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ို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

စာမျက်ှာ » ၁၀ စာမျက်ှာ » ၂၁ စာမျက်ှာ » ၂၀

ဖတ်စရာယေန

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာ

နာယကအဖဲွ (၄၇) ပါးစုညံ ီဧကာဒသမ

အစည်းအေဝး ပထမေန  ကျင်းပ

ယခုှစ်ပထမငါးလအတွင်း 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းမ ှတုတ်ိုင်ငံ 

ဝင်ေငွစံချနိ်တင်ြမင့်တက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

သုည ဒသမ ၂၅ ရာခိုင် န်းရှိ

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ိုင်ငံတိုင်း၊ လူတိုင်းသည ်တိုးတက်ေရးအတွက ်အမဲမြပတ်ေဆာင်ရက်ေန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည် ေကာင်းမွန်သည့်အဂ   ါရပ်များှင့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

အေြခခံေကာင်းများရှိပီးြဖစ်သြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမည်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးရိှ တုိင်းေဒသကီး၊ ခုိင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများအား ေတွဆံုအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၄

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ယေနမွန်းလဲွပုိင်းတွင် ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးရှ ိတိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊  မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများအား ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပသုမ်ိမိရိှ ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌ 

ေတွဆုံ အမှာစကား ေြပာကားသည်။

အဆိုပါေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ ခရီးစ်တွင်လုိက်ပါလာသည့် အဖဲွဝင်များ၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင် 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်၊  တိုင်းေဒသကီး၊  

ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။   စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



        

ဇူလိုင်  ၅၊   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

ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က “မိမိတုိ 

ိုင်ငံ၌ ြမစ်ေချာင်းများစွာ သွယ်တန်းလျက်ရှိေနသည့်အတွက် သွားလာမ ှင့် 

ပိုေဆာင်ေရးအပိုင်းတွင် ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးသည် အေကာင်းဆုံးလမ်း 

ေကာင်းအြဖစ်ရိှေသာ်လည်း စနစ်တကျေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းမရိှသည့အ်တွက် ဖံွဖိး 

တိုးတက်မ အားနည်းခဲ့ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ရန်အတွက် အစိုးရမှေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ပဂု လကိလပ်ုငန်းများ 

ကိုလည်း အားေပးရန်လိုေကာင်း” ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေနက ေြပာကားခဲ့သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင ် ြပည်တွင်းကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ခရီး 

သည်ပိုေဆာင်ေရးက  ၌ ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရးကိ ုအဓကိအားထားအသုံးြပေန 

ကသည်။ သီးသန်ယာ်၊ ကုန်တင်ယာ်၊ ခရီးသည်ပိုေဆာင်ေရးယာ်များြဖင့ ်

ုိင်ငံတစ်ဝန်းသုိ ေနစ်ပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှသည်။ ယေနကာလတွင် စက်သံုးဆီ 

ေဈး န်းကီးြမင့်မ ေကာင့ ်စရိတ်စကြမင့်မားလာမ များှင့် ကံေတွေနရသည်။ 

ထိုေကာင့ ်သက်သာေသာ ပိုေဆာင်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုထည့သွ်င်းစ်းစားရန်လိအုပ် 

လာသည်။ မီးရထားလမ်းပိုင်းမှာ ေဒသအှံမေရာက်ိုင်မ ၊ သေ  ဘာလမ်းပိုင်းမှာ 

အချန်ိကာြမင့မ် တိုေကာင့ ်ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရးကိ ုအများဆုံးအသုံးြပကသည်။

ထိုေကာင့ ်ကန်ုးလမ်း၊ ေရလမ်း၊ မီးရထားလမ်းများ ပိင်ုးြခားအသုံးြပိင်ုသည့ ်

အစီအမံများ စီစ်ေဆာင်ရက်သင့်သည်။ အေရးမကီးသည့ ်ကုန်ပစ ည်းများကိ ု

ေရလမ်းေကာင်းများမှ ပုိေဆာင်ေပးုိင်ေရးအတွက် အသပိညာေပးကရမည်ြဖစ် 

သည်။ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးသည် ေငွကုန်ေကးကျ  အသက်သာဆုံးှင့် 

ကုန်ပစ ည်းများစွာကုိ အြမန်ဆံုးေရ ေြပာင်းေပးုိင်ေသာ လမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ် 

သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ရှည်လျားလှေသာ သလွံင်၊ ချင်းတွင်း၊ ဧရာဝတြီမစ်ကီးများ၊ 

ြမစ်ဝက န်းေပ ေဒသှင့် ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်တိုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ 

အဆိုပါေရလမ်းေကာင်းများကိ ု  အကျိးရှိေအာင်အသုံးချြခင်းြဖင့ ်  ြပည်သူှင့ ်

ိုင်ငံအတွက်များစွာအကျိးရှိလာမည်ြဖစ်သည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ် ဖံွဖိးတိးုတက်လာေစရန် ေရလမ်းေကာင်းများ 

ေကာင်းမွန်ရန်၊ ဆပ်ိကမ်းများ ေကာင်းမွန်ရန်ှင့ ်သေ  ဘာများ ေကာင်းမွန်ရန်လိအုပ် 

သည်။ ထိုအြပင် ဆပ်ိကမ်းများတွင် ခရီးသည်များနားေနရန်၊ ကန်ုစည်များပိုေဆာင် 

ေရးအတွက် လိုအပ်သည့် ယာ်ရပ်နားရန်ေနရာများှင့ ်ကုန်ပစ ည်းများထားရှ ိ

ရန်ေနရာများလိုအပ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာက  တွင် လိုအပ်သည့် လူသားအရင်း 

အြမစ်များ ေမွးထတ်ုေပးရန်၊ ပါဝင်လပ်ုကိင်ုိင်ုရန် လိအုပ်သည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

များြဖင့ ်ကန်ုပစ ည်းများကိတုင်ေဆာင်၍ ၎င်းမှတစ်ဆင့ ်ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးကိ ု

အသုံးြပေဆာင်ရက်သည့ ်ကမ်းိုးတန်းပိုေဆာင်ေရးစနစ်ကိ ုအကျိးရိှစွာအသုံးချဖို 

လိုအပ်သည်။    ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေသာ  ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ ်

ေကာင်းမွန်တိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ပီး ြပည်သူများက ေရေကာင်းပိုေဆာင ်

ေရးလုပ်ငန်းများအေပ  ယုံကည်မ ၊ စိတ်ဝင်စားမ  ြမင့်မားတိုးတက်လာေအာင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးကိ ုအဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရာ၌ သေ  ဘာများ 

တည်ေဆာက်၊  ြပြပင်ေသာသေ  ဘာကျင်းလုပ်ငန်းများ  တိုးတက်လာေအာင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်သေ  ဘာများတည်ေဆာက ်

ြပြပင်မွမ်းမထံန်ိးသမ်ိးေရးတွင် အစ်အလာေကာင်းများစွာရိှခဲသ့ည်။ လွန်ခဲေ့သာ 

ှစ်များစွာက ြမန်မာုိင်ငံသေ  ဘာကျင်းများမှ ုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီသည့် 

သေ  ဘာများကို ြပည်ပိုင်ငံများအတွက် တည်ေဆာက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ 

ခုှစ်မှစတင်၍     ြပည်တွင်းသုံးအတွက ်   သေ  ဘာ ၂၄ စင်းတည်ေဆာက်ခဲ့ပီး 

တည်ေဆာက်ဆဲသေ  ဘာများလည်းရှိသည်။ အဆိုပါသေ  ဘာများအား ပင်လယ် 

ကမ်းိုးတန်း ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊ တွန်းဆဲွသေ  ဘာှင့ ်ဧရာဝတဘီက်စုသံုံးသေ  ဘာ 

များအြဖစ ်အသုံးြပေနကသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိးုတက်လာေစရန်အတွက် 

ဆိပ်ကမ်းများ၊ သေ  ဘာတည်ေဆာက်ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်းများ အားေကာင်းလာ 

ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရိှကာလ၌ ြမန်မာိင်ုငတွံင် 

သီလဝါဆိပ်ကမ်း၊  သီလဝါစီးပွားေရးဇုန်သည ် အကီးဆုံးြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီေသာသေ  ဘာများထုတ်လုပ်ိုင်ပါက ိုင်ငံြခားကုမ ဏီများ 

အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမ ှသေ  ဘာများကိ ုအသုံးြပကမည့်အစီအစ်များရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်ှင့ြ်ပည်သအူတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းမည့ ်ေရေကာင်းပိုေဆာင် 

ေရးက  ကို ဖွံဖိးတိုးတက်လာေအာင ်ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။       ။

ေရေကာင်းခရီးကိုအသုံးြပ 

လူမ စီးပွားအဆင်ေြပေရးေဆာင်ရက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၆၇.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၄.၁

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၇.၃

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၅၀

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၂၈.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၂၀

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၈၂၈

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၂၂

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၄၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၄

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၄၀၀ ၁၀၈ ၇၉၉,၂၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂၆၀၀ ၁၈၁၀ ၄,၇၉၃,၉၅၀

MCB ၇,၃၀၀ ၇,၂၀၀ ၂၀၄ ၁,၄၆၉,၁၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၄ - ၇ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၃၄၃ ၈၅၇,၅၀၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၃ ၇,၅၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၄

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ်  ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် 

ြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများ ြဖစ်က 

ေသာ ဦးမျိးတင့်၊  ေဒ ခင်ေမရီ၊  ဦးေသာင်းိုင်၊ ဦးသိန်းကိုကို 

တိုပါဝင်သည့ ် အထူးအယခူခံုံုံးသည်   ယေနနနံက်  ၉  နာရခဲွီ 

တွင် ြပည်ေထာင်စတုရားလ တ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်းအမှတ် (၁)၌   

ုံးထိုင်၍  ရာဇဝတ်အထူးအယခူမံ အမှတ် ၁၀ / ၂၀၂၁ (ရန်ကန်ု) 

ှင့်   တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ်  ၂၅/၂၀၂၁  (တနသ  ာရီ)၊ 

၂၆ / ၂၀၂၁ (တနသ  ာရီ)၊ ၃၁/၂၀၂၁ (မ ေလး)ှင့်    ၈ / ၂၀၂၂ 

လှည်းကူး  ဇူလိုင်  ၄

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု  လှည်းကူး 

မိနယ်  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနှင့်  အေသးစားစက်မ လက်မ  

လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို    ပူးေပါင်းပီးဖွင် ့  

လှစ်သည့်    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကြူပ  ဆပ်ြပာြပလပ်ုနည်း 

သင်တန်းကို  ယေနနံနက်  ၉ နာရီက 

ေတာင်တလတ်ု၊ ေရေကျာ်ေကျးရာ ဓမ ာု ံ

၌  ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာန ဦးစီးမှး  ဦးဘသန်ိးက  သင်တန်းဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားပီး မိနယ်ဦးစီးမှး 

ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ  တစ်မ ှင့်  တရားမအထူးအယူခံမ  ေလးမ ကို 

စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ  တစ်မ ှင့်

 တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ ကို ုံးထိုင်ကားနာ

လှည်းကူးမိနယ်၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက်အကူြပ သင်တန်းဖွင့်

ေဒ သ ာစိုးက  သင်တန်းဖွင့်ရြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်အား  ရှင်းလင်းပီး  အေသး 

စား  စက်မ လက်မ ဦးစီးဌာနမှ လက် 

ေထာက် န်ကားေရးမှး  (နည်းပညာ)

ဦးရေဲဇာ်ထွန်းက သင်ကားမည့် အစအီစ် 

များကို  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင်   ဆပ်ြပာ     

ြပလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကိ ု     စာေတွ 

လက်ေတွြဖင့်     လူသုံးကုန်ဆပ်ြပာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည်အထ ိ      သင်ကား 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

(ရန်ကုန်)  စုစုေပါင်း ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ   တစ်မ ှင့် 

တရားမအထူးအယူခံမ  ေလးမ တိုကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။

ထိုြပင ် ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ အမှတ် ၁/၂၀၂၂ (ရခိုင်)

ှင့် တရားမအထူးအယူခံမ အမှတ်၂၈/၂၀၂၀(ရှမ်း)၊ ၄၁/ ၂၀၂၀ 

(မွန်)ှင့ ် ၇/၂၀၂၁ (ရန်ကန်ု)   စစုေုပါင်းရာဇဝတ်အထူးအယခူမံ  

တစ်မ ှင့်  တရားမအထူးအယူခံမ  သုံးမ တိုကို   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး   န်ကားချက်များှင့်အည ီ 

ုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     

  သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည် ပညာေရးအရ ြမင့်မားသည့်ေဒသ၊ ေရခံေြမခံများအရလည်း ေကာင်းမွန်သည့်ေဒသြဖစ်သြဖင့် ယခုထက် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ များ ပိုမိုတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်၍ ိုင်ငံေတာ်အတွက် ဂုဏ်ယူရသည့် တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုြဖစ်ေစရန် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းကေစလို

 လူမျိးတိုင်း၊ ိုင်ငံတိုင်းအေနြဖင့် Moving Forward ဆိုသည့်အတုိင်း အတိတ်ကိုြပန်လှည့် 

ကည့်ေနြခင်း၊ ရပ်ေနြခင်းမရိှဘ ဲေရှကိဆုက်လက် ေလ ာက်လှမ်းေနကြခင်းြဖစ်၍ မမိတိိုိင်ုငအံေန 

ြဖင့လ်ည်း  ကျန်ေန၍မရ၊   Moving Forward ဟသူည့အ်တုိင်း အမဲေလ ာက်လှမ်းေနရမည်

 ပညာေရးှင့်  စီးပွားေရးက  များသည် တုံဆိုင်းေန၍မရသည့်အတွက်  ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း 

ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ပညာေရးြမင့တ်င်မ များကိ ုမမိတိိုအေနြဖင့ ်အေလးထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 သဘာဝသယဇံာတကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းကိ ုအားေပးေဆာင်ရက်၍မရဘ ဲမမိတိိုတတ်က မ်း 

သည့ ် ပညာရပ်များကိအုသံုးချ၍  စိက်ုပျိးေမွးြမေရးကိ ု အေြခခသံည့ ်ထတ်ုကန်ုထတ်ုလပ်ုြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်

 ေရှဖုံးမှ

ေဒသဆိုင်ရာ အချက်အလက်

များှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ဆိုင်ရာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်ေနမ များ တင်ြပ

ဦးစွာ   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်     တာဝန်ရှိသူတိုက 

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏  ၂၀၂၁  ခုှစ် 

အတွင်း လာေရာက်သည့် ခရီးစ် န်ကား 

ချက်များအေပ    လိုက်နာေဆာင်ရက် 

ပီးစီးမ ၊  ေဒသဆိင်ုရာ အချက်အလက်များ၊ 

ခိင်ုများတိုးချဲဖဲွစည်းမ ှင့ ် ဝန်ထမ်းများ 

ခန်အပ်ထားရိှမ     အေြခအေန၊   စိုကပ်ျိး 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ထား

ရိှမ ၊ ဆည်ေရေသာက်ှင့ ်လ ပ်စစ်မီးလင်း 

ေရးလုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်    စီမံကိန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ ၊  မိုးစပါးအထွက် န်း 

တုိးတက်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိမ ၊ ဆီထွက်သီးှံများ  စိုက်ပျိးိုင်မ ှင့် 

ဆီဖူလုံမ အေြခအေန၊  အသား၊  ငါးှင့် 

ဥများထုတ်လုပ်၍      ြပည်သူများကို 

ေရာင်းချေပးိုင်မ ၊ ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင ်

များအတွင်း    ငါးမျိးများစိုက်ထည့်မ ၊ 

ေနလှမ်းဆားကမ်းှင့ ် အိုင်အိုဒင်းဆား 

များ ထုတ်လုပ်မ ၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ထားရိှမ ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားက  ဖံွဖိးေရး 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်  ဓာတ်အားြဖန် ြဖး 

ေပးေနမ ၊ လမ်းတတံားများဆိင်ုရာ အေြခ 

အေနများှင့ ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက် 

ေနမ ၊ ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ  ေဆာင်ရက ်

ထားရှိမ ၊  စက်မ ဇုန်များတွင်  စက်ုံများ 

လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနမ ၊    ြပည်သူ  

ေဆးံုကီး တုိးချဲတည်ေဆာက်ထားရိှမ ၊ 

အေြခခပံညာေကျာင်းများှင့ ်အဆင့ြ်မင့် 

ပညာေကျာင်းများ   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားလျက်ရှိမ ှင့်     တက သိုလ်              

ဝင်တန်းေြဖဆိုေအာင်ြမင်မ အေြခအေန၊ 

ေဆးံုများဖွင့်လှစ်ထားရိှမ ှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ ခန်အပ်ထားရိှမ ၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်မ ၊ 

ပန်းခင်းစီမံချက်များ  အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊  တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း ှစ်အလိုက်  ြပည်တွင်း၊  ြပည်ပ 

ခရီးသွားများ    ဝင်ေရာက်မ ှင့်    အြခား 

လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့်  ကျန်းမာေရး     

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

တင်ြပချက်များအေပ 

ြဖည့်စွက်မှာကား

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များှင့် ပတ်သက်၍ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ြဖည့်စွက ်

ေကာင်း၊    ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ 

အ ရာယ်ကင်းစွာြဖင့ ် သွားလာိုင်ေရး 

အတွက်  လမ်းမကီးများကိ ု သတ်မှတ် 

ချက်များအတိင်ုး  စနစ်တကျြဖင့ ်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ် 

လမ်းမကီး  အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်

ရာတွင်လည်း အာဆီယံသတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ  စနစ်တကျ  တည်ေဆာက် 

သွားရန်လိုေကာင်း၊  အလားတူ  ပုသိမ် 

ေလယာ်ကွင်း    အဆင့်ြမင့်တင်ေရး 

အတွက်လည်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ခရီးသွားလပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာများှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးေြပာကားရာတွင ်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးသည် ြမန်မာိင်ုင ံ

၏   စပါးကျီကီးတစ်ခုြဖစ်ပီး    လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ နယ်ပယ်အသီးသီး၌လည်း 

ထပ်ိပိင်ုးတွင်ရိှေနသည့ ်ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် 

တိင်ုးေဒသကီးတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပဲွတွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲသည့် 

မဲစာရင်း    မသမာမ ရလဒ်များေကာင့ ်

မိမိတိုအေနြဖင့ ်    ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန် 

များကုိ ေခတ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနရ

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးအြမတ်ထတ်ုမ  

အမဲေလ ာက်လှမ်းေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ြဖစ်ေပ ေနသည့်   ိုင်ငံေရးအေြခ 

အေနများကို     ေြဖရှင်းေနရသကဲ့သို 

ုိင်ငံတုိးတက်ေရးအတွက်လည်း ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံတိုင်း၊ 

လူတိုင်းသည်   တိုးတက်ေရးအတွက ်

အမဲမြပတ်ေဆာင်ရက်ေနကေကာင်း၊ 

အခက်အခဲ    အကျပ်အတည်းေကာင့ ်

တုံဆိုင်းေနမည်ဆိုပါက  တိုးတက်မ ရရှိ 

မည်မဟုတ်ဘဲ  ေနာက်ကျကျန်ေနခ့ဲမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ပညာေရးှင့ ်  စီးပွားေရး 

က  များသည် တုံဆိုင်းေန၍မရသည့် 

အတွက် ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်း ေကျာင်းများ 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ပညာေရး 

ြမင့တ်င်မ များကိ ုမမိတိိုအေနြဖင့ ်အေလး 

ထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ မိမိတို 

ိုင်ငံတွင်  စာတတ်ေြမာက်မ    ၉၂ ရာခိုင် 

 န်းရိှသည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသည်ကိေုတွရိှ 

ရေကာင်း၊ သိုေသာ် အဆိပုါ ၉၂ ရာခိင်ု န်း 

တွင် ေရး/ဖတ် အဆင့်၊  မူလတန်းအဆင့် 

သာရှိသူဦးေရ များြပားလျက်ရှိသည်ကို 

ေတွရှိရမည်ြဖစ်သကဲ့သို         ပညာ 

တတ်ေြမာက်သ ူနည်းပါးသည်ကိုလည်း 

သန်းေခါင်စာရင်းများအရ ေတွရိှရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊  ပညာရည်ြမင့တ်င်ေရးအတွက် 

အစိုးရပညာေရးစနစ်ြဖင့ ်     အစိုးရ 

အဆက်ဆက်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

မိမိတိုအေနြဖင့်  ဆက်လက်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ပညာတတ်များ နည်းပါးပါက မမိတိိုိင်ုင ံ

သည် ေနာက်ကျကျန်ခဲမ့ည် ြဖစ်ေကာင်း။ 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက ်စိုက်ပျိး 

ေရးှင့်  ေမွးြမေရးကိ ု    အေြခခံသည့် 

ကန်ုထုတ်လုပ်မ ကုိအေြခခံေသာ စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းကိ ုေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သစ်ေတာသယံဇာတ   ပစ ည်းများကို 

ထတ်ုယသူုံးစဲွြခင်းေကာင့ ်သယဇံာတများ 

ြပန်းတီးလာပီး  အေြခခံကုန်ကမ်းများ 

ရှားပါးလာေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် သဘာဝ 

သယံဇာတကိုအေြခခံသည့ ်  ကုန်ထုတ် 

လုပ်ငန်းကို            စာမျက်ှာ ၄ သို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ပုသိမ်ြပည်သူေဆးံုကီး (၉)ထပ်တုိးချဲေဆာင်ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းခွင်  ရှင်းလင်းေဆာင်ခန်းမ၌    

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

မှာကားရာတွင်  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

သည်      မိုးရာသွန်းမ များြပားသကဲ့သို 

ြမစ်ေချာင်းများလည်း  များြပားေကာင်း၊ 

ေရစီးေရလာ  ေကာင်းမွန်ြခင်းမရှိပါက 

လမ်းများပျက်စီးမ ကို   ပိုမိုြဖစ်ေပ ေစ 

သြဖင့ ်  လမ်းများေရတိုက်စားမ ေကာင့ ်

ပျက်စီးမ မရှိေစေရး   စနစ်တကျြဖင့ ်

ထိန်းသိမ်းရန်လိုေကာင်း၊  ယခုအခါ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသို  အလည် 

အပတ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊   စီးပွားေရး 

အရေသာ်လည်းေကာင်း   ခရီးသွားဧည့ ်

ယာ်များ အများအြပားလာေရာက်လျက် 

ရှိသြဖင့ ်လမ်းများေကာင်းမွန်ေစေရးကိ ု

အေလးထား   ေဆာင်ရက်ထားရှိရန်လိ ု

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားများ  လာေရာက်  

လည်ပတ်လျက်ရိှေကာင်း၊ အမ်ိသာပါက 

ဧည့်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေဒသတွင်း 

ဆားထုတ်လုပ်ေရးှင့်    ပတ်သက်၍ 

ကျန်းမာေရးှင့်ေလျာ်ညီသည့ ်ဆားများ 

ြပည်တွင်း၌  လုံေလာက်စွာ  ထုတ်လုပ် 

ိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်းှင့ ်

ဆားလုပ်ငန်း ပုံမှန်လည်ပတ်ိုင်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်းြဖင့ ်ေဆွးေွး 

မှာကားသည်။

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာများ 

ေဆွးေွးမှာကား

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

များေကာင့် ြဖစ်ေပ ခ့ဲရသည့် အကမ်းဖက်မ  

ြဖစ်စ်များကိ ု မိမိတိုအေနြဖင့်  တရား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီ တတ်ိင်ုသမ   ထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊   ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)      အတိုင်းသာ 

ေလ ာက်လှမ်းေနြခင်းြဖစ်သြဖင့် ဥပေဒ 

ှင့်အညီသာ  ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်း 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လမူျိးတိင်ုး၊ ိင်ုငတံိင်ုး 

အေနြဖင့် Moving Forward ဆိုသည့် 

အတုိင်း အတိတ်ကုိ ြပန်လှည့်ကည့်ေနြခင်း၊ 

ရပ်ေနြခင်းမရှိဘ ဲ     ေရှကိုဆက်လက ်

ေလ ာက်လှမ်းေနကြခင်းြဖစ်၍ မိမိတို 

ိင်ုငံအေနြဖင့်လည်း ကျန်ေန၍မရေကာင်း၊ 

Moving  Forward    ဟူသည့်အတိုင်း 



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

အားေပးေဆာင်ရက်၍မရဘဲ    မိမိတို 

တတ်က မ်းသည့်     ပညာရပ်များကို 

အသုံးချ၍ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးကိ ုအေြခခ ံ

သည့်     ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်းများ   

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စမီခံန်ခဲွမ  

လပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်ှင့ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  ပိုမို 

လျင်ြမန်ေချာေမွစွာ  ေဆာင်ရက်ိုင်ေစ 

ရန်အတွက်   ခိုင်များတိုးချဲဖွဲစည်းခဲ့ 

ေကာင်း၊  ခိုင်အဆင့်ကိ ု    အေြခခံ၍ 

တစ်ိင်ုငလံုံးအပ်ုချပ်မ ကိ ု   ပိမုိအုဆင်ေြပ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

စက်မ လုပ်ငနး်များ     ေအာင်ြမင်စာွ         

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး 

တွင် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးှင့် စက်မ သင်တန်း 

ေကျာင်းများ    ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သြဖင့ ်

ခိင်ုများကိ ုအေြခခ၍ံ  စိက်ုပျိးေမွးြမေရး 

သပိ ံှင့် ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊   သိုမှသာ   စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွ  လုိအပ် 

သည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များကိ ုအြပည့ ်

အဝရရိှမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါေကျာင်းများမှ 

ထူးခ န်သည့်သူများကိ ုအဆင့်ြမင့်ပညာ 

များ သင်ကားိင်ုရန်အတွက်    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးပညာရှင်များ 

ေပါများလာမည်ဆိုပါက  မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ    ပိုမို 

တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုက်ပျိး 

ေရးလုပ်ငန်းများ      ေဆာင်ရက်ရာတွင ် 

စိက်ုဧကများတိုးချဲြခင်းထက်     တစ်ဧက

အထွက် န်းတိုးတက်ေရးကို ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊  ရှိပီးသား 

ေြမအရင်းအြမစ်များေပ တွင်  သီးထပ်၊ 

သီးညပ်များ    စိုက်ပျိးိုင်မည်ဆိုပါက 

ယခထုက် အထွက် န်းများ  ပိမုိတုိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စိက်ုပျိး 

ေရးထွက်ကုန်များ     တိုးတက်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက  ေဒသတွင်း 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ  ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက် 

လာမည်ြဖစ်သြဖင့ ် စိုက်ပျိးေြမများေပ  

တွင် ေနကာအပါအဝင်  အြခားဆီထွက ်

သီးံှများကိ ုသီးထပ်အြဖစ်  စိက်ုပျိးကေစ 

လိေုကာင်း၊  စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းအတွက် 

လိုအပ်သည့်  မျိးေကာင်းမျိးသန်များ 

ရရှိေရး ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများမ ှအြပည့် 

အဝ ေဆာင်ရက်ိုင်မ  မရှိေသး သြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ မျိးေကာင်းမျိးသန်  

များရရှိေအာင်   ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မျိးေကာင်းမျိးသန် 

ရရှိေရးအတွက ် ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများမ ှ

အြပည့်အဝ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်

လိေုကာင်း၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးသည် 

ပညာေရးအရ ြမင့်မားသည့်ေဒသ၊  ေရခံ 

ေြမခံများအရလည်း ေကာင်းမွန်သည့ ်

ေဒသြဖစ်သြဖင့ ်ယခထုက် ကန်ုထတ်ုလပ်ု 

မ များ ပုိမုိတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်အတွက်    ဂုဏ်ယူရသည့ ်

တုိင်းေဒသကီးတစ်ခုြဖစ်ေစရန် ဝုိင်းဝန်း 

 မမိတိိုိင်ုငမှံ ထွက်ရိှသည့ ်ေရထွက်ကန်ုပစ ည်းများကိလုည်း ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ှစ်စ်တင်ပိုေရာင်းချ 

လျက်ရိှသြဖင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  ငါး၊ ပစွုန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ  ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရက်

 စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် ထွက်ကုန်များမှ တန်ဖိုးြမင့် ထုတ်ကုန်များအြဖစ်   

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်အတွက် စက်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန် လိုအပ်

 ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ထတ်ုကန်ုပစ ည်းကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုေဆာင်ရက်မည် 

ဆိုပါက ိုင်ငံအတွက် အကျိးများစွာြဖစ်ထွန်းမည်

 လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဖံွဖိးေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်ကီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအတွက် အချိကိ ု 

မိိုးဖလာလုပ်ေဆာင်မ များမှ ေဖာက်ထွက်၍ ေဆာင်ရက်ရန် စ်းစားရမည်

 မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးလပ်ုေနြခင်း မဟတ်ုဘ ဲိင်ုငတံိုးတက်ေရးအတွက် ိင်ုင၏ံအကျိးကိ ုစမီခံနခဲွ် 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်

ကိးပမ်းကေစလိေုကာင်း။

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများှင့ပ်တ်သက် 

၍ လူတိုင်း အသား၊ ို၊ ဥများကို စားသုံး 

လျက်ရှိေကာင်း၊   အသားစားွားများ 

ေမွးြမြခင်းကိ ုပိမုိအုားေပးေဆာင်ရက်ရန် 

လိုပီး  ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို 

လည်း  အားေပးေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံရှိ  ကမ်းနီးကမ်းေဝးငါးဖမ်း 

လပ်ုငန်းများတွင် ငါးရရိှမ များ တစ်ှစ်ထက် 

တစ်ှစ် ေလျာက့ျလာသည်ကိ ုေတွရိှရပီး 

သဘာဝငါးသယံဇာတ  ေလျာ့နည်းလာ 

သည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ြမစ်ေချာင်းများ 

မှ အလွယ်တကရူရိှသည့ ် ငါးများကိလုည်း 

ဖမ်းယူစားသုံးမ များရှိေကာင်း၊ ငါးသယံ 

ဇာတများ     ေပါများေစေရးအတွက ်

ိုင်ငံေတာ်မှ     ငါးသားေပါက်များကို 

ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း စိက်ုထည့ေ်ပးြခင်း 

များ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ငါးေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

များှင့် ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငမှံ 

ထွက်ရိှသည့ ်ေရထွက်ကန်ုပစ ည်းများကိ ု

လည်း  ြပည်ပိုင်ငံများသို  ှစ်စ်တင်ပို

ေရာင်းချလျက်ရှိသြဖင့ ်  ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  ငါး၊   ပုစွန်ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများ        ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမ ှ

ထွက်ရိှသည့် ထွက်ကုန်များမှ တန်ဖုိးြမင့် 

ထုတ်ကုန်များအြဖစ ်  ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် 

အတွက်      စက်မ လုပ်ငန်းများ  ဖွံဖိး 

တုိးတက်ရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 

စက်မ ဇန်ုများ တိုးတက်ေရးအတွက်လည်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမ ှ  ထွက်ရှိသည့ ်

စိုက်ပျိးေမွးြမေရး   ထုတ်ကုန်များကို 

ေရေကာင်းလမ်းမှတစ်ဆင့ ်  ြပည်တွင်း 

ြပည်ပသို   တင်ပိုေရာင်းချိုင်ေကာင်း၊ 

ေဒသတွင်းစက်မ လုပ်ငန်းများ တိုးတက် 

ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာမည်ြဖစ်

ေကာင်း၊ သိုမှသာ ြပည်ပသိုသွားေရာက ်

အလုပ်လုပ်ကိုင်မ များ နည်းပါးလာမည ်

ြဖစ်ပီး မိမိတိုြပည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းများ  ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း 

သည်    အေကာင်းဆုံးပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်း ထုတ်ကန်ု 

ပစ ည်းကိုအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

ကိ ုေဆာင်ရက်မည်ဆိပုါက ိင်ုငအံတွက် 

အကျိးများစွာ ြဖစ်ထွန်းမည်ြဖစ်ေကာင်း။

လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ဖွံဖိးေရး၊    စီးပွားေရးှင့ ် ကီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းများအတွက်  အချိကိ ု မိိုးဖလာ 

လုပ်ေဆာင်မ များမှ          ေဖာက်ထွက်၍ 

ေဆာင်ရက်ရန်       စ်းစားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    အစွဲအလမ်းများမထားဘဲ 

ေကာင်းမွန်မည်ဟုထင်ပါက  ေြပာင်းလ ဲ

ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း၊  ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီးသည် ေကာင်းမွန်သည့ ်အဂ   ါရပ် 

များှင့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ

အတွက်  အေြခခံေကာင်းများရှိပီးြဖစ ်

သြဖင့ ်     အားလုံး    ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက   ယခုထက်ပိုမိ ု

တုိးတက်ေကာင်းမွန်လာမည် ြဖစ်ေကာင်း။

အစိုးရတစ်ရပ်သည ် ြပည်သူများ၏ 

ယုံကည်မ ရိှရန်၊ ြပည်သမှူ  အားကိုးသည့ ်

အစိုးရြဖစ်ရန်လိုေကာင်း၊  ေြပာသည့ ်

အတိုင်းြဖစ်ေအာင ် လုပ်ရန်လိုေကာင်း၊ 

မိမိတိုသည်    ိုင်ငံေရးလုပ်ေနြခင်း 

မဟုတ်ဘဲ    ိုင်ငံတိုးတက်ေရးအတွက ်

ိင်ုင၏ံအကျိးကိ ုစမီခံန်ခဲွေဆာင်ရက်ေန

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများသည် 

ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ 

ြဖင့် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း 

ိုင်ငံေရးသမားတွင ်ပညာအရည်အချင်း 

သတ်မှတ်ချက်မရိှေကာင်း၊  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 

များတွင ်အေတွအကံများ  များစွာရှိပီး 

လက်ေတွ၊ စာေတွသင်ကားပီးကသမူျား 

ြဖစ်ေကာင်း၊  အေြခခံေကာင်းများရှိပီး 

ြဖစ်သြဖင့ ်   ိုင်ငံတိုးတက်ေရးအတွက ်

သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ယူထားသည့် က   

များအလိက်ု ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကိ ု

ေအာင်ြမင်စွာ    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိပုါက ေအာင်ြမင်မ  

များရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ချနိ်တွင် တတ်ိုင် 

သမ ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ချမှတ်ထား 

သည့် ုိင်ငံေရးရည်မှန်းချက်၊ အမျိးသားေရး 

ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း   ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်သြဖင့ ်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအေန 

ြဖင့်လည်း    မိမိတိုကျရာတာဝန်များကိ ု

ိုင်ငံ့ေကာင်းရာေကာင်းကျိးအတွက  ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကေရး  ိုင်ငံ့ 

အကီးအကဲ တစ်ေယာက်ဟူသည်ထက ်

ဝန်ထမ်းအကီးအကဲတစ်ေယာက်အြဖစ် 

ြဖင့ ်ဂဏ်ုယစွူာ တိက်ုတွန်းလိေုကာင်းြဖင့ ်

မှာကားသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်    အဖွဲဝင်များသည ်

တက်ေရာက်လာကသည့်    ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများအား    ရင်းရင်းှီးှီး 

 တ်ဆက်ကသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့် အဖဲွဝင်များသည် ပုသိမ်ြပည်သူေဆးု ံ

ကီး(၉)ထပ် တိုးချဲေဆာင်ေဆာက်လုပ ်

ြခင်းလုပ်ငန်းခွင်သို  သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးရာ လုပ်ငန်းခွင်ရှင်းလင်းေဆာင် 

ခန်းမ၌    ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အေဆာက်အဦ     အထူးအဖွဲ(၁၅)မှ 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးသန်ိးစိုး 

က စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ 

ဘ  ာေရးှစ်အလိုက ်        လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ ၊ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

လုပ်ငန်းများှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည့ ် အေြခအေနများှင့ပ်တ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ရှင်းလင်း       တင်ြပမ များအေပ        

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ေဆးုအံေဆာက် 

အအုှံင့ ်အခန်းများ  ထည့သွ်င်းေဆာင်ရက် 

ရာတွင် အေရးေပ အေြခအေနများကိုပါ 

ထည့သွ်င်းစ်းစားတွက်ချက်ေဆာင်ရက် 

ရန်လိေုကာင်း၊ တည်ေဆာက်ေရးပိင်ုးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

အချန်ိမီပီးစီး၍ ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လုိေကာင်း၊ လာေရာက် 

ကသုသည့ ်လနူာများအေနြဖင့ ်စတ်ိလက် 

သက်သာစွာြဖင့ ်ေဆးဝါးကုသမ ခံယူိုင် 

ေစေရး    ေထာင့်မျိးစုံမှ   တွက်ချက် 

ေဆာင်ရက်ကရန်လုိေကာင်းြဖင့် မှာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် ၍ တာဝန်ရိှသူများ၏ 

တင်ြပချက်များအေပ   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့သည်။

ညေနပိင်ုးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်သည် 

ဇနီးေဒ ကကလှှင့ ်အဖဲွဝင်များလိက်ု 

ပါ၍      ပုသိမ်မိကျက်သေရေဆာင ်        

ေရ မုေ  ာမဟာေစတီေတာ်ြမတ်ကီးသို 

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်၍ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆမီီး 

များ ကပ်လှပူေဇာ်သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

သည်  ဘုရားကီး၏   ဧည့်သည်ေတာ ်

မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်  လက်မှတ်ေရးထုိး 

သည်။  ယင်းေနာက်  ဘုရားကီးအတွက် 

အလှေငမွျားေပးအပ်လှဒါန်းရာ ေဂါပက 

အဖဲွမှ တာဝန်ရိှသမူျားက လက်ခရံယူပီး 

ဓမ လက်ေဆာင်များ  ြပန်လည်ေပးအပ ်

သည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ဇနီး၊  အဖွဲဝင်များသည ်   ဘုရားကီးကိ ု

လက်ယာရစ်လှည့လ်ည်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ

ကပီး ဘုရားကီးေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ

ေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန်၊ 

မိုးများသည့်   ေဒသြဖစ်သည့်အတွက ်

လ ပ်စစ်အ ရာယ်      ကင်းရှင်းေစေရး               

က မ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့ ်         ြပြပင ် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ရန်၊   ဘုရားကီးြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံများစနစ်တကျြဖင့ ်   ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှရန်ှင့ ် အြခားလိအုပ်သည်များကိ ု

တာဝန်ရိှသူများအား  မှာကားခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                

           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

မုတ မေကွ၊   မွန်-တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့်  ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ရဖံန်ရခံါ မိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးမည်။ 

မိုးသက်ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင/်ေြမြပင်ေလသည ်တစ်နာရီလ င် မိုင် ၄၀ အထိ 

တိုက်ခတ်ိုင်သည်။   ြမစ်ဝက န်းေပ ၊   ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့် 

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် တစ်ခါတစ်ရံ မုိးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး 

လ  င်းအသင့်အတင့်မ ှ   လ  င်းကီးိုင်သည်။   မိုးသက်ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင/်

ေြမြပင်ေလသည် တစ်နာရီလ င် မုိင်  ၃၀  မှ  ၃၅  မုိင်အထိ   တုိက်ခတ်ုိင်သည်။ 

လ  င်းအြမင့်မှာ  မုတ မေကွ၊    မွန်-တနသ  ာရီကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် 

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ် ကိုးေပမ ှ ၁၃ ေပခန်ှင့်  ြမစ်ဝက န်းေပ ၊  ရခိုင် 

ကမ်းုိးတန်းတစ် ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ခုနစ်ေပမှ  ၁၀ ေပခန်  

ရှိိုင်သည်။                                                                                  မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၄

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်၏အမျိးသား 

ုိင်ငံေရးဦးေဆာင်မ  အခန်းက  တွင် ပါဝင်ေနြခင်း 

သည် ိုင်ငံေတာ်အတွက်  လိုအပ်ချက်အရ  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေနရြခင်းပင်ြဖစ်ပီး ေခတ်အဆက်ဆက်  

ိင်ုငေံရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလမဲ များေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

၏  အမျိးသားအကျိးစီးပွားအတွက ်  ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်ကိ ုမှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိနားလည် 

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင်    အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    ပုသိမ် 

တပ်နယ်မှ အရာရိှ၊  စစ်သည်၊ မသိားစမုျားအား ေတွဆု ံ

အမှာစကား ေြပာကားစ် ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။

အဆိပုါ ေတွဆုပဲွံသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့အ်တဇူနီး ေဒ ကကလှ၊  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

(ေရ) ဗုိလ်ချပ်ကီး မုိးေအာင်ှင့်ဇနီး၊  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေလ)    ဗိုလ်ချပ်ကီးထွန်းေအာင်ှင့်ဇနီး၊  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ  တပ်မေတာ်အရာရိှကီး 

များ၊   အေနာက်ေတာင်တိုင်း  စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ် တာဝန်ရှိသူများ၊  ပုသိမ် 

တပ်နယ်မှ   အရာရှိ၊   စစ်သည်၊   မိသားစုဝင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

တပ်မေတာ်ှင့် အမျိးသားိုင်ငံေရးအခန်းက  

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင်  တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ် ိင်ုငေံတာ် 

၏ တာဝန်များကို မလ ဲသာမေရှာင်သာေသာ အေြခ 

ေခတ်အဆက်ဆက် ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ များေကာင့် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

အမျိးသားိုင်ငံေရးဦးေဆာင်မ အခန်းက  တွင် လိုအပ်ချက်အရ ပါဝင်ေနရသည်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိနားလည်ရမည်
အေနအရ လ ဲေြပာင်းတာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရသည်ကိ ု

အရာရှိ၊   စစ်သည်၊ ရဲေမ   မိသားစုများအေနြဖင့ ်

မှန်မှန်ကန်ကန်  သိရှိထားကရန ်  လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ိင်ုင၏ံသမိင်ုးေကာင်း၊ ပထဝအီေနအထား 

ှင့ ်လက်ရိှ ြဖစ်တည်ချက်များအရ တပ်မေတာ်သည်  

ိုင်ငံေတာ်၏      အမျိးသားေရးကိစ ရပ်များတွင ်

ပါဝင်ေနရြခင်းြဖစ်သကဲသ့ို ဖဲွစည်းအပ်ုချပ်ပုအံေြခခ ံ 

ဥပေဒအရ အမျိးသားိုင်ငံေရး ဦးေဆာင်မ   အခန်း 

က  တွင် ပါဝင်ေနရေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငရိှံ ိင်ုငေံရး 

ေဆာင်ရက်သမူျားအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံရးရင့က်ျက်မ ှင့်  

သဟဇာတြဖစ်မ များရှိရန် လိုအပ်ေနေသးသည်ကို 

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများတွင်လည်း 

တစ်ိင်ုငှံင့ ်တစ်ိင်ုင ံိင်ုငေံရးစနစ် မတညူကဲွီြပားမ  

များရိှေကာင်း၊   အချိေသာ   နယ်စပ်ေဒသများတွင် 

လည်း    တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများရှိ 

ေနေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ိုေသာ အေြခခအံချက်များအြပင် 

အြခား အြခားေသာ အချက်များစွာတိုအရ ိင်ုငအံေန 

ြဖင့ ်ိင်ုငေံရးအရ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ၊ လုံ ခံေရးအရ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ များ ယေနအထိ  လုိအပ်လျက် 

ရှိေကာင်း၊    တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ များရှိရန်အတွက ်

မမိတိိုိုင်ငတွံင် ခိင်ုမာသည့ ်အင်စတကီျးရှင်း လိအုပ် 

ေကာင်း၊  ထုိအင်စတီကျးရှင်းမှာ   တပ်မေတာ်သာ 

ြဖစ်ပီး ိင်ုငေံတာ်၏ Guardian အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

ကို ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

၁၉၈၈ ခှုစ်၌ ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်တစ်ပါတ ီ

အုပ်ချပ်မ ကို   မကိက်မှစ်သက်ြခင်း၊    စီးပွားေရး 

ကျဆင်းြခင်းတိုေကာင့ ်တိုင်းြပည်၌မငိမ်မသက်မ  

များ    ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊      ၎င်းအေြခအေနအေပ  

ိင်ုငေံရးအဖဲွအစည်းများ ြပည်ပုိင်ငံများ၏ေြမာက်ပင့ ်

ေသွးထိုးမ များေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်ကီး  ပိကဲွပျက်စီး 

ေတာ့မည့်    အေြခအေနသို  ေရာက်ရှိလာခဲ့သြဖင့ ်

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်များကိ ု

ဝင်ေရာက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရေကာင်း၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒအား ဖျက်သမ်ိး၍ စစ်အပ်ုချပ်ေရးြဖင့ ်အပ်ုချပ် 

ခဲ့ရေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ် 

ြပည်ေထာင်စုကီး စည်းစည်းလံုးလံုးြဖင့် တည်ငမ်ိမ  

ရှိေစေရးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသြဖင့ ် 

တပ်မေတာ်၏ ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ  

အေပ    အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်   ုိင်ငံေရးအရ 

နာကည်းမ များ၊ ိုင်ငံေရးအရ သေဘာထားကွဲလွဲမ  

များလည်း ြဖစ်ေပ ခ့ဲေကာင်း၊ ယင်းနာကည်းမ များ 

သည် ယခုအချနိ်အထိ ကျန်ရှိေနေသးေကာင်း။

ပညာရည ်ြမင့်မားေရး

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ြပည်သမူျားလိလုားသည့ ်

ပါတစီုဒံမီိကုေရစလီမ်းေကာင်းကိ ုေလ ာက်လှမ်းိင်ု  

ေရးအတွက် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ကုိ 

ေရးဆွဲိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး   ြပည်လုံးက တ် 

ဆ ခယံပဲွူြပလပ်ုကာ  အတည်ြပြပ  ာန်းခဲေ့ကာင်း၊ 

မိမိတုိုိင်ငရိှံြပည်သူများတွင် ိင်ုငေံရးသရိှိနားလည် 

သူများရှိသကဲ့သို  သိရှိနားလည်မ အားနည်းသူများ

လည်းရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံေရးအသိ   အားနည်းသူများ 

အေပ        ေသွးထိုးေဆာင်ရက်ေနမ များလည်းရှ ိ

ေကာင်း၊     ထိုသို   ိုင်ငံေရးအသိအားနည်းရြခင်း 

မှာလည်း ုိင်ငံသူ၊  ုိင်ငံသားတုိ၏  ပညာေရးအေြခ 

အေနှင့်လည်းဆက်စပ်ေကာင်း၊     မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

ပညာေရးသည် ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် နမိ့က်ျခဲ့ပီး  

အတန်းပညာပီးေြမာက်သ ူ     နည်းပါးခဲ့ေကာင်း၊ 

ပညာေရး အားနည်းသြဖင့ ်အသပိညာအားနည်းရြခင်း  

ပင်ြဖစ်ေကာင်း။

မမိတိိုိုင်င၏ံ ၂၀၁၉ ခှုစ် ကားြဖတ်သန်းေခါင် 

စာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ် အထက်မဲေပးခွင့်ရှိသ ူ 

လဦူးေရ ၃၄ ဒသမ ၂၉ သန်းြဖစ်ပီး  လဦူးေရတိုးတက် 

 န်းမှာ သုည ဒသမ  ၈  ရာခုိင် န်းရိှေကာင်း၊   ယင်း 

သန်းေခါင်စာရင်း အချက်အလက်များအရ အသက်  

၅ ှစ်အထက် ေကျာင်းမေနဖူးသူဦးေရ ၈ ဒသမ ၁  

ရာခိုင် န်း၊ အသက် ၂၅ ှစ်ှင့် အထက်   ၁၂  ဒသမ  

၈ သန်းသည် မလူတန်းေအာက် ပညာအရည်အချင်း 

သာရှိသည်ကိ ု    ေတွရှိရသြဖင့ ်   မိမိတိုိုင်ငံတွင ်

ပညာေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ အားနည်းချက်များ များစွာ  

ရိှေနသည်ကိေုတွရိှရေကာင်း၊     ပညာတတ်ေြမာက် 

မှသာ     စာေပဗဟုသုတ   ေလ့လာမ ရှိမည်ြဖစ်ပီး 

အသပိညာဗဟသုတု တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ပညာတတ်များ ေပါက ယ်ဝလာေစေရး၌ ကျန်းမာ 

က့ံခုိင်မ သည်လည်း    အေရးကီးသြဖင့်   ပညာရည် 

ြမင့တ်င်ေရးှင့ ်တစ်မျိးသားလံုး ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေရး 

ကိ ုဟန်ချက်ညြီမင့တ်င်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တိင်ုးြပည် 

အတွက် အေြခခကံျသည့ ်တစ်မျိးသားလုံး ပညာရည် 

ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းကိ ု  ိုင်ငံေတာ်၏    အနာဂတ် 

အတွက် အချန်ိယူေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆုံး 

၅ ှစ်မှ ၁၀ ှစ်အထိ  အရှိန်အဟုန်ြပင်းြပင်းြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ရမညြ်ဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံေရးအရ၊ လုံ ခံေရးအရ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ 

ရှိမှသာ ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မည်ြဖစ်

မမိတိိုိင်ုငံတွင် လွတ်လပ်ေရးရရိှပီးကတည်းက 

နယ်ချဲတို၏ ေသွးခဲွအပ်ုချပ်မ များ၊ အယဝူါဒမတညူမီ  

များေကာင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ  

ြဖစ်ေပ ခ့ဲရပီး    မျိးဆက်များအလုိက်      ေြပာင်းလဲ 

သွားေသာ်လည်း      တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

ပဋပိက များသည် ယေနထက်တိင်ု ရိှေနေသးေကာင်း၊ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ  မရှိမှသာ 

ိင်ုငတံိုးတက်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ိုင်ငံေရးအရ  တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊  လုံ ခံေရးအရ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ရိှမှသာ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  လက်ရိှြဖစ်ေနသည့်  အေြခအေနတွင် 

ုိင်ငံကုိထိန်းသိမ်းုိင်သည်မှာ တပ်မေတာ်သာလ င် 

ြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အချိအရာများတွင ်

အနစ်နာခေံဆာင်ရက်ခဲရ့သည်များရိှေကာင်း၊  မမိတိို 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်  ကိစ ရပ်များသည ်  ခံယူချက် 

ေကာင်းများြဖင့ ်    လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကိ ု

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ပီး   လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင် 

ေရးအတွက် တပ်မေတာ်သားအားလံုးတွင်တာဝန်ရိှ 

ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံအေနြဖင့် ဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်း 

ေပ တွင်  ေလ ာက်လှမ်းေနြခင်းြဖစ်ပီး    ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈  ခုှစ်)ှင့်အညီ  ုိင်ငံေတာ်၏  

တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်သြဖင့ ် ဥပေဒ 

အတိုင်းသာ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့်

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုကျင့်သုံးိုင်ေရး

ိင်ုငတံိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

က  ေပါင်းစု၌ံ  အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၊ ေဒသတွင်းိင်ုင ံ

များ၊ အာဆီယံိုင်ငံများ၊          စာမျက်ှာ ၆ သို 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်   ပသုမ်ိတပ်နယ်မှ အရာရိှ၊  စစ်သည်၊ မသိားစမုျားအား ေတွဆု ံ

အမှာစကား ေြပာကားစ်။

  ပညာတတ်များ ေပါက ယ်ဝလာေစေရး၌ ကျန်းမာကံခ့ိင်ုမ သည်လည်း    

အေရးကီးသြဖင့ ်ပညာရည်ြမင့တ်င်ေရးှင့ ်တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်ေရးကို ဟန်ချက်ညီြမင့်တင်ရမည်

  တိုင်းြပည်အတွက်  အေြခခံကျသည့်  တစ်မျိးသားလုံး  ပညာရည် 

ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းကို   ိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်အတွက်  အချန်ိယူ 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆုံး ၅ ှစ်မှ ၁၀ ှစ်အထ ိ အရိှန်အဟန်ု 

ြပင်းြပင်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည်



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

အြခားုိင်ငံများှင့် ကုိက်ညီမ ရိှေအာင်  ေဆာင်ရက် 

ရန်လိေုကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်စည်းကမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီ   

ေဆာင်ရက်ရန်လိုပီး     အုပ်ချပ်မ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း ဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊  အချိိင်ုငမံျားသည်   မမိတိိုိုင်င၏ံ 

ြပည်တွင်းေရးကုိ  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ ၊     ုိင်ငံေရး 

အြမတ်ထတ်ုလိသုမူျား၏  ေြမာက်ပင့ေ်သွးထိုးမ များ 

ေကာင့ ် ြဖစ်ေပ  ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်မ ပဋပိက များကိ ု 

မိမိတိုအေနြဖင့ ်     ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကုိင်တွယ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးပုံမှန်လမ်းေကာင်း

ေပ သို ေရာက်ရိှိင်ုေရး  မမိတိိုအေနြဖင့ ်     ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  အမျိးသားေရးေမ ာ်မှန်းချက် 

ှင့် ိုင်ငံေရးေမ ာ်မှန်းချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း၊  ြပည်သူများလိုလားသည့ ်ပါတီစုံ 

ဒမီိကုေရစလီမ်းေကာင်းကိ ု  ေလ ာက်လှမ်းေနရာတွင် 

စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ဒီမုိကေရစီြဖစ်ရန ်

လုိပီး ဒီမုိကေရစီ  မျက်ှာဖံုးစွပ်ထားသည့်  လုပ်ရပ် 

မြဖစ်ရန်လုိေကာင်း၊ ဒီမုိကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု

အေြခခံသည့်    ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ရာ၌     

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိသုည်မှာ   အပ်ုချပ်ေရးအာဏာများ 

ခဲွေဝေပးထားြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

ထူးြခားချက်မှာ ေရှးဘုရင်များလက်ထက်ကတည်း 

ကပင် တစ်ြပည်ေထာင်ိင်ုငမံဟတ်ုဘ ဲတိင်ုးရင်းသား 

ေဒသများအားလံုးကုိ  တစုတစည်းတည်းြဖစ်ေအာင်     

စစုည်းတည်ေထာင်ခဲသ့ည့ ်ြပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ် 

အြဖစ်  တည်ေထာင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိေကာင့် 

အဂ  လပ်ိတို ြမန်မာိင်ုငကံိ ု လွတ်လပ်ေရးေပးချန်ိတွင် 

ယခင်က ြမန်မာိုင်ငံ    နယ်နိမိတ်များအတိုင်း    

ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး  တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား 

အားလုံး ေရှးယခင်ကတည်းက တစုတစည်းတည်း 

ရိှခ့ဲသည်ကုိ သမိင်ုးမှတ်တမ်းများတွင် ေတွြမင်ရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ငိမ်းချမ်းမ ရှိမှသာလ င် ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ 

ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့်

ြပည်ေထာင်စုကိ ုေဆာင်ရက်ိုင်မည်

အမျိးသားေရးရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် တုိင်းြပည် 

သာယာဝေြပာေရးအတွက ်    ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ရန် အေရးကီးသြဖင့် ြပည်သ ူ

လူထု၏ စီးပွားေရးေကာင်းမွန်ေအာင ်ေဆာင်ရက် 

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     မိမိတိုိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင ်

ိုင်ငံေရးအရ သမိုင်းေကာင်းများအြပင ်စီးပွားေရး 

အရ   သမိင်ုးေကာင်းများရိှခဲ့ပီး ၁၉၅၀ ပတ်ဝန်းကျင် 

ခန်တွင် ကိုရီးယားစစ်ပွဲများြဖစ်ေပ ခဲ့ကာ  မိမိတို 

ိုင်ငံမှ ဆန်၊ စပါးကဲ့သို ထွက်ကုန်များ ေဈးေကာင်း 

ရခဲ့ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်  အာဏာရပါတီအေနြဖင့်  

ြပည်ေတာ်သာစီမံကိန်းကုိ ေရးဆဲွခ့ဲပီး  “လူတစ်ေယာက် 

ကားတစ်စီး၊ တိုက်တစ်လုံး၊  တစ်လဝင်ေင ွရှစ်ရာ” 

ဟူသည့် ေက းေကာ်သံြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ကိုရီးယားစစ်ပွဲအပီးတွင ်     စပါးေဈးထိုးကျခဲ့ပီး  

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်ပဋိပက များလည်း ြဖစ်ေပ  

ခဲသ့ြဖင့ ် ဝင်ေငနွည်းပါးခဲြ့ခင်းေကာင့ ်  ေအာင်ြမင်မ  

မရရှိခဲ့ဘဲ    ြပည်တွင်းအုပ်ချပ်ေရးလမ်းေကာင်း၌  

အခက်အခဲများရိှခ့ဲသည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း၊  ယခုအခါ  

အေြခခံများ      ေကာင်းမွန်ေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ  ရှိေသး 

ေကာင်း၊ တုိင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးအတွက် မိမိတို 

အေနြဖင့်   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သြဖင့ ် 

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်  ဦးတည်၍ တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများှင့်   ေတွဆံုေဆွးေွးမ များ    

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွး 

မ များ    ေအာင်ြမင်ပီးပါက  ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် ပုိမုိေဆာင်ရက်ုိင်မည်ြဖစ်သက့ဲသုိ ဒီမုိကေရစ ီ

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိအေြခခံသည့် အုပ်ချပ်ေရးကုိ 

လည်း ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

စားေရရိက ာေပါများေရးအတွက်ေဆာင်ရက်

ရာတွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးသည်လည်း စိက်ုပျိး 

ေရးြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်သည့်     တိုင်းတစ်ခုြဖစ ်

ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံရိှ စိက်ုပျိးေြမများတွင် သီးထပ် 

သီးညပ်စိက်ုပျိးမ များ နည်းပါးသြဖင့ ်သီးထပ်သီးညပ် 

များ   စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်  စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်များ 

ပိမုိတုိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 

များကိုလည်း ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်အသုံးြပ၍ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင ်  သီးှံ 

မျိးစုံ  စိုက်ပျိး၍ရသြဖင့ ် စားေရရိက ာေပါများေရး  

အတွက်    ေဆာင်ရက်၍ရေကာင်း၊    စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းများ   ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းစွာ  ေဆာင်ရက် 

ိင်ုရန်အတွက် အသပိညာှင့ ်အတတ်ပညာရှင်များ 

လိုအပ်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်  ပညာရည်သင်ကားေရးကိ ု

အားေပးကရန်လိုေကာင်း။

အမျိးသားိုင်ငံေရးဦးေဆာင်မ  

အခန်းက  တွင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို

မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

မိမိတိုိုင်ငံတွင ်  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ေရေြမသယံဇာတ      အေြခခံေကာင်းများရှိပီး 

ြဖစ်သြဖင့ ်သဘာဝကေပးထားသည့ ်အရင်းအြမစ ်

များကို အကျိးရှိေအာင်အသုံးချပီး ိုင်ငံတိုးတက်

ေအာင်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေမ ာ်မှန်းထားသည်များ၊ 

အမှန်တကယ်ြဖစ်သင့ြ်ဖစ်ထုိက်သည်များ၊ ြဖစ်ုိင်ေြခ 

ရှိသည်များကိ ု   လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း 

အတွက်လည်း    အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ  

ဖန်တီးေဆာင်ရက်ေပးိင်ုရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်ဦး  

တစ်ေယာက်ချင်း     မိမိတို    ပင်ကိုအသိစိတ်ြဖင့ ်

မှန်မှန်ကန်ကန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိပုါက 

ေနာင်လာမည့်   ငါးှစ်အတွင်း  မိမိတိုိုင်ငံသည ်

ေဒသတွင်းိင်ုငမံျား၌ ထိက်ုသင့သ်ည့တ်ိုးတက်မ များ 

ရှိလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    လက်ရှိိုင်ငံ၏ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲေရး      လုပ်ငန်းများကိ ု   တပ်မေတာ်မှ 

ဦးေဆာင်၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး မိမိတုိအေနြဖင့် 

ိုင်ငံေတာ်၏     ေကာင်းရာေကာင်းကျိးအတွက ် 

အမျိးသားိုင်ငံေရးဦးေဆာင်မ     အခန်းက  တွင် 

ဆက်လက်ပါဝင်ေနရမည်ြဖစ်ပီး လပ်ုသင့လ်ပ်ုထိက်ု 

သည်များကိ ု    မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့်    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်     ိုင်ငံေရး 

ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလမဲ အေြခအေနများ၊ အမျိးသားေရး 

ရည်မှန်းချက်များချမှတ်၍       ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနများကိ ုအရာရိှ၊  

စစ်သည်၊  မိသားစုများ  မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိေစေရး 

ေနာက်ခံအေကာင်းအရာများှင့်တက ွ   ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး  အရာရှိ၊  စစ်သည်၊   မိသားစုများ၏ 

လိုအပ်ချက်များကိ ုေမးြမန်းသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက        တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည ်

အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက် စားေသာက် 

ဖွယ်ရာပစ ည်းများကိ ု   ေပးအပ်ရာ    တိုင်းမှးက 

လည်းေကာင်း၊  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ဇနီးက  

တပ်နယ် မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း 

အတွက်  ချးီြမင့်ေငွများကို  ေပးအပ်ရာ  တိုင်းမှး၏ 

ဇနီးကလည်းေကာင်း လက်ခံရယူကသည်။

ေတွဆုပဲွံအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်  တက်ေရာက်လာကသည့ ်

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊  မိသားစုများအား  ရင်းရင်းှီးှီး 

လိုက်လံ တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်   ပသုမ်ိတပ်နယ်မှ အရာရိှ၊  စစ်သည်၊ မသိားစမုျားအတွက် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်ရာ တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်က လက်ခံရယူစ်။

ြပည်သူများလိုလားသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းကို ေလ ာက်လှမ်းေနရာတွင် 

စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ  ဒီမိုကေရစီြဖစ်ရန်လိုပီး ဒီမိုကေရစီမျက်ှာဖုံးစွပ်ထားသည့် လုပ်ရပ်မြဖစ်ရန်လို

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၄

ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမ၌ ကျင်းပသည့ ်(၇) ကိမ်ေြမာက ်  မဲေခါင်-

လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကာလအတွင်း 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည ်ထိုင်းိုင်င ံ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  မစ တာ ဒွန် ပရာမူဝီိုင်းကို ယေန  

မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်   ေရ နန်းေတာ်ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမ၌   သီးြခားေတွဆု ံ 

သည်။ 

ေဆွးေွး

ထုိသုိေတွဆံုစ် ြမန်မာုိင်ငံှင့် ထုိင်းုိင်ငံတုိအကား ရိှရင်းစဲွ  ချစ်ကည်ရင်းီှး 

သည့်ဆက်ဆံေရးှင့ ်   ှစ်ိုင်ငံ   က  စုံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ   ပိုမိုြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ှစ်ိင်ုင ံနယ်စပ်ေဒသလုံ ခံေရးှင့ ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကစိ ရပ်များ 

ှင့်စပ်လျ်း၍    ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ   အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။  ထိုြပင် 

အာဆယီတံညူဆီ  (၅) ရပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနမ ှင့ ်ှစ်ိင်ုငအံကား ေဒသတွင်း  

ှင့ ်ုိင်ငံတကာမျက်ှာစာတုိတွင်  ပိမုိနုီးကပ်စွာ  ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် ထိုင်းိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာ ဒွန် ပရာမူဝီိုင်းှင့် သီးြခားေတွဆုံ



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

 ပင်လယ်ကမ်းစပ်ှင့် ြမစ်ဝက န်းေပ လုံ ခံ ေရးကို လုံ ခံ ေရးအသိ၊ လုံ ခံ ေရးသတိြဖင့် အမဲတမ်း 

ေစာင့်ကည့်ေနရမည်

 ပုသိမ်မိသို  ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာကီးများဝင်ထွက်ခဲ့ေကာင်း၊ ေရလမ်းေကာင်းများကို ြပန်လည် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်း၍  ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာကီးများ   ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက 

ပုသိမ်မိသို ကုန်စည်စီးဆင်းမ  ပိုမိုေကာင်းမွန်ြမန်ဆန်လာမည်

 ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ပျမ်းမ မိုးရာသွန်းရက်မှာ ၁၂၀ ေကျာ်ခနသ်ာြဖစ်သြဖင့ ် ေနေရာင်ြခည် 

စွမ်းအင်သုံး ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများြဖင့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေရများ 

ရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်

နယ်ေြမေဒသှင့် ပိုင်နက်ပင်လယ်ြပင်စိုးမိုးေရးအတွက် ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်အတွင်း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ်ေြမလုံ ခံ ေရးတိုကို 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်ှင့် နယ်ေြမခံ ေရတပ်၊ ေလတပ်ဌာနချပ်များက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး အမဲအသင့်ြဖစ်ေနရမည်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား ပုသိမ်မိရိှ  နယ်ေြမခံေလတပ်စခန်းဌာနချပ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဌာနချပ်မှး ဗုိလ်မှးချပ် 

ထွန်းဝင်းက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ပုသိမ်မိရိှ 

နယ်ေြမခံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်ရှိ ဥစားကက်ေမွးြမေရး ခံတွင ်ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င်သည် 

အဖဲွဝင်များလိက်ုပါ၍     ယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင်   ပုသိမ်ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်သို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဦးစွာ   အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ဌာနချပ်မှး     ဗိုလ်မှးချပ်ထွန်းဝင်းက 

ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်၏     စစ်ဦးစီး၊ 

စစ်ေရး၊  စစ်ေထာက်ဆိုင်ရာအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ ၊ နယ်ေြမ 

ေဒသလုံ ခံေရးှင့်  ပိုင်နက်ပင်လယ်ြပင ်

လုံ ခံေရး    ကင်းလှည့်ေဆာင်ရက်ိုင်မ ၊ 

အရာရှိ၊   စစ်သည်၊    မိသားစုများ၏ 

သက်သာေချာင်ချေိရး   ေဆာင်ရက်ေပး 

ိင်ုမ ၊ စုိက်ပျိးေမွးြမေရး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ ၊   ေဒသခံြပည်သူ 

လထူ၏ု ကျန်းမာေရး၊ လမူ ေရးှင့ ်အြခား 

လိအုပ်သည်များကိ ုကညူေီဆာင်ရက်ေပး

ုိင်မ အေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

အမဲအသင့်ြဖစ်ေနရမည်

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  နယ်ေြမေဒသ 

ှင့် ပုိင်နက်ပင်လယ်ြပင်စုိးမုိးေရးအတွက် 

ေရဒါစနစ်ြဖင့်      ကင်းေထာက်ြခင်း၊ 

ေလေကာင်း၊  ေရေကာင်းကင်းလှည့ြ်ခင်း 

များ  ေဆာင်ရက်ပီး   ပိုင်နက်နယ်နိမိတ် 

အတွင်း  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ်ေြမ 

လုံ ခံေရးတိုကို  တိုင်းစစ်ဌာနချပ်ှင့် 

နယ်ေြမခံ  ေရတပ်၊  ေလတပ်ဌာနချပ် 

များက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

အမဲအသင့်ြဖစ်ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ကမ်းစပ်ှင့်   ြမစ်ဝက န်းေပ  

လုံ ခံေရးကိ ု လုံ ခံေရးအသိ၊  လုံ ခံေရး 

သတြိဖင့ ်အမတဲမ်းေစာင့်ကည့ေ်နရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊    စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေမွးြမေရးှင့ ်စိုက်ပျိးေရး 

အြပန်အလှန်အေြခခံပီး  အထွက် န်း 

ေကာင်းသည့်၊  အကျိးရှိသည့ ်  စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးြဖစ်ေအာင်      တွက်ချက် 

ေဆာင်ရက်        ကေစလိုေကာင်းြဖင့ ်

ေြပာကားပီး အရာရိှ၊  စစ်သည်၊ မိသားစု 

များ၏ သက်သာေချာင်ချေိရး၊ အသား၊ 

ငါး၊  ဥအမျိးမျိးှင့်  ဟင်းသီးဟင်းရက ်

များကို ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ဖူလံုစွာ 

စားသုံးိုင်ေရးအတွက ် တပ်ပိုင်စိုက်ပျိး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို  ေအာင်ြမင ်

ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ရန်   လိုအပ်သည့်    အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍ လမ်း န်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ှင့ ် အဖဲွဝင်များသည်  ေလတပ် 

ဌာနချပ်  ကာကီကင်းဘဲေမွးြမေရး ခံ၊ 

ဥစားကက်ေမွးြမေရး ခံ၊   ရာသီသီးှံ 

စိုက်ခင်းတိုကို  လှည့်လည်ကည့် ပီး 

တာဝန်ရိှသမူျား၏ တင်ြပချက်များအေပ  

လိအုပ်သည်များ  ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးသည်။

ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ှင့် အဖဲွဝင်များသည် ပုသိမ်မိ အမှတ်(၁) 

ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်းတွင် ြမစ်ကမ်းခင်း 

ေြမသား   စွမ်းအင်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ    အေြခအေနများကို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ  ရှင်းလင်း 

ေဆာင်တွင်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)စစ်အင်ဂျင်နီယာ န်ကားေရး 

မှးုံး  န်ကားေရးမှး ဗိလ်ုချပ်မျိးသန်၊ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန    န်ကား 

ေရးမှးချပ် ဦးဝင်းလ  င်တုိက ြမစ်ကမ်းခင်း 

ေြမသား  စွမ်းအင်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ   အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

စနစ်တကျအသုံးချ

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ  ုိင်ငံေတာ် 

စမံီအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  ပုသိမ်မိသို 

ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာကီးများ ဝင်ထွက ်

ခဲ့ေကာင်း၊  ေရလမ်းေကာင်းများကို 

ြပန်လည်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိး၍ ပင်လယ်ကူး               

သေ  ဘာကီးများ    ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက ပုသိမ်မိသို 

ကန်ုစည်စီးဆင်းမ  ပိမုိေုကာင်းမွန်ြမန်ဆန် 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အလားတူ ငဝန် 

ြမစ်ေရကို  ထိန်းသိမ်း၍   စိုက်ပျိးေရး 

အတွက်    လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်

အကျိးရှိစွာြဖင့် အသုံးချရန်လိုေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ပျမ်းမ  

မုိးရာသွန်းရက်မှာ ၁၂၀ ေကျာ်ခန်သာြဖစ် 

သြဖင့်      ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး 

ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများြဖင့် စုိက်ပျိးေရး 

လပ်ုငန်းများအတွက် လိအုပ်သည့ေ်ရများ 

ရရှိေအာင ်   ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

ေရချိများကို စနစ်တကျြဖင့ ်အသုံးချရန် 

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်   အဖွဲဝင်များသည ်

ြမစ်ကမ်းခင်းေြမသား စွမ်းအင်ြမင့်တင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေန

များကို  လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး 

တာဝန်ရိှသမူျား၏ တင်ြပချက်များအေပ  

လိုအပ်သည်များ  လမ်း န်မှာကားခဲ့ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။   သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

မစ တာ   ဆလမ်မုေဆ  ကိုမာဆစ်၊    ထိုင်းဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာ ဒွန် 

ပရာမူဝီိုင်းှင့်   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

မစ တာ ဗူရီသုိင်စွန်းတုိ ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင ် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

သည်  မဲေခါင်-လန်ချန်း   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

လုပ်ငန်းစ်များကို  သုံးသပ်ြခင်းှင့်  အနာဂတ် 

လုပ်ငန်းစ်များကို ေဆွးေွးြခင်း၊ လက်ရှိရင်ဆိုင ်

ေနရေသာစန်ိေခ မ များကိ ုေြဖရှင်းိင်ုေရးနည်းလမ်း 

များအေပ  အြမင်ချင်းဖလှယ်ြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက် 

ကသည်။ 

ေြပာကား

ိင်ုငြံခား ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က မိန်ခွန်းေြပာကားရာတွင်   ယခုကျင်းပသည့ ်

အစည်းအေဝး၏ေခါင်းစ်မှာ  “စည်းလုံးညီွတ်မ  

မှသည်  ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်  သာယာဝေြပာမ ဆီသို” 

(Solidarity for Peace and Prosperity) ြဖစ်သည ်

ှင့်အညီ    လက်ရှိှင့်   အနာဂတ်စိန်ေခ မ များကိ ု

စည်းလုံးညီွတ်မ အေြခခံသည့်   စုေပါင်းအားြဖင့ ်

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ေဒသတွင်း 

ကျန်းမာေရးလုံ ခံမ က  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ အပါအဝင် 

ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက် 

နီးကပ်စွာ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ ်

ေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို ကိုဗစ်-၁၉ 

တိုက်ဖျက်ေရးှင့်ပတ်သက်၍    ကူညီေထာက်ပံ့မ  

များအတွက် ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး၊       ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ ်

မ ခင်းများတုိက်ဖျက်ေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးတုိက်ဖျက် 

ေရး၊    လက်နက်ေမှာင်ခိုတိုက်ဖျက်ေရးစသည်တို 

တွင်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     တိုးြမင့သွ်ားရန်လိအုပ် 

ေကာင်း၊  အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

စ်များြဖစ်သည့ ်   စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

မ အတွက်      မဟာဗျဟာေြမာက်ဦးေဆာင်မ ကို 

တိုးြမင့်သွားေရး၊ စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

ကို ပိုမိုြမင့်တင်သွားေရး၊   စိုက်ပျိးေရးက  တွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တုိးချဲသွားေရး၊ အစိမ်းေရာင် 

က   ဖံွဖိးတိးုတက်မ ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်သွားေရး၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်းသစ်တီထွင်မ က  တွင် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ တိုးြမင့်ေရးှင့်   ြပည်သူအချင်းချင်း 

ထေိတွဆက်ဆံမ  တုိးြမင့်သွားေရးတုိအေပ  ေဆွးေွး 

ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့်

လုပ်ငန်းစ်များ

ဆက်လက်၍ တုတ်ိုင်ငံမှ မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ မေူဘာင်ေအာက်မှ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့်   လုပ်ငန်းစ်များကိုလည်း 

ေဆွးေွးခဲ့ရာ     စိုက်ပျိးေရး၊  ေရအရင်းအြမစ်၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

တိုးြမင့်ေရး၊ အာကာသဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

မ တိုးြမင့်ေရးှင့ ်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ြမင့်တင ်

ေရးလုပ်ငန်းစ်များ ပါဝင်သည်။

မဲေခါင်ိုင်ငံများမှ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

ကလည်း  မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

မူေဘာင်ေအာက်မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားသင့် 

သည့်လုပ်ငန်းများကိ ုေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးမ ှ  ပူးတွဲေကညာချက ် (Joint 

Press Communique)ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး အေကာက် 

ခွန်၊ စိုက်ပျိးေရး၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲ 

ေရးှင့် ြပည်သူများအကား အြပန်အလှန်သင်ယူမ  

ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့ေ်ရးက  များ 

အတွက် သီးြခားထတ်ုြပန်ချက်ေလးခကုိ ုထတ်ုြပန်ခဲ ့

သည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးအပီးတွင ်      ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန      ေြမေနရာအတွင်း၌ 

တည်ေဆာက်ထားသည့် မ ဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ    ပူးေပါင်းညိ  င်းေရးအဖွဲ(ြမန်မာ) 

အေဆာက်အအုဖွံင့ပဲွ်အခမ်းအနားြပလပ်ုရာ မေဲခါင်-

လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ပူးတွဲ 

ဥက   များြဖစ်သည့် ြမန်မာှင့် တုတ်ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများသည် ပူးတဲွသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတစ်ရပ် 

ြပလုပ်ပီး အစည်းအေဝးရလဒ်များကိ ုရှင်းလင်းခဲ ့

သည်။

မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် 

ေဒသတွင်းငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်သာယာဝေြပာေရးတိုကိ ု

ေဖာ်ေဆာင်သွားရန်၊  ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကွာဟချက ်

များကို   ေလ ာ့ချရန်ှင့်    ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ 

အလံုးစံုပါဝင်ေသာ စ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်မ  

ရရိှေစေရး ကိးပမ်းမ များကုိ အေထာက်အကူြပရန် 

ရည်ရယ်၍ ၂၀၁၆ ခှုစ်တွင် ဖဲွစည်းခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအြဖစ ်  ကေမ ာဒီးယား၊  တုတ်၊ 

လာအို၊ ြမန်မာ၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတို ပါဝင် 

သည်။                                               သတင်းစ်

ထိုအြပင်  စီးပွားေရးြပန်လည်နာလန်ထူေရး 

အတွက် ဦးစားေပးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်

လက်ရိှကံေတွေနရသည့ ်စန်ိေခ မ များကိ ုထေိရာက် 

စွာတုံြပန်ိုင်မည်ဟု ယူဆသည့်အတွက်  တုတ ်

ိင်ုင၏ံ “ကမ ာလုံးဆိင်ုရာ ဖံွဖိးတုိးတက်မ လပ်ုငန်း 

စ်” (Global Development Initiative)ကို ကိဆို 

ေထာက်ခံပါေကာင်း၊   ေဒသတွင်း ငိမ်းချမ်းမ ှင့် 

တည်ငိမ်မ မရှိလ င်   ေဒသတွင်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ရရှိိုင်မည်မဟုတ်သည့်အတွက်  တုတ်ိုင်ငံ၏ 

“ကမ ာလုံးဆိုင်ရာလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ ်   (Global 

Security Initiative)”ကိ ု ေထာက်ခပံါေကာင်းလည်း 

ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေအာက်၌ သမားိုးကျမဟတ်ု 

ေသာ       လုံ ခံေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များြဖစ်သည့ ် 

စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ  စွမ်းရည်တိုးြမင့်ေရးအတွက ်

“မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  သဘာဝ

ေဘးအ ရာယ်စမီခံန် ခဲွမ လပ်ုငန်းစ်” ထေူထာင်ရန် 

ကိုလည်း ကိဆိုေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ေဆွးေွးခဲ့

ေရအရင်းအြမစ်၊ စိက်ုပျိးေရး၊ စက်မ ကန်ုထတ်ု 

လုပ်မ စွမ်းရည်တိုးြမင့်မ ၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ ်

လုပ်မ ှင့် ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အပါအဝင ်    အြခား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ က  များ၌         ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်      အေြခအေနများကိုလည်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ပူးတွဲဥက    တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့ ်

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး ဝမ်ယကိ မန်ိခွန်းေြပာကားရာ 

တွင် မေဲခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  မေူဘာင် 

ေအာက်မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့်လုပ်ငန်း 

(၇) ကိမ်ေြမာက ် မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးသို  တက်ေရာက်လာသည့ ်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ 

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့ ်

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိတုိက  မေဲခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   ပူးေပါင်းညိ  င်းေရးအဖဲွ 

(ြမန်မာ) အေဆာက်အအုံကို ဖွင့်လှစ်ေပးကစ်။

မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ပူးတွဲဥက   များြဖစ်သည့် ြမန်မာှင့် တုတ်ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်    ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး   မစ တာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၄

(၇)ကိမ်ေြမာက ်     မဲေခါင် - 

လန်ချန်း  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ အစည်း 

အေဝးသို   တက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်

တုတ်ြပည်သူ     သမ တိုင်ငံမှ 

ိုင်ငံေတာ်    ေကာင်စီဝင်ှင့ ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  မစ တာ 

ဝမ်ယိ     ေခါင်းေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်ယေန  

ညေနပိုင်းတွင်    လည်းေကာင်း၊ 

ထိုင်းိုင်င ံဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး    မစ တာ 

ဒွန်ပရာမူဝီိုင်း  ေခါင်းေဆာင် 

ေသာ   ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်

ဗီယက်နမ်  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  

မစ တာဗူရီသုိင်စွန်း  ေခါင်းေဆာင် 

ေသာ  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်

ယေန       မွနး်လွဲ ပုိငး်တွင် 

လညး်ေကာငး်   ပုဂံ-ေညာင်ဦး 

ေလဆိပ်မှ   ြပန်လည်ထွက်ခွာ 

ချစ်ကည်မ ၏ သေ  ကတ
ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် မစ တာပရပ်ဆုတ်ခွန်းှင့် လာအုိိုင်ငံ အဆင့်ြမင့်အရာရိှကီးတို် 

ပုဂံေရှးေဟာင်း ယ်ေကျးမ နယ်ေြမအတွင်းရှိ ဘုရား ေစတီများအား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ

ပရပ်ဆုတ်ခွန်း၊    လာအိုိုင်ငံ 

အဆင့်ြမင့်     အရာရှိကီးှင့ ်

ကိုယ်စားလှယ ်     အဖွဲတိုသည ်

ယေန  ညေနပိုင်းတွင်     ပုဂံ 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရိှ 

ဘရုားေစတမီျားအား သွားေရာက် 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိကသည်။

ေရှးဦးစွာ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊  လာအိုိုင်ငံ 

အဆင့်ြမင့်     အရာရှိကီးှင့ ်

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတိုသည ်ပုဂံ

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရိှ 

ေရ စည်းခုံေစတီေတာ်၊   ထီးလို 

မင်းလိုဘုရားှင့ ်အာန ာဘုရား 

များသို   သွားေရာက်၍  ပန်း၊ 

ေရချမ်းများ ကပ်လှပူေဇာ်ကည်ညိ 

ကပီး အဆိပုါ ဘရုားေစတမီျားရိှ 

ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  အေမွ 

အှစ်လက်ရာများကိ ုလှည့လ်ည် 

ေလ့လာကည့် ကသည်။

ယင်းေနာက် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊ လာအို 

ိုင်ငံ   အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးှင့ ်

ကိုယ်စားလှယ်    အဖွဲတိုသည ်

ပဂုံမိသစ်ရိှ ဦးဘငမ်ိး ယွန်းထည် 

ဆိုင်သိုသွားေရာက်၍ ယွန်းထည် 

လုပ်ငန်း ြပလုပ်ေနပံု အဆင့်ဆင့် 

ကို  ေလ့လာကည့် ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင် - လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲများ ြမန်မာိုင်ငံမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် မစ တာ ပရပ်ဆတ်ုခွန်းှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား ပဂုေံရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမရိှ ထီးလိမုင်းလိဘုရုားသို သွားေရာက်၍ ပန်း၊ ေရချမ်းများ ကပ်လှပေူဇာ် ကည်ညိစ်။

တတ်ုြပည်သူသမ တုိင်ငံ ုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိှင့် ကုိယ်စားလှယ် 

အဖွဲအား ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက ေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကစ်။ 

ထိုင်းိုင်င ံဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဒွန်ပရာမူဝီိုင်းှင့ ်ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲအား ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကစ်။

ဗီယက်နမ် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  မစ တာဗူရီသိုင်စွန်းှင့ ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက ေလဆိပ်၌ ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကစ်။

သွားကသည်။

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

အဆိုပါ   ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

များအား ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     သယံ 

ဇာတှင့်   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်    

ထိန်းသိမ်းေရး        ဝန်ကီး 

ဦးမျိးေအာင်ှင့ ်     ဌာနဆိုင်ရာ    

အကီးအကဲများက  ေလဆိပ်၌ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။ 

သတင်းစ်

 မိပုဂံမှ

 ိုင်ငံှစ်ခု ချစ်ကည်မ ၏

 ကုသိုလ်အလှ သေ  ကတတည့်။

 မိပုဂံမှ

 ိုင်ငံှစ်ခု ပူးေပါင်းမ ၏

 ဗိသုကာအလှ သေ  ကတတည့်။

 သမိုင်းေကာင်း၏

 ေကာင်းေမွဆက်ခံ မိပုဂံတွင်

 ‘ချအင်လိုင်းတန်ေဆာင်း’ . . .

 အတူေပါင်းစု 

 ထပ်မံြပသည့်

 ေကာင်းမ ကုသိုလ် ရေစလိုမ 

 ထိုဆ ြဖင့် . . .

 သမိုင်းေကာင်း၏

 ေရှးေဟာင်းေမွှစ် ပုဂံေခတ်ဟန်

 ထပ်မံြပင်ြပ

 ‘သဗ ည’ မှ ေကာင်းမ ကုသိုလ်

 ရေစလိုမ  ထိုဆ ြဖင့် . . .

 (မစ တာဝမ်ယိ)

 ချစ်ကည်ရင်းှီး 

 ဤ ပုဂံခရီး၌

  “ထီးထီးခိုင်ခိုင်

 ှစ်ိုင်ငံအကျိး သယ်ပိုးေဆာင်ရက်

 ဆကလ်က်ြမင့်တင်မည်”

 တုတ်ြပည်၏

 ရပ်တည်ချက်အား

 သူ ကိုးကားသည်

 တူေသာ အကျိးစီးပွားြဖစ်ပါသတည်း။

              သီဟေအာင်



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ (၄၇) ပါးစုံညီ ဧကာဒသမအစည်းအေဝး ပထမေန  ကျင်းပစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၄

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးေရ ေလးသည်    ဇူလိုင်  ၃ ရက်တွင ်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း မိြပှင့ ်အမ်ိရာက   

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  ၊ ြပည်သ ူ

များ သွားလာေရး   လွယ်ကူအဆင်ေြပေစရန်ှင့ ်

ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက်    ေမှာ်ဘီမိနယ်ှင့  ်

လှည်းကူးမိနယ်အတွင်းရှ ိ လမ်းများ  အဆင့်ြမင့ ်

တင်ြခင်း၊    ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို     ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်    အဖွဲသည် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး      လ  င်သာယာမိနယ်ရှ ိ

ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာစီမံကိန်း      စီမံခန် ခွဲေရး 

ေကာ်မတီုံးသို ေရာက်ရှိရာ  တာဝန်ရှိသူများက 

က  အလိုက်  ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက ြပည်သမူျား  ေနထိင်ုေရးအဆင်ေြပေစရန်  

အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို  အေကာင်အထည်ေဖာ  ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊  စား၊    ဝတ်၊ ေနေရး 

ဆိသုည့ ် အေရးသုံးပါးတွင်  ေနထိင်ုေရးသည်လည်း  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိြပှင့် အိမ်ရာက  ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေမှာ်ဘီမိနယ်ှင့် လှည်းကူးမိနယ်အတွင်းရှိ 

လမ်းများ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး  

အဓိကကျပါေကာင်း၊  ယခု ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ 

စမီကံန်ိး အပိင်ုး (၁) ှင့် အပုိင်း(၂)တုိတွင်    ေဆာင်ရက် 

ဆဲအိမ်ရာကို   ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ ်  

ေဆာင်ရက်ရန်လိုပါေကာင်း၊  အိမ်ရာစီမံကိန်းများ 

စနစ်ကျနစွာြဖင့ ်    အေကာင်အထည်ေပ လာေရး 

အတွက်      ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း၊  တည်ေဆာက်ပီး အိမ်ရာစီမံကိန်းများကိ ု

လည်း  ြပန်လည်  Review  လုပ်ရန် လိုပါေကာင်း 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် 

FMI အိမ်ရာစီမံကိန်း ၊  ကျန်စစ်မင်း အိမ်ရာစီမံကိန်း 

အပိင်ုး (၁)ှင့ ်အပိင်ုး(၂) ၊ ထီးလ  င်ရှင် အမ်ိရာစမီကံန်ိး 

ှင့ ်ပန်းလ  င်အမ်ိရာ စမီကံန်ိးများရိှ တည်ေဆာက်ပီး 

အိမ်ရာများှင့်    တည်ေဆာက်ဆဲအိမ်ရာများကို 

လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆးပီး  လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အည ီေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်များ 

မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် မွန်းလဲွပိင်ုး 

တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး လမ်းဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်သည့ ်

ေမှာ်ဘီမိနယ်ှင့ ်     လှည်းကူးမိနယ်တိုကို 

ဆက်သွယ်သည့် အရှည် ၄ မိုင် ၁ ဖာလုံရှိေသာ 

ဆပ်သွားေတာ  -  ေညာင်ှစ်ပင်လမ်းကိ ု  အမာခံ 

ေကျာက်လမ်းပခုံး ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်းများ 

ကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။  ဆက်လက်၍   ခုိင်ချင်း 

ဆက်လမ်းေပ ရှိ   ေညာင်ှစ်ပင ်  အဝင်လမ်းပိုင်း 

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို      ကည့်  

စစ်ေဆးရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လမ်းပခုံးများပါ 

အမာခံလမ်းအဆင့်ရရှိေအာင်        အထပ်ထပ် 

ေဆာင်ရက်ရန်၊  လမ်းေပ  ေရမဝပ်ေစရန ်၊ သစ်ပင် 

များကိ ုလိအုပ်ချက်မ သာ စနစ်တကျ အလင်းဖွင့ေ်ပး 

ရန်ှင့ ်လမ်းေဘး ဝ ဲ/ ယာ အပင်မရိှသည့ေ်နရာများတွင် 

သစ်ပင်များ စိက်ုပျိးေပးရန်တုိကုိ တာဝန်ရိှသူများအား 

မှာကားသည်။                                   သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၄  

ြပည်ေထာင်စုသမ တ   ြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ်  အ  မအကမ်ိ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာ 

နာယကအဖွဲ  (၄၇)ပါးစုံညီ ဧကာဒသမ 

အစည်းအေဝး ပထမေနကုိ ယေနနံနက် 

၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ    သီရိမဂ  လာ 

ကမ ာေအးကုန်းေြမရှိ   ဆ  သံဂါယနာ 

မဟာပါသာဏ လိုဏ်ဂူသိမ်ေတာ်ကီး၌ 

ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်ကည်ညိ

အစည်းအေဝးသို    ိုင ်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ       ဥက    

မ ေလးမိ   ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်

ဆရာေတာ်     အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု  

အဘိဓဇအဂ    မဟာသဒ မ ေဇာတိက 

ေဒါက်တာ  ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ အမှး 

ြပသည့် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲဝင် ဆရာေတာ်ကီးများ၊ သာသနာ 

ေရးှင့ ်     ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိ၊ု သာသနာ 

ေရးဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်

အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ၊ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်      သာသနာေရးမှးများ 

တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

အစည်းအေဝးတွင်    ိုင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ     ဥက     

ေဒါက်တာ   ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသက 

သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေတာ်မူပီး 

တွဲဖက်အကျိးေတာ်ေဆာင ်ဆရာေတာ် 

အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ     ဘဒ   

စ ဝံသာလက  ာရာဘိဝံသ က  အခမ်း 

အနားမှးအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေတာ်မသူည်။

အခမ်းအနားမှး    ဆရာေတာ်က 

အစည်းအေဝး     စတင်ေကာင်းှင့ ်

က ေရာက်ေတာ်မလူာကေသာ ိင်ုငေံတာ် 

သဃံမဟာနာယက  ဆရာေတာ်ကီးများ 

၏ အေရအတွက်ကို ဖတ်ကားေလ ာက် 

ထားပီး     အစည်းအေဝးထေြမာက်

အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ (၄၇) ပါးစုံညီ ဧကာဒသမအစည်းအေဝး ပထမေန ကျင်းပ

ေအာင်ြမင်ေကာင်း ေကညာသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲ    ဥက    ဆရာေတာ်က 

အစည်းအေဝးဖွင့် သာရဏီယ သဝါဒက 

ထာကိ ုမ က်ကားေတာ်မူသည်။ (ုိင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ      ဥက    

ဆရာေတာ်၏ သာရဏယီ သဝါဒကထာ 

ကိ ုစာမျက်ှာ ၁၁ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်)

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးကိုကိုက  သာသနာေရးဆိုင်ရာများ 

ေလ ာက်ထားသည်။ 

ယင်းေနာက် အ  မအကမ်ိ ိင်ုငေံတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖဲွ(ဒုတိယအဖဲွခဲွ) 

၏ စတုတ အကိမ် တာဝန်ကျရာကာလ 

အတွင်း   ေဆာင်ရက်ချက်အစီရင်ခံစာ 

အကျ်းကိ ု တာဝန်ကျအဖဲွခဲွ၏ ကိယ်ုစား 

တွဲဖက်အကျိးေတာ်ေဆာင်ဆရာေတာ ်

အဂ မဟာသဒ မ  ေဇာတိကဓဇ ဘဒ   

ေဇာတိဿရက  တင်သွင်းေလ ာက်ထား 

ပီး အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ် သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲ (ဒုတိယအဖွဲခွဲ)၏ စတုတ  

အကိမ်    တာဝန်ကျရာကာလအတွင်း 

ေဆာင်ရက်ချက်အစီရင်ခံစာကိ ုအဖွဲဝင် 

ဆရာေတာ်များက က  အလုိက် တင်သွင်း 

ေလ ာက်ထားသည်။

ယင်းေနာက် ဝနိစိ ယဆိင်ုရာကစိ များ၊ 

သာသနာ့ေရးရာကိစ များကို    တင်ြပ 

ေလ ာက်ထားရာ   တာဝန်ကျအဖွဲခွဲ 

ဆရာေတာ်များက  ေဝဖန်ေဆွးေွးဆံုးြဖတ် 

ေတာ်မူကပီး  အစည်းအေဝးကိ ု နံနက် 

၉ နာရီခွဲတွင် ရပ်နားသည်။

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝး ပထမေန 

(ဒုတိယပိုင်း)ကို     မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 

ဆက်လက်ကျင်းပခ့ဲပီး သာသနာ့ေရးရာ 

ကစိ များ၊ ပညာေရးရာကစိ များကိ ုတင်ြပ 

ေလ ာက်ထားရာ     တာဝန်ကျအဖွဲခွဲ 

ဆရာေတာ်များက    ေဝဖန်ေဆွးေွး

ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူကပီး အစည်းအေဝးကို 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ရပ်နားသည်။                                                  

ယေန  အစည်းအေဝးသို က ေရာက် 

ေတာ်မူလာကေသာ  ိုင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယက ဆရာေတာ်ကီးများအား 

အဏ်ုဆွမ်းအလှရှင်အြဖစ် ေဒ ပံးေဝသ ီ

(သဒ မ  ေဇာတိကဓဇ)မိသားစုှင့် ေနဆွမ်း 

အလှရှင် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး သန်းေရ  (ငမ်ိး) 

ဇနီး ေဒ ကိင်ကိင် အမှးြပသည့် ဓမ  

မိတ်ေဆွ များက ဆက်ကပ်လှဒါန်းခ့ဲက 

သည်။                                သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် အ  မအကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ၄၇ ပါးစုံညီ 

ဧကာဒသမအစည်းအေဝး၌ ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ဥက    အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက 

မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ မဟာေထရ်ြမတ် 

မိန်ကားေတာ်မူအပ်ေသာ အစည်းအေဝးဖွင့် သာရဏီယသဝါဒကထာ
အ  မအကမ်ိ   ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယက 

အဖွဲ ၄၇ ပါးစုံညီ     ဧကာဒသမအစည်းအေဝးသို 

သာသနာေတာ်    သန်ရှင်းတည်တံ့ြပန်ပွားေရးကိ ု

အေလးဂုြပကာ က ေရာက်ေတာ်မူလာကကုန ်

ေသာ     ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဝင ်

ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တိုဘုရား။ 

ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တို   ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ 

ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့ ်   ရှင်ေတာ်ြမတ်ဘုရား၏ 

သာသနာေတာ်ြမတ်ကီးကိ ု   အရှည်ခံ့၍တည်တံ့ 

ေအာင ်စည်ပင်ြပန်ပွားသည်ထက်စည်ပင်ြပန်ပွား 

ေအာင် ထွန်းကားတိုးတက်သည်ထက ်ထွန်းကား 

တိုးတက်ေအာင် ဝတိ  ေဘးကင်းေဝးလျက် ခိင်ုမ ဲ

သည်ထက် ခုိင်မဲေအာင် ေဆာင်ရက်ေတာ်မူုိင်က 

ပါေစဟ ုအာသသီြပလျက်  တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါ 

သည်ဘုရား။ 

ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တိုဘုရား- 

“သံဃာ့ကိစ    သံဃာေဆာင်ရက်”ဟူေသာ 

“မူ”အရ ဂိုဏ်းေပါင်းစုံသံဃာ့အဖွဲအစည်း အဆင့် 

ဆင့က်ိ ုဖဲွစည်းကာ သာသနာေရးရာအြဖာြဖာတိုကိ ု

သဃံာေတာ်များ ေဆာင်ရက်ေတာ်မလူာကသည်မှာ 

ပထမသက်တမ်းမှစ၍ ယခုအ  မသက်တမ်းအထ ိ

သက်တမ်းကာလ     ရှစ်ကိမ်တိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည ်

ဘုရား။      ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ 

အေနြဖင့်လည်း   ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်အလိုက်၊  ဂိုဏ်းအလိုက်ေရးချယ်ဖွဲစည်း

ထားေသာ   သံဃာ့အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်ကို 

ြပန်တမ်းများပင ်      ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍    သံဃာ့အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်တွင ်

အသစ်အသစ်ေသာ   ပခုံးလ ဲတာဝန်ယူကမည့ ်

ဆရာေတာ်များပါဝင်လာကရာ တပည့ေ်တာ်တို ယခ ု

ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွတွင်  သာသနာ ့

တာဝန်များကို စွမ်းစွမ်းတမ ံ ထမ်းေဆာင်ေတာ်မ ူ

ကမည့ ်       မျိးဆက်သစ်သာသနာ့အာဇာနည် 

အရှင်ြမတ်များကိ ုြမင်ေတွိုင်ပါသည်ဘုရား။ 

ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တိုဘုရား-  

ပထမသဂ   ါယနာတင်စ်က  အရှင်အာန ာ  

မဟာေထရ်ြမတ်က   အရှင်မဟာကဿပ    မဟာ 

ေထရ်ြမတ်အား  “ဝိနေယာ နာမ ဗုဒ သာသနဿ 

အာယု၊ ဝိနေယ ဌိေတ သာသနံ ဌိတံ ေဟာတိ - 

ဝိနည်းမည်သည်   သာသနာေတာ်၏အသက်၊   

ဝိနည်းတည်လ င်  သာသနာတည်သည့်အတွက် 

ဝိနည်းကိုသာ  ေရှးဦးစွာ  သဂ   ါယနာတင်ကပါစို 

ဘုရား” ဟု   ေလ ာက်ထားေတာ်မူခဲ့သည်ကို 

ဆရာေတာ်များ  သိရှိေတာ်မူကပီးြဖစ်ပါသည ်

ဘုရား။       ထိုအတူပင်      ဂိုဏ်းေပါင်းစုံသံဃာ ့

အစည်းအေဝးကီးများကြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခ ံ

စည်းမျ်း၊   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  ိုင်ငံေတာ် 

သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ၄၇ ပါး စုညံအီစည်းအေဝး 

များက သေဘာတြူပ  ာန်းထားေသာ ကတကိဝတ် 

များ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ အခါအားေလျာ်စွာ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များ၊  န်ကား 

လ ာများသည်လည်း ဝနိည်းငါးကျမ်း ပါဠေိတာ်များ 

ှင့အ်ည ီထတ်ုတ်ုချမှတ်ထားသည့အ်တွက် ဘရုား 

တပည့်ေတာ်တို သံဃာ့အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်၏ 

အသက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ သဃံာအ့ဖဲွအစည်း အဆင့် 

ဆင့်ဝင် အရှင်ြမတ်တိုသည ် ထိုအေြခခံစည်းမျ်း 

များ၊  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊   ကတိကဝတ်များကုိ 

ေလးေလးစားစား လိက်ုနာကျင့သ်ုံးေနထိုင်ကမှသာ 

သံဃာ့အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်တို  အသက်ဝင်ပီး 

တည်တံ့ခိုင်မဲေနကမည်ြဖစ်ပါသည်ဘုရား။ 

ထုိအြပင် အသစ်အေဟာင်း  ုိင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယကအဖွဲ  ဆရာေတာ်ကီးများအတွက ်

ဇာတကပါဠ ိစတ ာလသီနပိါတ်၊ သရဘဂ  ဇာတ်ေတာ် 

လာ ဂါထာများကိ ု ေကာက်ုတ်၍    အကျ်းချပ် 

ေလ ာက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား-

ေကာဓံ ဝဓိတွာ န ကဒါစိ ေသာစတိ၊

မက ပ ဟာနံ ဣသေယာ ဝဏ ယ ိ။ 

သေဗ သံ ဝုတ ိ ဖုသံ ခေမထ၊ 

ဧတံ ခ  ဥတ မမာဟု သေ ာ  -  ဟူေသာ 

ေဒသနာေတာ်ှင့်အညီ  ကမ်းကမ်းကတ်ကတ ်

အယတ်ုတမာေြပာဆိလုာေသာ မည်သည့ပ်ဂု ိလ်ကိ ု

ေသာ်မှ  ေကာဓအမျက်မထွက်ေစဘ ဲ  သည်းခြံခင်း 

ခ ီလက်နက်သည်သာ  ကမ ာေလာက၌    ြဖစ်ထွန်း 

ေပ ေပါက်လျက်ရိှေသာ လက်နက်ဆန်း လက်နက် 

ေကာင်းဟူသမ တိုထက်    အဆရာေထာင်မက 

လွန်ကမွဲန်ြမတ်သည့ ်သေူတာ်ေကာင်းလက်နက်ကီး 

ြဖစ်ေကာင်း ြပဆိုထားပါသည်ဘုရား။ 

န ေဟတမတ ံ မဟတီပိ ေသနာ၊ 

သရာဇိကာ ယုဇ မာနာ လေဘထ။ 

ယံ ခ ိမာ သပ ရိေသာ လာေဘထ၊ 

ခ ိ ဗလဿပူသမ ိ ေဝရာ - ဟေူသာ ေဒသနာ 

ေတာ်အရ ဘုရားတပည့်ေတာ်တို ိုင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယက ဆရာေတာ်များသည် ပဂု ိလ်အမျိးမျိး 

တိုှင့်ဆက်ဆံလျက်     ြပဿနာအမျိးမျိးတိုကိ ု

ေြဖရှင်းေနကရသြဖင့ ်  အားလုံး၏အလိုကျချည်း 

ြဖစ်ိုင်မည်မဟုတ်ပါ။   အလိုမကျေသာ   ပုဂ ိလ် 

အချိက အြပစ်ဖုိသည့်စကားေြပာဆုိလာြငားေသာ် 

လည်း မည်သူအားေသာ်မ  ေကာဓအမျက်မထွက ်

ေစဘ ဲသာသနာဝ့န်ထမ်း ရဟန်းေလာက၌ သပ ရသိ 

ဂိုဏ်းဝင ်  အရှင်ေကာင်းများပီပ ီ  အေက ာဘဏီ 

စစ်ကီးချ၍ီ   တိုက်ခိုက်ေသာ်လည်းမရိုင်သည့ ်

အကျိးထူးကိုရေစိုင်ေသာ လက်နက်ေကာင်းြဖစ် 

သည့ ်  ခ ီဂဏ်ုှင့ြ်ပည့စ်ုေံတာ်မူကရန် တိက်ုတွန်း 

  းေဆာ်အပ်ပါသည်ဘုရား။ 

ကာေယန ဝါစာယ စ ေယာ ဓ သညေတာ၊

မနသာ စ ကိ ိ န ကေရာတ ိပါပံ။

န အတ ေဟတူ အလိကံ ဘေဏတိ၊ 

တထာဝဓိ ံသလီဝ ံ ဝဒ ိ  - ဟေူသာ ေဒသနာ 

ေတာ်ှင့်အညီ ကိုယ် တ်ေစာင့်စည်းမ ၊  စိတ်ကို 

ထိန်းသိမ်းမ ဟူေသာ စတုပါရိသုဒ ိသီလှင့် ြပည့်စု ံ

ေစလျက် သလီဝ  ၊ လဇ ီေပသလ သကိ ာကာမ ဓမ  

ဂုြဖစ်ေသာ       ရှင်ေကာင်းရဟန်းေကာင်းတို၏ 

အွယ်အစ်၌  မိမိတိုပါဝင်ေအာင ်  အစ်မြပတ် 

သတိချပ်ေတာ်မူုိင်ကေစရန်   ေလ ာက်ထားလုိပါ 

သည်ဘုရား။ 

ဂမ ီရပဉ ံမနသာဘိ စိ ယံ၊ 

နာစွာဟိတံ ကမ ကေရာတ ိလုဒ ံ။ 

ကာလာဂတ ံအတ ပဒံ န ရိ တိ၊ 

တထာဝိဓံ ပညဝ ံ ဝဒ ိ  - ဟူေသာ ေဒသနာ 

ေခ ရံသင်းပင်းေပါများြခင်း၊    ေကျးဇူးသတင်း 

ေကျာ်ေစာြခင်း၊  ေလာကအလယ်  ဂုဏ်မငယ်ဘ ဲ

တင့တ်ယ်ဖွယ်ရာရိှြခင်းဟေူသာ ေလာကအြမေတ 

ကျက်သေရဂုဏ်အလုံးစုံသည်   ြပဆိုခဲ့ပီးေသာ 

ေကျးဇူးဂုဏ်တိုှင့်ြပည့်စုံသည်ြဖစ်၍   သဒ ၊ မုဒု၊ 

သံဝိဘာဂီ စသည့်ဖုံဖုံ ဂုဏ်ဆီြပည့်ဝ  သပ ရိသ 

လက ဏာရိှသတူိုအေပ ၌သာ   စဲွမီှတည်ေနိင်ုေသာ 

ေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွကီး၏ 

ကျက်သေရ ဂဏ်ုတန်ခိုး ေထရဝါဒဗဒု သာသနာေတာ် 

ြမတ်ကီး၏   ကျက်သေရတန်ခိုး  တိုးပွားြခင်း၏ 

အေကာင်းလက ဏာများ မမိတိိုသ ာန်ဝယ် အေြခခ ံ

ရိှကေစရန် ကိးစားအားထုတ်ေတာ်မူုိင်ကပါေစ

ေကာင်း ေလ ာက်ထားလိုပါသည်ဘုရား။ 

ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တိုဘုရား- 

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ေလ ာက်ထားရပါလ င် 

တပည့ေ်တာ်တို ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ 

အပါအဝင်      သံဃာ့အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်၌ 

သာသနာတ့ာဝန်ကိ ုပါဝင်ထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်

ဆရာေတာ်သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ ်အေဟာင်း 

အသစ်အားလံုးတုိသည် ဘရုားရှင်၏ ဝနိည်းသကိ ာ 

ပုဒ်များ၊  သံဃာ့အဖွဲအစည်းကီး၏  စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကိ ုေလးစားလိုက်နာကကုန်လျက ်

သရဘဂ  ဇာတ်ေတာ်လာ   သည်းခံြခင်းခ ီတရား၊ 

စတုပါရိသုဒ ိသီလှင့်ြပည့်စုံ၍ ရှင်ေကာင်း၊ ရဟန်း 

ေကာင်းတို၏ အွယ်အစ်၌ မမိတိို ကိယ်ုတိင်ုပါဝင် 

ေအာင် အားထတ်ုြခင်း သလီတရား၊ သာသနာေတာ် 

ဆရာေတာ်သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ် အေဟာင်းအသစ်အားလံုးတိုသည် ဘရုားရှင် 

၏ ဝိနည်းသိက ာပုဒ်များ၊  သံဃာ့အဖဲွအစည်းကီး၏   စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို 

ေလးစားလိက်ုနာကကန်ုလျက် သရဘဂ  ဇာတ်ေတာ်လာ သည်းခြံခင်းခ ီတရား၊ စတပုါရ ိ

သုဒ ိသီလှင့်ြပည့်စုံ၍  ရှင်ေကာင်း၊  ရဟန်းေကာင်းတို၏  အွယ်အစ်၌ မိမိတို 

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ေအာင် အားထုတ်ြခင်း  သီလတရား၊  သာသနာေတာ်အေရးကိစ တွင် 

သာမက ုပ်နာမ်ခ ာအြဖာြဖာတုိ၌ ေခါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့ eာဏ်ကွန်ရက်ြဖန်ပီးလ င် 

ထိုးထွင်းသိြမင်ဆင်ြခင်ိုင်ေသာ ပညာတရားတိုှင့်ြပည့်စုံေအာင်  မိမိတိုသ ာန်၌ 

တည်ေဆာက်ိုင်က၍ ေခ ရံသင်းပင်းေပါများြခင်း၊  ဂုဏ်သတင်းေကျာ်ေစာြခင်း၊ 

ေလာကအြမေတေကျးဇူးဂုဏ်တိုှင့်ြပည့်စုံေသာ   သပ ရိသလက ဏာဂုဏ်ဆီ 

ထုံမှီကိင်သင်း သာသနာဂုဏ်ကျက်သေရတိုးပွားြခင်း၏ အေကာင်းလက ဏာများ 

ကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုးပွားကေစရန် ကိးစားအားထုတ်ေတာ်မူိုင်ကပါေစ

ေတာ်ှင့်ေလျာ်စွာလည်း အရာရာတွင် ေခါင်းဝင် 

ကိုယ်ဆံ့ eာဏ်ကွန်ရက်ြဖန် ပီးလ င် ဝန်ှင့်အား 

ြမားှင့်ေလး ေကျးဇူးရှိမဲ ့ပဲ့ပဲ့လင်းလင်း ထိုးထွင်း 

သိြမင် ဆင်ြခင်ုိင်ေသာeာဏ်ပညာြဖင့်  သာသနာ 

ေရးရာ၊ ဝနိစိ ယေရးရာ၊ ပညာေရးရာကစိ  ဟသူမ တို 

၌ ေစ့ေစ့ငုင ုကည့် ေြမာ်ြမင်ိုင်ကသည့ ် ရဟန်း 

ပညာရှင်တိုအြဖစ်ြဖင့ ် ဂုဏ်ယူိုင်ေလာက်ေအာင ်

မဲမဲကပ်ကပ် သတခိျပ်ေတာ်မူကရန် ေလ ာက်ထား 

လိုပါသည်ဘုရား။ 

ဧေတဟိ သေဗ ဟိ ဂုေဏဟုေပေတာ၊ 

သေဒ ါ မုဒူ သံဝိဘာဂီ ဝဒည။ 

သဂ   ါဟကံ သခိလံ သဏှဝါစံ၊ 

တထာဝဓိ ံေနာ သရိ ီေနာ ဇဟာတ ိ-  ဟေူသာ  

ေဒသနာေတာ်အရ  ေလာကသားတိုလိုလားေသာ   

အေရးကစိ တွင်သာမက ပ်ုနာမ်ခ ာအြဖာြဖာတုိ၌ 

ေခါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့   eာဏ်ကွန်ရက်ြဖန် ပီးလ င် 

ထိုးထွင်းသြိမင် ဆင်ြခင်ိင်ုေသာ ပညာတရားတိုှင့ ်

ြပည့စ်ုေံအာင် မမိတိိုသ ာန်၌ တည်ေဆာက်ိင်ုက၍ 

ေခ ရသံင်းပင်းေပါများြခင်း၊ ဂဏ်ုသတင်းေကျာ်ေစာ 

ြခင်း၊ ေလာကအြမေတ ေကျးဇူးဂုဏ်တုိှင့် ြပည့်စံု 

ေသာ သပ ရိသလက ဏာဂုဏ်ဆီ ထုံမှီကိင်သင်း 

သာသနာဂုဏ်ကျက်သေရ      တိုးပွားြခင်း၏ 

အေကာင်းလက ဏာများကို   ဆတက်ထမ်းပိုး 

တုိးပွားကေစရန် ကိးစားအားထုတ်ေတာ်မူုိင်က 

ပါေစဟု   ေလ ာက်ထားရင်း   ဘုရားတပည့်ေတာ ်

၏   သာရဏီယဩဝါဒကထာကိ ု     နိဂုံးကမ တ် 

အဆံုးသတ်အပ်ပါသည်  ဆရာေတာ်အရှင်ြမတ်တို

ဘုရား။    ။



ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ခ ီးမိနယ ်  ခ ီး-

ဆင်ေသ-လဟယ်လမ်းေပ ရိှ နန်စလိန်ေချာင်းတံတား 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုဇူလိုင်  ၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်  

ကျင်းပရာ ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားသို နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊    တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်၊  အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး   ဗိုလ်မှးချပ်သန်းထိုက်၊   နာဂကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသဦးစီးအဖဲွဥက     ဦးထွန်းထွန်းဝင်း၊  

တိင်ုးေဒသကီး အစိုးရအဖဲွဝင်များ၊ တိင်ုးေဒသကီး/  

ခိုင်/ မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများှင့ ်   ေဒသခံ 

တိုင်းရင်းသားများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အချိးညီညီဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်

ေရှးဦးစွာ     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်က ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့် 

တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ်များအားလုံးှင့ ် ေဝးလံ 

ေခါင်ပါးေသာ ေဒသများမကျန ်  အချိးညီညီဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်  ဘက်စုံက  စုံမှ  ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲပီး 

ဖွံဖိးမ နည်းပါးသည့်   ခ ီးခိုင်အတွင်းှင့ ်  နာဂ   

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသအတွင်း ေနထိင်ုကသည့ ်

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏    စီးပွားေရး၊ 

လူမ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးစသည့ ်လူမ ဘဝ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်        အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

ြဖစ်သည့ ်လမ်းသစ်များေဆာက်လပ်ုြခင်းှင့ ်တတံား 

များ တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊ ရိှပီးလမ်းတတံားများကိ ု

အဆင့်ြမင့်တင ်        တည်ေဆာက်ေပးြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။  

ခ ီး-ဆင်ေသ-လဟယ်လမ်းေပ ရှိ နန်စလိန်ေချာင်းတံတားဖွင့်ပွ ဲကျင်းပ

နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၏  ဝင်ေပါက် 

ြဖစ်သည့ ်သက ယ်ကျင်း-  ေဖာင်းြပင-်  ဟုမ လင်း- 

ခ းီလမ်း၊ ခ းီ-ဆင်ေသ-လဟယ်လမ်းှင့် ဆင်ေသ- 

လဟယ-်နန်းယွန်းလမ်းများကိုလည်း ှစ်စ်ခွင့်ြပ 

ရန်ပုေံငမွျား ချမှတ်ေပးကာ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

အတွက်    နာဂေဒသ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

အေထာက်အကြူပိင်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး  တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာြခင်းြဖင့ ် 

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသှင့ ်     ချင်းတွင်း 

အထက်ပိုင်းေဒသများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း 

များ၊  ကုန်သွယ်စီးဆင်းေရးလုပ်ငန်းများ  ြမန်ဆန် 

အဆင်ေြပေစမည်ြဖစ်ပီး တိုင်းရင်းသားဓေလ့ထုံးစ ံ

များှင့ ်သဘာဝကိ ုအေြခခသံည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များလည်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေစမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ိင်ုငေံတာ်မှ ေငေွကးအေြမာက်အြမား  အကန်ု 

အကျခံကာ     ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွတုိ၏ ကီးကပ်လမ်း န် 

မ များှင့အ်ည ီအဆင့အ်တန်းရိှရိှ ယခတုတံားကီးကိ ု

တည်ေဆာက်ေပးခဲ့၍ ေကျနပ်ှစ်သိမ့်ုံြဖင့်မပီးဘ ဲ 

ထိတုတံားကီးသည် ိင်ုငေံတာ် အကျိးှင့ဆ်က်စပ်ပီး 

ေဒသ၏အကျိးစီးပွားကိုလည်း     အကျိးြပမည ်

ြဖစ်သည့်အတွက်    မိမိေဒသအတွင်းတွင်ရှိသည့ ်

ြပည်သူအကျိးြပ၊  ေဒသအကျိးြပ၊  တံတားကီးကုိ 

ေနာင်လာမည့ ်     မမိတိို၏   သားစ်ေြမးဆက်အထ ိ

ေရရှည်အသံုးြပုိင်ေအာင် လုံ ခံေရးအသ၊ိ လုံ ခံေရး 

သတိရှိစွာြဖင့ ်     ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက ်

သွားကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး လမ်းဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှး(မိြပ) ဦးေကျာ်ထွန်းလင်းက  

နန်စလန်ိေချာင်းတတံား တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း 

များှင့်ပတ်သက်၍     ရှင်းလင်းတင်ြပပီး   ေဒသခံ 

တိုင်းရင်းသားများကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

က ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တုိင်းေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှး၊ နာဂကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

ေဒသဦးစီးအဖဲွဥက   ှင့ ်   ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   တိုက နန်စလန်ိေချာင်းတတံားကိ ုဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး      တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က   

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းေကျာက်စာတိင်ုအား  စက်ခလတ်ု 

ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပး၍  အေမ းနံသာရည်များ  ပက်ဖျန်း 

ေပးကာ   ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများှင့ ်   စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှးှင့် တာဝန်ရိှသူများက နန်စလိန် 

ေချာင်းတတံားအား ြဖတ်သန်းကည့် စစ်ေဆးကပီး 

တိုင်းရင်းသားိုးရာအကအဖွဲများအား ဂုဏ်ြပေငွ 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

အဆိပုါ နန်စလန်ိေချာင်းတတံားသည် ခ ီးမိ-

ဆင်ေသ-လဟယ်လမ်း   မိုင်တိုင် (၂၄/၄)   ေပ တွင် 

တည်ရှိပီး ကိုယ်ထည်သံကူကွန်ကရစ်ကမ်းကပ်ခုံ၊  

အေပ ထည် သံကူကွန်ကရစ်ရက်မ+ သံမဏိရက်မ၊  

ယာ်သွားလမ်း      သံကူကွန်ကရစ်ကမ်းြဖစ်ပီး 

တတံားအရှည်  ၃၃၀ ဒသမ ၄၅ ေပ၊ တတံားအကျယ်  

၃၀  ဒသမ ၅ ေပ၊ တံတားကင်းလွတ် အြမင့်  ၃ ေပ၊ 

တံတားခံိုင်ဝန်   တန် ၆၀    စုစုေပါင်းကုန်ကျေင ွ

ကျပ်သန်း  ၁၆၀၀ ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၁) တံတားအထူးအဖွဲ(၂) မှ  

တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

နားမကားေသာကေလးများေကျာင်း (မ ေလး) 

၌    ဖွင့်လှစ်ပိုချမည့ ်   ြမန်မာစံလက်သေ  ကတြပ 

ဘာသာစကား    ကူညီပံ့ပိုးသူမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကို ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင် လူမ  

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာန EC ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

မသန်စွမ်းသူများြဖစ ်

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိင်ုက  ၂၀၁၉ ခှုစ်  ကားြဖတ်  

သန်းေခါင်စာရင်းအရ ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၁၂ 

ဒသမ ၈ ရာခုိင် န်းြဖစ်ေသာ ၅ ဒသမ ၉၆၈ သန်းသည် 

မသန်စွမ်းသူများြဖစ်ေကာင်း၊      ၎င်းတိုအနက ် 

အကားအာုံပိုင်းဆိုင်ရာ  အခက်အခဲရှိသူ  အေရ 

အတွက်သည်   ၁ ဒသမ ၀၉၂    သန်းရှိပီး  စုစုေပါင်း 

လူဦးေရ၏  ၂ ဒသမ ၃၅  ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း။

နားမကားေသာကေလးများေကျာင်း(ရန်ကုန်) 

ြမန်မာစံလက်သေ  ကတြပ ဘာသာစကား

ကူညီပံ့ပိုးသူမွမ်းမံသင်တန်း Phase-I ဖွင့်လှစ်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊    လက်သေ  ကတြပဘာသာ 

စကား အသုံးြပမ  နည်းပါးြခင်းှင့ ် က မ်းကျင်မ များ 

အားနည်းေနြခင်းေကာင့်     ယခုြမန်မာစံလက ်

သေ  ကတြပဘာသာစကား     ကူညီပံ့ပိုးသူမွမ်းမံ 

သင်တန်း  Phase–I ကိ ု ဖွင့လှ်စ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ုက  

အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

သင်တန်းကို ဇူလိုင် ၄ ရက်မှ ၂၉  ရက်အထိ 

ဖွင့လှ်စ်မည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းတွင် လက်သေ  ကတြပ 

ဘာသာစကားကူညီပံ့ပိုးသူသင်တန်းဆင်း    လူမ  

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့ ်ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား 

(ေနြပည်ေတာ်) တိုမှ  သင်တန်းသား  သင်တန်းသူ 

စုစုေပါင်း  ၁၁  ဦး  တက်ေရာက်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                          

သတင်းစ်

တွင် ၂၀၁၃ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဩဂုတ် 

လအထိ   သင်တန်းကာလ  ၁၈   လကာြမင့်သည့် 

လက်သေ  ကတြပဘာသာစကား    ကူညီပံ့ပိုးသူ 

သင်တန်းအမှတ်စ် (၁) မှ (၄)  အထ ိ ဖွင့လှ်စ်ိင်ုခဲ့ပီး    

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ စုစုေပါင်း ၇၉ ဦး  ေမွးထုတ် 

ေပးိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ သင်တန်း၏   အကျိးဆက်အေနြဖင့ ် 

“လက်သေ  ကတြပ ဘာသာစကားဝန်ေဆာင်မ ေပးရာ  

ဌာန” ကိ ုရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိရိှ မိမိတုိဌာန၏  

နားမကားေသာ    ကေလးများေကျာင်းများတွင ်

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီး     အကားအာုံမသန်စွမ်းသူများ 

အတွက်   ေဆးုံ၊   ေဆးခန်းသွားြခင်း၊   အလုပ် 

အင်တာဗျးေြဖဆိုြခင်း၊    အစည်းအေဝး၊   အလုပ်ုံ 

ေဆွးေွးပွဲှင့် အခမ်းအနားများတွင ် တက်ေရာက ်

ေဆွးေွးြခင်း၊   တရားုံးများှင့ ်    ရဲစခန်းများမှ 

အကူအညီ  ေတာင်းခံလာေသာ  ကိစ ရပ်များတွင ်

ကူညီြခင်းအစရိှသည့်    လုိအပ်ေသာေနရာများတွင် 

လက်သေ  ကတြပဘာသာစကား      ဝန်ေဆာင်မ  

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ရှမ်းတိင်ုးရင်းသားများ ဒမီိကုေရစအီဖဲွချပ်ကိ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့အ်ည ီစစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၄

ြပည်ေထာင်စု    ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်သည ်   ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွ ဲ  ေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၀ ( ဌ )  တွင်   ြပ  ာန်းထား 

ေသာ “ိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်းဥပေဒှင့အ်ည ီိင်ုငေံရး  

ပါတီများကို    မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 

ကီးကပ်ြခင်းှင့် ကီးကပ်ေစြခင်း”  

တာဝန်ှင့်အညီ   ိုင်ငံေရးပါတ ီ

များ၏  ပါတီဝင်အင်အား၊  ပါတီ 

ပိုင်ရန်ပုံေငွှင့်     ပစ ည်းများ 

စုေဆာင်းြခင်း၊    ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

သုံးစဲွြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်စာရင်း 

ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း၊    ပါတီ 

ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများကိ ုစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ထားြခင်း ရိှ၊ မရိှတိုကိ ု 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထိုသို       ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ြပည်ေထာင်စ ု       ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးသန်းစိုးှင့်  

ဦးမင်းမင်းဦးတို    ဦးေဆာင်ပီး 

ြပည်နယ်    စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၊ 

ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနှင့် 

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရး    ဦးစီး 

ဌာနတိုမှ  ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စား 

လှယ်များပါဝင်သည့ ်စစ်ေဆးေရး 

အဖဲွသည် ရှမ်းတုိင်းရင်းသားများ 

ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ကိ ု       ရှမ်း 

ြပည်နယ် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖဲွခဲွံုးတွင်   ဇွန် ၃၀ ရက်မှ ဇူလုိင် 

၃ ရက်အထိ  စစ်ေဆးေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စု ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ် ိင်ုငေံရးပါတ ီ

များကိ ု စစ်ေဆးလျက်ရိှရာ  ၂၀၂၁  

ခှုစ် ဩဂုတ်မှ ယေနအထိ ုိင်ငံေရး 

ပါတီ  ၈၅  ပါတီ  စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

စစ်ေဆးရန်ကျန်ရိှသည့် ုိင်ငံေရး 

ပါတီ  ခုနစ်ပါတီကို  ဆက်လက်       

စစ်ေဆးိင်ုေရး  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ် 

ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက စီစ်ဖွင့်လှစ်ေသာ  

အရာရိှစွမ်းရည်ြမင့သ်င်တန်း (၃/၂၀၂၂) ဖွင့ပဲွ် အခမ်း 

အနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင်   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်   ိုင်ငံေတာ် 

မီဒီယာကို     ုပျိသစ်လွင်သည့်အစီအစ်များြဖင့ ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲ     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

လုပ်ငန်းများတွင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံ 

ေရးဦးစီးဌာနသည်လည်း    တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာန၏  ပင်မလုပ်ငန်းတာဝန်ြဖစ်သည့ ်   ြပည်သူ  

စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများကိ ု   သမားိုးကျစနစ ်

ြဖစ်သည့ ်   စာအုပ်စာေစာင်များ  မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 

ကတ်တေလာက်ေရးဆဲွြခင်း၊ စာအပ်ုများ ငှားရမ်းြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုေခတ်ကာလှင့ ်လိက်ုေလျာညေီထ ွ

ြဖစ်ေစမည့ ်ေြပာင်းလတဲိုးတက်လာေသာ နည်းပညာ 

များှင့အ်ည ီDigital Library  စနစ်သို အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    Digital Library  

စနစ်သို အဆင့် ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်e-Library 
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သင်တန်း သုံးကိမ်ဖွင့်လှစ်၍  ဝန်ထမ်း  ၈၉ ဦးအား 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၄ 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့်    စွမ်းအင ်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန ်

သည် ယေနတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်ရိှ ေလှာ်ကားသဘာဝဓာတ်ေငွသုံး  ဓာတ်အား 

ေပးစက်ံု၊ ေလှာ်ကားပင်မဓာတ်အားခဲွံုှင့် ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်ရှိ          အမှတ်(၄)  ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ု ံ

(ေြမာင်းတကာ)တိုကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း၊ ေလှာ်ကားသဘာဝ 

ဓာတ်ေငွသုံး   ဓာတ်အားေပးစက်ုံသိုေရာက်ရှိရာ 

စက်ုံအစည်းအေဝးခန်းမတွင် စက်ုံမှး၊ တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့ေ်တွဆုံပီး ဓာတ်အားေပးစက်ု ံေရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရး၊ ဓာတ်အားေပးစက်များ  အဆင့် 

ြမင့်တင်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွက ်လိုအပ် 

ေသာ   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား    ပိုမိုထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

စက်စွမ်းအားြပည့ ်     ေမာင်းှင်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး၊ 

လ ပ်စစ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊  ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

ှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင် သန်ရှင်းသာယာလှပေရးှင့် 

လံု ခံေရးအထူးဂုြပေဆာင်ရက်ေရးတုိကုိ အေလး 

ထား ေဆာင်ရက်သွားရန်မှာကား၍ ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားများထုတ်လုပ်ေန

မ ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်သို ချတ်ိဆက်ပိုလ တ် 

ြဖန် ြဖးေပးေနမ တိုကို လှည့်လည်ကည့် သည်။

ထိုေနာက်    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန၏ ြပည်သူစာကည့တ်ိက်ုလပ်ုငန်းများကိ ုDigital Library  စနစ်သို အဆင့်ြမင့တ်င်ိင်ုေရးေဆာင်ရက်
ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမ ှင့်အတူ Digital Library 

စနစ်သို အဆင့ြ်မင့တ်င်မည့ ်ခိင်ုှင့်မိနယ်ုံးများကိ ု

ကွန်ပျတာများအပါအဝင ် လိုအပ်သည့်  ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ေကာင်း။

တိုးြမင့်ဖွင့်လှစ်

အရာရှိ    စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း  (၃/၂၀၂၂)  

တက်ေရာက်ကမည့်    ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

(တာဝန်ေပး)များ၊ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးများ 

အေနြဖင့ ်Digital Library  စနစ်သို အဆင့ြ်မင့တ်င်၍ 

စာကည့တ်ိက်ု ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေနမ ကို   ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်  e-Library 
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ဘာသာရပ်ကိ ု ယခုသင်တန်းတွင်  ထည့်သွင်းပိုချ

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အရာရှိစွမ်းရည်ြမင့ ်

သင်တန်းများကိ ု ခိင်ုလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

များြဖင့် ှစ်ကိမ်ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားခ့ဲေသာ်လည်း 

လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ အရည်အေသွးှင့ ် စမီခံန်ခဲွမ ဆိင်ုရာ 

အရည်အေသွးများ ပိမုိကု မ်းကျင်လာေစေရးအတွက် 

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်ုံးများရှ ိ       ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး(တာဝန်ေပး)များကိပုါ တက်ေရာက် 

ေစပီး သင်တန်းများကိ ုသုံးကိမ်အထ ိ တိုးြမင့်ဖွင့်

လှစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေမလှင့ဇွ်န်လအတွင်း အရာရိှ 

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း ှစ်ကိမ်ဖွင့်လှစ်၍  ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး (တာဝန်ေပး) ှင့်   လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး  ၅၆  ဦးကို ပိုချေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း။

ယခဖွုင့လှ်စ်သည့ ်အရာရိှစွမ်းရည်ြမင့သ်င်တန်း 

(၃/၂၀၂၂)တွင်   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (တာဝန် 

ေပး) ေလးဦးှင့ ်ခိင်ုလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

၁၅ ဦး  ေပါင်း  ၁၉ ဦး       တက်ေရာက်ကမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ သင်တန်းတွင် အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့ ်

ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်လာေစရန်ှင့်  စီမံခန်ခွဲေရး 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိ ု  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အညီ ေဆာင်ရက်ုိင်ေစရန်အတွက် ေခါင်းေဆာင်မ  

ဘာသာရပ်၊  ဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများ  ေအာင်ြမင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ေရးဘာသာရပ်၊    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒဘာသာရပ်၊     ဘ  ာေရးစည်းမျ်း 

ဘာသာရပ်များကိ ု  ပိုချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင်တန်းသား/သင်တန်းသမူျားအေနြဖင့ ်သင်တန်း 

တက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း       သင်တန်း 

စည်းကမ်းချက်များကိ ုတကိျစွာလိက်ုနာ၍ သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန်  

ှင့် လက်ေတွလုပ်ငန်းတွင ်   အကျိးရှိရှိြပန်လည ်

အသုံးချိုင်ေရး  အစွမ်းကုန်ကိးစားသင်ယူကရန ် 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  သင်တန်း 

သား  သင်တန်းသမူျားအား တစ်ဦးချင်း ရင်းရင်းီှးီှး 

လိုက်လံ တ်ဆက်သည်။ (အေပ ပုံ)

 ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ 

တာဝန်ရိှသူများှင့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။                        သတင်းစ်

ေလှာ်ကားသဘာဝဓာတ်ေငွသုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံ၊  ေလှာ်ကားပင်မဓာတ်အားခွဲုံှင့် 

အမှတ်(၄)ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ(ေြမာင်းတကာ)တိုကို ကည့် စစ်ေဆး

ေလှာ်ကားပင်မဓာတ်အားခွဲုံသို      ေရာက်ရှိပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အ ရာယ်ကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်

ဓာတ်အားစ်ဆက်မြပတ် ပိုလ တ်ြဖန်ြဖးေပးိင်ုေရး၊ 

ဗိုအားြပည့်ြပည့ဝ်ဝြဖင့ ်ြပည်သလူထူအုသုံးြပိင်ုေရး၊ 

ဓာတ်အားခွဲုံသုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်းများ        ကံ့ခိုင် 

ေကာင်းမွန်ေရး၊     ထရန်စေဖာ်မာတိုးချဲတပ်ဆင ်

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများ အချန်ိမီပီးစီးေရးတို 

ကို   အေလးထားေဆာင်ရက်သွားရန ်  မှာကား၍ 

ဓာတ်အားခဲွံုအတွင်းရိှ ဓာတ်အားထိန်းချပ်ခန်းှင့် 

Switch Yard အတွင်း ထရန်စေဖာ်မာများ၊ ဓာတ်အား 

လိင်ုးများ ချတ်ိဆက်ြဖန်ြဖးေပးထားမ ကိ ုလှည့လ်ည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည်   ေမှာ်ဘီမိနယ်ရှ ိ   ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒ 

လုပ်ငန်း၊         အမှတ်(၄) ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ု ံ

(ေြမာင်းတကာ)သိုေရာက်ရိှပီး  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က  မိမိတိုိုင်ငံသည်    စိုက်ပျိးေရးကိုအေြခခံေသာ 

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်ပါေကာင်း၊ စိက်ုပျိးရာသေီရာက်ရိှ 

လာပီြဖစ်ေသာေကာင့်     ဓာတ်ေြမသဇာများ 

ြဖည့်ဆည်းိုင်ေရး     အရည်အေသွးြပည့်ဝသည် ့

ဓာတ်ေြမသဇာများ     စ်ဆက်မြပတ်ထုတ်လုပ ်

ြဖန် ြဖးေပးိုင်ရန်အတွက ်  အစ်တစိုက်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန် လိုအပ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်   ဝန်ထမ်း 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို  တိကျစွာလိုက်နာရန ်

လုိအပ်ေကာင်း၊ လုပ်ငန်းသံုးစက်ပစ ည်းများ က့ံခုိင် 

မ ရှိေစေရး၊  ထုတ်ကုန်များ   အရည်အေသွးြပည့်မ ီ

ေစေရး၊ စီးပွားေရးအရ တွက်ေြခကိက်ုပီးေအာင်ြမင် 

သည့် စက်ုံတစ်ုံြဖစ်ေစေရး၊  စက်စွမ်းအားြပည် ့

လည်ပတ်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးအတွက် စက်များကံခ့ိင်ု 

ေရးကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်သွား 

ေရး၊   လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင် ့

စက်ံု၏ လုံ ခံေရးတိုကို စနစ်တကျ စီမံချက်ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်ေရးှင့် စက်ုံေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 

တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့်က ဝုိင်းဝန်းကပ်မတ် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုေကာင်း   မှာကား၍ 

စက်ုြံပန်လည် လည်ပတ်ိင်ုေရးအတွက် စက်ပစ ည်း 

များ  မွမ်းမံြပင်ဆင်ေနမ ှင့်   ဓာတ်ခွဲခန်း၊   ပင်မ 

ထိန်းချပ်ခန်းတိုကို    လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။      

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒ 

လုပ်ငန်း ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ အမှတ်(၄) ဓာတ်ေြမ 

သဇာစက်ု(ံေြမာင်းတကာ)ှင့ ်အမှတ်(၅)ဓာတ်ေြမ 

သဇာစက်ု(ံကန်ကီးေထာင့)် တိုကိ ုဇလူိင်ု ၁၃ ရက်မှ 

စတင်လည်ပတ်ပီး ေနစ် ယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာ 

တန် ၃၀၀ ခန်စီ   ထုတ်လုပ်ကာ  စိုက်ပျိးရာသီအမ ီ

ေတာင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်သို ထုတ်လုပ် 

ြဖန် ြဖးေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   

သတင်းစ်

အုတ်တွင်း     ဇူလိုင်     ၄

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ ်ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန၏ လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန ကေလးစာဖတ်ခန်း၌ 

ယေနမွန်းလဲွ ၁၂ နာရခဲွီက ပေူဖာင်းေဖာက်ပိင်ပဲွှင့် ပင်ေပါင်ေဘာလံုး၊ 

ဇွန်းကိုက် ပိင်ပွဲကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွတွင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ ေဒ ခင်မမူဝူင်းက ပိင်ပဲွကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များ 

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ အားကစားပိင်ပွဲကျင်းပ
ကို ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းစာ 

အြပင် စာေပဗဟသုတုရရိှေစရန်ှင့် အချန်ိကိအုကျိးရိှစွာ အသုံးချတတ် 

ေစရန်၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ရင်းရင်းီှးီှးချစ်ချစ်ခင်ခင်ရိှေစရန်  ပူေဖာင်း 

ေဖာက်ြခင်းှင် ့ပင်ေပါင်ေဘာလုံး၊ ဇွန်းကိုက်ပိင်ပွဲကိ ု  ကျင်းပခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ပိင်ပဲွဝင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်များေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

မျက်ေမှာက်ကာလတွင်    ြဖစ်ပွားလျက်ရိှေသာ     လံုခံေရး၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးှင့် အကမ်းဖက်မ  တားဆီးေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍ ပရသိတ်များ၏ ရင်တွင်းခစံားချက် စကားသမံျား 

အား သဇင်FM ၏   “ြပည်သူ ကားက  ြပည်သူစကား” အစီအစ်မှ  

“မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ်၌  PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖွဲက ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးအား Drone ယာ်ြဖင့် လက်လုပ်ဗုံး 

ချတိ်ဆွဲပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ြဖစ်စ”် ေခါင်းစ်ြဖင့် ဇူလိုင် ၆ ရက် 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးသွားမည ်ြဖစ်သည်။

 လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် “လ  င်သာယာ 

မိနယ်ရှိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်အား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲသည့ ်

ြဖစ်စ်”ှင့်ပတ်သက်သည့ ်ေခါင်းစ်ြဖင့်  ေဆွးေွးတင်ဆက်မည ်

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ပါဝင်ေဆွးေွးလိသု ူပရသိတ်များအေနြဖင့ ်အပတ်စ်  

ကာသပေတးေန   နံနက် ၁၀ နာရီမှ  ၁၁ နာရီအတွင်း  ဖုန်းနံပါတ် 

၀၉၈၉၉၀၉၉၅၉၅ သို အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်ှင့် 

ြပန်လည် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်တိုကိ ုMessage ေပးပို ပါဝင် 

ိင်ုပြီဖစ်ေကာင်း၊ ပါဝင်လာသည့ ်ပရသိတ်များ၏ ဖန်ုးနပံါတ်များှင့် 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

အမျိးသမီးများကိ ုတတ်ုအမျိးသားှင့ ်အဓမ  

လက်ထပ်ရန် စီစ်ြခင်း၊ပုိေဆာင်ေရာင်းစားသူများ 

ကိ ုေထာင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခ့ဲေကာင် သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ေမှာ်ဘီ 

မိနယ် ိုးကီးေကျးရာေန ဦးထွန်းိင်ုှင့ ်မဝါဝါွယ် 

(ခ) မဝါတိုက တစ်ရာတည်းေန  မ ---၊ ၂၃  ှစ်ကို 

တတ်ုိင်ုငရိှံ စားေသာက်ဆိင်ုတွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ု 

ပါက တစ်လလ င် စားစရတ်ိငမ်ိး ေငကွျပ် သုံးသန်ိး 

ရမည်ဟ ုေြပာဆုိစည်းံုး၍ တုတ်ုိင်ငံအတွင်းသုိ 

ေခ ေဆာင်ကာ  တုတ်အမျိးသားှင့်   အဓမ  

လက်ထပ်ရန် စစီ်ေဆာင်ရက်ပီး  ေငေွကးအကျိး 

အြမတ်များရယူခဲ့သြဖင့ ် ေမှာ်ဘီမိမရဲစခန်း (ပ) 

ေလာက်ကိုင ်   ဇူလိုင်     ၄

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)  ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ   

ေလာက်ကိုင်မိ၌ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်ရေဒသဦးစီးံုး (ကဇာတ်ံု) ၌  ေလာက်ကုိင်မိနယ်ှင့် ကုန်းကမ်း 

မိနယ်တိုတွင ်ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပီးစီးေသာ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုကျင်းပသည်။

ေြပာကား 

အခမ်းအနားတွင် ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲ ဥက    ဦးြမင့်ေဆွက  ေဒသခံကိုးကန်တိုင်းရင်းသားများှင့ ်

ြပည်သူများအတွက် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားသည် အေရးကီး 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ယေနအထိ (ပန်းခင်းစီမံချက်) ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၁၁၀၉၇ ကတ် 

အား ထတ်ုေပးိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ယခလုိ ုေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးိင်ု 

ခဲ့ြခင်းသည ်  ြပည်သူများ၏  အဓိက  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသတွင် အသက် ၁၈ 

ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရ ၅၃၄၂၂ ဦးရိှပီး ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားှင့ ်

ကုိင်ေဆာင်လက်မှတ် တစ်မျိးမျိး ထုတ်ေပးပီးဦးေရ ၄၅၆၀၂ ဦးရိှကာ 

ေဆာင်ရက်ရန် ကျန်ဦးေရ ၇၈၂၀ ရှိသည်။ အသက် ၁၆ ှစ် အထက်မှ 

စပီး ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ ်တစ်မျိးမျိးထုတ်ေပးိုင်ေရး လုပ်ငန်းကို 

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်၂၀၂၁ ခုှစ် ေမ ၃ ရက်မှ စတင်၍ တစ်ိုင်ငံလုံး 

ကျံေပျာ်     ဇူလိုင်    ၄

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကျံေပျာ်မိနယ ်သမဝါယမအသင်းစု၏ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အတွက် အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးှင့ ်အမ ေဆာင်ဒါိက်ုတာ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပဲွ အခမ်း 

အနားကို ကျံေပျာ်မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို တိုင်းေဒသကီးသမဝါယမဦးစီးဌာနှင့ ်

သမဝါယမအသင်းစုချပ်တိုမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊  ကျံေပျာ်မိနယ ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့ ်အဖဲွဝင်များ ၊ မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ  

ဝန်ထမ်းများှင့်  မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုမှ အမ ေဆာင်ဒါုိက်တာ 

ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊  အသင်းဝင်  အေြခခံသမဝါယမအသင်းများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားပထမပိုင်းတွင် သဘာပတိအြဖစ် ကျံေပျာ်မိနယ ်

သမဝါယမအသင်းစု ဥက    ဦးေသာင်းေရ က အမှာစကားေြပာကား 

သည်။ ထိုေနာက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် ဒါိုက်တာအဖွဲ 

လပ်ုငန်းအစရီင်ခစံာ၊ အသင်းစာရင်းစစ်အစရီင်ခစံာ၊ ှစ်ချပ်ဘ  ာေရး 

ရှင်းတမ်းများကိ ုဖတ်ကားရှင်းလင်းပီး တက်ေရာက်လာကသမူျားထမှံ 

အတည်ြပချက်ရယူခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားဒတုယိပိင်ုးတွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

သမဝါယမဦးစီးဌာန  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ိုင်ထွန်းက 

သဘာပတိအြဖစ်ေဆာင်ရက်ပီး အမ ေဆာင်အသစ်များကို ဆ မဲေပး 

ေရးချယ်ကာ တာဝန်ခွဲေဝေပးအပ်၍  အမ ေဆာင်သစ်များက  ကတိ 

သစ ာခံယူခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                               သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၄

ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အုညာတ 

ခုံုံးအသင်း (MIAC)မှ   တရားဝင်တည်ေထာင် 

ေသာ Myanmar International Arbitration 

Centre (MIAC)Incroporated ၏ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကးီ အလုပ်အမ ေဆာင်များ  ပထမအကိမ် 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု     ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စမ်းေချာင်းမိနယ ်

က န်းေတာလမ်းှင့် ဖျာပံုလမ်းေထာင့်ရှ ိMIAC 

ုံး  အညုာတအစည်းအေဝးခန်းမ၌     ကျင်းပ 

သည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

အခမ်းအနားတွင်    ြမန်မာအြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာ အညုာတခုံုံးအသင်းတည်ေထာင်သ ူ

ှင့ ်MIAC ဗဟိဥုက    ဦးအလ်ဲဘတ်ေဇာ်မင်းက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  အသင်းကီး

စတင်သေ တည်ေပ ေပါက်လာပုံ၊     လက်ရှိ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ လပ်ုငန်းများှင့ ်ေရှဆက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်      လုပ်ငန်းစ်များကိ ု

ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။ ထိုေနာက် အခမ်း 

အနားသုိ တက်ေရာက်လာသူများ၏ ေမးြမန်း 

ချက်များကိ ုMIAC(ဗဟို) ဥက   က ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ဆက်လက်၍ MIAC ဂဏ်ုြပေတးသခီျင်းကိ ု

မူပိုင်ခွင့်ှင့်တကွ ဂီတ လီေတးဂီတအဖွဲက 

ေမတ ာြဖင့ ်ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ အညုာ 

တခုံုံးသို ေပးအပ်လှဒါန်းရာ MIAC အသင်း 

(ဗဟိ)ုဥက    ဦးအလ်ဲဘတ်ေဇာ်မင်းက လက်ခရံ 

ယူခဲ့သည်။ 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်

တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး  ၂၀၂၂ ခှုစ် ိဝုင်ဘာ ၃ ရက် 

အထိ ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက် ေလာက်ကုိင်မိနယ်ှင့်  ကုန်းကမ်းမိနယ်တုိတွင် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲသ့ည့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများအား တာဝန်ရိှ 

သမူျားက ေကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှးများထ ံေပးအပ်ကပီး ေဒသခ ံ

ကိုးကန်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သ ူ  ယင်ပိန်ဟိုင် (ခ) ဦးစန်းေဌးက 

ေဒသခံြပည်သူများကိုယ်စား ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။ 

ေရ စင်ဖိး(ြပန်/ဆက်)

အမျိးသမီးများကိ ုတတ်ုအမျိးသားှင့ ်အဓမ လက်ထပ်ရန် စစီ်ေဆာင်ရက်ပီး ေငေွကးအကျိးအြမတ် ရယခူဲသ့မူျားအား လကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
၂၈၆၂/ ၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမ  တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်၍ ေြမာက်ပုိင်းခုိင် 

တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဇွန် ၃၀ ရက်တွင်  

တရားခံ ဦးထွန်းိုင်ှင့် မဝါဝါွယ်(ခ) မဝါတိုကို  

လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ 

အရ  အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီ ကျခံေစရန် 

အမိန်ချမှတ်ခဲ့သည်။

အလားတူ  မေကွးတိုင်းေဒသကီး  မိသစ ်

မိေန မခင်ငမ်ိးချမ်း(ခ) ငမ်ိးငမ်ိးှင့ ်ေဒ ေအးစန်း 

တိုက တစ်မိတည်းေန မ ---၊ ၄၀ ှစ်ကို တုတ် 

ိင်ုငတွံင် ထမင်းချက်အလပ်ုလပ်ုပါက တစ်လလ င် 

ေငကွျပ် သုံးသန်ိးရမည်ဟ ုေြပာဆိစုည်းုံး၍ တတ်ု 

ေယာက်ျားထ ံ ပိုေဆာင်ေရာင်းစားကာ  ေငွေကး 

အကျိးအြမတ်များ ရယူခ့ဲသြဖင့် ဒန်ဒလွန်ပင်နယ်ေြမ 

ရဲစခန်း (ပ) ၁၇/၂၀၂၀၊ လူကုန်ကူးမ   တားဆီး 

ကာကွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်၍ 

မေကွးခိုင် တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ ဇွန် 

၃၀ ရက်တွင် တရားခံ  မခင်ငိမ်းချမ်း(ခ) ငိမ်းငိမ်း 

ှင့်  ေဒ ေအးစန်းတိုကို   လူကုန်ကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရး  ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ   အလုပ်ှင့် 

ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ှစ်စီ ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ 

သည်။ ထိုအတ ူရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လ  င်သာယာ 

မိနယ်ေန   မအိခိုင်စိုး(ခ) မှဲကီး၊   ေမာ်ေမာ်ဦး(ခ) 

ေဒ ေချာ၊ ေမာင်ေဇာ်ှင့ ်ေကျာ်ေလးတိုက  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး လပွတ ာမိနယ်ေန မ ---၊ ၂၉ ှစ် 

ကိ ုတစ်လလ င် ေငွကျပ် ှစ်သိန်းခန်ရမည့် အလုပ် 

ရှာေပးမည်ဟ ုေြပာဆိစုည်းုံး၍ ြပည့တ်န်ဆာအြဖစ် 

အဓမ ခိုင်းေစပီး   ေငွေကးအကျိးအြမတ်များကိ ု

ေခါင်းပံုြဖတ်ရယူခ့ဲသြဖင့် ေသာင်ကီးနယ်ေြမ ရဲစခန်း 

(ပ) ၂၂၇၀/၂၀၁၉၊  လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ ်

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၈ (က)ြဖင့်   အမ ေရးဖွင့်ခဲ့ပီး 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးသို တရားစွဲတင်ပိုခဲ့ရာ 

ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် တရားခံ  မအိခိုင်စိုး(ခ)မှဲကီးှင့် 

ေမာ်ေမာ်ဦး(ခ) ေဒ ေချာတိုအား   လူကုန်ကူးမ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ အလုပ် 

ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပီး တိမ်းေရှာင ်

တရားခ ံေမာင်ေဇာ်ှင့ ်ေကျာ်ေလးတိုအား တရားခ ံ

ေြပး ေကညာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကျံေပျာ်မိနယ် သမဝါယမအသင်းစု၏ အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးှင့် အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာအဖဲွ

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ

ေလာက်ကိုင်မိနယ်ှင့် ကုန်းကမ်းမိနယ်တိုတွင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ အညုာတခုံုံးအသင်း ပထမအကမ်ိ ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ကျင်းပ

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးေအာက်ပိင်ုး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင် ေနရာကျဲကျဲ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ချင်းြပည်နယ် 

ှင့ ်ကယားြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိှင့ ် ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာအံှအြပား မိုးထစ်ချန်းရာပီး တနသ  ာရတီိင်ုး 

ေဒသကီးတွင် ေဒသအလုိက်ှင့် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးအထက်ပုိင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်သည်။ 

ရာရန်ရာ န်းြပည့် ြဖစ်သည်။                                        မိုး/ဇလ

ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်ပီး ရာရန်ရာ န်းြပည့်ြဖစ်
မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လအတွင်း ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ဝန်းကျင်ေလထအုရည်အေသွးအေြခအေနအား ေလလ့ာဆန်းစစ်ိင်ုရန်အတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ/ တုိင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်များတွင် 

ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးကိ ုEnvironmental Perimeter Air Station (EPAS) - Haz-Scanner ြဖင့် 

Particulate Matter 2.5 (PM2.5) ၊ Particulate Matter 10 (PM10) ၊ Nitrogendioxide (NO2) ၊ Sulphurdioxide 

(SO2) ှင့် Ozone (O3) စသည့ ်အဓကိ Parameter များကိ ုပုမှံန်တိင်ုးတာပီး ေလလ့ာဆန်းစစ်လျက်ရိှပါသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လအတွင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ မ ေလးမိ၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဘားအံမိ၊ မေကွးမိ၊ 

ေမာ်လမိင်မိှင့ ်စစ်ေတွမိတိုတွင ်  တိုင်းတာရရှိသည့ ်  ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးရလဒ်များအား 

Air Quality Index (AQI) ြဖင့် တွက်ချက်ထားမ အရ ကချင်ြပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးုံးအနီးဝန်းကျင်တွင ်PM2.5 သည် ကျန်းမာေရးကိ ုထိခိုက်ိုင်ေသာအဆင့်(Unhealthy)၊ 

ကရင်ြပည်နယ ်ဘားအံမိ ဇွဲကပင်ေတာင်ေြခအနီး ဝန်းကျင်တွင ်PM2.5 ှင့် မေကွးခိုင်ုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန အနီးဝန်းကျင်တွင် O3 သည် ခံုိင်ရည်နည်းပါေသာသူများအတွက် ကျန်းမာေရးကုိ 

ထခိိက်ုိင်ုေသာအဆင့် (Unhealthy for Sensitive Groups)ရိှပီး ကျန်ေနရာများတွင် ပုမှံန်ေကာင်းမွန်ေသာ 

အဆင့်တွင်ရှိေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေလ့လာဆန်းစစ်ေတွရှိရပါသည-်

စ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ/ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်

တိုင်းတာခဲ့သည့်ေနရာများ

တိုင်းတာ

သည့် 

ေနရက်

တိုင်းတာသည့ ်Parameter များ

PM2.5 

(μg/m3)

 PM10 

(μg/m3)

SO2 

(μg/m3)

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3)

၁ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်

၁

 န်ကားေရးမှးုံး၊

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

15.6.2022 59 25 0 0 1

၂
ဒက ိဏခိုင်ုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန
13.6.2022 73 19 0 0 3

၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁

 န်ကားေရးမှးံုး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ (၅၅)

လမ်း ဗိုလ်တေထာင်မိနယ ်

21.6.2022 6 1 4 11 19

၂

သာေကတ    ဝန်ထမး်အိမ်ရာ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီး 

ဌာန

22.6.2022 21 6 4 5 8

၃ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၁

 န်ကားေရးမှးုံး၊   မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး    ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

20.6.2022 13 7 0 0 0

၄ ကချင်ြပည်နယ ်

၁

 န်ကားေရးမှးုံး၊    ကချင် 

ြပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဦးစီးဌာန

19.6.2022 157 79 14 8 11

၅ ကရင်ြပည်နယ ်

၁
မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ၊ 

ဘားအံမိ
7.6.2022 52 6 39 73 41

၂ ဇွဲကပင်ေတာင်ေြခ၊ ဘားအံမိ 9.6.2022 144 26 0 64 45

၆ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁
မေကွးခိုင်ုံး၊   ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန
8.6.2022 27 10 _ 3 105

၇ မွန်ြပည်နယ် 

၁ ေဈးချိဝိုင်းအနီး ေမာ်လမိင်မိ 20.6.2022 34 18 4 36 6

၈ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁

 န်ကားေရးမှးုံး၊      

ရခုိင်ြပည်နယ်၊      ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

7.6.2022 32 14 0 5 45 

၂
ြပည်နယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ုံး၊ စစ်ေတွမိ
19.6.2022  9  4 0 2 23 

 Air Quality Index (AQI)

0-50 Good

51-100 Moderate 

101-150
Unhealthy for Sensitive 

Groups

151-200 Unhealthy

201-300 Very Unhealthy

301-500 Hazardous

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လတွင် မိုးရာသွန်းမ ေကာင့် ေလထအုတွင်း အမ န်အမ ား PM2.5 ှင့် PM10 ပါဝင်မ ပမာဏ 

ေလျာ့ကျပီး ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးအေြခအေနသည် ေကာင်းမွန်သည့်အေနအထားတွင် ရိှေနြခင်း 

ြဖစ်ိင်ုပီး မိုးရာသွန်းမ နည်းပါးပီး ဖန်ုမ န်ထွက်ရိှမ များြပားေသာ ေမလမတိင်ုမ ီေရွာသကီာလတွင် ေလထ ု

အတွင်း PM2.5 ှင့် PM10 ပါဝင်မ ပမာဏများြပားပီး ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးအေြခအေနသည ်

သတ်မှတ်စခံျန်ိစံ န်းများထက် ေကျာ်လွန်ိင်ုေကာင်း သုံးသပ်ရရိှပါသည်။ ေလထအုပခူျန်ိ၊ ေလတိက်ု န်းှင့် 

ေလတုိက်ခတ်ရာလမ်းေကာင်း၊ စုိထုိင်းမ ၊ မုိးရာသွန်းမ အေြခအေန၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အသံုးြပမ အေြခအေန၊ 

စက်ုမံျားမှ ထတ်ုလ တ်အခိုးအေငွများ ထတ်ုလ တ်မ အေြခအေနှင့် ဝန်းကျင်ေလထအုရည်အေသွးတိင်ုးတာ 

သည့်ေနရာ အနီးဝန်းကျင်အေြခအေနတိုအေပ တွင ်မူတည်၍ တိုင်းတာရရှိသည့် ဝန်းကျင်ေလထ ုအရည် 

အေသွးရလဒ်များသည ်ေြပာင်းလဲမ ရှိိုင်ပါေကာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) အလယ်အလတ်အဆင့် 

အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန်ခွဲမ  အဆင့်ြမင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စ်(၇)ှင့် 

အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်းအမှတ်စ်(၁၂၁)တို၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၄  

ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းတက သိလ်ု(ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

၌ အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ  

သင်တန်း၊   ြပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန်ခဲွမ  အဆင့်ြမင့် 

ဒီပလုိမာသင်တန်း  အမှတ်စ်(၇) ကုိလည်းေကာင်း၊ 

အရာထမ်းငယ ်အေြခခံသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၂၁)

ကိ ုလည်းေကာင်း သင်တန်းဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားများကိ ု

ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင် Online Learning System 

ြဖင့် ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ        အခမ်းအနားများတွင ် 

ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်က   သင်တန်းဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ပီး   ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ 

ဌာနကီးမှးများ၊   ပညာဌာနများမ ှပါေမာက များ၊ 

သင်ကားပိုချမည့ ်ဆရာ ဆရာမများှင့ ်သင်တန်း 

သား သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ  

သင်တန်း၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန်ခွဲမ  အဆင့်ြမင့ ်

ဒီပလုိမာသင်တန်း  အမှတ်စ်(၇)သို သင်တန်းသား 

၅၆ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၆၀ စုစုေပါင်း ၁၁၆ ဦး တက်ေရာက် 

လျက်ရှိပီး ဇူလိုင် ၄ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ Distance 

Learning ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေအာက်တိုဘာ ၃၁ 

ရက်မ ှ ဒီဇင်ဘာ၂၃ ရက်အထ ိIn-House Learning 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဖွင့်လှစ်မည်

အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်း   အမှတ်စ် 

(၁၂၁)သို သင်တန်းသား ၂၈၄ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၃၈၉ 

ဦး စုစုေပါင်း ၆၇၃ ဦးတက်ေရာက်လျက်ရိှပီး  ဇူလုိင် 

၄ ရက်မှ  စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်အထိ Distance 

Learning ြဖင့်  လည်းေကာင်း၊ ေအာက်တိုဘာ ၃ 

ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ In-House Learning ြဖင့် 

လည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ပဲခူး   ဇူလိုင်   ၄

မိနယ်    စိုက်ပျိးမ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီမ ှ

ေဆာင်ရက်ေသာ ဆားငန်ဒဏ်ခ ံစပါးဆင်းသွယ်လတ် 

မျိးေစ့ထုတ် စံြပစုိက်ခင်းတွင် ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် 

စပါးစိုက်ပျိးြခင်း    သုပ်ြပပွဲှင် ့   မျိးေစ့ထုတ်၍ 

ေွစပါးစိုက်ဧကများတွင် ဆက်လက်စိုက်ပျိးမည့ ်

အစီအစ်များအား   ချြပရှင်းလင်းြခင်းကိ ု  ဇူလိုင် 

၂ ရက ်နံနက်ပိုင်းက ကတွင်း ခံေကျးရာအုပ်စ ုကွင်း 

အမှတ်(၆၃၀/န) ဦးပိုင်အမှတ်(၂၈/၂) ေတာင်သူ 

ဦးသန်းေအး၏  လယ်ေြမ  ဧက ၇ ဒသမ ၆၀ ရှိ 

စံြပကွက်များ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြဖကား

ထုိေနာက်   တက်ေရာက်လာကေသာ ေဒသခံ 

ေတာင်သမူျားက စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ ေမးြမန်းမ များ 

အေပ   မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေဇာ်လင်းက ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ပခဲူးမိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက      ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ှင့ ်  မိနယ် 

စိက်ုပျိးမ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတဝီင်များ၊  ေတာင်သ ူ

လယ်သမားများ တက်ေရာက်ကည့် ခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူးမိ၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် 

စပါးစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပ



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၄

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG 

ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ   အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ်

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လူထုကို အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစု ံ

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များ 

အေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိုက်ပါ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊တစ်နည်း 

နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်

ြပလုပ်မ များြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲလ့ င် အကမ်းဖက်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က 

ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယခူရံမည့ ်

အြပင်  ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်  ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက် 

ေရး ဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှား စီရင်ြခင်း 

ခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကံခင်းမိနယ် စပါးအိုးအေနာက် 

ေကျးရာေန ဇင်ဖိးေအာင်(ခ)တွဲတွဲသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Zin Phyo Aung” Facebook အေကာင့ြ်ဖင့ ် အသေိပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအး

ချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒ 

ြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့် 

အညီ  ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း  အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည်    ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်  အစိုးရယ ရားများ  ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  

အားေပးကူညီြခင်း    ြပလုပ်ခဲ့သူများအား    ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ် 

သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                      သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ

 ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 ေညာင်ေလးပင ်   ဇူလိူင်   ၄

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ေညာင် ေလးပင်ခိုင ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ြပလုပ်ေသာသဘာဝေရြပင်အတွင်း 

ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုဇလူိင်ူ  ၃ ရက် နနံက် ၁၀ နာရကီ ေညာင်ေလးပင် 

မိနယ် မုက မူေကျးရာရှ ိမုက မူေချာင်းသဘာဝေရြပင်၌ ြပလုပ်သည်။

ဆက်လက်၍ ေညာင်ေလးပင်ခိုင် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်စုိးက ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား ငါးမျိးစုိက ်

ထည့်မည့် ငါးသားေပါက်အိတ်များကုိ အသီးသီးြဖန်ေဝေပးပီး မုက မူေချာင်းသဘာဝ 

ေရြပင်အတွင်းသို ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်ဇနီး၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင ်(၁)

ဗုိလ်မှးေနလင်း၊ အဖဲွဝင် (၂)ဦးေဇာ်မင်းယု၊   မိနယ်ရဲတပ်ဖဲွမှး ရဲမှးေအးေကျာ်၊ မိနယ် 

လဝကဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးထိန်ဝင်းှင့် မိ

နယ်ဆည်ေြမာင်းဦးစီးမှးတုိက ှစ်လက်မအရယ် ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ ၁၇၇၀၀၀ကိ ု

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးကသည်။                 

    ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

ေညာင်ေလးပင်မိ၌ မုက မူေချာင်း

သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ေကာလင်းမိနယ် ေမာင်းေကာ်ေကျးရာှင့် သရက်ခုံေကျးရာအေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းတိုမှ 

ဆရာ ဆရာမ ေမာင်ှမှစ်ဦးကို PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက 

ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်

ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၄

NUG  အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွှင့် 

၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံ    PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများသည ်အနာဂတ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာသင်ကား 

သင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ှင့် ၎င်းတိုကိ ု    အေကာက်တရားြဖင့ ်

ေထာက်ခံအားေပးလာေစရန ်  ယုတ်မာ 

ိုင်းစိုင်းေသာ   ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ေကျာင်းသား    ဆရာ မိဘများအား 

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊   ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊         ပညာေရးဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အအုံများအား မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊       မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ 

အေထာက်အကူြပ     ပစ ည်းများှင့ ်

ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံး 

စာအုပ်များအား     မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

အတင်းအဓမ လုယူြခင်း စသည့်နည်းလမ်း 

မျိးစုအံသံုးြပကာ ပညာေရးက   ြမင့်မား 

ေရးကိ ုေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးလျက်ရိှသည်။

ထိုသို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် 

၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန်တွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     ေကာလင်း 

မိနယ် သရက်ခုံေကျးရာေနသူများြဖစ ်

သည့ ်ေမာင်းေကာ်ေကျးရာ အေြခခပံညာ 

မလူတန်းေကျာင်းမှ မလူတန်းြပေကျာင်း 

ဆရာ    ဦးေဇာ်ဝင်းသိန်း(၄၃)ှစ် (ဘ) 

ဦးေမာင်တင့်ှင့်      ၎င်း၏ညီမြဖစ်သူ 

သရက်ခုေံကျးရာ အေြခခပံညာမလူတန်း 

ေကျာင်းမ ှ  မူလတန်းြပေကျာင်းဆရာမ 

မဥမ ာဝင်း (၂၇) ှစ်တို ှစ်ဦးသည် ေနအမ်ိ 

၌ အတရိှူေနစ် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက် 

သမား ၂၀ ေရာက်ရိှလာပီး ေနအမ်ိအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ကာ ၎င်းတို ှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး 

ေခ ေဆာင်သွားပီး  သရက်ခုံေကျးရာ၏ 

ေြမာက်ဘက ်        တစ်မိုင်ခန်အကွာ 

အင်ေကာဇင်ေကျးရာအနီး (ေဒသအေခ ) 

ေမာင်းသွန်းကန်ုးတတံားအနီးအေရာက်၌ 

ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာြဖင့ ် အေကာင်းမဲ ့

ေသနတ်ြဖင့်  ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့သြဖင့် 

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

အား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက ်

ရိှပီး တုိင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ် 

လုံးအေနြဖင့်လည်း ယခုကဲ့သို  ယုတ်မာ

ိင်ုးစိင်ုးသည့လ်ပ်ုရပ်ကိ ုကျးလွန်ခဲသ့ည့၊် 

ကျးလွန်ရန် အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့ ်

NUG၊ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွများ 

အေပ    ဝိုင်းဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏   လ ပ်ရှားမ  

သတင်းများရရိှပါက လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များှင့် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

များထံ သတင်းပိုြခင်းြဖင့ ်ြပည်သူလုံ ခံ 

ေရး၊ အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ လံု ခံ 

ေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်းကညူေီပးကပါရန် ေမတ ာ 

ရပ်ခတံိက်ုတွန်းထားေကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ြ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 ်  ညွီတ်ေသာစေုပါင်းအား 
ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   
ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစရန ်     အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ
သည်။

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      စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ   
သည်။

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  ၄

ုိငငံ်ေရးအစနွး်ေရာက် အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့် 

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုအကား  စိုးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေပ လာေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ဌာနဆိင်ုရာအေဆာက်အဦများ၊  လမ်းတတံားများှင့ ်

စာသင်ေကျာင်းများအား  အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲမ များြပလုပ ်

ြခင်း၊ ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ များြပလုပ်ြခင်းှင့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ 

အား ရက်စက်စွာ လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပလပ်ုလျက်ရိှသည့ ်

အြပင် ဗဒု ဘာသာဝင်ြမန်မာလမူျိးများ၏ အထွတ်အြမတ်ထား 

ရာ သာသနာပိင်ုအေဆာက်အဦများ၊ ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

ကုိပါ အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွ 

ြခင်းှင့် ရဟန်းသံဃာေတာ်များအား ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် သတ်ြဖတ် 

ြခင်းများကိ ုစတ်ိှလုံးညိးွမ်းဖွယ် ရက်စက်စွာလပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိသည်။

အေကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီး

ထိုသို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ  ဇူလိုင် ၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ 

နာရီခန်တွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေပါက်မိနယ ်ေဒါင်းသာ 

ေကျးရာရှိ   သာသနာ့ဝံသဘုန်းကီးေကျာင်းမှ  ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ပဝရ သက်ေတာ်(၅၉)ှစ် ဝါေတာ် (၁၂) ဝါသည် ေပါက်မိ 

နယ် လယ်လန်းေကျးရာဘက်သိ ုတစ်ပါးတည်းဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်

သွားေရာက်စ် လယ်လန်းေကျးရာအနီးသိုအေရာက်၌ PDF 

အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက ဆရာေတာ်စီးနင်းလာသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိတုားဆီး၍  ဆရာေတာ်ကိ ု အေကာင်းမဲ ့

ဖမ်းဆီး၍ ကျားပစ်ကန်ေကျးရာဘက်သို ေခ ေဆာင်သွားပီး 

ဇလူိင်ု ၃ ရက် နနံက် ၉ နာရခီန်တွင် ကျားပစ်ကန်ေကျးရာအနီး၌ 

ဆရာေတာ်၏လည်ပင်းကိ ုဓားြဖင့ ်  ရက်စက်စွာခုတ်ခဲ့သြဖင့ ်

ဆရာေတာ်သည် အခင်းြဖစ်ေနရာ၌ ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏  အေကာင်းမဲ့ အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်ိုင်ငံေတာ်အတွင်း သံဃာေတာ်အပါး ၅၀ 

ှင့် သီလရှင်ဆရာကီးတစ်ပါးတို ေသဆုံးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

အထက်ပါြဖစ်စ်မ ှ   သံဃာေတာ်အား    ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် 

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး 

ိင်ုေရး ေဒသခြံပည်သမူျားှင့ပ်ူးေပါင်း၍ လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ် 

များှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်းစ်

ခ ီး    ဇူလိုင်   ၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးြမတ်ေကျာ်သည ်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲဝင်များ၊ တိုင်းေဒသကီး/ခိုင်/မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများှင့်အတူ  ဇူလိုင် 

၃ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် ခ ီးမိနယ် ကချင်ေကျးရာ အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်းတွင် 

ကချင်ေကျးရာှင့ ် ကင်းေတာ်ေကျးရာတိုမှ  ြမစမ်ိးေရာင်ေကာ်မတဝီင်များှင့ ် ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးြခင်းအခမ်းအနားသို  တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်က ေကျးလက်ေဒသေန 

ြပည်သမူျား မသိားစဝုင်ေငတွိုးတက်ေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရး၊ 

တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု စိက်ုပျိးေမွးြမေရး၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

လိုအပ်သြဖင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရး မဟာဗျဟာမူေဘာင်ပါ စ်ဆက်မြပတ် 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ုြပည်သဗူဟိြုပအသွင်ြဖင့ ်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ခ ီးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ် 

ဦးစီးမှး ေဒ ြဖဟန်ွဲက ကချင်ေကျးရာှင့ ်ကင်းေတာ်ေကျးရာတို၌  ြမစိမ်းေရာင ်

စီမံကိန်း ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်ပီး ကချင်ေကျးရာ ြမစမ်ိးေရာင်ေကာ်မတအီဖဲွဝင်တစ်ဦးက ေကျးဇူး 

တင်စကားြပန်လည်ေြပာကားပီး  ေတွဆုံပွဲသို  တက်ေရာက်လာသူများက မိမိတို 

ေကျးရာများ၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် 

ေရး ေကာင်းမွန်ေရးတုိှင့်ပတ်သက်၍ လုိအပ်သည်များကုိ ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ တိုင်းေဒသကီးအဆင့် ဌာန 

ဆုိင်ရာများက တက်ေရာက်လာသူများ၏ ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ  ပံ့ပိုးကူည ီ

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းှင့် မိမိတိုတာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနေသာ ဌာနလုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးေြပာကားကသည်။

      တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေပါက်မိနယ် ေဒါင်းသာေကျးရာ သာသနာ့ဝံသဘုန်းကီးေကျာင်းမှ ဆရာေတာ်အား 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက အေကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီး၍ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်

ခ ီးမိနယ် ကချင်ေကျးရာှင့် ကင်းေတာ်ေကျးရာ

ြမစိမ်းေရာင်ေကာ်မတီဝင်များှင့် ေတွဆုံပွဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင် မတ်ုသုေံလ 

အားေကာင်းရာမှ အားအလွန်ေကာင်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်

မုတ်သုံေလ အားအသင့်အတင့်မ ှအားေကာင်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

မုတ်သုံေလ အားအသင့်အတင့်မှ အားေကာင်းေန



ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဆက်လက်ပီး  ရှမ်းနီလူမျိး၊  KIA ှင့်  PDF 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲတိုအကား   ြဖစ်ေပ ေန 

သည့် ပဋိပက ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို ထပ်မံတင်ြပ 

လိေုကာင်း၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးှင့် ကချင်ြပည်နယ် 

အတွင်း၌ ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားများ အေြခချေနထိုင် 

လျက်ရှိေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသား 

မျိးွယ်စု ၁၃၅ မျိးရှိပီး  ထိုအထဲတွင်  ရှမ်းမျိးွယ ်

စုအတွင်းပါဝင်ေသာ  ရှမ်းနီလူမျိးများလည်း  ပါဝင် 

ေကာင်း၊ ယင်းရှမ်းမျိးွယ်စုများသည် တိုင်းေန 

(အထက်ရှမ်း)၊ တိုင်းေမာဝ်(ေမာဝ်ရှမ်း)၊ တိုင်းလုံ 

(ရှမ်းကီး)စသည်ြဖင့် ရှိကေကာင်း၊ ယင်းမျိးွယ်စ ု

များမှာ  အထက်ြမန်မာြပည ်အင်းေတာ်ကီးေဒသ၊ 

မိုးညင်းေဒသ၊ မိုးေကာင်းေဒသ၊ ြမစ်ကီးနားေဒသ၊ 

ပတူာအိေုဒသ၊ ဗန်းေမာ်ေဒသ၊ ကာမုိင်းေဒသ၊ ဝုိင်းေမာ် 

ေဒသ၊ ဖားကန်ေဒသ၊ ဗန်းေမာက်ေဒသများ၌ ပျံှံ 

ေနထိုင်ကသကဲ့သို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခ ီး 

ခိုင်၊ ကသာခိုင်ှင့ ်ကေလးခိုင်အတွင်း၌လည်း  

ေနထိင်ုကေကာင်း၊ အထင်ကရ ရှမ်းနီေစာ်ဘွားတစ်ဦး 

မှာ ဝန်းသုိေစာ်ဘွားကီးစဝ်ေအာင်ြမတ်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ပင်လုံစာချပ်

ပင်လုံစာချပ် ချပ်ဆိုရန် ညိ  င်းေဆွးေွးစ ်

ကတည်းက ထိစု်က ကချင်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ် 

သည့ ်ဒဝူါေဇာ်လွန်းသည် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းထတွံင် 

ကချင်ြပည်နယ်ဖွဲစည်းရန်ှင့ ်     ယင်းနယ်များပါ 

ကချင်ြပည်နယ်ထဲထည့်ရန ်  ေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း၊ 

ပင်လံုစာချပ်ြဖစ်ေပ လာပီးေနာက်ပိုင်း ထုိနယ်ေြမ 

များသည ်   ကချင်ြပည်နယ်ထဲသို    ပါသွားသည့် 

နယ်ေြမများြဖစ်ေကာင်း၊ ရှမ်းနီလူမျိးများ ေနထိုင် 

သည့် ဗန်းေမာ်၊  မိုးညင်း၊  မိုးေကာင်း၊ ဝိုင်းေမာ်၊ 

ဖားကန်ှင့် တိုင်းေဒသ စသည့်မိနယ်များ ပါဝင် 

သွားခဲ့ေကာင်း၊  နယ်ေြမများကိ ု  ြပန်လည်ရရှိေရး 

အတွက် ေတာင်းဆိမု များလည်းရိှကေကာင်း၊ ကချင် 

ြပည်နယ်ထဲတွင ်ဂျမိ်းေဖာ၊ ေလာ်ေဝ ၊ ကဇီး၊ ဇိုင်ဝါ၊ 

လီဆူး၊ ရဝမ် စသည့် ကချင်လူမျိးစု ေြခာက်မျိးစုှင့် 

ရှမ်းနီလူမျိးများြဖစ်သည့ ် တိုင်းလုံ၊ တိုင်းဆာလိုင်၊ 

ခ ီးရှမ်းစသည့ ်ရှမ်းလမူျိးစမုျားလည်း အတေူနထိင်ု 

ကေကာင်း၊ ယင်းထဲမ ှကချင်မျိးွယ်စုတစ်ခုသည ်

လက်နက်အားကိုးြဖင့် အြခားကချင်မျိးွယ်စုများ 

အေပ သာမက ရှမ်းနီလူမျိးများအေပ တွင်လည်း 

အိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမ များ ရှိေနေကာင်း၊ ရှမ်းနီဆက် 

စပ်နယ်ေြမများ၌ လူမျိးကီးဝါဒှင့ ်  ဗိုလ်ကျစိုးမိုး 

အိုင်ကျင့် ကျင့်သုံးေနေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်၌ 

KIA/ KIO ေသာင်းကျန်းသူအဖွဲ စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး 

ရှမ်းနလီမူျိးများကိ ုလသူစ်စေုဆာင်းြခင်း၊ ဆက်ေကး 

ေကာက်ခြံခင်းများအြပင် ရှမ်းနအီမျိးသမီးများအေပ  

အဓမ ြပကျင့ြ်ခင်းှင့ ်ိှပ်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်းများကိ ု

လုပ်ေဆာင်ခဲ့မ များ အများအြပားရှိခဲ့ေကာင်း။

ဥပမာအားြဖင့ ်KIA ၏       ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်

နမ့်ယားရာရှ ိ      ေကျာင်းဆရာမတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

ြမူပါငယ်ကိ ုလက်နက်ကီးစထိမှန်ခဲ့သည့်ြဖစ်စ်၊ 

ဖားကန် မိနယ် နမ ြဖစ် အလယ်တန်းေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းဆရာ ဦးေအာင်ဇင်ထွန်းကိုလည်း အတင်း 

အဓမ ဖမ်းဆီးပီး သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ြ်ဖစ်စ်များလည်း 

ရှိခဲ့ေကာင်း၊    ကချင်ြပည်နယ ်   ဖားကန် မိနယ ်

ေဟာင်ပါးေကျးရာ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် အေြခခပံညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို     ဇွန် ၄ ရက် 

ည ၈ နာရီခန်က PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များက ဆုိင်ကယ် ှစ်စီးှင့် ေရာက်ရိှလာပီး လက်လုပ် 

မိုင်း သုံးလုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ခဲ့ေကာင်း၊ ရှမ်းနီလူမျိး 

များကို  အေကာင်းမဲ ့   သတ်ြဖတ်မ များအေနြဖင့ ်

၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် ကုိထွန်းလွင်၊ ၆-၁၀-၂၀၁၅ 

ရက်ေနတွင် ကိုကံဆက်၊ ၂၂-၅-၂၀၁၆ ရက်ေနတွင် 

ေဒ န ာလ  င်၊ ၆-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် စိုင်းသန်ဇင ်

ေအာင်၊ ၆-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် စိုင်းေဇာ်မျိးဦး၊ 

၂-၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကိသုန်ိးဝင်း(ခ)ဆရှံည်တိုကိ ု

KIA/ KIO အဖဲွများက သတ်ြဖတ်ခဲေ့ကာင်း၊ ယင်းမှာ 

မိမိတို သိရသည့်ြဖစ်စ်များြဖစ်ပီး အြခားေသာ 

ြဖစ်စ်များလည်း ရှိေသးေကာင်း။

ပညာေရးက  

လက်ရှိကာလ ဇွန် ၂၅ ရက် ညေန ၇ နာရီခွဲ 

ခန်အချန်ိတွင် ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းခိင်ု ဖားကန်  

မိနယ် ေဟာင်ပါးေကျးရာေန ရှမ်းနစီာေပှင့ ်ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ ေကာ်မတီနာယကြဖစ်သည့် ဦးသန်းေဖ 

ကိ ုKIA တပ်မဟာ(၉) လက်ေအာက်ခံ KPDF အဖဲွမှ 

လူငယ် ှစ်ဦးက     ဆိုင်ကယ်စီးနင်းေမာင်းှင်ပီး 

ေသနတ်ြဖင့ ်ဦးေခါင်းကိ ုသုံးချက် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ် 

ခဲ့ေကာင်း၊ အလားတူ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ဗန်းေမာက် 

ရှမ်းနစီာေပယ်ေကျးမ  ဒတုယိဥက    စိင်ုးကျန်ေအာင် 

(ခ)ေဆးလိုင်ကိ ု   လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်   ပစ်ခတ် 

ခိမ်းေြခာက်ပီး အတင်းအဓမ  ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် 

သွားခဲ့ေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်၌ KIA/KIO အဖွဲ၏ 

လက်ေဝခံ PDF များက ပညာေရးက  ကိ ုအကမ်း 

ဖက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည့်အြပင်    လူနည်းစု 

တုိင်းရင်းသားလူမျိးများကုိလည်း ိှပ်စက်ညင်းပန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ယင်းေဒသက PDF 

အဖဲွများသည် KIA လက်ေအာက်ခြံဖစ်သည့အ်တွက် 

၎င်းတုိ၏လုပ်ရပ်အားလံုးကုိ   တာဝန်ခံရန်   အဓိက 

အကျဆံုးအဖဲွြဖစ်ေကာင်း၊ လူမျိးေရးပဋိပက သည် 

ေြဖရှင်းရခက်ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံ၌ တိင်ုးေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်များတွင ်  မည်သည့်လူမျိးစုမ ှ   သီးသန်  

ေနထိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း၊   တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ 

ေနထိုင်ေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုေကာင့်လည်း 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရဖဲွများ၌ သက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးများ     ခန်အပ်ထား 

ေကာင်း၊   ဥပမာ   ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲတွင ်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများှင့်ဆိုင်သည့ ်ဝန်ကီးရှိသကဲ ့

သို ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွထတွဲင်လည်း သက်ဆိင်ု 

ရာတိုင်းရင်းသားဝန်ကီးများရှိေကာင်း၊ လူမျိးကီး 

ဝါဒကျင့်သုံးပီး ကျန်တိုင်းရင်းသားများကိ ုှိပ်ကွပ် 

ြခင်းသည် မလုပ်သင့်သည့်အလုပ်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာ 

ကားသည်။

ဆက်လက်ပီး မကာေသးမီကြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

ဥကရစ်ထစခန်းြဖစ်စ်ကိ ုရှင်းြပလိုေကာင်း၊ ဥက 

ရစ်ထ စစ်ဆင်ေရးေြခကပ်ုစခန်းသည် ကရင်ြပည်နယ် 

ြမဝတီမိ၏ ေတာင်ဘက်စစ်ဆင်ေရးေြခကုပ်စခန်း 

တစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ဥကရစ်ထ 

စစ်ဆင်ေရးေြခကုပ်စခန်းတွင် အေြခြပပီး ကရင် 

ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ်အတွင်း တရားဥပေဒစိုးမိုး 

ေရး၊ နယ်ေြမေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်စခန်းတစ်ခုသာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုစခန်းကို     ဇွန် ၂၆ ရက်မှစပီး 

နယ်ဒါးြမ၊ ေစာစလုံး၊ ေစာအဲေ့စးဝါးအဖဲွများှင့ ်PDF 

အကမ်းဖက်ပူးေပါင်းအဖဲွတိုက သာလွန်အင်အားကိ ု

အသုံးြပ၍ လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ေနစ်အကမ်ိကမ်ိ လာေရာက်တိက်ုခိက်ုခဲေ့ကာင်း၊ 

၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  တစ်ရက်တည်းတွင ်ရှစ်ကိမ် 

တိင်ုတိင်ု လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များ အသုံးြပ 

ထုိးစစ်ဆင်တုိက်ခုိက်ခ့ဲေကာင်း၊ ဥကရစ်ထ စစ်ဆင် 

ေရးေြခကုပ်စခန်းမ ှတပ်မေတာ်သားများအေနြဖင့ ်

ရဲဝံ့စွန်စားသည့်စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်စနစ်တကျတန်ြပန် 

ခုခံပစ်ခတ်ြခင်း၊ အထက်ဌာနများမှ ေလေကာင်း 

ပစ်ကူ၊  လက်နက်ကီးပစ်ကူတိုကို   အချနိ်ကိုက ်

ေနရာကိုက် ထိေရာက်သည့် ပစ်ကူပစ်အားများေပး 

ခဲသ့ည့အ်တွက်  အကမ်းဖက်သမားများသည်  စခန်း 

ကို သိမ်းပိုက်ိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲအကျအဆုံးများစွာှင့ ်

ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ရေကာင်း၊    ေြမြပင်သတင်း၊ 

၎င်းတိုဘက်က တင်ထားသည့ ်သတင်းများ၊ နယ်စပ် 

ေဒသ ေဒသခမံျားဆကီ  ေပးပိုလာသည့ ်သတင်းများ 

အရ သိရှိရေကာင်း။

နယ်စပ်ေဒသ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 

ေကျးရာများ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ယင်းပူးေပါင်းအဖဲွများ ဥကရစ်ထ စစ်ဆင်ေရး 

ေြခကပ်ုစခန်းကိ ုမည်သိုေြခကပ်ုယ ူတိက်ုခိက်ုသည်၊ 

မည်သိုအေသခ ံတိက်ုခိက်ုခိင်ုးသည်ကိ ုဗဒီယီိဖုိင်ုတွင် 

ကည့်ေစလိုေကာင်း၊ ေကျးရာစာသင်ေကျာင်းများ၊ 

လေူနအမ်ိများကိ ုအကာအကွယ်ယ၍ူ တိက်ုခိက်ုက 

ေကာင်း၊ မမိေိြပာလိသုည်မှာ နယ်စပ်ေဒသ တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရး၊ ေကျးရာများ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ု

မည်သကူ ဖျက်ဆီးေနသည်ကိ ုလက်ေတွ ေတွြမင်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေထာက်အကြူပေနသည့သ်မူျား 

ကိုလည်း ပုံှင့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ယင်းတိုကို 

လည်း လက်ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တုိက်ပဲွှင့် 

ပတ်သက်ပီး   အများအားြဖင့ ်   ေသေကျထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရသူများမှာ အများအားြဖင့ ် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲ၏   လူငယ်လူရယ်များသာြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၎င်းတို ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ရာရသည ်

ြဖစ်ေစ ကုိယ့်တုိင်းရင်းသား၊ ကုိယ့်ြပည်သူလူထုသာ 

ေသဆုံးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုကဲ့သို   ြဖစ်ေအာင ်

မည်သူကေြမာက်ေပးေန၊  အလှခံစားေနသည်ကို 

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တိက်ုပဲွတွင် အဘယ့ေ်ကာင့ ်

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၏ လူငယ်လူရယ ်

များကို အေသခံခိုင်းေနတာလဲ၊ ေနာက်ကေြမာက ်

ေပးေနတာ ဘယ်သူများလဲဆိုသည်ကိ ုေတွရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ထူးြခားချက်တစ်ချက်အေနြဖင့်    ယခင်က 

တပ်မေတာ်စခန်းများကိ ုတိက်ုခိက်ုသည့ ်တိက်ုပဲွများ 

ထက်ယခုတိုက်ပွဲတွင ် ထူးြခားသည်မှာ   ကျည်ှင့် 

ခဲယမ်းများ    များများစားစားအသုံးြပြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယင်းလက်နက်ခယဲမ်းများ ဘယ်ကရသလ၊ဲ 

မိုးေပ ကကျလာတာေတာ ့မဟုတ်ေကာင်း၊ ေပးမှ 

သိုမဟတ်ု ဝယ်မှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုို လက်နက် 

ခဲယမ်းများရေနသမ  တိုက်ပွဲများမှာြဖစ်ေနဦးမည ်

သာြဖစ်ေကာင်း၊ နယ်စပ်ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ကို    ထိခိုက်ေနဦးမည်သာြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတို 

လက်နက်ခဲယမ်းများ မေထာက်ပ့ံေပးပါဟု ေြပာေန 

သည်များ ရှိေကာင်း၊ ၎င်းတိုကိ ုြပန်ေမးလိုသည်မှာ 

“ဒါဆိဘုယ်ကရေနသလ”ဲ ဟ၍ူြဖစ်ေကာင်း၊ တိက်ုပဲွ 

များတွင် ေသေကျဒဏ်ရာရသူများကို ေဆးုံပိုေန 

သည့် ပုံများလည်း ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လူငယ် 

လူရယ်များအေနြဖင့် မိမိတိုကို အသုံးချေနသည်၊ 

ချေက းေနသည်၊ ေသတွင်းပုိေနသည်ကုိ သတိရိှက 

ရန်လိုသည်ဟု ေစတနာထားပီး ေြပာလိုေကာင်း။

ထိုေကာင့်  လမ်းမှားေရာက်ေနသည့်  CDM 

ဝန်ထမ်းများ၊ လငူယ်လရူယ်များကိ ုလက်ခေံရးစခန်း 

များဖွင့်ပီး  ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ရန်   ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊ ေကညာချက်ထုတ်ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် 

လူငယ်လူရယ်များ လမ်းမှားေရာက်ေနသူများအေန 

ြဖင့် မိမိတိုကို အသုံးချေနသည်ကို သိြမင်ပီး ိုင်ငံ 

ေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ဖတ်ိေခ ေနချန်ိတွင် ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ေရး ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သွားကပါဟု 

ေစတနာြဖင့ ်တိက်ုတွန်းလိပုါေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုသ ူ

အားလုံးကလည်း ဝိင်ုးဝန်းကညူလီပ်ုေဆာင်ေပးပါဟ ု

ေြပာလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်        ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးခင်ေမာင်ဦးက ယေနသတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပဲွတွင် ရှင်းလင်းတင်ြပမည့ ်အေကာင်းအရာ 

များအေနြဖင့ ်  (က) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊ မဲမသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင ်  ပါဝင်ပတ်သက ်

ကျးလွန်ခဲ့ကသူများကို   အေရးယူေဆာင်ရက်မ  

အေြခအေန၊ (ခ)မဆဲ ရှင်စာရင်းများ ြပည့စ်ုမှံန်ကန် 

ေရးအတွက် ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်တိုက်ဆိုင ်

စစ်ေဆးြခင်းများအပါအဝင ်         ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

လုပ်ငန်းများြဖစ်ပါေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇူလိုင် ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌  ကျင်းပရာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးခင်ေမာင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့ ်ေမးြမန်းမ များကို ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂



 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများ

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ဖဲွစည်း 

ပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ပုဒ်မ-၇ ပါ ြပ  ာန်း 

ချက်အရ “ ိင်ုငေံတာ်သည် စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ် 

ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်” 

ြဖစ်ရာ ဒမီိကုေရစစီနစ်၏ အေြခခအံတ်ုြမစ်ြဖစ်သည့ ်

ေရးေကာက်ပွဲများကို လွတ်လပ်ပီးတရားမ တစွာ 

ကျင်းပေပးရန်လိအုပ်ပါေကာင်း၊ အလားတ ူဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ “ိုင်ငံသားတိုင်းသည ်

ဥပေဒှင့်အညီ     ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခွင့်ှင့ ်

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်” ြဖစ်ရာ 

ထိုအခွင့်အေရးကို မှန်ကန်စွာကျင့်သုံးေဆာင်ရက ်

ရန်လည်းလိုအပ်ပါေကာင်း၊    ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

မဲဆ ရှင်ြပည်သူများသည်  မည်သည့်ေှာင်ကိး၊ 

ဖိအား၊ ခိမ်းေြခာက်၊ အကျပ်ကုိင်မ မရိှဘဲ လွတ်လပ် 

စွာဆ မဲေပးိုင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့လ်ည်း ဒမီိကုေရစှီင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု  အေြခခံေသာ   ြပည်ေထာင်စ ု

တည်ေဆာက်ရန် အာမခံထားရှိပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်   အေနြဖင့် 

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် 

အမှတ်(၅)ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ     အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကိ ု

ယခင်ကျင်းပခဲ့သည့ ်အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများ 

ကဲသ့ို တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်လ မ်း ခံကျင်းပ 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး၊ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးများ 

သည် အေရးကီးသည့ ်အေြခခံလိုအပ်ချက်များြဖစ ်

ေကာင်း။

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ    ပါတီစုံဒီမို 

ကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ   ကျင်းပိုင်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ မဲဆ ရှင်ြပည်သူများ၊ 

မဲုံအဖွဲဝင်များ၊   ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ှင့ ်

ဌာနဆိင်ုရာများအပါအဝင် သက်ဆိင်ုသအူားလုံးသည် 

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို ေကာင်းမွန်စွာသိရှိပီး တိကျစွာလိုက်နာရန် 

လုိအပ်ပါေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ြပစ်မ များ၊ 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ များကို       ကျးလွန်ပါကလည်း 

ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူြခင်းခံရမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာလ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွ 

ဥပေဒများတွင်  ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာြပစ်မ များှင့် 

ြပစ်ဒဏ်များ ၊ တရားမ့ဲြပကျင့်မ များှင့်စပလ်ျ်းပးီ 

အေသးစိတ်ြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရးေကာက် 

ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့် ိုင်ငံေရးပါတီက 

ြဖစ်ေစ၊ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းကြဖစ်ေစ၊ 

ယင်း၏     ေရးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ကြဖစ်ေစ၊ 

မဆဲ ရှင်တစ်ဦးကြဖစ်ေစ ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာြပစ်မ  

ှင့် တရားမဲ့ြပကျင့်မ များ ကျးလွန်ပီး ပါတီတစ်ခု 

သိုမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး အသာရ 

ေအာင် သိုမဟုတ်  နစ်နာေအာင်ေဆာင်ရက်ပါက 

လိုအပ်ေသာ အေရးယူမ များ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာြပစ်မ များကို အေရး 

ယူရာတွင်လည်း ကျးလွန်သည့် ြပစ်မ အမျိးအစား 

ှင့ ်ညမီ သည့ ်ြပစ်ဒဏ်များ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပစ်မ များှင့်စပ်လျ်း 

ပီး လမ်ိလည်စွပ်စဲွ တိင်ုတန်းပါက အနည်းဆုံး သုံးလ 

မှ အများဆုံး သုံးှစ်အထ ိေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်းခရံ 

မည့်အြပင ်  ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ  ေငွဒဏ် 

ချမှတ်ခရံမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ကျင်းပမည့် ေရးေကာက ်

ပွဲများတွင ်   ဆ မဲေပးြခင်း   ပျက်ြပားရန်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲပျက်ြပားေစရန်ြဖစ်ေစ     အားထုတ် 

ကိးပမ်းြခင်း၊    ကျးလွန်အားေပးကူညီြခင်းတို 

ေဆာင်ရက်ပါက ထိေရာက်ြပင်းထန်ေသာ ြပစ်ဒဏ် 

များ ချမှတ်ိင်ုေရးကိလုည်း ြဖည့စွ်က်ြပ  ာန်းိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှပါေကာင်း၊ အထူးတင်ြပလုိသည် 

မှာ အချိးကျကုိယ်စားြပစနစ်(PR)စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 

မည့ ်ေနာင်ေရးေကာက်ပဲွများတွင် မဲဆ နယ် တစ်နယ် 

တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့ ်ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခ ု

ကိုြဖစ်ေစ၊  ိုင်ငံေရးပါတ ီကိုယ်စားြပလ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုြဖစ်ေစ တရားမဲ့ြပကျင့်မ  

ေကာင့်   ကန်ကွက်လ ာ    တင်သွင်းြခင်းခံရပီး 

ေရးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်အရ ေရးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခရံြခင်းမှ ပျက်ြပယ်ေကာင်း အတည်ြပ 

ဆုံးြဖတ်ပါက ယင်းပါတရီရိှခဲသ့ည့ ်အဆိပုါမဆဲ နယ် 

၏ ဆ မဲရလဒ်များကို ပယ်ဖျက်ခံရမည်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်  တရားမဲ့ြပကျင့်မ များ   မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

အမ ေပါင်း ၁၀၇၇ မ  ြဖစ်ပွား

 ဆက်လက်ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊  မဲမသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင ်   ပါဝင်ပတ်သက ်

ြဖင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာတွင ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပီး ၅၈ မ  

ှင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ကျန် ၇၉ မ  ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုအြပင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကို စနစ်တကျကီးကပ်ကွပ်ကဲရန ်ပျက်ကွက် 

ခဲ့သည့် ယခင်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၊ 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့ဆ်င့က် ဥက    

ှင့ ်အဖဲွဝင်ေပါင်း ၂၄၁၇ ဦးကိလုည်း ဥပေဒှင့အ်ည ီ

အေရးယူိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ကျးလွန်သ ူ

၂၁၇၃ ဦးကိ ုအမ တဲွအေရအတွက် ၃၇၃ ခှုင့ ်တရားစဲွ 

ဆိခုဲရ့ာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပီး ၃၆၉ မ ှင့ ်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ရန်ကျန် ေလးမ  ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဆက်လက်ပီး မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံ 

မှန်ကန်ေရးအတွက်     ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်

တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်းများအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

လပ်ုငန်းများကုိ တင်ြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ေနာင်ကျင်းပမည့ ်

ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ       အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် 

ကီးအတွင်းရှ ိမိနယ် ၄၅ မိနယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများကရရှိသည့် အေြခခံလူဦးေရ 

စာရင်းသည် ရှစ်သန်းခန်ရှိရာ ေဆာင်ရက်ရမည့ ်

လပ်ုငန်းပမာဏများြပားသည့အ်တွက် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ုံးှင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ 

အပါအဝင် ေြမြပင်တိုက်ဆိုင ်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း 

များ     ေဆာင်ရက်ပီးစီးသည့ ်   တိုင်းေဒသကီး / 

ြပည်နယ်၊  ခိုင်၊  မိနယ်များက ေကာ်မရှင်ုံး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုရန်ကုန်မိတွင ်စုစည်းပီး ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးရှိ လူဦးေရများြပားသည့် မိနယ် 

များအတွက် ဝိင်ုးဝန်းကညူ ီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ 

ေကာင်း။

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် ဥက    

ဦးသန်ိးစိုးသည် ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး  မဂ  လာဒုံမိနယ်ရိှ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနသင်တန်းေကျာင်းတွင ်   ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ေမှာ်ဘီမိနယ်ှင့် မဂ  လာဒုံမိနယ်တို၏ အေြခခံ 

လူဦးေရစာရင်း     ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊ သုဝဏ  

လငူယ်ေလက့ျင့ေ်ရးစင်တာတွင် ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ေရ ြပည်သာမိနယ်ှင့်   ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်တို၏  အေြခခံလူဦးေရစာရင်းကိ ု  ေြမြပင ်

တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးြခင်းလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု

လည်းေကာင်း လှည့လ်ည်စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိအုပ်သည် 

များ  ြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ပါေကာင်း။

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ြပင်ဆင်ြပ  ာန်း

အေလးထားတင်ြပလိသုည်မှာ မစဲာရင်းြပစရုာ 

တွင်  ရယူအေြခခံရမည့ ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

ှစ်ခု၏စာရင်းများ      ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က  ေြမြပင်

တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ် 

ပါေကာင်း၊  အလားတ ူြပည့်စုမှံန်ကန်သည့ ်မဆဲ ရှင် 

စာရင်းများကိ ုဥပေဒှင့အ်ညြီပစြုခင်းှင့ ်စစိစ်ြခင်း 

များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် သက်ဆိင်ု 

ရာ ဌာန / အဖဲွအစည်းများှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပ 

မည့ရ်က် ေကညာပီးေနာက် မစဲာရင်းများ ကပ်ထား 

ေကညာသည့်အခါတွင ်   မဲဆ ရှင်ြပည်သူများက 

လာေရာက်ကည့် ပီး ဥပေဒှင့်အညီ မဲစာရင်းတွင် 

မမိအိမည် မပါပါက ထည့သွ်င်းေပးရန်ေတာင်းဆိြုခင်း၊ 

မပါသင့သ်မူျား ပါေနပါကကန်ကွက်ြခင်း၊ မှားယွင်းမ  

ရိှပါက ြပင်ဆင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ တစ်နည်း 

အားြဖင့်  သက်ဆိုင်ရာဌာန  အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ြပည်သလူထူ၏ု ပူးေပါင်းပါဝင်မ ၊ ြပည့စ်ုမှံန်ကန်သည့် 

မဲစာရင်းများရရှိေရး     ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အလားတူ  ယခင်ေရးေကာက်ပွဲအေတွ 

အကံှင့ ်ေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံးမည့ ်ေရးေကာက်ပဲွစနစ် 

ှင့်အညီ    လိုအပ်သည့်    ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းြခင်း၊   ြပည်သူလူထုှင့ ် မဲဆ ရှင် 

အသိပညာေပးိုင်ေရးအတွက်လည်း     ကိတင် 

ြပင်ဆင်ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

တစ်ချန်ိတည်းတွင် လူသားအရင်းအြမစ် ြဖည့်တင်း 

ေရး၊ ေလ့ကျင့်ေရးှင့ ်အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

တည်ေဆာက်ေရးေဆာင်ရက်ြခင်း ၊ စစ်ေဆးကပ်မတ် 

ြခင်းများကို   အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

ေကာင်း။

နဂိုံးချပ်အေနြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်သည် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏ ိင်ုငေံတာ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ေဆာင်ရက် 

မည့် ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်အနက် လုပ်ငန်းစ် (၁) 

ပါ လုပ်ေဆာင်သင့် လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကို 

ဥပေဒှင့်အညီ    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

ေကာင်းှင့် အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာြပ  ာန်းချက် 

များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက လုပ်ငန်းစ်(၅) 

ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီးတရားမ တေသာ ပါတီစုံဒီမို

ကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ   ကျင်းပိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

 လမ်းမှားေရာက်ေနသည့ ် CDM ဝန်ထမ်းများ၊ လငူယ်လရူယ်များကိ ုလက်ခေံရး 

စခန်းများဖွင့်ပီး ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ရန် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ေကညာချက် 

ထတ်ုခဲေ့ကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်လငူယ်လရူယ်များ လမ်းမှားေရာက်ေနသမူျားအေနြဖင့် 

မမိတိိုကိ ုအသံုးချေနသညက်ိသုြိမင်ပီး ိငုင်ေံတာအ်စုိးရအေနြဖင့ ်ဖတိေ်ခ ေန 

ချန်ိတွင် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သွားကပါဟ ုေစတနာြဖင့် 

တိက်ုတွန်းလိပုါေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုသအူားလံုးကလည်း ဝိင်ုးဝန်းကညူလီပ်ုေဆာင် 

ေပးပါဟု ေြပာလိုေကာင်း ေြပာကား

 ယခင်ေရးေကာက်ပဲွအေတွအကံ ှင့ ်ေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံးမည့ ်ေရးေကာက်ပဲွစနစ် 

ှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းြခင်း၊   ြပည်သူ 

လထူှုင့ ် မဆဲ ရှင် အသိပညာေပးိင်ုေရးအတွက်လည်း ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းများ  

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ တစ်ချန်ိတည်းတွင် လသူားအရင်းအြမစ် ြဖည့တ်င်း 

ေရး၊ ေလက့ျင့ေ်ရးှင့ ်အေြခခအံေဆာက်အံုများ တည်ေဆာက်ေရးေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းများကို အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ကျးလွန် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသူများကိ ုြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က အေရးယူေဆာင်ရက ်

ထားရှိမ အေြခအေနကို တင်ြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကာလမှာ 

ေရးေကာက်ပဲွှင့်ပတ်သက်သည့် အမ ေပါင်း ၁၀၇၇ 

မ  ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ၎င်းတိုအနက် ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒှင့ ်

အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အမ   ၅၄၆ မ    ရှိခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ထိုအမ များှင့်ပတ်သက်ပီး ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွက ရရိှသည့ ်စာရင်း 

ဇယားများအရ တရားစွဲတင်ပီး ၃၄၅ မ ၊ ပိတ်သိမ်း 

အမ  ၂၀၀ ှင့ ်ဥပေဒအကြံပချက် ေတာင်းခဆံ ဲတစ်မ  

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အလားတူ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက် 

ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊  မဲမသမာမ များှင့်  တရားမဲ့ 

ြပကျင့မ် ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကျးလွန်ခဲ ့

ကသည့် ိုင်ငံေတာ်သမ တေဟာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ 

အတိင်ုပင်ခံပုဂ ိလ်ေဟာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   ေဟာင်းှင့်       အဖွဲဝင်များ၊ 

ဝန်ကီးေဟာင်း ဦးမင်းသူ၊   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက   ေဟာင်း၊ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ေဟာင်းများ၊ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

များ ၊ ပါတေီအာင်ိင်ုေရးအဖဲွဝင်များ၊ ေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွဝင်များ အပါအဝင်ကျးလွန်သ ူ၄၈၉ 

ဦးကို အမ တွဲ ၃၆၄ ခု ြဖင့် ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ိုင်ေရး တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

ကျးလွန်သူ ၁၇၀ ကို အမ တွဲ အေရအတွက် ၁၃၇ မ  

အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်းများ    ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အတွက် ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းှင့ ်တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆး 

ြခင်းများကို တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာှင့် ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှရာ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

ဥက   ၏ဦးေဆာင်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် တာဝန်ခံ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များက အနီးကပ်ကပ်မတ်ကွပ်က ဲ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။ 

မိနယ်ေပါင်း ၃၂၅ မိနယ်

ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊    နည်းဥပေဒများှင့်အညီ 

မဲစာရင်းြပစုရာတွင ်  အေြခခံရမည့ ်   ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာနက ရပ်ကွက်/ေကျးရာအပ်ုစအုလိက်ု ေကာက်ယ ူ

ြပစုထားသည့် ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ 

မိနယ်ဦးစီးမှးုံးက ြပစုထားပီး အိမ်ေထာင်စု 

လဦူးေရစာရင်း ပုစံ ံ(၆၆/၆)ကိ ုအေြခခြံပစထုားသည့ ်

စာရင်းတိုကိုရယူပီး   တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းြဖစ ်

ပါေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ

မိနယ်ေပါင်း ၃၂၅ မိနယ်တွင် ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိရာ    ယေနအထိေဆာင်ရက်ပီး    ၂၁၈ မိနယ်၊ 

ေဆာင်ရက်ဆဲမိနယ ်၉၀ ှင့် ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

၁၇ မိနယ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကျန်ရှိသည့်မိနယ်များ 

ကိုလည်း    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ို ေဆာင်ရက်ရာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၄-၇-၂၀၂၂) 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 (၃-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၄၄၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၉၁,၁၃၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၅၉) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၁) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၅၉၀) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ အစရိှသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရိှသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထုိးံှက 

ရန် 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 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့် ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့ ်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်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 ၁၀၇၄၉၃၂၄ ၉၇၁၅၁၆၃ ၄၃၀၈၈

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၉၅၃၅၁ ၅၉၂၂၁၁၇ ၁၅၆၇၅၈

၃။ မေလးရှား ၄၅၇၃၈၉၁ ၄၅၀၈၃၂၂ ၃၅၇၇၆

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၂၁၀၀ ၄၄၇၆၅၆၄ ၃၀၇၂၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၉၃၈၆ ၃၆၃၈၆၉၀ ၆၀၆၀၂

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၆၇၂၃၄ ၁၃၇၀၂၈၈ ၁၄၁၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၅၉ ၅၉၂၅၉၀ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၁၃ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၄၇၂၇ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၉၆ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၅၃၃၈၂၅ ၈၅၁၇၂၈၅၂ ၁၀၄၃၃၂၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၁၈၅၆၄ ၄၂၈၇၉၄၇၇ ၅၂၅၂၂၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၅၀၂၄၆၉ ၃၀၉၀၆၅၇၅ ၆၇၂၀၁၇

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၂၀၈၉၂၅ ၂၉၇၀၈၈၀၈ ၁၄၉၅၈၅

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၃၉၄၉၉၅ ၂၆၇၉၂၃၀၀ ၁၄၁၂၉၅

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၄၁၀၆၅ ၂၂၁၆၈၇၆၆ ၁၈၀၄၁၇

၇။ အီတလီ ၁၈၇၆၈၈၇၁ ၁၇၅၉၀၃၈၃ ၁၆၈၅၄၅

၈။ ုရှား ၁၈၄၄၂၆၂၅ ၁၇၈၆၉၉၆၄ ၃၈၁၃၀၆

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၉၅၈၆၄ ၁၈၂၃၁၈၈၇ ၂၄၅၇၄

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၂၃၃၃၁ ၁၅၀၀၅၂၄၉ ၉၉၀၃၂

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

    

ကဝ   ဇူလိုင်   ၄

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ကဝမိနယ်တွင် 

အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အတွင်းရိှ အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိ 

အကိမ်ထိုးှံေပးြခင်းကိ ုယေနနံနက် ၉ 

နာရီက   အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ 

လိုက်လံထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရ 

ကဝမိနယ်တွင် အသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်အတွင်းရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံေပး

သည်။

အဆုိပါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးရာ 

တွင်   မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး

ဌာနမှ    မိနယ်ဆရာဝန်ကီးဦးေဆာင ်

ေသာ ြပည်သူကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများ 

က ကဝမိနယ်အတွင်းရှ ိအေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများမှအသက် ၅ ှစ်မှ ၁၂ ှစ် 

အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူပါင်း 

၂၂၈၀ တိုအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ   ဒုတိယ 

အကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

များကို   လိုက်လံထိုးှံေပးလျက်ရှိပီး 

ကျန်ရှိေနေသာ    ေကျာင်းများသိုလည်း 

သတ်မှတ်ရက်များအတုိင်း    ဆက်လက် 

ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     သိရ 

သည်။                      မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

လူဇုန်   ဇူလိုင်   ၄

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌       ယခုှစ်ဇွန်လအတွင်း 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေရအတွက် 

သည်   ယမန်ှစ်   အလားတူကာလကထက ်  ၅၈ 

ရာခုိင် န်းပုိမုိများြပားေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ေသဆုံးသူ ၂၃၉ ဦး

ိင်ုငအံတွင်း ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၂၃၉ ဦးရိှပြီဖစ်သည်။ ိင်ုငအံလယ်ပိင်ုးရိှ 

လဇူန်ုေဒသတွင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ

၆၆၄၁ ဦးရှိကာ အလယ်ပိုင်း ဗီဆာရက်ေဒသတွင ်

၆၃၆၁ ဦးရှိပီး ဇန်ဗိုဂါနာပင်လယ်ေအာ်ေဒသတွင ်

၄၇၈၇ ဦးရိှသည်။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွား 

ြခင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ြခင်ေပါက်ပွားရာ ေနရာ 

များကို  ရှင်းလင်းရန ်တာဝန်ရှိသူများက  န်ကား 

ခဲ့သည်။ 

ေရာဂါြပန်ပွား

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည် ိုင်ငံအတွင်း 

မိုးရာသီတွင် ြဖစ်ပွားမ အများဆုံးြဖစ်ပီး ေရကီး 

ေရလ ံမ များမှတစ်ဆင့် မသန်ရှင်းေသာေရများတွင ်

ြခင်များေပါက်ပွားကာ   ေရာဂါြပန်ပွားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ 

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါေကာင့ ်အဆစ်အြမစ်များ 

ကုိက်ခဲြခင်း၊  ေအာ့အန်ြခင်း၊  ခ ာကုိယ်တွင် အစက် 

အေြပာက်များထွက်ြခင်းှင့် အသက် ှရခက်ခဲြခင်း 

များြဖစ်ပွားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ေပကျင်း   ဇူလိုင်   ၄

တုတ်ိုင်ငံသည ်ယခုှစ်   ပထမငါးလတာ 

ကာလအတွင်း    အထည်ချပ်လုပ်ငန်းမ ှ    ဝင်ေငွ 

စံချနိ်တင်ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း တရားဝင်အချက ်

အလက်များက ေဖာ်ြပထားသည်။

ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ  ေမလအထကိာလအတွင်း 

တုတ်ိုင်ငံ၏    အဓိကအဝတ်အထည်ကုမ ဏီ 

၁၃၀၅၃ ခုသည် စုစုေပါင်း ဝင်ေငွ ယွမ် ၅၆၁ ဒသမ 

၁ ဘလီယီ(ံအေမရကိန်ေဒ လာ ၈၃ ဒသမ ၉ ဘလီယီ ံ

ခန် )ရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်ယမန်ှစ် အလားတူကထက ်

၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်းအထိ ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း 

တုတ်ိုင်ငံ    စက်မ ှင့်  သတင်းအချက်အလက ်

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

သိုရာတွင် အဆိပုါကမု ဏမီျား၏ အြမတ်အစွန်း 

မှာမူ ယွမ် ၂၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံသာရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

ယမန်ှစ်ကထက် ၄ ဒသမ ၆ ရာခုိင် န်း ေလျာ့ကျမ  

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအထကိာလအတွင်း 

ေမာ်စကို   ဇူလိုင်   ၄

ယကူရန်ိးိင်ုငသံည် ဘလီာစ်ုပိင်ုနက်အတွင်းရိှ 

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအေဆာက်အအုံများကိ ုတိုက်ခိုက် 

ရန် ကိးပမ်းခဲေ့ကာင်း၊ သုိရာတွင် ယကူရန်ိးိင်ုင၏ံ 

ဒုံးကျည်များြဖင့ ်တိုက်ခိုက်မ အားလုံးကိ ုဘီလာုစ် 

ိင်ုငကံ ကားြဖတ်ဟန်တားိင်ုခဲေ့ကာင်း ဘလီာစ်ု 

သမ တ အလက်ဇ ားလူကာရှန်ကုိ၏ ေြပာကားခ့ဲမ  

ကိ ုဘလီာစ်ု ိင်ုငပံိင်ု ဘယ်တာသတင်းေအဂျင်စကီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

စစ်ြဖစ်ရန်မလိုလား

ထိုြပင် ဘလီာစ်ုိင်ုငအံေနြဖင့ ်ယကူရန်ိးိင်ုင ံ

ှင့် စစ်ြဖစ်ရန်   မလိုလားသည့်အတွက ်  အဆိုပါ 

ယူကရိန်းိုင်ငံက  ဒုံးကျည်များြဖင့ ် တိုက်ခိုက်မ ကို 

ကဘူးလ်   ဇူလိုင်   ၄

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံရှိ   ြပည်နယ်ှစ်ခုမ ှ

မိသားစု စုစုေပါင်း ၉၃၄ စုသည် ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် 

ေငွေကးအေထာက်အပံ့များ လက်ခံရရှိခဲ့ေကာင်း 

အာဖဂန်နစ တန်ုိင်ငံအာဏာပုိင်များက ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

မိသားစု ၃၃၄ စု

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ  ဆာရီပူးလ်ြပည်နယ ်

ေြမာက်ပိုင်းမှ   သဘာဝေဘးဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည့ ်

မသိားစ ု၃၃၄ စသုည် မသိားစတုစ်စလု င် အာဖဂန်န ီ

၁၂၆၀၀ (အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၄၃ ေဒ လာ)စ ီလက်ခ ံ

ရရိှခ့ဲကေကာင်း အာဖဂန်နစ တန်ုိင်ငံ ေဘးအ ရာယ် 

စီမံခန်ခွဲမ ှင့်   လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

ေဂျုဆလင ်  ဇူလိုင်   ၄

ှစ်ေပါင်း ၃၅၀၀ ခန်  သက်တမ်းရိှသည့် 

ခရားအိုး သုံးလုံးကိ ုအစ ေရးိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုး 

ရှိ  ဟိုင်ဖိုင်တက သိုလ်မှ  သုေတသီများက 

ိင်ုငသံားများထ ံ ြပန်လည်ြပသခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

ယင်းခရားအိုးများကို   အစ ေရးိုင်ငံ 

ေြမာက်ပိုင်းရှ ိတဲအတ်ေဆာ ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမတွင်  ၂၀၁၁  ခုှစ်က 

ရှာေဖွေတွရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။       အဆုိပါ 

ေရှးေဟာငး်ယ်ေကျးမ     နယ်ေြမတွင်    

လွန်ခဲေ့သာ ှစ်ေပါင်း ၄၀၀၀ က လသူားတို  

အေြခချေနထိုင်မ များရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရ 

ေကာင်း သိရသည်။ ယခုေတွရှိခဲ့ရသည့ ် 

ခရားအုိးများကုိ တဲအတ်ေဆာ ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမအတွင်းရှိ  ကုန်စည် 

ေရာင်းဝယ်သည့ ်အဂီျစ်လမူျိးများ စခန်းချ 

ရပ်နားရာေနရာမ ှ     ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

ခရားအိုးများအား    သီးှံှင့်    ဆီများ 

သိမ်းဆည်းရန်   အသုံးြပခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                      ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ယူကရိန်းိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်များြဖင့် တိုက်ခိုက်ရန်ကိးပမ်းမ ကို ဘီလာုစ်ိုင်ငံက ကားြဖတ်ဟန်တားခဲ့ဟု လူကာရှန်ကို ေြပာကား

ယခုှစ်ပထမငါးလအတွင်း အထည်ချပ်လုပ်ငန်းမှ တုတ်ိုင်ငံ ဝင်ေငွစံချနိ်တင်ြမင့်တက်

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ှစ်ေပါင်း ၃၅၀၀ သက်တမ်းရှိ ခရားအိုးများ ြပန်လည်ြပသ

တုတ်ိုင်ငံ၏  အထည်အလိပ်ှင့် အသုံးအေဆာင် 

ပစ ည်းများ    တင်ပိုမ သည်    အေမရိကန်ေဒ လာ 

၆၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်၁၀ ဒသမ ၂ 

ရာခိုင် န်း  တိုးတက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း  တုတ်ိုင်ငံ   

စက်မ ှင့ ်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီး 

ဌာနက ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အေထာက်အထား   မြပသခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဘီလာုစ်ိုင်ငံပိုင်နက်ကိ ု     ကျးေကျာ်လာပါက 

ြပန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမည်       ြဖစ်ေကာင်း 

လူကာရှန်ကိုက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါြဖစ်စ်ှင့်  စပ်လျ်း၍  ယူကရိန်း 

စစ်ဘက်က ချက်ချင်းေဝဖန်မ များ မြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း 

လည်း သရိသည်။ ဘလီာစ်ုိင်ုငသံည် ရှုားိင်ုင၏ံ 

အနီးကပ်ဆုံးမဟာမတ်ိိင်ုငတံစ်ခြုဖစ်ပီး ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

၂၄ ရက်က ယူကရိန်းုိင်ငံအတွင်းသုိ ရှုားတပ်ဖဲွဝင် 

များေစလ တ်ရန်    ဘီလာုစ်ပိုင်နက်နယ်ေြမကို 

အသုံးြပခွင့်ေပးခဲ့ေကာင်းလည်း သိရသည်။  

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  ြမင့်တက်လာ

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံရှိ မိသားစု ၉၃၀ ေကျာ် ေငွေကးအေထာက်အပံ့များ လက်ခံရရှိ
ေရးရာဝန်ကီးုံးက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ြပည်နယ်ေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲေရး

တာဝန်ရိှသမူျားသည် နန်ဂါဟာြပည်နယ်အေရှပိင်ုးရိှ 

ဆင်းရဲမွဲေတမ ဒဏ်ခံစားေနရသည့် မိသားစု ၆၀၀ 

အား မိသားစုတစ်စုလ င် အာဖဂန်နီ ၈၁၀၀ စီ ေပးအပ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ၌  လူဦးေရ ၃၅ သန်း 

ရှိသည့်အနက် ၂၂ သန်းေကျာ်သည် စားနပ်ရိက ာ 

ြပတ်လပ်မ များှင့ ်ရင်ဆိင်ုေနရေကာင်း လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ  ေအဂျင်စီများက 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဇူလိုင် ၅၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

“မင်းကိုသာ    မေကျနပ်ိုင်တာပါ 

ခင်သန်းွဲ။ တကယ်ေတာ့ ကိုယ်ကိုယ ်

တုိင်ဟာလည်း ေကျနပ်စရာေကာင်းတ့ဲ 

လတူစ်ေယာက် ြဖစ်မေနခဲပ့ါဘူး။ မင်းကိ ု

ေကာင်းေစချင်ေပမဲ့  ကိုယ်ကိုယ်တိုင ်

ဟာလည်း မေကာင်းခ့ဲပါဘူး။ ေအးေလ၊ 

ေနာက်ဆုံးမှာေတာ့ ဒါေတွအားလုံးကို 

ဖန်တီးသွားတဲ့သူဟာ ေဖေဖပဲ။ ေဖေဖ 

ဟာ သူကုိယ်တုိင်အတွက်လည်း အဆိုး 

ေတွ ဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူနဲပတ်သက်တဲ့ 

လေူတအွတွက်လည်း အဆိုးေတြွဖစ်ေစ 

ခဲတ့ယ်။ သနူဲပတ်သက်လာသမ  လေူတ ွ

ဟာ သူဒဏ်ကိ ုခံခဲ့ရတယ်။ ဥပမာဆိုပါ 

ေတာ့   ဦးေအာင်ခန်တို   မိသားစုေတွ 

ေဖေဖ့ေကာင့ ်အားလုံး ကေမာက်ကမ 

ြဖစ်ခဲ့ကရရှာတယ်။ အခေုတာ ့တိုများရဲ 

အလှည့ပ်။ဲ ေဖေဖလပ်ုခဲသ့မ ေတ ွတိုတစ် 

ေတွ ခါးစည်းခံကရဖိုပဲ ရှိေတာ့တယ်။ 

ဝဋ်ေက းဆုိတာ သံသရာမှာ လုိက်ေတာင်း 

လမိ့မ်ယ်လိုထင်ရင် မှားမယ်။ ေလာကမှာ 

တင် ြပန်ပီးအကျိးေပးမှာ ေသချာတယ်။ 

ကည့်ေလ၊ ေမေမ့ရဲအြဖစ်။   ကိုယ့်ရဲ 

အြဖစ်။   မင်းရဲအြဖစ်။   အားလုံးမှာ 

အေကာင်းဆိုလို တစ်ကွက်မှမရှိခဲ့ဘူး။ 

မီးခိုးက က်ေလ ာက်ဆိသုလိ ုအဆိုးေတ ွ

ချည်း ြဖစ်ခ့ဲကတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီေတာ့ 

ဒဝီဋ်ေက းဟာ တိုများနဲတင် အဆုံးသတ် 

ပါေစ၊ တိုရဲ သားစ်မျိးဆက်အထ ိလိက်ု 

မလာပါေစနဲလို     ဆုေတာင်းရမှာပဲ 

ခင်သန်းဲွ။ တိုမှာ ဆေုတာင်းဖိုကလဲွပီး 

တြခားနည်းလမ်း မရှိေတာ့ဘူး”

ှစ်ေယာက်သား စကားမဆက်မိက 

ဘ ဲအေတွးကိယ်ုစြီဖင့ ်ငမ်ိသက်ေနမိက 

သည်။    ထိုအတွင်း ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အရက်ကုိ        လက်စသတ်လုိက်သည်။            

သူ အရက်မေသာက်ဘ ဲ   ေနခဲ့သည်မှာ 

အတန်ကာပီ။    ထိုေကာင့ ် အူိုင်းလိ ု     

ြဖစ်ေနသည်။ မူးေဝြခင်းသည် တစ်ခဏ 

ချင်းမှာပင ်သူကို လ မ်းမိုးလာသည်။

“မင်း ဒီကိုေရာက်ေနတာ   အေတာ် 

ကာပီလားဟင”်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေမးသည်။

“ဆိပုါေတာ။့ ဆယ်ှစ်ေကျာ်ေလာက် 

ရှိပီ။ ဆယ့်တစ်ှစ်ေလာက်ရှိလိမ့်မယ ်

ထင်တယ်။   ဒီကားထဲမှာ   က န်မ 

အိမ်ေထာင်ှစ်ဆက်   ကျေသးတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ ဘယ်သူကမ ှက န်မကို အတည် 

အကည် ေပါင်းဖိုယူခဲ့တာမဟုတ်ေတာ ့

ှစ်ဆက်စလုံးနဲ  ကွဲခဲ့တယ်”

“တိုတစ်ေတွလည်း  ဇာတ်ေတွထဲ 

ကလိ ုဇာတ်ေပါင်းခါနီး ခနုစ်ြပည်ေထာင် 

မင်းသား ေတွဆုံမိကသလိ ုြဖစ်ေနပီ။ 

တိုနဲ   ပတ်သက်တဲ့လူ    မှန်သမ    ဒီမှာ     

လာဆုံရသလို ြဖစ်ေနပ”ီ

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ရယ်ရင်းဆိုသည်။ 

သူစကားကိ ုခင်သန်းဲွ နားလည်ိင်ုဟန် 

မတူ။ သူမျက်ှာကို  စူးစိုက်ကည့်ေန 

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး စကားဆက် 

သည်။

“ဟုတ်တယ်။  ခင်ခင်ကီးကလည်း 

ဒမှီာရိှတယ်။ ေကျာေ့မာင်လည်းရိှတယ်။ 

ကိုယ်လည်းရှိတယ်။ မင်းလည်းရှိတယ ်

ဆိုပါေတာ့ေလ။ အဲ နန်းကိ ရီလည်း 

ဒီမှာရှိေနပ”ီ

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏စကား မဆုံးတတ် 

ေသးမီ ခင်သန်းွဲ ြဖတ်ေမးသည်။

“ဘာရီ” 

“နန်းကိ ရီ” 

“ဘာလဲ ဟင်၊ နန်းကိ ရီ”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည် ုတ်တရက် 

အေြဖမေပးေသးဘဲ    ခင်သန်းွဲ၏ 

မျက်ှာကုိ ြပန်လည်စူးစုိက်ကည့်လုိက် 

သည်။ ခင်သန်းွဲသည် မကားဖူးေသာ 

အမည်တစ်ခ၊ု လိက်ုမမေီသာ အေကာင်း 

တစ်ရပ်ကိ ုကားရသလိ ုသေူြပာလာမည့ ်

စကားကိ ုစတ်ိေစာစွာ နားစွင့ေ်နေကာင်း 

ြမင်ရသည်။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး တိတ်တခုိး သက်ြပင်း 

  က်လိုက်ြပန်သည်။

“နန်းကိ ရဆီိတုာ လတူစ်ေယာက်ရဲ 

နာမည်ပါ။ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ရဲ 

နာမည်ပါ။ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးဆိတုဲ ့

မိန်းမတစ်ေယာက်ရဲ ေမွးစားသမီးပါ”

“ရှင်ေြပာသလုိ ခုနစ်ြပည်ေထာင်မင်း 

ေတွ ဆံုကတယ်ဆုိတ့ဲေနရာမှာ ခင်ခင်ကီး 

တို၊ ကုိေကျာ့ေမာင်တုိပါလာတာ ထားပါ 

ေတာ့။ ဒီနန်းကိ ရီဆိုတာက ဘာဆိုင် 

လိုလဲဟင”်

“ဆိုင်ပါေသာ်ေကာ   ခင်သန်းွဲ။ 

ဆိုင်လွန်းလို ခက်ေနတာေပါ့”

ခင်သန်းဲွ၏ မျက်ှာမှာ စိတ်ဝင်စား 

မ ြဖင့ ်တည်ငမ်ိသည်ထက် တည်ငမ်ိလာ 

သည်။ မျက်ဝန်းများသည် ေတာက်ပ 

သည်ထက်   ေတာက်ပလာသေယာင ်

ထင်ရသည်။

“သူက ဘယ်လိုသက်ဆိုင်ေနတာလဲ 

ဟင်”

ခင်သန်းွဲ ခပ်တိုးတိုးေမးသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ဖန်ခွက်ကိ ုေြမာက် 

ကည့်သည်။   အရက်ကုန်ေနေကာင်း 

ေတွရသည်။   ဖန်ခွက်ကို ြပန်ချထား 

လိုက်သည်။   သူသည် ဆက်လက်၍ 

အရက်ေသာက်ချင်ေနသည်။ အာသာေြပ 

ေသးပုံမရ။ ြဖစ်ိုင်မည်ဆိုလ င် တစ် 

ထိုင်တည်းှင့ ်အမူးအလဲ   ေသာက်လို 

လျက်ရှိသည်။

သူသည်   ခင်သန်းွဲ၏မျက်ှာကို 

ဖျတ်ခနဲ ကည့်လိုက်သည်။

“နန်းကိ ရကီိ ုေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

က ေမွးစားလိက်ုတာ အေကာင်းရိှတယ် 

ခင်သန်းွဲ။    ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

ဆိတုာ တြခားလမူဟတ်ုဘူး။ တစ်ချန်ိက 

ကိယ်ုနဲ  ချစ်ကိက်ခဲတ့ဲသ့ပူ။ဲ သဟူာ အခ ု

ကျကိျတိက်ချမ်းသာေနတယ်။ နန်းကိ ရီ 

ဟာ အငမိ့ ်ကဖူးတယ်။ အငမိ့မ်င်းသမီး 

ဘဝကေန   ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးက 

ေကာက်ေမွးစားလိက်ုတာ။ ဘာေကာင့ ်

ေမွးစားလိုက်သလဲေမးဦး၊ နန်းကိ ရီ 

ဟာ ကုိယ်နဲ ုပ်ချင်းဆင်လုိပဲ။ ခင်ခင်ကီး 

နဲ ကိယ်ုနဲရတဲက့ေလးဟာ စစ်အတွင်းမှာ 

တန်ုးက ေပျာက်ဆုံးသွားခဲတ့ယ်။ ခင်ခင် 

ကီးက နန်းကိ ရီကို   အဲဒီကေလးလို 

ထင်တယ်။ ဒါေကာင့ ်ေမွးစားလိက်ုတာ”

ခင်သန်းွဲသည်  ပိုမိုစိတ်ဝင်တစား 

ရှိရဟန်  တူသည်။    ဘာတစ်လုံးမ  

ဝင်မေြပာဘ ဲကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ စကား 

များကို စူးစိုက်နားေထာင်ေနသည်။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး စကားဆက်သည်။

“နန်းကိ ရရီဲအေကာင်းကိ ုကားရင် 

ကားချင်းပ ဲကိုယ် သူအေကာင်း စုံစမ်း 

တယ်။ သူဇာတိဇာစ်ြမစ်ကို ဆန်းစစ် 

တယ်။ ဒီမှာတင် သူဟာ ကုိယ်နဲ ခင်ခင်ကီး 

တိုရဲ သမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိတယ်။ 

ဘယ်သူသမီးလိုလည်း ချက်ချင်းနား 

လည်လာတယ်။ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

မေမွးစားခင်က    ဒီမိန်းကေလးဟာ 

မ ေလးမှာ ေနခဲတ့ယ်။ သငူယ်ငယ်  က 

တည်းက သူအေမပစ်သွားတယ်။ ဘာမှ 

မဆုိင်တ့ဲ လူတစ်ေယာက်ရဲ လက်ထဲမှာ 

ထားပစ်ခဲတ့ယ်။ နန်းကိ ရဆီိတုဲ ့နာမည် 

မယူခင်က သူမှာ တြခားနာမည်တစ်ခု 

ရှိခဲ့ေသးတယ်။ တင်တင်ရီတဲ့။ ဒါဆိုရင် 

သူဟာ ဘယ်သူလဲလုိ   မင်းသိပီမဟုတ် 

လားဟင”်

ခင်သန်းွဲ မေြဖ။ 

အေြဖကိ ုကိေုမာင်ေမာင်ဦး ကိယ်ုတိင်ု 

ကလည်း  မေပး။    ခင်သန်းွဲသည ်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ မျက်ှာကို စူးစိုက် 

ကည့်ေနသည်မှန်ေသာ်လည်း တကယ် 

တမ်း ကည့်ေနသည်ှင့်မတူ။ အကည့ ်

မှာ ရီေဝေနသည်။  မျက်လုံးများက 

ေငါင်စင်းစင်း ြဖစ်ေနသည်။ သိုရာတွင် 

သူ၏  စိတ်သ ာန်၌   အဘယ်မ  

လ ပ်လ ပ်ရှားရှား ြဖစ်ေနရသည်ဆိုြခင်း 

ကိ ုမျက်ှာရိှ အေကာစိင်ုများက ေဖာ်ြပ 

လျက်ရှိေလသည်။ 

အိပ်ခန်းအတွင်းမှ လ ပ်ရှားသံသဲ့သဲ့ 

ကားရသည်။   များမကာမ ီမတင်ေရ  

အခန်းေပါက်ဝမှာ ေပ လာသည်။

“ေဟ့၊ ကည့်စမ်း။ အခုထိ မအိပ်က 

ေသးဘူးကိုး။ စကားလက်ဆုံ ေြပာလို 

မကုန်ဆိုတာလို ြဖစ်ေနပီထင်တယ”်

မတင်ေရ ေကာင့်   စိတ်အေှာင့ ် 

အယှက်  ြဖစ်ကရသည်။  ခင်သန်းွဲ 

သည် မတင်ေရ ကို လုံးဝအသိအမှတ ်

မြပသလိ ုထိင်ုေနသည်။ မတင်ေရ သည် 

ကုလားထုိင်တွင် ဝင်ထုိင်ကာ စီးကရက် 

တစ်လိပ် ထုတ်ေသာက်သည်။

“ေနစမ်းပါဦး၊ အမတိို တစ်ညလုံး ဒလီိ ု

ထိုင်ေနကမှာလား”

မတင်ေရ ၏အေမးကိ ုမည်သမူ မေြဖ။ 

မတင်ေရ သည်   ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

ခင်သန်းွဲတို၏ မျက်ှာများကို အကဲ 

ခတ်သလိ ုလိက်ုကည့သ်ည်။ ထိုေနာက် 

ှစ်ေယာက်စလုံးမှာပင် စတ်ိလ ပ်ရှားြခင်း 

ရိှေနရသည်ကုိ ရိပ်စားမိဟန်ြဖင့်  တ်ဆိတ် 

သွားသည်။

“ရှင် သူနဲေတွခဲ့ေသးသလား ဟင်”

ခင်သန်းဲွထမှံ အသထွံက်လာသည်။ 

ခင်သန်းဲွသည် နေံဘး၌ မတင်ေရ ရိှေန 

သည်ကို   ေမ့ေလျာ့ေနမိဟန်ြဖင့ ်ေမးခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။     သူ၏အေမးကို 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ေခါင်းညတ်ိအေြဖေပး 

လိုက်သည်။

“သ၊ူ သ ူရှင့က်ိ ုဘာေတ ွေမးေသးသလ ဲ

ဟင်။ ရှင်ကေရာ ဘာေတွ ေြပာြပလိုက ်

ေသးသလဲ”

“ေတွတယ်ဆိုေပမဲ့   အေသအချာ 

စကားမေြပာရပါဘူး။ ရင်းရင်းီှးီှး မဆု ံ

ခဲ့ရပါဘူး။ သူအေကာင်းကို သိပီးတဲ့ 

ေနာက်   သူနဲေတွရမှာ   ဝန်ေလးသလို 

ြဖစ်ေနမိတယ်။ ေဆးုံမှာရှိေနတုန်းက 

သူေရာက်လာေသးတယ်။   ကိုယ်နဲ  

လာေတွခဲ့ေသးတယ်။ သူကို ှင်ပစ်ခဲ့  

မိတယ်။ သူဟာ အခု ေကာင်းစားေန 

တယ်။ ချမ်းသာေနတယ်။ ကိယ်ုတိုသမီး 

ကေလးရဲ ေနရာကိ ုသရူေနတယ်။ ကိယု့် 

သမီးကေလး ဘယ်လိရိှုေနရှာမယ်ဆိတုာ 

မသိိုင်ဘူး။ ကိုယ့်သမီးရဲ ေနရာကို 

ဝင်ယူထားတဲ ့နန်းကိ ရီကေတာ့ ေရ ပုံ 

ေပ မှာ စံစားေနတယ်။ နန်းကိ ရီကို 

ကိုယ်မမုန်းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူေနရာမှာ 

ကုိယ့်သမီးကေလးရိှခ့ဲရင်ဆုိတ့ဲ အေတွး 

ကိ ုေတွးမရိင်ေတာ ့ရင်ထမှဲာ မတင်မကျ 

နဲပဲ။ မေကျမနပ်နဲပဲ။ သမီးကို တမ်းတ  

ရတဲစ့တ်ိေတ ွပိုပီးဝင်လာတယ်။ သမီးနဲ  

ေတွချင်တဲ့ဆ ေတွ ြပင်းြပလာတယ်။ 

လူဘဝဆိုတာ အစက ဒီေလာက်ဆန်း 

ကယ်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ အခုေတာ့ 

မေမ ာ်လင့်တာေတွချည်း  လာြဖစ်ေန 

ေတာ့တာပ”ဲ  ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“နန်းကိ ရီရဲအေကာင်းကို ကားရင်ကားချင်းပဲ ကိုယ် သူအေကာင်းစုံစမ်းတယ်။ 

သူဇာတိဇာစ်ြမစ်ကို ဆန်းစစ်တယ်။ ဒီမှာတင် သူဟာ ကိုယ်နဲ ခင်ခင်ကီးတိုရဲ 

သမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ ဘယ်သူသမီးလိုလည်း ချက်ချင်းနားလည်လာတယ်။ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး မေမွးစားခင်က ဒီမိန်းကေလးဟာ မ ေလးမှာ ေနခဲ့တယ်။ 

သူငယ်ငယ်ကတည်းက သူအေမပစ်သွားတယ်။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ရဲ လက်ထဲမှာ 

ထားပစ်ခဲ့တယ်။ နန်းကိ ရီဆိုတဲ့ နာမည်မယူခင်က သူမှာ တြခားနာမည်တစ်ခု ရှိခဲ့ေသးတယ်။ 

တင်တင်ရီတဲ့။ ဒါဆိုရင် သူဟာ ဘယ်သူလဲလို မင်းသိပီမဟုတ်လားဟင်”

ခင်သန်းွဲ မေြဖ။ အေြဖကို ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ကိုယ်တိုင်ကလည်း . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

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

ေြမကွက်အမှတ်(၈၁၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၈၁၃)၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ 

(၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေဒ သန်းသန်းေအး(ISN-၂၀၁၈၅၇)အမည်ေပါက်ပါသည်။ 

ယင်းအမည်ေပါက်ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရယူထားေကာင်း အဆိုြပသူ 

ေဒ ခင်အန်ုးရ[ီ၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၀၁၂၀၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက                                    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက                                    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

LL.B, M.A(Business Law)                    LL.B, LL.MLL.B, M.A(Business Law)                    LL.B, LL.M

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)   

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                         ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                         ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး/

ေြမာက်(ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၃၂+၄၃၂/A၊ ဧရိယာ(၀.၂၃၇)ဧက၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၀၃၀၅)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အမှတ်(၁)၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊  ကီးပွားေရးေြမာက်ရပ်ကွက် (ပင်လံုရိပ်မွန်အိမ်ရာ)၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အား ဟွန်စာဟာစွတ်(ခ)ဦးေမာင်ေမာင် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၂၅၂၆] အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် 

ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်စာရယူ၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရယူထားေကာင်း 

အဆိြုပသ ူဦးမျိးသဟီထွန်း[၁၂/စခန(ဧည့)်၀၀၀၁၆၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက                                    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက                                    ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
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တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)   

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                         ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                         ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၂၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၈၂/ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၆)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၂၈၈၆)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၅၁/၂)၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ (၂၃)စုေပါင်း 

ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အား ေဒ စိန်ရီ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၃၆၈၇](ISN-၄၈၄၈၅၇) အမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်  ၎င်း၏အေမွစားအေမွခ ံ  ကိတ ိမသမီးအြဖစ်  ေမွးစားြခင်း 

မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်ေမွးစားြခင်းခံရသ ူေဒ ပွင့်ြဖ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၀၅၆၈]ထံမှ 

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးမိုးခိုင်စိုး [၁၃/ပလန(ိင်ု)၀၄၅၇၀၄]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
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အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရး 

ဌာနခွဲမှ (၂၀၂၂)ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်း၊ စက်ပစ ည်း၊ 

ပုံှိပ်ပစ ည်းများကိ ုရန်ကုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလးရှိ ေဆးသိုေလှာင်ုံများမ ှ

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခိုင်/ မိနယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနများသို 

သယ်ယပူိုေဆာင်ေပးြခင်း၊  ကာကွယ် ေဆးများကိ ုရန်ကန်ုဗဟိအုေအးခန်းကာကွယ် 

ေဆး သိုေလှာင်ု ံ (သမိုင်း)မှ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ ခိုင်/မိနယ် တိုးချဲ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးဌာနခဲွများသုိလည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခိင်ု/

မိနယ် တုိးချဲကာကွယ်ေဆးထုိး ဌာနခဲွများမှ ရန်ကန်ုဗဟိအုေအးခန်းကာကွယ် 

ေဆးသိေုလှာင်ု(ံသမိင်ုး)သိုလည်းေကာင်း သယ်ယူပုိေဆာင်ေပးြခင်းတုိအတွက် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

(၁)ှစ်တာကာလ ငှားရမ်းလုိပါသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း တရားဝင်မှတ်ပံုတင် 

ထားသည့် ကုမ ဏီလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၌ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်။

၂။  တင်ဒါတင်သွင်းလ ာပုံစံများအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ုံးအမှတ်(၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၌ 

လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ဝယ်ယရူရိှိင်ုပါသည်။ တင်ဒါအဆိြုပလ ာအား သတ်မှတ် 

ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီြပန်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါအမှတ်  -  Tender .2. Transport (2022-2023)

 တင်ဒါစတင်သည့်ရက ် -  ၆-၇-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့ ် -  ၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ 

 ရက်ှင့်အချနိ်  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၃။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ သရိှိလိပုါက ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး-၀၆၇- ၃၄၃၁၀၈၅/၀၆၇-၃၄၃၁၀၇၇ 

သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေတာေတာင်ေတာေတာင်
 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) 

ဘ  ာေရးှစ်၊ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေင ွ အသုံးြပ၍ ကျန်းမာေရးဌာနသုံးပစ ည်း၊ 

ုံးသုံးစက်ပစ ည်းများှင့် ပရေိဘာဂများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ ဏီလုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၌ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ  

ပါသည်။

၂။  တင်ဒါတင်သွင်းလ ာပုံစံများအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ုံးအမှတ်(၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၌ 

လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ဝယ်ယူရရိှုိင်ပါသည်။ တင်ဒါအဆုိြပလ ာအား သတ်မှတ် 

ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီြပန်လည်တင်သွင်းရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါအမှတ်  -  Tender. 5. Equipment 

   (2022-2023)

 တင်ဒါစတင်သည့်ရက ် -  ၆-၇-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့ ် -  ၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ 

 ရက်ှင့်အချနိ်  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၃။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၃၁၀၈၅/ ၀၆၇-၃၄၃၁၀၇၇ 

သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၃၀၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၃၀
ကွယ်လွန်သူ ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်၌ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း။ကွယ်လွန်သူ ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်၌ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း။

ေဒ ေနဝင်းကည ်   ေလ ာက်သူေလ ာက်သူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ နံသာလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ နံသာလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၀/ပထပ်)ေြခရင်းခန်းေန ေဒ ေနဝင်းကည်က ကွယ်လွန်သူ အမှတ်(၈၀/ပထပ်)ေြခရင်းခန်းေန ေဒ ေနဝင်းကည်က ကွယ်လွန်သူ 

ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်၏ ဇနီးြဖစ်သည်ဟူ၍ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အလံုမိနယ်၊  ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်၏ ဇနီးြဖစ်သည်ဟူ၍ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အလံုမိနယ်၊  

ဌာနာရပ်ကွက်၊ နံသာလမ်း၊ အမှတ်(၈၀/ပထပ်)ေြခရင်းခန်းေန  ၎င်း ဌာနာရပ်ကွက်၊ နံသာလမ်း၊ အမှတ်(၈၀/ပထပ်)ေြခရင်းခန်းေန  ၎င်း 

ကွယ်လွန်သ ူဦးေဇာ်ေဇာ်တင်မှာကွယ်လွန်သ ူဦးေဇာ်ေဇာ်တင်မှာကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ 

ေက းမီများကုိ ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း၊ အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာ 

ရလိုေကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ 

ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်ဦးေဇာ်ေဇာ်တင်မှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူ ဟူသမ  

တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၃ ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု 

၁ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင်  ေလ ာက်သူ 

ေဒ ေနဝင်းကည်ေဒ ေနဝင်းကည်၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့မ်သင့ ်

သည်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၈)ရက်ေန၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၈)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                       (ေအာင်မျိးွန် )                                                       (ေအာင်မျိးွန် )

                                              ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)                                              ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း 

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၉၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၉
ကွယ်လွန်သူ ဦးမျိးွန် ကး၌ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း။ကွယ်လွန်သူ ဦးမျိးွန် ကး၌ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း။

ေဒ သင်းသင်းေအး                                                ေလ ာက်သူေလ ာက်သူ

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းလင်း ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းလင်း 

ခံလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်(၆/ခ) ေန ေဒ သင်းသင်းေအးက ခံလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ အခန်းအမှတ်(၆/ခ) ေန ေဒ သင်းသင်းေအးက 

ကွယ်လွန်သ ူဦးမျိးွန် ကး၏ ဇနီးြဖစ်သည်ဟ၍ူ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ကွယ်လွန်သ ူဦးမျိးွန် ကး၏ ဇနီးြဖစ်သည်ဟ၍ူ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ 

အခန်းအမှတ်(၆/ခ)ေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးမျိးွန် ကးအခန်းအမှတ်(၆/ခ)ေန ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးမျိးွန် ကးမှာ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်း 

အက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 

၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးမျိးွန် ကးဦးမျိးွန် ကးမှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ 

ရရန်ရိှသ ူဟသူမ တိုသည် ဤုံးသို  ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၃ရက်(၁၃၈၄ခှုစ်၊ 

ဝါဆိုလဆုတ် ၁ ရက်)ေနတွင်  လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်

ေလ ာက်သူ ေဒ သင်းသင်းေအးေဒ သင်းသင်းေအး၏ ေလ ာက်ထားချက်ကို ကားနာ၍ 

လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ရက်ေန၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                    (ေအာင်မျိးွန် )                                                    (ေအာင်မျိးွန် )

                                             ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)                                             ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်   သစ်ပင်   

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်   လ င်   

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းရ  လည်းရ  

 ြပည်လည်း ြပည်လည်း

လှလှ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာအ့သှံင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၏  MRTV CUP ပုိက်ေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲ  ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ြခင်း အခမ်း 

အနားကို ဇူလိုင် ၄ ရက် ညေန ၄ နာရီခွဲက 

ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်းရှိ ြမန်မာအသံှင့ ်

ုပ်ြမင်သံကားဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွများကျင်းပရာတွင် တတယိ 

ေနရာလပဲွုအြဖစ် စမီခံန်ခဲွေရးဌာနအသင်းှင့် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ    ုပ်သံလိုင်း(က)

အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ တိုင်းရင်း 

သားလူမျိးများ ုပ်သံလိုင်း(က)အသင်းက 

သုံးပွဲ-တစ်ပွဲြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ဗိုလ်လုပွဲ 

အြဖစ် ပ်ုြမင်ဌာနအသင်းှင့ ်အသလံ င့ဌ်ာန 

အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ ပ်ုြမင်ဌာန 

အသင်းက  သုံးပွ-ဲ ှစ်ပွဲြဖင့်  လည်းေကာင်း 

အိုင်ရရှိကသည်။

ဆက်လက်၍ ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ု

ကျင်းပရာ  န်ကားေရးမှး ဦးေစာြမင့ေ်ဇာ် 

က တတိယဆုရရှိသည့ ်     တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများ    ုပ်သံလိုင်း(က)    အသင်းကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးဝင်းသူက  ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်အသံလ င့် 

ဌာနအသင်းကိလုည်းေကာင်း၊  န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးရဲိင်ုက ပထမဆရုရိှသည့ ်ပ်ုြမင် 

ဌာနအသင်းကိုလည်းေကာင်း ေငွသားှင့ ်

ဆုဖလားများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီMRTV CUP ပိက်ုေကျာ် 

ြခင်းပိင်ပဲွကုိ ဇွန် ၃၀ ရက်မှ ဇူလုိင် ၄ ရက်အထိ 

ကျင်းပခ့ဲရာ ြမန်မာအသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

ရှိ  ုပ်ြမင်ဌာန၊ အသံလ င့်ဌာန၊ စက်မ ဌာန၊  

စမီခံန်ခဲွေရးဌာနှင့ ်တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ 

ုပ်သံလုိင်းဌာနတုိ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားက 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။            သတင်းစ်

MRTV CUP ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွုှင့ ်ဆခုျးီြမင့ပဲွ်ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၄

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွ ဲအုပ်စု(က) 

ဒတုယိေနကိ ုဇလူိင်ု ၄ ရက်က အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ ြမန်မာအသင်း  ံးပဲွကံေတွခဲ့ပီး ထိင်ုးအသင်းကိ ု

သုံးဂိုးြပတ်အေရးနိမ့်ခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် ေနာက်တစ်ဆင့်တက်ေရး အဓကိ

ပိင်ဘက်များြဖစ်လာိုင်သည့်အသင်းများအနက ်ထိုင်းှင့် 

စတင်ေတွဆုရံာ အေရးနမ့်ိခဲသ့ြဖင့် ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်ေရာက် 

ိုင်ရန် ုန်းကန်ရေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စုတတိယပဲွအြဖစ် ဇူလုိင် ၆ ရက် 

တွင် ဖလိစ်ပိင်ုအသင်းှင့် ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ ကိညုေီလး

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲတွင ်

ြမန်မာအသင်း  ံးပွဲ ကံေတွ



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

ဦးအဒူဟာနာန်ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းဦးအဒူဟာနာန်ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ဟာဆနီာှင့ ်ေဒ ေဖာရ်မိန်တုိ၏ ဖခင် ဦးအဒမူနားှင့် 

မိခင် ေဒ ဂိုဟာဂျာန်တိုသည် အစ လာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ကသူများြဖစ်ကပီး 

၎င်းတိုမှ ေမွးဖွားသည့ ်သားသမီးများမှာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားအပါအဝင် (၁) ေဒ ေဖ 

ဇူာ (၂) ဟာဂျကီာမာလ် (ကွယ်လွန်) (၃) ဦးအာိဝုါရ် (၄) ဦးမာမက်ရှား(ကွယ်လွန်) 

(၅) ေဒ ေနာ်ဆီမာ (၆) ေဒ ဖာေတမာ (၇) ေဒ ဇူေဘဒါ (၈) ေဒ ေဆုှင့် (၉) ဦးအဒူ 

ဟာနာန်တိုထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ ဖခင် ဦးအဒူမနားသည် 

(၁၉၇၄)ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ (မိခင်) ေဒ ဂိုဟာဂျာန်သည် (၂၀၀၃)ခုှစ် 

တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက် ၁။ ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာ 

မိ၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ရထားလမ်းှင့ ်မင်းဘာကီးလမ်းေထာင့ရိှ် (၁၀၀ေပ x ၁၀၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ (ဖခင်) ဦးအဒူမနားအမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သည့် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ (၂)ထပ်တိုက်၊ ပျ်ေထာင်သွပ်မိုး ကွန်ကရစ်ခင်း အေဆာက်အဦ(၁)လုံးှင့် 

ဆိင်ုခန်း(၁၅)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်၂။ ရခိင်ုြပည်နယ်၊ 

ေမာင်ေတာမိ၊ ပန်းေတာ်ြပင်ရာရိှ (ဖခင်) ဦးအဒမူနားအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်

အန်ုးခှံင့ ်အန်ုးခပံတ်ပတ်လည်ရိှ လယ်ေြမဧက (၄၀)တိုသည် အေမပွုပံစ ည်းအြဖစ် 

ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအေမွပုံပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

များြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ ဟာဆနီာ (၂) ေဒ ေဖာရ်မိန်တုိ ၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက် 

မပါဘ ဲလ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တိုးချဲေဆာက်လပ်ု 

ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်ထားြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်း 

ြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလပ်ုရန် ဦးအဒဟူာနာန်ှင့ ်အများသေိစရန် သတေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်စိန်လွင် (LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B) ဦးေကျာ်စိန်လွင် (LL.B) ဦးေဇာ်မျိးဝင်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၇၀၉၇) (စ်-၁၅၇၀၈) (စ်-၇၀၉၇) (စ်-၁၅၇၀၈)

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ (ဘီ-၂)၊ (၃၅)လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၄၁၆၁၂၂၊ ၀၉- ၂၅၆၂၂၉၇၃၂ဖုန်း-၀၉- ၅၄၁၆၁၂၂၊ ၀၉- ၂၅၆၂၂၉၇၃၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖ ဦးစုိင်းြမတ်သူ၏ သမီး ြပည်မိ၊ 

ြပည်ခိုင် ကခတ်အုပ်စု၊ ကခတ်ရာ 

အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း K.Gမှ 

မဧကရမှီးပိင်ုအား မခင်ြမတ်ိုးေဝ ဟ ု

ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၁)လမ်း (အထက်)၊ 

အမှတ်(၃၇၆-ခ) ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ တစ်လ ာချင်း(၆)ထပ်တိက်ုအေဆာက် 

အဦ၏ ပထမထပ်၊ (၂)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၃ေပ)ရှိ ေနအိမ်တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းေနအိမ်တုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့် 

ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်း

ချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးလူေဖြမင့် [၁၂/မရက(ုိင်)၀၈၃၈၄၈] ကုိင်ေဆာင် 

ထားသူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးထွန်းိုင်ေကျာ် [၄/ဟခန(ိုင်)၀၃၀၆၁၁] 

ကိင်ုေဆာင်ထားသကူ တရားဝင်အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ     

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းိုင်ေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးထွန်းိုင်ေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အေိရ စင် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၁၁၈၁၂] ၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အေိရ စင်သည် ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးညညီ ီကွယ်လွန်ပီး 

ေနာက်ပိုင်းကတည်းက သား(၄)ဦးအေပ  မိဘဝတ ရားှင့်အညီ ရှာေဖွေက းေမွးြပစု 

ေစာင့ေ်ရှာက်ခဲပ့ါသည်။ သုိရာတွင် သားအကီးဆုံးြဖစ်သ ူေမာင်eာဏ်ပိင်ု [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု) 

၀၃၀၂၆၇] သည် မခိင်ြဖစ်သေူဒ အေိရ စင် စတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေစရန် အမတဲေစ 

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်း၏ြပလုပ်မ သည် မိခင် ေဒ အိေရ စင်သာမက 

မိသားစု ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစသည့် ကိစ များစွာ ြဖစ်ေပ လာရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ အိေရ စင်သည် ယေနမှစ၍ သားအကီးဆုံးြဖစ်သ ူေမာင်eာဏ်ပိုင် [၁၂/

ဒဂမ(ိုင်)၀၃၀၂၆၇]ကို သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေမာင်eာဏ်ပိုင်၏ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သည့ ်ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ မိခင် 

ြဖစ်သ ူေဒ အေိရ စင်အပါအဝင် ကျန်ညအီစ်ကိမုျားှင့ ်သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှေကာင်း၊ ၎င်း၏ 

ြပလပ်ုမ များကိ ုတစ်စုတံစ်ရာ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်မျိးေကျာ် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးေကျာ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၅၉)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၉၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၉၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၃/၈ ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်-၃၄၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊     ေြမကွက်အမှတ-်၁၃/၈ ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်-၃၄၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊     

(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်ရှိ အကျယ်အဝန်း (အလျား၂၅ ေပ xအနံ ၅၀ ေပ)(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်ရှ ိအကျယ်အဝန်း (အလျား၂၅ ေပ xအနံ ၅၀ ေပ)
ရှိသည့်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့်                ရှိသည့်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်               

(၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်ခန်းများအနက်မှ ေြမညီထပ်တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်ခန်းများအနက်မ ှေြမညီထပ်တိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် 
ယင်းတိုက်ခန်းတည်ရှိရာေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်များအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းတည်ရှိရာေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်များအပါအဝင ်

အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ေြမှင့် ေြမညီထပ်တိုက်ခန်း         
(၂)ခန်း၏မူလေြမပိုင်ေြမ၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်သည ်ေဒ ြမြမသန်း [၁၂/မရက 
(ိုင်)၀၆၆၇၀၁]ြဖစ်ပီး ၎င်းထံမ ှေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၅၆၀၁]က 
ဝယ်ယခူဲပ့ါသည်။ ေဒ စန်းစန်းဝင်းထမှံ ေဒ ခင်နလီာထွန်း [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၇ 
၁၆၅]မှ အထက်ပါေြမှင့်တိုက်ခန်း(၂)ခန်းအား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ 
ေဒ နီလာထွန်းထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မဇာြခည်လင်း [၁၄/မမန(ုိင်)၁၄၈ 
၆၂၄]က အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်ေြမည ီ
ထပ်တိက်ုခန်း(၂)ခန်းအား ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေြမှင့ေ်ြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့(်ေြမညထီပ် 
အခန်း(၂)ခန်း)၊ ေြမ၏အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအပါအဝင် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်း 
ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံ ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.A.Psy)ေဒ စ ာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.A.Psy)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)
အမှတ်-၄၂၉၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၄၂၉၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
ခံအမှတ်-၆၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ခံအမှတ်-၆၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂၈-အီး)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၃၆၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၇)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၆၊ က န်းေတာလမ်း၊ 
က န်းေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (ေဒ ခင်တင့)်[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၆ 
၉၁၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်(မခိင်)ေဒ ခင်တင့် 
သည်(၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ှင့် (ဖခင်) ဦးေဌးဝင်းသည် (၂၄-၁၂-၂၀၁၉)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်   ဦးေကျာ်သီဟ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၆၀၂၅]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 
သားြဖစ်ေကာင်း ၎င်းမှလွဲ၍ အြခား အေမွစားအေမွခ ံကိတ ိမသား/သမီးများမရှိ 
ေကာင်း၊ ၎င်းသာလ င် အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း၊ ဒဂံုမိနယ်တရားံုးတွင် 
(၁၅-၃-၂၂)ရက်တွင် ြပလုပ်ေသာ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန်တုိကုိတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်ေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ
အေထာက်အထားများြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ၃၀-လမ်း (အထက်ဘေလာက)်၊ 

အမှတ်(၂၁၉/၂၂၁)၊ (ရတနာမိင်ေဆာက် လပ်ုေရး)၊ (၉)လ ာ၊ Penthouse  ဟေုခ တွင်သည့် 
ဧရိယာ (၅၀ေပ x ၅၀ေပ)ရှိေသာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ နန်းစန်ိရင် [၁၃/တကန(ဧည့)်၀၀၁၃၃၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ဦးဝင်းကိုကို [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၁၇၅၀]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွေပးေချထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရး
ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက် 
အထား မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)(၁၄)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သက်ဦး (LL.B, DBL, DIR)ဦးေကျာ်သက်ဦး (LL.B, DBL, DIR)
GCIP (DL-101/2014) SwitzerlandGCIP (DL-101/2014) Switzerland

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၇၄၇၈)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၇၄၇၈)
MYAN- LEX CONSULTANCY LIMITEDMYAN- LEX CONSULTANCY LIMITED

အမှတ်(၃)၊ ေြမညီထပ်၊ မင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃)၊ ေြမညီထပ်၊ မင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၁၈၈၁၂၊ ၀၉- ၇၈၄၁၁၁၉၉၂ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၁၈၈၁၂၊ ၀၉- ၇၈၄၁၁၁၉၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ၈၇-လမ်း၊  

အမှတ်(၉)၊ (တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င်-ညာဘက်ြခမ်း)ရှိ ေြမညီထပ်၊ ထပ်ခိုးပါ 
တိုက်ခန်းှင့ ် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးလှေအာင ်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၀၁၂၂] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ 
ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉- ၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်မ မေမသူခင် [၁၂/လသယ 

(ိုင်)၀၇၆၀၅၀] ကိုင်ေဆာင်ေသာ 

ပတ်စ်ပိုနံပါတ်(MD936881) သည် 

၃-၇-၂၀၂၂ရက်ေနတွင် ေပျာက်ဆံုး 

သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၂၁၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၂၁၄

၀၉-၅၁၃၃၅၉၁၀၉-၅၁၃၃၅၉၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေတဇာဝင်းတင် [၈/ 

မကန(ိင်ု)၁၇၃၂၅၄] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ 
ြမစ်တွင်းသွား လုပ်သက်စာအုပ် အမှတ် 
(ရန်-၁၆၃၂/၀၆) မှာခရီးသွားရင်းေပျာက် 
ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။  ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၇၈၂၃၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၉၇၈၂၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ နလီာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၄)

ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်မှ (၆လ ာ/B) ေြခရင်းခန်း၊ တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် လက်ဝဲခန်း၊ 

အကျယ်ေပ (၁၃၁၂x၅၀) ရိှတိက်ုခန်းှင့ယ်င်းတိက်ုခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ေအးေအးမွန် 

[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၂၅၂၈၄] ထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသူရ 

ေကျာ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၅၉၇၀၅] သည်ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက 

က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ပီးဆုံးသည်အထိ   ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေနာ်စမ်းစိမ့်စိမ့်ထွန်း (LL.B)ေဒ ေနာ်စမ်းစိမ့်စိမ့်ထွန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၃၆)

အမှတ်(၆)၊ ဦးေကျာ်ဒွန်းဇံလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ ဦးေကျာ်ဒွန်းဇံလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၃၅၃၂၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၃၅၃၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ုလက်ေဆာင်းကန်ုး(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၄၅ေပ)ရှိ  

ေနအိမ် ခံေြမထဲမ ှေြခရင်းြခမ်း အကျယ်အဝန်း(၁၂၁၂x၄၅ ေပ)ရှိ ေနအိမ် ခံေြမှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေသာ 

ေဒ ရင်စန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၉၆၀၅]ှင့် ေဒ သန်းသန်းေဌး[၇/ဝမန(ိုင်)၀၀၂ 

၈၅၄]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ  ဦးကီးညိ[၉/မနမ(ိုင်)၀၅၆၉၅၂]မှ အပီး 

အပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေဆာင်ရက်ေနပြီဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ ေနအမ်ိ ခေံြမ ပိင်ုဆိင်ု 

ခွင့်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 

အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)

အမှတ်-၁၁(ပ-ထပ်)၊ ေဝဠန်ဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁(ပ-ထပ်)၊ ေဝဠန်ဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မိေဟာင်း(၃)လမ်းတို၊ အမှတ်(၁၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ(၂၅ ေပx 

၅၅ေပ)အကျယ်ရှိေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်ရှိ ပထမထပ ်(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟ ု
ေခ တွင်ေသာ (၁၂.၅ေပx၅၅ေပ)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအား ဦးစိုးမင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၂၀၃၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
များြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး [၁၄/မအန(ိုင်)၁၃၈၇၈၅]၊ ေဒ ြဖြဖဝင်း [၇/ဝမန(ိုင်)၀၈၁၄၃၂]မှဝယ်ယူရန်အတွက် 
အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 
စပ်ဆိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါ သည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထ ံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိသူွယ်စိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေဆွဇင်ဦး(LL.B) ေဒ ေအးေအးသန်း(LL.B) ေဒ အိသူွယ်စိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေဆွဇင်ဦး(LL.B) ေဒ ေအးေအးသန်း(LL.B)
 (စ်-၈၇၄၈) (စ်-၁၂၄၁၇) (စ်-၁၂၄၈၆) (စ်-၈၇၄၈) (စ်-၁၂၄၁၇) (စ်-၁၂၄၈၆)
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၇၇၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၉၈၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၅၂၀၆ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၅၇၇၉၂ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၉၈၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၅၂၀၆

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အင်းစိန်စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။အင်းစိန်စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။



ဇူလိုင်   ၅၊    ၂၀၂၂

“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်တွင်ေနထိုင်ေသာ ဦးဖိးြပည့်ဟန ်

[၅/မလန(ိင်ု)၀၃၁၆၈၄]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား 
ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်ထားသည့် အမှတ်တံဆိပ် 
မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၃၈၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၁၆-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၃၈၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၁၆-၆-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကုိ အသုံး 
ြပ၍ ဆုိင်ခန်းများ၊ Showroom များဖွင့်လှစ်ကာ  Phone hand  set (ဖုန်းအမျိးမျိး)၊ 
ဖုန်းကာဗာ၊  Power Bank  အမျိးမျိး၊   ဖုန်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ  အပိုပစ ည်း 
Accessories အမျိးမျိးတုိအား ေရာင်းချြခင်း၊ ြပြပင်၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ  
ေပးသည့် Service ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ြခင်းတိုအား “ကာဗာဂါးဒင်း”အမည်ြဖင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ု
မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ ဆုိင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတူလုပ်ကုိင်ြခင်း၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါ 
သည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆို 
အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိးြပည့်ဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဖိးြပည့်ဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒ စုေထွးလတ် ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ် ေဒ စုေထွးလတ်
 (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M, DBL) (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L) (LL.B, LL.M, DBL)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)

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

ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၂၀၃၉၀၄၁ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၂၀၃၉၀၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၀၂၁/ခ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၀၂၁/ခ၊ ဧရိယာ အလျား (၅၀ ေပ)x 

အနံ (၂၀ ေပ)၊ (၁၀၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားေြမှင့ ်ေြမေပ ရှိ 

(၁)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကိ ု

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ဘီဘီ [၃/ကကရ(ိုင်) 

၀၆၁၁၄၃]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်

တကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ခင်ေအးမာခင်ေအးမာ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၂၈၇၁တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၂၈၇၁

အမှတ်-၅၆၃ (ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်းအမှတ်-၅၆၃ (ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်း

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၉၃၈၂၊ ၀၉- ၇၈၅၁၄၉၃၈၂ဖုန်း-၀၉- ၅၁၄၉၃၈၂၊ ၀၉- ၇၈၅၁၄၉၃၈၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၆)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅/၄)၊ ြမရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁/က)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၁၇.၅x၆၀)ေပရှိ ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဂရန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးေစာဘစိန ်[၁၂/ရပသ(ိုင်) 

၀၀၁၀၂၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသန်ဇင်ေအာင် [၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၉၀၉၈၈]က 

(၃-၇-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ် 

ြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၃-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ 

အထက်ပါေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက လက်ဝယ်ထားရိှ ပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးပွင့်ြဖ (LL.B)ေဒ ေအးပွင့်ြဖ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁)

အမှတ်(၄၉၄)၊ ငမိုးရိပ်(၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ အမှတ်(၄၉၄)၊ ငမိုးရိပ(်၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ 

ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၅၃၃၁၀ဖုန်း- ၀၉-၄၃၁၅၃၃၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ရလပ-၂၅)၊ 

ဦးေရ ဘင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁/က)၊ ဧရိယာ(၀.၆၉)ဧကအကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ဂိုေဒါင်အပါအဝင်  အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 

စီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေနဝင်း(ခ)ဦးတင်စိန ်[၁၂/

လသန(ိုင်)၀၁၁၅၈၈]က တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းစွာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယရူန် (စရန်ေင)ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 

အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တို 

ထံသို လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၀၀)

အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ၆/၉ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဇလွန်မိ၊ ေညာင်ပင်ေဈးရပ်ကွက် 

ေန ဟသ  ာတတက သိုလ်မှ ေမာင်ရဲ 

ဝင့်ေဇာ် [၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၆၉၁၂၉]

ှင့် အထက(၁) ဇလွန်မှ ေမာင်eာဏ် 

ရဲလင်း [၁၄/ဇလန(ိုင်)၂၁၀၅၂၈]၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဖုန်းေဇာ် [၁၄/

ဇလန(ိုင်)၀၄၅၃၀၈]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးဖုန်းေဇာ်ဦးဖုန်းေဇာ်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဇလွန်မိ၊  အထက(၁)  G-7 မှ 

မအိေကသွယ်  [၁၄/ဇလန(ိုင်) 
၂၁၀၅၅၁]၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးကိုိုင် [၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၁၀၉၉၇]
ှင့် ဦးကိုကိုိုင်သည် တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါသည်။

“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၃-5B)တွင်ေနထိုင်ေသာ ဦးဟိန်းထက်သူ [၉/အမဇ(ိုင်)၀၀၈၈၈၀]သည် 
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုတံင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပုိင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၃၈၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၆-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄၃၈၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ-၁၆-၆-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ေသာ 
Best Route IT Solution and Service လပ်ုငန်းအမည်ြဖင့ ်ဆိင်ုခန်းများဖွင့လှ်စ်ကာ  
Computer Virus, Network Error, Server Error, Computer Error, Hardware, 
Software Problem  များအားေြဖရှင်ေပးြခင်း၊  IT Devices  ှင့် Computer များ 
အတွက်  လုံ ခံေရးအဆင့ြ်မင့တ်င်ေပးြခင်း၊ IT Solution and Service, Computer 
ှင့်ပတ်သက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ အမျိးမျိးေပးြခင်း၊  IT, Computer ှင့် ဆက်စပ် 
ပစ ည်းကရိယိာများ လက်လလီက်ကားြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်း၊  Oniline မှတစ်ဆင့် 
ဝန်ေဆာငမ် ေပးြခင်း၊   Customer များထံသို သွားေရာက်ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် 
လုပ်ငန်းများအား ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို 
မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ ဆုိင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတူလုပ်ကုိင်ြခင်း၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ 
မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆုိအေရးယူ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဟိန်းထက်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဟိန်းထက်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ှင်းယယုဖိး(LL.B,LL.M) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B,LL.M)
 တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၁၄၅၃၇) (စ်-၅၁၅၆၇) (စ်-၁၄၅၃၇) (စ်-၅၁၅၆၇)

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

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

“ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်ှင့် ကုမ ဏီမှသတ်မှတ်ေပးထားေသာ “ကုန်ပစ ည်းအမှတ်တံဆိပ်ှင့် ကုမ ဏီမှသတ်မှတ်ေပးထားေသာ 
ကုန်ပစ ည်းများ၏ေဈးကွက်ေရာင်းေဈးှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ ည်းများ၏ေဈးကွက်ေရာင်းေဈးှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၇၂(A)၊ 

၁၀၇(A)ှင့် ၁၀၈ လမ်းကား၊ အမှတ်-ဆ၁/၁၀၀ တွင်တည်ရှိေသာ ONLINE HERO 
COMPANY LIMITED ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၂၆၇၄၁၁၀၃)၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာလိုက်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၂၇၅၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁၉-၄-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၂၇၅၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၁၉-၄-၂၀၂၂)

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အား အလှကုန်ပစ ည်းများ၊ ေရချိးဆပ်ြပာ၊ 
အခဲအမျိးမျိး၊ Sun Block ၊  မျက်ှာသစ်ေဆး၊ မိတ်ကပ်၊ ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊ Toner ၊ 
ဆပံင်ေပါင်းတင်ေဆး၊ ေပျာေ့ဆး၊ ဆပံင်ှင့ ်အသားအရည်တွင် အသုံးြပိင်ုသည့ ်အဆ ီ
စသည်  Skin Care ှင့ ် Cosmetics  အမျိးမျိးအား  မမိတိိုကိုယ်တိင်ု  ဖန်တီးထတ်ုလပ်ု၍ 
ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

Online Hero Co.,Ltd မှ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချေသာ Cosmetics and Skincare 
အလှကုန်ပစ ည်းများအား လက်လီလက်ကားဝယ်ယူ၍ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်များ၊ 
အေရာင်းဆိင်ုများ၊ Agent များ၊ အဝယ်ေတာ်များ၊ အေရာင်းသမားများမှ ေဈးကွက်အတွင်း 
ဆိုင်များ၌ြဖစ်ေစ၊  Online မှြဖစ်ေစ  သုံးစွဲသူများထံ ြပန်လည်ေရာင်းချကရာတွင ်
မ တေသာယှ်ပိင်မ ၊ သာတညူမီ ရရိှေစရန်၊ ေဈးကွက်လ မ်းမုိးုိင်စွမ်းကိ ုမတရားသြဖင့ ်
အသုံးြပြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်၊ သုံးစွဲသူများယုံကည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲိုင်ရန် 
အတွက် ထုတ်ကုန်ပစ ည်း item တစ်ခုစီတိုင်းအေပ တွင် ေရာင်းေဈးများကို ကုမ ဏီမှ 
တရားဝင ်သတ်မှတ်ေပးထားပီးြဖစ်ေကာင်း သိရှိပီးြဖစ်သလိ ုသေဘာတူလက်ခံက 
ပီးလည်းြဖစ်ကပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီမှသတ်မှတ်ေပးထားေသာေရာင်းေဈးများအတုိင်းသာ ေရာင်းချ 
ကရန်ှင့ ်ထိသုိုသတ်မှတ်ေဈး န်းေအာက်ေလ ာခ့ျပီး လက်လလီက်ကားေဈးကွက်ဖျက် 
ေရာင်းချေနမ များအား မြပလပ်ုကရန် Online Hero Co.,Ltd မှ ေနာက်ဆုံးအကမ်ိအြဖစ် 
တားြမစ်လိက်ုပါသည်။ တားြမစ်ချက်အား ေဖာက်ဖျက်၍ ေရာင်းချေနေကာင်း ေတွြမင် 
ကားသရိပါက ေဖာက်ဖျက်သည့ ်မည်သူကိမုဆိ ုကမု ဏ၏ီမည်သည့ထ်တ်ုကန်ုပစ ည်း 
ကိုမ   ဆက်လက်ေရာင်းချခွင့်ေပးေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်းှင့်  သက်ေသခံအြဖစ ်
ေဖာက်ဖျက်သူ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ ကုမ ဏီ၏ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများအားလုံးအား 
ခ င်းချက်မရှိ သိမ်းယူသွားမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ကုမ ဏီ၏အကျိးစီးပွားထိခိုက်ေစမ ၊ 
ေဈးကွက်မတည်ငိမ်ေအာင ်ဖန်တီးမ များအတွက ်နစ်နာမ ေလျာ်ေကးအြဖစ ်ေငွကျပ ်
သိန်း(၁၀၀)အား မပျက်မကွက ်ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကုမ ဏီ၏ ေတာင်းဆို 
ချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ 
လိအုပ်သလိ ုဆက်လက်အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း လက်လလီက်ကား 
ေရာင်းချေနသူများ သိရှိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

ONLINEONLINE HERO COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- HERO COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်( ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.LLL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ စုေထွးလတ်() ေဒ စုေထွးလတ်(LL.B,LL.M,D.B.LLL.B,LL.M,D.B.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)

The he Solution olution Law aw Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ irm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀)

ရှိ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၅) ဦးေဂျာ်နီ [၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၄၇၁၉] 
ဂရန်အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်တရားဝင်လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ု 
သ ူေဒ စုစုမာ [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၂၆၅၄၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေင ွ
အချိအဝက်ေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ဤေကညာသည့်ေနမ ှ(၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးကည်သာဟန်ဦးကည်သာဟန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)
အမှတ်(၃၉၁)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၉၁)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉- ၇၈၆၅၄၅၀၄၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉- ၇၈၆၅၄၅၀၄၀

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၅၄)ရိှ (၇)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ် (B-2) (ေခါင်းရင်းခန်း) ေပ(၁၂x၅၅)
ကျယ်ဝန်းေသာတိုက်ခန်းအပါအဝင ်၎င်းှင့်ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးသန်ိးေအး[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၃၂၂၂]မှ ဝန်ခကံတြိပလျက် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ေအးြမင့်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၅၇၄၂၂]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဝ 
[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၅၅၉၁၈]တိုမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် သေဘာတသူြဖင့ ်ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)
အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန် မိ ၊ မဂ  လာဒုံ မိနယ်၊ ေြမတိုင ်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂/Cခ) ၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂/၁၉၂-က)၊ အကျယ်အဝန်း ၇၈'
၃၄'+၅၁'  x ၁၁၄'

၇၆' ၊ ဧရိယာ (၀.၁၆)

ဧက၊ (၆၉၄၅) စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်ကို အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းေမာ်နီ [၁၂/

မရက(ိင်ု)၀၈၄၂၄၁]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် ဦးဘန်ုးေဇာ်ိင်ု [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၁၇၂၄၈၈]

က စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းများှင့အ်တ ူလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်မျိးေကျာ် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးေကျာ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၅၉)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၉၅၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း(၈၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၈၃/၁၇၇၊ ေြမဧရိယာ (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးသိန်းေရ  ပါမစ်မူရင်း 

အမည်ေပါက်အိမ် ခံေြမကွက်ထဲမ ှအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပကို လက်ရှိတရားဝင ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးေကျာ်လွင် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၂၀၂၆၃၈]ဆိုသူထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဇာနည်လင်း [၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၁၁၂၂၉]မှ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်

ိုင်ရန်အတွက် အိမ် ခံေြမတန်ဖိုး၏ တချိကို စရန်ေငွအြဖစ် (၂-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက် လိ ု

ပါက ပိုင်ဆိုင်မ  စာမှတ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း) အြပည့်အစုံှင့်အတူ ဤ 

ေကညာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက် ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇာနည်လင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဇာနည်လင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃၊ ၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃၊ ၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားေဈး၊ ံုအမှတ်(I)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၈)၊ ဆိုင်ခန်းအမည်ေပါက် ဦးစိုးလင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၄၇၀၅၇]ထမှံ ေဒ လှြမင့[်၁၁/မအန(ိင်ု)၀၄၆၂၀၈]က ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်  
ရာ ေဒ လှြမင့်အမည်သို ဆိုင်ခန်းအမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားမ အား 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားြပည့်စံုစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                              ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သရီရိတနာလက်ကားေဈး၊ ုအံမှတ်(J)၊ 

ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၂၆)၊ ဆိင်ုခန်းအမည်ေပါက် ေဒ ေအးေအးခိင်ု[၃/မဝတ(ိင်ု) 
၀၀၈၂၀၀]ထမှံ ေဒ ခင်ဝင်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၄၀၄၅၅]က ဝယ်ယထူားပီးြဖစ် 
ရာ ေဒ ခင်ဝင်းအမည်သို ဆိုင်ခန်းအမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားမ အား 
ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံု 
ေသာ အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                              ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ လီလမ်း၊ 

အမှတ်-၃၃၄(က/ခ)ရှိ ေပ(၃၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှင့်ေြမေပ တွင်
ေဆာင်လုပ်ထားေသာ သွပ်မိုး၊ အုတ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်း၊ တစ်ထပ် 
ခဲွအိမ်ှင့် အဆုိပါေြမတွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ သီးြခားအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ 
ေဈးဆိုင်ခန်း(၈)ခန်းအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့  ်
အရပ်ရပ်များအားလံုးကုိ မျက်ြမင်အေြခအေနအတုိင်း လက်ဝယ်ထား ေနထုိင် 
ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း(ဘ)ဦးအုန်းေငွ မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၉/ညဥန 
(ိုင်)၁၁၈၄၉၉]က ေအာင်သုခပရိယတ ိစာသင်တိုက်ကီး၏ ဦးစီးပဓာန 
နာယကဆရာေတာ် ဘဒ  စ ိမာဝံသ (သာသနသက သီလ ဓမ ာစရိယ) 
သာသနာဝင်အမှတ်-၉/ မရတ(သ)၀၀၃၅၇၆ထံ ေအာင်သုခေကျာင်း 
တိုက်ကီး၏ သာသနာြပလုပ်ငန်းများတွင ်လိုအပ်သလို အသုံးြပိုင်ရန် 
အတွက် ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းှင့် ေြမအပါအဝင် ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားသည့် လူေနအိမ်များ၊ ေဈးဆုိင်တန်းများအားလံုးကုိ နိဗ ာန်ရည်မှန်း၍ 
၂၅-၆-၂၀၂၂စာချပ်ြပလုပ်ကာ ေရစက်သွန်ချ  လှဒါန်းပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
နတ်၊ လူသာဓုေခ ဆိုိုင်ရန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးပိုင် LL.B,D.M.L,D.B.L,D.I.Lဦးေအးပိုင် LL.B,D.M.L,D.B.L,D.I.L
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၇၆၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၇၆၀)

အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)၊ (၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)၊ (၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ 
ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုသံရီလိမ်း၊ အမှတ် 

(၃၀)ေြမေပ တွင်ရှိေသာ ၂-ခန်းတွဲ၊ ၆-ထပ်တိုက်မှ ၆-လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အလျား 
(၁၅)ေပ x အန ံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
ကို တိုက်ခန်းအဝယ်စာချပ်ေပျာက်ဆုံးသွားပီး တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်မငယ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၁၀၇၀]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ ေပးထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ဦးေအာင်သက်ဦး (L.L.B)ဦးေအာင်သက်ဦး (L.L.B)

 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၄၀၈)၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၆၆၅၀၆၃ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၄၀၈)၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၆၆၅၀၆၃

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် မျ ိးမင်းထွန်း [၁၂/ဒလန 

(ုိင်)၁၀၀၇၈၂]၏ SID ကတ်ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

Ph:09-775566063Ph:09-775566063

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ တိုက်ကီး 

မိနယ်၊    ချင်းကုန်းေကျးရာေန    အဖ 
ဦးေကျာ်ေင၏ွ သမီးြဖစ်သ ူိင်ုငသံားစစိစ် 
ေရးအမှတ်[၁၂/မဘန(ိုင်)၁၉၈၀၈၃] 
ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ အမည်မှန်မှာ ေဒ မမူခူိင်ု 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

အမည်မှန်အမည်မှန်
ဦးစိုင်းမိုးစံ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၁၇ 

၂၀၀]၏ သမီးြဖစ်သူသည် အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်းှင့် ေမွးစာရင်းပါ အမည်အမှန် 

မှာ မေွးဝင့်ဝါေအးြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ ထန်းှစ်ပင်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)တွင် 

တည်ရိှသည့ ်အကွက်အမှတ်(၁၀)၊ မိမေတာင်ကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၃၅/က)၊ မလူဧရယိာ(၃.၇၇၀)ဧကရိှ ေဒ ပအုမည်ေပါက် ေြမကွက်ကီး 

အတွင်းမ ှ(၂၅x၆၀)ေပရှိ (မိေြမ)ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင်ေြမကွက ်

ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများဟ ုဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်၊ ဦး ေဇာ်ေဇာ်ိုင်၊ ေဒ ကည်ကည်သန်း၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်တိုထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ ခင်မျိးသွယ်[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၀၀၄၀၇]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် 

ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 

ကို 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

အများသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၈၁)၊  အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)  (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိသည့ ်
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ် 
အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသိဿဝင်း(ဘ) ဦးတင်ဝင်း[၁၂/ဒလန 
(ိုင်)၀၃၁၆၁၇]မှ ပါမစ်မူရင်းှင့်အတူ အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
(၁-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် ဦးeာဏ်လင်းထွန်းထံမှ ဝယ်ယူထားခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ 
ဦးသိဿဝင်းသာလ င် တရားဝင ်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိသ ူြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ 
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသိဿဝင်း၏ သေဘာတူခွင့ ် ြပချက်မရရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ကျး
ေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်းှင့် အြခားမည်သည့်အေကာင်းအြခင်းရာကိစ ရပ်များအား 
ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပပါေကာင်းှင့ ်တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရး
ယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)
အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

အများသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၅၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၁၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ (၂၄၀၀ စတုရန်းေပ) ရှိသည့် 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အိသ ာ(ဘ)ဦးသန်းဝင်း [၁၂/တတန(ုိင်) 
၁၅၉၂၈၂] မှ ပါမစ်မူရင်းှင့်အတ ူအဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်(၁-၇-
၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေဒ စုစုလတ်ထံမှ ဝယ်ယူထားခ့ဲပီး၊ ယေနအချန်ိအထိ ေဒ အိသ ာ 
သာလ င် တရားဝင် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားရိှသြူဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက် 
ှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးတိုအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ အိသ ာ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချ 
ေပါင်ှံေပးကမ်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင် 
ြခင်းှင့ ်အြခားမည်သည့်အေကာင်းအြခင်းရာ ကိစ ရပ်များအား ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပ
ပါေကာင်းှင့ ်တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)
အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

အများသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၈၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ၊ (၂၄၀၀စတုရန်းေပ)ရှိသည့် 
ပါမစ်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသိဿဝင်း(ဘ)ဦးတင်ဝင်း[၁၂/ဒလန(ိုင်) 
၀၃၁၆၁၇]မှ ပါမစ်မူရင်းှင့်အတ ူအဆက်ဆက်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ် (၁-၇-
၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ဦးeာဏ်လင်းထွန်းထံမှ ဝယ်ယူထားခ့ဲပီး၊  ယေနအချန်ိအထိ ဦးသိဿဝင်း 
သာလ င် တရားဝင် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိသူြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍အဆိုပါ 
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူ ဦးသိဿဝင်း၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  
ေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက် 
ေနထိုင်ြခင်းှင့် အြခားမည်သည့်အေကာငး်အြခင်းရာကိစ ရပ်များအား ေဆာင်ရက ်
ခွင့မ်ြပပါေကာင်းှင့ ်တစ်စုတံစ်ရာြပလပ်ုခဲပ့ါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)
အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

အများသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေကတမုတလီမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၀၁၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ၊ (၂၄၀၀စတရုန်းေပ)
ရိှသည့ ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးလွမ်းေခါင်(ခ)မုတ်ဝါလွမ်းေခါင်(ဘ)
ဦးဒိင်ုလွမ်း[၁/မကန(ိင်ု)၁၂၆၁၅၈]မှ ပါမစ်မရူင်းှင့အ်တ ူအဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့် (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ဦးeာဏ်လင်းထွန်းထံမှ ဝယ်ယူထားခဲ့ပီး၊  
ယေနအချန်ိအထိ ဦးလွမ်းေခါင်(ခ)မုတ်ဝါလွမ်းေခါင်သာလ င် တရားဝင် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင် 
ထားရိှသြူဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလွမ်းေခါင်(ခ)မတ်ုဝါလွမ်းေခါင်၏ 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချ ေပါင်ံှေပးကမ်းြခင်း၊ 
အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်းှင့် အြခားမည ်
သည့်အေကာင်းအြခင်းရာကိစ ရပ်များအား ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပပါေကာင်းှင့ ်တစ်စုံ 
တစ်ရာြပလပ်ုခဲပ့ါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)ေဒ ဝင်းယုယုမိုး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၈၂)

အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၉၇၈၊ ၀၉-၉၇၅၅၄၇၈၄၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ မအူပင်မိနယ်၊ အိုင်ဝိုင်း 

ေကျးရာအုပ်စ ု(ငပိအိုင်ကွင်း)၊ ကွင်းအမှတ(်၈၈၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၁၃/၁၁)၊ 
ဧရိယာ(၀.၁၁၅၅)ဧက၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ေြမကွက(်ဦးစည်သူေမာင ်အမည် 
ေပါက်) ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လက်စအေဆာက်အဦ 
အားလုံးအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကို 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိပုါ ေြမအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အရကန်ကွက်ရန်ရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ဤ 
ေကညာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများှင့ ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အကယ်၍   ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါ 
ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ြပလပ်ုချပ်ဆိေုပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအးပိုင် (စ်/၂၂၇၆၀)ဦးေအးပိုင် (စ်/၂၂၇၆၀)

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

အခန်း (၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅) (၂)လမ်း (စီ)ဘေလာက်၊ အခန်း (၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅) (၂)လမ်း (စီ)ဘေလာက်၊ 
ယုဇနဥယျာ်မိေတာ် (၉၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် ယုဇနဥယျာ်မိေတာ် (၉၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၆၈၃၁၃၆၉၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းအမှတ(်၅၃၂ ဘီ၅)၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၆၇) 

အလျား 
၃၀၂'
၃၀၃' x အန ံ

၂၅၁'
၂၇၈'  ေြမဧရိယာ (၁.၈၁၆) ဧကအကျယ်အဝန်းရိှ   ဦးညီညီေဇာ ်[၁၂/အစန(ိုင)်၀၆၉၉၅၃]   အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်မှ ြပန်လည်ခွဲစိတ်ထားေသာ ေြမကွက်ငယ်အမှတ်(၁၈)၊ အလျား(၄၀)ေပ x အနံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တစ်ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အထက်ေဖာ်ြပပါ 
အမည်ေပါက်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မာမာလွင် [၇/ကကန(ိုင်)၀၃၀၉၈၈] မှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း (မူရင်း) များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ် 
တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၁၉)
အမှတ်(၂)၊ ၂-လ ာ၊ ဆရာထွန်းလင်း၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၃၈၂၂၇၅အမှတ်(၂)၊ ၂-လ ာ၊ ဆရာထွန်းလင်း၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၃၈၂၂၇၅



ဇူလိုင်   ၅၊    ၂၀၂၂

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၄)၊ (၉)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဧရိယာ (၀.၀၄၈)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ မမိေိအာင် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၉၆၂၃]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

လုိသူရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်မာေသာစာချပ် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင် (LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)

အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ၂၂ လမ်း၊ အမှတ်(၄၄၇/က) 

ဟုေခ တွင်ေသာ (၃)ထပ်ခွဲတိုက်၏ ပထမထပ် (မှန်ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ ေပ x 
၅၄ ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးအစုံအလင်ပါဝင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစား
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဖခင်၏အမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ဖခင်ကွယ်လွန် 
သွားေသာေကာင့ ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပ၍ ြပန်လည်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုလာသူများြဖစ်ကေသာ ဦးေဇာ်မင်းသက ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၄၈၄၁၂]၊ ေဒ ဇင်မာသက် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၇၈၈၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ 
က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့်  က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင် (LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)
အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ (ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်းှင့ ်

ေရ ြပည်ေအးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၁၂၉/၁၃၁ ရိှ တုိက်-A၊ အခန်းအမှတ်-၀၃၂၊ အကျယ် 
အဝန်း (၁၂၅၆) စတုရန်းေပရိှ (စမ်းေချာင်းအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ ေရ ြပည်ေအးရိပ်မွန်)၊ ေရ၊ 
မီးစုံကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိထား 
ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင်စုစုလ  င်ထံမ ှက န်မ ေဒ သန်းရှင် [၈/ရစက(ိုင်) 
၀၆၆၂၆၁]သည် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ 
မူရင်းအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က န်မထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းရှင် [၈/ရစက(ိုင်)၀၆၆၂၆၁]ေဒ သန်းရှင် [၈/ရစက(ိုင်)၀၆၆၂၆၁]
ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၂၁၅၀၇၂၃)ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၂၁၅၀၇၂၃)

(အမှတ်-၁၂၉/၁၃၁ ရှိ တိုက်-A၊ အခန်းအမှတ်-၀၇၂၊ (အမှတ်-၁၂၉/၁၃၁ ရှိ တိုက်-A၊ အခန်းအမှတ်-၀၇၂၊ 
စမ်းေချာင်းအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ ေရ ြပည်ေအးရိပ်မွန်)စမ်းေချာင်းအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ ေရ ြပည်ေအးရိပ်မွန)်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၇၀)၊ ဗိလ်ုချိ (၃) လမ်းဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ေဒ မိုမိုေဆွ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ေြမေပ ရှိ 

အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ပုိင်ဆုိင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး 

ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ကတိြပသူ ဦးစိုင်းဆိုင်တင ်[၁၃/တကန(ိုင်)၂၃၄၅၈၂]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး 

ေရာင်းချခွင့်မရိှေကာင်း ှင့် ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ ်

စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပပီး က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.RLL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.R

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇ဖုန်း-၀၉- ၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၇)၊ အကျယ်အဝန်းစတုရန်းေပ(၂၄၀၀) ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ(၁၈)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၇)ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးလှချမ်းေအး [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၃၃၀၂၉] အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ထားပီးေဒ တင်ဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၃၂၉၂၇]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  စာချပ်အမှတ် (၃၈၅၇/၂၀၁၃)အရ 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကာ  ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေရာင်း 
အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ ် (၈၅၃၇/၂၀၁၉)အရ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ ဦးညညီေီမာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၅၂၅၆]
ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ် တန်ဖုိးေငွ၏  စရန်ေငွ 
အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ ်
သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ မှတ်ပံုတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
Ph: ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph: ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ 
ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၀၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ကျန်ဖန်ုမင် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၆၀၄၉၃] အမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက်ထားပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၅၉၇၉/ 
၂၀၂၂) အရလည်းေကာင်း-
၂။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ဘရုင့် 
ေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅၀၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက ်
ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှအမ်ိအား မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ကျန်ဖန်ုမင် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၆၀၄၉၃] 
အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ထားပီး အမည်ေပါက်ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 
(၅၉၈၀/၂၀၂၂) အရလည်းေကာင်း-
 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့်အိမ်တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ြမမွန်ေဆွ[၅/ရဘန(ိုင်)၁၇၅၇၅၆]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့်အိမ် တန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃။Ph: ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိ၊     ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(L ၁၇/၆၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံး-

၂။ ရန်ကုန်မိ၊     ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊     ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(L ၁၇/၆၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံး-

 တိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ငွန်ိင်ုအီးယန်း[၅/ကလတ(ိင်ု)၀၁၄၇၇၆]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်(၂)ကွက်တန်ဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်(၂)ကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ မှတ်ပံုတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-  ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃။Ph-  ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇၇/ေအ)၊ 

၆/ေဝဘာဂီ၊ ဓမ သုခလမ်းှင့် ကံ့ေကာ်လမ်းေထာင့်၊ ေြမချပါမစ်အမျိးအစား၊ 
အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၃.၀၀)ဧကအကျယ်အဝန်းရှ ိဦးသက်ခိုင်[၁၄/ဟသတ 
(ိင်ု)၀၅၉၃၅၂]အမည်ေပါက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်မှ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို၎င်းမှ  အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
အပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ က န်မ ေဒ စမ်းသီတာ[၁၂/မဂဒ 
(ုိင်)၀၀၀၂၆၅]မှ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်းက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။               ေဒ စမ်းသီတာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၀၂၆၅]ေဒ စမ်းသီတာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၀၂၆၅]

အမှတ်(၂၀၅)၊ ပန်းချယ်ရီလမ်း၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။အမှတ်(၂၀၅)၊ ပန်းချယ်ရီလမ်း၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။
09-517673209-5176732

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာ 
ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- 
၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၅၉၉)၊ 
ဧရိယာ (၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးေမာင်ေဇာ် 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးမင်း 
လွင် (ဘ) ဦးေကျာ်သန်ိး [၁၁/မအန(ိင်ု) 
၀၂၀၉၃၂]မှ ေြမေပးမန်ိ၊ အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်၊ ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်၊ ဝန်ခံကတိ 
ြပချက်၊ ရပ်ကွက်၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊  အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်းမူရင်းများ   တင်ြပပီး 
ေြမငှားစာချပ်  ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့်    ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 
(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့ ်   သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တို င ်း ရပ ်က ွက ်အမ ှတ ် (၄၂ /တိုး ခ ျဲ ) ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ေြမကွက်တည ်

ေနရာအမှတ်(၁၃၆)၊  ချမ်းေြမ့သာယာ (၁)

လမ်း၊ (၄၂/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် (ဦးြမင့လ်  င် [၁၂/မဂတ 

(ိုင်)၀၄၁၁၀၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်တရားမံုး၊ တရားမကီး 

မ အမှတ်-၆/၂၀၂၁ တွင် တရားလို ေဒ ေဝ 

ေဝေအာင်မှ တရားပိင ်ဦးြမင့်လ  င် အေပ  

ပဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ု

မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ  စွဲဆိုခဲ့ြခင်းအေပ  

အမှတ်(၁၃၆) ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၀'x ၆၀') 

ေြမကွက်ထမှဲ မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်း 

ဘက်အြခမ်း (၂၀'x၆၀') ေြမကွက်ှင့  ်

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုအား မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစရန်  စရိတ်ှင့်တကွ 

အိင်ုဒကီရခီျမှတ်လိက်ုသည့ ်(၁၀-၃-၂၀၂၁)

ရက် ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်ဒီကရီှင့ ်ယင်း 

တရားုံး၏ တရားမဇာရမီ အမှတ်(၂၁/၂၀၂၁) 

အမိန်တိုတင်ြပ၍  တရား ံး ဦးြမင့်လ  င် 

ကိုယ်စား  တရားုံး  ဘီလစ်စာေရးကီး 

ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်မှ ဂရန်မူရင်း၊ တရားုံးအမိန်  

များှင့ ်ဘီလစ်ခန်စာတုိ တင်ြပ၍ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး (Portion) 

တင်ြပ၍ ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင ်

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်   ေမာင်မျိးသန်ေဇာ ်

[၁၂/ဒလန  (ိုင်)  ၀၆၃၂၉၁]၏ 
သေ  ဘာသား SID ကတ် ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်  ေတွရှိကအေကာင်း 
ကားပါရန်။

၀၉-၇၈၀၇၀၇၂၄၂၀၉-၇၈၀၇၀၇၂၄၂

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား 
သတိေပးေကညာချက်သတိေပးေကညာချက်

ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သီတာအေနာက် 
လမ်းတွင်တည်ရိှေသာ PEACE-EVER GREEN LAND COMPANY LIMITED   
၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်-

တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄၅၄၉/၂၀၂၂တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄၅၄၉/၂၀၂၂

PEACE-EVER GREEN LAND COMPANY LIMITED သည် ေဖာ်ြပပါ 
လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုကမု ဏ၏ီလပ်ုငန်းတဆံပ်ိ 
အြဖစ်သုံးစွဲရန ်ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ (၂၂-၆-၂၀၂၂)
ေနတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

PEACE-EVER GREEN LAND COMPANY LIMITED သည် “PEGL” 
PEACE-EVER GREEN LAND CO.LTD ဟူေသာ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် 
အမည်အမှတ်အသားကိ ု  ြမန်မာိင်ုငရိှံ    အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင် ေဆာက် 
လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ  လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ် 
ြခင်း၊  ေဆာက်လပ်ုပီးအေဆာက်အဦများေရာင်းချြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းှင့ ်
စပ်ဆက်ေသာလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ယင်းလပ်ုငန်းတဆံပ်ိအမှတ် 
အသားကို ပုံစံအမျိးမျိး၊ အေရာင်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိးြဖင့ ်
ဖိိှပ်၍လည်းေကာင်း၊ ုိက်ိှပ်၍လည်းေကာင်း၊ ကပ်ိှပ်၍ လည်းေကာင်း 
မဂ ဇင်း၊ ဗီွိင်ုး၊ ဆိင်ုးဘတ်ု၊  Letter Head, Internet, Facebook, Website, 
ဘေလာက်၊ ေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ တဆံပ်ိတုံး၊    ေငေွြပစာြဖတ်ပိင်ုး    
စသည်တိုအေပ တွင်   ပုံေဖာ်လျက် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းတွင် ြပလုပ်သုံးစွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ PEACE-EVER GREEN LAND COMPANY LIMITED 
တစ်ဦးတည်း၏အသုံးြပလျက်ရှိေသာ “PEGL” PEACE-EVER GREEN 
LAND  CO.LTD  ဟူေသာ  လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကိ ု
ကုမ ဏီ၏တရားဝင်ခွင့်ြပချက ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘ ဲအြခားမည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်ကမဆို၊     အဖွဲအစည်းကမဆိ ု တစိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ အလုံးစုံကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုံတူပုံမှားြပလုပ်ြခင်း၊ 
အတုြပလုပ်ြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်ြခင်း စသည့် တစ်နည်းနည်းြဖင့ ် 
တုပြပလုပ်သံုးစဲွပါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီမည်သည့်တရားံုးတွင်မဆုိ 
တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ ေကာင်းအရြဖစ်ေစ ထိေရာက်စွာ 
တရားစွဲဆို အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးလင်းဘုန်းြမတ် ေဒ ေကသီေကျာ် ဦးလင်းဘုန်းြမတ ် ေဒ ေကသီေကျာ်
 LL.B,D.IP.L, D.M.L LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L LL.B,D.IP.L, D.M.L LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၇၃၈၁) (စ်-၁၁၃၅၀) (စ်-၁၇၃၈၁) (စ်-၁၁၃၅၀)
 Ph-09-956666360, Ph-09-5506143, Ph-09-956666360, Ph-09-5506143,
      09-440010838          09-799487280      09-440010838          09-799487280

Glory and Growth legal Solution၊ အမှတ်-၃၉၀/ဘီ၊ Glory and Growth legal Solution၊ အမှတ်-၃၉၀/ဘီ၊ 
ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ ဒုတိယထပ်၊ အလုံလမ်းှင့် ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းေထာင့်၊ 

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရ(ိ၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၃၇) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၃) ထပ်ခွဲတိုက်မှ ေြမညီထပ ်(ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပခဲွ x ၄၇ေပ)ရိှ ေရ၊ မီး အစံုအလင် ပါဝင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် ယင်း 

တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခုိင်ြမင့်ြမတ် 

[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၀၄၅၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင် (LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁)

အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆ဖုန်း-၀၉- ၅၀၄၂၂၉၆

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်မိ ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင ်း) မိနယ်၊ ဒဂုံကိုယ်ပိုင  ်

အထက်တန်းေကျာင်း (DHS) Grade-2 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ (အဖ) 
ဦးသစ်လွင်ေဌး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၄၃၈၈၀]၏ သမီးြဖစ်သ ူမဆသုဒ ါေအာင် 
အား မဆုေဝေအာင်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မဆုေဝေအာင်မဆုေဝေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ 

ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(၁၃) ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇/၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်-)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၃)ဟု 

မှတ်သားတည်ရိှသည့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ထပ် 

တိုက်အပါအဝင် ယင်းေြမှင့် အေဆာက်အဦတိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း [၁၃/တကန(ိုင်)၁၁၆၅၃၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအား ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်၍ ယင်း 

ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦတို၏ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့မ်ျားအေပ  အြခားသက်ဆိင်ုသ ူ

များအေနြဖင့် ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဆုံးခန်းတိုင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလင်းဇာနည် (စ်-၈၄၁၂) ဦးလင်းဇာနည် (စ်-၈၄၁၂) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၂-အက်ဖ်)၊ (၅၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂-အက်ဖ်)၊ (၅၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၃၄၅၆၆၊ ၀၉-၄၃၁၁၃၆၄၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၃၄၅၆၆၊ ၀၉-၄၃၁၁၃၆၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ 

ေအးရပ်ိသာ (၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၁၀)၊ (အလျား ၄၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ) အကျယ် ေအးရိပ်သာ (၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၁၀)၊ (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) အကျယ် 
အဝန်းရိှေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေရမီးပါဝင်ေသာ RC ှစ်ထပ်တိက်ုအပါအဝင် အဝန်းရိှေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေရမီးပါဝင်ေသာ RC ှစ်ထပ်တိက်ုအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိုအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိေြမစာရင်းတွင ်
ေဒ ေအးေအးေဌး [၆/လလန(ိင်ု)၀၄၃၈၈၅]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀) ေဒ ေအးေအးေဌး [၆/လလန(ိင်ု)၀၄၃၈၈၅]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီးဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး တရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေဒ ေအးေအးေဌးေဒ ေအးေအးေဌး 
မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယ ူ
ရန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၃၁)၊ (အလျား ၄၀ ေပx အနံ 

၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်မိုး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၈၃၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍   ရန်ကုန်မိရာှင့ ်
အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေြမချပါမစ်၌ ေဒ တင်လ  င် (KGN-၀၀၀၃၉၁)[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၂၃၆၃၀]အမည်ေပါက်ပီး၊ ၎င်းထံမှ  ေရာင်းသူ 
များြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းထွန်း[၁၂/သလန(ိုင်)၀၃၁၂၇၅]၊ ေဒ အိမွန်ေအာင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၀၇၅၆]ှင့် ေဒ ေရ စုစံ[၁၂/တမန(ိုင်) 
၁၀၄၀၉၅]တုိမှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း 
ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ် 
ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၆)၊ (အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ ပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ကီး၏ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာေြမကွက်အနက်မှ ေြမကွက်ကို မျက်ှာမူ၍ကည့်ေသာ် 
(ညာ)ြခမ်း၊ (အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)
မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ချယ်ရီလမ်း၊ အမှတ်(၄၃၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍  
ရန်ကုန်မိရာှင့် အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေြမချပါမစ်၌ ဦးဆန်နီ(AB-၀၃၈၈၆၂)အမည်ေပါက်ပီး၊ ၎င်းထံမှ  ေရာင်းသူ ဦးေကျာ်ွန် 
[၁၄/ဇလန(ိင်ု)၁၂၂၃၃၀]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းှင့ ်စမီခံန် ခဲွ 
ခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမတ်သူဇာြမင့်[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၅၄၈၅]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုး 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤပါမစ်ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B, D.B.L, D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(ဒဂုံ-၁၀၅)၊ ေြမကွက်အမှတ-်[၆၅၉ (ခ)]  အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)၊ ဦးြမေအး[၁၂/

မဂတ(ုိင်)၀၄၃၇၄၉] အမည်ေပါက် (ပါမစ်)ေြမကွက်ကုိ အဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် 

ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၊ စီမံခန်ခွဲ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခ ံ

ကတိြပေြပာဆိုသူြဖစ်ေသာ ဦးရဲေဖာ်သန်း[၁၁/ပတန(ိုင်)၀၁၈၇၆၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဖွားြမင့[်၃/ပကန(ိုင်)၀၀၂၃၈၉]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူ

ရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက ်

လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများ ယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူများမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်းေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)

အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ ဗိလ်ုချပ်ရာသစ်၊ နယ်ေြမ(၁၅)၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ 

အမှတ်(၅၀)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အလျား၆၈ေပ ၅လက်မxအန(ံအေရှ ၁၆.၇၊ အလယ်၁၅.၈၊ 

အလယ် ၁၃၊ အေနာက်-၁၀.၇ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

ဦးေအာင်ဘိုဘို (ဘ)ဦးြမင့်ေအာင်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၈၅၉၈]မှ တရားဝင် လက်ရှိ 

ပုိင်ဆုိင်သည်ဟု အဆုိြပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ယင်းအိမ် ခံေြမှင့် ပတ်သက်ပီး 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်း 

အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ ေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာစန်းေဒ သီတာစန်း

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၆/၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၀၆/၁၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၆၈၈၊ ၀၉-၇၉၁၆၇၀၄၃၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၆၈၈၊ ၀၉-၇၉၁၆၇၀၄၃၇

ဦးထက်လွင်ဦးှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းဦးထက်လွင်ဦးှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အမှတ်(၁၀၁၄)၊ စွယ်ေတာ်ပါတ်လမ်း၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်ေန ေဒ ခင်သူဇာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ေအာက်ပါအတိုင်း  ေကညာ 

အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်၊ အပုိင်း(၃)၊ သဇင်လမ်း၊ 

အမှတ်-၅၈၉ ရှိ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)ရှိ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင် 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်မှာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သူဇာှင့ ်

၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးထက်လွင်ဦးတိုှစ်ဦးအမည်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့ ်ေြမှင့် 

အမ်ိြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိအား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသည့အ်ချန်ိက ၎င်းတိုှစ်ဦးပိင်ု 

ေငွြဖင့် ဝယ်ယူရန် မလုံေလာက်သြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးစံတင်ပိုင ်

ေငကွျပ်(၁၁၉) သန်ိးအား ေချးငှားဝယ်ယခူဲရ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအမ်ိ၏ ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာချပ်စာတမ်းများအား ဦးထက်လွင်ဦးမှပင် ထိန်းသိမ်းထားခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါတွင် 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်သူဇာှင့် ဦးထက်လွင်ဦးတိုမှာ စိတ်သေဘာထားမတိုက်ဆိုင ်

မ များေကာင့ ်ကွာရှင်းြပတ်စဲကရန်ှင့ ်အဆိပုါေြမှင့အ်မ်ိအားေရာင်းချ၍ ဦးစတံင်သို 

ေပးဆပ်ရန်ရှိသည့ ်ေငွကျပ် (၁၁၉) သိန်းအား ေပးဆပ်ပီး ကျန်ေငွအား အညီအမ  

ခွဲေပးပါရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ေတာင်းဆိုထားဆဲြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအိမ် ခံေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ ဦးထက်လွင်ဦးမှ ၎င်း 

တစ်ဦးတည်းသေဘာဆ ှင့ ်ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 

လ ဲေြပာင်းြခင်း စသည့် မည်သည့်ြပလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမ  ြပလုပ်ရန် ခွင့်ြပမည်မဟုတ ်

ေကာင်းှင့ ် ထိုအိမ် ခံေြမအား တစ်နည်းနည်းှင့ ် လက်ခံရရှိထားပါကလည်း 

မိမိတိုတာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း ဦးထက်လွင်ဦးှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ေဒ ခင်သူဇာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ခင်သူဇာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမတ်ြမတ်သိမ်း (LL.B)  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် (LL.B)ေဒ ြမတ်ြမတ်သိမ်း (LL.B)  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၃၇၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၈၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၃၇၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၈၁၂)

အမှတ်-၄၁၄၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊  အမှတ်-၁၆၇၈ (ခ)၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊အမှတ်-၄၁၄၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊  အမှတ်-၁၆၇၈ (ခ)၊ နတ်သ င်ေနာင်လမ်း၊

(၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ် (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)(၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ် (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)

ရန်ကုန်မိ။   မိနယ် ၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။   မိနယ် ၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-421155988  Ph:09-450017846Ph:09-421155988  Ph:09-450017846

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န ်ေတာ်  မိုး ြပည့ ် ဖိး  (CDC-

111088) ၏ သေ  ဘာသား SID ကတ် 

(MS009155) ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-453272712ဖုန်း-09-453272712

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ
(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၉၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၉

မချမ်းေြမ့ြမတ်ိုး  ှင့်  ၁။ ေမာင်စည်သူလွင်
    ၂။ ဦးေအာင်ဝင်း
    ၃။ ေဒ စ ာဝင်း
(တရားလို)    (တရားပိင်များ)(တရားလို)    (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လ 

ပန်း ခလံမ်း၊ (၃)လ ာ(ညာဘက်)၊ အမှတ်-၂၃၁ ေန ေမာင်စည်သလွူင်(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု "မဟာေရ (၇)ကျပ်သားှင့ ်လက်ဖဲွရေရ  (၁)ကျပ်သား၊ 
စုစုေပါင်း (၈)ကျပ်သားရလိုမ   (သိုမဟုတ်)  မဟာေရ (၇)ကျပ်သားှင့ ်လက်ဖွဲရေရ  
(၁)ကျပ်သား၊ စုစုေပါင်း(၈)ကျပ်သားကုိ ကာလေပါက်ေဈး ေငွကျပ်(၁၆၀၀၀၀၀၀)(ကျပ်သိန်း 
တစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်တိတ)ိှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ(်၁၄၀၀၀၀၀၀)(ကျပ်သိန်းတစ်ရာ ့
ေလးဆယ်တိတ)ိှင့် စုစုေပါင်းေငွကျပ(်၃၀၀၀၀၀၀၀)(ကျပ်သိန်းသုံးရာတိတ)ိရလိုမ " 
ရလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ ်
ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊   ဇလူိင်ုလ ၁၈ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု 
၆ ရက်ေန) မွန်းမတည့(်၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ု
ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင ်
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပး 
လမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့အ်မ ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်စာရက်စာတမ်း 
များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့် 
အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ ်သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 
လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မ ီေလးရက်က တင်သွင်း 
ရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                           (ြမင့်စိုး)                                                                           (ြမင့်စိုး)
                                                             ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)                                                             ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံး

အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်အစားထိုးထုတ်ေပးရန်အတွက် အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်အစားထိုးထုတ်ေပးရန်အတွက ်
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေဆာက်လပ်ုေရး၊ အမ်ိရာှင့ ်အေြခခအံေဆာက်အအု ံဖံွဖိးေရးဘဏ် အများှင့သ်က်ဆိင်ု 
ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်တွင် အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ ် (No.000056) ြဖင့် အစု 
ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားေသာ ဦးမင်းသန်  [ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် - ၉/အမဇ 
(ိင်ု)၀၀၃၆၂၅] သည် အစရှုယ်ယာသက်ေသခလံက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သတင်းစာတွင် 
ေကာ်ြငာထည့်သွင်း၍  ရှာေဖွခဲ့ေသာ်လည်း  ြပန်လည်မေတွရှိေတာ့ပါေကာင်း၊  အဆိုပါ 
ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အ ပ်အရှင်းတစ်စံု 
တစ်ရာ ြဖစ်ေပ လာပါက ၎င်းတွင်သာ တာဝန်ရိှပါေကာင်းတိုကိ ုတင်ြပထားေသာေလ ာက်လ ာ 
ှင့တ်ကွ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက် 
စသည်တို တင်ြပ၍ အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ ်အစားထိုးထုတ်ေပးပါရန ်ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဘဏ်၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ
ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ်ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ်

အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက် အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက် 
အမှတ် (၆၀)၊ ေရ တိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၆၀)၊ ေရ တိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓရိာဇ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၆)တွင် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထား ေသာ Great Ever Co.,Ltd (Registration 

No.115470728)၏ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း ခံရေသာ ဦးညီညီေထွး(ဘ) ဦးစံေရ  [၁၂/

ကမန(ိုင်)၀၆၃၄၇၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုမ ဏီ၏ အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှာ ြပည်ပအလုပ်

အကိုင်အကျိးေဆာင်လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး   ၎င်းလုပ်ငန်း၏   အဓိကတာဝန်ရှိသူှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာ ကုမ ဏီ၏အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသက ်

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ေအးေအးသက်၏ ခွင့ြ်ပချက်မရဘ ဲကမု ဏြီပင်ပတွင် 

ေဆာင်ရက်ေသာ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကိမု  

ကုမ ဏီအေနြဖင့် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ကုမ ဏီှင့်ချတ်ိ 

ဆက်ေဆာင်ရက်လိုပါက အထက်ပါကုမ ဏီုံးခန်းသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၅၁၂၂၆၅၉၊ ၀၉-၆၉၀၉၀၃၀၉၅၊ ၀၉-၄၄၃၃၉၉၃၁၃ 

တိုသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အြခားေသာ အဆက်အသွယ် 

များမှတစ်ဆင့ ်  ယခင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ   ကိစ ရပ်များကိုြဖစ်ေစ၊  ေနာင်အခါ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်မည့ ်ကိစ ရပ်များကိုြဖစ်ေစ ကုမ ဏီအေနြဖင့် တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ထိုြပင် ကုမ ဏီြပင်ပ၌ ကုမ ဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို အများအြမင်တွင ်

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန် တပု၍ လပ်ုငန်း လက်ခေံဆာင်ရက်မ  ြပလပ်ုသမူျား 

ကို ေတွရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးမင်းသက်ဇင် (LL.B) ေဒ မျိးမမစိုး(LL.B) ဦးမင်းသက်ဇင ်(LL.B) ေဒ မျိးမမစိုး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၁၁၇၇၄) (စ်-၄၅၁၇၃) (စ်-၁၁၇၇၄) (စ်-၄၅၁၇၃)

တိုက်အမှတ်-၂၁၆၊ အခန်း-၂၂(၃-လ ာ)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်-၂၁၆၊ အခန်း-၂၂(၃-လ ာ)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၇၅၁၁ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၇၅၁၁

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၄၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ေကျာက်စိမ်း လမ်းမကီးှင့် ေကျာက်စိမ်း(၈)လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၄၄၊ ေကျာက်စိမ်း လမ်းမကီးှင့ ်ေကျာက်စိမ်း(၈)

လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၇၃(ခ)၊ အိမ်အမှတ်-၆၁ ဟုေခ တွင်ေသာ လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၇၃(ခ)၊ အိမ်အမှတ်-၆၁ ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇၅)ဧက အကျယ်ရှိ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇၅)ဧက အကျယ်ရှိ 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

တစ်ထပ်အိမ်အား ဦးခင်ဝင်း(ဘ) ဦးခင်ေမာင် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၆၄၉၈]ှင့် 

ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း (ဘ) ဦးေဖကည် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၆၄၉၉]တိုမှ တရားဝင ်

အမည်ေပါက်ပီး လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်း 

ေြပာဆိုချက်အရ အဆိုပါေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို စရန်အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ ်

ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း မရူင်းအေထာက် 

အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းေနေကျာ် 

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၇၀)

အမှတ်(၈၉၇)၊ ဗိုလ်လင်းယုန်လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၈၉၇)၊ ဗိုလ်လင်းယုန်လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၁၆၃၈၅ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၁၆၃၈၅

အမည်ေြပာင်းြခင်းအမည်ေြပာင်းြခင်း
အ.ထ.က(၁) ဒဂုံမိသစ်ေြမာက ်

ပုိင်းမိနယ်၊ Grade-9 (B) မှ ေမာင်သုတ 

ေအာင်ကို ေမာင်ထွန်းလင်းေအာင်ဟ ု

ေခ ဆိုကပါရန်။

ေမာင်ထွန်းလင်းေအာင်ေမာင်ထွန်းလင်းေအာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊  ကမာရတ်မိနယ်၊  (၅)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ် (၅၈၃)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 

၁၂၁၂ ေပx အနံ ၅၀ေပ) ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကို လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၅၈၉၄] ထမှံ 
ဝယ်ယူရန် က ်ုပ် ဦးစိုင်းေအာင်ချံ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၅၈၂၃]မှ 
စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းေအာင်ချံ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၅၈၂၃]ဦးစိုင်းေအာင်ချ ံ[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၅၈၂၃]
Ph: 09-5079178Ph: 09-5079178

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
“ရန်ကုန်မိ၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 

ပလုေဲဂဟာလမ်းှင့ ်ရတနာမိင်လမ်းေထာင့၊် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)၊ 
ပထမထပ်(မှန်ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၄x၃၆)ရှိ တိုက်ခန်း(မှန်ခန်း)
ေရမီးအြပည့်အစုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုကို 
တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ေဆွမာေအး[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၀၃၇၁၇]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေနာ်ေအမီ [၁၃/တကန(ိုင်)၁၈၀၀၅၀]
(၎င်း၏ကိုယ်စား ေဒ ြဖြပာြမင့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၀၅၉]တိုသည် 
တိုက်ခန်း၏တန်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား(၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်
တိက်ုခန်း(မှန်ခန်း)ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့်      က ်ုပ်ထံသို(ုံးချနိ်အတွင်း)ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို တရားဝင်အပီးတိုင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅)ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်-၁၂၆၊ (ပ)ထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၂၆၊ (ပ)ထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၉၆၀၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၉၆၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ြမေလးလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ် (၁၇၁၂)၊ ေြမညီထပ(်ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၅ေပx 

အနံ ၅၅ေပ) ရှိေရမီးစုံတိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးလှေရ  [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၀၈၃၆၄] ထမှံ က ု်ပ် 

၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှအပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစ ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အားဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစည်သူဝင်း (LL.B)ဦးစည်သူဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၇၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၇၃၄)

အမှတ်(၆၄၀/ခ)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၄၀/ခ)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၉၀၉၁ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၉၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀+၂၁(ေဝဇယ ာအိမ်ရာ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၁၃၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၃၇)၊ ရပ်ိသာ(၂)လမ်း၊ ေဝဇယ ာ 
အိမ်ရာ၊  ဦးသန်းေဌး[၆/မအရ(ိုင်)၀၃၁၄၆၉]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးသန်းေဌးသည် (၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်
၎င်း၏ (ဇနီး)ြဖစ်သူ ေဒ လွင်လွင်မုိး(ခ) မဘိစ[ူ၆/မအရ(ိုင)်၀၄၁၃၇၀]က ၎င်းသာလ င် 
တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊  ၎င်းတစ်ဦးတည်းကသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေကာင်း၊ 
ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်(၃/၁၂၃/၂၀၂၂) (၁-၄-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုကိ ုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အပိုင်ေပး 
စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိင်ုအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆကီန်ုးလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၅/၇)၊ အခန်းအမှတ်-၂၃၊ ၆လ ာ(ဘ)ီအကျယ်အဝန်း(၁၅ေပx ၅၅ေပ)
ရှိေသာ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုကို ယခုလက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ  ဦးeာဏ် 
လင်းေအာင်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၀၆၁၇]ထမှံ က န်မ ေဒ စိုးမိုးြမင့[်၁၂/လမတ(ိင်ု) 
၀၃၀၉၄]က အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း 
တိကျ ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက န်မ ေဒ စိုးမိုးြမင့်ထံသို 
ကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါ က အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စိုးမိုးြမင့်ေဒ စိုးမိုးြမင့်
ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၀၀၁၇၆၇ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၀၀၁၇၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ွယ်နီ(TGKN-034320)ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ထ/၄၃)၊ 

ေအာင်ေဇယျ(၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၇၀/က)ဟေုခ ေသာ မိရာှင့ ်အိုးအမ်ိ 

ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ခွင့ြ်ပမန်ိရရိှသ ူဦးအန်ုးြမင့အ်မည်ေပါက်(၂၀x၆၀)ေပ အကျယ် 

ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား အိမ် ခံေြမအား ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ဝန်ခံသူ ဦးမျိးသီဟ[၁၂/

ဗတထ(ိုင်)၀၃၅၂၅၉]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။

အဆိုပါအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား   ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အဆိုပါအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ အား အပီးတိုင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေငွစိုး(LL.B)ဦးေငွစိုး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၆၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၆၀)

၂၂၇၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။၂၂၇၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၁၉၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၇၁၉၉
ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ြမင့်ေမာင်ေမာင် [၁၂/လကန 

(ိုင်)၁၇၄၀၄၀] ၏ Passport သည် 
ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှ 
ပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သုိ ဆက်သွယ် 
ေပးပါရန်-

ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၈၈၁ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၁၅၇၈၈၁

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဆူပါသရား[၁/မကန 

(ိုင်)၂၂၀၀၈၁]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၁၃၂၀၀၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၁၃၂၀၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်သန်းေဇာ်ေထွး[၁/

မကန(ိုင်)၂၁၈၈၅၅]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ ်

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်အာရ်ဂ န်း[၁/ဝမန 

(ိင်ု)၁၁၃၉၅၉]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊  သဲက န်းကွက်သစ် 

ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၂/
သဲက န်းအေနာက်ရပ်၊        ေြမဧရိယာ 
(၀. ၁၁၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥသ-၂၀၈၁)၊ 
ေဒ သန်းသန်းေဝ  (ဘ)ဦးခင်သန်း 
အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှား  စာချပ် 
ေြမကွက်ကို ေဒ ေအးငိမ်းချမ်းသာ[၁၂/
ဒလန(ိုင်)၀၄၇၉၁၇](ဘ)ဦးသာဗန်းမှ 
ေနြပည်ေတာ်၊     စာချပ်စာတမ်းမှတ် 
ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 
အမှတ်-၂၄၇၁/၂၀၂၂ (၁၆-၆-၂၀၂၂)တင်ြပ၍ 
ဦးေအာင်ိင်ုဝင်း[၈/ရစက(ိင်ု)၀၉၅၆၇၀]
(ဘ)ဦးတိုး၊ ေဒ သီသီစန်း[၁၂/သကတ 
(ုိင်)၀၄၀၈၄၀](ဘ)ဦးတင်ေရ အမည်ြဖင့် 
မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို
ရန် ေြမပု/ံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာပါြဖင့်    ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့်   တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထား  ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် 
အညီ ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့  ်
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မဂ  လာဒုံ မိနယ်၊ အ.ထ.ကခွဲ ၊ 

အလက(၁၂)၊ Grade-5(A)အတန်းမှ 

မခင်သဒ ါထက်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေမာင်ေမာင်သန်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၂၁၉၄၄၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်မ မေဟလင်းလက်ိုင်ဦး [၁၂/

လမတ(ိုင်)၀၃၉၂၉၈]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၂၉၈၇၉၄၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၂၉၈၇၉၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပဗု သရီိမိ၊ ေညာင်ပင်ကီးစကွုက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/ 

ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ ေြမဧရိယာ(  )ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၂၄)၊ ေဒ ခင်ွန်  

အဖအမည် ဦးေအာင်လှ[၉/ပမန(ိုင်)၀၅၂၉၁၅]၊ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို 

ဦးေအာင်ဘိုဘို၊ အဖအမည် ဦးရဲစိန်[၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၈၀၂၈၈] ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ ေြမ

ကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူတရားံုးကျမ်းကျန်ိမူရင်း၊ ှစ်ဦး 

သေဘာတကူတဝိန်ခခံျက်မရူင်း၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်း 

ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ် 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာ 

ချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ေြမငှား 

စာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

                                                   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀) ဧကရှိ ဦးစည်သူေအာင်ခိုင ်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၁၃၇၀] 

အဖအမည် ဦးပတ်ထရစ်န(ီခ)ေအာင်ခိင်ု အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက် 

အမှတ် (ပ-၂၀၂၆၉) ကုိ ေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ် ၂၁၆၆/၂၀၂၂(၃၁-၅-၂၀၂၂)ြဖင့ ် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူး 

ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာရရိှထားသူ ဦးဖိးြမင့်တင် [၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၀၉၄၄] အဖအမည် 

ဦးွန်တင်မှ ဦးွန်တင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၄၈၅၆]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ် ချပ်ဆိရုန်အတွက် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ု 

သည်။                                                     မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀) ဧကရှိ ဦးထွန်းလင်းကည ်[၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၀၀၈၅၀]၊ 

အဖအမည် ဦးခင်ေမာင်ကည် အမည်ေပါက်   ှစ် (၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ် 

(ပ-၂၀၀၅၉) ကိ ုရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ် ၄၉၃၂/၂၀၂၂ (၂၄-၃-၂၀၂၂) ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် 

လ စဲာရရိှထားသူ ဦးေကျာ်ဝဏ ဟန် [၅/ကလထ(ုိင်)၂၄၃၄၅၄] အဖအမည် ဦးတင်ေမာင်လှ 

မှ ဦးွန်တင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၁၄၈၅၆]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ  မရိှပါက ဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက်ု 

သည်။                                                     မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂/ုံးရပ်၊ မဂ  လာဒပီ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ (၀.၁၁၀)ဧကရိှ ေြမကွက်အမှတ် (ပ-၂၀၀၆၀)၏ ေြမချပါမစ် 

(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်   ေြမကွက်အမည်ေပါက ်  ဦးမျိးခိုင်ဝင်း 

[၈/ရစက(ိုင်)၁၂၁၃၇၉] အဖအမည် ဦးဝင်းေမာင်မှ ေြမချပါမစ်(စလစ်) 

မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆံုးေကာင်း တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်

ေရးမှးှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက် 

ပါသည့်ရက်မှစ၍    (၃၀)ရက်အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် 

အည ီေြမချပါမစ်(စလစ်)မတိ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊   ေြမကွက ်
အမှတ်-(၇၈၆)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်- ၇၈၆၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပတ ြမား (၂)
လမ်း၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်၊ ဦးစံသိန်း (AD-
050638) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဦးစံသိန်း (AD-050 
638) ခင်ပွန်း (၁၅-၁၁-၁၉၉၆) ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ သန်းေဌး 
[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၆၄၀၂၅]မှ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ
၏ ေသစာရင်း၊ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင် 
ဇနီးြဖစ်ေကာင်း၊     ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်အမ်ိေထာင်စ ု
လူဦးေရစာရင်းတင်ြပပီး ပုိင်ဆုိင်/အေရာင်း 
ေြမပုံေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်း 
မှတ်ချက်ရှိ ၂၀၁၄ခုှစ်တွင် (၂၀'x၆၀') 
အား အရပ်ကတိြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒ သန်း 
သန်းမူမှ ကန်ကွက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
ဝင်စာအမှတ်-၁၈၇၆/၁-၃-၂၀၂၂ ြဖင့ ်
ေဒ သန်းသန်းမူမှ ကန်ကွက်စာုပ်သိမ်း 
တင်ြပလာြခင်းအား Tမှတ်သားပီး၊ ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ (၂)ထပ်အတ်ုညပ် (၁)လုံးတွင် 
ကိုယ်တိုင်ေနပီး (၁)ထပ် သွပ်မိုးပျ်ကာ 
(၁)လုံးတွင် လူမေနေသာ့ဖွင့်ြပပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ သန်းေဌးမှ ှစ်(၆၀) ဂရန် 
မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုအေရာင်း ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်ေပးမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဂီသာ [၁/မကန(ုိင်)၂၄၅ 

၂၇၁]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်  ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ လွင်တီ (ခ) လိမ်ထီ [၅/

အတန(ိုင်)၀၄၈၅၆၇]၏ ပတ်စ်ပို 

နပံါတ် (မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့် ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။           ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၄၂၈၇၄၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၄၂၈၇၄၄

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးထီဆန်းဖုန်ဆားရ် 

[၁/ပတအ(ုိင်)၀၀၀၁၁၉] ၏ ပတ်စ်ပုိ 

နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့် ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။                ဖန်ုး-၀၉-၉၄၁၂၇၃၄၈၃ ဖန်ုး-၀၉-၉၄၁၂၇၃၄၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
ေဒ မမိခိိင်ု [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၇၄၁၄၉] အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိင်ု၊ ကန်ုးြမင့ ်

ရိပ်သာ၊ သံလွင်သစ်ခွဥယျာ်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၂/က၆/၂-A) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၇-သမိုင်း)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၂/က၆/၂-A)၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၃) ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ (အိမ်ရာေြမ) အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေဆာက်လုပ်ဆဲ 
(၃)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ (၁)လုံး၊ (၂)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ(၁)လုံး စစုေုပါင်းအေဆာက်အဦ (၂)လုံးအပါအဝင် ဆက် ယ်တွယ်ကပ် 
လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပရ်ပတုိ်အား မိမိမှ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်၍ လက်ဝယ်ထားကာ ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အေထွး 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိပီး က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသုိ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မိတ် ေဆွမှ ဝယ်ယူသည့်အတွက် 
ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူ ေဒ မိမိခုိင်ထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပိုင်ေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသုိံ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့် ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)
အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကတမုာ 

လာရိပ်သာ၊ ပါရမီလမ်း၊ အကွက်အမှတ်-၆၈(က)၊ အလျား၆၀'xအနံ၂၀'ရှိ 
ေြမကွက်အား ဦးအိုက်ထွန်း(ဘ)ဦးချင်းရန် [၉/မနမ(ိုင်)၀၈၇၉၇၅]ထံမှ 
က န်မေဒ ကည်ကည်စန်းက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်က န်မထလံာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဆက်လက်အတည်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

ေဒ ကည်ကည်စန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၁၄၉၀]ေဒ ကည်ကည်စန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၁၄၉၀]
အမှတ်(၄)၊ မာလာမိင်(၉)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၄)၊ မာလာမိင(်၉)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၈၀၇၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၈၀၇၅

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈ (သံဒင်း)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၈ (သံဒင်း)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၄၁၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၁၉/၄၈ ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၃၄၁၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၁၉/၄၈ ရပ်ကွက်၊ 

ေရ သဇင်လမ်း(ေငွပုလဲ)၊ အမှတ်-၁၃၄၁၊ ဧရိယာ (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေရ သဇင်လမ်း(ေငွပုလဲ)၊ အမှတ်-၁၃၄၁၊ ဧရိယာ (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ 
ဦးေကျာ်စိန်(ဘ) ဦးထွန်းသာ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၃၀၂၈]ဦးေကျာ်စိန်(ဘ) ဦးထွန်းသာ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၃၀၂၈]

အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေရ၊ မီးအစုံ တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ေရ၊ မီးအစုံ တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တိုကိ ုဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ရိှလက်ဝယ်ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုထားပီး အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ကျင်စန်းဲွ (ဘ) ဦးေအာင်သန်း 
[၁၄/အမန(ိင်ု)၀၃၀၁၃၉] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေလးိင်ု 
[၈/ဆပဝ(ုိင်)၀၈၇၁၂၉]+၁ တုိက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အေပ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို 
သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု စာချပ် 
စာတမ်း ပိင်ုဆိင်ုမ မရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့တုိ်င် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးရန်ိုင်ဦးစိုးရန်ိုင်

LL.BLL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

စ်-၁၄၈၃၈ (၃၁-၇-၂၀၁၈)စ်-၁၄၈၃၈ (၃၁-၇-၂၀၁၈)
အမှတ်(၁၂/က)၊ ေြမညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂/က)၊ ေြမညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph: 01-521236, 09-428177487, 09-795128994ရန်ကုန်မိ။  Ph: 01-521236, 09-428177487, 09-795128994

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေသာ်ကလမ်း၊ အမှတ် 

(၉၇၉/ခ)၊ (3rd, Unit-F) မနီကွီန်ဒိ ုတိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်များြဖစ်သ ူဦးမျိးသက်ဦး 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် -[၅/ကလတ(ုိင်)၀၅၂၉၇၇]၊ ေဒ ေအးေအးြမင့် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-[၁၂/

ဒဂန(ိင်ု)၀၃၁၉၂၀]ကိင်ုေဆာင်သတူိုမှ ယင်းမနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အခွင့်အေရး အရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်

ရိှေကာင်း အဆိြုပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ အသိူဖိး 

[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၅၂၁၅၀]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မူရင်း) များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက ်

မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ချိညိမ်းဦးေအာင်ချိညိမ်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၅၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၂၅၄)

ဖုန်း-၀၉- ၄၀၃၄၂၅၃၆၆ဖုန်း-၀၉- ၄၀၃၄၂၅၃၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊ 

ြမသရီ(ိ၂)လမ်း၊ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၃)၊ ဦးေကျာ်ေအးအမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက် 
(မိတ ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရ 
ေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ုုေအာင်[၁၄/ငပတ(ုိင်)၁၇၇၁၂၆]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၉၈၃၃]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထ ံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။    သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
 ဦးြပည့်ဖိးသူ(LL.B) ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးသ(ူLL.B) ေဒ ရည်မွန်ထူး(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)
အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မေဟာ်သဓာ(၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၄/က)ဟုေခ တွင်ေသာ    (အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)
ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးသန်းေအာင် 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၇၃၅၇]မှ ပါမစ်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ထိုေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေရ ကာဦး(CO-၀၀၂၇၀၁)ထံသို 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပီးစရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယခုေကညာပါသည့်ေနမှစ၍    
(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ ေနရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေရ ကာဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေရ ကာဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိအိမွန်(LL.B,C.B.L)ေဒ အိအိမွန်(LL.B,C.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၁၈/၁-၁၀-၂၀၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၁၈/၁-၁၀-၂၀၁၂)
၉/ ၂/ ၇၀၀(က/ခ)၊ မဟာမိင်လမ်း၊ ပန်း ခံ(၁)၊ ေရ ြပည်သာ၉/ ၂/ ၇၀၀(က/ခ)၊ မဟာမိင်လမ်း၊ ပန်း ခံ(၁)၊ ေရ ြပည်သာ

Ph:-09-420229028Ph:-09-420229028

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၄)၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(စက်မ ဇုန်)၊ စက်မ ပတ်လမ်းှင့် အင်းေတာ်လမ်းေထာင့်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်စက်မ ဇုန်)၊ စက်မ ပတ်လမ်းှင့် အင်းေတာ်လမ်းေထာင့်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိေသာ ေြမကွက်အမှတ(်၂၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိေသာ 
ဦးတင်ဦး(YSE-047243)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ဦးတင်ဦး(YSE-047243)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးအား အမည်ေပါက်ကွယ်လွန်၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သ ူသားသမီးများ 
ြဖစ်ကေသာ ယခုေရာင်းချသူများြဖစ်ကသည့် (၁)ေဒ ခိုင်ေဆွဦး [၇/ရတရ 
(ိုင်)၀၉၉၈၂၁]၊ (၂)ေဒ ခိုင်ဇာဦး[၇/ရတရ(ိုင်)၀၇၈၀၀၄၊ (၃)ဦးဇာနည်ဦး[၇/
ရတရ(ုိင်)၀၉၅၈၁၇]တို မှ ပုိင်ဆုိင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်ေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးငိမ်းမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျန်အေမဆွိင်ုများရိှပါက 
လည်းေကာင်း၊ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ု လုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်
ယေနေကညာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေဒ ကျင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၂၂၈၄]အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်း 

မိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်/အေရှရပ်ကွက်၊ မှန်ရေဝလမ်း၊ အမှတ်(၂၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅-စီဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၉၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၁၈)ဧက၊ 
အကျယ်အဝနး်(အလျား၂၀ေပx အနံ၄၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငာှးဂရန်ေြမ အမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့် ပျ်ေထာင်အိမ်(၁)လံုးအပါအဝင် ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့ ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇(၂)အရ အေမွထိန်း 
လက်မှတ်စာရရိှထားသူများြဖစ်ကသည့် ဦးထွန်းေနဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင)်၀၄၈၁၀၇]ှင့် 
ေဒ ခင်ြမရ[ီ၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၂၀၃၄]တိုမှ စမီခံန် ခဲွခွင့ ်အြပည့အ်ဝရရိှသမူျားြဖစ်ကသည့ ်
အတွက် မိမိတို(၂)ဦး စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့်အိမ်အား သား/သမီး၊ 
တ/ူတမူများြဖစ်ကသည့ ်ဦးသက်ပိင်ုဦး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၃၁၉၁]ှင့ ်ေဒ ဖိးဖိးေနဝင်း 
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၈၂၁၈]တို(၂)ဦးအား ေမတ ာြဖင့ ်အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း 
အေပ  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ေမတ ာြဖင့ ်အပိုင်ေပးကမ်းြခင်းကိ ု
တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။        

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)
အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၅၆၂၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၁)ဧက၊ (၂၄၀၀)

စတုရန်းေပအကျယ်ရှ ိဦးွန် ကည ်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၅၆၂၊ ေလှာ်ကားလမ်းမ၊ ၁၄၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျား 

အားလုံးတိုအား အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ထားသူ

ြဖစ်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ ဆိုင်ရှင် [၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၈၉၈၄]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် 

ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကာ်ြငာစာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၇)

ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ကာညိှင်းရည် (LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) ေဒ ကာညိှင်းရည ်(LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)  

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂  

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်-ဇန်ု(၅)၊ 

(၁၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃၆)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် 
(၆၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဂိုေဒါင်အိမ်အပါအဝင် ေြမေပ ၊ 
ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကို    ဦးေအာင်ိုင်သန်း[၇/
မညန(ိင်ု)၀၀၀၉၈၉]၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက်ပီး တရားဝင် စမီခံန် ခဲွေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ရရီြီမင့ ်[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၁၀၄၂၉]ထမှံ ဝယ်ယ ူ
ရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆေွဒ ဇင်မာလ  င် [၁၄/သပန(ိင်ု)၀၈၃၃၀၁]က စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်း
အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 
(၇)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဇင်မာလ  င် ေဒ ခင်ဇာဦး(LL.B, C.B.L) ေဒ ဇင်မာလ  င် ေဒ ခင်ဇာဦး(LL.B, C.B.L)
                                            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၆)                                            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၆)
            ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၃၁၃၄၁၊ ၀၉-၇၉၈၃၈၁၀၅၁            ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၃၁၃၄၁၊ ၀၉-၇၉၈၃၈၁၀၅၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၉)၊ အခန်းအမှတ် 

(၃၀၂)၊ တတယိထပ၊် အကျယ်အဝနး်(၅၇၆)စတုရန်းေပရှိ မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးေမာင်ေမာင်စန်း [၁၂/

ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၆၉၇] အမည်ေပါက်တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိထား 

ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေမာင်ေမာင်စန်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၉၆၉၇] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍       

(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ နန်မိုင် (LL.B,D.M.L) ဦးစည်သူဝင်း (LL.B,D.M.L) ေဒ ဆိုင်းမွန်း (LL.B, LL.M, D.M.L) ေဒ နန်မိုင် (LL.B,D.M.L) ဦးစည်သူဝင်း (LL.B,D.M.L) ေဒ ဆိုင်းမွန်း (LL.B, LL.M, D.M.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၃၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၃၆)

အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း (၉၀၃)၊ ၉-လ ာ၊ (MAC Tower) မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊အမှတ်-၅၅၇/၅၆၇၊ အခန်း (၉၀၃)၊ ၉-လ ာ၊ (MAC Tower) မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၇၅၈၆၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၇၅၈၆၀

“အများသိေစရန်”“အများသိေစရန်”
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွဦးမျိးွန်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၆၄၂၅၈] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာလိုက်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၄၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၀)၊ (၄၃ေပx၆၀ေပ) ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧက (၂၅၈၀) စတုရန်းေပ 

အနက်မှ (အလျား ၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) (ေြခရင်းဘက်)ရှိ ေြမှင့်ေြမေပ တွင် အသစ် 

ေဆာက်လုပ်ပီးစီးပီးြဖစ်ေသာ (၂)ထပ်ခွဲတိုက်အား ဝယ်ယူရန်အတွက် အဆိုပါ ခံှင့ ်

တိုက်အိမ်အား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူပိုင်ဆိုင်သူပိုင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ှင်းဝင့်ရည ်[၁၂/ဒလန 

(ိုင်)၀၆၁၂၉၂] အမှတ် (AA2-503) ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာအပိုင်း(၂)၊ ၄၈/ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် ေနသသူို ေရာင်းချသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ု

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ စရန်ေင ွေပးေချပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေြမှင့တ်ိက်ုအမ်ိအား 

ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်ေနသူများအားလုံး 

ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

ယူေဆာင်လာ၍ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက် ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက 

အထက်ဆိုခဲ့ေသာ ဝယ်ယူမ အတွက် ဥပေဒအညီ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မ အား ဆက်

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးွန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းလွင်ဦး (LL.B)ဦးဝင်းလွင်ဦး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၁)

အမှတ်(၂၉)၊ ဦးေအာင်မင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။အမှတ်(၂၉)၊ ဦးေအာင်မင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၂၉၉၇၁၊ ၀၉-၇၃၀၈၆၈၇၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၂၉၉၇၁၊ ၀၉-၇၃၀၈၆၈၇၆



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက် 

အမှတ(်၄၀၆)၊ ေြမကွက်အကျယ ်(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ် 

ထားသည့် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၄၀၆)ဟု 

ေခ တွင်သည့် ကန်ထိုက်တိုက် (၃)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်ခွဲ (၅ထပ်)တိုက်၏ (၁၂ ေပခွဲ x 

၅၄ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ယဿဝတီလမ်းသို မျက်ှာမူလ င် လက်ဝဲဘက်အစွန်ဆုံး၊ 

ပထမထပ်တိက်ုခန်းကိ ုေြမပိင်ုရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို ကန်ထိက်ုတိက်ုေဆာက်လပ်ု 

ြခင်းမှ ေြမရှင် ေဒ တင်တင်ြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၃၉၅၄]မှ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် တိက်ုခန်းအပါအဝင် တိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကိ ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ

လည်း ဝယ်ယရူန် သေဘာတသူည့အ်ေလျာက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

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(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊  (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊  (စ်-၁၇၄၇၇) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၆၁၆၀

ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၃၂၁၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၉/၂၁၁)၊ ၇လ ာ/ ၈လ ာ(ယာ) တိုက်ခန်း၊ 

အကျယ်အဝန်း ၁၂ ၁၂ ေပ x ၆၀  ေပကို တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ မိမိတစ်ဦးတည်းသေဘာြဖင့ ်တရားဝင်ေရာင်းချ 

ပိုင်ခင့်ွရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမြမဝင်း [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၁၇၄၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရဲေအာင် [၁၂/မဂဒ 

(ိုင်)၀၀၀၆၆၂]က ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူ

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

                     ဦးရဲေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                     ဦးရဲေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေထွး (LL.B) ဦးေကျာ်ဝင်း(LL.B, D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေထွး (LL.B) ဦးေကျာ်ဝင်း(LL.B, D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၈၄/၂၀၀၂)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၃၀၈၁၂ အမှတ်(၁၀၁/ပထမထပ်)၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၃၀၈၁၂ အမှတ်(၁၀၁/ပထမထပ်)၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

 ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၃၀၅၅၅၀၊ ၀၉- ၇၈၈၈၂၆၅၃၅ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၃၀၅၅၅၀၊ ၀၉- ၇၈၈၈၂၆၅၃၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၆၉/က) 

ေန ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၅၅၇၁၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၅၅၇၁၆]ှင့ ်ေဒ ေနာ်ယမင်းထွန်း 
[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၅၂၀၄]တိုသည် (၄-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် ှစ်ဖက်လူကီးများ 
ေရှေမှာက်၌ ှစ်ဦးသေဘာတူအကင်လင်မယားအြဖစ် ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့် 
ေဒ ေနာ်ယမင်းထွန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ ကိစ အရပ်ရပ်တုိသည် ဦးေကာင်းြမတ် 
ထွန်းှင့ ်မည်သိုမ သက်ဆိင်ုမ မရိှပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လ  င်လ  င်ေဌးေဒ လ  င်လ  င်ေဌး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)
တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ 

(၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉ ၇၈၀၀ ၅၁(၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉ ၇၈၀၀ ၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက ်(ေကျာက်ကုန်း)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၅/A)၊ အခန်းအမှတ် (D-1)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၆၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား တရားဝင်ေရာင်းချစီမံခန်ခွ ဲ
ပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ အယ်လင်နာ [၁/မကန(ိုင်)၀၇၈၃၅၃]ထံမှ ကျ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးေဌးမာ 
[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၆၁၆၅၃] ှင့ ်ေဒ လ  င်ြဖှင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၅၂၈၃]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့စ်ာရက် 
စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
 ဦးသုဝဏ် (စ်-၁၅၇၅၉/၂၀၁၉) ေဒ ခိုင်သဇင်ထွန်း (စ်-၁၅၆၉၁/၂၀၁၉) ဦးသုဝဏ် (စ်-၁၅၇၅၉/၂၀၁၉) ေဒ ခိုင်သဇင်ထွန်း (စ်-၁၅၆၉၁/၂၀၁၉)
 LL.B, D.I.R, DCBL (UK) LL.B, M.A (Business Law)., D.B.L., D.I.L., D.M.L., D.I.P.L LL.B, D.I.R, DCBL (UK) LL.B, M.A (Business Law)., D.B.L., D.I.L., D.M.L., D.I.P.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
တိုက်(၃/၆)၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ် (၄)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၃/၆)၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ ်(၄)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၅၃၈၄၄၊ ၀၉- ၄၂၀၅၂၆၅၇၄ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၅၃၈၄၄၊ ၀၉- ၄၂၀၅၂၆၅၇၄

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

ေဒါက်တာ ဦးသာရ (ထူးကီး)ေဒါက်တာ ဦးသာရ (ထူးကီး)
ေဆးုံအုပ်ကီး (အငိမ်းစား)ေဆးုံအုပ်ကီး (အငိမ်းစား)

ရန်ကုန်ေဆးုံကီးရန်ကုန်ေဆးုံကီး

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ထူးကီးမိေန (ဦးထင်ေကျာ်- ေဒ ခင်မ ံ)တို၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ (ဦးချစ်-ေဒ ရီ)တို၏ သားသမက်၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ 

ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်၊ Daly City ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်စိုး၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊ ေဒ မမီသီာရ၊ ဦးစိုးမင်းေအာင်-ေဒ စစီသီာရ၊ ဦးမျိးြမင့ေ်ကျာ်- ေဒ ေကသ ီ

သာရ၊ ဦးလှမျိးသာရ- Tomoko Masuda၊ ေဒါက်တာလှမိုးသာရ-ေဒါက်တာ 

သင်းသင်းဦး၊ ေဒ ေကခိုင်သာရတို၏ ချစ်လှစွာေသာေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ ေဖသာ 

ေအာင်ေကျာ်၊ သမိ့ရ်တနာေအာင်၊ ထင်ေအာင်သာရ၊ လေူအာင်သာရ၊ ရတနာေကျာ် 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးသည ်၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) ေဒသစံေတာ်ချနိ် 

မွန်းလဲွ ၁၂:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပီးြဖစ်ပါေကာင်း ှင့ ်၇-၆-

၂၀၂၂ ရက်တွင ်ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်၊ Daly City သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား သိေစအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
၆-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန် အနစိ ေရာက်သွားပြီဖစ်ေသာ 

ေဒါက်တာဦးသာရ(ထူးကီး) အသက်(၈၉)ှစ်အတွက် ဝမ်းနည်း 

ေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပုိကသူများ၊ လွမ်းသူပန်းြခင်း၊ ပန်းစည်း 

များ ေပးပို ကသူများ၊ အဘက်ဘက်မှ ကူညီကသူများ၊ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား ှစ်သိမ့်စကားေြပာကားကေသာ 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အထူးေကျးဇူး 

တင်ရှိပါေကာင်း ေလးစားစွာ အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး ဒါယကာကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး ဒါယကာကီး 

ဦးမင်းဟန် ဦးမင်းဟန် 
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝး၊ သာဝတ ိမိနယ်၊ စည်ပင်သာယာရာေန (ဦးြပန်-ေဒ ငယ်)တို၏ 

သား၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိေန ဦးသိန်းလွင-်ေဒ ရီရီတင့်တို၏သားသမက်၊ ဦးဝင်းဟန်- 

ေဒ မမကည်တုိ၏ညီ၊ ဦးေဇာ်မင်းဦး-ေဒ စန်းစန်းြမင့၊် ဦးထွန်းလင်း- ေဒ မာလာထွန်း၊ ဦးသက် 

တင်ေအာင်-ေဒ ချိချိလွင်၊  (ဦးညီညီလွင်)-ေဒ တင်တင်ေအး၊  မမိုမိုလင်း၊ မေအးြမတ်သူ၊ 

ဦးဇာနည်ဝင်းခိင်ု-ေဒ ထက်ထက်ြမင့်တုိ၏ အစ်ကိ၊ု ေဒ နနီလွီင်၏ခင်ပွန်း၊ ကိအုာကာမင်းဟန်- 

မယုန ာလ  င်၊  ကိုန မင်းဟန်တို၏  ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင ်  ဦးမင်းဟန်သည် ၃-၇-၂၀၂၂ 

(တနဂ  ေွေန ) ည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၅-၇-

၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) ညေန ၄နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် ဂသွူင်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ  ၂နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၇-၂၀၂၂ 

(စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ အမှတ်(၂၃)၊ မာန်ေြပ (၇)လမ်းအေရှ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်ေနအိမ်သို  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 

အပ်ပါသည်။]                                                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဒါိုက်တာေမာင်ယ်ေကျာ်ဒါိုက်တာေမာင်ယ်ေကျာ်
ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး  ြမန်မာုိင်ငံသတင်းစာဆရာ 

အသင်း သတင်းပညာသင်ကားေပးသည့ ်ဆရာကီး ကွယ်လွန်သွား 

သည့်အတွက် အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

 ေဒါက်တာ သန်းထွန်းဦး - ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး ေဒါက်တာ သန်းထွန်းဦး - ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး

 ဥက    ဥက   

 ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း

 မဂ  လာဒုံမိနယ် မဂ  လာဒုံမိနယ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ဇမ သီရိ(၇)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၆/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၈/ခ)ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ တစ်ခန်းတည်း 

(၅)ထပ်တုိက်၏ (၅)လ ာဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၅)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရယထူားေကာင်း အဆိြုပသ ူ

ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၈၃၂၃]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း ေဒ အိသီရိက ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

 LL.B, M.A(Business Law) LL.B, LL.M LL.B, M.A(Business Law) LL.B, LL.M

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)   

 ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈၊

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ ေကာလိယ(၃၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၁၂/ခ ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ၀.၀၂၇၅ ဧက၊ (အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ) ေဒ အုံးကည ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချသ ူေဒ ြမင့်ကည် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၃၂၆၁]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 

ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ မိမိသာလ င်လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း 

ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 

မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဒါင်ေဇ [၁၃/လရန(ိုင်)၁၂၇၄၃၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဒါင်ေဇ [၁၃/လရန(ိုင်)၁၂၇၄၃၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၅၆၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၅၆၇)

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၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁ဖုန်း- ၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-ဋ၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၁၁၁၅၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၁၁၁၅)၊ ဣ ာ (၇)လမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ေဒ ကျင်ရိှန်) 

[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၂၃၆၁၀] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား     ေဖာ်ြပပါ 

ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှမခွဲမစိတ်ရေသး 

ေသာ Portion ဧရိယာ (၂၀'x၆၀')အား 

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်   တရားုံးတွင ်

မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်ချပ်ေပးေစ

လိမု ြဖင့ ် စဲွဆိေုသာ တရားမကီးမ အမှတ် 

(၄၇၆/၂၀၁၃)၏  စီရင်ချက်အမိန်ှင့ ်

ဒီကရီ၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၂၁၄/ 

၂၀၁၃)၏   (၂၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်စွဲြဖင့ ်

အေမပွုစံမီခံန် ခဲွမ အမန်ိှင့ ်ဒကီရ၊ီ မှတ်ပု ံ

တင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ  ်

(၄၆၇၇/၄-၂-၂၀၁၉)တိုြဖင့ ်ရရိှသ ူဦးမျိး 

သန်ေဇာ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၅၃၆၂]က 

မိမိအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်အစိတ် 

အပိင်ုး (Portion)ကိသုာ ေြမကွက်ခဲွစတ်ိ 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခံကတိတုိတင်ြပ၍ 

ေြမတိုင်း/ေြမကွက်ခွဲ (တစ်ဖက်သတ်) 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ   ကန်ကွက် 

ရန်ရှိပါက  တရားဝင်  ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍    (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ တေကာင်း 

(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၄၈၅)၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ 
ဦးလှေမာ်+ဦးေအးသွင်+ေဒ ခင်ေဌးေဌး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၆)ှင့် ကပ်လျက်ဘက် 
ြခမ်း၊ ေဒ ခင်ေဌးေဌး(ပိုင်ဆိုင်သည့်အစု)၊ (အလျား ၁၅ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)အကျယ် 
အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ 
ဖခင်ဦးဝါကျံှင့် မိခင်ေဒ ခင်ေဌးေဌးတို ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်သြဖင့် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင် 
သူများြဖစ်ေသာ (၁) ေဒ သီတာဝါ[၁၂/ဥကတ(ိုင်) ၁၈၆၃၇၈]၊ (၂) ဦးဝင်းလွင်ဝါ [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၄၁၄၇၂]၊ (၃) ေဒ ဝါဝါလွင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၃၇၉]တိုမှ  ဥပေဒှင့် 
အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 
ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B  ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B  ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
Ph-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.LPh-09954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-420080932,09-977402677h: 09-420080932,09-977402677

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ် လူသစ် စိတ်သစ် လူသစ် 

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၅၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၇

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား

ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌

လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၄

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်  အချိေသာ တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများအတွင်း  ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်လငူယ်လရူယ် 

များအား    နယ်စပ်ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ 

တပ်မေတာ်၊         ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို  

ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင် 

ေကာင်းှင့် ယင်းသုိသတင်းပုိဆက်သွယ်သူများကုိ သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမ်း 

စွာေနထိုင်ိုင်ေရး    အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရး 

အဖွဲက   အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   

ေကညာချက်အြပည့်အစုံမှာ -                      

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၄

(၇)ကိမ်ေြမာက်  မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများ   အစည်းအေဝးကိ ု  ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်   ပုဂံမိရှ ိ ေရ နန်းေတာ် 

ဟိုတယ်၌ ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ်

လက်ခံကျင်းပသည်။

ပူးတွဲသဘာပတိများ

အစည်းအေဝးကို မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     ပူးတွဲဥက   များ 

ြဖစ်ကသည့ ်   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင ်

ှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံ ုိင်ငံေတာ် 

ေကာင်စီဝင်ှင့ ်    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

မစ တာဝမ်ယိတုိက ပူးတဲွသဘာပတမိျား 

အြဖစ် ေဆာင်ရက်ကသည်။ အစည်း 

အေဝးသို    ကေမ ာဒီးယား  ဒတုယိဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်   ိုင်ငံြခားေရးှင့်    အြပညြ်ပည် 

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

မစ တာ   ပရပ်ဆုတ်ခွန်း၊    လာအုိဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်         ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး ကျင်းပ

(၇)ကိမ်ေြမာက ်မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကိ ုပုဂံမိရှ ိေရ နန်းေတာ်ဟိုတယ်၌ ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ်

လက်ခံကျင်းပစ်။

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လအတွင်း ဝန်းကျငေ်လထအုရညအ်ေသွး 

ေလလ့ာဆန်းစစ်ြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပန်ချက်

ေပါက်မိနယ် ေဒါင်းသာေကျးရာ သာသနာ့ဝံသ ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းမှ ဆရာေတာ်အား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက် 

သမားများက အေကာင်းမဲဖ့မ်းဆီး၍ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်


