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၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၁၀      ရက်၊      ကာသပေတးေန။                                                                                                                                            Thursday,      7     July    2022          ၁၀၇၈၉

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

ဖတ်စရာ

ယေန

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

လုပ်ငန်းစ်များကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စနစ်တကျ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မှသာ လွတ်လပ်ပီး 

မ တသည့်ေရးေကာက်ပွဲ၊ မှန်ကန်သည့် ေရးေကာက်ပွဲ၊ စာရင်းအတိအကျရှိေသာ ေရးေကာက်ပွဲ ြဖစ်လာမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ေရးေကာက်ပွဲအတွက ်မဲစာရင်းြပစုေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်      ၆

ေရးေကာက်ပဲွအတွက် မစဲာရင်းြပစေုရးဆိင်ုရာလပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားသည်။                                                                   စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေဆာင်းပါး    စာမျက်ှာ » ၆

ဒီမိုကေရစီကိ ု    ဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ 

ဒမီိကုေရစ ီ  ေခါင်းစ်ေအာက်က 

ကျည်ဆန်များ

၂၀၂၂  ခုှစ်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ ထူးခ န် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ထိင်ုးိင်ုင ံေလလ့ာ 

ေရးခရီး သွားေရာက်



        

ဇူလိုင်  ၇၊   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

ြမန်မာိုင်ငံကို ေရှးြမန်မာဘုရင်များ အုပ်ချပ်ခဲ့သည့် ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီ

ကာလမှစ၍ ပထမြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ဒတုယိြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ တတယိြမန်မာိင်ုင ံ

ေတာ်ဟူ၍  တစုတစည်းတည်း    ခိုင်ခိုင်မာမာစုစည်းတည်ေထာင်ိုင်ခဲ့သည်။ 

တစုတစည်းတည်း စည်းလံုးညီွတ်ခ့ဲသည့် ုိင်ငံေတာ်သည် ုိင်င့ံလွတ်လပ်ေရး  

ရရိှလုနီးကာလ၊ ရရိှပီးစကာလတွင် နယ်ချဲတုိ၏ ေသွးခဲွမ အမျိးမျိးှင့် ိုင်ငံေရး 

အရ၊  လူမျိးေရးအရ  သေဘာကွဲလွဲမ များေကာင့် လွတ်လပ်ေရးရေသာအခါ 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ၊ ိုင်ငံေရးြပဿနာများြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ေရးှင့်အတူ ေမွးဖွားလာေသာ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ၊ ုိင်ငံေရး 

ြပဿနာများမှာ ယေနထက်တိုင ်ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံတွင် ိုင်ငံေရးအရ  

တည်ငိမ်မ ၊ လုံ ခံေရးအရ စိတ်ချရမ ရှိမှသာ တိုင်းြပည်ေအးချမ်းသာယာေအာင်၊ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ သုိေသာ် လွတ်လပ်ေရးရပီး  

ကာလမှ ယေနအချနိ်အထိ ိုင်ငံေရးက  တွင်လည်းေကာင်း၊ လုံ ခံေရးပိုင်း 

တွင်လည်းေကာင်း လိုအပ်ချက်များရှိေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ၏  

သမိုင်းေကာင်း၊ ပထဝီအေနအထား၊ ပကတိြဖစ်တည်ေနမ များအရ တပ်မေတာ် 

သည် ိုင်ငံေတာ်၏   အမျိးသားေရးက  တွင်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနရသည်။ 

ိင်ုငေံရးအရ တည်ငမ်ိမ ၊ လုံ ခံေရးအရ ေအးချမ်းမ ရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းစ်ကာလက စည်းလုံးညီွတ်မ  

အားေကာင်းခဲ့ေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးေသာအခါ အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်စည်းလံုးညီွတ်မ  ေလျာန့ည်းကျဆင်းသွားသည်ဟ ုဆိရုမည်ြဖစ်သည်။ 

စည်းလုံးညီွတ်မ  ေလျာန့ည်းသွားေသာအခါ ိင်ုငေံရးအရ  တည်ငမ်ိမ ၊  လုံ ခံေရး 

အရ ေအးချမ်းမ များ ယေနကာလအထ ိလိအုပ်လျက်ရိှသည်။ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ  

များရိှရန်အတွက် “မိမိတုိုိင်ငံတွင် ခိင်ုမာသည့ ်အင်စတကီျးရှင်း လိအုပ်ေကာင်း၊ 

ထိုအင်စတီကျးရှင်းမှာ တပ်မေတာ်သာြဖစ်ပီး ိုင်ငံေတာ်၏ Guardian အေန 

ြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်ကို   ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း”   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ပုသိမ်တပ်နယ်၌ ေြပာကားခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ြပည်သူများလုိလားသည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်း 

ကိ ုေလ ာက်လှမ်းုိင်ရန်အတွက် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ကုိ အတည်ြပ 

ြပ  ာန်းိုင်ေရးေဖာ်ေဆာင်ေပးခဲ့ပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို စတင်ေဖာ်ေဆာင် 

ေပးခဲ့သည်။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ေသာအခါ ိုင်ငံေရးတွင ် 

လူတုိင်းပါဝင်ခွင့်ရလာကသည်။ ြမန်မာုိင်ငံရိှ ြပည်သူများအေနြဖင့် ုိင်ငံေရးကုိ 

သရိှိနားလည်ကသမူျားရိှသလိ ုသရိှိနားလည်မ  အားနည်းသမူျား၊ မသရိှိနားမလည် 

သမူျားလည်းရိှသည်။ ိင်ုငေံရးအေပ  သရိှိနားလည်မ  အားနည်းသမူျား၊ နားမလည် 

သူများကိ ု  ေသွးထိုးေဆာင်ရက်မ ၊ အသုံးချမ များရှိလာသည်။  ေနာက်ဆုံးတွင် 

တိုင်းြပည်အလုံးစုံ ပျက်သု်းေရးအထိ ကိးပမ်းအားထုတ်မ များရှိလာသည်ကို 

ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။   တိုင်းြပည်ပိကွဲပျက်စီးလ င်    ကံေတွကရသည့ ်

ိုင်ငံများ၏ အေြခအေနများကို သင်ခန်းစာယူိုင်ေပသည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ဒီမိုကေရစီကို မျက်ှာဖုံးစွပ်ပီး တိုင်းြပည်ပိကွဲ 

ပျက်စီးေအာင် ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်မ များရိှလာခ့ဲသည်။ အချိုိင်ငံများက ြမန်မာုိင်င ံ

၏ ြပည်တွင်းေရးတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များ၊ ိင်ုငေံရး အြမတ်ထတ်ုလိသုမူျား၏ 

ေြမာက်ပင့်ေသွးထိုးမ များေကာင့်  ိုင်ငံေရးအရ  တည်ငိမ်မ ၊  လုံ ခံေရးအရ 

ေအးချမ်းမ များ  ပျက်ြပားလာသည်ကိ ု  ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ယေနကာလတွင ် 

အသိeာဏ်ေရချနိ်နည်းေသာ   ြပည်သူများအား   ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်ေပးပီး 

အကမ်းဖက်ရက်စက်မ များကိ ုကမ်းကန်ုေအာင် ြပလပ်ုလာကသည်ကိ ုေတွရမည်  

ြဖစ်သည်။ ဘာသာတရားအရ၊ ယ်ေကျးမ အရ  ယ်ေကျးသိမ်ေမွေသာိုင်ငံကိ ု 

ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ ိင်ုငအံြဖစ် ဖန်တီးေနကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့် ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊  လုံ ခံေရးတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  

ရှိေအာင် တပ်မေတာ်က ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ ြပည်ေထာင်စ ု 

မပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ  မပိကွဲေရး၊ အချပ်အြခာအာဏာ

တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးကိ ုတပ်မေတာ်က ဦးေဆွးဆြံမည့ ်ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင် 

ေပးလျက်ရှိသည်။ တိုင်းြပည်၏ ိုင်ငံေရး ပုံမှန်လမ်းေကာင်းေပ သို ေရာက်ရှိ 

ိုင်ေရး  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   အမျိးသားေရး  ေမ ာ်မှန်းချက်များှင့ ်  

ိုင်ငံေရးေမ ာ်မှန်းချက်များကိ ုချမှတ်ေဆာင်ရက်ကာ ြပည်သူများလိုလားသည့ ် 

ပါတစီုဒံမုိီကေရစီလမ်းေကာင်းေပ တွင် စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ဒီမုိကေရစ ီ

ှင့ဖ်က်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်ေပ လာေအာင် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း။       ။

ိုင်ငံအတွက် ခိုင်မာသည့်အင်စတီကျးရှင်း

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၆ - ၇ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၅၆.၅

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၇.၇

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၈.၁

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၁.၅၀

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၈၉၂.၃

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၉၆

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၂၈၂

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၈.၁၃

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၂၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၆

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၁ ၇,၆၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၈၆၂ ၂,၂၈၄,၃၀၀

MCB ၇,၃၀၀ ၇,၃၀၀ ၅၃ ၃၈၆,၉၀၀

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၂ ၃၅,၅၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၅၀၀ ၃၅၀ ၈၈၀,၀၀၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၇ ၃၅,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ဇလွန်   ဇူလိုင်   ၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး      ဇလွန် 

မိနယ်၌ စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနှင့ ်

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနတို      ပူးေပါင်း၍ 

Kubota ေြခာက်တန်းသွား ေကာက်စုိက် 

စက်ြဖင့်  မုိးစပါးစုိက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပဲွကို   

ယေန  နံနက်ပုိင်းက ဖက်ေသာင်ေကျးရာ 

အုပ်စု  ဧက ၁၀၀ စံြပကွက် စုိက်ခင်းရှိ 

ေတာင်သ ူ ဦးေရ ထူး၏ လယ်ေြမ ၁၀ ဧက 

ကွက်တွင ်ြပလုပ်သည်။

အကျိးေကျးဇူးများရရှိိုင်

အဆုိပါ Kubota ေြခာက်တန်းသွား 

ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်  စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်

ဇလွန်မိ၌ ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်မိုးစပါးစိက်ုပျိးြခင်း သပ်ုြပ
လပ်ုအားခသက်သာြခင်း၊  မျိးေစက့န်ုကျ 

မ  သက်သာြခင်း၊ ပျိးေထာင်ရလွယ်ကြူခင်း၊   

ပျိးပင်များ တ်ုယရူန်မလိြုခင်း၊   ေလဝင် 

ေလထွက်ေကာင်းပီး     ေကာက်ကွက် 

ဝင်ဆ့ံမ  တိကျမှန်ကန်ြခင်း၊ ပင်ပွား န်း 

ေကာင်းပီး စပါးအထွက် န်း ေကာင်းေစ 

ြခင်း၊ ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် စုိက်ပျိးထား 

ေသာ စပါးပင်သည် ရတ်ိသမ်ိးေခ ေလှစက် 

ြဖင့ ်အလွယ်တကူရိတ်သိမ်းုိင်ြခင်း စသည့် 

အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

အဆုိပါ အခမ်းအနားသို ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး      စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်ှင့်    တာဝန်ရှိသူများ၊ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ          ဥက    

ဦးထွန်းထွန်းလင်းှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာန ဟသ  ာတအလတ်စား 

စက်ုံးမှး ဦးေဇာ်လွင်ဦးှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေဒသခံေတာင်သူများ တက်ေရာက်ခ့ဲက 

သည်။

၁၀ ဧက စိုက်ပျိးထားရှိ

ဇလွန်မိနယ်အေနြဖင့် ယခုှစ်မုိးစပါး 

ရာသီတွင် တစ်ဧက တင်း ၁၀၀ အထက် 

ထွက်ရိှေရး ဆင်းသုခစပါးဧက ၁၀၀ စံြပ 

ကွက်တွင် ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်၁၀ ဧက 

စိုက်ပျိးထားရိှေကာင်း သိရသည်။

ေဝယံ (ြပန်/ဆက်) 



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    

ဦးသိန်းစုိး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

စိုးထွဋ်၊ ဦးခင်ရှီင့ ်ေဒါက်တာမျိးသန်ိးေကျာ်၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးေအာင်လွင်ဦး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ် 

ဦးေဌးလ  င်၊   ဦးေဇာ်ဝင်း၊    ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်ှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကပီး ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့် 

တက်ေရာက်ကသည်။

သုံးကိမ်ေြမာက်ရှိပီြဖစ်

ဦးစွာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်းက အမှာစကားေြပာကားရာ 

တွင် လုပ်ငန်းညိ  င်း အစည်းအေဝးများကို ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၁၄ ရက်မှ 

စတင်ကျင်းပခ့ဲရာ သံုးကိမ်ေြမာက်ရိှပီြဖစ်ေကာင်း၊ ဧပီ ၂၁ ရက်မှစ၍ 

ထတ်ုေပးထားပီးြဖစ်သည့ ်ိင်ုငသံား စစိစ်ေရးကတ်ေဒတာများြပစေုရး၊ 

ေဒတာအတွင်း ထည့သွ်င်းေရးတိုကိ ုေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင် 

ရက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရှိ ဌာန 

ဆိုင်ရာများ၊ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဝန်ထမ်းများ၊ လူဝင်မ ကီးကပ ်

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်သား 

များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ စုစုေပါင်း 

အင်အား ၃၆၀၀ ေကျာ်၊ ကွန်ပျတာအလုံးေရ ၃၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့ ်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များက 

 ဧပီ ၂၁ ရက်မှစ၍ ထုတ်ေပးထားပီးြဖစ်သည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ေဒတာများြပစုေရး၊ ေဒတာအတွင်း ထည့်သွင်း 

ေရးတိုကို ေဆာင်ရက်

 သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များက ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းလိုက်နာေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့်အတွက် ဇွန် ၂၁ ရက် 

တွင် လက်ေရးမူြဖင့်  ထုတ်ေပးထားရှိသည့်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်  ၅၁  သန်းေကျာ် စာရင်းကို ကွန်ပျတာေဒတာ၌ 

ှစ်လအတွင်း ထည့်သွင်းိုင်ခဲ့

 ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် ပုံစံ ၆၆/၆ ပါ အချက်အလက်များအား ပုံစံ(၄)ရှိ စာရင်းများှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရမည်

 ဒတုယိအဆင့လ်ပ်ုငန်းပီးစီးမှသာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်ရန် ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာများအလိုက် ေြမြပင်ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ကရမည်

 ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းအား  တစ်ိုင်ငံလုံးအတုိင်းအတာြဖင့် စိစစ်ြခင်းပီးစီးမှသာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စကီ ဖဲွစည်းေပးထားသည့ ်National Data Base တွင်  စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်လုံ ခံ စွာ ေရာက်ရိှမည်

 National Data Base Main Server တွင် ရိှေနသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုအသံုးြပ၍  သက်ဆိင်ုရာဌာနများ 

အေနြဖင့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်စိစစ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်

 ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများငှ့ ်ဌာနဆိင်ုရာများအတက်ွ အကျိးရိှေစမည့ ်လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးဆိင်ုရာ စာရင်းေကာက်ယြူခင်း 

လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့်အတွက ်ဇွန် ၂၁ ရက် 

တွင် လက်ေရးမူြဖင့ ် ထုတ်ေပးထားရှိသည့ ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်

၅၁ သန်းေကျာ်စာရင်းကိ ုကွန်ပျတာေဒတာ၌ ှစ်လအတွင်းထည့သွ်င်း 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း။

ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် ပုံစံ ၆၆/၆ ပါ အချက်အလက်များအား 

ပုံစ(ံ၄)ရှိ စာရင်းများှင့် တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဒုတိယ 

အဆင့် လုပ်ငန်းပီးစီးမှသာ တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်များ အြပန် 

အလှန်စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရက်ရန ် ရပ်ကွက်၊   ေကျးရာများအလိုက ်

ေြမြပင်ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ     လုပ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အဆိုပါေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းအား တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့် စိစစ်ြခင်းပီးစီးမှသာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက ဖဲွစည်းေပးထားသည့် National Data Base တွင်  စာရင်း 

ဇယားများ မှန်ကန်လုံ ခံစွာ ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ National Data 

Base Main Server တွင် ရိှေနသည့် အချက်အလက်များကုိ အသံုးြပ၍  

သက်ဆိင်ုရာဌာနများအေနြဖင့ ်  လိအုပ်သည့ ် အချက်အလက်စစိစ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့် 

အဆင့်(၂)ှင့် အဆင့် (၃)ပါ လုပ်ငန်းစ်များကိ ုအချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

စနစ်တကျ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သိုမှသာ 

လွတ်လပ်ပီး မ တသည့်ေရးေကာက်ပွဲ၊ မှန်ကန်သည့် ေရးေကာက်ပွဲ၊ 

စာရင်းအတိအကျရှိေသာ     ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုြဖစ်၍ ိုင်ငံသူိုင်ငံသားများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာများအတွက ်အကျိးရှိ 

ေစမည့် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဆိုင်ရာ စာရင်းေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို    ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုး 

က    မဲစာရင်းများမှန်ကန်ေစေရး   တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးစိုးထွဋ်က တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ 

လူဦးေရစာရင်းေကာက်ယူြခင်းဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ 

လည်းေကာင်း၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ရီက မဲစာရင်းမှန်ကန်စွာရရှိေရး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များှင့စ်ပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များှင့် တာဝန်ရိှသူများက လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး 

ဆိုင်ရာ     စာရင်းအချက်အလက ်    ေကာက်ယူြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

သက်ဆိုင်ရာ က  များအလိုက ်ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းက နိဂုံးချပ်အမှာ 

စကားေြပာကားပီး  အစည်းအေဝးကိ ု ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                                        သတင်းစ်

ရာငံ    ဇူလိုင်   ၆
ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ဓုကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ ရာငံမိနယ် အေြခခပံညာ 
ဦးစီးဌာနှင့်   နယ်စပ်ေဒသ   တိုင်းရင်းသား 
လူမျိးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတို၏ 

ကီးကပ်မ ၊ ဂျပန်ိုင်င ံနိပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် 
ေစတနာအဖွဲတို၏   ကူညီပံ့ပိုးမ ၊  ဘုရားကီး 
ကုန်းေကျးရာ   မိဘြပည်သူများ၏   ပူးေပါင်း 

ပါဝင်မ တိုြဖင့်  ေကျာင်းေဆာင်သစ်ဖွင့်ပွဲှင့ ်
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း အခမ်းအနားကိ ုယေန  
နံနက်ပိုင်းက  ဘုရားကီးကုန်းအေြခခံပညာ 
အလယ်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ေကျာင်းေဆာင်သစ်အား မိနယ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ၊     အဖွဲဝင်(၁)၊ 
မိနယ်ပညာေရးမှး၊       နယ်စပ်ေဒသှင့် 
တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ   ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 
ဦးစီးဌာန   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ 

စီမံကိန်းေဒသ ဒါိုက်တာေဒ ေအးေအးသန် ၊ 
ဒုတိယမိနယ်ပညာေရးမှးတုိက ဖဲကိးြဖတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။                                                  
ဆက်လက်၍ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက  အမှာစကား 
ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေကျာင်းေဆာင ်
သစ်ှင့ ်သက်ဆိင်ုေသာ စာရက်စာတမ်းများကိ ု

ေစတနာအဖွဲှင့်  ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက ်
လုပ်ေရးေကာ်မတီမ ှ မိနယ်ပညာေရးမှးသို 
ေပးအပ်သည်။ ယင်းေနာက် နပွိန်ေဖာင်ေဒးရှင်း 
ေစတနာအဖဲွက လူထုဖံွဖိးေရးေကာ်မတီသုိ 
လူထုဖွံဖိးေရး ရန်ပံုေငွကျပ် သိန်း ၁၁၀ အား  

ေပးအပ်ရာ    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများှင့ ်
အထိမ်းအမှတ်အလံများအား     ြပန်လည် 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 
အဆိပုါ ေကျာင်းေဆာင်သစ်သည် ေပ (၉၀ 

x ၃၀) RC တစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ရာငံ (ြပန်/ဆက်)

ရာငံမိနယ်၌ ေကျာင်းေဆာင်သစ ်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွ ဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၆

တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန   အဂ  လပ်ိစာစွမ်းရည် 

ြမင့တ်င်ေရးသင်တန်း    အမှတ်စ်  

(၁)  ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ   ယေန  

နနံက်ပုိင်းတွင် တုိင်းရင်းသားလူမျိး 

များေရးရာ   ဝန်ကီးဌာန အစည် း 

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ       ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့က် 

အဂ  လိပ်စာ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး 

သင်တန်းအမှတ်စ်( ၁) (English 

Language Proficiency Course– 

Batch 1)  ကို ဇူလိုင်  ၆ ရက်မှ 

ဩဂုတ် ၁၁ ရက်အထိ  သင်တန်း 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး သင်တန်းအမှတ်စ်(၁) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ကာလ တစ်လကာ      ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားသွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ယေနေခတ်တွင်         ပညာရပ ်

အများစကုိ ု       အဂ  လပ်ိဘာသာြဖင့ ်

ေရးသားထားသည ်       ြဖစ်ရာ 

အဂ  လိပ်စာကုိ    က မ်းကျင်မှသာ 

ပညာရပ်များကို     အဆင့်မီမီ 

ေလလ့ာိင်ုမည်    ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏       သယံဇာတ 

များသည်     အချနိ်ကာလေပ  

မူတည်၍  ကုန်ခန်းေပျာက်ကွယ် 

သွားိင်ုပီး မကန်ုခန်းိင်ုသည်မှာ 

ိုင်ငံ၏ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

သင်တန်းကာလ    အတွင်း၌ 

အချင်းချင်း အြပန်အလှန်သင်ယူ၊ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပီး  မိမိဘဝ 

တိုးတက်ေရး၊ မိမိဌာန တိုးတက် 

ေရးမှသည ်မိမိတိုိုင်ငံ တိုးတက် 

ေရးအထ ိသယ်ပိုးေဆာင်ရက်သွား 

ုိင်ကပါေစေကာင်း    ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍    ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  သင်တန်းနည်းြပ 

ှင့်  သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

များက မတ်ိဆက်စကားေြပာကား 

ကပီး   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက      

နိဂုံးချပ်စကား ေြပာကားသည်။

ယေနဖွင့် လှစ်သည့်သင်တန်း 

သို  သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ 

၂၅  ဦး     တက်ေရာက်ကပီး 

သင်တန်းကာလကိ ု   တစ်လကာ 

သင်ကား ပုိချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                  သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

    ရန်ကုန်   ဇူလိုင်  ၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းသည်   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်

ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်  ငါးထပ်ကီးဘရုားလမ်းရိှ  

The Global New Light of Myanmar သတင်းစာ 

တိုက်သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

 ေရှးဦးစွာ သတင်းစာတိက်ုအစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား The Global New Light 

of Myanmar သတင်းစာတိက်ုအေထေွထမွန်ေနဂျာ၊ 

စာတည်းမှးချပ်ှင့ ်        စာတည်းအဖွဲဝင်များက 

သတင်းစာအား   အသွင်သဏ န်ှင့် အှစ်သာရ  

ေြပာင်းလဲေဖာ်ေဆာင်မည့ ်      အေြခအေနများှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက The Global 

New Light of Myanmar သတင်းစာ၏ အနာဂတ် 

တွင်  ပုံေဖာ်လိုသည့်အေနအထားကိ ု ေဆွးေွးပီး 

ယခုထက်ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်  အေနအထားကို 

ေရာက်ေအာင ် ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်သတင်းမှန်များကိ ု

ြပည်သမူျားထ ံနည်းလမ်းေပါင်းစုြံဖင့ ်ေရာက်ရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့အ်တွက် သတင်းများကိ ုဖတ်ချင် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၆

သာသနာေရးှင့်  ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာ 

သင်ှစ် ပညာရည်ခ န်ဆု ချးီြမင့ ်

ြခင်းှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေင ွ ေပးအပ် 

ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 

၉ နာရီတွင်     ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

သာသနာေရးှင့်    ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန  ယ်ေကျးမ ရတနာ 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ဦးစွာ     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးကိုကိုက     ယခုေကျာင်းေန 

သားသမီးများကလည်း      လိမ ာ 

သည့သ်ားသမီးများအြဖစ် ထူးခ န် 

စွာ ေအာင်ြမင်သွားေသာ အစ်ကုိ/ 

အစ်မများကုိ အတုယူ၍ ပုိမုိထူးခ န် 

ေအာင် ကိးစားအားထုတ်ေစလိ ု

ေကာင်း၊     တက သိုလ်ဝင်တန်း 

(ဒသမတန်း)၏  ဘဝတစ်ဆစ်ချိး 

အလှည့်အေြပာင်း   စာေမးပွဲကိ ု

စဖွယ်ြဖစ်ေအာင်၊  စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းေအာင ်

ေဖာ်ြပေပးသွားရန်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာတစ်ခ ု

အေနြဖင့ ် ြပည်သလူထူ၏ုအေြခအေနမှန်ကိ ုသုံးသပ် 

ပီး  သတင်းမှန်များရရှိြခင်းြဖင့ ်  ိုင်ငံှင့် ြပည်သ ူ

အတွက်  ပိုမိုပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာေစရန ်

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

စာတည်းဌာနှင့် ပံုိှပ်စက်ခန်းကုိ  ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြမန်မာေရးရာေလလ့ာေရးအဖဲွှင့ ်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း 

ရိှ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနံုး 

သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)၌   ေတွဆုံ 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  ြပန်ကား 

ေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး အကီးစား 

ြပင်ဆင်ေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ရန်ကန်ုမိ 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားရှိ Studio-1 တွင် 

Friday Night Show တင်ဆက်ရန် “သခီျင်းဒိင်ုယာရ”ီ 

အစီအစ် ိုက်ကူးေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိကသည့် 

ြမန်မာြပည်သိန်းတန်ှင့ ်    အုပညာရှင်များအား 

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်ပီး  သီဆိုေဖျာ်ေြဖမ  

ိုက်ကူးြခင်းအား ကည့် အားေပးသည်။

အဆိုပါ   “သီချင်းဒိုင်ယာရီ”  အစီအစ်အား 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၈ ရက် ေသာကာေန ည ၉  နာရခီန်  

တွင် MRTV HD မှ     ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ရာ 

ယင်းအစီအစ်တွင်   ြမန်မာြပည်သိန်းတန်ှင့်အတူ  

ေစာဒယ်နီရယ်၊ ချိမီမီေဇာ်ှင့် အိအိလ  င်တုိက ပါဝင် 

သဆီိေုဖျာ်ေြဖကမည်ြဖစ်ပီး သပ်ုေဆာင်ေနေဒွးှင့် 

သ ာြမင့်မုိရ်တုိက အစအီစ်တင်ဆက်သမူျားအြဖစ် 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။   သတင်းစ်

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် 

ပညာရည်ခ န်ဆုချးီြမင့်ြခင်းှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
မိမိအပါအဝင်    မိဘဆရာများ 

ဂုဏ်ယူ  ဝမ်းေြမာက်ိုင်ေလာက ်

ေအာင် ကိးစားြပေစလုိေကာင်း၊

ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကသူများ

ကိ ုအသိအမှတ်ြပ ဂုဏ်ြပချးီြမင့် 

သကဲသ့ို ေကျာင်းေနသားသမီးများ 

ကိုလည်း   တွန်းအားေပးသည့ ်

အေနြဖင့်     ေထာက်ပံ့ေငွများ    

ချးီြမင့်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေနာင်တစ်ချန်ိတွင် ဆရာထက်သာ 

ေသာတပည့်၊  မိဘထက်ထူးခ န် 

ေသာ     လူေတာ်လူေကာင်းများ 

အြဖစ် ုိင်ငံေတာ်ကီးဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင်            ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

အတ်ုတစ်ချပ်  သတဲစ်ပွင့်အေနြဖင့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကို 

ြမင်ေတွလိေုကာင်း     ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး၊     ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်  န်ကား 

ေရးမှးချပ်များက   ၂၀၂၂ ခုှစ် 

တက သိလ်ုဝင်                 စာေမးပဲွတွင် 

ေလးဘာသာဂဏ်ုထူး၊ သုံးဘာသာ 

ဂုဏ်ထူး၊    ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူး၊ 

တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့ ်ထူးခ န် 

စွာ          ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်

စာေမးပွဲ        ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ၊   ဂုဏ်ြပ 

ဆုေငွှင့် ပညာသင်ေထာက်ပ့ံေငွ 

များကို ေပးအပ်ကသည်။

ထိုေနာက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်တွင် ေလးဘာသာဂဏ်ုထူး 

ြဖင့်  ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခ့ဲသည့် 

ေမာင်သန်ေဇာ်က ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား ေကျးဇူး 

တင်စကား  ြပန်လည်ေြပာကား 

ပီး  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးများ၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ပါေမာက  

ချပ်များသည်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့်     စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ  ိုက်က 

သည်။

ယေနကျင်းပသည့ ်    အခမ်း 

အနားတွင် ဝန်ကီးဌာနတစ်ခလုုံးမှ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၉၆၄  

ဦးအတွက် ပညာသင်ေထာက်ပံေ့င ွ

ေပးအပ်မ   ေငွကျပ် ၁၄၂၈၄၀၀၀ 

ကိလုည်းေကာင်း၊   တက သိလ်ုဝင် 

တန်းေအာင်ြမင်သ ူ၇၁ ဦးအနက် 

ိုးိုးေအာင်ြမင်သ ူ     ၄၆ ဦးကို 

တစ်ဦးလ င်     ကျပ်ငါးေသာင်း၊ 

တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁၂ ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ကိုးဦး၊ 

သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် တစ်ဦး၊ 

ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်    သုံးဦး 

တိုကို        ဂုဏ်ထူးတစ်ခုလ င် 

တစ်ဘာသာ   တစ်သိန်း န်းြဖင့် 

ချးီြမင့်ေငွကျပ ်   ၆၈၀၀၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း        ချးီြမင့်ခဲ့ပီး  

စုစုေပါင်းေထာက်ပ့ံချးီြမင့်ေငွကျပ် 

၂၁၀၈၄၀၀၀ ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

 သတင်းစ်

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတစ်ခုအေနြဖင့်  ြပည်သူလူထု၏အေြခအေနမှန်ကိုသုံးသပ်ပီး သတင်းမှန်များရရှိြခင်းြဖင့် 

ိုင်ငံှင့်ြပည်သူအတွက် ပိုမိုပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာေစရန် ေဆာင်ရက်သွားကရမည်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ ်   ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်းရှ ိ 

The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတိက်ုဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုအံမှာစကားေြပာကားစ်။

ေတာင်ငူ   ဇူလိုင်   ၆

တက သုိလ်ပရဝဏ် စိမ်းလန်းစုိြပည်ေစေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးအတွက် မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွေတာ်ကုိ ယေနနနံက် 

ပိင်ုးက ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငနူည်းပညာတက သိလ်ု ေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း ကျင်းပသည်။ 

သစ်ပင်စိက်ုပဲွေတာ်တွင် ေတာင်ငခူိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    

ဦးစန်းလ  င်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ခိင်ုသစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ှင့် “Save the tree” သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေရရှည်ရှင်သန်ေအာင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းတိုမှ       ပျိးပင်များေပးအပ ်   

ေတာင်ငူနည်းပညာတက သိုလ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ လှဒါန်းကသည်။ 

ထုိေနာက် သစ်ပင်စုိက်ပဲွေတာ်သုိ တက်ေရာက်ကသည့် ခုိင်ှင့် 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊  

“Save the tree” သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးှင့ ်    ေရရှည်ရှင်သန်ေအာင ်

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရးအသင်း၊ တက သိလ်ုမှဒတုယိပါေမာက ချပ်၊ 

ပါေမာက (ဌာနမှး)များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

က အဖိုးတန်သစ်မျိးများြဖစ်သည့် သေြပဘတူ ၁၀၅ ပင် ၊   ကံေ့ကာ်ပင် 

၃၀၊ စိန်ပန်းနီ/ြပာပင ် ၂၀၊    ငုစပ်ချယ်ရ ီ ၁၅ ပင်၊ ပျ်းမပင် ၁၀ ပင်၊ 

စည်သေြပ ၁၀ ပင်၊  တည်ပင် ၁၀ ပင်၊ မ သက ၁၀ ပင်ှင့် မေဟာ်ဂန ီ

၁၀ ပင်အပါအဝင် စုစုေပါင်းပျိးပင် ၂၂၀  ကိ ုေကျာင်းဝင်းအတွင်း ပင်မ 

ေလးထပ်စာသင်ေဆာင် အေနာက်ဘက်ှင့်   ဂတ်ိ(၁) အေရှဘက်တုိ၌ 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                     ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၆

ဗုဒ ဟူးေန   စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲကိ ု  ယေန  

ညေနပိုင်းက   စိုက်ပျိးေရး၊    ေမွးြမေရးှင့ ် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ေဆွးေွးပွဲတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ိင်ုင၏ံလဦူးေရ အများဆုံးေနထိင်ု 

မ မှာ ေကျးလက်ေဒသများြဖစ်ေသာ်လည်း ေကျးလက် 

လူငယ်အများစုမှာ  အြခားေဒသရှ ိ စက်မ လုပ်ငန်း၊ 

ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများတွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ုေနက 

သြဖင့် လယ်ယာက  ၏ လုပ်သားရှားပါးမ အခက် 

အခဲကို ေကျာ်လ ားပီး  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဆိုင်ရာ 

ကန်ုထတ်ုလုပ်မ တုိးတက်ေရး၊ အသားတင် စုိက်ဧရိယာ 

အေပ  သီးထပ်စွမ်းအား  တိုးတက်လာေစေရး၊ 

ေြပာင်းလဲေနေသာ ရာသီဥတုှင့်အည ီအချနိကုိ်က် 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ုိင်ေရး၊  တစ်ဧကချင်း  လူတစ်ဦး 

ချင်း၏  ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း  တိုးတက်ေရးအတွက ်

စက်မ လယ်ယာစနစ်သို ကူးေြပာင်းရန ် လိုအပ်ေန 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၆ 

တစ်ိုင်ငံလုံး    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရှိရန်ှင့် လက်နက်ကုိင်ပဋိပက ချပ်ငိမ်း 

ေရးတိုအတွက် ရည်ရယ်၍ ဧပီ ၂၂ ရက် 

တင်ွ   ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက         ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများှင့်  ေတွဆံု 

ေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခ ခ့ဲရာ   လားဟူဒီမို 

ကရက်တစ်အစည်းအုံး (LDU)မှ အေထ ွ

ေထွအတွငး်ေရးမှး  ကျာေဆာ်လမွန် 

ဦးေဆာင်သည့ ်ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ် 

အဖဲွသည် ယေနမန်ွးလဲွပုိင်းတွင် တာချလိီတ် 

မိမှ ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရိှကသည်။ 

အဆိပုါ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲအား  တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တာချလီတ်ိတပ်နယ်မှ   တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊  ိုင်ငံေရးပါတ ီ

အဖွဲအစည်းများှင့ ်ေဒသခံြပည်သူများ 

က ဂဏ်ုြပကိဆိ၍ု တာချလီတ်ိေလဆပ်ိ၌ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။

(၁၁) ကိမ်ေြမာက် ဗုဒ ဟူးေန စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲကို “လယ်ယာက  တွင် စက်မ လယ်ယာစနစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး” ေခါင်းစ်ြဖင့် ကျင်းပ

ေကာင်း၊  ဌာနအေနြဖင့်   နည်းပညာြဖန်ေဝေပး 

ေရးလုပ်ငန်းများှင့်   စက်မ လယ်ယာက  တွင် 

လုပ်ကိုင်ေနကေသာ  ပုဂ လိကအပိုင်းက  လုပ်သာ

ကိင်ုသာရိှေစရန်  အားေပးကညူြီခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲတွင ်   စက်မ လယ်ယာ 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်က 

အစီအစ်မှးအြဖစ်     တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ပီး 

 န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးက    ြမန်မာ့လယ်ယာ 

က  တွင် စက်မ လယ်ယာစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ိင်ုမ ၊ 

သီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ       လုပ်ငန်းစ်အလိုက် 

စက်ကိရိယာသုံးစွဲရာတွင်    အားနည်းချက်များ၊ 

စက်မ လယ်ယာစနစ်     ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်သင့်သည့်         အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း၊   န်ကားေရးမှး ဦးထွန်းထွန်းဝင်း 

က လယ်ယာသံုးစက်ကိရယိာထုတ်လုပ်မ ၊  ြပည်ပမှ 

တင်သွင်းမ ှင့်    ေတာင်သူများဝယ်ယူသုံးစွဲိုင်မ  

အေြခအေနများ၊  ြပည်တွင်းလယ်ယာသုံးစက်ကိရ ိ

ယာများ တိုးတက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး၊ စက်မ လယ်ယာ 

က  တွင်   ပုဂ လိကရင်းှီးြမပ်ှံမ     ပိုမိုတိုးတက် 

ေအာင်  ေဆာင်ရက်ေပးသင့်သည် ့  အချက်များကိ ု

လည်းေကာင်း၊     စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာမျိးေကျာ်သကူလယ်ယာ 

က  တွင်  သီးံှအမျိးအစားအလုိက် လယ်ယာသံုး 

စက်ကိရိယာများ    သုံးစွဲေနမ အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း၊    ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်မှ    

လက်ေထာက်ကထိက    ေဒ ခင်ဇာဇာထွန်းက  

ေတာင်သူများ၏   လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ 

သုံးစွဲမ အေြခအေနကို     သုေတသနေဆာင်ရက်မ 

 ေထာင့်မှလည်းေကာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးကသည်။

စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲသို စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန       ဒုတိယဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအာင်ကီး၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ    တက်ေရာက်ကပီး 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ ေလ့လာသူများက 

အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ်  ပါဝင်တက်ေရာက်ကေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ

 ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)မှ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန် 

ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေနြပည်ေတာ်သိုေရာက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိလာသည့် 

အဆိပုါ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ 

အား အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ   ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်ှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ၊ 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

အုပညာဦးစီးဌာနမှ    တိုင်းရင်းသား 

တိင်ုးရင်းသမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့ ်   ေဒသခံ 

ြပည်သူများက   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

ရရိှေရးသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ ဆ  

အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငိမ်းချမ်းေရးရရှိ 

ေရးသည် ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ဆ အမှန် 

ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီးငိမ်းချမ်းဖို 

ေတွဆံုေဆွးေွးကပါစုိ၊ တုိင်းရင်းသားေတွ 

စည်းလံုးမှ  ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ 

စသည့်စာသားပါ     ဆုိငး်ဘုတ်များ 

ကုိင်ေဆာင်၍ လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် 

အလငံယ်များ ကုိင်ေဆာင်၍ လည်းေကာင်း 

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်၌     ကိဆိုခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ပျ်းမနား   ဇူလိုင်   ၆

ေနြပည်ေတာ်   ပျ်းမနားမိနယ် 

သနပ င်ဆိပ်(အေနာက်)   ေကျးရာရှိ 

ေကျာက်စိမ်းေဝ  စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး

သမဝါယမအသင်း    လီမိတက်က 

တြံမက်စည်း (ကမ်ိေချာင်း၊ ပိက်ုေချာင်း) 

ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကိ ု   ကုန်ကမ်း 

ပစ ည်းများ   ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူလုပ်ကိုင ်

သည့စ်နစ်ှင့ ်ေကျးရာတစ်ရာ ထတ်ုကန်ု 

တစ်ခုအြဖစ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ြဖန် ြဖးေရာင်းချ

အဆိုပါ  အသင်းက  တစ်လလ င် 

တံြမက်စည်း ၅၀၀၀ ေကျာ် ထုတ်လုပ် 

ိုင်ပီး  ရရှိသည့်တံြမက်စည်းများအား 

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်ေနြပည်ေတာ်အတွင်းသို 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိသည်။ အသင်း 

အေနြဖင့်   အိမ်သုံးတံြမက်စည်းများ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့်အြပင ်   ေကျးရာသ ူ

ေကျးရာသားများကိုလည်း  တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ  အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ဖန်တီးေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ေကျာက်စိမ်းေဝ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး 

သမဝါယမအသင်းလီမိတက်က 

တံြမက်စည်းများ ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖး

ညီွတ်ေရးဆိုတာ

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်ေနတွင ်ကျင်းပေသာ 

ဖဆပလ ြပည်လုံးက တ်ညီလာခံသဘင်ကီး၌ ေြပာကားခဲ့သည့ ်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ညွီတ်ေရးဆိတုာ တညူေီသာအကျိး၊ တညူေီသာအလပ်ု၊ တညူေီသာ ရည်ရယ်ချက်ရိှရမယ်။ 

တစ်တိုင်းြပည်လုံး   လူတစ်မျိးလုံးရဲ  လွတ်လပ်ေရး၊  လူတစ်မျိးလုံးရဲအကျိး၊  အဲဒီလိုတူညီတဲ့ 

ရည်ရယ်ချက်၊ တညူတီဲအ့ကျိး၊ တညူတီဲအ့လပ်ု၊ တိင်ုးသြူပည်သားေတရွေအာင် တညူတီဲအ့လပ်ုလပ်ု 

တဲ ့ညီွတ်ေရးမျိးြဖစ်ရမယ်။ ပါးစပ်က ညီွတ်ချင်ပါတယ် ေြပာလုိမြဖစ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်း 

တရူမယ်။ အကျိးမှာလည်း တရူမယ်။ ရည်ရယ်ချက်မှာလည်း တရူမယ်။ အဒဲါမျိးကိမှု ညွီတ်ေရး 

လို ေခ ထိုက်တယ်။
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အတိတ်ဆုိတာ ြပန်သွားလုိေတာ့မရေပမယ့် ထားခ့ဲလုိရတ့ဲ အရာတစ်ခုေတာ့ မဟုတ်ြပန်ပါဘူး။  အတိတ်ဆုိတာ သင်ခန်းစာယူုိင်ရမယ့် အရာသာြဖစ်တယ်။   

သင်ခန်းစာယူပီး ပစ ပ န်မှာ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်လုပ်ရမယ်။  အနာဂတ်အတွက် ေမ ာ်လင့်ပီး ြပင်ဆင်ရမယ်လို ဆိုလိုပါတယ်။

ကျးေကျာ်စစ်ပွဲများမှ အတိတ်သမိုင်း သင်ခန်းစာများ ( ၆ ) 

ဒီမိုကေရစီကိ ုဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင်းစ်ေအာက်က ကျည်ဆန်များ

ြမင့်ြမတ ်

အတတ်ိက ိင်ုငတံကာ ဒမီိကုေရစနီဲ   လူအခွင့် 

အေရး သမုိင်းြဖစ်စ်အချိမှာ  ယေနေခတ်လူငယ် 

ေတ ွ  မျက်စလိည်၊   နားလည်ရခက်တဲ ့ ြဖစ်ရပ်ေတ ွ

ရိှိင်ုပါတယ်။  လူအခွင့အ်ေရးအားေပး၊  လစ်ဘရယ် 

အားသန်တဲ့   ဒီမိုကေရစီိုင်ငံကီးအချိက   သူတို 

ကိုယ်တိုင် ြပည်သူဆ နဲအညီ အုပ်ချပ်ေနတဲ့ ဒီမို 

ကေရစီိင်ုငေံတကွိ ု ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ပီး   သတူို 

မကိက်၊ ဩဇာမခတံဲ ့ဒမီိကုေရစအီရပ်သားအစိုးရကိ ု

ြဖတ်ချ၊ ေနာက်ကွယ်က  သူတိုတင်ေပးပီး သူတို 

အကျိးလိုလားတဲ ့       အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိ ု

ေထာက်ခံ၊ အသုံးေတာ်ခံ   စစ်အာဏာရှင်ေတွကိ ု

သက်ဆိုးရှည်ေအာင ်အေထာက်အပံ့ြပ၊ အမျိးမျိး 

ဝင်ေရာက်ြခယ်လှယ်ခဲ့ကပီးမ ှ ေခတ်သစ်ကိုလိုနီ 

တစ်ပိုင်း လက်ေအာက်ခံြဖစ်ေအာင ်လုပ်ခဲ့ကတဲ့ 

သမိုင်းသာဓကေတ ွများစွာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင.်.. 

ဒီိင်ုငံကီးေတကွသာ အချိိင်ုငေံတကွိ ုတရား 

မဝင် စစ်အစိုးရ ဘာညာစွပ်စဲွေနတာ၊ သတူိုကုိယ်တုိင် 

ဘယ်လိုိုင်ငံကမ ှမီမယ်မထင်ပါဘူး။ 

ဂွါတီမာလာအြဖစ်အပျက ်

ဗဟိုအေမရိကတိုက်က     ဂွါတီမာလာဆိုတဲ့ 

ိုင်ငံေလးတစ်ခုရဲြဖစ်အင်ကိုပ ဲ  ေလ့လာကည့်ရ 

ေအာင်ပါ။ ဂွါတီမာလာမှာ ၁၉၅၃ ခုှစ်အထိေတာ့ 

ဂျာကိဗုိအုားဘန်စ်ဦးေဆာင်တဲ ့လက်ဝယဲမ်ိးအရပ် 

သား  ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရတစ်ရပ်က   ိုင်ငံကို 

တည်တည်ငိမ်ငိမ်နဲ     ဦးေဆာင်အုပ်ချပ်ေနခဲ့ပါ 

တယ်။ ဒါေပမယ့် ိုင်ငံစီးပွားေရးကိ ုစိတ်တိုင်းကျ 

ြခယ်လှယ်ေနတဲ့ ယူအက်စ်ိုင်ငံစုံ Fruit ကုမ ဏီ 

ကီးရဲ ေြမယာေတကွိ ုိင်ုငပံိင်ုြပလပ်ုပီး ေြမမဲယ့ာမဲ ့

ြဖစ်ေနတ့ဲ  ဆင်းရဲသားုိင်ငံသားေတွကုိ   ခဲွေဝေပး 

မယ့ ် အားဘန်စ်အစိုးရရဲ အစအီစ်ဟာ အေမရကိန် 

အရင်းရှင်ေတွရဲ အကျိးစီးပွားနဲ  ဆန်ကျင်သွားတ့ဲ 

အခါ ဂွါတမီာလာအစိုးရဟာ စအီိင်ုေအက ပံပ့ိုးထား 

တဲ ့  ေကးစားတပ်ေတရွဲ    ဝင်ေရာက်တိက်ုခိက်ုတာ 

ကို  ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။  ကျးေကျာ်တိုက်ခိုက်မ   

မေအာင်ြမင်တဲအ့ခါမှာ စအီိင်ုေအရဲ အဖျက်အေမှာင့် 

ေှာင့ယှ်က်မ ေတကွိ ု ဆက်တုိက်ခံရေတာ့တာပါပဲ။ 

သမ တအားဘန်စ်ကို ဂွါတီမာလာစစ်တပ်က 

မြဖတ်ချဘူးဆိုရင ် ဒီမိုကေရစ ီ အားေပးစစ်တပ ်

ကီးအေနနဲ     ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်လို 

ဖအိားေပးလာတဲအ့ခါ ဂွါတမီာလာစစ်တပ်ကလည်း 

သမ တကိ ုအတင်းအကျပ်ြဖတ်ချပီး အာဏာသမ်ိး 

ရပါေတာတ့ယ်။  သမ တခမျာ  အမ်ိနီးချင်းမက ဆကီိ ု

ိုင်ငံဆီ ထွက်ေြပးရပီး  အဲဒီိုင်ငံမှာပဲ  ိုင်ငံေရး 

ခိုလ ံခွင့် ရယူလိုက်ရပါေတာ့တယ်။  ဂွါတီမာလာ 

လည်း ဒီမိုကေရစီိုင်ငံကီးရဲ ေထာက်ခံမ နဲအတူ 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခံရပီး ေနာင်ှစ်ေပါင်း ၄၀ 

အထိ ဒီမိုကေရစီအမည်ခ ံပံ့ပိုးထားတဲ့အာဏာရှင ်

စနစ်ေအာက်မှာ ဂွါတီမာလာြပည်သူေတွခမျာ ၃၆ 

ှစ်ကာ  ြပည်တွင်းစစ်နဲအတ ူ  ဆိုးရားစွာ   န်ုးကန် 

ခဲ့ကရပါတယ်။    ဘယ်ေလာက်ေတာင ်ဆိုးရားခဲ့ 

သလဆဲိရုင်   စီအုိင်ေအကပ့ံပုိးထားတ့ဲ  အာဏာရှင် 

အစိုးရနဲ  ဂွါတီမာလာ စစ်တပ်ေကာင့ ်   အစုလိုက် 

အပံလိက်ု   သတ်ြဖတ်မ ေတ၊ွ      လပ်ုကသံတ်ြဖတ် 

ခရံမ ေတ၊ွ   လင်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ    အဓမ ကျးလွန်မ ေတနွဲ 

အတင်းအကျပ်ေရ ေြပာင်းခရံမ ေတဟွာ ရာေထာင် 

မကရှိခဲ့ေကာင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ 

ြဖတ်ချခံလက်ဝဲယိမ်းလက်တင်အေမရိကုိင်ငံအချိ 

ဒတုယိကမ ာစစ်အပီး ဗဟိလုက်တင်အေမရကိ 

ိုင်ငံငယ်ေတွမှာ လက်ဝဲယိမ်းအစိုးရေတ ွ  ပိုအား 

ေကာင်းခဲ့တယ်လို ဆိုရမယ်။  ဒါကလည်း  ြပည်သ ူ

အကိက် ြပည်သူအြမင်ကိ ုထင်ဟပ်ြခင်းပ ဲြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကိလုိနုစီနစ်ဆိုးေအာက်က လွတ်ေြမာက်ခါစ 

ိင်ုငေံတကွ  ြပည်သအူများစဟုာ    ကိလုိနုကီ န်ြပ 

နယ်ချဲအရင်းရှင်ေတွကိ ု စိတ်ကုန်ရံမုန်းေနကပ ီ

ဆိရုင် ဒအီချက်ကိ ုလွန်တယ်လို ယဆူလိုမရပါဘူး။ 

တကယ်လည်း အဒဲအီချန်ိ အဒဲကီာလမှာ ကွန်ြမနစ် 

လက်ဝဲဆိုရှယ်လစ်ေတ ွ  ကမ ာမှာ   အားေကာင်း 

ခဲတ့ာပါ။ လက်တင်အေမရကိမှာ စအီိင်ုေအ ေမ ချက် 

ကေတာ ့အများကီးပါပဲ။ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ြပည့်လွန်ှစ် 

ေတမှွာ ဘရာဇီး၊ ဒိမုနီကီန်သမ တိင်ုငနံဲ  ချလီီိင်ုင ံ

တိုမှ  လက်ဝဲယိမ်းအစိုးရများကိ ု ဒီမိုကေရစီိုင်င ံ

ကီးရဲ   စီအိုင်ေအက  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြဖတ်ချ 

ပစ်ခဲ့တဲ့သာဓကေတွ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ချလီကီိုကည့်ရေအာင်ပါ၊  ချလီသီမ တ အာလန် 

ေဒးအစိုးရဟာ မီလီယံနဲချတီဲ့   စီအိုင်ေအ ေဒ လာ 

ေတနွဲ လ မ်းခံထားတဲ ့ဆ ြပလလူ  င်းကီးေအာက်မှာ 

ြပတ်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။    စီအိုင်ေအအေထာက ်

အပံ့ခံ  ချလီီစစ်တပ်ဟာ    အာလန်ေဒးအစိုးရကိ ု

ဖယ်ရှားပီး    အစိုးရေခါင်းေဆာင်ေတကွိ ု     လပ်ုက ံ

သတ်ြဖတ်၊    အာလန်ေဒး    ေထာက်ခံသူေတွကို 

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့ကပါတယ်။ ချလီီိင်ုင ံ

ဥပမာဟာ  ကမ ာမှာ   တုန်လ ပ်ေချာက်ချားစရာ 

စွက်ဖက်မ ကီးတစ်ခုအြဖစ် သမုိင်းတွင်ေြပာစမှတ် 

ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဘိုလစ်ဗီးယားဥပမာတစ်ခ ု

ေလာေလာလတ်လတ်    ဆယ်စုှစ်တစ်စု 

အလွန်ကာလေလးမှာတင ် စီအိုင်ေအ  အကူအညီ 

နဲအတ ူ   ပိင်ဘက်ိင်ုငေံရးသမားေတရွဲ ြဖတ်ချခ ံ

ဘိုလစ်ဗီးယားိုင်ငံက         ဆိုရှယ်လစ်ြပြပင ်

ေြပာင်းလေဲရးသမားသမ တ   အဗီိမုိေုရးလ်အေကာင်း 

တင်ြပချင်ပါတယ်။ 

သူဟာ ၂၀၀၆ ခုှစ်ကေန ၂၀၁၉ ခုှစ်အထိ 

ြပည်သူအကိက် သမ တတစ်ဦးြဖစ်ခ့ဲတယ်။ ၂၀၁၉  

ခှုစ် သမ တေရးေကာက်ပဲွမှာ အုိင်ရခ့ဲေပမယ့် သူရဲ 

ရလဒ်ဟာ ြငင်းပယ်ြခင်းခံခဲ့ရပီး  ေနာက်တစ်ကိမ်  

ြပန်လုပ်မယ့် ေရးေကာက်ပွဲမှာ  ဝင်ပိင်ခွင့်ေတာင ်

မရေတာဘ့ ဲ  အာဂျင်တီးနားိင်ုငကံိ ု  ထွက်ေြပးခိလု ံ 

ခဲရ့တဲ ့  အေြခအေနအထ ိ   ေရာက်ခဲသ့ပူါ။    အဓကိ 

လက်သည်ကေတာ ့စီအိုင်ေအပါပဲ။ 

ဘာေကာင့်လဲဆိုရင ်     မိမိိုင်ငံရဲဆင်းရဲ

သားြပည်သေူတအွတွက်   ြပြပင်ေြပာင်းလေဲရးေတ ွ

များစွာြပလုပ်ခဲ့သူ၊ နိမ့်ပါးသူေတွအတွက် ေြမယာ 

ြပြပင်ေရး၊ သဘာဝဓာတ်ေငွသယံဇာတက   ရတဲ့ 

ေငေွကးကိ ုြပည်သြူပည်သားအားလုံးအတွက် အည ီ

အမ  ခဲွေဝေပးဖုိ စ်းစားေပးခ့ဲသူ၊ ြပည်သူအကိက် 

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ခဲေ့ပမယ့ ်အရင်းရှင် အကျိးစီးပွား 

ကိဆုန်ကျင်ရင်၊ တတ်ု၊ ရှုားဘက်ယမ်ိးပီး ဆိရှုယ် 

လစ်နဲ    အမျိးသားေရးဘက ်  တိမ်းွတ်လာရင ်

စအီိင်ုေအိင်ုငံကီးရဲ   အြမင်ေစာင်းတာ   ခရံိင်ုပီး 

ပညာေပးြခင်း   ခံရိုင်တယ်ဆိုတဲ့   ဤအချက်ကို 

သင်ခန်းစာယူလို  ရခဲ့ပါတယ်။ 

အာရှက ေတာင်ကိုရီးယား၊  အင်ဒိုနီးရှားနဲ   အီရန် 

ဥပမာများ

ဒတုယိကမ ာစစ်ပီးစ ယခအုာရှမှာ    အေမရကိန် 

ရဲ  အဓိကမဟာမိတ်ြဖစ်ေနတဲ ့ေတာင်ကိုရီးယား 

ြဖစ်စ်ကိလုည်း  ကည့်ကရေအာင်ပါ။  ၁၉၄၅ ခှုစ် 

ဒုတိယကမ ာစစ်အပီး    ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံမှာ 

စီအိုင်ေအိုင်ငံကီးက   ေထာက်ခံတဲ့အာဏာရှင ်

ဆမ်ဂျန်ဟီးဟာဆိုရင ်  ၁၉၄၈ ခုှစ်ကေန    အဲဒီ 

ိုင်ငံကီးအကူအညီနဲ    ြပည်သူေတွကိ ု  ှိပ်ကွပ် 

အုပ်ချပ်ခဲ့တာ   ၁၉၆၀   ြပည့်ှစ်အထိပါပဲ။   သူ  

လက်ထက်မှာ   အစလုိက်ုအပံလိက်ု   လသူတ်ပဲွေတ ွ

ြဖစ်ခ့ဲတာ   မွန်ေဂျာင်နဲ    ဘုိဒုိလူသတ်ပဲွေတွဆုိတာ 

ထင်ရှားတာေပါ့။ အနည်းဆံုး ကွန်ြမနစ်သံသယနဲ  

လေူပါင်းတစ်သန်ိးေလာက်အထ ိအသတ်ခခံဲ့ကရပီး 

ေနာက်ဆုံးမှာ     ြပည်သူေတွက    ဆန်ကျင်ကလို 

စီအိုင်ေအ အကူအညီနဲ  ိုင်ငံကထွက်ေြပးခဲ့ရတဲ့ 

အထပိါပ။ဲ  သူကိ ု ထိုိင်ုငံကီးက  ေနာက်ဆုံးအကမ်ိ 

အထိ အကူအညီေပးခဲ့တာကိ ုေတွရပါတယ်။

ေနာက်ထပ်အာရှက အြဖစ်အပျက်တစ်ခုက 

လည်း   ဒီလုိပါပဲ။   ၁၉၆၅ ခုှစ် အေရှေတာင်အာရှ 

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငမှံာ ြဖစ်ခဲတ့ဲအ့ြဖစ်အပျက်တစ်ခပုါ။ 

သမ တဆူကာို အုပ်ချပ်စ်ကာလကေပါ့။  စီအိုင် 

ေအဘက်ကကည့်ရင်   ဆူကာိုဟာ   တုတ်ုိင်ငံ 

ဘက်ကိ ုယမ်ိးေနပီး   အင်ဒိနုီးရှားဟာ   ကွန်ြမနစ် 

ြဖစ်ေတာမ့ယ့ ် အလားအလာေတကွိ ု ြမင်ေနရတယ် 

လုိဆုိပါတယ်။ လုပ်ေဆာင်ချက်ကေတာ့ စအီိင်ုေအ

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ဆီးရီးယားိုင်င ံအီဒ်လစ်ြပည်နယ ်အာဖစ်မိ၌ ြပင်းထန်ေသာ တိုက်ခိုက်မ များှင့် ေလေကာင်း 

တိုက်ခိုက်မ များေကာင့ ်ကီးမားစွာ ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့မ များ။

ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေရာ ဒီမုိကေရစီကုိဖျက်ဆီးပီး  စစ်ဘက်က အာဏာ 

သမ်ိးပီးမှ အာဏာရှင်အစိုးရြဖစ်ေအာင် လပ်ုခ့ဲကတဲ ့

သမိုင်းြဖစ်ရပ်ေတ ွဘာေကာင့်ရှိခဲ့ပါသလဲ။  

ဒုတိယကမ ာစစ်အပီး ကွန်ြမနစ်နဲ  အရင်းရှင်

အားပိင်မ ၏ သက်ေရာက်မ  

ကမ ာ့သမိုင်းမှာ  ဒုတိယကမ ာစစ်အပီး ိုင်ငံ 

များစွာမှာ   လက်ဝဲယိမ်းအစုိးရေတွ   တက်လာတ့ဲ 

အချန်ိမှာ  စီအုိင်ေအတုိရဲ ဌာေနိင်ုငစံစ်တပ်ကီးနဲ  

စအီိင်ုေအရဲ စစ်ေရးနဲ    အဖျက်အေမှာင့ ်ဝင်ေရာက် 

စွက်ဖက်မ ေတဟွာ  ပိုပီးကီးမားကျယ်ြပန်ခဲတ့ယ် 

လို ဆိရုပါလမိ့မ်ယ်။ ဒလီိစွုက်ဖက်မ ေတဟွာ ကမ ာ 

မှာ ကွန်ြမနစ်ေခါင်းေဆာင် အေရှအပ်ုစ ုဆိဗုယီက် 

နဲ အေမရကိန်ဦးေဆာင်တဲ ့ အရင်းရှင်အေနာက်အပ်ုစ ု

ိင်ုငေံတ ွ အားပိင်ရင်ဆိင်ုရာကေန  ြဖစ်ေပ လာတဲ ့

သက်ေရာက်မ ေတွပါပဲ။ စီအိုင်ေအတိုရဲ   ိုင်ငံကီး 

အေနနဲ    ကမ ာမှာ   ကွန်ြမနစ်ဩဇာမလ မ်းိင်ုေရး 

မမိရိဲလက်တကံိ ု  ဆန်ထတ်ု စစ်ဘက်အာဏာသမ်ိး 

မ ေတွြဖစ်ေအာင ်      အားေပးအားေြမာက်ြပပီး 

ဗိုလ်ကျစိုးမိုး   ဩဇာအာဏာေပးပီး      ကွန်ြမနစ် 

ဆန်ကျင်တ့ဲ လက်ေဝခံအာဏာရှင်အစုိးရေတွြဖစ် 

ေအာင်  ေြမာက်ပင့သ်မ်ိး သွင်းလပ်ုခဲတ့ဲေ့နရာမှာေတာ ့

ကွန်ြမနစ်တေစ ေြခာက်ခေံနရတဲ ့ဒလီိုိင်ုငံကီးကိ ု

ကမ  ာ့သမိုင်းမှာ  ဒုတိယကမ  ာစစ်အပီး  ိုင်ငံများစွာမှာ လက်ဝဲယိမ်းအစုိးရေတွ   

တက်လာတဲအ့ချန်ိမှာ  စအုိီင်ေအတိုရဲ ဌာေနိင်ုငစံစ်တပ်ကီးနဲ စအုိီင်ေအရဲ စစ်ေရးနဲ   

အဖျက်အေမှာင့ ်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ ေတဟွာ ပိုပီးကီးမားကျယ်ြပနခ်ဲတ့ယ်လို ဆိရုပါ 

လိမ့်မယ်။ ဒီလိုစွက်ဖက်မ ေတွဟာ ကမ  ာမှာ ကွန်ြမနစ်ေခါင်းေဆာင် အေရှအုပ်စု 

ဆိုဗီယက်နဲ အေမရိကန်ဦးေဆာင်တဲ့ အရင်းရှင်အေနာက်အုပ်စုိုင်ငံေတွ အားပိင် 

ရင်ဆိင်ုရာကေန ြဖစ်ေပ လာတဲ ့သက်ေရာက်မ ေတပွါပ။ဲ စအုိီင်ေအတုိရဲ ိင်ုငံကီးအေန 

နဲ ကမ  ာမှာ ကွန်ြမနစ်ဩဇာမလ မ်းိင်ုေရး မမိရိဲလက်တကံိ ုဆနထ်တ်ုစစ်ဘက်အာဏာ 

သမ်ိးမ ေတြွဖစ်ေအာင်  အားေပးအားေြမာက်ြပပီး  ဗိလ်ုကျစိုးမိုး   ဩဇာအာဏာေပးပီး      

ကွန်ြမနစ်ဆနက်ျင်တဲ ့လက်ေဝခအံာဏာရှင်အစုိးရေတြွဖစ်ေအာင်  ေြမာက်ပင့သ်မ်ိး 

သွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ေနရာမှာေတာ့ ကွန်ြမနစ်တေစ ေြခာက်ခံေနရတဲ့  ဒီလိုိုင်ငံကီးကို 

ဘယ်လိုိုင်ငံကမှ မီမယ်မထင်ပါဘူး 



 စာမျက်ှာ ၆  မှ

ပါဝင်ပတ်သက်မ နဲအတ ူ ဆူကာိုအစိုးရ အာဏာ 

သိမ်းြခင်းခံလုိက်ရတာပါပဲ။   အေတာ်ကို    ဆိုးဆိုး 

ရားရားြဖစ်ခဲ့တာပါ။ ဆူကာိုကို    ေထာက်ခံတဲ့ 

လူေပါင်းတစ်သန်းခန်အထိ    အသတ်ခံလိုက်ရပါ 

တယ်။ အာဏာမသမ်ိးမကီတည်းက စအီိင်ုေအဟာ 

အင်ဒိစုစ်တပ်ထ ံ   သတ်ုသင်ပစ်ရမယ့စ်ာရင်း    ပိုပီး 

သားြဖစ်ပါတယ်။ 

အြခားိုင်ငံေတွနဲမတူတဲ့အချက်က    အင်ဒို 

စစ်တပ်နဲ    အကီးအကဲ   ဗိုလ်ချပ်ကီး ဆူဟာတို 

ေခါင်းေဆာင်မ ေအာကမှ်ာ ြပည်သူေတွရဲစည်းလုံး

ညွီတ်မ နဲပညာရည်ြပည့ဝ်မ ေကာင့ ်ယေနေခတ် 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံကီးကိုေတာ့         အာရှကျား 

တစ်ေကာင်အြဖစ ်      တင်စားလိုရေနပါတယ်။ 

ဒါကလည်း သင်ခန်းစာယစူရာတစ်ခ ုြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။

အေနာက်အာရှ၊ အေရှအလယ်ပိင်ုးက အရီန်မှာ 

လည်း ဒလီိပုါပ၊ဲ၊ ၁၉၅၃ ခှုစ်တွင် အရီန်မှာ   ြပည်သ ူ

အကိက်  ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလိုလားတဲ ့ မိုဟာ 

မက်မိဆုာဒက်ရဲ အစိုးရတစ်ရပ်ဟာ  စအီိင်ုေအတိုရဲ 

ိုင်ငံကီးက အားေပးေထာက်ခံကူညီမ နဲ     အီရန် 

စစ်တပ်ရဲ    အာဏာသိမ်းတာ   ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ 

အဂ  လိပ်ေတွပုိင်တ့ဲ     အင်ဂလုိအီရန်နီယန်     ေရနံ 

ကမု ဏကီိ ုထိအုရီန်အစိုးရက ိင်ုငပံိင်ုသမ်ိးခဲတ့ာကိ ု

အေကာင်းြပပီး စစ်တပ်ကိ ုအာဏာသမ်ိးေစခဲတ့ာ 

ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ုိင်ငံမှာ အစ်အဆက်ကျင့်သံုးခ့ဲတ့ဲ 

စည်းမျ်းခံဘုရင်စနစ်ကေန အေနာက်ဒီမိုကေရစီ

ိုင်ငံကီးရဲအေထာက်အပံ့ခ ံ     အာဏာရှင်ိုင်င ံ

တစ်ိုင်ငံအြဖစ ်ေြပာင်းလဲသွားခဲ့တာေတာ ့  ေြပာ 

စရာြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။   အေနာက်အုပ်စုေထာက်ခံတဲ့ 

အာဏာရှင်သက်တမ်းဟာ ၁၉၇၉ ခုှစ်    အီရန် 

ေတာ်လှန်ေရးကီးအထ ိ ကာခဲ့ပါတယ်။ 

ပါဝင်ပတ်သက်မ ေပါင်းများစွာနဲအတ ူ

ဒုက ွံေတာက ကမ ာ့ြပည်သူေတ ွ

တင်ြပပါ အချက်အလက်ေတဟွာ အနည်းငယ် 

သာပဲြဖစ်ပါတယ်။  ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များစွာ  ကျန်ရှိ 

ပါေသးတယ်။ ေလ့လာချက်ေတွအရ  ိုင်ငံေတွရဲ 

ေရးေကာက်ပဲွေတမှွာ မမိအိလိကုျအစိုးရတက်လာဖို 

စီအုိင်ေအက ဝင်ရာက်စွက်ဖက်တာမျိး အပါအဝင် 

တပ်ဖဲွေတေွစလ တ်ပီး  အဓမ ကျးေကျာ်တိက်ုခိက်ု 

တာအဆုးံ ၁၉၄၆ ခုှစ်ကေန ၂၀၁၂ ခုှစ် ဆီးရီးယား 

ြပည်တွင်းစစ်အထ ိပါဝင်ပတ်သက်မ ေပါင်း ၈၉ ခု 

အထိရှိခဲ့ေကာင်း သိရပါတယ်။ 

မသိမသာပဲြဖစ်ြဖစ်၊    သိသိသာသာပဲြဖစ်ြဖစ ်

တုိက်ုိက် ဒါမှမဟုတ် သွယ်ဝုိက်ပီး ုိင်ငံြခားတုိင်း 

ြပည်ေတွအေပ မှာ ကွန်ြမနစ်လက်ဝဲဆန်ကျင်တ့ဲ 

ုိင်ငံကီးရဲ ပါဝင်စွက်ဖက်မ ကုိကည့်ရင်  ေရှတန်း 

ကျကျ ထိုိင်ုငံကီးရဲစစ်တပ်ေတ ွပါဝင်တိက်ုခိက်ုမ  

နဲအတူ   ေနာက်ကွယ်က  စီအိုင်ေအလက်ချက ်

မကင်းတဲ ့အဖျက်အေမှာင့ ်    လက ဏာများစွာကိ ု

လည်း ေတွြမင်ရပါလိမ့်မယ်။ 

ထိထုိုိင်ုငံကီးေတကွ ဒမီိကုေရစေီရး၊ လူအခွင့် 

အေရးနဲ  လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ကိ ုစံ န်း 

အမျိးမျိးနဲ    ေရှတန်းတင ်  ြပသတတ်ပါတယ်၊၊ 

စစ်ကို မလိုလားဘူး၊       အဏုြမမလိုလားဘူး၊   

ငိမ်းချမ်းေရးသာ    အဓိကြဖစ်တယ်လိုေြပာပီး      

တစ်ကမ ာလုံး   ေြမြပင်၊    ေဝဟင်၊    ေရြပင်အှံ 

စစ်အင်အား ပမာဏအကီးဆုံး ြဖန်ကက်စိုးမိုးထား

တဲ့ိုင်ငံဆိုလို တစ်ိုင်ငံပဲ ရှိပါတယ်။   သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်   ကာကွယ်ေရးနဲ    လသူားလုံ ခံေရး 

အေကာင်းြပ၊     စီးပွားေရးနဲ    ကုန်သွယ်ေရး 

အေကာင်းြပပီး     ဖွံဖိးေရးကိ ု        ေရှတန်း 

တင်သလိုလိုနဲ     ဟန်ေဆာင်တတ်ကပါတယ်။    

မတူကွဲြပားမ နဲ    တရားမ တမ ကို   ေရာချတယ်၊   

အေကာင်းြပချက်   အများကီးနဲ    မလိုချင်ရင် 

အာဏာရှင်၊  လိုချင်ေတာ့ ဒီမိုကေရစ ီ  သတ်မှတ်၊ 

ဆင်းရဲမ တိုက်ဖျက်ရင်းကပဲ  စီးပွားေရးပိတ်ဆို၊ 

ဆင်းရဲတဲ့ိုင်ငံေတွကိ ု  ဆင်းရဲသထက ်     ဆင်းရဲ 

ေအာင်လုပ်၊   ကမ ာ့ငိမ်းချမ်းေရး တွင်တွင်ေြပာေန 

ေပမယ့်    စစ်အသုံးစရိတ်တိုးပီး ကမ ာအှံစစ်ြမ၊ 

စစ်ပွဲဖန်တီး၊  ကိုယ်စားြပစစ်ပွ ဲ  ဆင် ဲခိုင်းခံရတဲ့     

ိင်ုငေံတမှွာ    ဒကု ံွေတာက   န်ုးထွက်မရေတာတ့ဲ ့

ြပည်သူေတွရဲ      ရင်နာစရာအြဖစ်ေတ ွ မကည် ့

ချင်၊ မြမင်ချင်ပါဘ ဲ ေတွေနြမင်ေနရဆြဲဖစ်ပါတယ်။ 

ကိယ့်ုိင်ုငနံဲကိယု့်ိင်ုငသံားေတကွိေုတာ ့စစ်ထ ဲ

မပါေအာင်ေရှာင်ခိင်ုးထားပီး ကမ ာအံှလှည့်လည် 

ပီး   ှိပ်ကွပ်အိုင်ကျင့်တဲ့ြဖစ်စ်ေတွကိ ု  အများ 

အြပား ဖန်တီးလုပ်ေဆာင်ေနဆဲ    ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒုတိယကမ ာစစ်ပီးကတည်းက    ကမ ာကီးကို  

လစ်ဘရယ် ပိုကုန်နဲ  ကယ်တင်ေနတာ ယခုအထိ 

မပီးေသးပါဘူး။ ကမ ာ့ေနရာအချိမှာ လစ်ဘရယ် 

အသွင်းေကာင်းလုိ  အကမ်းဖက်စစ်ပဲွေတနွဲ  မငမ်ိး 

ချမ်းေသးတာလည်း မြမင်ချင်အဆံုးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

တကယ်ေတာ့   ကမ ာကီး      မငိမ်းချမ်းတာ၊ 

ငိမ်းချမ်းတာ အင်အားကီးုိင်ငံေတွဆီမှာ   အရင်း 

တည်တာပါပ။ဲ  သတူိုဆကီသာ အဓကိအစြပတာပါ။ 

ကိယု့အ်ကျိးစီးပွား၊ ကိယု့အ်မျိးသားစီးပွားအေြခခ ံ

သက်သက်ပဆဲိတုာ   ေတွြမင်ရပါလမိ့မ်ယ်။  ဒတုယိ 

ကမ ာစစ်မတိင်ုခင်ကတည်းက ိင်ုငငံယ်ေတအွေပ  

ဗိုလ်ကျစိုးမိုး ြခယ်လှယ်အြမတ်ထုတ ်  ေသွးစုပ်ခဲ့ 

ကတဲဇ့ာတ်လမ်းေတဟွာ    ယခေုခတ်ကာလအထ ိ

လည်း မပီးေသးပါဘူး။ စစ်ေအးကာလအပီး စစ်ေွး 

အေြခအေနကေန   စစ်ပူကာလတစ်ခုကိ ု    ယခု 

ြမင်ေနရြပန်ပါပ။ီ    သင်ခန်းစာယတူတ်ဖို၊ ယူိင်ုဖိုနဲ  

ယူပီး လက်ေတွကျကျအသံုးချဖုိပဲ   လိပုါလမိ့မ်ယ်။ 

မသန်ရှင်းမ များတ့ဲဝန်းကျင်မှာ မေကာင်းတ့ဲအေြခ 

အေနေတွကိုေတာ ့ရင်ဆုိင်ေနရဦးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

တင်ြပခဲတ့ဲ ့အချက်အလက်ေတအွရ  သတူိုဟာ 

အေကာင်းဆုံးစကားလုံးေတ ွ   ရတ်ြပေနေပမယ့ ်

သိက ာနဲကျင့်ဝတ်ဆိုတာ     ရှာမရေအာင်ြဖစ်ေန 

ပါတယ်ဆိတုာကိ ု ေလာေလာဆယ်    ကမ ာနဲ ြမန်မာ 

ြဖစ်စ်ေတအွရ ေတွေနရပီး ကမ ာကလည်း   ပိုပီး 

ြမင်လာေနတဲ့သေဘာေတာ ့ရှိပါတယ်။ 

ဘာပြဲဖစ်ြဖစ်ပါ၊ ကိယု့ြ်ပည်တွင်းအားသည်သာ 

ကိုယ့်အားကိုးရာပါ။

ကမ ာသ့မိင်ုးမှာြပန်ကည့ရ်င်     အချိိင်ုငေံတ ွ

ဟာ ဘယ်လိုအ ရာယ်၊  ဘယ်လို အခက်အခဲပဲ 

ကံကံ ထိုိင်ုငေံတရွဲ  ုိင်ငံသားအားလံုး၊   ြပည်သ ူ

ြပည်သား အားလုံးဟာ      အရင်းအြမစ်ေကာင်းေကာင်း 

နဲ  စည်းစည်းလုံးလုံးရှိတဲ့အချနိ်မှာ၊     ပညာeာဏ် 

အေြမာ်အြမင်ရှိတဲ ့  ေခါင်းေဆာင်များေအာက်မှာ၊ 

စတ်ိဓာတ်ပိင်ုးေရာ ပ်ုပိင်ုးပါ အင်အားေတာင့တ်င်း 

ေနမယ်ဆုိရင် ကီးသည်ငယ်သည်မဟူ    အ ရာယ် 

အကျပ်အတည်းမှန်သမ  ကံ့ကံခ့ ံ ရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ား 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည်သာြဖစ်ေကာင်း၊      သာဓက 

များစွာကိုလည်း   ေတွြမင်ိုင်မှာ    ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါတယ်။     ။

ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၆

ကိဗုစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ကွယ်လွန်သွားကသ ူ

များှင့် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ပျလံွန်ေတာ်မ ူ

သွားကေသာ ရဟန်းသဃံာေတာ်များ၊ ရှင်သာမေဏ 

များ၊  ကျဆုံးသွားကေသာ  တပ်မေတာ်သားများ၊ 

ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်မ ှ ပုဂ ိလ်များ၊ 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများ၊ အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများှင့ ်

ြပည်သူများကို ရည်စူး၍ ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်ကည် 

ညွီတ်ေရးအဖဲွက ဝါဆိသုက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ြခင်းှင့ ်အမ အတန်းေပးေဝြခင်းကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုး 

တွင် ရန်ကန်ုမိ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ် အမှတ် (၃၇၄) 

ကမ်းနားလမ်းမကီးရှိ ဗဟိုခန်းမေဆာင်၌ ြပလုပ ်

သည်။

အခမ်းအနားသို  ေအာင်ဆန်းေတာရတပ်ဦး 

ေကျာင်း ဆရာေတာ် အဂ မဟာကမ   ာန စရိယ 

ေဒါက်တာဘဒ  သဒ မ ကိတ ိသာရ အမှးြပေသာ 

နမ့်စန်(တ)      ဇူလိုင်     ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)  နမ့်စန်မိနယ်တွင်  ေတာင်သမူျားကိ ု

ေနကာမျိးေစ ့ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့ ်ပိုက်ဆံေလ ာ် သစ်စိမ်းေြမ

ဩဇာြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီက အမှတ် (၅) ေကျးရာအုပ်စ ု အမှတ် (၁၀) ေကျးရာအနီးရှ ိ

နမ့်စန်စိုက်ကွင်းအတွင်း မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှစိုက်ပျိးထား 

သည့် ပိုက်ဆံေလ ာ် ဧက ၅၀ စိုက်ခင်းေရှ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

 ေရှးဦးစွာ ရှမ်းြပည်နယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ြပည်နယ်စိက်ုပျိး 

ေရးဦးစီးမှး ဦးချိိုင်ထွန်းက  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး နမ့်စန် 

မိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးြမသိန်းက  ေနကာမျိးေစ ့

ေထာက်ပ့ံြခင်းှင့် သစ်စိမ်းေြမဩဇာြပလုပ်သံုးစဲွြခင်းတုိှင့်ပတ်သက် 

၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဘာသာေပါင်းစု ံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲက ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းှင့်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ကွယ်လွန်သွားကသူများကိ ုရည်စူး၍ အမ အတန်းေပးေဝြခင်းြပလုပ်
သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ်များ က ေရာက်ေတာ်မူ 

ကပီး ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ 

(ဗဟို) ဥက    ဦးစိန်သန်းှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ တက်ေရာက်လာကသူများက ေအာင်ဆန်း 

ေတာရတပ်ဦးေကျာင်း ဆရာေတာ်ထံမှ ငါးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး   သံဃာေတာ်များထံမ ှ

ပရိတ်တရားေတာ်များ နာယူကည်ညိကသည်၊၊

ယင်းေနာက်   ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည  ်

ညွီတ်ေရးအဖဲွ (ဗဟိ)ု ဥက    ဦးစန်ိသန်းှင့ ်အလပ်ု 

အမ ေဆာင်များက သံဃာေတာ်များအား ဝါဆုိသက  န်း 

ှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ   ဆပ်ကပ်လှဒါန်းကပီး 

ေမာ်က န်းဆရာေတာ် အဂ မဟာ မဂ  လဓမ ေဇာတကိ 

ဓဇ ဘဒ   တလိက  ာဘဝိသံထမှံ အေုမာဒနာတရား 

နာယူ၍ ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်၊၊ 

သတင်းစ်

ေနကာမျိးေစမ့ျားေထာက်ပံေ့ပးအပ်၍ ပိက်ုဆေံလ ာ် သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ ြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်းကွင်းသပ်ုြပသ ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ြပည်နယ် 

ဦးစီးမှး ဦးချိုိင်ထွန်း၊ နမ့်စန်မိနယ်  ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေအာင်မငး်စိုး၊  ေကာ်ဖီရာသီသီးှံဌာနခွဲ၊   မိနယ်စိုက်ကွင်းမှး  

ဦးမိုးိုင်၊    မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး  ဦးြမသိန်းှင့်  ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက  အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာေသာ  မိုင်းစိတ်၊ 

မက်မွန်မုန်း၊ နမ့်လစ်၊ ဝမ်ပုံ၊ လွိင်ယဲေကျးရာအုပ်စုတိုှင့ ်အမှတ်(၅)

ေကျးရာအုပ်စုရိှေတာင်သူများအား ေရဆင်း(၁) စပ်မျိး ေနကာမျိးေစ့ 

ဧက ၅၀ စာကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။

ကည့် ေလ့လာ

ထိုေနာက် မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများက ပိုက်ဆံ 

ေလ ာ် သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ြပလုပ်သုံးစွဲနည်း ကွင်းသုပ်ြပြခင်းကို 

အဆိပုါပိက်ုဆေံလ ာ် ဧက ၅၀ စိက်ုခင်းအတွင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ရာ ေတာင်သူများက ကည့် ေလ့လာခဲ့ကပီး သိရှိလိုသည်များကို 

ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သူရေအာင(်ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကီး     ဇူလိုင်    ၆

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း   ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်များ၌    လက်နက်/

ခယဲမ်းများှင့ ်တရားမဝင်ကန်ုပစ ည်းများ 

ဖမ်းဆီးရမိမ များတွင်    ပါဝင်ခဲ့ေသာ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး    အဖွဲများအား 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းကို   ဇူလိုင် ၅ ရက် 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီက     ေတာင်ကီးမိ

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရုံး  အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ပွဲတွင ်  ရှမ်းြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှးှင့ ်

အမဲတမ်း    ညိ  င်းတိုင်ပင်ေဆွးေွး 

ပုသိမ်   ဇူလိုင်    ၆ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်    

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းသည် တိုင်းေဒသကီး  

ဝန်ကီးများ၊  တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ 

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများှင့်အတူ  

ယေနနံနက်ပိုင်းက  ဟသ  ာတမိနယ်  

အိပ်ပျက်ေကျးရာအုပ်စု    ေဖာင်ဆိပ် 

ေကျးရာအနီးရိှ  ဧရာဝတီ-ဟသ  ာတတာ 

တာတိုင် ၄/၆ တွင်    ဧရာဝတီြမစ်၏ 

ြမစ်ကမ်းပါးသို    ဦးတည်တိုက်စားမ      

အေြခအေနကို     သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ေရှးဦးစွာ  တိင်ုးေဒသကီး  ေရအရင်း 

အြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန တိင်ုးေဒသကီးဆည်ေြမာင်း 

ှင့် ေရအသုံးချမ   စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန 

ေရတာရှည ် ဇူလိုင်   ၆

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေရတာရှည် 

မိနယ်၌ မုိးစပါးစုိက်ပျိးပီးသည့် 

ေဒသအချိတွင်    ေရ ခုများ 

ကျေရာက်၍  စပါးစိက်ုခင်းများစွာ 

ပျက်စီးလျက်ရိှေကာင်း ေတာင်သ ူ

များ၏   တင်ြပချက်အရ မိနယ် 

လယ်ယာေြမစီမံခန် ခွဲေရးအဖွဲ 

သည် ဇူလုိင် ၅ ရက် နံနက်ပုိင်းက 

ဒိုးတန်းေကျးရာအုပ်စု အတွင်း 

ေဒသခေံတာင်သူများှင့် ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ေရ ခုများ  ကျေရာက်လျက ်

ရိှသည့် ၆၄၆-က၊ ၆၄၇-က ၊ ၆၄၇-

ခ၊ ၆၄၇- ဂ ကွင်းတို၌  မိုးစပါး 

စိက်ုပျိးပီးသည့်လယ်ေြမ ၉၂ ဧက 

ပျက်စီးခဲ့ရပီး    ေတာင်သူများ 

အေနြဖင့် အချန်ိမီြပန်လည်စုိက်ပျ ိး 

လျက်ရှိေကာင်း    သိရသည်။

ေရ ခု        ှိမ်နင်းြခင်းှင် ့

ပတ်သက်၍ မိနယ်စုိက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနက      ေဒသခံေတာင်သူ 

များကို   မကာခဏ   ပညာေပး 

ေြပာကားမ များှင့်    အသိပညာ 

ေပး     လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝေပးပီး      ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဘားအံ   ဇူလိုင်   ၆

သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖံွဖိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန ေကာ့ကရိတ်ခုိင် 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန  အေြခခံအိမ ်တ ွင ်း    

လ ပ်စစ်      သွယ်တန်းမ နည်း 

ပညာသင်တန်းကို    ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီက ေကာ့ကရိတ်မိနယ ်    

ရန်ကုတ်ေကျးရာ    ရန်ကုတ် 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဓမ ာုံ၌ 

ကျင်းပသည်။  

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင် ေကာ့ကရတ်ိ 

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးက    အမှာ 

စကားေြပာကားပီး   အေသးစား 

စက်မ လက်မ လုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှးက     သင်တန်းဖွင့် 

လှစ်ရြခင်း၏   ရည်ရယ်ချက်များ 

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိပုါသင်တန်းကိ ု  ရန်ကတ်ု 

ေကျးရာ       ရန်ကုတ်ဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်း    ဓမ ာံု၌ သင်တန်း 

သား၂၀ ြဖင့်   ဇူလိုင် ၆ ရက်မှ၂၀ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်များ၌ လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့ ်တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ 

ဖမ်းဆီးရမိမ များတွင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယခုပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင်    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့်    တပ်မေတာ်သား 

များ၊  ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွဝင်များ၊ ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲများသည ်    တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို     ထိခိုက်ေစမည့  ်

လက်နက်များကို     ဖမ်းမိခဲ့ေကာင်း၊ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ       ကိုလည်း 

ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း၊     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည့်အဖွဲများကိ ုယေန  

အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်ြပေပးရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊  ေနာင်တွင်လည်း   အားလုံး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်၍  ေဖာ်ထတ်ုေပးက 

ရန်ှင့ ်    ြပည်နယ်အတွက်သာမက 

ိုင်ငံေတာ်အတွက်ပါ      ဂုဏ်ယူမိပါ 

ေကာင်းှင့ ်အားလုံးကိ ု ေကျးဇူးတင်ရိှပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍      အေရှပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်       တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် 

နီလင်းေအာင်က အမှာစကားေြပာကား 

ပီး   ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲများအား 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွေပးအပ်ရာ    ရာငံ - 

ဟန်ြမင့မ်ိရ်ု သွားလမ်းေပ    ေကျာက်ဂြူပင် 

ေကျးရာအနီးရှိ   ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ၊  ရပ်ေစာက်မိ  မင်းကီးသုံးပါး 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ရှိ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ၊ ဟိုပုံးမိ  ေရထွက်ှင့်  ေလးမိုင ်

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်၌  ကုန်တင် 

ယာ်သုံးစီးအား ဖမ်းဆီးရမိမ တွင ်ပါဝင် 

ခဲ့ေသာ    စစ်ေဆးေရးအဖွဲများအား   

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်    ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းှင့ ်      အေရှပိုင်းတိုင်း

စစ်ဌာနချပ်      တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ် 

နလီင်းေအာင်တိုက ဂဏ်ုြပေငခွျးီြမင့ေ်ပး

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီ - ဟသ  ာတတာ ြမစ်ေရတိုက်စားမ အေြခအေနများ ကည့် စစ်ေဆး

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးက ဧရာဝတီြမစ်၊ 

ဟသ  ာတြမစ်ေကာင်းအေြခအေနများ၊ 

တာငတ်ု- ေဖာင်ဆိပ် ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါး 

တစ်ေလ ာက်  အေရးေပ ကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအြဖစ်     Floating unit 

အလျားေပ  ၂၀၀၀   ေဆာင်ရက်မည့် 

အေြခအေနများ၊   ဧရာဝတီြမစ်ေရ 

တိုက်စားမ ေကာင့်    ေဖာင်ဆိပ်ြဖတ ်

တာအနီး    ကမ်းပိမ အေြခအေနှင့် 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မည့် 

အေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး

ချပ်ှင့်အဖွဲသည်  ဧရာဝတီ-ဟသ  ာတ 

တာတိင်ု  ၃/၀ ရိှ ေရကင်းစခန်းအမှတ်(၈) 

အိပ်ပျက်တာနယ်ှင့်      ဟသ  ာတ 

ကမ်းနားတာ  ဦးပါရဲေရကင်းစခန်းတိုရှ ိ

မိုးရာသ ီေရေဘးကာကွယ်ေရး တာတမံ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း  လုပ်ငန်းများကို

တာတမံလုပ်သားများြဖင် ့  ေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနများ၊  အေရးေပ ပစ ည်း 

များ  စုေဆာင်းထားရှိမ အေြခအေနများ 

ှင့်   ေရမှတ်တိုင်ှင့်  ေရမှတ် မှတ်တမ်း 

ေရးသွင်းထားမ အား   ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။ 

ဆက်လက်၍ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး

ချပ်ှင့်အဖွဲသည ်   ဟသ  ာတဘူတာသို 

သွားေရာက်၍ ဘတူာုအံတွင်းလှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးပီး     ခရီးသွားြပည်သ ူ

များှင့်     ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံကာ 

သွားလာမ အေြခအေနများ ေမးြမန်းခ့ဲပီး 

ဘူတာုံးခန်းတွင်     ြမန်မာ့မီးရထား 

လပ်ုငန်း တိင်ုးေဒသကီးတာဝန်ခကံ ခရီး 

စ်ေြပးဆွဲမ ၊      ခရီးသည်များ စီးနင်း 

လိုက်ပါမ ၊ ကုန်စည်တင်ေဆာင်မ များကို

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးက ခရီးသွားြပည်သူများ အဆင် 

ေြပစွာ  သွားလာိုင်ေရး၊   ကုန်စည် 

တင်ေဆာင်မ များ   ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင ်

ေစေရး၊ ဘူတာုံသန် ရှင်းသာယာေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှရန် လမ်း န်မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

            တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေကာ့ကရိတ်မိနယ ်ရန်ကုတ်ေကျးရာ၌ အေြခခံအိမ်တွင်း

လ ပ်စစ်သွယ်တန်းမ နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်

ရက်အထိ  ၁၅ ရက်ကာ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ပီး အေြခခ ံ

လ ပ်စစ်ကို       နည်းလမ်း 

မှန်ကန်စွာ    တတ်ေြမာက်ေစရန်၊ 

လက်သုံးကရိယိာများ  အသုံးြပပု ံ

ှင့်    ဂုတစိုက်ထိန်းသိမ်းတတ ်

ေစရန်၊  စမ်းသပ်စစ်ေဆးနည်းှင့ ်

ြပစ်ချက်ရှိေသာေနရာ   ရှာေဖွ 

တတ်ေြမာက်ေစရန်၊    အ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးကုိ ကိတင်ေတွးဆ 

သိရိှရန်ှင့်    ကာကွယ်ုိင်ေစရန်၊ 

အိမ်တွင်းသုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်းများ

ကိ ု သွယ်တန်းတပ်ဆင်ိင်ုေစရန်၊   

အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်ဆုိင်ရာ  ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ နားလည်ိုင်ေစ 

ရန်၊   လ ပ်စစ်အ ရာယ် ြဖစ်ေပ မ  

ကိ ုသက်ဆိင်ုရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်     

အသိပညာ ြဖန်ေဝ ေပးုိင်ေစရန်၊    

အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်သွယ်တန်းမ ကိ ု   

စနစ် တကျ     သွယ်တန်းတပ်ဆင်ိင်ု 

ေစရန်  စသည့်ဘာသာရပ်များကုိ 

စာေတွလက်ေတွ သင်ကားပိုချ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

မိုးစပါးစိုက်ပျိးပီးသည့်လယ်များ၌ ေရ ခုများကျေရာက်မ ှိမ်နင်းေရး ေဆာင်ရက်
လယ်ေြမများတွင ်   ထုံးမ န်များ 

ထည့်သွင်းြခင်း၊       စိုက်ခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်၌     သန်ရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   စိုက်ခင်းပတ ်

လည်တွင်  ေရ ခုဥမ ားဝါးတိုင် 

များစိက်ု၍ ဥအမံများ ေကာက်ယ ူ

ဖယ်ရှားြခင်း၊   အရည်ရ မ်းသည့် 

နာနတ်သီးခွံ၊ ဖရဲသီးခွံ၊ သေ  ဘာ 

ရက်များအား မ ားစာချ၍ဖမ်းဆီး 

ြခင်းှင့်       ေရသွင်းေရထုတ ်

အေပါက်များတွင ်  ေရစစ်ဆန်ခါ 

များ ေဆာင်ရက်ကရန် လိုအပ် 

ေကာင်း မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီး

မှး     ဦးေနလင်းေဇာ်က ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ 

မိုးစပါးများ စိုက်ပျိးရာတွင  ်

ထွန်ယက်ခေစျး န်းများ ကီး 

ြမင့်ြခင်းေကာင့်  စိုက်တမန်းကို 

ေသချာစွာ   ထွန်ယက်ိုင်ြခင်း 

မရှိက၍      စပါးကဲပီးချနိ်၌ 

ေပါင်းြမက်များ  ေပါက်ေရာက်မ  

ပမာဏများသည့်အခါ ေပါင်းသတ် 

ေဆးများပက်ဖျန်းရြခင်း၊ စပါးခင်း 

များဖျက်၍  ြပန်လည်စုိက်ပျိးက 

ရပီး ကန်ုကျမ များြပားချန်ိ ေရ ခ ု

များ ထပ်မကံျေရာက်ြခင်းေကာင့် 

ိှမ်နင်းေရးလပ်ုငန်းများကိ ု ေဒသ 

အံှတွင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေန

ကရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။      

                          ကိုလွင်(ဆွာ)

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ထူးခ န်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ထိုင်းိုင်ငံ ေလ့လာေရးခရီး သွားေရာက်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၆

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၏ 

လမ်း န်ချက်အရ ၂၀၂၂ ခှုစ် တက သိလ်ုဝင် စာေမး 

ပဲွတွင် ဝိဇ ာဘာသာတဲွ၊ သိပ ံဘာသာတဲွ၊ ဝိပ ံဘာသာ 

တွဲများတွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး အမှတ် အများဆုံး 

ြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၃၃ ဦးသည် ကီးကပ်သ ူဆရာဆရာမများ၊ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူဇလူိင်ု ၄ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရန်ကုန်မိမှ  ထိုင်းိုင်ငံသို   ေလ့လာေရးခရီး 

သွားေရာက်ခဲ့ကရာ ေဒသစံေတာ်ချနိ်နံနက် ၈နာရီ 

၅ မိနစ်တွင် ထိုင်းိုင်ငံ သုဝဏ ဘူမိ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ  ေလဆိပ်သိုေရာက်ရှိ ပီး   ထိုင်းိုင်ငံ 

ဘန်ေကာက်မိရိှ ြမန်မာသံံုးမှ တာဝန်ရိှသူများက 

ကိဆိုကကာ ေမာ်ေတာ်ယ်များြဖင့် ြမဘုရားသို 

သွားေရာက ်ဖူးေြမာ်ကသည်။

ကည့် ေလ့လာ

ထိုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းိုင်ငံဆိုင်ရာ ြမန်မာိုင်ငံ 

သံုံးသို ေရာက်ရိှရာ ြမန်မာသအံမတ်ကီး ဦးချစ်ေဆ ွ

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိဆို တ်ဆက်ကကာ 

ေလ့လာေရးခရီးစ်ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားပီး ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများေလ့

လာေရးအဖွဲကို ေနလယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ 

သည်။ ယင်းေနာက် ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်း

သူများအဖွဲသည ်Siam Paragon ရှိ Siam Ocean 

World သို သွားေရာက်ကည့် ေလ့လာကသည်။

ဆက်လက်၍ Madame Tussauds Museum 

သို သွားေရာက်ေလ့လာကာ     အဆိုပါ    ြပတိုက်၌ 

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ယင်း 

ေနာက် Holiday Inn Hotel သို ေရာက်ရိှ ေခတ အနား 

ယူကပီး Asiatique သို သွားေရာက်လည်ပတ်ကရာ 

Chao Phraya River Cruise စီး၍ ြမစ်ေကာင်း 

တစ်ေလ ာက် လှည့်လည်ကည့် ကသည်။

ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ေလ့လာ 

ေရးအဖွဲသည် ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင်  ထိုင်းိုင်ငံရှိ 

ASSUMPTION   University သို  သွားေရာက ်

ေလ့လာကာ ပတ ရားကမ်းေြခသို ဆက်လက် သွား 

ေရာက်ပီး ပတ ရားကမ်းေြခတွင် အပန်းေြဖကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပတ ရားေရေပ ေဈးှင့် ေတာင်ေပ  

ဘရုားများသို သွားေရာက်ေလလ့ာခဲ့ကသည်။ ယင်း 

ေနာက် ဘန်ေကာက်မိသို ြပန်လည် ထွက်ခွာ၍ 

Baiyoke Tower  ေပ တွင် ဘန်ေကာက်မိ၏ ည  

ခင်းကို ကည့် ကသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ဘာသာ 

တွဲအသီးသီးတွင် အမှတ်အများဆုံးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ ကသည့်    ထူးခ န်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကုိ ချးီြမင့်ဂုဏ်ြပသည့်အေနြဖင့် ုိင်ငံ 

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၏ လမ်း န် 

ချက်ှင့်အည ီပညာေရးဝန်ကီးဌာနက ြပည်ပိုင်ငံ

အေတွအကံေကာင်းများရရှိေရး၊ ိုင်ငံချစ်စိတ်၊ 

မျိးချစ်စိတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစေရးအတွက် စီစ် 

ပိုေဆာင်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

မိတ ီလာ   ဇူလိုင်    ၆

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မိတ ီလာမိနယ်၌ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ ခုှစ် 

မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါ စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲကိ ုယေန   နံနက် ၉ နာရီက 

တန်ယန်း  ဇူလိုင်  ၆

၂၀၂၂ ခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိတွင ်

ကျင်းပမည့ ်အာရှသက်ငယ်တန်း အားကစားပိင်ပွဲဝင ်ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

ယူ-၁၆ ကက်ေတာင်ိုက ်အားကစားသမားအား မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးအဖွဲက  ဂုဏ်ြပေထာက်ပံ့ေင ွေပးအပ်ပွဲကိ ုဇူလိုင် ၆ ရက် နံနက် 

၉ နာရီက ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) တန်ယန်းမိနယ်  အေထွေထွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးခန်း၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ ဂုဏ်ြပေထာက်ပံ့ေငွ ေပးအပ်ပွဲ၌ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွ ဥက    မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးစိုးမင်းထက်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

က ၂၀၂၂ ခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျိမိတွင ်

ကျင်းပမည့ ်အာရှသက်ငယ်တန်းအားကစားပိင်ပဲွ၌ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ခွင့်ရသည့် ြမန်မာိုင်ငံမ ှယ-ူ၁၆ ကက်ေတာင်ိုက ်အားကစားသမား 

ေမာင်ဒီလက်ျာ(မန်း-အား/ကာ သိပ ံ)အား ဂုဏ်ြပေငွကျပ်ငါးသိန်းကိ ု

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲေ့ကာင်းှင့ ်ေမာင်ဒလီက်ျာသည် တန်ယန်းမိနယ် 

မှ မ ေလးမိ အား/ကာသိပ ံေကျာင်း၌  တက်ေရာက်ေနသူြဖစ်ပီး  

ယူ-၁၆ ကက်ေတာင်ိုက ်  အားကစားသမားအြဖစ ်ေရးချယ်ခံထား 

ရသူြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                         မင်းလွင်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ကွက်ငယ်ေကျးရာအုပ်စ ုကွင်းအမှတ(်၁ဝ၆၂) ကာကန်အေရှကွင်းရှ ိ

ေတာင်သူ သုံးဦး၏ ချည်မ င်ရှည်ဝါ စိုက်ခင်းများ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါ စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲသို ခိုင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး၊ ခုိင်ှင့် မိနယ်ဌာနဆုိင်ရာများမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ အဖွဲ အဖွဲဝင်များှင့် 

ဝါစိုက်ေတာင်သူများ တက်ေရာက်အားေပးကသည်။

အဆိုပါ မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါစံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲတွင် ေကာင်း၊ 

သင့်၊ ညံ့ အမျိးအစား သုံးမျိးခွဲ၍ ရိတ်သိမ်းရာ ဦးပိုင်အမှတ် (၄၄/၁) 

ေတာင်သဦူးသန်းေဌး၏  ေကာင်းကိယ်ုစားြပစကွံက်မှတစ်ဧက အထွက် 

 န်း  ၄၈၁ ဒသမ ၆၆ ပဿိာ၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၉၃) ေတာင်သ ူဦးဆန်းဝင်း၏ 

သင့်ကုိယ်စားြပစံကွက်မှ တစ်ဧက အထွက် န်း  ၃၃၀ ဒသမ ၇၃ ပဿိာှင့် 

ဦးပိုင်အမှတ် (၉၂) ေတာင်သူဦးေဇာ်ေမာင်၏ ကိုယ်စားြပ စံကွက်မှ 

တစ်ဧက အထွက် န်း  ၁၈၃ ဒသမ ၆၄ ပိဿာ ထွက်ရှိေကာင်း သိရ

သည်။                                                                         ချမ်းသာ

ကဝ    ဇူလိုင်    ၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ကဝမိနယ်တွင ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

အမှတ်(၃၄)  စက်မ လယ်ယာစခန်း (အုန်းှဲ)တိုပူးေပါင်း၍ အမှတ်(၁)

ရာသစ်ရပ်ကွက် ကွင်းအမှတ်(၁၀၉၂-ခ) ေတာင်သူဦးကိုကိုလွင်၏ 

လယ်ေြမ  ၁၀ ဧကေပ တွင် ဆင်းသုခစပါးမျိးအား ေကာက်စိုက ်

စက်ြဖင့ ် လက်ေတွသုပ်ြပ စိုက်ပျိးြခင်းကိ ု ယေန  နံနက် ၉ နာရီက 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရကဲိကုိ ု

က ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ် စိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက ်  ပျိးေထာင်ဗန်းှင့ ် 

ပျိးေထာင်နည်းစနစ်၊ ပျိးေထာင်စိက်ုပျိးြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူးများကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနက ေကာက် 

စိုက်စက်ြဖင့် စိုက်ပျိးိုင်ရန်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့် အစီအစ်များ၊ 

လက်ကိင်ုးရှည်ထွန်စက်ှင့ ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနက အရစ်ကျစနစ် 

ြဖင့် ေရာင်းချေပးမည့်  စက်ယ ရားများအေကာင်းကို  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲသို မိနယ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးှင့ ် အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

အကီးအကဲများ၊ ေဒသခံေတာင်သူများ လာေရာက်ေလ့လာကည့် ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

သန်းသန်းဝင်း(ြပန်/ဆက်)

အာရှသက်ငယ်တန်း အားကစားပိင်ပွဲဝင်

အားကစားသမားအား ဂုဏ်ြပေထာက်ပံ့

မိတ ီလာမိနယ်၌ မိုးကိချည်မ င်ရှည်ဝါ စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွ ဲကျင်းပ

ကဝမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်လက်ေတွစိုက်ပျိးြခင်း သုပ်ြပ

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆကီိ ုတတ်ိင်ုသမ  ေလ ာစ့ားစို



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၇) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

Bullet News ဂျာနယ်မှ ထုတ်ေဝသူ ဦးလှေဆွ 

က မမိအိေနြဖင့ ် ေမးခွန်းှစ်ခ ု ေမးြမန်းလိေုကာင်း၊ 

ပထမေမးခွန်းအေနြဖင့်    ပထမအကိမ်လ တ်ေတာ် 

ကာလတွင် မဆူယ်ှင့ ်မ ေလးသွားသည့ ်လမ်းေပ  

တွင်ရှိသည့်   ဂုတ်တွင်းကားလမ်းေပ ၌   တံတား 

ထိုးရန် အစအီစ် ရိှ/မရိှေမးြမန်းခဲရ့ာ ဝန်ကီးကမမိကိိ ု

စာြဖင့အ်ေကာင်းြပန်၍ ေြဖကားခ့ဲေကာင်း၊ ကုိရီးယား 

ကုမ ဏီှင့် Survey လုပ်ေနပါပီဟု ေြပာခဲ့ေကာင်း၊ 

အဆိပုါ လမ်းမှာယခအုချန်ိတွင် အင်မတန်အေရးကီး 

သည့်လမ်းြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံ၏   ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ မှာ    ထိလုမ်းကိ ု အားကိုးအားထားြပေနရ 

ေကာင်း၊ ထိလုမ်းပတ်ိသွားမည်ဆိပုါက ကန်ုေဈး န်း 

ကီးြမင့်ြခင်းက့ဲသုိေသာ  အခက်အခမဲျားြဖစ်ေပ လာ 

ိင်ုေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အဆိပုါတတံားတည်ေဆာက် 

မည့် အစီအစ်ကုိ ယခုေနာက်ပုိင်းမှ  ရပ်တန်ခ့ဲြခင်း 

ဟတ်ု၊ မဟတ်ုှင့ ်မည်ကဲသ့ိုေသာ အေြခအေနရိှသည် 

ကိ ုသလိိြုခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဒတုယိေမးခွန်းမှာ ဒတုယိ 

အကိမ် NLD လ တ်ေတာ်ကာလတွင်  တင်ြပခ့ဲသည့် 

မီတာခ ကိစ ြဖစ်ေကာင်း၊ မီတာခေကာက်ခံရာတွင ် 

အိမ်တစ်အိမ်၏  မီတာသုံးစွဲမ ှင့်  မီတာခ  မည်မ  

ကျသင့်သည်ကိ ု မိနယ်လ ပ်စစ်ုံးက  သိမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထုိေနာက် အိမ်ပုိင်ရှင်၏ ဖုန်းထဲသုိ  ၎င်း၏ 

အိမ်က   မီတာခမည်မ ကျသင့်သည်ကိ ု   ဖုန်းြဖင့ ်

အေကာင်းကားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပီးေနာက် မီတာ 

သုံးစွဲသူကလည်း     ဖုန်းြဖင့်တစ်ခါတည်း   မီတာခ 

ေပးေဆာင်လုိက်ေကာင်း၊  အင်မတန်ေကာင်းသည့်  

အစီအစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအစီအစ်ကို  NLD   က 

ပယ်ချလိက်ုသည်ဟ ု  သရိေကာင်း၊   ယခအုချန်ိတွင် 

မီတာကိုဖတ်၍ စာရက်ြဖင့်လာေပးေကာင်း၊ တံခါး 

ကားတွင်ညပ်ခဲေ့ကာင်း၊ မိုးရာြခင်း၊  ေလတိက်ုြခင်း 

တိုေကာင့ ်ရဖံန်ရခံါတွင် မတီာစာရက်များ ေပျာက်ဆုံး 

သွားေကာင်း၊ ထိုအချနိ်တွင် မီတာခေပးေဆာင်ရန် 

သတ်မှတ်ကာလကိ ုေကျာ်လွန်သွားသြဖင့ ်ဒဏ်ေကး 

ေဆာင်ရေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ို ဒဏ်ေကးေဆာင်ရသည့ ်

ကိစ မှာလည်း   ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ေနေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်မတီာ Box များကိ ုယခင်လ တ်ေတာ်တွင် 

တင်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း    ြပန်လည်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ေစလိေုကာင်း၊  ယခလုက်ရိှအသုံးြပ 

ေနသည့ ်မီတာ Box များကုိ လ ပ်စစ်ံုးမှ တစ်ပါတည်း 

စစ်ေဆးိုင်သည့ ် မီတာ  Box များှင့်  အစားထိုး 

တပ်ဆင်၍ မတီာခ  ကျသင့ေ်ငကွိ ုဖန်ုးြဖင့ေ်ပးေဆာင် 

ိင်ုသည့စ်နစ်မျိး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ရန် ရှိ/မရှိသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက      ဂုတ်ထိပ်တံတား 

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်၍   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

ကလည်း အချိကိစ များကို  ၎င်းတို၏  Website 

တွင်   တင်ထားေကာင်း၊    ပဏာမစမီကံန်ိးြဖစ်သည့ ်

ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်များကိ ုကိုရီးယားကုမ ဏီှင့် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်ဟုသိရေကာင်း၊ မ ေလး-လား  း- 

မဆူယ်   ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီးမှာ   ကမု ဏတီစ်ခ ု

က BOT စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနသည်ဟု သိရေကာင်း၊ 

ဂုတ်ထိပ်တံတားစီမံကိန်း    ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပရန ်

အတွက်  ထိကုမု ဏကီအဆိြုပခဲေ့ကာင်း၊  ထိအုဆိြုပ 

ချက်ှင့်ပတ်သက်၍   အစုိးရှင့်ပုဂ လိက   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  ဗဟိုဌာန၏အကံြပချက်အရ တင်ဒါ 

ယှ်ပိင်ြခင်းနည်းြဖင့် တင်ဒါေခ ယူခ့ဲရာ ေလ ာက်လ ာ 

တင်သွင်းသည့ ်ကမု ဏမီရိှေကာင်းကိ ုေဆာက်လပ်ု 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ Website တွင်လည်း ေကညာထား  

ေကာင်း၊ ဂုတ်ထိပ်တံတားစီမံကိန်းကိ ု ေဆာင်ရက် 

ေနသည့၊် ရာ န်းြပည့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှထားသည့ ်ကမု ဏ ီ

ြဖစ်သည့ ်ထိုကုမ ဏီှင့်သာ BOT စနစ်ြဖင့် စာချပ် 

ချပ်ဆိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုေရး သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

ရယ၍ူ ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာနှင့ ်အဆိပုါကမု ဏတီိုအကား  

ညိ  င်းြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး တံတားတည်ေဆာက် 

ခွင့်ြပရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ကို    တင်ြပခဲ့ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စအီေနြဖင့လ်ည်း     မအူားြဖင့ ်  ခွင့ြ်ပပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊     ကုမ ဏီအေနြဖင့်    စီမံကိန်းတန်ဖိုး 

အေသးစိတ်ကို ထပ်မံတွက်ချက်လျက်ရှိပီး  ရင်းှီး 

ြမပ်ှံိုင်မည့ ်လုံေလာက်သည့်ေငွေကးရရှိိုင်ေရး  

စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  တတံားဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့်လည်း ဘ  ာေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များကိ ု

ကုမ ဏီှင့် စိစစ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ထုိကိစ  

များပီးစီးပါက    ဆက်လက်တင်ြပ၍   ခွင့်ြပချက ်

ရရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ြမန်မာိင်ုင ံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏     ခွင့်ြပချက်ရရှိေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ပီး စမီကံန်ိး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရးကိ ု   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယခုအချနိ်တွင် တံတား၏တည်ေနရာှင့ ်

ချ်းကပ်လမ်းများတွင်ပါဝင်ေနသည့် ေြမေနရာများ 

အတွက်  ေြမေနရာေလျာ်ေကးများ   အားလုံးနီးပါး 

ေပးေလျာ်၍ ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ ကိစ များကို အားလုံး 

ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    တံတားပုံစံအတွက် 

အေသးစိတ်ဒီဇိုင်းပုံစံများကိုလည်း   ေရးဆွဲပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ စီမံကိန်း အမှန်တကယ်စတင်ေဆာင်ရက်  

သည့အ်ချန်ိတွင် ပွင့လ်င်းြမင်သာစွာြဖင့ ်အသေိပး၍ 

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မီတာှင့် 

ပတ်သက်၍   အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 

လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း၊     သတင်းေထာက်ကီး 

ေြပာခဲသ့ည့အ်စအီစ်များကိ ုလပ်ုေဆာင်ေနေကာင်း၊ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို      လ ပ်စစ် 

စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမှ     တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ေြဖကားေပးရန်  ေမတ ာရပ်ခံပါေကာင်း   ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

Smart Meter များကို တပ်ဆင်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက မိမိတိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊  ပိုလ တ် 

ြခင်း၊  ြဖန် ြဖးြခင်းဟုဆိုသည့ ်  အပိုင်းသုံးပိုင်းြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင်  

ဓာတ်အားပိုလ တ်ြခင်းှင့်    ြဖန် ြဖးြခင်းြဖစ်သည့ ်

အတွက် Losses ဟုဆုိတာ ရိှပါေကာင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ 

သေဘာတရားအရ ေြပာရမည်ဆိုပါက Technical 

Losses ှင့်  Non-Technical Losses  ဟူ၍  ှစ်ခု 

ရိှေကာင်း၊ Technical Losses ကျဆင်းေရးအတွက်  

မိမိတုိအေနြဖင့် ဓာတ်အားလုိင်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ဓာတ်အားခွဲုံများတည်ေဆာက်ြခင်း၊  မိနယ်များ 

တွင်  Transformer  များ  တိုးချဲတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ဓာတ်အားလိင်ုးကိးများ လလှဲယ်တပ်ဆင်ြခင်းတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ Non-Technical Losses 

အေနြဖင့်ကည့မ်ည်ဆိပုါက မမိတိိုဌာန၌ မတီာအလုံး 

ရှစ်ရာအတွက ်   မီတာဖတ်စာေရး   တစ်ဦးသာရှိ 

ေကာင်း၊ လူကုိယ်တုိင်သွားေရာက် ဖတ် ြခင်းြဖစ်သည့ ်

အတွက် ဖတ် သူများ၏ လွဲမှားမ ေကာင့ ် Losses  

များလည်း   ြဖစ်ေပ ိုင်ေကာင်း၊   အြခားတစ်ခုမှာ 

လ ပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူများ၏   မီတာဖတ် မ မမှန်ကန် 

ေစရန်  နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်  လုပ်ေဆာင်မ များြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထုိက့ဲသုိလုပ်ေဆာင်မ များေကာင့် Losses  

များ ြဖစ်ေပ လာိင်ုေကာင်း၊ အဆိပုါ Losses များကိ ု

ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက်   မိမိတိုဌာနအေနြဖင့်    AMI 

ဟုဆိုသည့် Advanced Metering Infrastructure 

စနစ်ကိ ု စတင်ကျင့်သံုးေဆာင် ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် ၂၉ မိနယ် 

တွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

သည့်မိနယ်များတွင် ယခင်ကဓာတ်အား ေပျာက်ဆုံး  

မ  ၁၄ ရာခုိင် န်းမှ ၁၅ ရာခုိင် န်းခန်အထိ ရိှေနရာမှ  

ယခအုချန်ိတွင် ၆ ရာခိင်ု န်းခန်သာ ရိှေတာသ့ည်ကိ ု

ေတွရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ   

ကုိးရာခုိင် န်းခန် သက်သာခ့ဲသည်ကုိေတွရေကာင်း၊ 

အဆိုပါစနစ်တွင်          ဓာတ်အားေရာင်းချသူှင့ ်

ဓာတ်အား   သုံးစဲွသမူျားအကား    ပွင့လ်င်းြမင်သာမ  

ရှိေကာင်း။

ယခစုနစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်   ပီးစီးပါက  

လ ပ်စစ်မီးသုံးစဲွသမူျားအတွက် Mobile Application  

တစ်ခုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထို Application မှ 

တစ်ဆင့်    မိမိေနစ်သုံးစွဲေနသည့်    ပမာဏှင့် 

အချက်အလက်များကိ ုလ ပ်စစ်မီးသုံးစဲွသကူ ဖန်ုးြဖင့ ်

အချန်ိမေရးကည့် ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချသ ူ 

ြဖစ်သည့ ်မမိတိိုဘက်ကလည်း မမိတိိုတပ်ဆင်ထား 

သည့် မီတာများအေပ  မသမာမ များ  ြပလုပ်မ ရှိ/   

မရှိကို    အချနိ်မေရးကည့် စစ်ေဆးိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထပ်မတံိုးချဲသည့ ်စမီကံန်ိးအြဖစ် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ   မိနယ်သုံးမိနယ်တွင ်

တိုးချဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  ေနြပည်ေတာ်  

ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း၌     မိနယ်အားလုံးတွင ်

တပ်ဆင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ယခုလက်ရှိတွင ်

ပျ်းမနား၊ ဒက ိဏသရီ၊ိ ပဗု သရီ၊ိ ဇမ သရီိမိနယ်များ 

တွင် Advanced Metering Infrastructure စနစ်သံုး  

Smart Meter များကို တပ်ဆင်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိကုဲသ့ို တပ်ဆင်ပီးစီးပါက ဓာတ်အားသုံးစဲွသမူျားကိ ု 

Application   တစ်ခုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ဖန်ုးထမှဲတစ်ဆင့ ်လစ်မတီာ 

ကို  ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေက းကျန် ရှိ/မရှိ 

သိုိင်ေကာင်း၊   Mobile   Application   မှတစ်ဆင့် 

ေငွေပးေချိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အဆိုပါစနစ်မှာ 

ေကာင်းမွန်သည့ ်စနစ်တစ်ခြုဖစ်သည့အ်တွက် အြခား 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင်လည်း  ကျင့သ်ုံး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

တစ်ရက်လ င် ပီပါ ၉၀၀ မှ 

တစ်ေထာင်ခန်အထိ ထွက်ရှိ

Myanmar National Post မှ အယ်ဒီတာချပ် 

ေနာင်ေတာ်ေလးက မမိေိမးြမန်းလိသုည့ ် ေမးခွန်းမှာ 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများှင့ ်   ပတ်သက်သည့် 

ေမးခွန်းြဖစ်ေကာင်း၊    အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်း 

တစ်ခုြဖစ်သည့် NUG က Online တွင်  ေကျာင်းများ  

ဖွင့်ေနသကဲ့သို  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဘက်တွင ်

လည်း ြပည်သူစစ်များြဖင့ ်ကာကွယ်ိင်ုြခင်းမရိှသည့ ် 

ေကျးရာများတွင် NUG ေကျာင်းဟေုခ ၍ လပ်ုေဆာင် 

ေနြခင်းများရှိေကာင်း၊  NUG ကို အကမ်းဖက်အဖွဲ 

အစည်းအြဖစ် ေကညာထားသည့်အတွက်  အဆုိပါ 

ေကျာင်းများကိ ုဖွင့လှ်စ်ခွင့ေ်ပးခဲြ့ခင်းမှာလည်း NUG  

မျိးဆက်ကိုေမွးထုတ်ေနြခင်းှင့ ်   အတူတူပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယခုက့ဲသုိ NUG ေကျာင်းဟု အမည်ခံထား  

သည့်     ေကျာင်းများကိ ု  မည်ကဲ့သိုအေရးယူမည်၊ 

မည်သည့ဥ်ပေဒြဖင့ ်အေရးယမူည်၊ မည်သည့အ်ချန်ိ 

ခန်တွင်   အပီးအြပတ်အေရးယူေဆာင်ရက်သွား 

မည်ကိုသိလိုေကာင်း၊ ဆက်စပ်ေမးခွန်းအေနြဖင့ ် 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးကိ ုအထူးြပေြပာလိေုကာင်း၊   

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ    က န်းလှမိနယ် 

အတွင်း၌ ေရနံကလည်း  အလွန်အမင်း  ထွက်ေန 

ေကာင်း၊    ေရနံမည်မ ထွက်သည်ကိ ု  ေြပာရမည ် 

ဆိုပါက ယခင်လက်ယက်တွင်းဟုေခ ၍ လက်ြဖင့ ် 

ပင်ပင်ပန်းပန်း ခပ်ထုတ်ရသည့်တွင်းများမှာ  ယခင်  

ကကဲ့သို ယက်ထုတ်ရန်မလိုေတာ့ဘ ဲ လ ံထွက်ေန 

သည့်တွင်းများ၊ ေဒသအေခ (လ ံတွင်း) ဟုေခ သည့်  

တွင်းတစ်တွင်းမှ တစ်ရက်လ င် ပီပါ ၉၀၀ မှ တစ်ေထာင် 

ခန်အထ ိထွက်ရိှေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ိုေသာကျင်းများမှာ  

အဆိုပါေဒသတွင် ကျင်း ၄၀၀ မှ ၅၀၀  ခန်အထိ 

ရှိေကာင်း၊ ထိုကျင်းများကို PDF ှင့် KIA တိုက 

လက်နက်ြဖင့်ခိမ်းေြခာက်၍ ဝင်လာသည့်ကားများ 

ှင့ ်ဆင်းသည့က်ားများကိ ု ဆက်ေကးေကာက်ြခင်း 

တိုမှ ေနစ်ဝင်ေငွ သိန်းေပါင်းများစွာရရိှေနေကာင်း၊ 

ထိုြပင် သဖန်းဆိပ်ဆည်အတွင်း၌လည်း ေရ ေမျာ 

ေပါင်း ရာှင့်ချ၍ီရှိေနေကာင်း၊  ထိုေရ ေမျာများထ ံ

မှလည်း PDF ှင့် KIA တိုကပင်  ဆက်ေကးများ 

ေကာက်ေနေကာင်း၊           စာမျက်ှာ ၁၁ သို  

  Losses များကုိ ေြဖရှင်းုိင်ရန်အတွက် မိမိတုိဌာနအေနြဖင့် AMI ဟုဆုိသည့် Advanced Metering Infrastructure 

စနစ်ကို  စတင်ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

  ယခစုနစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်   ပီးစီးပါက  လ ပ်စစ်မီးသုံးစဲွသမူျားအတွက် Mobile Application  တစ်ခေုပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိ ုApplication မှတစ်ဆင့ ်   မမိေိနစ်သုံးစဲွေနသည့ပ်မာဏှင့ ်အချက်အလက်များကိ ုလ ပ်စစ်မီးသုံးစဲွသကူ  

ဖန်ုးြဖင့ ်အချန်ိမေရးကည့် ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချသြူဖစ်သည့ ်မမိတိိုဘက်ကလည်း မမိတိိုတပ်ဆင်ထားသည့ ်မတီာများ 

အေပ  မသမာမ များြပလပ်ုမ  ရိှ၊  မရိှကိ ု   အချန်ိမေရးကည့် စစ်ေဆးိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထပ်မတံိုးချဲသည့ ်စမီကံန်ိးအြဖစ် 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ   မိနယ်သုံးမိနယ်တွင် တိုးချဲေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ 

အတွင်း၌ မိနယ်အားလံုးတွင် တပ်ဆင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိတွင် ပျ်းမနား၊ ဒက ိဏသီရိ၊ ပုဗ သီရိ၊ ဇမ သီရိ 

မိနယမ်ျားတင်ွ Advanced Metering Infrastructure စနစသ်ုံး  Smart Meter များကိ ုတပ်ဆင်လျကရိှ်



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

တိုင်းြပည်အတွက်   ေလာင်စာဆီက  အတွက် 

လိအုပ်ချက်ရိှေနသည့ ် ယခကုဲသ့ိုေသာ အချန်ိမျိးတွင် 

မမိတိိုြပည်တွင်း၌ ထွက်ရိှေနသည့ ် သယဇံာတများကိ ု

ရယူသုံးစွဲိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲအကမ်းဖက်သမားများက 

ထိုသယံဇာတများကို လက်နက်ြဖင့်မိုးပီးထုတ်ယူ 

ေနေကာင်း၊ ထုိြပင် မိမိတုိ၏ ရာသူ ရာသားအချင်းချင်း၊ 

တိုင်းသူြပည်သားအချင်းချင်း     သတ်ြဖတ်သည့ ်

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များကိ ုလပ်ုေဆာင်ေနေကာင်း၊  

ထိုအေြခအေနများကုိ ဝန်ကီးတုိအေနြဖင့် အချနိ် 

ကာလအားြဖင့် မည်သည့်အချနိ်ခန်တွင် ရှင်းလင်း 

သွားမည်ှင့ ်အဆိပုါ ေရနမံျားကိ ုတိင်ုးြပည် အတွက်  

မည်က့ဲသုိရယူအသံုးြပသွားမည်ကုိ    သလိိေုကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

စစ်ရာဇဝတ်မ ကို ကျးလွန်

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  စာသင်ေကျာင်းများ 

ှင့်ပတ်သက်၍  ေြပာရမည်ဆိုပါက  စစ်ကိုင်းတိုင်း

ေဒသကီးအတွင်းှင့ ်    မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ေြမာက်ြခမ်းတို၌ စာသင်ေကျာင်းများကိ ုမည်မ အထ ိ

ေှာင့်ယှက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိ ု  ေြပာရမည်ဆိုလ င် 

စာသင်ေကျာင်းများကိ ုမိင်ုးေထာင်၊  မိင်ုးခဲွတိက်ုခိက်ု 

ြခင်းများ၊ စာသင်ေကျာင်းများကိ ု ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ု 

ြခင်းများကိ ုြပလပ်ုလာသည့အ်ြပင် ယခေုနာက်ပိင်ုး 

တွင် ြပည်ပမ ှေထာက်ပံ့ေနသည့် Drone များြဖင့ ် 

Drop Bomb ချ၍ တိုက်ခိုက်ြခင်းများအထ ိြပလုပ် 

လာေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း  ထုိြဖစ်စ်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ မကာခဏ သတင်းထုတ်ြပန်လျက် 

ရှိေကာင်း၊   ထိုြဖစ်စ်များကိ ု  ကည့်မည်ဆိုပါက 

စစ်ရာဇဝတ်မ ကို      ကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မ ဆိုသည်မှာ     ၎င်းတိုအတွက်မဆန်း 

ေကာင်း၊ လူသတ်ြခင်း၊ ဓားြပတိုက်ြခငး်တိုကိုပင ်

သာမန်ကစိ ကဲသ့ိုသေဘာထား၍ လပ်ုေဆာင်ေနက 

သူများြဖစ်ေကာင်း၊  ကေလးများစာသင်ေနသည့ ်

ေကျာင်းကိ ု    စာသင်ေနသည့်  အချနိ်မှာပင်လ င် 

ယခုကဲ့သိုေသာလုပ်ရပ်မျိးကိ ု   ကျးလွန်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊    ထိုလုပ်ရပ်မှာ   စာသင်ေကျာင်းများကိ ု

ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်ြခင်းှင့်  အတူတူပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိသုိုလပ်ုေဆာင်ေနေသာ်လည်း  ၎င်းတိုကိေုကာက်ရ 

သြဖင့်  ၎င်းတို၏စည်းုံးမ ေအာက်သို  ကျေရာက ်

ခဲရ့သည့ ် အချိေသာနယ်ေြမများတွင်  ေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်၍  သင်ကားေပးေနသည်ဟ ု သိရေကာင်း၊ 

၎င်းတိုသင်ကားသည့ ်   သင်ခန်းစာစာအုပ်များမှာ 

လည်း ယခလုက်ရိှ မမိတိိုအစိုးရစာသင်ေကျာင်းများ 

တွင် သင်ကားေပးေနသည့်  သင်ခန်းစာစာအုပ်များ 
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ြပလုပ်ေပးရန ်ြပည်သူလူထုက လိုလားေတာင်းဆိ ု

ေနေကာင်း၊    ထိုေကာင့ ်   ြပည်သူလူထု၏ဆ ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးရန ်   အစီအစ်   ရှိ/မရှိ 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်၊၊

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     ထိုကိစ များှင့် 

ပတ်သက်ပီး  အရှက်တရားမရှ ိ ေရးသားေနသည့ ်

မဒီယီာများကိလုည်းေတွရေကာင်း၊ အရှက်မရိှသည့ ် 

စွပ်စွဲချက်များ     ြပလုပ်ေနသူများရှိသည်ကိုလည်း 

ေတွရေကာင်း၊ မိင်မိနယ် ကန်စိမ့်ကီးေကျးရာမှ 

“မန ာ”၏ ကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး မီဒီယာတစ်ခုက 

ေမးြမန်းထားြခင်းရှိေကာင်း၊   ၎င်းတို၏ဒလန်ှင့ ်

အချင်းချင်းကိတင်ဇာတ်တိုက်ပီး    အေမး၊ အေြဖ 

ြပလပ်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   “ေဒ န ာ”၊  (၅၂)  ှစ်မှာ 

ဖခင်အမည် “ဦးေကျာ်ေဆ”ွြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ခိင်ုဖိး  

ပါတဝီန်းရသံြူဖစ်ေကာင်း၊ အကမ်းဖက်သမားများက  

သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်ဟ ုေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉ ရက် ညေန ၄ 

နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မိင်မိနယ်ရဲစခန်း၌ တိုင်ကား  

အမ ဖွင့်ခဲ့သည်ဟ ုသိရေကာင်း၊ ထိုေနရာသို ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ညေန ၅ နာရီ ၁၅  မိနစ်တွင် 

ေရာက်ရိှခဲေ့ကာင်း၊ အေလာင်း၊  မ ခင်းေဆးစာများှင့ ်

အတူ နိဗ ာန်ေရ ြပည်လူမ ေရးယာ်ှင့် မိင်မိနယ ်

ြပည်သူေဆးုံသိုပိုေဆာင်၍    စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်သူများကိုလည်း    မိမိတိုကစစ်ေဆးခဲ့ 

ေကာင်း၊  ထိုြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်Video File 

လည်းပါဝင်ေကာင်း၊  အင်မတန်ရက်စက်ကမ်းကတ် 

သည့် Video File ြဖစ်ေကာင်း၊ ထို  Video File  ကို 

ကည့်မိသူများလည်း   စိတ်မချမ်းမသာြဖစ်ကရ 

ေကာင်း၊ သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့သ်မူျားမှာ ၎င်းတိုကိသုေိန 

သည့ ်တစ်ရာတည်းသားချင်း PDF များြဖစ်ေကာင်း၊ 

မည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်ထိကုဲသ့ို ေကာက်ချက်ချရ 

သည်ကို ေြပာရမည်ဆိုပါက ထို Video File တွင်  

ပါပီးြဖစ်ေကာင်း၊  Video  File  ထတွဲင်   အမျိးသမီး 

တစ်ေယာက်အား  ေဘးနားတွင်   ေခါင်းစွပ်စွပ်ပီး 

ရပ်ေနသကူ  ၎င်းကိ“ုမကည့န်၊ဲ မကည့န်ဲ” ဟ ုေြပာခဲ ့ 

ေကာင်း၊ ေခါင်းစွပ်ကိုစွပ်ထားေသာ်လည်း  ၎င်းတို 

တစ်ရာတည်းသားချင်းြဖစ်ေနသြဖင့ ် မှတ်မသွိားမည် 

ကို စိုးရိမ်ေသာေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပင်းြပင်းထန်ထန်အေရးယူိုင်ေရး  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

၎င်းတိုစွပ်စဲွသကဲသ့ို စစ်သားများှင့ ်ပျေစာထီး 

များက လပ်ုေဆာင်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါက မည်သည့အ်တွက် 

ှင့မ်  ၎င်းတို၏ မျက်ှာကိ ုမကည့ရ်စဲရာအေကာင်း  

မရိှေကာင်း၊ ၎င်းတိုကိုမည်သကူမ  သိိင်ုမည် မဟတ်ု 

ေကာင်း၊   အချင်းချင်းသိကသူများြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခင်ကတည်းကပင ်  လက်ေထာက်ချ၍  အကွက် 

ကျကျ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲြခင်းြဖစ် ေကာင်း၊ ၎င်းတုိစတင် 

ဝင်ေရာက်လာသည့ ်၁၁ နာရ ီမနိစ်  ၅၀ တွင် အကမ်း 

ဖက် ငါးဦးက  ဓားများကိုင်ေဆာင်၍ ခံဝင်းအတွင်း  

ဝင်ေရာက်လာပီး အိမ်၏ အြပင်ဘက်မှ “ဒလန်” ဟ ု

ေအာ်ေခ ခဲေ့ကာင်း၊ ထိုေနာက်  ဓားြဖင့ထ်ိုးခတ်ုသတ် 

ြဖတ်ခ့ဲေကာင်း၊ ထုိအမ ှင့်ပတ်သက်၍ မိင်မိနယ် 

ရစဲခန်းတွင် အမ အမှတ်၊ ပ ၅၆/၂၀၂၂ ြဖင့ ်အမ ဖွင့ထ်ား 

ေကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ  

၅၀(က)/၅၄   ြဖင့်လည်း   အမ ဖွင့်လှစ်ထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ တရားခံများ အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိေရးကိ ု

လည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ သိုေသာ်  

ထိတုရားခမံျားအနက် အချိသမူျားမှာ PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်အဖွဲထဲတွင ်  ယခုအချနိ်အထိရှိေနဆဲ 

ြဖစ်သည်ဟ ုသရိေကာင်း၊   ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

တရားခမံျားကိ ုအြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိိင်ုေရး ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး တရားခမံျားကိ ု ဖမ်းဆီး 

ရမိပါကလည်း  ၎င်းတုိှင့်ထုိက်တန်သည့်  ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်၍      ြပင်းြပင်းထန်ထန ်အေရးယူိုင်ေရး  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ုေြပာလိေုကာင်း။

ထုိအမ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉ ရက်ခန်  

အထိ    စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးနယ်ေြမအတွင်း၌  

ထိကုဲသ့ို ဦးေခါင်းြဖတ်၍သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ ်အမ ေပါင်း  

၁၀ မ ထက်မနည်းရိှခဲသ့ည်ဟ ုသရိေကာင်း၊ တချိမှာ 

မတုိင်ရဲကေကာင်း၊ တချိမှာလည်း ထိုကိစ များှင့်  

ပတ်သက်၍ မေြပာရဲကေကာင်း၊ ရာလံုးက တ်မီး   

ခရံသည့အ်တွက် ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနကသမူျား 

လည်းရှိေကာင်း၊   မည်သည့်အချနိ်တွင်   မည်သူ 

ဝင်ေရာက်လာပီး    မည်ကဲ့သိုမီး  သည်ဆိုသည့ ်

၎င်းတို၏ထွက်ဆိုချက်များကိုလည်း   ချြပပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ ရာတွင် တိက်ုပဲွြဖစ်ပီး PDF အမည်ခအံကမ်း 

ဖက်အဖွဲများက မီး  ၍ထွက်ေြပးသည့်  ကိစ များ  

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးှင့်   မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ေြမာက်ြခမ်းတိုတွင်ြဖစ်ပွားေနေကာင်း၊   ထိကုစိ များ 

ှင့ပ်တ်သက်၍    ေဆာင်ရက်ရာတွင်    လုံ ခံေရးအရ 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ် ကိစ အားလုံးကိ ု ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ဟ ုေြပာလိုေကာင်းေြဖကားသည်၊။  

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၆-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထား 

ေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၅-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၆-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၄၅၆) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၀) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစပ်ါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၄၀၁,၆၄၄) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၈၃) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၃) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၆၀၆) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၅-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

အသက် (၁၈) ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၉,၉၃၇,၃၄၀) ဦးှင့ ်အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် လဦူးေရ 

စုစုေပါင်း (၅,၅၉၅,၈၉၄) ဦးတိုအား ထိုးှံထားရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•   ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၆-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၁၂၂၇ ၉၇၃၂၅၄၈ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၀၀၆၇၁ ၅၉၂၅၈၅၃ ၁၅၆၇၇၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၇၈၇၄၁ ၄၅၁၂၉၃၅ ၃၅၇၈၇

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၆၄၄၅ ၄၄၈၀၈၉၅ ၃၀၇၆၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၁၂၆၈ ၃၆၄၀၃၂၃ ၆၀၆၂၂

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၈၅၉၆၄ ၁၃၈၆၉၈၉ ၁၄၂၁

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၈၃ ၅၉၂၆၀၆ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၃၁ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၈၇၆၀ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၀၈ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၇၃၁၇၉၉ ၈၅၃၈၉၈၇၀ ၁၀၄၃၈၇၉

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၄၇၈၀၉ ၄၂၉၀၇၃၂၇ ၅၂၅၂၇၀

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၆၁၀၈၃၀ ၃၁၀၃၉၀၅၅ ၆၇၂၄၉၄

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၆၅၈၇၂၇ ၂၉၈၂၅၉၇၁ ၁၄၉၈၀၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၆၇၃၂၁၂ ၂၆၉၇၈၄၀၀ ၁၄၁၅၁၉

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၄၁၀၆၅ ၂၂၁၉၂၇၂၉ ၁၈၀၄၁၇

၇။ အီတလီ ၁၈၉၃၈၇၇၁ ၁၇၆၈၂၈၀၁ ၁၆၈၆၉၈

၈။ ုရှား ၁၈၄၄၈၄၅၁ ၁၇၈၇၇၀၁၃ ၃၈၁၃၉၈

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၄၃၃၃၅၉ ၁၈၂၄၅၉၀၅ ၂၄၅၈၃

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

(၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

   



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

အဆုိပါဝန်ကီးှစ်ဦးုတ်ထွက်သွားြခင်းသည် 

ိုင်ငံေရးအ ပ်ေတာ်ပုံများအကား ုန်းကန်ေနရ 

သည့် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အတွက်    ကီးမားေသာ 

ထိခိုက်နစ်နာမ ကို ြဖစ်ေစခဲ့သည်။

ဘ  ာေရးဝန်ကီး ရရီှီဆနူက်ှင့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး ဆာဂျစ်ဂျာဗစ်တုိှစ်ဦးသည် ယမန်ေနတွင် 

မေရှးမေှာင်း တ်ုထွက်စာများ တင်သွင်းခဲ့ကသည်။ 

ိင်ုငံအ့ကျိးစီးပွားေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဘာရစ် 

ဂ န်ဆင်၏ အုပ်ချပ်မ အေပ  ြပည်သူများ၏ ယံုကည်မ  

ေပျာက်ဆုံးေနပီြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဂျာဗစ်က ၎င်း၏ေပးစာတွင် ထည့်သွင်းေရးသား 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတ ူိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ  

ဆိင်ုရာ တုိင်းတာမ အေပ  ေကညာြခင်းှင့် ပတ်သက် 

ပီး ဘ  ာေရးဝန်ကီး ဆူနက်ှင့် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင် 

တိုအကား ဆက်ဆံေရးတင်းမာမ အေြခအေနများ

ရိှခဲသ့ည်။  ြပည်သမူျားက အစိုးရအေပ  မှန်ကန်မ ရိှပီး 

အရည်အချင်းြပည့်ဝကာ   ိုင်ငံ့အကျိးစီးပွားကို 

ေလးေလးနက်နက်  ေဆာင်ရက်ေစမည်ဟ ုေမ ာ်လင့် 

ထားေကာင်း   ဝန်ကီးဆူနက်၏ ေပးစာတွင် 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းများကိ ုချိးေဖာက်သည့အ်ြပင် 

ဥပေဒြပအမတ်တစ်ဦး၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့် 

ပျက်ြခစားမ အေပ  ကိုင်တွယ်မ မှားယွင်းခဲ့သည်ဟ ု

စွပ်စွဲခံထားရသည်။ 

အဆိုပါကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်ပီး ကွန်ဆာ 

ေဗးတစ်ပါတီဝင် ၄၀ ရာခုိင် န်းက ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အား 

ရာထူးမှဖယ်ရှားရန် ေထာက်ခမံမဲျား ေပးခဲ့ကသည်။ 

သိုေသာ် ဗတိန်ိိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး လစ်ထစ်ု 

ှင့် အြခားဝန်ကီးများက ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်အား 

ေထာက်ခလံျက်ရိှေသာ်လည်း ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်သည် 

ိင်ုငေံရးအကျပ်အတည်းတွင် န်ုးကန်ေနရေကာင်း 

မီဒီယာများက သတင်းေဖာ်ြပကသည်။ 

ကုိးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗိတိန်ဝန်ကီးှစ်ဦး ရာထူးမှ ုတ်ထွက်၊ ဝန်ကီးချပ်ေဘာရစ်ဂ န်ဆင် ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများှင့်ရင်ဆိုင်ေနရ 
လန်ဒန်    ဇူလိုင်   ၆ 

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ်ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်  အစိုးရ 

အဖဲွဝန်ကီးှစ်ဦး  ရာထူးမှုတ်ထွက်သွားေကာင်း 

ယမန်ေနသတင်းများအရ သိရသည်။ 

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇူလိုင်   ၆  

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၉၃၂ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၇၈၇၄၁ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက် ှစ်ဦးသည် 

ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

ကျန် ၂၉၃၀ သည်  ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း သုံးဦး 

ထပ်မေံသဆုံးသည့အ်တွက် အဆိပုါေရာဂါကူးစက်မ  

ေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၅၇၈၇ ဦး ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။  

သိုေသာ် လူနာ ၂၂၉၂ ဦးေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသည့်အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၅၁၂၉၃၅ ဦးရှိပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၃၀၀၁၉ ဦးရှိပီး 

၎င်းတိုအနက ်၄၂ ဦး သည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာခံစား 

ေနရကာ ၂၅ ဦး သည် အသက် ှအေထာက်အကြူပ 

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ   ြပည်သူ ၈၅ ဒသမ ၉ 

ရာခိုင် န်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ 

ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး အြပည့် 

အဝထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး    ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဆိုးလ်    ဇူလိုင်    ၆

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၉၃၇၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံ 

သူေပါင်း ၁၈၄၃၃၃၅၉ ဦးရှိလာေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယား 

ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက ဇူလိုင်  ၆ ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

အဆိပုါ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

များအနက် ၂၂၄ ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူ 

များြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရိှသမူျားသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံ 

သူများြဖစ်ေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူခနုစ်ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်း ေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် 

အဆိုပါေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၅၈၃  ဦးရှိလာေကာင်း  

ေတာင်ကိရုီးယားေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စ ီ

က ေြပာကားသည်။   အဆိုပါ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည်  ိုင်ငံအတွင်း 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေပကျင်း    ဇူလိုင်     ၆

တတ်ုိင်ုငအံေရှပိင်ုး ဖကူျိးြပည်နယ်၌ (၅)ကမ်ိေြမာက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိင်းနား 

ေဆွးေွးပွဲအား ဇူလိုင် ၂၃ မှ ၂၄ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါ 

ေဆွးေွးပဲွ စစီ်ကျင်းပသမူျားက ေြပာကားသည်။ ယင်းေဆွးေွးပဲွအား တတ်ုိင်ုင ံ

ဆိက်ုဘာလပ်ုငန်းဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ စက်မ လပ်ုငန်းှင့ ်သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့်  ဖူကျိးြပည်နယ်အစိုးရတိုပူးေပါင်းကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး 

ေဆွးေွးပဲွတွင် တတ်ုိင်ုင၏ံ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိင်ုရာ တထွီင်ဆန်းသစ်မ များကိ ု

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် အဆိပုါေဆွးေွးပဲွတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထတ်ုကန်ုများ 

ကုိလည်း ြပသသွားမည်ဟုသိရသည်။ အဆုိပါေဆွးေွးပဲွသည် တတ်ုိင်ုငံ၏ ဒစ်ဂျစ် 

တယ်နည်းပညာဆုိင်ရာ ေအာင်ြမင်မ များကုိ ထင်ဟပ်ြပသလျက်ရိှေကာင်း တုတ်ုိင်ငံ 

ဆိုက်ဘာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမ ှ   တာဝန်ရှိသူကမ်ရှီမန်က ေြပာကား 

သည်။                                                    ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၆

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၁၆၁၅၉ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၃၅၄၇၈၀၉ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆံုး 

အချက်အလက်များအရ         သိရ 

သည်။

လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်အတွငး်က 

လူေပါင်း ၄၅၄၄၆၅ ဦးအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ ရိှ၊ မရိှစစ်ေဆးခ့ဲရာ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၆၁၅၉ ဦးေတွရှိခဲ့ 

ေကာင်း    သိရသည်။

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၂၈ ဦးထပ်တိုးလာြခင်း 

ေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူ 

ေပါငး် ၅၂၅၂၇၀ ရှိလာေကာင်းှင့  ်

လက်ရှိအချနိ်တွင် ေနစ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ   အေရအတွက် 

သည်လည်း      ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း   ၁၁၅၂၁၂ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက် 

အတွင်း     ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ ၁၅၃၉၄ ဦး ထပ်တိုး 

လာြခင်းေကာင့်   ေရာဂါမှြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၂၉၀၇၃၂၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၉၃၇၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တုတ်ိုင်ငံအေရှပိုင်း ဖူကျိးြပည်နယ်၌ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိင်းနား ေဆွးေွးပွဲကျင်းပမည်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၁၅၉ ဦးထပ်မံေတွရှိ



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၆

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိ 

နယ်ှင့် တာချလီိတ်မိနယ်တိုတွင ်ေငွကျပ ်

သိန်း ၂၈၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့ ်ပစ တိေုသနတ် တစ်လက် သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ        သိရ 

သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး ရတဲပ် 

ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇလူိင်ု 

၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိင်ုး) ကျိင်းတုံမိ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်ရိှ 

ဟိုတယ်အနီးတွင် စိုင်းဆိုင်ရက်ဖူး ေမာင်းှင ်

ပီး စိုင်းဝင်းရှဲန် လိုက်ပါလာသည့် CROWN 

ယာ်ကို   သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ မှ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ငါးသိန်း၊ ပစ တို 

ေသနတ် တစ်လက်၊ ၎င်းကျည ်ငါးေတာင့်တို 

အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ် 

ချက်အရ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများ သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ရာ၌ 

ပူးေပါင်းပါဝင်သ ူစိုင်းခမ်းေထာင်းကိ ုအဆိုပါ 

ေနရာအနီးတွင် CROWN  ယာ်တစ်စီးှင့အ်တ ူ

ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။    ကွင်းဆက ်

စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုချက်အရ မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင်  

တာချလီိတ်မိနယ်   မယ်ယန်းေကျးရာေန 

စုိင်းေနာင့်၏ ေနအိမ်အားရှာေဖွရာ စိုင်းေနာင့် 

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၆

လငူယ်လရူယ်များှင့ ်ကေလးငယ် 

များ ယ်ေကျးလမိ ာေစရန်ှင့ ်အသပိညာ 

ဗဟုသုတ တိုးပွားေစရန်အြပင် ဇာတ် 

သဘင် ကိက်ှစ်သက်ကသည့်  မိဘ 

ြပည်သူများအတွက ် “(၃၈)ြဖာ မဂ  လာ 

အစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ ကို ေမ 

၂၁ ရက်မှစတင်၍  အပတ်စ် စေနေန  

တိုင်း ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ 

MRTV-HD Channel မှ ည ၈ နာရသီတင်း 

အပီးတွင်     ထုတ်လ င့်ြပသလျက်ရှိ 

သည်။ 

အဆုိပါ (၃၈)ြဖာ မဂ  လာအစီအစ် 

များအနက် ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက ်

အဆုံးအမများစွာပါဝင်သည့ ်အာရတပီါပါ 

(မေကာင်းမ လာဘ်ယ ူေဝးစွာေရှာင်က် 

ြခင်း)ှင့် သ   ိစ (ရသမ ှင့် မ တ ေရာင့်ရဲ 

ြခင်း) အစီအစ်ှစ်ခုကို ဇူလိုင် ၉ ရက် 

(စေနေန )ည  ၉ နာရီတွင် ဆက်လက် 

ြပသမည်ြဖစ်သည်။

ကျိင်းတုံမိနယ်ှင့် တာချလီိတ်မိနယ်တိုတွင် ေငွကျပ်သိန်း ၂၈၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့် ပစ တိုေသနတ်တစ်လက် သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင် ၆  
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇူလိုင် ၅ ရက် ညေန ၆ နာရီတွင် ဘားအံမိနယ်
ေကာ့ေထာ်ေကျးရာအုပ်စု ေသာဘုံေကျးရာအနီး ဘားအံ-လ  င်းဘွဲ 
သွားကားလမ်းတွင် စိုးြမင့်သန်း ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို 
ရပ်တန် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကို 
လည်းေကာင်း၊ ထိုြပင ်ယင်းေန   ည ၉ နာရီတွင်  မူးယစ်ေဆးဝါးတား
ဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်
မတ်ိမိနယ် မတ်ိေတာင်ေကျးရာအပ်ုစ ုကန်ုးေဖာက်ေကျးရာအနီးတွင် 
eာဏ်ေအာင်လင်း(ခ)ဘိုကီးအား မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့် စစ်ေဆး 
ရှာေဖရွာ ၎င်းထမှံ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၅၀၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ 
ထိုအတူ ညေန ၅ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ် 
ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ပုသိမ်ကီးမိနယ ်ေရ စာရံ 
ေကျးရာအုပ်စ ုေကျာက်ေချာေကျးရာရှ ိ၁၆ မိုင်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 
စခန်းတွင် AD VAN အမျိးအစားခရီးသည်တင်ယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 
ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၃၂၀၊ ြမန်မာေငွကျပ် ၁ ဒသမ 
၂၁၅ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတုိအား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကုိ 
ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူထား 
ေကာင်း သိရသည်။                                                   ရဲြပန်ကား

မှာ တိမ်းေရှာင်လျက်ရှိပီး စိုင်းဆိုင်ဝမ်းလျန်း 

ှင့် စိုင်းဟန်ေခးစက်တို ှစ်ဦးကို  အိုက်စ် 

(မက်သ်အဖက်တမင်း)   ေြခာက်ကီလို ၊ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၅၀၀၀ ၊ Ecstasy-

အက်တက်စီ (ေခါင်းခါေဆး) ေဆးြပား ၁၇၀၊ 

အမ န်  ၈၀ ဂရမ်၊ ကက်တမင်းအမ န်  ၃၀ ဂရမ်၊ 

Happy Water  (စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများ 

ေရာစပ်ထားေသာအမ န် )    ၁၂၀ ဂရမ် 

စုစုေပါင်းေဒသကာလ တန်ဖိုးေငွကျပ ်သိန်း 

၂၈၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား   

၅ ဒသမ ၁၅ သိန်း ှင့ ် ပစ တိုေသနတ် 

တစ်လက်၊  ၎ငး်ကျည်   ငါးေတာင့်တုိကုိ 

သိမ်းဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ် ၎င်းတိုအား ဥပေဒအရ 

အေရးယထူားရိှပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန် 

သူများအား  ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

“(၃၈)ြဖာ မဂ  လာအစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  
ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ဆက်လက်ြပသမည်

ယင်းတင်ဆက်မ ကို နန်းေတာ်ေရှ 

ဆရာတင်၏မျိးဆက် သဘင်ပညာရှင ်

ဦးနန်းဝင်းက ေရးသားပူေဇာ်ပီး ရန်ကုန် 

ဓူဝံေတးဂီတအဖွဲ၏  တီးခတ်မ ှင့်အတူ 

ေသာ်ေသာ်နန်းဝင်း (ေရ နန်းသဘင်)၊ 

ထက်ြမက်ေအာင်၊  ရန်ရှင်းေမာင်၊ ဓာတ်လင်း၊ 

ေရ အိုးှင့ ်သဘင်ပညာရှင်များ၊ အပုညာ 

ရှင်များက   ပါဝင်တင်ဆက်ကမည်ြဖစ ်

သည်။

ထိုအြပင ်ဇူလိုင် ၁၃ ရက် (ဗုဒ ဟူး 

ေန)တွင် အာရတပီါပါ (မေကာင်းမ လာဘ် 

ယ ူေဝးစွာေရှာင်က်ြခင်း)ှင့ ်ဇလူိင်ု ၁၄ 

ရက်(ကာသပေတးေန )တွင်  သ   ိစ 

(ရသမ ှင့ ် မ တေရာင့်ရဲြခင်း) တိုကို 

ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီး၌ တစ်ပိုင်း 

စီခွဲြခား၍  ြပန်လည်ြပသသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။            

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၆

 သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပဲွ အသိပညာေပးအစီအစ် (Family Quiz) 

ပဲွစ်(၇၃)ကိ ုဇလူိင်ု ၈ ရက်တွင် ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား၏ MRTV–HD Channel 

မှ ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာ အသပိညာမ ေဝမ အစအီစ်ကိ ုအစအီစ်တင်ဆက်သ ူ

ေနေဒွးှင့် သ ာြမင့်မိုရ်တိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းမ ှ

မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပဲွများကုိ ဇူလုိင် ၈ ရက်၊ ၉ ရက်ှင့် 

၁၀ ရက်တိုတွင် ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၏ MRTV-HD မှ ညေန ၆ နာရ ီသတင်း 

အပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၆

ြပည်သမူျား အပန်းေြပေစရန် ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့ ်စတ်ိခွန်အားသစ် 
များ ရရှိိုင်ရန်အတွက် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမ ှေဖျာ်ေြဖေရး 
အစီအစ်များကို တိုးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရှိရာ  Friday Night Show 

ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ အြဖစ် ိုင်ငံေကျာ်အဆိုေတာ်ကီး ြမန်မာြပည ်
သိန်းတန်ရဲ “သီချင်းဒိုင်ယာရ”ီ ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲကိ ု ဇူလိုင် ၈ ရက် 
(ေသာကာေန ) ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင် 
သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ  ထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစီအစ်တွင် ြမန်မာြပည်သိန်းတန်ှင့်အတူ မျိးဆက် 

သစ်ေတးသံရှင်များြဖစ်ကသည့ ်ေစာဒယ်နီရယ်၊ ချိမီမီေဇာ်ှင့် အိအိ 
လ  င်တိုက ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  ြမန်မာ့အသံေတးဂီတ 

အဖွဲက တီးခတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
ထိုသိုတင်ဆက်မ ကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက် (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ 

နာရီခွဲတွင် ဒုတိယအကိမ် ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စုိင်းဆုိင်ရက်ဖူး၊ စုိင်းဝင်းရဲှန်ှင့် စိုင်းခမ်းေထာင်းတိုအား      သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများ၊ ပစ တိုေသနတ် တစ်လက်၊ ခဲယမ်းများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ဘားအံ၊ မိတ်ှင့် ပုသိမ်ကီးမိနယ်တိုတွင ်
မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ဉာဏ်ေအာင်လင်း(ခ)ဘိုကီးအား    သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ် စတ်ိက  
ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာမ ေဝမ  အစီအစ် 
လူရ င်ေတာ်အသင်းမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“သီချင်းဒိုင်ယာရ”ီ ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွ ဲ ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၆

ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင ်

တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံမိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့ ်

အတင့်မှ လ  င်းကီးိုင်သည်။  မိုးသက်ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/

ေြမြပင်ေလသည် တစ်နာရလီ င် မိင်ု ၃၀ မှ  ၃၅ မိင်ုအထ ိတိက်ုခတ်ိင်ု 

သည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ခုနစ်ေပမှ ကိုးေပခန်  ရှိိုင်သည်။     မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင ်အေြခအေန



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၆

မေကွးတိုင်းေဒသကီး          ပခုက မိနယ်ရှိ 

Myanmar  Effort အထည်ချပ်စက်ုဝံန်ထမ်းများအား 

လစာေပးရန် ထတ်ုယလူာသည့ ်ေငကွျပ်သန်ိး ၂၆၀၀ 

ကုိ PDF အမည်ခံ  အကမ်းဖက်သမားများက ဓားြပ 

တုိက် လုယက်ယူေဆာင်သွားေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇူလိုင ်၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင ်ပခုက  

မိနယ် ပန်းတိုင်းချံေကျးရာ၌ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၆
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မီးေလာင်မ ေကာင့ ်စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိဆရာ ဆရာမများ နားေနေဆာင် 

ေပ ၂၀ ပတ်လည် ှစ်ခန်းတွဲမှ အခန်းတစ်ခန်းှင့် စာကည့်တိုက်အခန်းအတွင်းရှ ိ

သုံးထပ်သားြပား ှစ်ချပ်၊ စားပဲွခု ံတစ်လုံး၊ စာရက်စာတမ်းများ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံး 

ခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

                                                                            သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 

ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊   အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ 

၃၃(က)ှင့်      တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင ်        ြပစ်မ ှင့် 

သက်ဆိုင်သည့ ်       ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများ

ကို  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရပါက   ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ်     သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း 

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်   ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ 

များမှတစ်ဆင့ ်အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း   ချင်းြပည်နယ် 

ပလက်ဝမိနယ်  အေဘာင်သားေအာက် 

ေကျးရာေန ချစ်စသံည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Chit San” Facebook အေကာင့၊် မေကွး 

တုိင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ် ေကျာင်းကီး 

ကုန်းေကျးရာေန အိဇာသည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့ ်“Ei Zar” Facebook အေကာင့ှ်င့ ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ကိပင်ေကာက်မိ 

အေနာက်ေြမာက်ရပ်ကွက်ေန ေဒ ထိုက် 

ထိုက်သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Htike 

Htike” Facebook  အေကာင့်တိုသည ်

အသိေပး သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍    ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိပုျက်ြပားေစရန်  ရည်ရယ် 

လျက်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းတို  

ြပမူ           လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့်လှစ်       အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတို 

ှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်

ေအးချမ်းေရးကိ ု     ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

အစိုးရယ ရားများ           ပျက်ြပားေစရန် 

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

တိုြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခင်း 

ြပလုပ်ခဲ့သူများအား    ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ    အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သ ူ

များကို ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၆

သယဇံာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနသည် တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာ 

ထွက်ပစ ည်းများ ရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး 

ေရးအား     ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် 

လူထုအေြခြပ    ေစာင့်ကပ်ကည့်  

သတင်းပိုစနစ် (Community Monitoring 

and Reporting System- CMRS) 

အပါအဝင် နည်းလမ်းမျိးစုြံဖင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်      ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  

ဇွန် ၂၇ ရက်မှ     ဇူလိုင် ၃ ရက်အထိ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနများမှ ေပးပိုလာေသာ 

စာရင်းများအရ တရားမဝင်က န်း ၇၃ 

ဒသမ ၃၄၂၂ တန်၊ သစ်မာ ၁၆ ဒသမ 

၆၃၅၄ တန်၊ အြခား  ၄၀ ဒသမ ၇၀၆၈ 

တန် စုစုေပါင်း ၁၃၀ ဒသမ ၆၈၄၄ တန်၊ 

တရားခံ ၁၃ ဦး၊ ယာ်/ယ ရား ၁၃ စီး 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှ သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ

 တရားမဝင ်သစ်တန် ၁၃၀ ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်းေနထိင်ုြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၆

ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနက စီစ်ထုတ်ေဝသည့် 

“သိမှတ်ဖွယ်ရာ  ဗဟုသုတအြဖာြဖာ 

(၂၀၂၂)” စာအုပ်သည်   ြပည်သူများ 

အသိeာဏ်ဗဟုသုတ  ြပည့်စုံေစရန်၊ 

ရာထူးဝင်စာေမးပဲွများ၊ ြပန်တမ်းဝင်ခွင့ ်

စာေမးပဲွများေြဖဆုိရာတွင်  အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစရန်ှင့် အြခားသိရိှလုိသည့် 

အချက်အလက်များကိ ု   တစုတစည်း 

တည်း  ရှာေဖွေလ့လာဖတ် ိုင်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍   ၂၀၀၈ ခုှစ်မှစတင်ကာ 

ှစ်စ်ထုတ်ေဝခဲ့ေသာ   စာအုပ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ယခု ၂၀၂၂ ခုှစ်ထုတ်စာအုပ်တွင ်

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက    

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်၏ မန်ိခွန်းေကာက်တ်ု 

ချက်များှင့် သဝဏ်လ ာေကာက်ုတ ်

ချက်များ၊  ြမန်မာေရးရာှင့်ပတ်သက်

သည့်အချက်အလက်များ၊  ုိင်ငံတကာ 

ေရးရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊    သံတမန် 

ေရးရာ သမှိတ်ဖွယ်ရာများ၊ ကျန်းမာေရး

ဆုိင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊  အေထွေထွ 

သိမှတ်ဖွယ်ရာများှင့ ်    ပတ်သက်၍ 

ေနာက်ဆံုးအေြခအေနများကုိ ထည့်သွင်း  

ြဖည့်စွက်ထားပါသည်။

ထုိြပင် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းေလ ာက်ထား

ြခင်းဆိုင်ရာ   သိမှတ်ဖွယ်ရာအချက ်

အလက်များှင့ ်   ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

သိမှတ်ဖွယ်ရာများလည်း    ပါရှိသည့် 

အတွက်     ဗဟုသုတရှာမှီးလိုသူများ၊ 

ရာထူးဝင်စာေမးပွ ဲ   ေြဖဆိုမည့်သူများ၊ 

ဆရာ   ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား လက်ကိင်ုထားသင့သ်ည့ ်

စာအုပ်ြဖစ်သည့်အြပင ်        အနာဂတ် 

ိင်ုငေံတာ်အတွက် လခူ န်လေူကာင်းများ၊ 

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းများ၊ အသပိညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ  ေပ ထွန်းလာေစ 

ေရးအတွက်   အေထာက်အကူြပမည့ ်

စာအုပ်ြဖစ်သြဖင့် အိမ်တိုင်းရှိ စာအုပ်စင် 

တိုင်းတွင် ေဆာင်ထားသင့်သည့်စာအုပ ်

ြဖစ်သည်။

ယင်းစာအုပ်ကို   ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက ထုတ်ေဝေသာ

သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအြဖာြဖာ (၂၀၂၂) ထွက်ပီ

မအူပင်    ဇူလိုင်   ၆

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး မအပူင်ခိင်ု 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှကီးမှး၍ သဘာဝ 

ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ငါးသယဇံာတများ 

တိုးပွားေစရန်ှင့ ်  ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

များ ငါးရကိ ာများပိမုိရုရိှေစရန် ရည်ရယ်၍ 

သဘာဝေရြပင်များအတွင်း  ငါးမျိးစိုက်

ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုဇွန် ၂၉ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက မအူပင်မိနယ ်မလက်တို 

ေကျးရာအပ်ုစရိှု  လ  င်းတာသဘာဝေရြပင် 

အနီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း အခမ်းအနားသို 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာန ဒတုယိတိင်ုးဦးစီးဌာနမှး ဦးြမသန်ိး၊ 

မအူပင်ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးညညီေီထွးှင့် မအပူင်ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖဲွဝင်(၁) ဗုိလ်မှးကီးုိင်လွင်၊ မအူပင် 

ခုှစ် ဇွန်လ၌ထုတ်ေဝပီး ေနြပည်ေတာ် 

တွင် ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန ထုတ်လုပ်ေရးဌာနခွဲ  ဖုန်း 

၀၆၇-၃၄၁၂၃၇၁ ှင့်          စာေပဗိမာန် 

အေရာင်းဆိုင်တိုတွင်  လည်းေကာင်း၊ 

ရန်ကန်ုမိတွင် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ထုတ်လုပ်ေရး 

ဌာနခွဲ    အမှတ် (၂၂၈)   သိမ်ြဖလမ်း 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ် ဖုန်း ၀၁-၈၂၀၁၉၃၆၊ 

၀၁-၈၃၇၁၃၄၀၊ စာေပဗိမာန်အေရာင်း 

ဆိင်ုများ၊ သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း 

စာအပ်ုအေရာင်းဆိင်ုှင့ ်အမိမိအနယ် 

နယ်ရိှ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံ

ေရးဦးစီးဌာနံုးများတွင် လည်းေကာင်း 

ဝယ်ယူိုင်ပ ီြဖစ်သည်။       သတင်းစ်

မအူပင်မိ၌ လ  င်းတာသဘာဝေရြပင်အတွင်း

 ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

ခိင်ု အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးမှး၊ မိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် အဖွဲဝင် 

များ၊ ခုိင်ရဲမှး၊ မိနယ်ရဲမှးှင့် အဖဲွဝင် 

များ၊ မအပူင်ခိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး၊ 

မိနယ်ငါးမျိးစိုက ်   ကီးကပ်စိစစ်ေရး 

ေကာ်မတီ ဥက   ှင့်     မအူပင်မိနယ ်

ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်ဥက   ှင့် အဖွဲဝင ်

များ၊ ပံသပွတ်ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ှင့် ေရလပ်ုသား အဖဲွဝင်များ တက်ေရာက် 

၍  လ  င်းတာသဘာဝေရြပင်အတွင်းသို 

တလပ်ုလှငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ငါးခုံးမကီး 

ေကာင်ေရတစ်သိန်း၊     ေရ ဝါငါးကင်း 

ေကာင်ေရတစ်သိန်း၊      ငါးြမစ်ချင်း 

ေကာင်ေရ တစ်သန်ိး  စစုေုပါင်းေကာင်ေရ 

သုံးသန်ိး                ငါးမျိးစိက်ုထည့်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၇၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

“ဟတ်ုတယ်၊ က န်မမှန်ပါတယ်။ ရှင်နဲ  

က န်မတို  ပခုက မှာေတွကေတာ့ 

ဒကီေလးကိ ုကီးြပင်းလာတ့ဲအထိေမွးဖုိ 

က န်မမှာစတ်ိကူးရိှတာကိ ုေြပာခဲမ့တိယ် 

မဟုတ်လား။ ဒီတုန်းက အခ ုနန်းကိ ရ ီ

လိုေခ တဲ့  က န်မရဲ  သမီးကေလး 

တင်တင်ရီ။ ဒီနာမည်ကို   က န်မစိတ် 

ကိက် ေရးေပးထားတာ။ သူေလးဟာ 

တစ်ှစ်ခဲွသမီးပ ဲရိှေသးတယ်။ အဒဲတီန်ုး 

က က န်မကိုယ်က န်မ မိန်းမေကာင်း 

တစ်ေယာက်အြဖစ်အေနနဲ  ေနသွားပါ 

မယ်လို  ရှင့်ကို  ကတိေပးခဲ့ဖူးတယ ်

မဟတ်ုလား။ ဒကီတကိိ ုရှင်အခထု ိမေမ ့

ေသးရင်  ဒီတုန်းကအြဖစ်ကိုလည်း 

မှတ်မိမှာပါ”

မှန်သည်။ ခင်သန်းဲွ၏စကားများကိ ု

နားေထာင်ေနရင်းမှပင် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

၏ စိတ်အေတွးတို ပျံလွင့်သွားသည်။ 

အေဝးသို ေရာက်ရှိသွားသည်။

သည်စ်က သူသည် ပခုက ၊ ြမင်း ခံ၊ 

မ ေလး စသည်သို ကူးချည်သန်းချည ်

ြပေနေသာ ကာလြဖစ်သည်။ သည်စ်က 

တိုင်းြပည်၏ အေြခအေနမှာလည်း 

တစ်မျိးြဖစ်ေလသည်။ တစ်တိုင်းြပည ်

လုံး ဗုတ်ဗရက်ှင့် လ ပ်လ ပ်ရရြဖစ ်

ေနေသာ ကာလြဖစ်သည်။ တိုင်းြပည ်

လွတ်လပ်ေရးရခါနီးေနပီ။ ၁၉၄၇ ခုှစ် 

ကုန်ဆုံးခါနီးြဖစ်သည်။ မကာလှေသး 

ေသာကာလ၌   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

အပါအဝင် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

များ နယ်ချဲလက်ပါးေစတို လပ်ုကသံတ် 

ြဖတ်ြခင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအတွက် တစ် 

တိုင်းြပည်လုံး ကိမ်မီးအုံးသို ပူေဆွး 

ဝမ်းနည်းရြခင်းများကို ခံစားေနရဆဲ။ 

တစ်ဖက်မှလည်း လွတ်လပ်ေရးအတွက် 

အလားအလာေကာင်းများကို ေတွေန 

ရဆ။ဲ -ု အက်တလစီာချပ် ေရးထိုးပီးစ။

လမ်းခရီးအဆက်အသွယ်များ  ခက်ခ ဲ

ေနသည်။    တစ်ေနရာှင့်တစ်ေနရာ 

သွားလာဖိုမလွယ်ဘ ဲြဖစ်ေနသည်။

ပခုက မှသည်  ြမင်း ခံသို  သေ  ဘာ 

စီးရန်   သေ  ဘာဆိပ်မှ   လူတစ် ပံတစ် 

မကီး   ေစာင့်ဆိုင်းေနသည်။  သေ  ဘာ 

ဆုိက်ကပ်လာေလလ င်လည်း  သေ  ဘာ 

ေပ မှာ    လူြပည့်ကျပ်ေနတတ်သည်။ 

ေစာင့်ဆိုင်းေနေသာ ခရီးသည်တစ်ဝက် 

မ  လိက်ုပါခွင့ရ်လ င်ပင် ကေံကာင်းသည် 

ဟု မှတ်ယူရသည်။

သည်သိုေသာ အေြခအေနြဖင့ ်ကအံား 

ေလျာ်စွာ ကိေုမာင်ေမာင်ဦး သေ  ဘာေပ  

သိုေရာက်လာသည်။  သေ  ဘာေပ ရှိ 

များြပားလှေသာ လူအုပ်အကားတွင ်

ခင်သန်းွဲကို  ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ခင်သန်းွဲှင့်အတူ တစ်ှစ်ခွဲအရယ်ရှိ 

ကေလးငယ်ကို သူပထမဆုံးအကိမ် 

အြဖစ် ဆုံခဲ့ရသည်။ ထိုကေလးကား 

နန်းကိ ရီအြဖစ်   ထင်ရှားအံ့ေသာ 

တင်တင်ရီတည်း။

ခင်သန်းဲွတိုသားအမသိည် ေညာင်ဦး 

မှ လုိက်လာသည်။ ပခုက တွင် ဆင်းရန် 

ြဖစ်သည်။ လူသူကျပ်ညပ်သြဖင့် မဆင်း 

သာဘ ဲပါလာခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ သည်တွင် 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးသည် သူှင့် ေသွးအရင်း 

ဆုံးြဖစ်ေသာ ဖေအတူ မေအကွဲ ညီမ         

ကို ညီမတစ်ေယာက်အေနှင့် မသတ် 

မှတ်ိုင်ခဲ့။

သ၏ူစကားများမှာ စမ်ိးကားရက်စက် 

လွန်းရာကျခဲ့သည်။ ထိုကေလးေမွးဖွား 

လာြခင်းအေပ     မ ဆိတ်ိုင်ေအာင် 

ြဖစ်ခဲ့ရသည်။     ဤသည်မှာလည်း 

အေကာင်းမဲ့ေတာ့မဟုတ်။ 

ခင်သန်းွဲှင့်စပ်လျ်း၍    စိတ်မှာ 

မရှင်းိုင်လွန်းေသာေကာင့ ် ြဖစ်သည်။ 

စင်စစ်တွင်လည်း  သူသည် ခင်သန်းွဲ 

ကိ ုမန်ိးမပျက်တစ်ေယာက်အေနအထား 

ထက ်  ဘာတစ်ခုမ ှ  ပိုမိုအေလးအနက် 

မထားိုင်ေသာေကာင့ ်ြဖစ်ေလသည်။

ခင်သန်းဲွက ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ဆင်း 

မည့် ြမင်း ခံတွင် လိုက်ဆင်းချင်သည်။ 

သိုမဟတ်ု မ ေလးအထ ိ အတသွူားကဖို 

စကားဆိုသည်။     ြမင်း ခံဆိပ်ကမ်း 

အေရာက်တွင် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အထီး 

တည်း  တိတ်တဆိတ်ဆင်းလာသည်။ 

သိုြဖင့ ်ခင်သန်းွဲတိုသားအမ ိမ ေလး 

သို လိုက်ပါသွားြခင်းပင် ြဖစ်မည်ထင ်

သည်။

သည်စ်က သ ူြမင်း ခတွံင် ဆင်းခဲြ့ခင်း 

မှာ အေကာင်းရှိသည်။ မ ေလးအထိ 

လိုက်ပါမသွားလိုြခင်းမှာ  သူြပဿနာ 

ှင့်သူြဖစ်သည်။

သည်တွင်    စကားစပ်မိသည်ြဖစ်၍ 

ေအမီမိင်အေကာင်း ေြပာရေပဦးမည်။

ြမန်မာိုင်ငံမ ှ   ဂျပန်များ    လုံးလုံး 

လျားလျား   ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပီးေနာက ်

ြမန်မာိင်ုငကံိ ုြမန်မာမျိးချစ်တပ်များှင့ ်

မဟာမိတ်တပ်များက    သိမ်းပိုက်ခဲ့ပီး 

ေနာက် စစ်အတွင်းက အိ ိယသို ထွက် 

ေြပးခဲ့ပီး ယခုမှ   ိုင်ငံအတွင်း   တဖွဲဖွဲ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာကေလေသာ 

ကုန်သည်များ၊ အစိုးရအမ ထမ်း အရာ 

ထမ်းမိသားစ ု  အများအြပားတိုအနက ်

ေအမီမိင်တုိမိသားစုလည်း   အပါအဝင် 

ြဖစ်ခဲ့သည်။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်ှင့် 

မ ေလးတွင် ြပန်လည်ဆုံေတွခဲ့ရေလ 

သည်။

အစေသာ် ေအမီမိင်တို ြမန်မာြပည်သို 

ြပန်လည်   ဝင်ေရာက်လာခဲ့ြခင်းမှာ 

အေကာင်းရိှသည်။ ြမန်မာြပည်၌ ၎င်းတို 

ပိင်ုဆိင်ုေသာ လယ်ယာေချာင်းေြမာင်းှင့ ်

လက်ငတ်ုလက်ရင်းများစွာ ကျန်ရစ်ေသး 

ေသာေကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ပီးလ င် အိ ိယ 

ြပည်  ဆင်းမလားမိ၌  စိတ်ကူးယ ်

ေရးဆွဲခဲ့ေသာ ြမန်မာြပည် ြပန်လည် 

ထေူထာင်ေရးစမီကံန်ိးအရ ေအမီမိင်၏ 

ဖခင်သည် အုပ်ချပ်ေရးပိုင်း၌ အေရးပါ 

အရာေရာက်ေသာေနရာကိ ု     ရိင်ုလမိ့် 

မည်ဟု အထင်ရှိသည်။

သိုရာတွင်   ေအမီမိင်တို၏   ပကတိ 

အြမင်၌   သည်စ်က   ြမန်မာြပည်သည် 

ြပာပုံအတိသာတည်း။ 

စစ်လွတ်ကင်းရာ     အိ ိယြပည်၌ 

ခိေုအာင်းပီး အိ ိယ၏ ဥေရာပမိဟုတွင် 

သည့်   ဆင်းမလားတွင်  ဟိမ ာေတာင် 

ရိပ်ခိုရင်း  အနားယူ  အသားေမွးခဲ့သည့ ်

ေအမီမိင်သည ်  တေသွးတေမွးလှေန 

သည်။ အသွင်ေြပာင်းေနသည်။

ဟိုစ်ကတည်းက   သိက မ်းရင်းှီး 

ခဲ့ေသာ၊   ယခုအခါ  ြမန်မာလူမျိးတို၏ 

ကယ်တင်ရှင်မှာ မိမိတုိသာြဖစ်သည်ဟု 

ဂဏ်ုယဝူင့်က ားေနကေသာ မျက်ှာြဖ 

စစ်ဗိုလ်တိုအကား၌ ေအမီမိင် ေရပန်း 

စားသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ဆက်ဆရံာတွင် 

ေအမီမိင်မှာ  မှန်တန်းမ သာ  ရှိသည်။ 

မလ ဲမကင်းသာ   ဆက်ဆံရသည့်ပံုစံမျိး 

သာ ြဖစ်သည်။ တေလာကေတာ့ ေအမီ 

မိင် ေကညာသည်။ သည်မ  ဆင်းရဲ 

မွဲေတကာ ဖွတ်ေကျာြပာစုြဖစ်ေနေသာ 

ိုင်ငံ၌   မေန။  မကာမ ီ ဗိုလ်ကီးစမစ ်

ဆန်ှင့ ်လက်ထပ်ကာ သစေတးလျသုိ 

သွားမည်။

ယင်းသို မသွားမီစပ်ကား၌ ဂျစ်ကား 

တဝီဝီြဖင့ ်  ေရပန်းစားေနေသာ   ေအမီ 

မိင်ကိ ု  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  မကည့်လို၊ 

မြမင်လို၊     ေအမီမိင်ကိ ု   စွန်လ တ် 

ဆုံး ံးြခင်း   ခံလိုက်ရပီြဖစ်ေကာင်း 

သေိပမဲ ့သူရင်မှာ ဘာမ မခစံားရ။ သိုြဖင့ ်

သူသည်     ေအမီမိင်၏မျက်ကွယ်တွင ်

ေနိုင်ေအာင် ကိးစားခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေလ 

သည်။

သည်စ်က     ကိုေမာင်ေမာင်ဦးမှာ 

ေခတ်ပျက်သေူဌးလိ ုြဖစ်ေနသည်။ ြပည်၊ 

ပခုက ၊ ြမင်း ခံ၊ မိတ ီလာ၊ သာစည် 

စသည်တိုသို ရရာကန်ုကူးရင်း လက်ဖျား 

မှာ ေငသွီးေနခဲသ့ည်။ သိုတိင်ုေအာင် စမု ိ

ေဆာင်းမိသည်ေတာ့မဟုတ်။ ရသမ ကို 

အေပါင်းအသင်းှင့ ်သုံးြဖန်းပစ်ခဲသ့ည်။

ခင်သန်းွဲထံ၌ သူဖခင်ထံမ ှခိုးဝှက် 

ယူသွားခဲ့ေလေသာ ေရ ေငွအေြမာက ်

အြမားရှိသည်ကို သူသိသည်။ သိုေပမဲ့ 

ထုိအထဲမှ တစ်ြပားတစ်ချပ်ပင် ခဲွယူချင် 

စိတ်မရှိ။

ခင်သန်းွဲ၏လည်ပင်း၌     ဆွဲထား 

ေသာ ဆဲွကိးတစ်ကုံးကိမု ူ လိလုိခုျင်ချင် 

ေတာင်းခဲ့မိသည်။     ယင်းဆွဲကိးမှာ 

သူငယ်စ်က   သူမိခင်   အမှတ်တရ 

လုပ်ေပးခဲ့ေသာ    ဆွဲကိးြဖစ်သည်။ 

ေလာ့ကက်သီး၌  ကုတ်ပန်းြဖင့ ်   U 

သဏ ာန်  ေဖာ်ထားသည်။ ယင်းဆွဲကိး 

ကိ ုသူဖခင်က  ေပါင်၍  အရက်ေသာက် 

ခဲ့သည်။ ထိုေနာက် မည်သည့်နည်းြဖင့ ်

ခင်သန်းွဲထံ    ေရာက်ေနသည်မသိရ။ 

တစ်ခုပဲရှိသည်။    ဦးေကာင်းမိုးသည ်

ကာလပျက်ခါစက သ ူေပါင်ံှဖူးေလေသာ 

အမ်ိတိုကိ ုအဓကိထား၍ ဓားြပများအား 

လက်ေထာက်ချဖူးသည်။

ခင်သန်းဲွက ယင်းဆဲွကိးကိ ုသူအား  

မေပးခဲ့။ အတင်းြငင်းပယ်ခဲ့သည်။

စင်စစ်   ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအေနှင့ ်

နန်းကိ ရီအား ခင်သန်းွဲ၏သမီးပါဟ ု

တထစ်ချ ယုံမှတ်ရဲခဲ့သည်မှာ ယင်းဆွဲ 

ကိးေကာင့်လည်း   ြဖစ်သည်။   ေဆးုံ 

တွင် သူရိှေနစ်က နန်းကိ ရီ လာေရာက် 

ခဲသ့ည်။ သည်စ်က နန်းကိ ရ ီယင်းဆဲွ 

ကိးကို   ဆွဲထားသည်။   ယင်းဆွဲကိး 

နန်းကိ ရီထ ံ မည်သိုမည်ပုံ  ေရာက်ခဲ့ရ 

ြခင်းကိုလည်း     ေဒ သူဇာတိုထံမှ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  သိပီးြဖစ်ေနသည်။ 

ထိုေကာင့်ပင ်  နန်းကိ ရီမှာ   မည်သူ 

မည်ဝါဟု ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေသချာဂန 

ဆိုိုင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

မတင်ေရ ၏ ေဟာက်သံသည ်မှန်မှန် 

ကီး ေပ ထွက်ေနသည်။

ြပင်ပတွင ်မိုးစဲခဲ့ပ ီြဖစ်ဟန်ရှိသည်။

ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ    ေပ ထွက်လာေသာ 

ကက်တွန်သံများသည်   အချန်ိမည်ေရ 

မည်မ ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်းကို ေဖာ်ြပေန 

သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးတွင ်     အရက်၏ 

မူးေဝြခင်းများ တစ်ခဏှင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ 

သည်ဟ ုထင်သည်။   ယခအုခါ   သသူည် 

လေူကာင်းပကတတိစ်ေယာက်လိ ု   ြဖစ် 

ေနသည်။       အမူးေပျာက်သွားသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက်  ချမ်းေအးမ ကို  ခံစားရစ 

ြပလာေလသည်။

“မင်း   မိန်းမေကာင်းတစ်ေယာက ်

ြဖစ်မလာိင်ုတာကိ ုကိယ်ု အြပစ်မေြပာ 

ပါဘူး ခင်သန်းွဲ။  ဘဝဆိုတာ ဖန်တီး 

ချင်တိင်ုး ြဖစ်လာတတ်တာမျိးမှ မဟတ်ု 

ဘဲကလား။   ဖန်တီးတိုင်း   ြဖစ်လာက    

မယ်ဆိရုင် ငိေုက းြခင်းတို၊ ပေူဆွးြခင်းတို 

ဆိတုာ ေလာကမှာ ရိှိင်ုမယ်မထင်ပါဘူး။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအေနှင့် နန်းကိ ရီအား ခင်သန်းွဲ၏သမီးပါဟု 

တထစ်ချ ယုံမှတ်ရဲခဲ့သည်မှာ ဆွဲကိးေကာင့်လည်းြဖစ်သည်။ 

ေဆးုံတွင် သူရှိေနစ်က နန်းကိ ရီ လာေရာက်ခဲ့သည်။ 

သည်စ်က နန်းကိ ရီ ယင်းဆွဲကိးကိုဆွဲထားသည်။  

ယင်းဆွဲကိး နန်းကိ ရီထံ မည်သိုမည်ပုံ ေရာက်ခဲ့ရြခင်းကိုလည်း 

ေဒ သူဇာတိုထံမှ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး သိပီးြဖစ်ေနသည်။ 

ထိုေကာင့်ပင် နန်းကိ ရီမှာ မည်သူမည်ဝါဟု 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ေသချာဂန ဆိုိုင် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာေသွးချင်းတိုှင့ ်ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း မင်းသက်တင်

ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းသည ်      ြမန်မာ 

တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်းတုိ၏ အထင်ကရ 

တူရိယာြဖစ်သည်။    ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း 

သည်  အနည်းဆုံး  လူခုနစ်ဦး   စုေပါင်း 

တီးခတ်ရသည်ြဖစ်ရာ  စည်းလုံးညီွတ် 

မ ကို  ေရှတန်းတင်သည့ ် တူရိယာမျိး 

လည်း ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းသည်   အသံသာ 

သည်။ နာေပျာ်ဖွယ်ရှိသည်။  ကမ ာေပ  

တွင် ြမန်မာဆ့ိင်ုးဝိင်ုးသည် တသီးတြခား 

တစ်ဘာသာအေနြဖင့်    ရှိေနသည်။ 

ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ     အုပညာစစ်စစ် 

ြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်  ြမန်မာတိုင်းရင်းသား 

များသာမက  တစ်မျိးသားလုံးအတွက ်

ဂုဏ်ယူစရာလည်း ြဖစ်သည်။ 

ဆိင်ုးဝိင်ုးတွင် ေကး၊ ကိး၊ သားေရ၊ 

ေလ၊ လက်ခုပ်ဟူသည့် တူရိယာငါးပါးမှ 

ေလးပါးကိ ု  မိင်ဆိုင်စွာြဖင့ ် တီးမ တ် 

ရသည့် စုေပါင်းအင်အားတစ်ရပ်လည်း

ြဖစ်သည်။ 

၁။ ဆိုင်းဆရာ  

၂။ ေကးတီး  

၃။ ပတ်မတီး 

၄။ ှဲဆရာ 

၅။ လက်ေထာက်ပတ်တီး 

၆။ စည်းတီး 

၇။ ဝါးတီးဟူ၍ ြဖစ်သည်။ 

လေူပါင်းခနုစ်ဦးက  စေုပါင်းတီးခတ် 

ရသည့်အြပင ်   အေြခခံအဖွဲကိုချဲထွင ်

ကသည်လည်း   ရှိေပသည်။   ယင်းသို 

ချဲထွင်ရာတွင် ေမာင်းဆိင်ုးှင့ ်ေစာင်းတို  

ပါလာမည်ြဖစ်သည်။    ေစာင်းဟူသည့ ်

တူရိယာပါလာသည့်အတွက် ကိးတပ ်

တူရိယာ ပါလာပီြဖစ်သည်။ 

ဆုိင်းဝုိင်းတွင်   အေရးအကီးဆံုးမှာ 

“ပတ်ဝိုင်း” ပင် ြဖစ်သည်။ 

ယင်းပတ်ဝိုင်းမှာ   မှန်စီေရ ချထား 

သည့် ပန်းေပါင်ြပားများကိုေထာင်ကာ  

ေခွထားသည့်သဏ ာန်  ြပလုပ်ထားပီး 

ပတ်လုံးများကို    ချတိ်ဆွဲထားသည်။ 

ဆိင်ုးဝိင်ုး၏အဝန်းမှာ ၁၅ ေပ ၁၀ လက်မ 

ခွဲရှိသည်။     ဆိုင်းဝိုင်းတွင ်    ပတ်လုံး 

အေရအတွက်အားြဖင့ ်၁၉ လုံးမှ ၂၁ လုံး 

အထိရှိသည်။  ယင်းဆိုင်းဝိုင်းအတွင်းရှိ  

ပတ်လုံးများကိ ုတာဝန်ယူ  တီးခတ်ရသူ 

တိုင်းရင်းသားိုးရာ စကားထာဉာဏ်စမ်းများ
မွန်တိုင်းရင်းသားစကားထာ

ဤေနတွင် ဗညားှင့် လဂွန်းအိမ်တုိှစ်ဦး ဘုန်းကီးေကျာင်း၌ 

သင်ခန်းစာများကိုကျက်မှတ်ေနကသည်။

သီလ၊ သမာဓိှင့်  ြပည့်စုံေသာ  ရာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်ကီး 

ထံတွင်   ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစားအြဖစ ်  ဘုန်းကီးေကျာင်းသား 

အြဖစ်ြဖင့ ် ပညာသင်ကားလျက်ရှိေသာ   သူငယ်ချင်းှစ်ဦးလည်း 

ြဖစ်သည်။

ဘန်ုးကီးေကျာင်းမှသင်ကားေပးေသာ ေလာက၊ီ ေလာကတု ရာ 

စာေပများကို အထူးေလ့လာမှတ်သားပီး အတန်းပညာရပ်များတွင ်

လည်း ထူးခ န်ကသည်။

ဤေနသည်   မွန်းလွဲတစ်နာရီမှ သုံးနာရီအထိ    စာကျက်ပီး 

ဆရာေတာ်ကီးထတွံင် ေလလ့ာကျက်မှတ်ထားသည်များကိ ုအလွတ် 

ြပန်ဆိုခဲ့ပီးပီလည်းြဖစ်သည်။ ဆရာေတာ်ကီးက ေကျနပ်ှစ်သက်  

သြဖင့် သင်ခန်းစာအသစ်ကိုချေပးရာ သင်ယူပီး အနားေပးချနိ်သို

ေရာက်ရှိလာေတာ့သည်။

“ဗညားေရ   နားချနိ်ေရာက်ပီဆိုေတာ့   မန်ကျည်းပင်ကီး 

ေအာက်မှာ ေစာင့်ေနာ်”

လဂွန်းအမ်ိက ဆရာေတာ်ကီးချေပးမည့ ်သင်ခန်းစာအသစ်များ 

ကိ ုေစာင့်ဆုိင်းေနရင်း အရင်ပီးှင့်သွားသည့်ဗညားအား ေြပာလုိက် 

သည်။ ဗညားက လက်မေလးေထာင်ြပပီး ေကျာင်းေအာက်ထပ်သို 

ဆင်းသွားသည်။

“ကဲကဲ ေမာင်လဂွန်းအိမ်လည်း သွားလိုရပါပ”ီ

ဆရာေတာ်ကီး၏   ခွင့်ြပချက်ရသြဖင့ ် လဂွန်းအိမ်၏မျက်ှာ 

ဝင်းပသွားပီး ေကျာင်းေအာက်သို အေြပးဆင်းလာသည်။

“ဗညားေရ ဗညား ငါလာပီေဟ”့ 

“ရှိပါတယ်ကွ၊ ငါလည်းမင်းကိုေစာင့်ေနတာပါ” 

“ဆိုပါဦး ဗညားရာ ငါ့ကိုေစာင့်ေနတဲ့ကိစ ” 

လဂွန်းအိမ်က မန်ကျည်းပင်ကီးေအာက်ရှိ ြမက်ခင်းစိမ်းစိမ်း 

များေပ သို လှဲချလိုက်ရင်းေြပာသည်။  

“ထုံးစအံတိင်ုးေပါကွ့ာ eာဏ်စမ်းကစားကဖို အချန်ိကျေနပေီလ”

“ေကာင်းတာေပါ၊့ မင်းက အရင်စေမးေတာေ့လ၊ ဒေီန  ေမးတဲအ့ခါ 

မွန်တိုင်းရင်းသားိုးရာ စကားထာeာဏ်စမ်းထဲကပ ဲေမးေပါ့”

“ဒါဆိရုင် ေမးပေီနာ်၊ သွားတဲအ့ခါ တေပျာ်တပါး၊ ြပန်လာတဲအ့ခါ 

မျက်ရည်စက်လက်နဲဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ”

ဗညားေမးလိုက်သည့်အေမးကိ ုလဂွန်းအိမ်က ေတွခနဲတစ်ချက် 

စ်းစားပီး ဆက်ေြပာသည်။ “ေြဖမယ်ေနာ် အဲဒါ “ပိုက်ကွန်” ေပါ့၊ 

ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ပိုက်ကွန်ကို ငါးဖမ်းဖိုယူသွားချနိ်မှာ ေြခာက်ေသွ 

ေနပီး ငါးဖမ်းပီးြပန်ဆယ်ယူတဲ့အခါ ပိုက်ကွန်ဟာ ေရေတွစိုရ ဲကာ  

ေရစက်လက်ြဖစ်ေနတာကိ ုဆိုလိုတာေပါ့ကွာ”

“ဟာ ေတာ်လိက်ုတာ သငူယ်ချင်းရာ၊ ဒတီစ်ခါလည်း ငါပဆဲက်ေမး 

လိုက်ဦးမယ်” “ေမးချင်ေသးရင်ေမးပါဗျာ”  “တစ်ခါစားထားရင ်

တစ်သက်လုံးဝတဲ ့သတ ဝါဆိုတာဘာလဲ။ အဲဒါကို ေြဖစမ်းပါဦးကွာ”

ဗညား၏အေမးကိုကားကားချင်း   လဂွန်းအိမ်တစ်ေယာက ်

ေခါင်းကုိ တစ်ချက်ှစ်ချက် ကုတ်လုိက်ရင်း စ်းစားေနရာမှ ြဖည်းြဖည်းချင်း 

ေြပာသည်။

“ေမးခွန်းက လွယ်မလိုနဲခက်တယ် ဗညားေရ၊ သူငယ်ချင်းက 

ရှာရှာေဖွေဖွ ေမးတတ်တယ်ကွာ” “ပန်းေပးရင်ေတာ့ ေြပာေပါ့ကွာ။ 

အေြဖက ရှိပီးသား”

“ဗညားေရ မင်းေမးတဲ့ေမးခွန်းကိ ု မေြဖခင်၊  ငါလည်း  မင်းကိ ု 

eာဏ်စမ်းေမးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ေသးတယ ်ရမလား”

“ရပါတယ်ကွာ  လဂွန်းအိမ်ရာ   ေမးပါ၊  ေမးလိုက်စမ်းပါ”

“ဧည့်သည်လာတဲ့အခါ  သုံးထပ်တိုက်ကို  ေပးတယ်ဆိုတာ 

ဘာြဖစ်မလ ဲ သူငယ်ချင်း”

“ဟားဟားဟား သိပ်သိတာေပါ့လဂွန်းအိမ်ရာ အဲဒီအေြဖက 

“ကွမ်းအစ်’’ တဲ။့ မှန်တယ် မဟတ်ုလား။  ကွမ်းအစ်မှာ အထပ်သံုးထပ် 

ပါရှိပီး ေအာက်ဆုံးမှာ ကွမ်း၊  ဒုတိယအံမှာ   ထုံး၊   ကွမ်းသီး၊  

တတိယထပ်မှာ   အဆာပလာေတွ   ထည့်ထားတာကိ ုဆိုလိုြခင်း 

ြဖစ်တယ်”

“မှန်ပါ့ဗျာ မှန်ပါေပတယ်။ မင်းေမးထားတဲ ့ေမးခွန်းရဲ  အေြဖ 

ကိလုည်း တစ်ခါတည်း ငါေြဖပါမ့ယ်။ တစ်ခါစားထားရင် တစ်သက်လုံး 

ဝတဲ့သတ ဝါဆိုတာ “ေခါင်းအုံး” ကို ေြပာတာေလ။ ေခါင်းအုံးထဲကို 

မ  သွတ်ထားရင ်  တစ်သက်လုံးသုံးလိုရတယ်လို  ဆိုလိုတဲ့သေဘာ 

ြဖစ်တယ်။ အခုေမးခဲ့ေြဖခဲ့တာေတွက မွန်တိုင်းရင်းသားစကားထာ  

ေတွထဲက eာဏ်စမ်းေတွေပါ့ ဗညားရာ”

လဂွန်းအိမ်၏    တိကျေသချာေသာအေြဖှင့်   စကားထာ 

eာဏ်စမ်းများ၏ မလူအရင်းအြမစ်များကိပုါ ဖွင့ဆ်ိရှုင်းြပကာေြပာြပ 

ိုင်ြခင်းေကာင့ ်ဗညားတစ်ေယာက ်ပါးစပ်အေဟာင်းသားြဖစ်သွား 

ရသည်။

ထိုအချနိ်တွင်  သံေချာင်းေခါက်သံ   ငါးချက်ထွက်ေပ လာရာ 

ညေနပိင်ုးေရချိးရမည့အ်ချက်ေပးသြံဖစ်သြဖင့ ်ဗညားှင့ ်လဂွန်းအမ်ိ 

တို     ဘုန်းကီးေကျာင်းေပ သို     အေြပးတက်သွားကေလေတာ ့

သည်။      ။

သည် ဆိုင်းဆရာြဖစ်သည်။ 

ေကးဝိင်ုးတွင်    ေကးေနာင်ကေလး 

များ ၁၈ လုံး  သိုမဟုတ်  ၁၉  လုံးရှိပီး 

ပတ်ဝိုင်းကဲ့သို  အနိမ့်စား  ဝိုင်းကေလး 

တည်ေဆာက်ကာ    ယင်းေကးေနာင ်

ကေလးများကို   ချတိ်ဆွဲထားသည်။ 

ထိေုကးေနာင်ကေလးများကိ ု တာဝန်ယ ူ

တီးခတ်ရသသူည် “ေကးတီး” ြဖစ်သည်။ 

ထိုအြပင်     ဆိုင်းဝိုင်းေပါင်တွင ်

တိင်ုထကူာ နယားပ်ု၊  နဂါးပ်ုတင်ထား 

ပီး ပတ်မကီးကိ ုချတိ်ဆွဲထားသည်။ 

ပတ်မတီးက ဆိုင်းဝိုင်းတွင်  အသံ 

အြမည်ဆုံးြဖစ်သည့် ပတ်မကီးအြပင ်

ပတ်လုံးငယ ်  ေြခာက်လုံးှင့ ်   ပတ်စာ 

ှစ်ဖက်တပ်ထားသည့်     စခွန်ကိုပါ 

တီးရသည်။   ပတ်မကီး၊   ပတ်လုံးငယ ်

ေြခာက်လုံးှင့ ် စခွန်ကိ ုတာဝန်ယတူီးခတ် 

ရသူသည် “ပတ်မတီး” ြဖစ်သည်။ 

ရှားသားအှစ်ြဖင့ ်ြပလပ်ုထားသည့ ်

အတန်းပါေသာထန်းရက်ကိ ု       အခင် 

ြပလုပ်ကာ     ှဲအြဖစ်အသုံးြပသည်။ 

ယင်းဲှကိ ုအသေံအာ်ေစရန် ေကးေအာ်လ ံ

တပ်ဆင်ထားသည်။ ှဲဟူသည့် တူရိယာ 

ကို အသုံးြပ၍ တာဝန်ယူ  တီးမ တ်ရသူ 

သည်  ှဲဆရာြဖစ်သည်။  ှဲဆရာသည် 

ဆိုင်းဆရာကဲ့သိုပင ်     ပညာရင့်ကျက ်

က မ်းကျင်ေလေလ  အသံမှာ   သာယာ 

ေလေလြဖစ်ေပသည်။ 

စည်းှင့်   ဝါးမှာ   ြမန်မာ့ဂီတကိစ  

မှန်သမ တွင် မပါမပီးသည့် တူရိယာလည်း 

ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုကို တီးခတ်ရသူကို 

“စည်းတီး”၊ “ဝါးတီး” ဟု ေခ သည်။ 

စည်းှင့ ်ဝါးသည်   သတံိ၊ု    သရှံည်၊ 

သံညင်း   ဆိုကတီးကသည့်အခါတွင ်

သင့်တင့်မ တသည့် အချန်ိကာလကုိ အတိ 

အကျြပသသည့ ်သေ  ကတပင် ြဖစ်သည်။ 

ဂီတမှန်သမ ၏   စည်းကမ်း   အထိန်း 

အေကာင်းဟုလည်း ေခ ဆိုိုင်သည်။ 

ယင်းကဲ့သို ေကး၊ သားေရ၊ ေလ၊ 

ဝါးလက်ခုပ်ဟူ၍     တူရိယာေလးမျိး 

ပါဝင်သည့် ဆုိင်းဝုိင်းတွင်    စည်းအြပင်   

လင်းကွင်းကီးများကိလုည်း   ထည့သွ်င်း 

တီးမ တ်ကေလ့ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်၍  ြမန်မာမ ၊  ြမန်မာ့ဓေလ့၊ 

ြမန်မာ့တူရိယာ       စစ်စစ်ြဖစ်ြခင်း၊ 

အနည်းဆုံးလူခုနစ်ဦးက      စည်းလုံး 

ညီွတ်စွာြဖင့ ်စုေပါင်းတီးခတ်ရသည့ ်

ြမန်မာ့ဆုိင်းဝုိင်းြဖစ်ြခင်းေကာင့် စည်းလံုး 

ညွီတ်မ ကိ ု  ကိယ်ုစားြပသည့ ်  ဂ ဝင် 

ြမန်မာဂ့တီအပုညာရပ်ဝန်းကီး တစ်ခ ု

လည်း ြဖစ်ေပသည်။ 

ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းသည် ကမ ာတွင်  

ြမန်မာတ့ရူယိာဆိင်ုးဝိင်ုးအြဖစ် တင့တ်င့် 

တယ်တယ်ြဖင့ ်        ဂုဏ်ဝင့်ထည်စွာ 

တည်ရိှေနသည့် တန်ဖုိးမြဖတ်ုိင်ေသာ 

ြမန်မာယ့်ေကျးမ ဂတီအပုညာအြဖစ်  

ယေနတိင်ု  ေကျာ်ကားလျက်ရိှေနသည့ ်

အတွက်      ြမန်မာတိုင်းရင်းသားများ 

သာမက   ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား 

ေသွးချင်းများအားလံုး ဂဏ်ုယူကရမည့ ်

ြမန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း            ြဖစ်ပါေကာင်း 

မှတ်တမ်းြပေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။    ။ 

တက သိုလ်သ င်ရတနာ

 



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

“၀”တိုင်းရင်းသားလူမ ဘ၀ 
အိမ်သစ်တက်မဂ  လာ 

“ဝ”  တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းသည ်   ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်ပီး 
ေလကှားတပ်ဆင်ပီးသည်ှင့ ်အမ်ိသစ်တက်ပဲွကိ ုကျင်းပေလရိှ့သည်။ 
အမ်ိသစ်တက်ပဲွတွင် အမ်ိရှင်က အမ်ိေဆာက်လပ်ုရာတွင်ကညူသီမူျား 
ှင့ ်အမ်ိသစ်တက်ပဲွလာသမူျားအား “ဝ” ဆန်ြပတ် သိုမဟတ်ု ထမင်း 
ေက း၍ ေခါင်ရည်၊ အခါးရည်များ တိုက်ေလ့ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အိမ်သစ်တက်ပွဲလာသူများသည်   စားေသာက်ပီးေသာအခါ 
သခီျင်းဆိုက၊ ကကသည်။ တစ်ခါတစ်ရ ံေနာက်တစ်ေန  မိုးလင်းသည် 
အထ ိအိုးစည်၊ ဗုေံမာင်းများတီးပီး သခီျင်းဆိကုာ  ကတတ်ကသည်။ 
ထိကုဲသ့ို ကကပါက ေနာက်တစ်ေနတွင် အမ်ိရှင်က နနံက်စာေက းရ 
သည်။ 

ေငွေကးတတ်ိုင်သူများက  အိမ်သစ်တက်ပီးေနာက်ေနတွင ်
ဘန်ုးကီးပင့၍် ပရတ်ိရတ်ဖတ်ပီး ဆွမ်းကပ်ကေလရိှ့သည်။ အချိက  
အိမ်သစ်တက်ပီးတစ်ပတ်ခန်အကာတွင ်အိမ်ကိုေရြဖင့်ေသချာစွာ
ေဆးေကာပီးမ ှဘုန်းကီးပင့်၍ ဆွမ်းကပ်ကသည်။ 

နတ်ကိုးကွယ်သမူျားအေနြဖင့ ်အမ်ိေဆာက်လပ်ုပီးပါက ကက်ဖ 
အနတီစ်ေကာင်ကိ ုသတ်၍ပေူဇာ်ရသည်။ ယင်းသို ပေူဇာ်မည့်ကက်ကိ ု 
လည်မလှီးမ ီ   အိမ်ရှင်အတွက ်     ဆုအမျိးမျိးေတာင်းေပးရသည်။ 
နတ်ဆရာက   ကိက်သည့်ကက်သားတုံးကို   ေရး၍စားိုင်ပီး 
ကျန်သည့်ကက်သားတုံးများကိ ုအိမ်ရှင်ှင့်  အိမ်နီးနားချင်းများက  
စားကသည်။ 

ထိုေနာက်     ကက်ိုးေဗဒင်ကည့်ကသည်။   ေဗဒင်ကည့်၍ 
မေကာင်းပါက  ကည့သ်ည့်ကက်ိုးအေပ မတူည်ကာ ဝက်အေကာင် 
လုိက်ြဖင့် ြပန်လည်ပူေဇာ်ရသည်။   ဝက်အေကာင်လုိက်  ပူေဇာ်ပါက 
မီးြမိက်၍ခုတ်ထစ်ပီးမ ှြပန်ြပတ်ရေကာင်း သိရသည်။ 

ေငွေကးတတ်ိုင်သူများက  အိမ်ေဆာက်ပီးချနိ်တွင ် ေလးငါး 

ေယာက်စာ ေကာက်ညင်းချက်ပီးသားတစ်အိုး၊ ဝက်ေပါက်တစ်ေကာင် 
ကိ ုအတံုးကီးကီးခုတ်၍   ြပတ်ပီးသားတစ်အုိးှင့်   ေခါင်ရည်တုိကုိ 
လက်ေဆာင်အြဖစ် လာေပးကသည်။ ေခါင်ရည်လက်ေဆာင်လာေပးက 

မုဿဝင်းေမာ် 

သူများက    အိမ်သစ်တက်ပွဲလာသူများအား    ေခါင်ရည်ယူလာသ ူ
အချင်းချင်းလည်း အြပန်အလှန်တိုက်ကသည်။ 

ယင်းေနာက် အိမ်ရှင်က အိမ်သစ်တက်ပွဲလာသူများှင့ ်ဝိုင်းဝန်း 
ကူညီလုပ်ကိုင်ေပးသူများအားလုံးကိ ု   ထမင်းဟင်းများြဖင့ ်    ဧည့်ခံ 
ေက းေမွးသည်။ “ဝ”ဆန်ြပတ်ကိုလည်း ချက်ြပတ်ေက းေမွးသည်။ 

အိမ်ေရှမီးဖိုခန်းတွင ်   မီးဖိုထားပီးစားေသာက်ပါက   လူငယ် 
အမျိးသားှင့် အမျိးသမီးတုိသည် တစ်ေယာက်ြခားစီလက်တဲွ၍ အုိးစည် 
ဗုံေမာင်းများတီးကာ   ဝိုင်းပတ်ကကေလ့ရှိသည်။   ယင်းအိမ်သစ ်
တက်ပဲွကိ ု“ဝ”တုိင်းရင်းသားတုိက “ဂျ”ဟ ုေခ ဆိေုကာင်း သရိသည်။ 

အိမ်သစ်တက်ချန်ိတွင် ေငွေကးတတ်ိုင်သူများက ကက်အြပင် 
က ဲကိုပါ အသုံးြပကသည်။ 

က ဲကိုအိမ်ေပ ဆွဲတင်ပီး ကိးြဖင့်ေသချာချည်ထားသည်။ က ဲ၏ 
လက်ြပင်ကုိ နတ်ဆရာက လံှြဖင့် တစ်ချက်ထုိးပီးသည်ှင့် အိမ်ရှင်ှင့်  
ဝိုင်းကူလုပ်ေပးသူများက    ဓားြဖင့်က ဲသားကို   လှီးယူကသည်။ 
မိမိဓားြဖင့်လှီး၍ ရသမ က ဲသားများကိ ုမိမိအိမ်သိုယူသွားခွင့်ရှိသည်။ 
ရရှိေသာအသားများကို အိမ်သိုြပန်ပိုပီးမှ  အိမ်သစ်သိုြပန်လာကာ  

ေခါင်ရည်ေသာက်ကသည်။ အမ်ိရှင်က မမိရိထားေသာ က ဲသားများကိ ု
ချက်ြပတ်ေက းသည်။ 

အချိရာများတွင ်  အိမ်သစ်၏   အေရှဘက်အြမင့်ေနရာတွင ်
ဝါးဘိုးဝါးခပ်တုတ်တုတ် တစ်ေချာင်းစိုက်ထူကာ ထိုဝါးတွင် ကံပင်၊ 
ငှက်ေပျာရက်၊ လက်ဖက်ရက်တုိကုိ ကိးြဖင့်ချည်ေှာင်ထားရသည်။ 

ကက်ိုးေဗဒင်ေမးထားေသာ ကက်ေမ းများကို ဝါးတိုင်တွင် 
ကပ်ထား၍  ေခါင်ရည်အိုး၊    ေခါင်ရည်ကျည်ေတာက်တိုကိုလည်း 
ထားရသည်။ အမ်ိသစ်တက်ပဲွ၌ သတ်မည့က် ဲကိ ုထိဝုါးတိင်ုတွင်ချည်ပီး  
ေခါင်းမှအမီးသို လက်ြဖင့်သပ်ချရသည်။ 

“မေကာင်းတာေတ ွထွက်သွား” ဟ ု တ်မှ ရတ်ဆိကုာ သုံးကမ်ိ 
သပ်ချရသည်။ 

ထိုေနာက် က ဲ၏ေနာက်အမီးမှ ေခါင်းသိုသပ်ချပီး “ေကာင်းတာ 
ေတွလာ”ဟုလည်း ေြပာဆိုကာ  က ဲ၏လက်ြပင်မ ှ  လှံြဖင့်ထိုးသတ ်
ရသည်။ 

က ဲသတ်ပီးေနာက် ငှက်ေပျာရက်ငါးရက်ထတွဲင် က ဲ၏ေသွးစက်၊ 
အဂ   ါအစတ်ိအပိင်ုး အနည်းငယ်စကီိ ုထည့်ပီးထပ်ုရသည်။ ထပ်ုပီးသား 
ငှက်ေပျာထုပ်ေလးထုပ်ကိ ု    ရာအြပင်တွင်ထားပီး    တစ်ထုပ်ကို 
ြခင်းတစ်ခုတွင်ထည့်ကာ အိမ်ခလယ်တိုင်တွင် ချည်ေှာင်ထားေလ ့
ရှိသည်။ 

ထိုြခင်းကိုချည်ပီး   ခုနစ်ရက်ကာမှသာ  ထိကိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
သိရသည်။ 

သတ်ပီးေသာက ဲ၏ ဦးချိကိ ုဝါးတိင်ုတွင်တပ်ပီး အမီးကိလုည်း  
ဝါးကိအုနည်းငယ်ခဲွ၍ ညပ်ထားကသည်။ အမ်ိသစ်တက်ပဲွကိ ုေလးငါး 
ရက်ခန်   ဆက်လက်ကျင်းပပီး   တစ်ေနလ င်   က ဲတစ်ေကာင်သတ်ေလ ့
ရိှသည်။ အိမ်သစ်တက်ပဲွရက်အတွင်း၌ ေနစ်ေနတုိင်း အရက်၊ ေခါင်ရည် 
တိုကို မြပတ်ထားရှိေပးထားသည်ဟ ုသိရသည်။ 

ယင်းတိုသည ် “ဝ” တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို၏   ကိုးကွယ်မ  

အလုိက်   ကျင်းပေလ့ရိှေသာ   အိမ်သစ်တက်မဂ  လာအေကာင်းများ 
ြဖစ်ေကာင်း စုစည်းေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။           ။ 
ရည် န်း 
    “ဝ”တိုင်းရင်းသားများ၏ လူမ စီးပွားေရးဘဝ၊  
 ပါေမာက  ေဒ တင်ရီှင့်အဖွဲ 

“ဝ”တိုင်းရင်းသားတို၏အိမ်သစ်တက်ပွဲအတွက ်ြပင်ဆင်ထားမ ။ 

 ေငွရတုအလွမ်းဝတ တို
လင်းေမာင်(စီးပွားေရး)

အချနိ်ရထားသည် တေရေရ ခုတ်ေမာင်းလျက်။ 
ကုန်လွန်ခဲ့ပီးေသာကာလများစွာသည ်အတိတ်ြဖစ်ရပ်အြဖစ်

မှတ်တမ်းဝင်ခဲေ့လပ။ီ  အရယ်သည်လည်း ထိနုည်းလည်းေကာင်းပင်။ 
ကုန်လွန်ခဲ့ပီးေသာ ုနယ်ပျိမျစ်ြခင်းအရာများသည ်တြဖည်းြဖည်း 
ချင်း ကွယ်ေပျာက်စြပလာေပပီ။ ုနယ်ပျိမျစ်ြခင်းမှ အုိမင်းရင့်ေရာ် 
ြခင်းဟူသည့ ်ေလာကသဘာဝအတိုင်းသာ လွန်ဆန်ခွင့်မရဘဲ ခံယူ 
ကရေလသည်။ 

သတိသံေဝဂ ရစရာများက မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ။ 
“အသက်ေတွကီးလာေတာ့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက အမှတ်ရစရာ 

ေတွက ုပ်ရှင်အေှးြပကွက်ေတွအလား တစ်ကွက်ချင်းကုိ ြပန်ေပ  
လာတယ်ေနာ် ကိုလင်း” 

“ဟုတ်တယ် နန်း၊ နန်းလည်း ပင်စင်နီးပီေနာ”် 
လူချင်းမနီးေသာ်လည်း နန်းရဲအသက်ကိုေတာ့ြဖင့ ်မှတ်မှတ် 

ထင်ထင်ရိှေနေသးေကာင်း သက်ေသြပလုိက်သည်။ ေဝးကွာေနက 
ေပမယ့် လက်ကုိင်ဖုန်းြဖင့်တစ်မျိး၊ မက်ေဆ့ချ်ေတွ၊ဘုိက်ဘာေတွက 
တစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်လိုရေနတာေကာင့ ်အဆက်အသွယ်တိုကမြပတ်၊ 
စိတ်ချင်းကလည်း နီးစပ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

နန်းဆိသုည်မှာ နန်းုေုထွးပင်။ နန်းုေုထွးသည် ေတာင်ကီး 
သူ။ ငယ်စ်က ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက သုိလ်ေကျာင်းသူ။ ုနယ်ပျိမျစ် 
လှပြခင်းေကာင့ ်တက သိလ်ုမှာထင်ရှားသည်။ ဥစ ာေပါ၊ ပ်ုေချာြဖစ် 
ြခင်းေကာင့် အေပါင်းအသင်းမိတ်ေဆွ၊ သူငယ်ချင်းေပါများသည်။ 
ချစ်သူခင်သူ ဝိုင်းဝိုင်းလည်ခဲ့သည်။ 

“အသက်ကီးေပမယ့ ်မပျက်စီးေသးပါဘူးေနာ”် 
မေနတေနကပင် နန်းေြပာခဲ့သည့်စကား။ နန်း၏စကားအရ 

ယခုတိုင်တစ်ကိုယ်တည်း အပျိကီးဟုသိရသည်။ ယခုေတာ့လည်း 
ေနြပည်ေတာ်၌ ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုတွင် အရာရှိကီးြဖစ်ေနေပပီ။ 

“ဒီှစ်ဝါဆုိလြပည့်ေနက နန်းတိုေတွဆုံခဲ့တဲ့ ေငွရတုေနေလ။ 
အင်းလျားမှာဆုံကမယ ်သူငယ်ချင်း” 

နန်းကဖိတ်ကားထားသည်။ က န်ေတာ်လည်း  အင်းလျားကိ ု
သွားချင်သည်။ မေရာက်ြဖစ်တာ  အေတာ်ကာေနပီပဲ။ သိုေသာ် 
အရယ်ှင့်အသက်အရယ်အရ စ်းစားေနရေပပီ။ 

“သငူယ်ချင်းတဲလ့ား နန်းရယ်။  ကိယ်ုတိုေတကွလည်း အချစ်ဆုံး 
သူေတွြဖစ်ခဲ့ကတာပဲေလ” 

နန်းှင့်  လူချင်းမေတွြဖစ်ကသည်မှာ  ှစ်ေပါင်းမနည်းေတာ့၊ 
ှစ်ှစ်ဆယ်ေကျာ်ခဲေ့လပ။ီ ထိအုချန်ိကသာ နန်းေခ ရာကိလုိက်ုခဲမ့ည် 

ဆိပုါက ခအုချန်ိလိ ုနန်းလည်းအပျိကီးြဖစ်ေနမှာ မဟတ်ု။ အတတ်ိတို 
သည်ကား အရိပ်ပမာပါပဲ၊ ေဟာင်းွမ်းသွားကရေပမယ့် ေပျာက်ပျက် 
မသွားသည်ကေတာ ့ေသချာသည်။ 

“နန်းတုိေတွဆံုခ့ဲကတာ ေငွရတုတုိင်ခ့ဲပီဆုိတာကုိ ေမ့မရပါဘူး 
ကိလုင်းရယ်။ ဒှီစ် ဒီလုိအချန်ိမှာေတာ ့ဆုြံဖစ်ေအာင် ဆုခံျင်တယ်ကွာ” 

နန်းေြပာတဲစ့ကားကိ ုအေလးထားမပိါသည်။ ရင်မှာလည်း ေကျနပ် 
မိ၏။ “ကိုယ်လည်း ဆုံချင်ပါတယ်နန်းေရ။ ဆုံြဖစ်ေအာင်ကိ ုဆုံကဖို 
ကိးစားပါ့မယ်” “ဟွန်း .. ဒအီချန်ိအထ ိကိးစားမယ်ပဲလား။ ဒီကိးစား 
မယ်ဆိုတဲ့စကားကိ ုမကားချင်ဆုံးပဲသိလား” 

“နန်းရယ် .. အသက်ရှင်ေနသေရေတာ ့ ကိးစားေနရမှာပဲေလ။ 
ကိုယ်တိုဆ ေတွကို ေရှးတန်းမတင်ခဲ့ကလို နန်းလည်း ြပည်သူဝန်
ထမ်းေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ေနပီပဲ။ ကိုယ်လည်း ပင်စင်စားတစ်ဦး 
ြဖစ်ေနပမီဟတ်ုလား။ ဒြီပည်ေထာင်စုကီးအတွင်းမှာ နန်းေရာကိယ်ုေရာ 
အတတူကွ ရိှေနကေသးတာပဲ။ ကုိယ်တုိရဲ ေသွးချင်းေတွ ဥမကဲွသုိက်မပျက် 
ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာ ရိှေနကတာပဲ။ တုိင်းရင်းသားြပည်သူေတွအားလံုး 
အတူတကွလက်တွဲေနထိုင်ကတဲ့ ဒီြပည်ေထာင်စုကီးမှာ နန်းေရာ 
ကုိယ်ေရာ ေအးချမ်းစွာအတူရိှေနကရတာကုိက ေကျနပ်စရာေကာင်း 
ေနပါပီကွာ” 

“ေတာ်ပါေတာ့ ဆရာကီးရယ်။ ဆရာကီးရဲ ဒဿနေတွေကာင့ ်
နန်းလည်းအခအုချန်ိအထ ိ အပျိကီးြဖစ်ေနရတာပ ဲ  အဖတ်တင်တယ်။ 
ေနာက်သံုးေလးှစ်ဆုိရင် ပင်စင်ယူရေတာ့မှာ။ ကိလုင်းနဲဆုေံတွခဲတ့ာ 
ေတာင် ေငရွတတုိုင်ေရာက်လာပီ။ ေရာက်မလာုိင်တာက ကုိတစ်ေယာက် 
ပဲမဟတ်ုလား။ ဟွန်း ဒှီစ်ေတာ ့ဆုြံဖစ်ေအာင်ေရာက်ြဖစ်ေအာင်လာကိ ု
လာရမယ်.. အင်းလျားကိုအေရာက်လာရမယ်၊ ဒါအမိန်ပဲ” 

နန်း၏ စကားလုံးများသည် ငယ်စ်ကအတိင်ုးပင်။ သြူဖစ်ချင်သည့ ်
စကားအဆုံးမှာ “ဒါအမိန်ပ”ဲလို သုံး န်းေလ့ရှိသည်။ ှစ်ေပါင်းများစွာ 
ကာသည့်တုိင်ေအာင်ပင် က န်ေတာ်ှင့်ပတ်သက်လ င် စကားအသံုးအ န်း 
များက ငယ်စ်ကအတိင်ုး မေြပာင်းလေဲသးေကာင်း သတထိားမသိည်။ 

အင်းလျားေရြပင်က  မုိးရာေနသြဖင့်  လ ပ်ရှားသက်ဝင်ေနသည်။ 
က န်ေတာ့်ရင်သည်လည်း အင်းလျားေရြပင်အလား။ 

ေလအေဝှမှာ ပါလာသည့် မုိးစက်မ န်တုိက က န်ေတာ့်မျက်ှာကုိ 
ကလူကျစီယ်ြပေနကသည်။ အင်းလျားေရြပင်ှင့် ထိကပ်ေနသည့ ်
ကန်စပ်ကအေကာ်ဆိုင်ထဲတွင် က န်ေတာ်တစ်ေယာက် ေစာစီးစွာ 
ေရာက်ရှိေနသည်။ 

“ကိုလင်း ေရာက်ေနတာကာပီလား” “ဟင်- နန်းေရာ၊ နန်းမပါ 

ဘူးလား၊ မရုယ်” “မပါဘူး ကိလုင်း။ နန်း ဒမီနက်ကပ ဲေသွးတအား 
တိုးလို ေဆးုံပိုလိုက်ရတယ”် “ဗျာ- ဘယ်ေဆးုံမှာလဲ၊ က န်ေတာ် 
သွားေတွချင်တယ်” “ြဖည်းြဖည်းေပါက့ိလုင်းရယ် ဒမှီာထိင်ုပါရေစဦး၊ 
က န်မလည်း နန်းဆီကလာတာပါ”

ေမ ာ်ေနသည်ကတစ်ေယာက်  ေရာက်လာသည်ကတစ်ဦး။ 
သငူယ်ချင်း မုေြပာေနသည့် စကားများကုိ က န်ေတာ်မကားုိင်။နန်းကုိ 
သာေတွချင်ေနမိသည်။ က န်ေတာ့်ရင်မှာ အလွန်ပင်လ ပ်ခုန်ေန၏။ 

“နန်းေရာသက်သာရဲလား မုရယ်၊ က န်ေတာ် သွားေတွချင်တယ် 
ဗျာ။ မုလုိက်ပုိေပးပါလား၊ ဒီလုိေငွရတုအချန်ိမှာေတာ့ နန်းရဲအနား 
မှာ က န်ေတာ်ရိှေနချင်တယ်။ ရိှေနပါရေစဗျာ။ က န်ေတာ့က်ိ ုနန်းရိှတဲ ့
ေဆးုံကို လိုက်ပိုေပးပါေနာ်” 

“ကုိလင်းရယ် ကေလးကျေနတာပဲ။ ဘာမှမပူပါနဲ  သက်သာပါ 
တယ်။ ကိလုင်းကေလ ငယ်တုန်းကအတုိင်းပဲသိလား။ အဲဒါေတွေကာင့် 
ကိုလင်းကိ ုခုချနိ်အထိေမ့မရတာသိလား” 

နန်း၏စကားသံ။ ဟုတ်ပါသည်။ နန်း၏စကားသံပင်ြဖစ်သည်။ 
က န်ေတာ်များ စတ်ိက ကားေယာင်ေနသည်လားဟ ုအေတွးေရာက်မ ိ
သည်။ က န်ေတာ်မှိတ်ထားသည့်မျက်လုံးအစုံကို ြဖည်းြဖည်းချင်း 
ဖင့်ွလုိက်သည်။ နန်းသံုးေနကျ ေရေမ းရနံေလးရလုိက်သည်။ နန်းက 
အစွဲအလမ်းကီးသည်။ တက သိုလ်ေကျာင်းသူဘဝကာလက သုံးခဲ့ 
သည့ ်ေရေမ းကိပုင် သုံးစဲွေနေကာင်းသသိာသည်။ နန်းတစ်ေယာက် 
များ တစ်ခုခုြဖစ်လုိ ေနခင်းေကာင်ေတာင်ကီးကုိ အသိလာေပးတာ 
များလား ထင်မေိသးသည်။ မဟတ်ုပါေစှင့၊် နန်း ဘာမှမြဖစ်ပါေစှင့ ်
ဟု ဆုေတာင်းေနမိသည်။ 

“ကိုလင်း ဘာေတွများတီးတိုးေရရတ်ေနတာလဲ။ နန်းေရာက် 
လာပီေလ” “ဗျာ- ဟုတ်လား၊ နန်းရယ်...ဘယ်လိုများ ြဖစ်ရတာလ ဲ
ကွယ်။ စိတ်ပူလိုက်ရတာ” 

နန်းကုိေငးကည့်ရင်းက န်ေတာ်စုိးရိမ်ပူပန်စွာေြပာေနမိသည်။ 
တကယ်ပင်နန်းတစ်ေယာက ်ေဆးုံကလာသည်မှာ ေသချာသည်။ 
လက်မှာလည်း ေဆးလ တ်ထားသည့ ်အပ်စိက်ုရာကိပုင် မြဖတ်ရေသး 
ေကာင်း ြမင်ေနရသည်။ က န်ေတာ် နန်းကိ ုဖွဖွေလးဖက်ထားလိက်ုမ ိ
သည်။ 

သူငယ်ချင်းမုကေတာ့ ကန်ေရြပင်ကုိ ေငးကည့်ေနရှာသည်။ 
ရင်ကိုေြဗာင်းဆန်ေအာင ်လ ပ်ခတ်ိုင်စွမ်းရှိေနဆဲပါပဲလားဟူ

သည့အ်ေတွးက အေတွးြဖင့ပ်င် ရပ်မေနဘ ဲတကယ်ပင် လ ပ်ခတ်ကာ 
ရင်ခန်ုလ ပ်ရှားမ ြဖစ်ရသည်။ ရင်ှင့အ်မ  ခစံားခဲရ့သည်တိုက န်ုးကန် 
ထက ကုန်ေတာ့သည်။ ှလုံးသားရပ်ဝန်းဆီက ခံစားမ စွမ်းအားတို 
သည်ကား အသက်အရယ်ှင့် မဆုိင်ပါတကားဟု သတိထားမိလုိက် 
ေလေတာ့သည်။  ။ 



ဇူလိုင်   ၇၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက  ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ 

စက်မ ဇုန်(၁)၊ ပန်းတည်းဝန်ဦးေရ တင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၈)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(စက်မ ဇုန်-၁)၊ ခံအမှတ်(၄၈)၊ အကျယ်အဝန်း- ၂၂၀ ေပ x ၃၇၈ ေပ၊ စတုရန်းေပ 
၈၃၁၆၀ အကျယ် (၁.၉၀၉)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ဂုိေဒါင် 
အေဆာက်အဦ (၂)လုံး၊ (၃၁၅ KV) ထရန်စေဖာ်မာှင့်တဲွလျက် ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦ၊ 
လ ပစ်စ်မီတာများှင့် ေြမငှားဂရန်ေြမေပ ရိှ သီးပင်စားပင်အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ 
အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးသန်းလွင် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၇၅၃၈] အမှတ်(၅)၊ ဧရာဝဏ် 
(၄)လမ်း၊ ယုဇနြမခွာညိအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်ေနသူထံမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွ ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ပ်ုတုိထံသုိ ခုိင်လံုတိကျေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
လာေရာက်ြပသကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေငအွေကျေပးေချ 
တိက်ုခန်း လက်ေရာက်ရယြူခင်း အပီးသတ်စာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစိန်ြမင့်(စ်-၁၀၉၁၆) ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂) ဦးစိန်ြမင့်(စ်-၁၀၉၁၆) ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး(စ်-၅၀၆၉၂)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၈/က၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- ၄၀၈/က၊ 

ဇာနည် (၁၀)လမ်းအထက်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  ဦးေဌးြမင့  ်

(ဒီဇက်-၀၀၇၇၃၈) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေဌးြမင့  ်

(ဖခင်)ှင့်   ေဒ ယ်ယ်ကည်(မိခင်)တို 

ကွယ်လွန်ပီး   ၎င်းတို၏ သားသမီး (၆)ဦး 

အနက် သမီးြဖစ်သူ   ေဒ ယ်ယ်ေဌး 

(အပျိကီး) ဘဝြဖင့ ်       ကွယ်လွန်သြဖင့ ်

၁။ ဦးေအာင်ဆန်းေဌး [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၂၄၅၄၁]၊ ၂။ ေဒ ခင်သတီာေဌး [၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၀၂၃၇၈၉]၊ ၃။ ဦးေအာင်သန်းေဌး [၈/

ရစက(ိင်ု)၁၁၆၁၇၀]၊ ၄။ ေဒ ခင်သတီာေအး 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၅၂၂၅]၊ ၅။ ဦးေဇာ်မင်း 

ထိုက် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၉၅၅၉]တိုမှ 

သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 

လ ာ ၃/၂၂၈၉/၂၀၂၂ (၂၂-၃-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခ ံ

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

ှင့် အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ

ေသာ   အေထာက်အထားများြဖင့ ်    ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ
ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

 အာဆီယံမှ
စွမ်းထက်၊  သိန်းေဇာ်သီဟ၊ ခန်ဇင်ဟိန်းတို ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
ြမန်မာအသင်းသည် ဒတုယိပဲွတွင် ထိင်ုးကိ ုအေရးနမ့်ိခဲသ့ြဖင့် 
ယခပဲွု မြဖစ်မေနအိင်ုရရန် လိအုပ်ေနသြဖင့် ပဲွစကတည်းက 
တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ပီး ပွဲအစ ေြခာက်မိနစ်အတွင်း ှစ်ဂိုး 
သွင်းယူိုင်သြဖင် ့ ပွဲကိုထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့သည်။ သုံးမိနစ်တွင် 
စွမ်းထက်၊ ေြခာက်မိနစ်တွင် သိန်းေဇာ်သီဟတုိက ြမန်မာအသင်း 
အတွက် ဂိုးများဆက်တိက်ုသွင်းယခူဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ၂၉ မနိစ် 

တွင် ိုစကွီယိုက ဖိလစ်ပိုင်အသင်းအတွက ်ေချပဂိုး တစ်ဂိုး 
ြပန်သွင်းခဲေ့သာ်လည်း ၄၁ မနိစ်တွင် ေဇာ်ဝင်းသန်ိးက ြမန်မာ 
အသင်းအတွက်   တတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့သြဖင် ့  ပထမပိုင်း 
ကတည်းက သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင် ့အိုင်ရေနြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် သုံးပွဲကစားအပီးတွင် ှစ်ပွဲိုင်၊ 
တစ်ပွဲ ံး၊ ေြခာက်မှတ်ရထားပီး စတုတ ပွဲအြဖစ ်ဇူလိုင် ၈ 
ရက်တွင် ဗီယက်နမ်အသင်းှင် ့ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

ေြပာင်းေရ ကစားေတာ့မှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၂၉ ှစ်အရယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာဟာ  

ဂျဗင်တပ်အသင်းဆီသုိ ေြပာင်းေရ မ ကိစ  မပီးေြမာက်ခင်ြဖစ်တ့ဲ ယခု 

သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ    ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲအတ ူ   ကျန်းမာေရး 

ေဆးစစ်မ ေတွ ြပလုပ်သွားဖိုရှိေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၈၉ သန်း

ကွင်းလယ်ကစားသမား   ေပါ့ဘာဟာ ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်းက 

အီတလီစီးရီးေအကလပ ်  ဂျဗင်တပ်အသင်းကေန  မန်ယူအသင်းဆီ 

ကမ ာ့စံချနိ်တင်ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၈၉ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ လာခဲ့သ ူ

ြဖစ်ပါတယ်။  ကွင်းလယ်ကစားသမား  ေပါ့ဘာဟာ  လက်ရှိအချနိ်မှာ 

စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပီး    မန်ယူအသင်းနဲ   ေပါ့ဘာတိုအကား 

စာချပ်သစ်ချပ်ဆိေုရး မေအာင်ြမင်ခဲတ့ာေကာင့ ်ယခေုရွာသအီေြပာင်း 

အေရ ကာလအတွင်းမှာ ေပါ့ဘာအေနနဲ  အလွတ်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  

ေြပာင်းေရ ဖို စီစ်လာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါဘ့ာဟာ လာမယ့သ်တီင်းပတ်အတွင်း 

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၆

၂၀၂၂ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွ ပဲွစ်(၂) စတတု ေနအြဖစ် ရှမ်းယူိက်ုတက် 

ှင့် GFA အသင်းတို ယေနညေနပိုင်းက သုဝဏ ကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားရာ 

လက်ရှိချန်ပီယံ  ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက  ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင် ့ အိုင်ရခဲ့ 

သည်။

ပဲွစ်(၁)တွင် အိင်ုရထားသည့် အသင်းအချိ ယခတုစ်ပတ်ပဲွစ်များတွင် 

ိုင်ပွဲေပျာက်ဆုံးေနေသာ်လည်း လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း 

သည် GFA ကိ ုအိင်ုယကူာ ှစ်ပဲွဆက် အိင်ုရခဲသ့ည်။ ရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်း 

သည် ပုစံေံကာင်းြပသိင်ုရန် န်ုးကန်ခဲရ့ေသာ်လည်း ှစ်ပဲွဆက်အိင်ုရလဒ် 

အတွက် အမှားအယွင်းမရှိဘ ဲကစားိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေကျာ်ဇင်ဖိးကိ ုပထမဆုံးပွဲအြဖစ ်အသုံးြပ

ရှမ်းယူုိက်တက်အသင်းသည် ိုင်ငံြခားသားကစားသမား ှစ်ဦးအပါ 

အဝင်  ဟိန်းသီဟေဇာ်၊  န ေကျာ်၊ ေကျာ်ဇင်လွင်၊ ေအာင်လ  င်ဝင်းတိုြဖင် ့

ပဲွထွက်ခဲ့ပီး ဂိုးသမားေနရာတွင် မျိးမင်းလတ်အစား အသစ်ေခ ယထူားသည့် 

လက်ေရးစင်ဂိုးသမား ေကျာ်ဇင်ဖိးကိ ုပထမဆုံးပွဲအြဖစ ်အသုံးြပခဲ့သည်။ 

GFA အသင်းသည် ုိင်ငံြခားသားကစားသမား တစ်ဦးအပါအဝင် အမာခကံစား 

သမားအများစုြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့ပီး ခံစစ်အားြပကာ တန်ြပန်တုိက်စစ်ြဖင့် ဂိုးရ 

ရန် ကိးပမ်းခ့ဲသည်။ ပထမပုိင်းတွင် ရှမ်းယူုိက်တက်အသင်းက ပုိဖိကစားုိင် 

ေသာ်လည်း ဂုိးေပါက်ခိမ်းေြခာက်မ  ှစ်ကမ်ိသာြပလပ်ုိင်ုခဲ့ပီး တစ်ဂိုးသွင်း 

ယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းအတွက ်ပထမဂိုးကိ ု၁၁ 

မိနစ်တွင် တိုက်စစ်မှး ဆန်းေဒးမက်သယူးက  ေခါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင ်ှစ်သင်းစလုံး ဂိုးထပ်မံရရှိရန ်ကိးပမ်းလာပီး 

အူးအွတ်ေတာင်းပန်ပါေကာင်း အများသိေစရန်အူးအွတ်ေတာင်းပန်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေမြမတ်စု မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၈၄၂၈] 

ကိင်ုေဆာင်ပီး စမ်းေချာင်းမိနယ် ေနထိင်ုသမှူ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေတာင်းပန်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် RAHTA ENTERTAINMENT မှ စစီ်ကျင်းပြပလပ်ုသည့ ်

DANCE OF THE YEAR ပိင်ပဲွ၌ စာရင်းေပးသွင်းြခင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတ ူလက်မှတ်ေရးထုိး 

စာချပ် ချပ်ဆိုြခင်းတိုြပလုပ်ကာ ဝင်ေရာက ်ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ေသာ်လည်း ပိင်ပွဲအထ 

ေြမာက်ေရးအတွက် ပဲွစစီ်သမူျားှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွို ှစ်ဖက်သေဘာတ ူလက်မှတ် 

ေရးထိုးချပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များ၌ ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိင်ုး မပျက် 

မကွက် လာေရာက်ရန် ကိတင်ချန်ိးဆိသုတ်မှတ်ထားသည့ ်ိက်ုကူးေရးေနရက်များတွင် 

မိမိ၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနအရ လာေရာက်ုိင်ြခင်းမရိှဘဲ ပျက်ကွက်ခ့ဲပါသည်။ ထုိက့ဲသုိ 

မမိ၏ိပျက်ကွက်မ ေကာင့ ် RAHTA ENTERTAINMENT မှ အရပ်ရပ်နစ်နာဆံုး ံးမ များကိ ု

ြပန်လည်သိရှိရသည့်အတွက ်အလွန်ပင်စိတ်မေကာင်းြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။

သုိြဖစ်ရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေမြမတ်စုမှ RAHTA ENTERTAINMENT၏ အရပ်ရပ် 

ေသာ နစ်နာမ များအတွက် ှစ်ဖက်ညိ  င်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မ များြပလပ်ုကာ  ဤအများ 

သိေစရန် ေတာင်းပန်ပါေကာင်း ေကညာချက်ကုိထည့်သွင်းပီး RAHTA  ENTERTAINMENT 

မှ တာဝန်ရှိ ပွဲစီစ်သူများအား ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေမြမတ်စု    ဦးန မျိးေအာင်ေဒ ေမြမတ်စ ု    ဦးန မျိးေအာင်

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၈၄၂၈]  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၀၉) [၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၈၄၂၈]  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၅၀၉) 

   အမှတ်(၂)/ေြမာက်၊ ထူပါုံ (၂၁)လမ်း၊    အမှတ်(၂)/ေြမာက်၊ ထူပါုံ (၂၁)လမ်း၊ 

                    သာေကတမိနယ်။ Ph: 09-428935929                    သာေကတမိနယ်။ Ph: 09-428935929

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ က မဏီရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆၂၄)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ် ၁ဃ/(၁၉+၂၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှေသာ ေဒ ေထွးကည် 

(ဘ) ဦးေဆွဝူး[၁၃/နခန(ိုင)်၀၃၃၅၈၀]အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်သထူမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်သေဘာတညူီပီး အေရာင်းအဝယ်အတွက် စရန်ေငတွချိတစ်ဝက် 

ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤ 

ေကညာသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 

များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးသက်ေမာင်ေမာင်(LL.B)                    ေဒ ေအးေအးခိင်ု(LL.M)                   ေဒ ေဝေဝေကျာ်(LL.B)ဦးသက်ေမာင်ေမာင်(LL.B)                    ေဒ ေအးေအးခိင်ု(LL.M)                   ေဒ ေဝေဝေကျာ်(LL.B)

(စ်-၁၄၈၁၈)                                  (စ်-၉၈၇၆)                 (စ်-၁၅၄၅၇)(စ်-၁၄၈၁၈)                                  (စ်-၉၈၇၆)                 (စ်-၁၅၄၅၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

(စ)ရပ်ကွက်၊ (၁၂၃)လမ်း၊ (၅၉)လမ်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။ (စ)ရပ်ကွက်၊ (၁၂၃)လမ်း၊ (၅၉)လမ်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၃၃၇၇၅၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၃၃၇၇၅၅

ရှမ်းယူုိက်တက်အသင်း ကွင်းလယ်တုိက်စစ်ကစားသမား မတ်ခ်ဆာက ီ

GFA အသင်းဘက်သို ထိုးေဖာက်ဂိုးသွင်းေနစ်။

၅၇ မနိစ်တွင် ေကျာ်ဇင်လွင်က ဒတုယိဂိုးထပ်မသွံင်းယခူဲသ့ည်။ GFA အသင်း 

အတွက် ေချပဂုိး တစ်ဂုိးကုိ ၈၆ မိနစ်တွင် ထွန်းလင်းေအာင်က သွင်းယခူဲသ့ည်။ 

ရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်းသည် ှစ်ပဲွဆက်အိင်ုရခဲေ့သာ်လည်း GFA အသင်း 

မှာမူ ှစ်ပွဲဆက်အေရးနိမ့်ပီး အမှတ်မရေသးေပ။

ပွဲစ်(၂) ေနာက်ဆုံးေနကို ဇူလိုင် ၇ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် သုဝဏ  

ကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်အသင်းှင့် ရတနာပုံအသင်း 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-ေသာ်ကီး

မန်ယူအသင်းှင့် စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ေပါ့ဘာ ဂျဗင်တပ်အသင်းသို ြပန်လည်ေြပာင်းေရ ကစားမည်
ြပင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါဘ့ာဟာ ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် 

မန်ယအူသင်းနဲ စာချပ်သက်တမ်း ကန်ုဆုံးခဲ့ပီးေနာက် အတီလစီီးရီးေအ 

ကလပ်  ဂျဗင်တပ်အသင်းဆ ီ အလွတ်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  ြပန်လည်  

မှာ   ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲအတ ူ   ေလ့ကျင့်ေရးဆင်းဖို  စီစ်ထားပီး 

ဂျဗင်တပ်အသင်းဟာ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်း၊ ဇူလိုင် 

၃၀ ရက်မှာ    ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတိုနဲ    အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ 

ရာသီအကိပွဲစ်ေတွအြဖစ ်  ယှ်ပိင်ကစားဖိုရှိေနတာလည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမားေပါ့ဘာဟာ ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲအတူ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ေဘာလုံးရာသကီေန ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေဘာလုံးရာသီအတွင်း 

အတီလစီီးရီးေအဖလားေတကွိ ုရယေူပးိင်ုခဲ့ပီး ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသ ီ

ှစ်ရာသီကေတာ့ စီးရီးေအဖလားချန်ပီယံြဖစ်ခွင့်နဲလွဲခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ေပါ့ဘာဟာ ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၁၇၈ ပွဲ 

ပါဝင်ကစားေပးခဲရ့ာမှာ သွင်းဂိုး ၃၄ ဂိုးသွင်းယေူပးိင်ုခဲသ့ြူဖစ်ပီး မန်ယ ူ

အသင်းနဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၂၃၃ ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ရာမှာေတာ့ 

သွင်းဂိုး ၃၉ ဂိုးသွင်းယူေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်

MNL ပိင်ပွဲတွင ်လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း ှစ်ပွဲဆက်အိုင်ရရှိ

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကို အသုံးချပါ၊ မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကို ေလ ာ့သုံးပါ



ဇူလိုင်   ၇၊  ၂၀၂၂



၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒှင့်၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒှင့်

DURA COMPANY LIMITEDDURA COMPANY LIMITED

(အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်း(အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်း

ဖျက်သိမ်းဆဲ)ဖျက်သိမ်းဆ)ဲ
လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ၏ပုဒ်မ ၁၄၇ ှင့် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာလူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ၏ပုဒ်မ ၁၄၇ ှင့် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ

နည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၉ ှင့် ၁၅(ခ) အရ နည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၉ ှင့် ၁၅(ခ) အရ 

DURA COMPANY LIMITED (အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းဆ)ဲ၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးကိ ု၅-၇-၂၀၂၂ ရက် 

နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတွင် အမှတ်-၁၉၂၊ ၁၉-ေအ၊ Level-10 Myanmar Center 

Tower-2)၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် ကျင်းပ၍  

ေအာက်ပါဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ုချမှတ်ခဲ့ပါသည်-

၁။ လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ ကုမ ဏီအား အစုရှယ်ယာရှင်များ၏  ဆ  

အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်။

၂။ အမှတ်(၂၁)၊   ေြမညီထပ်၊  အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်တည်ရှိေသာ “THE SOLUTION POWER LEGAL 

CONSULTANT AND  INVESTMENT CO.,LTD”မှ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ြဖစ်သူ 

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၁၂၂၂] (LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L), Myanmar(LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L), Myanmar 

Association of Insolvency Practitioners (MAIP) Member No-00118) Association of Insolvency Practitioners (MAIP) Member No-00118) အား 

အဆိုပါ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းအတွက ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး

အရာရိှအြဖစ် ခန်အပ်ရန်ှင့် ၎င်းအား ကုမ ဏီကို စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းြခင်း 

အတွက် အကျိးြဖစ်ေစမည့ ်လိအုပ်သည်ဟ ုယဆူသည့ ်အတိင်ုးအတာှင့ ်ကာလ 

အထိ  ကုမ ဏီ၏လုပ်ငန်းများကိ ု  ဆက်လက်လည်ပတ်ေစရန ်  အခွင့်အာဏာ 

လ ဲအပ်ေကာင်းှင့် သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသည့် အြခားကိစ ရပ်များ 

အား လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ုခွင့်ြပရန်။

၃။ ထိုအြပင ်ကုမ ဏီမှ ရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ 

(၂၇) ရက်ေနထက် ေနာက်မကျေစဘ ဲအထက်ေဖာ်ြပပါ တရားဝင် စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံေတာင်းခြံခင်းှင့ ်ေပးသွင်းြခင်းများကိ ုြပလပ်ုိင်ုေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 Mr.Than Quang Vinh ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် Mr.Than Quang Vinh ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်

 Managing DIrector စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ Managing DIrector စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

 DURA CO.,LTD အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက်  DURA CO.,LTD အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် 

  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းဆဲ (DURA CO.,LTD)  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းဆ ဲ(DURA CO.,LTD)

ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

“ဦးေအးဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၃၂၉၈]၊ ေဒ တိုင်မိမိ “ဦးေအးဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၃၂၉၈]၊ ေဒ တိုင်မိမိ 

[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၅၁၁၇]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်”[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၅၁၁၇]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းှင့ ်ကုန်သည် 

လမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်ကွန်ဒိုမီနီယံ အေဆာက်အဦမှ (Commercial)  

(၃-လ ာ)(ေြမညီ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ)ထပ်၊ ဧရိယာ(၁၂၄၇၁.၀၃)စတုရန်းေပရှိ 

တိက်ုခန်းများှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ုိင်ငံေတာ်ပုိင်အေဆာက်အဦများ 

ေရာင်းချေရးေကာ်မတထီမှံ   Nile Industries Co.,Ltd က အရစ်ကျ စနစ်ြဖင့် 

ဝယ်ယခွူင့ရ်ခဲ့ပီး၊ တန်ဖိုးေငအွေကျေပးေချပီးေသာေကာင့ ်ထိအုခန်းများ၏ 

ပိင်ုဆိင်ုမ  Ownerbook များကိ ုလက်ခရံရိှပီးသည့အ်တွက်  Nile Industries 

Co.,Ltd ၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ အခန်းများြဖစ်ပါသည်။

Nile Industries Co.,Ltd အေနြဖင့် ေငွေကးလုိအပ်မ ေကာင့် ကုမ ဏီ၏ 

မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်မင်းဆိုသူကိ ုအေကာင်းြပ၍ ေငွရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအးဝင်း၊ 

ေဒ တိုင်မိမိတိုထံတွင် ထိုအခန်းများကို ေပါင်ှံ၍ လိုအပ်ေသာေငွများကိ ု

အတိုးြဖင့ ်ေချးယူခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ ထုိအခန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေငွရှင် ဦးေအးဝင်း၊ ေဒ တုိင်မိမ ိ

တိုထ ံNile Industries Co.,Ltd က ေပးအပ်ထားခဲေ့သာ ကိယ်ုစားလှယ်စာကိ ု

လည်း ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်ပါသည်။ Nile Industries Co.,Ltd မှ 

ထိုအခန်းများကို ြပန်လည်ေရးုတ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကျသင့်ေသာ အတိုး၊ 

အရင်းေငွများှင့ ်ကားကာလတွင ်ေငွရှင်က ၎င်းသေဘာတစ်ခုတည်းှင့ ်

ထုိအခန်းများအား အေကာင်းြပ၍ အကျိးအြမတ်ထုတ်ယူထားေသာ ေငွေကး 

တန်ဖိုးများကိ ုြပစ၍ု ကမု ဏှီင့လ်ာေရာက်စာရင်းရှင်းလင်းရန် အေကာင်း 

ကားစာြဖင့ ်ေတာင်းဆိဖုတ်ိေခ ေသာ်လည်း မလာေရာက်မ ေကာင့ ်ေဖာ်ြပပါ 

ကစိ အတွက် (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ Nile Industries Co.,Ltd 

သို လာေရာက်စာရင်းရှင်းလင်းညိ  င်းမ ြပပါရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကန်သတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ုေအာင် ဤအေကာင်းကားေတာင်းဆိမု  

ကိ ုလိက်ုနာြခင်းမရိှပါက ဆိင်ုရာဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

Nile Industries Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Nile Industries Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်စိုး(ြဖး) LL.B ဦးြမင့်စိုး(ြဖး) LL.B 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၀၆)(၁၉-၁၂-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၀၆)(၁၉-၁၂-၁၉၈၅)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀(မ)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 

အဝန်း (အလျား ၁၂၀ေပx အနံ ၁၂၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေအာင်ြမင့[်၁၂/လမတ 

(ိုင်)၁၀၇၄၃၅]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ သေဘာတညူီပီး ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ   စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   ကန်ကွက်သူများ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 

များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန် 

သည်အထ ိကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လင်းလက်ေလးေမာင်(LL.B,D.B.L)ေဒ လင်းလက်ေလးေမာင(်LL.B,D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၉၀၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၉၀၄)

အခန်း(ေအ-၁၁/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အခန်း(ေအ-၁၁/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၅၂၂၀၀ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၅၂၂၀၀

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး(အေနာက်)၊  သာယာဝတီခိုင်၊ မိုးညိမိ၊ 

ေဇာတကိရပ်ကွက်၊ ဆရာစလံမ်းတွင် ေနထိင်ုေသာ အဖ ဦးေကျာ်ေကျာ် 

ခိုင် [၇/မညန(ိုင်)၀၀၂၈၈၈]ှင့် မိခင် ေဒ ဝင်းမာ [၇/မညန(ိုင်)၀၀၂ 

၈၈၉] တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်စည်သူိုင် [၇/မညန(ိုင်)၀၇၀၇၃၃]

သည် မိသားစုစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ြခင်း၊ မိဘများ 

ခွင့မ်လ တ်ိင်ုေအာင် လပ်ုရပ်များြပလပ်ုြခင်း၊ မဘိများေြပာဆိဆုုံးမမ ကိ ု

လိုက်နာြခင်းမရှိပါသြဖင့်   ယေနမှစ၍  သားအြဖစ်မှ   အပီးတိုင ်

စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ အားလုံး 

တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

အဖအမည်-ဦးေကျာ်ေကျာ်ခိုင်[၇/မညန(ိုင်)၀၀၂၈၈၈]အဖအမည်-ဦးေကျာ်ေကျာ်ခိုင[်၇/မညန(ိုင်)၀၀၂၈၈၈]

အမိအမည်-ေဒ ဝင်းမာ[၇/မညန(ိုင်)၀၀၂၈၈၉]အမိအမည်-ေဒ ဝင်းမာ[၇/မညန(ိုင်)၀၀၂၈၈၉]

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၄၊ 

ေဇယျာမိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၃/ခ) ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးတင်ေအာင် အမည်ေပါက် 
သည့် ေြမချပါမစ်မူရင်း၊ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၉၇၉၇၁]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း၊ 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယ ူ
ေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးမိစံ [၁၂/ဒဂတ(ိုင်) ၀၅၄၁၂၁]မှ 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ 
(၇)ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူများမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု
ပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမိစံ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B) ေဒ ေအးမိစံ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေကျာ်ဟန်ိး [၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၀၈ 

၅၀၅]၏ သမီး အ.ထ.က(၄) ဗုိလ်တေထာင် 
Grade (5)မှ မထက်သီရိေဇာ်အား 
မထက်ြမတ်ိုးဟု  အမည်ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။

မထက်ြမတ်ိုးမထက်ြမတ်ိုး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေကျာ်ဟန်ိး [၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၀၈ 

၅၀၅]၏ သမီး အ.ထ.က(၄) ဗုိလ်တေထာင် 
Grade (11) မှ မြဖသီရိေကျာ်အား 
မဖူးြမတ်ခိုင်ဟု    အမည်ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။

မဖူးြမတ်ခိုင်မဖူးြမတ်ခိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၉ A)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (၃၉ A)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၁၈၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေအာင်တင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် (၁၈၅)၊ ေမတ ာလမ်း၊ (၃၉ A )ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် ဟေုခ တွင် 

ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အေရာင်းအဝယ် အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေမေမသက် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၇ဝ၃၉]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ဦးသန်းစိုး [၁၃/မဆတ(ိင်ု)၀၃၇၂၁၂]က ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

 ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်  ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့ ်

 LL.B, W.I.P.O (Swit)  LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.I.P.L, W.I.P.O (Swit)  LL.B, W.I.P.O (Swit)  LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.I.P.L, W.I.P.O (Swit) 

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၆၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၇၆၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁) 

အမှတ် (၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း - ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃ဖုန်း - ၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၃၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄)၊  အကျယ်အဝန်း  ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ [ဦးေသာင်း 
(ကွယ်လွန်)၊ ေမာင်ေအာင်သင်း (အေမွဆက်ခံသူ)] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အေရာင်း 
အဝယ်ကတစိာချပ် အဆက်ဆက်တိုြဖင့ ်တရားဝင် ဝယ်ယလူက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိဝုန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်မျိးထွန်း [၁၂/
ဒဂရ(ိင်ု)၀၁၂၄၃၂]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း   ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား  စာချပ် 
စာတမ်း(မူရင်း)များြပည့်စံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသို ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၉/

ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၄၆၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၅၅)စတုရန်းေပရှိ ဦးေရ ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားသည့ ်
ေြမကွက်အနက်မှ ေြမကွက်၏ ေြခရင်းြခမ်း အကျယ် ေပ (၁၃x၆၀)ရိှေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေရမီးအစုပံါ (၂ထပ်ခဲွ) အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံား 
ခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မလူအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူ၍  ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ဂရန်မိတ ြဖင့် အိမ်ေြမအား တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင် 
လျက်ရှိပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသူ ဦးေနဇာလင်း 
[၇/အဖန(ိုင်)၀၉၉၃၀၁] ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစံလင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၂၀၀၀၉၉] ကိုင်ေဆာင်သူမှ စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိပုါက ကန်ကွက်လိသု ူမည်သမူဆိ ုအမ်ိေြမပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို       
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လ  င်ဝင်းထွဋ်(LL.B)ေဒ လ  င်ဝင်းထွဋ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၇၉)
အမှတ်-၃၅(က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၃၅(က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊

ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၃၈၈၇ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၃၈၈၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၄၂)ရပ်ကွက်၊   ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းှင့် ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်းေပ ရိှ  ဗုိလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ် 

(B-5)၊ အခန်းနပံါတ်(104)သည် ေဒ ခင်ဆင့[်၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၄၈၂၁၉]အမည်ေပါက် 

လျက်ရိှပီး ယင်းတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  လက်ရိှထား 

ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ ကည်ြဖြမင့်ဦး 

[၉/ကဆန(ိုင်)၁၂၇၃၈၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ နီနီဝင်း[၁၂/ဗတထ 

(ုိင်)၀၀၁၃၂၉]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်၊ စာတမ်းပိုင်ဆိုင်မ (မူရင်း)များ 

ှင့်တကွ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လ  င်ဝတ်ရည်ဦး LL.Bေဒ လ  င်ဝတ်ရည်ဦး LL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၅၄/၂၈-၁၂-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၅၄/၂၈-၁၂-၂၀၁၆)

B(12)(102)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊B(12)(102)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊

(၄၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၄၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-420080524Ph:09-420080524

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၈၄)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ သန်း 
သန်း(ုK/RGN-၀၂၈၇၁၅)[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၆၉၆၄] အမည်ေပါက် (ပါမစ်)ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အရပ်ကတဆိက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ် 
ထားရှိသူ ဦးမျိးဟန်က ယ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၂၀၆၉]က မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင်လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ွန်စ ီ[၁၄/ပစလ(ိုင်)၀၁၀ 
၆၀၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (စရန်)
ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
စာရက်စာတမ်း၊ မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ွန်စီ ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး(LL.B) ေဒ ွန်စီ ေဒ ဟိန်းထိုက်စိုး(LL.B)
 ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၀၃၇ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၃) ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၇၀၃၇ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၃၃)
  အမှတ်(၂၉)၊ ဩဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊   အမှတ်(၂၉)၊ ဩဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ 
  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၆၆၀၇၆၊ ၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖန်ုး-၀၉-၅၁၆၆၀၇၆၊ ၀၉-၂၅၄၁၀၆၃၅၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၅-၇-၂၀၂၂)ရက် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၇)တွင်ပါရိှေသာ 

ေဒ တင်တင်ေထွး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ အများသိေစရန် 
အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းေကာ်ြငာတွင် မသန်းသန်းဆင့် [၁၂/ဟသတ 
(ိုင်)၀၃၅၇၀၅]အစား မသန်းသန်းဆင့် [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၃၅ 
၇၀၅] ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနထုတ် ေကးမုံ 

သတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ (၂၉)ပါ 

ဦးစည်သူဝင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

(စ်-၁၁၇၃၄)  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာတွင်  တိုက်အမှတ်(၁၇၁/၂) 

ဟုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

စက်မ ဇုန် ေြမှင့်အေဆာက်အဦ (ေရာင်းမည်)စက်မ ဇုန် ေြမှင့်အေဆာက်အဦ (ေရာင်းမည)်

စက်မ အလုပ်ုံ   ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ   ေပ(၂၀၀x၁၄၀) 

အေဆာက်အဦအြပည့ ်315 KVA Transformer, 3 Ton Gantry 

Crane, ုံး ေပ (၄၀x ၄၀) Steel Structure (၃)ထပ်၊ လူေနအိမ် 

ေပ(၂၀x၃၀) RC (၂)ထပ် ပါဝင်သည်။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ေရ ေပါက်ကံစက်မ ဇုန်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ကေနာင်လမ်းသွယ(်၂) 

(ေရာင်းမည)် (ညိ  င်းေဈး)

Ph: 09-5009843, 09-960027767, 09-261040991Ph: 09-5009843, 09-960027767, 09-261040991

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၃/ေဇယျာသီရိ)၊  ေြမကွက်အမှတ(်၂/၃၅၀)၊ 

ဧရိယာ(၂၅x၅၀)ေပ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၂၇၄)၊ ေအာင်ရတနာ(၁၀)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိ 
ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးသာဗတိာ[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၃၈၆၇၆]၊  ေဒ သန်းသန်းချိ (DBN-၀၀၄၀၆၄) 
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလိ ုဦး ရှပ်မှ တရားပိင် ဦးသာဗတိာ၊ ေဒ သန်းသန်းချိ 
တိုအေပ  ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃ြဖင့်  မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုရာ အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့သြဖင့ ်(၂၅-၃-
၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ အုိင်ဒီကရီတာဝန်ခံမိတ မှန်၊ ေဒါပံုမိနယ်တရားံုး ၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၅ ၏ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စဲွပါ တရားံုးေနစ်မှတ်တမ်း တာဝန်ခ ံမတိ မှန်၊ ေဒါပုံမိနယ် 
တရားုံး၏ (၂၅-၃-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆၉ (က)/၁၃-၁/၂၀၂၂ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ 
ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမရူင်းတိုတင်ြပ၍ တရား ံးများကိယ်ုစား ဘလီစ်ဦးေဆာင်းလွင်ဦး[၁၂/
တမန(ိုင်)၀၂၉၅၃၁] မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၁၆/၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၃/ခ၊ ေြမ 
ကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၃၇၃/ခ၊ ဂန်ေဂ  
ရပ်ိသာလမ်း၊(၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ေဒ ခင်ေအးကည်[၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၀၂၄၇၅၃]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေအးကည်(မခိင်)
သည်(၁-၁၀-၁၉၉၅)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
ဦးေကျာ်ွန် (ဖခင်)သည် (၃-၉-၁၉၈၀)
ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန် 
ကသြဖင့် ဦးေဇာ်မျိးွန်[၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၃၆၉၇၂]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ   သားေတာ်စပ် 
ေကာင်း၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၂/၂၈၀၃/၂၂ 
(၂၅-၂-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်းှင့် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားြခင ်းအား     တရားဝင  ်
ခိုင်လုံေသာ   အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်၌ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်                 ှင့်           ၁။ ဦးခင်ေမာင်ဦး
(လယ်ေဝးဘဏ်ခွဲ)(၎င်း၏ကိုယ်စား              ၂။ ေဒ ခင်စန်းဝင်း
ဘဏ်ခွဲမန်ေနဂျာေဒ ဇင်မီမီေကျာ)်             ၃။ ဦးချစ်ရဲေသွး
              ၄။ ေဒ သူသူေအာင်
(တရားလို)              (တရားပိင်များ)(တရားလို)              (တရားပိင်များ)

 ၁။ ဦးချစ်ရဲေသွး (ဘ)ဦးဘို၊ ၂။ ေဒ သူသူေအာင် (ဘ)ဦးေအးကို၊ ၁။ ဦးချစ်ရဲေသွး (ဘ)ဦးဘို၊ ၂။ ေဒ သူသူေအာင် (ဘ)ဦးေအးကို၊ 
အမှတ်-၁၃/၁၈၊  ဦးအုန်းလမ်း၊ မကျးီေတာရပ်၊  ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊    အမှတ်-၁၃/၁၈၊  ဦးအုန်းလမ်း၊ မကျးီေတာရပ်၊  ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊    
ပျ်းမနားမိနယ်ေနသူ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)ပျ်းမနားမိနယ်ေနသူ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတို သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ေချးေငွအတိုးအရင်းေပါင်းေငွ (၉၃၈၂၇ “ေချးေငွအတိုးအရင်းေပါင်းေင ွ(၉၃၈၂၇ 
၆၈၂.၈၂) ကျပ်အတွက် အေပါင်ဒကီရရီလိမု ” ၆၈၂.၈၂) ကျပ်အတွက် အေပါင်ဒီကရီရလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍အေရးကီးသည့်စကားအရပ ်
ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၁၄ရက်)ေန         
မွန်းမတည့မ် ီ(၁၀:၀၀)နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာ 
ကိ ုထုေချရှငး်လငး်ရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါ 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်
ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင်တရားလိကု ကည့် လိသုည့် 
စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစား 
လှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ တင်သွင်း 
လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

          (သ ာွန် )          (သ ာွန် )
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၃)

         ဒက ိဏခိုင်တရားုံး         ဒက ိဏခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၄၃/သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂/ခ)၊ ဧရိယာ (၁.၇၇၂)ဧက၏အစိတ် 

အပိုင်း (၄၅'/၅၆' x ၈၈' /၉၂')၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(၅၉၃)၊ ေရ ှင်းဆလီမ်း 

သွယ်(၆)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ဦးဘသိန်းှင့် (၅၅)ဦး အမည်ေပါက် B 

ေြမပိုင ်ေြမ  (အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်)    

ေြမအား  ေဒ ဟန်ကည်ထံမ ှအရပ်ကတိ 
အေရာင်းစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသ ူ

ေဒ မိမိခိုင်မှ တရားလိုြပလုပ်၍ ရန်ကုန် 

အေနာက် ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၊ တရားမကီးမ  

အမှတ်-၂၅၇/၂၀၂၁(၃၀-၉-၂၀၂၁)ြဖင့်  ေြမ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို     မှတ်ပုံတင်
ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ြဖင့ ်ေဒ ဟန်ကည်အား 

တရားပိင်ထားရှိပီး   တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ 

တရားလိုမှ အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသည်။ 

တရားမဇာရီမ  အမှတ်- ၉၀/၂၀၂၁ (၂၃-

၁၁-၂၀၂၁)အရ   တရား ံးကိုယ်စား 
ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်   တရားံုးမ ှ

ခန်အပ်ြခင်းခံရသူ ေဒ ဆုဒါလီဝင်း(ဘီလစ်) 
[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၉၆၀၁]မှ တရားုံး ဒကီရ ီ

အေထာက်အထားများ၊ တရားုံးမှ တာဝန် 

ေပးအပ်စာ၊   ေနစ်မှတ်တမ်းတိုကို 
တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်  စာချပ်ချပ်    

ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)

ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထံုးလုပ်နညး် 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊ ဦးလူနလီမ်း၊ အမှတ်(၁၄)တည်ရိှရာ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇A၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄-F/၃၁၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၄)ဧက၊ ဂရန်ရှိ 

ေြမပိုင်ေြမ ဦးဘိုးထွန်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် ဦးဘိုးထွန်းမှာ 

တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်ပီး ဦးဘိုးထွန်းှင့ ်ဇနီး ေဒ ေရ ယ်တိုမှာ သားသမီးေမွးဖွားခဲြ့ခင်းမရိှဘ ဲ

ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေရ ယ်၏ ေမာင်ှစ်ဦးြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်လှမှ ေမွးဖွားေသာ 

ဦးေအာင်ကည်၊ ေဒ ဂိုရီလှှင့ ်ကျန်ေမာင်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ ဦးြမမင်း၏ေြမးြဖစ်သ ူဦးေစာထူး 

ထူးေအာင်တိုမ ှဦးဘိုးထွန်း၊ ေဒ ေရ ယ်တို ကျန်ရစ်သည့် ေြမ၊ အိမ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အေမွဆက်ခ ံ

ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈ အရ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ေပးရန ်  ေလ ာက်ထားရာ တိုင်းတရားုံးမ ှ

၁၈-၉-၂၀၀၇ ရက်တွင်ထတ်ုေပးေသာ အေမထွန်ိးစာ ဦးေအာင်ကည်သည် ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် 

လည်းေကာင်း၊ ေဒ ဂုိရီလှသည် ၁၁-၆-၂၀၁၂ ရက်တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးေစာ 

ထူးထူးေအာင်မှ အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒပုဒ်မ ၃၀၇ အရ စီမံခန်ခွဲခွင့်ြပသည့်အမိန်တစ်ရပ ်     

ချမှတ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားမ အရ ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး တရားမအေထွေထွမ  

အမှတ် ၆၄/၂၀၂၁(၂၆-၁-၂၀၂၂)ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန် ၊ ေြမလ ဲေြပာင်းစာချပ်အမှတ ်၄၃၃/ 

၁၉၅၉(၁၈-၅-၁၉၅၉)မိတ မှန်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် ၆၄/၂၀၂၁(၂၆-၁-၂၀၂၂)ထုံးပုံကျ 

အပီးသတ်အမိန်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊  ေြမခွန်ေက းကျန်ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခခံျက်၊ 

ေြမစာရင်းရှ ိအတိုင်းအတာမှာ(၀.၁၁၄)ဧကြဖစ်ပီး တရားုံးအမိန်အတိုင်းအတာမှာ(၀.၁၈၄)

ဧကရှိေသာ်လည်း ဂရန်ေလ ာက်ထားသူမ ှကွင်းဆင်းစ ်ေြမြပင်ရှိအတိုင်းအတာြဖင့ ်လက်ခံရ 

ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိစာတင်ြပ၍  ဦးေစာထူးထူးေအာင[်၁၂/လကန(ိုင်)၁၁၁၅၉၈]မှ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန   မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
“ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၄)လမ်း၊ အမှတ်-

၅၆၁(ေြမညီ/ယာ)၊ (၁၂x၅၀)ေပအကျယ်ရှိ တိုက်ခန်း”အား မူလပိုင်ရှင်ထံမ ှ

အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ်ထားရိှပီး တစ်ဆင့ြ်ပန်လည် 

ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း မ က်ဟေကညာသူ ေဒ ခင်ေလးွယ်[၁၂/ရကန(ိုင်) 

၀၇၂၉၅၉]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် တုိက်ခန်းေရာင်းချသည့်တန်ဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  အဆိုပါတိုက်ခန်း 

ေရာင်းချြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း 

များှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မင်းဦး LL.Bဦးေဇာ်မင်းဦး LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)

အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်းေန ေဒ ှင်းှင်းဦး 

[၃/ဘအန(ိင်ု)၀၇၇၃၇၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်-

 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၆)၊ 
အခန်း(၀၀၄)၊ ေြမညီထပ ်တိုက်ခန်းအား ဦးေရ ဝင်းှင့် ေဒ ခင်ဝင်းကည်တို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ 
ကပီး ၎င်းတိုမှ သားသမီး(၃)ဦးထွန်းကားခဲရ့ာ အဆိပုါသားသမီးများမှာ (၁) ဦးသက်ေဇာ် 
ဦး[၁၂/သမန(ိင်ု)၀၈၉၃၆၇]၊ (၂) ေဒ ေကခုိင်ဖိး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၈၃၈၆၈]ှင့ ်(၃) ဦးမင်း 
ေမာင်ေမာင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၅၃၆၈]တိုြဖစ်ကပီး၊ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေရ ဝင်းသည ်(၂၀-
၇-၂၀၂၁) ရက်ှင့် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ဝင်းကည်မှာလည်း (၁၂-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် အသီးသီး  
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းမှာ မဘိများပိင်ု ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ြမန်မာ ့
ဓေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမပွုပံစ ည်းအြဖစ်ပါရိှေနပါသည်။ အကီးဆံုးသားြဖစ်ေသာ 
ဦးသက်ေဇာ်ဦးမှာလည်း (၂-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်
၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ှင်းှင်းဦးမှ ကျန်ေမာင်ှမ(၂)ဦးှင့်အတူ မိသားစုစီမံမ  
အရ အေမွခွဲေဝိုင်ေရးကိစ ရပ်များအတွက ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်မ များ ြပလုပ်ေနပါေသာ  
ေကာင့ ်အထက်ပါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ၎င်းတို၏ ခွင့ြ်ပချက် တစ်စုတံစ်ရာမပါရိှဘ ဲ
တစ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံတင် 
သွင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းထားြခင်းစသည်တုိ ြပလုပ်ခ့ဲသည်ရိှေသာ် ယခု 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းှင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ှင်းှင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B, DIPL)ေဒ စန်းစန်းဝင်း(LL.B, DIPL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၁၂)
အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆၇)၊ သီဟလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း (ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၅)၊ (၈)လ ာဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာ ေပ(၂၃x၄၈)ရှိေသာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း 
အပါအဝင် ယင်းှင့ ်စပ်ဆက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးဆန်းေမာင် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၅၂၃၆]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ဂျာလင့်(ခ) L ဂျာလွန် [၁/မကန(ိုင်)၁၇၄၆၆၄]က 
အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေန ြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ    က ်ုပ်ထံသို              
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင်ြမင ်
သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သက်ဦး (LL.B, DBL, DIR)ဦးေကျာ်သက်ဦး (LL.B, DBL, DIR)

GCIP(DL-101/2014) Switzerland တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၇၈)GCIP(DL-101/2014) Switzerland 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 ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉၊ ေြမကွက်အမှတ် 

-၉၃၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၉၃၈၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒ အေဝ(ခ)ေဒ လှရီ (G/RGN-006898) [၁၂/ပဘတ 
(ိင်ု)၀၂၁၉၉၁] အမည်ေပါက်ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်  ေဒ အေဝ 
(ခ)ေဒ လှရ(ီဇနီး)ြဖစ်သ ူကွယ်လွန်၍ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးတင်ေင ွ[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၉၆၃၅]
မ ှတရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်းကျမ်းကျနိ ်
လ ာအမှတ်-၁/၉၁၁/၂၀၂၂ (၁၁-၁-၂၀၂၂) အသသိက်ေသ(၂)ဦး၏ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ 
(၂)ေစာင်၊ ဂရန်မရူင်း၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားြခင်းအား ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ Royal ေမာင်းမကန်၊ အထူးေဆးကုခန်း 
ှင့် ေရာဂါရှာေဖွေရးစင်တာဖွင့်လှစ်ထားရှိပီး ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ 
အေဆာက်အဦတွင် ပုဂ လိက ေဆးကုခန်းငှားရမ်းထားြခင်း၊ ေဆးခန်းဖွင့်လှစ်ထားြခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူေကာင်း (၁၉-၅-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ ဝန်ခံကတိြပတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန် ေြမပုံရာဇဝင ်ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက် အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်မိြပ-၁၊ ဘုရား 

ကန်ုးကွက်သစ်၊ ဘရုားကန်ုးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်-၂၉၀ ဟေုခ တွင်ေသာ 
အလျားxအနံ (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ ဦးြမင့ ်ေအာင် အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပါမစ်ေြမှင့ ်ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ွယ်ွယ်စိုး [၁၄/ကလန(ိုင်)၀၈၁၅၈၉]
က အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်ခင်စိုး [၁၂/သခန(ိုင်) 
၀၉၁၃၈၁]ထမှံ တစ်ဆင့ ်ြပန်လည်ဝယ်ယရူန်(၆-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေင ွ
တစ်ဝက်အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသ၊ူ အြခားပိင်ုဆိင်ုမ တစ်စုတံစ်ရာ သက်ဆိင်ုသ ူ
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမူရင်းများှင့်တကွ ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၈၀၃) (၃၁-၁-၂၀၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၈၀၃) (၃၁-၁-၂၀၂၂)
အမှတ်(၂)၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ကျိက်အင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂)၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ကျိက်အင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၁၆၁၂၂၊ ၀၉-၂၆၃၇၄၀၂၂၀ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၁၆၁၂၂၊ ၀၉-၂၆၃၇၄၀၂၂၀

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေရ တိဂုံေစတီေတာ်

ဝါတွင်းကာလ ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်များှင့်ဝါတွင်းကာလ ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်များှင့်

 သီလခံယူပွဲများကျင်းပမည် သီလခံယူပွဲများကျင်းပမည်

 ေလးဆူဓာတ်ပုံ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင ်

၁၃၈၄-ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေန  ဝါဆိုလြပည့်ေန   (၁၂-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင ်     

ဓမ စကာအခါေတာ်ေနအခမ်းအနားှင့်  ဝါဆိုေရ ကာ     

သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ပွဲအခမ်းအနား၊ ဝါေခါင်လြပည့်ေန  ဝါေခါင်လြပည့်ေန  

(၁၁-၈-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေမတ ာအခါေတာ်ေန  အခမ်းအနား 

ှင့ ်ပန်းေပါင်း (၈၄၀၀၀) ပေူဇာ်ပဲွအခမ်းအနား၊ ေတာ်သလင်း ေတာ်သလင်း 

လြပည့်ေန  လြပည့်ေန  (၉-၉-၂၀၂၂)ရက်တွင်  ဂုဓမ အခါေတာ်ေန  

အခမ်းအနား၊ သီတင်းက တ်အဖိတ်ေန  သီတင်းက တ်အဖိတ်ေန  (၈-၁၀-၂၀၂၂)

ရက်တွင်  သီတင်းက တ် မီးထွန်းပွဲေတာ်အခမ်းအနားှင့ ်

သတီင်းက တ်လြပည့ေ်န  သတီင်းက တ်လြပည့ေ်န  (၉-၁၀-၂၀၂၂)ရက်တွင် အဘဓိမ ာ 

အခါေတာ်ေန  အခမ်းအနားများကိ ုစည်ကားသိက်ုမိက်စွာ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။

 ထိုအြပင် ဝါဆိလုြပည့ေ်နမှစ၍ သတီင်းက တ်လြပည့ ်

ေနအထ ိလြပည့၊် လကွယ်ှင့ ်ကားရက် ဥပသ်ုေနများတွင် 

ဘရုားဖူးြပည်သမူျားအေနြဖင့ ် ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ဘ  ာ 

ေတာ်ထန်ိးေဂါပကအဖဲွဩဝါဒါစရယိ  ဆရာေတာ်ကီးများ 

ထမှံ သလီခယံေူဆာက်တည်ိင်ုရန် သလီခယံပဲွူများ စစီ် 

ထားရိှပါသည်။ သိုပါ၍ ရဟန်းရှင်လူြပည်သူအများ ပါဝင် 

လှဒါန်း  ကုသိုလ်ြပိုင်ပါေကာင်း အသိေပး  းေဆာ် 

အပ်ပါသည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 လယ်ေဝးမိ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၄/ရန်ိုင်ရပ် 

(မီးေလာင်ေြမ)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၂၂)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၀၅)ဧကရိှ ဦးဘုိးေအာင် အမည်ပါက် 
မိေြမကွက်အား ဦးရီေဇာ်ထွန်း(ဘ) ဦးထွန်းသန်း [၉/လဝန(ုိင်)၂၅၆၆၅၇]မှ ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်မူရင်း၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာမူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်
ေရးမှးေထာက်ခခံျက် မရူင်းများတင်ြပပီး အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ်ုခွင့ြ်ပမန်ိတင်ရန် 
ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့်  တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်မှန်အမည်မှန်
 မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အ.ထ.က 

(၁)၊ Grade(10) စမှီ (အဖ) ဦးသားငယ်၏ 
သမီး မဥမ ာေအး၏ အမည်မှန်မှာ မဥမ ာ 
ေထွး[၁၀/ရမန(ိုင်)၂၄၄၁၇၃]  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

မဥမ ာေထွးမဥမ ာေထွး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 မိတ ီလာမိ၊ အ.ထ.က(၁)၊ Grade 

(7)မှ (အဖ) ဦးိုင်လင်းထူးှင့် (အမိ) 

ေဒ မွန်းဆန်တို၏သား ေမာင်အယ်လ ်

လင်းထူးအား ေမာင်ဆွတ်ဂျတ်ေအာင်ဟ ု

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ဆွတ်ဂျတ်ေအာင်ဆွတ်ဂျတ်ေအာင်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။   လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ) ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိ ု
ေဆာင်ရက်လိုပါသည-်

      စ်     တငစ်     တင်ဒါ်ဒါအမှတ်      စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်အမှတ်      စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

      က    25(T)/DPTSC(PSD)/22-23      ပင်မဓာတ်အားခွဲုံများတွင ် 
       အသုံးြပရန်အတွက ်Main
       Transformer များ ဝယ်ယူရန်
      ခ     26(T)/DPTSC(PSD)/22-23     245kV Switchgear & 
       Accessories များဝယ်ယူရန်
     ဂ     27(T)/DPTSC(Civil)/22-23     Regional Control Centre
       (RCC) (၈၀'x၆၀')(၃)ထပ်တွင် 
       Fire Fighting System, 
       Security System & Server 
       Room Electrical Supply 
       System ထည့်သွင်းတပ်ဆင ်
       တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊   
ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ တင်ဒါပတ်ိရက် (၅-၈-၂၀၂၂) 
ရက် (၁၄:၀၀)နာရီေနာက်ဆံုးထား၍ (လူကုိယ်တုိင်)လာေရာက် တင်သွင်းရမည်။
၃။  သတင်းစာတွင်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ုံးချနိ ်
အတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ 
Web – Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေရးေြဖစာေမးပဲွကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့် အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေရးေြဖစာေမးပဲွကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့် 

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ယူရမည့်ေနရက် အသိေပးေကညာချက်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ယူရမည့်ေနရက ်အသိေပးေကညာချက်

၁။ စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက် 

ရှိေသာ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူးှင့် စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာများ ခန်ထား 

ိုင်ေရးအတွက် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ်ေလ ာက်လ ာ 

ေခ ယခူဲပ့ါသည်။ ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့အ်ရည်အချင်း ကိက်ုညသီမူျားသည် 

အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲအား ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) ေြဖဆိုရမည့်ေနရက ် - ၂၂-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

    (ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး)

    ၂၂-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

    (စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး)

 ( ခ) ေြဖဆိုရမည့်အချနိ ် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီမ ှ(၁၁:၀၀) နာရီထိ

    (ြမန်မာစာ+အေထွေထွဗဟုသုတ)

    မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီမှ (၃:၀၀)နာရီထိ 

(အဂ  လိပ်စာ)

 `( ဂ) ေြဖဆိုရမည့်ေနရာ - ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး 

    ခုံအမှတ် (၁) မှ (၅) အထိ၊ (၇) မှ (၁၀) 

အထိ၊ (၁၂၊ ၁၃) (၁၅) မှ (၁၉) အထိှင့် 

(၂၁) မှ (၂၄) အထိ

    စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး

    ခံုအမှတ်(၂)မှ (၆)အထိှင့် (၈)မှ(၁၃)အထိ

    စီမံကိန်းှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ုံးအမှတ် (၃၄)၊ေနြပည်ေတာ်။

    ဒတုယိဦးစီးမှးရာထူး၊ ခုအံမှတ် (၆၊ ၁၄၊ 

၂၀) ှင့ ်စစိစ်ေရးမှး-၄ ရာထူး၊ ခုအံမှတ် 

(၁၊ ၇၊ ၁၄)ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊

     ကချင်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံး

    ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး၊ ခံုအမှတ်(၁၁၊ ၂၅)

    ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရခိင်ုြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံး

 (ဃ) ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား - ၂၀-၇-၂၀၂၂ရက်ှင့် ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်

  ထုတ်ယူရမည့်ေနရက ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊

  ှင့်ေနရာ   ုံးအမှတ် (၃၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။

    ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ ်

    ဦးစီးမှးုံး

     ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊  ရခိင်ုြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံး

၂။ ဒတုယိဦးစီးမှးှင့ ်စစိစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာအတွက် စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့ ်

ကတ်ြပား လာေရာက်ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင်(မူရင်း)၊ တက သိုလ်ဝင်တန်း 

ေအာင်လက်မှတ်(မရူင်း)ှင့ ်ဘဲွလက်မှတ်(မရူင်း)တိုအား တစ်ပါတည်းယေူဆာင် 

လာရန်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူြခင်းှင့် ေရးေြဖစာေမးပွဲ 

ေြဖဆုိြခင်းတုိအတွက် ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်သတ်မှတ်စာစစ်ဌာနများသုိ လာေရာက် 

ချနိ်တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Coronavirus Disease COVID-19 ေရာဂါ 

ထန်ိးချပ်၊ ကာကွယ်ေရး  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီလာေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ရပ်ကွက် / ေကျးရာတွင် အမှန်တကယ် ေနထိုင်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ှင့ ်

ကျန်းမာေကာင်းေထာက်ခံချက ်တစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာရမည်။)

၃။ ဒုတိယဦးစီးမှးှင့် စိစစ်ေရးမှး-၄ ရာထူးေနရာများအတွက် အရည် 

အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းှင့ ်ခုံအမှတ် 

များအား www.mopf.gov.mmwww.mopf.gov.mm ှင့ ်www.pension. gov.mm www.pension. gov.mm တိုတွင် ဝင်ေရာက် 

ကည့် ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ 

အုပ်ချပ်ေရးှင့် လူအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲေရးဌာနခွဲ၏ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊ 

၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၉ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉၀)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀) ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၁၉၀)၊ သုခမိန်လမ်း၊ 
(၁၈/D)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်
ဦးအမ်အီးေရာင်း (MTNT-၀၁၆၉၈၈) အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်ြဖစ်ပီး ၎င်းအမည်ေပါက်မှ မိမိသာလ င် 
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီတရားဝင်ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက် (၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက် (၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၊ ေြမကွက်အမှတ-် 

၇၆၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၇၆၉၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
ဦးေသာင်းလ  င် (ISN-489411) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေသာင်းလ  င်(ISN-489411) ထံမှ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ်-၄၁၆၃/၉-၁၂-၂၀၂၁ ြဖင့် 
ရရှိသူ ေဒ ခင်ေထွး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၇၅၂၄]ထံမှ GP အမှတ်-၃၆၀၇/၅-၃-၂၀၂၀ ြဖင့် 
ရရှိသူ ဦးတင်စိုး [၅/ခဥတ(ိုင်)၀၅၃၂၀၉]မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှား စာချပ်ဂရန်မူရင်းေပျာက ်
ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ စာချပ ်
စာတမ်းံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်၊ ပါဝါမရူင်း၊ ပါဝါကျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 
စာချပ်တိုတင်ြပ၍ ဂရန်မတိ  ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမကွက် 
လပ်ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ GP ဦးတင်စုိးမှ ပုိင်ဆုိင်စာချပ်တင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် 
ပါသည်။     ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၃/မာန်ေြပ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၉၉/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ၊ ၁၂၀၀ စတုရန်းေပရှိ 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 

မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစိုးလင်းထွန်း၊ ေဒ ဆုေလးွယ်အမည်ြဖင့် တည်ရှိေသာ 

ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ တရားဝင်အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိပါ၍ 

ေဖာ်ြပပါေြမအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ယခုေကာ်ြငာပါပီးသည့ ်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိ ုအပီးတုိင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ေဒ လှလှခိုင် (စ်-၂၃၃၈၀) အထက်တန်းေရှေနေဒ လှလှခိုင် (စ်-၂၃၃၈၀) အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၃၉)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၇၀၀၁အမှတ်(၃၉)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၇၀၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-မိသစ်(ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၈၆/A၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ-အမှတ်-၉၁/ခ၊ ၄-လမ်း၊ 
မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မငယ်၊ ေဒ လှလှဝင်း၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်
အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် မငယ် [၁၂/အစန(ုိင်) 
၁၆၁၂၇၄]၊ ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၈၀၇၅]၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်[၁၂/အစန 
(ိင်ု)၁၅၉၉၇၉] တို (၃)ဦးအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ြမင့သ်ည် 
(၃-၈-၂၀၁၇)ရက်ေနတွင် လပူျိကီးဘဝြဖင့ ်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ကျန်အမည်ေပါက် 
(၂) ဦးြဖစ်သ ူေဒ ငယ်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၆၁၂၇၄]၊ ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/အစန(ိုင်) 
၀၃၈၀၇၅] တိုမှ တရားဝင်ေမွးချင်းေမာင်ှမအရင်းများ ေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့် သည်လူပျိကီးြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုး ေထာက်ခံချက်မိတ ၊ ေသဆံုးမ လက်မှတ်၊ သန်းေခါင် 
စာရင်းှင့်အတူ ကျန်အမည်ေပါက် (၂)ဦးထံမှ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာအမှတ်-  
၆၆၁၄/၂၀၂၂ (၂၆-၄-၂၀၂၂) ြဖင့် GP ရရိှသူ ဦးသိန်းဝင်း [၅/ကသန(ုိင်)၀၀၁၀၅၈]
မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်း ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်းမရိှပါေကာင်း တရားံုး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာတင်ြပပီး ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၃၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၃
 ေဒ စန်းရီ  ှင့်  ဦးတင်လ  င်
 (တရားိုင်)   (တရား ံး)(တရားိုင်)   (တရား ံး)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ တဲွဖက်ခိင်ုတရားသူကီး(၁)
ုံး၊ ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၂၂ တွင် ရရှိခဲ့ေသာ ဒီကရီအရ 
တရား းံပုိင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၅)
ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၉ ရက်ေန) မွန်းမတည့မ် ီနနံက်(၁၀)
နာရီတွင် ပစ ည်းတည်ရှိရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားုိင် 
က  တရားုံးသို  တင်ြပချက်အရ  သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ 
က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည ်
မဟတ်ုပါ။ တရား ံး၏ အကျိးသက်ဆိင်ုသမ ကိသုာ ေရာင်းချလမိ့မ်ည် 
အေကာင်း၊ ေလလံဆွဲဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်  းေဆာ် 
လိုက်သည်။
၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူ အရာရှိက 
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။ 
၃။ ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူအြဖစ ်
သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ ်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ ်
ပစ ည်းအတွက် လက်ခရံန်မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသအူရာရိှက ထင်ြမင် 
လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းအတွက ်
ေလလဆဲွံဝယ်သကူ ေငကွျပ် ၁၀၀ လ င် ၂၅ကျပ်ကိ ုေလလဆဲွံဝယ်ယူပီး 
သည်ှင့် တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသိုေပးသွင်းြခင်း 
မြပလ င် တစ်ဖန် ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။
၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှကသတ်မှတ် 
ထားသည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။
၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ်၂၅ရာခိုင် န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီး 
ေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကိုပယ်၍ ၁၅ 
ရက်ေြမာက်ေန  ုံးဆင်းချန်ိမတိင်ုမ ီေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက် 
သည့်ေနသည် ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပ 
အေကျ ေပးသွင်းရမည်။
၇။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များကို ေပးေဆာင်ရန် 
ပျက်ကွက်ပါက   ပစ ည်းကိုတစ်ဖန်ေလလံတင ်  ေရာင်းချလိမ့်မည်။ 
ေပးသွင်းထားသည့ ်ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း 
ခံရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊   ဇူလိုင်လ(၆)ရက်တွင်   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  
ေလလံတင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအာင်ေနမျိး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၅/၈)ရပ်ကွက်၊ 

သီရိမဂ  လာပတ်လမ်း၊
 အမှတ်(၁၀၆၃/A)၊ေပ(၄၀x၆၀) ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်အားလုံး။
ကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း(၁၅၀၀)ကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း(၁၅၀၀)

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မယုယုိုင်[၁/မကတ(ိုင်) 

၁၀၆၅၇၅]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မိ)

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၅၁၄၁၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၅၁၄၁၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးတီကာရမ်း[၁/ဝမန 

(ိုင်)၀၅၄၅၁၃]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၄၂၃၃၀၃၇၃ဖုန်း-၀၉-၉၄၂၃၃၀၃၇၃

Moe Moe Soe Soe အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့် အများသိေစရန် Moe Moe Soe Soe အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့ ်အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေသာ်ဇင်စိုး[၁၄/မအပ(ိုင်)၂၃၉၃၇၄]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  Moe Moe Soe Soe Facebook အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့်အများ
သိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်

၂၃-၅-၂၀၂၂ရက်တွင် Moe Moe Soe Soe ကုိယ်ပုိင်အေကာင့်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
၃၀-၅-၂၀၂၂ရက် တွင် ေြမာက်ဥက လာပသတင်းစုံ Group တွင်လည်းေကာင်း၊ Moe 
Moe Soe Soe အေကာင့ပ်ိင်ုရှင်မှ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ဓာတ်ပုှံင့တ်ကွ က ု်ပ်မတ်ိေဆသွကိ ာ 
ကျေစမည့ ်အေကာင်းအရာများအား မဟုတ်မမှန် Post တင်ထားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေကာင့ှ်င့တ်င်ထားေသာ အေကာင်းအရာများသည် က ု်ပ်မတ်ိေဆှွင့ ်ပတ်သက်မ မရိှ 
သကဲ့သို ေြဖရှင်းရန ်တာဝန်လည်းမရှိသည်ကိ ုMoe Moe Soe Soe အေကာင့်ပိုင်ရှင ်
ကုိယ်တုိင် သိရိှပီးြဖစ်သည်။ အဆုိပါ အေကာင့်ပုိင်ရှင်ှင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွတုိမှာလည်း 
တစ်ကမ်ိတစ်ခါမှ ပတ်သက်ဆက်ဆဖံူးြခင်းမရိှသည်ကိလုည်း အေကာင့ပ်ိင်ုရှင်ကိယ်ုတိင်ု 
သိရှိပီးြဖစ်သည်။

ေနာက်ေနာင်တွင် ယခုကဲ့သို က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ဓာတ်ပုံကိုအသုံးြပပီး က ်ုပ် 
မတ်ိေဆအွား မဟတ်ုမမှန် စွပ်စဲွေြပာဆိြုခင်း၊ Post တင်ြခင်း၊ ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေအာင် 
ြပလုပ်ြခင်းတုိ ေဆာင်ရက် ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း Moe Moe Soe Soe အေကာင့်ပိုင်ရှင်ှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေသာ်ဇင်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေသာ်ဇင်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲဟိန်းေအာင်(LL.B)ဦးရဲဟိန်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၆၀၇) (၃၁-၇-၂၀၁၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၆၀၇) (၃၁-၇-၂၀၁၂)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီ၊ ၃၆လမ်း၊ (ေအာက်)၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီ၊ ၃၆လမ်း၊ (ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အလက(၁) ဒဂုံ၊ စတုတ တန်း 

(A)မှ အဖ ဦးဝင်းကိုကိုှင့် အမိ 

ေဒ သန်းသန်းမိုးတို၏    သား 

ေမာင်စစ်ဘုန်းြပည့်လ ံအား ေမာင်စစ် 

ဘုန်း ြပည့ ်သ န်ဟု   အမည် 

ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။ 

ေမာင်စစ်ဘုန်းြပည့်သ န်ေမာင်စစ်ဘုန်းြပည့်သ န်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်   အေရှပိုင်းတက သိုလ် 

ပထဝီဝင်ဌာနမှ  နည်းြပ  မေဆွဇင် 

ထွန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးွန်  

မင်းေအာင်[၁၂/သခန(ိုင်)၀၁၆၆၂၉]

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ပန်းတန်ဖုိးနည်းအိမ်ရာ အပုိင်း(၁)၊ 

တိုက်(၂၇)၊ အခန်း(၃၀၃)၊ အမည်ေပါက် ဦးေရ တင် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၈၅၄၃] 
မှာ ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်၍ သမီးအရင်းြဖစ်သ ူေဒ သ ာေအာင်[၁၂/အလန(ိုင်) 
၀၃၉၀၀၁] မှ တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ  Owner Book မူရင်းစာအုပ်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် 
ေသစာရင်းမိတ ၊ တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ  တင်ြပလာပါသြဖင့်  Owner Book 
ထုတ်ေပးြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
တင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်မူ 
Owner Book စာအပ်ုေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  န်ကားေရးမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  န်ကားေရးမှးုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၅၆/က)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်သည် ဦးသန်ိးလတ် (B/RGN-၀၂၅၀၆၇] အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အမှတ် (၇၅၆/က)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ် ဟေုခ တွင်ေသာ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု၎င်းအမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သ ူေဒ မာလာမင်း [၉/မရတ(ိုင်)၀၁၉၈၀၂] မှ 

မိမိသာလ င် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ သီရိအိ ာေကျာ်[၁၂/ပမန(ဧည့်)၀၀၀၄၀၁]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍  အေရာင်းအဝယ်အား 

ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄) 

ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမ ဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမ ဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆



ဇူလိုင်   ၇၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပလုသွဲယ်လမ်း၊ အမှတ်(၅/၁၉၈)

ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအးမင်းေကျာ် [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၄၀၁၂] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်-

 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းရပ်ကွက်၊ စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂) (၄)လ ာ၊ ေြခရင်းဘက်အခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၆၀)ရိှ တုိက်ခန်းကုိ 

စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူေဒ သက်မိုးစ ံ[၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၆၆၄၆၂]မှ 

တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခလံျက် တိက်ုခန်းအပါအဝင် 

တိုက်ခန်းှင့််ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်သေဘာတူသည့်အေလျာက ်

ေရာင်းချေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ

တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူကန်ကွက်မည့်သ ူမည်သူမဆို 

ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများတင်ြပ၍ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကညာသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက် 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးတိုင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးထက်ေဇဟိန်း (LL.B)ဦးထက်ေဇဟိန်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၇၁၃)

အခန်း(၂၁၀၄)၊ အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၂)၊အခန်း(၂၁၀၄)၊ အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၂)၊

ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၃၄၁၄၄၄ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၃၄၁၄၄၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  လှည်းကူးမိနယ်၊   မိမရပ်ကွက်၊ 

၈/၃ တိုးချဲတပင်ေရ ထီး၊ ြဖတ်လမ်း(၁)၊ အကွက်ငယ်အမှတ ် (၂၀၃)  

အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ နီနီအုန်း 

ထံမှ အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး ယခု လက်ဝယ ်

ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေနထက်ေအာင်မှ ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းရာတွင် 

ဦးသန်းဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၄၄၃၂]မှ စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 

၎င်း ခံှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ 

ဦးသန်းဦးထံသို   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  အ ပ်အရှင်း   

ကန်ကွက်သူများမရှိက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၄၄၃၂]ဦးသန်းဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၄၄၃၂]

Ph-09- 755793773Ph-09- 755793773

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၅၁၀/က)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ် 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် ဦးသိန်းေရ  (NTI-၀၄၂၅၀၄) 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ၊ ယခစုာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ဦးေကျာ်ေကျာ်ခိင်ု [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၉၅၂၉]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု
ဦးွန်တိုး [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၂၈၈၁၃]မှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ဤေြမကွက်ှင့ ်
ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ   (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာေအာင်(ခ)ဂျာေတာင်ေဒ ဥမ ာေအာင်(ခ)ဂျာေတာင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၆၂၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၆၂၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၄၁၄၈၁ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၄၁၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဟသံာဝတလီမ်း၊ 

ဟံသာဝတီအိမ်ရာအတွင်းရှိ တိုက်အမှတ်(B-2)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၆၇၆)၊ စတရုန်းေပရိှ ေရမီးအြပည့အ်စု ံလေူနတိက်ုခန်းှင့် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုသ ူေဒ ခင်ြမေဌး 

[၅/ကလဝ(ိုင်)၀၀၂၈၆၇]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်း 

လာရာ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုး 

သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၁၁၄၂

ဓမ ပူဇာ  းေဆာ်လ ာဓမ ပူဇာ  းေဆာ်လ ာ
အင်းစိန်မိနယ်၊  မင်းဓမ ကုန်းေတာ်၊ 

ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမနု ိပ်ုပွားေတာ် 

ြမတ်ကီး(ေကျာက်ေတာ်ကီးဘရုား)၊ ဓမ ရက ိတ 

ဓမ ာုံေတာ်ကီးတွင် ဝါတွင်းကာလ လြပည့်/

လကွယ်၊ ဥပဒ်ုေနတိင်ုးတွင် ေဒါက်တာဣ သာရ 

(ဦးစကာဝဠာ)  ဆရာေတာ်အရှင်သူြမတ်မ ှ

နိဗ ာန်ေရာက်ေကာင်း  တရားေကာင်းများကို 

ေဟာကား န်ကားြပသ ဆုံးမသွားမည်ြဖစ ်

ပါ၍ ရပ်နီး/ရပ်ေဝးမှ မည်သမူဆိ ုတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ကပါရန် နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်၍   းေဆာ် 

အပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၇၇၉၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၇၇၉၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ ဒဂံုအေရှ 

မိနယ်၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ် ီ(S/OKA-080071) အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမအား 

အမည်ေပါက် ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ(S/OKA-080071) (မိခင်)သည် (၁၆-၄-၂၀၁၉) ရက်တွင် 

လည်း ေကာင်း၊ (ဖခင်) ဦးစံဝင်းသည် (၁၂-၆-၂၀၁၇)ရက်တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန် 

ကသြဖင့ ်သမီးြဖစ်သ ူေဒ ြမတ်မိုးသ ူ[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၅၅၉၆]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 

သမီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ (၂)ေစာင်၊ မိခင်၊ ဖခင်တုိ၏ 

ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်တုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား    ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ   (၂)ထပ်အုတ်တိုက်(၁)လုံးရှိပီး 

ေလ ာက်ထားသူကိုယ်တိုင ်  ေနထိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ြမတ်မိုးသူမ ှဂရန်မူရင်း 

တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃)ဟု 

ေခ တွင်တည်ရှိေသာ The G.E.M.S Garden Condominium ၏ တိုက်ခန်း 
အမှတ် (07-04)၊ တိက်ုနပံါတ် (G-3)၊ ဧရယိာ (၈၉၇)စတရုန်းေပအကျယ်အဝန်းရိှ 
ကွန်ဒိုမီနီယမ်တိုက်ခန်းှင့် တိုက်ခန်းအတွင်းရှိ စွဲကပ်ပစ ည်းများအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ စ ာခုိင် 
[၉/မရမ(ိုင်)၀၄၁၅၃၄]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ေကခုိင်ေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၄၅၉၉၅]က အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ တရားဝင် ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နီနီထွန်း (LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.L)ေဒ နီနီထွန်း (LL.B, LL.M, D.B.L, D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၀၀)

အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၂၃၈၅၅၊ ၀၉- ၇၇၇၂၂၀၀၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၉၅၅၂၃၈၅၅၊ ၀၉- ၇၇၇၂၂၀၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၄၉၊ ဆယ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ 

ဦးလှချိ (MMN-၀၂၉၁၄၆) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အဆက်စပ်စာချပ် 

များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိ 

ြပသ ူဦးခင်ေမာင်ေအး [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၃၃၇၂၉] (YKN-၀၁၂၆၃၀)ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 

ြပလုပ်သည့်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်  စပ်ဆိုင်သူအားလုံး  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့် 

အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B, D.I.L)ေဒ ေဆွေဆွသန်း (LL.B, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၇၀)

အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ အမှတ်-၂၈၀/၈၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 

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

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈

သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ကိုေဇယျာထွန်း မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၁၃၁၂] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်
က န်မ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည ်ထိုင်းိုင်ငံမ ှထုတ်လုပ်ေသာ အလှအပ လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများှင့ ်ြဖည့်စွက ်

ဓာတ်စာကုန်ပစ ည်းများအား လက်လီ/လက်ကား ြဖန်ချေိရာင်းချလုပ်ကိုင်ေနသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းမှလွဲ၍ 
မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမ ှလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါ။ ယခုအခါတွင် က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူကိုေဇယျာထွန်း၏ (Zayar 
Tun) Facebook account  အေကာင့်မှ ဓာတ်ပုံတချိကို မသမာသူများမ ှရယူသုံးစွဲပီး လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာ Online 
ေပ တွင် ေငွေချးလုပ်ငန်း ေခါင်းစ်ြဖင့် Page တစ်ခုြပလုပ်၍ ေငွေကးှင့်ပတ်သက်သည့ ် လုပ်ငန်းတချိတွင ် သုံးစွဲပီး 
အများြပည်သူယုံကည်လာေအာင်ေြပာဆို၍ ေငွေကးများ ရယူခဲ့ြခင်းကိ ုသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုကိစ ရပ်များသည ်က န်မ၏ 
မိတ်ေဆွှင့် လံုးဝပတ်သက်ြခင်းမရိှပါ။ ထုိေကာင့် ၎င်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာေငွေကးကိစ အဝဝကုိလည်း 
က န်မ၏မတ်ိေဆမှွ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည် မဟတ်ုေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ြဖစ်ေပ လာေသာကစိ အဝဝသည် 
မိမိတို၏တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယခုကဲ့သို မသမာေသာ လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်သူများကိုလည်း စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်၍ 
ဥပေဒေကာင်းအရ ထထိေိရာက်ေရာက် အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုသက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကိုေဇယျာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကိုေဇယျာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ြမမ  (LL.B)ေဒ ြမမ  (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၃၈)
အမှတ်(၇)၊ စိတ သုခလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ Ph: 09-401601797, 09-795559584အမှတ်(၇)၊ စိတ သုခလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ Ph: 09-401601797, 09-795559584

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်(၈၃)၊ 

(၄)လ ာ၊ (ေဟာင်ေကာင်တုိက်ခန်း)(ညာဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂  x ၅၀)ရိှ 
ေရမီးစုံတိုက်ခန်းအပါအဝင ်    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား    ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူ
ေဒ ြမေအး [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၈၅၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ဦးေအာင်ကိုကိ ု[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၃၁၀]ှင့် ဦးဟန်ညီညီ [၁၂/လမတ(ဧည့်) 
၀၀၀၇၂၆]တိုမှ (၃-၇-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် “ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင ်
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးြပည်သာေကျာ်မီ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးြပည်သာေကျာ်မ ီ
 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၁၅၈၃၅ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) စ်-၁၅၈၃၅
 (LL.B, Dip In CA, Dip In IT) (LL.B, Dip In CA, Dip In IT)
 အမှတ်(၇၅)၊ ပထမထပ်၊ (၄၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၇၅)၊ ပထမထပ်၊ (၄၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊  
 ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၇၄၀၄ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၄၇၄၀၄

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၄၀၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၄၀
ဦးကည်ထွန်း            -----------------        ေလ ာက်ထားသူ ေလ ာက်ထားသူ

မဂ  လွန်းေကျးရာ၊  သန်လျင်မိေန  ဦးကည်ထွန်းမဂ  လွန်းေကျးရာ၊  သန်လျင်မိေန  ဦးကည်ထွန်းက  ကွယ်လွန်သူ 
ဦးထွန်းရ၏ီသားြဖစ်သည်ဟ၍ူ မဂ  လွန်းေကျးရာ၊ သန်လျင်မိမဂ  လွန်းေကျးရာ၊ သန်လျင်မိေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူ
ဦးထွန်းရီဦးထွန်းရ ီကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် 
အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်ရလုိေကာင်း ဤံုး၌ေလ ာက်ထား 
သည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးထွန်းရီ ဦးထွန်းရီ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန် 
ရိှသူဟူသမ တုိသည် ဤံုးသုိ  ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၂၀)ရက် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ(၂၀)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိ 
လဆတ်ု ၂၀ ရက်)တွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်ထားသ ူ
ဦးကည်ထွန်းဦးကည်ထွန်း၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့၊် မသင့သ်ည်ကိ ု
စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၆)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (သန်းေဇာ်ဦး) (သန်းေဇာ်ဦး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉/၇-ခ၊ ေြမအမျိးအစား-ဘီ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၁၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၉/၇-ခ၊ ေြမအမျိးအစား-ဘီ 
(အိမ်ရာေြမ)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ (၀.၀၄၇)ဧကရှိ ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၃၅)၊ ကင်ပွန်း ခံလမ်း၊ (အိမ်ရာေြမ)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ (၀.၀၄၇)ဧကရှိ ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၃၅)၊ ကင်ပွန်း ခံလမ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်ရှိ အိမ်ှင့်ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-၁၀-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်ရှ ိအိမ်ှင့်ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 အထက်အမည်ပါ အိမ်ှင့်ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးသိန်းစိုး [၁၄/

ဖပန(ိုင်)၀၉၁၇၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း- ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း- ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ 
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အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉- ၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉- ၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၁၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၂၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၁၁)၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၆x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၆၃)ဧက၊ ေဒ ဝင်းကည် (ISN-၀၉၂၄၅၄) အမည်ေပါက်အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၆x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၆၃)ဧက၊ ေဒ ဝင်းကည ်(ISN-၀၉၂၄၅၄) အမည်ေပါက်

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၉၁၁)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ(်၉၁၁)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ 
၄၂-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍- ၄၂-ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍- 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 အထက်အမည်ပါ အိမ်ှင့်ေြမကွက် ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချသ ူဦးရဲရာဇာေအာင ်[၁၄/ကလန(ိုင)်၀၇၇၉၅၈]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-၃၅H၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ဗိုလ်စိန်မှန်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်၃၅H၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ဗိုလ်စိန်မှန်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၀)၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၄၀)၊ ဧရိယာ-၈၀၀ စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၁၇)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၄၀)၊ ဧရိယာ-၈၀၀ စတုရန်းေပ၊ ေြမကွက်လိပ်စာ-အမှတ်(၁၇)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ 

ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍- ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ရှ ိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍- 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ေြမဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ စစီလွီင် [၆/မအရ(ိင်ု)၀၃၁၄၃၃]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ  လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က န်မ၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူမတင်ဇာမွန် မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၀/ခဆန(ိင်ု)၀၉၄၅၆၀] ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က န်မ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည ်ထိုင်းိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ေသာ အလှအပ လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများှင့ ်ြဖည့်စွက်ဓာတ်စာ 

ကန်ုပစ ည်းများအား လက်လ/ီလက်ကား ြဖန်ချေိရာင်းချလပ်ုကိင်ုေနသတူစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ထိလုပ်ုငန်းမှ လဲွ၍ မည်သည့လ်ပ်ုငန်းကိမှု 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါ။ ယခုအခါတွင် က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ မတင်ဇာမွန်၏ (A Mon) (Ma Mon) Facebook account  

အေကာင့်မှ ဓာတ်ပုံတချိကို  မသမာသူများမှ ရယူသုံးစွဲပီး လူမ ကွန်ရက် စာမျက်ှာ Online ေပ တွင် ေငွေချးလုပ်ငန်း ေခါင်းစ်ြဖင့် 

Page  တစ်ခုြပလုပ်၍ ေငွေကးှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတချိတွင် သံုးစဲွပီး အများြပည်သူ ယံုကည်လာေအာင်ေြပာဆုိ၍ ေငွေကးများ 

ရယူခဲ့ြခင်းကိ ုသိရှိခဲ့ရပါသည်၊၊ ထိုကိစ ရပ်များသည ်က န်မ၏ မိတ်ေဆွှင့် လုံးဝပတ်သက်ြခင်းမရှိပါ။ ထိုေကာင့ ်၎င်းလုပ်ငန်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ ေငွေကးကိစ အဝဝကုိလည်း က န်မ၏မိတ်ေဆွမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း၊ 

ေနာက်ေနာင် ြဖစ်ေပ လာေသာကိစ အဝဝသည် မိမိတုိ၏တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်းှင့် ယခုကဲ့သို မသမာေသာလုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင် 

သမူျားကိလုည်း စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ု၍ ဥပေဒေကာင်းအရ ထထိေိရာက်ေရာက် အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုသက်ဆိင်ုသ ူ

များှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

မတင်ဇာမွန်၏ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရမတင်ဇာမွန်၏ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ

ေဒ ြမမ (LL.B)ေဒ ြမမ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၇၃၈)

အမှတ်(၇)၊ စိတ သုခလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်(၇)၊ စိတ သုခလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

Ph: 09- 401601797, 09-795559584Ph: 09- 401601797, 09-795559584

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် -၄၀၀၊ ွယ်နီ(၁၀)လမ်း၊ င-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-င၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၀၊ ဧရိယာ 
(ဝ.ဝ၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင်  ေဒ ခင်က [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၁၁၅၀၂] အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ 
မဘိများကွယ်လွန်သြဖင့်  သမီး(၆)ဦးြဖစ်သည့် ေဒ မူမူလ  င် [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၂၃၁၄၃]+၅ 
တုိမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပီး  တရားဝင်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခလံျက် အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန်  ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားမှလည်း ဝယ်ယရူန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  
ဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဖိးဖိးြမင့် (LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)
အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း” 
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်(၈)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၉၅)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x 
၆၀')ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် ရန်ကုန်မိ 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သ ူေဒ ရရီ ီ
ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၁၆၄၉] မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်း၍  ြပန်လည်        
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမိုးဇက်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၈၇၈၅၅]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ်(ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခိုင်လုံ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
သူမရိှပါက က ု်ပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် (LL.B, D.B.L)ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်(LL.B, D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၃၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၃၀)

အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅၊ ၀၉-၄၅၂၄၁၆၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅၊ ၀၉-၄၅၂၄၁၆၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-

စက်မ ဇုန် (အေသးစား)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်စက်မ ဇုန်(၁၄၄)၊ ေတာင်ခွင် 
မင်းကီးလမ်းှင့် ဝက်မစွတ်ဝန်ေထာက်လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၇)၊ 
ဧရိယာ (၀.၂၀၆)ဧက၊ (၉၀၀၀) စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ (ပါမစ်)ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဂိုေဒါင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးသန်းလွင် [၇/ညလပ(ိင်ု)၀၉၁၁၂၀]အမည်ြဖင့် မှတ်သား 
တည်ရှိ၍ ၎င်းထံမ ှအေရာင်းအဝယ ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ 
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်ှင်းွယ် 
[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၁၃၃၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန်(စရန်ေင)ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိ ု
ပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆ(ွ၂)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၁)၊ (၅)ထပ်တိက်ုမှ (၄)လ ာ၊ အခန်းအမှတ် 

4-B၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅x၅၀)ေပရှိ လူေနထိုင်ရန် အသင့်ရှိေသာ BCC ကျပီး ေရ/မီးအစုံပါ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း။

 အထက်ပါ တိက်ုခန်းအား အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူဦးရလဲင်းထိက်ု [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၈၄၂၆၄]
သည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖစ်သြဖင့ ်၎င်း၏မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအမေီအးေအးသန်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၅၄၀၂]မှ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအား 
မမိသိာ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ အိစုမွန်က ဝယ်ယူရာ တုိက်ခန်းေရာင်းဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား (စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများ)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ပီးဆုံးသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၀၈၁၁၇၇၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉- ၇၆၀၈၁၁၇၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဏ(၁၄)ရပ်ကွက်၊ လေူနရပ်ကွက်ေြမတိင်ုး 

(၄၀)၊ အမှတ်(၁၈၉/ခ)၊ အလျား (၆၀)ေပ x အနံ (၂၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်တစ်ထပ် 
အိမ်အား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ေစာယ် [၁၁/ရသတ(ိုင်)၀၂၇၃၄၈]မှ ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိရုာ က န်မေဒ ဇင်မာေအး 
ြမင့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၆၀၈၅]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပးီြဖစ်ပါသည။် ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက် 
လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်မာေအးြမင့်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၆၀၈၅]ေဒ ဇင်မာေအးြမင့[်၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၆၀၈၅]
 ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၀၁၁၆၆ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၀၁၁၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက  ်

အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၉)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၈၃)ဧကရိှ 
ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေဒ ခင်ခင်လှ 
[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၅၀၂၀]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်  အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ေစာလယ်မူး [၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၆၆၄၈၀] ေစာလယ်မူး [၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၆၆၄၈၀] 
ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၃၈၅၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၃၈၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သရီေိဇယျာ(၁၉)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၉၄/က+ခ)၊ ေြမညီထပ(်ထပ်ခိုးပါ)(ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ် 

အဝန်းေပ(၁၉x၅၄)ရှ ိတိက်ုခန်း အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်

ခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးခင်ေမာင်ေအး(ကန်ထိက်ုတာ)[၁၂/တမန 

(ိုင်)၀၅၇၂၁၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ဇင်လတ ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၆၈၃၁၀]ကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

အေထာက်အထားမရူင်းစာရက်စာတမ်းများ ယေူဆာင်၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း  က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။  သတ်မှတ် 

ရက်ြပည့်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ တင်သွယ်သွယ်ေဌး(LL.B, D.B.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၆၀)

တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄၀၆)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:-09-455753702သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:-09-455753702

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံးေတာ်ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၇၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၇

ေဒ ခင်လ  င်            ှင့်               ေဒ အုံးကိင် ပါ(၉)

တရားလို                            တရားပိင်များ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဖူးကီးေကျးရာေန ဦးသန်းစိုးေအာင် 

(ဘ)ဦးထန်ိသီး(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ သေိစရမည်။ သင့အ်ား တရားလိေုဒ ခင်လ  င် 

က အေမွပုံပစ ည်း စီမံခန်ခွဲေပးေစလိုမ ှင့်  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ၊ (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ်(၁၄)ရက်) 

မွန်းမတည့်မ ီ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါရက်တွင ်သင် 

မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့ ်

မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချ 

တင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတ ူယူေဆာင် 

လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်လိုက် 

ရမည်။ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၅)ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                  (ခင်ေဆွသင်း)(ခင်ေဆွသင်း)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

               ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံး               ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ၇-လမ်း၊ အမှတ်-၇၉ 

ဟုေခ တွင်သည့် (၁)ခန်းတွဲ(၈)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦမှ ေပ(၂၅x၅၀)
အကျယ်အဝန်းရှိ  ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ)တိုက်ခန်းှင့်  ေရ၊ မီး အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုအေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်းကင်း 
ရှင်းေကာင်း၊ မမိလိက်ဝယ်ထား ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ တင်တင်ွဲ[၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၀၆၉၅၈]က က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။    ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက                
ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အည ီ  
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ ရဲေဘာ်(၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(ဇ/၅၂)ဟုေခ တွင်သည့် (၁၇'x၄၀')အကျယ်ရိှ ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ေဒ ေမေသွး[၁၂/အစန(ိင်ု)၂၂၅၃၃၈] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ် 

စိုးိုင်[၅/ယမပ(ိုင်)၀၅၀၁၀၂]ှင့် က န်မ ေဒ ခင်မိမိလ  င[်၁၄/ကကထ(ိုင်)၁၁၆ 

၇၈၁]တုိမှ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ထက်ေကျာ် 

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ  ပီးဆုံးသည်အထ၊ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်စုိးုိင် [၅/ယမပ(ုိင်)၀၅၀၁၀၂]     ေဒ သိန်းသိန်းခိုင်ဦးေကျာ်စုိးုိင် [၅/ယမပ(ုိင်)၀၅၀၁၀၂]     ေဒ သိန်းသိန်းခိုင်

ေဒ ခင်မိမိလ  င် [၁၄/ကကထ(ုိင်)၁၁၆၇၈၁]    LL.B (အထက်တန်းေရှေန) ေဒ ခင်မိမိလ  င် [၁၄/ကကထ(ုိင်)၁၁၆၇၈၁]    LL.B (အထက်တန်းေရှေန) 

                                                                 (စ်-၂၂၁၁၉)                                                                 (စ်-၂၂၁၁၉)

    Ph:09-250086453    Ph:09-250086453

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၅၆)၊ မင်းရေဲကျာ်စွာ (၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁၃)၊ ေြမအကျယ်(၄၀ေပx၆၀ေပ)
ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုအပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
ဦးနန်းေဝေအာင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၂၅၉၅]ထံသို က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ဤသတင်းစာေကညာချက်ပါရှိပီး(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက် 
အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြပသ၍ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်  
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်ေအာင် (LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်ေအာင် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အခန်း (၅၀၁၀)၊ ြမခွာညိကွန်ဒို (ဝါဝါဝင်း)၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊အခန်း (၅၀၁၀)၊ ြမခွာညိကွန်ဒို (ဝါဝါဝင်း)၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၀၂၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၀၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ 

ြမင်သာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၃/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ 
ေဒ စိန်ပွင့်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းတိုှင့်ဆက်စပ ်
ပတ်သက်လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုယခုတရားဝင်လက်ရှ ိ
ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ေသာ ေဒ ဝါဝါခင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၃၀၁၇]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း 
ပုိင်ဆုိင်ေကာငး်ှင့် လွတ်လပ်စာွ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူထံသုိ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် စကား 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ် ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ--လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ--

ေဒ ေနြခည်ဦး (LL.B)၊ (စ်-၄၆၂၈၁)ေဒ ေနြခည်ဦး (LL.B)၊ (စ်-၄၆၂၈၁)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
                    ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၅၂၆                    ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၅၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ စက်မ လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ဇ/၃၂)တွင် တည်ရှိေသာ 

ေြမကွက်အမှတ် (၃၇၅က) (၃၇၅ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ၊ (ဝ.ဝ၂၇)ဧကရှိ ေဒါက်တာတင့်စိုးဝင်း 
အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန်ထွက်ရိှထားေသာ ေြမကွက်များှင့်  ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုး 
တိုကို အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များအား လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ေဒါက်တာတင့်စိုးဝင်း [၅/ကလန(ိုင်)၀၀၄၇၆၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအးဝင်းိုင်က ဝယ်ယူရာ 
ေြမှင့် အိမ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား  (စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ)ှင့်တကွ 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ပီးဆုံးသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၈၉)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ ဗိုလ်ကီးမင်းမင်းစိုးအမည်ေပါက ်ပါမစ်ေြမအမျိးအစားှင့ ်ယင်းေြမကွက်တွင်ေဆာက်
လုပ်ထားသည့်(၂)ထပ်တိုက်အိမ်တို၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း။

အထက်ပါ ေြမှင့်အိမ်အားပါမစ ်အမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ၍  တရားဝင်လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၅၃၀၃၃]ထတွံင် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးထွန်းထွန်းေအာင်မှ ဝယ်ယူရာ ေြမှင့်အိမ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လိသုမူျားရိှပါက ဤေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား  (စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများ)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ပီးဆုံးသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလ 

မိနယ်၊ ရခိုင်ေချာင်ရာ အထက် 

တန်းေကျာင်း Grade (1) တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ မယွန်း 

ဖူးငယ်၏  မိဘအမည်မှန်မှာ 

ဦးသိန်း-  ေဒ ေအးသန်း ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်- 

၁၂၇၉ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ 
ရှိေသာ ဦးစံသိန်းအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ကို ဦးတင်ထွန်းမှ 
အေရာင်းအဝယ် ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
၎င်းထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
အချိကို ေပးပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက ်
လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
မူရင်းအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို     
ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးေအးမာ ဦးသာြမင့် (စ်-၁၀၁၉၁) ေဒ ေအးေအးမာ ဦးသာြမင့ ်(စ်-၁၀၁၉၁)
  အထက်တန်းေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
  အမှတ်(၅၇၆)၊ ေရ လ ီ(၆)လမ်း၊ ၈၁-ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၅၇၆)၊ ေရ လ ီ(၆)လမ်း၊ ၈၁-ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၂၈၁၅၈  ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၄၂၈၁၅၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂)၊ ကျန်စစ်သား 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၂) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၆၀x၈၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်း 

ေြမေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ ဦးထွန်းမင်း [၇/ကကန(ိုင်)၀၂၆၅၁၂]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွြဖစ်သ ူဦးရလွဲင်ဦးက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-တင်ြပလ ဲအပ်ချက်အရ-

NAY THU YEIN LAW FIRMNAY THU YEIN LAW FIRM

 U Aung Thu Yein Tun Daw Than Dar Aung U Aung Thu Yein Tun Daw Than Dar Aung

 Supreme Court Advocate (9716) Supreme Court Advocate (17421) Supreme Court Advocate (9716) Supreme Court Advocate (17421)

 Daw Aye Mya Nwe U Bo Bo Htun Daw Aye Aye Cho Daw Aye Mya Nwe U Bo Bo Htun Daw Aye Aye Cho

 Higher Grade Pleader (41751) Higher Grade Pleader (48016) Higher Grade Pleader (45322) Higher Grade Pleader (41751) Higher Grade Pleader (48016) Higher Grade Pleader (45322)

 U Pyae Phyo Thu Daw Su Hlaing Phyo Daw Htet Htet Han U Pyae Phyo Thu Daw Su Hlaing Phyo Daw Htet Htet Han

 Higher Grade Pleader (49472) Higher Grade Pleader (54201) Higher Grade Pleader (54900) Higher Grade Pleader (49472) Higher Grade Pleader (54201) Higher Grade Pleader (54900)

Off; No .287 (A), Kyae Hmone Street, (6) Quarter, Dagon (East) Township, Yangon.Off; No .287 (A), Kyae Hmone Street, (6) Quarter, Dagon (East) Township, Yangon.

Phone; 09- 443044644, 09- 421018528Phone; 09- 443044644, 09- 421018528

Email- naythuyeinlawfirm@gmail.comEmail- naythuyeinlawfirm@gmail.com

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းှင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းှင့်

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 

ပင်လုံလမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန ေဒ ခင်ြမင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၄၄၃၀]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခင်ြမင့်သည် ၎င်း၏သမီး ေဒ ဥမ ာသိန်း [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၆ 

၉၆၉]အား ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 

ပင်လုလံမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၈/က/ခ)ရိှ ေပ(၅၀x၅၀)ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက် 

ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးအြပင် အိမ်အမှတ် (၉/က/ခ)ရှိ 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ လူေန 

ဆိုင်ခန်းများှင့် ယင်းတိုှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ုံးကိစ ရပ်များအားလုံး၊ 

ယင်းလူေနအိမ်များ၊ ဆိုင်ခန်းများတွင် လူေနထိုင်ြခင်း၊ အသုံးြပြခင်း၊  

တည်ခင်းေရာင်းချြခင်း၊  ဝင်ထွက်သွားလာြခင်း၊ တစ်ဆင့်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှေပးကမ်း၊ ငှားရမ်းြခင်း အစရှိသည့်ကိစ ရပ်များကိ ု 

သက်ဆိုင်ရာ ုံးဌာနအသီးသီးတွင ်တရားဝင်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

အတွက် (၁၁-၁-၂၀၂၂)ရက်စဲွြဖင့် ရန်ကုန်မိ၌ ိုတီပဗ လစ်ေရှတွင ်

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ(SP)၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၂၄၃၆/၁/၂၀၂၂)

ြဖင့ ်လ ဲအပ်ေပးခဲြ့ခင်းအား ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးလိက်ုပါသည်။

ေဖာ်ြပပါ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာကို ုပ်သိမ်းပီးချနိ်မှစ၍ 

လပ်ုေဆာင်ထားမ များအားလုံးမှာ ဥပေဒှင့မ်ည၊ီ အကျိးသက်ေရာက်မ  

မရိှပါေကာင်းှင့ ်ြပလပ်ုသမူျား၏တာဝန်သာြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ခင်ြမင့မှ် 

လည်း ၎င်းှင့်သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့သည့်အတွက် တာဝန်ယေူြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းဟန်(LL.B, DBL)ဦးသိန်းဟန်(LL.B, DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၃၁)

 ေဒ အိေရ စင်(LL.B, DBL, DIL) ဦးရမဲျိးမင်းေကျာ်(LL.B, DBL, DIL) ေဒ အိေရ စင်(LL.B, DBL, DIL) ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ်(LL.B, DBL, DIL)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၁၆၇၁၇) (စ်-၄၈၈၂၁) (စ်-၁၆၇၁၇) (စ်-၄၈၈၂၁)

ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပ(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၉-က) ဟု ေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့် ယင်းအိမ်တည်ရှိရာ (အလျား 

၁၂ေပxအနံ ၆၇ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့် အားလုံးကို 

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက်ေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုထတ်ုေဖာ်ဝန်ခသံ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ ်

ေအာင်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပါသည်။

ထိုအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ု၍ လက်ေရာက်ဝယ်ယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့် LL.B,DBLေဒ ေအးေအးြမင့ ်LL.B,DBL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၇၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၇၂၈)

အမှတ်-၉၅(ခ)၊ အခန်း(၅/ဘီ)၊ ပ မထပ်၊ (95) Residenceအမှတ်-၉၅(ခ)၊ အခန်း(၅/ဘီ)၊ ပ မထပ်၊ (95) Residence

ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၉၁၄၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၉၁၄၁

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၈၄)၊ (အလျား ၂၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)၊  

(၁၂၀၀) စတရုန်းေပ အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၇)ရပ်ကွက်၊  ရာဇာဓိရာဇ်(၂၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၄) ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍  
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ဇိုရာဘီဘီ (L/RGN-၀၄၃၆၀၄) အမည်ေပါက်ပီး၊ 
ေရာင်းသူ ဦးှင်းေမာင် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၆၇၁၄] မှ အဆက်စပ် စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက် ရရိှထားေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်ကိကုိ ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၉၀၁၉] မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက  
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ  က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ဒီကရီကို အတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် ဒီကရီကိ ုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် 
အေကာင်းကားစာ အေကာင်းကားစာ 

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၇ ခုှစ် တရားမကီးမ အမှတ်-၆၀၅ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၇ ခုှစ် တရားမကီးမ အမှတ်-၆၀၅ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၃၀၂၀၂၂ ခုှစ် တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၃၀
 ေဒ စန်းစန်းြမင့်  ှင့် ၁။ ေဒ ခင်သင်းေဆွ
 (အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်   ၂။ ေဒ ေအးမင်းြမတ်
 ဦးခင်ေမာင်ေအး)   ၃။ ဦးြမေသာင်း
 (တရားိုင်)   (တရား ံးများ)(တရားိုင်)   (တရား ံးများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက ်
ရပ်ကွက်၊ သဂ  ဟလမ်း၊ အမှတ် ၂၅(ပထမထပ်)ေန တရား ံးများြဖစ်ကေသာ 
၁။ ေဒ ခင်သင်းေဆွ၊ ၂။ ေဒ ေအးမင်းြမတ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)တို 
သိေစရမည်။

၂၀၁၇ ခုှစ်၊  တရားမကီးမ အမှတ်-၆၀၅တွင်  ကျရှိသည့် ဒီကရီ 
အတည်ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကိုမထုတ်သင့ ်
ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရိှလ င် ေချဆုိရန် သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန 
(သုိမဟုတ်) အခွင့်ရကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၂၂)ရက် 
(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလြပည့်ေကျာ် ၁၀ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် 
ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (တင်ြမ)(တင်ြမ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၈)၊ (အလျား၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်ရှ ိပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေအာင် 

ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၈)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအမ်ိ၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ ရန်ကန်ုမိရာှင့ ်အိုးအမ်ိဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် ေြမချပါမစ်၌ ဦးေအာင်သိန်းထွန်း (MKA-၀၁၃၉၂၅) အမည်ေပါက်ပီး၊ ၎င်းထံမ ှေရာင်းသ ူေဒ ကည်ကည်သင်း [၁၂/

ရကန(ိုင်)၀၃၀၃၈၇]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲ 

ခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤပါမစ်ေြမှင့ ်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 

စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထကံန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်- ၁၅/တပင်ေရ ထီးရပ်၊ 
တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်ရှိ   ဒု-တပ်ကပ ်
တုတ်ေပါ (ကုိယ်ပုိင်အမှတ်၊ ၅၉၃၇၀၉) [၁၃/ 
ကဟန(ိင်ု)၀၀၁၃၈၀]၊ အဖအမည် ဦးအံုး 
သင်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ်- 
ပခ (င) ၃၂၃၆ အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ 
တရားဝင်အေမွခံဇနီးြဖစ်သူ ေဒ လှြမင့် 
[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၁၄၇၈] အဖအမည် 
ဦးေဌးေအာင်မှ တရားဝင်အေမွခံြဖစ  ်
ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ 
ေြမကွက်ဖုိးေပးသွင်းချလန်မိတ ၊ ဒ-ုတပ် 
ကပ်တုတ်ေပါ  ေသဆုံးြခင်းလက်မှတ ်
မတိ ၊ ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦပုမံျား 
တင်ြပပီး  ၎င်း၏အမည်ြဖင့်  ေြမငှား 
စာချပ်ချထားေပးပါရန်   ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန် ဒီကရီများ အေထာက် 
အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာ 
ချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့  ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 
ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေအာင်ြမတ်စံ ကုိယ်ပုိင်အထက်တန်း 

ေကျာင်း ေြမာက်ဥက လာ G-9မှ ဦးဝင်း 

လ  င်၏သား  ေမာင်ထွဋ်အာကာဖိးအား 

ယေနမှစ၍   ေမာင်ထူးန ေအာင်ဟု 

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။     ထူးန ေအာင်ထူးန ေအာင်

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၇၅၂၂၄][၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၇၅၂၂၄]

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်မင်းမင်း [၇/ဖမန 

(ိုင်)၂၂၁၃၆၈]၏     ြမန်မာိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်အမှတ် MC -071123 စာအပ်ု 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph-09-755639764Ph-09-755639764

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့မီးရထားြမန်မာ့မီးရထား

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၂၀၂၂ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၂၀၂၂ခုှစ ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်
၁။ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင ်

လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) စက်မ  

က မ်းကျင(်၄)စက်ြပင/် စက်ေမာင်း/ ယ ရားေမာင်း ရာထူး (၂၀)ေနရာအတွက် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါ 

သည်-

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသား (အမျိးသား)ြဖစ်ရမည်။

 ( ခ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်(၁၅-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန၌ အသက်(၃၅)ှစ် 

(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက (၄၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ) ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ) AGTI(MP,EC,EP) ရရှိသူြဖစ်ရမည်။

 ၂။ ကုိယ်ေရးေလ ာက်လ ာတွင် မိဘအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် 

များကို ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပေပးြခင်းှင့်အတ ူေအာက်ပါစာရက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ 

တင်ြပရမည-်

 (က) တစ်လအတွင်း ုိက်ကူးထားေသာ (၁" x ၁.၂၅")အရယ် ကာလာဓာတ်ပံု 

(၃)ပုံ၊(ေနာက်ေကျာတွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

အမှတ်ေရးသားရန)်။

 ( ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား 

မိတ ။

 ( ဂ) တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မတိ ှင့ ်အြခားစက်မ ဘာသာ 

ရပ်ဆုိင်ရာသင်ယူတတ်ေြမာက်ထားေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် 

အေထာက်အထားမိတ များ။

 (ဃ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက်       ေလ ာက်လ ာမတင်မီ               

ရက်သတ ှစ်ပတ်အတွင်း ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်အကျင့စ်ာရတိ  

ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ရဲတပ်ဖွဲေထာက်ခံချက ်

မရူင်းှင့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ပါက ဌာနအကီးအက၏ဲ ေထာက်ခခံျက် 

မူရင်း။

၃။ စာရက်စာတမ်းမြပည့်စုံေသာ ေလ ာက်လ ာများှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်

လွန်ေသာေလ ာက်လ ာများအား လက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။

၄။ ေလ ာက်လ ာတင်ြပြခင်းှင့် ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ယူြခင်းများကို     

(၂၂-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန  ၉:၃၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီအတွင်း ြမန်မာ့မီးရထား (ုံးချပ်) 

ေနြပည်ေတာ်၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပား(မရူင်း)၊ အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်ကတ်ြပား (မရူင်း)၊ ပညာအရည် 

အချင်းှင့်  ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်  အေထာက်အထား 

(မူရင်းများ)ှင့်အတူ လာေရာက်၍ ဆက်သွယ်ကရန ်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ ေရးေြဖစာေမးပဲွှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတုိအား ြမန်မာ့မီးရထား (ံုးချပ်) 

တည်ရှိရာ   ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီး၊   ပုဗ သီရိမိနယ်၊   ေနြပည်ေတာ်၌              

ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည-်

 (က) (၂၅-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန  နံနက်၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီ အထိ 

ေရးေြဖစာေမးပဲွ (အဂ  လပ်ိစာ၊ သခ  ျာ၊ အေထေွထဗွဟသုတု ေမးခွန်း 

လ ာ) အားေြဖဆိုြခင်း။

 ( ခ) (၂၆-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန(မွန်းလွဲပိုင်း)တွင် လူေတွစစ်ေဆးြခင်း။

၆။ ေရးေြဖ/လူေတွစစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်ပီးပါက ေရးချယ်ခံရသူများအား 

ဌာနက တိက်ုိက်ုဆက်သွယ် အေကာင်းကား သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေရးချယ် 

ခရံသမူျားသည် သက်ဆိင်ုရာ သင်တန်းများကိ ုတက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်း 

ပီးဆုံးပါက ရထားလမ်းြပြပင် ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းသုံး ေခတ်မီအဆင့်ြမင့ ်

Mechatronic စက်ယ ရားကီးများကို ထိန်းသိမ်းေမာင်းှင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိအြပင် ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ရာထူးတိုးြမင့ ်ခစံားခွင့ရိှ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာမ့ီးရထား(ုံးချပ်) ေနြပည်ေတာ်၊ တယ်လဖီန်ုးနပံါတ် 

၀၆၇-၇၇၁၀၈/၇၇၁၀၉သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇၂)၊ 

အင်းဝ(၅)လမ်း၊ (၄၀x၆၀)ေပ ေဒ သန်းသန်းဝင်း အမည်ေပါက်ေြမချပါမစ ်

ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ နန်းရီရီေအးထံမှ ေဒ အိမွန်တင်က (၁၀x၆၀) ေပ ဝယ်ယူထားပီး 

အဆိပုါေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိတိုအား ေရာင်းချလိေုကာင်း 

ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကည်ြပာကျင် [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၈၇ 

၃၃၃]မှ သေဘာတူသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိေပးေချ

ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့်ကန်ကွက်လုိပါက စာချပ်မူရင်းများြဖင့် (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သ ူ

မရိှပါက ဥပေဒအတိင်ုး အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဇယျာေအာင် (LL.B)ဦးေဇယျာေအာင် (LL.B)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၀၂၅)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၀၂၅)

၀၉-၇၆၃၇၇၄၃၈၀၊ ၀၉-၉၆၇၃၈၃၄၃၁၀၉-၇၆၃၇၇၄၃၈၀၊ ၀၉-၉၆၇၃၈၃၄၃၁

အမှတ်(၆၃)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၃)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၀/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၀၉)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၈၅)ဧက၊ ေြမကွက် 

တည်ေနရာအမှတ်-၂၀၉၊  ခင်းသာမိ 

ပတ်လမ်း၊ (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 

မိနယ်၊ ေဒ တင်တင်ွဲ (BSN/W-၁၈၅ 

၇၆၀) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ 

အား   အမည်ေပါက်   ေဒ တင်တင်ွဲ 

ကိယ်ုတိင်ုမှ ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ရန် ေလ ာက်ထားလာရာ 

ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင် SP 

ဦးဝင်းြမင့ ်မှ အပိင်ုေပး ေြမပုကံူးေလ ာက် 

ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဝင်းြမင့်အား 

လ ဲအပ်ထားေသာ SP မူရင်းှင့်အပုိင်ေပး

ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ အထားအသို 

မှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့သည်မှာ 

မှန်ကန်ပါေကာင်း ေဒ တင်တင်ွဲ၏ 

၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်စဲွပါ တရားုံးကျမ်းကျန်ိ 

လ ာတင်ြပလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ  အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်

နည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ ပေိတာက်ေရ ဝါရပ်ကွက်၊ ေကာေ့သာင်းမိေန 

ဦးထက်ထက်ပိုင် [၆/ကသန(ိုင်)၀၄၂၈၅၇]မှ ပိုင်ဆိုင်ေသာ              
“M.T-Shwe May May-1” ON-7303 (A) ဆတီင်ေရယာ်၏ Load 
Line Certificate (Original & Duplicate) စာရက်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်သုိ ဆက်သွယ်အေကာင်း 
ကားေပးပါရန-်

ဦးထက်ထက်ပိုင်ဦးထက်ထက်ပိုင်
ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၂၀၄၆၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၂၀၄၆၆၃

ပတ်စ်ပို ေပျာက်ဆုံးေကာင်းပတ်စ်ပို ေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေကျာ်မင်းသန်း [၇/

ပခန(ိင်ု)၃၃၃၅၉၇]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ် 

(ME 073798) မှာေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။         Ph: 09-440060320Ph: 09-440060320

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ၊ 

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ေန အဖ ဦးေဇာ် 
သက်ိုင်-မေအးေသာ်တာေငွ တို၏ 
သား ေမာင်ချမ်းငမ်ိးေဇာ် ၏ အမည်မှန် 
မှာ ေမာင်ခိုင်ေဇရာမင်းထက် ြဖစ်ပါ 
သည်။       ေမာင်ခိုင်ေဇရာမင်းထက်ေမာင်ခိုင်ေဇရာမင်းထက်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
DAW MI MI WAI အမည်ြဖင့ ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထတ်ုေပး 
ထားေသာ Release Order အမှတ် 
100192090240 (22-12-2021) 
မူရင်းှင့ ်    ယာ်စစ်ဓာတ်ပုံမူရင်း၊ 
Customs Statement  မူရင်းများ 
ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရိှ ပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph: 09- 965193270Ph: 09- 965193270



ဇူလိုင်   ၇၊    ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်သက်တမ်းအတွက်၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်သက်တမ်းအတွက်

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပဲွကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်းေရးချယ်တင်ေြမာက်ပဲွကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်း

(အသင်းသူ/ အသင်းသားများသိသာပါရန်)(အသင်းသူ/ အသင်းသားများသိသာပါရန)်
ြမန်မာိုင်ငံ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ၂၀၂၂ခုှစ်မှ ၂၀၂၄ ခုှစ် 

အထိ (၂)ှစ်သက်တမ်းအတွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည့် ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ် 
အမ ေဆာင် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် (စေနေန ) တွင် ကျင်းပ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ကျင်းပြပလုပ်မည့်ေနရာအား အသင်းုံးရှ ိေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင ်
ကပ်ထားေပးမည ်ြဖစ်ပါသည်။)

အလုပ်အမ ေဆာင်အြဖစ ်ဆ ြပလိုသူများှင့ ်မဲဆ ေပးလိုေသာ အသင်းဝင်များသည ်
သတ်မှတ်ချက်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုအသင်း၏ ေကာ်ြငာသင်ပန်ုးတွင် လာေရာက်ကည့်  
ိင်ုပီး အသင်းံုးခန်းတွင် ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၂၀)ရက် (ဗဒု ဟူးေန )၊ ညေန(၄)နာရေီနာက်ဆုံး 
ထား၍ အဆိုြပလ ာများ တင်သွင်းိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်   ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကို 
အသင်းဝင်များ တက်ေရာက်ကပါရန်လည်း ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

(ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ)(ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတ)ီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၄/၂၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၉/၂၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်(၁၂၉/၂)၊ မိုးေစွလမ်း၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ေဒ သန်းရီ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၂၄၄၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်  

ေဒ သန်းရီ(မိခင်)၊  ဦးေက (ဖခင်)ှင့်  ၎င်းတို၏ သားသမီး(၆)ဦးအနက်မှ သားြဖစ်သူ 

ဦးမင်းေအာင်(လပူျိကီး)ဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၁။ ေဒ စန်းစန်းလှ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၀၆၁၆၇]၊ 

၂။ ေဒ စန်းစန်းေဌး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၁၁၉]၊ ၃။ ဦးဝင်းေနာင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၁၀၈၆]၊ 

၄။ ေဒ လှယ်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၁၁၈]၊ ၅။ ဦးေကျာ်မင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၈၈၇၄]

တုိမှ အမည်ေပါက် ေဒ သန်းရီ သက်ရိှထင်ရှားရိှစ် (၂၀၁၈)ခုှစ်၊ ဘဏ်ေချးေြမပံုမူရင်းအထား

အသိမှုားယွင်း၍ ေပျာက်ဆုံးခဲ့ပါသြဖင့ ်တာဝန်ယပူါေကာင်းှင့ ်သား၊ သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ ၁၆၇၉/၂၀၂၁ (၂-၁၂-၂၀၂၁)၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်ဂရန်မရူင်းမှာ လက်ဝယ် 

ရိှပါေကာင်း၊ ဘဏ်ေချးေြမပံုေြမရာဇဝင်ကုိ အသံုးြပ၍ ဘဏ်များ၊ အဖဲွအစည်းများ၊ ပုဂ လိက 

များထံတွင် ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ လ ဲေြပာင်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းမရှိပါေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ ၄/၁၀၇၆/၂၀၂၂(၁၉-၄-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းှင့် 

ေဒ စန်းစန်းလှ+၄ ၏ GP ၈၃၆၁/၂၀၂၁(၁-၁၁-၂၀၂၁)ရရှိသူ ေဒ လွင်မာသူ [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 

၀၁၇၆၀၀]မှ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ ၄/၁၈၁/၂၀၂၂(၄-၄-၂၀၂၂)တင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အေရာင်းစာချပ်ရန ်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်

လုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝပုလ လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၁)၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ) ၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၁)၊ (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ 
ေဒ ဝါဝါဝင်း[၉/ပမန(ုိင်)၁၀၀၆၆၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် အနက်မှ တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ (၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ကို တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ 
လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုလျက် ရိှသ ူ ဦးမျိးမင်းထိက်ု[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၂၀၄၁]ထမှံ ေဒ တင်ဝင်း 
[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၇၈၄၁၃]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ  ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍  
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ သမစိတ လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၈/G)၊ 

(၁)ခန်းတွဲ (Hall) (၄)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦမှ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ) တိုက်ခန်းကို 
တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ေအးေအးြမင့ ်
[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၀၄၄၉]ထံမှ ေဒ ဖိးြမင့်သိမ့[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၆၄၉၂]က ဝယ်ယူရန် 
အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများ  ြပည့်စုစွံာြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာစာပါ 
သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ြပည့်ေြမာက်၍  ကန်ကွက်မ မရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ေရာင်းရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းရန်ေကာ်ြငာစာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၆ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၂၀၁၆ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄
ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက ် ှင့် ၁။ ဦးေဇာ်ိုင်ဦး

သိမ်ြဖဘဏ်ခွဲ၊ ရန်ကုန်မိ။  ၂။ ေဒ စန်းစန်းွယ်

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၈/၂၀၁၃ အမ တွင်ရရှိခဲ့ေသာ အိုင်ဒီကရီကို 

အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကုိ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၅)ရက် နံနက် 

(၁၀)နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ကိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင် 

လ ဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့် စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့ ်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိုင်က တရားုံးေတာ်သို တင်ြပချက်အရ 

သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ 

တရား ံး၏ အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကိုသာ ေရာင်းချလိမ့်မည်အေကာင်း၊ ေလလံဆွဲဝယ်ယူမည့်သူတိုအား အထူး 

သတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချမည့ ်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ်သည့အ်တိင်ုး ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်း 

မှာ ေရာင်းချသည့် ပစ ည်းအတွက် လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ 

ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး  မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်းအတွက်  ေလလံဆွဲဝယ်သူက  ေငွကျပ် ၁၀၀ လ င် 

၂၅ ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို  ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် 

တစ်ဖန် ြပန်လည် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက သတ်မှတ်ထားသည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ 

ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ ရာခိင်ု န်း  ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်

ေနကိပုယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  ံုးဆင်းချန်ိမတုိင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့ေ်နသည် ုံးပတ်ိရက် 

ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျ ေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ုေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန်ေလလတံင် 

ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားေသာ ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၄)ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ ေလလတံင်ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထတ်ုေပးလိက်ုသည်။

 (စိုးဝင်း)(စိုးဝင်း)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-သုဝဏ  (လူသုံးကုန်စက်ုံအနီး)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀)၊   ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁)၊   ဧရိယာ (၀.၁၂၃)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၀၁)၊ စန်ိပန်းြပာလမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ ေနအိမ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံး။

ေလလံကမ်းခင်းေဈး - ကျပ်သိန်း (၉၇၀၀) (ကျပ်သိန်းေပါင်း ကိုးေထာင့်ခုနစ်ရာတိတ)ိ

အေရာင်းေကာ်ြငာစာြပန်သွင်းမည့်ရက ် - ၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်

ဘီလစ်မှ အစီရင်ခံစာြပန်သွင်းရန်ရက ် - ၂၂-၈-၂၀၂၂ ရက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉၊ မာလာမိင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၉၄ဟုခ တွင်ေသာ အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပရိှ ပါမစ်ေြမအမျိး 
အစား၊ (ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၉၃ ှင့် ကပ်လျက်ြခမ်း) ရှိ ေရမီးစုံ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးအား ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၀၆၀၁၈]မှ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးိုင်ေဇာ်ဦး [၁၂/မရက(ိုင်) 
၁၄၃၅၈၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက ်
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးိုင်ေဇာ်ဦး ဦးေအာင်မျိးခင်(LL.B) ဦးိုင်ေဇာ်ဦး ဦးေအာင်မျိးခင(်LL.B) 
[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၃၅၈၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၃၅၈၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၈၁)
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/၆)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၉၃၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၄)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီ ံ

ခန်ခဲွမ ဌာန၌ ေဒ ထက်လ  င်ပွင့ ်[၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၀၉၉၇၃] အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ 

အမှတ်(၉၃၂)၊ ြမရိပ်ညိ (၃)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၃)ထပ်တုိက်  အခန်း(၂၄)ခန်းပါ အေဆာက်အဦှင့် 

ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်လျက် လက်ဝယ် 

ပိုင်ဆိုင်ထားရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါ ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ၊  မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာေမ းေဒ စ ာေမ း

LL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.ILL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.I

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄၄/၁)၊ နံသာြဖလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(၇)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်းမ၊ အမှတ်-(၄၃)သည် ေဒ ခင်စိန် 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်  (အလျား 

ေပ ၃၀ x အနံ ေပ ၅၀)အနက်မှ တရားဝင ်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 

ေခါင်းရင်းြခမ်း (အလျား  ၁၅ ေပ x အနံ ေပ ၅၀) ေြမှင့် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုေြပာဆိုသ ူေဒ ခင်ု 

[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၀၉၆၃]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထား 

မရူင်းများြပသ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

ေဒ ကကိုင်ေဒ ကကိုင်

[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၅၈၇၅][၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၅၈၇၅]

Ph: 09-250649871Ph: 09-250649871

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၀၂)၊ F.M.I City (ပေဒသာပင် 

မိေတာ)်၊ အမှတ်(F-19)၊ ေရ စံပယ်(၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဧရိယာ (၄၀x၆၀)ေပ၊ (၀.၀၅၅) ဧကခန်အကျယ်ရိှ ေဒ စန်းစန်းဲွ 

[၇/မလန(ိုင်)၀၂၉၂၃၀]  အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့်တကွ  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ှစ်ထပ်တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခံစားပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား  ဆက်စပ်စာချပ်များအရ အပီးအပိင်ုဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ 

လက်ရှိထားအကျိးခံစားလျက်ရှိပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းအဆိုြပသ ူေဒ သီသီစံ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၂၇၉]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်း (မရူင်း) များှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ (ကိယ်ုတိင်ု)လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                LRE Law Firmလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-                LRE Law Firm

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ                                အထက်တန်းေရှေနများ

ဦးဝဏ ေဇာ် (စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စိုးစိုးွယ် (စ်-၁၄၁၈၃) ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)ဦးဝဏ ေဇာ် (စ်-၉၇၈၀)၊ ေဒ စိုးစိုးွယ် (စ်-၁၄၁၈၃) ဦးမင်းမင်း (စ်-၂၇၃၂၀)

ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း (စ်-၁၆၂၆၉) ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀)ေဒ စန်းစန်းု (စ်-၁၄၁၈၄)၊ ေဒ ေအးမွန်သိန်း (စ်-၁၆၂၆၉) ဦးဇာနည်ေအာင် (စ်-၄၉၉၆၀)

ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)၊ ေဒ ေွးေွးအိ (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂)ေဒ စုြမတ်ွယ် (စ်-၁၆၆၈၅)၊ ေဒ ေွးေွးအိ (စ်-၄၉၄၇၁)၊ ေဒ နန်းမိုလိန် (စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရကူးေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၁၁၈၅အမှတ်(၁၅၆)၊ ေရကူးေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၁၁၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေပ ဦး(၃)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၁)ှင့ ်(၉၅၂)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၈၀x၆၀)ေပရိှ ေြမကွက် 
(၂)ကွက်၏ ဦးေလာရင့စ််စိုး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင် 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပသူ ဦးေလာရင့်စ်စုိး [၂/လကန(ုိင်)၀၉၄၇၈၀]
ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉- ၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉- ၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၆၈/က)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပထဲမှ (ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း၏ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (၁၀x၆၀)ေပရှိ ေဒ လချမီးအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်(မိတ ြခမ်း) 
ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦှင့် မီးအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူ
ေဒ ခိုင်ဥမ ာေအာင် [၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၄၁၄၅၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့် လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ် 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉- ၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉- ၄၅၇၇၅၁၂၄၁



ဇူလိုင်  ၇၊   ၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံတူးေဖာ်/ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံး 
ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်
စ်  တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ်  တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်
(၁) DMP/L-031(22-23) Mud Chemical (4) Items Ks
 (Retender)
(၂) DMP/L-069 (22-23)  Assorted Sizes of Pipe Fittings (11)Items Ks
 (Retender)
(၃) DMP/L-175(22-23) Spares for JC-70 B Drawwork  Ex ZJ  70L Drilling Rig Ks
  (21) Items
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 
ုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင ်လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 
ဝက်ဆိုဒ် (energy.gov.mm)(energy.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အဆိပုါအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများကိ ု(၂၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  (၁၂:ဝဝ) နာရီ(၂၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန (၁၂:ဝဝ) နာရတွီင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစမီဌံာန၊  ြမန်မာေ့ရနှံင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ် (၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို  (လူကိုယ်တိုင်)(လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း
 ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ အမှတ်(၂၁၈)ေန မဟုမ ဒ်အိင်ုယဗ်ူ 

ခါန် (ခ)ဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၃၅၁၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွမဟုမ ဒ်အိင်ုယဗ်ူခါန် (ခ) ဦးေကျာ်ဝင်းှင့ ်ရမ်ဇန်ဘ ီ
(ခ) ေဒ ေအးေအးလ  င်တိုသည် (၂၁-၁၁-၂၀၀၉)ရက်တွင် နီကာဟ်ြပ       
ေပါင်းသင်းခဲ့ကပီး သားသမီး (၂) ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊  
ဇွန်လမှစ၍ စတ်ိသေဘာထားချင်း မတိက်ုဆိင်ုသည့လ်ပ်ုရပ်များ  မကာခဏ 
ြပလပ်ုြခင်း၊ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွသေဘာတ ူခွင့ြ်ပချက်မယဘူ ဲအမ်ိမှမကာခဏ 
ဆင်းသွားြခင်းတိုေကာင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ  မုဟမ ဒ်အိုင်ယူဗ်ခါန် (ခ) 
ဦးေကျာ်ဝင်းမ ှအပီးအြပတ ်ကွာရှင်းြပတ်စဲလိုက်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဇနီးြဖစ်သူ ရမ်ဇန်ဘီ (ခ) ေဒ ေအးေအးလ  င်ှင့် လုံးဝ 
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပီြဖစ်၍  ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်  ကိစ အဝကို 
လည်းေကာင်း၊ လင်ခန်းမယားခန်းအရ အခွင့်အေရး  ေတာင်းဆိုြခင်း၊       
ကန်ကွက်တားြမစ်အေရးဆိုပိုင်ခွင့်တိုမရှိေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သိဂ   ေအာင် (LL.B)ေဒ သိဂ   ေအာင် (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၅၇၁/၃၁-၁-၂၀၁၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၅၇၁/၃၁-၁-၂၀၁၇)

အမှတ်-၃၆၁၊ ဗညားဒလလမ်း၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၁၊ ဗညားဒလလမ်း၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၉၉၇၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၉၉၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမ ံ

ကိန်းအဆင့်၊ ကယ်စင်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(B-4)၊ အခန်းအမှတ်(၂၁၉)၊ 
အခန်းအမျိးအစား Type(B+)၊ အကျယ်အဝန်း (၉၃၈) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒို 
တိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေဆဦွး [၁၂/တမန(ိင်ု)၁၂၀၄၁၉] ကိင်ု 
ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပလာ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
မည့သ်ရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)အေထာက်အထားအြပည့ ်
အစုြံဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုးမိုးြမင့် (LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၀၁၂၂၂၅
အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S- REAL ESTATE Ph- 09-43125834, 09-779726621]ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S- REAL ESTATE Ph- 09-43125834, 09-779726621]

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍ “အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ဆွြဖစ်သ ူေဒ တင်တင်ဆန်း [၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၉၁၀၀] ကိုင်ေဆာင်သူသည် “ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေဒ တင်တင်ဆန်း [၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၉၁၀၀] ကိုင်ေဆာင်သူသည ်“ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅စီဂျ)ီ၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ဆရာစံေတာင်)၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅စီဂျ)ီ၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ဆရာစံေတာင်)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၂၃)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၀x၄၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက် ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၂၃)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၀x၄၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ “ ဦးေကျာ်လှ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၃၃၁၆]”“ ဦးေကျာ်လှ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၂၃၃၁၆]”ထံမှ 
တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤ 
သတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း (LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀) ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B) ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B) ဦးေနလင်း (LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀)
 (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉) (စ်-၁၄၅၉၈) (စ်-၁၄၅၉၂) ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေနများ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

WA GROUP  OF COMPANIESWA GROUP  OF COMPANIES

''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''မှ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ေဒ ခင်စ ာလင်း''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''မှ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ေဒ ခင်စ ာလင်း

[၁၄/ပသန(ိုင်) ၁၆၈၃၄၀] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် သက်ဆိုင်သူများ[၁၄/ပသန(ိုင်) ၁၆၈၃၄၀] ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်သက်ဆိုင်သူများ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်းယလမ်း၊ အမှတ်(၉၂၀/က+ခ)ေန ဦးဝင်းေမာ[်၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၇၄၆၉၇]၊ ဦးမျိးဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၂၀၅၅၆]  ၎င်း၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ေဒ ဆုသ ာေအာင် 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) ၁၇၇၆၇၂] တို ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေမာ်ှင့် ဦးမျိးဝင်းတုိသည် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၅)

ရပ်ကွက်၊ ပင်းယလမ်း၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၀/က+ခ)၊  ေြမအကျယ်အဝန်း            

ေပ(၂၀x ၆၀) + ေပ(၂၀x ၆၀)၊ ေြမကွက ်(၂)ကွက်၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမ (၂)ကွက် 

ေပ တွင်(၂)ခန်းတဲွ (၈)ထပ်တုိက် ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ေြမရှင်ှင့်စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ ၀ကုမ ဏီလီမိတက်တို 

''ှစ်ဦးသေဘာတူချပ်ဆိုသည့် ဝန်ခံကတိြပစာချပ်''ကို (၁၄-၃-၂၀၁၉) ရက်တွင် ချပ်ဆိုခဲ့ကပါသည်။

ထိုသိုစာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ကေသာ်လည်း ''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ယာ/အုံ)တွင် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန်ရရှိေအာင ်ယေန  အချနိ်အထိ တစ်စုံတစ်ရာမ  

ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိသည်ကိ ုခိုင်မာတိကျစွာ  စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေမာ်ှင့ ်

ဦးမျိးဝင်းတုိမှ ''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''အား အကိမ်ကိမ်ဆက်သွယ်ခ့ဲေသာ်လည်း ဆက်သွယ်ြခင်းမြပ၊ ဆက်သွယ်၍ 

မရ တိမ်းေရှာင်လျက ်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။

''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''၏  ကတိကဝတ်ေဖာက်ဖျက်မ ေကာင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေမာ်ှင့် 

ဦးမျိးဝင်း(၎င်း၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်ေဒ ဆုသ ာေအာင်)တိုမှ ထပ်မံေစာင့်ဆိုင်းေတာ့မည်မဟုတ်ဘ ဲ(၁၄-၃-

၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ  ကတိစာချပ်အရ ''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''၏ ပျက်ကွက်မ မှာ ၎င်းကုမ ဏီ၏ တာဝန်သာ 

ြဖစ်ပီး ပဋိညာ်အက်ဥပေဒအရလည်း စာချပ်မှာပျက်ြပယ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ဝကုမ ဏီလီမိတက် ကိပိွင့် 

အခန်းအေရာင်းအဝယ်၊ ေပါင်ံှ၊ ေငေွကးအ ပ်အရှင်းကစိ ရပ်များကိ ုဝကမု ဏလီမီတိက်မှသာ ရှင်းလင်းေဆာင်ရက် 

ပါရန် သိေစအပ်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ  ဦးဝင်းေမာ်ှင့ ်ဦးမျိးဝင်း(၎င်း၏အခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ် ေဒ ဆသု ာ 

ေအာင်)တိုအေနြဖင့်  မိမိတိုပိုင ်ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်အား မိမိတိုစိတ်ကိက ်စီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း မည်သမူဆိ ုတစ်စုတံစ်ရာ  ေှာင့ယှ်က်ဟန်တားလာပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ''ဝကုမ ဏီလီမိတက်''၏ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ေဒ ခင်စ ာလင်းှင့် သက်ဆိုင်သူများအပါအဝင ်

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

(စ်-၁၁၆၈၈)  (စ်-၁၁၄၀၆)         (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၆၈၈)  (စ်-၁၁၄၀၆)         (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (စက်မ လက်မ )၊ 

ြမန ာလမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၈/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း   အလျားxအနံ               

ေပ (၇၅x၁၀၀) ေဒ ကျင်မိင်(TRY-၀၀၁၃၇၈)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 

ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ ယင်းေြမကွက်ှင့်ေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်    

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေဒ ကျင်မိင်ှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်သွားေသာ 

အခါ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ သားသမီးများ 

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ(၁) ဦးအန်ိဝန်(ခ)စလံင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၅၂၇၆]၊ 

(၂) ဦးသိန်းဝင်း [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၀၃၈၄]၊ (၃) ေဒ သန်းသန်းစိန်(ခ)စုစု[၇/

ပမန(ိုင်)၁၀၃၅၄၄]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 

ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသ ူ

များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ် 

ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း(LL.B)ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၈)လမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၉)ရှိ ေပ(၁၁.၆x ၄၇)ကျယ်ဝန်းသည့ ်ှစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ စတုတ  
ထပ်၊ ၅-လ ာ/A(ေခါင်းရင်းခန်း)ကို ေဒ တင်တင်ရီ [၇/ပခန(ိုင်)၁၈၉၀၄၃]မှ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုှံင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ေဇာ်သိန်း(LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်သိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၄၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၄၃)
အမှတ်-၁၃(B)၊ ေမတ ာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃(B)၊ ေမတ ာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၂၇၉၇၂၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၂၇၉၇၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ အစုကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၃၂၈)၊ 

ကွင်းအမည် ကျိက နာ၊ ရှမ်းစ၊ု ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၂/င)ဟေုခ တွင်သည့ ်ဧရယိာ(၀.၃၁)ဧကကိ ုေဒ ခင်မာေဆ ွ

[၇/ညလပ (ုိင်)၀၂၈၆၆၄]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်းှင့် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါရိှသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 

အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကိေုကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရိှေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီရိလ  င်ေဌးေဒ သီရိလ  င်ေဌး

LL.B, B.A (Business Law), D.L-101 (WIPO), SwitzerlandLL.B, B.A (Business Law), D.L-101 (WIPO), Switzerland

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၅)

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၀၁၆၀၁၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၀၁၆၀၁၆

ုံးခန်း- ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးဝင်းအတွင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ုံးခန်း- ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးဝင်းအတွင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။

အိမ် - အမှတ်(၉၁)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမ၊ (၃/၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ (အေရှပိုင်း)မိနယ်။အိမ် - အမှတ်(၉၁)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမ၊ (၃/၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ (အေရှပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၃၀၊ 

အမှတ်(၃၁)၊ ေြမညထီပ် တိက်ုခန်းကိ ုဦးကိကုိ(ုခ) ဦးေဝဇင်ထွန်းမှ ပိင်ုဆိင်ုပီး 
ဦးေကျာ်ဝင်း(ခ) ဦးေဗဒယီာဘဆူန်သို ှစ်ချပ်ြဖင့ ်အငှားချထားခဲေ့ကာင်းှင့ ်
အဆိုပါငှားရမ်းြခင်းစာချပ်မှာလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း
ေကညာခဲ့ပါသည်။ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးကိုကို(ခ) ဦးေဝဇင်ထွန်း 
ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အဆိပုါတိက်ုခန်းကိ ုကွယ်လွန်သ ူဦးကိကုိ(ုခ) ဦးေဝဇင် 
ထွန်း၏ ဆက်ခသံမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒ စန်းစန်း၊ ေဒ ေအးေအးသန်း၊ ေဒ ခင် 
သီတာေအး(ကွယ်လွန်)ှင့် သမီး မေရ စံထားဦးှင့်  ေဒ စုလ  င်ဝင်းတိုက  
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား ဆက်ခသံမူျား၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပ 
ချက်မရှိဘဲ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ထပ်ဆင့်အငှား           
ချထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းခွင့်မရိှေကာင်းှင့် ြပလုပ်ခ့ဲပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို  အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ေမာင်ဝင်း B.A(Law), LL.B                           ေဒ ဥမ ာလွင်(LL.B) ဦးတင်ေမာင်ဝင်း B.A(Law), LL.B                           ေဒ ဥမ ာလွင်(LL.B) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၁၆)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၉၁၆)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၆၄၂)
အမှတ်(၁၆၃)၊ ပထမထပ်၊ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၃)၊ ပထမထပ်၊ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ြဖရှင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၅၂)(က/ခ)၊ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးတင်သန်း အမည် 

ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်၏ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)

ရှိေသာ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 

ေရာင်းချသ ူေဒ ခင်စန်း [၁၂/တတန(ိုင်)၂၂၄၄၀၄] မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ 

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန် 

အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ သီသီခိုင် [၈/တတက(ိုင်)၀၀၀၀၁၄]က 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ် 

ှင့်ပတ်သက်၍  အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့်  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက ်

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီသီခိုင် [၈/တတက(ိုင်)၀၀၀၀၁၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သီသီခိုင် [၈/တတက(ိုင်)၀၀၀၀၁၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်သက်ဆန်း(LL.B)         ေဒ စ ာေအာင်(LL.M, WIPO (Switzerland))ေဒ သက်သက်ဆန်း(LL.B)         ေဒ စ ာေအာင်(LL.M, WIPO (Switzerland))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

      (စ်-၉၆၁၃)       (စ်-၁၅၃၀၀)      (စ်-၉၆၁၃)       (စ်-၁၅၃၀၀)

ဖုန်း-၀၉-၇၅၁၅၅၂၂၂၂ဖုန်း-၀၉-၇၅၁၅၅၂၂၂၂

အမှတ်(၁၀၄/၁၀၆)၊ ပင်လုံထိပ်ထားတိုက်၊ (၅၇)လမ်းှင့် အမှတ်(၁၀၄/၁၀၆)၊ ပင်လုံထိပ်ထားတိုက်၊ (၅၇)လမ်းှင့် 

မဟာဗ လလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဗိုလ်ကီးေအာင်သူြမင့်(ငိမ်း) ဗိုလ်ကီးေအာင်သူြမင့(်ငိမ်း) DSA(41) DSA(41) 

Director(Security & Operation) Director(Security & Operation) 

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ် ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ ်

အသက် (၄၅) ှစ်အသက် (၄၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၇) မိြပအိမ်ရာ 

ေတာင်ဘက်ေန ဗိုလ်မှးကီးဘြမင့(်ငိမ်း)-(ေဒ ညိညိသန်း)၏ သားငယ်၊ 

ေဒ ေအးသီတာြမင့်(ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)၊  ဗုိလ်မှးချပ်ေဇာ်ပုိင်ထွန်း-

ေဒ ယေုဆစွင်ြမင့၊် (ဦးိင်ုထူးြမင့)်တို၏ ည/ီေမာင်၊ ေဒ အအိခိိင်ု၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊ မဆရုတြီမင့၊် ေမာင်ခန်တြီမင့တ်ို၏ဖခင်  ဗိလ်ုကီးေအာင်သြူမင့ ်

(ငိမ်း) (Director-Security & Operation, Myanmar National League၊ 

ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုံးအဖဲွချပ်)သည် ၆-၇-၂၀၂၂(ဗဒု ဟူးေန)  ညေန ၄:၃၀နာရ ီ

တွင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၈-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 

ရပ်ေဝးမှ မဘိေဆမွျိး မတ်ိေဆမွျားအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေအာင်သူြမင့်ဦးေအာင်သူြမင့်

Director (SecuDirector (Security & Operation)rity & Operation)
MyanmaMyanmar National Leaguer National League

အသက် (၄အသက် (၄၅) ၅) ှစ်ှစ်
ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်၊   ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်မ ှ

Security & Operation Director ြဖစ်သူ ဦးေအာင်သူြမင့်သည ်
၆-၇-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၄:၃၀ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်းသရိပါ၍ ကျန်ရစ်သမူသိားစမုျားှင့ ်ထပ်တဝူမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဥက ဥက    ဦးေဇာ်ေဇာ်ှင့်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊   ဦးေဇာ်ေဇာ်ှင့်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊
ကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်များ၊လပ်အသင်းပိုင်ရှင်များ၊

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့ ်
ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ။ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေအာင်သူြမင့်ဦးေအာင်သူြမင့်

Director (SecuDirector (Security & Operation)rity & Operation)
MyanmaMyanmar National Leaguer National League

အသက် (၄အသက် (၄၅) ၅) ှစ်ှစ်
ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ်၊ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်မှ Security 

& Operation Director ြဖစ်သူ ဦးေအာင်သူြမင့်သည ်၆-၇-၂၀၂၂ 
ရက် ညေန ၄:၃၀ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရပါ၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများှင့ ်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဥက   ၊ CEO ှင့် ဝန်ထမ်းများဥက   ၊ CEO ှင့် ဝန်ထမ်းများ
ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ။ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ။

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

 ဗိုလ်ကီးေအာင်သူြမင့(်ငိမ်း)
DSA (41)

         Director(Security & Operation)ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်

အသက်(၄၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၇)မိြပ အိမ်ရာ 

ေတာင်ဘက်ေန ဗိုလ်မှးကီးဘြမင့(်ငိမ်း)+(ေဒ ညိညိသန်း)တို၏ သားငယ်၊ 

ေဒ အိ အိခိုင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မဆုရတီြမင့်၊ ေမာင်ခန်တီြမင့်တို၏ဖခင ်

ဗိုလ်ကီးေအာင်သူြမင့(်ငိမ်း) (Director-Security & Operation, Myanmar 

National League၊ ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ)်သည် ၆-၇-၂၀၂၂ ရက် 

(ဗုဒ ဟူးေန )ညေန(၁၆:၃၀)နာရီတွင် ၉၆ ပါးေရာဂါြဖင့်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းရပါသည်။

သူငယ်ချင်း ေအာင်သူြမင် ့ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။ 

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ်(၄၁)၊ ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင် ့မိသားစုဝင်များ



ဇူလိုင်   ၇၊   ၂၀၂၂

ေဒ စန်းစန်း (ေတာင်ငူ)ေဒ စန်းစန်း (ေတာင်ငူ)
အသက် (၇၆)ှစ်အသက် (၇၆)ှစ်

ေတာင်ငူမိ၊ ရတနာလမ်း၊ အမတ်ှ(၂၂၄)ေန (ဦးဘာဟိုက-်
ေဒ စန်ိစန်ိ)တို၏သမီးေထွး၊ ဦးလှထွန်း၊ (ေဒ စစု)ု၊ (ဦးေအာင်ကည်-
ေဒ ွန်ွန် ေမ)၊ (ဦးေကျာ်ေဌး)-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအးတို၏ညီမ၊ 
ဦးခင်ေမာင်ေအး-ေဒ ြမင့ ်သဇင်၊ ဦးြမင့ ်လွင်-ေဒ ေအးေအး၊ 
ေဒ ေထွးေထွး၊ ဦးေကျာ်သူရ-ေဒ ေမ းေမ း၊ (ကိုမျိးမျိးမင်း-

မချိတူးမာ)၊ ေမာ်ေမာ်ေဌး၊ ေအာင်ေကျာ်ေဌး၊ ကိုေဇယျာဖိး-
မေအးမာေဌး၊ ကိသုက်ေဝေအာင်-မသင်းသင်းမျိးတုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာအေဒ  ေဒ စန်းစန်းသည် ၅-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် 
အေနာက်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 
မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကား အသေိပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ စန်းစန်း (ေတာင်ငူ)ေဒ စန်းစန်း (ေတာင်ငူ)
အသက် (၇၆)ှစ်အသက် (၇၆)ှစ်

ေတာင်ငူမိ၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၄)ေန  (ဦးဘာဟုိက်-

ေဒ စိန်စိန်)တို၏ သမီးေထွး၊ ဦးလှထွန်း၊ (ေဒ စုစု)၊ (ဦးေအာင် 

ကည်-ေဒ ွန်ွန်ေမ)၊ (ဦးေကျာ်ေဌး)-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအးတို၏ 

ညီမ၊ (ဦးေမာင်ေမာင်) ဖရက်ဒီဆပ်သလင်း၏ဇနီး၊ ကုိေဝလွင်ဦး-

မပုံပုံ၊ မမာမာဦး၊ မေဝမာလွင်၊ မခိင်ုမာလွင်တို၏မခိင်၊ ေမာင်ေအာင် 

ဘုန်းေဝ၊ ေမာင်eာဏ်ဘုန်းေဝတို၏အဘွား ေဒ စန်းစန်းသည် 

၅-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )တွင် (၉၆)ပါးေသာေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် 

အေနာက်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးယ်ေကျာ်ဦးယ်ေကျာ်
အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်

ြမန်မာိင်ုငမံူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရးအသင်း  ဗဟိ ု

အလပ်ုအမ ေဆာင်  ဦးယ်ေကျာ်သည် ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားသည့အ်တွက် မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ ဥက   ှင့် ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ 

ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

ေကျးဇူးရှင် ေဖေဖအတွက် (၃)ှစ်ြပည့်ှင့်ေကျးဇူးရှင ်ေဖေဖအတွက် (၃)ှစ်ြပည့်ှင့်

ေကျးဇူးရှင် ေမေမအတွက် (၃၇)ှစ်ြပည့်ေကျးဇူးရှင ်ေမေမအတွက် (၃၇)ှစ်ြပည့်

သတိရ တမ်းတ အမ ေဝြခင်းသတိရ တမ်းတ အမ ေဝြခင်း
 ယခုဘဝေတာ်စပ်ခဲ့ရေသာ သားသမီး ၁၀ ဦးစလုံးအေပ တွင် ေမတ ာ 

ကုဏာကီးမားစွာြဖင့ ် မိဘဝတ ရားအားလုံး  ေကျပွန်ခဲ့ကပီး  သံသရာခရီး 

ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကပြီဖစ်တဲ ့ ေကျးဇူးရှင်ေဖေဖ  ဦးရြဲမင့ ်[ရြဲမင့(်သစ်ေတာ)]

သည် ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင်  (၃)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီး  ေကျးဇူးရှင်ေမေမ 

ေဒ ခင်လှြမင့်(ညိညိ)သည် ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် (၃၇)ှစ်ြပည့်ေြမာက်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ သားသမီးများအားလုံးရဲ ှလုံးသားထဲမှာ ေဖေဖနဲ  ေမေမတိုရဲ 

ေကျးဇူးတရားနဲေမတ ာတရားများကုိ အချန်ိှင့်အမ  သတိရတမ်းတလွမ်းဆွတ် 

လျက်ပါ။ သားသမီးများနဲ  မသိားစဝုင်များ၊ ေြမး၊ ြမစ်များရဲ  ြပြပခဲသ့မ  ေကာင်းမ  

ကုသိုလ်အစုစုတိုကို   ေကျးဇူးရှင်မိဘှစ်ပါးအတွက်  အမ ေပးေဝပါတယ်။ 

ေရာက်ရိှရာဘုဘံဝမှာ ေဖေဖ၊ ေမေမတို သာဓေုခ ဆိုိင်ုကပါေစ၊ ေဖေဖနဲေမေမ 

တိုေရ အမ ၊ အမ ၊ အမ  ယူေတာ်မူကပါ။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ။

ေဖေဖနဲေမေမတိုလည်း သံသရာခရီးမှာ ေကာင်းမွန်ေသာ ေတွဆုံြခင်း 

များနဲ  ေတွဆုံိင်ုကပီး ဒသီားသမီးေတရွဲ မဘိှစ်ပါးအြဖစ်နဲလည်း ြပန်ဆုေံတွ 

ခွင့်ရဖို ဆုေတာင်းကပါတယ်၊ ေဖေဖနဲေမေမတိုေရ။

သားသမီးများှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ေြမး/ြမစ်များ။သားသမီးများှင့ ်မိသားစုဝင်များ၊ ေြမး/ြမစ်များ။

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

ရဟန်းမယ်ေတာ် ေဒ တင်စိန်ရဟန်းမယ်ေတာ ်ေဒ တင်စိန်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ေဒးဒရဲမိနယ်၊  ေနာက်ြပန်တိုးေကျးရာ၊  တိုက်စုရပ်ကွက်ေန 

(ဦးေသာန-ေဒ ေစာ)တို၏သမီး၊ ရဟန်းခမည်းေတာ် (ဦးတိုးေမာင်)၏ဇနီး၊ 

လယ်တကီမ   ာနာစရယိ အရှင်ကလျာဏ (ဗကခင်ေမာင်ဦး-ငမ်ိး)-ေဒ ဝင်း 

ဝင်းအိ (အထြပ-ငိမ်း)၊ ဦးလှကည်-ေဒ ခင်မာေဌး၊ ေဒ သက်သက်မူတုိ၏ 

ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး၊ မသင်းသင်းိင်ု၊ မှင်းအေိဝ(ခ)မစိုးအ၊ိ ေမာင်ေကျာ် 

သူိုင်(ေခတ -ဂျပန်)၊ မကကသင်း၊ ေမာင်eာဏ်လင်းထက်၊ ေြမး 

ငါးေယာက်တို၏အဘွား ရဟန်းမယ်ေတာ ်ေဒ တင်စိန်သည် ၅-၇-၂၀၂၂ 

ရက် နနံက် ၂ နာရခီန်တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၇-၇-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန)တွင် ေနာက်ြပန်တုိးေကျးရာသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ရဟန်းမယ်ေတာ် ေဒ တင်စိန်ရဟန်းမယ်ေတာ ်ေဒ တင်စိန်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

လယ်တကီမ   ာနာစရယိ အရှင်ကလျာဏ(ဗကခင်ေမာင်ဦး-ငမ်ိး)-
ေဒ ဝင်းဝင်းအ(ိအထြပ-ငမ်ိး)တို၏ ရဟန်းမယ်ေတာ်ကီး ေဒ တင်စန်ိသည် 

၅-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် 
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၇၃)ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၇၃)

အရာရှိများှင့်မိသားစုများအရာရှိများှင့်မိသားစုများ

လွမ်းဆွတ်သတိရ အမ ေပးေဝြခင်းလွမ်းဆွတ်သတိရ အမ ေပးေဝြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး၊ ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး၊ ဒါယိကာမကီး

ဦးလှရှိန်-ေဒ ွန်ရင်ဦးလှရှိန်-ေဒ ွန်ရင်
တု  င်းမရေသာ အန ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီးှင့် မိခင်ကီးတု  င်းမရေသာ အန ေကျးဇူးရှင ်ဖခင်ကီးှင့် မိခင်ကီး

မိသားစုှင့် ခွဲခွာသွားသည်မှာ ှစ်ေပါင်းကာရှည်ခဲ့ပါပီ၊ ကာလည်းမေမ့၊ တြမည့်ြမည့်နဲ  သတိရတမ်းတ 
လွမ်းဆဲပါ။ ဖခင်ကီးှင့ ်မိခင်ကီးအားရည်မှန်း၍ လှဒါန်းေပးအပ်ေသာ ေကာင်းမ များှင့် ေနစ်၊ လစ်၊ ှစ်စ် 
ြပအပ်ေသာ ဒါနကံ၊ သီလကံ၊  ဘာဝနာကံတို၏အဖိုကိ ုြမင့်ြမတ်ေသာ ဘုံဘဝမှ သာဓုအုေမာဒနာေခ ဆိုိုင်ပီး 
နိဗ ာန်ေရ ြပည်သို မျက်ေမှာက်ြပပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းအပ်ပါသည်။

ဖခင်ကီးှင့ ်မိခင်ကီးအား အမ ---အမ ---အမ  ေပးေဝပါသည်။
 ေဒ ေမလှရှိန်-(ဦးေကျာ်ြမစိန်) ေဒ ေမလှရှိန်-(ဦးေကျာ်ြမစိန)်
 ဦးေအာင်မင်း-ေဒါက်တာေဝေဝသာ ဦးေအာင်မင်း-ေဒါက်တာေဝေဝသာ
 ေဒါက်တာမင်းေဇာ်-ေဒါက်တာခင်ဝင်းြမင့် ေဒါက်တာမင်းေဇာ-်ေဒါက်တာခင်ဝင်းြမင့်
 ှင့် ှင့်
 ချစ်ေြမးများ ချစ်ေြမးများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒါိုက်တာ ေမာင်ယ်ေကျာ်ဒါိုက်တာ ေမာင်ယ်ေကျာ်
(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး)(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး)

လူမ ေရးနယ်ပယ်တွင ်အသိပညာအတတ်ပညာများ
မ ေဝသွန်သင် ဆုံးမခဲ့သည့် အ  င်းမရှိဆရာကီး
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။
 ေဒါက်တာသန်းထွန်းဦး-ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး ေဒါက်တာသန်းထွန်းဦး-ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး
 သန်းက ယ်ကမ ာကုမ ဏီလီမိတက် သန်းက ယ်ကမ ာကုမ ဏီလီမိတက်
 (၇၇၇)ေြခတုလက်တုေဆးုံ (၇၇၇)ေြခတုလက်တုေဆးုံ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး 

ေဒ ဘက်တီေအဘယ်(လ်)ေဒ ဘက်တီေအဘယ်(လ်)
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ (၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ 
အမှတ်(၂၀၉)ေန [ဦးဘီေအဘယ်(လ်)-ေဒ စိန်ြမင့်]တို၏သမီး၊ ရခိုင် 
ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦးမိေန (ဦးေမာင်ကိင်-ေဒ သိန်းရင်)တို၏ သမီး 
ေခ းမ၊ ဦးေကျာ်စုိးုိင်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ေမာင်ေအာင်ေကျာ်ဇင်)-
မေအးေအးေမာ်၊ ေမာင်သက်ိင်ုေအာင်-မြမေကခိင်ု၊ ေမာင်ချမ်းညမ်ိး-
မတင်ရည်မွန်မွန်ဦး၊ မေမသက်ိင်ု၊ မလဝန်းဖိးသကဲိ ုတို၏ ေမွးသမခိင် 
ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်ေခတ်သစ်ကို၏အဘွားသည ် ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူး 
ေန) နနံက် ၁:၂၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါ၍ က င်းကျန် 
ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ု၈-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် 
ေရေဝးသုသာန်သို ေကာင်းမွန်စွာ ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက်တွင် ဘုရား 
အမှးရိှေသာ ပင့်သံဃာေတာ်အရှင် သူြမတ်တုိအား ဆွမ်းအစရိှေသာ 
ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ေရစက်သွန်းချ အမ  
အတန်းေပးေဝမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့်  မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ (၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၉) ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်ဖတ်ိကား 
အပ်ပါသည်။]                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ြမြမေဒ ြမြမ
အသက် (၉၀)အသက် (၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ အေရှရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ေအာင်(၃)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

တုိက်(၃၁၅)၊  အခန်း(၇)ေန သမဝါယမမင်းကီး (ဦးေငွခင်-ေဒ သန်း)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ [ဦးေမာင်ေမာင်ကီး (ေတာင်ငအူေရးပိင်ု)-ေဒ တင်ရ]ီ၊ 

[ဦးစံသာ-ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး ေဒ လှလှ(ငိမ်း)]၊ [စာေရးဆရာ 

လင်းယုန်နီ (ဦးညီညီ)-ေဒ အုန်းက ယ်]၊  [ေဒ တင့်တင့် (စာရင်းစစ ်

ချပ်ုံး၊  န်မ း-ငိမ်း)]၊ (ဦးြမင့်သိန်း)၊ [ဦးစံေမာင် (လဝက၊  န်မ း-ငိမ်း)]- 

ေဒ ေအးြမင့်တုိ၏ညီမ၊ [ဦးသန်ိးထွဋ် (ဆပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု-ငမ်ိး)]၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ [ဗိုလ်မှးချပ်ခင်ွန်  (ကကသံ၊  န်မ း-ငိမ်း)]- 

ေဒ ြမြမေဝတို၏ အစ်မသည် ၅-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ည ၁၀:၃၀ နာရီ 

တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၇-၇-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းှင့် FB မိတ်ေဆွ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ သိန်းသိန်းတင်ေဒ သိန်းသိန်းတင်
ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး (ငိမ်း) အထက(၃) ကမာရတ်၊ အလက (၅)လ  င်၊ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး (ငိမ်း) အထက(၃) ကမာရတ်၊ အလက (၅)လ  င်၊ 

အလက(၇) ေတာင်ဥက လာပ၊  အထက(၁) ပန်းဘဲတန်းအလက(၇) ေတာင်ဥက လာပ၊  အထက(၁) ပန်းဘဲတန်း

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ေတာ်ဝင်အိမ်ရာ၊ တုိက်(၁၁)၊ 

အခန်း(၁၆)ေန (ဦးလှတင်-ေဒ လန်း) တို၏သမီး၊ [ဦးခင်ေမာင်အန်ုး (စာေရးဆရာ 

မိုးဟိန်းကို)]၏ဇနီး၊ (ဦးေြပငိမ်းေမာင်)၊ (ဦးေဇာ်သိန်းေမာင်)တို၏မိခင်ကီး၊ 

ကိလုင်းဖန်ုးေမာင်၊ ကိရုန်ေအာင်ရှင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီး၊ ေဒ ေအး 

ေအးသန် (ေအးြမသ၊ူ ေဘဘစီတိုး၊ မေကွးမိ)၊ ဦးမျိးေအာင် (ဒ-ု န်မှး၊ ေကျာင်း 

ြပင်ပှင့် တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန)-ေဒ ြမသီတာ (လ/ထ  န်မှး၊ 

ေကျာင်းြပင်ပှင့ ်တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန)၊ Dr. လှြမစ်ဦး၊ ေဒ လှြမစ်ထူး 

(ခိုင်စာရင်းစစ်မှး-ငိမ်း)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင်၊ ေဒ မိမိခန်တို၏ အေဒ သည် 

၅-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )  ည ၁၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့ ်၆-၇-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) 

နံနက်တွင် ဘုရားအမှးရှိေသာ ပင့်သံဃာအရှင်ြမတ်တိုအား ဆွမ်းအစရှိေသာ 

ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုကို  ဆက်ကပ်လှဒါန်း  အမ ေပးေဝလိုပါေသာေကာင့ ်

အထက်ပါေနအိမ်သို  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် 

ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ 

ေလာပတိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၆)၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အန ံ၆၀ ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ေအးြမင့်ခုိင် [၅/ဆလက(ုိင်) 

၀၃၇၆၈၇]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှ ိ

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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-09- 954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LPh-09- 954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

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

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

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုပစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သင့်သင့်

ေသွးေသွး

ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၁၉၇/၂၀၇)ရှိ (၁၀)ခန်းတွဲ၊ (၃)ထပ် အေဆာက်အဦေဟာင်းကီးကို  Naing Group 
Construction မှ တာဝန်ယ၍ူ ြပန်လည်ေဆာက်လပ်ုခဲရ့ာမှ ယခေုခ တွင်ေသာ အေဆာက် 
အဦအမှတ်(၁၉၇/၂၀၇)၊ (၁၀)ခန်းတဲွ၊ (၁၂      )ထပ်ရိှ အခန်းမှတ်(၃)၊ ေြမညထီပ် တိက်ုခန်း 
[မျက်ှာမူပီးရပ်ကာ ဝဘဲက်မှေရတွက်လ င် (၈)ခန်းေြမာက်အခန်း/ ယာဘက်မှေရတွက် 
လ င် (၃)ခန်း ေြမာက်အခန်း]၊ အကျယ်အဝန်းမှာ ေပ(၁၁x၄၀)၊ (အြမင့် ၂၀ေပ) ထပ်ခိုး 
ပါရှိေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင ်တပ်ဆင်ထားေသာ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ 
(တစ်)လုံး၊ အများသုံးဘုံဘိုင်မှ ေရအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားဟ ုထတ်ုေဖာ်ဝန်ခကံတြိပပီး အပိင်ု 
ေရာင်းချသူများြဖစ်ေသာ (ဖခင်) ဦးသန်းရှိန် (ဘ) ဦးဘိုးေက  မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/
ကမန(ုိင်)၀၀၃၅၆၂] ကုိင်ေဆာင်သူှင့် ၎င်း၏ သားသမီး(၈) ဦးြဖစ်သူ ၁။ ဦးမင်းလွင်ဦး 
(ဘ) ဦးသန်းရှိန် [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၇၅၆၄၆]၊ ၂။ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင(်ဘ) ဦးသန်းရှိန် [၁၂/
ကမန(ိင်ု)၀၆၄၄၇၈]၊ ၃။ ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင် (ဘ) ဦးသန်းရိှန် [၁၂/ကမန(ိင်ု)၀၅၇၆၁၈]၊ 
၄။ ေဒ ခင်သ ာရိှန်(ဘ) ဦးသန်းရိှန် [၁၂/ကမန(ုိင်)၀၅၇၆၁၉]၊ ၅။ ေဒ ေစာြမသီတာရိှန် 
(ဘ) ဦးသန်းရှိန် [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၅၇၆၂၀]၊ ၆။ ေဒ  တင်နီလာရှိန် (ဘ) ဦးသန်းရှိန် [၁၂/
ကမန(ုိင်)၀၇၂၉၀၅]၊ ၇။ ေဒ ထူးေရ စင်ရိှန် (ဘ) ဦးသန်းရိှန် [၁၂/ကမန(ုိင်) ၀၇၂၉၀၆]၊ 
၈။ ဦးရန်ုိင်ရိှန် (ဘ) ဦးသန်းရိှန် [၁၂/ကမန(ုိင်)၀၈၀၈၄၉] ကုိင်ေဆာင်သူတုိ (၉)ဦးထံမှ 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွများအနက်မ ှစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ တစ်စုံတစ်ရာ ေြပာကားကန်ကွက်လိုသူများသည ်
ပိင်ုဆိင်ုမ မရူင်း အေထာက်အထားများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှ (၇)ရက် မေကျာ်လွန်မီ လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ေြပာဆိုိုင်ပါသည်။

 သတ်မှတ်ရက်ေစေ့ရာက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ပီး
ေနာက်မှ ေြပာကားလာမ အဝဝကို က ်ုပ်ှင့်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက လက်ခံစ်းစား 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးချစ်ကိုကို (ေရ စာေရး)ဦးချစ်ကိုကို (ေရ စာေရး)

LL.B, WIPO-101 (Switzerland)LL.B, WIPO-101 (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)

အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၇၆၅၄၄၂၅၃၄ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၇၆၅၄၄၂၅၃၄

၁
၂



ဇူလိုင်    ၇၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန
CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား

ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌

လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၆

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 ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

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 ။

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၆

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည် အနာဂတ်ရင်ေသွး 

ငယ်များ၏ ပညာသင်ကားသင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများပျက်ြပား၍ ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်ပညာေရးက   

ြမင့်မားေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။                                                            စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေရ ကျင်မိနယ် ဆပ်ိကေလးေကျးရာရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းခဲွအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက 

မီး  ဖျက်ဆီးမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲတွင်

ြမန်မာအသင်း ိုင်ပွဲြပန်လည်ရရှိ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရ ကျင်မိနယ်ရှိ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ

ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပခကု မိနယ်ရိှ Myanmar Effort 

အထည်ချပ်စက်ုံ ဝန်ထမ်းများ လစာေပးရန် ထုတ်ယူလာ 

သည့ ်ေငကွျပ်သန်ိး ၂၆၀၀ ကိ ုPDF အမည်ခအံကမ်းဖက် 

သမားများက ဓားြပတိုက်လုယက်ယူေဆာင်

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်     ၆

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွ ဲအုပ်စု(က) တတိယေနကို ယေနညေနပိုင်းက 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ြမန်မာအသင်း ိုင်ပွဲြပန်လည်ရရှိခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် တတယိပဲွအြဖစ် ဖလိစ်ပိင်ုအသင်းှင့် ယှ်ပိင်ခဲရ့ာ သုံးဂိုး-

တစ်ဂိုးြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်ယခုပွဲအိုင်ရခဲ့သြဖင် ့ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ေရး ေမ ာ်လင့်ချက်ြပန်လည်ရှင်သန်လာသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည ်   ပွဲထွက်လူစာရင်းကိ ု  အေြပာင်းအလဲအချိြပလုပ်ခဲ့ပီး 

ဟန်ိးထက်စုိး(ဂုိး)၊ ေကျာ်ဝဏ ၊ လန်းဆန်းေအာင်၊ ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊ လမင်းေထွး၊ ဟိန်းေဇာ်ိင်ု၊ 

သာယာဝင်းထက်၊ ဖိးသန်ကိုကို၊                        စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာအသင်းှင့ ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကစ်။

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၃

ဗတိန်ိဝန်ကီးှစ်ဦး ရာထူးမှတ်ုထွက်၊ ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ် 

ဂ န်ဆင် ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများှင့် ရင်ဆိုင်ေနရ


