
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၅      ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,      2     July    2022          ၁၀၇၈၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်
၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၅ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၇

ဖတ်စရာယေန

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်  

Naypyitaw State Academy တည်ေဆာက်ေနမ ကို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် တာဝန်ရိှသ ူ

များလိုက်ပါ၍    ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ဇမ သီရိ 

မိနယ်ရှိ Naypyitaw State Academy 

(NSA) တည်ေဆာက်ေနမ ကိ ုသွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ     အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးေရ ေလးက တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများ         ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

လည်းေကာင်း၊   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ 

က   Naypyitaw  State  Academy 

တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက   သင်ကားေရး 

အတွက် မဟာဌာနများှင့် အုပ်ချပ်ေရး 

ဌာနများတွင် ဝန်ထမ်းများ ခန်အပ်တာဝန် 

ေပးရန်လျာထားမ ၊      သင်ကားမ များ    

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်    အေြခအေနများ၊   

ပညာေရးဝန်ထမ်းများ ခန်အပ်ရာတွင် 

စနစ်တကျ    စိစစ်ေရးချယ ်    ခန်အပ် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်  အေြခအေနများ၊ 

ေပးအပ်သာွးမည့်  ဘွဲအမျိးအစားများ 

လျာထားမ ၊ အေဆာက်အအုမံျားအလိက်ု

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် Naypyitaw State Academy Main အေဆာက်အအုံကီးအတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ဗန်ေကာက်-ရန်ကုန် 

ေလေကာင်းလိုင်း သုံးလိုင်းမ ှ

တိုက်ိုက်ပျသံန်းေြပးဆွဲ

နာဂေဒသဖွံဖိးမ ကို 

အေထာက်အကူြပေစမည့ ်

ချင်းတွင်းတံတား(ထမံသီ)

ြမန်မာအမျိးသမီးတို၏ 

ြမတ်ိုးဖွယ်ဂုဏ်ရည်များ

NSA တွင် ေရးချယ်ထားေသာ ဝိဇ ာ/သိပ ံဘာသာရပ်များ၊ စီးပွားေရး၊ ဥပေဒ၊ လူမ ေရး၊ အားကစားှင့် ေဆးပညာရပ်များ သင်ကားသွားမည်



        

ဇူလိုင်  ၂၊   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 ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်သည့ ်CRPH ှင့် NUG ိုင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်သမားများ၏     ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေထာက်ပံ့ေြမာက်ပင့်ေပးမ များ 

ေကာင့ ်ြပည်တွင်းမှ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများက တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးှင့ ်လူငယ်လူရယ်များ၏ အနာဂတ်အား ဖျက်ဆီးေနကသည်ကိ ု

ေတွကရမည်ြဖစ်သည်။ ယခရုက်ပိင်ုးတွင် PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ၏ 

ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာြဖင့ ်တိုက်ခိုက်ေှာင့်ယှက်မ ေကာင့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ 

စိုးရိမ်ထိတ်လန် ြဖစ်ကပီး ထိခိုက်ေသဆုံးမ များလည်းရှိခဲ့သည်ကို ေတွရသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ြဖစ်ေပ ေနေသာ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုဆန်းစစ်ကည့ ်

လ င် မိေပ တွင် အလစ်အငိုက်ေချာင်းေြမာင်းတိုက်ခိုက်မ ၊ ဗုံးေထာင်မိုင်းခွဲမ  

အချိရိှပီး ယင်းတိုကိ ုလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွများက ရှာေဖရှွင်းလင်း ထန်ိးသမ်ိးိင်ုသည်ကိ ု

ေတွရသည်။ ေကျးလက်ေဒသများ ဥပမာအားြဖင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီးမှ ေကျးလက်များတွင်မ ူအကမ်းဖက်မ များ မကာခဏေပ ေပါက်ေန 

သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ လုံ ခံေရးအလှမ်းေဝးမ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ခက်ခဲမ ၊   နယ်ေြမေဒသကျယ်ြပန်မ တိုေကာင့ ်  အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများ 

ေခါင်းေထာင်ေန၊ အတင့်ရဲေနသည်ကုိေတွရသည်။ ယင်းကုိ ြပည်သူများပူးေပါင်း 

ပါဝင်သည့် လုံ ခံေရးစနစ်ြဖင့ ်ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

လုံ ခံေရးအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ်နယ်ေြမေဒသကျယ်ြပန်သည့် ေနရာ 

များတွင် ြပည်သမူျားလုံ ခံေရးကိ ုလ မ်း ခံေဆာင်ရက်ေပးရန်အတွက် လိအုပ်ချက် 

များရိှမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်

ကာကွယ်ေရးစနစ်လိုအပ်လာသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ြပည်သူစစ်အဖွဲ ဖွဲစည်း 

ထားသည့် ေကျးရာများရှိသည်။ ြပည်သူစစ်အဖွဲ ဖွဲစည်းရာတွင် ၁၉၅၉ ခုှစ် 

ြပည်သူစစ ်ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ြပည်သူစစ်အဖွဲ ဖွဲစည်း 

ရန်အတွက် နယ်ေြမေအးချမ်းသာယာမ မရိှေသာေဒသများ၊      နယ်ေြမအခက်အခ ဲ

ြဖစ်သည့်ေဒသများရှ ိ ြပည်သူလူထုက  သက်ဆိုင်ရာသို  ေလ ာက်ထားရသည်။ 

ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ိင်ုငေံတာ်က အဆင့ဆ်င့ဆ်ုံးြဖတ်၍ ဖဲွစည်းေပးရသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်သူစစ်အဖွဲကိ ုစနစ်တကျဖွဲစည်းရသည်။

ြပည်သူစစ်အဖဲွကိ ုအရန်အဖဲွ၊ ပင်မအဖဲွ၊ အေထာက်အကအူဖဲွဟ၍ူ ဖဲွစည်းရ 

သည်။ လက်နက်တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း လိုအပ်ေသာလက်နက်သာ တပ်ဆင်ရ 

သည်။  ထိုအြပင ်  လိုအပ်သည့်  လုံ ခံေရးဆိုင်ရာသင်ကားမ များ၊  စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ုလုံ ခံေရးအဖဲွအစည်းများအတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း  ဖွဲစည်းေပးထားေသာ  ြပည်သူစစ်များသည ် အထက်ပါအတိုင်း 

စနစ်တကျဖွဲစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ေကျးရာတစ်ရာတွင ်  ြပည်သူစစ ်

ဖဲွစည်းထားပါက အကမ်းဖက်သမားများက ဝုိင်းဝန်းတုိက်ခုိက်မ များ ကံေတွရ 

သြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာလုံ ခံေရးတပ်ဖဲွှင့ ်အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းများက ေထာက်ပံ ့

ြဖည့်ဆည်းေပးမ များ ြပလုပ်ေပးလျက်ရိှေသာ်လည်း လုိအပ်ချက်များ ရှိေနေသး 

သည်။ 

နယ်ေြမေဒသအသီးသီးရိှ ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိရပ်ရာလံု ခံေရး၊ 

မမိတိိုမသိားစဝုင်များလုံ ခံေရးကိေုရှး ၍ ြပည်သူစစ်အဖဲွဝင်များ၊ အေထာက်အက ူ

ြပအဖဲွဝင်များ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ကသည့်အတွက် ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့်၊ တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့်  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကသည့်အတွက ်အသိ 

အမှတ်ြပေကျးဇူးတင်လျက်ရှိသည်။ ြပည်သူစစ်အဖွဲများအေနြဖင့ ်လိုအပ်ချက် 

များရှိပါက  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များ၊    သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်အစိုးရများ၊   ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊  လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်  ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနများသို   တင်ြပလ င် 

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများက ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ များ ြပလုပ်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ်  ြပည်သူစစ်အဖွဲများအေနြဖင့ ်   သက်ဆိုင်ရာ 

အာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းများှင့ ်ထေိတွတင်ြပေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်ေပသည်။

လက်ရှိတွင ်ိုင်ငံေရးအေရာင်အေသွးပေယာဂမရှိသည့ ်ြပည်သူများ၊ လူမ  

အဖဲွအစည်းများ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးများသည် နယ်ေြမေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ှင့ ်ရင်ေသွးငယ်များ ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားိင်ုေရးအတွက် စွန်စားကိးပမ်း 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ကညူေီနကသည်ကိ ုေတွရသည်။ ထိသုို တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရး၊ ရပ်ရာေဒသလုံ ခံေအးချမ်းေရးအတွက် မွန်ြမတ်ေသာေစတနာြဖင့ ်

စွန်စားေဆာင်ရက်ေနကသူများအား အသိအမှတ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ 

လုံ ခံေအးချမ်းပီး ပိမုိေုကာင်းမွန်သည့ ်အသိက်ုအဝန်းများအြဖစ် ရပ်တည်ေနထိင်ု 

ိုင်ရန်အတွက် ြပည်သူများအေနြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ

ှင့် ပူးေပါင်းလက်တွဲေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။       ။

ရပ်ရာလုံ ခံေအးချမ်းေရး

 ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းလက်တွဲေဆာင်ရက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၆၀.၂

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၇.၀

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၃.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၆၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၃၅.၅

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၂၂

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၉၃၀

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၇၉

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၁၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၄၀၀ ၁၄၂ ၁၀၅,၀၈၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၃,၆၄၀ ၉၆၄,၆၀၀၀

MCB ၇,၃၀၀ ၇,၃၀၀ ၅ ၃၆,၅၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁ - ၇ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၅၅၀ ၂,၅၀၀ ၄၃၅ ၁,၀၉၅,၆၀၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁ ၂၆,၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

၁။  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများကိ ုအစမ်းခန်ကာလ 
( ၁ ) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

 အမည်     ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး
       ရာထူး၊ ဌာန 
(က) ဦးေကျာ်စွာသွင ်     န်ကားေရးမှးချပ ်
      အေြခခံပညာဦးစီးဌာန
      ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
(ခ) ေဒါက်တာ စိုးစိုးေအး    ပါေမာက ချပ်
      ဘားအံတက သိုလ် 
      အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန  
      ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

၂။  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များကိ ုယင်းတိုှင့ယှ််တဲွေဖာ်ြပထားသည့ ်ဝန်ထမ်းအဖဲွ 
အစည်းအကီးအမှး ရာထူးေနရာများတွင် တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိက်ုသည်-
 အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန    ခန်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန 

(က) ပါေမာက  ေဒါက်တာေကျာ်သီဟ        ပါေမာက ချပ်
 ပါေမာက  / ဌာနမှး    သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ် 
 သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်   (မ ေလး) 
 (မ ေလး)     ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
 ကျန်းမာေရး လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
(ခ)  ဦးြမင့်ေဆ ွ     န်ကားေရးမှးချပ ်
      ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်   ဥက   ုံးအဖွဲ
 ဥက   ုံးအဖွဲ          ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
 ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ ခန်ထားြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁

ြမစ်ဝက န်းေပ ၊ မတု မေကွ၊ မွန်-တနသ  ာရီကမ်းုိးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်တစ်ခါတစ်ရံ 

မိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့်အတင့်မ ှ

လ  င်းကီးိုင်သည်။ မိုးသက်ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင်/ေြမြပင ်

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင ်အေြခအေန ေလသည် တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ် 

ိုင်သည်။ ကျန်ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်တွင် လ  င်းအသင့်အတင့် 

ရှိမည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမစ်ဝက န်းေပ ၊     မုတ မေကွ၊ မွန်- 

တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ ်

ြပင်တုိတွင် ခုနစ်ေပမှ ကုိးေပခန်ှင့် ရခုိင်ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက် 

ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ငါးေပမှ ခုနစ်ေပခန်  ရှိိုင် 

သည်။                                                              မိုး/ဇလ



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

သင်ကားေရးဌာနများ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက် 

ရန်      လျာထားမ အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က သင်ကားေရးှင့ပ်တ်သက် 

၍ ေနြပည်ေတာ်သည ်အစိုးရုံးစိုက်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမြဖစ်သြဖင့်  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများ၏ မသိားစဝုင်သားသမီးများ 

များစွာရိှေသာ်လည်း      အဆင့်ြမင့်ပညာ 

သင်ကားေရးအတွက ်      စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် သစ်ေတာတက သုိလ်များ 

သာရှိပီး အြခားတက သိုလ်မရှိေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းမိသားစုများရှ ိ    မျိးဆက်သစ် 

သားသမီးများ၏ပညာေရး အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ရာတွင် အဆင့်ြမင့်ပညာေရး အေဆာက် 

အအုှံင့ ်သင်ကားေရးဌာနများ မြဖစ်မေန 

လိအုပ်မည်ြဖစ်သည့အ်တွက်  တာဝန်ရိှသ ူ

အသီးသီးှင့်      တိုင်ပင်ေဆွးေွး၍ 

Naypyitaw State Academy စမီကံန်ိးကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်ေစ 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခ ုတက သိလ်ုေနရာ 

သည် ယခင်အားကစားတက သိလ်ုအြဖစ် 

စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး အေကာင်း 

အမျိးမျိးြဖင့်   အားကစားတက သိုလ် 

မဖွင့်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊   ယင်းကိုအေြခခံ၍ 

တက သိုလ်အဂ   ါရပ်ှင့်      ြပည့်စုံေအာင ်

အေဆာက်အအုံများ       ြဖည့်တင်း 

တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ စမီကံန်ိး 

အတွင်း    လိုအပ်သည့်  သင်ကားေရး 

အေဆာက်အအုမံျား၊ အပ်ုချပ်မ အေဆာက် 

အအုမံျားေဆာက်လပ်ုရာတွင် စနစ်တကျ 

တွက်ချက်ပီး    ေရရှည်ကိုေြမာ်ေတွး၍ 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း၊ ယခု 

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်၍   အေခ အေဝ  

သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ဌာနဖွဲစည်းမ များကို 

သတ်မှတ်ရာ၌  အြခားုိင်ငံကီးများတွင် 

အသံုးြပသည့် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ အသုံး 

အ န်းများှင့်    လုပ်နည်းစနစ်များကိ ု

ေလ့လာေဆာင်ရက်၍     စနစ်တကျ 

သတ်မှတ် ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်ကားေရးအတွက်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို   ေရးချယ်ရာတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ 

သားသမီးများှင့် ေနြပည်ေတာ် ရှစ်မိနယ် 

မှ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ကိက်ုညသီမူျား 

ကို   အဓိကထား   ေရးချယ်ရန်လိုပီး 

ဘာသာရပ်အလိုက ်   ထူးခ န်သူများကို 

ဦးစားေပးေရးချယ်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခုှစ် ပညာသင်ှစ်မှစ၍ တတိယှစ် 

ှင့ ်    စတတု ှစ်  Day ေကျာင်းသားများကိ ု

လက်ခသံင်ကားေပးိင်ုေရး     ေဆာင်ရက် 

ကရန်လိုေကာင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့်   ပညာ 

သင်ှစ်အလိုက် ဆင့်ကဲ့ဆင့်ကဲစနစ်ြဖင့ ်   

ပထမှစ်၊ ဒုတိယှစ် သင်တန်းသားများကုိ 

ဆက်လက်ေခ ယ ူသင်ကားေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊       ယခုှစ် 

ေကျာင်းတက်ေရာက်သူများအေနြဖင့ ်

မိမိတို၏ေနအိမ်များမ ှ    ေကျာင်းတက ်

ေရာက်ိုင်ေရးအတွက ်  ဖယ်ရီ  ကိ၊ ပို 

ေပးိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး 

ေနာင်တွင် တက သိလ်ုရိှအေဆာင်များတွင် 

ေနထိုင်၍ တက်ေရာက်သင်ကားိုင်ရန ်

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  NSA 

တွင် ေရးချယ်ထားေသာ ဝိဇ ာ/သိပ ံဘာသာ 

ရပ်များ၊   စီးပွားေရး၊   ဥပေဒ၊ လူမ ေရး၊  

အားကစားှင့် ေဆးပညာရပ်များ သင်ကား 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အဓိကကျသည့ ်

ဘာသာရပ်များကို      စနစ်တကျြဖင့ ်

သင်ကားေပးပီး  ိုင်ငံအတွက်  လိုအပ် 

လျက်ရှိသည့် လူသားအရင်းအြမစ်များ 

ေမွးထုတ်ေပးိုင်သည်အထ ိေဆာင်ရက် 

ိုင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ယခုတက သိုလ် 

တွင် အဆင့်ြမင့်ပညာ ပါရဂူဘဲွများ ေပးအပ် 

ိုင်သည်အထိ     သင်ကားေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ရန်ကုန်တက သိုလ်၊   မ ေလး 

တက သုိလ်ှင့် ေနြပည်ေတာ်တက သုိလ် 

တိုသည် ိင်ုင၏ံထပ်ိတန်းတက သိလ်ုများ   

ြဖစ်ေအာင်   ေဆာင်ရက်ရန်လိုပီး  ကမ ာ ့

အေကာင်းဆုံး တက သိလ်ုများစာရင်းတွင် 

ပါဝင်ုိင်သည်အထိ လုပ်ေဆာင်ေပးုိင်ေရး 

ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။

တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ေဆာင်

ေဆာက်လုပ်ေရးှင့ ်   ပတ်သက်၍ 

အေဆာက်အအုမံျား  ေဆာက်လပ်ုရာတွင် 

ေရရှည်တည်တံ ့    ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် 

စနစ်တကျတွက်ချက်၍      ေြမာ်ေတွး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊   တက သိုလ် 

ဆရာ ဆရာမများအတွက် ေနထိုင်ေရး 

အေဆာက်အအံုများကုိ ဦးစားေပးအေနြဖင့် 

တည်ေဆာက်သာွးရန်လုိပီး   ေကျာငး် 

ေဆာင်များ ေဆာက်လပ်ုရာတွင် ဂဏ်ုထူး 

တန်းများအတွက်လည်း ကိတင်စ်းစား

ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ အဆင့ြ်မင့် 

ပညာသင်ကားေရးတွင ် ဓာတ်ခွဲခန်းှင့် 

စာကည့တ်ိက်ုများသည် မြဖစ်မေနလိအုပ် 

ပီး E-library  ကိုလည်း တစ်ပါတည်း 

ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

ဧည့်ပါေမာက ၊  ဧည့်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

တည်းခုိေနထုိင်ေရးအတွက်လည်း ကိတင် 

စ်းစားထားရန်လိေုကာင်း၊   အေဆာက် 

အအံုများ     စနစ်တကျ    ြပည့်စံုစာွ 

တည်ေဆာက်ုိင်ေရးအတွက် တစ်ဆင့်ချင်း 

စ်းစားပီး လပ်ုေဆာင်သွားရန်လိေုကာင်း 

ြဖင့် မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်  Naypyitaw  State 

Academy Main အေဆာက်အအုံကီး 

အတွင်း လှည့လ်ည်၍ စာသင်ခန်းမေဆာင် 

များ၊     သင်ေထာက်ကူြပပစ ည်းများ 

ခင်းကျင်းထားရှိမ ၊    Hall  ခန်းမကီး 

တည်ေဆာက်ထားရှိမ တိုကို    ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပီး 

အဆင့မ်ေီစရန်၊ ဂဏ်ုသကိ ာှင့ ်ေလျာ်ညမီ  

ရိှေစရန် စနစ်တကျ တွက်ချက်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်လိအုပ်သည့ ်အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍      တာဝန်ရှိသူများအား 

လမ်း န်မှာကားသည်။

အဆိပုါ Naypyitaw State Academy 

စမီကံန်ိးကိ ုိင်ုငေံတာ်တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက်   လိုအပ်သည့် 

ပညာတတ်လူငယ်များ ေမွးထုတ်ေပးုိင် 

ေရးအတွက်ရည်ရယ်၍      ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၏         လမ်း န်မ ြဖင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ဇမ သီရိ 

မိနယ်တွင်  ယခုှစ်  ဧပီလမ ှ  စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် တည်ေဆာက်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ၂၀၂၄ ခုှစ် ဧပီလခန်တွင ်

ပီးစီးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ပညာသင်ကားမ  

များ  အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်အတွက ်

စာသင်ေဆာင်များ၊    စုေဝးခန်းမကီး၊ 

သင်ကားေရးှင့ ်   အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ုံးခန်းများ၊ စာသင်ခန်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း 

များှင့် စာကည့်တိုက်တိုကို ြပည့်စုံစွာ 

ြဖင့်  ထည့်သွင်းတည်ေဆာက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ အစိုးရဝန်ထမ်း 

များ၏    သားသမီးများ    အပါအဝင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ   အတွင်းရိှ 

ေဒသခံြပည်သူများ၏     သားသမီးများ 

အေနြဖင့်လည်း အဆင့်ြမင့်ပညာများကို

သင်ကားိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

  သင်ကားေရးအတွက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ု ေရးချယ်ရာတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ  

ဝန်ထမ်း မသိားစမုျား၏ သားသမီးများှင့ ်ေနြပည်ေတာ် ရှစ်မိနယ်မှ သတ်မှတ်အရည် 

အချင်း ကိက်ုညသီမူျားကိ ုအဓကိထားေရးချယ်ရန်လိုပီး ဘာသာရပ်အလိက်ု  ထူးခ န် 

သူများကို ဦးစားေပးေရးချယ်ကရမည်

  ယခုှစ် ပညာသင်ှစ်မှစ၍ တတိယှစ်ှင့် စတုတ ှစ် Day ေကျာင်းသားများကို 

လက်ခံသင်ကားေပးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်

  အဓကိကျသည့ ်ဘာသာရပ်များကိ ုစနစ်တကျြဖင့သ်င်ကားေပးပီး ိင်ုငအံတွက်လိအုပ် 

လျက်ရိှသည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များ ေမွးထတ်ုေပးိင်ုသည်အထ ိေဆာင်ရက်ိင်ုရမည်

  ယခုတက သုိလ်တွင် အဆင့်ြမင့်ပညာပါရဂူဘဲွများ ေပးအပ်ုိင်သည်အထိ သင်ကားေပးမည်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်အား ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေရ ေလးက တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

Naypyitaw State Academy(NSA)စီမံကိန်းပုံစံငယ်ကိ ုေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ုိင်ငံြခားေရးှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး

ဝန်ကီးှင့် အာဆီယံဥက   ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ ်မစ တာ ပရပ်ဆုတ်ခွန်းသည် ယေန  ညေနပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာသည်။ ဧည့်သည်ေတာ်အဖွဲကို  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန သံအမတ်ကီး 

ဦးေအာင်စိုးဝင်း၊ သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးဝဏ ဟန်ှင့် ေကာင်စစ်ေရးရာှင့ ်

ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်တင်ရှိန်တိုက ေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဥက    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့် 

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်  

H.E. Mr. Prak Sokhonn  ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆုံ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

ိုင်ငံေတာ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး     ဝန်ကီးဌာန(၁) 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရး 

ှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ

ဥက    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်သည ်အာဆီယံ 

အလှည့်ကျဥက   ၏   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး 

ကုိယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ိုင်ငံြခားေရးှင့်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn 

ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား ယေနနနံက် 

ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ် 

ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိဌုာန အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုပဲွံသို အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရး    ေကာ်မတီ 

အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်၊ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးမင်းိင်ု၊ 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးဝင်းဗိလ်ုရိှန်၊  ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ေအးဝင်း၊ ဦးလှေမာင်ေရ ှင့် အာဆီယံအလှည့်ကျ 

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

H.E. Mr. Prak Sokhonn ှင့ ်NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်တိင်ုးရင်းသားလကန်က်ကိင်ုအဖဲွအစည်း ခနုစ်ဖဲွတို ေတွဆုေံဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး   H.E. Mr.  Prak 

Sokhonn ှင့်  NCA  လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်း ခုနစ်ဖဲွတုိ 

သည် ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ဗဟိုဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို   အာဆီယံအလှည့်ကျ 

ဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဦးေဆာင် 

သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွှင့ ်NCA လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထားသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်း 

များြဖစ်ကသည့် ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ 

(ALP)၊      ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ ်

(DKBA)၊   ကရင်အမျိးသားအစည်းအုံး/ကရင် 

အမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ ်(ငိမ်းချမ်း 

ေရးေကာင်စီ)KNU/KNLA(PC)၊       လားဟူ 

ဒမီိကုရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)၊ မွန်ြပည်သစ်ပါတ ီ

(NMSP)၊    ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး 

အဖဲွချပ်(PNLO)၊ သ မ်းြပည်ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး 

ေကာင်စီ(RCSS)အဖွဲတိုမှ      တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွတွင်   အာဆီယံအလှည့်ကျ 

ဥက   ၏   ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ  အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် H.E. Mr.

Prak Sokhonn က  တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏     ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ 

ကိစ များှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ အကူ

အညီေပးေရးကိစ ရပ်များကုိ ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်  အဖွဲအစည်းများက 

အဖွဲအလိုက ်    မိတ်ဆက်စကားေြပာကားကပီး 

တစ်ဖဲွချင်းစ၏ီ သေဘာထားအြမင်များကိ ုေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    တက်ေရာက်လာေသာ  NCA 

လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်       တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများကိုယ်စား KNU/

KNLA(PC)မှ  ဒတုယိဥက    ေဒါက်တာေနာ်ကေပ ထူး 

က   ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားပီး  အာဆီယံ 

အလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ   အထူး 

ကိုယ်စားလှယ ်ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဒုတိယဝန်ကီး 

ချပ် H.E. Mr. Prak Sokhonn က နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။          သတင်းစ်

ဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ 

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဦးေဆာင်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတွင ်  အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီဥက      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့ ်

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ ် ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်   H.E. Mr.  Prak  Sokhonn တိုက 

 တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားကပီး ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်  အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်မ ှင့ပ်တ်သက်၍ ရလဒ်ေကာင်းများရရိှမ  

အေြခအေန၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် ငိမ်းချမ်းေရး 

လုပ်ငန်းစ်များ၊ ေတွကံရသည့်အခက်အခဲများှင့် 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  အကအူညေီပးေရး 

ဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များကုိ ှစ်ဖက်အြပန်အလှန် ရင်းီှး 

ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ေနြပည်ေတာ်မှ ထွက်ခွာ



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန သတင်းှင့် စာနယ်ဇင်း 

လပ်ုငန်း၏ (၂၄)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန  အခမ်း 

အနားကို  ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင်  ေနြပည်ေတာ် 

ေဇယျာသီရိမိနယ် ခေရပင်လမ်းခဲွရိှ ေနြပည်ေတာ် 

သတင်းစာတိုက ်ဘိုးဝဇီရခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြပည်သူအကျိးအတွက်

အခမ်းအနားတွင်  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဌာနကီးတစ်ခြုဖစ်သည့ ်

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည်  ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် 

သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်း ေကာ်ပိေုရးရှင်းအြဖစ် ဖဲွစည်း 

ထားရာမှ  ၁၉၉၈ ခုှစ် ဧပီ ၁ ရက်တွင်   သတင်းှင့် 

စာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်းအြဖစ်   ေြပာင်းလဖဲွဲစည်းခဲသ့ည့ ်

အတွက်  ယခအုခါ  ၂၄ ှစ်တာကာလကိ ုေကျာ်ြဖတ် 

ိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    ၂၄ ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့ ်

ကာလတွင် ဘယ်လိတုိုးတက်မ ေတ၊ွ ေအာင်ြမင်မ ေတ ွ

ရိှခဲသ့လ၊ဲ   ဘယ်လိအုခက်အခေဲတ၊ွ စန်ိေခ မ ေတရိှွခဲ ့

သလဆဲိတုာေတကွိ ု  ြပန်လည်သုံးသပ်ကည့ရ်မှာြဖစ် 

သလိ ုအနာဂတ်ကိ ုဘယ်လိဆုက်သွားရမယ်ဆိတုာ 

ေတကုိွ  ေြမာ်ေတွးလုပ်ကုိင်ကရမှာြဖစ်ေကာင်း။ 

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ (၂၄)ှစ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနားကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁

စက်မ ဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာချာလီသန်းသည် ယေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီ 

တွင် စက်မ ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည့်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ပညာသင်ှစ် တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပွဲတွင ်      ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည် ့

စက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏သားသမီးများ 

အား ဂဏ်ုြပသည့် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်သည်။

စ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာသင်ယူ

ဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ၂၀၂၁-၂၀၂၂  

ပညာသင်ှစ်တွင်   ဂုဏ်ထူးများြဖင့် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည် ့စက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များ၏သားသမီးများအား ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်သည့်အခမ်း 

အနားြဖစ်ေကာင်း၊ မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့် တုိးတက် 

ေြပာင်းလဲမ ှင့်အညီ အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာသစ် 

များကို  အမီလိုက်ိုင်ရန်  အစ်ကိးစားအားထုတ ်

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အတွက် ဘဲွလက်မှတ်တစ်ခု၊ Certificate တစ်ခုရုံ 

ှင့ ်ေရာင့ရ်မဲေနကဘ ဲLife Long Learning ဆိသုည့် 

အတိုင်း စ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာသင်ယူေနကရန ်

မှာကားလိုေကာင်း၊ ယေနေခတ် လူငယ်များအေန 

ြဖင့် IT နည်းပညာ၊   စီးပွားေရးပညာ၊ ေဆးပညာ၊ 

စက်မ ပညာ၊ ေရေကာင်းပညာ၊ ေလေကာင်းပညာ  

မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့် တိုးတက်ေြပာင်းလဲမ ှင့်အညီ အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာသစ်များကို အမီလိုက်ိုင်ရန် အစ်ကိးစားအားထုတ်ေနရမည်

စသည်ြဖင့ ်  ေလ့လာသင်ယူစရာ  ပညာရပ်အများ 

အြပားရှိသည့်အနက ်မိမိဝါသနာပါရာ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်း အဆင့်ြမင့်ပညာရပ်များကို ေရးချယ် 

သင်ယူကရန ် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊ သင်ကားရ 

သည့်  အတတ်ပညာဘာသာရပ်အေပ  ကိုယ်တိုင် 

စိတ်ပါဝင်စားမှသာလ င်   ယင်းပညာရပ်၌  ထူးခ န် 

ထက်ြမက်သမူျားြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက တက သိလ်ု 

ဝင်စာေမးပွဲတွင ်           ဂုဏ်ထူးငါးဘာသာြဖင် ့

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

လည်းေကာင်း၊   ဒုတိယဝန်ကီးက   ေလးဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးရရိှသမူျားအားလည်းေကာင်း၊  န်ကားေရး 

မှးချပ်များှင့် ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးများက 

သုံးဘာသာ၊ ှစ်ဘာသာ၊ တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရရိှသ ူ

များအားလည်းေကာင်း  ဂဏ်ုြပဆမုျားချးီြမင့်ကပီး 

ထူးခ န်ဆုရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိုယ်စား 

ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မခင်ေသာ်တာက ေကျးဇူး 

တင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

၁၀၉ ဦး ဂုဏ်ထူးများြဖင် ့ေအာင်ြမင်

၂၀၂၁-၂၀၂၂   ပညာသင်ှစ်    တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပွဲတွင်  စက်မ ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းသား 

သမီး  ၂၄၆  ဦး   ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး    ၎င်းတိုအနက်မှ 

ငါးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ေလးဦး၊ ေလးဘာသာဂဏ်ုထူး 

ရှင် ခုနစ်ဦး၊     သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁၂ ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ၁၉ ဦး၊ တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူး 

ရှင်   ၆၇   ဦး    စုစုေပါင်း ၁၀၉  ဦး ဂုဏ်ထူးများြဖင် ့

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ဝန်ထမ်း 

များ၏ ကိးစားအားထုတ်မ ြဖင့် ေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ရရှိခဲ့သည့ ်   ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ

ေကာင်စီမ ှ   ချးီြမင့်ေပးအပ်ေသာ   Professional 

Engineer (PE) မှတ်ပုတံင်အင်ဂျင်နယီာလက်မှတ်ရ  

အရာထမ်း ှစ်ဦး၊ ြမန်မာိုင်ငံစာရင်းအင်းေကာင်စ ီ

မှ  ကျင်းပေသာ Certified Public Accountant 

(CPA) Part II ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ ်အရာထမ်းှစ်ဦးတုိ 

အား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မီဒီယာသည ် ုိင်ငံအတွက် များစွာအေရးကီး 

ေကာင်း၊     သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း အေနြဖင့် 

ိုင်ငံအတွက်   အေရးကီးသည့ ် အခန်းက  တွင် 

ပါဝင်သည့်အတွက ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များ ြပလုပ် 

၍   ြပည်သူကုိဝန်ေဆာင်မ များ  ေပးလျက်ရှိရာ 

သွက်လက်ထက်ြမက်မ ၊   ုပျိသစ်လွင်မ များှင့် 

ုိင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူအကျိးအတွက်   ဆက်လက် 

ေဖာ်ေဆာင်သွားေစလိုေကာင်း။

ှစ်ေပါင်း  ဤမ ကာြမင့်ေအာင ်   ထိန်းသိမ်း

ြဖစ်တည်လာခဲသ့ည့ဌ်ာနကီးကိ ု    လက်ဆင့က်မ်းပီး 

အရည်အေသွး၊  အရည်အချင်း  တိုးတက်ြမင့မ်ားေအာင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်   ဌာနအကီးအကဲများ၊ 

စာတည်းမှးချပ်များှင့်   စာတည်းအဖွဲဝင်များ၊ 

သတင်းေထာက်များ၊ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ြပင်ပမှ 

ဝိုင်းဝန်းကူညီအားြဖည့်ေပးသည့ ်စာေရးဆရာကီး 

များ၊ ြပင်ပသတင်းေထာက်များ၊  စာဖတ်ပရသိတ်များ၊ 

သတင်းစာကုိယ်စားလှယ်ကီးများှင့်  အဘက်ဘက်မှ 

ဝုိင်းဝန်းကူညီကသူအားလံုးကုိ ေကျးဇူးတင်ရိှသည် 

ဟု ဂုဏ်ြပေြပာကားလိုေကာင်း။

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအေနြဖင့် စတင် 

ဖဲွစည်းချန်ိမှ ယေနအချန်ိအထ ိှစ်ေပါင်း ၂၄ ှစ်တာ 

ကာလအတွင်း ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သအူကျိးအတွက် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် ကိးပမ်းအားထုတ်မ အားလုံးကို 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအေနြဖင့ ်     အသိအမှတ်ြပ 

ေကာင်း  ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ မှတ်တမ်းဗဒီယီိကုိ ုြပသသည်။

ယငး်ေနာက်       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

ြမန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်၊     ေကးမုံသတင်း 

စာတိက်ုှင့ ်  ြမန်မာသ့တင်းစ်တိုကိ ု ဂဏ်ုြပဆမုျား 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ဆက်လက်၍     ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးရဲတင့်က   

Myanmar Digital News ှင့ ်  ုံးချပ် (သတင်းဌာန) 

တိုကို ဂုဏ်ြပဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်    န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးတိုက      ဆုရရှိေသာ 

ဌာနများအလိုက်  ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက်   အငိမ်းစား  စာတည်းမှးချပ ်

ှစ်ဦးက မုဒိတာစကားေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီး 

တုိသည် တက်ေရာက်လာကသူများှင့်အတူ စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကပီး  အခမ်းအနားကို 

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း၏ (၂၄)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာကသမူျား 

ှင့်အတူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးက ဂဏ်ုြပဆေုပးအပ်ချးီြမင့ရ်ာ ေကးမုသံတင်းစာတိက်ု 

စာတည်းမှးချပ ်ဦးစိုးစိုးိုင်က လက်ခံရယူစ်။



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည် ေခတ်အဆက် 

ဆက်တွင်   ထုံးဓေလ့အစ်အလာေကာင်းများကိ ု

ြမတ်ိုးစွာထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ခဲ့ကသည်။ ထိသုို 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ကေသာ      ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများ၏     ေဆာင်ရက်ချက်များကို 

ေခတ်အဆက်ဆက်ေပ ထွန်းခဲေ့သာ စာေပများတွင် 

အထင်အရှားေတွြမင်ရသည်။   ြမန်မာအမျိးသမီး 

များသည ်   အမျိးသားများှင့ ်   တန်းတူယှ်တွဲ 

ရပ်တည်ခဲ့သည့ ်အစ်အလာကို ြမန်မာစာအေရး 

အသားစတင်သည့က်ာလမှာပင် အထင်အရှားေတွရ 

ပါသည်။    ရာဇာကုမာရ်ေကျာက်စာ    (ြမေစတီ 

ေကျာက်စာ၊ ခရစ်ှစ် ၁၁၁၂ ခန် )တွင် အရိမဒ နပူရ 

ပုဂံြပည့်ရှင ်    ဂီတိဘုဝနာဒိတျ    ဓမ ရာဇာဘွဲခံ 

ကျန်စစ်သားမင်းကီးှင့်အတ ူ  မင်းကီး၏မိဖုရား 

ြဖစ်ေသာ တေိလာကဝဋသိကာေဒဝ ီ(သုံးေလာက 

ဦးေဆာက်ပန်း)၏အမည်ကိ ုတန်းတယှူ်တဲွေဖာ်ြပ 

ထားသည်ကိ ု    ေတွရသည်။    ေလာကသုံးပါးတွင် 

ဦးေခါင်း၌        စိုက်ထိုးပန်ဆင်ရေသာပန်းဟူ၍ 

အဓိပ ာယ်ရေသာထုိဘဲွအမည်သည် မိဖုရားကီး၏ 

ြမတ်ိုးဖွယ်ဂုဏ်ရည်ကိ ု      ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။ 

ကျန်စစ်သားမင်းကီးသည် ဦးေဆာက်ပန်းမဖိရုားကိ ု

ချစ်ြမတ်ိုးသည့အ်ေလျာက် ရတနာအဆင်တန်ဆာ 

များှင့်တက ွက န်သုံးရာကိုအပိုင်စားေပးသနားခဲ ့

ေကာင်း ေကျာက်စာတွင်မှတ်တမ်းတင်ရိှပါသည်။ 

ခင်ပွန်းသည်ချစ်ြမတ်ိုးေသာ  ဇနီးသည်တစ်ဦး၏ 

အခန်းက  ကို    ေကျာက်စာတွင်ေဖာ်ြပထားရှိပါ 

သည်။ 

ပုဂံေခတ် ြမန်မာအမျိးသမီးများသည် ဗုဒ  

ဘာသာကိ ုသက်ဝင်ယုံကည်ကသည်ှင့အ်ည ီစတ်ိ 

ှလုံးသမ်ိေမွေအးချမ်းကသည်။ ဗဒု ၏အဆုံးအမကိ ု

အေြခြပေသာ ထုံးဓေလ့အစ်အလာများကိ ုခံယူ 

ကျင့်သုံးကသည်။ 

ပုဂံေခတ်က အမျိးသမီးအမတ်ရှိ

အုပ်ချပ်ေရးတွင်လည်း အမျိးသမီးများသည် 

အမျိးသားများှင့ ်တန်းတပူါဝင်လ ပ်ရှားေဆာင်ရက် 

ကေကာင်းေတွရသည်။ ကလန်၊ သံပျင်၊ သံဖမိ 

(တရားသူကီး)ဟူေသာ    ရာထူးများှင့်ယှ်တွဲ၍ 

အမျိးသမီးအမည်များ  ေတွရသည်။  မင်းအမတ် 

အစလပစိည်သည် ဘရုားတွင် က န်များလှေကာင်း 

ေဖာ်ြပရာ၌ ဤက န်ကား ငါမ့၊ိ ငါဖ့မှလာေသာ က န် 

လည်းမဟုတ်၊ ငါ့လင်မိဖမှလာေသာ က န်လည်း 

မဟုတ်ဟု ေဖာ်ြပသည်ကိုေထာက်၍ မင်းအမတ ်

အစလပိစည်မှာ     အမျိးသမီးတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း 

ပုဂံေခတ်က    အမျိးသမီးအမတ်ရိှေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ်    အစ်အလာ 

ေကာင်းများကို    အဆက်ဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ 

ပုဂံေခတ်ေှာင်းပိုင်းတွင ်  မင်းဗိုင်းေရး၊   ရာဇသူ၊ 

သစ်မတီးဖွားေစာဟ၍ူ ပညာရှင်များေဖာ် န်းေသာ 

ေစာအမည်ခံမိဖုရားကီးများ      ေပ ေပါက်ခဲ့ရာ 

ြမန်မာအမျိးသမီးတို၏ ြမတ်ိုးဖွယ်ဂုဏ်ရည်များ

ထိမုဖိရုားကီးများသည် ခင်ပွန်းြဖစ်ေသာ ဘရုင်မင်း 

တို၏ အေရးကစိ များတွင် များစွာကညူေီဆာင်ရက် 

ေပးကေကာင်းေတွရသည်။ ဩဇာအရိှန်အဝါလည်း 

ကီးကသည်။ 

ပင်းယေခတ် ငါးစီးရှင်ေကျာ်စွာ၏ ေတာင်အမ်ိ 

ေတာ်သခင်မိဖုရားကီးမင်းဆက် ငါးသွယ်ရှင်ဘုိမယ်၊ 

နန်းလယ်လင်သည်ဟ ုစာဖဲွရေသာ အင်းဝေခတ်က 

မိဖုရားရှင်ဘိုမယ်၊  ဟံသာဝတီဘုရင ်ရာဇာဓိရာဇ် 

၏    သမီးေတာ်ဘုရင်မကီး    ရှင်ေစာပုတိုသည ်

ကုန်းေဘာင်ေခတ်၊    မင်းတုန်းမင်း၏မိဖုရားကီး 

စကာေဒဝတီအထ ိမိဖုရားကီးများသည ်  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများ၏    အေရးပါေသာအခန်းက  မှ 

ရပ်တည်ရာ     အစ်အလာကို    ထိန်းသိမ်းခဲ့က 

သည်။ 

 အမျိးသမီး စာဆိုေတာ်

စာေပက  တွင်လည်း ပုဂံေခတ်တွင် ရဟန်း 

ကိပုင် စာေပပိုချသည့ ်သပံျင်မင်းသမီးမှသည် မြိဖ၊ 

မိညိ၊ ဇင်းမယ်မိဖုရား၊ ရာဇဓာတုကလျာ၊ ရေဝ 

ရှင်ေထွး၊ ေတာင်တွင်းရှင်ငမ်ိးမယ်၊ မယ်ေခ၊ွ ရှင်မင်း၊ 

သမင်မင်းမိ၊     ခင်ဆုံ၊    အေနာက်နန်းမြမေလး၊ 

လ  င်ထပ်ိေခါင်တင် စသည့အ်မျိးသမီးစာဆိရှုင်များ 

ှင့် ကုိလုိနီေခတ်တွင် ေမတ ာစာများေရးဖွဲခဲ့ေသာ 

မိအုပ်ကေတာ်သုံးဆယ်သ ူမမိအထိ အမျိးသမီး 

စာဆိမုျားသည် စာေပဆိင်ုရာထုံးဓေလအ့စ်အလာ 

များကိ ုထန်ိးသမ်ိးကာစာေကာင်းေပမွန်များ ေရးဖဲွ 

ခဲ့ကသည်။ လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိမှစ၍ အမျိးသမီး 

စာဆိုေတာ်တို၏အင်အားသည်  ပို၍ပို၍  ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာပါသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ်ဗုဒ ၏အဆုံးအမ 

များြဖင့ ်ထုမံ မ်းအပ်ေသာ ထုံးဓေလအ့စ်အလာများ 

ြဖစ်သည့ ်ဘာသာတရားကိင်ုး  င်းမ ၊ ခင်ပွန်းသည်ှင့ ်

အတူကူညီေဆာင်ရက်မ ၊ ဟီရိဩတ ပ ထိန်းသိမ်းမ ၊ 

အမျိးသမီးများ ကျင့်သုံးမ ဟူသည့် အစ်အလာ 

ေကာင်းများကိ ုအစ်အဆက် ြမတ်ိုးေလးစားစွာ 

ခံယူကျင့်သုံးကသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည်      ဘာသာတရား 

အဆုံးအမြဖင့ ်    ကီးြပင်းလာရသည့်အေလျာက ်

ကိယ်ုကျင့တ်ရားေစာင့ထ်န်ိးေရးှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်

အဆုံးအမများ လမ်း န်ချက်များကိ ုငယ်စ်ကပင် 

ေလးစားစွာ    လိုက်နာကျင့်သုံးကရသည်။    သမီး 

အြဖစ်၊ ှမအြဖစ်၊ မိခင်အြဖစ် ကီးြပင်းလာရေသာ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံးတွင ်    မိသားစုချမ်းေြမ့ေရး 

အတွက် မိမိ၏တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုေဆာင်ရက် 

ရင်း ကိယ်ုကျင့တ်ရားေစာင့ထ်န်ိးမ ကိ ုတစ်ပါတည်း 

ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်သွားကမဲြဖစ်သည်။ 

ကိုယ်ကျင့်တရားကိ ုေစာင့်ထိန်း

ြမန်မာ့လူအဖဲွအစည်းကလည်း    အမျိးသမီး 

များ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းမ ကို လက်မခံဘဲ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန် တုံြပန်ေလ့ရှိသည့်အေလျာက ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ် အတိမ်းအေစာင်းမရှ ိ

ေအာင် ကိုယ်ကျင့်တရားကိ ုေစာင့်ထိန်းကသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ်ေမတ ာတရား၊ သစ ာ 

တရားကိုတန်ဖိုးထားသည်။ 

မိန်းမေကာင်းပန်းပန်၊ တစ်ပွင့်တည်းဟူေသာ 

ဆိုိုးစကားတွင ်        ုပ်ဆင်းအဂ   ါြပည့်စုံေသာ 

အမျိးသမီးသည် ပန်းတစ်ပွင့်ပန်ုံြဖင့် တင့်တယ် 

သည်ဟူေသာအဓိပ ာယ်သာမက မိမိချစ်ြမတ်ုိးသူ 

ခင်ပွန်းတစ်ဦးတည်းကိုသာလ င်    ေသတစ်ပန်၊ 

သက်တစ်ဆုံး သစ ာရှိစွာ  ေပါင်းသင်းသွားမည ်

ဟူေသာအဓိပ ာယ်ကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

ေကာက်ယူိုင်သည်။ အမရာ၊ ကိ ရီ၊ မဒီ၊ သမ လ၊ 

ေတာ်ေလးဝဟူေသာစကားှင့်အည ီခင်ပွန်းသည် 

တိုအေပ တွင်    ေတာ်တည့်ေြဖေြဖာင့်မတ်ေသာ 

သစ ာတရားထားရှိသည့် အမျိးသမီးေလးဦးသည ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများအတွက် စံြပများြဖစ်သည်။ 

ထိုအမျိးသမီးများကိ ုစံနမူနာြပလျက် ကိုယ်ကျင့ ်

တရားေစာင့်ထိန်းရင်း    ြမန်မာအမျိးသမီးများကိ ု

အမဲသတိေပးေနသကဲ့သိုရှိသည်။ 

မေကာင်းမ ြပရန်ရှက်ြခင်း၊ ေကာက်ြခင်း 

ဟေူသာ ဟရီဩိတ ပ တရားှစ်ပါးသည် ေလာကကိ ု

ေစာင့်ေရှာက်ေသာ     ေလာကပါလတရားများြဖစ ်

သည်။   ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ်   ေရှးအစ် 

အဆက်ကပင်    ဟီရိဩတ ပ ဟူေသာ     အရှက် 

အေကာက်ကိ ုထိန်းသိမ်းခဲ့ကသည်။ 

မိန်းမတို   ဣေ ေရ ေပးမရဟူေသာ    ဆိုိုး 

စကား၊ ဗိုင်းေကာင်းေကျာက်ဖိဟူေသာ တင်စားမ  

တိုက ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ ဣေ ြပည့်စုံမ ၊ 

အရှက်အေကာက်ထိန်းသိမ်းမ ကို    ေဖာ်ြပလျက ်

ရှိသည်။ 

ဝတ်စားဆင်ယင်မ ဆိုင်ရာတွင်     အေစာဆုံး 

အေထာက်အထားအြဖစ်     တတ်ုမှတ်တမ်းများမှ 

ပျအမျိးသမီးများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုမံျားေတွရ 

သည်။ ပိုးချည်အြပာထဘီှင့် ပိုးပဝါ ခံကသည်။ 

လမ်းေလ ာက်လ င် ယပ်ေတာင်ကိင်ုသည်။ ပိုးပစ ည်း 

များအဝတ်များကသည်။ 

ဆံပင်ထုံးဖွဲရာတွင ်ေနာက်တွဲထံသက်သက ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လှပစွာထုံးေှာင်ပီး ဆံထုံး၊ 

ဆံညပ်၊    ဆံကျစ်တိုြဖင့ ်   တန်ဆာဆင်လာသည့် 

အင်းဝေခတ်စာဆိုရှင ်ရေဝရှင်ေထွး၏ အန်ချင်းမှ 

ဥေသ ာင်ထုံးနည်း ၅၅ မျိးမှာ ပဂုသံတူို၏ ဆေံကသာ 

အလှြပြပင်နည်းများပင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံများ 

အသွင်အမျိးမျိးေြပာင်းလဲ

ပုဂံေခတ်မှစ၍    ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် 

ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံများ 

အသွင်အမျိးမျိးေြပာင်းလလဲာခဲသ့ည်။ ကန်ုးေဘာင် 

ေခတ်ဘုိးေတာ်ဘုရားလက်ထက် မင်းခမ်းေတာ်ဝင် 

ဆံထုံးများအြဖစ ်   ခုနစ်မျိးရှိရာ၊   အေနာက်နန်း 

မြမကေလးစိတ်ငိြငင်ခိုက ်ကပိုကိုထုံး၊ ဦးေကာ ့

၏ စုနံံသာမိင် ရှာပုေံတာ်မှ ြမစပယ်ငု၊ံ လလယ်ယန်ု 

ဆံထုံးများမှသည ်ကိုလိုနီေခတ်တွင်  တက သိုလ် 

ေကျာင်းသမူျား  တခမ်းတနားထံုးကေသာ  ဘေီအ 

ဆံထုံးအထိ    အသွင်အမျိးမျိးေြပာင်းလဲခဲ့သည်။ 

သိုေသာ်    ဆံပင်ကိုအမွန်အြမတ်တန်ဖိုးထားကာ 

ဆံပင်ရှည်ရှည်ထား၍      ထုံးဖွဲသည့်ဓေလ့ကား 

အှစ်သာရအြဖစ်တည်တံ့လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအတူ  အက   ျ၊ီ  ထဘီတို၏  ပုံပန်းသွင်ြပင ်

အဆင်အေသွးတိုမှာလည်း ေခတ်အဆက်ဆက် 

ေြပာင်းလဲမ များရိှသည်။ ချည်ထည်၊ ပုိးထည်အမျိး 

မျိးကို ေခတ်အလိုက်လှပေသာပုံများ၊ ဖန်တီးကာ 

ချပ်လပ်ုဝတ်ဆင်ကသည်။ ေရ ချည်၊ ေငခွျည်ထိုးက 

သည်။ ေခတ်အဆက်ဆက် နံရံေဆးေရးပန်းချမီျား၊ 

ပုရပိုက်ပန်းချမီျားတွင ်    ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ 

ဝတ်စားဆင်ယင်ပံု အေထာက်အထားများကုိ ေတွုိင် 

သည်။ 

ရင်လ မ်းတန်ဆာ၊ ခံတဘက်တိုကို ဆင်ယင် 

ေကာင်းသရိသည်။ ပျေံမ း ေရ အက   ျ၊ီ ေရ ထဘ၊ီ ကာ 

ွန် ၊ အက   ျ၊ီ ှင်းဆီ ေရ ေြပာက် ကွမ်းတံု၊ ဘိန်းရယ် 

ှင့် မွတ်စိမ်းပဝါစသည့ ်အေရးအဖွဲများကိ ုစာေပ 

များတွင်ေတွရသည်။   ေခတ်အလိုက်   အလှအပ 

တန်ဆာဆင်ပုံများ ကွဲြပားေသာ်လည်း ထဘီှင့် 

အက   ျဟီူေသာ     အရင်းခံအဝတ်အစားတိုမှာမူ 

အှစ်သာရအြဖစ ်ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် အခိုင် 

အမာတည်ရှိခဲ့သည်။  

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ဝတ်ရည်ခင်(ပဲခူး) 

အမျိးသမီးတိုင်း၊ အမျိးသမီးငယ်ရယ်၊ ကေလးသူငယ်တိုင်း စာတတ်ေြမာက်ေရး၊ ေကျာင်းပညာ သင်ကားေရး၊  

အသိeာဏ်ဖံွဖိးပီး ဗဟသုတုေလလ့ာြပည့စ်ုေံရး၊ ကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွး ြပည့ဝ်ေရးကိ ုအားထုတ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပီး 

ေခတ်အဆက်ဆက်စွမ်းရည်ထက်ြမက်ကပီး ြမတ်ိုးဖွယ်ရာဂဏ်ုရည်များစွာတိုှင့ ်ြပည့စ်ုေံနသည့ ်ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏    

စွမ်းေဆာင်မ များကိ ုေလးစားဂဏ်ုယ ူအားကျအတုယစူြံပထားပီး အနာဂတ်ကာလအတွက် မျိးဆက်သစ် ြမန်မာအမျိးသမီး 

ေလးများ၏ ဘဝလုံ ခံ မ ှင့် စွမ်းရည်ြမင့်မားေရးကို ဦးတည်ကိးပမ်း

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ြမန်မာအမျိးသမီးဟဆုိလုိက်ုလ င်   ထဘှီင့ ်  အက   ျ ီ

ကို   ဣေ ရစွာဝတ်ဆင်သူဟ ု နားလည်သကဲ့သို 

ထဘှီင့ ်အက   ျဟီဆုိလု င်လည်း ြမန်မာအမျိးသမီး 

များကိ ုကုိယ်စားြပေသာသေ  ကတအြဖစ်   နားလည် 

ေနကပီြဖစ်သည်။ ြမန်မာအမျိးသမီးများသည ်

ရက်ကန်းစင်တွင်     ကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်ေသာ  

ြပည်တွင်းြဖစ်အထည်များကိ ု     အဓိကထားပီး 

ဝတ်ဆင်ကသည်။ လုံလုံ ခံ ခံလှလှပပဝတ်ဆင ်

ခဲ့ကသည့် ြမန်မာအမျိးသမီးတို၏ ယ်ေကျးမ ကို 

ယေန ြမန်မာအမျိးသမီးတိုက ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိး 

ကာ     ေနာင်အနာဂတ်ကာလ      မျိးဆက်သစ် 

မိန်းကေလးများကိ ု      လက်ဆင့်ကမ်းအေမွေပး 

ေစချင်ပါသည်။

ဝတ်စားဆင်ယင်မ  ယ်ေကျးလှ

ြပည်တွင်းြဖစ်ချည်ထည်ေလးများကိ ုယခအုခါ 

လှပစွာ    ဝတ်ဆင်ကသည်ကိုလည်း    များစွာ 

ေတွြမင်ရ၍ ဝမ်းသာမပိါသည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မ  

ယ်ေကျးလှပြခင်းသည်လည်း ြမန်မာအမျိးသမီး 

တို၏ ြမတ်ုိးဖွယ်ဂုဏ်ရည်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများ ြမတ်ိုးဖွယ်ရာဂုဏ်ရည်များတွင ်

ထပ်ဆင့်ေလာင်း၍ အလှဆင်သည်က စွမ်းေဆာင် 

ရည်ြပည့်ဝကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။  ိုင်ငံှင့်  လူမျိး 

အကျိးကိုြမင့်မားသည်ထက ်ြမင့်မားရေလေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေနကသည်။ အမျိးသမီးများ၏ လူမ  

ဘဝဖံွဖိးေရး၊ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစ်များ၊ စီမံကိန်း 

များကို က  အလိုက် အားလုံးဝိုင်းဝန်းအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေပးေနကသည်။ အမျိး 

သမီးထုကီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိုြခင်း 

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အမျိးသမီး 

ေကာ်မတအီဖဲွအစည်းသည် ဇလူိင်ုလ ၃ ရက်ေနကိ ု

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအြဖစ ်     ိုင်ငံေတာ်က 

သတ်မှတ်ေပးခဲပ့ါသည်။ အမျိးသမီးေကာ်မတအီဖဲွ 

ကီး၏ေအာက်တွင် မိခင်ှင့် ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်း၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ၊ အမျိးသမီးှင့ ်

ကေလးသငူယ်များဘဝြမင့တ်င်ေရးအသင်း၊ Legal 

Clinic Myanmar အမျိးသမီး စီးပွားေရးစွမ်းေဆာင် 

ရှင်များအသင်း၊ အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲချပ ်

စသည့်အဖွဲများ       ဖွဲစည်းထားပီးြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ် ိုင်ငံေတာ်၏ိုင်ငံေရး၊   စီးပွားေရးှင့ ်

လူမ ေရး    ဦးတည်ချက်များ   အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရန်၊  လူအဖွဲအစည်း    ဖွံဖိးတိုးတက်ေစဖို 

လုပ်ငန်းရပ်များ   အြပည့်အဝေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းအားှင့် စွမ်းေဆာင်မ များ 

သည် အလွန်အေရးကီးေကာင်း ေတွရိှခဲရ့ပါသည်။ 

က  ေပါင်းစုံအမျိးသမီးများပါဝင်ိုင်ဖို    အခွင့် 

အလမ်းေပါင်းစုှံင့ ်တန်းတညူမီ  လပ်ုေဆာင်ေရးကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီး 

လှပါသည်။ 

အမျိးသမီးေကာ်မတီှင့ ် ေဒသဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ကိ ုဖွဲစည်း

၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် ကလုသမဂ က ချမှတ်ခဲသ့ည့် 

စ်ဆက်မြပတ်  ဖွံဖိးမ ပန်းတိုင်များ   (Sustain- 

able    Development   Goals-SDGs)  စသည့် 

ိုင်ငံတကာအဆင့်   ကတိကဝတ်ြပထားမ များကို 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်  ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ခုှစ်ပါ ြပ  ာန်းချက်များ 

ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိပါ 

သည်။ ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည ်

ြမင့်မားေရးှင့ ်   အမျိးသမီးများ၏    ဘဝဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး ဦးေဆာင်လမ်း န်ေဆာင်ရက်သွား

ရန်အတွက် မရိှမြဖစ်လိအုပ်လျက်ရိှေသာ ိင်ုငေံတာ် 

အဆင့် လုပ်ငန်းယ ရားြဖစ်သည့ ်ြမန်မာိုင်ငံလုံး 

ဆိုင်ရာ  အမျိးသမီးေကာ်မတီှင့ ်   ေဒသဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခဲ့က 

ပါသည်။ နယ်ပယ်ရပ်အားလုံးရှိ အမျိးသမီးများ 

ဟန်ချက်ညီညီဖံွဖိးလာေစရန်အတွက် အမျိးသမီး 

များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကို ဦးစားေပး 

လုပ်ေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ေန 

ချန်ိတွင် မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မကျန်ရစ်က 

ေစရန် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရလူမ အဖဲွအစည်း၊ ပဂု လကိ 

က  ၊    ြပည်သူများှင့ ်   အမျိးသမီးထုကီးကပါ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန် အေရးကီးပါသည်။ 

အမျိးသမီးတိင်ုး၊ အမျိးသမီးငယ်ရယ်၊ ကေလး 

သူငယ်တိုင်း စာတတ်ေြမာက်ေရး၊ ေကျာင်းပညာ 

သင်ကားေရး၊  အသိeာဏ်ဖွံဖိးပီး    ဗဟုသုတ 

ေလ့လာြပည့်စုံေရး၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး ြပည့်ဝ 

ေရးကိအုားထတ်ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပီး ေခတ် 

အဆက်ဆက်စွမ်းရည်ထက်ြမက်ကပီး   ြမတ်ိုး 

ဖွယ်ရာဂုဏ်ရည်များစွာတိုှင့်    ြပည့်စုံေနသည့ ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများ၏    စွမ်းေဆာင်မ များကို 

ေလးစားဂုဏ်ယ ူ     အားကျအတုယူစံြပထားပီး 

အနာဂတ်ကာလအတွက် မျိးဆက်သစ် ြမန်မာ 

အမျိးသမီးေလးများ၏ ဘဝလုံ ခံမ ှင့် စွမ်းရည ်

ြမင့မ်ားေရးကိ ုဦးတည်ကိးပမ်းအားထုတ်ကိးစား

ကရပါမည်။ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝသည့် ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများ တိုးတက်သည်ထက် တိုးပွားပီး 

ိင်ုငှံင့ ်လမူျိးအကျိးကိ ုြမင့မ်ားသည်ထက်ြမင့မ်ား 

ရေအာင်    ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ     အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီကကီးမှး၍ ကိးစားေဆာင်ရက်ကရင်း  

ြဖင့်    ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေနတွင ်  ကျေရာက်သည့ ်   

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကိ ု ြမန်မာအမျိးသမီးတို၏   

ြမတ်ိုးဖွယ်ရာ ဂုဏ်ရည်များစွာှင့်အတ ူဂုဏ်ြပ 

လိုက်ရပါသည်။        ။

 စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ခ ီးမိ သတီဂစူက ဒါန ေဆးုဖွံင့ပဲွ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ခ ီးမိ သီတဂူစက ဒါန 

ေဆးုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

အဆိုပါေဆးုံ၌  ကျင်းပရာ  သီတဂူကမ ာ့ဗုဒ  

တက သိုလ်များှင့် သီတဂူေဆးုံများ၏ အဓိပတိ 

ေကျးဇူးေတာ်ရှင်အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု  အဘိဓဇအဂ  

မဟာသဒ မ ေဇာတိက  အဘိဓဇအဂ မဟာမဂ  လာ 

ဓမ ေဇာတိက     (ေရ ကျင်နိကာယသံဃရာဇာ) 

ေဒါက်တာ အရှင်eာဏဿိရ၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်၊ အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်

တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ်သန်းထိုက်၊ တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ တိုင်းေဒသကီး/ခိုင်/ မိနယ် 

ဌာနဆုိင်ရာများ၊ မိမိ/မိဖများ၊ ေဒသခံတုိင်းရင်းသား 

ြပည်သမူျားှင့ ်အလှရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ  စက ဒါနေဆးုဖွံင့်ပဲွ  အခမ်းအနားကိ ု

နေမာတဿသံုးကိမ်ရတ်ဆုိ၍ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီး အလှရှင် 

များကိယ်ုစား အလှရှင်တစ်ဦးက ေဆးုေံဆာက်လပ်ု 

လှဒါန်းရြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်     နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်၊  အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ်သန်းထိက်ု၊  အလှရှင်ကိယ်ုစား 

လှယ် တစ်ဦးှင့် မိမ/ိမိဖ ဦးလှေဖတိုက သီတဂူ 

စက ဒါနေဆးုံအား ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍ သတီဂဆူရာေတာ်ကီးှင့ ်မိမ/ိ

မိဖ ဦးလှေဖတုိက ကမ ည်းေမာ်ကွန်းဆိင်ုးဘတ်ုကိ ု

စက်ခလတ်ုိှပ်ဖွင့လှ်စ်ေပးခဲ့ပီး အေမ းနံသာရည်များ 

ပက်ဖျန်းေပးသည်။

ယင်းေနာက် သတီဂဆူရာေတာ်ကီးက ဩဝါဒ 

ကထာ မ က်ကားသည်။ ထိုေနာက် နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေဒသခတံိင်ုးရင်း 

သားြပည်သူများကုိယ်စား ဝမ်းေြမာက်ေကျးဇူးတင် 

စကား ေြပာကားခဲ့ပီး အခမ်းအနားသို  တက်ေရာက် 

လာကသူများက သီတဂူအဓိ  ာန်ရတ်ဆို၍ အခမ်း 

အနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဆက်လက်၍ သတီဂစူက ဒါနေဆးု ံေရစက်ချ 

မဂ  လာအခမ်းအနားကို  ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ 

သီတဂူဆရာေတာ်ကီးထံမှ  ဧည့်ပရိသတ်များက 

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်၍  အခမ်းအနားသို 

က ေရာက်လာသည့ ်ဆရာေတာ်/သဃံာေတာ်များက 

ေမတ သုတ်ပရိတ်တရားေတာ်များ ရတ်ဖတ်သရဇ ာယ် 

ေတာ်မူကပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်အလှရှင်များက အလှေင ွ

များကိ ုေဆးုမှံ တာဝန်ရိှသထူ ံေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ယင်းေနာက်     သီတဂူဆရာေတာ်ကီးှင့ ်

ဆရာ ေတာ်/သဃံာေတာ်များထ ံ     လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်း၍  သီတဂူဆရာေတာ်ကီးထံမ ှ

အုေမာဒနာတရားနာကားကပီး လှဒါန်းမ အစုစ ု

တိုအတွက် ေရစက်သွန်းချအမ ေပးေဝကာ နေမာ 

တဿ သုံးကမ်ိရတ်ဆိ ုဆေုတာင်း၍ အခမ်းအနားကိ ု

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊  တိုင်းမှးှင့ ် တာဝန်ရှိသူများက နာဂ 

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  (ေလရှးီ၊   လဟယ်၊ 

နန်းယွန်း) မိနယ်များှင့် ခ ီးမိနယ်တုိမှ လာေရာက် 

ြပသကေသာ မျက်စေိဝဒနာရှင်များကိ ုရင်းရင်းီှးီှး 

ေတွဆုံ တ်ဆက်အားေပးခဲ့ကာ မျက်စိအထူးကု 

ဆရာဝန်ကီးများက အခမဲ့စမ်းသပ်၊ ခွဲစိတ်၊ ကုသ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို လိုက်လံကည့် ခဲ့ပီး သီတဂူ 

ဆရာေတာ်ကီးအား  ေနဆွမ်းဆက်ကပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                       သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်းအမှတ်စ်(၂၀၀) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၁

ရန်ကုန်တိုင်း     ေဒသကီး  

လှည်းကူးမိနယ ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း

တက သုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

ရတနာသိဃ  ခန်းမ၌       ယေန  

နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင်   စာေရး 

ဝန်ထမ်းအေြခခသံင်တန်းအမှတ် 

စ် (၂၀၀) သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်း 

အနားကို ကျင်းပသည်။

 ချးီြမင့်

အခမ်းအနားတွင် ပါေမာက ချပ် 

က      သင်တန်းဆင်း     မိန်ခွန်း 

ေြပာကားပီး      သင်တန်းသား 

စံြပဆုကို  သင်တန်းသားအမှတ် 

(၄၃၉) ဦးေသာ်ဇင်ထွန်း  အကီး 

တန်းစာေရး ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ 

ကီး   စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အစိုးရ 

အဖဲွအား လည်းေကာင်း၊ သင်တန်း 

သူစံြပဆုကိ ုသင်တန်းသူအမှတ် 

(၃၃၆)      ေဒ ြခးေရ ရည်ဟန် 

အငယ်တန်းစာေရး ြမဝတီမိနယ် 

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ  ကရင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲအား လည်း 

ေကာင်း ချးီြမင့်ပီး သင်တန်းသား 

သင်တန်းသ ူပထမဆ၊ု ဒတုယိဆ၊ု 

ေသနတ်ပစ်ထူးခ န်ဆု၊ စစ်ေရးြပ 

ထူးခ န်ဆ ုရရိှသမူျားှင့ ်သင်တန်း 

ဆင်း    ေအာင်လက်မှတ်များကိ ု

ချးီြမင့်ကသည်။ 

ရက်သတ  ၁၀ ပတ်ကာြမင့်

သင်တန်းဆင်းပဲွ  အခမ်းအနား 

သို     ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ 

ဌာနကီးမှး/ပါေမာက များ၊ ဌာန 

မှးများ၊ ကထိကများ၊ ဌာနခွဲမှး 

များ၊        သင်တန်းမှးများ၊ 

လက်ေထာက်ကထကိများ၊ ဌာနစ ု

မှးများ၊   နည်းြပဆရာများှင့် 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား၏ 

မိဘေဆွမျိးများှင့ ်   သင်တန်း 

သား ၂၃၂ ဦး၊  သင်တန်းသူ ၃၇၂ 

ဦး စစုေုပါင်း ၆၀၄ ဦး တက်ေရာက် 

ကပီး  သင်တန်းကာလမှာ  ဧပီ 

၂၅ ရက်မှ  ဇူလိုင်  ၁  ရက်အထိ 

ရက်သတ   ၁၀  ပတ် ကာြမင့်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲေကာ်မရှင်ုံးှင့ ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးအဆင့်ဆင့်တိုမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပညာသင်ှစ်တွင် တက သုိလ်ဝင်တန်း ေအာင်ြမင်ခ့ဲ 

ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဂုဏ်ြပ 

ဆတုဆံပ်ိှင့ ်  ချးီြမင့ေ်ငေွပးအပ်ြခင်း    အခမ်းအနား 

ကို   ယေနနံနက်  ၁၀  နာရီတွင်    ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ      ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ုံး  န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးရဲရင့်လွင်က 

ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားပီး  န်ကားေရးမှး 

ချပ်ှင့ ်ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  န်ကား 

ေရးမှးများက   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်     ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးတိုမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ကုိယ်စား တာဝန်ခံအရာရိှများကုိ ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ် 

ှင့်   ဂုဏ်ြပဆုေငွများ   အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ ့

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်တွင် ေကာ်မရှင်ုံးှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးအဆင့်ဆင့်တိုမှ

တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို ဂုဏ်ြပဆုတံဆိပ်ှင့် ချးီြမင့်ေငွေပးအပ်

သည်။    ယင်းေနာက်     ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ခံရသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိယ်စား ေြခာက်ဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင ်မကယ်စင်သန်က ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ်က နိဂုံးချပ် 

စကားေြပာကားပီး အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာ 

ကသည့် ေကျာင်းသားမိဘများှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်သည်။

ဂုဏ်ထူးရရှိသူများမှာ       မကယ်စင်သန်  

ေြခာက်ဘာသာ၊    မအိေ ြမင့်မိုရ်ဦး   ငါးဘာသာ၊ 

ေမာင်ဟန်ိးမင်းထက်၊ မထက်သီရိစုိးမုိး၊ ေမာင်ေကျာ် 

ဇင်ဟိန်းှင့်  မဆုရ န်းတင်ဇာေအာင် သုံးဘာသာ၊ 

ေမာင်ခန်ထူးသှူင့ ်မသက်မွန်ထူးေအာင် ှစ်ဘာသာ၊ 

ေမာင်စုိင်းဟိန်းသန်ေအာင်၊ ေမာင်ဟိဏ်းေဝယံမင်း 

ှင့်  ေမာင်ေသာ်ထက်ိုင ် တစ်ဘာသာတို ြဖစ်က 

သည်။

အခမ်းအနား၌ တက သုိလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင် 

ခ့ဲကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ ဂုဏ်ြပ 

ဆတုဆံပ်ိများှင့ ်ုိးုိးေအာင်ြမင်သူငါးဦးကုိ တစ်ဦး 

လ င်   ကျပ်ငါးေသာင်းစီ၊   ဂုဏ်ထူးရရှိသူများကိ ု

ဂုဏ်ထူးတစ်ခုလ င် တစ်ဘာသာကျပ်တစ်သိန်းြဖင့် 

စုစုေပါင်း   ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွကျပ ်၃၂၅၀၀၀၀ ကို 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။    

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန ဌာနေပါင်းစုံ အမျိးသားေဘာ်လီေဘာ ပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲှင့်    ဆုချးီြမင့်ပွဲကိ ု   ယေနညေနပိုင်းက 

ေဇယျာသရီိမိနယ် အထက(၁)  အားကစားခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးေကျာ်မင်းဦးှင့ ် န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊   ပါေမာက ချပ်များ၊   အရာထမ်း 

အမ ထမ်းများှင့် ဦးစီးဌာနအလိုက် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

အမျိးသားေဘာ်လီေဘာ   အားကစားအသင်းများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်  ဧည့်ပရ ိ

သတ်များက စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ကုိယ်စားြပ  

ေဘာ်လီေဘာအသင်းှင့် စိုက်ပျိးေရးသုေတသန 

ဦးစီးဌာန ကိုယ်စားြပ ေဘာ်လီေဘာအသင်းတို၏ 

ဗိလ်ုလပဲွုယှ်ပိင်ကစားြခင်းကိ ု  ကည့် အားေပးက 

သည်။ 

ထိုေနာက် ဆခုျးီြမင့ပဲွ်ကိ ုဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   တံခွန်စိုက်ဆုရရှိသည့ ်

စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနကိယ်ုစားြပ ေဘာ်လေီဘာ 

အသင်းကိုလည်းေကာင်း၊    အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေကျာ်မင်းဦးက ဒတုယိဆရု စိက်ုပျိးေရးသေုတသန 

ဦးစီးဌာန ကုိယ်စားြပ ေဘာ်လီေဘာအသင်းကုိလည်း 

ေကာင်း၊ ကျန်ဆမုျားကိ ုဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား 

ကလည်းေကာင်း ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ကိယ်ုစတ်ိအပန်းေြပ ေပျာ်ရ င်ေစ 

ေရး၊ ဝန်ထမ်းတိုင်း မိမိတိုဝါသနာပါရာ အားကစား 

နည်းများြဖင့ ်    ကျန်းမာေရးှင့ ်    ညီွတ်ေသာ 

ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင ်

ေရး၊ ဌာနအချင်းချင်းအကား စည်းလုံးညီွတ်စွာ  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ       အားေကာင်းလာေစေရး 

အတွက်  အားကစားနည်းများအလိုက ် ပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပေပးလျက်ရှိရာ  အဆိုပါ အားကစားပွဲများမ ှ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဌာနေပါင်းစုံ အမျိးသားေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ

ထူးခ န်အားကစားသမားများကိ ု       ေရးချယ်ပီး 

လာမည့်ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစု ံအားကစားပိင်ပွဲများ 

တွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ိင်ုရန် စစီ်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

နတ်တလင်း  ဇူလိုင်  ၁
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  နတ်တလင်းမိနယ်၌ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန ခိုင်ုံးဖွင့်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါဦးစီးဌာန၌ 
ကျင်းပသည်။

ဦးစွာနတ်တလင်းခိင်ု စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးခင်ေမာင်ဦး၊ 
ြပည်ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးသိန်းေအာင်၊ သာယာဝတီခုိင် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးစန်းဝင်းတိုက နတ်တလင်းခိုင်အေထွ
ေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန   ဆိုင်းဘုတ်ကို   ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး 
အေမ းနံသာရည်များ ပက်ဖျန်းေပးကသည်။

ထိုေနာက် မိလည်ပရယိတ ိစာသင်တိက်ုမှတိက်ုအပ်ုဆရာေတာ် 
ဘဒ  ဝါစိတ ရထံမှ   ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကာ   ဆရာေတာ် 

သံဃာေတာ်များက အ ရာယ်ကင်းပရိတ်များ ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ခ့ဲကပီး 
တက်ေရာက်လာကသမူျားက လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။                                         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး အမျိးသား၊ အမျိးသမီးေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ ဆုချးီြမင့်ပွဲကျင်းပ

ေတာင်ကီး  ဇူလိုင်   ၁

၂၀၂၂   ခုှစ်   ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး    အသက်(၂၅)

ှစ်ေအာက်   အမျိးသား၊  အမျိး 

သမီး     ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ 

ဆခုျးီြမင့်ပဲွကိ ုဇွန် ၃၀ ရက် မွန်းလဲွ 

၂ နာရကီ ေတာင်ကီးမိ ေလက့ျင့် 

ေရးုံ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ    ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲတွင ်   အမျိးသမီးပွဲစ် 

အြဖစ်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အသင်းက ကချင်ြပည်နယ်အသင်း 

အား (၃)ပဲွ(၁)ပဲွြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသားပဲွစ်တွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

အသင်းက   ကယားြပည်နယ ်

အသင်းအား  သုံးပဲွြပတ်ြဖင့် လည်း 

ေကာင်း အိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့ေကာင်း 

သရိသည်။ ပိင်ပဲွသို ရှမ်းြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 

ှင့်ဇနီး၊ ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်ှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှသူများက   ကည့် အား 

ေပးကသည်။

ဆက်လက်၍      ဆုချးီြမင့်ပွ ဲ

ကျင်းပရာ    အမျိးသမီးပိင်ပွဲ 

ပထမဆရုရိှေသာ ကချင်ြပည်နယ် 

အသင်းအား တစ်ဦးချင်းဆတုဆံပ်ိ 

ှင့်      ေငွကျပ်သိန်း   ၂၀   ကို 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားပိင်ပွ ဲ

တွင်    ပူးတွဲတတိယဆုရရှိေသာ 

နတ်တလင်းမိနယ်၌ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
ခိုင်ုံးဖွင့်ပွဲ ကျင်းပရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအသင်းှင့် 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး   အသင်း 

တိုအား      တစ်ဦးချင်းဆတုဆံပ်ိှင့် 

ေငွသားဆု ကျပ် ၁၀ သိန်းစီကို 

လည်းေကာင်း၊ ဒတုယိဆရုရိှေသာ 

ကယားြပည်နယ ်   အသင်းအား 

တစ်ဦးချင်းဆုတဆိံပ်ှင့် ေငွသား 

ဆုေငွ ကျပ် ၁၅ သိန်း၊ ပထမဆု 

ရရှိေသာ ရှမ်းြပည်နယ်အသင်း 

အား   တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်ှင့် 

ေငွသားဆုကျပ်သိန်း ၂၀ တုိကုိလည်း 

ေကာင်း၊  အမျိးသမီးတံခွန်စိုက ်

ဖလားရရှိေသာ  ကချင်ြပည်နယ ်

အသင်းှင့် အမျိးသားတံခွန်စုိက် 

ဖလားရရှိေသာ  ရှမ်းြပည်နယ ်

အသင်းတိုအား ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့ ်    တာဝန်ရှိသူများက 

ေပးအပ်ကပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်က တခွံန်စိက်ုဖလားရရိှေသာ 

အသင်းတိုအား တစ်သင်းလ င် 

ေငွကျပ် ၁၀ သိန်းစီ ထပ်ေဆာင်း 

ချးီြမင့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

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

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁

ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်ှစ်(၁၀၀) 

ြပည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သမဝါယမေနကို ကိဆို 

ဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်MCRD co-op mart အေရာင်း 

ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများ 

ရှင်သန်ေရး ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များ ရှင်းလင်း 

ြခင်းှင့် ေချးေငွလုပ်ငန်းကီးကပ်မ ဗဟိုေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးတုိကုိ ယေနနနံက်ပိင်ုးက သမဝါယမ 

ှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန   ုံးအမှတ် 

(၁၆)၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ဦးစွာ   ှစ်(၁၀၀)ြပည့်   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်MCRD 

co-op mart    အေရာင်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ကျင်းပရာ   သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုး၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးြမင့်စိုး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးခန်ေဇာ်၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အဆိပုါအခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးလှမုိးက   ဝန်ထမ်းများ၏   သက်သာေချာင်ချေိရး 

အတွက်    အဓိက    ရည်ရယ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ပီး 

သမဝါယမအသင်းများ၏ စံနမူနာြဖစ်ေစရန်လည်း 

ရည်ရယ်ေကာင်း၊     MCRD  co-op  mart  တွင် 

သမဝါယမဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ဆန်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ငတ်ု၊ 

ကက်သွန်အစရိှသည့် အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ 

ကို တာဝန်ယူေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ပီး အေသးစား

စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက    ယွန်းပညာ 

ေကာလိပ်ှင့် ရက်ကန်းေကျာင်းများမှ ထွက်ရိှေသာ 

ယွန်းထည်ှင့် ရက်ကန်းထည်များ၊ လူသုံးကုန်များ၊ 

စားေသာက်ကုန်များကို   အမျိးအစားစုံလင်ပီး 

ေဈး န်းမှန်ကန်စွာြဖင့် ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အြမတ်ရေရးကို ဦးစားမေပးဘ ဲသက်သာ 

ေသာေဈး န်းြဖင့်   ေရာင်းချေပးေရး၊   ဝန်ေဆာင်မ  

ေကာင်းေကာင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ေသာ အေရာင်းဆုိင် 

တစ်ခုြဖစ်လာေစေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အေရာင်းဆိုင ်  ေရရှည ်

တည်တံ့ေစေရးှင့်   ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက ်

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ကသူများအားလုံး ပူးေပါင်း 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် တိုက်တွန်းေြပာကား 

လိုေကာင်း၊   လိုအပ်ချက်များကိ ု   စ်ဆက်မြပတ် 

ပံ့ပိုးကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေြပာကားပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်အဖွဲဝင်များက အေရာင်း 

ဆိုင်အား  ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကာ  ဆိုင်အတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် အားေပးသည်။

ဆက်လက်၍ သမဝါယမလုပ်ငန်းများရှင်သန ်

ေရး ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များ ရှင်းလင်းြခင်းှင့် 

ေချးေငွလုပ်ငန်းကီးကပ်မ  ဗဟိုေကာ်မတီအစည်း 

အေဝးကို အဆိုပါုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။ 

အြမတ်မယူအ ံးမရှိေစေရးမူ

အစည်းအေဝးတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးလှမိုးက သမဝါယမဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ြပည်သူတို 

၏ လမူ စီးပွားဘဝဖံွဖိးေရးအတွက် ထေိရာက်အကျိး 

ရိှမည့ ်ေမ ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ လပ်ုငန်းစ်များ 

ချမှတ်ကာ ြပည်သူတို၏ လိုအပ်ချက်များကိ ုအမှန် 

တကယ်  ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး ညိ  င်းေပါင်းစပ ်

ေဆာင်ရက်ေပးေနေကာင်း၊  ေကျးလက်ေနြပည်သူ 

များ ဝင်ေငွတုိးပွားေရးအတွက် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးက  များတွင်    သမဝါယမနည်းလမ်းြဖင့ ်

သမဝါယမအသင်းများက ကညူေီဆာင်ရက်ေပးရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်သမဝါယမ  

အသင်းစုချပ်များ၊ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုများ 

ှင့်   ချတိ်ဆက်ပီး   လယ်ယာထွက်ကုန်သီးှံများ၊ 

ဆန်စပါး၊ စားသုံးဆီ၊ ေရထွက်ကုန်ပစ ည်းများကို 

စတင်ေဆာင်ရက်သည့ ်  အချနိ်များ၌ အြမတ်မယူ 

အ ံးမရိှေစေရးမှူင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

စိုက်ပျိးေရး၊    ေမွးြမေရးှင့ ်    အေသးစား 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းတိုအတွက ်   လိုအပ်ေသာ 

အရင်းအှီးေချးေငွများ     ထုတ်ေချးေပးြခင်း၊ 

လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာများအပါအဝင် စက်ကရိယိာ 

များ    ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊   မျိးေကာင်း၊    မျိးသန်ှင့် 

သွင်းအားစုများ    ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊ သမဝါယမ 

ကန်ထိုက်လယ်ယာ     (Cooperative Contract 

Farming) စနစ် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ လသူုံး၊ အမ်ိသုံး 

ှင့ ်ေဒသထွက်ကန်ုသီးံှများ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်း 

ချြခင်းတိုကိ ု Focal  အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

သွားကရန ်  မှာကားလိုေကာင်း၊   ဝန်ကီးဌာန၏ 

ေမ ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေစေရး 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဝန်ကီး 

ဌာနရှိ   ဦးစီးဌာနေလးခုမှ   ေပါင်းစပ်ညိ  င်းကာ 

တက်ညလီက်ညြီဖင့ ်ေဆာင်ရက်သွားကရန် မှာကား 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  သမဝါယမဦးစီးဌာန   န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးေအာင်သရူက သမဝါယမလပ်ုငန်းများ 

ရှင်သန်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  

ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း၊    ဗဟိုသမဝါယမအသင်းဥက    

ဦးေအာင်ြဖက လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကို လည်း 

ေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်သမဝါယမဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှးများှင့ ်သမဝါယမအသင်းစ ု

ချပ်ဥက   များက လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလည်း 

ေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

လိုအပ်သည်များ     ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ေချာင်းဦး    ဇူလိုင်     ၁ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     ေချာင်းဦးမိနယ ် 

ဘူတာေကျးရာ၌  ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက  ဝါစိုက် 

ေတာင်သမူျားှင့် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ  

စေုပါင်းပီး ေတာင်သ ူဦးဝင်း၏ ယာေြမခနုစ်ဧကတွင် 

ဝါသီးှံစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေချာင်းဦးမိနယ်သည် ှစ်စ်ဝါသီးံှကိ ုအဓကိ 

ထားစိက်ုပျိးခဲေ့ကာင်း၊ ယခှုစ်အတွက် စိက်ုပျိးရန် 

လျာထားဧက ၇၇၉၅ ဧကြဖစ်ပီး ယခုအချနိ်အထိ 

၄၅၅၉ ဧကစိက်ုပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယခလုိေုတာင်သ ူ

များှင့် ဝါသီးှံစုေပါင်းစိုက်ပျိးရသည့် ရည်ရယ ်

ချက်မှာ စုိက်ပျိးနည်းစနစ်မှန်ကန်ေစေရး၊ မျိးေကာင်း 

မျိးသန်ကိ ုသုံးစဲွတတ်ေစေရး၊ ဝါတစ်ဧကကိ ုပဿိာ 

၁၀၀၀ ေကျာ် ထွက်ရှိေစေရးအတွက်ြဖစ်ေကာင်း 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးက ေြပာသည်။

ဝါသီးံှအထွက် န်းေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်    

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက  မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များြဖစ်သည် ့ေရ ေတာင် ၈၊ ေရ ေတာင် ၁၀ 

မျိးများကို ဧက ၁၀၀ စိုက်ပျိးရန် ေထာက်ပံ့ခဲ့ပီး 

ေဒသတွင်း၌ မျိးေကာင်းမျိးသန်များ ြပန်ပွားေစရန် 

အတွက် မျိးေစ့ထုတ်သင်တန်းများ  ဖွင့်လှစ်ေပး၍ 

အကျိးတူေတာင်သူများှင့် စိုက်ပျိးထားေကာင်း၊ 

ထွက်ရှိလာေသာ ဝါမျိးေစ့များအား ေဒသတွင်းရှိ 

ေတာင်သူများကုိ ြဖန် ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဝါသီးှံအထွက် န်းတိုးတက်ေရး နည်းပညာ 

ေပးသင်တန်း၊ သဘာဝေြမေဆွးှင့် သဘာဝပိုးသတ် 

ေဆး ေဖာ်စပ်နည်းသင်တန်း၊ စူပါဘုိကာရီှ ေြမေဆွး 

ြပလုပ်ြပသသည့်   သုပ်ြပပွဲများ၊ ဝါမျိးေစ့ထုတ် 

နည်းပညာသင်တန်းများကိ ု မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနက ဖွင့်လှစ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                 

ဝင်းြမင့်ေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ေချာင်းဦးမိနယ်၌ ဝါသီးှံ ဧက ၄၅၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးပီးစီး

MCRD co-op mart အေရာင်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ထန်းတပင်   ဇူလိုင်   ၁
ရန်ကုန်   ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ထန်းတပင်မိနယ ်  ေကျးလက ်
ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 
မှ    ၂၀၂၂-၂၀၂၃    ဘ  ာှစ် 
အသက်ေမွး    ဝမ်းေကျာင်း 
အေထာက်အကူြပ သင်တန်းြဖစ် 
သည့် အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်း 
ကို     ကျေတာေကျးရာအုပ်စု 
သံတဇာေကျးရာ ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းတွင် ယေနနံနက်ပိုင်းက 
ဖွင့်လှစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား
သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင်  ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ေကျးလက်ေဒသ 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    ဦးစီးဌာန 
ဦးစီးမှး     ဦးဘသိန်းှင့်  မိနယ် 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ အေြခခံစက်ချပ်သင်တန်းဖွင့်

ဦးစီးမှးတိုက သင်တန်းဖွင့်လှစ ်
ရြခင်း၏    ရည်ရယ်ချက်များကိ ု  
ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိုပါ သင်တန်းကို ဇူလိုင် ၁ 

ရက်မှ ၃၀ ရက် အထ ိ တစ်လကာ  
သင်ကားပိုချ  ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။ 

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ယင်းအစီရင်ခံစာများတွင် အလုပ်သမားေရးရာကိစ ရပ်များထက ်

ိင်ုငေံရးကိ ုအရင်းခေံသာ အချက်အလက် အေြမာက်အြမား ပါဝင်ပီး 

ခိုင်လုံမ မရှိေကာင်း ေတွရှိရသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာများတွင ်ပါဝင် 

ေသာ အချက်အလက်များသည် အလုပ်သမားအေရးလ ပ်ရှားသူဆို

သူများက ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ ြဖန်ေဝထားေသာ၊  မမှန်ကန်ေသာ 

အချက်များှင့် ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစေသာသတင်းများအေပ  

များစွာတည်မှီေနေကာင်းေတွရှိရသည်။ သိုြဖစ်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက် 

များှင့် နိဂုံးချပ်မှတ်ချက်များသည ်ိုင်ငံေရး သေဘာသက်ဝင်ေန 

သည်ကို အံ့ဩဖွယ်ရာမရှိေကာင်း ေတွရှိရသည်။

၃။ အိုင်အယ်လ်အိုအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် သင့်ေလျာ်ေကာင်း 

မွန်သည့် အလုပ်အကိုင်အစီအစ်ကိ ု       အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင်ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ အကူအညီများေပးအပ်ရာ 

တွင် အစိုးရှင့်ညိ  င်းေဆွးေွးမ မရှိသည်ကိုေတွရှိရပီး သုံးပွင့်ဆိုင ်

ယ ရား၏ အှစ်သာရကို  မျက်ကွယ်ြပထားသည်။  အိုင်အယ်လ် 

အိုအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်ှင့်အညီ အကူ 

အညီများ ေပးအပ်ရသည့် ိုင်ငံတကာလက်ခံထားေသာ အေြခခံ 

သေဘာတရားများကိ ုမျက်ကွယ်ြပထားသည်။ ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့ ်

အလပ်ုသမားများှင့ ်အလပ်ုရှင်များကိ ုသုံးပွင့ဆ်ိင်ုသေဘာသဘာဝြဖင့ ်

အေထာက်အကူြပလျက်ရှိသည်။

၄။ အဆိုပါဆုံးြဖတ်ချက်များတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လတွင် ဖွဲစည်း 

ခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင်ကိ ု   ရည် န်းေဖာ်ြပထားပီး 

လွတ်လပ်စွာသင်းပင်းဖဲွစည်းခွင့ှ်င့ ်ဖဲွစည်းခွင့ကွ်န်ဗင်းရှင်း (ကွန်ဗင်း 

ရှင်းအမှတ-် ၈၇) ှင့် အဓမ ခိုင်းေစမ ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (ကွန်ဗင်း 

ရှင်းအမှတ်- ၂၉) တိုကိ ုြမန်မာိင်ုငကံ လိက်ုနာအေကာင်အထည်ေဖာ် 

မ အေပ  ေမးခွန်းထုတ်ထားသည်။ စင်စစ်အားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

အေြခခံအလုပ်သမားအဖွဲအစည်း ၂၈၉၂ ဖွဲ၊ မိနယ်အလုပ်သမား 

အဖဲွအစည်း  ၁၆၂  ဖဲွ၊ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အလပ်ုသမားအဖဲွ 

၂၆ ဖွဲ၊ အလုပ်သမားအဖွဲချပ်ကိုးဖွဲှင့် အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း 

အသင်းချပ်တစ်ဖွဲရှိပီး    အဆိုပါအဖွဲအစည်းများတွင် အဖွဲဝင်  

၁၉၀၀၀၀ ဦးပါဝင်သည်။  အလုပ်သမားအေရးလ ပ်ရှားသူဆိုသူ 

အနည်းစ၏ု အကမ်းဖက်ရန်ှင့ ်တည်ငမ်ိမ မရိှေစရန် ြပည်သလူထူကုိ ု

လ ံေဆာ်သည့် ဥပေဒှင့်ဆန်ကျင်ေသာလုပ်ရပ်များေကာင့ ်၎င်းတို 

အေပ  အေရးယေူဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံည် ကွန်ဗင်း 

ရှင်းအမှတ်- ၈၇ ကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှဟ ုခံငုသံုံးသပ်ခဲြ့ခင်း 

မှာလည်း သင့်ေလျာ်မှန်ကန်မ မရှိပါ။ 

၅။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုှစ်မှစတင်၍ အမျိးသားအဆင့် အဓမ  

ခိုင်းေစမ ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ တိုင်ကားမ ယ ရားကိ ုတည်ေထာင် 

ထားရှိသည်။ အိုင်အယ်လ်အို န်ကားေရးမှးချပ်၏ အစီရင်ခံစာ 

တွင် ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီေနာက်ပိင်ုး၌ အိင်ုအယ်လ်အိအုေနြဖင့် 

အဓမ ခိုင်းေစမ ဆိုင်ရာ  တိုင်ကားချက်  ၁၃ ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပီး 

၎င်းတိုကိ ုစိစစ်လျက်ရှိေကာင်းေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း အမျိးသား

အဆင့်တိုင်ကားမ ယ ရားအေနြဖင့် တိုင်ကားမ တစ်စုံတစ်ရာကို 

လက်ခံရရှိခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ အိုင်အယ်လ်အိုဆက်ဆံေရးအရာရှိုံးအေန 

ြဖင့ ်တိင်ုကားချက်များကိ ုအမျိးသားအဆင့ ်တိင်ုကားမ  ယ ရားသို 

ေပးပိုရန် တစ်ှစ်ခွဲခန် ကာြမင့်ေနသည်မှာ နားမလည်ိုင်ဖွယ်ြဖစ ်

သည်။ ထိုအြပင် အဓမ ခိင်ုးေစမ ဆိင်ုရာ စွပ်စဲွချက်များတွင် ပဂု ိလ်များ 

၏ အမည်များ၊ ြဖစ်စ်များ၏ တည်ေနရာှင့် အချနိ် အစရှိသည့် 

စိစစ်၍ရိုင်သည့်အချက်များ မပါရှိသည်ကိုေတွရှိရသည်။ 

၆။ အထက်ပါ အေကာင်းြခင်းရာများေကာင့် (၃၄၅) ကိမ်ေြမာက် 

အိုင်အယ်လ်အိုအုပ်ချပ်မ အဖွဲှင့် စံ န်းများလိုက်နာေဆာင်ရက ်

ြခင်းဆိုင်ရာေကာ်မတီတိုမှ ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့ ်

နိဂုံးချပ်မှတ်ချက်များအေပ  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာ 

ဆန်ကျင်ကန်ကွက်ပယ်ချလိက်ုသည်။ ြမန်မာိင်ုင၏ံ မျက်ကွယ်တွင် 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင ်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းသည ်အိုင်အယ်လ်အို၏ 

ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းှင့် ညီွတ်ြခင်းမရှိသည့်အတွက် ယင်းကဲ့သို 

ဖွဲစည်းခ့ဲြခင်းကုိလည်း ြမန်မာုိင်ငံက ထပ်ေလာင်းကန်ကွက်လုိက်  

သည်။ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ   ၁    ရက်

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးမှ

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို 

လည်းေကာင်း             ရှင်းလင်းေြပာကားက 

သည်။ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်များ၊ 

ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ   ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

တပ်မေတာ်  သတင်းမှန ် ြပန် ကားေရးအဖွဲမ  ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသူများှင့် ြပည ်

တွင်းသတင်းဌာနများ၊ ေနစ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ 

ြပည်တွင်းပ်ုြမင်သံကားသတင်းဌာနများ၊ ြပည်တွင်း 

အေြခစိက်ု ြပည်ပသတင်းဌာနများမှ သတင်းေထာက် 

များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်းက ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်လွတ်လပ်၍ 

တက်က သည့ ်ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒ၊ 

ကမ ာ့ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်  ိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ် 

ဝတ်မပျက် ေပါင်းဖက်ဆက်ဆံေရးကို ေရှး သည့် 

မူဝါဒ၊ ကမ ာ့ိုင်ငံအချင်းချင်း ငိမ်းချမ်းစွာ အတူ 

ယှ်တွဲေနထိုင်ေရးမူကို  ေစာင့်ထိန်းသည့်  မူဝါဒ၊ 

ထာဝရတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး ငိမ်းချမ်းချစ်ခင်ေသာ 

အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံေရး၊ အာဆီယံက သတ်မှတ် 

ထားေသာ မူေဘာင်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း 

ပူးေပါင်းကျင့်သုံးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အေြခ 

အေနများ၊ အာဆယီအံလှည့က်ျ ဥက    ကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုငကံ ဦးစီးကျင်းပသည့်(၁၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့ ်ဆက်စပ် 

အစည်းအေဝးများသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်     ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဗိုလ်ချပ်ကီး   ြမထွန်းဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး  အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား  ေဆွးေွးသေဘာတူ 

အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များ၊ 

(၃၄) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ-ထိုင်း ေဒသဆိုင်ရာ 

နယ်ြခားေကာ်မတအီစည်းအေဝးကိ ုဇွန် ၂၈ ရက်ှင့် 

၂၉ ရက်တွင ်ေတာင်ကီးမိ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အေြခ 

အေနများှင့ ်  အဆိုပါအစည်းအေဝးသို  တက် 

ေရာက်ခ့ဲသည့် ထုိင်းကုိယ်စားလှယ်အဖဲွေခါင်းေဆာင် 

Lt. Gen. Apichet Suesat ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစား 

လှယ်အဖွဲသည ်ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ေနြပည်ေတာ်သို 

လာေရာက်၍  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ထ ံဂါရဝ 

ြပေတွဆုံေဆွးေွးမ များ၊ အာဆီယံအလှည့်ကျ 

ဥက   ှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် H.E.Mr.

Parksokhon ဦးစီးအဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငံသိုေရာက်ရှ ိ

ေနသည့် အလုပ်သေဘာခရီးစ်အေြခအေနများ၊ 

လန်ချန်း-မဲေခါင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အစည်း 

အေဝးအေကာင်းအရာများ။ 

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ မ အေပ  ေဒသခံြပည်သူ 

လူထုအတွက် ငိမ ်းချမ ်းေရးကို အစစ်အမှန ် 

လိုလားေသာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ 

ဖွဲအနက် ေမ ၂၀ ရက်မှ ဇွန် ၂၀ ရက်အထိ တိုင်းရင်း 

သားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ ရှစ်ဖဲွှင့် အြပသေဘာေဆာင် 

သည့် ေဆွးေွးမ များြဖင့် ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ရာ SSPP အဖဲွ၊LDU အဖဲွတိုှင့လ်ည်း ဆက်လက် 

ေတွဆုံ ေဆွးေွးသွားမည့်အေြခအေနများ။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ အေြခခပံညာသင်ှစ် ေကျာင်းတက် 

ေရာက်မ ှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် တက သိုလ် 

ဝင်တန်းစာေမးပဲွေအာင်ြမင်မ အေြခအေနများ၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကျ ံးသူများှင့ ် 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်  စာေမးပွဲဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိုိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

အတွက် ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင်  ေနာက်ဆုံးတစ်ကိမ ်

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲကျင်းပေပးမည့ ်အစီအစ် 

များ၊ တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကား

မ အေြခအေနများှင့် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

နယ်စပ်ေဒသများ၊    ြပည်တွင်းရှိ  မလုံ ခံေသာ 

ေနရာများတွင် ေရာက်ရှိေနပီး ိုးသားစွာ ေကျာင်း 

ြပန်တက်လုိသည့် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကုိ 

လည်းပညာေရးကိ ု ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေရး  

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက   ြပန်လည်ဖိတ်ေခ လျက် 

ရှိသည်များ။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ေဆးမ ၊ 

ပိးုေတွရိှမ ှင့် ကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီးစီးမ အေြခအေန 

များ၊ ကမ ာ့ေဈးကွက်အေြခအေနအရ စားဆီှင့် 

ပတ်သက်၍ ေဈး န်းြမင့ ်တက်ြခင်းများရှိေသာ ်

လည်း လုံးဝြပတ်လပ်ြခင်းမရှိေအာင ်အစိုးရအေန 

ြဖင့် စီမံေနမ များှင့် စက်သံုးဆီ တင်သွင်းသုိေလှာင် 

ြဖန် ြဖးြခင်းဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

ေချးေငွကိစ ရပ်များ။

NUG ၊ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ 

အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များှင့ ် ဆက်စပ်မ များ၊ 

ရှမ်းနလီမူျိး၊ KIA ှင့ ်PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွတို 

အကား ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်ပဋပိက ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များ၊ 

ဥကရစ်ထ စစ်ဆင်ေရးေြခကပ်ုစခန်း ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ် 

သက်သည်များကိ ု video ဖိုင်များ၊ Power  Point 

Presentation များြဖင့်   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မ

ရှင် အဖဲွဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးက ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် အေထ ွ

ေထေွရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်များ၊ မမဲသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင ်ပါဝင်ပတ်သက ်

ကျးလွန်ခဲ့သူများကိ ုအေရးယူေဆာင်ရက်မ အေြခ 

အေနများ၊ မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အတွက် ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းှင့ ်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆး 

ြခင်းများ အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်လပ်ုငန်းများ 

ကို Power  Point Presentation ြဖင့် ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် သတင်းဌာနများမှ   သတင်း 

ေထာက်များ၏ သိရှိလိုသည့ ်ေမးြမန်းမ များအေပ  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန် 

ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်      ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်  အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့ ် ဌာနဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန် 

ေရးအဖွဲ ကိုယ်စားလှယ်များက ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ုပ်သိမ်းခဲ့ 

သည်။

အဆိုပါ  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်း 

မီဒီယာများ မီှြငမ်းကုိးကားုိင်ေရးအတွက် သတင်း 

စာရှင်းလင်းပွဲဆိုင်ရာ   အချက်အလက်များှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲ  ေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရက်ချက ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို ခင်းကျင်းြပသထားရှိရာ 

တက်ေရာက်လာကသူများက လုိက်လံကည့် ေလ့

လာခဲ့ကေကာင်းှင့ ်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပဲွြပလပ်ုမ ၊ 

ေမးြမန်းေြဖကား မ အြပည့်အစုံကို ဆက်လက် 

ေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် 
နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁
နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ် 
ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 
ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 
ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်
ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး   အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 
အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   ေကညာချက ်
အြပည့်အစုံမှာ -

   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရိှ အချိေသာ    ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ၊ 
လူငယ်လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 
ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ
၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 
များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ  စေုပါင်းအား 
ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   
ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 
ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 
အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 
ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG  
အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 
ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 
သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 
များသို စာရင်းသွင်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 
သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 
မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 
အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 
လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်
များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 
ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 
မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 
ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်
အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်
ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 
ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 
အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 
အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 
များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   
နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 
သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 
တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁ 

ကရင်ြပည်နယ ်ြမဝတီမိနယ ်ေဝါေလေဒသ 

အတွင်း၌ လုံ ခံေရးှင့် နယ်ေြမစိုးမိုးေရးတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့် တပ်မေတာ်သားများအတွက ်

ဇွန် ၃၀ ရက်တွင်  ဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်း 

(YMBA)ဗဟိုက  စားေသာက်ဖွယ်ရာ  ၁၁  မျိးကို 

အေရှေတာင်တိုငး်စစ်ဌာနချပ်သို    သွားေရာက ်

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ကသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

တပ်မေတာ်သားများအတွက် ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ေသာ စားေသာက်ဖွယ်ရာ ၁၁ မျိးကို  မွန်ြပည်နယ် 

YMBA ဒတုယိဥက    ဦးေအာင်မိုးက   ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးတာဝန်များကိ ုသက်စွန်ဆံဖျားထမ်းေဆာင်ေနသည့ ်ေဝါေလေဒသအတွင်းမ ှ

တပ်မေတာ်သားများအတွက ်ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများှင့ ်စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေပးအပ်
ရာ တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ကုိကုိေမာင်က လက်ခံရယူပီး 

ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်

အလားတူ    ယေနညေနပိုင်းတွင်လည်း 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး မ ေလးမိ၊ ြပင်ဦးလွင်မိှင့် 

ေကျာက်ဆည်မိတိုမှ  ေစတနာရှင်မဘိြပည်သမူျားက 

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ် ေဝါေလေဒသအတွင်း 

၌ လုံ ခံေရးှင့ ်နယ်ေြမစိုးမိုးေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့ ်တပ်မေတာ်သားများအတွက် ဂဏ်ုြပချးီြမင့ ်

ေငွကျပ် သိန်း ၅၅၀ ှင့် စားေသာက်ဖွယ်ရာများကိ ု

အလယ်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်သို သွားေရာက်ဂဏ်ုြပ 

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။               သတင်းစ်

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ် ဥကရစ်ထေကျးရာအနီးရှိ စစ်ဗျဟာအေရးကီးေနရာတစ်ခု တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများက ေအာင်ြမင်စွာ သိမ်းပိုက်ရရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 

အားလံုး လံုခံမ ြပည့်ဝစွာြဖင့် မိမိတုိ၏ လူမ စီးပွားဘဝ 

အား လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေစေရးအတွက ်

လုံ ခံေရးှင့်  နယ်ေြမစိုးမိုးေရးလုပ်ငန်းများအား 

အမဲမြပတ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  ထိုသို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင ်ကရင်ြပည်နယ ် ြမဝတီ 

မိနယ် ေဝါေလေဒသအတွင်း ဥကရစ်ထစစ်ဆင်ေရး 

ေြခကပ်ုစခန်း၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့ ်ြမန်မာ ့

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းအား KNLA အဖွဲှင့် PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက သာလွန်အင်အား 

အများအြပားအသုံးြပ၍  ဇွန် ၂၆ ရက်မှစတင်၍ 

အကိမ်ကိမ် လာေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ 

စခန်းအားသိမ်းပိုက်ိုင်မ မရှိ

သုိရာတွင် ဥကရစ်ထစစ်ဆင်ေရးေြခကပ်ုစခန်း 

မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၏ မိမိအသက်ကိုပဓာန 

မထားဘ ဲရပ်ရပ်ခ ံခ ံခခုတံိက်ုခိက်ုမ ၊ ေလေကာင်းှင့ ်

လက်နက်ကီးပစ်ကူများမ ှထိေရာက်စွာပစ်ကူေပး

တိက်ုခိက်ုမ တိုေကာင့ ်အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသ ူ

များသည် စခန်းအားသိမ်းပိုက်ိုင်မ မရှိဘဲ ထိခိုက်

ကျဆုံးမ များြပားစွာြဖင့ ်    အေရှဘက်ှင့ ်  အေရှ 

ေြမာက်ဘက်သုိ ဆတ်ုခွာထွက်ေြပးလျက်ရိှေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ  အေနြဖင့ ်

ဥကရစ်ထေကျးရာှင့ ်အနီးတစ်ဝိက်ုရိှ လေူနတမဲျားရိှ 

ဗုံးခိုကျင်းများကိ ုအသုံးြပခိေုအာင်း၍ မမိတိပ်မေတာ် 

စစ်ေကာင်းများအား ဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက ်

လျက်ရှိသြဖင့ ်     တပ်မေတာ်မှ   ေလေကာင်းှင့ ်

လက်နက်ကီးပစ်ကူများြဖင့ ်    ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် 

ေချမ န်းြခင်း၊ စစ်ကစူစ်ေကာင်းများအား ေလေကာင်း 

မှတစ်ဆင့်   ပိုေဆာင်၍  နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်း 

များကို တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ထုိသုိေဆာင်ရက်ခ့ဲရာတွင် ဥကရစ်ထစစ်ဆင်ေရး 

ေြခကပ်ုပတ်ဝန်းကျင် စစ်ဗျဟာအရအေရးကီးသည့ ်

ေတာင်ကုန်းရိှ အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများကုိ

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်း၊      စစ်ကူစစ်ေကာင်း 

တစ်ေကာင်းတုိမှ ရဝဲံစွ့န်စားစွာြဖင့ ်ေလေကာင်းှင့ ်

လက်နက်ကီးပစ်ကူကို   ထိေရာက်စွာ  အသုံးြပ 

တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီးေနာက်   ယေန   မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိ

တိုက်ပွဲြဖစ်စ်များအတွင်း မိမိထိခိုက်မ မရှိဘဲ 

အကမ်းဖက်သမားများ ထိခုိက်ကျဆံုးမ များြပားစွာ 

ြဖင့် ကစ့်ကလျား ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး 

ေနာက် မမိတိပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများမှ  ဥကရစ်ထ 

စစ်ဆင်ေရးေြခကုပ်သုိ ပူးေပါင်းိင်ုေရး သမ်ိးပိက်ုရရိှ 

သည့ ်ေြခကပ်ုေနရာမှတစ်ဆင့ ်ဆက်လက်တိက်ုခိက်ု 

လျက်ရှိသည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်  အဆိုပါေဒသအတွင်း 

KNLA အဖဲွှင့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများ 

လုံးဝအေြခချေနထိင်ုမ မရိှေစေရး၊ နယ်ေြမလုံ ခံေရး 

ှင့ ်နယ်ေြမစုိးမုိးေရးအတွက် လိအုပ်သည့လ်ုံ ခံေရး 

လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တုိးြမင့် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၁-၇-၂၀၂၂) 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 (၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၇၆၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၃၂) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၆၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၇၇,၄၁၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၂၈) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၆၈) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၃၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၆၇ ရာခိုင် န်းရှိ

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 ၁၀၇၄၇၃၉၇ ၉၆၈၉၆၆၃ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၉၀၅၀၉ ၅၉၁၆၈၅၄ ၁၅၆၇၄၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၆၆၀၅၅ ၄၅၀၀၈၅၆ ၃၅၇၆၅

၄။ ထိုင်း ၄၅၂၅၂၆၉ ၄၄၇၀၄၉၀ ၃၀၆၆၇

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၅၆၄၉ ၃၆၃၆၃၇၈ ၆၀၅၆၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၄၄၀၆၈ ၁၃၄၁၀၃၀ ၁၄၁၃

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၂၈ ၅၉၂၅၆၈ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၉၇ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၃၉၀၀ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၈၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၃၆၀၀၈၀ ၈၄၉၁၆၃၉၁ ၁၀၄၂၆၇၈

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၇၁၂၈၂ ၄၂၈၃၆၉၀၆ ၅၂၅၁၃၉

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၃၅၈၄၅၁ ၃၀၈၄၆၈၅၀ ၆၇၁၄၆၆

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၀၈၃၈၅၉ ၂၉၆၂၀၉၈၉ ၁၄၉၅၃၃

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၂၉၃၉၆၀ ၂၆၇၀၂၂၀၀ ၁၄၁၁၈၉

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၂၀၃၄၅ ၂၂၁၄၅၄၂၉ ၁၈၀၃၃၀

၇။ အီတလီ ၁၈၅၂၃၁၁၁ ၁၇၄၆၉၉၆၉ ၁၆၈၃၅၃

၈။ ုရှား ၁၈၄၃၃၃၉၄ ၁၇၈၆၁၆၀၅ ၃၈၁၁၆၅

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၆၈၈၅၇ ၁၈၂၀၄၇၄၁ ၂၄၅၅၅

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၂၃၃၃၁ ၁၅၀၀၅၂၄၉ ၉၉၀၃၂

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

   

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများအား 

ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းှင့်  နယ်စပ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက် 

ရိှ ရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ 

ကုမ ဏီရှစ်ခုမှ Reclide Tablet ၄၀၉၄၄ ခု၊ Trama- 

cetamol Tablet  ၈၈၈၉ ခု၊ Calutex-B 50  Tablet 

၆၂၈ ခ၊ု Diazon Tablet ၁၁၈၉ ခ၊ု Calcigard Tablet 

၃၈၇၄၅ ခု၊ Enzystal Tablet ၁၅၈၄၀၊  Amazeo 

100 Tablet ၅၇၆ ခု၊ Strolin Tablet  ၁၃၃၂ ခု၊ Toroxx 

A Tablet  ၃၀၀၊ Becozinc Capsule ၃၁၇၂၄ ခု၊ Itracon 

Capsule  ၃၈၂၁ ခု၊ CZ Cold Capsule ၃၅၀၀၊ Osetron 

4 Injection ၃၆၇၂ ခု၊ Osetron 8  Injection ၁၂၀ 

ခု၊ Vexdo -20 Injection  ၅၀၀၊ Sherzid Injection 

၅၀၄၀၊ Iminem Injection ၅၀၊ Epime Injection  

၅၀၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှေဆးဝါးမျိးစုံ ၁၅ မျိး 

စုစုေပါင်း ၄၂၉၃၅ ဒသမ ၇၈ ကီလုိဂရမ်တုိအားထုတ်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။               

  သတင်းစ်

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ ေလေကာင်း၊ ပင်လယ် 

ေရေကာင်းှင့ ်  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန်ကာမ မရိှ  တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် 

အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ကုမ ဏီ 

တစ်ခု၊ ယာ်စီးေရတစ်စီးြဖင့ ်PPE ဝတ်စုံ  ၅၇၀၀ 

တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကို  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် 

ညိ  င်းထားသည် ့  SOP များှင့်အညီ   ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှပါေကာင်းှင့်   ေဆးဝါး 

ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့် ဆက်စပ် 

သည့် အသိေပးေကညာချက်များကိုလည်း အများ 

ြပည်သူသိရှိေစရန်ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၉၅၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 
ဆိုးလ်     ဇူလိုင်     ၁

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ ပီးခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၉၅၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၈၃၆၈၈၅၇ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်းေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည် ပီးခ့ဲသည့် 

သီတင်းပတ်အတွင်း ၇၂၂၁ ဦးသာရှိခဲ့ေသာေကာင့ ်လက်ရှိေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသအူေရအတွက်သည်  များြပားေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယားေရာဂါကာကွယ် 

ေရးှင့် ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူ ၃၅၂၈၇ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၂၄၅၅၅ ဦးရှိသည်။              ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကင်ညာိုင်ငံအား ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ြခင်းမှ 

ကာကွယ်ရန် ဟွာေဝးကူညီမည်
ိုင်ိုဘီ     ဇူလိုင်     ၁

ကင်ညာိုင်ငံ၌    ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မ များြပားလာြခင်းကို 

ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက်  တတ်ုနည်းပညာလပ်ုငန်း ဟွာေဝးက  ကညူ ီ

ပံ့ပိုးမ များ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကမ ာေပ တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားချန်ိမှစတင်၍ အင်တာနက် 

သံုးစဲွသူများသည် အွန်လုိင်း၌ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်လာကေကာင်း 

ဟွာေဝးနည်းပညာလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရိှသူ ေမာ်ရီ မဝန်နာကီက ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေကာင့ ်မမိတိိုအေနြဖင့ ်အင်တာနက်သံုးစဲွသူများ၏ ကိယ်ုေရး 

အချက်အလက်များအားရယသူုံးစဲွြခင်းကဲသ့ိုေသာ ဆိက်ုဘာတိက်ုခိက်ုမ  

များကို  ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်မ များြပလုပ်

ေနေကာင်း၊   မိမိတိုသုံးစွဲေနသည့ ်   မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သိုေသာ  ကိရိယာ  

များအား  ဆိက်ုဘာတိက်ုခိက်ုမ မခရံေစရန်အတွက်  ကာကွယ်ိင်ုသည့ ်

နည်းလမ်းများစွာရှိေကာင်း  ၎င်းကေြပာကားသည်။                             

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဝါရှင်တန်    ဇူလိုင်    ၁

အေမရိကန်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် လက်ရိှေရာဂါကူး

စက်မ များြပားေနသည့် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်မျိးစတ်ိသစ်များအား တိက်ုဖျက် 

ိုင်သည့်  ေဆးဝါးများကိ ုထုတ်လုပ်ရန် 

လိုအပ်ေကာင်း   အေမရိကန်အစား 

အေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနက 

အကံြပေြပာကားသည်။ 

ယခုလက်ရှိ   ကူးစက်မ များြပားေန 

သည့ ်ဘေီအ ၄ ှင့ ်ဘေီအ ၅ အမျိးအစား 

အဒစ်အဘာဘာ    ဇူလိုင်    ၁ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ  အာဖရိကိုင်င ံ

၁၂ ိုင်ငံတွင်   ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၁၇၈၂   ဦးရှိေကာင်း                 

အာဖရိကေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

စင်တာက ယေနေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါကူးစက်ခံရသူများအနက  ်

၁၆၇၈ ဦးသည်  သံသယရိှဖွယ်လူနာများ 

ြဖစ်ပီး ၁၀၄ ဦးသည်  အတည်ြပလနူာများ 

ြဖစ်ေကာင်း  အဆိုပါစင်တာမှ  ယာယီ 

ဒါိုက်တာအာမက်အိုဝယ်က  ယမန်ေန  

တွင် ြပလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 

 ဝါရှင်တန်     ဇူလိုင်     ၁ 

အာဖရိကွယ်ဖွား အေမရိကန်ုိင်ငံသား ကီတန်ဂျ ီ

ဘေရာင်းဂျက်ဆင်က အေမရကိန်ိင်ုင ံတရားုံးချပ် 

တရားသူကီးအြဖစ် ယေနကျမ်းသစ ာကျန်ိဆိခုဲသ့ည်။ 

အသက် ၅၁ ှစ်အရယ် ကီတန်ဂျဘီေရာင်း 

ဂျက်ဆင်သည ်    အေမရိကန်သမိုင်းတစ်ေလ ာက် 

ှစ်ေပါင်း ၂၃၀ ေကျာ်ကာလတွင်  ုိင်ငံ၏ ထိပ်တန်း 

တရားံုးချပ်၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ပထမဆုံး 

လူမည်းအမျိးသမီးြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

သမ တဂျိးဘုိင်ဒင်က ဂျက်ဆင်အား တရားံုးချပ် 

တရားသူကီးအြဖစ်ခန်အပ်ရန်    ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ေှာင်းပိုင်းတွင ်  ေရးချယ်ခဲ့သည်။   ဂျက်ဆင်အား 

တရားသူကီးအြဖစ်ခန်အပ်ရန် ဆီးနိတ်တွင် ဧပီလက 

မဲခဲွဆံုးြဖတ်ရာ ေထာက်ခံမဲ ၅၃ မဲရရိှခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။ 

လူမည်းအမျိးသမီး   ဂျက်ဆင်အား    ိုင်ငံ၏           

ထိပ်တန်းတရားံုးချပ်တရားသူကီးအြဖစ် ခန်အပ် 

လူမည်းအမျိးသမီး ကီတန်ဂျဘီေရာင်းဂျက်ဆင်အား အေမရိကန် တရားုံးချပ်တရားသူကီးအြဖစ် ခန်အပ်
ရြခင်းမှာ အေမရိကန်ိုင်ငံအတွက ်ေလးနက်သည့် 

ေြခလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ကုိ ကုိယ်စားြပပီး ုိင်ငံအတွင်းရိှ 

လမူည်းလငူယ်များှင့ ်မန်ိးကေလးငယ်များအားလုံး 

အတွက်   ကိုယ်စားြပမည်ြဖစ်ေကာင်း   သမ တ 

ဂျိးဘိုင်ဒင်က ဆိုသည်။ 

ဂျက်ဆင်သည် ဇလူိင်ု ၁ ရက်တွင်  ရာထူးတာဝန် 

များမှ အနားယသွူားသည့ ် လစ်ဘရယ်တရားသူကီး 

စတီဖင်န် ဘီရီယာ၏ေနရာတွင ်    တာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ဂျက်ဆင်အပါအဝင် တရားံုးချပ်တရားသူကီး 

ကိုးဦးအနက်    ေလးဦးသည ်  အမျိးသမီးများြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

တရားုံးချပ်၏ စရီင်ထုံးများသည် မကာေသးမ ီ

ကာလများအတွင်း  ေရှးိုးဆန်မ များရှိလာခဲ့သည်။ 

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကို   အမျိးသမီးတစ်ဦး၏ 

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ် 

အြဖစ် သတ်မှတ်ေပးသည့်ဥပေဒကုိ  လွန်ခ့ဲေသာလ 

အတွင်းက  ပယ်ဖျက်ခဲသ့ည်။  ထိုြပင် ြပည်သမူျားအား 

ေသနတ်ကိင်ုေဆာင်ခွင့ြ်ပထားသည့ ်  နယူးေယာက် 

ြပည်နယ်ဥပေဒကိလုည်း  အေြခခဥံပေဒှင့မ်ညသီည့ ်

အတွက် ပယ်ဖျက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၈၆၇ ဦး  ထပ်မံေတွရှ ိ
ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇူလိုင်   ၁  

မေလးရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

၂၈၆၇ ဦး ထပ်မံ စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၅၆၆၀၅၅ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ယေန  

သတင်း ထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်ေလးဦး 

သည် ိင်ုငရံပ်ြခားမှ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

များြဖစ်ပီး ကျန် ၂၈၆၃ ဦးသည်   ေဒသတွင်း 

ကူးစက်ခံရသူများ ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ှစ်ဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၅၇၆၅ ဦး ရိှလာပီ 

ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် လူနာ ၂၁၄၅ ဦးေရာဂါမှ 

ြပန်လည်   ကျန်းမာလာခဲ့သည့်အတွက  ်           

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

အာဖရကိိငုင် ံ၁၂ ိငုင်၌ံ ေမျာကေ်ကျာကေ်ရာဂါ ကူးစကခ်ရံသ ူ၁၇၈၂ ဦးရှလိာ
တွင် ေြပာကားသည်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ  ကူးစက် 

ခံရသူများအား အဆိုပါေရာဂါကူးစက်မ  

ယခင်မေတွရိှရသည့ ်ိင်ုငမံျားတွင်လည်း 

စစ်ေဆးေတွရှိရပါေကာင်း   အာမက် 

အိုဝယ်က ဆိုသည်။     အဆိုပါိုင်ငံများ 

အနက် ဘီနင်း၊ ေမာ်ိုကိုှင့်  ေတာင် 

အာဖရကိိင်ုငမံျားသည် ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါကူးစက်မ ကိ ုယခင်မေတွရိှရသည့ ်

ုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိတွင်         ေဒသတွင်း၌         

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် 

ေသဆုံးသ ူ၇၃ ဦး ရိှေကာင်းှင့ ်ေသဆုံးမ  

 န်း ၄ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း သရိ 

သည်။ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါဆိုင်ရာ        

ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ေဆးိုင်မ  စွမ်းရည်ကို  

ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်      အာဖရိက       

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက 

ေဆးဘက်ဆိင်ုရာက မ်းကျင်ပညာရှင် ၂၀  

အား အဆိုပါေရာဂါစစ်ေဆးမ ဆိုင်ရာ 

အသိပညာများေပးေဝလျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်များတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အစွမ်းထက်ကာကွယ်ေဆးများထုတ်လုပ်ရန် 

အေမရိကန်အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာနအကံြပ
ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်များအား တိုက်ဖျက် 

ိုင်သည့်   ေဆးဝါးများ   ထုတ်လုပ်ကာ 

ယင်းကာကွယ်ေဆးများကိ ု     ယခုှစ် 

မုိးရာသီတွင် ုိင်ငံသားများအား ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံ 

ရာတွင်  သုံးစွဲရန်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အေမရကိန်အစားအေသာက် 

ှင့ေ်ဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနက ေြပာကား 

သည်။

ယခုလက်ရှိအချနိ်တွင်  အေမရိကန် 

ိင်ုငအံတွင်းရိှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူများ၏   ၅၀  ရာခိုင် န်းသည်             

ဘီေအ-၄ ှင့်   ဘီေအ-၅ အမျိးအစား             

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ် 

သည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ရန ်

အတွက်    အစွမ်းထက်ထိေရာက်သည့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးများ 

လိုအပ်သည်ဟု     အေမရိကန်အစား 

အေသာက်ှင့ေ်ဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနက 

ေြပာကားသည်။  

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

၄၅၀၀၈၅၆ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၉၄၃၄ ဦး 

ရှိပီး   ၎င်းတိုအနက်  ၄၃ ဦးသည်   ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာ ခံစားေနရပီး ၂၅ ဦးသည် အသက် ှ 

အေထာက်အကူြပကိရိယာများ  တပ်ဆင် 

ထားရသည်။ လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သ ူ၈၅ 

ဒသမ ၈ ရာခုိင် န်းအား  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံ 

ေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး   အြပည့်အဝထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ် 

ေဆးထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                    ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

နမ့်စန်မိနယ်၌ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ခိုင်ုံးဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
နမ့်စန်     ဇူလိုင်     ၁

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)  နမ့်စန်မိနယ်တွင်  ခုိင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန နမ့်စန်ခိုင်ုံးဖွင့်ပွဲှင့ ်ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ  ေတွဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကို  ယေန  နံနက်        

၁၀ နာရီက နမ့်စန်ခုိင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနံုးတွင် ကျင်းပခ့ဲ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ နမ့စ်န်ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးတင်ေကျာ်ဝင်းှင့ ်နမ့စ်န်၊ 

ကွန်ဟန်ိး၊ မိုးန၊ဲ ခိလုန်၊ ကာလှိင့ ်ကျိင်းေတာင်းမိတိုမှ မိနယ်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးများ၊  မိအုပ်ချပ်ေရးမှးများက ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန ဆိင်ုးဘတ်ုကိ ုအေမ းနံသာရည်များပက်ဖျန်း၍ ဖွင့လှ်စ်ေပးခဲ ့

သည်။

ထိုေနာက် ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝး 

ခန်းမတွင် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ် မိနယ်များမ ှဌာနဆိုင်ရာအကီး

အကဲများေတွဆံုပဲွကုိ  ဆက်လက်ကျင်းပရာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖဲွဥက   များှင့ ်အဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျားှင့ ်နမ့စ်န် 

မိေပ  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများက  မတ်ိဆက်စကားများ ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ထုိေနာက် နမ့်စန်ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးတင်ေကျာ်ဝင်းက မိတ်ဆက် 

အမှာစကားေြပာကားပီး ခုိင်ံုးသစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါ  ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးသစ ်  ဖွင့်ပွဲသို  

နမ့်စန်၊ ကွန်ဟိန်း၊ မုိးနဲ၊ ခုိလန်၊ ကာလိှင့် ကျိင်းေတာင်းမိတုိမှ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်အဖွဲဝင်များ၊  နမ့်စန်မိနယ်မှခိုင်ှင့ ်

မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                သူရေအာင(်ြပန်/ဆက်)

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

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကိ ုေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခ ံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ဆ်က် ယ်ေန 

ေသာ  အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည်  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊  ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့်   ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊    အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ

ခံရမည့်အြပင ် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို   အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရုိင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက ုိင်ငံေတာ် 

ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရုိင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် 

တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို    အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ဒက ိဏသရီိမိနယ်ေန ေဒါက်တာ 

ကည်သာသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Kyi Tha” Face book အေကာင့်၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် အိ ာရပ်ေန 

ြပည့်ဖိးလ ံေဝ(ခ)ဖိး ေဝသည်   ၎င်းအသုံးြပသည့ ်  “Pyae Phyo” 

Facebook အေကာင့၊် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မိတ်မိနယ် ကန်ဖျား 

ရပ်ကွက်ေန ထွန်းြမတ်ဖိး(ခ)စုကမ်းငယ်သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Tun Myat Phyo” Facebook အေကာင့်၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ေကျာက်တံခါးမိနယ် ဘုိးပုိက်ဆံ(၃)ရပ်ကွက်ေန ေစာခူေစး(ခ)ေစာပီးနံ(ခ) 

ကရင်သည ်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်   “Ka Yin” Face book အေကာင့်၊ 

ြပည်မိနယ ်ြပည်သာယာရပ်ကွက်ေန ဆလိုင်းေကျာ်ေထွးသည ်၎င်း 

အသုံးြပသည့် “Saline Kyaw Htwe” Facebook အေကာင့်၊ ရခိုင ်

ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိနယ် မူရင်းေကျးရာေန စိုင်းဝဏ ေကျာ်(ခ)

လပူျိကီးှင့ ်ထွန်းထွန်းေဇာ်(ခ)အေစေ့ကတိုသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်

“Sai Wunna Kyaw” Facebook အေကာင့်ှင့် “Tun Tun Zaw” 

Facebook အေကာင့၊် ေကျာက်ေတာ်မိနယ် ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်ေန 

ေဇာ်ဝင်း(ခ)လူထုေဇာ်ဝင်းသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Zaw Win” Facebook 

အေကာင့်၊ ေြမာက်ဦးမိနယ် ေကျာက်ရာဇ်ေကရပ်ကွက်ေန ေကျာ်ဝင်းလ  င် 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Kyaw Win Hlaing” Facebook အေကာင့်၊ 

ေကျာက်ေတာ်မိနယ ်ေခါင်တုတ်ေကျးရာေန ေကျာ်သန်းေမာင်သည ်

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Kyaw Than Maung” Facebook အေကာင့၊် မင်းဂ ံ

ရပ်ကွက်ေန ေဇာ်မိုးထက်သည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Zaw Moe Htet” 

Facebook  အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး မဟာေအာင်ေြမမိနယ် 

သလံျက်ေမှာ်အေနာက်ရပ်ကွက်ေန မျိးမင်းေသာင်းသည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Myo Min Thaung” Facebook အေကာင့်၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်ေန 

ထွန်းလင်း သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Htun Lin” Facebook အေကာင့၊် 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်    ြပည်သာယာလမ်းသွယ ်   ရပ်ကွက်ကီး(၈)ေန 

ေအာင်မင်းခန်(ခ)ဒါဒါှင့် ေရ ေကာင်းကင်(ခ)သားကီးတုိသည် ၎င်းတုိ 

အသုံးြပသည့် “Dar Dar” Facebook အေကာင့်၊  “Shwe Sky” 

Facebook အေကာင့်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ကမာရတ်မိနယ ်

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ေန ကည်ကည်ခိင်ု(ခ) ေချာစသုည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Chaw Su” Facebook အေကာင့်၊ အလုံမိနယ် ြမင်း ခံရပ်ကွက်ေန 

သန်းထုိက်ေဇာ်(ခ) ဖက်တီးသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Fattee” Facebook 

အေကာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ် အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်ေန လှလှဝင်း 

သည် “၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Hla Hla Win” Facebook အေကာင့တ်ိုသည် 

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး  အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲရ့သည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH ၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို   ပျက်ြပားေစရန်ှင့်  အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်းြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာအေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ 

ဝါဒြဖန်သမူျားအား ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                   သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်မိနယ်၌ 

ေငွကျပ်သိန်း ၆၂၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

အားကျိအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၁

ရှမ်းြပည်နယ်   (အေရှပိုင်း) 

တာချလီိတ်မိနယ်တွင ်ေငွကျပ ်

သိန်း  ၆၂၀၀  ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ  သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲေ့ကာင်း  ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ 

မှ သိရသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ

ြဖစ်စ်မှာ       မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ဇွန် ၂၇ ရက် ည ၁၀ 

နာရီတွင် ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း) 

တာချလီိတ်မိနယ်  လွယ်ေတာ် 

ခမ်းေကျးရာတံတားတွင ်ပါေကွ 

ေကျးရာမှ လွယ်ေတာ်ခမ်းေကျးရာ 

သို အားကျိ ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆိင်ုကယ်ကိ ုသတင်းအရရှာေဖရွာ 

၎င်းထံမှ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၂၀၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ ည ၁၂ နာရီ 

တွင် တာချလီိတ်မိနယ် စန်းလု 

ေကျးရာ ေရာ်ဘာခံရိှ အားေဆာ်၏ 

ေနအမ်ိကိရှုာေဖရွာ  အားေဆာ်မှာ 

တိမ်းေရှာင်သွားပီး   ေနအိမ်မှ 

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၄ ဒသမ 

၉၆ သိန်း၊  ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ 

၆၈ ကလီိ၊ု  အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက် 

တမင်း) သုည  ဒသမ ၉ ကီလိုှင့် 

ကတ်တမင်း သညု ဒသမ ၇ ကလီိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့၍    စုစုေပါင်း 

ေဒသကာလတန်ဖိုး    ေငွကျပ်        

သိန်း    ၆၂၀၀   ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိ               

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၄  ဒသမ         

၉၈ သိန်း၊ ဘိန်းြဖ  သုည ဒသမ 

၆၈ ကလီိ၊ု   အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက် 

တမင်း) သုည ဒသမ ၉ ကီလိုှင့် 

ကတ်တမင်း သညု ဒသမ ၇ ကလီိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ် ၎င်းအား 

ဥပေဒအရ  အေရးယူထားရှိပီး 

ကွင်းဆက်ြပစ်မ  ကျးလွန်သူများ 

ကိ ုဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ု 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပဲခူးမိ၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့စပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပ
ပဲခူး      ဇူလိုင်      ၁

ေဒသခံေတာင်သူများ လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာများအသံုးြပြခင်း 

ြဖင့် သီးံှစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ က   ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်ှင့် လယ်ယာ 

ေြမများ ထယ်ေရးထွန်ယက်ြခင်းလုပ်ငန်းအား အချနိ်ကုန်လူပင်ပန်း 

သက်သာစွာြဖင့် ေဆာင်ရက်လပ်ုကိင်ုိင်ုရန် ရည်ရယ်၍ လက်ကိင်ုရှည် 

လက်တွန်းထွန်စက်လထူိင်ုစီး၍ တမန်းေမ ကရိယိာြဖင့် ထွန်ယက်ြခင်း 

ှင့် ေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့စပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပပွဲကိ ုပဲခူးမိနယ ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်    စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနတို  ပူးေပါင်း၍ 

ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းက  သမန်းကုန်းေကျးရာ  ကွင်းအမှတ(်၅၃၅/ခ) 

သမန်းကန်ုးအေနာက်ကွင်း ေတာင်သ ူဦးတင်ေမာင်ေကျာ်၏ လယ်ေြမ 

၁၀ ဧကရှိ စံြပကွက်များ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ ပခဲူးမိ စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးဌာနမှး 

ဦးေဌးေအာင်က   ၂၀၂၂- ၂၀၂၃  မိုးစပါးဧကများစိက်ုပျိးရန် လျာထားပီး    

လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက်အေကာင်းှင့်  ေကာက်စိုက်စက ်

အေကာင်းတိုကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီး 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက လက်ကိင်ုရှည်လက်တွန်းထွန်စက်   လထူိင်ုစီး၍    

တမန်းေမ ကိရိယာြဖင့်ထွန်ယက်ြခင်းှင့် ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် စပါး 

စုိက်ပျိးြခင်းတုိကုိ  လက်ေတွသုပ်ြပရာ ပဲခူးမိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊  ဘုရားကီးမိ

ေပ ရပ်ကွက်များမှ  ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊ ေဒသခေံတာင်သမူျား 

လာေရာက်ကည့် ေလလ့ာခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။ ခိင်ု(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ကျံေပျာ်    ဇူလိုင်   ၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးတင ်

ေမာင်ဝင်းသည် တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန  

နံနက် ၈ နာရီက ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ခိုင်အဆင့်တိုးြမင့်သည့် ကျံေပျာ်ခိုင ်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး ဖွင့်ပွဲအား တက်ေရာက် 

ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစ ွာ  တိုင ်းေဒသကီး ဝန် ကီးချပ ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ လုံ ခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိလ်ုမှးကီး ေကျာ်စွာလ  င်ှင့် တိင်ုးေဒသကီး အေထ ွ

ေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန    တိုင်းအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေဝဇင်ထွန်းတိုက  ကျံေပျာ်ခိုင်  အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးကိ ု ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပး 

ကသည်။

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်က  

ကျံေပျာ်ခိုင် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး 

ဆိင်ုးဘတ်ုအား စက်ခလတ်ုိှပ် ဖွင့်လှစ်ေပးပီး တိင်ုး 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ဆုိင်းဘုတ် 

ကိ ုအေမ းနံသာရည်များြဖင့်  ပက်ဖျန်းေပးကသည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က 

ဖွင့်ပဲွတွင် ဧည့်ခေံဖျာ်ေြဖသည့် အိုးစည်ဝိင်ုးှင့်ကရင်ဒုံး 

ယမ်ိးအကအဖဲွများအား    ဆမုျားေပးအပ် ချးီြမင့်ပီး 

ခိုင်ုံးကိ ု လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။  

အလားတူ   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည ် ြမန်ေအာင်ခိုင ်အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရး ဦးစီးဌာနုံးအား သွားေရာက်ဖွင့လှ်စ်ေပး 

ခဲ့ပီး ုံးလုပ်ငန်းများ  စနစ်တကျေဆာင်ရက် ေရး၊ 

ုံးသုံးပစ ည်းများ၊  ပရေိဘာဂပစ ည်းများ  စနစ်တကျ 

ကုိင်တွယ်အသံုးြပ ေရး လမ်း န်မှာကားခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                             မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လှည်းကူး    ဇူလိုင်   ၁

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု လှည်းကူးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ေကျးလက်ေန ြပည်သမူျားအား အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းှင့် တစ်ပိုင်တစ်ိုင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန ်

ရည်ရယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကားခဲသ့ည့် အေြခခေံမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်း 

ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းက ရဲမွန်ေကျးရာအုပ်ချပ ်

ေရးမှးုံးတွင ်ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုး 

တက်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးဘသိန်းက သင်တန်းဆင်း အမှာ 

စကားေြပာကားပီး မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ သ ာစိုးှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက 

သင်တန်းသားများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များကုိ ေပးအပ်ခ့ဲပီး 

ရဲမွန်ေကျးရာအုပ်စ ုအုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းလ  င်က သင်တန်းဖွင့်လှစ ်

သင်ကားေပးမ အေပ  ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ အေြခခံေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်းကိ ုဇွန်  ၁ ရက်မှ  ၃၀ 

ရက်အထိ တစ်လကာ စာေတွ၊ လက်ေတွတိုြဖင့် သင်ကားေပးခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ပီး ရမွဲန်ေကျးရာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာများမှ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၂၀  တက်ေရာက်သင်ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

 ကျံေပျာ်ခိုင ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးဖွင့်ပွ ဲ ကျင်းပ

ဗန်ေကာက်-ရန်ကုန် ေလေကာင်းလုိင်း သံုးလုိင်းမှ တုိက်ုိက်ပျသံန်းေြပးဆဲွ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁

ဗန်ေကာက်-ရန်ကုန် ေလေကာင်းခရီးစ်ြဖစ ်

ေသာ Thai Air Asia၊ Thai Smile၊ Nok Air 

ေလေကာင်းခရီးစ်များကိ ုယေနမှစတင်၍ ရန်ကန်ု 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင်   တိုက်ိုက  ်

ြပန်လည်ေြပးဆဲွလျက်ရိှေကာင်း Yangon Aerodrome 

Company Limited(YACL)မှ သိရသည်။

ထိုင်းိုင်င ံဗန်ေကာက်မှ ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာေလဆိပ်သုိ ယေနနံနက် ၈နာရီေကျာ်တွင် Thai 

Air Asia ၏ ေလယာ်အမှတ် FD-252 စတင်ေရာက်ရိှ 

ပီး  ထိုင်းေလေကာင်းလိုင်းခရီးစ ်သုံးခုအေနြဖင့် 

ရန်ကုန်-ဗန်ေကာက်ေြပးဆွဲမ ကို တစ်ပတ်လ င် 

တနလ  ာ၊ ေသာကာ၊ တနဂ  ေွ သုံးရက ်တိုက်ိုက ်

ပျသံန်းေြပးဆဲွမ မှ ခရီးသည်သွားလာမ ေပ  မတူည်၍ 

အပတ်စ် ေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

“ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်အေနနဲ

ကိုဗစ်နဲပတ်သက်တဲ့ ေြဖေလ ာ့မ ေတွကို ဝန်ကီး 

ဌာနေတနွဲ  ညိ  င်းပီး ေြဖေလ ာမ့ ေတကွိေုဆာင်ရက် 

ေပးေနတာေကာင့ ် မကာမီေလေကာင်းလိုင်းေတ ွ

ဝင်ေရာက်လာေတာ့မာှပါ။ ေလေကာငး်လုိငး်ေတွ 

ပွင့်လန်းမ ဟာ ယေနြပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ 

ြပည်တွင်း ေလေကာင်းလိင်ုးနဲ ိင်ုငေံတာ်ရဲစီးပွားေရး 

က  ကိ ုအေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစမှာပါ”ဟMုyanmar 

Airways International မှ ကပ တိန်ေကျာ်စိုးလှက 

ေြပာသည်။

ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိသို အိ ိယ၊ 

တုတ်၊စင်ကာပူေလေကာင်းလုိင်းှင့် အြခားေသာ 

ေလေကာင်းလိုင်းအချိ ပျသံန်းေြပးဆွဲလျက်ရှိပီး 

မေလးရှား၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားေလေကာင်းလိုင်းများ

လည်း မကာမပီျသံန်းေြပးဆဲွမည်ြဖစ်သည်။ ကိဗုစ်-

၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့် ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ေလေကာင်းခရီးစ်ပျသံန်းေြပး

ဆွဲမ ကို  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၂၉ ရက်တွင် စတင် 

ရပ်နားထားခ့ဲရာ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  ကျဆင်းမ ေကာင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၁၇ 

ရက်မှစတင်၍ ုိင်ငံတကာေလေကာင်းခရီးစ်များ

ကို ြပန်လည်ေြပးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။               

ညိမ်းသူ-သတင်းစ်၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန(အကိ) စုေပါင်းကာယေလ့ကျင့်ခန်းြပလုပ်
ဘားအံ   ဇူလိုင်   ၁

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်  ၃ ရက်တွင် 

ကျေရာက်မည့ ်ြမန်မာအမျိးသမီး 

များေန(အကိ) လ ပ်ရှားမ အေနြဖင့် 

ကရင်ြပည်နယ်အမျိးသမီးေရးရာ

အဖဲွ၊ ြပည်နယ်လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာန၊   ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း 

၍ ယေနနံနက် ၇ နာရီခန်က 

စုေပါင်း   ကာယေလ့ကျင့်ခန်း 

ြပလပ်ုသည့အ်စအီစ်ကိ ုဘားအ ံ

မိ ေအာင်သလွံင်အားကစားကွင်း 

၌ ကျင်းပသည်။

စုေပါင်းကာယေလ့ကျင့ ်ခန်း 

အစီအစ်တွင်  ဘားအံမိေပ ရှိ 

အေြခခပံညာေကျာင်းများမှ ဆရာ 

ဆရာမများ ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သမူျား၊ ကရင်ြပည်နယ်အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖဲွဝင်များ၊ မိခင်ှင့်ကေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းဝင်များ  

ှင့်    ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမး်များ 

စုစုေပါင်း  အင်အား ၁၂၀ ခန် ြဖင့် 

စုေပါင်းကာယေလ့ကျင့်ခန်းများ၊ 

အေကာ ေလ ာေ့လက့ျင်းခန်းများ  

ြပလုပ်ခဲ့ကပီး ကရင်ြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲ လူမ ေရးရာ ဝန်ကီး    

ဦးစိုးလွင်၊ တိုင်းရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး  ဦးစန်းကိုှင့် ြပည်နယ် 

အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲ 

များ    တက်ေရာက်ကည့်   

အားေပးခဲ့ကသည်။

ကရင်ြပည်နယ် ြမန်မာအမျိး 

သမီးများေန (အကိ)လ ပ်ရှားမ  

အေနြဖင့ ် ဇူလိုင ် ၂ ရက်တွင် 

နည်းပညာတက သုိလ်(ဘားအံ)၌ 

စေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ုဆက် 

လက်ကျင်းပသွားမည် ြဖစ်ပီး 

ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်    ကျေရာက ်

ေသာ ြမန်မာအမျိးသမီးများေန

အခမ်းအနားကုိ ဘားအံမိ ဇဲွကပင် 

ခန်းမ၌  စည်ကားသိုက်မိက်စွာ 

ကျင်းပသွားမည်   ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

 ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

သဃ  န်းက န်း    ဇူလိုင်   ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမ၌  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက   ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ စီစ်မ ြဖင့် ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  

အထမ်ိးအမှတ်(အကိ)ေဟာေြပာပဲွအခမ်းအနားကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိတင်ကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ ေဟာေြပာပွဲတွင ် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး

ဦးစီးဌာန ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်ုံးမ ှလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ လှလှေဌးက ပွဲကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်အား ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး စာေရးဆရာမ တင်ထက်ထက်ေဇာ(်ေပါက်ေပါက်)က 

ပါလမီန်ေခတ်ကာလက ထင်ေပ ေကျာ်ကားခဲေ့သာ ြမန်မာအမျိးသမီး 

များအေကာင်းတိုှင့်ပတ်သက်ပီး  အနာဂတ်အမျိးသမီးငယ်များ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေစေရးအတွက် အသိပညာေပး ရှင်းလင်း 

ေဟာေြပာခဲ့သည်။  ထိုေနာက် ေဟာေြပာပွဲသို တက်ေရာက်လာက 

ေသာ လူငယ်လူရယ်ေလးများက  သိရှိလိုသည်များကို  ေမးြမန်း 

ေဆွးေွးခဲ့ကရာ စာေရးဆရာမ တင်ထက်ထက်ေဇာ ်(ေပါက်ေပါက်)

က ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေြဖကားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

အေြခခံ ေမာ်တာစက်ချပ်သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌  ြမန်မာအမျိးသမီးများေန အထိမ်းအမှတ်(အကိ)ေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကို တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ကျိင်းတုံ     ဇူလိုင်   ၁

မုိင်းဖုန်းဆရာေတာ်သည်  ရှမ်း 

ြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)   မုိင်းဆတ် 

ခိုင်   မိုင်းခုတ်မိ    မိုင်းကျတ ်

ေကျးရာအနီးရိှ မိင်ုးကျတ်အထက် 

ဂူတွင်  ၂၀၁၉ ခုှစ်   ဧပီ  ၂၈ 

ရက်မှစတင်၍  အဓိ  ာန်ြပ တရား 

ကျင့်ကအံားထတ်ုခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်     သုံးှစ်၊ 

သုံးလ၊ သုံးရက်     အဓိ  ာန်ြပည့၍် 

မိင်ုးကျတ်အထက်ဂမှူ ထွက်ေတာ် 

မူလာမည့်     မိုင်းဖုန်းဆရာေတာ ်

အား    လာေရာက်ဖူးေြမာ်သူများ 

အဆင်ေြပေစေရး  တာဝန်ရိှသမူျား 

က  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်းသိရသည်။

လာေရာက်ဖူးေြမာ်

မိုင်းဖုန်းဆရာေတာ ် အဓိ  ာန် 

ြပ တရားကျင့်ကအံားထတ်ုသည့ ်

ေကျာက်ဂူသည ်  မိုင်းဆတ်ခိုင ်

မိုင်းခုတ်မိ  မိုင်းကျတ်ေကျးရာ 

အနီး လမ်းခရီးေဝးလခံက်ခသဲည့ ်

ေဒသတွင်တည်ရှိပီး   သုံးှစ်၊ 

သုံးလ၊  သုံးရက်အဓိ  ာန်ြပည့်၍ 

ငပုေတာ    ဇူလိုင်    ၁

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငပေုတာမိနယ်  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ စုေပါင်းပီး 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်  ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ု  ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

ေတာင်ပုိင်းရပ်ကွက်ရိှ မဟာစည် သာသနာ့ဓမ ရိပ်သာေကျာင်းတုိက်၌ 

ြပလုပ်သည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိသုို ဆက်ကပ်လှဒါန်းရာတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ ရပ်များ 

အဆင်ေြပေစရန်ရည်ရယ်၍   လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပီး   မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေကျာ်သူ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ဆွမ်းဆန်ေတာ်ရှစ်အိတ်ကုိ ေကျာင်းထုိင် 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ေတဇိ ထံဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

မိုင်းဖုန်းဆရာေတာ်အား လာေရာက်ဖူးေြမာ်သူများ အဆင်ေြပေစေရး  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထွက်ေတာ်မူလာမည့ ်    မိုင်းဖုန်း 

ဆရာေတာ်အား  အနယ်နယ်အရပ် 

ရပ်မှ    လာေရာက်ဖူးေြမာ်သူများ 

အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ေကာင်းမွန်ေစေရး၊ ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ   ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးေရး၊ 

ေနထိုင်တည်းခိုေရး၊ ေသာက်သုံး 

ေရှင့်   လ ပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက်

များ    အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်

ြပင်ဆင ်ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု

ဇွန် ၂၈ ရက်က ြပည်နယ်အစိုးရ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွခဲွ    (ရှမ်းအေရှ) 

ဥက    ဦးရဲိင်ုှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျား 

က   သွားေရာက်ကည့် ၍ အလှ 

ေငွှင့် ေဆးဝါးများလှဒါန်းခဲ့ပီး 

လိအုပ်သည်များ   ကညူေီပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

မိင်ုးဖန်ုးဆရာေတာ်သည် ၂၀၂၂ 

ခှုစ်  ဇလူိင်ု  ၃၁ ရက်တွင် သုံးှစ်၊ 

သုံးလ၊  သုံးရက ်  အဓိ  ာန်ြပည့် 

မိုင်းကျတ်ဂူမ ှ  ထွက်ေတာ်မူလာ 

မည်ြဖစ်ပီး    မိင်ုးကျတ်ေအာက်ဂ ူ

တွင်  အပေူဇာ်ခ၍ံ တရားေတာ်များ 

ေဟာကားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သရိ 

သည်။    

 မိုင်းဖုန်းဆရာေတာ ် အဓိ  ာန် 

ဝင်သည့ ်  မိင်ုးကျတ်ေကျာက်ဂသူို     

မိင်ုးဆတ်မိှင့ ် မိင်ုးပျ်းမိများမှ      

တစ်ဆင့်     သာွးေရာက်ုိင်ပီး   

အဆုိပါမိများှင့ ်  ၃၇   မိုင်ခန်  

အကွာတွင်  တည်ရှိသည်။

ေအာင်ဇင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

ငပေုတာမိနယ် အေထေွထအုွပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကိ ုတတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

စမ်ိးစိေုနသည့ေ်တာေတာင်၊ သန်စင် 

လတ်ဆတ်သည့် ေလထုှင့် ိုးသားစွာ 

ေနထိုင်တတ်ကသည့ ်       နာဂိုးရာ 

ယ်ေကျးမ များသည ် ခရီးသွားြပည်သ ူ

ှင့် အက မ်းတဝင် မထိေတွရေသးေပ။ 

ရင်သပ် ေမာဖွယ် လှပသည့ေ်တာင်တန်း 

များကပင် သွားေရးလာေရးခက်ခေဲစရန် 

အတားအဆီးြဖစ်ေနပီး  နာဂေဒသဖံွဖိး  

မ ကို   အဟန်အတားြဖစ်ေနေစသည်။ 

ထိုကဲ့သိုအေြခအေနကိ ု  ေကျာ်လွန်ိုင် 

ရန်    ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

လမ်းဦးစီးဌာနှင့ ်တံတားဦးစီးဌာနတို 

သည်     ှစ်စ်ဘ  ာှစ်အလိုက်  

လမ်းကွန်ရက်၊ တံတားကွန်ရက်ချတ်ိဆက် 

မ တိုးတက်လာေစရန်    ကိးပမ်းေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင်  ချင်းတွင်း 

ြမစ် အေရှဘက်ြခမ်းရိှ ဟမု လင်းှင့ ်ခ ီး 

မိများှင့်   နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ေဒသရိှ  ေလရီှးမိှင့်  ဆွမ ရာမိနယ်ခဲွ 

တိုကို              ဆက်သွယ်သွားလာိုင ်

မည့်        ချင်းတွင်းတံတား(ထမံသီ)ကို 

တည်ေဆာက်လျက်ရိှသည်။    ချင်းတွင်း 

တတံား(ထမသံ)ီသည်    ပင်းမာ-ထမသံ ီ

- ေလရီှး - ပန်ဆပ် - ဆွမ ရာလမ်းေပ တွင် 

တည်ရှိသည်။ 

ေဒသလူမ စီးပွားကိ ု

အေထာက်အကူြဖစ်

“ြမစ်အေရှြခမ်းနဲ   အေနာက်ြခမ်း  

ဖွံဖိးမ ကို  တူညီေစဖိုဆိုတာ  တံတား 

ရှိမှပါ။ က န်ေတာ်တိုေဒသက သွားေရး 

လာေရး   အခက်အခဲရှိတဲ့ေဒသအြဖစ ်

တည်ရိှေနေသးတယ်။  ဖံွဖိးဖိုလိုအပ်ေန 

ေသးတယ်။   ေဒသဖွံဖိးဖို  လမ်းေတွ၊ 

တံတားေတွက  အေြခခံြဖစ်တဲ့အတွက ်

ဒဟီာေတ ွြပည့စ်ုလံာဖို ေမ ာ်လင့ ်တယ်။          

တံတားကီး  ပီးသွားပီဆိုရင ်   ဘာပဲ 

ေြပာေြပာ     ပိုပီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ   

သွားလာိုင်ေတာ့မယ်။   ဒီတံတားက   

ေဒသလူမ စီးပွားကို      အများကီး    

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမှာပါ” ဟု  ေဒသခ ံ

ဦးေအာင်ိုင်က ေြပာသည်။

ြပည်သူလူထု၏    လူမ စီးပွားဘဝ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်၊            ပထဝီ 

အေနအထား/ သဘာဝ    အေနအထား 

အရ ဖံွဖိးတိးုတက်မ ှင့ ်ကွာြခားေနမ ကိ ု

ေလ ာ့ချရန်၊ ကုန်စည်ှင့်  ဝန်ေဆာင်မ  

လျင်ြမန်      သွက်လက်ေစရန်အတွက ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးသည ်  အဓိက 

ကျေသာ    အခန်းက  မှ    ပါဝင်လျက်ရိှ 

သည့်အတွက်  ိုင်ငံအတွင်း  လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်မ    အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်   

လမ်းများ အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်း၊  လမ်းသစ် 

ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ  လမ်းများှင့အ်တ ူ    တတံား 

များအားလုံး        တစ်ေြပးညီတိုးတက ်

ေကာင်းမွန်ေရးကိ ု     တံတားဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေဒသခံြပည်သူများ ခရီးသွားလာမ 

ြမန်ဆန်ေကာင်းမွန်

တတံားဦးစီးဌာနက တည်ေဆာက်ဆ ဲ

ချင်းတွင်းတံတားသည ်သက ယ်ကျင်း-

ေဖာင်းြပင်- ဟုမ လင်း- ခ းီလမ်း မုိင်တုိင် 

ထမံသီတံတား တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းကိ ုေတွရစ်။

နာဂေဒသဖွံဖိးမ ကို အေထာက်အကူြပေစမည့် ချင်းတွင်းတံတား(ထမံသီ)

၂၄၇ ရှိ  ပင်းမာရာမ ှ   ချင်းတွင်းြမစ်ကိ ု

ြဖတ်၍ ထမံသီမှတစ်ဆင့် နာဂကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသရှ ိ       ေလရှီးမိှင့ ်

ဆွမ ရာမိနယ်ခဲွကိ ုဆက်သွယ်ေပးမည့ ်

တံတားတစ်စင်းြဖစ်သည်။     အဆိုပါ 

တတံားတည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့်   ချင်းတွင်း 

ြမစ်   အေရှဘက်ကမ်းရိှ ခ ီး၊ ဟမု လင်း၊   

ေဖာငး်ြပင်မိများှင့်   ချင်းတွင်းြမစ ်

အေနာက်ဘက်ကမ်းရှ ိေလရှီး၊ ဆွမ ရာ 

ေဒသမှ ေဒသခြံပည်သမူျား ခရီးသွားလာ 

မ  ြမန်ဆန်ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့်   လူမ  

စီးပွားဘဝြမင့မ်ားပီး ဖံွဖိးတုိးတက်ေစ 

ရန်ရည်ရယ်၍   တည်ေဆာက်ထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။

နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ    ေဒသ 

အတွင်းရိှ  ေလရီှးမိှင့ ်  ဆွမ ရာမိနယ်ခဲွ   

ေဒသခံများ၏   လူမ စီးပွားကိ ု   များစွာ 

အေထာက်အကူြပေစမည့် တည်ေဆာက် 

ဆဲ            ချင်းတွင်းတံတား(ထမံသီ) 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းသည ်   ယခု 

အခါ တံတားတစ်စင်းလံုး တည်ေဆာက် 

မ ၏ ၂၁ ရာခိုင် န်း   ပီးစီးေနပီြဖစ်ပီး 

တတံားတည်ေဆာက်မ ကိ ုေဆာက်လပ်ု 

ေရးဝန်ကီးဌာန       တံတားဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရး အဖဲွ (၂)က တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

“ပီးစီးတဲ ့  လုပ်ငန်းေတွေြပာရရင ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်မှာ           အကိ 

အင်ဂျင်နယီာလပ်ုငန်းေတ၊ွ ပင်မတတံား 

ေရလယ်တိင်ု အတ်ုြမစ်၊ ချ်းကပ်တတံား 

အုတ်ြမစ်နဲ   ကိုယ်ထည်လုပ်ငန်းေတွ 

ေဆာင်ရက်ခဲတ့ယ်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာ 

ှစ် mini budget မှာေတာ ့ပင်မတတံား 

ေရလယ်တိုင်     အုတ်ြမစ်လုပ်ငန်းနဲ  

ချ်းကပ်တတံား      ကိယ်ုထည်လပ်ုငန်းေတ ွ

ကိ ုေဆာင်ရက်ခ့ဲပါတယ်” ဟု ေဆာက်လပ်ု 

ေရးဝန်ကီးဌာန   တံတားဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ (၂) မှ   န်ကား 

ေရးမှးက ေြပာသည်။

တံတားအူေကာင်း

သုံးေကာင်းြဖင့ ်စတင်

အဆိပုါ     တတံားတည်ေဆာက်ေရး 

စီမံကိန်း        အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်    စီမံကိန်း 

ြဖစ်ိင်ုေြခ ဆန်းစစ်ေလလ့ာြခင်းလပ်ုငန်း 

ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် တံတားအူေကာင်း 

သုံးေကာင်းြဖင့ ်         စတင်ေလ့လာ 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း   တတံားဦးစီးဌာန 

မှ   သရိသည်။   တတံားဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်

ေရးချယ်ထားေသာ  တံတားအူေကာင်း 

သံုးခုအနက် နည်းပညာဆိင်ုရာ   င်းယှ် 

ချက်၊  စီးပွားေရးဆိုင်ရာ    င်းယှ်ချက်၊ 

လူမ ေရး ေထာင့် အေထွေထွ  င်းယှ် 

ချက်များအရ      လျာထားတံတား 

အူေကာင်းတစ်ခုကိ ုေရးချယ်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘ  ာှစ် 

တွင်   တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းှင့ ်    ေြမ 

စမ်းသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို      တံတား 

အထူးအဖွဲ (၂) က  ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

၂၀၂၁ ခှုစ်   ဇန်နဝါရလီ  ၁၉  ရက်ေနတွင်  

တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ကိ ုတတံားဦးစီးဌာန  တည်ေဆာက်ေရး 

အဖဲွ (၂) က  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

၈၀ ရာခိုင် န်းကျန်

“တတံားကီး ပီးစီးဖိုက  ရာခိင်ု န်းနဲ 

ေြပာရင်ေတာ့ ၈၀ ရာခိင်ု န်းကျန်တယ်။ 

လုပ်ငန်းရပ်အေနနဲ    ကျန်ေနတာကို 

ေြပာရရင်ေတာ့  ချ်းကပ်တံတား (ပင်းမာ 

ဘက်ကမ်း) မှာ   အေပ ထည်လုပ်ငန်း 

ေတွြဖစ်တ့ဲ   ကိတင်အားြဖည့်      သံကူ 

ကွန်ကရစ်ရက်မလုပ်ငန်း၊    ကမ်းခင်း 

လပ်ုငန်း၊ လက်ရန်းလပ်ုငန်းေတ၊ွ ထမသံ ီ

ဘက်ကမ်းမှာ ေအာက်ေြခအုတ်ြမစ  ်

လုပ်ငန်း၊  ကိုယ်ထည်နဲ   အေပ ထည် 

လပ်ုငန်းေတနွဲ     ပင်မတတံားမှာ  အေပ  

ထည်လုပ်ငန်းေတွ၊   သံေပါင်တပ်ဆင် 

ြခင်းလပ်ုငန်း၊     ကမ်းခင်းြခင်းလပ်ုငန်း၊ 

လက်ရန်းတပ်ဆင်ြခင်း စတဲလ့ပ်ုငန်းေတ ွ

ြဖစ်ပါတယ်။  တတံားကီးတည်ေဆာက် 

လိုပီးရင်      ေဒသခံြပည်သူေတွရဲ  

ဆက်သွယ်သွားလာမ     ပိအုဆင်ေြပလာ 

မှာြဖစ်သလုိ အြခားက  ေတွ    ဖံွဖိးမ  

လည်း  ေနာက်က  လိုက်ပါေဆာင်ရက ်

ိင်ုမှာြဖစ်တဲအ့တွက်  က န်ေတာ်တိုအဖဲွ 

အေနနဲ ကျန်ေနေသးတဲ ့ လပ်ုငန်းရပ်ေတ ွ

ကိလုည်း  ဘ  ာေငရွရိှမ အရ အြမန်ဆုံး၊  

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်  ကိးပမ်းသွား 

မှာပါ” ဟု  တံတားဦးစီးဌာန တည်ေဆာက် 

ေရးအဖွဲ(၂)မှ   န်ကားေရးမှးက 

ေြပာသည်။ 

တံတားဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၂၂-

၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင်    ပင်မတံတား 

ေရလယ်တိုင်   အုတ်ြမစ်လုပ်ငန်းှင့ ်  

ကိုယ်ထည်လုပ်ငန်းများ၊   ချ်းကပ် 

တံတား    ကိုယ်ထည်လုပ်ငန်းများကိ ု  

အေကာင်အထည်ေဖာ်      ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။

“ဒှီစ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်ပီးရင် 

တတံားတစ်စင်းလုံးပီးစီးမ က ၃၀ ရာခိင်ု 

 န်းအထိ      ပီးစီးမှာြဖစ်ပါတယ်။    

လာမယ့ ်၂၀၂၃-၂၀၂၄      ဘ  ာှစ်အတွက်  

ေဆာင်ရက်မယ့ ် လုပ်ငန်းေတွကေတာ့ 

လျာထားပီးြဖစ်ပါတယ် ” ဟ ု န်ကား 

ေရးမှးက ရှင်းြပသည်။     

အရှည် ၈၀၁ မီတာရှိ

ချင်းတွင်းတံတား    (ထမံသီ)သည် 

အရှည်  ၈၀၁  မီတာှင့်      တံတား၏ 

ခံိုင်ဝန် ၇၅ တန်      ရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၈ ဒသမ ၅ 

မတီာရိှပီး ပင်မတံတားအရှည်သည် ၄၈၃ 

ဒသမ ၅ မီတာ ရှိမည်ြဖစ်ကာ  သံမဏိ 

သေံပါင်ခုံးတတံားအမျိးအစားြဖစ်သည်။ 

တတံား၏ချ်းကပ်ှင့ ်ပင်မေရလယ်တိင်ု 

အတ်ုြမစ်များကိ ုသံကူကွန်ကရစ်ဘုိးပုိင် 

များြဖင့်  တည်ေဆာက်ထားေကာင်း 

တံတားဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

တတံားများ   တည်ေဆာက်ရာတွင်  

Quality Management System ြဖင့် 

အရည်အေသွး    စံချနိ ်စံ န်းများ 

သတ်မှတ်ထားရှိေကာင်း  တံတားဦးစီး 

ဌာနမှ သိရသည်။

ချင်းတွင်းတံတား      (ထမံသီ)   

တည်ေဆာက်မ  လပ်ုငန်းများှင့စ်ပ်လျ်း 

၍  တံတားဦးစီးဌာန တည်ေဆာက်ေရး 

အဖဲွ   (၂) မှ  လက်ေထာက်  န်ကားေရး 

မှး (မိြပ) က “ေတာင်စ်ေတာင်တန်း 

ေပ က အရိှန်နဲစီးဆင်းလာတဲ ့ြမစ်ေပ မှာ 

တတံားတည်ေဆာက်ရတာ  အမသဲတရိှိ 

ဖိုလိုအပ်ပါတယ်။ ချင်းတွင်းြမစ်က ေရစီး 

သန်တယ်။  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးကိ ုအမဦဲးစားေပးရတယ်။  

ဒါေကာင့ ် တတံားတည်ေဆာက်ေရးမှာ 

တက်ညလီက်ညနီဲ အဖဲွလိက်ုစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ရပါတယ်။   တံတားကီး 

သတ်မှတ်တဲ့အချနိ်မှာ ပီးစီးဖို  တာဝန် 

ေတကွိေုတာ ့  ေနနဲည  အဆိင်ုးအလိက်ု 

တည်ေဆာက်ေရးအပိင်ုး၊ လ ပ်စစ်အပိင်ုး၊ 

ယ ရားအပိင်ုး၊   ေရသန်အပိင်ုး  စသြဖင့ ် 

အပုိင်းအလုိက် ေဆာင်ရက်ကပါတယ်” 

ဟု ေြပာြပသည်။ 

ထမံသီတံတား တည်ေဆာက်မည့ ်

ချင်းတွင်းြမစ်သည် ဟူးေကာင်းချိင့်ဝှမ်း 

တွင် ြမစ်ဖျားခံစီးဆင်းလာပီး မိုင် ၇၅၀ 

ခန်  ရှည်လျားကာ  ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း 

သို  ြမင်း ခံမိှင့်  ေရစကိမိအနီးတွင်  

စီးဝင်သည်။     ချင်းတွင်းြမစ်ေပ တွင် 

ချင်းတွင်းတတံား(ဆင်ြဖရှင်)၊ ချင်းတွင်း 

တံတား(မုံရာ)၊         ချင်းတွင်းတံတား 

(ဟမု လင်း)၊ ချင်းတွင်းတံတား (ကေလးဝ)၊ 

ချင်းတွင်းတံတား(ခ ီး)တိုကို    တည် 

ေဆာက်ပီးြဖစ်သည်။

တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်သည့် ချင်းတွင်း 

တံတား(ထမံသီ)ပီးစီးပါက          နာဂ 

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသှင့ ်ဆက်စပ် 

လျက်ရှိသည့်  ေဒသခံြပည်သူများ၏ 

လူမ စီးပွားဖွံဖိးမ ကို  အေထာက်အကူ 

ြပမည်ြဖစ်ပီး ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားများ 

၏ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး 

စသည့်က  စံုဖံွဖိးလာေစရန် အေထာက် 

အကူြပိုင်ေတာ့မည်    ြဖစ်ေကာင်း      

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။        ။   

ဗညားဦး

ချင်းတွင်းတတံား (ထမသံ)ီသည် အရှည် ၈၀၁ မတီာ 

ှင့်  တံတား၏ခံိုင်ဝန်  ၇၅  တန်  ရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်သည့် ချင်းတွင်းတံတား(ထမံသီ)

ပီးစီးပါက    နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်  ေဒသခံြပည်သူများ၏  လူမ  

စီးပွားဖွံဖိးမ ကို အေထာက်အကူြပမည်



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 
အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                   ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

Lesson 3: Comparing people or things (လူများ၊ 

အရာဝတ များကုိ   င်းယှ်ြခင်း)

(3) Make two sentences into one using the comparative form 

 of the adjective. The first one is done for you as an example. 

 ေပးထားေသာစာေကာင်းှစ်ေကာင်းကိ ုအလတ်စားနာမဝေိသသန 

   င်းယှ်ဝါကျအြဖစ် ေရးြပပါ။ ပထမစာေကာင်းသည် သင့်အတွက် 

 နမူနာ ေပးထားသည်။ 

1. Nyi Nyi is hardworking. Ko Ko is very hardworking. 

 Ko Ko is more hardworking than Nyi Nyi. 
2. Thuzar is slim. Kyi Pyar is very slim. 
 Kyi Pyar is __________________________________. 
3. Ohnmar is beautiful. Nilar is very beautiful. 
 ____________________________________________. 
4. Bo Bo is lazy. Nyo Nyo is very lazy. 
 ____________________________________________. 
5. My grandmother  is  talkative.  My  grandfather  is  very 
 talkative. 
 ____________________________________________. 
6. Pu Pu is short-tempered. Nu Nu is very short-tempered. 
 ____________________________________________.  
7. My elder sister is funny. My younger sister is very funny. 
 ____________________________________________.  
8. Haymah is cheerful. Thiha is very cheerful. 
 ____________________________________________. 
9. Yan Naing is humble. Yan Paing is very humble. 
 ____________________________________________. 
10. Cats are intelligent. Dogs are very intelligent. 
 ____________________________________________. 

 Ans: 

2. Kyi Pyar is slimmer than Thuzar. 

3. Nilar is more beautiful than Ohnmar. 

4.   Nyo Nyo is lazier than Bo Bo. 

5. My grandfather is more talkative than my grandmother. 

6. Nu Nu is more short-tempered than Pu Pu.

7. My younger sister is funnier than my elder sister. 

8. Thiha is more cheerful than Haymah. 

9. Yan Paing is humbler than Yan Naing. 

10. Dogs are more intelligent than cats. 

(4) In groups, compare your friends, using the appropriate 

comparative adjectives in Exercise1. ေလက့ျင့်ခန်း ၁ တွင်ပါရိှေသာ 

အလတ်စားနာမဝိေသသနများကို အသုံးြပပီး သူငယ်ချင်းများကို 

  င်းယှ်ေရးသားပါ။ 

e.g. Mi Mi is more cheerful than Ei Ei. 

  Min Min is fatter than San San. 

 1. _______________________________. 

 2. _______________________________. 

 3. _______________________________ . 

 4. _______________________________. 

 5. _______________________________. 

      

Lesson 4: A personal profile 

(ကိုယ်ေရးအချက်အလက)်

 • Writing a personal profile   

 * asking for personal information 

ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ေရးသားြခင်း  ကိုယ်ေရးသတင်းအချက ်

အလက်များ ေမးြမန်းြခင်း

 Writing 

 (1) Fill in the blanks using your personal profile. 

My Personal Profile

 1. Name  __________________________

 2. Nationality __________________________

 3. Date of Birth  __________________________

 4. Father’s Name __________________________

 5. Grade __________________________

 6. Height  __________________________

 7. Hobbies  __________________________

 8. Kind of Person  __________________________

 9. Address  __________________________

 10. Contact No.  __________________________

(2) သင်၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ေြဖဆိုပါ။ အတန်းေဖာ် 

သူငယ်ချင်းများှင် ့အြပန်အလှန်ေလ့ကျင့်ပါ။ 

 1. What’s your name?     
  ___________________
 2. How do you spell it? 
  ___________________
 3. What’s your nationality?     
  ___________________
 4. What’s your date of birth?  
  ___________________ 
 5. What’s your father’s name?  
  ___________________
 6. Where do you live?   
  ___________________
 7. What kind of person are you?  
  ___________________
 8. What are your hobbies?   
  ___________________
 9. What will you be in ten years’ time?  
  ___________________

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Grade 7

အခုအပတ်မှာ Unit 2 Lesson 1 : Tell me about you! နဲ 

ပတ်သက်တ့ဲအေကာင်းအရာေတွကုိ ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီသင်ခန်းစာမှာ ဝါသနာနဲ ရည်မှန်းချက် စကားလံုးေဝါဟာရေတွကုိ 

သိရိှနားလည်ဖုိနဲ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ေတွကုိ 

ေမးြမန်း၊ေြပာဆုိတတ်ဖုိ အဓိက ရည်ရယ်ထားပါတယ်။ 

Unit 2 Lesson 1 : Tell me about you!

(1) ေအာက်ပါတုိကုိ ြမန်မာလုိေရးြပပါ။ 

 1. cycling  __________

 2. dancing  __________

 3. drawing  __________

 4. flying kites  __________

 5. gardening  __________ 

 6. listening to music  __________

 7. playing football  __________

 8. swimming  __________

 9. skipping  __________ 

 10. playing the guitar  __________ 

(2) ေအာက်ပါတုိကုိ အဂ  လိပ်လုိေရးြပပါ။ 

  1. ုပ်သံအစီအစ်တင်ဆက်သူ __________ 

 2. စားဖုိမှး  __________

 3. ဆရာဝန် __________

 4. တရားသူကီး __________

 5. ေရှေန __________

 6. တေယာတီးခတ်သူ __________

 7. သေ  ဘာသား  __________

 8. ေလယာ်မှး __________ 

 9. အဆုိေတာ်  _________ 

 10. သူနာြပ  __________ 

 Speaking practice

စကားေြပာ အြပန်အလှန်ေလ့ကျင့်ပါ။ 

Student (A)      

Student (B)

Student (A) : What’s your name?    

Student (B) : __________ Aung Aung

Student (A) : Where do you live?  

Student (B) : __________  in Tatkon.  

Student (A) : What’s your hobby?    

Student (B) : __________  playing football.  

Student (A) : What’s your ambition?   

Student (B) : __________  to be a pilot. 

Student (A) : What’s your favourite food?   

Student (B) : __________  Shan noodles. 

 နာမည်ကုိေမးလ င် ြပန်ေြဖသည့်အခါ 

 I’m / My name is ___________. 

 ေနရပ်လိပ်စာကုိ ေမးလ င် ြပန်ေြဖသည့်အခါ 

 My address is ______ (or) I live in _________. 

 ဝါသနာကုိေမးလ င် ြပန်ေြဖသည့်အခါ 

 My hobby is _______. (or) My hobbies are ____ and ____. 

 ဘဝရည်မှန်းချက်ကုိ ေမးလ င် ြပန်ေြဖသည့်အခါ 

 My ambition is to become a ____. (or) I want to be a ___. 

 အကိက်ဆံုးအစားအစာကုိ ေမးလ င် ြပန်ေြဖသည့်အခါ 

 My favourite food is _____.  ဟု ေြပာဆုိ၊ ေရးသားုိင်ပါသည်။ 

Writing practice 

(3) ေအာက်ပါစာပုိဒ်ကုိ ဖတ်ပီး ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ ြဖည့်စွက်ပါ။ 

I am Zaw Thu Hein. I live in Mandalay. My hobbies are reading 

and playing table tennis. My ambition is to become an engineer. 

My favourite food is coconut noodles. 

 Name: __________

 Address: __________

 Hobby: __________

 Ambition: __________

 Favourite food: __________

(4) ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိအသံုးြပပီး စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်ြပန်လည် 

ေရးသားပါ။ 

 အမည် Shwe Sin 

 လိပ်စာ  Bago Region 

 ဝါသနာ reading and riding a bike 

 ဘဝရည်မှန်းချက် a teacher 

 အကိက်ဆံုးအစားအစာ fried rice 

(5) မိမိ၏ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ေရးချပါ။ 

 Name: __________

 Address: __________

 Hobby: __________

 Ambition: __________

 Favourite food: __________

(6) အတန်းေဖာ်သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်၏  ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ 

ကုိ ေမးြမန်းပီး ေရးချပါ။

 သူငယ်ချင်း (၁)      

 Name: __________

 Address: __________

 Hobby: __________

 Ambition: __________

 Favourite food: __________

 သူငယ်ချင်း ( ၂ )  

 Name: __________

 Address: __________

 Hobby: __________

 Ambition: __________

 Favourite food: __________

(လာမည့်အပတ်တွင် Lesson 2 Talking about families သင်ခန်းစာပါ 

အေကာင်းအရာေတွကုိ ေဖာ်ြပပါမည်) 

           



ဇူလိုင်.   ၂၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Unit 2 

Lesson 1: At a new school
 People, places and things at school

 Asking for and giving information 
Vocabulary 

(e) A school organized by a monastery 

(1) __________

(2) __________

(3) __________

(4) __________

(5) __________ 

(D)  Make a conversation with your friend. Imagine you are a 

new student and ask him/her about the new school. 

(စကားေြပာအြပန်အလှန်ေလ့ကျင့်ပါ။)

Student A: Hi! Good morning. 

Student B: Good  morning.  I’m _____.  Are  you  a  new 

 student? 

Student A: Yeah. I’m _____. Can I ask you some questions? 

Student B: Sure. Go ahead. 

Student A: What’s the name of our class teacher? 

Student B: Daw Thet Mon. 

Student A: What are the school hours? 

Student B: The school  starts  at 8  AM and  is over at 3 

 PM. And the lunch break is from 11 to 11: 30. 

Student A: I see. Where is the school canteen? 

Student B: It’s next to the assembly hall. 

Student A: Is there a library? 

Student B: Yes. You can read newspapers, journalists and 

 books there. 

Student A: Can you tell me some important school rules? 

Student B: Certainly. We must attend school regularly. 

 We mustn’t be late for school. And we mustn’t 

 bring large sums of money. 

Student A: Can I bring my mobile phone to school? 

Student B: No. you can’t bring valuable things to school. 

Student A: OK. What about the teachers? Are they good 

 at teaching? 

Student B: Yes, they are.  All  of  them  are  very  good at 

 teaching. 

Student A: What do you like most about the school? 

Student B: School activities. I enjoy doing them. 

++++++++++++++++++++++++

Adverbs of frequency (ကိမ် န်းြပ ကိယာဝိေသသန) 

ကိမ် န်းြပ ကိယာဝိေသသနဆိုတာ  လုပ်ရပ်တစ်ခုကိ ု ှဘယ်ကိမ်၊ 

ဘယ်ှခါ လုပ်ေဆာင်သလဲဆိုတာကိ ု ေဖာ်ြပပါတယ်။  

ဥပမာ။ ။ He always gets up early morning. 

  (သူ နံနက်တိုင်း အိပ်ရာအမဲတမ်း ေစာေစာထသည်။) 

  They sometimes go to the library. 

  (သူတို တစ်ခါတစ်ရံ စာကည့်တိုက်သွားတယ်။) 

  She goes shopping twice a month. 

  (သူ တစ်လတစ်ခါ ေဈးဝယ်ထွက်တယ်။) 

အထက်ပါ ဥပမာေတွကို ေလ့လာကည့်မယ်ဆိုရင ် ကိမ် န်းြပ 

ကယိာဝေိသသနေတကွိ ုေရးသားရာမှာ generally (ေယဘယုျအားြဖင့်) 

ေဖာ်ြပတာနဲ exactly (အတအိကျ) ေဖာ်ြပတာဆိုပီး ှစ်မျိးေတွြမင်ိင်ုပါ 

တယ်။ 

Generally (ေယဘုယျအားြဖင့် ေဖာ်ြပေသာ ကိမ် န်းြပ ကိယာ 

ဝိေသသနများ) 

always  (အမဲတမ်း)  100%

usually  (များေသာအားြဖင်)့  90%

normally  (သာမာန်အားြဖင်)့ 80%

often  (မကာခဏ)  70%

sometimes  (တစ်ခါတစ်ရံ) 30%

rarely  (ရံဖန်ရံခါ)  10%

hardly ever  (ကံေတာင့် ကံခဲ၊ ရှားရှားပါးပါး) 5%

never  (ဘယ်ေတာ့မှ) 0%

မှတ်သားရန်။  ။ ေယဘုယျအားြဖင့်ေဖာ်ြပေသာ ကိမ် န်းြပ 

ကိယာဝိေသသနများကို ဝါကျများတွင် ထည့်သွင်းေရးသားရာတွင ်

Helping Verb, Verb to be တို၏ အေနာက်၊ Main Verb ရဲအေရှတွင် 

ထားရသည်။ 

ဥပမာ။ ။ She is always late. (Verb to be ရဲအေနာက်) 

  I’ve often been to the US.  (Helping Verb ရဲအေနာက်) 

  You must never play after a big meal.  (Helping  

  Verb ရဲအေနာက်) 

  I usually walk to school. (Main Verb ရဲအေရှ) 

  She hardly ever drinks tea. (Main Verb ရဲအေရှ) 

Exactly (အကိမ်အေရအတွက်ကို  အတိအကျေဖာ်ြပေသာ 

ကိမ် န်းြပကိယာဝိေသသနများ) 

 every…(every day/ week/ month/ year/ Friday/ weekend) 

 once a …(day/ week/ month/ year) 

 three times a … (day/ week/ month/ year) 

 four times a …. (day/ week/ month/ year) 

မှတ်သားရန်။  ။ အကိမ်အေရအတွက်ကိ ုအတိအကျအားြဖင် ့

ေဖာ်ြပေသာ ကမ်ိ န်းြပကယိာ ဝေိသသနများကိ ု ဝါကျ၏ ေနာက်ဆုံး 

တွင် ထားရသည်။

ဥပမာ။ ။ He runs round the park every day.    (စာေကာင်းရဲ  

  ေနာက်ဆုံး) 

  I play tennis once a week.  (စာေကာင်းရဲ ေနာက်ဆုံး) 

  She drinks milk once a day. (စာေကာင်းရဲ ေနာက်ဆုံး) 

  I play football every evening. (စာေကာင်းရဲ ေနာက်ဆုံး) 

  Mother cooks something special for us every weekend. 

  (စာေကာင်းရဲ ေနာက်ဆုံး) 

(1) Put the words in brackets ( ) in the right place  in  these 

sentences. 
1. Father works late at the office. (sometimes) 
 ____________________________________________. 

2. Ko Ko plays golf. (twice a month) 
 ____________________________________________. 
3. I eat Monhinga for breakfast. (every day) 
 ____________________________________________. 
 4. We watch the TV. (usually) 
 ____________________________________________. 
 5. My father gives me pocket money.   (once  every  two 
 days) 
 ____________________________________________. 
 6. We go to Mandalay for our holidays. (often) 
 ____________________________________________. 
 7. Ma Ma goes to market. (every morning) 
 ____________________________________________. 
 8. Father takes us to a restaurant. (every weekend) 
 ____________________________________________. 
 9. They are at home in the evening. (rarely) 
 ____________________________________________. 
10. Grandpa tells us a story. (every night) 
 ____________________________________________. 
 11. He visits his uncle. (three times a year) 
 ____________________________________________. 
 12. She has a shower. (twice a day) 
 ____________________________________________. 
13. Father buys a newspaper. (once a day) 
 ____________________________________________. 
 14. I go abroad. (once a year) 
 ____________________________________________. 
 15. He goes swimming. (twice a week) 
 ____________________________________________.  

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

(နမူနာ-  ေကျာင်းတက်ချနိ်၊  ေကျာင်းဆင်းချနိ်၊  အချနိ်ဇယား၊ 

တည်ေနရာ၊ ေကျာင်းသားဦးေရ၊ ေကျာင်းစည်းကမ်း၊ ဆရာ ဆရာမေတ ွ

အသင်အြပေကာင်း မေကာင်း၊ ေကျာင်းတွင်းှင့် ြပင်ပလ ပ်ရှားမ များ) 

(B)   Translate the following. 

(1) မင်းက ေကျာင်းသားအသစ်လား။ 

 ________________________________ 

(2) ဒီေကျာင်းမှာ ဆရာ ဆရာမ ဘယ်ှေယာက်ရှိသလဲ။ 

 ________________________________ 

(3) ဒေီကျာင်းမှာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသ ူဘယ်ှေယာက်ရိှသလ။ဲ 

 ________________________________

(4) ေကျာင်းအုပ်ကီးက ဘယ်သူလဲ။ 

 ________________________________

(5) မင်းတိုအတန်းပိုင်ဆရာမက ဘယ်သူလဲ။ 

 ________________________________ 

(6) ဆရာမေတွက စာသင်ေကာင်းကသလား။ 

 ________________________________

(7) ေကျာင်းသားေကျာင်းသူေတွကေရာ စာေတာ်ကလား။ 

 ________________________________ 

(1) Classrooms = စာသင်ခန်းများ
(2) Principal = ေကျာင်းအုပ်ကီး
(3) Chairs = ထိုင်ခုံများ
(4) Librarian = စာကည့်တိုက်မှး
(5) Office = ုံးခန်း
(6) Playground = ကစားကွင်း
(7) Staff room = ဝန်ထမ်းများနားေနခန်း
(8) Library = စာကည့်တိုက်
(9) Assembly hall = စုေဝးခန်းမ
(10) Canteen = စားေသာက်ဆိုင်
(11) Gatekeeper = တံခါးမှး
(12) Timetable = အချနိ်ဇယား
(13) Vice-principal = ဒုတိယေကျာင်းအုပ်
(14) Dustbin = အမ  က်ပုံး
(15) Teachers = ဆရာ ဆရာမများ
(16) Students = ေကျာင်းသားများ
(17) Backpacks = ေကျာပိုးအိတ်များ
(18) Toilet = အိမ်သာ
(19) Clerk = စာေရး
(20) Maps = ေြမပုံများ
(21) Laboratory = ဓာတ်ခွဲခန်း
(22) Cleaner = သန်ရှင်းေရးလုပ်သား

(A) Imagine you are a new student. What would you like to 
know about your new school? Write them down. 

(ေကျာင်းသားသစ်တစ်ေယာက်အြဖစ် ေတွးထင်ပီး ေကျာင်းအသစ်နဲ 
ပတ်သက်တဲ့ သိချင်တဲ့အေကာင်းအရာေတွကိ ုေရးချပါ။) 

_________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

(8) ဒီေကျာင်းက ဘယ်အချနိ်စပီး ဘယ်အချနိ်မှာ ဆင်းတာလဲ။ 

 ________________________________

(9) ေနလည်စာစားချနိ်က ဘယ်အချနိ်လဲ။ 

 ________________________________ 

(10) ေကျာင်းစည်းကမ်းအချိကိ ုေြပာြပေပးိုင်မလား။ 

 ________________________________

(C)   Study the types of schools and match the types of 

schools(1-5) with the meanings (a-e). 

1. Government school = အစိုးရေကျာင်း

2. Private school = ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း

3. All-girls school  = မိန်းကေလးသီးသန်ေကျာင်း

4. Monastic school = ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း

5. Mixed school  = ေယာက်ျားေလးေရာ မိန်းကေလးပါ

     ေရာထားသည့်ေကျာင်း

(a) A school for both boys and girls 

(b) A school only for girls 

(c) A school which is funded by the government 

(d) A school where parents have to pay for their children’s 

 education 



 ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံသတင်းစာ စာဖတ်ပရိသတ်များ စာေပရသစု ံခံစားဖတ် ိုင်ရန်အတွက် ဝတ တိုက  ကို ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိရာ စာေရးဆရာ သိပ ံေမာင်ဝှင့် စာေရးဆရာ ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းတို၏ ဝတ တိုကို 

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိပ ံေမာင်ဝစည်းစိမ်

ထိုခဏတွင် ေလာကကီးကို 

လုံးလုံးေမ့လျက်ေနပီးလ င်

ေလာက၏အပြဖစ်ေသာေနရာသို 

ေရာက်ေနသကဲ့သို ထင်မှတ်မိေပ၏။ 

ဤသုိ ရ င်လန်းလျက်ေနသည့အ်ထဲတွင် 

စတ်ိအတွင်း၌ ဟာတာတာြဖစ်၍ေန၏။ 

တစ်စုံတစ်ခုမှာ မြပည့်စုံသကဲ့သို 

ြဖစ်ေနေပ၏။ လွမ်းသလိလုိ ုဘာလိလုိ၊ု 

ဘယ်လိုေနမှန်းမသိ ြဖစ်ေနေပ၏။ 

ဤသုိြဖစ်ပီး စ်းစားရင်းပင် အိမ်သို

ြပန်လာခဲ့ေလသတည်း။ 

ေမာင်လူေအး  ဘီေအေအာင်သည်မှာ   အေတာ်ပင်ကာေလပီ။ 

ဘီေအေအာင်ပီးသည့်ေနာက ်ဝန်ေထာက်အလုပ်ကိုရေသာေကာင့ ်

ေငွဝင်လမ်းမှန်လျက်ေနေပ၏။ ဝတ်ေရး၊  စားေရးအတွက ်ပူပန်ရန် 

တစ်စုံတစ်ရာမရှိ။ တင့်တင့်တယ်တယ် ေနထိုင်ိုင်သူတစ်ေယာက ်

ြဖစ်ေလသည်။ 

သိုေသာ်လည်း ယခုထက်တိုင ်  ေမာင်လူေအး  သားမယားမရှိ။ 

တစ်ကိယ်ုတည်း လပူျိကီးလပ်ုေနေသာေကာင့ ်မတ်ိေဆအွေပါင်းက 

မကာမကာ ေြပာင်ေလှာင်ေလ့ရှိေလသည်။  ဤသို မိတ်ေဆွများ 

ေြပာင်ကေလှာင်ကေစကာမ ူေမာင်လေူအးမှာ အမည်ှင့လ်ိက်ုေအာင် 

ပင်   ေအးေအးေဆးေဆးတစ်ေယာက်တည်းပင ်   အပူမရှာေသးဘ ဲ

ဘူတာကေလးလုပ်လျက်ေနေပ၏။ 

ပညာလည်းြပည့်စုံ၊  အလုပ်အကိုင်ကလည်း  လက်ရှိ၊ ိုးသား 

ေကာင်းကိလုည်း အများအသပိင်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေမာင်လေူအးအား 

သမက်ဖမ်းလိေုသာ ေယာက မေလာင်းများ အေတာ်အတန် ေပ ေပါက် 

ခဲ့ေလသည်။  

မဘိများကလည်း တစ်ေယာက်တည်းရပ်ေဝးတွင်  လ တ်ထားရ 

မည်ကိ ုစတ်ိမချေသာေကာင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာသတူစ်ေယာက်ေယာက် 

၏သမီးှင့ေ်နရာချလိသုြဖင့ ်ေမာင်လေူအးအား မကာမကာ စာလှမ်း 

၍ ေပးေလရိှ့၏။ ေမာင်လေူအးလည်း ေအးေအးေနပါရေစဟ၍ူသာလ င် 

မခိင် ဖခင်တိုထသံို စာြပန်လိက်ုေလ၏။ ဤနည်းအတိင်ုး ေမာင်လေူအး 

မှာ အသက် ၃၀ နီးပါး ေရာက်၍လာေလေတာ့သတည်း။ 

ယခအုခါတွင်ကား ေမာင်လေူအးသည် အထက်အညာ ဧရာဝတ ီ

ြမစ်ကမ်းေပ တွင် တည်ရှိေသာမိတစ်မိ၌ ဝန်ေထာက်အလုပ်ြဖင့ ်

ေနထုိင်လျက်ရိှ၏။ ဧရာဝတီြမစ်ဘက်သို မျက်ှာြပ၍ ေဆာက်ထား 

ေသာအိမ်တွင် မိမိအေစခံများှင့်အတူတူ တစ်ကိုယ်တည်းေနထိုင ်

လျက်ရှိေပ၏။  

အေစခံဆိုရာမှာလည်း များများစားစား မရှိ။ ေမာင်သူှင့် သူ၏ 

မယား မယ်ေအး၊ သမီးကေလး  သန်းေမပါ   သုံးေယာက်သာရှိေလ 

သည်။ မမိသွိားေလရာပါေသာ ေကာင်ကီးှစ်ေကာင်၊ ေကာင်မကီးမှ 

ေမွးေသာ  ေကာင်ကေလးသုံးေကာင်အြပင ်  အြခားအိမ်သားဟူ၍ 

မရိှေချ။ ေကာင်ကေလးများမှာလည်း ကစားတတ်တန်ုးအရယ် ှစ်လ 

ေကျာ်ေကျာ်သာရှိကေသး၏။ 

အိမ်အသုံးအေဆာင်ဆို၍လည်းများစွာမရှိ။  ပက်လက်ကုလား 

ထိင်ုတစ်လုံး၊ ိုးိုးကလုားထိင်ုသုံးလုံး၊ စာေရးစားပဲွတစ်ခ၊ု စာအပ်ုတင် 

ေသာ စင်ကေလးတစ်ခ၊ု စာထည့ေ်သာ စာြခင်းတစ်လံုး၊ မမိေိကာလပ်ိ 

ေနစ်က မတ်ိေဆမွျားှင့ ်ေရာ၍ိက်ုထားေသာ ဓာတ်ပုသံုံးေလးပုသံာ 

ဧည့်ခန်းထဲ၌ရှိ၏။ 

အပ်ိခန်းတွင်ကား အဝတ်ေသတ ာတစ်လံုး၊ ဖနိပ်များထည့ေ်သာ 

ဖာတစ်လုံး၊ ေခါက်ခုတင်တစ်ခုှင့်  အိပ်ရာလိပ်၊ ေစာင်အစရှိေသာ 

အသုံးအေဆာင်များသာရှိ၏။ 

ထမင်းစားခန်းတွင်ကား စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်ဟူ၍မရှိ။ သစ်တုံး 

ကေလးှစ်တုံးေပ တွင် ပျ်ြပားတစ်ချပ်ခင်း၍ ထမင်းစားပွဲြပလုပ ်

ကာထား၏။    ထမင်းစားေသာက်ေသာအခါ  ကမ်းေပ တွင်ထိုင်၍ 

စားေလသည်။ 

ဤသို တစ်ေယာက်တည်း အိမ်အသုံးအေဆာင်အနည်းငယ်မ ၊ 

အေစခံတစ်ေယာက်ှစ်ေယာက်မ ှင့်     ေနထိုင်ရသည်ကိုမည်သ ူ

ှစ်သက်ပါအ့ံနည်း။ ေမာင်လူေအးမှာမူကား သူတကာက့ဲသုိ ခမ်းခမ်း 

နားနား ေနထိင်ုြခင်းကိမုှစ်သက်။ ယခလုက်ရိှ အသုံးအေဆာင်တိုပင် 

များေသးသည်ဟုထင်ကာ   ြဖတ်ပစ်ချင်ေသး၏။   လူထူးလူဆန်း 

တစ်ေယာက်ေပတည်း။  

တစ်ေနသ၌ ေမာင်လူေအး ုံးမှေစာေစာဆင်းလာခဲ့၏။ အိမ်သို 

ေရာက်လ င်  အေစခံြပင်ထားေသာ   ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ကိုေသာက်၊ 

ေဘာင်းဘီတိုှင့် ရှပ်အက   ျကီိုဝတ်၊   တုတ်ေကာက်တစ်ေချာင်းကို 

ကိုင်ကာ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းေြခတစ်ေလ ာက် ေလ ာက်၍လာခဲ့၏။ 

မိမိေလ ာက်၍လာေသာ  လမ်းတစ်ေလ ာက်တွင်    လူသူမရှိ၊ 

တိတ်ဆိတ်လျက်ေနေပ၏။ တစ်ရံတစ်ခါ ြမစ်ထဲတွင ်ငါးဖမ်းေနက 

ေသာ တငံါေလကှေလး တစ်စင်း၊ ှစ်စင်းကိ ုေတွြမင်ရ၏။ ေရစပ်တွင် 

ငါးကုိေစာင့်၍ စားေနကေသာ ဗျိင်းများကုိလည်းေကာင်း၊ တိန်ညင်း 

ငှက်များကုိလည်းေကာငး် ေတွြမင်ရ၏။ ကမ်းေြခတစ်ေလ ာက်တွင် 

စိုက်ထားေသာ ေြပာင်းခင်း၊ ပဲခင်းတို စိမ်းစိမ်းစိုစိုေနသည်ကိ ုြမင်ရ 

သည်ကိုပင ်စိတ်ရ င်လန်းလျက်ေန၏။ 

ထုိခဏတွင် ေလာကကီးကုိ လံုးလံုးေမ့လျက်ေနပီးလ င် ေလာက 

၏အပြဖစ်ေသာေနရာသုိ ေရာက်ေနသက့ဲသုိ ထင်မှတ်မေိပ၏။ ဤသို 

ရ င်လန်းလျက်ေနသည့အ်ထတွဲင် စတ်ိအတွင်း၌ ဟာတာတာ ြဖစ်၍ေန 

၏။ တစ်စုံတစ်ခုမှာ မြပည့်စုံသကဲ့သို ြဖစ်ေနေပ၏။ လွမ်းသလိုလို 

ဘာလိုလို၊ ဘယ်လိုေနမှန်းမသိ ြဖစ်ေနေပ၏။ ဤသိုြဖစ်ပီး စ်းစား 

ရင်းပင ်အိမ်သိုြပန်လာခဲ့ေလသတည်း။ 

အိမ်သိုေမှာင်မှြပန်ေရာက်၏။      အိမ်သိုေရာက ်   ေရမိုးချိး၊ 

ထမင်းဟင်းစားေသာက်ပီးလ င်  အိမ်ေရှအြပင်ဘက်ဝရန်တာတွင ်

ပက်လက်ကုလားထိုင်ကိုထုတ်ကာ  ထိုင်ပီးလ င်  အတွင်းဘက်မှ 

ထွက်ေနေသာ မီးေရာင်၌ ေနခင်းကေရာက်လာေသာ  သတင်းစာ 

တစ်ေစာင်ကိ ုဖတ်၍ေန၏။ 

လဆန်း ၁၀ ရက်ေနညြဖစ်ေသာေကာင့ ် လသာလျက်ေန၏။ 

အမမဲြပတ်စီးဆင်းလျက်ေနေသာ ဧရာဝတြီမစ်ေပ သို လေရာင်ကျေန 

ေသာေကာင့် ြမစ်တစ်ခုလံုး အေရာင်ေတာက်လျက်ေနေပ၏။ ည့ဦ်းယ ံ

ြဖစ်ေသာေကာင့်လည်း   ေလညင်းက   တိုက်ခတ်လျက်ေန၏။ 

အနီးအနားရိှ သစ်ပင်တိုမှ ပရုစ်အစရိှေသာ ပိုးမ ားတိုကလည်း ြမးထူး 

ေအာ်ဟစ်ေနက၏။ အိမ်ေရှ တမာပင်ေပ တွင်လည်း ဒီးဒုတ်တစ်ေကာင် 

သည် တစ်မိနစ်တွင်တစ်ကိမ်  မှန်မှန်ြမည်လျက်ေန၏။ အိမ်တွင် 

ေပါက်ဖွားကေသာ ေကာင်ကေလးသံုးေကာင်မှာလည်း ကျလျက်ေန 

ေသာ လုံချည်စကိုဆွဲကာ ကစားေနကေလသတည်း။ 

ေမာင်လူေအးလည်း  သတင်းစာကို   တစ်ရက်ပီးတစ်ရက ်

လှန်ကာလှန်ကာဖတ်လျက်ေန၏။    အတန်ကာလ င်   မိတ်ေဆွ 

ေမာင်ေသာင်းေဖ ထမ်ိးြမားေကာင်းကိ ုေတွြမင်ရ၏။ ဤအေကာင်းကိ ု

ဆံုးေအာင်ဖတ်ပီးေနာက် သတင်းစာကုိ ကမ်းေပ သို ပစ်ချလုိက်၏။ 

မမိရှိပ်အက   ျအီတ်ိထမှဲ ပိက်ုဆှံစ်ြပားကိထုတ်ုကာ ေမးေစတွ့င်ေပါက် 

လျက်ေနေသာ မုတ်ဆိတ်ေမွးအတုိကေလးများကုိ ညပ်ကာညပ်ကာ 

 တ်လျက်ေန၏။ မျက်ှာကား ကယ်ေတွအစုံြဖင့ ်ထွန်းလင်းလျက ်

ေနေသာ ေကာင်းကင်သိုေမာ့ေန၏။ သိုရာတွင် ေမာင်လူေအးမျက်စ ိ

ထဲ၌ကား   လကိုလည်း မြမင်၊    ကယ်အေပါင်းကိုလည်း  မြမင်၊ 

မိုးေကာင်းကင်ကိုလည်း မြမင်။ ဘာကို စ်းစား၍ေနပါသနည်း။ 

မိတ်ေဆွ ေမာင်ေသာင်းေဖမှာ ထိမ်းြမားပီးေပပီ။ မိမိလည်း 

အချန်ိတန်၍ အရယ်ေရာက်ေပပီ။ အရယ်ေရာက်ံုမ မက အရယ်ပင် 

လွန်ပီဟူ၍ဆိုသူများက ဆိုကေလသည်။ မိန်းမယူလ င် အဘယ်သို 

ေသာ မိန်းမမျိးကိုယူရအံ့နည်း။ 

ဦးဘုိးေသာင်း၏သမီး မလှတင်သည် ုပ်ရည်ူပကာယ အလွန် 

လှပေသာ မန်ိးကေလးြဖစ်၏။ အသက်လည်းငယ်၏။ ချစ်စဖွယ်လည်း 

ေကာင်း၏။ သိုေသာ် ဦးဘိုးေသာင်း၌ ပိက်ုဆတံစ်ြပားမ မရိှ။ မမိကိပင် 

စိန်နားကပ်၊ စိန်လက်ေကာက်၊ စိန်ကယ်သီးတိုကို ဝယ်ေပးရမည ်

ြဖစ်ေချသည်။ မဝတ်ချင်လ င်ေကာင်း၏။ မဝတ်ချင်မှာလည်း မဟတ်ု။ 

မန်ိးမဟကူ ဝတ်ချင်သူချည်းြဖစ်ေလသည်။ တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် 

ဂုဏ်ပိင်ေနသူများြဖစ်က၏။   စိန်ဝတ်ချင်ုံမ မက ေမာ်ေတာ်ကား 

စီးချင်ေပဦးမည်။ အိမ်ကိုလည်း ခမ်းခမ်းနားနားဆင်ချင်ေပဦးမည်။ 

မမိရိေသာလခမှာလည်း များလှသည်မဆိုိင်ု။ ထိလုခှင့ ်ေလာက်ိင်ု 

ရန် အေကာင်းအြမင်။ “ေအးေစလိုလို တရားနာ၊ ပူဇာစအကျိး” 

ဆိေုသာစကားကဲသ့ို မေအးရသည့အ်ြပင် မယားအတွက်၊ သားအတွက် 

ပူပင်စရာေတ ွများလာရန်အေကာင်းရှိ၏။    ဤသို အပူအပင်ေတွ 

များလာရသည်ထက်    ယခုလို   လူပျိကီးလုပ်ေနရသည်ကပင ်

ေကာင်းေသး၏။ 

ဦးေရ ဘိုးကား အလွန်ချမ်းသာက ယ်ဝေသာ ေြမပိင်ုရှင်ကီးတစ်ဦး 

ြဖစ်ေလသည်။ သားသမီးဆုိ၍လည်း မစုိးခင်တစ်ေယာက်တည်းသာ 

ရှိ၏။ ဥစ ာပစ ည်းအတွက် အနည်းငယ်မ  စိုးရိမ်ရန်မရှိ။ စိတ်ေအး 

လက်ေအးှင့ ်လပ်ုကိင်ုစားေသာက်ုရိှံေလသည်။ သိုေသာ် မစိုးခင်မှာ 

အလွန်အုပ်ဆုိးသည်ဟု ကားရ၏။ ဤသို အပ်ုဆိုးေသာ မယားှင့် 

အတူတူ ပဲွလမ်းသဘင်သုိ ယှ်တဲွ၍သွားမည်ဆုိလ င် သူတကာ ကဲ့ရဲ 

စရာအေကာင်းြမင်၏။ ေမာင်လူေအးမှာ ေငွမက်ေသာ သိုက်သမား 

ပါကလားဟူ၍ဆိုမည်ကို   စိုးရိမ်ရန်အေကာင်းလည်းရှိေလသည်။ 

သူတကာကဲ့ရဲမည်ကိ ုမစိုးရိမ်ရေစကာမ ူေကးေငွေပါများ က ယ်ဝ 

သူ၏သမီးြဖစ်ေသာေကာင့် မိမိအေပ ၌ မယားက အုိင်ကျင့်မည်ကုိ 

လည်း စိုးရမ်ိရန်ရိှေသး၏။ မမိဩိဇာမရိှ၊ မယား၏သဇာပ ဲလ မ်းမိုးမည် 

ကိုလည်း စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်မိ၏။ 

ဝန်ေထာက် ဦးေသာ်တာ၏ သမီး မခင်လတ်မှာ ပ်ုလည်းသင့တ်င့ ်

၏။ ဦးေသာ်တာမှာလည်း ေကးေငွအေတာ်အတန်ေပါများ၏။ သိုရာ 

တွင် ဝန်ေထာက်ကေတာ်ကီး မေရ မှာ အလွန်စက်အလှည့ေ်ကာင်းသည် 

ဟု ေကျာ်ကားေလသည်။ သူသမီးကိုယူလ င် သူစက်အလှည့်ကိုခံရ 

မည်ကား မလွဲတည်း။  

သူေဌးဦးက ယ်၏သမီး  မလှတင်မှာ ုပ်လည်းေချာ၊ သေဘာ 

လည်းေကာင်း၊ အေြပာလည်းပါ၏။ ဆိုစရာမရှိပီ။ သိုေသာ ်မလှတင် 

၏အစ်ကို ေမာင်တင်ေမာင်မှာ အလွန်ရမ်းကားေသာ အရက်သမား 

ြဖစ်၏။ အေပျာ်အပါးလိုက်ပီးလ င် သူတကာှင့်လည်း မသင့်မတင့ ်

ြဖစ်၏။ ဤလူမျိးှင့် ေယာက်ဖေတာ်ရလ င် ေနရာမကျ။ 

စက်သေူဌး ဦးဒါလ၏ီသမီး မေသာင်းတင်မှာ အလွန်ေတာ်သည် 

ဟ၍ူ သတင်းကားရေလသည်။ ဥစ ာေပါ၊ သေဘာေကာင်း၊ အေြပာပါ၊ 

ုပ်လည်းေချာ၊ အလွန်ပင် သင့်တင့်လှေပ၏။ သိုေသာ် ဦးဒါလီသည် 

မမိမိယားကီး ေသဆုံးပီးေနာက် များမကာမ ီမယားငယ်တစ်ေယာက် 

ယ၏ူ။ ထိမုယားမှာ မမိသိမီး မေသာင်းတင်ထက်ပင် သုံးှစ်ငယ်ေသး 

သည်ဟု ကားရ၏။ ဤသို မယားငယ်ငယ်ေလးကိ ု   ယူထားေသာ 

အဘိုးကီးအား ေယာက မေတာ်၍ ေနရာမကျ။ 

ပဲွကေတာ်ကီး ေဒ သန်ိးေမမှာ မမိေိယာက်ျားဆုံးသွားပီးေနာက် 

ပစ ည်းအေြမာက်အြမားှင့ ်သမီးကေလးတစ်ေယာက်သာ ကျန်ရစ်ခဲ ့

၏။ သမီးေရာ မေအပါ သေဘာလည်းေကာင်း၏။ သတူကာကိလုည်း 

ချစ်ခင်တတ်၏။ အရပ်ှင့လ်ည်း သင့တ်င့၏်။ ေြပာစရာဘာတစ်ခမုရိှ၊ 

မေအးကည်ကေလးှင့်ရလ င ်ေနရာကျပီ။ သိုေသာ ်ေဒ သိန်းေမ၏ 

ေဆွမျိးတိုမှာ အလွန် တ်သီးေကာင်း ဓားထက်သည့်အြပင ် အမျိး 

လည်း ေကာင်းေကာင်းမသန်ဟ ုတီးတိုးစကားေြပာသံကားရ၏။ 

ဤသို ေတွးေတာစ်းစားေနသည်အတွင်း မိုးေကာင်းကင်တွင ်

တိမ်တိုက်ကီးသည ်အေနာက်ဘက်မှတက်၍လာပီးလ င် လမင်းကို 

ဖုံးကွယ်လိုက်၏။ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငှက်ခတ်သွားေသာ အသံကို 

ခပ်မှန်မှန်ကားရ၏။ အိမ်ေရှ တမာပင်အထက်မှ ဒီးဒုတ်မှာလည်း 

တစ်မိနစ်တစ်ကိမ် အစ်အတုိင်း မှန်မှန်ပင်ြမည်လျက်ရိှေနေသး၏။ 

ေတာင်ဘက်ရိှ နယ်ပိင်ုဝန်ေထာက် အမ်ိမှာလည်း “ဦးကလန်ိသခီျင်း” 

ဓာတ်ြပားဖွင့ေ်နသည်ကိ ုသဲသ့ဲက့ေလး ကားေနရ၏။ ထိအုသမံျားသည် 

ေမာင်လူေအး၏   စိတ်ထဲတွင်   ေဝး၍ေဝး၍  သွားကေလကုန်၏။ 

အတန်ကာလ င် လုံးလုံးပင်ေပျာက်၍သွားက၏။ ေမာင်လေူအးလည်း 

ပက်လက်ကလုားထိင်ုေပ တွင် တ ှး ှးှင့ ်အိပ်ေပျာ်လျက်ေနေတာ့ 

သည်။ 

ဤစည်းစိမ်ထက ်အဘယ်စည်းစိမ ်သာိုင်ပါအံ့နည်း။ 

၁၉၃၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ဂ ေလာက။



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း” 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုဇိတာ (၇)လမ်း၊ 

(၆)ထပ်တုိက် (ပ မထပ်/ B)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၉ ေပ x ၅၄ ေပ)၊ အမှတ်(၈၄၈) ဟု 
ေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ၎င်းေနအမ်ိတိက်ုခန်းှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း [၁၄/မမက(ုိင်)၀၁၀၂၅၆]မှ 
ပိုင်ဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှခ့ဲပီး တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ အအိိဖိး [၁၀/မလမ(ိင်ု) 
၁၈၃၄၁၆]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူ 
ပိုင်ရှင် ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း [၁၄/မမက(ိုင်)၀၁၀၂၅၆]ထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ အိမွန်ခိုင်ေဒ အိမွန်ခိုင်

(LL.B, D.B.L, D.I.L)(LL.B, D.B.L, D.I.L)
DL.(101), IP LAW (WIPO, SWITZERLAND)DL.(101), IP LAW (WIPO, SWITZERLAND)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၃)
အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း-၉၀၂၊ (၉လ ာ) MAC Towerအမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း-၉၀၂၊ (၉လ ာ) MAC Tower

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၂၈၉၇၇၃၊ ၀၉- ၇၉၅၁၈၈၉၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၂၈၉၇၇၃၊ ၀၉- ၇၉၅၁၈၈၉၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိ၊  ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊  ၁၆/

ေညာင်ပင်ကီးစရုပ်၊ ေြမဧရယိာ ( ) ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်-ပ-၂၁၁(ေအ)) ဦးသန်းထွဋ် အဖအမည် 
ဦးစံေမာင် [၁၄/ကကန(ိုင်)၀၀၂၇၄၉] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို ဦးဟန်ဝင်းေအာင ်
အဖအမည် ဦးစိန်ဝင်းေအာင ်[၉/မနမ(ိုင်)၀၀၂၃၂၆]မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်း
အဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံးကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိ 
ဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
ဝယယူ်သူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 
ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား 
အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိ၊  ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၆/ 

ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ ေြမဧရိယာ(      ) ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၁၄၆ A) ဦးလှတိုး အဖအမည်၊ 
ဦးသန်းေဖ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၄၃၆၈]  အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ု  ဦးဟန်ဝင်းေအာင်၊ 
အဖအမည်၊ ဦးစိန်ဝင်းေအာင ်[၉/မနမ(ိုင်)၀၀၂၃၂၆] မှ ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားုံးကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊  ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိ 
ဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား 
အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိ၊   ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၆/ 

ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊   ေြမဧရိယာ(      ) ဧက၊    ေြမကွက်အမှတ ် (ပ-၂၆၀ ေအ)၊  ဦးမင်းထွန်း 
[၅/ကလတ(ိုင်)၀၆၉၀၄၅] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ု ဦးဟန်ဝင်းေအာင ် အဖအမည်၊ 
ဦးစိန်ဝင်းေအာင် [၉/မနမ(ုိင်)၀၀၂၃၂၆]မှ ေြမေပးမိန်မရူင်း၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
မူရင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သူတရားုံးကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊  ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊  
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊  ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခံ 
ကတြိပချက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ 
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ပန်းလ  င်၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၁၂၄/၂၊ ဧရယိာ (၀.၂၄၇)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်၊ အမည်ေပါက်မှာ ေဒ ဇာြခည်တင် 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ် (၁၉၄၆/၂၀၂၁)၊ ေနစဲွ (၂၂-၆-၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ေဝါင်ကျံးပိန်း(ခ)ဦးေဇာ်ြမင့် [၁၂/
ပဘတ(ဧည့်) ၀၀၀၆၂၂]၊   ေဒ မိုးသက်ခိုင ် [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၄၆၉၄၉]  အမည်သို 
ေြပာင်းလခွဲင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထား 
(မူရင်း)အြပည့်အစုံတင်ြပ၍    ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ  (၇)ရက်အတွင်း ဤဌာနသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။                  ေြမတိုင်းှင့် ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲေြမတိုင်းှင့ ်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

 MNL အမှတ်ေပးမှ

ပဲွစ်(၁)တွင်  အုိင်ရခ့ဲသည့်အသင်းများအနက် ရန်ကုန်ှင့် ရတနာပံုအသင်းတုိ ထိပ်တုိက် 

ေတွဆုံေနပီး MNL ပိင်ပွဲစတင်ကတည်းက ပိင်ဘက်များြဖစ်ခဲ့သည် ့အသင်းှစ်သင်း၏ 

ထိပ်တိုက်ေတွဆုံမ ကိုလည်း ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဟံသာဝတီအသင်းသည ်မဟာ 

အသင်းှင့် ေတွဆုေံနသြဖင့် ိင်ုပဲွထပ်မရံယူိင်ုဖွယ်ရိှေနပီး လက်ရိှချန်ပယီ ံရှမ်းယူိက်ုတက် 

အသင်းမှာလည်း တန်းတက် GFA အသင်းကိ ုထပ်မံေကျာ်ြဖတ်ိုင်ဖွယ်ရှိေနသည်။ 

 ံးပွဲ ကံ

ပဲွစ်(၂)တွင်လည်း အသင်းများ၏ ပံုမှန်ေြခစွမ်းကုိ ခန်မှန်းရခက်ခဲုိင်ပီး အုိင်ရထား 

သည့်အသင်းများ၏  ိုင်ပွဲဆက်ေရးကိးပမ်းမ ှင့်  ံးပွဲ ကံေတွထားသည့်အသင်းများ၏ 

ိင်ုပဲွရရိှေရး န်ုးကန်မ များေကာင့် မထင်မှတ်သည့်ရလဒ်များလည်း ထွက်ေပ လာိင်ုသည်။

ပဲွစ်(၁)တွင် ရတနာပု၊ံ ရှမ်းယူိက်ုတက်၊ အားကာသပိ ံ၊ ဟသံာဝတှီင့် ရန်ကန်ုအသင်း 

တို ိင်ုပဲွရခဲ့ပီး ရခိင်ု၊ ြမဝတ၊ီ ဧရာဝတ၊ီ GFA ှင့် မဟာယူုိက်တက်အသင်းတို  ံးပဲွကံေတွခဲ ့

သည်။  

ကိုညီေလး

ြပင်သစ်ပထမတန်းကလပ် ပီအက်စ်ဂျ ီ

အသင်းဟာ   ေပ တိုအသင်းကွင်းလယ ်

ကစားသမား ဗီတင်ဟာကို ေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင် ၃၄ သန်း(ယူိုသန်း ၄၀)နဲ  

ေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၂၂ ပွဲပါဝင်

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဟာ ကွင်းလယ ်

ကစားသမား     ဗီတင်ဟာကိ ု   ငါးှစ် 

သက်တမ်းရှ ိ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုကာ 

ေခ ယူခဲ့တာြဖစ်ပီး   ဗီတင်ဟာအေနနဲ  

၂၀၂၀-၂၀၂၁    ေဘာလုံးရာသီအတွင်းက 

ဝုလ်ဗက်အသင်းမှာ    အငှားစာချပ်နဲ  

သွားေရာက်ကစားခဲ့တာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗတီင်ဟာအေနနဲ 

ဝုလ်ဗက်အသင်းနဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း 

၂၂ ပဲွပါဝင်ကစားေပးခ့ဲရာမှာ သွင်းဂုိးတစ် 

ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗီတင်ဟာ 

ဟာ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေဘာလုံးရာသ ီ

မှာေတာ့   ေပ တိုအသင်းဆီ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှခဲ့ပီး ေပ တိအုသင်းနဲအတ ူပဲွစ် 

စုစုေပါင်း   ၄၇ ပဲွ    ပါဝင်ကစားေပးခ့ဲကာ  

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၁

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပသည့် ၂၀၂၂ အာဆီယ ံယ-ူ၁၉ 

ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ အပ်ုစပုထမေနကိ ုဇလူိင်ု ၂ ရက် (ယေန)တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာအသင်းသည ်ဘူိုင်းအသင်းှင် ့စတင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

အပ်ုစပုထမေနအြဖစ် အပ်ုစ(ုက) သုံးပဲွကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ယေန ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင်  ြမန်မာှင့်  ဘူိုင်း၊ ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် ထိုင်းှင့် ဖိလစ်ပိုင်၊ 

ည ၈ နာရီတွင် ဗီယက်နမ်ှင့် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းပိင်ပဲွတွင် ပိင်ပဲွဝင်အသင်း ၁၁ သင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး အုပ်စု 

(က)တွင ်အင်ဒိုနီးရှား၊  ြမန်မာ၊  ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဘူိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အုပ်စ(ုခ)တွင် 

မေလးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ တီေမာှင့် လာအိုအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစကုျပ်အတွင်း ကျေရာက်ေနသည်။ အဖွင့ပဲွ်စ်တွင် ဘူိင်ုး 

အသင်းှင့်ကစားရမည်ြဖစ်ပီး အုိင်သံုးမှတ်ှင့် ဂုိးများများသွင်းယူထားုိင်ရန် လုိအပ် 

ေနသည်။ ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့ ်ေနာက်တစ်ဆင့် တက်ေရာက်ိုင်ရန ်ဗီယက်နမ်၊ 

ထိုင်း၊  အင်ဒိုနီးရှားတိုှင့်  ပွဲစ်များမှာ  အေရးကီးေသာ်လည်း ဘူိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်

တိုှင့်ပွဲများတွင်လည်း အမှားအယွင်းမရှ ိအမှတ်ြပည့်ရယူထားိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

ယင်းပိင်ပွဲတွင ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် အုပ်စ(ုက) အသင်းများအတွက ်ပွဲကိ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇူလိုင် ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ 

အင်ဒိုနီးရှား၊  ဖိလစ်ပိုင်ှင် ့ဘူိုင်းအသင်းတိုမ ှနည်းြပများ တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

ြမနမ်ာယူ–၁၉ အသင်းနည်းြပချပ် ဦးစုိးြမတ်မင်းက “က န်ေတာ်တုိအသင်းဟာ ဒီပိင်ပွဲ 

အတွက် ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ချန်ိ ကုိးပတ်ရခ့ဲပါတယ်။ အုပ်စု(က)ဟာ အသင်းေကာင်းေတနွဲ  

ရင်ဆိုင်ရမှာြဖစ်တယ်။ ဒါေပမဲ့ အေကာင်းဆုံးယှ်ပိင်သွားမှာပါ”ဟု ေြပာသည်။

 ကိုညီေလး

ေရတာရှည ်   ဇူလိုင်   ၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ  သေြပတန်းေကျးရာ ကွင်းအမှတ ်၆၄၈ ရှိ ေတာင်သူ 

ဦးပ၏ု  လယ်ေြမသံုးဧကတွင်  အထွက်ေကာင်းမျိးသန်  GW-11 

စပါးမျိးအား အေစ့ချကိရိယာြဖင် ့စိုက်ပျိးြခင်းကွင်းသုပ်ြပပွ ဲ

ကို ယေနနံနက်ပိုင်း၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ အခမ်းအနားသို ေတာင်ငူခိုင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှး ဦးြမတ်မင်းေထွး၊  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးဥက ာသန်းှင့် တာဝန်ရိှသမူျား၊ ေဒသခေံတာင်သ ူ

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ေတာင်သူများ    မိုးစပါးစိုက်ပျိးရာတွင ်  တစ်ဧကလ င် 

မျိးစပါးတစ်တင်းခွဲမှ     ှစ်တင်း န်းကဲပက်ကသည့်အခါ 

စိုက်ဧကအနည်းအများေပ မူတည်၍ မျိးကုန်ကျမ စရိတ်များ 

ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။     ယခုကဲ့သို     အေစ့ချကိရိယာြဖင် ့

စိုက်ပျိးရာ တစ်ဧကစပါးမျိးရှစ်ြပည်သာ ကုန်ကျသည့်အြပင ်  

မျိးကုန်ကျစရိတ ်များစွာသက်သာသည်ကိ ုေတွရသည်။ 

မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင့် စုိက်ပျိးြခင်းသည် မျိးေစ့ဖုိးကုန်ကျ 

မ သက်သာြခင်း၊ အတန်းလိက်ုစိက်ုပျိးြခင်း ြဖစ်၍ ပိုးမ ားေရာဂါ၊ 

ေပါင်းြမက်များအလွယ်တက ူရှင်းလင်းိုင်ြခင်း၊ ေရ၊ ေနေရာင် 

ြခည်ှင့် ေလကိ ုအပင်မှေကာင်းစွာရရိှြခင်း၊  အြမစ်များကီးထွား 

ဖံွဖိးမ ြမန်ပီး ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းှင့် ေရဒဏ်ကိ ုခံိင်ုရည်ရိှြခင်း၊ 

အသုံးြပေြမဩဇာ၏ အကျိးသက်ေရာက်ိင်ုစွမ်း ပိမုိုကာြမင့်ေစ 

ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများ ပိုမိုရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။                                                       

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေပ တိုကွင်းလယ်ကစားသမား ဗီတင်ဟာကို

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းက ေပါင် ၃၄ သန်းြဖင့် ေခ ယူ

ေပ တူဂီ     ြပည်တွင်းဖလားှစ်လုံးကိ ု

ရယူေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဟာ ူိုမန်ဒက်စ် 

ကို  စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူခဲ့ပီးြဖစ်တာ 

ေကာင့် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗီတင်ဟာ 

ဟာ    ယခုေွရာသီ  အေြပာင်းအေရ  

ကာလအတွင်းမှာ  ပီအက်စ်ဂျအီသင်း 

ေခ ယူခဲ့တဲ့ ဒုတိယေြမာက်ကစားသမား 

လည်း ြဖစ်လာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ပအီက်စ်ဂျအီသင်းဟာ ဘယ်ေနာက်ခ ံ

ကစားသမား      ူိုမန်ဒက်စ်ကိုေတာ့ 

ေပ တူဂီကလပ်စပုိတင်းလစ ဘွန်းအသင်း 

ဆီကေန   ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၄ 

သန်းနဲ  စာချပ်ချပ်ဆိေုခ ယခူဲတ့ာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲအြဖစ် 

ြမန်မာှင့် ဘူိုင်း ယေနကစားမည်

GW-11 အထွက်ေကာင်းမျိးစပါး အေစ့ချကိရိယာြဖင့် စိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

စာအုပ်စာေပ လူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ လူေနရပ် 

ကွက်အမှတ်(၄)၊ သလီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၅/က)၊ ေဒ ရရီဝီင်း အမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 
တည်ရိှေသာ အကျယ်အဝန်းေပ (၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံအလင်ပါ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုဂရန်အမည်ေပါက်မသိားစဝုင်များ၏ သေဘာတညူသီြဖင့ ်မသိားစဝုင်ြဖစ်သ ူဦးလှ 
ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၅၁၃၃]က အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမတ် 
နန်းေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၁၁၉၈]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းေကး 
တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အဆိပုါအမ်ိခေံြမကွက်၏ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို   ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(ယူအီး-၁)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ယူအီး-၁)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၁x၆၀)ေပ၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ (၂၄၆၀)စတုရန်းေပရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း 

မိနယ်)၊ ယူအီး-၁ ရပ်ကွက်၊ သခင်ခင်ေဇာ် (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၅)ဟုေခ တွင် 

ေသာ ရန်ကုန်မိစည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ  

ဌာနတွင် ေဒ မိမိေဇာ် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၂၇၈၉] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 

ေရာင်းချသ ူဦးေကျာ်စွာမိုး [၁/ဝမန(ိုင်)၀၀၁၄၉၄] မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ် 

အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် ၎င်းထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက် လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 

စာရက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင် ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းလွင်ှင့် ေဒ သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသန်းလွင်ှင့် ေဒ သ ာေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမိုးြမင့်ရန်ေအာင် (LL.B)ဦးမိုးြမင့်ရန်ေအာင ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၂၆၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၂၆၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၁၈၄၆၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၁၈၄၆၃

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၂၊ ေအာင်ရတနာ (၁၃)လမ်း၊ ဦးေဇာ်မင်းဦး အမည်ေပါက်သည့ ်
ပါမစ်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် (ေပ၃၅x ေပ၅၀) အနက်မှ ေြမကွက်ကုိ မျက်ှာမူလ င် 
ညာဘက်ြခမ်း တရားဝင်မခွဲရေသးေသာ ေြမအကျယ် (၂၀ေပx၅၀ေပ) ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ ေဒ ခက်ခက်မိုးဦး [၁၂/
ဒဂမ(ုိင်)၀၃၄၃၇၇]မှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 
သြဖင့် ေဒ ဇီဇဝါ [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၂၉၈၂]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း ဆက် 
သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကစိ ကိ ုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇီဇဝါ၏  န်ကားချက်အရ-ေဒ ဇီဇဝါ၏  န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဟန်နီထွန်း (LL.B)ေဒ ဟန်နီထွန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)
အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉- ၅၀၅၄၁၂၆

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 အဖ ဦးညီညီေအးဝင်း၏ သမီး 

ြပည်မိ P.E.C ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်း 

ေကျာင်း Grade -11 (B) မှ မချစ်ချစ် 

ချိညီအား  “မဝင်းလက်ေရ ရည်” 

ဟုေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ အမှတ်(၆၄၄) 

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်းအလျား     xအနံ၁၂၀ေပရှိ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ 
ေနအိမ်အေဆာက်အဦ(၂)လုံး၊ ဂိုေဒါင် (၁)လုံးတိုသည် ဖခင်ဦးစံသိန်းှင့် မိခင ်
ေဒ ခင်မိင်တို ကွယ်လွန်သွားကပီးေနာက် သား/သမီးများြဖစ်ကသည့် (၁) 
ဦးမျိးေဆွ၊ (၂) ေဒ သန်းသန်းေအး၊ (၃) ေဒ ဇင်မာစိုး၊ (၄) ေဒ သက်သက်လွင်၊ 
(၅) ကုိဝင်းဗုိလ်ဗုိလ်တုိက ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံ ပုိင်ဆုိင် 
လျက်ရှိကပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမ၊ အေဆာက်အဦတိုှင့် ပတ်သက်၍ အေမွဆိုင် 
ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ(၅)ဦးတို၏ တရားဝင် အတိအလင်းသေဘာတူခွင့်ြပချက ်
မရရှိဘဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း 
ြခင်းများ မြပလပ်ုကပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုပါက ြပလပ်ုသတူို၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သန်း                ဦးထွန်းထွန်းသာဦးေကျာ်သန်း                ဦးထွန်းထွန်းသာ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၉၉၀၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၉၉၀၅)

တိုက်(စီ/၁၁)၊ အခန်း(၉၀၆)၊ (၉-လ ာ)၊ မင်းဓမ ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ ပါရမီလမ်း၊ တိုက်(စီ/၁၁)၊ အခန်း(၉၀၆)၊ (၉-လ ာ)၊ မင်းဓမ ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ ပါရမီလမ်း၊ 
(၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၇၉၂၅၁၃၀၃၈၊ ၀၉- ၄၀၁၈၈၂၀၀၇၊ ၀၉-၇၃၁၂၄၀၇၄ဖုန်း-၀၉- ၇၉၂၅၁၃၀၃၈၊ ၀၉- ၄၀၁၈၈၂၀၀၇၊ ၀၉-၇၃၁၂၄၀၇၄

၅၈'
၆၅'

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်၇၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၄)၊ ဘုရားေလးလမ်း၊ ေမှာ်စက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ဦးအုန်းွန်  အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမအား ပါမစ်မရူင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်/ ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊  ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်ှင့ ်အမည်ေပါက်ထမှံ ဝယ်ယထူားေသာ ၁၅-၁-၂၀၁၂ ရက်စဲွပါ အေရာင်း 

အဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်တုိ တင်ြပ၍ ဝယ်ယသူ ူဦးတင်ဝင်း[၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၁၀၇၆] ှင့ ်ေဒ န ီ

[၁၂/ဒလန(ြပ)၀၀၀၃၆၄] တိုမှ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ဂရန်သစ် ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန် 

ရိှပါက  တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။                              

          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)          ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ        မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd ၏MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd ၏

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ 

တက သိုလ်ရိပ်မွန်ကွန်ဒိုဘီ၊ အမှတ်-၁၀၇/၁၀၈(ပထမထပ်)တွင်  ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားရှ ိ

ေသာ MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd ၏ ဒါိုက်တာေဒ လွင်မာဦး၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သတိေပးေကညာပါသည-်

MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd သည် မိမိတို၏လုပ်ငန်းကို    

ေကာင်းေသာ အမည်သတင်းြဖင့် စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ ကုမ ဏီကီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အထူးသြဖင့ ်ကမု ဏသီို ကန်ုပစ ည်းများေပးသွင်းြခင်း၊ ကမု ဏမှီေန၍ ြဖန်ြဖးြခင်း 

ှင့် ေငွေပးေငွယူကိစ များကို ဌာနခွဲအသီးသီးထားရှိလျက် အြပန်အလှန်စိစစ်မ ြဖင့ ်    

စနစ်တကျစမီခံန်ခဲွလျက်ရိှေသာ ကမု ဏြီဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါကစိ ရပ်များအတွက် မည်သ ူ

တစ်ဦးတစ်ဖွဲကိုမ   တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ ေအးဂျင့်၊ 

ဝန်ေဆာင်မ အဖွဲအြဖစ ်တာဝန်ေပးခန်အပ်ထားြခင်းလုံးဝမရှိပါ။

အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd သို ပစ ည်း 

များေပးသွင်းခွင့ ်အြမန်ရရိှေရးေဆာင်ရက်ေပးမည်ဟဆုိေုြပာဆိကုာ       ကမု ဏတီချိထမှံ 

ဝန်ေဆာင်ခများ ေတာင်းခရံယခူဲေ့ကာင်းကားသရိသြဖင့ ်ကမု ဏမှီ ေရှေနေရှရပ်များြဖင့ ်

အေကာင်းကားစာ ထုတ်ဆင့်သတိေပးတားြမစ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

မည်သူမဆုိ MEDICARE HEALTH AND BEAUTY Co.,Ltd ၏ လုပ်ငန်း၊ ေကာင်း 

ေသာ အမည်သတင်းတိုကိ ုတစ်နည်းနည်းထခိိက်ုနစ်နာ၊ ပုရံပ်ိကျဆင်းေစမည့ ်လပ်ုေဆာင် 

မ များ လုံးဝမြပလပ်ုကရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါက ရာဇဝတ်ေကာင်း၊ တရားမေကာင်း ဥပေဒ 

များအရ ထိေရာက်စွာအေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)                      ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂)                      ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)

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

ဦးမျိးသိန်းေ  း(စ်-၁၃၉၃၃)ဦးမျိးသိန်းေ  း(စ်-၁၃၉၃၃)

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.P.LLL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.P.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
သာယာဝတခီိင်ု၊ ဇီးကန်ုးမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(မိမ) GRADE(2)မှ မဝင်း 
ဝင်းခိုင်ှင့ ် GRADE(7)မှ  မမိုးမိုး 
ခိင်ုတို၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဝင်းြမင့ ်
[၁၂/တကန(ိုင်)၂၃၃၄၃၇]   ြဖစ်ပါ 
သည်။

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမု ံ

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၃)တွင် 

တရား လ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ လ  င်ဝင်း 

ထွဋ်၏  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန်    ေကညာြခင်း 

ေကာ်ြငာတွင်  ေဒ ဇင်မကီိသုက် [၁၀/

ဟသတ(ိုင်)၂၃၇၅၆၄]အစား  [၁၄/

ဟသတ(ိုင်)၂၃၇၅၆၄]ဟု  ြပင်ဆင ်

ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၆.စီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇    
အက်ဖ်/၃-၂၊ (၀.၀၃၁)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်-၁၃၅စီ/၂၊ သံလွင် 
လမ်းသွယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မဥမ ာသိန်း 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၈၃၀၇]၊ မသူဇာသိန်း 
[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၃၃၁၀၁] အမည်ေပါက် 
ေြမပိင်ုေြမ(မစိက်ုပျိးေြမ)ေြမအား အမည် 
ေပါက်များြဖစ်ကသည့ ်  ေဒ ဥမ ာသိန်း၊ 
ေဒ သူဇာသိန်းတိုက   အမည်ေပါက ်
စာချပ်ြဖစ်သည့် ေမတ ာြဖင့် အပိုင်ေပး
အပ်ြခင်းစာချပ်အမှတ်-၁၁၈၆/ ၂၀၁၂(၅-
၃-၂၀၁၂)လက်ခံမှန်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ ကန်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း 
ေြမတိုင်း Obj တိုကိုတင်ြပ၍ ေြမတိုင်း 
ေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင ်ခိုင်လုံ 
ေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ ်ေန မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၀၆၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၁၀၆၈၊ မဟာဗ လလမ်း၊(၄၄)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ အမာရီ(HZA-၁၉၈၂၈၆) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား ေဒ မိုးမိုးေအးမှ  တရားလိြုပလပ်ု၍ ေဒ အမာရပီါ(၄)ဦးအေပ  
တရားပိင်ထားကာ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၂၉/ 
၂၀၂၁ြဖင့ ်“ပဋိညာ် စာချပ်များအရ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆို “ပဋိညာ် စာချပ်များအရ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆိ ု
ေပးေစလိုမ ”ေပးေစလိုမ ”ြဖင့်စွဲဆိုခဲ့ြခင်းအေပ  တရားဝင ်မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို
ေပးရန်စရိတ်ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ်သည့်(၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်၊ 
၃-၁-၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ ဒကီရ၊ီ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်-၄၂/၂၀၂၂ 
ြဖင့် ဘီလစ်ခန်အပ်ေကာင်း အမိန် ၊ ၃-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ တရား ံးကိုယ်စား မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုိင်ုရန်အတွက် ဘလီစ်အရာရိှခန်အပ်ေကာင်း အေကာင်း 
ကားစာ၊ ဂရန်တိုကိုတင်ြပ၍ တရား ံးများကိုယ်စား ေဒ ြမသီတာလ  င် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်) 
၀၂၄၁၂၃]၊ ဒတုယိဦးစီးမှး(ဘလီစ်)မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုေံြမရာဇဝင် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန    အဖ 

ဦးေကျာ်စိုးလင်း၊ အမိ  ေဒ ရည်မွန် 

ထွန်း တုိ၏သား ေကာင်းစစ်လွင်အား 

ေမာင်ေကျာ်ေဝယံလင်း ဟုေြပာင်းလဲ 

ေခ ဆိုပါရန်။

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇ ဒီ-၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈/ေအ-၁)ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၈    )ထပ် 
အေဆာက်အဦရှိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ သေြပညိလမ်း၊ 
အမှတ်(၃)၊ တိက်ုအမှတ်(A)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၃ေပx 
အန ံ၆၆ေပx အြမင့၁်၀ေပ)ရိှ ၅-လ ာ၊ (စတတု ထပ်)တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ု 
ခန်း၏ ဓာတ်ေလှကားအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား 
လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ နန်းစံခမ်း [၁၃/တကန(ိုင်)၀၀၆ 
၀၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပ 
လပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖုိးေငကုိွ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည ်
ဆိပုါက မည်သမူဆိ ုစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)
တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာင် 

ေဈးလမ်း၊ အမှတ်-၉၀၊ ၅လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၃)၊ အကျယ် ၁၅၀၀ 
စတုရန်းေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်လျက ်
ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိး
ခံစားခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးုိင်ဝင်း(မန်ေနဂျင်း ဒါုိက်တာ၊ မဟာနဝရတ်ေြမကုမ ဏီလီမိတက်)
ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိလူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

ဦးစိုးလင်းဦး(09-5198642)ဦးစိုးလင်းဦး(09-5198642)
ေဒ ေရ ရည်တိုး(09-450041210)ေဒ ေရ ရည်တိုး(09-450041210)

၁၆၈/၁၈၈၊ အခန်းအမှတ် ၂၂၊ ၂၇လမ်း(အေပ )၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၁၆၈/၁၈၈၊ အခန်းအမှတ် ၂၂၊ ၂၇လမ်း(အေပ )၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

''ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း''''ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၆)လမ်း၊ အမှတ်-၆ တွင် 

ေနထိင်ုေသာ ဦးခိင်ုစိုး(ဘ)ဦးေအာင်စိုး[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၀၂၁၆] သည် ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် 

မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၄၄၃၃/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၂၀-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄/၄၄၃၃/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၂၀-၆-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ကျားဝတ်၊ 

မဝတ်အက   ျ ီေဘာင်းဘီ၊  ဖိနပ်၊ ဦးထုပ်၊ လက်ကိုင်အိတ ်ခါးပတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ 

ထီးစသည့် လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းအမျိးမျိးတိုအား Online System တိုမှ 

ြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်၍ြဖစ်ေစ၊ လက်လီလက်ကား ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချြခင်းအစရှိသည်တိုတွင် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိ 

ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ  ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား   မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိမီှုြငမ်း 

တုပသုံးစွဲြခင်းြဖစ်ေစ၊  အမည်စာသားပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ေစ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားြဖစ်ေစ၊ သံတူေကာင်းကွဲြဖစ်ေစ၊ 

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘ ဲFacebook Page, website စသည်တိုတွင် 

မည်သူမဆို တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ် အသုံးြပ 

ြခင်းမျိးမြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အမှတ်တဆံပ်ိပိင်ုရှင်၏ ခွင့ြ်ပချက်  တစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲသုံးစဲွြခင်းများ ေတွရိှပါက 

တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ဦးခိုင်စိုး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၀၂၁၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးခိုင်စိုး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၀၂၁၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လီလီဖိး (စ်-၄၇၁၂၅)  ေဒ ေဟမာအုန်းြမင့်  (စ်-၅၂၁၄၄)ေဒ လီလီဖိး (စ်-၄၇၁၂၅)  ေဒ ေဟမာအုန်းြမင့ ် (စ်-၅၂၁၄၄)

ေဒ သက်ထားဇွန် (စ်-၄၈၅၇၀) ေဒ သဇင်မိုး   (စ်-၅၂၇၉၄)ေဒ သက်ထားဇွန် (စ်-၄၈၅၇၀) ေဒ သဇင်မိုး   (စ်-၅၂၇၉၄)

(အထက်တန်းေရှေနများ)(အထက်တန်းေရှေနများ)

အမှတ်(၄၈၈)၊ ေြမညထီပ်၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၄၈၈)၊ ေြမညီထပ်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၄၇၂၄၊ ၀၉-၄၄၁၅၈၉၀၉၁၊ ၀၉-၇၉၉၉၀၆၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၄၇၂၄၊ ၀၉-၄၄၁၅၈၉၀၉၁၊ ၀၉-၇၉၉၉၀၆၉၀၃

မူးမူး
ယစ်ယစ်
ကိုကို
ပစ်ပစ်
ပန်းပန်း
တိုင်တိုင်
သစ်သစ်
စိတ်စိတ်
သစ်သစ်
လူလူ
သစ်သစ်
ဘဝဘဝ
သစ်သစ်

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇ ဒီ-၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၈/ေအ-၁)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၈  )ထပ် 

အေဆာက်အဦရိှ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ သေြပညိလမ်း၊ အမှတ် 

(၃)၊ တိက်ုအမှတ်(A)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၃ေပx အန ံ၆၆ေပ 

x အြမင့ ်၁၀ေပ)ရိှ ၆-လ ာ၊ ေခါင်းရင်းခန်း(ပ မထပ်)တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ 

ဓာတ်ေလှကားအပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား လက်ဝယ်ရိှ 

ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူေဒ နန်းစခံမ်း [၁၃/တကန(ိင်ု)၀၀၆၀၉၁]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 

တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတိုှင့် ပတ်သက် 

၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက မည်သမူဆိ ုစာချပ်စာတမ်း မရူင်းများ 

ှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်

ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

၁
၂

၁
၂



ဇူလိုင်   ၂၊    ၂၀၂၂

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

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၈၅၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၈၅
ေဒ မီးမီး ှင့် ၁။ ေဒ ေအးသိန်း

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်  ၂။ ေဒ တင်စိုးစိုး

 ေဒ ေအးေအးသန်း)  ၃။ ဦးစိုးလ  င်

   ၄။ ေဒ စန်းစန်းဝင်း

  ၅။ ေဒ သီသီွန်

   ၆။ ေဒ ခင်စန်းေဝ

   (ကွယ်လွန်သူ ေဒ တင်ေအး၏

   တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ)

ဒီကရီအိုင်ရသူ          တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ          တရား ံး

ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၅၁/၂၀၁၈ 

အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀)

နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း တည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 

ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်

ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရှမ်းတဲကီး(ေအာက်) ေကျးရာ၊ ရာသစ်လမ်း၊ ရာသစ်ရပ်ကွက် 

ဟုေခ တွင်သည့် အမှတ်(-)၊ အလျား(၁၈၀)ေပxအနံ(၃၀)ေပ 

အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ (၂)ထပ်  သွပ်မိုးအေဆာက်အအုံတစ်လုံး  အပါ 

အဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး။

(ေလလံကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း-၁၃၀)

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိင်ု 

က တရားံုးသုိ တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားံုးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား းံ၏ 

အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကိုသာ ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း၊ ေလလံဆွဲ 

ဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်နည်းစနစ်ကို   ေရာင်းချသူ   အရာရှိက 

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ် 

မည်။ သုိေသာ်အြမင့်ဆံုးေပးသည့်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချမည့ပ်စ ည်းအတွက် 

လက်ခရံန် မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသ ူအရာရိှက ထင်ြမင်လ င် လက်မခဘံ ဲ

ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 

ဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ ကျပ်ကိ ုေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိသုို ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် 

ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထား 

သည့် စေပ ေငွကိုတင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲ ဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ်၂၅ရာခိုင် န်းေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက ်

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိပုယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မ ီ  ေပးေဆာင်ရမည်။  ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့်ေနသည ်

ုံးပတ်ိရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့သ်ည့ေ်နတွင် အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကိ ု  အထက်ပါေနရက်များကိ ု  ေပးေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်း 

ထားသည့် ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ေလလံတင် 

ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါလွင်)(ဝါဝါလွင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ဟားခါး(၃)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၃၇/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ မိြပ 

စမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ွန်ွန်သန်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၉၄၂၆]အမည်ြဖင့ ်

အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှမိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

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

များြဖင့်  က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်-၅၄၇ 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၈၁
၂ )ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ 

(Level-PH)၊ Penthouse (ေြခရင်းအခန်း)၊  အကျယ်အဝန်း- ၁၀၂၆ စတုရန်းေပရှိ 
ဓာတ်ေလကှား အသုံးြပခွင့ပ်ါ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
တိုကို မိမိသာ တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ
ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ေငွဇင်ေသာ်  [၉/ခအဇ(ိုင်) ၀၂၅၃၅၄]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြဖြပာဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၃၉၀၆]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထား၊ စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်   
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ 

ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ တိုက်(B-17)၊ အခန်း(702)၊ ၇-လ ာေြမာက် (၆)ထပ် 
ေဒ ထားထားြမ အမည်ေပါက်သည့် တုိက်ခန်းအား ဦးေအာင်မင်းခန်[၁၂/တမန 
(ိုင်)၁၃၄၇၇၆]မှ ပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။                              န်ကားချက်အရ-   န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဟန်နီထွန်းေဒ ဟန်နီထွန်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(LL.BLL.B)(စ်-၁၅၃၆၉))(စ်-၁၅၃၆၉)

အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၂၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ဋ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၈၄/၁၂ခ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(ဋ)ရပ်ကွက်၊ သုန ာလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၄/၁၂ ခ)ဟု ေခ တွင်သည့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ 

ေဒ ိင်ုိင်ု [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၀၅၈၂၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယမူည် 

ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိ

သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်

လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၀၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈၂၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ကီး၏ (ေြခရင်းြခမ်း) 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၀၆)ရပ်ကွက်၊ ကန်သာယာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၈၂)ဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ  ေဒ ကွန်သာလား [၉/မကန(ိုင်) 

၀၇၃၇၁၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပ 

လုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်း ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာရက ်

စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၅)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကစိ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)  Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)  Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ဋ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၆၈၄/က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(ဋ)ရပ်ကွက်၊ သုန ာလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၄/က)ဟု ေခ တွင်သည့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ 

ဦးသိန်းေထွး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၃၆၀၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှဝယ်ယ ူ

မည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်း ေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍   အကျိးသက်ဆိုင ်

ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)  Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)  Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၂ အိပ်စ် ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၂ အိပ်စ် 

(၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ဗွီ-၂၅၁၊ အေဆာက်အအုံအမှတ်(၇၅)၊ (၇)ထပ် (၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်ဗွီ-၂၅၁၊ အေဆာက်အအုံအမှတ်(၇၅)၊ (၇)ထပ် 

တိုက်၏ (၅လ ာ/ေြမာက်ဘက်ခန်း)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအပါအဝင် တိုက်၏ (၅လ ာ/ေြမာက်ဘက်ခန်း)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအပါအဝင် 

ယင်းတုိက်ခန်းှင့်စပ်ဆက်သမ  အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိြဖစ်သည်။ယင်းတုိက်ခန်းှင့်စပ်ဆက်သမ  အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိြဖစ်သည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကို အမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ ်

အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်

ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံသူ ဦးစိန်ေအာင် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၂၅၃၁]ထံမှ ဝယ်ယူရန် 

အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီး

ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းအေရာင်း/အဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူ 

ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာတရားဝင်စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆိပုါေြမကွက် အေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းစိုး LL.B, D.B.L, (WIPO)ေဒ ငိမ်းငိမ်းစိုး LL.B, D.B.L, (WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၄)

အမှတ်(၁၄)၊ ယမံုနာလမ်းမကီး၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းကားမှတ်တုိင်အနီးအမှတ်(၁၄)၊ ယမံုနာလမ်းမကီး၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းကားမှတ်တုိင်အနီး

၀၉-၄၂၄၈၆၉၇၈၇/ ၀၉-၇၃၀၂၀၃၇၅၀၉-၄၂၄၈၆၉၇၈၇/ ၀၉-၇၃၀၂၀၃၇၅



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၆၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၆

၁။ မသီတာဝင်း   ှင့်  ၁။ ေဒ ြမစန်း
၂။ မဇာြခည်ဝင်း    ၂။ ေဒ စန်းစန်းတင့်
တရားလိုများ    တရားပိင်များတရားလိုများ    တရားပိင်များ
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  (င)ရပ်ကွက်၊ 

ွယ်နီ(၉)လမ်း၊ အမှတ်(၅၆၈)ေန တရားပိင်များြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒ ြမစန်း 
၂။ ေဒ စန်းစန်းတင့်  (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)  သိေစရမည်။

 သင်တိုအေပ ၌ တရားလိမုျားက “ကတပိဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်း 
အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုရှ ိ
သည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင်တုိကုိယ်စားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလ 
ဆန်း ၁၁ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 
တရားလိုများ၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက ်
ရမည်။ ၎င်းြပင်အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက်၊ ပျက်ကွက ်
ခဲလ့ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် 
တရားလိမုျားက ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ် သင်တိုက ထေုချ 
တင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်တိုှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်တိုက ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီ
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                             (စုစ ာဝင်း)                                                             (စုစ ာဝင်း)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉၇၂-A)၊ 

သံသုမာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၇၂-A) (အလျား ၆၀ေပ x အနံ ၄၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 
ေဒ ခင်စန်းြမင့်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၅၄၀]မှ အမည်ေပါက်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း
ှင့ ်၎င်း၏အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသ ူေဒ ကကဝင်း [၉/ပဥလ(ိင်ု)၀၀၁၀ 
၈၉]ထံမှ တစ်ဆင့်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆို၍ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၉၇၇]က ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့် စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ် ူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ဝင်း   ေဒ ွယ်နီလာထွန်း  ေဒ အိသူထွန်းဦးေအာင်ဝင်း   ေဒ ွယ်နီလာထွန်း  ေဒ အိသူထွန်း
   (စ်-၉၄၀၃)   (စ်-၁၃၆၆၄)   (စ်-၉၄၀၃)   (စ်-၁၃၆၆၄)
   ဥပေဒဘွဲ   ဥပေဒဘွဲ   ဥပေဒဘွဲ   ဥပေဒဘွဲ
              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
  အမှတ်(၉၆)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၉၆)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊
   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၄၅၀၅၉၅   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၄၅၀၅၉၅

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၃၁၃)၊ (အလျား  ၅၀ေပ x 

အန ံ၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ 
ကုမုြဒာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၁၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိရာှင့် အုိးအိမ် 
ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ေြမချပါမစ်၌ ဦးသိုက်ထွန်း အမည်ေပါက်ပီး၊ ေရာင်းသူ ဦးတင်ေဖ [၉/မနမ(ိုင်)၀၆၁၁၅၃]မှ အဆက်စပ် 
စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားသ ူြဖစ်ေကာင်း ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးန ေကျာ်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၈၇၀၈၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း “အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း “အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၉)ရိှ ၆-ထပ်တိက်ု၏ ပ မထပ် (၆)လ ာ (A) ၊ ေခါင်းရင်းြခမ်းအကျယ်အဝန်း(အလျား 
၁၅ေပx အနံ၅၀ေပ) တိုက်ခန်းအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးeာဏ်ဝင်းထွန်း [၁၀/
မလမ(ိုင်)၁၈၇၂၅၇] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စ ာဦး [၁၂/ပဘတ(ိုင်) 
၀၂၆၀၃၁]သည်   (၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင်  တိုက်ခန်းအပီးအပိုင ်   အေရာင်းအဝယ ်
စရန်ေငေွပးကတစိာချပ်ြဖင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုအသသိက်ေသများေရှတွင် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်းများယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
သူများမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အပီး 
သတ် ေငွေပးေချ၍ ၎င်းတိုက်ခန်းအား လက်ေရာက်လက်ခံေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်းသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၁၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၁၉)
အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်

သဃ  န်က န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈သဃ  န်က န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ A-၂ လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၃)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦမှ 

ပထမထပ်တိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ မိုးစ ာ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၈၄ 

၉၉၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ  တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ 

ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇) ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထလံာေရာက်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်စည်သူ (LL.B,C.B.L)ဦးေကျာ်စည်သ ူ(LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၀၆)

အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ် ၁၀၃/ F,MAC Towenအမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ် ၁၀၃/ F,MAC Towen

ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၇၇၀၃၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၇၇၀၃၂

မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိက်ထိုမိ၊ ေတာင်သူစုရပ်ကွက်၊ ေရ ဟသ  ာ(၃)လမ်း၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိက်ထိုမိ၊ ေတာင်သူစုရပ်ကွက်၊ ေရ ဟသ  ာ(၃)လမ်း၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၄)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ (၃၀ေပ x၅၀ေပ) ေြမကွက်ှင့်တကွ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၄)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ (၃၀ေပ x၅၀ေပ) ေြမကွက်ှင့်တက ွ

သွပ်မိုးအုတ်ကာ၊ တစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်ပိုင်ရှင်မှာ ဦးတင်ထွန်း [၁၀/သွပ်မိုးအုတ်ကာ၊ တစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်ပိုင်ရှင်မှာ ဦးတင်ထွန်း [၁၀/

ပမန(ိုင်)၀၈၇၀၄၅]ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းပမန(ိုင်)၀၈၇၀၄၅]ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ထွန်း (ဘ) ဦးထွန်းကိင် [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၈၇၀၄၅]၊ 

အမှတ်(၁၆)၊ တိုက်(B)၊ အေရှပူးမားတိုက်၊ လ  င်ြမစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

တွင်ေနထိင်ုသ၏ူလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်-

 က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးတင်ထွန်းသည် အထက်ပါပစ ည်းကိ ု(၁၁-၂-၂၀၀၆) ရက်စဲွပါ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ေယာက်ဖြဖစ်သ ူဦးေဇာ်မင်းထွန်းထံမ ှပိုင်ဆိုင်မ စာရက်

စာတမ်းများှင့တ်ကွ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး၊ ယေနတိင်ု လက်ဝယ် 

ထားအကျိးခစံားလျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါပစ ည်းကိ ုဝယ်ယသူည့အ်ချန်ိမှစ၍ ယေနတိင်ု 

က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ေယာက မေတာ်စပ်သ ူဦးစသံန်ိး + ေဒ လှေထွးတိုအား 

ေနထိုင်ရန်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းသည်  ဥပေဒှင့်အညီ  က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားအကျိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ ပစ ည်းပိုင်ရှင်မှာ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးတင်ထွန်းသာြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းအားပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးတင်ထွန်း 

၏ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှြခင်းတုိ 

ြပလုပ်ခွင့်မရိှပါေကာင်းှင့်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်သူ မည်သူကုိမဆုိ ဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးတင်ထွန်း   ဦးထွန်းမင်းသိန်း LL.B, D.B.L  ေဒ ဇင်ဇာေထွး LL.Bဦးတင်ထွန်း   ဦးထွန်းမင်းသိန်း LL.B, D.B.L  ေဒ ဇင်ဇာေထွး LL.B

 [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၈၇၀၄၅]  (စ်-၁၆၇၆၃)   (စ်-၁၁၁၁၁) [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၈၇၀၄၅]  (စ်-၁၆၇၆၃)   (စ်-၁၁၁၁၁)

    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

   အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(A-6)၊ ဘဏ်လမ်း၊   အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(A-6)၊ ဘဏ်လမ်း၊

   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၆၈၀၃၀၄   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၆၈၀၃၀၄

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ်ဦးေကျာ်မင်းဦး CDC-

35900 ၏ ALL IN ONE TICKET များ 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph-09-758876763Ph-09-758876763

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမံကိန်းအဆင့်၊ 

ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(B-4)၊ အခန်းအမှတ်(၆၁၆)၊ အခန်းအမျိးအစား Type(A)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂၆၁)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူSharhumhamed 

[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၇၃၄၆၆]ှင့် ေဒ ေကသီ [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၄၁၀၂၅]ကုိင်ေဆာင်သတူိုမှ 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍    ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   ဝန်ခံကတိြပလာ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမုိင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမုိင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(S.R.S-REAL ESTATE-Ph:09-43125834, 09-779726621)(S.R.S-REAL ESTATE-Ph:09-43125834, 09-779726621)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း(၃)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၆)ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တုိက်၏ ဒုတိယထပ် (တုိက်ကုိ မျက်ှာမူ 

လ င်ဘယ်ဘက)်၊ (၃-လ ာ/A) (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁
၂ x၅၀)ေပရှိ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို တရားဝင ်

လက်ရိှလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ  ေဒ စန်းဝင်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၁၄၁၆၉]မှ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ဦးစုိးတင့် [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၇၁၂၈]မှ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 

လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကုိပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လှလှွယ် LL.Bေဒ လှလှွယ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၇)

တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၁၀၃/E)၊ ၃၆-လမ်းတို၊တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၁၀၃/E)၊ ၃၆-လမ်းတို၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၁၃၉၃၇၅၊ ၀၉-၇၈၁၄၃၅၄၇၄ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၁၃၉၃၇၅၊ ၀၉-၇၈၁၄၃၅၄၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ စိန်ြမရံချယ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၁၆/ခ)ကို ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၊ စီမံခန်ခွဲလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်

ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်မင်းိုင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်) 

၀၃၃၉၉၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဲွယ်ဝင်း [၁၃/ကမန(ိုင)်၁၁၉၄၅၈]က 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလူေမာ်ထိုက်(စ်-၁၄၄၁၉)၊      ဦးလင်းလင်းဖိး(စ်-၄၉၁၅၆)ဦးလူေမာ်ထိုက(်စ်-၁၄၄၁၉)၊      ဦးလင်းလင်းဖိး(စ်-၄၉၁၅၆)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၇)၊ ငါးမာရ်ေအာင်ဘုရားလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၇)၊ ငါးမာရ်ေအာင်ဘုရားလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၄၄၅၃၃၅၊ ၀၉-၆၆၆၆၇၀၁၀၁ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၄၄၅၃၃၅၊ ၀၉-၆၆၆၆၇၀၁၀၁

ကန်ကွက်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဦးထက်ေနဝင်း(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်(၈၄၇၁)၊ ဦးေဇယျာလ  င်ှင့် 

ေဒ မိုမိုခိုင်(တိုက်ခန်းစရန်ေပးသူ)တို၏ (၂၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေကးမုံသတင်းစာ 
စာမျက်ှာ(၃၀)၊ ေကာ်လံ(၂)ပါ၊ ေကညာချက်အား ကန်ကွက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ သ ာ(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆၇၉ ၁၂ )ရိှ အကျယ်အဝန်း 
(၁၈)ေပx (၅၃)ေပရှိ ပထမထပ်တိုက်ခန်းအား ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်ကိ ုချပ်ဆိုထားခဲ့ပီး စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကိ ုက ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွများက တုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ဟုဆုိသူ ေဒ န ာနည်လင်း [၁၂/အစန(ုိင်)၂၂၈၄၀၃]
အား ေပးေချပီး၍ လက်ခံရယူထားခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ထပ်မ၍ံ စရန်ေငလွက်ခြံခင်းတိက်ုခန်းေရာင်းချြခင်းမြပလပ်ုရပါ။ မလူစရန်ေငေွပးသမှူ 
ကန်ကွက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၈၂၄၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၈၂၄၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးြမတ်(စ်-၉၂၈၀)       ဦးေဆွမိုး(စ်-၁၆၂၉၄)ေဒ ေအးေအးြမတ(်စ်-၉၂၈၀)       ဦးေဆွမိုး(စ်-၁၆၂၉၄)
LL.B WIPO (Switzerland)       LL.B, D.B.L, M.A(Business Law)LL.B WIPO (Switzerland)       LL.B, D.B.L, M.A(Business Law)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
၃/ဆ၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေဘး၃/ဆ၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေဘး

09-421152434, 09-42115243509-421152434, 09-421152435

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သဝုဏ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ေပ ဆန်းေမ းလမ်း၊ အမှတ်-(ယခင်)-၁၊ ယခ-ု(၆/င(က)၊ ေပ  ဆန်းေမ း 

အဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာစမီကံန်ိးေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ (၈)ခန်းတဲွ(၈)ထပ်ခဲွတိက်ု၊ တိက်ုအမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ်(၈၀၃)၊ (၁၄၆၀)

စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းအား လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသူ ကန်ထိုက်တာ ဦးြမသက်ေအာင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၁၃၀၆]ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေနမျိးေအာင်[၅/မရန(ိုင်)၀၀၀၅၄၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေအးချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်-၃၄ 

ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၂ ၁
၂ ေပx အနံ ၂၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင်  အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား တရားဝင်လက်ရိှထားေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူဦးေအာင်တင်ဦး(TGA-၀၀၈၇၉၇)

[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၃၂၄၆]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 

လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၉၁)

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၆၈၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊  (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ပုပ ါးလမ်း၊   အမှတ်(၁၀၇၉)ေန 

ေဒ ဥမ ာခင်(ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်-၈/ရနခ(ိုင်)၀၁၇၆၈၅]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ ၁/၁၁ ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတာရာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇၀)၊ ဧရိယာ (၂၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ မိနီ အမည်ေပါက် ေြမငှားဂရန် 

ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ၁/၁၁ ရပ်ကွက်၊  ဗုိလ်တာ 

ရာလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၀)ေန ဦးအီွတ်(ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်-ISN-၀၃၇၁၄၀] မှ 

ယခုလက်ရိှေနထုိင်ပီး တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ထားပီးြဖစ်ရာ ဦးအီွတ်ထံမှ ၎င်း ခံေြမကွက် 

အား (၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ဥမ ာခင်မှ စရန်ေပး စာချပ်ချပ်ဆိုပီး 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယင်းေြမကွက်၏ ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 

မရူင်းများှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာပီးဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း  

က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်၊။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူျား 

မရှိပါက ယင်းဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးရာဇာမင်း (LL.B,C.B.L)ဦးရာဇာမင်း (LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၄၆)

အမှတ် (၁၇၉)၊ ဗိုလ်ဗထူး(၁၁)လမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်အမှတ် (၁၇၉)၊ ဗိုလ်ဗထူး(၁၁)လမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်

လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၈၁၈၁၉၂လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၈၁၈၁၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၂၈/ခ၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၂၈၊ မဂိသ-ီ
၁၈လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ခင်အန်ုးြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၂၀၈၃၉]၊ ဦးသန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၀ 
၈၄၀] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်အန်ုးြမင့ ်[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု) ၀၂၀၈၃၉]၊ ဦးသန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၂၀၈၄၀] တို  (၂)ဦး အနက် အမည်ေပါက် 
(၁)ဦးြဖစ်သူ ဦးသန်း(ခင်ပွန်း)သည် (၂-
၉-၁၉၉၇) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
ကျန်အမည်ေပါက်  (၁) ဦးြဖစ်သူ ေဒ ခင်အုန်း 
ြမင့်မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် (၆/၁၄၅၁/၂၀၂၁) 
(၁၆-၆-၂၀၂၁) ေသဆုံးသည်မှာ မှန်ကန် 
ေကာင်း ရပ်ကွက်/မိနယ်အုပ်ချပ်ေရး 
မှးေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ၎င်းထံမှ GP  အမှတ် 
(၁၁၉၇၃/၂၀၂၀) (၁၀-၁၂-၂၀၂၀) ြဖင့် ရရိှ 
သူဦးသီဟ[၅/ကဘလ(ိုင်)၁၂၇၇၈၇] မှ 
ပါဝါသက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း ှင့် ပါဝါ 
မပ်ုသမ်ိးေကာင်းကျမ်းကျန်ိလ ာ အမှတ် 
(၆/၁၆၁၇/၂၀၂၁) (၁၇-၆-၂၀၂၁)တိုတင်ြပ 
၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေညာင်သုံးပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ အမှတ်(၁၀)သစ်စက်လမ်းတွင ်

တည်ရှိသည့် ကွင်းအမှတ်(၆၈၄)၊ သန်လျင်ေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၆/က/၁)၊ ဧရိယာ(၂.၅၂)ဧကရှိ ေဒ သင်းသင်းစိုးလွင် 
အမည်ေပါက် စက်မ /စီးပွား ဂရန်ေြမကွက်ကီးအတွင်းမှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်အမှတ်(၃)၊ ေပ(၅၅x၆၇)ှင့ ်ေြမကွက် 
အမှတ်(၁၅)၊ ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ စက်မ /စီးပွား ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းဂရန်ေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ သင်းသင်းစိုးလွင(်ဘ)ဦးစိုးလွင[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၀၀၃၂]၏ (ကိုယ်စား 
လက်မှတ်ေရးထိုးသ)ူ ဦးဒီပါစိုးလွင[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၉၄၀၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်သီတာထွန်းမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းလှ(LL.B)    ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M)ဦးထွန်းလှ(LL.B)    ေဒ သီရိဦး(LL.B)(LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃အမှတ်(၉)၊ မဂ င်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၉၉၂၂၉၁၈၃

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

မိသားစုစီမံမ အရ အေမွကိတင်ေပးအပ်ပီးစီးေကာင်းမိသားစုစီမံမ အရ အေမွကိတင်ေပးအပ်ပီးစီးေကာင်း

 ေကညာြခင်း ေကညာြခင်း
 ဦးွန်ရီ [၇/ဒဥန(ုိင်)၀၁၂၃၂၀]၊ ေဒ ဲွဲွရီ [၁၂/လကန(ုိင်)၁၀၂၇၀၇]၊  ဦးေအာင် 

ြမင့်ရ ီ[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၂၇၆၃၂]၊ ဦးေကျာ်ြမင့်ရ ီ[၁၂/TDG ၀၃၃၉၈၃]၊ ေဒ လှလှရီ [၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၁၅၄၄၆]၊ ေဒ သင်းသင်းရ ီ [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၈၈၅၆]၊ ေဒ ရီရီခင် [၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၃၄၄၅၀]တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးွန်ရှီင့ ်မခိင်ြဖစ်သ ူ(ေဒ ချိချိ) (ကွယ်လွန်) တို၏ကျန်ရစ်သည့ ်
အေမပွစ ည်းြဖစ်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၇၂-ရပ်ကွက်၊ စန်ိပန်း 
လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၃/က)၊ (၁၉၃/ခ)၊ (၁၉၄/က)၊ (၁၉၄/ခ) စုစုေပါင်းေြမကွက ်
(၄)ကွက်အား ေရာင်းချကာ ရရှိလာေသာ ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေငွများအေပ  ၎င်းတို၏ 
သားသမီး/ေခ းမများြဖစ်ကေသာ ေဒ ဲွဲွရ၊ီ ဦးေအာင်ြမင့ရ်၊ီ ဦးေကျာ်ြမင့ရ်၊ီ ေဒ လှလှရ၊ီ 
ေဒ သင်းသင်းရှီင့ ်ေဒ ရရီခီင်တိုအား အညအီမ ခဲွေဝကာ (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ မသိားစ ု
စီမံမ အရ အေမွကိတင်ေပးအပ်ြခင်း သေဘာတူစာချပ်အားချပ်ဆို၍ အညီအမ  ခွဲေဝ 
လက်ခံ ရယူခဲ့ကပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၈၂)
ဖုန်း-၀၉- ၆၉၄၂၄၅၅၆၂ဖုန်း-၀၉- ၆၉၄၂၄၅၅၆၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဇမ ရစ်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၀)၊ (၈-လ ာ/ဘ၊ီ အကျယ် 

အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်များကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် 

လက်ရိှ တရားဝင် ပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒ နန်းေမ း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၃၅၉၂၇]ှင့ ်၂။ ဦးရေဲကျာ်ဝင်း[၁၂/လမန(ိင်ု) 

၁၀၉၆၇၄]သို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ 

မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို 

တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

       ေဒ ေအးြမင့်ရီ            ေဒ စိုးစိုးြမင့်  ဦးသိန်းွန်       ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ            ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်  ဦးသိန်းွန်

       BS       BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL          LL.B ,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL          LL.B (စ်-၁၀၀၆၃)(စ်-၁၀၀၆၃)  BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL  BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

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

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

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀          ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀          ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-၁/အေနာမ်ာ၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၅၄/က၊ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပ၊ 

ေြမ ကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၄/က၊ 

ဧရာဝဏ်(၁)လမ်း၊ ၁/အေနာ်မာရပ် 

ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေကျာ် 

ငိမ်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၁၁၅၇] 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက်  ဦးေကျာ်ငိမ်း[၁၂/

သကတ(ိုင်)၁၁၁၁၅၇]မှ ှစ်(၆၀)

ဂရန်မရူင်း  ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက် 

ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/  ရဲစခန်းေထာက ်

ခံစာ၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်၊ ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာတိုတင်ြပ၍  ဂရန် မိတ ေလ ာက် 

ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  

တရားဝင်  ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့်    ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  

ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း  အသေိပး ေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ည)၊ ဘမု ာ(၁၁)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၄)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ 
(၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက်၍ လက် 
ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ေဒ ထက်ေဝေဝ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၂၁၂၇၁]ထမှံ က န်မ၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ ပုိင်ေရး 
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က န်မထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B, LL.M, D.I.L)ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B, LL.M, D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

Hnin Yu Jasmine Legal ServicesHnin Yu Jasmine Legal Services
အမှတ်-(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက် အမှတ်-၁၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၉၂/ခ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၂၂x၆၀) ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ မိရာှင့် 
အိုးအိမ်ဖွံဖိးမ ဦးစီးဌာနတွင် ဦးေကျာ်သန်း (W/RGN-၀၀၈၅၁] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 
တည်ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဂရန် ေြမကွက်အား ေဒ ရီရီဝင်း[၅/ခတန(ုိင်) 
၀၀၄၃၂၉] ကိုင်ေဆာင်သူမှ ဆက်စပ်စာချပ် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်တရားဝင ်
လက်ေရာက်ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ မိမိလက်ဝယ်ထားရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်း၍  
မိမိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်အား က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ရီရီြမင့ ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၃၈၇၃] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ 
စာချပ်ြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ဦးေကျာ်သန်း အမည်ေပါက် ဂရန်အိမ် ခံေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်း 
များှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးြမင့်ခိုင် (LL.B,D.B.L) Business Lawေဒ ေအးြမင့်ခိုင ်(LL.B,D.B.L) Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၂၂)
အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်။အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်။

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-422464007, 09-795598060မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-422464007, 09-795598060

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၊ ေြမကွက ်

အမှတ် -၂၁၊ အကျယ်အဝန်း (၂၅ေပ x ၅၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၁)၊ ယမုံနာလမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံ 

မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးေစာေအာင်လွင ်

[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၁၃၅၃၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန် 

တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ 

ကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက် 

ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊

၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ တိုက်ကီး 

မိနယ်၊ ဥက ံမိ၊ က ဲဘတ်ု ေကျးရာအပ်ုစ၊ု 

ဗျိက်စုရာေန၊  က ဲဘုတ် လခွဲေကျာင်း   

သတ မတန်းတွင်   ပညာသင်ကားေန 

ေသာ မေနာ်ခင်စံပယ်ဦး၏ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးေဇာ်မျိးေအာင်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှ 
ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာများ တင်သွင်းိင်ုပါသည်-
 စ် ရာထူး/လစာ န်း(ကျပ်) လစ်လပ်ေနရာ ပညာအရည်အချင်း
 (က) အငယ်တန်းစာေရး (စီမံ) (၇) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ခ ) အငယ်တန်းစာေရး (ထုတ်လုပ်) (၅) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ဂ ) စာရင်းကိုင ်- ၄ (၃) ေနရာ လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိင်ု
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  လက်မှတ်C.PA(သို)ဝါဏဇိ ဘဲွ 
    B.Com(သို)ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး
     စာရင်းကိုင ်ဒီပလိုမာ  D.A 
    ေအာင်ရမည်။ (သိုမဟုတ်)
     L.C.C.I Level II (London) 
    Chamber of Commerce 
    and Industry မှ ချးီြမင့်ေသာ
    ေအာင်လက်မှတ်ြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ယာ်ေမာင်း - ၄ (၁) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  အဆင့်ရှိရမည်။ယာ်ေမာင်း
 `   လိုင်စင် (င) ရှိရမည်။
 ( င ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်(၄)( န်းတွက်) (၂) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( စ ) စက်မ က မ်းကျင ်- ၄ (၇) ေနရာ အနည်းဆုံးအစိုးရစက်မ လက်မ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  အထက်တန်းေကျာင်းေအာင်ြမင် 
    ပီးသူြဖစ်ရမည်။ 
 (ဆ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၄(စာစီ) (၈) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ဇ ) ယာ်ေမာင်း - ၅ (၁) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  အဆင့်ရှိရမည်။ယာ်ေမာင်း
    လိုင်စင်(ခ)သက်တမ်း(၂)ှစ် 
    ရှိရမည်။
 ( စျ ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၅ (စက်) (၅) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  ေအာင်ရမည်။
 (ည) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၅ (စာအုပ်ချပ်)(၅) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  ေအာင်ရမည်။
၂။ ေလ ာက်ထားသူသည ်-
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။
 ( ဂ ) ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင်  အသက် (၂၅)ှစ်ထက် 

မကီးရ။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက (၃၅)ှစ်ထက်မကီးသူ ြဖစ်ရမည်။(ယာ်ေမာင်း- (ယာ်ေမာင်း- 
၄ ရာထူးအတွက် ြပင်ပပဂု ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ှင့် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ၄ ရာထူးအတွက် ြပင်ပပဂု ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ှင့် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက 
အသက်(၄၀) ှစ်ထက်မကီးသူ ြဖစ်ရမည်။)အသက်(၄၀) ှစ်ထက်မကီးသ ူြဖစ်ရမည်။)

 (ဃ) အနည်းဆံုးလုပ်သက် တစ်ဆက်တည်း (၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာကိ ုကိယ်ုေရးအကျ်းှင့် ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတဲွလျက် 
“ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်”“ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်”ဟ ု
လပ်ိစာတပ်၍ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စမီေံရးရာဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ်သိုလည်း 
ေကာင်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်၂၂၈၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ပံုိှပ် 
ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊  စီမံေရးရာဌာနခွဲသိုလည်းေကာင်း၊ အမှတ်(၄၈)လမ်း၊ 
(၁ဝ၅) (၁ဝ၆)ကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်ရိှ အထက်ြမန်မာြပည် 
အစိုးရပုံှိပ်စက်ုံသိုလည်းေကာင်း၊ (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပို 
ေလ ာက်ထားရမည-်
 (က) ဘွဲလက်မှတ်မိတ  (သိုမဟုတ်) ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ / ရာထူးများ 

အလိက်ု သတ်မှတ်ထားသည့် ပညာအရည်အချင်းမတိ  (လေူတွစစ်ေဆးြခင်း 
ေြဖဆိုသည့်အခါ ေအာင်လက်မှတ်မူရင်းတင်ြပရန)်။

 ( ခ ) ဒီပလိုမာေအာင်လက်မှတ်များရှိပါကမိတ ။
 ( ဂ ) ေလ က်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း ိက်ုထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပု(ံ၃) 

ပု(ံေနာက်ေကျာတွင် အမည်ှင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ေရးသား 
ရန်)။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့်ရစဲခန်း 
တိုမှ ြပစ်မ ၊ မ ခင်းကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 ( င ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ။
 ( စ ) ြပင်ပမှ ေလ ာက်ထားသမူျားအတွက် (၆)လအတွင်း ြပလပ်ုထားေသာ အလပ်ု 

သမား မှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမိတ ။ (ေရးေြဖစာေမးပဲွ လာေရာက်ေြဖဆုိသည့် 
အခါ မူရင်းြပသိုင်ရမည်။)

 (ဆ) (၁) လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆး 
ေထာက်ခံစာမူရင်း။

 ( ဇ ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မူရင်းှင့် 
ဌာနဆိုင်ရာ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 ( စျ ) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ဌာန၏ ုတ်ထွက်ခွင့်ြပ 
ေကာင်း အမိန်စာမိတ ။

၄။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနထက်(၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနထက်ေကျာ်လွန်ေပးပိုလာေသာ 
ေလ ာက်လ ာများှင့် အချက်အလက်များ ြပည့်စုစွံာေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေသာ ေလ ာက်လ ာ 
များကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖစစ်ေဆးြခင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ 
သမ်ိြဖလမ်းရိှ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလပ်ုမည် 
ြဖစ်ပါသည်။  
၆။ အပိဒ်ု၁၊ (က)( ခ )( ဂ )( င )( စ )(ဆ) ပါ ရာထူးများအတွက် ေလ ာက်ထားသမူျားသည် 
ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတု ဘာသာရပ်များပါဝင်ေသာ အရည်အချင်းစစ် 
ေရးေြဖစာေမးပဲွအား  (၂) နာရီေမးခွန်းြဖင့် (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန (နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)(၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန (နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)၌ 
ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လူေတွစစ်ေဆးမ ှင့် ကွန်ပျတာက မ်း 
ကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းများြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။ အပိုဒ်၁၊ (ဃ) (ဇ) ပါ ရာထူးများအတွက ်ယာ်ေမာင်းက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းှင် ့
လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုကို (၂-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (နံနက်၁ဝ:၃၀နာရီ)(၂-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (နံနက်၁ဝ:၃၀နာရီ)၌ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်းရှိ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၈။ အပိဒ်ု ၁၊ (စျ)(ည)ပါ ရာထူးများအတွက် လေူတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ု(၂- ၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၂- ၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  
(နနံက် ၁ဝ:၃၀ နာရ)ီ(နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)၌ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်းရိှ ပံုိှပ်ေရးှင့် 
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။ ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု(၉-၈-၂၀၂၂) ရက် (၉-၈-၂၀၂၂) ရက် တွင်  ုံးအမှတ်(၇)၊ 
ေနြပည်ေတာ်၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာ 
ဌာနခဲွ၌လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အမှတ်(၂၂၈)၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ ဗိလ်ုတေထာင် 
မိနယ်ရှ ိပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ၌လည်းေကာင်း၊ ေြဖဆို 
မည့်သူကုိယ်တုိင် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားြပသ၍   ံုးချန်ိအတွင်း ထုတ်ယူရပါမည်။
၁၀။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများအား လူေတွစစ်ေဆးမည့် အစီအစ်ကုိ ထပ်မံအေကာင်း 
ကားမည်ြဖစ်ပီးအေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ တယ်လဖီန်ုး တယ်လဖီန်ုး 
အမှတ်-၀၆၇-၄၁၂၂၀၃/၀၆၇-၄၁၂၂၀၅၊ ၀၁-၂၅၁၈၉၂တိုသို အမှတ်-၀၆၇-၄၁၂၂၀၃/၀၆၇-၄၁၂၂၀၅၊ ၀၁-၂၅၁၈၉၂တိုသို    ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင ်
ပါသည်။
  ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ဦးေကျာ်လင်းထွန်း [၇/ညလပ(ိင်ု)၀၀၀၅၈၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးေကျာ်လင်းထွန်း [၇/ညလပ(ိင်ု)၀၀၀၅၈၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆးိုးတန်းငိမ်းချမ်းေရးရပ်ကွက်၊ ပျ်းမ 
လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၇)၊ (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ် (ေခါင်းရင်းခန်း)ရိှ အကျယ် 
အဝန်း (၁၂      ေပ x ၅၀ေပ) အခန်းှင့် ယင်းအခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
ကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါေသာ ေဒ ယ်ယ်ထွန်း [၁၂/
စခန(ိုင်)၀၈၆၀၅၂] ပိုင်ဆိုင်သည့်တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ကန်ကွက်ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံတွင် 
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 သတ်မှတ်သည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၈၂)
ဖုန်း-၀၉- ၆၉၄၂၄၅၅၆၂ဖုန်း-၀၉- ၆၉၄၂၄၅၅၆၂

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

၁
၂



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၄)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ်တုိက်၏ 

ဒတုယိထပ်(၃လ ာ) (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င် လက်ဝဘဲက်အခန်း)၊ ဧရယိာ (၅၀၆)စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ သင်းသင်းမွန်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၅၆၈၅]၊ 
ဦးစိုးကိုကို [၁၂/မရက(ိုင)်၀၆၅၆၉၀]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်မျိးဟန် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၃၁၆၄]၊ 
ေဒ ေအးြမတ်မွန် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၅၇၁၈၃]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်မျိးဟန်၊ ေဒ ေအးြမတ်မွန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးေအာင်မျိးဟန်၊ ေဒ ေအးြမတ်မွန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာြခင်း

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 
တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၅၆၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၅၆၅)၊ 
ေအာင်ရတနာ (၂)လမ်း၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ 
မိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေဒ ဝင်းကည် 
(NTN-001150) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ေြမအမည်ေပါက ်
(မိခင်) ေဒ ဝင်းကည်သည် (၃-၈-၂၀၁၄)
ရက်ှင့် (ဖခင်) ဦးခင်ေမာင်ဦးသည ်(၅-၇-
၂၀၀၁)ရက်တို ကွယ်လွန်ခဲ့ကသြဖင့ ်ဦးသန်ိး 
ထွန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၅၅၅၄]မှ ၎င်း 
တစ်ဦးတည်းေသာ  သားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
၎င်းမှလွဲ၍ အြခားမည်သည့်ကိတ ိမသား/
သမီးများလည်း  ေမွးစားထားခဲ့ြခင်းမရှိပါ 
ေကာင်း ကျနိ်ဆိုသည့် ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ (ဖခင်) 
ဦးခင်ေမာင်ဦး၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်ှင့ ်
(မခိင်)ေဒ ဝင်းကည်၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် ဂရန်တုိကို 
တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် 
ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပု၊ံ 
ေြမရာဇဝင်   ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ပညာ 

တန်ေဆာင် (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၇)၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ) ဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၅)ဧက၊ စတုရန်းေပ (၂၄၀၀)အကျယ်ကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးစန်ိဝင်း 

[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၄၉၇၂]အမည်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း) 

(အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀)

အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုလာသ ူေဒ မ ြမင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၂၂၄၇၈၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေအးသက် [၁၂/လသယ(ိုင်) 

၀၅၁၅၅၆]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုထားသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ

များ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေအာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)

အမှတ်(၁၆၄၃)၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆၄၃)၊ သိပ ံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မိုး(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၈၇၇)တွင်တည်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၇၇)၊ ဧရိယာေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ တရားဝင် 
မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်၏ အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးဝယ်ယူရန် ေြမချပါမစ်မူရင်း မူလအမည်ေပါက် ဦးေစာသာကည် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၆၇၂၇]ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပီး လက်ရှိ 
တရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးလင်းထန်ိ [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၂၇၉၉]သို က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ 
စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ု
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကုိ တရားဝင်နည်းလမ်း 
တကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သီတာှင်းေအး LL.Bေဒ သီတာှင်းေအး LL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၅၆၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၅၆၇)
အမှတ်(၃၁)(က)၊ ဟားခါးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်းမိနယ်။အမှတ်(၃၁)(က)၊ ဟားခါးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်းမိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၈၈၂၇၈၃၇၂၆၊ ၀၉-၄၅၀၀၀၂၇၄၇ဖုန်း- ၀၉-၈၈၂၇၈၃၇၂၆၊ ၀၉-၄၅၀၀၀၂၇၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

ယဿဝတီ(၁၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၁/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း အလျားx အနံ 
(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ရန်ကန်ု 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် 
ေဒ သီတာဝင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၃၄၄၂]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ 
အဆိုပါအိမ်ှင့်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ သီတာဝင်းမှတစ်ဆင့် အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်များြဖင့် အမှန်တကယ် ဝယ်ယူေနထိုင် 
ပုိင်ဆုိင်ပိး ၎င်းမှေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူမှ အဆုိြပသူ ဦးကုိကုိုိင် [၁၃/တကန(ုိင်) 
၀၁၃၅၃၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းေကး 
ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတမှ်တ် 
ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရး
ကစိ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း) မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၃၃ (တုိးချဲ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၇)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧကအကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင် 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် တကွ ယင်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ကုိယ်တုိင်လက်ရိှထား ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှပီး တစ်ဆင့်ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင ်
[၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၆၃၅၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ် 
ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄) ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုအများသေိစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးတိုးေဝြမင့် LL.B, Diploma in Business Law(UK) ေဒ ေအးငမ်ိးေအာင်(ဥပေဒဘဲွ) ဦးတိုးေဝြမင့ ်LL.B, Diploma in Business Law(UK) ေဒ ေအးငမ်ိးေအာင်(ဥပေဒဘဲွ)
 (စ်-၃၁၀၉၉) (စ်-၃၉၄၅၆) (စ်-၃၁၀၉၉) (စ်-၃၉၄၅၆)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်-၆၁၁၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေထာက်ကန် ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၁၁၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေထာက်ကန် ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၀၅၇၁၊ ၀၉-၇၉၃၂၈၀၆၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၀၅၇၁၊ ၀၉-၇၉၃၂၈၀၆၈၆

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး (ဗဟို) ေကညာချက်ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး (ဗဟို) ေကညာချက်
ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)မှကီးမှး၍ (ဆို၊ က၊ ေရး၊ 

တီး)ပိင်ပွဲ အေထာက်အကူြပသင်တန်းအား (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်မှ 
စတင်၍ ေအာက်ပါအစီအစ်ြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်
သင်တန်းတက်လိုသူများအေနြဖင့် ုံးချနိ်အတွင်း အြမန်ဆုံး 
ဆက်သွယ်ပါရန်   းေဆာ်အပ်ပါသည်-
ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများ - (ေစာင်း၊ စ ရား၊ အဆိ-ုမဟာဂတီ)
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်အချနိ ် - (မွန်းလွဲ- ၁:ဝဝ နာရီမှ 
  ညေန- ၃:ဝဝ နာရီ)အထိ
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက ်- တနလ  ာ၊  ကာသပေတး
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းလိုပါက - အမှတ်-၂၊ ဓမ ဒါနလမ်း၊ နတ်ေချာင်း
  ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
   ေစာင်းဦးသက်ေဝ 
   ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၀၄၄၄  
   ဦးမင်းရဲထွန်း
   ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၀၅၉၉ 
   လလုင်ငယ်ေသွး ေမာင်သန်းေအး
   ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၁၁၈၅၂   

 ဂီတပညာြပန်ပွားေရးေကာ်မတီဂီတပညာြပန်ပွားေရးေကာ်မတီ
 ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို) ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)



ဇူလိုင်   ၂၊    ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

ဝါတွင်းကာလ ဥပုသ်ေနများတွင် တရားပွဲများ ကျင်းပသွားမည်ဝါတွင်းကာလ ဥပုသ်ေနများတွင ်တရားပွဲများ ကျင်းပသွားမည်
သဗ ညတ ေရ eာဏ်ေတာ်ရှင် ဗုဒ ရှင်ေတာ်ြမတ်ဘုရား၏ ဆံေတာ်စစ် 

ရတနာ ကိန်းဝပ်ေတာ်မူရာ ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦး 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် ဝါတွင်းကာလြဖစ်ေသာ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလြပည့် 

ေန )၁၂-၇-၂၀၂၂ရက်မ ှ(သီတင်းက တ်လြပည့်ေန ) ၉-၁၀-၂၀၂၂ရက်အထ ိ

အပတ်စ် ဥပသ်ုေနများ၌ နနံက် (၁၀:၃၀)နာရတွီင် သလီေပး တရားေတာ် 

များကို ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်မှ ဆရာေတာ်အရှင်သူြမတ်များကလည်း

ေကာင်း၊ မွန်းလွဲ (၁၂:၃၀)နာရီတွင် ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

တပိဋိက ဓရဓမ ဘ  ာဂါရကိ ဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဓမ ကထကိ ဆရာေတာ် 

ကီးများကလည်းေကာင်း၊  ညေန (၃:၀၀)နာရီတွင်  ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲမှ  ဆရာေတာ်ကီးများကလည်းေကာင်း  တရားေတာ်များ 

ချးီြမင့်ေဟာကားေတာ်မူမည်ြဖစ်ပါသည်။

တရားဘာဝနာ လာေရာက်ပွားများမည့ ်တရားနာသူေတာ်စင်များ 

အား အာဟာရဒါနအြဖစ်  ေနစ် လ ူ(၁၀၀၀)စာ ကုသုိလ်ြပ  လှဒါန်းသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

                                              ေဂါပကအဖွဲ                                              ေဂါပကအဖွဲ

ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၈/က)ရပ်ကွက်၊ သရဖီလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၉)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀) ေပထဲမှ တရားဝင ်မခွဲစိတ် 
ရေသးေသာ (ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀) ေပရိှ ဦးေမာင်ေမာင်ေလး 
(CE-၀၈၃၈၀၃) အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်(မရူင်း)ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် 
တကွ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိြုပသ ူေဒ ေဒါနြမင့ ်[၁၀/မလမ(ိင်ု) ၀၂၅၈၈၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရး
ဆိုိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

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

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (၂/၂၀၂၂)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (၂/၂၀၂၂)
၁။ ြမန်မာေ့ရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလပ်ုငန်း၊ သာေကတကမ်းလွန်ေရနအံေြခစိက်ုစခန်းှင့ ် မန်းေရနေံြမေဒသရိှ တာယာ 

ပစ ည်းအေဟာင်းများအား ေအာက်ပါအတုိင်း တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆိုြပလ ာတင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) သာေကတကမ်းလွန်ေရနံ အေြခစိုက်စခန်း(က) သာေကတကမ်းလွန်ေရန ံအေြခစိုက်စခန်း

စ် အမျိးအစား အေရအတွက်စ် အမျိးအစား အေရအတွက်
 တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက်/အချနိ် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက/်အချနိ်

     ေနရက်       အချနိ်   ေနရက်        အချနိ်     ေနရက်       အချနိ်   ေနရက်        အချနိ်

(၁) တာယာအေဟာင်း ၂၄၇၉ လုံး ၁၅-၇-၂၀၂၂   ၁၂:၀၀ ၁၅-၇-၂၀၂၂    ၁၃:၀၀

(ခ) မန်းေရနံေြမေဒသ (ခ) မန်းေရနံေြမေဒသ 

စ် အမျိးအစား အေရအတွက်စ် အမျိးအစား အေရအတွက်
 တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက်/အချနိ် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက/်အချနိ်

    ေနရက်        အချနိ်   ေနရက်         အချနိ်    ေနရက်        အချနိ်   ေနရက်         အချနိ်

(၁) တာယာအေဟာင်း ၄၇၃၉ လုံး ၁၅-၇-၂၀၂၂   ၁၂:၀၀ ၁၅-၇-၂၀၂၂    ၁၃:၀၀

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့်     တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား     ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ     ၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်အထိ    တစ်စုံလ င် ကျပ် 

၅၀,၀၀၀ (ကျပ်ငါးေသာင်းတိတိ)ြဖင့် ဘ  ာေရးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ံုးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူုိင်ပါသည်။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ပစ ည်းစီမံဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇၃-၄၁၁၃၄၄၊ ၀၆၇၃-

၄၁၁၀၉၇ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်-၁၅၄၊ ဒုတိယထပ်၊  

၃-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၂၁ ေပ x ၄၀ ၁
၂ ေပ)ဟု အမည်တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ြမသီတာစိုး[၁၂/လကန(ိုင်)၀၄၇၉၁၁]

ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်ေချာစတုင် [၈/ပခက(ိင်ု)၂၃၂၅ 

၀၆]က စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ

ဤေကာ်ြငာပါပီး(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ 

အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေချာစုတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ေချာစုတင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်စိုး(B.A, H.G.P)ဦးခင်စိုး(B.A, H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၃၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၃၂)

အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၈)လမ်း၊ အမှတ်(၄၁)ေနထုိင်သူ ေဒ ေနာ်ကူးမ [၁၄/ဝတန(ုိင်)၁၀၆၀၅၆]

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်(၇၅)၊ (၈)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-2)၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်(၇၅)၊ (၈)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-2)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၈.၅x ၇၀)ေပရှိ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအားအကျယ်အဝန်း(၁၈.၅x ၇၀)ေပရှိ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ ဦးဝင်းိုင ်
[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၀၆၇၂၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေနာ်ကူးမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေနာ်ကူးမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးေမာ်                             ေဒ အိအိခိုင်                 ေဒ စီစီဝင်းေဒ ေအးေအးေမာ်                             ေဒ အိအိခိုင်                 ေဒ စီစီဝင်း
(LL.B, D.B.L, WIPO)                         (LL.B)                         (LL.B)(LL.B, D.B.L, WIPO)                         (LL.B)                         (LL.B)
(စ်-၇၆၀၇)                                    (စ်-၁၆၀၇၅)             (စ်-၂၂၇၃၆)(စ်-၇၆၀၇)                                    (စ်-၁၆၀၇၅)             (စ်-၂၂၇၃၆)
                         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                                    (အထက်တန်းေရှေန)                         (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)                                    (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၉)၊ အခန်း(၅)၊ လမ်း(၄၀)(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Star Flower Law Firm 09-250326644, 09-254405798Star Flower Law Firm 09-250326644, 09-254405798

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ် (၈)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀) အထက်လမ်း၊ 

ေြမညထီပ်၊ တိက်ုအမှတ်-၂၂၉ ေန ဦးြမင့ေ်အး [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၇၅၈၁] ကိင်ုေဆာင်သ ူ

၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးြမင့ေ်အး၊ သားြဖစ်သ ူေဇယျာေအးေမာင်ှင့ ်မသိားစအုား ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်း 

ေစရန်၊ အသေရ ညိးွမ်းေစရန်ှင့် အများြပည်သူတုိမှ အထင်အြမင်လဲွမှားေစရန် ရည်ရယ် 

၍  လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများေပ တွင် ေစာ်ကားပုတ်ခတ ်ေရးသားေဖာ်ြပချက်များ 

ြပလုပ်လျက်ရှိသည်ကိ ုြမင်ေတွေနရပါသည်။  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ အဆိုပါ 

ေစာ်ကားပတ်ုခတ်ေရးသားချက်များ ဆက်လက်ေဖာ်ြပြခင်းများရိှပါက တရားဥပေဒအရ 

ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစန်းြမင့်(LL.B)  ေဒ ဇာြခည်ဖိး(LL.B)ဦးစန်းြမင့(်LL.B)  ေဒ ဇာြခည်ဖိး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

စ်-၈၂၉၀(၁၃-၉-၂၀၁၂)      စ်-၁၇၈၀၆ (၃၁-၁-၂၀၂၂)စ်-၈၂၉၀(၁၃-၉-၂၀၁၂)      စ်-၁၇၈၀၆ (၃၁-၁-၂၀၂၂)

၂၀၅၊ တိုက်-၃၊ ကေနာင်အိမ်ရာ၂၀၅၊ တိုက်-၃၊ ကေနာင်အိမ်ရာ

ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၇၅၄၄၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၇၅၄၄၉

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။  ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာန၊ အေထာက်အကြူပဌာနခဲွ (စက်မ )
မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယရူန်အတွက် သက်ဆိင်ုရာ တတံား 
စီမံကိန်း၏ ြပည်ေထာင်စု ေငွလံုးေငွရင်း ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့် တံတားများတွင် 
အသုံးြပရန် လိုအပ်ေသာ ေအာက်ပါစက်ပစ ည်း(၂)မျိး ဝယ်ယူြခင်းအတွက ်ိုင်ငံပိုင် 
ြမန်မာ(ကျပ်)ေငွြဖင့် တင်ဒါေခ ယူလုိပါသြဖင့် တင်ဒါတင်သွင်းလုိသူများအား ဖိတ်ေခ  
အပ်ပါသည်-

စ် ပစ ည်းအမျိးအမည်                                       အေရအတွက် မှတ်ချက်စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ်                                      အေရအတွက် မှတ်ချက်

1  Automation  Concrete Batching Plant,  (4) Set

 35 m3 (Belt Type)      All Country

2  150 kVA Generator (Silent Type) (3) Nos

၂။  တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် -  ၄-၇-၂၀၂၂ရက်၊ နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီ

 ရက်/အချနိ်

၃။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး -  ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်၊

 တင်သွင်းရမည့ ်ရက်/အချနိ်   ညေန (၃:ဝဝ) နာရီအထိ

၄။  တင်ဒါဖွင့်မည့ ်ရက်/အချနိ် -  ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။

၅။  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ   -  ုံးအမှတ် (၁၁)၊ 

   ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်

၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို 
ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၇၁၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၇၀၅၄၊ ၀၉-၅၀၉၁၄၄၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၇၁၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၇၀၅၄၊ ၀၉-၅၀၉၁၄၄၉

"အများသိေစရန်""အများသိေစရန်"
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သဃ  န်းက န်းကီးရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ပိုင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၂)၊ ေြမေပ(၁၅'x ၅၅')အကျယ်ရှိ ေြမှင့် ၎င်းေြမေပ ရှိ လူေနအိမ်တစ်လုံးအား 
ဦးတင်ေဌး[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၈၅၂၉]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ ေဒ ခင်စန်းဝင်း[၁၂/ဥကမ 
(ိုင်)၀၇၆၃၆၆]ကိုင်ေဆာင်သူက(၂-၄-၂၀၀၅)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမ 
အေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ယေနတိုင် အေှာင့်အယှက်မရှ ိ
လက်ရှိထား ေနထုိင်သူြဖစ်သည်။ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက သတင်းစာပါသည့် 
ေနမှစ၍ တစ်လအတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အတွက် စီမံခန် ခဲွုိင်ရန် လုိအပ်သလုိ 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်စန်းဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်စန်းဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဝွယ်ဝင်းဦးေဝွယ်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၄၆)
အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊    ေြမတိုင ်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၄/ေြမာက်)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၂၁၄/က)၊ 
မိမ(၁၂)လမ်း၊    ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ဦးေအာင်ခင် (AD-
၀၃၃၁၂၅) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ခင်(ဖခင်)
ှင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ လှရီ(မိခင်)တို 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်   ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/
ရကန(ိင်ု)၀၀၇၇၄၉]ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းတင့် 
[၁၂/ကတန(ုိင်)၀၃၂၁၇၁]တုိမှ သားသမီး 
အရင်းများြဖစ်ေကာင်း၊ တရားဝင်အေမွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း    တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊  ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
မိခင်/ဖခင်တို၏ ေသဆုံးမ  လက်မှတ်၊ 
ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထား 
လာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မကျန်ပါေဒဝီ[၁/ဝမန(ုိင်) 

၀၈၄၅၉၂]၏   ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မိ)

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၄၈၈၈၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၉၄၈၈၈၁၆

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်တင်ထွဋ်ေအာင်[၉/

မခန(ိုင်)၂၉၁၅၇၇]၏  ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၆၅၉၈၇၉ဖုန်း-၀၉-၄၀၃၆၅၉၈၇၉

အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်
ြမစ်ကီးနားမိ၊ အထက(ပလန) ၊ 

Grade-9(A)စနစ်ေဟာင်းမှ မေဘာက်ရာ 

၏ အမည်မှန်မှာ  မဇုန်းေမ ာ်ြဖစ်ပီး 

၎င်း၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေဘာမ်ဇန်ုး[၁/

မကန(ိုင်)၁၉၁၄၉၇]ြဖစ်ပါသည်။

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်  ၂၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၇၀)ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည(်ခ) ေဒ မိုးမိုး [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၇၀၃၈၂]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဗုိလ်လင်းယုန်လမ်းှင့် ပေဒသရာဇာလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၂၄၀)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၂၂)၊ ကွင်းအမှတ်(၂၅)၊ ကွင်းအမည ်ဗိုလ်ချပ်ေရနံစက်၊ ေဒ လူလူ 
အမည်ေပါက်ခေံြမထမှဲ(အလျား ၃၀ေပx အန၄ံ၈ ေပ)အကျယ်ရိှ ခေံြမှင့ ်ယင်းေြမ 
ေပ ရိှ သုံးပင်ှစ်ခန်းှစ်ထပ်တိက်ုခေံနအမ်ိကိ ုေဒ ြမသန်ိးက ဦးြမင့်စုိးထံမှ ဝယ်ယ ူ
ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားေနထိင်ုပီး ေဒ ြမသန်ိး၏ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူအ ပ်အရှင်း 
ကင်းစွာ ပိင်ုဆိင်ု၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကတြိပေြပာဆိ ု
လာသူ ဦးြမင့်တုိး(ဘ) ဦးေငွထွန်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၁၈၃၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်(ခ) ေဒ မိုးမိုးက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝါဝါဝင်းစိန်  LL.B, D.I.L (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၈၂၆၃)ေဒ ဝါဝါဝင်းစိန်  LL.B, D.I.L (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၈၂၆၃)

နတ်စင်တရာဘုရားေရှလမ်း၊ ေအာင်သုခဓမ ရိပ်သာအနီး၊နတ်စင်တရာဘုရားေရှလမ်း၊ ေအာင်သုခဓမ ရိပ်သာအနီး၊
အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မိြပကွက်သစ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မိြပကွက်သစ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၈၀၉၊ ၀၉-၇၉၉၄၂၁၅၆၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၈၀၉၊ ၀၉-၇၉၉၄၂၁၅၆၆

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဥက ာေကျာ် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၅ 

၄၆၇] ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသားလပ်ု 

သက်မှတ်တမ်းကတ်(SID)သည် ေပျာက် 

ဆုံးသွားပါသြဖင့ ် ေတွရိှပါကအေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Ph: 09-780976591Ph: 09-780976591

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ Star City အမ်ိရာအတွင်းရိှ 

တိက်ုအမှတ် (A2)၊ အခန်းနပံါတ် (318 B) အကျယ်အဝန်း (905) စတရုန်းေပ၊ 

အပ်ိခန်း (၂)ခန်းှင့ ်အတွင်း ပရေိဘာဂ စုလံင်စွာပါေသာ အခန်းကိ ုပိင်ုဆိင်ုသ ူ

ေဒ တင်တင်ွယ်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၄၇၆၀၂] ထံမှ က န်ေတာ် ဦးေအာင်ြမင့်စုိး 

[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၇၃၀၄]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်  စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းှင့ ်

ယခေုကာ်ြငာသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ယင်းေနေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီြဖစ်ေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ြမင့်စိုးဦးေအာင်ြမင့်စိုး

[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၇၃၀၄][၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၇၃၀၄]

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၀၅၇၂ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၀၅၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (၈၈)၊ (၅လ ာ) (တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င်ညာ

ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၁၃x၆၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းအတွင်းရှ ိကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု(၁၂-၉-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ ''တိက်ုခန်းအပီးအပိင်ုေရာင်းချြခင်း ကတစိာချပ်''အရ ဦးမင်းခန်ေကျာ် 
[၉/မဟမ(ိင်ု)၀၄၀၄၄၀]က တရားဝင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာေကာင့ ် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းအား အေရာင်း 
အဝယ် ြပလုပ်ြခင်းကုိ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများ ယူေဆာင်လာ၍ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စ ာြမင့်ေဒ စ ာြမင့်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၅၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၅၂၈)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၅၊ အခန်း(၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
၀၉-၇၈၇၂၀၀၆၀၄၊ ၀၉-၉၆၆၂၈၅၉၃၉၀၉-၇၈၇၂၀၀၆၀၄၊ ၀၉-၉၆၆၂၈၅၉၃၉

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ သရဖီလမ်း၊ အမှတ်(၇၃၆)ေန (ဘ)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၏ 

သမီး ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီး[၈/မထန(ိုင်)၀၁၁၅၆၈]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း  
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီးသည် ေဖ့စ်ဘုတ်အေကာင့် Mie Mieအမည်ြဖင့် အသံုးြပခ့ဲသည်မှာ(၂၅-၁၂-၂၀၂၀)ရက်က 
ေနာက်ဆုံးြဖစ်ပီး Tik Tok အေကာင့် Jessicamie 77777777 တိုြဖင့် ေနာက်ဆုံးအသုံးြပခဲ့သည်မှာ (၂၄-၃-၂၀၂၁)ရက် 
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေနရက်များ ေနာက်ပိုင်းှင့် ယေနအချနိ်ထိ အဆိုပါအေကာင့်(၂)ခုစလုံးမှာ ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီး 
အသုံးြပေနြခင်း မရှိေတာ့ပါသြဖင့် ထိုအေကာင့်များမှ ဥပေဒှင့်မလွတ်ကင်းေသာ ပိုစ်များ၊ ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစမည့ ်
ပိုစ်များ တင်လာခဲ့သည်ရှိေသာ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီးှင့ ်တစ်စုံတစ်ရာ ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်းမရှိ
ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေစာစ ာဝင်း(ခ)မမီးမီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေစာှင်းေအးေဒ ေစာှင်းေအး

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

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

"အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း""အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

မ ေလးလမ်း၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ေရ ေပါက်ကံ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၈)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ဦးေစာထူးဒို(YKN-၀၀၆၀၇၀)အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင်ခွဲစိတ်ထားြခင်းမရှိေသးေသာ 

ေြခရင်းဘက်အြခမ်း (၂၀ေပx ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 

ကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုအား အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်တုိြဖင့် တရားဝင် ဝယ် 

ယူလက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း တင်ြပဝန်ခံသူ 

ဦးမျိးေဇာ်[၁၄/မအန(ိုင်)၀၅၁၆၇၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ ်

ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 

အထား စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ဦး(ဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A,R.LB.A,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)

အမှတ်(၂၂၄)၊ ၄-လ ာ၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၂၂၄)၊ ၄-လ ာ၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၉၄)ဟေုခ တွင်ေသာ (၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်

(ေရ ဂျိးြဖလမ်းှင့် ကပ်လျက်ေြမ)(၃၀x၆၀)ေပရှိ ဦးေကျာ်ဝင်းအမည်ေပါက ်

ေြမချပါမစ်ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသ ူဦးေအာင်လွင်ေဌး [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၃၇၇၁]မှ ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သင်းသီရိစိုး[၈/ခမန(ိုင်)၁၁၃၀၆၃]မှ 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။

ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံ

သို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးစိုးဝင်းြမင့်( ဦးစိုးဝင်းြမင့(်LL.BLL.B) ေဒ ေရ ရည်ြမတ်() ေဒ ေရ ရည်ြမတ(်LL.B,D.B.LLL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၀၀၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၀၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၀၀၀)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၀၂၆)

အမှတ်(၈)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၈)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၃၆၈၅၄၅၊ ၀၉-၇၆၄၈၁၄၈၃၅၊ ၀၉-၄၃၁၃၂၇၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၃၆၈၅၄၅၊ ၀၉-၇၆၄၈၁၄၈၃၅၊ ၀၉-၄၃၁၃၂၇၂၈

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေြမတိုင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၇၆)၊ အကျယ်အဝန်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၇၆)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀'x၆၀')ရှိ ဦးလှကည်((၄၀'x၆၀')ရှိ ဦးလှကည(်TTETTE-၀၃၁၂၄၄) အမည်ေပါက် -၀၃၁၂၄၄) အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအား ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ပါမစ်ေြမအား ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 

ယခုလက်ရှိ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ဝါဝါသန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၃၁၂၄၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငတွချိအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ယေနေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ၎င်း 

ေြမကွက်ှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများအားလုံးြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင့်တင့်ခိုင်ေဒ တင့်တင့်ခိုင်

LL.B,DBL,DIL,CBLLL.B,DBL,DIL,CBL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၅၃)

အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-(ပန်းလ  င်ေဂါက်ကွင်းအမ်ိရာ)

(Ivory Court Resident-2)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁ ၉ )၊ အကျယ်အဝန်း(၀.၁၂၂ဧက)(၅၂၉၉.၈၄ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှား 

စာချပ်ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၁၉)၊ Ivory Court Residences၊ ပန်းလ  င် 

ေဂါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်

ေဒ တင်မမ[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၄၇၂၃]အမည်ြဖင့ ်တည်ရှိလျက်ရှိပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်း

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်း 

လာပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီအပီးတိုင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)                            ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B) ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)                            ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)

အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ၁၅၇ရပ်ကွက်၊ ဦးေရ  

ေမာင်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၁၇၈ရှိ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 

အခန်း ေြခာက်ခန်းတွဲ အခန်းများှင့် မီတာ၊ ေရ၊ ေြမေပ ေြမေအာက ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးခင်ေသာင်းထံမ ှ

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးထူးြမတ်ေကျာ်သည် ေရာင်းေကးေငွများကုိ အပီး 

အြပတ်ေပးေချပီး လက်ေရာက် ရယဝူယ်ယူပီးပါေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထူးြမတ်ေကျာ်       ေဒ ှင်းေုထွး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ဦးထူးြမတ်ေကျာ ်      ေဒ ှင်းုေထွး(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

      LL.B(စ်-၈၀၃၂/၂-၂-၂၀၁၂)      LL.B(စ်-၈၀၃၂/၂-၂-၂၀၁၂)

       အမှတ်(၁)၊ ငဝုါလမ်း၊ ဦးထွန်းအိရုပ်ကွက်၊        အမှတ်(၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဦးထွန်းအုိရပ်ကွက်၊ 

      ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။      ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

        ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၇၀၉၁၀၊ ၀၉-၂၅၉၇၀၁၄၈၄        ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၇၀၉၁၀၊ ၀၉-၂၅၉၇၀၁၄၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၅)၊ ဘုိးရာဇာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၇)၊ အလျား၆၀ေပ x အနံ 

၅၀ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသမူျား 

ြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်ေစာမွန် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၄၉၄၅]၊ ဦးြမတ်ထွဋ်လ  င် 

[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၃၈၉၄]တိုမှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း    ဝန်ခံေြပာဆိုေရာင်းချလာသြဖင့ ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူမဂျာှင်း[၁/မညန(ိုင်)၁၂၁၉၄၆]မှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များြဖင့် ဤေကညာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ် (LL.B)ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၀)

အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09-450525534၊ 09-888862680Ph-09-450525534၊ 09-888862680

အမည်မှန်အမည်မှန်
 ဦးေကျာ်စိုးလွင် [၉/ကပတ(ိုင်) 

၁၉၆၃၈၆]၏သမီး  ပညာနန်းေတာ်         

ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်းေကျာင်း (သဝုဏ ) 

Grade-7 မ ှမြမတ်သ ာလွင်အား မှင်း 

ဇာြခည်လွင်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

မှင်းဇာြခည်လွင်မှင်းဇာြခည်လွင်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ဦးေကျာ်ေဇာ်မင်း [၁၄/

ဟသတ(ိုင်)၀၁၂၈၃၉]ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
သံ-၁၃၃၂  (CBR-0273) တွဲေရယာ် 
လုိင်စင် ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph: 09- 420522220Ph: 09- 420522220

ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန်အမန်ိမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း ထေုချေစရန် ဒကီရကီိအုတည်ြပလပ်ုရန်အမန်ိမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း ထေုချေစရန် 

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၄ှင့်ဆက်သွယ်သည့်၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၄ှင့်ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၃၆

ေဒ ယုဇာလင်း   ှင့်  ၁။ ေဒ ခင်သက်စံ

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်   ၂။ ဦးရဲဇာနည်ထွန်း

ေဒ ေစာူပါ)

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)    (တရား ံးများ)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ    (တရား ံးများ)

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 

သစ ာဝါဒီေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၀)ေန (၁)တရား ံး ေဒ ခင်သက်စံ ှင့် 

(၂) တရား ံး ဦးရဲဇာနည်ထွန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိတိုသိေစရမည်။

 ၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၁၄တွင် ကျရှိသည့် ဒီကရီကို 

အတည်ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင် ေဒ ယုဇာလင်း(၎င်း၏အခွင့်ရ 

ကိုယ်စားလှယ်ေဒ ေစာူပါ)က   ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့ ်

အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန်အမိန်ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း 

အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င်ြပ၍ ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  ုံးေတာ် 

အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  အေကာင်းြပေချပေြပာဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရ 

ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၁ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိ 

လဆုတ် ၉ ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ လာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

      (ယ်ွယ်ဝင်း)      (ယ်ွယ်ဝင်း)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၅)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၈၀)၊ အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ခင်ေစာမွန် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၄၉၄၅]၊ ဦးြမတ်ထွဋ် 

လ  င်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၃၈၉၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ 

တရားဝင် မခဲွစတ်ိရေသးေသာ အလျား ၂၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ေြမကွက်အမှတ်(၅၇၇)ှင့် ကပ်လျက်တစ်စပ်တစ်ဆက် 

တည်းရှိေနေသာဘက်ြခမ်း)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါ 

အဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအထက်ေဖာ်ြပပါ အမည်ေပါက်သမူျားမှ 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ

ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိေုရာင်းချလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူမဂျာှင်း 

[၁/မညန(ိုင်)၁၂၁၉၄၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက 

ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်  ဤေကညာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ် (LL.B)ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၀၀)

အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-450525534၊ 09-888862680အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-450525534၊ 09-888862680

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၇၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၄၀၀ 

စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၇၇၄)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ 
၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်
ေဒ ေမခလာစ ံ[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၂၂၅၉]အမည်ြဖင့ ်တည်ရိှလျက်ရိှပီး၊ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ု လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်း 
လာပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွလည်း အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထားမရူင်းများတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အပီးတုိင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။                                  

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)    ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B) ဦးရန်ိုင်ဟိန်း (LL.B)    ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)

အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင် (၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင် (၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉- ၇၉၉၂၃၀၀၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉- ၇၉၉၂၃၀၀၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

စုေပါင်းအေဆာက်အအုံြဖစ်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ 

ကမ်းနားလမ်း၊ ေအာင်ေဇယျရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၂၁၂)၊ ဒတုယိ 

ထပ်တိုက်ခန်းကို ကွယ်လွန်သူ ဦးေသာင်းြမင့်၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

သူများြဖစ်ကေသာ မခုိင်စုစုစုိး [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၃၈၇၈၅]၊ မေအးမုိးမုိးခုိင် [၁၂/

အလန(ုိင်)၀၄၁၅၆၆]၊ ေမာင်ြမတ်မင်းသူ[၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၂၅၀၈]တုိက အေမွ 

ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ဝန်ခံလျက် အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သထူ ံေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ ဝယ်ယသူဘူက်မှ တိက်ုခန်း 

တန်ဖုိးစရန်ေငွအချိအဝက်အား ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်း အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိပါလ င် သတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့်ရက်မှ (၇)

ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ခင်သ ာဝင်း (အထက်တန်းေရှေန)      ဦးစိုးေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ေဒ ခင်သ ာဝင်း (အထက်တန်းေရှေန)      ဦးစိုးေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၅၂၂၉၅) B.A (History), PGDL,      (စ်-၆၉၁၄) B.A, R.L, D.B.L, B.D.S(စ်-၅၂၂၉၅) B.A (History), PGDL,      (စ်-၆၉၁၄) B.A, R.L, D.B.L, B.D.S

(Dip in English) (Dip in English) 

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

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၃၇၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကို

ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၃၂၉၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၃၂၉
Regards Engineering  ှင့်  Winner Brothers 

Co.,Ltd  International Limited

(ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား ဦးတင်ထွဋ်)           (ကုမ ဏီ၏ ကိုယ်စား

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်  ဦးတက်စိန်)

ဦးထွန်းလင်း) 

(ေလ ာက်ထားသူ)   (ေလ ာက်ထားခံရသူ)(ေလ ာက်ထားသ)ူ   (ေလ ာက်ထားခံရသ)ူ

 ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ေမလ ၁၅ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ 

တရားမကီးမ -၃၄/၂၀၂၀ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကို ြပင်ဆင်မ ။

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 

ကန်သာယာလမ်း၊ ြမယမုံအိမ်ရာ၊ ခံအမှတ်-၂၇ ေန ေလ ာက်ထားခံရသ ူ

Winner Brothers International Limited (ကုမ ဏီ၏ ကိုယ်စား 

ဦးတက်စိန်) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မ ှချမှတ်သည့် 

အမိန်ကုိ ေလ ာက်ထားသူမှ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပံုတင် 

စာရင်းတင်သွင်း၍ ထိုြပင်ဆင်မ ကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် (၁၃၈၄ 

ခှုစ်၊ ဝါေခါင်လ ဆန်း ၂ ရက်)တွင် ဆိင်ုဆိရုန် ဤုံးေတာ်မှချန်ိးဆိလုိက်ုသည်။ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤြပင်ဆင် မ တွင် သင့်အတွက် 

ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပထားသ ူကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာေရာက် 

ခဲလ့ င် ၎င်းြပင်ဆင်မ ကိ ုသင်မရိှသည့အ်ခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆံုးြဖတ် 

လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                       (မိုမိုေအာင်)                                                       (မိုမိုေအာင်)

                                         လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး                                         လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

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

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁-A)၊ ေြမကွက်အမှတ်(V-၇၂)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁-A)၊ ေြမကွက်အမှတ(်V-၇၂)၊ 

ဧရိယာ (၀.၀၃၉)ဧကရှိ ှစ်(၉၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ဧရိယာ (၀.၀၃၉)ဧကရှိ ှစ်(၉၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၂၃-လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)ဟုေခ တွင်သည့် သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၂၃-လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမ/အေဆာက်အအုံ အေရာင်းဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ေြမ/အေဆာက်အအုံ အေရာင်းဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 အဆုိပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအံု၏ တရားဝင် အမည်ေပါက် ပုိင်ရှင် 

များြဖစ်ကေသာ ဦးသန်းထွန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၄၀၉၇]ှင့ ်ေဒ ုရု[ီ၁၂/မဂတ 

(ိင်ု)၀၁၄၁၄၀]တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel:294766  HP:09-5017044Tel:294766  HP:09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁)၊ ေြမကွက် 

အကျယ်(၃၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ှငး်ဆကုီနး်၊ အင်ကင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆၁)ဟုေခ တွင်သည့် (၂)

ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွ ကန်ထိက်ုတိက်ု၏ (၁၄ေပ x ၅၄ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ အင်ကင်းလမ်း 

သို မျက်ှာမူလ င် လက်ဝဲဘက်ြခမ်း တတိယထပ် (၄)လ ာ တိုက်ခန်းကို အရပ်ကတိ 

စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ခင်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၇၉၂၀]မှ တရားဝင်လက်ရိှ 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် တိုက်ခန်းအပါအဝင် တိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူမှ လည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ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 တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁)  (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁)  (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၆၁၆၀

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁   ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁   

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယိကာမကီး

ေဒ ကည်လ  င်ေဒ ကည်လ  င်

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတ(ီ၁၆)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆၇)ေန (ဦးသိန်းေမာင်-ေဒ တင်ွန်)တုိ၏သမီး၊ [ဦးေကျာ်မင်း 

(ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်၊ လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင် ဒုတိယဆင့်)]၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ ေဒ နီနီဦး၊ ေဒ နီနီထူး(ခ)ဆရာေလးေဒ ဝဏ ၊ ဦးတင်ရှိန်-

ေဒ နီနီဝင်း၊ ဦးစိုးမင်း၊ ဦးေအာင်သက်တင်-ေဒ နီနီမင်း၊ ဦးတင်ွန်-

ေဒ ချိချိမင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း-ေဒ မိုးစ ာတို၏မခိင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ 

ြမစ်ေလးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန)  

ည ၁၁:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် 

၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း ကားအပ် 

ပါသည်။[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၇ 

နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား

ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန်  ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမရင်(တပ်ကပ်ကီး)(ငိမ်း)ဦးြမရင(်တပ်ကပ်ကီး)(ငိမ်း)
ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၆၀၆/က)ေန 

ေဒ သန်းကည်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးြပည့်စုံဖိး၊ ဦးလွင်မိုးေအာင်တို၏ ဖခင်၊ 

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ မလက န်းေကျးရာေန ဦးေမာင်လှရင်၊ 

ေဒ ြမရင်တို၏အစ်ကိသုည် ၁-၇-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၄:၁၅ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ 

၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက် 

သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်အား ၃-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန) 

ညေန ၃ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) တွင် အထက်ပါ 

ေနအိမ ်သို  ရက်လည်ဆွမ ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမေအးေဒ ြမေအး

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေဝါမိနယ်၊ သူရဲသမိန်ေကျးရာ 

ေန(ဦးဘေသာင်း-ေဒ ေရ ခင်)တို၏သမီး၊ (ေဒ သိန်းေမ)၊ 
(ေဒ ြမတင်)၊ (ဦးကုလားပု)၊ (ဦးညီ)၊ (ဦးနီ)တုိ၏ညီမ၊ (ဦးခင်လ  င်)၊ 
(ေဒ ွဲွဲ)တို၏ အစ်မသည် ၁-၇-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၄:၃၀ 
နာရီတွင် အမှတ်(၃၄)၊ လမ်း(၉၀)၊ ကန်ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၃-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီ 
တွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 
(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သအူား ရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန)
နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရထီ ိအထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ် 
ပါသည်။]                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်
(ကုန်သွယ်/လယ်ယာ-PTAC)(ကုန်သွယ်/လယ်ယာ-PTAC)

(B.Sc,Chemistry)(MASU)(B.Sc,Chemistry)(MASU)

အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရဲတံခွန် 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၃)ေန ဗိလ်ုမှးြမင့သ်န်ိး(ငမ်ိး)၏ ဇနီး၊ [ဗိလ်ုကီးကည်ေမာင် 

(ေလ)-ငမ်ိး-ေဒ တင်ဥ]တို၏သမီး၊ အာကာြမင့ဝ်င်း-ေုွးြမင့၊် (ေအးမိုးြမင့)်

တို၏မိခင်၊ စွမ်းလဲ့ေွးအာကာ၊ ယွန်းလဲ့ေွးအာကာ၊ ခန်ဇင်တို၏ အဘွား 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်သည ်၃၀-၆-၂၀၂၂ရက ်ညေန ၃:၁၅နာရီတွင် ရန်ကုန် 

ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ကျစုီသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ဦးဝင်းေဌးေမာင်ဦးဝင်းေဌးေမာင်

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်း(၃)လမ်း၊ (မ/၁၂၁)ေန 

(ဦးေမာင်ေမာင်)-ေဒ တင်ကည်တို၏   သားေထွး၊  ဦးလှထွန်း-

ေဒ ကည်ကည်ေဝ၊ ဦးေမာင်ေမာင်စန်း-ေဒ ကည်ကည်ေဌး၊ ဦးဘိုဝင်း-

ေဒ ကည်ကည်ေအး(အ .လ .က-၄၊ ငိမ ်း) ၊ ဦးခင်ေမာင် ကည်-

ေဒ ခင်မိုးကည်၊ ဦးသန်ိးေဇာ်-ေဒ ကည်ကည်ဝင်း(အ.လ.က-၄၊ အင်းစန်ိ)

တို၏ ညီ၊ ေမာင်၊ ေဒ နီလာဦး၏ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ထင်ေကျာ်ထက(်Gusto 

University)၊ ေမာင်ပိင်ုသေုကျာ်(2nd History)တို၏ ေကျးဇူးရှင် ေမွးသဖခင် 

ဦးဝင်းေဌးေမာင်သည ်၁-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက် ၅:၄၀နာရီတွင် 

ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်၃-၇-၂၀၂၂(တနဂ  ေေွန ) မွန်းလဲွ 

၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန် 

သူအား ရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန )တွင် အမှတ်(မ/၁၀၃၇)၊ 

ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းလမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ် ေနအိမ်သို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ 

သည်။]                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းဒါယကာကီး

ဗိုလ်မှး သက်မွန်(ငိမ်း)
အငိမ်းစား တရားသူကီး(ဥက   )

အသက်(၈၇)ှစ်
   ရန်ကုန်မိ၊ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ဂုံရိပ်မွန် အိမ်ရာေန (ဦးလှ-ေဒ ဖွားတင်)တို၏သား၊ 

(ေဒ တင်တင်ရ)ီ၏  ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးဇာနည်မွန်- ေဒ ယ်မင်းွန်၊ ေဒ မမီသီက်မွန်၊ 

ေဒ အိအိသက်မွန်-ဦးေရ မင်း၊ ဦးသာကီမွန် တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင် ဖခင်၊ ေြမး 

ေြခာက်ေယာက်တို၏ အဘိုးြဖစ်သူ ဗိုလ်မှး သက်မွန်(ငိမ်း)သည် ၁-၇-၂၀၂၂ ရက် 

(ေသာကာေန )နံနက် ၃နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၄နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။

 ကွယ်လွန်သအူား ရည်စူး၍ ၇-၇-၂၀၂၂ရက်တွင် ေရ ဂုရံပ်ိမွန် အမ်ိရာေနအမ်ိသို ရက်လည် 

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်   ၂၊   ၂၀၂၂

စာမျက်ှာ    ၁၅

စာမျက်ှာ    ၁၃

ဖတ်စရာယေန

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ် ဥကရစ်ထေကျးရာအနီးရိှ 

စစ်ဗျဟာအေရးကီးေနရာတစ်ခ ုတပ်မေတာ်စစ်ေကာင်း

များက ေအာင်ြမင်စွာ သိမ်းပိုက်ရရှိ

ကင်ညာိင်ုငအံား ဆိက်ုဘာတိက်ုခိက်ုြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် 

ဟွာေဝးကူညီမည်

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 

၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 

အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  

အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလံုး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 

ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 

ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       

ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာေသာမျိးဆက်သစ်များကိုလည်း  ြပစုပျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

အကိမ်(၁၁၀)ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာညီလာခံကာလအတွင်း 

ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့် နိဂုံးချပ်မှတ်ချက်များအေပ  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်

၁။ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ၊ ဂျနီီဗာမိတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၇ ရက်မှ 

ဇွန်လ  ၁၁  ရက်အထိ    ကျင်းပခဲ့သည့ ်    အကိမ်(၁၁၀)ေြမာက ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  အလုပ်သမားေရးရာညီလာခံကာလအတွင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပါဝင်တက်ေရာက်မ မရှိဘဲ အိုင်အယ်လ်အိုအုပ်ချပ်မ  

အဖွဲှင့် စံ န်းများလိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းဆိုင်ရာေကာ်မတီတိုမ ှ

ြမန်မာုိင်ငံအေပ  တစ်ဖက်သတ်ဆံုးြဖတ်ချက်များှင့် နိဂံုးချပ် မှတ်ချက် 

များ အသီးသီးချမှတ်ခဲ့သည်ကိ ုေတွရှိရသည်။ 

၂။ အဆိုပါဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်    နိဂုံးချပ်မှတ်ချက်များသည ်                 

အိုင်အယ်လ်အို န်ကားေရးမှးချပ်၏   “ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြဖစ်ေပ  

တုိးတက်မ များ” ေခါင်းစ်ပါ အစီရင်ခံစာှင့် Committee of Experts 

on the Application of Conventions and Recommendations ၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ်    အစီရင်ခံစာတိုအေပ    အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အစီရင်ခံစာများအေပ  ေလ့လာေတွရှိချက ်

အေသးစိတ်ကို အိုင်အယ်လ်အို၏ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများသို 

ေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်သည်။                  စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ 

(၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏   (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပရာ ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရး 

အဖွဲေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက 

ုိင်ငံေတာ်ှင့်  တပ်မေတာ်အဆင့် ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပအစည်းအေဝးများှင့ ်ေဆွးေွးပွဲများ၊ 

ိုင်ငံေတာ်၏စီးပွားေရးှင့ ်  လူမ ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များှင့ ်  NUG ၊      PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏      အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များကိ ုလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်  ဦးခင်ေမာင်ဦး 

က             စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ 

ပွဲစ် (၂) ယေန စတင်ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်      ဇူလိုင်      ၁

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲ ပွဲစ်(၂)ကို   ဇူလိုင် ၂ ရက် 

စတင်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပွဲကိ ုတစ်ပတ်လ င် ငါးရက် န်းြဖင့် ကျင်းပလျက်ရှိပီး 

ပဲွစ်(၂)အြဖစ် ဇူလုိင် ၂ ရက်တွင် ဟံသာဝတီအသင်းှင့် မဟာယူုိက်တက် 

အသင်း၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် ဧရာဝတီအသင်းှင် ့ရခိုင်အသင်း၊  ဇူလိုင် 

၄ ရက်တွင် ြမဝတအီသင်းှင့် အား/ကာသပိ ံအသင်း၊ ဇလူိင်ု ၆ ရက်တွင် 

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းှင် ့GFA အသင်း၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် ရန်ကုန် 

အသင်းှင့် ရတနာပုံအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။


