ဆိင်ုရာ  ေဆာင်ရက်ထား 

မ များှင့် သင်ကားသင်ယူေနမ  

များကုိ လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး 

၍  လိုအပ်သည်များ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း     သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်

ေမှာ်ဘီ    ဇွန်   ၂၇

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ အားကစားှင့် လူငယ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနက ကီးမှးကျင်းပသည် ့အားကစားဆိုင်ရာ  အသိ 

ပညာေပးေဟာေြပာသပ်ုြပပဲွှင့ ် အားကစားဆိင်ုရာ အားကစားပစ ည်း 

များ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ  အခမ်းအနားကို  ယေနနံနက်  ၉ နာရီခွဲတွင် 

ေမှာ်ဘီမိနယ် အထက(တပ်ကီးကန်ုး) ေကျာင်းရိှ ြပည်ေတာ်သာခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားတွင် ေမှာ်ဘီမိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    

ဦးဖိးေအာင်ကည်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရး အဖဲွ အဖဲွဝင် (၂) ဦးဝင်းစုိးက အခမ်းအနား ကျင်းပရြခင်း 

ရည်ရယ်ချက်ကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ထုိေနာက် ေမှာ်ဘီမိနယ် 

အာကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန မိနယ်တာဝန်ခံ ဦးသိန်းလင်းေအာင် 

က အားကစားဆိုင်ရာ  အသိပညာေပးေဟာေြပာပီး  အားကစားှင် ့

ပတ်သက်သည့် အားကစားပစ ည်းများအား အထက (တပ်ကီးကုန်း)

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး ေဒါက်တာ မိုးစ ာသန်ိးထ ံေပးအပ် 

ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ အားကစားဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 

၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ 
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၇ 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနတို၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲ

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ေနြပည်ေတာ် 

ဗဟိုသင်တန်းေကျာင်းဝင်း၌ ကျင်းပသည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေသာင်းဟန်၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးသန်စင်တိုက ကံ့ေကာ်ပင်များကိ ုစတင်စိုက်ပျိးေပးကသည်။

ယင်းေနာက် ဌာနဆိင်ုရာ အရာရိှကီးများှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများက ကံေ့ကာ်၊ က န်း၊ ယကူလစ်၊ 

မဲဇလီ၊ ယမေန၊ သေြပဘူတ၊ သေြပ၊ စွယ်ေတာ်၊ ေတာင်မုိး၊ မေဟာ်ဂနီ၊ မည်စည်၊ စိန်ပန်း၊ ပျ်းမ၊ သရက်၊ 

ဒန်သလွန်၊ မာလကာ စသည့် ပျိးပင်ေပါင်း ၂၇၆၈ ပင်ကုိ သတ်မှတ်ေနရာများတွင် စုိက်ပျိးေပးကပီး ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများက လှည့်လည်ကည့်  အားေပးခဲ့ကသည်။                               သတင်းစ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများကို စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲပီး အမှန်တကယ်စိုက်ပျိးေမွးြမလုပ်ကိုင်လိုသူများ 

အသံုးချိုင်ေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရှိသည့်ေြမများအား ြပန်လည်သိမ်းဆည်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၇

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမုိင်းများ စီမံခန် ခဲွေရး 

ဗဟိုေကာ်မတီ၏  ဆ  မအကိမ်ေြမာက ် လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို    ယေန   နံနက်ပိုင်းက 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာနုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အကျိးရှိစွာအသုံးချ

အစည်းအေဝးတွင်    ဗဟိုေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက  ေဒသအလိက်ု 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ေြမယာအသုံးချမ ှင့ ်ကန်ုထတ်ု 

စွမ်းအားတိုးတက်ေရးအတွက ်   မိမိတို၏  ေရေြမ 

သဘာဝကို  အကျိးရှိစွာအသုံးချပီး  စိုက်ပျိးေရး 

ထုတ်ကုန်များ၊  တိရစ ာန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင်  ေဆာင်ရက်ိုင်ပါက 

၎င်းထွက်ကုန်များကိ ုအေြခခံသည့် စက်မ လုပ်ငန်း 

များ၊  စက်မ ဇန်ုများလည်း  တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

အသီးသီး၌  ေပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ရာ  ိုင်ငံဖွံဖိး 

တိုးတက်မ ကိ ုများစွာအေထာက်အကြူပိင်ုမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ သုိြဖစ်ရာ ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ် 

ှင့်    ေြမိုင်းများကို    စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲပီး 

အမှန်တကယ်  စိုက်ပျိးေမွးြမလုပ်ကိုင်လိုသူများ 

အသံုးချုိင်ေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ြခင်းမရှိသည့်ေြမများအား ြပန်လည်သိမ်းဆည်း 

ိင်ုေရးကိ ုမမိတိိုဗဟိေုကာ်မတှီင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ေကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်တုိက စိစစ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

အစည်းအေဝးသုိ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိင်ုး 

များစမီခံန်ခဲွေရးဗဟိေုကာ်မတဒီတုယိဥက    ဒတုယိ 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးှင့် ေကာ်မတီဝင်များ 

စုံညီစွာ    တက်ေရာက်ကပီး    အတွင်းေရးမှး 

ဦးသက်ိုင်ဦးက   အစည်းအေဝးတွင ်   ေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ် လပ်ုငန်းဆိင်ုရာများကိ ု ဖတ်ကား 

တင်ြပရာ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာကသမူျား 

က  အေကာင်းအရာ တစ်ခုချင်းအလိုက်  ေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

ဗဟိုေကာ်မတီက  သက်ဆိုင်ရာ  ေနြပည်ေတာ ်

ေကာင်စ၊ီ တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ် အစိုးရအဖဲွများ၏ 

ေထာက်ခတံင်ြပမ များအေပ   လပ်ုငန်းှင့သ်က်ဆိင်ု 

သည့်   ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်   ဝန်ကီးဌာနများ၏ 

ေထာက်ခံချက်များှင့်အညီ ခွင့်ြပချထားေပးလျက် 

ရိှရာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိင်ုးများ  စမီခံန်ခဲွေရး 

ဗဟုိေကာ်မတီ၏ ပ မအကိမ်အစည်းအေဝး ပီးဆံုးချန်ိ 

အထ ိစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအတွက် ေြမ ဧက ၆၀၀၀ 

ေကျာ်၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအတွက် ေြမဧက ၈၀၀ 

ေကျာ်၊ ဓာတ်သတ  ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် 

ေြမဧက ၄၀၀ ခန်ှင့် အစိုးရက  ခွင့်ြပထားေသာ 

ဥပေဒှင့်ညီွတ်သည့်  အြခားလုပ်ငန်းအတွက ်

ေြမဧက  ၃၀၀၀ ေကျာ် စုစုေပါင်း ေြမဧရိယာ ဧက 

၁၁၀၀၀ ေကျာ်တုိကုိ လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အသံုးြပခွင့် ခွင့်ြပ 

မိန်များ   ထုတ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။  ၁၉၉၁ ခုှစ်မှ 

ယေနအထ ိေြမလွတ်၊ေြမလပ်ှင့်ေြမိင်ုး လပ်ုပိင်ုခွင့၊် 

အသုံးြပခွင့ ်ဧက ၂၂ သန်ိးေကျာ်ကိ ုခွင့ြ်ပေပးခဲသ့ည့် 

အနက် လပ်ုပိင်ုခွင့၊် အသုံးြပခွင့ ်ရယထူားေသာ်လည်း 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း   လုပ်ငန်းအေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသည့်အတွက ်     လက်ရှိ 

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမုိင်းများစီမံခန် ခဲွေရးဗဟုိ

ေကာ်မတီလက်ထက်တွင်  ြပန်လည်သိမ်းဆည်းခ့ဲရ 

သည့် ဧက ၂၄၀၀၀ ေကျာ် အပါအဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ 

အသုံးြပခွင့် ြပန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည့ ်  ဧရိယာ 

စုစုေပါင်းမှာ  ဧက ၁၅ သိန်းေကျာ်ရှိပ ီ ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင်  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ် ေြမခွန် စတင်ေကာက်ခံ 

ချနိ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ    တစ်ဆက်တည်း 

ေြမခွန်စည်းကပ်   ေကာက်ခံမ အေပ     ေြမခွန် 

ေပးသွင်းြခင်းမြပဘ ဲပျက်ကွက်ေနမ များကိစုစိစ်ပီး 

ေြမခွန်များအြပည့အ်ဝေကာက်ခရံရိှေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း ဒုတိယအကီးအမှးစီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၅)ှင့် အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း အမှတ်စ်(၁၈)တို၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၂၇  

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း ဒုတိယအကီးအမှးစီမံ 

ခန်ခွဲမ သင်တန်း   အမှတ်စ်(၅)ှင့်   အဆင့်ြမင့ ်

အရာထမ်း စမီခံန်ခဲွမ သင်တန်း အမှတ်စ်(၁၈)တို၏ 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရ ီ

တွင် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းတက သုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

ေကတမုတခီန်းမ၌ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန် 

အဖွဲ တာဝန်ခံအဖွဲဝင်  ဦးစိုးတင့်၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိုလ် (ေအာက်ြမန်မာြပည)်မှ  ပါေမာက ချပ် 

ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ ဌာနကီးမှး 

များ၊ တက သုိလ်သင်ကားေရး/စီမံဌာနများမှ ပါေမာက  

ဆရာ ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

တာဝန်ခံအဖွဲဝင်  ဦးစိုးတင့်က  ဝန်ကီးဌာနအဖွဲ 

အစည်းအသီးသီး၏    စီမံခန်ခွဲအုပ်ချပ်မ ပိုင်းမှာ 

အဓကိတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှပီး အနာဂတ်တွင် 

ိင်ုငေံတာ်၏ ကီးမားသည့တ်ာဝန်များကိ ုပခုံးေြပာင်း 

ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်   ဒုတိယအကီးအမှးများှင့ ်

အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ၏  အရည်အေသွးများ 

ြမင့်မားထက်ြမက်လာေစပီး မမိတိိုတာဝန်ယရူသည့် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း၌    ဦးေဆာင်ိုင်မ စွမ်းရည ်

တိုးတက်လာေစရန်ှင့်   အနာဂတ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ 

အစည်း အကီးအမှးေကာင်းများ ေပ ထွက်လာ 

ေစရန် ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲအေနြဖင့ ်   ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများကုိ ေလ့ကျင့်ေပးရာမှာ သမုိင်းေကာင်း 

အေတွအကံေပ မူတည်ပီး   “ဝန်ထမ်းေကာင်းမ ှ

ိုင်ငံေကာင်းမည”်    ဆိုသည့်    ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ 

စိန်ေခ မ အမျိးမျိးကားမ ှ  ေလ့ကျင့်သင်ကားေပး 

လျက်ရှိရာ   မျက်ေမှာက်ေခတ ် ကမ ာ့ိုင်ငံေရးှင့ ်

မိမိတိုိုင်ငံ၏ အေြခအေနများကို မျက်ြခည်မြပတ ်

အမဲေလ့လာေနမှသာလ င်  ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက် 

ေအာင် သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

သန်ရှင်းသည့်အစိုးရ ေပ ထွန်းလာမည်

ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ ကျင့်ဝတ်သိက ာှင့် သမာသမတ် 

ရိှပီး အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့ ်စမီခံန်ခဲွမ များရိှမှသာ 

ြပည်သမူျား၏ လိအုပ်ချက်ကိ ုဘက်လိက်ုြခင်းကင်းစွာ 

တန်းတညူမီ  တုံြပန်ြဖည့်ဆည်းေပးိင်ုမည့ ်သန်ရှင်း 

သည့်အစုိးရ ေပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း ဒုတိယအကီးအမှးစီမံ 

ခန်ခွဲမ သင်တန်း    အမှတ်စ်(၅)သို  သင်တန်းသား  

ရှစ်ဦး၊   သင်တန်းသူ  ၁၂  ဦး   စုစုေပါင်း   ၂၀ ှင့် 

အဆင့်ြမင့် အရာထမ်းစီမံခန်ခဲွမ သင်တန်းအမှတ်စ် 

(၁၈)သို သင်တန်းသား ၂၃ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၂၄ ဦး 

စစုေုပါင်း  ၄၇ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလ 

မှာ ဇွန် ၂၇ ရက်မှ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်အထိ ရက်သတ  

ရှစ်ပတ်ကာ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇

ပဋိကသုံးပုပံါဠေိတာ်ကိ ု(ြမန်မာ၊ ိမုန်) အက ရာ 

ှစ်မျိးြဖင့ ်  စိစစ်တည်းြဖတ်ပီးစီးသည့ ် ဆ  သဂ   ါ 

ယနာမူ ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကျမ်း   ၅၃   ကျမ်း 

(အုပ်ေရ ၄၀)တိုကို  ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ/ ြဖန်ချ ိလှဒါန်း 

ိင်ုေရး လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနနနံက်  

၈ နာရတွီင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မရမ်းကန်ုးမိနယ် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ      ေထရဝါဒ         ဗဒု သာသနာြပ 

တက သိုလ် Seminar Hall ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ညိ  င်းအစည်းအေဝးသုိ တပိဋိကဓရ တပိဋိက 

ေကာဝိဒ ဆရာေတာ်ကီးများ၊  စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ

နာယက  ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ် 

(ရန်ကန်ု/မ ေလး)တိုမှ ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ်များ၊  

စိစစ်ေရးေကာ်မတီဥက       အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေထရဝါဒ ဗုဒ သာသနာြပတက သုိလ် ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ်  အဂ မဟာပ  ိတ   ေဒါက်တာဘဒ   

ေဆကိ ၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန   

ဒုတိယဝန်ကီး   ဦးေအးထွန်းှင့်   တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

 ဦးစွာ စိစစ်ေရးေကာ်မတီနာယက ိုင်ငံေတာ် 

ပရယိတ ိသာသနာ့တက သုိလ်(ရန်ကုန်)မှ ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ကမုာရက သဝါဒကထာ  

မန်ိကားချးီြမင့ေ်တာ်မရူာတွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၏    လမ်း န်မ ြဖင့်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ဒတုယိဝန်ကီးများ အမှးြပေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ 

အဖွဲဝင်များ၏   တက်ညီလက်ညီေဆာင်ရက်မ များ 

ေကာင့ ်    ေကျာက်စာေရးထိုးမည့ ်   စာမူများမှာ 

စိစစ်တည်းြဖတ ်     ေအာင်ြမင်ပီးစီးခဲ့ေသာေကာင့် 

ဂဏ်ုယဝူမ်းေြမာက်ရပါေကာင်း၊ ပါဠေိတာ်ကျမ်းများ 

ကို    ိုက်ှိပ်ထားသည့်စာမူများကိ ု  စိစစ်ရာတွင ်

တပိဋိကဓရ တပိဋိက ေကာဝဒိ ဆရာေတာ်ကီးများပါ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့ ်ေရ ေပ ြမတင်သက့ဲသို  

ပိုမိုဂုဏ်ယူဖွယ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ ်

ေသာ  ပါဠိစာလုံးများကိ ု  ေသချာစွာ  စိစစ်ဖတ် ၍ 

ေရာက်ရှိပီး ှစ်အလိုက် တိရစ ာန်ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ထုတ်လုပ်မ အေြခအေန၊ BSL-2 ခွာနာလ ာနာ 

ေရာဂါ ရှာေဖေွရးဓာတ်ခဲွခန်း၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များ၊ 

တိရစ ာန်ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးလုပ်ငန်း 

များ၊ ကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ုြခင်းဆိင်ုရာ လပ်ုငန်း  

များ၊   ေသွးရည်ကည ် နမူနာစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

လပ်ုငန်းများ၊ ခွာနာလ ာနာေရာဂါ စူးစမ်းေထာက်လှမ်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့်      တိရစ ာန်အစာပင်မျိး 

ထုတ်လုပ်မ အေြခအေနများကို ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းြဖင့ ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ   ေလ ာခ့ျ 

ိုင်ေရး၊   ပညာေပးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ပီး 

ကူးစက်ေရာဂါများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကည့်  

ကာကွယ်ရန်     လုိအပ်ချက်များ၊   ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေမွးြမေရးကျင့်စ် (GAHP) ကိ ုတုိးချဲပညာေပးရန်၊ 

ခွာနာ လ ာနာေရာဂါကင်းရှင်းဇန်ုှင့ ်ထန်ိးချပ်ေရးဇန်ု  

တည်ေထာင်ြခင်း လပ်ုငန်းများ နယ်ေြမေဒသအလိက်ု  

တည်ေထာင်ရန်လိုအပ်ချက်များ၊         ဓာတ်ခွဲခန်း 

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များကိ ု

တာဝန်ရှိသူများအား ေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေနြပည်ေတာ်   ဥတ ရသရီိမိနယ် 

က ဲရှင်းရာအနီးရှ ိ          ငလိုက်ေရေလှာင်တမံ၏ 

ဆည်ဝင်ေရာက်မ ၊ တမံကံ့ခိုင်မ ၊ ေသာက်သုံးေရှင့်  

စိုက်ပျိးေရေပးေဝေနမ အေြခအေနများ၊      ေရပိုလ ဲ 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမည့်  အေြခအေနများကို   ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။               သတင်းစ်

ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကို (ြမန်မာ၊ ိုမန်) အက ရာှစ်မျိးြဖင့် ြပစုထားေသာ စိစစ်တည်းြဖတ်ပီးစီးသည့် ဆ  သဂ   ါယနာမူ 

ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ်ကျမ်း ၅၃ ကျမ်း (အုပ်ေရ ၄၀)တိုကို ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ/ြဖန်ချလိှဒါန်းိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ြပင်ဆင်သင့သ်ည့ ်ပါဠေိတာ်များကိ ုဆ  သဂ   ါယနာမ ူ

မေပျာက်ေစဘဲ ြပင်ဆင်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ အနက် 

အဓိပ ာယ်လွဲမှားေနသည်များကိ ု ဆ  မူ  မေပျာက် 

ေစဘဲ အမှန်အတိုင်းြဖစ်ေအာင် ြပင်ဆင်ခွင့်ရရှိြခင်း 

သည် ဂဏ်ုယဝူမ်းေြမာက်ဖွယ်ရာြဖစ်သကဲသ့ို အရှည် 

တည်တံ့ိုင်ေကာင်း မိန် ကားေတာ်မူသည်။

ဆက်လက်၍    ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိသာသနာ့ 

တက သိုလ်(မ ေလး)  ပါေမာက ချပ်  ဆရာေတာ် 

ေဒါက်တာဘဒ  ေကသရက  သဝါဒချးီြမင့်ရာတွင ်

ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကုိ ကွန်ပျတာြဖင့် စာစီသည့် 

အခါ အမှားအယွင်းမပါေစရန်ှင့ ်ြမန်မာအက ရာြဖင့ ် 

ိက်ုိှပ်သည့မ်ကူိ ုိမုန်အက ရာေြပာင်းရာတွင်လည်း 

အမှား ပါ/မပါ  စိစစ်တည်းြဖတ်ရန်၊  internet မှ  

download လပ်ု၍ PDF ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်၍ရိင်ုေသာ် 

လည်း PDF ြဖင့ ်မေဆာင်ရက်ဘ ဲဆ  မပူါဠေိတာ်လာ 

ကျမ်းြဖင့်သာ     မူတည်ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဗုဒ တက သိုလ်များအေနြဖင့ ်ေနာင်တစ်ချနိ်  ယခုမူ 

ြဖင့သ်ာ အသုံးြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပုိှံပ်ြဖန်ချသိည့ ် 

အခါတွင်လည်း (ြမန်မာ၊ ိုမန်) အက ရာှစ်မျိးြဖင့ ်

ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ       ကျမ်းစာအုပ်များအြဖစ ်

ထုတ်ေဝြဖန်ချသိင့်ေကာင်း မိန် ကားေတာ်မူသည်။

ထိုေနာက် လုပ်ငန်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး  

သာသနာေရးှင့ ်   ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန    ဒတုယိ 

ဝန်ကီး    ဦးေအးထွန်းက   တက သိုလ်    ေလးခုမှ 

ဆရာေတာ်ကီးများပါဝင်သည့ ်စစိစ်တည်းြဖတ်ေရး

ေကာ်မတဝီင်များအေနြဖင့ ် မလူစစိစ်တည်းြဖတ်စ် 

ကပင်   ေကျာက်ထက်အက ရာအတွက်သာမက 

စာအပ်ုထတ်ုေဝေရးအတွက်ပါ စာမမူျားကိ ုှစ်မခဲွူ၍ 

ေပးပိုပးီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိသုို ေကျာက်ထက်အက ရာ 

တင်မည့် စာမူှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝမည့် စာမူှစ်ခုမှာ  

တညူီပီးြဖစ်၍ အဓကိစစိစ်ရန်မှာ “စာအပ်ုပုစံ ံအထား 

အသို  (Format)၊  ေအာက်ေြခမှတ်စုအေရးအသား 

(Footnotes)၊     မူကွဲများ   (Different versions)၊ 

ကွန်ပျတာ စာစစီာိက်ုအမှားများ (Typing errors) 

ှင့် စာလုံးအကျအေပါက်များ”  စသည်တိုကိုသာ 

စိစစ်ရန်လိုအပ်မည်ဟ ု   ထင်ြမင်ယူဆပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ယေနအစည်းအေဝးတွင်  ဆရာေတာ်ကီး 

များမှ    စာမူစိစစ်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍    မူဝါဒတစ်ခု 

ချမှတ်၍  လုပ်ငန်းစ်ကို  တိတိကျကျ   သတ်မှတ် 

ေပးိုင်ေရး     လမ်း န်မ ြပေပးေတာ်မူကပါရန ် 

ေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက် စိစစ်ေရးေကာ်မတီဥက    အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ      ေထရဝါဒ     ဗုဒ သာသနာြပတက သိုလ် 

ပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် အဂ မဟာပ  တိ ေဒါက်တာ 

ဘဒ  ေဆကိ  က  ပုိှံပ် ထတ်ုေဝြဖန်ချလှိဒါန်းိင်ုေရး  

လပ်ုငန်းကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်မည့ ်လပ်ုငန်း  

စ်များအား အေသးစိတ်ရှင်းလင်းမိန် ကားသည်။ 

ဆက်လက်၍   လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ   တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး    ြမန်မာ့စီးပွားေရး   ေကာ်ပုိေရးရှင်း 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်လင်းှင့်  မန်ေနဂျာ 

ဦးမင်းဇင်တိုက     ြမန်မာအက ရာ၊   ိုမန်အက ရာ 

ှစ်မျိးြဖင့ ်ကွန်ပျတာစာစစီာိက်ုြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေန၊ ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ/ြဖန်ချ ိ

လှဒါန်းိင်ုေရးလပ်ုငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည့ ်အေြခအေနများှင့စ်ပ်လျ်း၍  အေသးစတ်ိ  

ရှင်းလင်းေလ ာက်ထားကသည်။

ရှင်းလင်းေလ ာက်ထားချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍  

အစည်းအေဝးသို   က ေရာက်ေတာ်မူလာကေသာ 

တပိဋိကဓရ၊   တပိဋိကေကာဝဒိ၊   ဓမ ဘ  ာဂါရကိ 

ဆရာေတာ်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်ေရစကိဆရာေတာ်  

ဘဒ  ဝါယာမိ ာဘိဝံသ၊    ေမာ်က န်းဆရာေတာ် 

ဘဒ  သီလက  ာဘိဝံသှင့်  စွန်းလွန်းဆရာေတာ်  

ဘဒ  သု ရတိုက ပိဋကတ်ပါဠိေတာ်လာ  ကျမ်းစာ 

များ၏    စာမူများကိ ု   စိစစ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ 

စာအပ်ုပုစံအံထားအသိ ုချမှတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ပါဠ၊ိ ိမုန် အက ရာှစ်မျိးကိ ုအသုံးြပ၍ ကွန်ပျတာ 

စာစီရာတွင်လည်းေကာင်း၊      ဆ  မူမပျက်ေစဘ ဲ 

ေဆာင်ရက်သွားေရး       ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

သဝါဒများ မိန် ကားေတာ်မူကသည်။

ထိုေနာက်  တက သိုလ်  ေလးခုမှ   စိစစ်ေရး 

ေကာ်မတီဝင်များက  စာမူစိစစ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် 

စပ်လျ်း၍     အေသးစိတ်ညိ  င်းေဆွးေွးကပီး         

စစိစ်ေရးေကာ်မတ ီနာယကပါေမာက ချပ်ဆရာေတာ် 

များက  နဂိုံးချပ်သဝါဒကထာများ    မန်ိကားချးီြမင့ ်

ေတာ်မူကကာ    အစည်းအေဝးကိ ု  ပ်ုသမ်ိးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၇

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန    ဒုတိယဝန်ကီး   ေဒါက်တာေအာင်ကီးသည ် 

ဇွန် ၂၅ ရက်က ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိမိနယ ် 

ေရဆင်းရှိ     ေမွးြမေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ 

ေမွးြမေရး တိရစ ာန်မျိးရင်းမျိးစစ်များ ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းှင့် စီမံခန်ခဲွြခင်း၊ မျိးထိန်းမျိးပွားြခင်း၊ မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များ    ထုတ်လုပ်ြခင်း၊     အစာအာဟာရ 

ဖံွဖိးေရးှင့် ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ ကုသြခင်း 

ဆုိင်ရာ  လက်ေတွအသံုးချုိင်သည့်  နည်းပညာရပ်  

များှင့်  တီထွင်ဆန်းသစ်မ များ  ရရှိေစရန်အတွက ်

သုေတသနြပလုပ်ငန်း     ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးလာေရး အားေပးေဆာင်ရက်

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေဆွးေွးမှာကား

ကည့် စစ်ေဆးစ် သုေတသနပညာရှင်များအား 

ေမွးြမေရးှင့ ်ေရထွက်ကန်ုပစ ည်းများကိ ုေစျးကွက် 

ဝင် အရည်အေသွးြမင့မ်ားသည့ ်ထတ်ုကန်ုများအြဖစ်  

တိုးြမင့ထ်တ်ုလပ်ုိင်ုေရးအတွက်  အသုံးချသေုတသန 

လုပ်ငန်းများ     အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်

ေစျးကွက်ဆိင်ုရာ သေုတသနြပလပ်ုငန်းများ တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကား 

သည်။ 

အလားတ ူတပ်ကုန်းမိနယ် တရိစ ာန်ေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်ေရးှင့်    ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးဌာနခွဲသို 

ေလရှီး  ဇွန် ၂၇

ေလရှီးမိနယ ်   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန   မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   မိမရပ်ကွက ် 

ွားေနာက်ေမွးြမ ေရးအဖွဲှင့ ်  မိနယ်ေမွးြမေရး 

ှင့်  ကုသေရးဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍   ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီက ေလရှီးမိ မိမရပ်ကွက်ေန ေတာင်သူ  

ဦးေကျာ်ရီ       (ွားေနာက်ေမွးြမေရးဥက   )၏ 

ေြမတစ်ဧကတွင် စုိက်ပျိးထားေသာ တိရစ ာန်အစာ  

ေနဗယီာြမက်     သပ်ုြပစိက်ုခင်း    စိက်ုပျိးထားရိှမ  

အေြခအေနကိ ုမိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းေမာင် 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ကွင်းဆင်းကည့် ကသည်။

ဆက်လက်၍ ေလရှီးမိနယ ်  ေမွးြမေရးှင့ ်

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာသန်ဇင်ဦးက တိရစ ာန် 

အစာပင်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်     လ တ်ေကျာင်းစနစ်မ ှ

အစာေက းစနစ်    ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   ဖွံဖိး 

လာေစရန်၊ ေွရာသီအစာရှားပါးချန်ိတွင်  အာဟာရ 

က ယ်ဝေသာတိရစ ာန်အစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ 

ြပည်တွင်း  က ဲ၊  ွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအတွက ်

အာဟာရဓာတ်ြမင့်မားပီး  အထွက် န်းေကာင်းေစ 

ေသာ တရိစ ာန်အစာများ ဖလူုစွံာ သုံးစဲွိင်ုကေစရန် 

ှင့်  ေနဗီယာြမက်ကုိ  ွားစာအြဖစ်  ေက းေမွးပါက 

လိုအပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ ြပည့်ဝစွာ 

ရရှိရန် ရည်ရယ်၍ ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိးထားရိှြခင်း  

ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ေလရှီး (ြပန်/ ဆက်)

ေလရီှးမိ၌ ေနဗယီာြမက် သပ်ုြပစိက်ုပျိး



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊   လူေနမ အဆင့် 

ြမင့မ်ားေရးတုိအတွက် လုိအပ်လျက်ရိှေသာ၊  တွင်တွင် 

ကျယ်ကျယ် အသံုးြပလျက်ရိှေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

သည်     “သုံးတတ်လ င်ေဆး    မသုံးတတ်လ င် 

ေဘး”ဆိုသကဲ့သို    စနစ်တကျ   သတိတရားြဖင့ ်

သုံးစွဲပါက အကျိးရှိေသာ်လည်း သတိလက်လွတ်၊ 

မဆင်မြခင်၊ ေပါေ့ပါဆ့ဆသုံးစဲွကပါက  ရာသမီေရး 

လ ပ်စစ်အ ရာယ်ြဖစ်ေပ ိုင်ေပသည်။

အထူးသြဖင့ ်မိုးရာသ၌ီဓာတ်လိက်ုမ အ ရာယ် 

ကို  သတိြပကာကွယ်ကရန ်  လိုအပ်ေပသည်။  

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း   ရန်ကုန်မိ၌သာမက 

ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း  ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး

အချိ၌ မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်ြခင်း၊ ြမစ်ေရ၊ ေချာင်း 

ေရများတုိးြခင်း၊ မုန်တုိင်းငယ်များ အဖျားခတ်ြခင်း 

တိုေကာင့ြ်ဖစ်ပွားိင်ုသည့ ်ဓာတ်လိက်ုမ အ ရာယ် 

ကိ ုသတြိပကရန်လိအုပ်ပါသည်။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

သည်   ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  များစွာ 

အေထာက်အကူြပေသာ်လည်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုံးစဲွသူတုိ၏ ေပါ့ဆမ ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်သွယ် 

ေပးသူတို၏မက မ်းကျင်မ ၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး 

ပစ ည်းများ၊ ဝုိင်ယာကိးများ စံချန်ိမမီမ ၊ ချိယွင်းမ ၊ 

ထိခုိက်ပျက်စီးေနမ တုိေကာင့် ေွရာသီတစ်ေလ ာက် 

မီးေလာင်မ များ ြဖစ်ပွားခဲ့ရသည်ကိုသိရှိကပီးြဖစ ်

ေပသည်။ ထိုအတူမိုးရာသီ၌လည်း  ဓာတ်လိုက်မ  

အ ရာယ် အလွယ်တကူြဖစ်ေပ ိုင်သည်ကို သတ ိ

ြပရမည်ြဖစ်သည်။ 

“ေမ ကိက်ုလ င်ေဆးရိှသည်။ ဓာတ်လိက်ုလ င် 

ေဆးမရှိ” ဆိုသကဲ့သို   ေမ ဆိပ်ေြဖေဆးရှိေသာ ်

လည်း        ဓာတ်လိုက်ပါကေြဖေဆးလုံးဝမရှိပါ။         

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားှင့ပ်တ်သက်လ င်    အသတိရား 

သတထိား၍ စနစ်တကျကိင်ုတွယ်သုံးစဲွ ြခင်းြဖင့သ်ာ 

ဓာတ်လိုက်မ အ ရာယ် ကာကွယ်ိုင်ေပသည်။ 

စိုစွတ်ေနေသာ အရာဝတ တိုတွင်

လ ပ်စစ်ဓာတ်စီးဝင်ိုင်

အိမ်တိုင်းတွင ်      မသုံးမြဖစ်သုံးေနကသည့ ်

အိမ်သုံးဆားသည ်     ေရတွင်ေပျာ်ဝင်လွယ်ေသာ 

ဂဏ်ုသတ ိရိှသကဲသ့ို လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသည်လည်း 

စိုစွတ်ေနေသာေြမြပင်၊ စိုစွတ်ေနေသာအရာဝတ ၊ 

သံ၊ ေကး၊ သွပ်ှင့် ေရတိုတွင်အတိုင်းအဆမရှိ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်စီးဝင်ိုင်သည် (ဝါ) ဓာတ်လိုက်ိုင ်

သည်။ သသိာထင်ရှားေစရန်        ေရးသားေဖာ်ြပရပါက 

ေြခာက်ေသွေနေသာ သစ်သား၊ ဝါးလံုးတုိကုိ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်မစီးိုင်(ဝါ)     ဓာတ်မလိုက်ိုင်ေသာ်လည်း 

ေရစိေုနေသာ သစ်သား၊ ေရစိေုနေသာ ဝါးလုံးတိုမှာ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်ကူးိုင်၊ ဓာတ်လိုက်ိုင်ေပသည်။ 

သိုြဖစ်၍လည်း  ဓာတ်လိုက်မ အ ရာယ်မှာ 

မိုးရာသတွီင်  အြဖစ်များေကာင်း ေတွရိှကရေပမည်။ 

ယခုလုိ မုိးရာသီ၌သွားသတိ၊ လာသတိြဖင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ကုိကည့်ကရန်၊      ေနေရာညပါဓာတ်လုိက်မ  

အ ရာယ်ကိုသတိထားရန်     လိုအပ်ပါသည်။ 

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်း၍ မိမိတို ရပ်ကွက်၊ မိမိတို 

မိုးရာသီလ ပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မ အ ရာယ်များ

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု လ ပ်စစ်အ ရာယ်မှ    ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ကပါ။ ေရထတွဲင် ေမ ေပွး၊ ေမ ေဟာက် 

ေတွရိှေသာ်လည်း ကုိက်ချင်မှ ကုိက်ပါမည်။ ေဝးပါ 

က ေြခာက်လှန်၍ ရိင်ုေကာင်းပါသည်။ ကိက်ုလ င် 

လည်း တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိသုာကိက်ုမည်ြဖစ်ပီး 

ကိုက်ပီးပါက  ထွက်ေြပးမည်ြဖစ်သလိ ု  ဝိုင်းဝန်း 

ုိက်ှက်ပါကလည်းရေပသည်။   သံုးေလးေယာက် 

ဆက်ကိုက်ေလ့မရှိပါ။ 

ေရထဲမှြဖတ်သန်းသွားလာသူ

ဓာတ်လိုက်မည်

သိုေသာ်   ေရထဲသိုဓာတ်ကိးြပတ်ကျေနပီး 

သက်ဆိင်ုရာမိနယ် လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးမှ မသရိှိ၍ 

ဓာတ်အားြဖတ်ေတာက်ထားြခင်း       မရှိသည့် 

(ဓာတ်အားရှိေနသည့်)ဓာတ်ကိးေကာင့ ်  ေရြပင ်

တစ်ခုလုံး  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဝင်ေနမည်ြဖစ်ရာ 

ထိုေရထဲသို  ဆင်းမိသူ၊      ထိုေရထဲမှြဖတ်သန်း 

သွားလာသူ၊ လူများသာမက က ဲ၊ ွား၊ ေခွး စသည့် 

တိရစ ာန်များပါ ဓာတ်လိုက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပတ်ကျေသာဓာတ်ကိးေကာင့်   လ ပ်စစ် 

ဓာတ်ရှိေနသည့် ေရထဲဆင်းမိ၍ ဓာတ်လိုက်ေနသူ 

ကိ ုေြမြပင်ေပ ရိှ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ကယ်တင် 

ရန်အတွက်လှမ်းဆဲွပါက ကယ်တင်သ ူေြမြပင်ေပ ရိှ 

ပုဂ ိလ်ကိုပါ ဓာတ်လိုက်မည်ြဖစ်သည်။ ဓာတ်အား 

စီးဝင်ေနသည့် (လ ပ်စစ်ဓာတ်ရှိေနသည့်) ေရြပင ်

ထဲသို   ဆင်းမိသမ     လူဦးေရအကန်အသတ်မရှိ၊ 

မျက်ှာကီးငယ်မေရး   ဓာတ်လိုက်ခံရမည်ြဖစ်ရာ 

အလွန်အ ရာယ် များလှေပသည်။

အထူးသြဖင့်   ရန်ကုန်မိရှိတိုက်ခန်းများ၌ 

ေရေမာ်တာကိ ုေနာက်ေဖးလမ်းကားတွင်ထားေလ ့

ရှိရာ       ေမာ်တာများထ ဲ ေရဝင်ေရာက်ေနပါက 

ေရေမာ်တာများကိုမဖွင့်သင့်ပါ။    အ ရာယ်များပါ 

သည်။

ေရကီးေရလ ံေနချနိ်   မိုးရာသွန်း၍စိုစွတ်ေန

ေသာအချန်ိတုိတွင် သွားလာရာ၌ဓာတ်တုိင်များကုိ

အားြပကိုင်တွယ်ြခင်း၊        ရပ်ကွက်အတွင်းရှ ိ

ထရန်စေဖာ်မာများကိ ု     ကာရံထားေသာ ခံဝင်း 

အတွင်းသို   ဝင်ေရာက်ြခင်း၊    အဝတ်လှန်းြခင်း၊ 

အနီးအနား၌ ကေလးများ ေဆာ့ကစားြခင်းတိုကိ ု

ေရှာင်က်တားဆီးကရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

မိုးရာသတွီင်လ ပ်စစ်အ ရာယ်(ဝါ)ဓာတ်လိက်ု 

မ အ ရာယ်ြဖစ်ပွားိုင်သြဖင့ ်  လ ပ်စစ်ဗဟုသုတ၊ 

လ ပ်စစ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်တုိ 

ကိ ုေလလ့ာသရိှိပီး သတြိဖင့ ်ေနထိင်ုသွားလာြခင်း 

ြဖင့ ်လ ပ်စစ်အ ရာယ်(ဝါ) ဓာတ်လိက်ုမ အ ရာယ်မှ 

“မိမိကုိယ်မိမိ ကာကွယ်ပါ”၊ “မိမ ိမိသားစုှင့်တကွ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  ကာကွယ်ပါ”ဟု    တိုက်တွန်း 

အသိေပးလိုက်ရပါေတာ့သည်။      ။

 ေမာင်ေမာင်ေကျာ်

ေနအိမ်ဝန်းကျင်၊ မိမိတိုေနအိမ်၌ေရဝင်ေနပါက၊ 

ေရြမပ်ေနပါက     လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲရာ၌ 

သတထိားရန်လိအုပ်ပါသည်။ ေနအမ်ိရိှ ေရေမာ်တာ 

လ ပ်စစ်ေရစပ်ုစက်၊ မီးအားြမင့စ်က်၊ အင်ဗာတာတုိ 

ေရနစ်ြမပ်ေနလ င်၊ ေရစိုေနလ င်အသုံးမြပကေစ 

လိပုါ၊ အသုံးမြပသင့ပ်ါ။  ၎င်းတိုကိ ု  သတမိထားဘ ဲ

အသုံးြပြခင်းြဖင့ ်ဓာတ်လိုက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍လ ပ်စစ်မီးခလုတ်၊ မီးေခါင်းများ၊ 

ပလပ်ေပါက်များ ေရဝင်နစ်ြမပ်ေနပါက၊ ေရစုိေနပါ 

က၊ ေရေငွများရှိေနပါက လ ပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲ 

ြခင်းမှ ေရှာင်က်ပါ။ ဧကန်မခုျ ဓာတ်လိက်ုတတ်ပါ 

သည်။ ေရစိေုနေသာ လက်များ၊ ေရစိေုနေသာေြမြပင်၊ 

ေရစိေုနေသာေက ြပား၊ သမတံလင်း၊ ေရစိေုနေသာ 

ဖိနပ်များစီး၍     လ ပ်စစ်မီးခလုတ်များဖွင့်ြခင်း၊ 

ပလပ်ေပါက်များတွင် ပလပ်ထိုးြခင်းတိုကိုလည်း 

မြပလပ်ုသင့ပ်ါ။ သတထိား၍ေရှာင်က်ကရပါမည်။ 

မိမိတိုအိမ်ေရှရှ ိ      ဓာတ်အားလိုင်းေပ သို 

သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များ  တင်ေနြခင်း၊   အုန်းလက် 

ြပတ်ကျြခင်း၊ တဗီွီအင်တာနာများ လကဲျြခင်းစသည့ ်

ကိစ များြဖစ်ေပ လာပါက   မိုးရာေနသည့်အချနိ်၊ 

ေရစိေုနသည့အ်ချန်ိတိုတွင်  ကိယ်ုတိင်ုဖယ်ရှားြခင်း၊ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ဖယ်ရှားေစြခင်း   လုံးဝ 

မလုပ်သင့်ပါ။ ဓာတ်လိုက်မ အ ရာယ် ြဖစ်ေပ ိုင် 

ပါသည်။ ထိကုဲသ့ိုေသာ အေြခအေနမျိး ေတွကံရပါ 

က သက်ဆိင်ုရာမိနယ် လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးများသို 

ြမန်ိုင်သမ  ြမန်ြမန်အေကာင်းကား၍ တာဝန်ရှိ 

သူများ လာေရာက်ရှင်းလင်းသည်ကိ ုစိတ်ရှည်စွာ  

ေစာင့်ဆိုင်းကေစလိုပါသည်။

လ ပ်စစ်အ ရာယ်မ ှကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်

ထရန်စေဖာ်မာများ   ေရဝင်နစ်ြမပ်ြခင်း၊ 

ဓာတ်တိင်ုများ  ေရထကဲျေရာက်ေနြခင်း၊   ေလြပင်း 

တိုက်ခတ်မ ေကာင့်  ဓာတ်ကိးများ  ြပတ်ကျြခင်း၊ 

လက်လှမ်းမီေသာေနရာအထိ    ဓာတ်ကိးများ 

ေလျာ့ကျြခင်းတုိကုိ ေတွြမင်ပါကလည်း သက်ဆိင်ု 

ရာ မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးများသို   အြမန် 

ဆက်သွယ်အေကာင်းကားြခင်းြဖင့ ်သင်ှင့်  သင့် 

ဓာတ်လိက်ုမ အ ရာယ်မှာ မိုးရာသတွီင်အြဖစ်များေကာင်း ေတွရိှ 

ကရေပမည်။ ယခုလိုမိုးရာသီ၌ သွားသတိ၊ လာသတိြဖင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ကိုကည့်ကရန်၊ ေနေရာညပါ ဓာတ်လိုက်မ အ ရာယ်ကို  သတိ 

ထားရန်  လိအုပ်ပါသည်။  မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်း၍  မမိတိိုရပ်ကွက်၊ 

မမိတိိုေနအမ်ိဝန်းကျင်၊ မမိတိိုေနအမ်ိ၌ေရဝင်ေနပါက၊ ေရြမပ်ေနပါက     

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲရာ၌ သတိထားရန်လိုအပ်



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကိုင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်
တစ်မျိးမျိးထုတ်ေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စီမံချက်ြဖင့်  ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊  ကွင်းဆင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား 
(၃-၅-၂၀၂၁)မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ
ပါသည်။ 

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 
ေနထုိင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 
များတွင်လည်းေကာင်း တရားဝင်ထုတ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အား (၁-၄-၂၀၂၂) 
ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့် ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင်)အစား ေထာက်ခံစာ 
များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတကုိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 
တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာ

ဘားအံ   ဇွန်    ၂၇

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း(ဘားအ)ံ၏   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်တွင်   ပထမှစ် 

သင်တန်းကိ ုတက်ေရာက်ကမည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်    ကိဆိုပွဲ 

အခမ်းအနားကို  ဇွန်   ၂၇ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီခန်က  အဆိုပါ 

ေကျာင်း ှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌    ကျင်းပ 

သည်။

ေြပာကား

ေမာင်မယ်သစ်လွင် ကိဆိုပွဲ 

တွင် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်

ဦးေစာြမင့ဦ်းက  စက်မ က  ဖံွဖိး 

တိုးတက်ရန် က မ်းကျင်လပ်ုသား 

ှင့်   အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များ 

အများအြပား လိုအပ်လျက်ရှိပီး 

ယခုပထမှစ်      သင်တန်း 

တက်ေရာက်ကမည့ ် ေမာင်မယ ်

သစ်လွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များသည် အနာဂတ်တွင် အားကိုး 

အားထားြပရသည့်     လူငယ် 

လရူယ်များ ြဖစ်ကေစလိေုကာင်း 

ေြပာကားပီး      ေကျာင်းအုပ ်

 ကမ ာေလာက၊ကမ ာေလာက၊ ဆိုသည်ကလ င် 

  ဘ၀များစွာ၊ ေပါင်းစုပါလျက်

  ချမ်းသာဆင်းရဲ၊ အတူတွဲကာ

  အံခဲုန်းကန်၊ သတ ိမာန်ြဖင့်

  ရှင်သန်လ ပ်ရှား၊ ေနထိုင်သွားဖို

  စွမ်းအားြဖည့်သည့် ေနရာကိ ု…..။

 ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး၊   ေြမာ်ေတွးမှန်းေန

  အရက်ေက လည်း၊ ခက်ေဝုမျစ်

  ြမပုရစ်ကို၊ သစ်ကာအလှ

  ဆင်ြပသလို၊ အပင်ကိုြဖတ်

  ကိုင်းကိုသပ်လည်း၊    

  ေနာက်ထပ်အတက်

  ရှင်သန်ထွက်ပီး၊ 

  ပွားလျက်ရှိမဲ ထုံးစံမှာ ……။

  သမဝါယမများကသမဝါယမများက၊ စီးပွားလူမ 

  ေရှး တိုးတက်၊ ေဆာင်ရက်စီမံ

  အေြခခံ၍၊ ဆ တူသူ

  လူအချင်းချင်း၊  

  ေပါင်းစည်းြခင်းြဖင့်

  မယွင်းဧကန်၊ ြမင့်မားရန်တွက် 

  ဖန်တီးေဖာ်ထုတ်ေပးိုင်ရန် …..။

  တည်ေဆာက်ေပးပါတည်ေဆာက်ေပးပါ၊ ေတွးေခ ယူဆ

  ြမင့်မားကသည့်၊ သမဝါယမ

  စနစ်လှြဖင့်၊ ေလာကြမင်ကွင်း

  အေမှာင်ခွင်းလျက် ၊ လင်းလက်ထာ၀ရ 

  အလှေဝြဖာ၊ ပေဒသာသို

  ကမ ာပီတိ ြဖစ်ပါေစ …….။

  ကမ ာေလာက ပိေုကာင်းေစ ……..။

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (ဘားအံ)ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲ ကျင်းပ

ဆရာမကီးက သင်ကား၊ သင်ယူ 

မ   အေြခအေနများကို ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ကရင်ြပည်နယ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦး၊ ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီး 

ချပ် ေဒ ခင်ေဆွထွန်းှင့်  ကရင် 

ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲဝင်များက 

ပထမှစ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များအတွက်   ကရင်ြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲမှ   ေထာက်ပံ့ေသာ 

ေငကွျပ်  ၁၂၂၀၀၀၀၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပညာသင်ှစ်တွင်      အစိုးရ 

နည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ေအာင်ြမင်သမူျားအနက်မှ ြမန်မာ 

တစ်ုိင်ငံလံုး လ ပ်စစ်နည်းပညာ 

သင်တန်းအတွက်    ပထမဆုရရှ ိ

ခဲ့ေသာ  ေကျာင်းသားတစ်ဦးှင့ ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်တွင် 

ထူးခ န်စွာ   ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ဂုဏ်ြပဆုများ    ေပးအပ်ကပီး 

ပထမှစ်       ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများက   ယ်ေကျးမ  

အကအလှများြဖင့ ်   သီဆိုကြပ 

ေဖျာ်ေြဖကသည်။

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ

ယင်းေနာက်     ြပည်နယ်  

ဝန်ကီးချပ်ှင့် အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက ်   လာသူများသည ်

ပထမှစ်        ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ေမာင်မယ်သစ်လွင ်

များအား  ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ

အားေပးစကားများ ေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

         ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကမ ာေလာက ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး

သမဝါယမများက တည်ေဆာက်ေပး

ခက်ေဇာ်

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်

အထိခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၇

ေနြပည်ေတာ်၊   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးေအာက်ပိင်ုး၊ မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီးတိုတွင ်       ေနရာ

ကျဲကျဲ၊    ပဲခူးတုိငး်ေဒသကီး၊

ရှမ်းြပည်နယ်  (ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်

အေရှပိုင်း)၊  ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ်

ကယားြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာ 

စိပ်စိပ်ှင့်  ကျန်တုိင်းေဒသကီး 

ှင့်  ြပည်နယ်တိုတွင်  ေနရာ 

အှံအြပား  မိုးထစ်ချန်းရာပီး

တနသ  ာရီ     တိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင် ေနရာကွက်၍  မိုးကီး 

ိုင်သည်။   ရာရန်ရာ န်းြပည့် 

ြဖစ်သည်။                  မိုး/ဇလ



ဇွန် ၂၈၊   ၂၀၂၂

ထားဝယ် ဇွန် ၂၇

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  ဦးြမတ်ကုိ 

သည်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများှင့်အတူ ဌာန 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ  လိုက်ပါလျက ်ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းက  ေလာငး်လံုးမိနယ်  အေထွေထွ 

အုပ်ချပ ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ေလာင်းလုံးေဒသအတွင်း ဖံွဖိးေရးလပ်ုငန်းေဆာင် 

ရက်ိုင်ရန်အတွက် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရပ်ကွက်/

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊  ရပ်မိရပ်ဖများှင့ ်

ေတွဆုံသည်။

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်      ဦးြမတ်ကိုက 

ေလာင်းလုံးမိနယ်သည်  စီးပွားအချက်အချာကျေသာ 

ေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွအေနြဖင့ ် ေလာင်းလုံးေဒသအတွင်း  စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးမ ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ၊          

လ ပ်စစ်မီးရရိှေရးလုပ်ငန်းများ ကိးစားေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ လငူယ်လရူယ်များ အသပိညာ   

တိုးတက်လာေအာင်     သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား 

အေနြဖင့် ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်လုိအပ်ေကာင်း၊  ေလာင်းလုံးေဒသ ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာမှ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များှင့ ် 

အလုပ်အကိုင်အခွင့ ်အလမ်းများ ရရှိလာမှာြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေဒသအတွင်းရိှ  ပင်လယ်ကမ်းေြခများတွင် 

ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲေဆာင်ိုင် 

သည့် အပန်းေြဖကမ်းေြခများစွာရိှေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍   တုိငး်ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

ပညာေရးဌာနမှ ဆရာ ဆရာမများအား သီးြခား 

ေတွဆု၍ံ အားေပးစကားေြပာကားပီး ကံေတွေနရ 

ေသာ အခက်အခဲများအား သက်ဆိုင်ရာတာဝန ်

ရှိသူများှင့ ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                        တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မုံရာ ဇွန် ၂၇

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

အမှတ်စ် (၅/၂၀၂၂) ကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွုံး အစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင် ကျင်းပသည်။

သီးှံမျိးစုံြဖစ်ထွန်း

တိုင်းေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ေကာ်မတီဥက    တုိငး်ေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ေကျာ်က 

စစ်ကိုင်းတိုင်း  ေဒသကီးသည ်

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ေကာင်း 

မွန်ြခင်း၊    စိုက်ပျိးရန်အတွက် 

ေြမေနရာများ  ကျယ်ဝနး်ြခငး်၊ 

လုပ်သား အလွယ်တကူရရှိြခင်း 

ေကာင့ ် သီးံှမျိးစုြံဖစ်ထွန်းေသာ  

တုိင်းေဒသကီးတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၏ အဓကိ 

စီးပွားေရးသည် စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ရင်းီှးြမပ်ံှသမူျားကိ ု

သတင်းအချက်အလက်ေပးုိင ်

ရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင် 

ရက်ထားကရန်လိုအပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်များှင့ ်  တိုင်း 

ေဒသကီး      ရင်းှီးြမပ်ှံမ     

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များက ရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက် 

၍ အေထွေထွ ေဆွးေွးတင်ြပ 

ကသည်။ 

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က ေဆွးေွးတင်ြပ 

ချက်များအေပ   လိအုပ်သည်များ 

ကို ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ ်ေဆာင် 

ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

လူငယ်လူရယ်များ အသိပညာတိုးတက်လာေအာင ်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သတင်းအချက်အလက်ေပးိုင်ရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်

ြမစ်ကီးနား ဇွန် ၂၇

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသံုးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးေန  အထမ်ိး 

အမှတ် ြမစ်ကီးနားမိနယ်အတွငး်ရှိ လူငယ်ြပစု 

ပျိးေထာင်ေရးှင့် မူးယစ်ေဆးြဖတ်စခန်းခုနစ်ခုမ ှ

ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ 

ဗိလ်ုလပဲွုကိ ုယမန်ေနညေန ၃ နာရကီ ြမစ်ကီးနားမိ 

မန်ခန်ိရပ်ကွက် ေဘာလုံးကွင်း၌ ကျင်းပရာ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်အားေပးခဲ့ကသည်။

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်

ဆက်လက်၍ ဆုရအသင်းများအား  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်၊   ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်  တရား 

သူကီးချပ်၊    ြပည်နယ်စီးပွားေရးရာဝန်ကီး၊ 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီးှင့်   တာဝန်ရှိသူတိုက 

ဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

အဆိုပါ ေဘာလုံးပိင်ပွဲကို ြမစ်ကီးနားမိနယ ်

အတွင်းရှိ လူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့် မူးယစ် 

ေဆးြဖတ်စခန်းခုနစ်ခုမှ    တာဝန်ရှိသူများက          

ေဘာလုံးပိင်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ  ဖွဲစည်းပီး 

အားကစားြဖင့် မူးယစ်ရန်စွယ်ကို တွန်းလှန်ကစို 

ေဆာင်ပုဒ်ြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါး

အလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်

ေရးေန  အထမ်ိးအမှတ်အြဖစ် ဇွန် ၁၃ ရက်မှစတင်၍ 

ေဘာလုံးအသင်း ခုနစ်သင်းြဖင့် ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။           ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ကချင်မူးယစ်ေဆးြဖတ်စခန်းများမှ ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် ေဘာလုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ

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

ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ သတင်းများ”ှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုး၊ ဖက်စ်ဖန်ုးှင့ ်အီးေမးလ်လပ်ိစာ 

တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၃

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၄၀၄၃၃၉၉၆၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၆ 

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeinfo@gmail.com

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

ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “ကုန်သွယ်မ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှေငွေကးေတာင်းခံမ သတင်းများ”ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုကိ ုလုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၁

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၆၉၉၆၁၁၁၁၆

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၇

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeoffice@gmail.com

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ  ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ငါးေပမှ ရှစ်ေပခန်ရှိိုင ်

သည်။                                                                                မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၇

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်         ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်

မုတ်သုံေလအားအနည်းငယ်မ ှအားအသင့်အတင့် ရှိေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိင်ုးတက သိလ်ုတွင် အထူးြပဘာသာရပ်ေပါင်းစု ံပိက်ုေကျာ်ြခင်း၊ 

စားပွဲတင်တင်းနစ်ှင့် ကက်ေတာင်ိုက်ပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
စစ်ကိုင်း     ဇွန်     ၂၇

စစ်ကိင်ုးတက သိလ်ုတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်  အထူးြပဘာသာရပ်ေပါင်းစု ံ

အမျိးသား/ အမျိးသမီး ပိက်ုေကျာ်ြခင်း၊ စားပဲွတင်တင်းနစ်ှင့ ်ကက်ေတာင်ိက်ုပိင်ပဲွ 

ဖွင့်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါတက သိုလ်ရှိ မိုးလုံေလလု ံအားကစားခန်းမ 

အတွင်း ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတက သိုလ်ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအးက 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် အားကစားလ ပ်ရှားြခင်းြဖင့် ခ ာကုိယ်ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်မ အြပင်  စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အချင်းချင်း 

စည်းလုံးညီွတ်မ ရရှိကာ   ချစ်ခင်ရင်းှီးလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်နည်းအားြဖင့ ်

အားကစားလ ပ်ရှားြခင်းြဖင့်  ကျန်းမာေရးအတွက်  အေထာက်အကူြပေပးမှာြဖစ် 

ေကာငး်၊ ကျနး်မာေရးေကာင်မွန်မှသာ မိမိတုိ၏ ဝါသနာ၊ ဆ ၊ ရည်မှန်းချက်များ                 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်မှာြဖစ်ေကာင်း၊  ပိင်ပွဲများကို  အားကစား 

စိတ်ဓာတ်အြပည့်ြဖင့် ယှ်ပိင်ကစားသွားကရန် အထူးမှာကားလုိေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

တက်ေရာက်

အားကစားပိင်ပွဲများဖွင့်ပွ ဲအမျိးသားပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲတွင ်သတ ေဗဒှင့် 

ူပေဗဒ ဘာသာရပ်အသင်းတို စတင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး  ပါေမာက ချပ်ှင့်  ဌာနမှး 

(ပါေမာက )များ၊ သင်ကားေရး ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ 

အားကစားသမားများ တက်ေရာက်ေကာင်း သိရသည်။               ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုစံာအပ်ုစင် စာအပ်ုအြမင်က  တွင် စာအပ်ုထတ်ုေဝသမူျား၊ စာအပ်ုြဖန်ချသိမူျား၊ စာေရးဆရာများ၏ ထတ်ုေဝေသာ စာအပ်ု 

များကိ ုစာဖတ်ပရသိတ်များ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သရိှိေလလ့ာ ဖတ် ိင်ုရန်အတွက် စစုည်းေဖာ်ြပေပးလိက်ုပါသည်။ (စာတည်း)

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၇

ဒွတ ေပါင်မင်းကီးှင့ ်ကမ ာ့အေမွအှစ်စာရင်းဝင ်သေရေခတ ရာ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  

စာေပဗမိာန်က စာေပဗမိာန်စာမဆူ ုသတုပေဒသာ(ဝဇိ ာ) ပထမဆရုရိှ 

သည့် စာေရးဆရာမ ယ်ယ်မွန်(ေရှးေဟာင်းသုေတသန)၏ “ဒွတ ေပါင် 

မင်းကီးှင့် ကမ ာ့အေမွအှစ်စာရင်းဝင် သေရေခတ ရာ” စာအုပ်ကို 

ေရာင်းေဈး ကျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင် အေရှေတာင်အာရှရိှ မိေဟာင်းကီးများအနက် 

သက်တမ်းအရှည်ကာဆုံး မိေဟာင်းြဖစ်သည့်အြပင ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အေစာဆုံးမိြပိင်ုငလံည်းြဖစ်သည့ ်ပျမိေဟာင်းကီးများအေကာင်း 

သေုတသနြပေရးသားထားသည်။ ဒွတ ေပါင်မင်းကီးတည်ခ့ဲေသာ ဘုရား 

များ၊ ပျတို၏ ဘာသာေရး၊ ယ်ေကျးမ ၊ အပ်ုချပ်ေရးှင့ ်တရားစရီင်ေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရး၊ ပျဒဂ   ါး၊ သေရေခတ ရာဒဂ   ါး၊ 

ေြမအိုး၊ အုတ်ခဲ၊ တံဆိပ်တုံးများ၊ ေြမေဆးတံ၊  ပျပုတီးေစ့၊ အုတ်ခွက် 

ဆင်းတုများ၊    ပျေခတ်အုပညာ၊  ေရှးေဟာင်းကမ ည်းစာများ၊ 

ေကျာက်ဆစ်လက်ရာများ၊ ဗဒု ဘာသာ၊ ဟိ ဘာသာဆိင်ုရာပ်ုတမုျား၊ 

ပရိေဘာဂအသုံးအေဆာင ် စသည်တိုအြပင ် ကမ ာ့အေမွအှစ်စံ န်း 

များှင့် ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကုိ ြပည့်ြပည့်စံုစံု တင်ြပထားပါ 

သည်။ ထိုြပင် ပျလူမျိးတိုသည် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းှင့် ထည်ဝါစွာ 

ေနထုိင်ခ့ဲကပံုများကုိ ကျမ်းကုိးစာရင်း၊ ေရာင်စံုဓာတ်ပံုများ၊ ေြမပုံများ 

ှင့တ်ကွ သေုတသနြပကာ  ေရးဖဲွထားေသာ စာအပ်ုေကာင်းတစ်အပ်ု 

ြဖစ်ပါသည်။

ကဗျာေကာက်သင်းေကာက်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇

ဇင်ေယာ်(မာန်)  စစီ်ြပစထုား 

သည့်  ဗုဒ  ဓမ  လမ်း လူငယ်ေတွ 

ေလ ာက်လှမ်းေစချင်ှင့်  လူငယ် 

လမ်း န်  ဗဒု ဘာသာေဆာင်းပါး 

များ  စုစည်းမ စာအုပ်ထွက်ရှိလာ 

သည်။

အဆိပုါ စာအပ်ုတွင် ဆရာေတာ် 

ကီးများြဖစ်ကေသာ  အဂ မဟာ 

ပ  ိတ အရှင်န မာလာဘိဝံသ၊ 

ရေဝွယ်(အင်းမ)၊ ဓမ ဓတူ  အရှင် 

ပညိဿရာဘိဝံသ၊   ဓမ ဒဿီှင့် 

ဗုဒ  ဓမ  လမ်း လူငယ်ေတွ ေလ ာက်လှမ်းေစချင်ှင့် 

လူငယ်လမ်း န် ဗုဒ ဘာသာေဆာင်းပါးများ စုစည်းမ  

စာအုပ်ြဖန်ချ ိ

အြခားလူပုဂ ိလ်စာေရးဆရာေတာ်ကီးများ၏  ဗုဒ ၏အဆုံးအမ 

လမ်း န်ေပးထားသည့် ေဆာင်းပါးများပါရှိသည်။ 

ယေနေခတ်လငူယ်များ ဤစာအပ်ုကိ ုဖတ် ြခင်းြဖင့ ်ဗဒု ဓမ အဆုံး 

အမများကိ ုလိက်ုနာပီး ယ်ေကျးကေစရန်၊ ေအာင်ြမင်တုိးတက် ေသာ 

ဘဝများကိ ုပိုင်ဆိုင်ိုင်ေစရန ်ရည်ရယ်ထုတ်ေဝြဖန်ချထိားသည်။

စာအုပ်ကို ေအဇက်စာေပ   အမှတ်(၂၁၉/ခ) ၃၆ လမ်း(အထက်) 

ေကျာက်တံတားမိနယ ်  ရန်ကုန်မိ    ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၀၄၁၄၆ မှ 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားေကာင်း သိရသည်။     ေကးမုံ

စာေပဗမိာန်က စာေရးဆရာ သရူေဇာ် ၏ “ကဗျာေကာက်သင်းေကာက်” 

(ပထမတဲွ)စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက် 

ရှိသည်။

ကဗျာရှင်၏ ကဗျာေရးသက် ှစ်(၆၀)အတွင်း ေရးဖဲွသကီုံးထားခဲ ့

ေသာ ကဗျာေလးများကိ ုစုစည်း၍ အသက်(၈၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ် ထုတ်ေဝထားသည့ ်အဆိုပါစာအုပ်တွင် ကဗျာပုဒ်ေရ ၁၆၈ ပုဒ် 

ပါဝင်သည်။

ယင်းကဗျာများတွင် ြမတ်ဗုဒ သို ပူေဇာ်ြခင်းကဗျာများ၊ အချစ် 

ကဗျာများ၊ ေကျးလက်ြမန်မာမ  ေတာဓေလ့ကဗျာများအြပင် ပတ်ဝန်းကျင် 

တွင် ကံေတွ၊ ြမင်ေတွရသည့ ်အြဖစ်အပျက်များကိ ုအေြခခံပီး ေရးဖဲွ 

ထားသည့် ကဗျာများပါဝင်သည်။ ကဗျာများကိ ုေတးထပ်၊ ေလးချိး၊ 

ေဒွးချိး၊ အချိးတွဲ၊ ေလးချိးတွဲ စသည့်စပ်လုံးမျိးစုံြဖင့ ်ကဗျာဆရာက 

အုပညာရသေြမာက်စွာ ခံစားသီကုံး ေရးဖွဲထားေပသည်။ ကဗျာကိ ု

တန်ဖုိးထား ချစ်ြမတ်ုိးသူ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် လက်မလ တ် 

သင့်သည့် ကဗျာစာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ ်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါစာအုပ်များကိ ု  အမှတ် ၅၂၉ - ၅၃၁  ကုန်သည်လမ်းရှ ိ

စာေပဗမိာန် စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ် 

(တ- ၅၅)  သေြပကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်

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

မ ေလးမိရှိ   စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆)ှင့် 

အမိမိရိှ စာေပဗိမာန်ကုိယ်စားလှယ်များထံတွင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူ 

ိင်ုေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁   ကန်ုသည် 

လမ်းရှိ     စာေပဗိမာန်    အေရာင်းဌာန(ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊  ၀၁-

၈၃၈၁၄၄၈) သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။         သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၇

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်    ြပည်နယ် 

အသီးသီးတုိ၌ သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ ့

ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊     ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လူမျိးမေရး 

ဘာသာမေရး   အသက်  ၄၀ အထက် 

ေဒသခံြပည်သူများ၊    အကျ်းသား  

အကျ်းသူများ၊    မသန်စွမ်းသူများ၊             

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ 

နာတာရှည်ေရာဂါအခံရိှသူများ၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးစခန်းများ၊ ယာယတီိက်ုပဲွေရှာင်စခန်း 

များအတွင်းရှိ ြပည်သူများ၊ အသက်(၅)

ှစ်မှ (၁၂)ှစ်အထက်    အေြခခံပညာ 

မလူတန်း၊ အလယ်တန်းှင့ ်အထက်တန်း 

အဆင့်  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ 

စသည့်   ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများ၊  ြပည်သူ  

ေဆးံုများမှ ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက  ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

ထိုးှံေပး

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တာေမွ 

မိနယ်ှင့် ရန်ကင်းမိနယ်တုိ၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၉၃၆ ဦး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရှိ     မိနယ်  ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခြံပည်သ ူ၁၀၇၅၈ ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ် 

ှင့်  ချင်းြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ   မိနယ် 

ခုနစ်မိနယ်တုိ၌ ေဒသခံြပည်သူ ၂၈၂၂ ဦး၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ခိုင် 

ခုနစ်ခုတိုမှ ေဒသခံြပည်သ ူ ၂၈၂၄ ဦးှင့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေတာင်ငူမိနယ်၌ 

ေဒသခြံပည်သ ူ၈၉ ဦးတိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက  ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး

ထိုအတူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

များကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ်  

၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၇၂၅၂ ဦး၊  ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ် ချင်းြပည ်

နယ်အတွင်းရှိ မိနယ် ရှစ်မိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ၅၇၆၅ ဦးတိုကိ ု

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများက  ြပည်သူ  

ေဆးံုများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊    ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင် ့ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ယင်းသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ု

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

များမှ  တာဝန်ရှိသူများက   သွားေရာက ်

ကည့် အားေပးပီး    လိုအပ်သည်များ 

ညိ  င်း   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။               

 သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

ပဲပုပ်၊  ပဲ၊  ေြပာင်း၊  သစ်သီးဝလံ၊ 

ပန်းမန်ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက် စသည့် 

ေတာင်ကီးေဒသထွက်ကုန်များသည ်  

ြဖ၊ နီ၊ ြပာ၊ ဝါအေရာင်စံုြဖင့်  လတ်ဆတ် 

ေနသည်။       ေတာင်ကီးေဈးအတွင်း 

ေဈးဖွင့်ချန်ိ နံနက်ခင်းမှသည ်ေဈးသိမ်း 

ချန်ိ ညေနပုိင်းအထိ ေရာင်းဝယ်လ ပ်ရှား 

မ များြဖင့ ်စည်ကားေနသည်မှာ   ေဒသ 

လမူ စီးပွားေဝစည်ဖံွဖိးမ ကိ ုလှစ်ဟြပသ 

ေနသကဲ့သိုပင်။

ေတာင်ကီးခိုင်ကိ ု   မိနယ်  ၁၀ 

မိနယ်ြဖင့်       ဖွဲစည်းထားသည်။ 

ေတာင်ကီးခိုင်အတွင်းရှိ     ြပည်သူ 

အများစုသည ်သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်ှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရက်များ စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့်     

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပကသည်။ 

“က န်ေတာ်တိုေဒသက    ငိမ်းချမ်း 

တယ်၊  ရာသီဥတုက  ေအးချမ်းသာယာ 

တယ်၊     သီးပင်စားပင်  ြဖစ်ထွန်းတယ်။   

ဒီိင်ုငရံဲ ဟင်းသီးဟင်းရက်၊ သစ်သီးဝလ ံ

ြပည်နယ်လိုေတာင ်      ဆိုလိုရတယ်။ 

အခုက စိုက်သမ ေရာင်း၊ စိုက်ိုင်ေလ 

အကျိးရိှေလဆိေုတာ ့ရာသမီြပတ် သီးံှ 

စိုက်ပျိးကတယ်။    ဒီလိုထွက်ကုန်ေတွ 

လွယ်လွယ်ကူက ူ   ေရာင်းချိုင်ေအာင ်

လမ်းေတွကလည်း        ေကာင်းတယ်။  

က န်ေတာ်တိုေဒသမှာ   လမ်းေကာင့ ်

ခရီးဖင့်တယ်ဆုိတာ မရိှေတာ့ပါဘူး” ဟ ု   

ေတာင်ကီးမိ ေဒသခ ံဦးခွန်ေမာင်ေကျာ် 

က ဆိုသည်။

ခိုင်အတွင်းရှိ ေတာင်ကီး၊ ရာငံ၊ 

ပင်ေလာင်း၊ ပင်းတယ၊ ဖယ်ခု၊ံ ေညာင်ေရ ၊ 

ရပ်ေစာက်၊ ကေလာ၊ ဆဆီိင်ုှင့ ်ဟိပုုံးမိ 

နယ်တိုမှ        ေဒသထွက်ကုန်များကိ ု

ေဈးကွက်အတွင်း      အချနိ်မီ  တင်ပို 

ေရာင်းချိုင်ရန်၊      ေဒသလူမ စီးပွားကိ ု   

အေထာက်အကြူပိင်ုရန်  လမ်းဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် ခိုင်အတွင်းရှ ိလမ်းကွန်ရက ်

များကိ ုအဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ခိုင်အတွင်းမ ှ       ေအးသာယာ-

ေညာင်ေရ -မိင်ုးေသာက်-နမ့ပ်န်-တုဟံုံး-

ပင်ေလာင်းလမ်းသည် ေအးသာယာမိမှ 

အစြပ၍ အင်းေလးကန် အေရှြခမ်းေဒသ 

ေဒသလူမ စီးပွားဖွံဖိးမ ကို အေထာက်အကူြပေနသည့် ေတာင်ကီးခိုင်မှ လမ်းကွန်ရက်များ
ေမရတနာ

ေတာင်ေလးလုံး-ေရပူ-ေခါင်တိုင်လမ်း။

များကို      ြဖတ်သန်းချတိ်ဆက်ကာ 

ပင်ေလာင်းမိအထိ    သွားလာုိင်သည့်    

လမ်းပိုင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။      ေဒသခံ 

ြပည်သူများအေနြဖင့်   ပိုမိုအဆင်ေြပ  

လွယ်ကစွူာ        သွားလာအသုံးြပိင်ုရန် 

ေအးသာယာ-ေညာင်ေရ -မုိင်းေသာက်-

နမ့ပ်န်-တုဟံုံး-ပင်ေလာင်းလမ်း    အဆင့် 

ြမင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု     လမ်းဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့ ် ယခ ု ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာ 

ှစ်တွင် ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည်။

“ဒဘီ  ာှစ်မှာ ြပည်နယ်ရန်ပုေံငနွဲ  

ကတ ရာ      ကွန်ကရစ် (AC)  ခင်းြခင်း 

ငါးဖာလံု၊ ၁၈ ေပအကျယ် ကတ ရာလမ်း 

ချဲခင်းြခင်း      တစ်မိုင်ေြခာက်ဖာလုံ၊ 

မျက်ကွယ်ကုန်းြဖတ်တာ ေြခာက်ဖာလံု၊ 

လမ်းပခုံးြပြပင်တာ ငါးဖာလုံ၊ ေပ ၅၀ 

ေအာက် သံကူကွန်ကရစ်တံတားနဲ ေရပ န် 

တည်ေဆာက်တာ ှစ်စင်း၊   တံတားချဲ 

တာ သုံးစင်းနဲ  သာမန်ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိး 

တာ     စတဲလ့ပ်ုငန်းေတ ွ ေဆာင်ရက်သွား 

မယ်။     ဒီလုပ်ငန်းပီးစီးတဲ့အချနိ်မှာ 

ကတ ရာကွန်ကရစ် (AC)လမ်း ငါးဖာလံု၊ 

ကတ ရာလမ်း    ၅၆ မိုင်  ၇ ဖာလုံ    

စုစုေပါင်း    ၅၇ မိုင် ၄ ဖာလုံအရှည်ရှိပီး 

Paved Ratio ၁၀၀ : ၀ ၊ Width Ratio 

၅၉ : ၄၁ အထိ   တိုးတက်လာမှာြဖစ်ပါ 

တယ်” ဟု  ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) 

လမ်းဦးစီးဌာနမှ     န်ကားေရးမှး 

ဦးသူရေဇာ်က ေြပာသည်။

ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာနသည ်ပီးခဲ့ 

သည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်   ေအာက်တိုဘာလမှ 

၂၀၂၂ ခုှစ်  မတ်လအထိ    ေြခာက်လ 

ဘ  ာှစ်အတွင်း      ေအးသာယာ-

ေညာင်ေရ -မိင်ုးေသာက်-နမ့ပ်န်-တုဟံုံး-

ပင်ေလာင်းလမ်း       အဆင့်ြမင့်တင်မ  

အေနြဖင့ ် ၁၈ ေပအကျယ်  ဒအုေြခခလံ ာ 

ချဲခင်းြခင်း တစ်မုိင် ှစ်ဖာလံု၊ ကတ ရာလမ်း 

နိမ့်ြမင့်ညိ၍   ေရပိတ်လ ာေလာင်းြခင်း 

တစ်မိင်ု ှစ်ဖာလု၊ံ ေကျာက်ေတာင် မိင်ုးခဲွ 

၍ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၀၂  ေပ၊ လမ်းေကွ 

များအား             ဒုအေြခခံလ ာချဲြခင်း 

ှစ်မိုင် ှစ်ဖာလုံ၊    မျက်ကွယ်ေကွများ 

ချဲထွင်ြခင်း  ေြခာက်ဖာလုံှင့ ်   သာမန် 

ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း  စသည့လ်ပ်ုငန်း 

များကိ ုြပည်နယ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

“က န်ေတာ်တို      ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)အတွင်းမှာရှိတဲ ့အင်းေလး 

ေဒသဟာ ြပည်တွင်းြပည်ပ ခရီးသွားေတ ွ

လာေရာက်လည်ပတ်မ များသလိ ုဒေီဒသ 

က စုိက်ပျိးသီးံှထွက်ရိှတ့ဲ ေဒသြဖစ်တ့ဲ 

အတွက် အင်းေလးေဒသရဲ ဘယ်ေနရာကိ ု

မဆို အဆင်ေြပေြပ ချတိ်ဆက်သွားလာ 

ိင်ုဖို အဓကိထား ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်   အင်းေလးကန် အေနာက် 

ပတ်လမ်းတစ်ခုြဖစ်တဲ ့   ေတာင်ကီးမိ 

နယ်ထဲက ေတာင်ေလးလံုးရာနဲ   ေညာင်ေရ  

မိနယ်ထကဲ ေခါင်တိင်ုရာကိ ုဆက်သွယ် 

တဲ့  ေဒသအကျိးြပ   ေတာင်ေလးလုံး-

ေရပူ-ေခါင်တိုင်     လမ်းပိုင်းကိုလည်း 

ဒဘီ  ာှစ်မှာ    ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” 

ဟု     န်ကားေရးမှး   ဦးသူရေဇာ်က 

ေြပာသည်။

ေတာင်ေလးလုံး-ေရပူ-ေခါင်တိုင် 

လမ်းပုိင်း အဆင့်ြမင့်တင်မ အေနြဖင့် ၁၈ 

ေပ အကျယ် ကတ ရာလမ်းချဲခင်းြခင်း 

ေလးဖာလုံ၊   ကတ ရာလမ်းနိမ့်ြမင့်ညိ 

ေရပိတ်လ ာေလာင်းြခင်း    ငါးဖာလုံ၊   

လမ်းပခုံးြပြပင်ြခင်း   ေြခာက်ဖာလုံ၊     

တံတားချဲြခင်း တစ်စင်းှင့်      သာမန် 

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ယခဘု  ာှစ်အတွင်း လမ်းဦးစီးဌာနက 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

လမ်းဦးစီးဌာနသည ်     ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ခရီးသွားများ သွားလာမ များသည့ ်

ေညာင်ေရ မိနယ်   အင်းေလးေဒသှင့ ်

ကေလာမိနယ ်      ေအာင်ပန်းမိကိ ု

အနီးဆုံး ဆက်သွယ်သွားေရာက်ိင်ုမည့ ်

ေအာင်ပန်း-ပင်မီှ-အင်းတန်ိလမ်း အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိလည်း ယခု 

ဘ  ာှစ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေအာင်ပန်းမိမှ    အင်းတိန်သို 

မိတ ီလာ  - ေတာင်ကီး - ကျိင်းတုံ - 

တာချလီိတ်လမ်း (မိုင်တိုင်- ၉၉/၂) မှ 

တစ်ဆင့် ေတာင်ေလးလံုး-ေရပူ-ေခါင်တုိင် 

လမ်း၊   ေခါင်တိုင်  -   အင်းတိန်လမ်းမှ 

သွားပါက             စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ေအာင်ပန်း-ပင်မှီ-အင်းတိန်လမ်း။

ေတာင်ကီးခိင်ုအတွင်းရိှ ေတာင်ကီး၊ ရာင၊ံ ပင်ေလာင်း၊ ပင်းတယ၊ ဖယ်ခု၊ံ ေညာင်ေရ ၊ 

ရပ်ေစာက်၊ ကေလာ၊ ဆီဆိုင်ှင့် ဟိုပုံးမိနယ်တိုမှ ေဒသထွက်ကုန်များကို ေဈးကွက် 

အတွင်း အချန်ိမတီင်ပိုေရာင်းချိင်ုရန်၊ ေဒသလမူ စီးပွားကိ ု အေထာက်အကူြပိင်ုရန်  

လမ်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ခိင်ုအတွင်းရိှ လမ်းကွန်ရက်များကိ ုအဆင့်ြမင့တ်င် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိ

ေအးသာယာ-ေညာင်ေရ -မိုင်းေသာက-်နမ့်ပန်-တုံဟုံး-ပင်ေလာင်းလမ်း။
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  စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

၄၃/၀ မိုင်ခန်        ရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

မိတ ီလာ- ေတာင် ကီး - ကျိင ်းတုံ 

-တာချလီိတ်လမ်း       ေအာင်ပန်းမိ  

မိုင်တိုင်- ၇၇/၄ မှတစ်ဆင့် ေအာင်ပန်း-

ပင်မှီ-နန်းုတ်-အင်းတိန်လမ်းမှသွားပါ 

က ၂၁/၂ မိုင်    သွားရသည့်အတွက ်

မိင်ုအားြဖင့ ်၂၂/၀ မိင်ုခန်   သက်သာသွား 

မည်ြဖစ်သည်။

ယခုဘ  ာှစ်တွင် ေအာင်ပန်း-

ပင်မှီ-အင်းတိန်လမ်း  အဆင့်ြမင့်တင ်

ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု         ြပည်ေထာင်စ/ု

ြပည်နယ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ကတ ရာလမ်းသစ် 

ခင်းြခင်း  ေြခာက်မိုင ်၁ ဒသမ ၅ ဖာလုံ၊ 

မျက်ကွယ်ကုန်းြဖတ်ြခင်း ှစ်မုိင်၊ တံတား 

ချဲြခင်း ေြခာက်စင်းှင့ ်   သာမန်ြပင်ဆင် 

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်သည်။

အဆိုပါလမ်းပိုင်းအား ပီးခဲ့သည့ ်

၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ 

ခှုစ် မတ်လအထ ိေြခာက်လဘ  ာှစ် 

အတွင်း     ကတ ရာလမ်းသစ်ခင်းြခင်း 

တစ်မိင်ု တစ်ဖာလု၊ံ ေြမသားတာေပါင်ချဲ 

ြခင်း တစ်မိုင် ခုနစ်ဖာလုံ၊   အမာခံလမ်း 

ြပြပင်ြခင်း ေြခာက်မုိင် ှစ်ဖာလံု၊  တံတား 

ချ်းကပ်လမ်းတည်ေဆာက်ြခင်း တစ်စင်း၊    

ေပ ၅၀ ေအာက်    သကံကွူန်ကရစ်တတံား 

ှင့ ်ေရပ န်တည်ေဆာက်ြခင်း ှစ်စင်းှင့်  

သာမန်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

များကိ ုလမ်းဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုအတူ ေတာင်ကီးခိုင်အတွင်းရှ ိ

ဟိုပုံးမိနယ ် (ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်ရေဒသ) ှင့် လိွင်လင်ခုိင်အတွင်းရိှ 

လိွင်လင်မိနယ် ပင်လံုမိတုိကုိ ဆက်သွယ် 

ထားသည့် ေကျာက်တန်း - ဖက်နမ် - 

ပင်လုလံမ်း အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း 

များကိ ုယခဘု  ာှစ်အတွင်း လမ်းဦးစီး 

ဌာနက ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာှစ ်တွင ် 

ေကျာက်တန်း - ဖက်နမ် - ပင်လုံလမ်း 

အဆင့်ြမင့်တင်မ အေနြဖင့်    ေကျာက်စ ီ

ေရေြမာင်းှင့ ် Toe Wall တည်ေဆာက် 

ြခင်း ၅၀၇၉ ေပ၊  လမ်းအဂ   ါရပ်ှင့်အညီ 

ယာ်အ ရာယ်/လမ်းအ ရာယ် ကင်းရှင်း 

ေစရန် ကီလိုမီတာတိုင/် Road Sign / 

လမ်းနယ်တိင်ုများ စိက်ုထြူခင်း ၃၈၄ တိင်ု 

ှင့်   ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှ ိ

သည်။

“ဒီလမ်းဟာ ထမ်ဆမ်း - ေကျာက်တန်း 

လမ်းမှတစ်ဆင့ ် အာရှ/အာဆယီ ံလမ်းမ 

ကီးေတြွဖစ်တဲ ့ မတိ ီလာ - ေတာင်ကီး- 

ကျိင်းတုံ - တာချလီိတ်လမ်း(AH-2) 

လမ်းမကီး   မိုင်တိုင်  ၁၄၀/၂ မိုင်နဲ  

လွိင်လင် - ပန်ေကတု - သီေပါလမ်း 

(AH-111)လမ်းမကီး မိုင်တိုင် ၆/၄ မိုင်  

တိုကိ ု  ချတ်ိဆက်ထားတယ်။  မတိ ီလာ-

ေတာင်ကီး-ကျိင်းတု-ံတာချလီတ်ိလမ်း      

(ေတာင်ကီး-လွိင်လင်)လမ်းအပိုင်းမှာ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်

လမ်းပတ်ိဆို ြပတ်ေတာက်မ ြဖစ်ေပ ခဲရ့င်   

ကုန်စည်စီးဆင်းမ ေတွ၊     ြဖတ်သန်း 

သွားလာမ ေတွ   ကန် ကာမ မရှိေအာင်         

အေရးေပ    ေရှာင်ကွင်းသွားလာုိင်မယ့် 

အရန်လမ်း      တစ်လမ်းအြဖစ်လည်း 

ရည်ရယ်ပါတယ်” ဟ ု  န်ကားေရးမှး 

ဦးသူရေဇာ်က ရှင်းြပသည်။

ေကျာက်တန်း - ဖက်နမ် - ပင်လုံ 

လမ်း အဆင့်ြမင့်တင်ထားသည့်အတွက် 

ယင်းလမ်းပိင်ုးေပ ရိှ ေကျးရာအပ်ုစ ုခနုစ် 

စု၊ ေကျးရာေပါင်း ၉၈ ရာ၊ အိမ်ေြခေပါင်း 

၈၃၄၂ အိမ်မှ ေဒသခံြပည်သူ ၅၆၇၀၇ 

ဦး၏  လမူ စီးပွားကိပုါ အေထာက်အကြူပ 

လျက်ရှိသည်။

အချပ်အားြဖင့ဆ်ိရုလ င် မိနယ် ၁၀ 

မိနယ် ဖွဲစည်းထားေသာ ေတာင်ကီး 

ခိင်ုအတွင်းရိှ ြပည်သမူျား၏ လမူ စီးပွား 

ဘဝတိုးတက်လာေစရန်၊      ြပည်နယ် 

စီးပွားတိုးတက်ေစရန် အေထာက်အကြူပ 

မည့ ်လမ်းကွန်ရက်များကိ ုလမ်းဦးစီးဌာန 

က ဘ  ာှစ်အလိက်ု အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။        ။

လဲချား-ခိုလမ်လမ်း။ေကျာက်တန်း-ဖက်နမ်-ပင်လုံလမ်း။

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ
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ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၉၂၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၂) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၄) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၃၅၅,၅၃၀) ခအုားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၆၈) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၂)ဦးရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၃၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူ မရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။ 

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက်  ြပည်သူများအားလုံးှင့ ် အသက် 

၅ ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၄ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့် ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေ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 ၁၀၇၄၄၀၈၅ ၉၆၅၆၄၆၇ ၄၃၀၈၄

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၈၁၈၉၆ ၅၉၁၀၈၅၅ ၁၅၆၇၂၆

၃။ မေလးရှား ၄၅၅၆၆၆၄ ၄၄၉၂၇၆၇ ၃၅၇၄၆

၄။ ထိုင်း ၄၅၁၅၈၉၀ ၄၄၆၂၃၈၈ ၃၀၆၁၀

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၁၇၄၃ ၃၆၃၄၁၃၈ ၆၀၅၁၈

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၀၈၃၅၈ ၁၃၁၇၈၁၁ ၁၄၀၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၆၈ ၅၉၂၅၃၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၅၁ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၉၅၉၁ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၇၉၄၂၈၆ ၈၄၅၁၃၆၁၅ ၁၀၄၀၈၀၅

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၀၇၀၄၆ ၄၂၇၈၇၆၀၆ ၅၂၅၀၂၀

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၀၇၈၆၃၈ ၃၀၅၆၆၀၈၈ ၆၇၀၄၅၉

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၅၁၃၇၁၃ ၂၉၄၉၈၄၇၃ ၁၄၉၃၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၇၇၁၁၁၁ ၂၆၄၇၉၉၀၀ ၁၄၀၇၃၄

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၉၂၈၂၇ ၂၂၁၂၀၆၆၀ ၁၇၉၉၂၇

၇။ ုရှား ၁၈၄၂၁၅၆၄ ၁၇၈၄၇၈၆၈ ၃၈၀၉၄၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၂၉၄၄၈ ၁၈၁၇၅၈၂၄ ၂၄၅၂၅

၉။ အီတလီ ၁၈၂၃၄၂၄၂ ၁၇၃၃၂၇၀၀ ၁၆၈၁၀၂

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၇

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို     ေလေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရး 

အတွက် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းမှ ကုမ ဏီတစ်ခု ယာ်စီးေရတစ်စီး တစ်ကုိယ် 

ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ ၂၆၈၅၀ တင်သွင်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိင်ုရာပစ ည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်း 

ထားသည့်  SOP များှင့်အည ီ  ဦးစားေပး တင်သွင်း 

ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သ ူသရိှိေစရန် 

ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ်သည့် www.comm-

erce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၇

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးပစ ည်းများအား 

ေလေကာင်း၊   ဆိပ်ကမ်းှင့ ်   နယ်စပ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ 

တွင် ကုမ ဏီ ငါးခုမှ Adrib Injection အခု ၇၀၀၊  

Moveloxin Injection အခု ၆၀၀၊ Zurig Tablet 

၁၂၀၀၀၊ Ursocol Tablet ၄၂၃၀၊ Perigard Tablet 

၈၄၆၉ ခု၊ Esoz Tablet ၁၀၁၈၉ ခု၊ Glevo Tablet 

အခ ု၁၀၈၀၊ Monest Tablet ငါးခ၊ု Momate Cream 

၅၇၀၀၊ Fintop Cream အခု ၆၃၆၀၊ Deriva Gel 

အခု ၃၃၆၀၊ Deriva A-C Gel ၂၀၃၉ ခု၊ Candid V 

Gel ၃၈၇ ခ၊ု Supirocin Ointment ၃၈၀၃၀၊ Candid 

Dusting Powder အခု ၅၀၀၀၊ E-Zole Capsule 

ေလးခု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှေဆးဝါး မျိးစုံ ၄၆၂ 

မျိး စုစုေပါင်း (၄၉၄၅၁ ဒသမ ၅၅ ကီလို ဂရမ်)၊ 

နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်) တွင် ကမု ဏတီစ်ခမှု Hanako 

Disposable Syringe (20ML) ၁၇၅၅၂ ခု၊ Hanma 

Disposable Syringe (20ML) ၁၀၅၆၀၊ Yixin Infusion 

အခု ၉၃၈၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကသုေရး ေဆးှင့ ်ေဆးပစ ည်းများ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ဗီယင်ကျန်း    ဇွန်    ၂၇

လာအိုိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်  ၂၄  နာရီအတွင်း  ေသွးလွန် 

တပ်ုေကွးေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၆၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်

ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၄၀၈၇ ဦးရိှလာေကာင်း လာအိုိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  

ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

လာအုိုိင်ငံ၏ မိေတာ်ဗီယင်ကျန်းသည် ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူအများဆုံးြဖစ်ပီး လက်ရှိတွင ်ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၁၄၅ ဦးရိှေကာင်း လာအုိုိင်ငံ  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ       ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်  ပညာေရးစင်တာက  ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

လာအိုိုင်ငံ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

များအနက်  ၅၇၂ ဦးသည် ဆာရာဗန်ြပည်နယ်မှြဖစ်ပီး ၃၂၄ 

ဦးသည် အက်တာပူြပည်နယ်မှြဖစ်ကာ ၂၂၀  သည်  ဆီခွန် 

ြပည်နယ်မှြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။

လာအိုိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါေကာင့ ် 

မိေတာ်ဗီယင်ကျန်းမ ှှစ်ဦးှင့် ဆာရာဗန်ြပည်နယ်မ ှ ှစ်ဦး 

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေကာင့်  ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ     ကူးစက်ခံရမ ကိ ု

ထန်ိးချပ်ိင်ုရန် ေနအိမ်များှင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်ရာ ေနရာများတွင်     

ြခင်ေပါက်ပွားုိင်ေသာ  ေနရာများကုိ ရှင်းလင်းရန် လာအုိုိင်ငံ 

ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက  ြပည်သူများအား  တိုက်တွန်း 

ထားေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ် 

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၂၇

ေတာင်ကိုရီယားိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၄၂၉   ဦး 

ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ   ၁၈၃၂၉၄၄၈   ဦး   ရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ိင်ုငအံတွင်း ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူတစ်ေသာင်းေအာက် ေလျာန့ည်းလာသည်မှာ 

၁၈ ရက်ကာရှိခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း  ေတာင်ကိုရီးယား 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့ ်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း  ေနစ်ပျမ်းမ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၇၀၆၇ဦး ရှိသည်။  

ိုင်ငံအတွင်း    ြပည်ပမ ှ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူ

၃၄၆၈၄ ဦးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံေကာင်း 

ေတွရှိခဲ့သည်။  ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၅၂၅ ဦး ရှိသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

အီဂျစ်ိုင်ငံတိုသည ် ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ        အများဆုံးိုင်ငံများ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၉၉၁၉၄၄  

ဦးရိှေကာင်း၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၂၀၂၄၆၁ ဦး 

ရှိေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရး  

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား  

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌       အာဖရိက   

ေတာင်ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ           အများဆုံးြဖစ်ပီး 

အာဖရကိေြမာက်ပိင်ုးှင့ ် အေရှပိင်ုးေဒသ 

များသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ    ဒုတိယအများဆုံးေဒသများ 

ြဖစ်ကာ အာဖရကိအလယ်ပိင်ုးေဒသသည်  

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ    ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  

အနည်းဆံုးေဒသြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

နန်ချန်    ဇွန်    ၂၇

တုတ်ိုင်ငံအေရှပိုင်း  ကျန်းရှီြပည်နယ်တွင ်

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင့ ်ေဒသခံ ၂ ဒသမ  

၀၅ သန်းခန် အကျိးသက်ေရာက်မ များရိှခ့ဲေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

မိုးသည်းထန်စွာ     ရာသွန်းမ များေကာင့ ်

ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိခိုင်  ၇၄ ခုတွင်   ေနထိုင်သည့် 

ေဒသခံ ၃၀၂၀၀၀ကို  ြပန်လည်ေနရာချထားေပး 

ခဲ့ရေကာင်း    ြပည်နယ်ေရကီးမ ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

မိုးေခါင်မ ေလ ာ့ချေရးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ယခ ု    မိုးသည်းထန်စွာ   ရာသွန်းမ များေကာင့ ်

စိက်ုပျိးေြမဟက်တာ ၁၅၀၀၀၀ ပျက်စီးခဲ့ပီး တတ်ု 

ယွမ်ေငွ  ၆  ဒသမ  ၇၉  ဘီလီယံ  ဆုံး ံးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ယင်းမုိးသည်းထန်စွာရာသွန်းခ့ဲသည့်  ေဒသများ 

ရှိေဒသခံများအား     မိုးကာတဲများ၊     အိပ်ရာများ၊ 

မျက်ှာသုတ်ပဝါများှင့ ်    အဝတ်အထည်များကိ ု 

တာဝန်ရှိသူများက ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ေဂျုဆလင ်  ဇွန်   ၂၇

အစ ေရးိင်ုငသံည် ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ နည်းပညာများ ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာေစေရး ဆန်းသစ်တီထွင်မ များလုပ်ေဆာင်ရန ် အစ ေရးရှီကယ်ေင ွ သုံးဘီလီယံ 

(အေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၈၈၀)  ရင်းီှးြမပ်ံှသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    အစ ေရးသဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ိင်ုငအံတွင်း ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ  

ဆိင်ုရာ နည်းပညာဆန်းသစ်တထွီင်ေရးကိ ု  တိုးတက်ေစရန်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး  

ိုင်ငံ၏   ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ   ရည်မှန်းချက်များကိ ု  ၂၀၂၆ 

ခုှစ်၌ ြပည့်ဝစွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်ရည်မှန်းထားသည်။ 

ယခုေဆာင်ရက်မည့်အစီအစ်၌ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ေလ့လာမ များြမင့်တင်ေရး၊  ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ တိုက်ဖျက်ေရး     စီမံချက်များ 

ြမင့်တင်ေရးအပါအဝင ်    ြပည်ပိုင်ငံများှင့ ် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ တိုက်ဖျက်ေရး 

နည်းပညာဆိုင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်းများတွင ်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးတို  ပါဝင် 

သည်။                                                                                 ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

တုတ်ိုင်ငံ  ကျန်းရှီြပည်နယ်၌ မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ  ြဖစ်ပွား

လာအိုိုင်ငံ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၀၈၇ ဦး ရှိလာ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၃၄၂၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၇၇ သန်းေကျာ် ရှိလာ
အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်    ၂၇ 

အာဖရိကတိုက်၌  ဇွန်  ၂၆  ရက် 

ညေနပိုင်းအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၇၇၀၅၃၇ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ  ထိန်းချပ်ေရး 

ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကေရာဂါ     ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏  ေြပာကားချက် 

အရ လက်ရိှတွင် အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်း 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ 

ေပါင်း   ၂၅၃၉၉၄  ဦး  ရှိလာေကာင်းှင့ ် 

ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသေူပါင်း ၁၁၂၀၇၇၆၆ ဦး ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

အာဖရိကတိုက်၌  ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံ၊  ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊  တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ် 

အစ ေရးိုင်ငံက ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ

နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်ရန်

အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၈၈၀ ရင်းှီးြမပ်ှံမည်



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၇

သဘာဝေရြပင်   ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း  ငါးသယံဇာတများ 

ြပန်းတီးမ မရှိေစဘဲ ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် ငါးရိက ာဖူလုံေစေရး၊ 

ငါးများ ဥချသားေပါက်သည့်ကာလြဖစ်သည့် ငါးရစ်ငါးသန်ကာလအတွင်း 

ငါးများကိ ု   ဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရးအတွက ်    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

လပွတ ာခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ေဒ ဝါဝါသိန်းသည် ေမာ်လမိင် 

က န်းမိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးှင် ့ဝန်ထမ်းများလိုက်ပါလျက ် 

ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ် က န်းြပဿာဒ်ြမစ်ေကာင်း 

တစ်ေလ ာက် ကွင်းဆင်း၍ ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး စစ်ေဆးေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ေရလပ်ုသားများအား ငါးရစ်ငါသန်ကာလအတွင်း ငါးမဖမ်းဆီးေရး 

တားြမစ်ြခင်း စသည့ ်အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၇

မျက်ေမှာက်ကာလတွင်   ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ  လုံ ခံေရး၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့ ်အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍ ပရသိတ်များ၏ ရင်တွင်းခစံားချက် စကားသမံျား 

အား သဇင် FM ၏ “ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား”အစီအစ်မှ 

“တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ပုေလာမိနယ်၌ မူလတန်း ကေလးငယ် 

များအား စာသင်ကားေပးေနစ ်PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမား 

များ၏ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့မ ေကာင့် မူလတန်းြပ 

ေကျာင်းဆရာ တစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့်ြဖစ်စ”် ေခါင်းစ်ြဖင့် ၂၉-၆-

၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ လာမည့်အပါတ် ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် “မေကွးတုိင်း 

ေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ်၌ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွက ခိင်ု 

ြပည်သူေဆးံုကီးအား Drone ယာ်ြဖင့် လက်လုပ်ဗံုးချတ်ိဆဲွပစ်ချ 

တုိက်ခုိက်ခ့ဲသည့်ြဖစ်စ်”ှင့်ပတ်သက်သည့် ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဆွးေွး 

တင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ပါဝင်ေဆွးေွးလိုသ ူပရိသတ်များ 

အေနြဖင့် အပတ်စ် ကာသပေတးေန နံနက် ၁၀ နာရီ မှ ၁၁ နာရီအတွင်း 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၉၉ဝ၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ် 

အကိုင်ှင့် ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တိုကို Message 

ေပးပိုပါဝင်ိုင်ပီြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ပါဝင်လာသည့ ်ပရိသတ်များ၏ 

ဖုန်းနံပါတ်များှင့်  ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကိ ု လ ိဝှက်ေပး 

ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။    သတင်းစ်

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ေဆးဝါး၊ 

ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်းများှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ      တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇွန်  ၂၅  ရက်တွင် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှ ိ     ေအးရှားေဝါလ ်

ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ စံုစမ်းစစ်ေဆး 

ေရးှင့ ်တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

ဌာနခွဲမှ   စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ ID ှင့် ကိုက်ညီမ မရှိ 

ေသာ မီးဖိေုချာင်သုံးပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၁၀၅၄၅၀၀၀)ကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး 

အေကာက်ခွန်    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ     ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး  အထူး 

အဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    တိုင်းေဒသကီး 

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန    ဦးေဆာင်ေသာ 

အစားအေသာက်ှင့်    ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရး 

ဦးစီးဌာန(FDA)ှင့်   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတို 

ပါဝင်သည့်   ပူးေပါင်းအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ေငွေဆာင်မိ သဇင်ေကျးရာ 

အုပ်စုအတွင်း FDA မှ IR ထုတ်ေပးထားြခင်း 

မရိှေသာ ေဆးဝါးများ(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၁၂၀၀၀၀၀)ကုိ  သိမး်ဆညး်ရမိခ့ဲပီး  အစား 

အေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့ ်အညီ     အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအတူ    ကရင်ြပည်နယ ် တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်    ေကာ့ကရိတ(်တံတားကျိး)

စေုပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ြမဝတီမိမ ှရန်ကုန်မိသို 

သွားေရာက်မည့ ်ခရီးသည်တင်ယာ ်တစ်စီး 

ေပ မှ ခရီးသည်ဝန်စည်ှင့ ်ေရာေှာတင်ေဆာင် 

လာေသာ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်စားေသာက်ကန်ုပစ ည်း 

များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၀၈၀၀၀၀)ကို 

လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ြမဝတီမိမ ှ

ရန်ကုန်မိသုိသွားေရာက်မည့်  ကန်ုတင်ယာ် 

တစ်စီးေပ မှ သွင်းကုန်ေကညာလ ာ ID တွင် 

ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ သန်စင်ခန်းသုံး 

ပစ ည်းများ(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၀၀၀၀၀၀) 

ကိုလည်းေကာင်း စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ်   ၃၀၈၀၀၀၀  ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင ်  ကချင်ြပည်နယ ်  တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 

စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   မိုးညင်းမိနယ ် နန်စီးေအာင် 

ေကျးရာရှ ိနန်စီးေအာင်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး

ဂိတ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ မ ေလးမိမှ ဖားကန်မိသို သွားေရာက် 

မည့် ကုန်တင်ယာ် တစ်စီးေပ ၌ ဘိလပ်ေြမ 

အတ်ိခံွများြဖင့ ်ထည့သွ်င်းထားေသာ ထန်ိးချပ် 

ဓာတုပစ ည်းများြဖစ်သည့်     အမိုနီယမ် 

ိက်ုထရတ်ိ ကလီိဂုရမ် ၂၄၀၀ (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၂၄၀၀၀၀၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ  ဥပေဒှင့အ်ည ီ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင် ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင ်   ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ဟုမ လင်းမိနယ်အတွင်း Toyota IPSUM 

အမျိးအစား လိင်ုစင်မဲေ့မာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုး   ေငွကျပ်  ၃၅၀၀၀၀၀)ှင့် 

စစ်ကုိင်းမိနယ်အတွင်း Mark II အမျိးအစား 

လိင်ုစင်မဲယ့ာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂၅၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၆၀၀၀၀၀၀  ကုိ  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ဥပေဒှင့အ်ည ီ အေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

ဆက်လက်၍     ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး အထူး 

အဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက  စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ပခဲူးခိင်ုှင့ ်သာယာဝတခီိင်ုတိုအတွင်း 

တရားမဝင် က န်းသစ်၊ ေမျာက်ငိုခွဲသားှင့ ်

ပျ်းကတိုးခဲွသား ၇ ဒသမ ၈၇၉၂ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၄၄၅၀၅၀)ကို  သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး  သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍   ဇွန်  ၂၅  ရက်၊  ၂၆ ရက်ှင့် 

၂၇ ရက်တိုတွင ် ဖမ်းဆီးရမိမ    စုစုေပါင်းမှာ   

အမ တွဲ  ၁၂  မ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုး    ေငွကျပ ်

၂၆၆၇၀၀၅၀)ြဖစ်ေကာင်း     တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

မှ သိရသည်။                              သတင်းစ်

ေမာ်လမိင်က န်းမိ၌ ငါးသယံဇာတ

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

ြပညသ်ူ ကားက ြပညသ်ူစကား အစီအစ် ထတ်ုလ င့မ်ည်



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း
သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊    “စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

               သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၇

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်အဖွဲများအေနြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်၍ စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည် ့အြပစ်မဲ့ ြပည်သ ူ

များေနထိင်ုရာ မိနယ်၊ ေကျးရာများအတွင်းသုိ လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်း၊   လမ်းတံတားများအား   မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း 

စသည့် အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းများြဖင့ ်ပစ်ခတ်

ထိသုိုလပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၆ ရက် ည ၉ နာရခီန်တွင် PDF အမည်ခအံကမ်း 

ဖက်သမားများက မေကွးတိုင်းေဒသကီး ထီးလင်းမိ၏ အေနာက်ေြမာက်ဘက ်

တစ်မိင်ုခန်အကွာရိှ ေတာစပ်မှေန၍ လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်းများြဖင့ ်ထီးလင်းမိအတွင်း 

သို ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်အတွင်း အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

အေနာက်ဘက်ှင့ ်အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ရိှ ဦးေအာင်သန်းဝင်း၏ေနအမ်ိေပ သို ဗုံးသီးများ 

ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခ့ဲပီး ေပါက်ကဲွမ ေကာင့် ဦးေအာင်သန်းဝင်း၊ ၎င်း၏ဇနီး ေဒ ကည်တင် 

ှင့် သမီးြဖစ်သ ူမယမင်းအိတိုတွင ်ဗုံးစထိမှန်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်ဒဏ်ရာ 

ရရိှသူများအား ေဆးကုသမ ခံယူုိင်ေရးအတွက် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ထီးလင်း 

မိနယ် ြပည်သူေဆးံုကီးသုိ ပုိေဆာင်ေဆးကုသစ် ၎င်းတုိ သံုးဦးမှာ ရရိှထားသည့် 

ဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိကုဲသ့ို စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟတ်ုသည့ ်မိရာများအတွင်းသုိ လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်း 

များြဖင့ ်ပစ်ခတ်ကာ အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသဆုံးေစခဲ့သည့ ်

အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ေရး နယ်ေြမခံလုံ ခံေရး

တပ်ဖွဲဝင်များက လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အကမ်းဖကလ်ပုရ်ပမ်ျား လပုေ်ဆာငရ်န ်တိကုခ်န်းအတွင်း လကလ်ပု်မိငု်းတပဆ်ငစ်် ေပါကက်ွမဲ ြဖစ်ပွား၍ 

အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦး ေသဆုံးကာ အကမ်းဖက်သမားှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများြဖင့် ဖမ်းဆီးရမိ

(ဝဲမှယာ) တရားခံ ေအာင်ေအာင်၊ ေကျာ်စွာ (ေသဆုံး)၊ ေကာင်းသန်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၇

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)

မိနယ်၌ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် အကမ်းဖက်သမားများက 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များလုပ်ေဆာင်ရန ်တိုက်ခန်း 

အတွင်း လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ ် ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွား၍   အကမ်းဖက်သမား   အမျိးသားတစ်ဦး 

ေသဆုံးပီး  အကမ်းဖက်သမား   အမျိးသားှစ်ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများြဖင့ ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

ဖမ်းဆီးရမိ

ြဖစ်စ်မှာ ဇွန် ၂၆ ရက် ည ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ် 

ခန်တွင် ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ် (၉၄)ရပ်ကွက် 

ေအ(၁၀)လမ်းရိှ တိက်ု(၁၆) အခန်း(၄၀၂)၌ ေပါက်ကဲွ 

မ ြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက စစ်ေဆးရန်သွားေရာက်စ် ေအ(၁၀)လမ်း 

အတိုင်း ထွက်ေြပးလာသည့် ထန်းတပင်မိနယ် 

ြမစမ်ိးေရာင်ရပ်ကွက်ေန  ေကာင်းသန်(၁၈)ှစ် (ဘ) 

ဦးတင်ုကို ဝဲယာလက် ေပါက်ပဲဒဏ်ရာများြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ တိုက် (၁၆) အခန်းအမှတ်(၃၀၁)

အတွင်းမှ ခုန်ချထွက်ေြပးသည့် ေဒါပံုမိနယ် ွယ်ေအး 

ရပ်ကွက်ေန ေအာင်ေအာင် (၂၄)ှစ် (ဘ) ဦးခင်ေမာင် 

သိန်းကို   မျက်ှာ၊  ရင်ဘတ်၊  ပခုံး၊ ဝဲဘက်လက ်

ှင့်     ေြခေထာက်တို၌   ထိခိုက်ဒဏ်ရာများြဖင့ ်

လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိသူများ၏ ထွက်ဆုိချက်အရ ၎င်းတုိ 

ှစ်ဦးှင့်အတူ ေကျာ်စွာသည် တုိက်(၁၆) အခန်း(၄၀၂) 

အတွင်း၌ အကမ်းဖက်မ လပ်ုရပ်များ လပ်ုေဆာင်ရန် 

လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ ်ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍ 

ေကျာ်စွာမှာ  အခန်းအတွင်း၌   ေသဆုံးကာ ၎င်းတို 

ှစ်ဦးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိ 

ရသြဖင့ ်အဆိုပါအခန်းအတွင်း ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး 

ခဲရ့ာ ေကျာ်စွာမှာ ခ ာကိယ်ုအံှ မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာ 

များြဖင့ ်ေသဆုံးေနပီး အခန်းအတွင်းမှ PVC ပိက်ုြဖင့ ်

ြပလပ်ုထားပီး ဓာတ်ခဲှစ်လံုး၊ Keypad ဖုန်းတစ်လံုး 

တိုြဖင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့ ်မေပါက်ကွဲေသးသည့ ်

လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုး ထပ်မံေတွရိှရသြဖင့် သက်မ့ဲ 

ြပလုပ်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် ထခိိက်ုဒဏ်ရာများြဖင့ ်ဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲ့သူ ှစ်ဦးကို  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ် ြပည်သူ  

ေဆးုံကီးသို     ပိုေဆာင်ေဆးကုသမ ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့် အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်၌ ပူးေပါင်းပါဝင ်

ပတ်သက်သူများအား     ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်၍ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိ 

သည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇
အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG 

ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ ်
ဆက် ယ်ေနေသာအဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံ 
ေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူ 
လထူကုိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ 
ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ 
ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစု ံ
ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များ 
အေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိုက်ပါ 
လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သ ူ  အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်
ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့် 
မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲလ့ င် အကမ်းဖက်မ  
တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 
ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်
ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယခူရံ 
မည့အ်ြပင် ြပစ်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ 
မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိုက်ဖျက ်
ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံ 

ပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုေကာင်း ၂၀၂၂ 
ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်  ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်
အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 
ကချင်ြပည်နယ် ဗန်းေမာ်မိ ေညာင်ပင်ရပ်ကွက်ေန ေကျာ်ိင်ု(ခ) 
အကန်  (၄၁)ှစ်သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့်  “Kyaw Naing” 
Facebook အေကာင့်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေချာက်မိ (၈)

ကွက်သစ်အေနာက်ရပ်ကွက်ေန သူရေဇာ် (၄၁)ှစ်သည် ၎င်း
အသုံးြပသည့်“ေချာက်မိသိမှတ်ဖွယ်ရာ” Facebook Page၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဒလမိနယ်  ဗညားဒလရပ်ကွက်ေန 
ြဖြဖဝင်း (၄၉)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Phyu Phyu Win” 
Facebook အေကာင့်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) ေတာင်ကီး 
မိနယ် ေအာင်ပန်းမိ ရပ်ကွက(်၂)ေန ေမာင်ေမာင်သန်း (ခ)
ဖိုးခွား(၂၆)ှစ်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Mg Mg Than” Facebook 
အေကာင့၊် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မေကွးမိနယ် ေအာင်ရတနာ 
ရပ်ကွက်ေန သက်ေဆွဦးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Thet Swe 
Oo” Facebook အေကာင့၊် ေရနေံချာင်းမိနယ်ေန စနု ာေအာင် 
သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Su” Facebook အေကာင့်၊ ရန်ကုန် 
တုိင်းေဒသကီး ဒလမိနယ်ေန ြမြမဦးသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် 
“Mya Mya Oo” Facebook အေကာင့တ်ိုသည် အသေိပးသတင်း 
ထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်း 
ေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်  
ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက ်
ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွ 
အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ 
လပူဂု ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့် အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်
လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ  အားေပးကူညီ 
ြခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယ ူ
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျားအား 
ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   မိဘ 
ြပည်သူများ သိရိှုိင်ေရးအသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။

သတင်းစ်

ထီးလင်းမိေပ သို PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက

လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ်၊ ြပည်သမူျား၏ေနအမ်ိေပ သို 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲပီး အြပစ်မဲ့ြပည်သူ သုံးဦး ေသဆုံး 

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

ဝါဒြဖန် ြခင်းများကိ ုလိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ေဖာ်ထတ်ုအေရးယူ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ေကျာက်ဆည ် ဇွန် ၂၇

မ ေလးတိုင ်း   ေဒသကီး     

ေကျာက်ဆည်မိ အစိုးရစက်မ  

လက်မ သပိ ံ (ေကျာက်ဆည်) တွင် 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ေမာင်မယ် 

သစ်လွင်ကိဆုိပဲွအခမ်းအနားကုိ 

ယေနနံနက် ၈ နာရီက အဆိုပါ 

ေကျာင်း စုေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပ 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် ေကျာင်းအပ်ု    

ဆရာကီး ေဒါက်တာမျိးသူက  

ေမာင်မယ်သစ်လွင ်     ကိဆိုပွဲ 

ြပလုပ်ြခင်းအားြဖင့် ေမဂျာေပါင်းစံု 

မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ      ရရှိြခင်းှင့ ် 

သင်ကားသင်ယူမ များ          ပိုမို 

ထိေရာက်ေစရန်အတွက ်ြပလုပ် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း      ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားကို    ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ       ေမဂျာေပါင်းစံုမှ 

ေကျာငး်သား ေကျာငး်သူများက   

ြမတ်ဆရာသခီျင်းြဖင့ ်ေပျာ်ရ င်စွာ 

ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။

   သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၇

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ  အေြခခ ံ

သင်တန်း (တိင်ုးအဆင့)် (၂/၂၀၂၂) ဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာန ေနြပည်ေတာ်တိုင်းဦးစီးမှးုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ  အေြခခံသင်တန်း(တိုင်းအဆင့်) ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

အစုိးရစက်မ လက်မ သိပ ံ(ေကျာက်ဆည်)တွင် 

ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲ ကျင်းပ

ေရတာရှည ် ဇွန် ၂၇

ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လေူနမ ဘဝြမင့်တင်ိင်ုေရး 

ကို  အေထာက်အကူြပိုင်မည့်  ဝါးသယံဇာတ         

စ်ဆက်မြပတ်အသံုးချမ နည်းပညာှင့်အသက်ေမွး

ဝမ်းေကျာင်းပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  

ေရတာရှည်မိနယ် ေတာင်နန်ခ န်ေကျးရာအနီးရှိ 

ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း ေလက့ျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း 

အမှတ်(၁)   သင်တန်းခန်းမ၌   ယေန  နံနက်ပိုင်းက 

ကျင်းပသည်။ 

ဖွင့်ပဲွတွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး သယံဇာတေရးရာ 

ဝန်ကီးဦးတင်သန်ိးက ဝါးထွက်ပစ ည်းများထတ်ုလပ်ု 

သုံးစွဲေရာင်းဝယ်ြခင်းြဖင် ့    ေဒသခံြပည်သူများ၏ 

ဆင်းရဲမ ေလ ာ့ချေရးအတွက်    များစွာအေထာက ်

အကြူပိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေနစ်လေူနမ ဘဝများ 

အတွက် သစ်ေတာသယံဇာတများအေပ   မှီခို၍ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ြပကရသည့်အခါ သစ်ေတာ 

များမှရရှိေသာ  သစ်၊ ထင်း၊ ဝါး၊ သက်ငယ်၊ ကိမ်၊ 

ေဆးဖက်ဝင်အပင်၊ ပျားရည် အစရှိသည်တိုကို 

ထတ်ုယသူုံးစဲွလျက်ရိှေကာင်း၊  သစ်ေတာသယဇံာတ 

များကို စ်ဆက်မြပတ် သားစ်ေြမးဆက် ထုတ်ယူ 

သုံးစဲွိင်ု ေအာင်  စနစ်တကျ  စမီေံဆာင်ရက်ကရမှာြဖစ် 

ေကာင်း၊ သစ်ေတာသယံဇာတများကိ ုစနစ်ကျစွာ 

သုံးစဲွပီး တန်ဖိုးြမင့်ထတ်ုကန်ုများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေသာ 

စွမ်းရည်များ ြပည့်ဝေစေရး၊ သစ်ေတာအေပ မှီခိုမ  

ေလ ာ့ချိုင်ေရးတိုအတွက်   ယခုသင်တန်းသည ်          

များစွာအေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ပီး ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း ပုဂ လိက ဝါးစုိက်ခင်း ဧက ၂၇၄၀ 

ကို စိုက်ပျိးခွင့်ြပထားေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို   ခိုင်၊  မိနယ် 

အဆင့်  တာဝန်ရိှသမူျားှင့် သင်တန်းသား ၂၀  တက် 

ေရာက်၍ သင်တန်းကာလမှာ ၁၄ ရက်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                    ကိုလွင်(ဆွာ)

ဝါးသယံဇာတ စ်ဆက်မြပတ်အသံုးချမ  နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်

ရန်ကုန် ဇွန် ၂၇

ရန်ကုန်တိုငး်ေဒသကီးအစိုးရ 

၏  လမ်း န်မ ၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆန်စပါးကန်ုသည်များအသင်း၏ 

စစီ်မ ြဖင့ ်ြပည်သမူျား အဆင်ေြပ 

စွာ ဝယ်ယူစားသံုးုိင်ေရးအတွက် 

အေြခခံ စားေသာက်ကုန်များကို

ယေနနံနက်ပုိငး်က   ရန်ကုန် 

ေတာင်ပုိင်းခိုင် ေကာ့မှးမိနယ ်

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံ

ေရးဦးစီးဌာနုံးေရှတွင်   ေရလျား 

ေဈးကားြဖင့ ်လာေရာက်ေရာင်းချ 

ေပးသည်။  (ေအာက်ပုံ)

ယင်းသိုေရာငး်ချေပးရာတွင ်

ေဒသခံြပည်သူများ အဆင်ေြပစွာစားသုံးိုင်ေရး ေရလျားေဈးကားြဖင့်

စားေသာက်ကုန်များ လာေရာက်ေရာင်းချေပး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၇

(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  အထိမ်း 

အမှတ်   အထူးြပပွဲခင်းကျင်းြပသရန ် ကိတင် 

ြပင်ဆင်မ လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 

သြဖင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိုက်(ရန်ကုန်) 

ကိ ု(၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနမှ (၁၈-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန 

အထိ ေခတ ပိတ်ထားမည် ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်

အာဇာနည်ေနတွင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိက်ု 

(ရန်ကုန်)ှင့်       ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ် 

ြပတိုက်(နတ်ေမာက်)တိုအား  ယခင်ှစ်များ 

အတိုင်း    အခမဲ့ဝင်ေရာက်ေလ့လာခွင့်ြပမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေမတ ာရပ်ခံအသိေပးအပ်ပါသည်။

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်

အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

ြပတိုက်(ရန်ကုန်)အား 

အထူးြပပွဲခင်းကျင်းြပသရန်အတွက် 

ြပင်ဆင်မ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် 

ေခတ ပိတ်ထားမည်

အဖွဲဝင ်ဦးြမင့်စိုးက အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင် ဦးြမင့်စိုး 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်သင်တန်းတွင်  ခင်းကျင်း 

ြပသထားေသာ  ကယ်ဆယ်ေရးေထာက်ပံပ့စ ည်းများ၊  

နံရံကပ်စာေစာင်များှင့ ်   စာအုပ်စာေစာင်များကိ ု

လှည့်လည်ကည့် ခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနက   ဦးစီးဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းြဖစ်ပီး 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ခုိင်ှင့် မိနယ်များရိှ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

ြမန်မာုိင်ငံ ကက်ေြခနှီင့ ်ပရဟတိအဖဲွအစည်းများမှ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ  ၅၀ တက်ေရာက်က 

ေကာင်း၊ သင်တန်းကာလမှာ ဇွန် ၂၇ ရက်မှ ဇူလိုင် 

၁ ရက်အထိ  ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ကာ  သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ဆိင်ုရာ ေဝါဟာရများ၊ စမီခံန်ခဲွမ အယအူဆ 

ှင့်  ဆုံး ံးိုင်ေြခစီမံခန်ခွဲမ ၊  ရာသီဥတုေြပာင်းလ ဲ

ြခင်းှင့ ်    ယင်း၏     အကျိးသက်ေရာက်မ များ၊ 

ထခိိက်ုခရံလွယ်မ ၊ ထေိတွိင်ုေြခှင့ ်ေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ    မူဝါဒများှင့် ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်မ ၊ မီးေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်သင်ခန်းစာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ သင်ခန်းစာများ၊  အေရးေပ  

ကာလတွင်  ြပည်သူကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ  လပ်ုေဆာင် 

ချက်များ၊  ေရှးဦးသူနာြပစုနည်းများ၊  ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်မ များကို  အဖွဲလိုက်ေဆွးေွးြခင်း 

များြဖင့ ်   သင်ကားပိုချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

 ေညာင်ေလးပင ်  ဇွန်  ၂၇

ပဲခူး        တိုင်းေဒသကီး   

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် စမ်းက 

ေလးေကျးရာအုပ်စ ုသရက်ကုန်း 

ေကျးရာ၌ မိုးစပါးေကာက်စိုက ်

စက်ြဖင် ့   စံ ြပကွက်စိုက်ပျိး ြခင်း 

ှင့်  လက်ကိုင်ရှည ်  လက်တွန်း 

ထွန်စက ်ြဖင့် လူထိုင်စီး၍ တမန်း 

ေမ ကရိယိာ ြဖင့်      ထွန်ယက် ြခင်း 

သုပ် ြပပွဲကိ ု   ယေနနံနက် ၁၀ 

နာရီတွင် ကွင်းအမှတ(် ၁၄၃-ခ)

ရှိ     ေတာင်သူ ဦးမျိးလွင်စိုးှင် ့

ဦးသီဟေဇာ်တို၏ လယ်ေြမ ၁၁ 

ဧကရှိ  စံ ြပကွက်များ၌   စိုက်ပျိး 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

ေလ့လာ

အဆိုပါ   မိုးစပါး ေကာက်စိုက ်

စက် ြဖင့် စ ံြပကွက်စပါးစိက်ုပျိးရာ 

သို    မိနယ်စုိက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမ 

ေရးှင့်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး          ကီး ကပ်မ  

ဧည့်မထတစ်ြပည်လ င် ေငွကျပ ်

၁၀၀၀  န်းြဖင့် ဆန်ငါးြပည်တစ် 

အိတ်ကို ေငွကျပ် ၅၀၀၀  န်းြဖင့် 

ဆန်အိတ် ၇၅ အိတ်ကို လည်း 

ေကာင်း၊ ေပ ဆန်းတစ်ြပည်လ င်  

ေငွကျပ် ၁၇၀၀  န်းြဖင့်   ဆန် 

ငါးြပည်တစ်အိတ်ကို  ေငွကျပ ်

၈၅၀၀ ြဖင့ ်ဆန်အတ်ိ ၇၅ အတ်ိကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ဆီ ၅၀ ကျပ်သား 

တစ်ဘူးလ င် ေငွကျပ ်၂၉၀၀ ြဖင့် 

ဆီဘူး ၄၀၀ ကို  လည်းေကာင်း၊ 

ကက်ဥတစ်လုံးလ င် ကျပ် ၁၇၀ 

ြဖင့် ကက်ဥ ၁၀ လံုးကတ် ၅၀ ကိ ု 

လည်းေကာင်း       လာေရာက ်

ေရာင်းချေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။        ေကျာ်သူရ (ေကာ့မှး)

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ၌ မိုးစပါးေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် စ ံြပကွက်စိက်ုပျိး
ေကာ်မတီဥက        ဦးေကျာ်ဘုန်း 

ေမာင်ှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ 

သူများက    ကည့် အားေပးပီး 

မိနယ်     စက်မ လယ်ယာဦးစီး 

ဌာနမှ လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်း 

ထွန်စက်ြဖင် ့လူထိုင်စီး၍ တမန်း 

ေမ ကိရိယာြဖင့်     ထွန်ယက်ြပသ 

ြခင်းကိပုါ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေဒသခ ံ

ေတာင်သမူျား လာေရာက်ကည့်       

ေလ့လာခဲ့ကေကာင်း        သိရ 

သည်။

ေညာင်ေလးပင ်       မိနယ် 

အတွင်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခှုစ် မိုးစပါး 

၁၃၅၄၉၈ ဧက      စိုက်ပျိးရန်   

လျာထားပီး မိနယ်စိုက်ပျိးေရး

ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်စက်မ လယ် 

ယာဦးစီးဌာနတုိပူးေပါင်း၍ မုိးစပါး 

ရာသီတွင် ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် 

လယ်ဧကများကိ ု     စိုက်ပျိးရန် 

ရည်မှန်း       ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ 

ေကာင်း သိရသည်။

  ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ထန်းတပင်   ဇွန်   ၂၇

ထန်းတပင်မိနယ ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနက ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေချာင်းဝေကျးရာအပ်ုစ ုဇီးြဖေချာင်းေကျးရာ ေတာင်သဦူးမျိးဦး၏ ယာေြမ တစ်ဧက 

ေပ ၌ တရိစ ာန်အစာပင်(ေနဗယီာြမက်)စိက်ုပျိးြခင်း  ရက်သတ ပတ် လ ပ်ရှားေဆာင်ရက် 

မ  သုပ်ြပပွဲြပလုပ်သည်။

တိရစ ာန်အစာပင်(ေနဗီယာြမက်)  စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့်  တိရစ ာန်များအား 

လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ အစာေက းစနစ် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးလာေစရန်၊ အစာ 

ရှားပါးချန်ိတွင် အာဟာရက ယ်ဝေသာ အစာအြဖစ်ေက းေမွးရန်၊ က ဲ၊ ွား၊ ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းအတွက် အာဟာရဓာတ်ြမင့မ်ားပီး အထွက် န်းေကာင်းေသာ တရိစ ာန်အစာ 

များ ဖလူုစွံာသုံးစဲွိင်ုေရးှင့ ်ေနဗယီာြမက်ကိ ုွားစာအြဖစ် ေက းေမွးပါက လိအုပ်ေသာ 

အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ ြပည့်ဝေစရန်ရည်ရယ်၍ စိုက်ပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

မိနယ်အတွင်းရိှ က ဲ၊ ွား၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုသမူျားသိုလည်း ေနဗယီာြမက် 

စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက် ေတာင်ငူခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနများမှ ပျိးပင်များကိ ုအခမဲြ့ဖန်ြဖးေပးလျက်ရိှေကာင်း  မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခ ံေဒါက်တာှင်းထက်ထက်ေအာင်က ရှင်းလင်းေြပာကား 

ပီး ေတာင်သူများှင် ့ေတွဆုံကာ ေမွးြမေရးစနစ ်ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။                                                                         ြမင့်ြမတ်ဦး

ထားဝယ်   ဇွန်   ၂၇

ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့ ်  

ေကျးရာေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း   အခမ်း 

အနားကို     ယေနနံနက်   ၁၀  နာရီက 

ထားဝယ်မိနယ ်  ေကျာက်ရပ်ေကျးရာ     

ရာလယ်ဘက်စုသံုံးခန်းမ၌    ကျင်းပသည်။ 

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဦးစွာ ထားဝယ်ခိင်ု ေကျးလက်ေဒသ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး   

ဦးေအာင်လွင်က ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးလပ်ုငန်းစမီကံန်ိး       အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရြခင်း၏   ရည်ရယ်ချက် 

များ၊ ရရှိလာမည့ ်အကျိးေကျးဇူးများကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ထားဝယ်မိနယ်   

မိနယ်ဦးစီးမှးေဒ စိုးစိုးသကီ ေကာ်မတ ီ

ဖဲွစည်းရာတွင် လိက်ုနာရမည့ ် စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ု ေြပာကားပီး အများ 

ဆ ှင့်အညီ    ေကျးရာေကာ်မတီဝင ်

ခနုစ်ဦးကိ ုအတည်ြပေရးချယ်ေပးခဲသ့ည်။

အဆိုပါ  ေကျာက်ရပ်ေကျးရာတွင ်

ဟိုပုံးမိနယ် ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ်၏  အ ိမအဂ ိဂဈာပန သာဓုကီဠန သဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဟိုပုံး   ဇွန်    ၂၇

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ဟိုပုံးမိ     မိဦးရပ်ကွက ်

ဆွမ်မေီကျာင်းတိက်ု ဦးစီးပဓာနနာယက   ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ေကာသလ   မဟာေထရ်ြမတ်၏  က င်းကျန် 

ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ေတာ ်အ ိမအဂ ိဈာပန သာဓု 

ကဠီန သဘင်အခမ်းအနားကိ ုဇွန် ၂၅ ရက် မွန်းတည့်  

၁၂  နာရီက ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက်၌ ကျင်းပသည်။

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်

အခမ်းအနားတွင်    တက်ေရာက်လာသည့ ်

ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးခွန်ရေဲထွးှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊ တပ်မေတာ် 

ကွန်ပျတာှင့်  နည်းပညာသိပ ံေကျာင်းအုပ်ကီး 

ဗိုလ်မှးချပ်သိန်းိုင်၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးြမင့်ထွန်းှင့်အဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

ဧည့်ပရိသတ်များက   ေတာင်ကီးမိ   သိမ်ေတာ် 

ပရယိတ ိစာသင်တိက်ု ဦးစီးပဓာနနာယက ြပည်နယ် 

သံဃနာယကအဖွဲဥက      ဆရာေတာ်  အဂ မဟာ 

ဂ ဝါစကပ  ိတ ဘဒ  ေတဇဝ ထံမှ  ငါးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကသည်။

ယင်းေနာက် က ေရာက်လာေသာ သဃံာေတာ် 

များက အနစိ ဝတ သခ   ါရာ စေသာ ဂါထာကိ ုသုံးကမ်ိ 

ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်  မရဏာုဿတိကမ   ာန်း စီးြဖန်း 

သည်။ 

သဝဏ်လ ာဖတ်ကား

ထိုေနာက် ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက်မ ှဘဒ  သုမန 

က   ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက ်    ဦးစီးပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ေကာသလ မဟာေထရ်ြမတ်၏ 

ေထုပ တ ိ(အကျ်း)ကို   ရတ်ဖတ်ပီး  သာသနာ 

လက  ာရသာမေဏေကျာ်ေကျာင်းတုိက် ဦးစီးပဓာန 

နာယက ဆရာေတာ် ဘဒ  ဝစိတိ ာ သာရာလက  ာရက 

ဟိုပုံးမိနယ ် သံဃနာယကအဖွဲ၏   သံေဝဂeာဏ် 

ပွားေတာ်မေူကာင်း သဝဏ်လ ာကိ ုဖတ်ကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးခွန်ရေဲထွးက ဝမ်းနည်း 

ေကာင်းသဝဏ်လ ာကို   ဖတ်ကားပီး  သာသနာ 

လက  ာရသာမေဏေကျာ်စာသင်တိုက ်  တိုက်အုပ် 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ဣ ာစာရာလက  ာရက ပစ ိမဝ နာ 

ဂါထာေတာ်ကို ဖတ်ကားသည်။ 

ေရစက်သွန်းချအမ ေပးေဝ

ထိုေနာက ်ပင့်သံဃာေတာ်များအား အလှရှင် 

များက   လှဖွယ်ဝတ များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး 

ေတာင်ကီးမိ သိမ်ေတာင်ပရိယတ ိစာသင်တိုက် 

ဦးစီးပဓာန နာယက ြပည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ 

ဥက    ဆရာေတာ် အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  တိ ဘဒ   

ေတဇဝ ထမှံ သေံဝဂကထာကိနုာကားပီး ေရစက် 

သွန်းချအမ ေပးေဝကသည်။       ဆက်လက်၍ 

သက်ေတာ် ၉၁ ှစ်၊ ဝါေတာ် ၄၁ ဝါရှိ ဘဝနတ်ထံပျ ံ

လွန်ေတာ်မူသွားေသာ  ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက ် ဦးစီး 

ပဓာန နာယက  ဆရာေတာ် ဘဒ  ေကာသလ ၏ 

ပ်ုကလာပ်ေတာ်အား ဆရာေတာ်သဃံာေတာ်များ၊ 

ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးခွန်ရဲေထွး၊ တပ်မေတာ်ကွန်ပျတာှင့် 

နည်းပညာသိပ ံေကျာင်းအုပ်ကီး     ဗိုလ်မှးချပ် 

သိန်းိုင်၊     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးြမင့်ထွန်းှင် ့   အဖွဲဝင်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ဧည့ပ်ရသိတ်များက ေလာင်တိက်ုေပ သို ပင့ေ်ဆာင် 

ပီး ုပ်ကလာပ်ေတာ်အား    မွန်းလွဲ  ၃  နာရီတွင် 

အဂ ိဈာပနေတေဇာဓာတ်ြဖင့ ်မီးပေူဇာ်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                             မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ေကာ်မတီဖွဲစည်း

ေကျးရာ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းမှ ေထာက်ပံ့ရန်ပုံေင ွကျပ်သိန်း 

၁၀၀ ြဖင့ ် ေကျးရာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး ေကျးရာြပည်သူများက 

မိမိေကျးရာ၏  ပကတိအေြခအေနများ 

ကို  ေဖာ်ထုတ်ပီး  ဖွံဖိးေရးအစီအစ ်

များေရးဆဲွြခင်းမှ ရရိှလာသည့ ်ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများကို    ဦးစားေပးအလိုက ်

အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်းတုိကုိ   ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး   ထားဝယ်မိနယ်အတွင်း     

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်   ေကျာက်ရပ်  

ေကျးရာ၊        ကေထာင်းနီေကျးရာ၊ 

ေညာင်တန်ုးေကျးရာ၊  ေကျာက်မေဲတာင် 

ေကျးရာှင့ ်ေဖာင်းေတာမီးစက်ေကျးရာ 

စသည့် ေကျးရာ ငါးရာတိုတွင ်ေကျးရာ

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ  

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                         ၂၂၂

မင်းလှမိနယ ်ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲမ ှ

မိုးစပါးစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများ ဆက်လက်ထုတ်ေချးေပး
မင်းလှ   ဇွန်   ၂၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  မင်းလှမိနယ ်

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရး   ဘဏ်ခွဲမှ 

မုိးစပါးစုိက်ေတာင်သူများအား  စိုက်ပျိး 

စရိတ်ေချးေငွများ  ဆက်လက်ထုတ်ေချး 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကုိ ြမန်မာ့

လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲမှ  မိနယ် 

မန်ေနဂျာ ဦးေအာင်ြမတ်မိုးှင့ ်ဝန်ထမ်း 

များက ေမလအတွင်းမှ စတင်၍ထတ်ုေချး 

ေပးလျက်ရိှရာ ယေနအထ ိေကျးရာအပ်ုစ ု

၁၇ အပ်ုစမှု လဦူးေရ ၅၃၆ ဦး၏ လယ်ေြမ 

ဧက   ၃၆၀၃  ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် 

တစ်သိန်းခွဲ န်းြဖင့်         ေငွကျပ ်

၅၄၀၄၅၀၀၀၀  ကိ ု အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ထုတ်ေချးေပးိုင်ခဲ့သည်။

မင်းလှမိနယ်၌  မိုးစပါးစိက်ုပျိးစရတ်ိ 

ေချးယူမည့်  ေကျးရာအုပ်စ ု၅၆ အုပ်စုမှ 

ေတာင်သူ ၆၀၈၄ ဦး၏ စပါးစိုက်ဧက 

၃၈၀၄၀ အတွက် ေငွကျပ်သိန်း  ၅၇၀၆၀ 

ကုိ  စက်တင်ဘာလကုန်ထ ိထတ်ုေချးေပး 

ရန် လျာထားေကာင်း သိရသည်။  

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ထန်းတပင်၌ တရိစ ာန်အစာပင် သပ်ုြပစိက်ုပျိး

ေရေခ တာေရး နည်းလမ်းများ

 သွားတိုက်ေနစ် ဘုံဘိုင်ေခါင်း ဖွင့်မထားပါှင့်။

 သွားတိုက်လ င် ေရဖန်ခွက် အမဲသုံးပါ။

 ယာ်များေဆးေကာလ င် ေရပိုက်မသုံးပါှင့်။

 ေရြဖည့ထ်ားေသာပုံးြဖင့ ်ယာ်များကိ ုေဆးေကာပါ။



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၇

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည်  ယမန်ေန   နနံက်ပိင်ုးတွင်   ရန်ကန်ု- 

ပုသိမ်   လမ်းတစ်ေလ ာက်(ပုသိမ်-ရန်ကုန်လမ်း 

အပိုင်း)ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန   မိြပှင့ ်အမ်ိရာဖံွဖိး 

ေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  န်ကားေရး 

မှးုံးသို    ေရာက်ရှိပီး    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရိှ အမ်ိရာစမီကံန်ိးများ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ မိြပအမ်ိရာဖံွဖိး 

ေရးှင့်ပတ်သက်သည့်   ုံးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ  

ကိုလည်းေကာင်း   လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ြဖး     ဇွန်     ၂၇

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငခူိင်ု ြဖးမိနယ်၌ 

၂၀၂၂-ခုှစ် မုိးရာသီတိရစ ာန် အစာပင်စုိက်ပျိးြခင်း 

ရက်သတ ပတ်အစီအစ်ြဖင့် ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိး

သုပ်ြပပဲွကုိ ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက  ြဖးမိနယ် 

ေညာင်ကားယားေကျးရာအုပ်စ ုဦးကစုေကျးရာရှ ိ

ေတာင်သ ူဦးထွန်းဝင်းေအာင်၏  လယ်ေြမတစ်ဧက၌ 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

တိရစ ာန်အစာပင် ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့် 

စုိက်ပျိးေမွးြမေရးသမားများှင့ ်  ေတာင်သူဦးကီး 

များ၏ က ဲ၊ ွား၊  တိရစ ာန်များ  အစာအာဟာရ 

လုံေလာက်စွာရရိှပီး  အသားဓာတ်က ယ်ဝေစြခင်း၊ 

အစာရှားပါးသည့်  ေွရာသီတွင်  ခံေလှာင်ေမွးြမ 

ရိတ်ေက းုိင်ြခင်းှင့ ်ပိလု ံေသာေနဗယီာြမက်များကိ ု 

မအီ    ဇွန်   ၂၇

ရခိုင်ြပည်နယ်  ေတာင်ကုတ် 

မိနယ်   မအီမိ၌    အပူချနိ် 

ြမင့်မားလာမ ှင့်    ရာသီဥတု 

ေဖာက်ြပန်မ အား      ကိတင ်

ကာကွယ်ိင်ုေစေရး၊ အရင်းအြမစ် 

အားထိန ်းသိမ ်းိုင ်ေစေရး ှင့  ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း 

စိုြပည်သာယာလာေစေရးတိုကို 

ရည်ရယ်၍  ဒုတိယအကိမ် မုိးရာသ ီ

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းေဖ ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ လမ်းသစ်အိမ်ရာစီမံကိန်း ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

မိြပှင့ ်  အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှအရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆု၍ံ  ဒတုယိဝန်ကီး 

က အမှာစကားေြပာကားသည်။

ညေနပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးသည်  လမ်းမေတာ် 

မိနယ်  (၁၁)ရပ်ကွက်  ဘန်ုးကီးလမ်းှင့ ်လမ်းသစ် 

ရိပ်သာလမ်း   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၀ DY 3)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃ A / ၂)ရိှ လမ်းသစ်ရပ်ိသာ အမ်ိရာ 

စခန်းရှင်းလင်းေဆာင်သို   ေရာက်ရှိပီး    ရန်ကုန်      

မိကို   မိြပအဆင့်အတန်းြမင့်တင်ရန်အတွက ်

သက်တမ်းလွန်  အိမ်ရာစခန်းများကို ြပန်လည် 

စည်ပင်ဖံွဖိးေရးအစီအစ်ြဖင့်  လူေနထုိင်မ အဆင့် 

အတန်းြမင့တ်င်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်လိေုကာင်း၊ 

ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များ  ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံိုင ်

မည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ  ရှာေဖွေဆာင်ရက်ရန ်

ေဒသခံများ    အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်၊ 

ေဆာင်ရက်ရန်တိုကိ ုမှာကားပီး စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းခွင် 

ေနရာများသို ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပ
ေကျာက်တံခါး     ဇွန်     ၂၇

    ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေကျာင်းစိုးေကျးရာ 

အုပ်စု ထိန်ေတာေကျးရာ ေကျာင်းစိုးမျိးသန် ခံ၌  ဇွန်  ၂၆ ရက်က 

အမှတ်(၇၀)ေကျာက်တံခါး စက်မ လယ်ယာစခန်းမှေကာက်စိုက်စက်

ြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပသည်။

ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပပွဲသိုမိနယ ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးွန်ေဆှွင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စိက်ုပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊  မိနယ်ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန၊ 

မိနယ်စမီကံန်ိးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်မိနယ်စက်မ လယ်ယာ 

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

 ုံးအမ ှတ်  (၅၆ ) ၊  ေဇယျဌာနီလမ်း ၊  ဥတ  ရသီရိ မိနယ် ၊  ေနြပည်ေတာ ် ၊ 

စာတိုက်ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

Website Address - http://www.accm.gov.mm

၁။  မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမ ှင့ ်  စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဂတိ 

လိုက်စားမ ြဖင့ ် က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့ ် စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်အညီ  ေကာ်မရှင်သို ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးသို ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် ေရးအဖဲွှင့ ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲတစ်ခုခုသိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအ

စည်းတစ်ခုခုသုိြဖစ်ေစ သတင်းေပးပုိချက်ှင့် တုိင်တန်း ချက်များကုိ ေပးပုိုိင်သည်။

၂။ တိုင်ကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထံ မိတ ေပးပို ြခင်းမြပဘဲ တိုက်ိုက  ်

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိင်ုကားသ၏ူ  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမတိ ၊ ဆက်သွယ်ရန် 

လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပံု၊ 

အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင ်စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ ပျက်ေစရန် 

တမင်ြပလုပ်တုိင်ကားပါက ဤဥပေဒပုဒ်မ ၅၉ အရ အေရးယ ူခံရုိင်သည်ကုိလည်း 

သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်

သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

မအီမိ၌ ဒုတိယအကိမ် မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ
စုေပါင်း   သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို 

ယေနနံနက် ၈ နာရီက   မအီမိ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   ုံးအနီး 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှ ိ  ေတာင်သူ 

ဦးခင်သန်းပိုင်      စိုက်ခင်းတွင ် 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ဒုတိယအကိမ်    မိုးရာသီ          

စေုပါင်း  သစ်ပင်စိက်ုပဲွအခမ်းအနား 

သုိ မအီမိ အေထွေထွအုပ်ချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနမှ  မိအုပ်ချပ်ေရးမှး  

ဦးေကျာ်ပုှင့်    ဝန်ထမ်းများ၊ 

မအီမိ  သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ  ှ

ေတာအုပ်ကီး    ဦးဝင်းေရ ှင့် 

သစ်ေတာဝန်ထမ်းများ၊  မအီမိ

ေပ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ်

လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများ စုစုေပါင်း 

အင်အား   ၁၀၀ ခန်  တက်ေရာက် 

စိုက်ပျိးကသည်။

အဆိပုါ ဒတုယိအကမ်ိ မိုးရာသ ီ

စုေပါင်းသစ်ပင်     စိုက်ပျိးပွဲ 

အခမ်းအနားတွင် ပျ်းကတိုးပင ်

၃၀၀၊ ဗာဒံ   ၃၈ ပင်၊   မန်ဂျန်ရှား 

ပင ်၂၅၀၊ ခေရပင ်၄၀ ှင့် စိန်ပန်း 

ပင်  ၁၀၀  စုစုေပါင်းသစ်ပင် ၉၇၈ 

ပင်တိုကို    စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေမာင်ေဌး(ြပန်/ဆက်)

ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးသက်ိုင်ေထွးှင့်ဝန်ထမ်းများက သွားေရာက ်

ကည့် ေလ့လာခဲ့ကသည်။

အဆုိပါ ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် မုိးစပါးစုိက်ပျိးြခင်းြဖင့် ေတာင်သ ူ

များ လပ်ုအားခသက်သာြခင်း၊ မျိးေစက့န်ုကျမ နည်းပါးြခင်း၊ ပျိးေထာင် 

ဧရိယာအနည်းငယ်သာလိုအပ်ြခင်းှင့ ်  ပျိးေထာင်ပီး  ၁၄ ရက်တွင် 

စိုက်ပျိးိုင်ြခင်း၊  ပျိးပင်များ   ြပစုထိန်းသိမ်းမ လွယ်ကူစိတ်ချရြခင်း၊ 

ပျိးပင်များ  ုတ်ယူရန်မလိုအပ်ြခင်း၊    ရိတ်သိမ်းေခ ေလှစက်များြဖင့ ်

အလွယ်တကူရိတ်သိမ်းိုင်ြခင်း  စသည့် အကျိးေကျးဇူးများရရှိမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                    ခင်ကို(ေကျာက်တံခါး)

အစာချ်ဖတ်ြပလုပ်၍  ေက းေမွးိုင်ြခင်း၊   အစာ 

ကန်ုကျစရတ်ိေလ ာခ့ျိင်ုေစကာ  စိက်ုပျိးေမွးြမေရး 

သမားများအေနြဖင့်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းမှ  အြမတ် 

အစွန်း များစွာရရှိေစြခင်း  စသည့်  ရည်ရယ်ချက ်

များြဖင့်  စိုက်ပျိးေစြခင်းြဖစ်ေကာင်း   မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာစိုးငိမ်းေအာင်က  ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

ထုိေနာက် ေနဗီယာြမက် စုိက်ပျိးသုပ်ြပသရာ 

တွင်      ြဖးမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေစာမင်းသှူင့ ်  အဖဲွဝင်များ၊  မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးသမားများ၊  ေတာင်သဦူးကီးများ 

ှင့ ်ေကျးရာြပည်သမူျား တက်ေရာက်ကာ  လက်ေတွ 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်းသိရသည်။   မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြဖးမိနယ်၌ ေနဗီယာြမက် စိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပသ



ဇွန် ၂၈၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဘယ်သူရှိရဦးမှာလဲကွယ်။   ေမာင် 

ေမာင်ဦးေပါ့”

တစ်ဖက်မှအေြဖကုိ ကားလုိက်ရလ င် 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး တုန်လ ပ်သွား 

သည်။ ထိတ်လန်သလို    ြဖစ်သွားကာ 

စကားေြပာခွက်ကိ ု  လ တ်မချမိေအာင် 

မနည်းထိန်းချပ်ရသည်။ 

စကားေြပာခွက်မ ှ  အသံဆက်လက် 

ထွက်ေပ ေနသည်။

“သူက ဒီလိုပဲေလ၊  သူအချိးက အမ ဲ

ဒီအတိုင်းပဲ၊  အင်မတန် တစ်ဇွတ်ထိုး 

ဆန်ချင်တဲအ့ေကာင်။ ေြပာလိုမရ ဆိလုို 

မရနဲ သူလုပ်ချင်တာကုိ ဇွတ်လုပ်တတ် 

တာ သူညာ်ပ။ဲ ေအးေလ၊ ဒါကိ ုကေလး 

သိေအာင် ေြပာြပထားတာပါ။ တကယ် 

လို  သ ူ ကေလးဆေီရာက်လာရင်၊  သူကိ ု

ေတွရင်  ဦးေလးဆကီိ ုအေကာင်းကား 

ပါ။ ဦးေလးလည်း သူကို တတ်ိုင်သမ  

ရှာဦးမယ် ဟုတ်လား”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ ရင်ထတွဲင် 

ြပည့်သိပ်လာသလိုရှိသည်။ တင်းကျပ ်

လာသလို ခံစားရသည်။

“အခု စကားေြပာေနတာ ဘယ်သူလဲ 

ဟင်”

အသံမှန်ြဖင့်   ေမးလိုက်သည်။ သူ  

အေမးေကာင့ ်တစ်ဖက်မှ တန်ုလ ပ်သွား 

ဟန် တူသည်။

“ဘုရားေရ၊ အခု နားေထာင်ေနတာ 

နန်းကိ ရီမဟုတ်ဘူးလား”

“မဟုတ်ဘူး” 

“ဒါြဖင့် ဘယ်သူလဲဟင”် 

“က န်မပါ။ ေရနံသာခင်ခင်ကီးပါ” 

“ခင်ခင်ကီး” 

“ဟုတ်တယ်။ ရှင်ဘယ်သူလဲ။ ဘယ် 

ကလဲ” 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ အသံမှာ 

ကျယ်ေလာင်သွားသည်။ မျက်ှာထားမှာ 

လည်း တင်းတင်းမာမာ  ြဖစ်လာသည်။ 

ဗိုလ်မှးညိထွန်းသည်ပင ်  သူဘက်သို 

လှည့်ကည့်လာသည်။

တစ်ဖက်မှ စကားသ ံထွက်ေပ မလာ။ 

အေြဖမေပး။ 

“ကိုငှက်ိုးလားဟင”် 

“မဟုတ်ပါဘူး” 

“ဒါြဖင့် ဘယ်သူလဲရှင်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း 

ေြပာစမ်းပါ”

တစ်ဖက်မှ တိတ်ဆိတ်ေနသည်။ ငိမ် 

သက်ေနသည်။ ထိမု သာမက စကားေြပာ 

ခွက်ကိုပါ ချသွားသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး ခံြပင်းသလိ ု

ြဖစ်လာရသည်။ “ဟယ်လို” ဟု စကား 

ေြပာခွက်ပုခက်မှ ဖုကေလးကိုှိပ်ရင်း 

အထပ်ထပ်အခါခါ ေခ သည်။ မည်သိုမ  

ေခ မရသည့်အခါ   စကားေြပာခွက်ကိ ု 

ေဆာင့်ချပစ်လိုက်သည်။

သူသည် ခံြပင်းြခင်းကိ ုခံစားရသလို 

တင်းမာခက်ထန်လာေသာ မျက်ှာြဖင့် 

ဆိုဖာတွင်   ဝင်ထိုင်သည်။   ဗိုလ်မှး 

ညိထွန်းက    အရိပ်အကဲကို ေစာင့် 

ကည့်ေနသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ   ြဖစ်ခဲ့ 

သည်ကို   သိပုံရသည်။ ေမးရမည်ကိုမ ူ

 တ်ေလးေနသည်။

“လာကြပန်ပ ီအစ်ကိထွုန်းေရ၊ သတူို 

လာကြပန်ပ”ီ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး  ညည်းည 

သလို ဆိုသည်။ 

“ဘယ်သူေတွလဲဟင”် 

“ဘယ်သူရမှာလ ဲ    အစ်ကိုထွန်းရဲ၊ 

ခင်ကီးရဲ    ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံးမှာ 

ဒုက အေပးိုင်ဆုံးဟာ  ဘယ်သူရှိလိုလ ဲ

ေမာင်ေမာင်ဦးေပါ့။   ေမာင်ေမာင်ဦးနဲ  

ပတ်သက်တဲ့လူေတွေပါ့”

ထိုေနာက် တယ်လီဖုန်းဆက်ခဲ့သည့ ်

အေကာင်းကုိ ေြပာြပရသည်။ ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦးှင့ပ်တ်သက်၍ စကားဆိခုဲပ့ုကံိ ု

ရှင်းြပရသည်။

“စကားစပ်လုိ ေြပာရဦးမယ်။ အစ်ကုိ 

ထွန်း မ ေလးမှာရှိတုန်းက သူ အစ်ကို 

ထွန်းဆီကို ေရာက်လာေသးတယ”်

“ဪ”

“ဟုတ်တယ်။   ဒီတုနး်က  သူကုိ 

နန်းကိ ရီနဲ    ေတွေပးဖို  ေြပာခဲ့ေသး 

တယ်”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ မျက်ှာမှာ 

ပိုမိုတင်းမာလာသည်။ ပိုမိုခက်ထန်လာ 

သည်။

“အခု မလိုေတာ့ပါဘူး အစ်ကိုထွန်း။ 

ဒီကိစ မှာ အစ်ကုိထွန်းပါဖုိ  မလုိေတာ့ပါ 

ဘူး။ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ ့   အစ်ကို 

ထွန်းမပါဘ ဲသတူိုချင်း ေတွသွားခဲ့ကပပီ ဲ

ဥစ ာ”

ဗိုလ်မှးညိထွန်းသည် ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး၏ မျက်ှာကို ကာြမင့်စွာ 

စူးစိုက်ကည့်လိုက်မိသည်။  သူသည် 

မည်သိုေဖျာင်းဖျစကားဆိရုမည်၊ မည်သို 

ှစ်သိမ့်စကားဆုိရမည်ကုိ မစ်းစားုိင် 

ေအာင် ြဖစ်ေနပုံရသည်။

ဆင်ဝင်ေအာက်သို ကားတစ်စီးထိုး 

ဆုိက်လာသံ ကားရသည်။ ေမာ်ေတာ်ကား 

စက်သံေကာင့် နန်းကိ ရီြပန်လာြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိသာသည်။ အာုံသည ်

နန်းကိ ရီထံ ေရာက်သွားရြပန်သည်။

အမှန်ပင် နန်းကိ ရ ီြပန်လာြခင်းြဖစ် 

သည်။ နန်းကိ ရီသည် အိမ်အတွင်း 

ေြပးဝင်လာသည်။ ဗိုလ်မှးညိထွန်းကို 

ြမင်ရသည်ဆိုလ င်ပင်။

“ေဟာ၊ ဦးေလးထွန်း။ ဘယ်တုန်းက 

ေရာက်သလဲဟင”်

ရ င်ပျစွာ ေမးသည်။ 

“အခုတင်ပဲ အရီ” 

“အရီဖို  ဘာပါသလဲဟင”် 

“ထိုးမုန်ပါတယ်” 

“ဒါပဲလား”

“အိုး တုိများဆီမှာ ဒီထက်ေကာင်းတ့ဲ 

လက်ေဆာင် တြခားဘာရှိတာမှတ်လို”

ဗိုလ်မှးညိထွန်း  ရယ်ရင်းေမာရင်း 

ေြပာလုိက်သည်။ နန်းကိ ရီပါ ေရာေှာ 

ရယ်ေမာလိုက်သည်။

“ေနပါဦး။ အရီ အဝတ်အစား သွားလ ဲ

လိုက်ဦးမယ”်

ေြပာေြပာဆိုဆိုမှာပင်  နန်းကိ ရီ 

ေလှကားဆီသို   ေလ ာက်သွားသည်။ 

ေလကှားကိေုြပးတက်ရန် ဟန်ြပင်သည်။

သည်တွင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးထမှံ 

အသံထွက်လာသည်။

“ဪ .. ဒါထက် အရီ”

နန်းကိ ရီ  ေြခလှမ်းတုံသွားသည်။ 

ေနာက်သို     လှည့်ကည့်လာသည်။ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏   စကားကိ ု

ေစာင့်၍ နားေထာင်သည်။

“ေစာေစာက လူတစ်ေယာက် ဖုန်းဆက် 

တယ်။  အရီအတွက်    မှာခဲ့တယ်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦး ေဆးုကံ ထွက်ေြပးသွား 

သတဲ့။ အဲဒါ သူလိုက်ရှာေနတယ်တဲ့။ 

ေတွရင ်သူကိုလည်း အေကာင်းကား 

ပါတဲ့”

နန်းကိ ရသီည် မည်သိုမ  မေမ ာ်လင့် 

မထင်မှတ်မေိသာစကားကိ ုကားရသည့ ်

ှယ် အတုန်တုန်အလ ပ်လ ပ ်ြဖစ်သွားရ 

သည်။  အေချာက်ေချာက်အချားချား 

ြဖစ်သွားရသည်။     ေကျာက်ုပ်တစ်ုပ် 

ှယ် တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်သွားသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် သူတွင် 

ေြပာစရာစကား     မရှိေတာ့သလို 

နန်းကိ ရီအား ေကျာေပးလိုက်သည်။ 

ကမ်းြပင်ကိ ုစိုက်ကည့်ေနသည်။

နန်းကိ ရီသည်လည်း ဘာမ မေြပာ 

ိုင်။

ဧည့်ခန်းမှာ   ုတ်ြခည်းဆိုသလို 

တိတ်ဆိတ်     ငိမ်သက်သွားသည်။ 

အပ်ကျသံကားရေလာက်ေအာင် ငိမ် 

သက် တိတ်ဆိတ်သွားပံုမျိး။ တဒဂ  တွင် 

လူအားလုံးကို   ေကျာက်ဆစ်ုပ်များ 

ြဖစ်သွားေစခဲ့ပုံမျိး။

အေတာ်ချည်းကာမှ   ေလှကားကို 

တစ်ထစ်ချင်း    နင်းတက်သွားေသာ 

နန်းကိ ရီ၏   ေှးေကွးေလးလံသည့ ်

ေြခသကံိ ုကားရသည်။ ယင်းအသသံည် 

အခန်းထဲတွင် အကျယ်ေလာင်ဆံုးအသံ 

ြဖစ်ေနရေလသည်။ ေြခသံေပျာက်သွား 

ြပန်လ င်လည်း အခန်းကို တိတ်ဆိတ် 

ြခင်းက ြပန်လည်လ မ်းမုိးလာြပန်သည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး      သက်ြပင်း 

  က်လုိက်သည်။  တစ်ကုိယ်တည်းေြပာ 

သလို ေရရတ်ေြပာဆိုလိုက်သည်။

“ဒီတစ်ခါဟာ   သူနဲပတ်သက်လို 

ေနာက်ဆုံးအကိမ ်ြဖစ်ပါေစလို ခင်ကီး 

ဆုေတာင်းတယ်။ ဒီထက်ပိုပီး သည်းခံ 

ုိင်စွမ်း ခင်ကီးမှာ မရိှေတာ့ဘူး။ ဘယ်လုိ 

နည်းနဲ ြဖစ်ြဖစ ်  ဒါေနာက်ဆုံးပဲ   ြဖစ်ပါ 

ေစေတာ့ရှင်ရယ”်

x  x  x  x  x
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ေစာေစာပိင်ုးက လသူ၊ံ ကားသတံိုြဖင့ ်

ဆညူံ ပ်ေထွးေနခဲေ့လေသာ ရန်ကန်ုမိ 

၏ အစည်ကားဆုံး ဆူးေလဘရုားလမ်းမ 

ကီးသည်   ုတ်တရက်   ရာလာေသာ      

မိုးေကာင့ ်   ရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ်သွား    

ေလသည်။

ရန်ကုန်မိုးသည်   အစိုးမရတတ်။ 

ရာမည်ထင်ေပမဲ ့မရာဘေဲနချင်ေနတတ် 

သည်။ ရာမည်မထင်ေပမဲ ့  ရာချင်ရာချ 

လာတတ်သည်။ ရာမည်မထင်ဘ ဲရာချ 

လာေသာမိုးသည ်သာယာစည်ကားေန 

ေသာ ညအလှကိ ုဖျက်ဆီးပစ်လိက်ုေလ 

သည်။

အေဆာင်းအကာယူရန ်ဝန်ေလးက 

ေသာ သိုမဟတ်ု ေမေ့လျာခ့ဲ့ကေလေသာ 

သူများသည ်နီးစပ်ရာအရိပ်ေအာက်သို 

ခိုဝင်ကသည်။ မိုးလွတ်ရန် ေရှာင်တိမ်း 

ကရသည်။

မုိးသည် အလွယ်တကူှင့် တိတ်မည့် 

ဟန်မြပ။ သည်းသည်ထက ်သည်းမည့ ်

အရိပ်အေယာင်ကိ ုေတွေနရသည်။

ည့်သန်းေခါင်   တိုင်ေပေတာ့မည်။ 

ုိင်ငံြခားုပ်ရှင်ကားတုိ   ပီးစီးသွားခဲ့ပ။ီ 

ြမန်မာုပ်ရှင်ကား   အချိတိုသည်သာ 

ဆက်လက်ြပဆဲရှိသည်။

အစေသာ် တစ်ခဏအတွင်း မိုးတိတ် 

လိမ့်မည်အထင်ှင့်     ဆင်ဝင်တစ်ခု 

ေအာက်သို   ခိုဝင်ခဲ့ကသည်။ မိုးုတ ်

တရက် မတတ်ိခဲေ့လေသာအခါ လအူချိ 

တို စိတ်မရှည်ိုင်ေလာက်ေအာင်ြဖစ ်

လာပီး မိုးေရထသဲို ထွက်သွားကသည်။ 

ဆင်ဝင်ေအာက်မှာ   လူတစ်စထက် 

တစ်စ   နည်းပါးလာသည်။ အဆံုးတွင် 

တစ်ေယာက်စ  ှစ်ေယာက်စသာ ကျန်ခ့ဲ 

သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်မိုးတိတ်မည့် 

အချန်ိကိ ုစတ်ိရှည်လက်ရှည် ေစာင့ဆ်ိင်ုး 

လျက်ရိှေလသည်။ သသူည် မုိးေရစွတ်စုိ 

ြခင်းကိ ုမခံလိုဘဲရှိသည်။ ယခုပင်လ င် 

အေအးဓာတ်ေကာင့်  ခုိက်ခုိက်တုန်ချင် 

ေနသည်။ ေချာင်းဆုိးချင်စိတ်ကုိ မနည်း 

ကိတ်မှိတ်သည်းခံေနရသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေစာေစာပိုင်းက လူသံ၊ ကားသံတိုြဖင့် ဆူညံ ပ်ေထွးေနခဲ့ေလေသာ ရန်ကုန်မိ၏ 

အစည်ကားဆုံး ဆူးေလဘုရားလမ်းမကီးသည် ုတ်တရက် ရာလာေသာမိုးေကာင့် 

ရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ် သွားေလသည်။

ရန်ကုန်မိုးသည် အစုိးမရတတ်။ ရာမည်ထင်ေပမဲ့ မရာဘဲေနချင်ေနတတ်သည်။ 

ရာမည်မထင်ေပမဲ့ ရာချင်ရာချလာတတ်သည်။ ရာမည်မထင်ဘဲ ရာချလာေသာမိုးသည် 

သာယာစည်ကားေနေသာ ညအလှကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ေလသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် မိုးတိတ်မည့်အချနိ်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ေစာင့်ဆိုင်းလျက်ရှိေလသည်။ 

သူသည် မိုးေရစွတ်စိုြခင်းကို မခံလိုဘဲ . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၂

ထူးေသာသတ ိတစ်မျိး ပီမိုးနင်း

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

တစ်ပါးသတူို၏ ခက်ခြဲခင်း၌ ကညူလီိေုသာသ၊ူ 

ကိုယ်ကျိးကိုသာအမဲရှာ၍     မေနသာသူတိုမှာ 

အြပင်အပ   ယ်ေကျးဖွယ်ရာများပင်မရှိေစကာမ ူ

ေရာက်ရာအရပ်၌   ၎င်း၏မွန်ြမတ်ေသာစတ်ိဓာတ်ကိ ု

မည်သမူဆိ ုသလွိယ်သြဖင့ ်ေလးစားချစ်ခင်ြခင်းကိ ု

ခံကရစမ ဲြဖစ်ေလသည်။ ၎င်းလမူျိးသည် ဝန်ေလး 

ေသာသကူိ ုဝန်ေပါေ့အာင် ြပတတ်၏။ အားငယ်သ ူ

ကိ ုအားတက်ေအာင်လပ်ုတတ်၏။ စတ်ိပျက်သတူို၌ 

ေမ ာ်လင့်အားကိုးြခင်းကိ ုြဖစ်ေစသြဖင့ ် ယုံကည ်

ကိုးစားေသာ အားထားြခင်းကို ခံကရတတ်ေလ 

သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ ပုဂ ိလ်သူမွန် ပွဲတိုင်းမှာခ န်

ေသာသူြဖစ်လိုလ င် ခက်ခဲြခင်းမရှိ၊ မည်သူမဆို 

ြဖစ်ိုင်ေလသည်။   သိုြဖစ်ိုင်ဖိုရန ် ေဆးနည်းမှာ 

ကီးကျယ်စွာ ရှာရေဖရွ စေုဆာင်းရြခင်းမရိှ၊ ေမတ ာ 

ဟ ုေခ ဆိအုပ်ေသာ ြမစ်ချင်းပီး ပကတမိလူခနဲည်း 

ြဖစ်ေလသည်။ 

ဤေမတ ာတည်းဟူေသာ သတ ိတန်ခုိးထက် 

အဖိုးတန်ေသာ ကွာလဖီေီကးရှင်း ေခ  အရည်အချင်း 

ဒီပလိုမာဘွဲတံဆိပ်သည ်     ေလာကမှာမရှိေချ။ 

ထိုလူမျိးသည ်    ပီယသိဒ ိတစ်ခုသာေပါက်သည် 

မဟုတ်၊ ဓနသိဒ ိ၊ ကာယသိဒ ိများလည်း  ပါဝင် 

ေပါက်ေရာက်ပီးြဖစ်ေလသည်။ 

များစွာေသာမန်ိးမတိုမှာ ပ်ုရည်ပင်မလှေသာ် 

လည်း ေမတ ာဆိုသည့် လိပ်ြပာအလှစိတ်ရှိသြဖင့ ်

ချစ်တတ်ခင်တတ် ကင်နာသနားတတ်ေသာေကာင့ ်

ပ်ုလှသတူိုှင့မ်ြခားနား၊  ေရာက်ရာမှာ ထင်ရှားက 

ေလသည်။ စင်စစ်အားြဖင့် ၎င်းမိန်းမပျိမှာ ုပ်လှသူတို 

ထက်ပင ် ပိုမို၍ထင်ရှားေသာ  သတ ိရှိေလသည်။ 

အေကာင်းမကူား  ပ်ုသည်  အေရြပားတစ်ေထာက် 

သာရှိ၍ တစ်ေနထက်တစ်ေန  ပျက်ဖိုဘက်ကိုသာ 

အားြပ၏။ ြမတ်ေသာဓာတ်သည်ကား ြမတ်စရိှလ င် 

ြမတ်ချင်ချင်ဆုိသည့်အလားလုိ    အဘယ်အခါမ     

မပျက်ိုင်သည်သာမက  ကီးေလသာ၍လှေလဟ ု

ဆိုအပ်ေသာအဆင်းကိ ုေဆာင်ိုင်ေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ဘယ်သူကိ ု   ဘယ်ေနရာမှာ ငါက 

ဘယ်လိဆုိလုိက်ုတာပ၊ဲ ငမဆဲိတုဲအ့ေကာင်ကိ ုငါက 

လူထဲမှာ ဘယ်လုိလုပ်လုိက်တာ မျက်ှာများမည်း 

ပီး တစ်ခါတည်းအရှက်ကွဲသွားတာပဲ    စသည့ ်

စကားမျိးကုိ အသံုးြပြခင်းသည် ေမတ ာတရားှင့် 

လွန်စွာဆန်ကျင်ြခင်းြဖစ်ေလရာ ထိုစကားမျိးကို 

ေြပာရင်းေြပာရင်းပင ်မိမိ၏တန်ဖိုးကိ ုဆုတ်ယုတ် 

ေအာင်ြပရာသို ေရာက်တတ်ေလ၏။ 

အခါများစွာ လူအများတိုဝိုင်းဖွဲ၍   စကား 

ေြပာဆိုေနကရာ၌   ငီးေငွဖွယ်ရာြဖစ်သည့်အခါ 

အဆိပုါ လပ်ိြပာလှေသာ မန်ိးမတစ်မျိးသည် ပံးရ င် 

ေသာမျက်ှာ၊ လတ်ဆတ်ေသာ အမူအရာ၊ ေမတ ာ 

ဆိုသည့် ေရာင်ြခည်ကိုြဖန်ကာ ဝင်ေရာက်၍လာ 

သည့အ်ခါ ပအူိက်ုေသာအချန်ိ၌ ချမ်းေြမေ့အးကည် 

ေသာ ေလြပည်ေဝှလာ၍တိက်ုသလိ ုဆတ်ိငမ်ိေသာ 

လူစုမှာ    အသက်ဓာတ်ဝင်၍လာသကဲ့သိုြဖစ်ပီး 

ရ င်လန်း၍လာတတ်ကေလသည်။ ထိမုန်ိးမပျိသည် 

မိုးေခါင်၍ ေသွေြခာက်သည့အ်ခါ ရာသွန်းေလာင်းချ 

ေသာ မိုးေရှင့်လည်းတူကေလသည်။ 

ထိကုဲသ့ိုေသာ သတ ိထူးမျိးရိှသတူိုသည် အခါ 

များစွာ မိမိတုိသတ  ိအဘယ်ကထွက်ေပ သည်၊ ငါ့ကိ ု

ဘယ်အတွက်ေကာင့ ်   အများခင်မင်ကသည်ဟ ု

မသိတတ်က။ မိမိတုိမှာ လူချစ်လူခင်များေစတတ် 

ေသာ သတ ိထူးတစ်ခရိှုသည်ကိသုာ သတိတ်ကေလ 

သည်။ သုိေသာ်လည်း ၎င်းသတ ိကိ ုအြခားအတတ် 

ပညာတစ်ခုခုထဲသို   ေလ့ကျင့်၍ယူလ င်ရိုင်ေလ 

သည်။ အေကာင်းမူကား ကုကမာတိုင်းမှာ ပုလဲ 

မရှိေသာ်လည်း လူတိုင်းမှာ ထိုသတ ိရှိေအာင်လုပ ်

လ င်ရှိိုင်သည်ဟ ု စိတ်ချလက်ချ  အတည်တကျ 

ယုံကည်အပ်ေပသည်။ 

၎င်းဆဲွငင်တတ်ေသာ သလံိက်ုဓာတ်ကိ ုရရိှပီး 

ေနာက် အြခားအေရးကီးေသာ အရာသည်ကား 

အေြပာအဆိ၊ု အြပအမ၊ူ အေနအထိင်ု၌ သင့၊် မသင့၊် 

ေလျာ်၊  မေလျာ်ကို   ချင့်ချနိ်တတ်ေသာeာဏ်ှင့် 

အသုံးအ န်းြပရာ  ယ်ေကျးြခင်းြဖစ်ေလသည်။ 

ဤအခါ၌      ဤစကားကိုေြပာမှေတာ်မည်၊ 

ဟိုအခါ၌ ဟိုလိုလုပ်မှသင့်မည်ဟူေသာ  သိတတ် 

ေသာ အြမင်ရိှြခင်းသည် အဆိပုါသတ ိထူးကိ ုများစွာ 

အေထာက်အပံြ့ပိင်ုေလသည်။ သိုြဖစ်၍ မရိှသည် 

ထက် မသတိာပိ၍ုခက်သည်ဟ ုေရှးလူကီးသမူများ 

ေြပာကေလသည်။ 

အချပ်မှာ လလူခူျင်း ေပါင်းသင်းဆက်ဆရံာ၌ 

တစ်စုံတစ်ေယာက်၏စိတ်ကိ ုထိပါးငိြငင်နာကျင ်

ေအာင်ြပတတ်ေသာ  အသုံးအ န်း အေြပာအဆို 

အြပအမူတိုကို အထူးသတိြပ၍  ေရှာင်က်အပ ်

လှေပသည်။  

အများအားြဖင့ ်မီးရထားစီးရာ၌ ေနပုထံိင်ုပုကံိ ု

ကည့်ြခင်းြဖင့ ်လူကဲခတ်ဖိုရာ  များစွာလွယ်ကူခဲ ့

သည်။ သတူစ်ပါး မထိင်ုရေအာင် ေနရာကိ ုတမင်ချဲ 

၍ထားြခင်း၊ ေြခလက်ကိ ုတမင်ဆန်ေနြခင်း၊ မသန်  

ရှင်းေသာကိုယ်၊ မသန်ရှင်းေသာ အဝတ်အစားှင့် 

သန်ရှင်းေသာလူတို၏အကားကိုဝင်၍  တိုးြခင်း၊ 

ထိုင်ြခင်း စသည့်  လူတစ်စုံတစ်ေယာက်၏စိတ်၌ 

မချမ်းသာေအာင် ြပတတ်ေသာ၊ အလိက်ုမသတိတ် 

ေသာ အေလ့အကျင့်တိုသည ်မဆင်ြခင်မစ်းစား၊ 

အသeိာဏ်ေခါင်းပါးေသာ လမူျား၏ ထင်ရှားေသာ 

လက ဏာြဖစ်သည့်အြပင် စိတ်ရင်းသေဘာထား 

မေကာင်းြခင်းကိလုည်း များစွာပင်သသိာေလသည်။ 

အတိုချပ်မှတ်ရန်မှာ မိမိအတွက် တစ်ပါးသူ 

တစ်ေယာက်မှာ ဝန်ေလးငိြငင်ြခင်း မြဖစ်ေစရေအာင် 

အထူးသတိထားအပ်ြခင်းြဖစ်ေလရာ မည်သူကိုမ  

ငိြငင်ေအာင် မြပတတ်ေသာသတူစ်ေယာက်အေပ  

၌ မည်သူကမှ မုန်းေအာင်ငိြငင်လိမ့်မည်မဟုတ်

ဟု ယုံကည်အပ်ေပေကာင်း။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ ထက်ခိုင်

လူသာလ င်ပဓာန

“ငါသည် ငါ့ကံတရား၏ ဆရာသခင် 

ြဖစ်သည်။ 

ငါသာလ င် ငါ့ဝိညာ်၏ မာလိန်မှး 

ြဖစ်သည်။” 

ကဗျာဆရာ ဝီလ မ်အန်းနက်စ်၊ ဟင်နေလ။

ဘဝတွင်  ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာ 

လိုကသူ များစွာရှိေလသည်။ လူတိုင်း 

လိုလိုက  ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာလိ ု

ကသည်ချည်းြဖစ်ေပသည်။  သိုအတွက် 

လတူိင်ုးလတူိင်ုးက ကိးစားရမည်ဟသူည် 

ကို           နားလည်သေဘာေပါက်က 

သည်။ 

သိုေသာ်    အစ်တစိုက်ကိးစား 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ကုိကား  မလုိက်နာုိင် 

က။ 

အစ်တစိုက်ကိးစားမ ၊    ဇွဲလုံလ၊ 

ဝီရိယတိုြဖင့ ်ကျားကုတ်ကျားခဲကိးစား

ုန်းကန်ိုင်ပါမှ   ဘဝတစ်ေကွတွင ်

ေအာင်ြမင်မ ၊ ကီးပွားချမ်းသာမ ဟူသည် 

က အရာထင်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းတိုအားလုံးတွင ်လူသာအခရာ 

ကျသည်။  လသူည်သာလ င်ပဓာနကျေပ 

သည်။ လကူသာ  စွမ်းေဆာင်ိင်ုြခင်းြဖစ် 

သည်။ အမှန်ကန်ဆုံးက  လသူားြဖစ်ေသာ 

မိမိကိုယ်ကိုပင်ြဖစ်သည်။      မိမိဘဝ 

ေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်      မိမိဘာသာ 

ကိးစားုန်းကန်ရသည်ချည်း ြဖစ်သည်။ 

အေမွရသြဖင့်  ချမ်းသာက ယ်ဝလာသူ 

အနည်းစုမှလွဲ၍  ကမ ာေကျာ်သူေဌးကီး 

များသည် မိမိဘာသာကိးစားုန်းကန်ခ့ဲ

ရသည်ချည်း ြဖစ်ေလသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်ကီးပွား 

ချမ်းသာမ ကို   လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိိုင်ဖို 

အတွက်  လူသာလ င်ပဓာနကျသည်ကိ ု

ထပ်မံအသိေပးလိုပါသည်။ 

လူသည် အရာရာကိုဖန်တီး၊ ြပြပင်၊ 

ေြပာင်းလဲိုင်စွမ်းရှိသ ူ  ြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်

လူသာ ပဓာနအရင်းခံြဖစ်သည်။ လူက 

ကိးစားမှသာ   တိုးတက်မည်ြဖစ်သည်။ 

သဘာဝအရင်းအှီးများကို ပျက်စီး 

ယိုယွင်းေအာင ်   လုပ်ိုင်သည်မှာလည်း 

လူပင်ြဖစ်သည်။  ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည်မှာလည်း 

လပူြဲဖစ်ေပသည်။ အရာရာကိ ုစွမ်းေဆာင် 

ုိင်သူမှာ လူပင်ြဖစ်ြခင်းေကာင့်  လူသား 

အားလုံးကိ ုအေလးထားရေပမည်။ 

လူတွင်  ေြခေထာက်ှစ်ေချာင်းပါ 

သည်။ လူသားဟူသည့်  သတ ဝါသည် 

မည်သည့အ်ရပ်ေဒသ၊ မည်သည့်ိင်ုငသံား 

ြဖစ်ေနပါေစ ေြခေထာက်ှစ်ေချာင်းထက် 

ပိုမပါေပ။ 

လူသည်  ေြခှစ်ေချာင်းသာပါသည့ ်

အေလျာက်   ေြခေလးေချာင်းပါသည့ ်

ြမင်းေလာက်လည်း    အေြပးမြမန်ိုင်၊ 

ကျား၊ ဆင်ကဲ့သိုလည်း အေြပးမသန်ုိင်၊ 

ငယ်စ်ကသင်ခဲ့ရသည်တွင ် “သ သမင် 

အေြပးလျင”်ဟူ၍  ရှိေလရာ   သမင်က 

အေြပးလျင်ြမန်သြဖင့ ်   ထိုကဲ့သိုလည်း 

အေြပးမလျင်၊ မြမန်ိုင်ြဖစ်ရသည်။ 

သိုေသာ ် လူဟူသည်ကား ဦးေှာက် 

အရာတွင်ကီးမားသည်။ လူတုိ၏ဦးေှာက် 

က  များစွာသုံးစွ ဲအသုံးြပိုင်ေပသည်။ 

သိုြဖစ်ေသာေကာင့ ် ထိုထိုေသာသတ ဝါ 

များကိ ု ဦးေှာက်သုံးက အလိရိှုရာခိင်ုးေစ 

ိုင်သည်ပင်။ 

ထိုေကာင့ ်  လူက   သက်ရှိသက်မဲ ့

ဟသူမ ကိ ုနည်းလမ်းေပါင်းစုြံဖင့ ်အသုံးချ 

ေနကသည်။   လူကေငွကိ ု  အသုံးချိုင် 

သည်။ ေငွကိုခိုင်းတတ်လ င် လူချမ်းသာ 

ြဖစ်လာိုင်သည်။     ဦးေှာက်သုံးစွဲမ  

အတိမ်အနက်ေပ တွင်ေတာ့  မူတည်ေပ 

သည်။  ေငကွ  ထိအုေြပးြမန်ေသာသတ ဝါ 

တိုထက်ပင်   အေြပးြမန်ေသးသည်။ 

လိက်ုေလေဝးေလဆိသုည်က   ေငပွင်ြဖစ် 

သည်။ ေငွေနာက်လိုက်သူများ   မမီိုင် 

ြဖစ်ရသည်။  တစ်ခါတစ်ရံေငွက  အေတာင် 

ေပါက်ကာ  ပျေံြပးတတ်ေသးသည်။ 

ယင်းအတွက်ေကာင့ ်   ေငွကိုမရှာ၊ 

ေငွေနာက်မလိုက်ဘ ဲေငွကကိုယ့်ဆီလာ 

ေအာင်   လုပ်ိုင်ရန်လိုသည်။ မိမိကသာ 

ေငွကို  ကိုယ့်ဆီလာေအာင ်  စွမ်းေဆာင် 

ရမှာြဖစ်ေပသည်။ သုိြဖစ်လ င် ေငွများက 

အေြပးပင်ဝင်လာကမည်ြဖစ်သည်။ လကူ  

ေြပးလုိပင်  မလွတ်ုိင်ေအာင်ြဖစ်လာပီး 

ေငွက    မရပ်မနားေြပးဝင်လာမည်ြဖစ ်

သည်။ ယူ၍မိုင်၊  သိမ်း၍မိုင်ြဖစ်ကာ 

ချမ်းသာလာေပမည်။  သေူဌးသူက ယ်များ 

ဤနည်းြဖင့ ်ချမ်းသာက ယ်ဝလာကသည် 

ချည်း ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ် ေငလွာနည်းကား  မည်သို 

နည်း။ ေငွလာနည်းက ဂါထာမ န်မဟုတ်၊  

ေငွလာနည်းက  အိုးရှင်းဆုံး  အချက် 

ငါးချက်သာရှိသည်။ 

၁။ သဘာဝအရင်းအီှး          ရိှရမည်။ 

 ေြမကီး၊ ေရ၊ ုိးသားမ ၊ ကိးစားမ ၊ 

 ေစတနာထားမ တိုြဖစ်သည်။

 ၂။ လသူားအရင်းအြမစ်၊ လူစွမ်းရည်၊ 

 အရည်အချင်း ြမင့်ြမင့်မားမားရှိရ 

 မည်။ ကာယလပ်ုအား၊ eာဏလပ်ု 

 အား၊ ဇဲွ၊လုံလ၊ ဝရီယိတိုြဖစ်သည်။ 

၃။ ေခတ်မီနည်းပညာ၊      နည်းစနစ်၊ 

 အတတ်ပညာရှိရမည်။        စီမံမ  

 ေကာင်းရမည်။

၄။ အရင်းအှီးရှိရမည်။ ေငွ၊ မျိးေစ့၊ 

 က ဲ၊ ွား၊ စက်ကရိယိာတိုြဖစ်သည်။

၅။ ေအးချမ်းတည်ငိမ်မ ၊        လုံ ခံမ ၊ 

 တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ၊  အေြခအေန 

 အချနိ်အခါေကာင်းရှိရမည်။ 

ယင်းအချက်တုိသည် လကူသာလ င် 

လပ်ုေဆာင်ရမည့ ် ကနဦးလိအုပ်ချက်များ 

ပင်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်လူကသာလ င် 

ပဓာနကျသည်လည်းြဖစ်သည်။ လကူသာ 

စွမ်းေဆာင်ပီး  လူကသာ  စိတ်စွမ်းအား 

ကိုေမွးထုတ်ကာ  လုပ်ေဆာင်ကမည်ဆို 

လ င် လူတုိင်းလူတုိင်းေအာင်ြမင်ကီးပွား

ချမ်းသာလာိုင်မည်    ြဖစ်ေပေတာ့  

သည်။    ။ 



ဇွန်  ၂၈၊  ၂၀၂၂

လ ိဝှက်သည်းဖိုဝတ များ ပိုဖတ်ပါ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

ဤစာအုပ်ကုိ က န်ေတာ်ပထမဦးဆံုးရည် န်းြပသခ့ဲသူ   က န်ေတာ့်  

မိတ်ေဆွကီးှင့် က န်ေတာ်အယ်ဒီတာြဖစ်ခ့ဲပီးေနာက်ပုိင်း က န်ေတာ် 

လက်ထပ်ခ့ဲေသာ ေကသီအီမာစ်သည် အမဲတေစပင် လ ိဝှက်သည်းဖုိ 

ဝတ များကို အြမတ်တိုးဖတ် ေလ့ရှိခဲ့သည်။ 

သှူင့ ် ပထမအကမ်ိ ေတွဆုခံျန်ိက  က န်ေတာ်ေတွးမခိဲဖ့ူးသည်။ 

ဒီေလာက်eာဏ်ရည်ထက်တဲ့လူက          လ ိဝှက်သည်းဖိုဝတ ေတွ 

အမတဲေစဖတ် ေနတာ အေတာ်စတ်ိဝင်စားစရာ ေကာင်းတယ်ဟပုင်။ 

က န်ေတာ် ေတွကံဖူးသမ သတူိုသည် ေကသသီည် စာေပအတတ် 

ဆုံး၊ ဇဝနeာဏ်အထက်ဆံုးှင့် က မ်းကျင်ေသာ ေကးစားစာေရးဆရာ 

ှင့် အယ်ဒီတာြဖစ်ေနခဲ့ေသာေကာင့ ်   က န်ေတာ့်အတွက်  ပို၍ပင် 

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာေကာင်းခဲ့သည်။ က န်ေတာ့်စာအုပ်အေရးအသား၊ 

အသုံးအ န်းများ သက်ဝင်ေတာက်ပလှေသာေကာင့ ်ှစ်သက်သည်ဟ ု

စာဖတ်ပရိသတ်များ ေထာမနာြပခံရေစသည့်အချက်ကား စာအုပ်ကို 

သူက မ်းကျင်စွာ  တည်းြဖတ်ြပြပင်ခ့ဲမ ေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု က န်ေတာ် 

ယူဆမိသည်။ 

လ ိဝှက်သည်းဖိုဝတ တိုသည် အေတာ်ေပါ့ရ တ်ရ တ်စာေပသာ 

ြဖစ်သည်ဟ ုမသိနားမလည်စွာ က န်ေတာ်ယူဆခဲ့သည်။ လူစိတ်ကိ ု

စိန်ေခ ချက်တစ်ခုမဟုတ်ဟ ုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 

ယခုမူ က န်ေတာ် စိတ်ေြပာင်းသွားခ့ဲေချပီ။ သူက ဖတ်သင့်သည် 

ဟ ုရည် န်းလာေသာ လ ိဝှက်သည်းဖိဝုတ များ (အာဂ ါသာခရစ တီးှင့် 

ကိုလင်းဒက်တာ၏ ဝတ များကို  က န်ေတာ်ကိက်ှစ်သက်ခဲ့သည်။) 

ကိ ုက န်ေတာ် ြမည်းကည့ခ်ဲေ့သးသည်သာမကေသး၊ လ ိဝှက်သည်းဖိ ု

ဝတ ေကာင်းေကာင်းတစ်အုပ်က  လူသားဦးေှာက်ကိ ု   အသိeာဏ် 

စွမ်းရည် ြဖည့်တင်းြဖည့်ဆည်းပံုကုိလည်း သေဘာေပါက်စြပလာခ့ဲပီ 

ြဖစ်သည်။ 

ေကသီသည်   က န်ေတာ် ကံဆုံဖူးသမ    စိတ်ကူးစိတ်သန်း 

အေကာင်းဆုံး၊   တက်က အထက်ြမက်ဆုံး ြပဿနာေြဖရှင်းစိတ်ကိ ု

ပိုင်ဆိုင်သည်။ 

သူ၏စိတ်စွမ်းအား၊ အေတွးအြမင်တိုသည် တစ်ေနတာလုံးှင့ ်

ည့်နက်ထိပင် ထက်ြမက်ရှင်းလင်းေနတတ်ေသာေကာင့် က န်ေတာ် 

အံ့သစိတ်ြဖစ်မိသည်။  က န်ေတာ်ကိုယ်တိုင်ကမ ူ   သူစိတ်စွမ်းရည ်

ုိးကားတက်က ေနသေလာက် က န်ေတာ့်စိတ်တုိ ည့်နက်လာသည် 

ှင့်အမ  အစွမ်းပိုမိုကျလာသည်ကိ ုေတွရေလ့ရှိသည်။ 

ေလာကတွင် IQ အြမင့ဆ်ုံးသဟူ ုဆို န်းေသာ မာရလ်ီေဗာစ့်ဆာဗန် 

သည် ဦးေှာက်တည်ေဆာက်မ ြပလုပ်ရန်အတွက ်လ ိဝှက်သည်းဖို

ဝတ များဖတ် ရန် အကံြပသည်။ “အဲဒီအေလ့အကျင့်က  ေြပာစရာ 

ေကာင်းုံသာမကေသး၊ သင့်အတွက် ေကာင်းမွန်သည”် က န်မသည် 

ကမ်းတမ်းေသာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဝတ များ (သိုမဟုတ်)  ရဲလုပ်ထုံး 

နည်းြပစာအုပ်ဝတ များအေကာင်း ေြပာဆိုေနသည်မဟုတ်ေချ။ 

သဲလွန်စများြဖည့်ထားေသာ eာဏ်ရည်ကစားရသည့ ် လ ိဝှက် 

သည်းဖိုဝတ များကို ဆိုလိုရင်းြဖစ်သည်။ ေသနတ်များ ေသာေသာညံ 

သည်မဟတ်ု၊ eာဏ်ရည်ကစား သုံးသပ်ရေသာဝတ များကိ ုဆိလုိသုည် 

ဟု သူက ဆိုသည်။ 

လ ိဝှက်သည်းဖိဝုတ များ ဖတ် ြခင်းသည် eာဏ်ရည်ပိ၍ု က ယ်ဝ 

ေစသည်ဟု ေဗာ့စ်ဆာဗန်က ြမင်သည်။ 

‘သင်သည်  အာဂ ါသာခရစ တီး(သိုမဟုတ်)    ဂျိးဇက်ပင်ေတး 

(သိုမဟုတ်) ပီဒီဂျမိ်း၏ လ ိဝှက်သည်းဖိုဝတ ထဲမှ စုံေထာက်ထက ်

ေရှေြခတစ်လှမ်းသာေနေအာင်  ကိးစားလ င်   သင်၏eာဏ်ရည် 

ထက်ြမက်လာလိမ့်မည’် ဟု Brain Building စာအုပ်တွင ်သူေရးသား 

ခဲ့သည်။ 

အာသာကွန်နန်ဒွိင် ေရးသားခဲ့ေသာ ရှားေလာ့စ်ဟုမ်းဝတ များ 

သည် မည်သည့အ်ခါမ  လူကိက်နည်းမည်မဟတ်ုေချ။ ထိသုို လူကိက် 

မနည်းသွားြခင်းက မှန်သည်။ ဟုမ်း၏ နည်းစနစ်များသည ်ဦးေှာက် 

တည်ေဆာက်မ ကို အသက်သွင်းထားချက်များပင ်ြဖစ်သည်။ 

လူတုိသည်  ကုိယ်ေရးအသွင်ေြပာင်းရန်   စ်းစားေသာအခါတွင် 

ပံုမှန်အားြဖင့် သူတိုအသeိာဏ်၊ eာဏ်စွမ်းeာဏ်ရည်ကုိ အားြဖည့်ိုင ်

မည်ဟ ုမထင်ေချ။ က န်ေတာ်တို၏ ေမွးရာပါ IQ က သင့က်ိ ုက န်ေတာ် 

တို မည်သိုမ  မွမ်းမံမ မြပိုင်ဟ ုက န်ေတာ်တို၏ ယ်ေကျးမ သေဘာ 

ထားက ဆုံးြဖတ်မ ြပသည်။ 

သိုေသာ် IQ အဆင့ ်၂၃၀ (သာမန်အရယ်ေရာက်လတူစ်ေယာက်၏ 

IQ မှာ ၁၀၀ ြဖစ်သည်) ရိှေသာ ေဗာစ့်ဆာဗန်ကမ ူခ ာကိယ်ုက က်သားများ 

တည်ေဆာက်မ ြပသည်ကဲ့သိုပင ်ဦးေှာက်ကိုလည်း တည်ေဆာက်မ  

ြပိုင်သည်ဟ ုယုံကည်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်ေနာက်တစ်ခါ လ ိဝှက်သည်းဖိ ုဝတ ေကာင်းေကာင်း 

တစ်အပ်ုြဖင့် သင်ေတွးလုိစိတ်ေပ လာလ င် အြပစ်မကင်းသလုိ (သုိမဟုတ်) 

အကျိးမဲ့လုပ်ရပ်လုပ်ေနသည်ဟ ုမခံစားမိပါေစှင့်။ 

ထိစုာအပ်ုဖတ်လိက်ုြခင်းသည် တစ်ေနတာလုံးတွင် သင်ြပလိက်ု 

သည့် အကျိးအရှိဆုံးကိစ  ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ိုင်သည်။ 

Ref : Read more about the mysterious stories by Steve Chandler

ကံေကာင်းသူြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

ကံေကာင်းသူြဖစ်ချင်ရင ် ေစတနာ 

ေကာင်း ထားရိှရမှာြဖစ်တယ်။ ေစတနာ 

ေကာင်းရင် ကေံကာင်းတယ်။ ေနာက်ပီး 

ကံဆိုတာ အလုပ်ပဲ။ ဒီေတာ ့ကံေကာင်း 

ရင် အလုပ်ေကာင်းမှာပါပဲ။ 

ဒါေကာင့်      ေစတနာနဲကံဟာ 

ဆက်စပ်ေနသလိ ု ကနံဲအလပ်ုကလည်း 

ဆက်စပ်ေနတယ်။ 

ေစတနာဟာ ကံြဖစ်သလုိ    ကံဟာ 

လည်း အလုပ်ြဖစ်တယ်။ 

ေစတနာေကာင်းေကာင်း၊ ေစတနာ 

ထက်သန်ေကာင်းကိ ု   လက်ေတွြပသ 

ိုင်ရမယ်။ ေစတနာအြပအမူ၊ ေစတနာ 

အေြပာအဆို၊    ေစတနာအကံအစည် 

အေတွးအေခ ေတွက     မိမိလိုရာကို 

ဆွဲေဆာင်ိုင်ေစတယ်။ ေစတနာအရင်း 

ခံေတာ့ပါရမှာြဖစ်တယ်။ 

ကံေကာင်းသူတစ်ေယာက်ြဖစ်လာ

ေစဖိုရာ စတ်ိဓာတ်အရာ၊ စည်းကမ်းအရာ၊ 

ေစတနာအရာတုိမှာ စံနမူနာြပြဖစ်ေနရ 

မယ်။ ရည်မှန်းချက်နဲ   တာဝန်ေတွကို 

လပ်ုေဆာင်တဲေ့နရာမှာ စွမ်းရည်စွမ်းအား 

ေတွ ြမင့်မားေနဖိုလိုအပ်တယ်။     အဲဒီ 

အတွက် လူသာပဓာနကျပါတယ်။ 

စွမ်းရည်ြမင့ ်မားေစတာကေတာ့ 

ေလလ့ာမ ၊ ေလက့ျင့မ် နဲ  အလပ်ုလပ်ုြခင်း 

ပါပ။ဲ ၁။ ေစတနာ= လပ်ုချင်ကိင်ုချင်စတ်ိ၊ 

လုံလဝီရိယနဲ        ဆ ထက်သန်ရမယ်။ 

၂။ ပညာ= က မ်းကျင်မ ၊ တတ်ေြမာက်မ ၊ 

လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ရှိမ ၊    နည်းနာနဲ  

အေတွအကံ။ 

လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်၊ 

တာဝန်ယခူျင်တယ်၊ လပ်ုတတ်ကိင်ုတတ် 

ရှိတယ်၊ တာဝန်ယူိုင်တယ်ဆိုရင်  အဲဒီ 

လူဟာ ေကျာင်းသားပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဝန်ထမ်း 

ပဲြဖစ်ြဖစ်၊   ပရဟိတလုပ်ေဆာင်သူပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ မိသားစုဝင်ပဲြဖစ်ြဖစ ်အရာေပး 

ခံရသူ၊    အရာထမ်း၊    အကီးအကဲ၊ 

ေခါင်းေဆာင်ေနရာ၊ လူရာဝင်သူအြဖစ ်

ေရာက်လာမှာြဖစ်တယ်။ 

လုပ်ေဆာင်တဲ့အခါ   ဘာေတွပဲ 

လုပ်ေဆာင်ရတာြဖစ်ပါေစ   ေစတနာ 

ပါပါလုပ်ပါ။ ေစတနာထားကာ  အလုပ် 

လုပ်ပါ။ ပညာသာေအာင ်အားထုတ်ပါ။ 

ပညာeာဏ်နဲအလုပ်လုပ်မ ှ      လုပ်ငန်း 

အရည်အေသွးထက်ြမက်တယ်။ 

ေကျာင်းသား       ေကျာင်းသူဆိုရင ်

လည်း ပညာeာဏ်နဲ ကိးစားအားထုတ်မှ 

ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်မ ရရှိမှာြဖစ်တယ်။ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ရင်လည်း ပညာeာဏ်နဲ  

လုပ်ေဆာင်ပါမှ   လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်မ  

ရရှိမယ်။ အရည်အေသွးြမင့်မားေအာင ်

မမိကိိယ်ုကိ ု    အမတဲေစြပြပင်ပျိးေထာင် 

ေနရမယ်။ 

ေလ့ကျင့်မှ     က မ်းကျင်တယ်။ 

အမတဲေစ ေလက့ျင့ေ်နရမယ်။ ေလက့ျင့် 

ေနရင်    ပိုမိုက မ်းကျင်လာတာပါပဲ။ 

ေလ့ကျင့ ်ေတာ့   က မ်းကျင်တယ်။ 

က မ်းကျင်ေတာ့ ယံုကည်တယ်။ ယံုကည် 

ေတာ့ ရဲရင့်တယ်။ ရဲရင့်ေတာ ့  စွန်စား 

တယ်။ စွန်စားလပ်ုေဆာင်ရင် ေအာင်ြမင် 

တာပါပဲ။ 

စွမ်းရည်ြမင့်မားေအာင ်   ကိးစား 

အားထုတ်ရာမှာ   ထုတ်လုပ်ိုင်ေအာင်၊ 

ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းေအာင ်   ဒီအချက် 

ေတွနဲလုပ်ေဆာင်ရမယ်။ 

၁။ အရှည်ေြမာ်ြမင်တွက်ဆ လုပ်ေဆာင် 

ရမယ်။ 

၂။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေတွး၊  ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်းေရး၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ေြပာ၊   ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်။ 

ဘာပလဲပ်ုလပ်ု ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ 

လုပ်ရမယ်။ 

၃။ တိတိကျကျလုပ်(“ဘ”ေြခာက်လံုး

ြပည့်စုံရမယ)်

၄။ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး   အလုပ်လုပ် 

တတ်ရမယ်။

၅။ အချနိ်မီပီးစီးေစရမယ်။ 

၆။ အမဲ        ေလ့ကျင့်ေနရမယ်။ 

ဒေီြခာက်ချက်ကိ ု ကျင့သ်ုံးလိုက်နာ 

မယ်ဆိရုင် ေကာင်းကျိးေတရွရိှလာ 

မှာ ြဖစ်တယ်။ 

အရည်အေသွးလည်းြမင့်မားတယ်။ 

စိတ်ဓာတ်ကလည်း    ြဖစင်ြမင့်ြမတ ်

တယ်။  စည်းကမ်းရှိရှိ၊    တက်တက် 

က က နဲ     ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်ေနထိုင် 

ဆက်ဆတံတ်တယ်ဆိရုင် ပတ်ဝန်းကျင် 

က ချစ်ခင်ေလးစားကလို  တန်ဖိုးရှိတဲ့ 

ဘဝကိ ုရရိှကပါလမိ့မ်ယ်။ ေစတနာထား 

ပီးလုပ်ေဆာင်တာနဲအမ         တူညီတဲ့ 

ေကာင်းကျိးကုိ  မုချ  မိမိြပန်လည်ခံစား 

ရမှာြဖစ်တယ်။ 

ဆန်းကယ်တဲ့    ေကာင်းမ အကျိး 

ဆိုတာကို ြမတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက် 

ေတာ်က   လက်ဝဲေတာ်ရ ံ  အရှင်မဟာ 

ေမာဂ လာန်         ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီး 

နတ်ြပည်နတ်ဘုံသို    ေဒသစာရီက ချ ီ

အလှခံစ်က  န ိယသူေဌး လူဘဝမှာ 

ရှိေနစ်မှာပဲ  နတ်ြပည်ဝယ်   ဘုံဗိမာန် 

ေပါက်ေနတာ   ကိယ်ုေတွြမင်ေတွခဲရ့ပါ 

သတ့ဲ။ ေညာင်ေစ့ေလာက်ြပတ့ဲကုသုိလ် 

ေလးေတဟွာ ေညာင်ပင်ကီးလိ ု  အကျိး 

ရတာ လက်ေတွသာဓကနဲ   ထင်ရှားခဲပ့ါ 

တယ်။ 

ေစတနာဆန်းကယ်ရင် eာဏ်ဆန်း 

ကယ်လာမယ်။ eာဏ်ဆန်းကယ်တဲအ့ခါ 

ကလံည်းပ ဲဆန်းကယ်လာတာ  သဘာဝ 

ပါပဲ။ ေစတနာအရင်းတည်ကရပါမယ်။ 

ေကာင်းကင်ဘုနံဲ   ငရဘဲုကံ ဘာကွာ 

တာလဲ။    အေနာက်တိုင်းပုံြပင်တစ်ခု 

ထဲမှာ    ယမမင်းက လူတစ်ေယာက်ကိ ု

ေခ ေဆာင်သွားပီးြပသတယ်။   ေနရာ 

ှစ်ခဟုာအတူတူပဲ။ လူေတွရဲအေြခအေန 

လည်းအတူတူပဲ။   ကွဲြပားတာကေတာ ့

စိတ်ေနစိတ်ထားပါပဲ။    အတ ကီးပီး 

သူတစ်ပါးအေပ ေစတနာမရှိ၊   သူများ 

ကီးပွားတာကိ ုမနာလိ၊ု သမူျားေအာင်ြမင် 

တာကို မ ဆိတ်၊ သူတစ်ပါးချမ်းသာရင် 

မေကျနပ်၊ အဲဒီလူေတွေနတဲ့အရပ်ဟာ 

ငရဘဲုပံ။ဲ လတူစ်ဖက်သား ေကာင်းစားပါ 

ေစ၊   ကီးပွားပါေစ၊    တိုးတက်ပါေစ၊ 

ေမတ ာေစတနာနဲေပးေဝ၊    ေက းေမွး၊ 

ကူညီေနကသူေတွ စုေဝးရာအရပ်ဟာ 

ေကာင်းကင်ဘုံပါပဲ။ 

ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့တယ်၊   လူေတွရဲ 

စိတ်သေဘာထားအရ   အေြခအေနက 

ြဖစ်ေပ ကတာပဲ။ ဒါေကာင့် မွန်ြမတ်၊ 

ြမင့်ြမတ်တဲ ့ စိတ်ေကာင်းေစတနာေတ ွ

ေမွးြမကျင့ ်ေဆာင်ိုင်ကမယ်ဆိုရင  ်

ေမာင်တိုမယ်တိုဟာ ကံေကာင်းသူေတ ွ

ြဖစ်လာကမှာပါပ။ဲ ကေံကာင်းရင် အလပ်ု 

ေကာင်းလာမယ်။ အလပ်ုေကာင်းလာရင် 

ကီးပွားချမ်းသာမ ကိုရရှိလာမှာ အေသ 

အချာပဲေပါ့ကွယ်။           ။ 



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၇

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    စည်ပင်သာယာေရး 

 ဝန်ကီး ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် ဦးဗုိလ်ေဌးှင့်  တာဝန် 

ရိှသမူျားသည် ယေနနနံက် ၇ နာရခဲွီတွင်  ကမာရတ် 

မိနယ် ြပည်လမ်းဘက်ြခမ်းရိှ အင်းလျားကန်ေပါင်သို  

ေရာက်ရှိကာ  စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးေဆာင်ရက်ထား

မ ကို ကည့် စစ်ေဆးပီး  ြပည်လမ်းမ ှ ကန်ေပါင်သို 

သွားသည့ ်အဆင်းလမ်း  ေလကှားထစ်ြပလပ်ုရန်ှင့ ် 

အမ  က်ှင့် ုန်းများ ဆယ်ယူရှင်းလင်းရန ် မှာကား 

သည်။

ထုိမှတစ်ဆင့် မိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ 

သည်  ပါရမမီးီပွိင့်အနီးရှိ ြပည်လမ်းှစ်ထပ်ေကွသုိ  

ေရာက်ရိှပီး ှစ်ထပ်ေကွှင့ ်အန်ုး၊ ကျးဘားအန်ုးှင့ ် 

ထန်းပင်များ ပုသွံင်းေနမ ၊ အင်းလျားကန်စပ် ြမက်ချ ံ

များ  ရှင်းလင်းေနမ တိုကို    ကည့် စစ်ေဆးကာ  

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ    ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးသည်။

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၇

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဒဂုံ 

တက သိုလ်   ဘာသာရပ်အလိုက ်

(အမျိးသား) ေဘာလုံးပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်  

အခမ်းအနားကို ယေန   မွန်းလွဲ  

၁  နာရီတွင် ဒဂံုတက သုိလ် ေဘာလုံး 

ကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်    ဒဂုံ 

တက သိုလ်        ပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာ    သာထွန်းေမာင်က  

အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားပီး 

သင်တန်းေရးရာ     ဌာနမှးှင့် 

ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ  ဌာနအသီးသီး 

တိုမှ         ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊ 

လပွတ ာ ဇွန် ၂၇

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး လပွတ ာမိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

အမှတ် (၉၇)  စက်မ လယ်ယာစခန်းက ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်မိုးစပါး 

စိုက်ပျိးြခင်း  သုပ်ြပြခင်းကို  ကာကန်အုပ်စုကွင်း သဲကုန်းအေနာက် 

ဦးပိုင်အမှတ်(၁/၃)၊ အမှတ် (၆၉၅) ဦးြမင့်စိုး၏ လယ်ေြမဧက  ၃၀  ၌  

ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

 အဆိုပါ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်  ေကာက်စိုက်တမန်းြပြပင်ြခင်း၊ 

တစ်ရက် ၈ နာရီပီးစီးမ  န်းြဖင့် ေလးဧကမ ှေြခာက်ဧကထ ိစိုက်ပျိး 

ိုင်ပီး စိုက်တန်းအေရအတွက် ေြခာက်တန်းသွား အကွာအေဝး  ၁၂  

လက်မ၊ ပင်ကား  အကွာအေဝး ၅ ဒသမ ၅ လက်မ စိက်ုပျိးိင်ုေကာင်း 

သိရသည်။                                                                 သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်  ြပည်ပတင်ပိုြခင်းြဖင့ ်   ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်   ိုင်ငံ 

အံှအြပားတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များြဖင့် ေမွးြမေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မုိးအလွန်အက ံရာသွန်းြခင်းှင့ ်

ြမစ်ေရကီးြခင်းများေကာင့ ်ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ရန်ှင့ ်ဆုံး ံးမ  

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုငါးပစွုန်ေမွးြမေရးကန်များ၌ လိက်ုနာေဆာင် 

ရက်ကပါရန ်သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည် -

 ငါးေမွးြမေရးကန်များ၏ ကန်ေပါင်များခုိင်ခ့ံရန်အတွက် ကန်ေပါင်ပါးေသာ နိမ့်ေသာေနရာများတွင် 

သဲအိတ်များဖို၍ ကန်ေပါင်ခိုင်ခံ့ေအာင် ြပလုပ်ထားပါရန်၊

 အကယ်၍   ေရကီးေရလ ံလာပါက  ငါးများလွတ်ထွက်မ မရှိေစေရးအတွက ်  ဇာြပာပိုက်များြဖင့ ်

ကာရံထားပါရန်၊

  ေရစီးေကာင်းှင့်နီးေသာ ငါးကန်များတွင် ေရတုိက်စားမ ကာကွယ်ရန်အတွက် တုတ်ုိက်ပီး ဝါးထရံများ 

ြဖင့်ကာရံ၍ သဲအိတ်များဖိုထားပါရန်၊

 လိအုပ်ပါက ငါးများေရ ေြပာင်းိင်ုရန်အတွက် ငါးဖမ်းပိက်ုများ၊ စက်ေလမှျားှင့ ်စက်ပစ ည်းများအား 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်ှင့ ်အထူးသြဖင့ ်မျိးငါးကီးများအား ဦးစားေပးေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 သိုေလှာင်ထားေသာ ငါးအစာှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ေရလွတ်ေသာေနရာသို ေရ ေြပာင်း 

ထားပါရန်၊

  ပုံမှန်အစာေက းြခင်းြဖင့ ်ငါးများလွတ်ထွက်မသွားေစေရး ေဆာင်ရက်ထားပါရန်၊

  ေမွးြမေရးကန်၏ ေရထွက်/ေရလ ံေပါက်များ၊ ေရေကျာ်မည့ေ်နရာများအား အစ်ဂတုစိက်ုစစ်ေဆးေန 

ပါရန်၊

  ထူးြခားသည့အ်ေြခအေနများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညသီရိှိိင်ုရန်အတွက် ဆက်သွယ်သတင်းပုိုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်၊

  ိုင်ငံပိုင်ေရဒီယို၊ အသံလ င့်ဌာနများမှ ထုတ်လ င့်လျက်ရှိေသာ အေရးေပ မိုးေလဝသ သတိေပးချက် 

များှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကိ ုအမဲဂုတစိုက်နားေထာင်ပါရန်ှင့ ် ြပည်တွင်းထုတ်ေနစ ်

သတင်းစာများတွင်ပါရိှသည့ ်မုိးေလဝသှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း၊ ေဆာင်းပါးများအား အမမဲြပတ် 

ဖတ် သတိြပပီး ငါးေမွးြမသူအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ကပါရန်၊ 

  ေရကီးနစ်ြမပ်မ အတွက် အေရးေပ အေြခအေနများြဖစ်ေပ ပါက နီးစပ်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများ 

ှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံကပါရန်၊                         

      စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန                                                  

                         ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

   ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ ကိတင်ကာကွယ်ေရး သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် မိေတာ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးှင့ ်သန်ရှင်းသာယာေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ရှင်းလင်းေနမ ၊ အုပ်မုိးကုိင်းများှင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိုင်းှင့်   မလွတ်ကင်းသည့ ်  အကိုင်းအခက်များ   

ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းေနမ တိုကို     ကည့် စစ်ေဆးပီး 

သမိင်ုးေကာလပ်ိလမ်းထပ်ိအနီး စ  က မရိှသည့ေ်နရာ 

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းက

ေချးေငွများ ထုတ်ေချး
ပဲခူး   ဇွန်   ၂၇

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ  ာှစ်တွင် ခွင့်ြပချထားေပးေသာ ပဲခူးမိနယ် 

ရာသစ်ကေလးှင့ ်  ေအာင်သေြပ   ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ  (ငါးက  )

ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းက တတိယ(၃)ှစ် သက်တမ်း၏ ပထမှစ်အတွက် 

ထုတ်ေချးေပးြခင်း အခမ်းအနားကုိ ဇွန် ၂၂ ရက်က ပဲခူးမိနယ် ရာသစ် 

ကေလးေကျးရာ    ေအာင်ဓမ သုခဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဓမ ာုံ၌ 

ကျင်းပသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို  ပဲခူးခိုင်   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ  ခိုင် 

တာဝန်ခံ ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင်၊    ပဲခူးမိနယ်တာဝန်ခံ   ဦးတင်ဝင်းထွဋ်ှင် ့ 

ပဲခူးခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊  မိနယ်ြမစိမ်းေရာင ် 

ေကျးရာစီမံကိန်း(ငါးက  ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း ေကာ်မတီ 

ဝင်များ၊ ေကျးရာအဆင့် ကီးကပ်ေရးေကာ်မတဦက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊  

ဘ  ာေရးဆပ်ေကာ်မတဦက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ေအာက်ကမ ာေကျးရာ 

အပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှး၊ အသင်းသား အသင်းသမူျား တက်ေရာက်ကပီး 

ငါးလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်သ ူ  ၁၂၉  ဦးအား  ေချးေငွကျပ ်  ၅၁၂၀၀၀၀ဝ  

ထုတ်ေချးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                   သတင်းစ်

ထုိေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန်ရိှသူများသည် 

လ  င်မိနယ် (၁၂) ရပ်ကွက် ပါရမီလမ်းသုိ ေရာက်ရိှကာ  

လမ်းဝဲ/ယာ  ြမက်ပင်ချံွယ်များ   ရှင်းလင်းေနမ ၊ 

ေရေြမာင်းများအတွင်းရိှ အမ  က်ှင့ ်န်ုးများ ဆယ်ယ ူ 

တွင် ေြမာင်းဖုံးခင်းကျင်း၍ လသွူားစ  က ခင်းကျင်းရန်၊  

ေြမပိုှင့်     ကမူများအား    ေြမညိရှင်းလင်းရန်ှင့ ်

စက်ဘီးလမ်း ြပလုပ်ေပးရန ်မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ မိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ 

သည် အင်းစိန်မိနယ် ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက ်

ှင့ ်မရမ်းကုန်းမိနယ်  (၄) ရပ်ကွက်အကား ေတာ်ဝင် 

လမ်းသို သွားေရာက်၍ အကျယ် ၇၂ ေပ၊ ေြခာက်လမ်း 

သွားရရိှေအာင် အင်းစိန်မိနယ်ဘက်အြခမ်း အရှည် 

၃၁၉၂ ေပှင့် မရမ်းကုန်းမိနယ်ဘက်ြခမ်း အရှည် 

ေပ  ၂၅၂၀  အား  လမ်းသားတိုးချဲ၍  ကွန်ကရစ်ဒု  

ကိုးလက်မ ခင်းကျင်းေနမ ၊ လမ်းတစ်ေလ ာက် အကျယ်  

သုံးေပ၊  အနက် သံုးေပ အုတ်ေရေြမာင်းှင့် ေရေြမာင်းဖုံး 

လူသွားစ  က ြပလုပ်ေနမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆးပီး     

မုိးဦးကာလ ေရာက်လာပီြဖစ်သည့်အတွက်ေကာင့် 

စခံျန်ိစံ န်းကိက်ုညစွီာြဖင့ ်ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက် 

ရန်ှင့ ်စက်ဘီးလမ်းြပလုပ်သွားရန် မှာကားခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဒဂုတံက သိလ်ု ဘာသာရပ်အလုိက် (အမျိးသား) ေဘာလုံးပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်ကျင်းပ

ပါေမာက များ၊  တွဲဖက်ပါေမာက  

များ၊  ကထိက၊   လက်ေထာက ်

ကထိက၊  နည်းြပ၊  သုပ်ြပဆရာ 

ဆရာမများှင့ ်အားကစားဝါသနာ 

ရှင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

တက်ေရာက်အားေပးကသည်။  

အဆိုပါ ေဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်

အထူးြပဘာသာရပ်အသီးသီးတိုမှ 

ပိင်ပွဲဝင ်  အသင်း  ၁၃   သင်း၊  

ေကျာင်းသားဦးေရ ၂၃၄ ဦး ပါဝင် 

ယှ်ပိင်     ကစားကမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

လပွတ ာမိနယ် ကာကန်ေကျးရာအုပ်စု၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပပွဲကျင်းပ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ ေငွလုံးေငွရင်း 
ရန်ပုေံငြွဖင့ ်12kV Switchgear Panel များ ဝယ်ယတူပ်ဆင်ြခင်းလပ်ုငန်းှင့ ်
LED Street Light များ ဝယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်းအား  ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်လိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါရန ်ဒုတိယအကိမ် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက-် ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ
      ၁၂-၇-၂၀၂၂ရက ်အထိ
၃။    တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက ် - ၁၃-၇-၂၀၂၂ရက်၊ 
      (၉:ဝဝနာရီမှ ၁၆:ဝဝနာရီ)
၄။    တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ -  တိင်ုးေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင် 
      နီယာုံး၊ မုံရာမိ။
၅။     တင်ဒါပုစံှံင့ ် အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား ေအာက်ပါလပ်ိစာ 
တွင် ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

တိုင်းေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊တိုင်းေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊
ုံးကီးလမ်း၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ။ ုံးကီးလမ်း၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ။ 

ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၂၈၁၇/၀၉-၂၅၉၀၇၀၂၂၃ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၂၈၁၇/၀၉-၂၅၉၀၇၀၂၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ လမတုန်းရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၁၆၂)ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ(၃)ထပ်ခွဲတိုက်၏ ေြမညီထပ်(၁-B)၊ ေြခရင်းခန်း  တိုက်ခန်းအား 
ကန်ထိုက်တာထံမှတစ်ဆင့် ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသ ူေဒ တင်တင်ု[၁၂/
ဒပန(ိုင်)၀၄၁၁၃၅]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သိဂ   ြမင့်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၃၁၉၃]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး) မိနယ်၊ (၂၆) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၃၇)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၂)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်စပံယ်ဦး [၁၂/မဂတ 

(ိင်ု)၀၉၃၃၁၅] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ဇင်ထူး [၁၂/ပဇတ 

(ိင်ု)၀၃၁၅၆၈] က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်ဝက်ေကျာ်ကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ ်(၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျအိမ်ရာ၊ အိမ်ရာစီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ

ေရှေမှာက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်း 

တိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးတင်ေအာင်ဟိန်း ဦးတင်ေအာင်ဟိန်း 

LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L,M.A (Business Law)LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L,M.A (Business Law)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၅၄၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၅၄၃) 

အမှတ်(၈၈၉)၊ ငုေရ ဝါလမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၈၈၉)၊ ငုေရ ဝါလမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။  Ph-09-421112249, 09-685359003ရန်ကုန်မိ။  Ph-09-421112249, 09-685359003

အများသိေစရန် သတိေပးေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန် သတိေပးေကာ်ြငာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိင်ုအေရှရပ်ကွက်၊ ေအာက်ကည့ ်

ြမင်တိင်ုလမ်း၊ အမှတ်-၁၄၂ေအ(၅လ ာ)တွင် ုံးခန်းဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်TEAM 
SOUBU COMPANY LTD ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ TEAM SOUBU COMPANY LTD သည် ြမန်မာ 
ိုင်ငံတွင် ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ိုင်ရန်အတွက ်၂၀၁၇ 
ခုှစ်၊ ြမန်မာုိင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒအရ အစုရှယ်ယာရှင်(၂)ဦးြဖင့် ကုမ ဏ ီ
မှတ်ပုံတင်လိပ်စာ-ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ၅လ ာ၊ အမှတ်-၁၄၂ေအတွင် 
တရားဝင် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ထားသည့်   ြမန်မာကုမ ဏီြဖစ်ပါသည်။        
ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်လက်မှတ်မှာ-၁၁၈၈၄၀၇၉၈ (၂၁-၂-၂၀၁၉) ြဖစ်ပါသည်။

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကုမ ဏီသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ  လိပ်စာတွင်      
ကုမ ဏီုံးခန်း စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အချနိ်မှစ၍ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ  
လပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုလျက်ရိှပီး ယင်းေနရာမှအပ ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း မည်သည့် 
ေနရာများတွင်မှ ုံးခဲွများ၊ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်ထားြခင်း၊ အြခား 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ထားြခင်းမရှိပါ။

 က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ကုမ ဏီသည် ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ဒါိက်ုတာအဖဲွ၏ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ တာဝန်ေပး 
ခန်အပ်ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲTEAM SOUBU COMPANY LTD ကိယ်ုစား မည်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  TEAM SOUBU COMPANY LTD ၏ လုပ်ငန်း 
များလပ်ုကိင်ုခွင့ြ်ပေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊ ကမု ဏ၏ီ ေငစွာရင်းအေကာင့တွ်င် 
ေငွသွင်း/ေငွထုတ်လုပ်ငန်းစ်များ၊ ကုမ ဏီှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်မည်သည့် 
အချက်အလက် အစိတ်အပိုင်းကိုမ ှတိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ 
ြပလပ်ုေဆာင်ရက်လပ်ုကိင်ုခွင့ြ်ပခဲြ့ခင်းမရိှေကာင်း အသေိပးအပ်ပါသည်။

 အကယ်၍ ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းစ်များကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွကုမ ဏီမှ 
တရားဝင်တာဝန်ေပး ခန်အပ်ထားမ မရှိဘဲ အြခားတစ်ဦးတစ်ေယာက်က 
ြဖစ်ေစ၊ အသင်းအဖဲွအစည်းကြဖစ်ေစ၊ TEAM SOUBU COMPANY LTDှင့် 
သက်ဆိင်ုသည့ ်မည်သည့အ်ချက်အလက်များကိမုဆိ ုအသုံးြပ၍ သက်ဆိင်ု 
ရာ အစိုးရဌာနများှင့ ်အြခားအဖဲွအစည်း၊ အသင်းများတွင် အသုံးြပေဆာင် 
ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရှိရပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပ  ာန်းထားေသာ တည်ဆဲ 
ဥပေဒများှင့အ်ည ီရာဇဝတ်ေကာင်း၊ တရားမေကာင်းတိုအရ ထေိရာက်စွာ 
အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်TEAM SOUBU COMPANY 
LTD၏ တရားဝင် တာဝန်ေပးခန်အပ်ထားမ မရိှဘဲ ကုမ ဏီ၏  အမည်အား 
အလဲွအသုံးြပ၍ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး နစ်နာမ ြဖစ်ေပ လာပါက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ကုမ ဏီှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေသာေကာင့ ်တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးမည ်
မဟုတ်ေကာင်းှင့် ထိုသို ြပလုပ်ခ့ဲမ သည်  ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချစ်စ ီေဒ ချစ်စ ီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၄၉/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၄၉/၂၀၁၄)
အမှတ်-၂၉ (တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေအာက်လမ်း၊အမှတ်-၂၉ (တတိယထပ်)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေအာက်လမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၇၆၉၇၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၇၆၉၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိင်ုးမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်(၇)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၇/ခ)၊ ေြမအမျိးအစား-ဂရန်ေြမ၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇)ဧကရိှ 
ေဒ သက်သက်ေထွး (TGKN -၀၁၂၂၁၆) အမည်ေပါက် ဒဂုံမိသစ ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ 
(၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ အမှတ်(၅၀၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပ x အနံ 
၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် ေရ၊ မီးအစု ံအကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်များအားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စန်းစန်းြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၀၁၈၁] (ဘ) ဦးြမထံမ ှ
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဲစုေအာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၃၅၁၆] (ဘ) ဦးတင်ဝင်းက 
အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဲစုေအာင်ထံ တုိက်ုိက်ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်ထံသုိလည်းေကာင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ထက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ ယမင်းေမာင် LL.B ေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B, DBL, DIL, DMLေဒ ယမင်းေမာင ်LL.B ေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B, DBL, DIL, DML
အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
စ်-၅၁၂၇၆ (၂၈-၆-၂၀၁၉) စ်-၁၂၇၁၈ (၁၅-၆-၂၀၁၇)စ်-၅၁၂၇၆ (၂၈-၆-၂၀၁၉) စ်-၁၂၇၁၈ (၁၅-၆-၂၀၁၇)
 အမှတ်-၁၅၃/ဘ၊ီ (၃၂) လမ်း၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊  အမှတ်-၁၅၃/ဘ၊ီ (၃၂) လမ်း၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၉/က)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်အလျား ၄၂ ေပ၊ အန ံ၆၀ ေပခန်ရိှ ှစ်ေြခာက်ဆယ် 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အမှတ်(၁၅၃)၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ 
(၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်ဟု လိပ်စာအမည်ရှ ိေနအိမ်အပါ 
အဝင် ဥပေဒှင့ည်ွီတ်သမ  ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုပူးတဲွဂရန်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ု 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဆုိသူ ေဒ သီသီေအး[၁၂/လမန(ုိင်)၀၈၇၉၅၃]ှင့် ကွယ်လွန်သူ 
ေဒ နနီေီအး[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၈၇၉၅၂]၏အေမဆွက်ခသံခူင်ပွန်း ဦးြမလ  င် [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၅၄၃၆၄]တိုှစ်ဦးထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။ သိုပါ၍ အဆိပုါေြမအမ်ိှင့ ်အကျိးသက်ဆိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာချက်ပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထသံို ဆက်သွယ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် သက်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသက်ကိုကို(LL.B)ဦးသက်ကိုကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၆၄/၃၀-၇-၂၀၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၆၄/၃၀-၇-၂၀၁၉) 
အမှတ်(၁၄၀၈)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၀၈)၊ မိတ်လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆၀၈၀၀၀၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၈၇၉၄၄၉၂၇၊ ၀၉-၉၄၅၆၀၈၀၀၀၊ ၀၉-၉၇၃၂၂၆၉၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဗဟိလုမ်း၊ အမှတ်(၁၁)တွင် တည်ရိှေသာ Hill Top Vista Condo ၏ Tower A၊ အခန်းအမှတ် 

(A/503)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅၇၁)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ကားပါကင်အမှတ(်A-029) အပါအဝင် ကွန်ဒိုအခန်း၏ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအား ေရ ေတာင်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏတွီင် မမိတိိုအမည်ေပါက်တည်ရိှပီး မမိတိိုပိုင်ဆိင်ုလက်ဝယ် 
ထားရိှစ် ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်းှင့် ပုိင်ဆုိင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ကတိြပသူ ဦးသတုိးငယ် + ၁ [၁၂/မရက(ုိင်) 
၀၅၃၇၇၈]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ဆိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပပီး က ု်ပ် 
ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။  ဖုန်း- ၀၉ ၄၅၁၃၇၈ဝဝ၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။  ဖုန်း- ၀၉ ၄၅၁၃၇၈ဝဝ၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၃)၊  ဝုဏာ(၇)လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၃)၊  အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x 

၆၀ ေပ)ရိှ ဦးရဲထွဋ် + ၆ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်ခဲွစိတ်ထားရေသးြခင်းမရိှေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၅ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ 

ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ဂရန်မူရင်းြခမ်းှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ၊ ေရမီးစံုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ (ဘ) ဦးထွန်းရီ၏ 

သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးရဲထွဋ် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၉၉၀၆]၊ (၂) ေဒ လှလှေဝ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၉၈၃၉]၊ (၃) ေဒ ခင်ဖုန်းေမာ် [၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၀၅၉၈၁၀]၊ (၄) ေဒ ေအးေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၉၈၅၄]၊ (၅) ေဒ အိသ ာထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)ဝ၆၁၁၂၂]တိုက ဥပေဒှင့်အညီ စီမံခန်ခွဲ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေရာင်းချလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၂၁၃၈]

က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ သက်ဆိင်ုသ ူ

မည်သူမဆို ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပ၍ က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး 

ကန်ကွက်သမူရိှက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။   ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခိုင်ေမလ  င် ေဒ ခိုင်ေမလ  င် 

LL.B, D.B.L, Dip in EnglishLL.B, D.B.L, Dip in English

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁)

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 09-5083805,09-799618472တိုက်(၁၀/၁၂)၊ အခန်း(၁၀၄/ဒီ)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 09-5083805,09-799618472

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေဝပုလ  (၂)လမ်း၊ 

အမှတ(်၅၄၁
၂ )၊ ေဒ အမာ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် 

ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ    ေြမှင့်   ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ    ေနအိမ် 
(၂)လုံး+အိမ်သုံးမီတာ(၂)လုံး အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
ဦးြမင့်သိန်း၊ ဦးသက်ေအာင်၊ ေဒ ချယ်ရီေထွး၊ ဦးသက်ပိုင်စိုးတိုမှ ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ စန်းစန်းယု [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၁၉၈၅]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ
ေဒ စန်းစန်းယု ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ စန်းစန်းယု ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉ ၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉ ၅၄၀၇၂၂၉

 ေကျာဖုံးမှ

ပွဲကစားချနိ် မိနစ် ၃၀ အထိ ှစ်သင်း 

စလုံး      ဂိုးသွင်းယူိုင်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း   

၃၂  မိနစ်တွင်   ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း 

ဦးေဆာင်ဂိုးရခဲ့ပီး  မတ်ခ်ဆာကကီ   အေဝး 

ကန်ချက်ြဖင် ့     သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

သုိေသာ်    ှစ်မိနစ်အကာတွင်    မဟာ 

ယူုိက်တက်အသင်း    ေချပဂိုးြပန်ရခဲ့ပီး 

သူရမင်းိုင်က သွင်းယူခဲ့သည်။   ၄၁ မိနစ် 

တွင်  စေအာင်ြပည့်ကိုက ဒုတိယဂိုး ထပ်မံ 

သွင်းယူသြဖင့်      ပထမပိုင်းအပီးတွင ်  

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက  ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုး 

ြဖင့်    ဦးေဆာင်ေနသည်။  ဒတုယိပိင်ုးတွင်မ ူ  

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက ပိုဖိကစားိုင ်

ခဲ့ပီး မိနစ် ၇၀ တွင် ရဲမင်းသူ၊ ၇၇ မိနစ်တွင် 

တည်ငမ်ိမင်းှင့် ၈၆ မနိစ်တွင် မတ်ခ်ဆာက ီ

တိုက သွင်းယူခဲ့သည်။

ပွဲစ်(၁)စတုတ ေနကို   ဇွန် ၂၉ ရက် 

ညေန ၃ နာရတွီင် သဝုဏ ကွင်း၌ ဆက်လက် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အား/ကာသပိ ံအသင်းှင့် 

ရခိင်ုယူိက်ုတက်အသင်းတို  ယှ်ပိင်ကစား 

မည်ြဖစ်သည်။                         ကိုညီေလး

 မန်ယူမှ

ကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ဟာ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ေဘာလုံးရာသ ီ

အတွင်းက ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းမှာ  အငှားစာချပ်နဲ   သွားေရာက်ကစားခဲသ့ ူ

ြဖစ်ပီး ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲအတူ ပရီမီယာလိဂ်သွင်းဂိုး ၁၆ ဂိုးအထိ 

သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့သ ူြဖစ်ပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ  မန်ယူကွင်းလယ်ကစားသမား  လင်ဂတ်ကို  

ေခ ယဖူို စစီ်ေနတဲအ့ြပင်   ပအီက်စ်ဂျအီသင်းမှ   ဂိုးသမားအာရအီိလုာကိလုည်း  

ေြပာင်းေရ ေကး  ေပါင် ၁၀ ဒသမ  ၅  သန်းနဲ   ေခ ယူဖို ြပင်ဆင်လျက ်

ရှိေနပါတယ်။

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ  ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသကီ  ယူိပုါလဂ်ိပိင်ပဲွမှာ  

ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့ထ် ိတက်လှမ်းိင်ုခဲတ့ဲအ့သင်းြဖစ်ပီး ရာသသီမ်ိးချန်ိမှာ 

ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယားအဆင့် ခုနစ်ေနရာမှာ ရပ်တည်ိုင်ခဲ့တာ 

ေကာင့် လာမယ့်ေဘာလံုးရာသီမှာ ဥေရာပကွန်းဖရန်လိဂ် ဝင်ခွင့်အတွက် 

play-off ကစားရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။                                  ေငွကယ်

ြပင်ပ

အလင်းေရာင်ကို 

အသံုးချပါ၊ 

မလိုအပ်ေသာ 

အိမ်တွင်း

လ ပ်စစ်မီးများကို 

ေလ ာ့သုံးပါ

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
 ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊  CENTRAL TOWER (1).

 ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (1026 Sqft)
ဖုန်း-၀၉- ၅၃၁၂၀၆၂ဖုန်း-၀၉- ၅၃၁၂၀၆၂

“(၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကာ်ြငာှင့်ပတ်သက်ပီး “(၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကာ်ြငာှင့်ပတ်သက်ပီး 

ဦးစိုင်းစစ်မိုးေသာ် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၃၅၅၅] + ဦးစိုင်းစစ်မိုးေသာ ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၃၅၅၅] + 

ေဒ ေမသိန်းဝင်းေမာ် (ခ) Kate Stream [၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၇၆၇၄]ှင့် ေဒ ေမသိန်းဝင်းေမာ် (ခ) Kate Stream [၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၇၆၇၄]ှင့် 

အများသိေစရန် ြပန်လည်အသိေပးေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ြပန်လည်အသိေပးေကညာြခင်း”
က ု်ပ်၏အမ သည်ြဖစ်သူ ေဒ ေမမီြမင့်ေသာင်း [၉/မကန(ုိင်)၁၂၂၄၂၇] ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်-

 ဦးစိုင်းစစ်မိုးေသာ်ှင့ ်ေဒ ေမသိန်းဝင်းေမာ(်ခ) Kate Stream တိုသည် 

ေဒ ေမမီြမင့်ေသာင်းထံမ ှသိန်း(၇၀၀)တန်ဖိုးရှိ ေကျာက်နီလာဆွဲကိးှင့် နီလာ 

တစ်ပွင့က်ိ ုေရာင်းချေပးမည်ဟ ုယုံကည်ေအာင်ေြပာဆိကုာ ရယသွူားပီး ေငကွျပ် 

(၆၂၄)သန်ိးကိ ုသတ်မှတ်ရက်များစွာ ေကျာ်လွန်ေနသည့ ်ယေနအထ ိေပးေဆာင် 

ြခင်းမြပဘဲ တိမ်းေရှာင်ေနသူများြဖစ်ေကာင်း စာချပ်ြပသ၍ သိရှိရပါသည်။ 

က ု်ပ်၏အမ သည်က ၎င်းတုိအား လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင် ဂုဏ်သိက ာ 

ကျဆင်းေစရန်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်မမှန်ကန်ေသာ အေရးအသားများကိ ုြဖန်ေဝ 

ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည်မှာ လုံးဝမမှန်ပါ။ အမှန်မှာ ၎င်းတိုအား လ  င် လ  င် 

မိနယ်တရားုံး၌ ရာဇဝတ်မ ကီးအမ အမှတ်- ၁၁၇/၂၀၂၂၊ ရာဇဝတ်ပဒ်ုမ- ၄၂၀ မိနယ်တရားံုး၌ ရာဇဝတ်မ ကီးအမ အမှတ်- ၁၁၇/၂၀၂၂၊ ရာဇဝတ်ပုဒ်မ- ၄၂၀ 

(လမ်ိလည်မ )(လမ်ိလည်မ )ြဖင့ ်တရားစဲွဆိထုားသ ူမပွင့ြ်ဖသင်း၏ Post အား Shareခဲြ့ခင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်း ြပသေြပာြပ၍ သိရှိရပါသည်။ ၎င်းတိုအား က ်ုပ်၏အမ သည်က 

စီးပွားေရးှင့်မသက်ဆိုင်သည့ ် ိုင်းပျစွာဆဲဆိုြခင်း၊ လူမမယ်ကေလးှင့်တက ွ

၎င်းတိုအား ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ြခင်းများ လုံးဝြပလုပ်ခဲ့ 

ြခင်းမရှိဘ ဲရယူသွားသည့ ်ေကျာက်ဖိုးေငွများကိုသာ လိုက်လံေတာင်းခံခဲ့ြခင်း

သာြဖစ်ေကာင်း ေြပာြပသရိှိရပါသည်။ ယခအုခါတွင် အဆိပုါေကျာက်ဖိုးေငကွစိ  

ှင့ပ်တ်သက်ပီး အမ ဖွင့်လှစ်ရန် က ု်ပ်အား  န်ကားထားပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် 

ဦးစုိင်းစစ်မုိးေသာ်ှင့် ဇနီးတုိက က ု်ပ်အမ သည်၏ အမည်ကုိ အလဲွသံုးစားြပ၍ 

ကိုယက်ျိးစီးပွားရှာေဖွြခင်း၊ သတင်းစာ၌ မဟုတ်မမှန် ထည့်သွင်းေကာ်ြငာြခင်း 

များကိ ုထပ်မမံြပလပ်ုရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ၎င်းတိုသည် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များကို ေကာင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်ရပ်တည်ေနသူများ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုသည်မှာ 

၎င်းှင့်ဆက်ဆံဖူးသူသာလ င် ေကာင်းစွာသိရိှုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစ 

ရန် ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအးေမာ် (B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A. Psy)ဦးေအးေမာ် (B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A. Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)

အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉- ၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၃၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၅၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(၂၇၅)၊ စိ ာမဏိ 

လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ဦးြမင့်ကည် (AD-013959) အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေြမအား 

(ဖခင်) ဦးြမင့်ကည်သည ်(၄-၃-၂၀၀၀)ရက်ှင့် 

(မိခင်) ေဒ ေသာင်းွန်သည် (၁၁-၃-၂၀၁၆)

ရက်တိုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကေကာင်း ဦးြမင့်ကည် 

ှင့်  ေဒ ေသာင်းွန်တိုမှ  ေဒ ခင်စန်းဦးှင့် 

ဦးလှေထွးတို သားသမီး(၂)ဦးကိုသာ ေမွးဖွားခဲ ့

ေကာင်းှင့် ၎င်းတို (၂)ဦးအနက် သား (၁)ဦး 

ြဖစ်သူ ဦးလှေထွးသည ် (၃-၁-၂၀၁၇) ရက်ေန  

တွင် (လူပျိကီးဘဝ)ြဖင့် ကွယ်လွန်၍ ေဒ ခင် 

စန်းဦး [၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၅၇၂၁]က မိမိမှအပ 

အြခားအေမစွားအေမခွသံားသမီးများှင့ ်ကတိ ိမ 

သားသမီးများလည်း   ေမွးစားထားြခင်းမရှိ 

ေကာင်း၊ မိမိသာလ င်တရားဝင်အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ပီး အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

အေမွဆက်ခံပုိင်ခွင့မ်ရိှေကာင်း  ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊   ဦးြမင့်ကည်၏ 

ေသစာရင်းသွင်းမိတ မှန်၊ ေဒ ေသာင်းွန်၏

ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဦးလှေထွး၏ေသဆုံးမ  

လက်မှတ်(ပထမမတိ မှန်)၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း 

ှင့် ယင်းေြမ၏ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) 

တိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်   ေြမပုံကူးတင်ြပ၍ 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတင်ွး ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

Myanmar Seafarers FederationMyanmar Seafarers Federation

“ေြခာက်ထပ်ခွဲအေဆာက်အဦအား “ေြခာက်ထပ်ခွဲအေဆာက်အဦအား 

ငှားရမ်းိုင်ရန်ေကညာြခင်း”ငှားရမ်းိုင်ရန်ေကညာြခင်း”
၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၉)ရက် (ကာသပေတးေန )တွင် 

ကျင်းပခဲ့သည့ ်    (၆)ကိမ်ေြမာက ်    ှစ်ပတ်လည်အသင်းသား 

မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးတွင ်တင်ြပခဲ့သည့ ်အဖွဲချပ်ရန်ပုံေင ွ

ရှာေဖွိုင်ရန် အဆိုြပချက်အြဖစ ်MSF အဖွဲချပ်ပိုင ်အမှတ် ၂၄၃၊ 

ေအာင်သီရိလမ်း၊     မိသစ်ရပ်ကွက်၊    ေဒါပုံမိနယ်ရှ ိ(၆.၅) 

ေြခာက်ထပ်ခဲွ သံကူကွန်ကရစ်အေဆာက်အဦအား အထပ်လုိက် 

ြဖစ်ေစ၊ တစ်တိက်ုလုံးြဖစ်ေစ ငှားရမ်းလိပုါသြဖင့ ်စတ်ိဝင်စားသည့ ်

လူပုဂ ိလ်များ (သိုမဟုတ်) အဖွဲအစည်းများမှ ငှားရမ်းမ အဆို 

ြပလ ာတင်သွင်းြခင်းအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက် 

(ေသာကာေန ) ေနာက်ဆုံးထားတင်သွင်းပါရန ် ဖိတ်ေခ အပ်ပါ 

သည်။

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (၀၉-၅၁၂၃၃၂၇၊ ၀၉-

၄၅၀၇၇၄၃၀၀)သို ဖုန်းဆက်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလပ်ုသမားများအဖဲွချပြမန်မာုိင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖဲွချပ်

ဦးသန်းစိုးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးသန်းစိုးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိုးမိုးအိစံ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၈၃၄၅၉]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ မိုးမိုးအိစံသည်  (၂)ှစ်သမီးအရယ်ကတည်းက  ယခုအချနိ်ထိ 

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သိပ ံလမ်း၊ အမှတ်(၆၃၁)ေနအိမ်၌ 

ေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ေဒ မုိးမုိးအိစံသည် အလုပ်လုပ်ကုိင်၍ အေဒ အရင်းြဖစ်သူ ေဒ ခင်ခင်လှ 

အား မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  အကအူညေီပးခဲြ့ခင်းမရိှဘ ဲမမိတိစ်ဦးတည်း 

ကသာ ေက းေမွးြပစုသည့်အြပင ်ေဆးကုသေပးခဲ့ကာ ေဒ ခင်ခင်လှကွယ်လွန် 

သည့်အခါတွင်လည်း ေကာင်းစွာသ  ဂ ဟ်၍ ရက်လည်သည်အထိ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ အပတိ  သမီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ မိုးမိုးအိစံသည် အထက်ေနအိမ်၌ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ြဖစ်ပါ၍ ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက် ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးသန်းစိုး၏ ေကာ်ြငာအား 

ကန်ကွက်ပါေကာင်း ဦးသန်းစိုးှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ခင်ေမစီ (LL.B) ေဒ ြမတ်ိုးေအး(LL.B, LL.M, D.B.L) ေဒ ခင်ေမစီ (LL.B) ေဒ ြမတ်ိုးေအး(LL.B, LL.M, D.B.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၃၀၈)

 ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၀၃၇၁ ဖုန်း-၀၉- ၇၅၇၅၄၁၃၀၄ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၀၃၇၁ ဖုန်း-၀၉- ၇၅၇၅၄၁၃၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃/ရန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၂၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၂၄၂၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ေဒ ကည်ွန်  [၁၂/

သကတ(ိင်ု)၀၈၃၉၆၇]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ကည်ွန်(မခိင်)

ှင့ ်ဦးေမာင်ဝင်း(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ လဲလ့ဲဝ့င်း[၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၄၁၆၉၆]၊ ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၈၄၃၆၄]၊ ေဒ ေအးေအးသန် [၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၀၂၄၅၇]တိုထမှံ GP ၆၈၇/၂၀၂၁ (၁၈-၁-၂၀၂၁)ရသ ူေဒ အအိေိကျာ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၀၄၅၈]

မှ သမီးအရင်းများေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ မခိင်၊ ဖခင် ေသစာရင်းများ၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင် 

ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၉၂)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်မ ှသုဇိတာ(၁၂)လမ်းှင့်ထိစပ်ေနေသာ 
အလျား ၁၃ ေပx အနံ ၆၀ ေပရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထား
ေသာ အမှတ်(၇၉၂)၊ သုဇိတာ(၁၀)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ဟုေခ  
တွင်သည့် ၂ ခန်းတွဲ (၁)ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ပိုင်ဆိုင်ပီး လက်ဝယ်ရှိေနထိုင်သူ ေဒ ရင်ွဲ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၅၇၁၃]ထံမှ က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်၏ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်
အထားမူရင်းများြပည့်စုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ပီး လူကိုယ်တိုင ် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း 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

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြမန်ေအာင်မိနယ်၊   အထက 

လက်ပံကွင်း Grade-9  ေကျာင်းဝင ်
အမှတ် ၅၉၁၃ ေမာင်ေသာ်ဇင်ဦး၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးပုေလး [၁၄/
မအန(ိုင်)၁၆၅၂၉၁]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးပုေလးဦးပုေလး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင ်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆-စီ၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၂၇ အက်ဖ်/၄၊ (၀.၂၅၄)ဧက၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၃၅ 
စီ/၂၊  သံလွင်လမ်းသွယ်၊  (၁၀)
ရပ်ကွက်၊ မဥမ ာသန်ိး[၁၂/ကမရ(ိင်ု) 
၀၂၈၃၀၇]၊ မသူဇာသိန်း[၁၂/ကမရ 
(ိင်ု)၀၃၃၁၀၁] အမည်ေပါက်၊ ေြမပိင်ု 
ေြမ(မစိုက်ပျိးေြမ)ေြမအား အမည် 
ေပါက်များြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ဥမ ာသန်ိး၊ 
ေဒ သူဇာသိန်းတိုက အမည်ေပါက် 
စာချပ်ြဖစ်သည့် ေမတ ာြဖင့် အပိုင်
ေပးအပ်ြခင်းစာချပ်အမှတ်-၁၁၈၆/ 
၂၀၁၂ (၅-၃-၂၀၁၂)စာချပ်လက်ခမှံန်၊  
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ကန်  
ကွက်ရန်မရှိေကာင်း ေြမတိုင်း Obj 
တိုကို တင်ြပ၍ ေြမတိုင်းေလ ာက် 
ထားလာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်   ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက   လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ ဒလမိနယ်၊ တုံးတင်ကန်(မ)ေကျးရာ၊ 

ကွင်း/အကွက်အမှတ်-၂၂၄-တုံးတင်ကန် (မ) ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၂၀/၁၊ အကျယ်အဝန်း- 

(၀.၉၄+၀.၇၅+၀.၂၉) ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးမင်းမင်းဦး အမည်ေပါက ်စက်မ /စီးပွား 

ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်(၃)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင ်

လပ်ုငန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ရိှသ ူ

ြဖစ်ေကာင်းှင့် ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်း၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

လိေုကာင်း  ကမ်းလှမ်းတင်ြပလာသူ ဦးမင်းမင်းဦး (ဘ) ဦးခင်ဦး [၁၂/မရက(ုိင်)၀၆၈၁၈၂] 

ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ယခု အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ  ဆက်သွယ်ပီး 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 

ပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ 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၊မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ ၁/နတုိးချဲ 

အကွက်ငယ် အမှတ်(၇၄၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၆၀x၄၀)ေပရှိ အမည်ေပါက် လက်ငုတ် 
ဦးေကျာ်မိုးထံမ ှဦးတင်ေမာင်လွင ်(ပထမ)ဝယ်ယူပီး ဦးတင်ေမာင်လွင်ထံမ ှ(ဒုတိယ) 
ဦးေသာင်းတင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၄၄၈၄၉] ကိင်ုေဆာင်သမှူ အရပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်
ဝယ်ယူထားေသာ ခံေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ၎င်း ခေံြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ပီး အြခားလတူစ်ဦးတစ်ေယာက်အား 
ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အေမွစားအေမွခံေပးထားြခင်း၊ (Gp/Sp) ေပးထားြခင်း လံုးဝ 
လုံးဝမရှိပါ။ ၎င်း ခံေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူများ 
သိေစရန်ှင့်     ပိုင်ဆိုင်မ အြငင်းပွားလိုသူများရှိပါက    ယေနေကညာသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က န်ေတာ် ဦးေသာင်းတင်ထံသို အေထာက်အထားမရူင်းခိင်ုမာစွာြဖင့ ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေသာင်းတင် ဦးေသာင်းတင်
 [၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၄၈၄၉] [၁၂/မရက(ိုင်)၀၄၄၈၄၉]
 ဖုန်း- ၀၉-၄၀၉၉၃၃၁၁၅ ဖုန်း- ၀၉-၄၀၉၉၃၃၁၁၅

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 

မိင်ေဟဝန်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၅၀၆)ှင့် အကျိးခံစားခွင့် မိင်ေဟဝန်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၅၀၆)ှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်လိပ်စာတွင်တည်ရှိသည့ ်  ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကိ ု  လက်ရှိ 

စီမံခန်ခွဲေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူ     ဦးရန်ေနာင်ဝင်း  [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၃၄၃၂]၊ 

[ေဒ မာလာသန်းသန်းဝင်း(ကွယ်လွန်)၏သား]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငအွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ ်

ရှိေကာင်း   ကန်ကွက်လိုပါက   ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ  (၇)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာတရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများြပ၍ က ်ုပ်ထံ  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ ်

ကတိစာချပ်ကို   ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

စစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း(LL.B) ဦးမျိးမျိးစစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း(LL.B) ဦးမျိးမျိး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၀၈)

(စ်-၂၇၇၄/၈၄) အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမလ ာ/အခန်း-၁၀၁(E)၊ (စ်-၂၇၇၄/၈၄) အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမလ ာ/အခန်း-၁၀၁(E)၊ 

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေအာင်ကိုကိုသည ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပး 
ေသာ ကတ်ြပားအမှတ်(၅၄၃၃၀၁) 
(Agent)   ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။         ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၄၈၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၄၈၂၁

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိ 

နယ်ေန       မဝင်းအိ ာေကျာ်၏ဖခင ်
U FRANCIS(ခ)ဦးသန်းဝင်း[၁၄/ကလန 
(ြပ)၀၀၀၃၀၆]သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ ်
ပါေကာင်း။ U FRANCIS(ခ)ဦးသန်းဝင်းU FRANCIS(ခ)ဦးသန်းဝင်း

[၁၄/ကလန(ြပ) ၀၀၀၃၀၆][၁၄/ကလန(ြပ) ၀၀၀၃၀၆]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သရီရိတနာလက်ကားေဈး၊ ုအံမှတ်(G)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၃၃)၊ ဦးသန်းလင်းထိုက ်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၁၆၁၃]ထံမှ 

ေဒ သီရိေအာင် [၉/မနတ(ိုင်)၀၁၇၂၂၇]က   ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ရာ 

ေဒ သီရိေအာင် အမည်သို  ဆိုင်ခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ အား 

ကန်ကွက်လိုပါက   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၁၄)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သရီရိတနာလက်ကားေဈး၊ ုအံမှတ်(K)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၄၀)၊   ေဒ သန်းတင် [၁၃/မနန(ိုင်)၀၁၁၇၇၂]ထံမှ 

ဦးေကျာ်စွာလင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၄၃၆၅]က ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ရာ 

ဦးေကျာ်စွာလင်း အမည်သို ဆိုင်ခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ အား 

ကန်ကွက်လိုပါက   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၁၄)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သရီရိတနာလက်ကားေဈး၊ ုအံမှတ်(CC)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၈၄)၊ ဦးြမင့်ေဆွ[၅/ပလန(ိုင်)၀၄၁၄၉၅] + ဦးဝင်းထိန ်

[၈/ရစက(ုိင်)၀၆၅၇၅၁]ထံမှ ဦးေဇာ်ေဇာ်[၉/ကပတ(ုိင်)၀၀၁၇၃၄]က ဝယ်ယူ 

ထားပီးြဖစ်ရာ ဦးေဇာ်ေဇာ် အမည်သုိ ဆိင်ုခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထား

မ အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးဝမ်းထွန်းလ  င်၏   သမီး 

အ .ထ .က(၄)   ပုဇ ွန ်ေတာင် 
Grade(7)   (စနစ်သစ်)အတန်းမှ 
မဆရုည်လဲဝ့မ်းအား မစလု  င်မွန်ဟ ု
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေကာင်းထက်ေကျာ် ကုိယ်ပုိင်အထက် 

တန်းေကျာင်း Grade(7) (ပိေတာက်) 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်မ ှအဖ ဦးခင် 
ေမာင်ထွန်း[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၉၀၉၂]၏ 
သား ေမာင်ြပည့်ပိုင်ထွန်းအား ေမာင် 
ြပည့်ပိုင်ဟ ု    အမည်ေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။                          ေမာင်ြပည့်ပိုင်  ေမာင်ြပည့်ပိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၄၀၃/က၊ အကျယ် (၂၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-

၁၄၀၃/က၊ ေအာင်ေစတနာလမ်း၊ ဏ/၁၄-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ြမြမ 

(CG-၀၄၇၀၅၂) အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှသ ူဦးေဇယျာ [၁၂/ရပသ(ိင်ု) 

၀၇၀၉၁၄]က မိမိတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ 

သြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါ 

သည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း အဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး ဦးသန်းဦး

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

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရး 

လုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရှိ  ုံးချပ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင ်

အသုံးြပရန်အတွက်လိုအပ်ေသာ လ ပ်စစ်ပုံစ ံ(၂၀)မျိးအား Item အလိုက် 

ြမန်မာကျပ်ေင ွ(Kyat) ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည-်

  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်

  တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ် - မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ

၂။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အချက်အလက်များကိ ုဌာနမှ သတ်မှတ် န်းထားအတိင်ုး 

ဝယ်ယူ၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရမည်။

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ 

၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၅၊ Fax-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၆  ဖန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်စုစံမ်း 

ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
 တွံေတးမိ၊ အထက(၂) G-11 မှ 

အဖ ေစာလင်းထက်၏ သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေကျာ်ေဇယျာလင်းှင့်  ေစာ 

ေကျာ်ေဇယျာလင်းသည်    တစ်ဦး 

တည်းြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉ L)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်V၉၆)၊ ေြမဧရိယာ (၂၅ေပ x ၅၈ေပ)၊ (၀.၀၃၃)ဧက၊ (၁၄၅၀)
စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၉၀) ေြမငှားဂရန်ဟုေခ တွင်ပီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင် 
မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ၆၂-လမ်း၊ အမှတ်(၂၃)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၁)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်၏ 
၂-လ ာ (ပထမထပ်) တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသူများြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ မာမာေအာင် [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၃၆၃၂၉]၊ (၂) 
ေဒ ြမြမစိန် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၁၇၈၈]၊ (၃) ေဒ ဥမ ာထွန်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 
၀၀၅၂၄၇]၊ (၄) ေဒ သန်းသန်းဝင်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၀၆၂၈]၊ (၅) ဦးဗကိင ်
(CJ-၀၀၁၄၈၇)၊ (၆) ေဒ ေမသစ် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု) ၀၁၅၅၀၆] ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ၂-လ ာ (ပထမထပ်)၊ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့်တိုက်ခန်း(၁)ခန်း အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကနေ်ြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(တ/၄၁)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေအာင်သစ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၅၀-က) 
ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀ x ၆၀)ရှိ ဦးစန်းြမင့ ်(AA-136665) ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ 
တရားဝင်လက်ရိှြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေဒ ေအးေအးေမာ် 
[၁၂/တကန(ိင်ု)၁၃၇၄၂၆]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ 
လည်း ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍   ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးခင်ေမာင်ြမင့် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)
LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနLL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၈၃)  (စ်-၁၇၄၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၈၃)  (စ်-၁၇၄၇၇)
 (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀

အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၉)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၅/၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ၃၂-လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၃၃/၂၃၅)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်(၂)ခန်းတဲွ 
(၈)ထပ်တိုက်၏ ၄-လ ာ၊ တတိယထပ် (ဝဲဘက်)၊ (တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င်-
ဘယ်ဘက)်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀ x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  တရားဝင်  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ တင်တင်ေအး [၁၃/တကန(ိုင်) 
၁၂၂၃၂၇] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတမှ်တရ်ကထ်ကေ်ကျာလွ်န်ပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၂)၊ ေြမကွက်အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဝဏုာ ၆လမ်း 
(အထက်)၊ အမှတ်(၇၃၂)ဟုေခ တွင်သည့် ကန်ထိုက်တိုက(်၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် 
တိက်ု၏ ေပ(၁၉x၅၄)အကျယ်အဝန်းရိှ ဝဏုာ၆လမ်း(အထက်)သို မျက်ှာမလူ င် 
လက်ယာဘက်ြခမ်း ဒတုယိထပ်(၃)လ ာ တိက်ုခန်းကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက် 
ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ေကာေ့ကာစ့ိုး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၉၂၁၆]မှ တရားဝင် 
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် တိုက်ခန်းအပါအဝင် 
တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူသည့်အေလျာက် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်း 
အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
အြပည့်အစုံြဖင့် က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဦးေအာင်ဘွင့်လမ်း၊   ဦးေအာင် 

ဘွင့်ကွန်ဒုိ၊ အမှတ်(၂၅/၂၆) A-7 ၊ (၄)ခနး်တွဲ၊  (၈)ထပ်ခွဲတုိက်ရှိ   A-7၊  (၇)လ ာ 
(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)၊ (၁၆၀၀)စတရုန်းေပ၊ အကျယ်အဝန်းရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ယင်း 
တိုက်ခန်းတွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခေံြပာဆိသု ူဦးeာဏ်ထက်ေအာင် 
[၇/ညလပ(ိုင်)၀၉၂၅၅၆]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများကဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)
ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မိုးသူ(စ်-၈၅၂၁)                  ေဒ ခင်သ ာချိ(စ်-၅၀၀၅၃)ေဒ ခင်မိုးသူ(စ်-၈၅၂၁)                  ေဒ ခင်သ ာချိ(စ်-၅၀၀၅၃)
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)                     (အထက်တန်းေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)                     (အထက်တန်းေရှေန)

ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၃၆၇၂၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၀၃၄၇၈ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၁၃၆၇၂၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၀၃၄၇၈

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၃၉) အေဆာက်အဦရှိ အကျယ်အဝနး် ေပ(၁၂ x ၅၀)၊ (၅)လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း) 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်

တိက်ုခန်းေရာင်းချသ ူေဒ ေချာစလု  င် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၉၅၇၄]မှ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းစွာြဖင့ ်လက်ဝယ်ရိှပိင်ုဆိင်ုေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူ

ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါ ေကာင်း၊ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

          ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း                ေဒ စန်းချိဦး          ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း                ေဒ စန်းချိဦး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၇၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၇၀)

အမှတ်-၄၆၄၊ အခန်း-၂/၄၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်-၄၆၄၊ အခန်း-၂/၄၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၉၉၄၉၈၈ဖုန်း-၀၉- ၂၅၂၉၉၄၉၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ေငွေတာင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀၂)ဟု မှတ်သားတည်ရှိေသာ ေဒ ဝင်းမာစိုး အမည်ေပါက် 

ေပ(၄၀ x ၆၀) အကျယ်ရှိေသာ ဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှအမှတ်(၁၀၀၃)ှင့် ကပ် 

လျက်ရိှေသာ ေပ(၂၀x ၆၀) ေြမကွက်ှင့ ်တကွ ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦတိုကိ ု

ေဒ ခင်ခင်ေလး [၁၂/ဒဂန(ိင်ု) ၀၀၆၉၆၄]က တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုည့အ်ေပ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူမှ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ထိအုေရာင်း 

အဝယ်အေပ  ကန်ကွက် လိသုည့မ်ည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ စာမှတ်စာတမ်းမရူင်းများ 

ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ 

ဥပေဒှင့ ်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရိန်ေကျာ် (ဥပေဒဘွဲ)ဦးသူရိန်ေကျာ် (ဥပေဒဘွဲ)

(စ်-၅၂၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၄၅) အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊အမှတ်(၆၈၂)၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ ၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊ ၀၉- ၄၅၇၃၉၈၂၂၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၇၉၀၀၆၁၆၊ ၀၉- ၄၅၇၃၉၈၂၂၇

“ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်”“ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်”
(၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနပါ ေကးမံုသတင်းစာေကာ်ြငာ၏ စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းတွင် ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ ူ(၁၈)လမ်း၊ အမှတ်(၇၂၀)၊ စတတု ထပ်၊ (၃-လ ာ)၊ 
အခန်းအမှတ် (3-A)(3-A)၊ ေခါင်းရင်းခန်းအစား အခန်းအမှတ် (3-B)(3-B)၊ ေြခရင်းခန်းဟ ု
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသက်ပိုင်ဝင်း LL.B ၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀)ဦးသက်ပိုင်ဝင်း LL.B ၊ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀)

ုံးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတိ၊ု ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ံုးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတုိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၉၅၀၄၃၆၃၄၆၊ ၀၉-၈၆၃၃၆၀၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၉၅၀၄၃၆၃၄၆၊ ၀၉-၈၆၃၃၆၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃ေအ၄)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(V ၂၄၄)၊ ေြမဧရိယာ(၂၅ေပx
၄၁' ၆"
၄၁' ေပ)၊ (၀.၀၂၄) ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှား 

ဂရန်ဟု ေခ တွင်ပီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်း 
ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆) ထပ်တိုက်၏ တိုက်ကို မျက်ှာမူလ င်-
ဘယ်ဘက်ြခမ်းရှ ိေြမညီထပ်၊ ၂-လ ာ၊ ၃-လ ာ၊ ၄-လ ာ၊ ၅-လ ာ ဟုေခ တွင်ေသာ 
တိုက်ခန်း(၅)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများ 
ြဖစ်ကေသာ (၁)ဦးခင်ထွန်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၃၄၃၂]၊ (၂)ေဒ ဝင်းဝင်းထွန်း [၁၂/
တမန(ိုင်)၀၈၉၅၁၅]၊ (၃) ဦးေကျာ်သိန်းမိုး [၁၂/ကတတ(ိုင်) ၀၀၀၈၀၉]၊ (၄) 
ေဒ ှင်းုုိုင် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၅၄၇၈]၊ (၅) ေဒ ေဌးေဌး [၁၂/တမန(ိုင်) 
၀၄၂၈၂၀]၊ (၆) ေဒ ေဌးေဌး [၁၂/တမန(ုိင်)၀၃၄၄၄၈]၊ (၇) ဦးေမာင်ပံး [၉/မထလ 
(ုိင်)၀၁၁၈၀၆] ကိုင်ေဆာင်သူတိုထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူ 
ရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်   ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တိုက်ခန်း 
(၅)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်  
ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့်တိုက်ခန်း (၅)ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့ ်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမည(ီဘ)ီ၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

ဇနီးမယားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာချက်ဇနီးမယားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်းေကညာချက်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွိင်ုငသံားမှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၁၂၆၂၄]

ကိုင်ေဆာင်သူ ဦးေကျာ်ြမင့်ရီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ြမင့်ရီှင့်  ေဒ ိုင်ိုင်ေမာ် [၁၂/လကန(ိုင်) 

၀၁၀၈၅၄]တိုသည် ှစ်ဦးသေဘာတူ ထိမ်းြမားလက်ထပ်ပီးေနာက ်သားသမီး 

(၃)ေယာက် ထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ ိင်ုိင်ုေမာ်မှ အမ်ိေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်ြခင်း အမှန်တကယ်မရိှေသာ ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ြမင့်ရီအား  ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းတွင ်စွပ်စွဲေြပာဆိုကာ 

ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစေသာ လုပ်ေဆာင်မ များြပလုပ်ပီး လင်မယားှစ်ဦးပိုင ်

ပစ ည်းများယူေဆာင်သွား၍ အိမ်မှထွက်ခွာသွားသည်မှာ ယေနထိတိုင်ေအာင ်

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ိုင်ိုင်ေမာ်သည် ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာ 

ကိစ ရပ်များကို ကျးလွန်၍ မိမိ၏စိတ်သေဘာဆ အေလျာက် မိသားစုအား 

စွန်ပစ်ကာ အိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှာ များစွာ စိတ်ဆင်းရဲ၊ 

ကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က န်ေတာ် ဦးေကျာ်ြမင့ရ်သီည် ေဒ ိင်ုိင်ုေမာ်အား ဇနီးမယား 

အြဖစ်မှ စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ်ြခင်း လုံးဝမရှိပါ 

ေကာင်း၊ ေဒ ိင်ုိင်ုေမာ်ှင့ပ်တ်သက်သည့မ်ည်သည့က်စိ ကိမု  တာဝန်ယေူြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ြမင့်ရီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ြမင့်ရီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သီတာစိုး(စ်-၁၆၂၈၂)ေဒ ခင်သီတာစိုး(စ်-၁၆၂၈၂)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၃၆)၊သံတံတားလမ်း၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၃၆)၊သံတံတားလမ်း၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၂၄၅၅၆၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၂၇-ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာ 

လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၃/၁၊ အေဆာက်အဦအမည် Pinlon Village Residences၊ 
တိုက်အမှတ်-I ၊ အခန်းအမှတ် ၄၀၃/၄လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (GSF-2090 sqft/
NSF-1900 sqft)ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို 
မူလပိုင်ရှင ်ေဒ ေဌးေဌးကည[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၅၈၅၅]ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယ ူ
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးရန်ေအာင်(ခ) အိုက်ေဝ[၁၃/တကန(ိုင်)၁၄၇၉၄၁]က အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း မည်သူကိုမဆို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆို၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ယင်းအခန်း၏ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ကိ ုအေကာင်းြပ၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤ 
ေကညာချက်ပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏  န်ကားချက်အရ-ဝယ်သူ၏  န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေနရီရီလင်း LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.Lေဒ ေနရီရီလင်း LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၃၈)

အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကန်ုသည်လမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူ(၁၉)လမ်း 

(အထက်)၊ အမှတ်(၈၇၈/ခ)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက် 
အေဆာက်အဦ၏ ဒုတိယထပ်၊ (၃)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၈x ၅၅)ရှိ ေနအိမ် 
တုိက်ခန်းှင့် ယင်းေနအိမ်တုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား လက်ရိှ 
တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ ကတိြပသူဦးတင်ထွဋ်[၁၄/
ကပန(ုိင်)၀၀၃၆၈၇]ကုိင်ေဆာင်ထားသူတုိှင့်ေဒ ေအာင်ကည်စန်း[၁၄/ကပန(ုိင်) 
၀၀၃၆၈၈] ကိုင်ေဆာင်ထားသူှစ်ဦးတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စံစံ 
ေမာင်သန်း[၁၂/မလမ(ိုင်)၁၉၂၇၁၄] ကိုင်ေဆာင်ထားသူက တရားဝင် အပီး 
အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချ 
ခ့ဲပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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-ေြမညထီပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညထီပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုးမိနယ်)၊ ေအာင်တခွံန်လမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(သကတ-၁)၊ ေြမကွက် အမှတ်(၇၂၅-ခ)၊ အလျား(၂၀)ေပx 
အန(ံ၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဆက် ယ် 
သမ ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုဂရန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ခင်[ု၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၀၁၀၄၈]မှ တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ြမဝင်း[၁၄/မအန(ိုင်)၀၅၉၃၇၁]ထံသို အပီးအပိုင ်လက်ေရာက ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း အဆိြုပကမ်းလှမ်းမ အား လက်ခသံေဘာတညူခီဲ့က 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ေရာင်းေကးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် 
ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ ထုိသုိသတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား လက်ခံ၍ 
ကိစ အဝဝပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ိုင်ိုင်ထွန်း(LL.B,DIPL)ေဒ ိုင်ိုင်ထွန်း(LL.B,DIPL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၂၀)
အမှတ်(၂၆၀)၊ ေခမာ(၂)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ေခမာ(၂)လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

၀၉-၇၆၃၀၁၆၀၀၁၊ ၀၉-၉၇၉၃၀၃၉၆၃၀၉-၇၆၃၀၁၆၀၀၁၊ ၀၉-၉၇၉၃၀၃၉၆၃

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မျိးထွန်း[၈/ရနခ(ိုင်)၀၇၄၆၅၉]ှင့် 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေကသီလ  င် [၈/ဆပဝ(ိုင်)၀၅၄၉၉၂]တိုသည်(၁-၉-၂၀၁၁)ရက် 

ေနမှစ၍ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ပီးေနာက် ယခအုခါ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေကသလီ  င်မှာ 

ခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာ ကစိ ရပ်များအား အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲေ့သာေကာင့ ်၎င်းအား 

အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်းသင်းရန် ဆ မရိှေတာပ့ါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ တစ်ဦး 

ှင့်တစ်ဦး လုံးဝသက်ဆိုင်မ မရှိေတာ့ပါေကာင်း ေဒ ေကသီလ  င်ှင့် ပတ်သက် 

ေသာကစိ အဝဝတိုသည် ဦးေကျာ်မျိးထွန်းှင့ ်တစ်စုတံစ်ရာ ဆက် ယ်ပတ်သက်မ  

မရိှေတာပ့ါေကာင်းှင့ ်ြဖစ်ေပ လာသည့်ြပဿနာအရပ်ရပ်တုိကုိလည်း ဦးေကျာ် 

မျိးထွန်းမှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်မျိးထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်မျိးထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝတ်ရည်ြဖ(LL.B)ေဒ ဝတ်ရည်ြဖ(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၀၂၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၀၂၀)

အမှတ်(၈)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ မိနယ်တရားုံးအနီး၊ မဝတလမ်းဆုံ၊ အမှတ်(၈)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ မိနယ်တရားုံးအနီး၊ မဝတလမ်းဆုံ၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၄၇၉၉၆၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၄၇၉၉၆၅

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အသိ 

အမှတ်ြပ Pile ိုက်ြခင်း  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့ ်  

Imperial Vega Piling & Geotechnical Engineering 

Co.,Ltd.,(PL-၅၉)သည်  Pile ုိက်ြခင်း လုပ်ငန်းမှ ုတ်ထွက် 

မည်ဟ ုေလ ာက်ထားလာေသာေကာင့ ် Pile ိက်ုြခင်းလပ်ုငန်း 

လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်အား ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်  

ကွက်ရန်ရှိပါက  ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  ရက်ေပါင်း(၁၄)ရက် 

အတွင်း ေလ ာက်ထားကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

           ဌာနမှးဌာနမှး

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊        ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၄၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၃၃၁/က၊ ဧရိယာ ေပ (၂၀x၆၀)
ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၃၁/ 
က၊ ဆင်ြဖရှင်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊  လ  င် 
သာယာမိနယ်၊ ဦးေရ ေမာင် အမည် 
ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေရ ေမာင်ထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 
စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
သ ူေဒ ေဆဇွင်[၁၂/လသယ(ုိင်)၀၄၂၁၁၉]
မှ ေြမချပါမစ်တွင် ဓာတ်ပုံ၊ ေရ ေြပာင်း 
မည့်သူများ၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်၊ ေြမ 
ေနရာချထားေပးခရံသမူျား၏ မီှခိသုမူျား 
စာရင်းစာရက်တိုကို  မူရင်းတင်ြပပီး 
အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့် စာရင်း 
စာရက်အား ပါမစ်မိတ မှန်တင်ြပ၍  ှစ် 
(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန် ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်န  
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ ်
ထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက ်

ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 
(၄၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၄၆)၊ ငဝုါမိင်လမ်း၊ 
(၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက ်
ပိင်ုး) မိနယ်၊ (ဦးြမမင်း)(CF-096312) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
ဂရန်ေြမအား ေြမအမည်ေပါက ်ဦးြမ 
မင်းသည်(၁၁-၄-၂၀၀၉)ရက်ေနတွင ်
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ အမာ 
ရီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၀၃၃၀](CI-
043846)မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီး
ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် တရားဝင် အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့် ၎င်းမ ှ
လဲွ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 
အေမွဆက်ခံခွင့်မရှိပါေကာင်း ကျမ်း 
ကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)
ေစာင်၊ (ခင်ပွန်း)ဦးြမမင်း၏ ေသဆံုးမ  
လက်မှတ်၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်းှင့ ် ယင်းေြမ၏  ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)တိုကို တင်ြပ၍ 
ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံု 
ကူးှင့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ
ရန်  ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား  တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်  
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (ကီးပွားေရး)
လံုးချင်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်(၈)၊ ခေရလမ်း၊ ြပည် 
ေထာင်စုရိပ်မွန်၊  ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ေဒ ြဖြဖဝင်း H/
RGN-033867) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ ြဖြဖ 
ဝင်းထံမ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ ်
(၁၅၀၇/၂၀၀၁)(၂၀-၆-၂၀၀၁)ြဖင့် ပိုင် 
ဆိုင်လာသူ ေဒ ခင်သန်းလှ[၁၂/တမန 
(ိင်ု)၀၄၉၀၄၃](ဇနီး)သည် (၁၂-၇-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးစုိးထွန်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၉၀၂၄]က တရားဝင ်
အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့် တစ်ဦးတည်း 
ေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းမှလွဲ၍ 
အြခားေသာ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာအမှတ် (၅/၇၁၉/၆-၅-၂၀၂၂)၊ ေသ 
စာရင်း၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်း၊  အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင် ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်  
ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသ ိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၉/ ပဗု သရီအိေနာက်ရပ်၊ 
ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)
ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၂၃၇၅) ၏ 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံး 
သွားသြဖင့် ေြမကွက်   အမည်ေပါက်       
ေဒ ုုရီ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၆၂၇] 
အဖအမည် ဦးေအးေမာင်မှ ေြမချပါမစ ်
(စလစ်)မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချ 
ပါမစ် (စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆံုးေကာင်း 
တရားံုး ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ကုိယ် 
တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံ 
ချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများ အေန 
ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 
များ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊    မိြပ     
စီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို   ဤ 
ေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ု နည်းများှင့် 
အညီ ေြမချပါမစ် (စလစ်)မိတ မှန် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား     ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (ဒုတိယအကိမ်)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (ဒုတိယအကိမ်)ေခ ယူြခင်း

၁။  (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ 
တက သိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် ုံးသုံးစက်ပစ ည်းများ (Note Book Computer 
- 10 Nos) အတွက် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ(ဒတုယိအကမ်ိ) ထပ်မေံခ ယအူပ်ပါသည်။
၂။    အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံစံည်းကမ်းချက်များကိ ု(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင်စတင်၍ 
ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ များကိ ု(၈-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ ညေန 
(၄)နာရီတိတိေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။
၃။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံေရာင်းချြခင်းှင့ ်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ်လိပ်စာမှာ 
ေအာက်မဂ  လာဒုံလမ်းမကီး၊ ေအာင်ဆန်း (၁)ဂိတ်၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 
နည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်မိြဖစ်ပါသည်။
၄။    တင်ဒါှင့်ပတ်သက်ေသာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါ
က တင်ဒါေရးချယ်ေရးအဖဲွ ၀၁-၆၄၅၇၅၃၊ ၀၁-၆၄၅၇၄၆ သို ုံးချန်ိအတွင်း 
စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
  တင်ဒါေကာ်မတီ  တင်ဒါေကာ်မတီ

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာဝန်အထက်လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၄၉/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၅)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (တတိယထပ်)၊ (၄-လ ာ)၊ 

(တစ်မိုးေအာက)်၊ ဧရိယာ (၉၇၂) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံ 

ကတြိပသြူဖစ် ေသာ ေဒ ခင်ြမတ်ှင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၄၉၃၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်ေသာ ေဒ တိင်ုးရင်းေမ [၉/ကဆန(ိင်ု)၁၄၇၈၂၀]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် အတွက် 

စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း မရူင်းများ 

ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ        

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တိုင်းရင်းေမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တိုင်းရင်းေမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာြခင်းအေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာြခင်း

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ နန်းထားေအး[၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၄၀၄၆၄]က 

ဦးခင်ေမာင်ေထွး [၂/လကန(ိင်ု)၀၀၄၉၂၄]အား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်း 

ုံး၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁)ရက်ေနတွင် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်

လ ဲစာအမှတ်-၉၅၂၉/၂၀၂၀ ြဖင့် အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာကုိ လ ဲအပ် 

ေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ  အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို ယေနမှစ၍ 

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းထားေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ နန်းထားေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝဏ စည်သူမိုးဦးဝဏ စည်သူမိုး

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၄၄၂၀၁၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄စီ(S-89)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၇၂၊ ၇၁၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၂၂၊ သတိပ  ာန်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ေဒ ြမင့်ြမင်သိန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၇၉၄၄] အမည်ေပါက် ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း(မိခင်)သည် (၂၃-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ှင့် ဦးေကျာ်မင်း(ဖခင်)သည် (၁၈-၁၂-၂၀၀၅)ရက် 
တွင် အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးeာဏ်မင်း၊ ဦးထွန်းမင်း၊ ေဒ သ ာမင်း၊ ေဒ နီလာမင်းတုိေမွးဖွားခ့ဲပါသည်။ 
သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးeာဏ်မင်းသည် ၂၃-၁၂-၂၀၀၅ ရက်တွင် (မိခင်)ထက်ေစာ၍ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား 
အေမွမမီေြမးများြဖစ်ေသာ  ဦးေအာင်မျိးမင်း[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၁၀၁၁]၊ ဦးေနမျိးမင်း[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၁၀၁၂]၊ ေဒ ယုယုယမင်း [၁၂/
တမန(ိုင်)၁၀၅၂၄၆]တိုမှလည်းေကာင်း သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးထွန်းမင်းသည ်(၂၇-၁၀-၂၀၁၂)ရက်တွင ်မိခင်ထက်ေစာ၍ ကွယ်လွန်ခဲ့ 
ပါသြဖင့် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား အေမွမမီေြမးများြဖစ်ကေသာ ဦးရဲမင်းထွန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၁၀၄၅]၊ ဦးသက်မင်းထွန်း[၁၂/
တမန(ိုင်)၁၀၁၂၃၃]၊ ဦးေဝယံမင်းေကျာ ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၅၂၄၅]တိုမှလည်းေကာင်း၊ သမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ နီလာမင်း(ဇနီး)သည် 
(၁၄-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင ်ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်ထွန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၉၀၆၇]မှလည်း 
ေကာင်း၊ ေဒ သ ာမင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၈၀၉၀]တိုက ပူးတဲွ၍ ကျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများ၊ 
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ထုတ်  ေကးမုံသတင်းစာေကာ်ြငာ စာမျက်ှာ-၂၁ ပါ    

အင်တာနက်   လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့ ်  မမှန်မကန်ေရးသားေနသူများှင့ ်

တကွ  အများသေိစရန် ေခါင်းစ်ပါ အေကာင်းအရာများထမှဲ  က န်ေတာ်၏မတ်ိေဆမွျား 

ြဖစ်ေသာ ေဖာ်ြပပါ ဇနီးေမာင်ံှတိုသည် (၁၀-၂-၂၀၂၀) ရက်တွင် ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု 

တရားုံး၌ တရားဝင်လက်ထပ်ထားေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့ေ်နရာ၌  လက်ထပ်ခဲသ့ည့ ်

ရက်စွဲ ေနရာတွင် (၁၀-၂-၂၀၂၁) ဟု ြပင်ဆင် ဖတ် ေပးပါရန် ြပင်ဆင်အပ်ပါသည်။ 

သေဘာိုးြဖင့ ်မှားယွင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ကုိေအာင်ရဲထက်ပုိင်ှင့်မှင်းှင်းရီတုိ၏လ အဲပ် န်ကားချက်အရကုိေအာင်ရဲထက်ပုိင်ှင့်မှင်းှင်းရီတုိ၏လ အဲပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

စ်-၈၁၃၀စ်-၈၁၃၀

အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ် (ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ် (ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၈၉၂၇၅၅၀၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၈၉၂၇၅၅၀၁၂

အင်တာနက် လူမ ကွက်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့်အင်တာနက် လူမ ကွက်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့်

မမှန်မကန်ေရးသားေနသူများှင့်တကွ အများသိေစရန်မမှန်မကန်ေရးသားေနသူများှင့်တက ွအများသိေစရန်
Facebook Account များြဖစ်ေသာ Snow Emily ှင့် Han Mon Account 

ပုိင်ရှင်များသည် လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများမှတစ်ဆင့် ကုိေအာင်ရဲထက်ပုိင် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၆၄၃၇၅]ှင့်  မှင်းှင်းရ ီ [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၀၄၃၅၉]တို   ဇနီးေမာင်ှံ(၂)ဦး၏ 
ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစေသာ အေကာင်းအရာများကို မမှန်မကန်ေရးသား ေနလျက်ရှိပါ 
သည်။ က န်ေတာ်၏ မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဖာ်ြပပါ ဇနီးေမာင်ံှတုိသည် (၁၀-၂-၂၀၂၁) 
ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၌ တရားဝင်လက်ထပ်ပီး လသူထိင်ရှား 
ေပါင်းသင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့်  အကင်လင်မယားြဖစ်ကပါသည်။  ၎င်းတိုသည ်
အိမ်ေထာင်မရှ ိလွတ်လပ်သူများအြဖစ ်လက်ထပ်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၎င်းတိုလင်မယားသည ်ယခုအခါ Genesis Education & Language Center 
အမည်ရှိ သင်တန်းေကျာင်းကိ ုေကာင်းေသာဂုဏ်သတင်းြဖင့ ်သိက ာရှိရှိ လုပ်ကိုင်ေန 
သူများြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ Account ပုိင်ရှင်များသည်အေကာင်းအရာ အမှန် 
များကိ ုသရိှိပါလျက် လအူများထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်အတွက် မမှန်မကန်ေရးသား 
လျက်ရှိပါသည်။ အေထာက်အထားများလည်း ရှိေနပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ Account ပိုင်ရှင်များှင့်တက ွ၎င်းတိုအား ပူးေပါင်းကူည ီ
အားေပးေနသမူျားအေနြဖင့ ်က န်ေတာ်၏မတ်ိေဆမွျား၏ ဂဏ်ုသကိ ာကိ ုထခိိက်ုေစသည့ ်
ေရးသားမ များအား မြပလုပ်ရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤေကာ်ြငာ 
ပါရိှသည့ေ်နေနာက်ပိင်ုးတွင် က န်ေတာ်၏မတ်ိေဆ(ွ၂)ဦးှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး 
ေရးသားေနမ များကိ ုေတွရိှပါက ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒအရ ြဖစ်ေစ၊ တည်ဆဥဲပေဒများအရ 
ြဖစ်ေစတရားစွဲဆိ ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကာယကံရှင်များှင့ ်အများသိေစအပ ်
ပါသည်။

ကိုေအာင်ရဲထက်ပိုင်ှင့် မှင်းှင်းရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကိုေအာင်ရဲထက်ပိုင်ှင့ ်မှင်းှင်းရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
စ်-၈၁၃၀စ်-၈၁၃၀

အမှတ် ၄၇၅၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ် ၄၇၅၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာအမ်ိရာ၊ ြမန ာရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာအမ်ိရာ၊ ြမန ာ

(၄)လမ်း၊ တိုက်-၈၊ အခန်း(၂၀၁)(၃လ ာ) တိုက်ခန်းအေရာင်း (၄)လမ်း၊ တိုက်-၈၊ အခန်း(၂၀၁)(၃လ ာ) တိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသ ူဦးခင်ေမာင်ဆန်း[၁၂/

လမန(ိုင်)၀၅၈၄၆၁]မှ ၎င်းလက်ဝယ်ရှ ိလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေသာတိုက ်
ခန်းြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများ ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန  
မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အထက်ပါ    

တိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၈၄)
အမှတ်-၄၆၊ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၆၊ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၀၃၃၃၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၁၀၃၃၃၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀၀၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၀၀

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်  ှင့်  ၁။ဦးေအးမင်းသန်း

[၎င်း၏ကုိယ်စားအင်းစိန်(ေပါက်ေတာဝ)  ၂။ ေဒ အိအိဇင်

ဘဏ်ခွဲမန်ေနဂျာေဒ တင်မမခင်)

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

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပတ ြမားမိသစ်၊ သဂိ   လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၆)ေန(၁)တရားပိင်ဦးေအးမင်းသန်းှင့ ်(၂)တရားပိင် ေဒ အအိဇိင် 

(အတူေနလင်မယား)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတို သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက"အေပါင်ြဖင့ ်ေချးယထူားေသာ ဘဏ်ေချး "အေပါင်ြဖင့် ေချးယူထားေသာ ဘဏ်ေချး 

ေငှွင့ ်အတိုးအပါအဝင်(ဘဏ်ေက းေင)ွများရလိမု အဆိလု ာ"ေငှွင့ ်အတိုးအပါအဝင်(ဘဏ်ေက းေင)ွများရလိမု အဆိလု ာ"ေလ ာက်ထား

စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီး 

သည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁၄)ရက်(၁၃၈၄ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု(၂)

ရက် မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီအချန်ိတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏ 

အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိ လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက် 

ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်

ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ ်

စားလှယ်ေရှေနလက်တွင်ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်း  

လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၃)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ် တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအးေအးသိန်း)   (ေအးေအးသိန်း)

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၂၇၁)၊ ေြမအကျယ်ေပ (၄၂x၆၀)ရိှေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ သက်မာေထွး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၅၇၇၁]မှ အမည်ေပါက်လျက် 

ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့ ်

ေဒ သန်းွဲ [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၇၂၉]သည် လွန်ခဲ့ေသာ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနစွဲပါ 

“အိမ်ှင့်ေြမ အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်” ချပ်ဆုိ၍ ေငွအေြပအေကျေပးေချပီး 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍၊ လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းရရှိထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းွဲ  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး  (H.G.P,LL.B)  ေဒ သန်းွဲ  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး  (H.G.P,LL.B)  

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၅၄၀၇၂၂၉၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၅၄၀၇၂၂၉၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၀၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၄၄၃/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ် (၁၄၄၃/က)၊ မိုးမခလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ဦးစိုးပိုင ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၅၄၇၆] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက ်ဦးစိုးပိုင ် (ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမြမေအး(ခ) 
ေဒ ြမေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၅၅၁၀]မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်း ှင့် တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၁၀/၂၂၁၂/၂၀၂၁ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁)၊ အသသိက်ေသ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ဂရန်မရူင်း၊ 
ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ု အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ိင်ုငသံားကတ်ြပား 
တွင်  ေဒ ြမေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၅၅၁၀]ဟု လည်းေကာင်း၊  အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတွင ်ေဒ ြမြမေအးဟ ုေရးသားထား 
ေသာ်လည်း တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၁၂/၄၀၀၅/၂၀၂၁ (၂၉-၁၂-၂၁) ရှင်းလင်းတင်ြပသြဖင့ ်ေြမြပင်ကွင်း 
ဆင်းစစ်ေဆးရာ အုတ်ခံ၊ ေကျာက် ြပားကာ (၁)ထပ်အိမ်ရိှပီး ကုိယ်တုိင်ေနထုိင်ပါသြဖင့် ပုိင်ဆုိင် အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက် 
ထားြခင်းကိ ုတရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက် (ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲကွက်သစ်)၊ 

၂၈လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(L-144) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')ေပ၊ ေြမဧရိယာ 

(၀.၀၅၅)ဧကသည် ဦးသိန်းေရ  [၁၂/သလန(ုိင်)၀၆၆၉၀၅]အမည်ြဖင့် လူေနထိုင်ခွင့်ထုတ်ထားေသာ 

စလစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို ယခုအခါ  ဦးြမတ် 

မင်းဟန်ိး [၁၂/တမန(ိင်ု) ၁၀၂၅၂၉]က အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပီး လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပါသည်။ 

ဦးြမတ်မင်းဟန်ိးမှ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား ြပန်လည်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့ ်

ဦးသိန်းေဇာ် [၁၂/သကတ(ုိင်) ၀၀၃၂၅၈]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေငွေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ဤေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံှင့်

တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသိန်းေဇာ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၃၂၅၈]ဦးသိန်းေဇာ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၃၂၅၈]

အမှတ်(၇၇၄)၊  ခင်းသာလမ်းမကီး၊ (၆)အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၇၄)၊  ခင်းသာလမ်းမကီး၊ (၆)အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၇၀၁၊ ၀၉-၂၅၂၄၅၃၂၂၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၆၇၀၁၊ ၀၉-၂၅၂၄၅၃၂၂၃

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ၁၁လမ်း အမှတ်(၇၀)၊ 

၈-လ ာ (ဘယ်ဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်(၁၂     x ၅၀) ေပအကျယ်ရှိတိုက်ခန်းကို 

ယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူဦးေကျာ်လွင်ဦး  [၁၂/

လမတ(ုိင်)၀၀၁၉၄၁] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝမ်စီစန်း (ခ)ေအမီ [၁၂/ 

လမတ(ုိင်)၀၂၅၂၈၇]ကအပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွအချိကုိေပးေချပီး

ြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ 

မည်သူမဆုိဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်    

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက   အေရာင်းအဝယ်ကို     

ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇

၁
၂



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၉၄)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေဇာ်မင်းလွင်[၈/
မမန(ိုင်)၁၅၄၉၈၄]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ  ဦးရဲြမတ်စိုး[၁၂/ဒဂရ(ိုင်) 
၀၀၄၂၃၇]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမှင့အ်မ်ိအပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း  ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွအြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ သုခ(၂)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၄)၊ အကျယ်အဝန်း(၅၀x ၆၀)ေပ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုဦးေကျာ်ြမင့[်၉/မရမ(ိုင်)၀၅၉၈၂၂]မှ အမည်ေပါက်ပိုင ်

ဆိင်ုပီး စမီခံန်ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ၍ု က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးခင်ေဝှင့် ဦးေကျာ်စွာမိုးတိုမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၄၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၄၀)

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

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၆၃၈၅၄လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၆၃၈၅၄

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၁၄၉)ရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကား 

ေြမနီလမ်း၊ အမှတ်(၁၇၁၄)ရှိ (၄၀'x၆၀')အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးဖိုးြဖ(ဘ)
ဦးဂွမ်ကည်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၉၀၈၉၄] အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုေသာ ဂရန်ေြမ 
အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ(်ဘ) ဦးကည်ေမာင ်[ ၁၀/သထန(ိုင်) 
၀၇၁၅၅၄]က(၁၀-၃-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူအိမ် ခံေြမအေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင ်
(၁၀-၃-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၇၆၅၃/၂၀၂၀/ 
၁၃၅၅)ြဖင့်လည်း ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း  မှတ်ပုံတင်ုံးတွင်လည်း 
အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်က ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(ဘ)ဦးကည်ေမာင်ထံ လ ဲအပ်ခ့ဲပီး 
အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ ပိုင်ဆိုင်မ   စာရက်စာတမ်းများှင့ ်
ေြမကွက်ကိပုါ လက်ေရာက်ရယူပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးပိုင်(စ်-၂၂၇၆၀)ဦးေအးပိုင်(စ်-၂၂၇၆၀)
LL.B,D.M.L,D.B.L,D.I.LLL.B,D.M.L,D.B.L,D.I.L
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)(၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)(၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ 
(၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ စုိက်ေမွး(၁)၊ (ေလးေထာင့်ကန်)၊ 

ရပ်ကွက်ကီး(၅)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉)၊ ဦးေမာင်အုန်း 

အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်းေပ (၁၂၀x၈၀)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အရ ဝယ်ယ ူ

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ စ ာဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 

၀၀၀၈၂၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက 

က ု်ပ်ထံသုိ ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် အညီ 

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မျိးမမခင် (LL.B)ေဒ မျိးမမခင ်(LL.B)

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

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်။

Ph-09- 975643348, 09- 443043490Ph-09- 975643348, 09- 443043490

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာစာ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေဈးများှင့်ကုန်စည်ပွဲု ံ

များဌာနလက်ေအာက်ရိှ ကျိက ဆံယာ်အပုိပစ ည်း ေရာင်းဝယ်ေရးစခန်းအတွင်းရိှ 
(၁၀ေပx၁၅ေပ)အကျယ် ှင်းဆေီဆာင်၊ အခန်းအမှတ်(၆)၏ လက်ရိှအမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဖွန်တွိန်ဟိန်း(ခ) ေမာင်စိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၁၉၂၁]သည် အဆိုပါ 
ဆိုင်ခန်းအား    ှစ်ဦးသေဘာတူ   ဆိုင်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ေမာင်နာဆင်[၁၀/ကမရ(ုိင်)၂၀၅၉၉၄] (KMW-၁၄၅၅၂၀)သို အပီးအပုိင်ေရာင်း 
ချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေမာင်နာဆင်အမည်သုိ အမည်ေြပာင်းလေဲလ ာက်ထားမည်ြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ေဈးများှင့ ်ကန်ုစည်ပဲွုမံျားဌာနလက်ေအာက်ရိှ ကျိက ဆ ံ
ယာ်အပုိပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရးစခန်း ကွပ်ကဲမ  ံုးသုိ  ခုိင်လံုသည့် အေထာက်အထား 
အြပည့်အစုံြဖင့ ်ေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၁၈)
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၁၄၀၈၄ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၁၄၀၈၄

မီးသတိြပ



ဇွန်   ၂၈၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၁၉)၊ အကျယ် (၄၀'x၆၀')အား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 

ထားသ ူပိင်ုရှင် ေဒ ှင်းလဲေ့ရ [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၁၈၈၇၁]ှင့ေ်ြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၁၂၀)၊ အကျယ် (၄၀'x၆၀')အား ဝယ်ယူ 

ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူပိင်ုရှင် ေဒ ေစာတင်[၁၂/စခန(ိင်ု) ၀၃၅၃၆၂]တိုမှ ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိ ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် ေဒ ေစာစ ီဦး[၁၃/ကတန(ိုင်) 

၁၃၇၁၅၄]မှ  ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က န်မ ေဒ ေစာစ ီဦးထံ လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

 ေဒ ေစာစ ီဦး[၁၃/ကတန(ိုင်)၁၃၇၁၅၄] ေဒ ေစာစ ီဦး[၁၃/ကတန(ိုင်)၁၃၇၁၅၄]

 ဖုန်း-09-421126135 ဖုန်း-09-421126135

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၈၀) အကျယ် (၄၀'x၆၀')အား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူပိုင်ရှင ်
ဦးေနမျိးေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၇၀၅၅]ှင့်ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၀)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၈၁)၊ အကျယ် (၄၀'x၆၀')အား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူပိုင်ရှင ် 
ဦးစုိးဝင်း[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၀၀၅၇]တုိမှေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
သြဖင့ ်က န်မ ေဒ ေရဘတ်ခါ [၁၃/ကတန(ိုင်)၁၀၃၅၄၁]မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က န်မ ေဒ ေရ 
ဘတ်ခါထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ် ရက်ထက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်သည်။

 ေဒ ေရဘတ်ခါ[၁၃/ကတန(ိုင်)၁၀၃၅၄၁] ေဒ ေရဘတ်ခါ[၁၃/ကတန(ိုင်)၁၀၃၅၄၁]
 ဖုန်း-၀၉- ၂၅၅၅၃၅၇၆၄ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၅၅၃၅၇၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၁)သည် မိ/ေြမစာရင်းတွင် ဦးေအးချိ (ISN-
204852) အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
၎င်းေြမကွက်ကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၁၇၆၇၁]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က န်ေတာ်ဦးဖိးပိုင်စိုးက ေြမကွက် 
တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်း 
များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိးပိုင်စိုးဦးဖိးပိုင်စိုး
[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၂၉၀၇][၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၂၉၀၇]

၀၉-၅၁၁၃၁၆၂၀၉-၅၁၁၃၁၆၂
၀၉-၅၀၅၈၂၇၃၀၉-၅၀၅၈၂၇၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ ၅-လမ်း၊ 

အမှတ်-၁၀၇ (4B) ေြခရင်းခန်းကိ ုယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးလွင်ချိ [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၄၅၉၉၃]ထံမှ က ်ုပ် 

၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာစာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဆုလာဒ်ပိုင် (LL.B)ေဒ ဆုလာဒ်ပိုင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၈၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၈၉၈)

အမှတ်-၇၉၄၊ တိမ်ညိ (၂)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအေရှအမှတ်-၇၉၄၊ တိမ်ညိ (၂)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအေရှ

ဖုန်း ၀၉-၄၀၁၆၄၇၇၂၃ဖုန်း ၀၉-၄၀၁၆၄၇၇၂၃

လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း လင်မယားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

 က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသူရရန်ရှင်း [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၃၂၇၃၇]ှင့် ေဒ ထက် 
ြမင့ြ်မတ်ခင် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၀၀၉၀၂]တုိသည် (၅-၁၁-၂၀၁၆)ခုှစ်တွင် လင်မယား 
အြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ့ပီး သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ တစ်ဦး 
ှင့်တစ်ဦး စိတ်သေဘာထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ြခင်း၊ ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန ်
ဆ မရှိေတာ့ပါ၍ (၂၄-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှ
ကွာရှင်းြပတ်စဲခ့ဲကပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသူရရန်ရှင်း 
ှင့် ေဒ ထက်ြမင့်ြမတ်ခင်တိုအကား လူမ ေရးကိစ ၊ စီးပွားေရးကိစ ၊ ပိုင်ဆိုင်မ  
အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ေဒ ထက် 
ြမင့ြ်မတ်ခင်ှင့်ပတ်သက်၍ ေပ ေပါက်လာေသာမည်သည့်ြပဿနာကုိမ  တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသူရရန်ရှင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးသူရရန်ရှင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမြမတ်မွန် (LL.B)ေဒ ေမြမတ်မွန် (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၂၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၂၁)
အမှတ်(၁၆၉၃)၊ သဂ  ဟလမ်း၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆၉၃)၊ သဂ  ဟလမ်း၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၂၅၆၃၇၇၀ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၂၅၆၃၇၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅-စဂီျ)ီ၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၉၃) ြဖစ်သည့ ်အရပ်အေခ  အမ်ိအမှတ်-၁၄၉၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစ ံ
ေြမာက်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ဧရယိာ 
(၀.၀၁၈)ဧကအကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင်ေဆာက်လပ်ု 
ထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အမည်ေပါက် 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၅၀၇၅]မှ အဆိပုါေြမှင့ ်အေဆာက် 
အဦအား အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ကမ်းလှမ်း 
ေြပာဆိခုျက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိ ေပးအပ်ထား 
ပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရိှ 
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း မရူင်းအေထာက်အထားများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည ်
အထိ ဆက်လက်ေဆာင ်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန် (LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

Ph: 09- 43114141Ph: 09- 43114141

တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွ

၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ တိုက်ခန်းကျယ်

ခန်းလံုးြပည့်ေက ြပားခင်းကပ်ပီး၊ ှစ်ခန်းတဲွ၊ သံုးခန်းတဲွငှားရန်ရိှသည်။

ဆက်သွယ်ရန်  ဖုန်း- 09-795500877,   09-795500899ဆက်သွယ်ရန်  ဖုန်း- 09-795500877,   09-795500899

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

အမှတ်(ဋ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၅)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁၁၅)၊ 

ဣ ာ(၇)လမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက ်

ဥက လာပမိနယ် (ေဒ ကျင်ရှိန်) [၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၁၂၃၆၁၀] ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 

အား   ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကီးအနက်မ ှ

မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ portion ဧရိယာ 

(၁၂ ေပ x ၆၀ ေပ)အား ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုး 

ခုိင်တရားံုးတွင် မှတ်ပံုတင် အေရာင်း 

အဝယ်ချပ်ေပးေစလိုမ ြဖင့် စွဲဆိုေသာ 

တရားမကီးမ အမှတ် (၄၇၆/၂၀၁၃)၏ 

စရီင်ချက်အမန်ိှင့ ်ဒကီရ၊ီ တရားမကီးမ  

အမှတ်(၂၁၄/၂၀၁၃)၏ (၂၁-၁၂-၂၀၁၈) 

ရက်စွဲြဖင့် အေမွပုံစီမံခန်ခွဲမ အမိန်ှင့် 

ဒကီရ၊ီ မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

အမှတ်(၄၆၇၇/၄-၂-၂၀၁၉)တိုြဖင့ ်ရရိှသ ူ

ဦးမျိးသန် ေဇာ်     [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၂၀၅၃၆၂]က မိမိအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင ်

သည့် အစိတ်အပိုင်း portion ကိုသာ 

ေြမကွက်ခဲွစတ်ိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခ ံ

ကတိတိုတင်ြပ၍ ေြမတိုင်း/ေြမကွက်ခွ ဲ

(တစ်ဖက်သတ်) ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အေပ  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သတီာရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းမကီး၊ 

အမှတ်(၄၈၈)၊ ၄(B)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၀)ရိှေသာ တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်း 
ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုယခလုက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးခင်ေမာင်ေမာင် [၉/မမန(ိင်ု)၀၁၀၂၃၆]ထမှံ 
က န်မ ေဒ စိုးမိုးြမင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၀၃၉၄]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တက ွက န်မ ေဒ စိုးမိုးြမင့်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ စိုးမိုးြမင့် ေဒ စိုးမိုးြမင့်
 (၀၉-၇၇၅၀၀၁၇၆၇) (၀၉-၇၇၅၀၀၁၇၆၇)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ေငွသီရိ(၂)လမ်း၊ 

အမတ်ှ(၇၃၄)၊ အလျား ၄၅ ေပx အနံ ၇၀ ေပရှိ ဦးတင့်ိုင-်ေဒ နီလာငိမ်းအမည်ေပါက ်

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အအု ံ

များအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်

အဆင့်ဆင့်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ခင်ေအးဟန်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၆၁၃၅]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ြမင့်ကခိင်ု [၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၁၉၈၁၇၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် (၂၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။   ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆို 

ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစေရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ကခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ြမင့်ကခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)

Chit Law Firm စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Chit Law Firm စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-780589820Ph: 09-780589820

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ဇာနည် 

(၁၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၅၉၅)၊ အကျယ်အဝန်း- ဧရိယာ (၀.၀၆၂)ဧကရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်
သာယာေရးေကာ်မတ ီ  မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ခင်ွယ် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၇၅၄၉]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိှင့် 
ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ွယ်ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ ်
ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ (၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ (၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉- ၂၅၁၀၁ ၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉- ၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉- ၂၅၁၀၁ ၂၅၃၀



ဇွန်  ၂၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၇)၊ ဆင်ေခါင်းကီး 

အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၆၆၄-က)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၅)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၇)လမ်း၊ ေြမဧရိယာ 
(၄၀x၈၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတိုအား ေဒ ြမတ်သထုက်[၉/ပဥလ(ိင်ု)၀၃၉၇၀၂]မှ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု 
ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က န်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိခေံြမအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားများှင့်အတူ 
ယခုေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  တစ်စုတံစ်ရာကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရှိပါက ၎င်းအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
              ေဒ ခိုင်ဇာလင်း                                       ေဒ ထက်ထက်ပိုင်              ေဒ ခိုင်ဇာလင်း                                       ေဒ ထက်ထက်ပိုင်
               (LL.B, D.B.L)                                                (LL.B)               (LL.B, D.B.L)                                                (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)

အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

ကီးပွားေရး(ေတာင်)၊  ေြမကွက်အမှတ်-၅၁၄၊  ေြမအကျယ်အဝန်း      

ေပ (၄၀x၆၀)၊  ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  အမှတ်-၅၁၄၊ သံသုမာလမ်း၊ 

သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အအုံအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း 

[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၈၇၂၁]ကုိင်ေဆာင်သူ အမည်ေပါက်ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆွြဖစသူ်တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍       

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍  ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ    စာရက် 

စာတမ်း စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား  မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ်

ကိစ 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၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂၀)၊ (အလျား ၄၀ေပ x အနံ 

၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဝါေရှာင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၀)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအမ်ိ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
ှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးစိန်ဝင်း [၁၄/မမက(ိုင်)၀၃၂၉၀၆]
အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းသ ူေဒ ဆုြမတ်ေအာင် [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၁၃၁၂]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ရရှိထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်ေဝလွင် [၁၄/ပသန(ိုင်) 
၁၄၃၉၂၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  
ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရှမ်းကန်ုးေကျးရာ၊ သခုတိာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁)ေန ေဒ ဝါဝါမုိး [၁၄/ဟသတ(ိင်ု) ၀၆၀၂၉၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

 က ်ုပ်အမ သည် ဦးေမာင်ဝိုင်း(ကွယ်လွန်) + ေဒ ဝါဝါမိုးတို၏သမီးြဖစ်သ ူ
မြမသက်ေကခိုင ်[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၈၈၀၂၁]သည် မိဘ၊ ေမာင်ှမ၊ ေဆွမျိးများ၏ 
ဆုံးမြခင်းအား နာခမံ မရိှဘ ဲဂဏ်ုသကိ ာညိးွမ်းေအာင် အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုလျက် 
မြမသက်ေကခိင်ု၏ စတ်ိဆ အရ မဘိများ၏ ေနအမ်ိမှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူ  ရှင်းလင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း၊ 
ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်လုိက်ပီြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ကိစ ရပ်များအား စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဆုြမတ်ေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၈၄၅၇ေဒ ဆုြမတ်ေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၈၄၅၇

LL.B., D.B.L., D.I.L., D.I.P.L., D.I.R, Dip in Global EnglishLL.B., D.B.L., D.I.L., D.I.P.L., D.I.R, Dip in Global English
PGDCWE, DL-DIP (101, 202, 302, 317) (Switzerland)PGDCWE, DL-DIP (101, 202, 302, 317) (Switzerland)

အမှတ်(၁၃၂၅)၊ ေရ ြပည်သာ(၆)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။အမှတ်(၁၃၂၅)၊ ေရ ြပည်သာ(၆)လမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉-၉၆၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉-၄၄၅၄၄၄၄၃၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉-၉၆၅၀၂၅၅၈၃၊ ၀၉-၄၄၅၄၄၄၄၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ ေြမ 
ကွက်အမှတ်(၃၂၆)၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်(၁၇)၊ ကင်းဝန်လမ်း၊ (၃၈)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ဦးြမင့်သိမ်း (AA-၀၈၃၈၆၀) 
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် 
ဦးြမင့်သိမ်း(ကွယ်လွန်)၍  ၎င်း၏ 
တစ်ဦးတည်းေသာ  ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ချိ 
ချိ [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၃၆၁၂၂]မှ အေမ ွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကတိသစ ာ 
ြပလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍  ပိုင ်ဆိုင ် 
ေကာင်း စာချပ်ရန်  ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာြခငး်အား တရားဝင် ခုိင်လံု 
ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး ဌာနမှး 
(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၉၁/ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်ြမစ်(၄)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၇၊ ေြမအကျယ် (အလျား၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ)ဟ ုအမည် 
တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးမျိးေအာင်[၈/
ပကခ(ိင်ု)၂၀၀၄၉၁]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ယ်မာ 
ခိုင် [၅/ပလန(ိုင်)၀၉၁၁၀၇]က စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ 
ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း၊ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယ်မာခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ယ်မာခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးခင်စိုး (B.A, H.G.P)ဦးခင်စိုး (B.A, H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၃၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၃၂)
အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ မာဃလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x ၆၀)အကျယ်ရှိ ဦးသန်းေငွ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀)

ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ အမှတ်(၁၇၂/က)အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x ၆၀)အကျယ်ရှိ 

ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် ယင်းေြမအိမ်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

တရားဝင်ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး လက်ရှိတရားဝင်ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ခင်ေသာင်း 

[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၉၀၇၂]မှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးမင်းေအာင်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၂၃၃၀]ထံ 

အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက်  ေြမှင့်အိမ်တန်ဖုိး၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာတရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ယေနသတင်းစာေကညာသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့် 

အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

      ဦးeာဏ်မင်းထက်(LL.B)            ေဒ ယုဇန်ကို(LL.B)      ဦးeာဏ်မင်းထက(်LL.B)            ေဒ ယုဇန်ကို(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၄၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၁၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၇၄၆)

အမှတ်-၂၈၀/က၊ ညီွတ်ေရးလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၈၀/က၊ ညီွတ်ေရးလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၂၈၁၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၆၄ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၂၈၁၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၉၉၄၆၄

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇ 

(ေဝဘာဂီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၀)၊ (၁၅၀၀)စတုရန်းေပ (ေဝဘာဂီ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၀)၊ (၁၅၀၀)စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကို အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ်အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၁၀)၊ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၇)အမှတ်(၁၁၀)၊ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ (၇)

ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်ေသာ (၂)ထပ်အုတ်သစ် 

ညပ်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတတွီင် ေဒ ေဘဘြီမင့ ်[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၂၆၁၄] က အမည် 

ေပါက် ေနပီး ေြမအမည်ေပါက်ထမှံ (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်အရ 

လက်ဝယ်ရှ ိပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေကာင်း တင်ြပဝန်ခံသူများြဖစ်သည့ ်ေဒ ြမသူဇာ [၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၁၄၈၈၇၉] ှင့် ေဒ အိေကသွယ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈ဝ၂၅၆] တိုက ပိုင်ဆိုင်မ  

အ ပ်အရှင်းှင့ ်အမ အခင်းများ ကင်းရှင်းပီး မည်သကူိမုဆိ ုမမိတိို၏ သေဘာ ဆ အတိင်ုး 

လွတ်လပ်စွာြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါေကာင်းကိ ုပိုင်ဆိုင်မ   ဂရန်၊ ေြမ 

အမည်ေပါက်က လ ဲအပ်ထားေသာ အထူးကုိယ်စားလှယ် လ ဲစာ၊ စာချပ်စာတမ်း (မူရင်း 

များ) ြပသပီး အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းခ့ဲရာ က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွကလည်း အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများ ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်အား 

ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏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-၀၉-၄၅၀ဝ၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂။ဖုန်း-၀၉-၄၅၀ဝ၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၈၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၈
၁။ ဦးeာဏ်ေဌး  ှင့် ေဒ ခင်ခင်မင်း

၂။ ေဒ ေချာစုကည်

(တရားလိုများ)   (တရားပိင်)(တရားလိုများ)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပီမိုးနင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂၈)ေန တရားပိင ်ေဒ ခင်ခင်မင်း (ယခုေနရပ်လိပ် 

စာမသိ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက “မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆုိေပး 

ေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊   ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စား 

လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 

ဝါဆိုလဆုတ် ၂ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 

တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့်စာချပ်စာတမ်းအစ

ရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ် 

ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄)ရက်ေန   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (လှလှေသာင်း)         (လှလှေသာင်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၀)၊ သမာဓိလမ်း၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄၀)၊ သမာဓိလမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၃၇)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၃၈)တို၏ ေြမကွက်ှစ်ကွက်ေပါင်း ေြမအကျယ်အဝန်း ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၃၇)ှင့် ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၃၈)တို၏ ေြမကွက်ှစ်ကွက်ေပါင်း ေြမအကျယ်အဝန်း 

(၈၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” ကို (၈၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” ကို 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက(်၂-ကွက်)ကို လက်ရှိထားဝယ်ယူထားပိး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် အ ပ်အရှင်းမရှ ိပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ွယ်နမီာဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၄၃၄၆] ကိင်ုေဆာင်သမှူ အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယလူိသုည့အ်တွက် (၂၅-၆-၂၀၂၂)ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

“ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းလမ်းမကီး၊ Golden City Condo၊ တုိက်အမှတ်(၁)၊ (၇-လ ာ)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းလမ်းမကီး၊ Golden City Condo၊ တုိက်အမှတ်(၁)၊ (၇-လ ာ)၊ 
အခန်းအမှတ် (၀၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂၃၈.၄၂)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် အခန်းအမှတ် (၀၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂၃၈.၄၂)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” ကို အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် သက်ဆိုင်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” ကို အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့ ်
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် အ ပ်အရှင်းမရှိ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ မာလာ [၉/မနမ(ိုင်)၀၄၄၇၈၉] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှအပီးအပိုင်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလိုသည့်အတွက ်(၂၆-၆-၂၀၂၂)ေနတွင ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းအများှင့တ်ကွ ဤေကညာပါ 
သည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ မေကွး(၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၅/၂၀/၆၉၇)၊ ေပ(၂၀x၆၀) ကျယ်ဝန်းသည့် ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရိှ (၁)ထပ် 

တိုက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက ်ေဒ ယ်ယ်ထံမှ 

အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်အြဖစ် ဝယ်ယူခဲ့ေသာ ဦးေဇာ်ိုင် [၈/ကမန(ိုင်) 

၀၄၂၂၅၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသု ူ

များရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 

ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲ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

အေမွေဝစုခွဲေဝပီးေကာင်းေကညာြခင်းအေမွေဝစုခွဲေဝပီးေကာင်းေကညာြခင်း
 ကွယ်လွန်သူမိဘများြဖစ်ကသည့် ဦးြမင့်စိုး၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းတို၏ 

ကျန်ရစ်သည့် အေမွပစ ည်းြဖစ်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ 
ငါးပိငါးေြခာက်စက်မ ဇုန် (၂)၊ ေြမကွက်တစ်ကွက်လ င် (အလျား ၅၀'x အနံ ၁၀၀')ရိှ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁)မှ (၈)၊ (၉၅)မှ (၁၀၂)အထိ စုစုေပါင်းေြမကွက်(၁၆)ကွက် 
အား ၎င်းတို၏သားသမီးများြဖစ်ကသည့် ဦးေအာင်မျိးမင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၀၁၀၅၀]သည် ေြမကွက်အမှတ်(၅)မှ (၈)၊ (၉၉)မှ(၁၀၂)အထိ ေြမကွက် (၈)ကွက် 
အားလည်းေကာင်း၊ ေဒ မိုးမိုးြမင့်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၇၇၀၁]သည် ေြမကွက ်
အမှတ် (၁)မှ (၄)၊ (၉၅)မှ (၉၈)အထိ ေြမကွက်(၈)ကွက်အားလည်းေကာင်း 
(၂၆-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ အေမွခွဲေဝြခင်း စာချပ်ချပ်ဆို၍ အညီအမ ခွဲေဝလက်ခံ 
ရယူခဲ့ကပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မိုးမိုးြမင့်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မိုးမိုးြမင့်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိမွန်ေကျာ် LL.B, DBL, DILေဒ အိမွန်ေကျာ် LL.B, DBL, DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၉၅)
ုံးခန်း-အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ ဆ/ရပ်ကွက်၊ုံးခန်း-အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ ဆ/ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးအနီး။ 
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၇၇၃၂၇ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၇၇၃၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၆/၁၃)၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကက်ွအမှတ်-၁၇၊ ဧရာဝတီပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၉/က)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇)ဧက၊ 
(၁၂၀၀-စတုရန်းေပ) အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ေဒ ဝင်းဝင်းရ ီ(YKN-
011254) [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၅၄၃၆]က အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ ပိုင်ဆိုင်၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
(စရန်ေငွ)တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ကည်ကည်ေထွး (LL.B, D.B.L)ေဒ ကည်ကည်ေထွး (LL.B, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)

အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊  ၆/၉ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊  ၆/၉ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ FMI City အိမ်ရာ၊ သစ်ခွလမ်းမ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၈+၁၃၇/ခ)၊ ေြမကွက်(၂)ကွက်ေပါင်း၏ 
စုစုေပါင်း အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၂၀' x  အနံ ၁၅၀')၊ စုစုေပါင်းဧရိယာ (၀.၄၁၂)ဧကရိှ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရယ်ရင် 
(ခ)မီးမီး [၉/မရတ(ိုင်)၁၀၆၂၃၉] ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ှင်းှင်းေဝ [၁၃/
လရန (ိုင်)၁၃၅၉၀၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ အချိ 
တစ်ဝက်ကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၂၈၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၂၈၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ သုခေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၉)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃/စ၊ ေြမပိုင်ေြမ၊ အကျယ်(၀.၃၉၅)
ဧကရိှ ေြမကွက်မှာ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပှင့ေ်ြမစမီခံန်ခဲွမ  
ဌာန၊ မိြပေြမစာရင်းတွင် ေဒ သန်းသန်း [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၉၂၅၂] အမည်ြဖင့် မှတ်သား 
ထားရှိေသာ ေဒ သန်းသန်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်၏အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေဒ သန်းသန်းက 
၎င်း၏ေမာင်အရင်းေတာ်စပ်သမူျားြဖစ်ေသာ ဦးေသာင်းွန် [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၁၀၃၁] 
ှင့် ဦးတက်တိုး [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၇၆၅၀]တို (၂)ဦးအား ေမတ ာြဖင့် အပီးအပိုင ်
ေပးကမ်းပါသည်။ အဆိုပါ ေမတ ာြဖင့်ေပးကမ်းြခင်းအား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်က ု်ပ် 
ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှ 
ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ေမတ ာြဖင့်အပုိင်ေပးကမ်းြခင်းကတိစာချပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်သွင်း၍ 

ဆက်လက်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရှိရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကသီေကျာ်ေဒ ေကသီေကျာ်
LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LLL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၀)
Ph-09-5506143, 09-799487280Ph-09-5506143, 09-799487280

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(စက်မ ဇုန်-၁)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၂(စက်မ )၊ ကေနာင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၇)၊ ဧရိယာ 
(၀.၂၄၅)ဧက၊ (၁၀၆၆၅-စတုရန်းေပ)အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
သည် ေဒ ေအးေအးေမာ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၂၇၃၉]က ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
ယခုေရာင်းချသူ ေဂ စွက်ဟုန်(ခ)ေဒ သိန်းဝင်း [၇/အဖန(ဧည့်)၀၀၀၀၁၀]က 
ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမ ှအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့ ်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ် ၆၃၆၃/၂၀၂၁ အရ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးပန်းသီး [၁၂/လမန(ိင်ု) 
၀၂၆၉၃၈]က ဝယ်ယူရန် (စရန်ေငွ)အချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်
အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တို 
ထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)
အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၈)ပါ 

“ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်” ေကာ်ြငာတွင် ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၇/ခ)အစား ေြမကွက် ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၇/ခ)အစား ေြမကွက် 
အမှတ်(၉၇၈/ခ)အမှတ်(၉၇၈/ခ)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ှင့် ေဒ ဝင်းသိဂ   စိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်) ေဒ ဝင်းသိဂ   စိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၀၀၉၇၈]အစား ေဒ ဝင်းသိဂ   စိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၉၇၅]၀၀၀၉၇၈]အစား ေဒ ဝင်းသိဂ   စိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၉၇၅]ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်  
ပါရန်။

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၊ အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀

ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ တိုက်/C၊ အမှတ် 

(၇၀၄)တွင်ေနထိုင်သူ ကိုဟိန်းထက်ေအာင ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/ရကန(ိုင်) 

၀၈၀၂၈၉]  ကိုင်ေဆာင်သူှင့်  ရန်ကုန်မိ၊  ေကျာက်ေြမာင်း၊  ဓမ စိ လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၂)၊ (၇-လ ာ/B)တွင် ေနထုိင်သူ မသန်သန်ဆက် မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၁၂/

မဂတ(ုိင်)၁၀၅၂၇၆]ကုိင်ေဆာင်သူတုိသည် စိတ်သေဘာထားချင်းမတုိက်ဆုိင် 

ေတာ့ပါသြဖင့ ်(၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မ ှတရားဝင်

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မသန်သန်ဆက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-မသန်သန်ဆက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝဖိးြမတ်ဦးေဝဖိးြမတ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၀၃)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၅၄၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၅၄၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ် ၂၉/က+ခ၊ ၃၃/က+ခ (ေမခအိမ်ရာ)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ် (B-1)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ ေမခအိမ်ရာ၊ 
(ဆ/ခ)ရပ်ကွက်၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ဦးဆန်းထွန်း  [၁၁/စတန(ုိင်)၀၀၃၉၅၆]၊ 
ေဒ တင်တင်မိုး [၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၄၀၁၁]
အမည် ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် 
ေပါက် ေဒ တင်တင်မိုးသည ် (၅-၁-၂၀၁၅)
ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ကျန်အမည် 
ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးဆန်းထွန်း [၁၁/
စတန(ုိင်)၀၀၃၉၅၆]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
တရားဝင် ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ ်
လ ာအမှတ်-၁၅၇/၂၂ (၃-၅-၂၀၂၂)၊ ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဦးဆန်းထွန်း၊ 
ေဒ တင်တင်မုိး အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိ 
တင်ြပ၍  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထား 
ြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အ  ေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
“ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်C-1၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပ 

၁၀ လက်မ x အန ံေပ ၆၀)ရိှ ဦးလှေမာင်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၉၂၃၅] (ကွယ်လွန်)ှင့ေ်ဒ ကည်ွန်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၆၅၉၂] 

(ကွယ်လွန်)တို အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ကန်ုေဈးတန်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၆၅/၆၇ ဟုေခ တွင်သည့် PH1/2 ပါ ၄-ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံ”ကို ေဒ ေအးြမကည ်[၁၂/ပဘတ(ိုင်) 

၀၁၀၅၁၂]၊ ေဒ ခင်ဝင်းတင့် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၃၁၀]၊ ဦးစံလှ [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၀၅၁၀]၊ ေဒ ပုလဲဦး [၁၂/ပဘတ(ိုင်) 

၀၃၁၂၁၇]၊ ေဒ ရတနာဦး [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၁၉၄၅]၊ ေဒ သဂိ   ဦး [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၃၉၀၇]၊ ဦးေမာင်ေမာင် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု) 

၀၁၀၅၁၁]ှင့် ဦးလှေကျာ် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၅၇၅၁]တိုက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားေကာင်း မ က်ဟေကညာ 

ဝန်ခံကတိြပ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို တိကျခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အားဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လီလီဖိး စ်(၄၇၁၂၅) ေဒ ခင်န ာခိုင် စ်(၅၁၉၂၇) ဦးအုန်းေမာင် (ရန်ကင်း)ေဒ လီလီဖိး စ်(၄၇၁၂၅) ေဒ ခင်န ာခိုင် စ်(၅၁၉၂၇) ဦးအုန်းေမာင် (ရန်ကင်း)

ေဒ ပန်းြဖသဲ  စ်(၄၈၅၃၇) ေဒ ေဟမာအုန်းြမင့်  စ်(၅၂၁၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  စ်(၆၈၁၈)ေဒ ပန်းြဖသဲ  စ်(၄၈၅၃၇) ေဒ ေဟမာအုန်းြမင့ ် စ်(၅၂၁၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  စ်(၆၈၁၈)

ေဒ သက်ထားဇွန် စ်(၄၈၅၇၀) ေဒ သဇင်မိုး စ်(၅၂၇၉၄) အမှတ်-၄၈၈၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ေဒ သက်ထားဇွန် စ်(၄၈၅၇၀) ေဒ သဇင်မိုး စ်(၅၂၇၉၄) အမှတ်-၄၈၈၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊

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

  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၃၂၅၇  ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၈၃၂၅၇

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ 

အေဆာက်အဦ၏ (၁)ေြမညီထပ်အခန်း၊ (၂)ပထမထပ်အခန်း၊ (၃)အေဆာက်အဦ၏ (၁)ေြမညီထပ်အခန်း၊ (၂)ပထမထပ်အခန်း၊ (၃)

ဒုတိယထပ်အခန်း၊ အကျယ်အဝန်း (ေပ-၁၆.၈xေပ-၄၀) တိုက်ခန်းများှင့် ဒုတိယထပ်အခန်း၊ အကျယ်အဝန်း (ေပ-၁၆.၈xေပ-၄၀) တိုက်ခန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ပါတိုက်ခန်းကို International Integrated Services Co.,Ltd ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် ကိတင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်ပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၁၄)ရက် အတွင်းခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသိဏ်းချမ်း (B.A:H.G.P:R.L)ဦးသိဏ်းချမ်း (B.A:H.G.P:R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ် (စ်-၁၈၃၀/၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ် (စ်-၁၈၃၀/၇၉)

အမှတ်(၃၅/တတိယထပ်)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၅/တတိယထပ်)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း (၀၉-၅၁၆၇၇၅၄)ဖုန်း (၀၉-၅၁၆၇၇၅၄)

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ အား တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၄)၊ 
(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ ်(B)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၄ x အနံ 
၁၁၁

၂ )ေပရိှ (ေဆာက်လပ်ုဆ)ဲတိက်ုခန်းအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသ(ူကန်ထိုက်တာ) ဦးတင်ေကျာ်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၁၇၅၃၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေကျာ် [၇/ပခန(ုိင်)၂၂၈၀၈၉]က 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ အချိတစ်ဝက်ကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊  ရာသစ်အေနာက်၊ 

ေရ ပင့က်လူမ်း၊ အမှတ်-၇၃၉ ဟေုခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိှင့ ်ယင်းေနအမ်ိတည်ရိှရာ 
အလျား ေပ ၂၀ x အနံ ေပ ၆၀ အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ကိ ုတရားဝင ်ပိုင်ဆိုင် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်သ ူေဒ လှသင်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၁၁၂၆၂]ထံမှ ေဒ ွန်ွန်ဝင်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၂၈၈၅]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ ခုှစ်ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအးိုင် ေဒ ထက်ထက်ခိုင် ဦးေအးိုင် ေဒ ထက်ထက်ခိုင်
 LL.B, D.B.L, D.M.L.,(Advocate) LL.B, D.IP.L, Advocate LL.B, D.B.L, D.M.L.,(Advocate) LL.B, D.IP.L, Advocate
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 
 (စ်-၅၀၈၇/၁၉၈၉) (စ်-၁၇၁၁၇/၂၀၂၁) (စ်-၅၀၈၇/၁၉၈၉) (စ်-၁၇၁၁၇/၂၀၂၁)
 Ph-09-5087667 Ph-09-5161186 Ph-09-5087667 Ph-09-5161186

Pioneer Law FirmPioneer Law Firm
အမှတ်-၇၃၆/B၊ ေရ ပင့်ကူလမ်းသွယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၇၃၆/B၊ ေရ ပင့်ကူလမ်းသွယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

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

ေဒ စုစုလ  င် ေဒ စုစုလ  င် 
အသက် (၄၁)ှစ်အသက် (၄၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ အမှတ် 
(၁၀၄/ခ)ေန (ဦးသိန်းဟန်-ေဒ ခင်တင့်)တို၏ေြမး၊ (ဦးကည်ဝင်း)-ေဒ ေအး 
ေအးစန်း (ြမားနတ်ေမာင်ဒန်သတ လပ်ုငန်း)တို၏သမီးလတ်၊ ဦးမင်းေဇာ်-ေဒ ြဖ 
ြဖခိင်ုတို၏ညမီ၊ ဦးမင်းထွဋ်-ေဒ ြမတ်ပွင့ခ်ိင်ုတို၏အစ်မ၊ ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာင်ချိ၏ 
ချစ်ဇနီး၊ မေမရတနာက ယ်၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ထွဋ်တို၏ မခိင်သည် ၂၇-၆-၂၀၂၂ 
(တနလ  ာေန) နံနက် ၃:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ် 
အား ၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၃-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွ 
များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုမျိးသီဟထွန်းကိုမျိးသီဟထွန်း
Director [Information Technology (MICT)]Director [Information Technology (MICT)]

StarvisionStarvision

အသက်(၃၅)ှစ်အသက်(၃၅)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၈)ေန ဦးမျိးြမတ်-ေဒ ချိချိမာတို၏သားကီး၊ ေဒ ေအးသိန်း၊ 

ဦးေမာင်ေမာင်၊  ေဒ သန်းသန်းလ  င်၊  (ဦးေမာင်ကီး)-ေဒ ေအးေအးသန်း၊ 

ဦးသန်းထုိက်တုိ၏တူ၊ ေမာင်ထက်ေအာင်လင်း၏အစ်ကိ ုကိမုျိးသဟီထွန်းသည် 

၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက် 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေအးြမင့်ဦးေအးြမင့်
Managing Director- R.Managing Director- R.Oasis Ltd/ Myanmar Oasis Manufacturing Co., Ltdasis Ltd/ Myanmar Oasis Manufacturing Co., Ltd

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်

ြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏  ဗဟိုအလုပ် 

အမ ေဆာင် ဦးေအးြမင့်သည ်၂၆-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၆:၂၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

Myanmar Chamber of Commerce for Pharmaceutical & Medical DeviceMyanmar Chamber of Commerce for Pharmaceutical & Medical Device

ဦးလှ (ေညာင်ဦးမိနယ်)ဦးလှ (ေညာင်ဦးမိနယ)်
အတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်အဖွဲဦးစီးဌာနအတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်အဖွဲဦးစီးဌာန

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ေညာင်ဦးမိေန (ဦးဘိုးကည်-ေဒ ေမရင်)တို၏သား၊ 

(ဦးဘဝိုင်း-ေဒ ဖွားသန် )တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် 
(B-၁၀၀)၊ ဂ မာ (၄)လမ်း၊ FMI City၊ လ  င်သာယာမိနယ်ေန 
(ေဒ မာမာကည)်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးမင်သန်လှ- ေဒ ေအးေအးသန်း၊ 
ေဒါက်တာခိုင်သန်လှ၊ ဦးေဇာ်သန်လှတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ 
ေမာင်ထိုက်ငိမ်းချမ်း၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးလှသည် ၂၇-၆-
၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၃:၂၀ နာရတွီင် ဗဟိစုည်ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေအးြမင့်ဦးေအးြမင့်
R.Oasis Limited,Myanmar Oasis Co.,Ltd R.Oasis Limited,Myanmar Oasis Co.,Ltd 

Managing DirectorManaging Director

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
မ ေလးမိေန(ဦးလှေကျာ်-ေဒ ေရ )တုိ၏သား၊ (ဦးေအာင်စိန်- 

ေဒ လှရင်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်းှင့် ဂ မာ(၄)လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁/က) 
ေန ေဒ ခင်ေအးလွင်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးသန်ဇင်ထွန်း-ေဒါက်တာခိုင်သဇင်ဦး၊ 
ဦးေဝလင်း-ေဒ   းေဒဝါထွန်း၊ ေဒ စိမ့်စိမ့်သူ တုိ၏ ေမွးသဖခင်၊ မှင်းဧကရီထွန်း၊ 
ေမာင်ြမတ်ဘုန်းခန်တို၏ အဘိုး ဦးေအးြမင့်သည ်၂၆-၆-၂၀၂၂ရက် နံနက် 
၆:၂၀နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၈-၆-၂၀၂၂ရက်  ညေန ၃ 
နာရီတွင် ေရေဝး ယူနန်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 
(ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ  ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ ် (၁၀)၊ တိုက်(၁၃)၊ 
အခန်း(၂)ေန (ဦးအုန်းစိန်)-ေဒ ခင်ထားတို၏သမီး၊ ဦးေငွထွန်း-ေဒ ဝါဝါမိုးတို၏ညီမ၊ 
ဦးေငလွင်း-ေဒ မမူြူမင့၊် ဦးေကျာ်ိင်ု-ေဒ လဲှ့င်းဇင်၊ ဦးခင်ေဇာ်ဝင်း-ေဒ ေရ ဇင်တို၏ အစ်မ 
သည် ၂၇-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၈:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၉-၆-
၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ 
ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး

ပါေမာက ချပ် (မုံရာတက သိုလ်)ပါေမာက ချပ် (မုံရာတက သိုလ်)

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
ိုင်ငံေတာ်၏ ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုစိတ်ေရာ 

ကိုယ်ပါ ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ ပါေမာက ချပ် 
ေဒါက်တာသူရဦး (မုံရာတက သိုလ်)သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၄:၃၀ 
နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်မ ေလးမိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

မုံရာတက သိုလ်၊  ပါေမာက ချပ်  ေဒါက်တာ 

သူရဦး  အသက်(၆၁)ှစ်သည်  ၂၆-၆-၂၀၂၂ရက ်

နနံက် ၄:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 

ပါသြဖင့်  မိသားစုှင့်ထပ်တူ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 

ပါသည်။

မိတ ီလာတက သိုလ်မိတ ီလာတက သိုလ်

ပါေမာက ချပ်ှင့် ဆရာ/ဆရာမဝန်ထမ်းများပါေမာက ချပ်ှင့် ဆရာ/ဆရာမဝန်ထမ်းများ

ေဒါက်တာထူးိုင်ေရ  M.B.B.S(YGN)ေဒါက်တာထူးိုင်ေရ  M.B.B.S(YGN)
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန [ဗိလ်ုမှးကီးလတ်ေရ (ေရ)]-ေဒ ခင်ခင်လှတုိ၏သားကီး၊ ဦးမုိးေဇာ်ေရ  

( န်ကားေရးမှးချပ်-ငိမ်း၊ သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာန)-ေဒါက်တာ 

ခင်မျိးေအာင်၊ ေဒ သ ာေရ ၏အစ်ကို၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ အီလီွိက်ြပည်နယ်၊ 

ဘိုးလင်းဘရတ်မိေန ကိုတင့်ထူးေရ -မသီရိေအာင်၊ ကိုေအးလူဝင်း-မြမတ်သီရိေရ တို၏ 

ဖခင် ေမာင်အာသာေကာင်းြပည့်ဖိးေရ ၏အဘိုး ေဒါက်တာထူးိုင်ေရ သည် ၂၄-၆-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန) ညတွင် အေမရကိန်ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

တိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိန်ေမာင်ဦးစိန်ေမာင်
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဟာင်း (Basketballs)ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဟာင်း (Basketballs)

B.B.Sc. Chemistry (1979) RASUc. Chemistry (1979) RASU

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲမိေန (ဦးအန်ုးဘ-ိေဒ သန်ိးခင်)တို၏ 

သား၊ (ဦးစိန်ကွမ်း)- ေဒ ညိညိ၊ ဦးစိန်သန်း-ေဒ သီတာဦးတို၏ညီ၊ 

ေဒ ေဆွေဆွ၊ (ဦးစိန်ဟန်)၊ ေဒ ေရ ေရ -ဦးတင်စိန်၊ ေဒ ေဝေဝ၊ 

ဦးစိန်ေထွး-ေဒ ခင်ဝင်းေဆွ၊ ဦးစိန်ေရ -ေဒ ဂျက်ကလင်းတုိ၏အစ်ကုိ၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၇)မိုင်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၇)ေန ေဒ ခင်သင်းကည်၏ခင်ပွန်း၊ မေအးေအးခိုင်၊ မဝင်းရီလ  င်၊  

ကိြုပည့စ်ု-ံမခိင်ုဇာေဝတို၏ဖခင်၊ ေမာင်ဒေီဝယံ၊ ေမာင်ဂျးဂျးေဝယံတုိ၏ 

အဘုိး ဦးစိန်ေမာင်သည ်၂၇-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၈:၃၀ နာရ ီ

တွင်   ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့်   က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ပ်ုကလာပ်ကိ ု၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား  အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                           

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး
ပါေမာက ချပ် (မုံရာတက သိုလ်)ပါေမာက ချပ် (မုံရာတက သိုလ်)

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
 ိုင်ငံေတာ်၏ ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များကို စိတ်ေရာ 

ကိုယ်ပါ ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ ပါေမာက ချပ် 
ေဒါက်တာသူရဦး (မုံရာတက သိုလ်) သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၄:၃၀ 
နာရီတွင် (၉၆) ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်မ ေလးမိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်
ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

အား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆးအား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆး သင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါသင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါ



ဇွန်   ၂၈၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမဟာသေရစည်သူမင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင ် ေြပာကားခဲ့သည့်

မိန်ခွန်းမှေကာက်ုတ်ချက)်                                                  ၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုိုင်ငံဟာ  တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်း    ၁၀၀  ေကျာ်   စုစည်းေနထိုင်တဲ့ 

ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်မ မပိကွဲေရး၊    အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးဆိုတဲ့   ဒိုတာဝန် 

အေရးသံုးပါးဟာ တုိတပ်မေတာ်သားေတွ အမဲတမ်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ရမယ့ ်အမျိးသားေရးတာဝန်ပ ဲ ြဖစ်တယ်။ အမျိးသားေရးဆိတုာ တစ်မျိးသားလုံးရဲ 

အကျိးစီးပွားနဲ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာ 

တိုကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ြခင်းကိ ုဆိလုိတုယ်။  ိင်ုငေံတာ်မှာ မည်သည့်ိင်ုငေံရးစနစ်၊ 

မည်သည့်အစုိးရ  ဦးေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ  တပ်မေတာ်အေနနဲ  တစ်မျိးသားလုံးနဲ 

သက်ဆိုင်တဲ့အမျိးသားေရးမူဝါဒြဖစ်တဲ့  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို  ဆက်လက်     

ထိန်းသိမ်းသွားရမှာြဖစ်တယ်။  တပ်မေတာ်ရဲ  အမျိးသားိုင်ငံေရးကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာမှာ ြပည်သြူပည်သားများနဲအတူ လက်တဲွညညီ ီအစွမ်းကန်ုေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန်  ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ေနသည့် 

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည ်ကစားသမားများ ပိင်ပွဲအေတွအကံရေစရန ်MNL-2 

(ပထမတန်း)ပိင်ပွဲတွင ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည် ယခုှစ်အတွင်း အာဆီယံပိင်ပွဲ၊ အာရှဖလား 

ေြခစစ်ပွဲှင့် အြခားိုင်ငံတကာဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ကစားသမား ၃၀ ဝန်းကျင်ြဖင့် စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအသင်းကို 

ကာလရှည်ဖဲွစည်းသွားရန် ရည်ရယ်ထားသြဖင့် ကစားသမားများ အေတွအကံရေစရန် 

MNL-2 (ပထမတန်း)ပိင်ပွ ဲယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့

MNL-2 (ပထမတန်း)ပိင်ပဲွကိ ုသဂတ်ုလမှ ိဝုင်ဘာလအထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အသင်း ခုနစ်သင်း သိုမဟုတ် ရှစ်သင်းြဖင့် ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၉ 

အသင်းသည် ယခင်ကလည်း ြမန်မာေနရှင်နယ်လဂ်ိကြပလပ်ုသည့် လငူယ်လဂ်ိပိင်ပဲွ 

များတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ MNL-2 (ပထမတန်း) 

ပိင်ပဲွတွင် Junior Lions အသင်းအမည်ြဖင့် ယှ်ပိင်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာ ယ-ူ၁၉ အသင်း 

သည် ပထမအေကျာ့အပီးတွင် ထပ်ိဆုံးေနရာ၌ ရပ်တည်ိင်ုခဲေ့သာ်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့် ပိင်ပွဲဖျက်သိမ်းခဲ့သြဖင့် ပိင်ပွဲပီးဆုံးေအာင် ယှ်ပိင်ိုင်ြခင်း 

မရှိခဲ့ေပ။

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည ်ပထမဆုံးိုင်ငံတကာပိင်ပွဲအြဖစ ်ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်အထ ိအင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကျင်းပမည့် အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ပိင်ပဲွတွင် ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။                                                                    ကိုညီေလး

MNL ပိင်ပွဲတွင် လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက် ဂိုးြပတ်အုိင်ရ
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၇

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲပွဲစ်(၁) တတိယေနအြဖစ် မဟာယူိုက်တက်ှင် ့ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းတို ယေန  

ညေနပိုင်းက သုဝဏ ကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားရာ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက ငါးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်း 

MNL-2 (ပထမတန်း)ပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်မည်

မန်ယူကွင်းလယ်ကစားသမား လင်ဂတ်ကို ေခ ယူရန် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း ကမ်းလှမ်း
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ   လာမယ့်လ 

အတွင်းမှာ   မန်ယအူသင်းနဲ   စာချပ်သက်တမ်း   

ကုန်ဆုံးေတာ့မယ့်    အဂ  လန်  ကွင်းလယ ်

ကစားသမား  လင်ဂတ်ကိ ု ေခ ယဖူို ကမ်းလှမ်းမ  

ေတွ ြပလုပ်ထားတယ်လို သိရပါတယ်။

အလွတ်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  ေခ ယူိုင်ဖို

အသက်  ၂၉  ှစ်အရယ်ရှိ  ကွင်းလယ ်

ကစားသမား    လင်ဂတ်ရဲ    မန်ယူအသင်းနဲ  

ချပ်ဆိုထားတဲ့   စာချပ်သက်တမ်းဟာ  ဇူလိုင်  

၁ ရက်မှာ ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်တာေကာင့ ်အလွတ် 

ေြပာင်းေရ ေကးနဲ ေခ ယူုိင်ဖုိလည်း ဝက်စ်ဟမ်း 

အသင်းက ေမ ာ်လင့်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

မဟာယူိုက်တက်ှင် ့ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များလပ်ုေဆာင်ရန် တိက်ုခန်းအတွင်း လက်လပ်ုမိင်ုး 

တပ်ဆင်စ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၍ အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦး ေသဆုံးကာ 

အကမ်းဖက်သမားှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများြဖင့် ဖမ်းဆီးရမိ
စာမျက်ှာ    ၁၅

စာမျက်ှာ    ၂၀၊ ၂၁

လူငယ်ှင့်

ဘဝေအာင်ြမင်ေရး


