
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၁၁      ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,      8     July    2022          ၁၀၇၉၀

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

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့ ်အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

တပ်မေတာ်က ိုင်ငံေတာ်သို

၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရှိ

ပတ ြမားကီး လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၇

တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်သုိ ၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရိှပတ ြမားကီး လှဒါန်းြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုးတွင် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး ဧည့ခ်န်းမ 

၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၊ ေကာင်စဝီင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ တဲွဖက်အတွင်း 

ေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊   ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး (ကည်း၊  ေရ၊  ေလ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေအး၊ စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးဝင်းရိှန်၊ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ၊ီ ိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်ဥက    ဦးသန်းညန်ိးှင့ ်ဒတုယိဝန်ကီးများ 

တက်ေရာက်ကသည်။                                        စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ မဂ  လာအခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ပရိဝုဏ်ေတာ်အတွင်းရှ ိသာသနာ့မဟာဗိမာန်ေတာ်ကီး၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ဇ်နီး ေဒ ကကလှတို တက်ေရာက်ကည်ညိ၍ ဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏

၂၀၂၂ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ မဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး   ေကာင်စီ 

ဥက         တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်         

လားဟူဒီမိုကရက်တစ်    အစည်းအုံး 

(LDU)မှ   အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ကျာေဆာ်လမွန် ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်း 

ေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွှင့် ေတွဆံုေဆွးေွး

ပတ ြမားကီးကို ိုင်ငံေတာ်ပတ ြမား(နစကပတ ြမား)အြဖစ် 

ဂုဏ်ြပသတ်မှတ်ေခ ေဝ မည်

စာမျက်ှာ » ၆



        

ဇူလိုင်  ၈၊   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

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးကို   ေလးကိမ်တိုင်တိုင်    စုစည်း 

တည်ေထာင်ခဲ့ရသည်ဟ ုသမိုင်းေမာ်ကွန်းေရးထိုးထားသည်။ ပထမြမန်မာိုင်င ံ

ေတာ်ကိ ု ပုဂံေခတ်တွင်  အေနာ်ရထာဘုရင်မင်းြမတ်ကလည်းေကာင်း၊   ဒုတိယ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကိ ု   ေတာင်ငူေခတ်တွင်   ဘုရင့်ေနာင်ေကျာ်ထင်ေနာ်ရထာက 

လည်းေကာင်း၊ တတယိြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကိ ုကန်ုးေဘာင်ေခတ်တွင် အေလာင်းမင်း 

တရား  ဦးေအာင်ေဇယျကလည်းေကာင်း  အခိုင်အမာစုစည်းတည်ေထာင်ခဲ့က 

သည်။

ကန်ုးေဘာင်မင်းဆက် ေနာက်ဆံုးဘုရင် သီေပါမင်းလက်ထက်တွင် ြမန်မာုိင်င ံ

သည် နယ်ချဲဗိတိသ တို၏ လက်နက်အားကိုးြဖင့ ်မတရားကျးေကျာ်သိမ်းပိုက ်

ြခင်းကို ခံခဲ့ရပီး နယ်ချဲက န်သေပါက်ဘဝကို လုံးလုံးလျားလျား ကျေရာက်သွား 

ေတာ့သည်။ ဤသုိြဖင့် ြမန်မာတစ်မျိးသားလံုးသည် ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၂၄၇ ခုှစ် 

တန်ေဆာင်မုန်းလဆုတ် ၈ ရက်ေနတွင်   ကံဆိုးမိုးေမှာင ် ကျေရာက်ခဲ့ရသည်။ 

နယ်ချဲက န်ဘဝ    ကျေရာက်ပီးေနာက ်   ရာစုှစ်တစ်ဝက်ခန် ကာသည့်အခါ 

ြမန်မာိုင်ငံကိ ုလွတ်လပ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်ြပန်လည် 

စစုည်းတည်ေထာင်ိင်ုေသာ လွတ်လပ်ေရးဗသိကုာတစ်ဦး ေပ ေပါက်လာခဲသ့ည်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးကိ ု အေနာ်ရထာ၊  ဘုရင့်ေနာင်၊  အေလာင်းဘုရားတို 

ကဲ့သိုပင် စတုတ အကိမ် ြပန်လည်စုစည်းတည်ေထာင်သူကား ဒုတိယကမ ာ 

စစ်ကီးပီးဆုံးချန်ိ၌ ြမန်မာိင်ုငရိှံ ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးကိ ုဖဆပလအလေံတာ် 

ေအာက်၌  တစုတုံးတည်း   စည်းုံးေပးခဲ့ေသာ၊   လွတ်လပ်ေရးအတွက ်

တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံးညွီတ်မ  သမိင်ုးမှတ်တိင်ုကိ ုအခိင်ုအမာစိက်ုထေူပးခဲေ့သာ 

ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်  (ေခ ) ဘီအိုင်ေအ  တပ်မေတာ်ကီးကို စတင် 

တည်ေထာင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း (ေခ )  ဒိုဗမာအစည်းအုံးေခါင်းေဆာင ်

သခင်ေအာင်ဆန်း ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ   အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး   ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်း၏ ိုင်ငံအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ  အားထုတ်မ များမှာ 

အံ့မခန်းမကုန်ိုင်ေအာင် ေမာ်ကွန်းေရးထိုးထားသည်။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏  

ထင်ရှားေသာ ိုင်ငံေရးဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုမှာ ိုင်ငံေရးတရားေသဝါဒသမား မြဖစ်ခဲ့ 

ြခင်းပင်။ အချိေသာ ုိင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များတွင် ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရိှေသာ တရားေသ 

အစွဲအလမ်းဝါဒမျိး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းတွင် မည်သည့်အခါမ  မြမင်ေတွရေပ။ 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းသည် တိင်ုးြပည်အကျိးရိှမည်ဆိပုါက မမိဆိပ်ုကိင်ုထားသည့ ်

ဝါဒကို  အေြခအေနှင့်ေလျာ်ညီစွာ စွန်လ တ်ေြပာင်းလဲေပးိုင်သူြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ    အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး   ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်း၏ ကိယ်ုကျိးစွန်အနစ်နာခမံ ၊ အရင်းရှင်နယ်ချဲတိုအေပ  ြပတ်သားစွာ 

တုံြပန်မ ၊ နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးစိတ်ဓာတ ် ြပင်းြပမ ၊ တိုင်းြပည်ှင့ ်လူမျိးအေပ   

ချစ်ြမတ်ိုးမ ၊ တန်ဖိုးထားမ ၊ ဂဏ်ုသကိ ာ၊ အာဏာ၊ စည်းစမ်ိဥစ ာတိုကိ ုမမက်ေမာမ  

စသည့ဂ်ဏ်ုပဒ်ုများမှာ ေြပာြပ၍ပင်မကန်ုိင်ုေပ။ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ကီးြမတ် 

ေသာ ိုင်ငံေရးဂုဏ်ြဒပ်ကိ ုြမန်မာိုင်ငံရှ ိရဟန်းရှင်လ ူ ြပည်သူများက  ဦးလည် 

မသုန်  အမဲမြပတ ် ေလးစားတန်ဖိုးထားလျက်၊ တန်းဖိုးထားခဲ့၊ တန်ဖိုးထားဆဲ 

ြဖစ်သည်။

သုိေသာ် အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည် တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦးအေပ  အာဃာတမထား ြမင့်ြမတ်ေသာစိတ်ထားရှိြခင်းေကာင့ ်ပညာရှိ  

သတိြဖစ်ခဲဆိုသကဲ့သို အားနည်းချက်အချိရှိခဲ့သည်။    ယင်းမှာ   မိမိကိုယ်ကိ ု

ယုံကည်မ ပိကုသဲြဖင့ ်ရန်သကူိ ုဂမုြပ လျစ်လျ ထားခဲေ့သာ အမှားပင်ြဖစ်သည်။ 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းကိ ုတစ်ိင်ုငလံုံးရိှြပည်သမူျားက မည်မ ချစ်ခင်ေလးစားသည် 

မှန်ေစ ုိင်ငံေရးအြမင်မတူသူ၊ ုိင်ငံေရးသေဘာထားကဲွြပားသူ၊ ပိင်ဘက်ရန်သူ၊  

အာဏာလက်လ တ်ရမည့်သူများရှိေနသည်ကို သတိြပသင့်သည်။ ယုတ်စွအဆုံး 

အသက်အ ရာယ်ြပသရိှူေနပါသည်ဟ ု ေြပာကားေသာ်လည်း မယုံကည်ခဲြ့ခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍    ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ   အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းအား မစားရသည့အ်မ ဲသှဲင့ပ်က်ရန် ကစံည်အားထတ်ုသမူျား၊  

ယတ်ုမာပက်စက်သည့ ်အကအံစည်ြဖင့ ်ရက်ရက်စက်စက် လပ်ုကသံတ်ြဖတ်သည့ ်

အကမ်းဖက်လသူတ်သမားများ၏  သတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် 

တကွ အမျိးသားေခါင်းေဆာင်များ ေရတိမ်နစ်ခဲ့ရသည်။ တိုင်းြပည်အတွက ်

အေမှာင်အတိဖုံးပီး   အနာဂတ်ေပျာက်ဆုံးခဲ့ရသည်။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် 

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်များ မသမာသူလူတစ်စု၏ လုပ် ကံမ ြဖင့်  ကျဆုံးခဲ့ရ 

ေသာ်လည်း ြမန်မာြပည်သူတို၏ ှလုံးသည်းပွတ်ထဲတွင ်မေမ့မေပျာက်ရှိေနဆ ဲ

ြဖစ်သည်။ လပူင်ေသေသာ်လည်း နာမည်မေသသည့ ်ထာဝရမေမေ့ပျာက်ိင်ုေသာ  

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

အစ်ထာဝစ်မေမ့ိုင်သည့် 

ိုင်ငံြပဗိသုကာ

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၇ - ၇ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၆၁.၃

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၀.၆

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၅၈.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၂၉

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၈၈၃.၉

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၉၅

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၁၅၄

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၇.၈၀

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၅၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၇

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၅၀၀ ၄၂ ၃၁၅,၆၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁,၀၀၀ ၂,၆၃၀,၀၀၀

MCB ၇,၃၀၀ ၇,၃၀၀ ၃ ၂၁,၉၀၀

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၁ ၁၈,၀၀၀

TMH ၂,၄၅၀ ၂,၅၀၀ ၁၃၆ ၃၃၅,၅၀၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၈၄ ၄၁၁,၆၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

အသိေပး  းေဆာ်ချက်
၁။ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁၉)ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုမည့ ်

(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  အခမ်းအနားကို ဗဟန်း 

မိနယ်ရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ 

အခမ်းအနားကျင်းပမည့် နံနက် ၀၄:၀၀ နာရီအချနိ ်မှ 

အခမ်းအနားပီးဆုံးသည်အထ ိအေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းအား 

ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်းမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတလီမ်းအား 

ဦးဝိစာရ-ဓမ ေစတီလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတီလမ်း

အားအင်းယားမိင်လမ်းဆံုမှလည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်း 

အား အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းှင့ ်   ဦးဝိစာရလမ်းဆုံမ  ှ

လည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်းအား ဦးေထာင်ဘိုလမ်းှင့ ်

အာဇာနည်လမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊   ဦးဝိစာရလမ်းအား 

ဦးဝစိာရအဝိင်ုးမှ ဦးဝစိာရ-ဓမ ေစတလီမ်းဆုထံလိည်းေကာင်း၊ 

ေရ တိဂုံဘုရားေြမာက်ဘက်မုခ(်ေသွးေဆးကန)်လမ်းတိုအား 

ေခတ ပတ်ိထားမည်ြဖစ်ပီး လမ်းပတ်ိ/ လမ်းလ ဲေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ်ြပတိုက ်ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ 

အား  ၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ 

အချနိ်မှ ၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဝက  ဘာ 

လမ်းဆု ံမှလည်းေကာင်း၊ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဖိုးစန်ိလမ်းဆုမှံ 

လည်းေကာင်း၊ ဗုိလ်ချပ်ြပတုိက်လမ်းအား ငါးထပ်ကီးဘုရား 

လမ်းှင့ ်ဆုရံာမှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချိလမ်းအားေရ ကက်ယက် 

လမ်းှင့ ်ဆုရံာလမ်းဆုမှံလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချပ်ြပတိက်ုလမ်း 

အား ေစာမဟာလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း ေခတ ပိတ်ထားမည ်

ြဖစ်ပီး လမ်းပိတ်/လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အလံတင်အခမ်းအနားကျင်းပမည့် အတွင်းဝန်ုံးအား 

၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ အချနိ်မှ 

၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ သိမ်ြဖလမ်းအား ဗိုလ်ချပ်လမ်းဆုံမ ှ

လည်းေကာင်း၊ အေနာ်ရထာလမ်းအား ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းလမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း၊ မဟာဗ လလမ်းအား ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်းအား ကန်ုသည်လမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း လမ်းပိတ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သို ြဖစ်ပါ၍   ယာ်ေမာင်းသူြပည်သူများအေနြဖင့  ်

အခမ်းအနားကျင်းပစ် လမ်းပတ်ိလမ်းလ ဲေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

အချနိ်များတွင် အြခားသင့်ေလျာ်ေသာလမ်းများမ ှေမာင်းှင် 

သွားလာကပါရန ်ကိတင်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

                                   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

ဓုြဖမိနယ်၌ ေရေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပပွဲ ကျင်းပ
ဓုြဖ   ဇူလိုင်   ၇

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဓြုဖမိနယ် 

အန်ုးပင်ကွင်းေကျးရာအပ်ုစ ုမရမ်းေချာင်း 

ေကျးရာ၌ ေရေဘးအ ရာယ်ကာကွယ် ေရး 

သုပ်ြပပွဲကို   ယေန  မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရီက ကျင်းပသည်။

သပ်ုြပပဲွတွင် မိနယ်ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ   စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးအရာရှိ 

ဦးရဲထွန်းက  မိုးရာသီ  ြမစ်ေရကီးချနိ ်

တာတမ ံ ေရေဘးအ ရာယ် ကာကွယ်ရန် 

တာတမံများ၏ အေရးေပ  အေြခအေန   

ကိတင်စီမံခန် ခွဲမ ၊   အစီရင်ခံမ ှင့ ်   

တုံြပန်မ ပုံစံများကို ရှင်းလင်းေြပာကား 

ြခင်းှင့်  ေရေကျာ်ြခင်း၊  တာအိြခင်း၊ 

ထူးေပါက်ြခင်း၊  သဗွဲက်ထြခင်းတိုအတွက် 

ေဆာင်ရန်၊  ေရှာင်ရန်  အချက်များကို    

လက်ေတွသုပ်ြပ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

အဆိုပါ  သုပ်ြပပွဲသို  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    ဦးေအးကိုတင့်၊ 

အဖဲွဝင် (၁) ဗိလ်ုမှးေအာင်ချိဦး၊ အဖဲွဝင် 

(၂)ဦးစိန်ေမာင်ဝင်း၊  မိနယ်မီးသတ ်

ဦးစီးမှးှင့် မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ ေကျးရာေနြပည်သူ 

များ စုစုေပါင်း ၄၅ ဦးခန်တက်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမ ှ

အခမ်းအနားသို   ိုင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယကအဖွဲဥက      မ ေလးမိ 

ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်  ပဓာနနာယက 

အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ု အဘဓိဇအဂ မဟာ 

သဒ မ ေဇာတိက      ေဒါက်တာဘဒ   

ကမုာရာဘဝိသံ အမှးြပေသာ ဥပ ါတသ ိ 

ေစတေီတာ် ေဂါပကအဖဲွ၏ ဩဝါဒါစရယိ 

ဆရာေတာ်ကီးများ  အပါအဝင် ပင့်ဖိတ် 

ထားသည့်    ဆရာေတာ်ကီး   ၂၇ ပါး 

က ေရာက်ချးီြမင့ေ်တာ်မူကပီး ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ဇ်နီးတိုှင့အ်တ ူိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်     ဒုတိယဗိုလ်ချပ် 

မှးကီးစိုးဝင်းှင့ ်ဇနီး ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ 

ေကာင်စဝီင်များှင့ဇ်နီးများ၊ အတွင်းေရး 

မှးှင့်ဇနီး၊  တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးှင့ ်

ဇနီး၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ ိလ်များှင့် 

ဇနီးများ၊ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့ ်

ဇနီးများ၊  တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

သာသနာ့မဟာဗိမာန်ေတာ်ကီးအတွင်းရိှ 

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား     ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိ၍ ြမသပတ်ိဆွမ်းေတာ်၊ သစ်သီး၊ 

ပန်း၊ ေသာက်ေတာ်ေရချမ်းှင့ ်ဆမီီးတိုကိ ု

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထုိေနာက် အစီအစ်အရ ဝါဆုိသက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ    အခမ်းအနားကို 

နေမာတဿ  သုံးကိမ်ရတ်ဆိ ု   ဘုရား 

ကန်ေတာဖွ့င့လှ်စ်ပီး အပုညာဦးစီးဌာန 

မှ ဗဒု ေရာင်ြခည်ေတာ်ဘဲွ “ထူးမြခားနား” 

သီချင်းခံသုံးပိုဒ်ကိ ုဖွင့်လှစ်ပူေဇာ်သည်။

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသူများ 

က  ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘုရားကီးထံမ ှ

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်ကသည်။

ဆက်လက်၍   ဆရာေတာ်ကီးများ 

ရတ်ပွားချးီြမင့်ေတာ်မူသည့ ်ေမတ သုတ် 

စာမျက်ှာ ၄ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလှှင့် အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသူများက  ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ 

ဥက    မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်ပဓာနနာယက အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက ေဒါက်တာ ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသထံမ ှငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်ဇနီး ေဒ ကကလှ 

တိုက ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက     မ ေလးမိ  ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်  ပဓာနနာယက အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု 

အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက ေဒါက်တာ ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသထ ံဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံ  အုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး       စိုးဝင်းှင့်ဇနီး 

ေဒ သန်းသန်းွယ်     တိုက 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖဲွ ဒုတိယဥက     မိတ ီလာမိ 

သာသနေဝပလု  ပါဠတိက သိလ်ု 

ေကျာင်းတုိက်    ပဓာနနာယက 

အဂ မဟာပ  ိတ  အဂ မဟာ 

သဒ မ ေဇာတိကဓဇ     ဘဒ   

ေကာဝဒိကထ ံ     ဝါဆိသုက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ    ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင်   ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦး 

ှင့် ဇနီးတိုက  ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဝင ်      ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်းှင့်   ဇနီးတိုက 

ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ ်

လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဝီင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

မိုးြမင့်ထွန်းက  ဆရာေတာ်ထံ 

ဝါဆိုသက  န်းှင့်     လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

စ်။



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် မန်းငိမ်းေမာင် ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ဦးေမာင်းဟာ ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

စိုးထွဋ် ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်ဦးေရ ကိမ်း ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့ ်ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ဦးခင်ေမာင်ေဆွ ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ဦးစုိင်းလံုးဆုိင် ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ေဒ ေအးုစိန် ဆရာေတာ် 

ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး 
ဆရာေတာ်ထံ  ဝါဆိုသက  န်းှင့်  လှဖွယ်ပစ ည်းများ  ဆက်ကပ် 
လှဒါန်းစ်။

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ပရိတ်တရားေတာ်များကိ ု နာယူကပီး  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်     ဇနီးတိုက        ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ကီးထ ံ

ဝါဆိုသက  န်းှင့်  လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ု ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက      ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့်  ဇနီးတိုက 

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ  ဒုတိယဥက    

မတိ ီလာမိ သာသနေဝပလု ပါဠတိက သိလ်ုေကျာင်း 

တိုက် ပဓာနနာယက အဂ မဟာပ  ိတ အဂ မဟာ 

သဒ မ  ေဇာတိကဓဇ ဘဒ  ေကာဝိဒက ဆရာေတာ် 

ကီးထံ    ဝါဆိုသက  န်းှင့်   လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ု

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ ဆက်လက်ပီး ေကာင်စဝီင် 

များှင့ ်ဇနီးများ၊ အတွင်းေရးမှး၊ တဲွဖက်အတွင်းေရး 

မှးှင့်      ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်    ပုဂ ိလ်များက 

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ  ဒုတိယဥက     မိတ ီလာဆရာေတာ်ကီးထံမ ှ

အုေမာဒနာတရားနာယူကပီး လှဒါန်းမ အစုစုတို 

အတွက်    ေရစက်သွန်းချ     အမ ေပးေဝကကာ 

ဗဒု သာသနစံရိတံိ  တ ု   သုံးကမ်ိရတ်ဆိ ု  ဆေုတာင်း 

၍ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  ဇနီး၊  

အခမ်းအနား    တက်ေရာက်လာကသူများသည ်

ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီး ပရဝိဏ်ုေတာ်အတွင်းရိှ သာသနာမ့ဟာဗမိာန် 

ေတာ်ကီးရိှ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်အား ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ ြမသပတ်ိဆွမ်းေတာ်၊ သစ်သီး၊ ပန်း၊ 

ေသာက်ေတာ်ေရချမ်းှင့ ်ဆီမီးတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။



ဇူလိုင်  ၈၊   ၂၀၂၂

စုေပါင်းလုပ်မှ အကျိးရှိိုင်

(၁၉၄၇ ခုှစ်၊  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေန   ပင်လုံညစာစားပွဲတွင ် 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေြပာကားခဲ့သည့ ် မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

တစ်တုိင်းြပည်လံုး ကီးပွားေစချင်ရင် လအူား၊ ေငအွား၊ ပစ ည်းအားနဲစေုပါင်းပီး အင်တိက်ု 

အားတိုက်လုပ်ိုင်မ ှအကျိးခံစားခွင့်ရှိကမှာပဲ။ ဗမာက တစ်မျိး၊ ကရင်က တစ်ဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ 

ချင်းတုိက တြခား အကဲွကဲွအြပားြပား လုပ်ေနကရင် အကျိးရိှမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုေပါင်းလုပ်ကမှသာ 

အကျိးရှိိုင်မယ်။ လုပ်ကည့်မှလည်း အကျိးရှိေကာင်း သိိုင်တယ်။
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 တပ်မေတာ်မှ

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က မကာမီက ိုင်ငံေတာ် 

ှင့တ်ပ်မေတာ်ကိ ုချစ်ြမတ်ိုးသည့ ်လငူယ်တစ်ဦးက 

၎င်း၏ မိဘဘိုးဘွားများလက်ထက်က ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှသည့ ်ပတ ြမားကီးကိ ုတပ်မေတာ်သို လှဒါန်း 

ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါေကာင်း၊ အဆိုပါ 

ပတ ြမားကို တာဝန်ရှိသူများြဖင့် စိစစ်ကည့်သည့ ်

အခါတွင် အဖုိးထုိက်တန်သည့် ပတ ြမားြဖစ်သည်ကိ ု

စစ်ေဆးေတွ ရိှရပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်သို  ေပးအပ်လှဒါန်းရြခင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အလားတူပင ်၁၉၉၀ ြပည့်ှစ ်ိုင်ငံ 

ေတာ် ငမ်ိဝပ်ပြိပားမ  တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ အစိုးရ 

လက်ထက်တွင် ိုင်ငံေတာ်သို ၄၉၆ ကာရက်ရှိ 

ပတ ြမား လှဒါန်းမ အား လက်ခရံရိှခဲေ့ကာင်း၊ ၂၀၁၃ 

ခှုစ်တွင် ၁၉၀၇ ကာရက်ရိှ ပတ ြမားကိ ုိင်ုငေံတာ်သို 

လှဒါန်းမ  လက်ခံရရိှခ့ဲေကာင်း၊ ယခု လှဒါန်းသည့် 

ပတ ြမားကီးသည ်၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရှိပီး 

အရယ်အစားအားြဖင့် ကီးမားပါေကာင်း၊ ယခု 

ပတ ြမားကီးကိ ုိင်ုငေံတာ်ပတ ြမား(နစကပတ ြမား)

အြဖစ် ဂဏ်ုြပသတ်မှတ် ေခ ေဝ မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အဆိုပါ ပတ ြမားကီးသည် ပွတ်ေချာအမျိးအစား 

ြဖစ်ပီး အြပစ်အနာအဆာ ကင်းစင်ကာ ြမန်မာိင်ုင ံ

မိုးကုတ်ရတနာေြမမှ ထွက်ရှိသည့် ရှားပါးေသာ 

ပတ ြမားြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် လှဒါန်းသည့် 

လူငယ်ကိုလည်း     ထိုက်တန်သည့် ချးီြမင့်မ များ 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက် သယဇံာတှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်

ဒုတိယဝန်ကီးတိုက ပတ ြမားကီးဆိုင်ရာ အချက် 

အလက်များှင့ ်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများသည် ပတ ြမားကီးအား 

ကည့် ကသည်။

ယခု တပ်မေတာ်မှတစ်ဆင့် ိုင်ငံေတာ်သို 

လှဒါန်းသည့် ၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရှ ိပတ ြမား 

ကီးသည် မာြခင်းအဆင့ ်(၉) ရှိပီး သိပ်သည်းဆ ၃ 

ဒသမ ၉၉ ရိှေကာင်း၊ အေရာင်မှာ ခရမ်းေရာင်အနည်း 

ငယ်သန်းသည့ ်အနေီရာင်(Red With Purplish tint) 

ြဖစ်ပီး  မိုးကုတ်ရတနာနယ်ေြမမှ  ထွက်ရှိသည့ ်

အရယ်အစားကီးမား၍  ရှားပါးြခင်းေကာင့ ် ထူးြခား 

သည့် ပတ ြမားကီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၇ 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန  ကီးကပ်မ  

ေအာက်ရိှ  ေရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွစမီ ံ

ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများ၏ စာဖတ် 

စွမ်းရည်၊ နားလည်သေဘာေပါက်မ  စွမ်း 

ရည်ှင့် ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းစွမ်းရည်တုိ 

ြမင့်မားလာေစရန် ရည်ရယ်ကျင်းပသည့် 

တင်ြပမ စွမ်းရည် ယှ်ပိင်တင်ဆက်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ုံးအမှတ်(၆) 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးဦးသန်စင်၊ 

ဝန်ကီးဌာနကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ ဦးစီး 

ဌာနှင့ ်လပ်ုငန်းများမှ  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးများ

ှင့ ်တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယဝန်ကီးက 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက ်

အေရးပါသည့် စွမ်းအင်က   ဘက်စုံ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင ်

ရက်ကရာတွင် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအစီအမံ (Human 

Resource Development Plan)ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရက်သွားေရးမှာ အလွန်အေရးကီး 

ပါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင် 

ရည်ြပည့်ဝေနေစရန်ှင့် လုပ်ငန်းက မ်း 

ကျင်မ ရိှေစရန်အတွက် ဘာသာရပ်အမျိး 

မျိး    ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခင်းမှာ 

အေြခခကံျသည့ ်အခန်းက  မှ ပါဝင်ပီး 

ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာအလုိက် သုေတသနှင့် 

ဖံွဖိးေရး(Research and Development– 

R&D) လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ိုင် 

သည်အထိ စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက် 

သွားရန်လိုပါေကာင်း၊  လုပ်ငန်းဌာန 

အလိက်ု ဝန်ထမ်းသစ်များကိ ုလပ်ုငန်းခွင် 

အသားကျေအာင် မိတ်ဆက်ေလ့ကျင့ ်

ေပးသည့ ်Orientation Course အဆင့မ်  

ှင့်ရပ်မေနဘဲ လုပ်ငန်းက မ်းကျင်သည့ ်

ဝန်ထမ်းများြဖစ်သည်အထိ ေလ့ကျင့ ်

သင်ကားေပးရန် ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်၏ စွမ်းအင်က   

ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင ်

ရက်ိုင်မည့်  ဝန်ထမ်းေကာင်းများြဖစ ်

သည်အထ ိေလက့ျင့ြ်ပစ ုပျိးေထာင်သွား 

ကရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အခမ်းအနား၌ ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦးက 

ဝင်းသိန်းဦးေရးသားြပစုခဲ့ေသာ “MBA 

In A Day” စာအပ်ုအား တစ်လကာဖတ်  

ေလလ့ာ၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း 

ြဖစ်ရာ   တင်ြပမ စွမ်းရည်  ယှ်ပိင် 

ြခင်းအေပ     ဌာနအလိုက်  တာဝန်ခံ 

အရာရိှများက  အကြဲဖတ်အမှတ်ေပးစနစ် 

ြဖင့် ယှ်ပိင်ေစြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                              သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်သုိ ၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရိှ 

ပတ ြမားကီး လှဒါန်းြခင်း အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်  တပ်မေတာ်က    ိုင်ငံေတာ်သို  

လှဒါန်းသည့်   ၂၇၈၉ ဒသမ ၂၅ ကာရက်ရှိ 

ပတ ြမားကီးအား ကည့် စ်။

ေရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွစမီေံရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ တင်ြပမ စွမ်းရည် ယှ်ပိင်တင်ဆက်ြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)မှ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန် ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)မှ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန ်

ဦးေဆာင်သည့ ်ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ေတွဆုံ၍  ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်  လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)မှ 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်တို  အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူစုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၇

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် 

လားဟူဒီမိုကရက်တစ်   အစည်းအုံး 

(LDU)မှ    အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ကျာေဆာ်လမွန်        ဦးေဆာင်သည့်            

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား 

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ 

ေတွဆုံ၍  ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ် 

များ ေဆွးေွးသည်။

တက်ေရာက်

အဆိပုါ ငမ်ိးချမ်းေရးေတွဆုေံဆွးေွး 

ပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ှင့်အတူ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး   

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊    ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း၊ ေကာင်စအီဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

မိုးြမင့ထွ်န်း၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး ရာြပည့ ်

တို    တက်ေရာက်ကပီး    လားဟူဒီမိ ု

ကရက်တစ်အစည်းအုံး   (LDU)မှ 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးှင့်အတူ တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှး(၂)   ကျာယာကုပ်ှင့ ်

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင  ်

ကျာဖူးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုသို      ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်

ြပည်သူလူထုဆ ှင့်ကုိက်ညီသည့် ပါတီစု ံ

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊    ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို       အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင် 

ရာတွင် အသိပညာ၊  အတတ်ပညာှင့် 

ြပည့်စုံသည့်  လူသားအရင်းအြမစ်များ 

ေပ ထွက်လာရန်   အဓိကလိုအပ်သည့ ်

အတွက် တစ်ိင်ုငလံုံး တိင်ုးရင်းသားေဒသ 

များပါမကျန်  ပညာရည်ြမင့်တင်ေရးကိ ု

လက်ေတွကျကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနများ 

ှင့ ်ပတ်သက်၍ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက်   လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအုံး(LDU)မှ  အေထေွထအွတွင်း 

ေရးမှးှင့်အဖွဲဝင်များက ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  တစ်ိုင်ငံလုံး 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်ရည်ရယ်၍  ယခကုဲသ့ို 

ငမ်ိးချမ်းေရးဖတ်ိေခ ေဆွးေွးမ အတွက် 

အထူးေကျးဇူးတင်ရိှသည့ ် အေြခအေနှင့် 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်    ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 

အေြခခသံည့ ် ြပည်ေထာင်စတုည်ေဆာက် 

ေရးှင့် ပတ်သက်၍ သေဘာထားတူညခီျက် 

အြမင်များကို    ြပန်လည်ေဆွးေွးပီး           

ေဒသဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဆိုင်ရာများကို

တင်ြပသည်။ ယင်းေနာက် ငိမ်းချမ်းေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ပညာေရး၊  ကျန်းမာ 

ေရးှင့်  ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ် 

များှင့ ်ပတ်သက်၍  ှစ်ဖက်အြမင်များကိ ု

ရင်းီှးပွင့လ်င်းစွာ  အြပန်အလှန်ေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။ 

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က     လားဟူ 

ဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU)မှ         

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးှင့ ်အဖွဲဝင ်

များအား အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ  ေပးအပ်ရာ လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအုံး(LDU)မှ  အေထေွထအွတွင်း 

ေရးမှးက ေဒသထွက်လက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များကို    ြပန်လည်ေပးအပ်ပီး   စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

အဆိုပါ    လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအုံး (LDU)မှ အေထေွထအွတွင်း 

ေရးမှး  ဦးေဆာင်သည့်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမ ှဖွဲစည်းေပးထား 

သည့်        ေကာင်စီဝင်များပါဝင်သည့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရး ေဆွးေွးေရးအဖဲွ၊ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရးေကာ်မတတုိီှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များကုိ ဆက်လက် 

ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သရိသည်။                             

သတင်းစ်
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ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၇ 

ြမန်မာိုင်ငံ    ဟာသပညာရှင်များ 

အစည်းအုံး(ဗဟို)က     ကျင်းပသည့ ်

(၁၂)ကိမ်ေြမာက ်      သက်ကီးဟာသ 

ပညာရှင်ကီးများအား    ကန်ေတာ့ပွဲကို 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်       ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းရှိ    ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကား Studio(A) ၌  ကျင်းပသည်။ 

ကန်ေတာ့ပွဲ       အခမ်းအနားသို 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊    ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်  ဦးစိုးသိန်း၊ 

ရန်ကုန်တိုင်း    စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများ၊  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ဟာသပညာရှင်များ အစည်းအုံး(ဗဟို) 

မှ ဟာသပညာရှင်များ၊ ဖတ်ိကားထားသ ူ

များ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဖွင့်လှစ်

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာိင်ုင ံဟာသပညာရှင် 

များ အစည်းအုံး(ဗဟိ)ု ၏ Theme Song 

ကိ ုအစည်းအုံးဝင်လငူယ်များက သံပိင် 

သဆီိ၍ု အခမ်းအနားကိ ုဖွင့လှ်စ်ေပးသည်။

ထိုေနာက်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးက   အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားရာတွင ်   ယေနအခမ်းအနား 

သည် ပူေဇာ်ထိုက်သူကို  ပူေဇာ်သည့်ပွဲ 

ြဖစ်ပီး   သက်ကီးဟာသပညာရှင်ကီး 

များကို ပူေဇာ်ြခင်းြဖစ်၍ မဂ  လာရှိေသာ 

အခမ်းအနားတစ်ခ ုြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေန  

အခမ်းအနားသုိ စည်းစည်းလံုးလံုး ညီည ီ

ွတ်ွတ်ြဖင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ 

စုေဝးေရာက်ရှိလာသည့်အတွက်လည်း 

ဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း။ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က အုပညာ 

ရှင်များအား  ပါရမီရှင်များဟ ုသတ်မှတ် 

ဂုဏ်ြပပီး ဟာသပညာရှင်များကုိလည်း 

ေလးစားပါေကာင်း၊   အုပညာှင့ ် 

ြပည်သူသည ်  ခွဲြခား၍မရသည့်အတွက ်

အပုညာြဖင့ ်ြပည်သကူိ ုအလပ်ုအေက း 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၇

၂၀၂၂ ခုှစ်   ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်ဇုန်     မိုးရာသီသစ်ပင ်

စိက်ုပျိးပဲွ   အခမ်းအနားကိ ုယေန  

ညေန ၄ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းုံးေရှ၌      ကျင်းပရာ 

ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာ     ေဌးေအာင်ှင့ ် 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ တာဝန် 

ရှိသူများှင့ ်    ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းမှ    တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဟိတုယ်လပ်ုငန်းရှင်များ၊ ဟိတုယ် 

ဝန်ထမ်းများ   ပါဝင်တက်ေရာက ်

ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စု 

အုပညာှင့် ြပည်သူသည် ခွဲြခား၍မရသည့်အတွက် အုပညာြဖင့် ြပည်သူကို အလုပ်အေက းြပပီး  တိုင်းြပည်ကိုအကျိးြပေစလို

ြပပီး   တိုင်းြပည်ကိ ု   အကျိးြပေစလိ ု

ပါေကာင်း၊   အုပညာစွမ်းပကားြဖင့ ်

ြပည်သူကိ ု   စည်းလုံးိုင်စွမ်း၊  စည်းုံး 

ိုင်စွမ်းရှိပီး အုပညာရှင်များ၏ အခန်း 

က  သည်     အလွန်အေရးကီးသည့ ်

အတွက်  ြပည်သူများ  ပံးေပျာ်ရ င်ေစရန် 

ဟာသပညာရှင်ကီးများက  တစ်တပ် 

တစ်အား ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကေစလုိ 

ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းက မုဒိတာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  ြမန်မာိုင်ငံ   ဟာသ 

ပညာရှင်များအစည်းအုံး     ဥက    

ဦးဒန်ိးေဒါင်က   ကန်ေတာပဲွ့အခမ်းအနား 

ကျင်းပြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍    ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

 ထိုေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ေပးအပ်လှဒါန်းသည့်    အလှေငွကျပ် 

၂၅  သိန်းှင့်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယဥက       ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်      ေကာင်စီဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊    တိုင်းမှးများ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများှင့်   ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များက  စုေပါင်းလှဒါန်းသည့် 

ေငွကျပ်  ၁၄၇  သိန်း   ၅ ေသာင်းကို 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

က  ြမန်မာိုင်ငံ  ဟာသပညာရှင်များ 

အစည်းအုံးဥက        ဦးဒိန်းေဒါင်ထံ 

ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊     ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိး၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ် 

ွန်ဝင်းေဆွှင့် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး 

များက သက်ကီးဟာသပညာရှင်ကီးများ 

အား ကန်ေတာ့ပစ ည်းများ ေပးအပ်က 

သည်။

ထိုေနာက်   လူငယ်ဟာသပညာရှင ်

များက   သက်ကီးဟာသပညာရှင်ကီး 

များကို    ကန်ေတာ့ကရာ  ကန်ေတာ့ခံ 

သက်ကီး     ဟာသပညာရှင်ကီးများ 

ကိုယ်စား    သက်ကီးဟာသပညာရှင ်

ဦးေပ ေလးက    ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားသည်။

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်

ယင်းေနာက်   သက်ကီးဟာသပညာ 

ရှင်ကီးများက     သက်ကီးအငိမ့်ြဖင့ ်

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊       ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး   ဥပေဒချပ်ဦးေဌးေအာင်ှင့ ်

အလှရှင်များက ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခဲ့က 

သည့်  သက်ကီးဟာသပညာရှင်ကီးများ 

အား အလှေငှွင့ ်လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ကသည်။

မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် 

ပေဒသာကပွဲ     ကျင်းပြပလုပ်ရန်ှင့ ်

ပတ်သက်၍  တတိယအကိမ်  လုပ်ငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ုပ်ရှင ်

ြမင့တ်င်ေရးဌာနခဲွ  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင ်    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက ပ်ုရှင်၊  ဂတီ၊  သဘင် ပေဒသာ 

ကပွဲ မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင်  ကျင်းပိုင်ေရး  

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း  ေဆာင်ရက်သွားကရ 

မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခ ုပေဒသာကပဲွကီး 

ကို ရည်ရယ်ချက်ှစ်ရပ်ြဖင့် ကျင်းပရန ်

စီစ်ထားပီး ယင်းရည်ရယ်ချက ်ှစ်ရပ် 

မှာ ပိကဲွလုနီးပါးြဖစ်ေနသည့် အုပညာ 

ေလာက ြပန်လည်ရှင်သန်ရန်ှင့် ကုိဗစ်- 

၁၉ ေကာင့ ်      စိတ်မွန်းကျပ်ေနသည့် 

ြပည်သူများကိ ု  စိတ်ေပျာ်ရ င် အပန်းေြပ 

ေစရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  ြပည်သူများအား 

အုပညာြဖင့်  ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်းြခင်း 

ြဖစ်သကဲသ့ို အပုညာေလာက  ြပန်လည် 

ရှင်သန်ေတာမ့ည်ဆိသုည့ ်သတင်းစကား 

ကိုလည်း      ေပးသည့်သေဘာြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ပေဒသာကပဲွကိ ုစက်တင်ဘာလ 

ပထမပတ်မှ စတင်၍ ုပ်သံချန်နယ်များ 

မှ ြပသရန် စစီ်ထားပါေကာင်းေြပာကား 

သည်။ 

ေဆွးေွးတင်ြပ

ထိုေနာက်  လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီဥက    

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးရတဲင့ှ်င့ ်  ဒတုယိဥက    

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး      ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်၊      ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင ်

အစည်းအုံးဥက        ဦးကည်စိုးထွန်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး     (ဗဟို) 

 ဥ က    ဦးလွင်ြမင့်၊    ြမန်မာုိင်ငံ  သဘင် 

အစည်းအုံး(ဗဟို)       အမ ေဆာင် 

ဦးေဌးလွင်ှင့်     လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊   

ဆပ်ေကာ်မတီများအလိုက ်    ေဆွးေွး 

တင်ြပကရာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့သည်။ 

အစည်းအေဝးသို ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင် 

အစည်းအုံး၊  ြမန်မာိုင်ငံ ဂီတအစည်း 

အုံး (ဗဟိ)ုှင့ ်ြမန်မာိင်ုငသံဘင်အစည်း 

အုံး(ဗဟို)တိုမှ   နာယကများှင့်   အု 

ပညာရှင်၊       အတတ်ပညာရှင်များ၊ 

ုပ်သံလိုင်းများမ ှ       တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဖတ်ိကားထားေသာ  ဧည့သ်ည်ေတာ်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် ပေဒသာကပဲွ ကျင်းပေရး တတိယအကိမ် လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝး၌ အမှာစကားေြပာကားစ်။

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ဒက ိဏသီရိခိုင ်ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်ဇုန်အတွင်း မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ဝန်ကီးက  အမှာစကားေြပာကား 

ပီး  ကံ့ေကာ်ပင်ကိ ု   ဦးေဆာင် 

စိက်ုပျိးသည်။ ထိုေနာက် ဟိတုယ် 

ှင့ ်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝန်ရှိသူများ၊   ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းမှ    တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ဟိတုယ်လပ်ုငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်း 

များက ပျိးပင်များကိ ု သတ်မှတ် 

ထာသည့် ေနရာများတွင် အတူ 

တကွ    စုေပါင်းစိုက်ပျိးကရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက    သစ်ပင် 

စိုက်ပျိးေနမ များကိ ု လှည့်လည် 

ကည့် အားေပးသည်။ 

ယေနကျင်းပေသာ   မိုးရာသီ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင်   ရတနာ 

တန်းဝင် က န်းပင်၊  မန်ကျည်းပင်၊ 

ေရ သေြပ၊  ကံေ့ကာ်၊  ထိင်ုဝမ်ဗာဒ ံ

စသည့်  အရိပ်ရေလကာပင်ှင့ ်

ပန်းအလှပင်   စုစုေပါင်း  ၃၀၀  

ေကျာ် စိုက်ပျိးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် Star World ဟိတုယ် 

သိုေရာက်ရှိကာ ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ဟိုတယ်များမ ှ   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးရန်ကျန်ရှိေသာ   ဟိုတယ် 

ဝန်ထမ်း ၈၅ ဦးအား  တတိယ 

အကိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ် ေဆး    ထိုးံှေပးေနမ ကိ ု 

ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၇

စစ်ကိုင်းတိုင်း    ေဒသကီး  

မ ေလးတိုင်း   ေဒသကီးှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်   (ေြမာက်ပိင်ုး)တို 

တွင် ေနရာကျဲကျဲ၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်း 

ြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)ှင့် ချင်း  

ြပည်နယ်တုိတွင်  ေနရာစိပ်စိပ်

ှင့်   ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်တိုတွင်  ေနရာအှံ 

အြပား မိုးထစ်ချန်းရာပီး  ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ် 

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာ 

ကွက်၍ မိုးကီးိင်ုသည်။  ရာရန် 

ရာ န်းြပည့ြ်ဖစ်သည်။   မိုး/ဇလ

ေနရာအှံအြပား

မိုးထစ်ချန်းရာပီး  မိုးကီးိုင်

မနက်ြဖန် မွန်းတည့်ချနိ်အထိ 

ခန်မှန်းချက်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

တမူးြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၏ ေြဖကားချက်
ြမန်မာိင်ုင ံတမူးမိ၌ ဇလူိင်ုလ ၅ ရက်ေနက 

အိ ိယုိင်ငံသားှစ်ဦးအား ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရ 

သြဖင့ ်ေသဆုံးခဲေ့ကာင်းသိရသည်။ အဆိပုါကစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ အိ ိယိုင်ငံဘက်ြခမ်းမ ှလူ  ၅၀ က 

ဆ ြပခဲ့ကပီး တမူးမိရှိ  လက်ဖက်ရည်ဆိုင ်

တစ်ဆိုင်အား ခဲများြဖင့်ပစ်ေပါက်ခဲ့ေကာင်းသိရ

သည်။ ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ြဖစ်စ်အမှန်အား 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ    သတင်း           

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင်       ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်းက ယခုကဲ့သိုေြဖကားခဲ့ပါသည-်

“ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ေန   ေနလယ်  ၁၂ နာရီခွဲ 

ေလာက်က တမူးမိ  ေစာ်ဘွားကုန်းရပ်ကွက်မှာ 

အမျိးသားှစ်ေယာက်ေသနတ်နဲ    အပစ်ခံရပီး 

ေသဆံုးခ့ဲရတ့ဲအေကာင်းကုိ  တရားခံေတွထဲကပဲ 

က န်ေတာ်တိုကိုသတင်းပိုပါတယ်။  ဒါေကာင့် 

တမူးမှာရှိတဲ ့  ရဲစခန်းက  မိနယ်မှးအပါအဝင ်

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်ေတွက ေနလယ်  ၁၂ နာရ ီ၄၅ 

ေလာက်မှာ     သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ပါတယ်။    

စစ်ေဆးတဲအ့ခါမှာ ဟိ လူမျိးလုိယူဆရတ့ဲ အသက် 

၃၅ ှစ်ခန်အရယ် အမျိးသားတစ်ေယာက်၊ အသက် 

၃၂ ခန်လုိခန်မှန်းမိတ့ဲ      အမျိးသားတစ်ေယာက်၊ 

ဒဏ်ရာေတွကေတာ့ ေသနတ်နဲ ပစ်သွားတာချည်းပ၊ဲ 

ဦးေခါင်းေတွပဲထိမှန်တဲ့ အေနအထားရှိပါတယ်။ 

ေသဆံုးေနတာေတွရတယ်။ အဒဲါနဲ  က န်ေတာ်တို 

မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွနဲ  လုံ ခံေရးအဖဲွေတဟွာ အနီးနား 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုစစ်ေဆးတယ်။ စစ်ေဆးတဲအ့ခါမှာ 

၁၂ နာရီခဲွေလာက်မှာ အဲဒီှစ်ေယာက်ဟာ ေစာ်ဘွား 

ရပ်ကွက်အတွင်းကိ ု  ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲဝင်လာ 

တယ်။      ှစ်ေယာက်လုံး    အတူတူစီးကတာပဲ၊ 

ဆုိင်ကယ်တစ်စီးနဲဝင်လာတယ်။   ဝင်လာတဲအ့ချန်ိ 

မှာပဲ   အကမ်းဖက်အဖွဲတစ်ဖွဲက   ေသနတ်နဲ  

ပစ်ခတ်ပီး  ထွက်ေြပးသွားတယ်လိုသိရတယ်။    

အဲဒါေကာင့်  အေလာင်းေတွကို  က န်ေတာ်တိုက  

တမူးေဆးုံကိ ုပိုတယ်။    တစ်နာရီခွဲေလာက်မှာ 

ေရာက်တယ်။  တမူးရဲစခန်းမှာ  ေသမ ေသခင်းဖွင့် 

တယ်။  ဖွင့်ပီး ေတာ ့ အဒဲအီေလာင်းေတအွကန်ုလုံးကိ ု  

မိမိ မိဖေတွ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ေတွနဲ သတင်းစုစံမ်းစစ်ေဆးခဲတ့ယ်။  ေဆာင်ရက်ခဲ ့

တယ်။ အဒဲမှီာ လာေရာက်ဆက်သွယ်တာေတာမ့ရိှ 

ခဲဘ့ူးဗျ။  မရိှခဲတ့ဲအ့တွက်ေကာင့ ်၆ ရက်ေန   မနက်          

၇ နာရမှီာ တမူးမိသသုာန်မှာ မီးသ  ဂ ဟ်ခဲတ့ယ်လို 

သိရတယ်။   ဒါနဲပတ်သက်ပီးေတာ ့   ဇူလိုင်လ            

၆ ရက်ေန  ြဖစ်စ်ြဖစ်ပီးေနာက်တစ်ေန  ေနလယ် 

၁ နာရခဲွီေလာက်မှာမှ အိ ိယိင်ုင ံမဏပိရူြပည်နယ် 

Moreh မိမှာရိှတဲ ့နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးအသင်းက 

တာဝန်ရှိသူတစ်ေယာက်က  က န်ေတာ်တိုဆီကို 

ဖုန်းနဲ  ဆက်သွယ်လာတယ်။  ဆက်သွယ်လာပီး 

ေတာ့ အဲဒီေသဆုံးသူေတွက  Moreh  မိ  ဟိ  

ရပ်ကွက်က တီမိုဟန် ၂၈ ှစ်နဲ  အာရ်ဂျန် ၃၅ ှစ် 

ြဖစ်တယ်ဆိုပီးေတာ ့  က န်ေတာ်တိုကို  ေြပာလာ 

တယ်။ ဇလူိင်ုလ ၅ ရက်ေနမှာ ြမန်မာ-အိ ိယနယ်စပ် 

ပန်းပဲတန်းေပါက်(ေဒသအေခ ေပါ့)ကေန  ြမန်မာ 

ိုင်ငံထဲကို    ေရာက်လာတဲ့လူေတွြဖစ်တယ်လို 

ေြပာြပချက်အရ   သိရတယ်။    အဲဒီအချနိ်မှာ 

က န်ေတာ်တို ြပန်ပီးေတာဆ့က်သွယ်ပါတယ်။ သတူို 

တရားဝင် ဝင်လာလားဆုိပီးေမးတ့ဲအခါ  တရားဝင် 

ဝင်ေရာက်တာမျိးေတာမ့ရိှပါဘူး။ အဒဲဘီက်မှာလည်း 

အများစုအတွက်က တမူး-Moreh ဆိုတာ ဆက်စပ် 

ေနတ့ဲနယ်ေြမြဖစ်တ့ဲအတွက်ေကာင့်မလုိ  သွားလာ 

ကူးသန်းမ ေတွရိှတယ်။    တရားဝင်  ဝင်ေရာက်တာ၊ 

မေရာက်တာကေတာ့    အဓိကေတာ့မဟုတ်ဘူး၊ 

သွားလာကူးသန်းမ ေတွရှိတယ်။  အဲဒီမှာလည်း ၅ 

ရက်ေနက   တမူးမိနယ ်   ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်မ  
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အကမ်းဖက်အဖဲွေတ ွဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီးခဲတ့ာေတ၊ွ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်ေတွနဲ   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ေတွ

ရှိခဲ့တာေတွရှိပါတယ်ဗျ။   အဲဒါကေတာ့   ကညနုံး 

မှာြဖစ်ခဲ့တဲ့ြဖစ်စ်ရှိခဲ့တယ်။      အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ 

တစ်ေယာက်အသတ်ခံခဲ့ရတာမျိး   ရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီဟာနဲပတ်သက်ပီး   ၆  ရက်ေန   ညေန ၃ နာရီ 

ေလာက်မှာ အိ ိယဘက်ြခမ်းက လူ ၅၀ ေလာက ်

ဆ ြပမ ြဖစ်ပွားခဲတ့ယ်။ အဒဲ ီှစ်ဦးေသဆုံးတဲက့စိ နဲ  

ပတ်သက်ပီးေတာ ့ တမူးဘက်က လက်ဖက်ရည်ဆိင်ု 

တစ်ဆိုင်ကို   ခဲနဲပစ်ေပါက်ခဲ့တာေတာ့ရှိပါတယ်။ 

သိုေသာ် Moreh နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးအသင်းက 

တာဝန်ရိှသူေတွအေနနဲ ှစ်ုိင်ငံလံုခံေရးအဖဲွေတွနဲ 

ေြဖရှင်းေပးလိုက်တဲ့အတွက်ေကာင့်မလို    သူတို 

ေအးေအးချမ်းချမ်းပဲ  လူစုခွဲထွက်ခွာသွားတာရှိပါ 

တယ်။ အဲဒီြဖစ်စ်ေနာက်ပိုင်းေတွမှာေတာ ့Moreh 

မိမှာရှိေနတဲ့  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲေတွက  ြမန်မာိုင်င ံ

ဘက်ကို အေကာင်းကားလာတာရှိတယ်။ ြမန်မာ 

ိင်ုငဘံက်က လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွေတကွလည်း  Moreh 

ဘက်ကို  အေကာင်းကားတာရှိတယ်။  အေကာင်း 

ကားပီးေတာ့  ှစ်ဖက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ရ 

တယ်။ ြပဿနာကေတာ ့ေြပလည်သွားတာရိှပါတယ်။ 

အဲဒီမှာ  စွပ်စွဲချက်ေတွေတာ့လာတာေပါ့။  ထုံးစံ 

အတိုင်းပဲ။  ထိုကိစ မှာ   တပ်ကပဲပစ်သေယာင်နဲ  

ှစ်ိုင်ငံ     ချစ်ကည်ေရးပျက်ြပားေစဖိုအတွက ်

တပ်ကပ ဲ    ပစ်ခတ်သေယာင်လပ်ုခဲတ့ာ။     သိုေသာ် 

ှစ်ိုင်ငံတပ်ေတွအေနနဲ  ဆက်သွယ်မ ၊ ဆက်ဆံမ  

အမတဲမ်းရိှတယ်။ အားလုံးလည်း သိပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

အားလုံးလည်းသိပီးြဖစ်တဲ့အတွက ်  ြပဿနာေတွ 

ေတာ ့ေြပလည်သွားပါပီ။ အိ ိယုိင်ငံအေနနဲေတာ့ 

ဒီဟာနဲပတ်သက်ပီး   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပီး   ေမးြမန်းေနတာလည်း 

ရိှတယ်။ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွအချင်းချင်း  ဆက်သွယ်ပီး 

ေမးြမန်းေနတာလည်းရှိတယ်။ အားလုံးထိန်းသိမ်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။  က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  

သတ်သွားတဲ့လူေတွနဲပတ်သက်ပီး    တရားဝင် 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ ေတွ     လုပ်ေဆာင်ေနပါတယ်။ 

အေသးစတ်ိ စုစံမ်းစစ်ေဆးမ ေတလွည်း လပ်ုေဆာင် 

ေနပါတယ်။   ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသ   တည်ငိမ်ေရး၊ 

အရင်ကတည်းကတိုင ် က န်ေတာ်တိုက  အိ ိယနဲ  

ြမန်မာကားထဲမှာ  အချင်းချင်းသေဘာတူညီချက ်

ရှိပီးြဖစ်တယ်။  အိ ိယကို   ဆန်ကျင်ေနတဲ့အဖွဲ 

အစည်းေတွအေနနဲလည်း ြမန်မာုိင်ငံထဲမှာ ဝင်ေရာက် 

အေြခြပတာ၊  အေြခချတာ၊  လ ပ်ရှားတာမျိးမလုပ ်

ေအာင်။ ြမန်မာိင်ုငကံိ ုဆန်ကျင်ေနတဲ ့အဖဲွအစည်း 

ေတွအေနနဲလည်း  အိ ိယိုင်ငံထဲမှာ   ဝင်ေရာက ်

အေြခြပ၊  အေြခချ၊   လ ပ်ရှားတာမျိးမရှိေအာင ်             

က န်ေတာ်တုိလံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်ေတွနဲ  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိတယ်။    ဒီကိစ ကိုလည်း  က န်ေတာ်တို 

အေသးစိတ်စုံစမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး အိ ိယ        

ိုင်ငံချစ်ကည်ေရးနဲပတ်သက်ပီးေတာ ့  မထိခိုက် 

ေအာင် က န်ေတာ်တိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ”်

“အဲဒီမှာေတာ့  နယ်စပ်ေဒသမိြဖစ်တာနဲအညီ 

ယခင်ကတည်းကတိုင်    ဒီလိုမျိးအသတ်ခံရတဲ့ 

ြပဿနာမျိးေလးေတရိှွခဲတ့ယ်။  အဒဲဘီက်မှာလည်း 

အဖွဲအစညး်ေတွက     တချိေသာတရားမဝင ်       

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းေတွစံုတယ်။ ကူကီးအဖဲွ 

ေတွတုိ၊ ကသည်းအဖဲွေတွတုိ ရိှခ့ဲတာမျိးေတွရိှတယ်။ 

အခေုနာက်ပိင်ုးမှာ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွ 

ေတ ွေပ တဲအ့ခါမှာ  သတူိုကိယ်ုတိုင်ေကညာချက် 

ထတ်ုထားတာပဲ။ တမူးမိြပ ေြပာက်ကျားအဖဲွလိမုျိး 

အကမး်ဖက်အဖွဲမျိးေတွ၊ တမူး PDF အဖွဲလို 

အကမ်းဖက်အဖွဲမျိးေတ ွ သူတိုရဲထုတ်ြပန်ချက ်

အရ တမူးဘက်မှာကိုပဲ PDF  တပ်ရင်းသုံးရင်း 

ေလာက်ရှိတယ်ဆိုပီး  ထုတ်ြပန်ခဲ့တာရှိတယ်။  

အရင်ကလည်း က န်ေတာ်တို မိခဲ့တဲ့ဟာေတွရှိပါ 

တယ်။  တမူးမှာရှိေနတဲ့  တချိေသာစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်ေတွက ဒီအကမ်းဖက ်  PDF  ေတွကို    

ေထာက်ပံေ့နလို က န်ေတာ်တို သတင်းထတ်ုြပန်ခဲရ့ 

တာေတွလည်းရိှတယ်။ ဖမ်းဆီးေမးြမန်းခ့ဲရတ့ဲဟာ

ေတွလည်းရိှတယ်။ ဒါအ့ြပင် လွန်ခဲတ့ဲ ့တစ်လပိင်ုးက  

တမူးအကျ်းစခန်း အုတ်ဖုိကန်ေဘာင်အကျ်းစခန်း   

ကုိ တမူးက PDF တပ်ရင်းအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွက 

ဝင်ေရာက်စီးနင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့လို လက်နက်ေတွပါ 

သွားတ့ဲ ြဖစ်စ်ေတွလည်းြဖစ်ခ့ဲဖူးတယ်။    ဒါ့အြပင်   

တချိရှိေနတာ စီးပွားေရးအရ ေဆာင်ရက်ကတဲ ့

အခါ မေကျလည်မ ေတွရိှလုိ သတ်ြဖတ်ခ့ဲတ့ဲြဖစ်စ် 

ကီးေတွလည်းရှိတယ်။  ဒီဟာေတွ  ြဖစ်စ်မျိး 

ေတလွည်းရိှတယ်။ အခဟုာကေတာ ့ က န်ေတာ်တို 

အေနနဲ  ဒီ PDF အဖွဲေတွ၊  တမူးမှာရှိတဲ့  PDF 

အဖဲွေတအွေနနဲ  အလစ်မှာ   လပ်ုကသံတ်ြဖတ်သွား 

တယ်လိုပ ဲက န်ေတာ်တို ယဆူတယ်။ ဒါနဲပတ်သက် 

ပီးလည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ  

က န်ေတာ် ထပ်မံပီး     ြဖည့စွ်က်ေြပာလိတုာကေတာ ့

က န်ေတာ်တိုနဲ အိ ိယိင်ုငနံဲက ကာရှည်ရင်းီှးတဲ ့

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ေတွရှိပီးြဖစ်ပါတယ်။  အိ ိယ 

ိုင်ငံဘက်ရဲ စိုးရိမ်ပူပန်မ ကိုလည်း က န်ေတာ်တို 

သရိှိနားလည်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်မလို က န်ေတာ်တို 

အေနနဲသတ်ြဖတ်သွားတဲ့     တရားခံေတွကို 

အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

တယ်။  အိ ိယ-ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသ 

တည်ငိမ်ေရးကုိ အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

တယ်။ တချိေသာအိ ိယနဲ  ြမန်မာနယ်စပ်မတည် 

မငမ်ိေရးြဖစ်လာေစေရး၊ အိ ိယှင့ ်ြမန်မာအစုိးရ 

ှစ်ရပ်အကား  အထင်အြမင်လဲွမှားမ ြဖစ်ေပ လွယ် 

ေရးအတွက်   အချိေသာမီဒီယာေတွ၊ အချိေသာ 

လ ံေဆာ်သေူတ ွ လပ်ုေဆာင်ေနတာ ေတွရပါတယ်။   

ဒါေတကွိ ုတမူးမှာရိှတဲေ့ဒသခေံတေွကာ    ဟိဘုက် 

အိ ိယဘက်ြခမ်းမှာရှိတဲ ့Moreh မှာရိှတ့ဲ ေဒသခံ 

ေတွအားလံုးက နားလည်ပီး  ှစ်ိင်ုငခံျစ်ကည်ေရး 

ကိ ုခုိင်မဲစွာေဆာင်ရက်ုိင်ဖုိအတွက်   က န်ေတာ်တုိ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွေတနွဲ လက်တဲွပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားကဖို  ေမတ ာရပ်ခံလိုပါတယ်”။    ။

သမဝါယမဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်ုံး ေငွစုေငွေချးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်က

ှစ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၇

သမဝါယမဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ်ုံး    ေငွစုေငွေချး 

သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ကိ ု၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်ှင့်    ၂၀၂၁-

၂၀၂၂  Mini Budget  အတွက်    ှစ်ပတ်လည်   အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးကို  ယေနနံနက်ပိုင်းက  သမဝါယမှင့်ေကျးလက ်

ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန စေုပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲသ့ည်။ အစည်းအေဝးသုိ 

ေငစွ ုေငေွချးသမဝါယမအသင်းဥက   ၊ အမ ေဆာင်ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များ 

ှင့် အသင်းသူ အသင်းသားများ တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အစည်းအေဝးတွင် သဘာပတိအြဖစ် အသင်းဥက    ေဒ ဝင်းဝင်းေအး 

က အသင်းဖဲွစည်းရြခင်းှင့် အသင်း၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ကိစ များ

ကိ ုရှင်းလင်းအမှာစကားေြပာကားသည်။   ဆက်လက်၍  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်ှင့်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget အတွက်    ဒါိုက်တာ         

အဖွဲ၏ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ၊ ေရှလုပ်ငန်းစ်များ၊ အသင်းစာရင်းစစ ်

အစီရင်ခံစာှင့်  အြမတ်ခွဲေဝစာရင်းများကို  ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ှင့ ်

အသင်းစာရငး်စစ်ေခါင်းေဆာင်တိုက  အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

တက်ေရာက်လာကသူများထံမှ သဘာပတိက  အတည်ြပချက်ရယူခ့ဲ 

သည်။ ဆက်လက်၍ အသင်းသားများသုိ အစုေပ အြမတ်ှင့် အသင်းသား 

ေဝစုများ ခွဲေဝေပးအပ်ခဲ့သည်။

ယခုကဲ့သို အသင်းအေနြဖင့် အသင်းသားြပည်သူများ၏ ေငွေကး 

စုေဆာင်းတတ်မ  အေလ့အထရှင်သန်ေစရန်၊  ေငွေကးလုိအပ်ချန်ိတွင် 

မမိတိို ပူးေပါင်းစေုဆာင်းထားေသာေငမွျားမှ အတိုး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ေချးယူရရှိိုင်ပီး အသင်းသားများအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

တတ်မ ၊ ကိယု့အ်ားကိယ်ုကိုးမ တိုကိ ုကျင့သ်ုံးတတ်ေစရန်၊ အသင်းသား 

များ၏ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးက  များ တိုးတက်ြမင့်မားလာေစရန်ှင့ ်

သမဝါယမအေြခခမံှူင့ ် သေဘာတရားများ လက်ေတွလိက်ုနာကျင့သ်ုံး 

သည့် အေလ့အထများရှင်သန်လာေစရန ်ရည်ရယ်၍  ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပီး အသင်းသားြပည်သူများမှာ ေငွေကးစုေဆာင်းြခင်း၏ အကျိး

ရလဒ်ေကာင်းများကိုရရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအငမ်ိးစားများ၏ ပင်စင်လစာများကိ ုြမန်မာစ့ီးပွား 

ေရးဘဏ်များက တာဝန်ယူထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ 

ဘဏ်ခဲွများတွင် လစ်ံုးဖွင့်ရက် (၂၁) ရက်ေန  တစ်ရက်တည်း 

တွင်သာ စု ပံထတ်ုယရူန်မလိအုပ်ဘ ဲမမိအိဆင်ေြပမည့ ်အြခား 

ဘဏ်ဖွင့်သည့် ရက်များတွင်လည်း လွယ်ကူအဆင်ေြပစွာ 

ထုတ်ယူိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

   ထိုြပင် ပင်စင်လစာေငမွျားကိ ုဘဏ်တွင်ေငစွာရင်းဖွင့လှ်စ်ထည့ ်

သွင်း၍ လိုအပ်ချနိ်တွင် အဆိုပါ ေငွစာရင်းမ ှထုတ်ယူြခင်းြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ATM စာရင်းဖွင့လှ်စ်၍ ATM စက်များမှ ထတ်ုယ ူ

ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Myanmar Mobile Money (MMM)

စနစ်ှင့် Wave Money စနစ်တိုကို အသုံးြပ၍လည်းေကာင်း 

နီးစပ်ရာ   Mobile Agent များမှတစ်ဆင့ ်    ထုတ်ယူိုင်ရန် 

လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ေပးထားပီး ယင်းနည်းလမ်းများြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်းကိ ုအသိေပးေကညာထားရှိပါသည်။

  ယခအုခါ အချိေသာဘဏ်ခဲွများတွင် လတစ်လ၏ ပင်စင်လစာ 

ကို စတင်ထုတ်ေပးသည့်ရက်ြဖစ်ေသာ ၂၁ ရက်ေန  တစ်ေန  

တည်းတွင် စု ပံ၍ လာေရာက်ထုတ်ယူကြခင်းေကာင့ ်  လူစု 

လေူဝးြဖစ်ေပ ြခင်း၊ ရှည်လျားစွာတန်းစရီြခင်း၊ အချန်ိကာြမင့စွ်ာ 

ေစာင့်ဆုိင်းရြခင်းတုိ ြဖစ်ေပ ေနေကာင်း စိစစ်ေတွရိှရပါသည်။ 

   ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလမှစ၍ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်တွင် ကိယ်ုတိင်ု 

ပင်စင်လစာထတ်ုယမူ  အဆင်ေြပေစရန်အတွက် ဘဏ်များတွင် 

ေငွေပးေကာင်တာများတိုးချဲ စီစ်ထားရှိြခင်း၊ ေငွထုတ်ေပးမ  

လျင်ြမန်ေစရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုအား ေဆာင်ရက်ထား 

ရှိပါသည်။ 

  သိုြဖစ်ပါ၍ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအငမ်ိးစားများ၏ ပင်စင်လစာထတ်ုယမူ  

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဘဏ်ခဲွများှင့ ်

ပူးေပါင်းကညူေီဆာင်ရက်ေပးပါရန် ေလးစားစွာ ပန်ကားအပ်ပါ 

သည်။                                              ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၇ 

ဆသဂ   ါယနာမူ   ပိဋကသုံးပု ံ

ကျမ်းစာများကို   ပါဠိ(ြမန်မာ၊ 

ိုမန်) အက ရာှစ်မျိးြဖင့ ်  ိုင်ငံ 

တကာကျမ်းစာများ   အဆင့်မီ 

ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝိုင်ေရးအတွက ်

ပုိှံပ်စက်တင် မဂ  လာအခမ်းအနား 

ကို ယမန်ေန   နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ 

မိနစ်တွင်    ကမ ာေအးကုန်းေြမ 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန ပုိှံပ်တိက်ု 

ဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပရာ ုိင်ငံေတာ် 

သဃံာမ့ဟာနာယကအဖဲွတာဝန် 

ကျ(ပထမအဖွဲခွ)ဲ  ဒုတိယဥက    

ဆရာေတာ်    အဂ မဟာပ  ိတ 

ဘဒ  ေဇာတပိါလ(ြမင်း ခ)ံ အမှး 

ြပေသာ ိုင်ငံေတာ်သံဃာ့မဟာ 

နာယက  ဆရာေတာ်ကီး  ငါးပါး၊  

ိုင်ငံေတာ်ပရိယတ ိ    သာသနာ့ 

တက သိလ်ု(ရန်ကုန်) ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ်    အဂ မဟာပ  ိတ 

ဘဒ  ကုမာရ၊ တိပိဋကဓရ တိပိ 

ဋကေကာဝိဒ   ဓမ ဘ  ာဂါရိက 

ဆရာေတာ်ကီးများ     ြဖစ်သည့ ်

ဘဒ   ဝါယာမိ ာဘဝိသံ(ေရစကိ

ဆရာေတာ်)၊ ဘဒ  သု ရ(စွန်းလွန်း 

ဆရာေတာ်)ှင့ ်ဘဒ  သလီက  ာ 

ဘိဝံသ (ေမာ်က န်းဆရာေတာ်)

စသည့ ်သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ် 

ကိုးပါးတို က ေရာက်ေတာ်မူက 

သည်။

ထိုေနာက်        ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ 

ေရး     လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့် 

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၇

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း မုိးစပါးပျိးေထာင် 

စိက်ုပျိးမ ှင့ ်မျိးေစခ့ျစိက်ုပျိးမ  ဧကေြခာက်ေသာင်း 

ေကျာ် စိုက်ပျိးထားပီးြဖစ်ရာ ေတာင်သူတိုလိုအပ် 

ေသာ ဓာတ်ေြမဩဇာကိ ုသက်ဆိင်ုရာမိနယ်အလိက်ု 

သတ်မှတ်ေဈး န်းအတိုင်း ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး 

သဘာဝေြမဩဇာကိ ုအကျိးရှိစွာထုတ်ယူအသုံးြပ

ိုင်ရန်လည်း နည်းစနစ်ပိုင်းများကို ြဖန်ေဝထား 

ေကာင်း   တိုင်းေဒသကီး    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။

အသိပညာေပး

စုိက်ပျိးပီးေသာမုိးစပါးဧက ေြခာက်ေသာင်းေကျာ် 

တွင် စံြပကွက်ှင့ ် စမ်းသပ်ကွက ်  စိုက်ခင်းများကိ ု

ပညာေပးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး မိုးစပါးထွက် 

 န်းေလျာက့ျမ  မရိှေစရန်၊ ဓာတ်ေြမဩဇာတစ်အတ်ိ 

လ င် သဘာဝေြမဩဇာ သုံးအိတ်ေရာစပ ်အသုံးြပ 

ိုင်ရန်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက မိုးရာသီမတိုင်မီ 

သဘာဝေြမဩဇာ ထုတ်ယူအသံုးြပုိင်မည့် နည်းစနစ် 

များကို ေတာင်သူများထ ံအသိပညာေပးခဲ့သည်။

“မိုးစပါးမစိက်ုမမှီာ ေြမဆလီ ာအတွက် သစ်စမ်ိး 

ေြမဩဇာသံုးုိင်ဖုိ နည်းစနစ်ပိင်ုးဆိင်ုရာ အသပိညာ 

ေပးခဲ့ပါတယ်။ လိုက်နာေဆာင်ရက်မ များလာမယ်

ဆိုရင် အသုံးချမ လည်း များလာမှာပါ။ ပီးေတာ့ 

သဘာဝေြမဩဇာြဖစ်တဲ ့အီးအမ်ဘိကုာချေီြမဩဇာ၊ 

ငါးအမိင်ုိစုတာေတကွိ ုဓာတ်ေြမဩဇာနဲတဲွဖက်ပီး 

ပုိပီးအကျိးရိှေအာင်အသံုးြပုိင်ဖုိ ေဆာင်ရက်ထား 

တာလည်းရှိတယ်။ စပါးခင်းေြမဩဇာေက းချနိ်မှာ 

တစ်အချိးသုံးြဖစ်တဲ ့ဓာတ်ေြမဩဇာ တစ်အိတ်မှာ 

ဆသဂ   ါယနာမူ ပိဋကသုံးပုံကျမ်းစာများကို ပါဠိ(ြမန်မာ၊ ိုမန်)ှစ်ဘာသာြဖင့် 

ိုင်ငံတကာကျမ်းစာများအဆင့်မီ ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝိုင်ေရး ပုံှိပ်စက်တင်မဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ

အေဆာက်အအုအံတွင်း အ ရာယ် 

ကင်း     ပရိတ်တရားေတာ်များ 

ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်း၊  လှဒါန်းမ  

အစုစုတိုအတွက် ေရစက်သွန်းချ 

အေုမာဒနာတရား နာယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ကကာ  ိုင်ငံေတာ် 

သဃံာမ့ဟာနာယကအဖဲွ ဒတုယိ 

ဥက     ဆရာေတာ်  အဂ မဟာ 

ပ  တိဘဒ   ေဇာတိပါလ (ြမင်းခ)ံ 

က ပိဋကတ်သံုးပံုကုိ ပါဠ ိ(ြမန်မာ၊ 

ိမုန်) အက ရာှစ်မျိးြဖင့ ်ိက်ုိှပ် 

မည့ ်စာပုိှံပ်စက် စတင်လည်ပတ် 

ိင်ုေရးအတွက် စက်ခလတ်ုိှပ်၍ 

ဖွင့်လှစ်ေပးပီး  ပရိတ်နံသာရည ်

များ ပက်ဖျန်းကာ ေအာင်ဂါထာကိ ု

သုံးကိမ်ရတ်ဆို၍ ပုံှိပ်စက်တင ်

မဂ  လာအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ် 

ေပးသည်။

ကမ ာေအးကုန်းေြမ သာသနာ 

ေရးဦးစီးဌာန  ပုံှိပ်တိုက်၊  ပုံှိပ် 

ထုတ်ေဝေရးဌာနခဲွ ဝင်းအတွင်းရိှ 

ဆသဂ   ါယနာမ ူပိဋကသုံးပုံ ပါဠိ 

(ြမန်မာ၊ ိုမန်) ကျမ်းစာအုပ်များ 

ပုိှံပ်ထတ်ုေဝမည့် အေဆာက်အအံု 

တွင် ြမန်မာစီးပွားေရးေကာ်ပိေုရး

ရှင်း၏   ကီးကပ်မ ြဖင့်  ဆ 

သဂ   ါယနာမ ူပဋိကသုံးပုံပါဠေိတာ် 

ကျမ်းစာအပ်ုများအား ပါဠ(ိြမန်မာ၊ 

ိုမန်) အက ရာှစ်မျိးြဖင့ ်ပုံှိပ်၍ 

ိင်ုငတံကာကျမ်းစာများ အဆင့မ် ီ

ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝိုင်ေရး ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိပီး      ကမ ာ့ိုင်ငံ 

အသီးသီးရှိ ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ 

သင်ကားေပးေနသည့ ်တက သိလ်ု 

ကီးများှင့် သာသနာြပေကျာင်း 

များ၊        ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ  

သာသနာြပတက သိုလ်၊     ိုင်ငံ 

ေတာ်     ပရိယတ  ိသာသနာ့  

တက သုိလ် (ရန်ကုန်)၊ ုိင်ငံေတာ် 

ပရိယတ ိသာသနာ့တက သိုလ် 

(မ ေလး)ှင့ ်သတီဂအူြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာဝိပဿနာ  တက သိုလ် 

(စစ်ကိုင်း)တိုကဲ့သို တက သိုလ် 

ကီးများအြပင ်စာသင်တိုက်များ 

ှင့ ်ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများသို 

ပဋိကတ်ပါဠေိတာ် ၅၃ ကျမ်း (အပ်ု 

၄၀)တစ်စုံလ င် ေငွကျပ်၁၂သိန်း 

 န်းြဖင့ ်ဓမ ဒါနအြဖစ် ကသုိလ်ုြပ 

လှဒါန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သဘာဝေြမဩဇာသံုးအိတ် သံုးစဲွတတ်ဖုိနဲ ပင်ကား၊ 

တန်းကား စတဲ ့စုိက်ပျိးနည်းစနစ်မှန်ကန်ဖုိ၊ အကျိး 

ရိှစွာ အသံုးချတတ်ဖုိကုိလည်း ပညာေပးေဆာင်ရက် 

ထားပါတယ်”ဟ ုရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ေဒ လှကည်က 

ေြပာသည်။

သဘာဝေြမဩဇာကို  တွဲဖက်အသုံးြပြခင်းြဖင့် 

ဓာတ်ေြမဩဇာသံုးစဲွမ ကုိ ေလ ာ့ချုိင်ကာ သွင်းအားစု 

ကုန်ကျစရိတ်ကိ ု          သက်သာေစေသာေကာင့ ်

ေတာင်သူများ အလွယ်တကူရရှိိုင်သည့ ်ွားေချး၊ 

ကက်ေချး၊ ေကာက်ိုး၊ ြမက်ေြခာက်၊ စပါးခွံ၊ ေဗဒါ၊ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်စွန်ပစ်ပစ ည်းတိုကိ ုေြမေဆွးအပု ံ

လိုက်ြပလုပ်၍ သုံးလခန်  ဓာတ်ြပေစပီး သဘာဝ 

ေြမဩဇာ   ထုတ်လုပ်အသုံးြပြခင်းှင့ ်    ရက်ဖျန်း 

ေြမဩဇာအြဖစ ်အသုံးြပိုင်ေသာ ငါးအမိုင်ိုအက် 

ဆစ်ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေတာင်သ ူ

များအား လက်ေတွသပ်ုြပသြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း မိုးစပါးဧက ၁၁ 

သိန်းေကျာ်စိုက်ပျိးရန် လျာထားေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိပီး ေတာင်သူများ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေစရန ်

သဘာဝေြမဩဇာအတွက ် မိုက်ခိုဩဂဲနစ်ဇန်ြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ထိွက်ကုိဒါးမားမ  ြဖင့်လည်းေကာင်း 

ေြမေဆွးရရိှအသံုးြပုိင်ေသာ နည်းပညာကုိြဖန်ေဝ 

ထားကာ စပါးစိက်ုပျိးထားေသာ မိနယ်၊ ေကျးရာတို 

၌ တစ်ဧကလ င်တင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိိုင်ေသာ  စံြပ 

စိုက်ကွက်များှင့ ်    မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ကွက်များကိ ု

လည်း ေဖာ်ေဆာင်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ (သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး

မိုးစပါးအတွက် သဘာဝေြမဩဇာကိုအကျိးရှိစွာ ထုတ်ယူအသုံးြပိုင်ရန် နည်းစနစ်များ ြဖန်ေဝ

 ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၇

 ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင/် ဝန်ထမ်း 

အရာထမ်း၊  အမ ထမ်းမိသားစုများက   မိနယ် 

အသီးသီးရှိ      ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများသို 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ   ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

 ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     ေဖာင်းြပင်မိနယ်ရှ ိ

ရာဇမနုစိာသင်တုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ်ရိှ စန်ိေရာင်ြခည် ဓမ ရပ်ိ 

သာေကျာင်းတိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

လား  းမိနယ်ရိှ ကန်မန်ိးပရယိတ ိစာသင်တိက်ုှင့် 

မူဆယ်မိနယ်ရှ ိေအာင်ေတာ်မူေကျာင်းတိုက်တို

သိုလည်းေကာင်း၊     ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  

ပသုမ်ိမိနယ်ရိှ တိက်ုကီးေကျာင်းပရယိတ ိစာသင် 

တုိက်ှင့် ကံခင်းမိနယ်ရိှ ေရ ေညာငပ်ငေ်ကျာငး် 

တိက်ုတိုသိုလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ် 

များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို တာဝန်ရှိသူ 

များက   သွားေရာက်ဆက်ကပ်  လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

မိသားစုများက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း

အငိမ်းစားလစာထုတ်ယူြခင်းကိစ  ပန်ကားချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၇

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင် 

မုတ်သုံေလ အားေကာင်းေနပီး   ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်

မုတ်သုံေလ အားအသင့်အတင့် ရှိေနသည်။                       မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် အ ေြခအေန



ဇူလိုင်  ၈၊   ၂၀၂၂

၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၇) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

Trend ဂျာနယ်မှ  အယ်ဒီတာချပ်   ဦးဝဏ က 

Passport လပ်ုရန် ေတာ်ေတာ်ေလး အခက်အခြဲဖစ်ေန 

ကေကာင်း၊         လုပ်သည့်လူဦးေရသည်လည်း 

များေကာင်း၊    လပ်ုရသည့ ်  ေဈး န်းလည်းတက်ေန 

ေကာင်း၊   ယေနေပါက်ေဈးဆိုလ င်   Passport 

တစ်အုပ်ကို  ငါးသိန်းဟု  ကားသိရေကာင်း၊   ယခု 

Online တွင် Booking တင်ေသာ်လည်း  တကယ်  

အခက်အခရိှဲသကူများေနေကာင်း၊ ြပည်ပထွက်သည့ ်

သူများကလည်း  အလွန်များေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်အဆင်ေြပေအာင ်မည်သိုလုပ်ေဆာင်ေပး 

မည်ကိုသိလိုေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ထွက်သွားပီး  

ိင်ုငြံခားတွင်အလပ်ုလပ်ုသည့ ်အလပ်ုသမားများက  

ိုင်ငံြခားမ ှ ေငွလ ဲကေကာင်း၊  Hundiှင့် ြပည်ပမ ှ

ေငွလ ဲကေကာင်း၊   အစိုးရအေနြဖင့ ်  အခွန်ရရှိရန်  

အတွက် ဘဏ်၊ သက်ဆုိင်ရာသံုံး၊ အစိုးရှင့ ်အလပ်ု 

သမားမိသားစုများ   ကွန်ရက်လုပ်ရန်    အစီအစ်  

ရှိ၊ မရှိသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   Passport   ှင့် 

ပတ်သက်၍ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနက အဓကိထား 

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းလည်းရိှေကာင်း၊  တချိသတင်း 

ဌာနများ၊ တချိကိုယ်တိုင ်Passport လုပ်သူများ၏ 

ေြပာြပချက်အရ ကားသရိသည်များလည်းရိှေကာင်း၊ 

မမိအိေနြဖင့ေ်ြပာလိသုည်မှာ  ေြမြပင်တွင်ေဆာင်ရက် 

ေနသည့ ် လပ်ုငန်းစ်များသည်  တချိေနရာများတွင်  

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ များရိှေကာင်း၊ ယခအုချန်ိတွင် 

လုံ ခံေရးအရ     စိစစ်ရမ အေြခအေနများေကာင့ ်

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာရသည်ကိလုည်း သတင်းေထာက်  

ကီးတို သိပီးလမိ့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေကာင်းရင်းကိ ု   

စစ်ေဆးပီးလ င်  ေြပလည်ေအာင်၊   ယခုထက်ပိုပီး 

ြမန်ဆန်ရန် လပ်ုေဆာင်သွားိင်ုမည့ ်အစအီစ်များကိ ု    

မိမိတိုလုပ်ေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Hundi ြဖင့် 

ေငလွ ဲသည့က်စိ ှင့ပ်တ်သက်၍   ဘဏ်၊ သက်ဆိင်ုရာ 

သံုံး၊    အစိုးရှင့်   လုပ်သားမိသားစုများအတွက ်

အာမခုိံင်သည့်ကွန်ရက်ကုိ အေကာင်းအရာ မှတ်သား 

ပီး ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  Passport ှင့်  

ပတ်သက်၍ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ လုပ်ငန်းစ် 

များှင့်ပတ်သက်၍   ေြဖဆိုေပးပါရန ် ေမတ ာရပ်ခံ 

ပါေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ပွဲစားများှင့ ်လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်

မလိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များရှိိုင်

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနမှတာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက  

Passport ှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတိုတွင် လုပ်ငန်းစ် 

များလည်းရှိေကာင်း၊ Online မှလည်း  ေလ ာက်၍ 

ရေကာင်း၊ ကိယ်ုတိင်ုလည်း ေလ ာက်ထားိင်ုေကာင်း၊  

တိုင် း ေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးတွင်လည်း 

ဌာနခွဲများအေနြဖင့်   လုပ်ေပးေနသည်များလည်းရှိ 

ေကာင်း၊ သိုေသာ်  တချိသည်  ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘ ဲ

ကားထကဲပဲွစားများှင့ ်လပ်ုေနသည်များရိှေကာင်း၊  

ထိသုို ပဲွစားများှင့ ်လပ်ုေဆာင်ရာတွင် မလိအုပ်သည့ ်

ကုန်ကျစရိတ်များရှိိုင်ေကာင်း၊    မိမိတိုသတ်မှတ် 

ထားသည့်နည်းလမ်းြဖင့်     ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ 

ေဆာင်ရက်မည်ဆိုလ င်    ပိုမိုေကာင်းမွန်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ Passport လုပ်ေဆာင်ရာတွင ် ကန် ကာ 

သည်ဆိုသည်မှာ တစ်ရက်ကိ ု လူေပါင်း ၂၅၀၀ ခန်   

ေလ ာက်ကေကာင်း၊ Passport ထုတ်ေပးရာတွင ်

အလွယ်တကထူတ်ုေပး၍မရေကာင်း၊  လတူစ်ဦးချင်း 

ှင့ပ်တ်သက်၍  လိအုပ်သည့စ်ာရက်စာတမ်းများကိ ု 

စိစစ်ရသည်များရိှေကာင်း၊ ေနာက်ေကာင်းရာဇဝင် 

များကုိ စိစစ်ရသည်များလည်းရိှေကာင်း၊ Passport  

ေလ ာက်ထားသူများ၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

ကိလုည်း စစ်ေဆးရသည်များလည်း ရိှသည့အ်တွက် 

ေကာင့် ထုိက်သင့်သည့်အချန်ိကာလတစ်ခု ေပးရမည် 

ြဖစ်ေကာင်းကိ ု နားလည်ေပးရန်လိုအပ်ပါေကာင်း  

ေြဖကားသည်။

Bloomberg  Myanmar   သတင်းဌာနမှ  

သတင်းေထာက် ေဒ ပိုးသဂိ   ေကျာ်က ေမာ်ေတာ်ယာ် 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုသည်မှာ ယာ်များတင်သွင်းမ ၊  

တင်ပိုမ ၊  တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မ ၊  ေရာင်းဝယ်မ များ 

သာမက ယာ်များကိြုပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိးမ ၊ ယာ်အပိ ု 

ပစ ည်းေရာင်းဝယ်မ များှင့ ်နည်းပညာဆိင်ုရာ ဖံွဖိး 

တုိးတက်မ အမဲရိှေနသည့်   လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခု 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းကားေဈးကွက်တွင ်Model  

အြမင့်ကားများှင့ ်Model အနိမ့်ကားများပါမကျန ် 

ေဈး န်းများြမင့်ပီး   ေဈးကွက်လ ပ်ခတ်မ ြပင်းထန ်

ေနေကာင်း၊ အေမရကိန်ေဒ လာှင့ ်ကျပ်ေငလွလှဲယ် 

 န်း    ေြပာင်းလဲမ များေကာင့်လည်း   ြပည်တွင်း၌ 

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့ ်ကားကုမ ဏီများအတွက်  

ေဈး န်းြပင်ဆင်ရမည့ ်အေြခအေနများလည်းရိှလာ 

သကဲ့သို  ကားတင်သွင်းမ    ရပ်ဆုိင်းေနြခင်းေကာင့် 

ေဈးကွက်တွင် ဝယ်လုိအားှင့် ေရာင်းလုိအား ဟန်ချက် 

ပျက်ေနေကာင်း၊ ြပည်ပမ ှတိုက်ိုက်ဖွင့်ထားသည့ ် 

Car Showroom ကီးများကလည်း  ကားတင်သွင်းခွင့ ်

မရ၍ ခက်ခေဲနသည်ဟ ုသရိေကာင်း၊  ထိအုေြခအေန 

များကုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်  

မည်က့ဲသုိကုိင်တွယ်စီမံပ့ံပုိးေပးရန်ရိှသည်ကုိ  သိလို 

ေကာင်း၊ ထိုြပင ် တချိလုပ်ငန်းများ၏   အစိုးရှင့် 

ချပ်ဆိုထားသည့်အေြခအေနများမှာ လက်ရှိအေြခ  

အေနအရ   အဆင်မေြပမ များ    ရှိလာပါေကာင်း၊ 

ယင်းအတွက်ေကာင့် ထုိစာချပ်များကုိလည်း ြပန်လည် 

စ်းစားေဆာင်ရက်ေပးရန ်  ရှိ၊ မရှိ  သိလိုေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ေလာေလာဆယ်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားမည်

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကားှင့ပ်တ်သက်၍  

အထူး Permit ှင့်  တင်သွင်းထားသည့်ကိစ မှအပ 

ကျန်သည့က်စိ များကိ ုေလာေလာဆယ်တွင် ရပ်ဆိင်ုး  

ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အများြပည်သူှင့်သက်ဆုိင် 

သည့ ် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး (Public  Transportation) 

ကို အထူးကိစ အေနြဖင့် မိမိတိုေဆာင်ရက်ေပးမည ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပဂု လကိပိင်ုးဆိင်ုရာများှင့ပ်တ်သက်၍   

အထူးကစိ ရပ်များတွင် ဥပမာ  အားကစားသမားများ 

ကို ကား  Permit  တင်သွင်းခွင့်ေပးြခင်းမျိးမှအပ 

ကျန်သည့်ကိစ များကို ကန်သတ်မ များ ဆက်လက် 

ရှိေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ကန်သတ်မ များဆက်ရှိေန 

ရသည့်   အေကာင်းအရာများလည်းရှိေကာင်း၊ ထို

ကန်သတ်မ များှင့်ပတ်သက်၍    ေြဖေလ ာ့ရန် 

အချနိ်တန်သည့်အချနိ်ေရာက်မှ    ေြဖေလ ာ့ေပးိုင် 

မည်ဟု မိမိေြပာလိုေကာင်း ေြဖကားသည်။

One News သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာ  ဦးသွင် 

ထူးေအာင်က မေဲခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရး အစည်းအေဝးကုိ ြမန်မာုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်  

ဇလူိင်ု ၂ ရက်မှ ဇလူိင်ု ၅ ရက်အထ ိကျင်းပြပလပ်ုသွား 

မည်ဟ ုသရိေကာင်း၊ ထိအုစည်းအေဝးတွင် မည်သည့် 

ကိစ များကို ြပလုပ်ရန်ရိှသလဲ၊ ထုိအစည်းအေဝးပဲွမှ 

မည်သည်တိုကိ ုဆက်လက်လပ်ုေဆာင်သွားရန် စစီ် 

ထားရှိသည်ကိ ုသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   မဲေခါင်-လန်ချန်း  

ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး သတ်မှတ်ထားသည့ရ်က်များတွင်  မမိတိို 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   သက်ဆိုင်ရာ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ တက်လမိ့မ်ည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်တတ်ုိင်ုငအံကားတွင်  ချပ်ဆိမုည့် 

စာချပ်များကိုလည်း     ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအြပင ်  ေဆာင်ရက်ရန်ရှိသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ု

လည်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုအစည်းအေဝးပီး  

သည့ေ်နတွင် သက်ဆိင်ုရာိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

က သတင်းထတ်ုြပန်ေပးရန်ရိှေကာင်း၊ အချန်ိမလီည်း  

မိမိတို    သတင်းထုတ်ြပန်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ရက်၊ လ  အနည်းငယ်ေကျာ်လွန်ေနကေသး

Myanmar  Nation  Voice   သတင်းဌာနမှ 

သတင်းေထာက ်ေဒ ေဆွဇင်ဦးက ေဒ ေအာင်ဆန်း 

စုကည်ကုိ ကျခံရမည့်ြပစ်ဒဏ်များမှ  ထက်ဝက်ခန်  

ေလ ာ့ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ CDM များကိ ု  ြပန်ေခ ခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၅၀၅ ြဖင့်  အမ ဖွင့်ခံထားရသူများကို  

ေြဖေလ ာေ့ပးခဲပ့ါေကာင်း၊ ေတာခိသွုားသည့သ်မူျား 

ကိ ုြပန်ေခ ေပးခဲပ့ါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက် 

ြပည့်ပင်စင ်အသက် ၆၀ မှ ၆၂ ှစ်အထိ  သတ်မှတ် 

ေပးခဲ့ြခင်းကို     အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ဗုိလ်ချပ်ေြပာခ့ဲသက့ဲသုိ ယခုှစ်ဆယ်တန်းစာေမးပဲွ 

ကိ ုေြဖဆိခုဲရ့သည့သ်မူျားသည် အခက်အခမဲျားစွာှင့ ် 

စာေမးပွဲကိ ုေြဖဆိုခဲ့ရသည်ကိ ု ဗိုလ်ချပ်ကိုယ်တိုင်

လည်းသိရှိပီးြဖစ်သည်ကို ေြပာကားခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ယခု DSA ၊ DSMA ၊ DSTA များ  ေလ ာက်ထားရန် 

အသက်ကန်သတ်ချက်ကိ ု    ေြခာက်လ   တိုးေပးခဲပ့ါ 

ေကာင်း၊ သိုေသာ် တပ်မေတာ်ရင်ခွင်ကိ ုခိလု ံလိသုည့်  

တချိေသာသားငယ်သမီးငယ်များသည် ရက်၊ လ  

အနည်းငယ်ေကျာ်လွန်ေနကေသးပါေကာင်း၊ ၁၉၈၉ 

ခှုစ်တွင် ပညာသင်ှစ်တစ်ှစ် ရပ်နားခဲရ့ေသာ်လည်း 

ယခုလိုရပ်နားခဲ့ရြခင်းမျိးှင့ ်လုံးဝမတူပါေကာင်း၊ 

ယခုကာလသည် တပ်မေတာ်ကုိ ချစ်သူ၊ မုန်းသူများ 

က တစ်အိမ်တည်းမှာကုိ ကဲွြပားေနကပါေသးေကာင်း၊ 

ယခုတပ်မေတာ်ထဲသုိ ဝင်လိသုမူျားသည် အဓကိမှာ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းေကာင့်    မဟုတ်ဘဲ 

တပ်မေတာ်ကုိချစ်ခင်ြမတ်ုိးသည့်အတွက် တပ်မေတာ် 

၏ရင်ခွင်ကိ ုခိလု ံလိြုခင်းေကာင့ဆ်ိသုည်မှာ ြငင်းမရ 

သည့်အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကို  

မန်ုးစတ်ိဝင်ေနသမူျား၏အလယ် တပ်မေတာ်ရင်ခွင် 

ကိ ုခိလု ံလိသုည့ ်သားငယ်သမီးငယ်များ မဘိရင်ခွင်မှ  

တပ်မေတာ်ရင်ခွင်ကိ ု   ေပးအပ်လိုသည့ ်  မိဘများ 

အတွက်  ဝင်ခွင့်များကိ ု၁၉  ှစ်ဟု သတ်မှတ်ပီး 

တပ်မေတာ်အတွက်   ေသေသချာချာစိစစ်ေရးချယ ်

ေပးပါရန် ေတာင်းဆိမု များများြပားလာပါက ၁၉ ှစ် 

သို ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ေပးလိုြခင်း ရှိ၊ မရှိ သိလိုပါ 

ေကာင်း၊   ဗိုလ်ချပ်အေနြဖင့်လည်း   ယခုေမးြမန်း 

ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့ ်  တင်ြပေပးလိုပါ 

သလားသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက DSA၊ DSTA၊ DSMA၊ 

ေဆးဘက်ဆိင်ုရာှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အမျိးသမီးများ 

ကို ေခ ရာတွင် ယခု ၁-၁-၂၀၂၃ ရက်တွင် ၁၈ ှစ်  

ထက်မေကျာ်ရဟသုတ်မှတ်ေကာင်း၊ ေနာက်ပိင်ုးတွင်  

၁၈ ှစ် ၆လ ထက်မေကျာ်ရဟ ုသတ်မှတ်ေကာင်း၊ 

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်သည်မှာလည်း    ြပည်သူလူထုက 

ေတာင်းဆုိ၍ မိမိတုိက သတ်မှတ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိဘြပည်သူများကိုယ်တိုင်လည်း   ေြပာေကာင်း၊ 

ေြဖဆိုလိုသည့ ်    ကေလးများကိုယ်တိုင်ကလည်း 

ေြပာေကာင်း၊ ၎င်းတိုအေနြဖင့ ် သတင်းေထာက်ကီး 

ေြပာခဲသ့ကဲသ့ို အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းဆိသုည် 

ထက် အမှန်တကယ်ကို        စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

  Passport ှင့်ပတ်သက်၍ တချိသည်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲ  ကားထဲကပွဲစားများှင့်  လုပ်ေနသည်များရှိေကာင်း၊    

ထိုသိုပွဲစားများှင့်လုပ်ေဆာင်ရာတွင် မလိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များရှိိုင်ေကာင်း၊  မိမိတိုသတ်မှတ်ထားသည့် 

နည်းလမ်းြဖင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ေဆာင်ရက်မည်ဆိုလ င် ပိုမိုေကာင်းမွန်မည်

  Passport လုပ်ေဆာင်ရာတွင်  ကန်ကာသည်ဆိုသည်မှာ တစ်ရက်ကို  လူေပါင်း ၂၅၀၀ ခန်  ေလ ာက်ကေကာင်း၊  

Passport ထုတ်ေပးရာတွင် အလွယ်တကူထုတ်ေပး၍မရေကာင်း၊  လူတစ်ဦးချင်းှင့်ပတ်သက်၍   လိုအပ်သည့် 

စာရက်စာတမ်းများကို  စိစစ်ရသည်များရှိေကာင်း၊ ေနာက်ေကာင်းရာဇဝင်များကို စိစစ်ရသည်များလည်းရှိေကာင်း၊ 

Passport  ေလ ာက်ထားသမူျား၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းြခင်း ရိှ၊ မရိှ ကိလုည်း စစ်ေဆးရသည်များလည်း ရိှသည့အ်တွက် 

ေကာင့် ထိုက်သင့်သည့်အချနိ်ကာလတစ်ခု ေပးရမည်ြဖစ်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

တပ်မေတာ်ကုိချစ်၍ အမျိးကုိချစ်၍  တပ်မေတာ်သုိ 

ဝင်လုိြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့်  မိမိတုိအေနြဖင့် 

ကလည်း ၁၈ ှစ် ၆ လအထိ တိုးေပးလိုက်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊  ရပ်နားခဲရ့သည့ ်အချန်ိှင့ ်ပျမ်းမ တွက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ယခု    ေြပာကားချက်ကိုလည်း 

ဆက်လက်ပီး    တင်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    

ထိုအြပင ်  မိဘြပည်သူများကလည်း ၁၉ ှစ်အထိ 

တုိးေပးရန် ေြပာေနသည်များရိှပါေကာင်း၊    ထိကုစိ  

များှင့ပ်တ်သက်၍ မမိတိိုအဆင့ဆ်င့တ်င်ြပေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊     ယခုေြပာကားသည့်ကိစ များှင့ ်

အြပင်၌ မိဘြပည်သူများ  ေြပာကားသည့ ် လိုလား 

ချက်များကိုလည်း   သိရှိပါသည်ဟ ု   မိမိအေနြဖင့ ်

ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

ပန်းေပါင်းတစ်ရာပွင့်ပါေစ

ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံကုိ     ထူေထာင်သည့်ေနရာတွင် 

ဒမီိကုေရစီိင်ုငေံတာ်ဟ ုေြပာမည်ဆိလု င်  ေနာက်က  

လိုက်ရမည့်စကားသည်     ပန်းေပါင်းတစ်ရာပွင့ ် 

ပါေစဆုိသည့် စကားပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  အြမင်မတူ၊ 

သေဘာထားကွဲလွဲေနသူများလည်း    ရှိပါေကာင်း၊ 

အြမင်မတူသေဘာထားကွဲလွဲေနသည့်သူများသည ် 

တပ်မေတာ်ေကာင့်၊    တပ်မေတာ်ေကာင့်ဆိုပီး 

ေြပာကေကာင်း၊ ယခအုချန်ိတွင် လက်ေတွလပ်ုေနရ 

သည့် မည်သည့်ဘက်မှမပါသည့ ် စီးပွားေရးသမား 

များ၊  မည်သည့ဘ်က်မှမပါသည့သ်မူျား၊  ေနာက်ဆုံး 

ေြပာရမည်ဆိလု င် မည်သည့ဘ်က်မှမပါဘူးဆိသုည့ ် 

မီဒီယာများကို အြပင်မှာလက်ေတွေမးကည့်ေစလို 

ေကာင်း၊ စစ်တပ်ကိေုကာက်ရသလားဟ ုတည့တ်ည့် 

ေမးကည့်ေစလိုပါေကာင်း၊    မည်သူမ စစ်တပ်ကို 

မေကာက်ရေကာင်း၊  လက်ေတွတကယ်ြဖစ်ေန  

သည်မှာ PDF ကိုသာ ေကာက်ေနရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပါးစပ်ကထုတ်မေြပာရဲလုိသာ ထုတ်မေြပာြဖစ်ေကာင်း၊  

အားလုံးသည ်ထိုကဲ့သိုြဖစ်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံ၌   တကယ်အကမ်းဖက်လုပ်ေန 

သည်မှာ  မည်သူေတွလုပ်ေနသည်ကိ ု  သိရန်လိုပါ 

ေကာင်း၊ တချိမဒီယီာများသည် သလိျက်ှင့မ်ေြပာ 

ကေကာင်း၊ မျိးချစ်များအေနြဖင့ ်လပ်ုကသံတ်ြဖတ် 

ခံရြခင်းများ၊ ဗုံးခွဲခံရြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကိ ု 

ခံရသည်ကိုလည်း မိမိတိုသိရပါေကာင်း၊ အဓိက 

ပစ်မှတ်ထားပီးလပ်ုေနသည်မှာ ၎င်းတိုှင့်ပိင်ဘက်  

ိုင်ငံေရးပါတီဝန်းရံသူများ၊   မိင်တွင်ြဖစ်ခဲ့သည့ ်

ေဒ န ာတိုလိုလူများကဲ့သို  ဝန်းရံသူများ၊  ယခင်  

ကတည်းကတုိင် မျိးချစ်၊ အမျိးသားေရးတွင် တက်က  

လ ပ်ရှားသမူျားသာ လပ်ုကခံေံနရ၊ သတ်ြဖတ်ခေံနရ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တကယ့်အကမ်းဖက်မှာ  မည်သူ 

ဆိသုည်ကိ ုသလိျက်ှင့ ်နားပတ်ိ၊ မျက်စပိတ်ိေနရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုကိစ များှင့်ပတ်သက်၍လည်း  မိမ ိ 

အေနြဖင့် အသိအမှတ်လည်းြပပါေကာင်း၊ ဝမ်းလည်း 

နည်းပါေကာင်း၊    မိမိတိုအေနြဖင့ ်  လုံ ခံေရးအရ 

ပိမုိေုစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုေစရန်အတွက်လည်း ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိသုိေဆာင်ရက်သည့်ေနရာ 

တွင်      သက်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   

တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးပါဟ ု     မိမိတို 

ေြပာလိေုကာင်း၊     ထိသုို      ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ေစရန်အတွက်လည်း   မိမိတို  ကိးစားေဆာင်ရက ်

ေပးသွားမည်ဟ ု    ေြပာလိုပါေကာင်း    ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ေရ တဂိသံတင်းလ ာဂျာနယ်မှ သတင်းေထာက် 

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(ခ)ကိုထွန်း (မိုင်းြဖတ်)က ယခုလ 

ပိုင်းများတွင်  အာဆီယံိုင်ငံတချိက   ြပင်းြပင်း 

ထန်ထန်ေဝဖန်ြခင်း၊  ယခုထက်ပုိပီး  ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီကို အေရးယူေပးရန ်ေြပာလာ 

ြခင်းများ မိမိတုိေတွရပါေကာင်း၊ အာဆီယံအဖဲွဝင် 

ိင်ုငတံိင်ုးလိလုိကုလည်း NUG ှင့ ်ေပ ေပ တင်တင်  

ေြဗာင်ကျကျ    ေတွဆုံြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သိုမဟုတ် တရားဝင်မထုတ်ြပန်ဘ ဲေတွဆုံြခင်းမျိး 

များရိှေနပါေကာင်း၊ ယခုုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး  

ေကာင်စီရှ ိ    တချိအကံေပးပုဂ ိလ်များကလည်း 

ယခုထက်ပိုပီးြဖစ်လာမည်ဆိုလ င်   အာဆီယံအစု 

အဖွဲမှ ထွက်ရန်အကံေပးြခင်းများကိုလည်း မိမိတို 

တစ်ဆင့်စကားများမှ  ကားသိရပါေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်     အာဆီယံထဲမှ 

ထွက်မည်ဆိုသည့ ်    စ်းစားချက်မျိး     ရှိ၊  မရှိ 

သိလိုေကာင်း၊   အေနာက်ိုင်ငံများြဖစ်သည့ ်   EU 

ုိင်ငံများအပါအဝင်  အာဆီယံုိင်ငံများှင့် ဆက်ဆံ 

ေရးတွင်လည်း သတံမန်ေရးရာ  ေလ ာခ့ျြခင်းများကိ ု

လည်း မိမိတိုေတွေနရေကာင်း၊  ယခုရက်ပိုင်းတွင ်

ပိုမိုြဖစ်ေနသည်မှာ Statement War ြဖစ်ေကာင်း၊  

တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံ Statement များထုတ်ပီး 

ကန်ကွက်ေနြခင်းများ၊  အြပန်အလှန်ထတ်ုြပန်ေနြခင်း 

များကို   မိမိတိုေတွေနရပါေကာင်း၊   လန်ချန်း-

မေဲခါင်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ဗိလ်ုချပ်ေြပာကားသွားသည် 

များလည်းရှိေကာင်း၊   ယခုရက်ပိုင်းတွင ်  တုတ် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးလာမည်၊ ထိုြပင ် အာဆီယံှင့် 

ပတ်သက်သည့ ်    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများလည်း  

လာမည်ဟ ုဗိုလ်ချပ်ေြပာ၍  မိမိတိုသိရပါေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် အာဆီယ ံ

မှ    ထွက်မည်ဆိုသည့ ်  စ်းစားချက်   ရှိ/မရှိှင့် 

လန်ချန်း-မဲေခါင်ကဲ့သို  Other Platform  များကို 

အသုံးြပ၍ အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၊ အေနာက်ိင်ုင ံ 

များှင့် ဆက်ဆံေရးတိုးြမင့်ရန ် အစီအစ်  ရှိ၊ မရှိ 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

အာဆီယံပဋိညာ်စာတမ်းပါ

မူများှင့်ကွဲလွဲ

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ိင်ုငြံခားဆက်ဆေံရး 

ှင့်ပတ်သက်၍   မူဝါဒများလည်း   ရှိပါေကာင်း၊ 

အေြခခဥံပေဒပါ   မဝူါဒများှင့အ်ည ီ   မမိတိိုကိးစား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  အာဆယီ၏ံ  ပဋညိာ် 

စာတမ်းပါ ဥပေဒလပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်အာဆယီ ံ

၏ အစ်အလာြပ  ာန်းချက်ကုိ ယံုကည်သက်ဝင်၍  

၁၉၉၇ ခုှစ်ကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံက  အဖွဲဝင ်

ိုင်ငံအြဖစ ်ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အဖွဲဝင ်

ိင်ုငအံြဖစ်မဝင်ခင်ကလည်း စ်းစားချက်များ များစွာ 

ရိှေကာင်း၊ ထိအုချန်ိက ိင်ုငေံတာ်ေအးချမ်းသာယာ  

ေရးှင့်    ဖွံဖိးေရးေကာင်စ ီ   တပ်မေတာ်အစိုးရ 

လက်ထက်တွင် အာဆီယံအဖွဲသို ဝင်ေရး၊ မဝင်ေရး 

ှင့ပ်တ်သက်၍ စ်းစားချက်များစွာလည်း ရိှပါေကာင်း၊ 

အာဆီယံိုင်ငံအြဖစ်ဝင်ိုင်ရန ်     အကူအညီေပး 

သည်မှာ  မေလးရှားိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်   ေဒါက်တာ 

မဟာသီယာက အကူအညီေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိအုချန်ိမှစပီး ကညူေီပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာ   

ိုင်ငံ၏    ြပည်တွင်းေရးကိစ များှင့်   ပတ်သက်၍ 

အာဆယံီအဖဲွဝင်တချိ၏ ေြပာဆုိချက်၊ လုပ်ေဆာင် 

ချက်များသည်  အာဆယီပံဋညိာ်  စာတမ်းပါမမူျား၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  အစ်အလာများှင့်  ကွဲလွဲ 

ေနသည်များကိုလည်း မိမိတိုေတွရပါေကာင်း။

 အာဆီယံ ပဋိညာ်စာတမ်း အပုိဒ် ၂ တွင်ပါသည့်  

အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများအားလံုး၏ လွတ်လပ်ခွင့၊် 

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ဆိုင်မ ၊   တန်းတူညီတူရှိမ ၊ 

နယ်ေြမတည်တံခ့ိင်ုမမဲ ှင့ ်အမျိးသားေရးလက ဏာ 

များကိ ုေလးစားလိက်ုနာရန်ဆိသုည့ ်ြပ  ာန်းချက်များ  

ကုိလည်း ေကျာ်လွန်ပီး လုပ်ေဆာင်ေနသည်များကုိ 

လည်း  ေတွရပါေကာင်း၊  အပိုဒ်  ၅  တွင်ပါသည့် 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် တူညီသည့်အခွင့်အေရးှင့ ်

တာဝန်များရှိရမည်ဆိုသည့ ် ြပ  ာန်းချက်ှင့်လည်း 

ကိုက်ညီမ မရှိသည့်အတွက်   ထိုအေကာင်းအရာ 

များကိ ုြမန်မာိင်ုငကံ အမတဲမ်းေထာက်ြပကန်ကွက် 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊      ကုလသမဂ ပဋိညာ်စာတမ်း 

အပိဒ်ု ၂ တွင် ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားသည့် ုိင်ငံများ၏ 

အချပ်အြခာအာဏာ တန်းတူညီမ မ  စည်းမျ်းများ  

လိက်ုနာရန် ပျက်ကွက်လျက်ရိှေနသည်များကိလုည်း 

အသေိပးကန်ကွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ အာဆယီံိင်ုင ံ

များအထဲက မည်သည့်ိုင်ငံများက ြမန်မာိုင်ငံှင့်  

ပတ်သက်၍   အမဲတမ်းေဝဖန်မ များ  လုပ်ေနသည်၊  

အမဲတမ်းကန်ကွက်ေနသည ်    ဆိုသည်ကိုလည်း 

မိမိတိုေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

 မေဲခါင်-လန်ချန်းေဒသှင့ပ်တ်သက်၍ မေဲခါင်- 

လန်ချန်းအစည်းအေဝးကိ ုြမန်မာိုင်ငံတွင ်  မိမိတို 

ေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်းသည် မေဲခါင်ြမစ်ဝှမ်းိင်ုငမံျား၏  

တေပါင်းတစည်းတည်းရှိမ ကို ြပသြခင်းြဖစ်သည ်

ဟ ုမမိေိြပာခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိစုကား၏ေနာက်ကွယ်တွင်  

အဓိပ ာယ်အများကီးရိှပါေကာင်း၊   မိမိတုိအေနြဖင့် 

အမျိးသားအကျိးစီးပွားအတွက ်   သင့်ေတာ်သည့် 

တုံြပန်မ များကို     အာဆီယံပဋိညာ်စာတမ်း၏ 

ေနာက်ဆက်တဲွ    သေဘာတူညီချက်၊    ကုလသမဂ  

ပဋိညာ်စာတမ်းပါ        ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ

ြမန်မာိုင်ငံက   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းသည့်  

ေမးခွန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေြပာရမည်ဆိလု င် ိင်ုငြံခား 

ဆက်ဆံေရး ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင်  ထင်ရှား 

သည့ ်စကားှင့သ်ာ မမိေိြပာလိပုါေကာင်း၊ ိင်ုငြံခား 

ဆက်ဆံေရး  ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင ် ထာဝရ  

မိတ်ေဆွ၊ ထာဝရရန်သူဟူ၍ မရိှပါေကာင်း၊ ထာဝရ 

အကျိးစီးပွားဖက်ဆုိသည်သာရိှပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့ ်

မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း  ထာဝရအကျိးစီးပွားကိုသာ  

ကည့၍် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 

အကျိးစီးပွား ြမန်မာြပည်သူလူထု၏ အကျိးစီးပွား၊  

ထာဝရအကျိးစီးပွားကိသုာ မမိတိိုလက်ကိင်ုထားပီး  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ေရ တဂိသံတင်းလ ာဂျာနယ်မှ သတင်းေထာက် 

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက မမိေိမးခဲသ့ည့ ်Other Platform 

များကိုအသုံးြပရန ်ရှိ၊ မရှိကိစ ကို  သိလိုပါေကာင်း  

ထပ်မံေမးြမန်းသည်။

ဥေရာပ-အာရှ စီးပွားေရးအဖွဲ အဖွဲဝင်ိုင်ငံအြဖစ်

ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက လက်ရိှလည်းအသံုး 

ြပလျက်ရိှပါေကာင်း၊  ေဒသအတွင်း ထုိသုိ Platform 

များသာမက မကာေသးမီအချနိ်က ဥေရာပ-အာရှ  

စီးပွားေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်ိင်ုငအံြဖစ်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး  

မိမိတိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊     ထိုကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးများကလည်း ရှုား 

ိင်ုငှံင့ ်သက်ဆိင်ုရာိင်ုငမံျား၌ သွားေရာက်ေလလ့ာ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ထိုအြပင ်

တချိေသာ    ကမ ာ့အဖွဲအစည်းများတွင်လည်း 

မမိတိိုဝင်ေရာက်ိင်ုရန်၊  တြခားေသာနည်းလမ်းများ 

ှင့ဝ်င်ေရာက်ိင်ုေရး  တြခားေသာအဖဲွအစည်းများ 

တွင် ဝင်ေရာက်ိင်ုရန် မိမိတုိဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

 ိုင်ငံြခားဆက်ဆံေရး  ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင်  ထာဝရ  

မိတ်ေဆွ၊ ထာဝရရန်သူဟူ၍ မရှိပါေကာင်း၊  ထာဝရအကျိး

စီးပွားဖက်ဆိုသည်သာရှိပါေကာင်း၊    ထိုေကာင့်   မိမိတို 

အေနြဖင့်လည်း      ထာဝရအကျိးစီးပွားကိုသာကည့်၍ 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ၏  အကျိးစီးပွား 

ြမန်မာြပည်သူလူထု၏  အကျိးစီးပွား၊ ထာဝရအကျိးစီးပွား 

ကိသုာ မမိတိိုလက်ကိင်ုထားပီး  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၇-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၉၆၆) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

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

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၄၀၆,၆၁၀) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၉၅) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၃) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူစစုေုပါင်း (၅၉၂,၆၀၉) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•   ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၇-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၂၁၄၀ ၉၇၄၁၁၁၀ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၀၃၅၅၂ ၅၉၂၇၇၃၀ ၁၅၆၇၇၆

၃။ မေလးရှား ၄၅၈၂၃၀၂ ၄၅၁၄၉၇၀ ၃၅၇၉၂

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၈၈၁၁ ၄၄၈၃၁၂၉ ၃၀၇၈၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၃၁၃၁ ၃၆၄၁၁၃၆ ၆၀၆၂၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၉၅၉၅၃ ၁၃၉၃၄၄၃ ၁၄၂၃

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၉၅ ၅၉၂၆၀၉ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၄၁ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၉၈၄၈ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၁၄ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၉၃၀၄၆၃ ၈၅၅၀၈၉၆၁ ၁၀၄၄၅၅၇

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၆၈၈၈၄ ၄၂၉၂၁၉၇၇ ၅၂၅၃၀၅

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၆၈၇၆၈၀ ၃၁၀၇၇၅၃၈ ၆၇၂၈၂၉

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၈၁၃၃၄၂ ၂၉၈၇၈၉၉၉ ၁၄၉၈၅၄

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၈၀၈၆၁၄ ၂၇၀၅၉၇၀၀ ၁၄၁၆၂၇

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၁၅၈၀၃ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၀၄၈၇၈၈ ၁၇၇၃၃၉၈၄ ၁၆၈၇၇၀

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၄၅၁၈၆၂ ၁၈၂၅၁၉၆၉ ၂၄၅၉၃

၉။ ုရှား ၁၈၄၅၁၈၁၀ ၁၇၈၈၀၁၉၁ ၃၈၁၄၅၀

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အုတ်တွင်း   ဇူလိုင်  ၇

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိ 

နယ်    အေြခခံပညာမူလတန်းလွန ်

ေကျာင်း (ကသစ်တန်း)၌  (၇၅)ှစ် 

ေြမာက်        အာဇာနည်ေနအေကာင်း 

ေဟာေြပာပွဲကိ ုယေနနံနက် ၁၀ နာရီ 

က ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

အဆိပုါေဟာေြပာပဲွတွင် ြပန်ကား

ေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိယဦးစီးမှး        ေဒ ခင်ခင်မာက 

အာဇာနည်ေန ြဖစ်ေပ လာပုအံေကာင်း 

အရာှင့်  အာဇာနည်ကိုးဦး၏  သမိုင်း 

အကျ်းများအား ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍       ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား    ရှန်တီေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင် ့ဦးစီးဌာနမှ  ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်သည့်လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့် 

ပုြံပင်ေြပာြပြခင်း၊  စာအပ်ုစာေစာင်များ 

ဖတ် ြခင်း၊   ကုိယ်လက်လ ပ်ရှားမ များ 

ြပလပ်ုေပးြခင်းြဖင့်      ကေလးသငူယ်များ 

eာဏ်ရည်ဖွံဖိး  တိုးတက်ေစရန်ှင့် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်းရင်းှီးမ  

ရိှ ေစရန်  ရည်ရယ် ေဆာင်ရက် ေပးခဲ ့က 

ေကာင်းှင့် ကေလးသငူယ်များ စာဖတ် 

သည့်  အေလ့အကျင့်များ   ရရှိေစရန် 

စာဖတ်ဝုိင်းများ  ြပလုပ်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

  ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

ဒိုက်ဦး   ဇူလိုင်   ၇

 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး        ဒိုက်ဦးမိနယ ်

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရး      ဘဏ်ခွဲမှ 

ေတာင်သူများသုိ ထုတ်ေချးခ့ဲသည့် ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မုိးရာသီစုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကုိ ေမ ၂၃ 

ရက်မှစတင်၍ ထတ်ုေချးေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

စုိက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွအတွက် တစ်ဧက 

လ င် ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀  န်းြဖင့်  ေကျးရာ 

အပ်ုစု ၁၄ အုပ်စု ေတာင်သူ ၂၀၇ ဦး၏ စုိက်ဧက 

၁၅၆၆ ဧကအတွက်   ေငကွျပ် ၂၃၄၉ သန်ိးကိ ု

ထုတ်ေချးပီး    ေချးေငွေြပေကျပီးသည့ ်

ေတာင်သူများအား စက်တင်ဘာလကုန် 

အထိ ဆက်လက်ထုတ်ေချးေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ေကျာ(်ဒိုက်ဦး)

(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအေကာင်း အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွ ြပလပ်ု ဒိုက်ဦးမိနယ်၌ ေတာင်သူများအား 
မိုးရာသီစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများ ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိ

    



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းေကျာ်လ ားိုင်ရန် သီရိလက  ာသမ တ ရာဂျာပတ်ဆာက ုရှားသမ တပူတင်ထံ အကူအညီေတာင်းခံ
ကိုလံဘို    ဇူလိုင်    ၇ 

သီရိလက  ာိုင်ငံသည်   စီးပွားေရးအကျပ ်

အတည်းှင့် ရင်ဆိုင်ေနရစ် သီရိလက  ာသမ တ 

ဂိုတာဘာယာ ရာဂျာပတ်ဆာက ုရှားသမ တ 

ဗလာဒီမာပူတင်အား   ေလာင်စာဆီေထာက်ပံ့မ  

အပါအဝင် စီးပွားေရးဆိင်ုရာ အေထာက်အပံမ့ျားေပး 

ရန် ယမန်ေနတွင် ေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

သမ တရာဂျာပတ်ဆာက သရီလိက  ာိင်ုငအံား 

ကညူေီထာက်ပံမ့ များေပးရန် သမ တပတူင်ထ ံ၎င်း၏ 

တွစ်တာစာမျက်ှာမှတစ်ဆင့ ်ေတာင်းခံခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သီရိလက  ာိုင်ငံအေပ  ုရှားိုင်ငံ၏ ယခင် 

ေထာက်ပံေ့ပးမ များအတွက် ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း 

ှင့် လက်ရှိရင်ဆိုင်ေနရသည့် အကျပ်အတည်းကို 

ေကျာ်လ ားိင်ုရန် ေလာင်စာဆမီျား ေထာက်ပံေ့ပးေစ 

လိုေကာင်း ရာဂျာပတ်ဆာက ၎င်း၏တွစ်တာ 

စာမျက်ှာတွင် ေရးသားထားသည်။ 

ထိုြပင်  သီရိလက  ာိုင်ငံသို ုရှားခရီးသည ်

ေလေကာင်းများ  ြပန်လည်ေြပးဆွဲရန်ကိုလည်း 

ရာဂျာပတ်ဆာက ေတာင်းခံခဲ့သည်။ 

သရိီလက  ာုိင်ငံသည် လက်ရိှအချန်ိတွင် စီးပွားေရး 

အကျပ်အတည်းှင့ ်   ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ အေြခခံ 

အေဆာက်အအုစံမီကံန်ိးများမှ ကီးမားေသာ ြပည်ပ 

ေက းမမီျား ဆပ်ရန်ကျန်ရိှေနသည်။ ထိုြပင် ိင်ုင၏ံ 

ိုင်ငံြခားေငွအရန်ေငွများလည်း ေလျာ့နည်းသွား 

ပီြဖစ်သည်။ 

ေလာင်စာဆီအပါအဝင် မရိှမြဖစ်လုိအပ်သည့်  

အြခားိုင်ငံြခားသွင်းကုန်များလည်း ြပတ်လပ် 

လျက်ရှိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိစာသင်ေကျာင်းများကိ ုဇွန်လ 

ေှာင်းပိုင်းမှစ၍  ပိတ်ထားခဲ့ရပီး  သာမန်ဝန်ထမ်း 

များကိုလည်း ေနအိမ်များမှသာ အလုပ်လုပ်ကရန ်

အစိုးရက ေတာင်းဆိုထားသည်။ 

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂ န်ဆင် ရာထူးမှုတ်ထွက်မည်
လန်ဒန်   ဇူလိုင်   ၇ 

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ်    ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်က 

ကွန်ဆာေဗးတစ်ပါတအီကီးအကရဲာထူးမှ တ်ုထွက် 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဝန်ကီးချပ်ရာထူးတာဝန်များ

ကိုလည်း လာမည့်ေဆာင်းဦးရာသီအထိသာ ဆက်

လက်ထမ်းေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒသ ရ 

မီဒီယာများက ယေနသတင်းေဖာ်ြပသည်။ 

လာမည့်ေွရာသီတွင် ကွန်ဆာေဗးတစ်ပါတီ

အကီးအကဲေရးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ေအာက်တိဘုာလတွင် ကျင်းပမည့ ်ကွန်ဆာေဗးတစ် 

ပါတီကွန်ဖရင့်မတိုင်မီ ိုင်ငံ၏ဝန်ကီးချပ် အသစ် 

ကိုလည်း ေရးချယ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မီဒီယာ 

များက ဆိုသည်။ 

ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်၏ ဦးေဆာင်မ ှင့ပ်တ်သက်ပီး 

ေကျနပ်မ မရှိသည့်အတွက် အစိုးရအဖွဲဝင်အများ 

အြပား ုတ်ထွက်ခဲ့ပီးေနာက်   ေဘာရစ်ဂ န်ဆင် 

ရာထူးမှတ်ုထွက်သည့ ်    သတင်းထွက်ေပ လာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ရာထူးမ ှုတ်ထွက်သည့်အစိုးရအဖွဲဝင်

ဦးေရသည် လက်ရှိအချနိ်အထိ  ၅၀ နီးပါးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ လအနည်းငယ်က ေဘာရစ်ဂ န်ဆင် 

သည် ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများကိ ုဆက်တိုက် 

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ ဦးေဆာင်မ အေပ ြပည်သူ

အများအြပားသာမက ကွန်ဆာေဗးတစ်ပါတဝီင်များ 

အကားတွင်ပါ ေဝဖန်မ များ ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ 

၂၀၂၄ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့ ်အေထွေထွေရး 

ေကာက်ပွဲတွင ်ကွန်ဆာေဗးတစ်ပါတီ၏ အနာဂတ် 

အတွက် ပါတီဝင်များက စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးဆုိင်ရာ စည်းမျ်းများကုိ ချိးေဖာက်ကာ ပါတီပဲွ 

တက်ေရာက်ခဲသ့ည့အ်တွက် ဒဏ်ေကးေငေွဆာင်ခဲ ့

ရသည့အ်ြပင် ဗတိန်ိိင်ုငသံမိင်ုးတွင် ယင်းသို ဥပေဒ 

ချိးေဖာက်သည့် ပထမဆုံးေသာ ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် 

တစ်ဦးြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

ေဘာရစ်ဂ န်ဆင်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင် ေထာက်ခံမဲအသာစီးရရှိကာ 

ေသာင်ပိကမ်းပိ အိင်ုရရိှခဲသ့ည်။ ယင်းသိုြပည်သ ူ

များ၏ တစ်ခနဲက်ေထာက်ခမံ ရရိှြခင်းမှာ  ဗတိန်ိိင်ုင ံ

အား ဥေရာပသမဂ အဖဲွမှ တ်ုထွက်ရန် ဘရက်ဆစ် 

သေဘာတူညီချက်ကိ ုေအာင်ြမင်စွာ    အေကာင် 

အထည်     ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ပင်ြဖစ ်

သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေဂျုဆလင ်    ဇူလိုင်    ၇

အစ ေရးုိင်ငံရိှ အသက်ေြခာက်လမှ ငါးှစ်အရယ်ရိှ ကေလးငယ် 

များအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေပးမည် ြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည် အဆိပုါအသက်အရယ်ရိှ 

ကေလးငယ်များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးိင်ု 

ေကာင်း က မ်းကျင်သူများက အတည်ြပခဲ့ပီးေနာက် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယခုကဲ့သိုေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ိုင်ငံအတွင်းရှိ 

ေဆးခန်းများတွင် အသက်ငါးှစ်ေအာက်ကေလးငယ်များအတွက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အလံုအေလာက်ရရိှေစရန် လာမည့်ရက် 

သတ ပတ်များအတွင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ယခုုိင်ငံအတွင်းသံုးစဲွမည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါခံစားေနရပီး ေရာဂါခုခံုိင် 

စွမ်းနည်းပါးသည့်ကေလးငယ်များှင့ ်သင့်ေတာ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း  အသက် ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်ရှိ   ကေလးငယ ်

တစ်သန်းရှိသည့်အနက် ၂၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  ခံယူပီးစီးေကာင်း သိရသည်။             

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

သီရိလက  ာိုင်ငံသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေငေွကးရန်ပုေံငအွဖဲွအပါအဝင် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား 

ြဖစ်သည့ ်အိ ိယ၊ တတ်ုှင့ ်ဂျပန်ိင်ုငတံိုထမှံလည်း 

အကူအညီများေတာင်းခံထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိးုကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အစ ေရးိငုင်ရံှ ိအသကင်ါးစှေ်အာကက်ေလးငယမ်ျားအား ကိဗုစ-်၁၉ ေရာဂါကာကယ်ွေဆးထိုးှမံည်

ဆိုက်ပရပ်စ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်

ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရန ် န်ကားချက်ြပန်လည်ထုတ်ြပန်
ယခုှစ်ပထမေြခာက်လအတွင်း ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသို 

ိုင်ငံတကာခရီးသည်ဝင်ေရာက်မ ရာခိုင် န်း တိုးတက်လာ

ဖေနာင်ပင်    ဇူလိုင်    ၇

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ယခုှစ်ပထမှစ်ဝက်အတွင်းြပည်ပမ ှ

ခရီးသည် ၅၁၀၀၀၀ ဝင်ေရာက်ခ့ဲပီး အဆုိပါအေရအတွက်သည် ယမန် 

ှစ်အလားတူကာလကထက ်၃၉၄ ရာခိုင် န်း တိုးတက်လာေကာင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ယခှုစ်ဇန်နဝါရလီမှ ဇွန်လအတွင်း အမ်ိနီးချင်း ဗယီက်နမ်ိင်ုငမှံ 

ခရီးသည်များ  ိုင်ငံအတွင်းသိုဝင်ေရာက်မ အများဆုံးြဖစ်ပီး  ထိုင်း 

ိုင်ငံှင့်တုတ်ိုင်ငံမ ှခရီးသည်များလည်း ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ ိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းများြပန်လည်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ြခင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  န်း ြမင့်မားြခင်းကလည်း ုိင်ငံ 

အတွင်း ခရီးသည်များြပန်လည်ဝင်ေရာက်မ ကိ ုအကအူညေီပးခဲေ့ကာင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန  န်ကားေရးမှး ကွန်ေဆာပီရက်စ်က 

ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း  ြပည်ပိုင်ငံများမ ှခရီးသည်များအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခားေစာင့်ကည့်ြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ြပ

ထားေသာေကာင့ ်ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ခရီးသည်များသည် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံအား လာေရာက်ရန်ေနရာအြဖစ ်သတ်မှတ်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း 

၎င်းကေြပာကားသည်။ 

ကေမ ာဒီးယား ုိင်ငံ၌ ယခုှစ်အတွင်းြပည်ပခရီးသည် တစ်သန်း 

အထိ ဝင်ေရာက်မည်ဟ ု ခန်မှန်းထားေကာင်းှင့ ်လူမ စီးပွားဆိုင်ရာ

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုလက်ရိှအချန်ိတွင် ြပန်လည်စတင်ေဆာင် 

ရက်ေနပြီဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် ၂၀၁၉ ခှုစ် 

အတွင်းက ြပည်ပခရီးသွား ၆ ဒသမ ၆ သန်းဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး အဆိုပါ 

ခရီးသွားဝင်ေရာက်မ မှ တစ်ဆင့် ဝင်ေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၄ ဒသမ 

၉၂ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်။         ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

နီကိုးရှား   ဇူလိုင်  ၇

ဆုိက်ပရပ်စ်ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည် 

ြမင့တ်က်လာသြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းအရ 

အေဆာက်အအုံများအတွင်း ှာေခါင်းစည်းြပန်လည်ဝတ်ဆင်ရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး မီကယ်လာက  န်ကားချက ်

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

ဇွန် လအတွင်းက ိင်ုငအံတွင်း ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

မ များ ြပန်လည်ကျဆင်းလာသြဖင့် ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ေရး 

စည်းမျ်းကိ ုုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ န်ကားချက်အရ  လူများြပားေသာေနရာများတွင ် 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်မှစတင်၍ ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ိင်ုငအံတွင်း ဇွန် ၂၅ ရက်မှ ဇလူိင်ု ၅ ရက်အထ ိ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၉၅၀၃ ဦးထပ်မေံတွရိှရပီး ယခကုဲသ့ို 

ေရာဂါကူးစက်မ များြပားလာရြခင်းမှာ ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်  ဘီေအ-၄ 

ှင့်ဘီေအ-၅ ကူးစက်မ များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၇

တရားမဝင ် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် 

၄ ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မွန်ြပည်နယ် 

မရမ်းေချာင ်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  တာဝန်ကျပူးေပါင်းဖွဲက 

စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကန်ုမိသို  ေမာင်းှင်လာ 

ေသာ ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌  သွင်းကုန်ေကညာလ ာ(ID)တွင် 

ေကညာထားသည်ထက် ပိမုိတုင်ေဆာင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်အပိ ု

ပစ ည်းများ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၂၇၁၅၀၀၀၀) ှင့ ် အဆိပုါပစ ည်းများ 

တင်ေဆာင်လာသည့် ေနာက်တွဲယာ်ပါ Man အမျိးအစား ၂၂ ဘီး 

ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၀၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း 

ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ်  ၁၀၇၁၅၀၀၀၀ ကုိ  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက် 

ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူဇလူိင်ု ၆ ရက်တွင်  မွန်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 

မ တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

က ေမာ်လမိင်မိ ေညာင်ပငဆ်ပ်ိရပ်ကွက် အတ ရံတံတား (စက်မ ဇုန် 

ဘက်ြခမ်း) ၌ ဘားအံမိမှ ေမာ်လမိင်မိဘက်သုိ ေမာင်းှင်လာေသာ  

ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

သုံးစီးေပ ၌  တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား တစ်စုတံစ်ရာ 

တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် အေကာက်ခွန်မ့ဲ သစ်သီးမျိးစံုှင့် စားေသာက် 

ကန်ုမျိးစံု (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၁၆၇၉၀၀) ကုိလည်းေကာင်း၊ ထိန်းချပ် 

ဓာတုပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်အမိုနီယမ်ိုက်ထရိတ် ကီလိုဂရမ ်၅၉၅၀ 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၀၇၁၀၀၀၀) ကိလုည်းေကာင်း၊  အဆိပုါပစ ည်း 

များကိ ုတင်ေဆာင်လာသည့ ်Honda Odyssey အမျိးအစား ေမာ်ေတာ် 

ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀၀)၊ Nissan Caravan 

အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၅၀၀၀၀၀၀) 

ှင့ ်Toyota Hiace အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၅၀၀၀၀၀၀) တိုကိုလည်းေကာင်း စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၈၄၈၇၇၉၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင် အဆိပုါေနရက်တွင် မွန်ြပည်နယ် တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 

မ  တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ သထုံ-ဘားအံကားလမ်း ကာပန်းတိုး 

ဂတ်ိအနီး၌  တရားမဝင်က န်းသစ်ခဲွသား ၁ ဒသမ ၅၉၄၆ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွ ၁၀၅၂၄၃၆ ကျပ်) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒ 

ကျိက်မေရာ   ဇူလိုင်   ၇

မွန်ြပည်နယ်  ကျိက်မေရာမိနယ်ေန 

ေဒ ရဟီမာဘီက      တစ်မိနယ်တည်းေန 

မ --- ၊ ၂၀ ှစ်အား  ထိုင်းိုင်ငံရှိ  ၎င်း၏ 

ေဈးဆိင်ုတွင် အလပ်ုလပ်ုကိင်ုိင်ုေကာင်းှင့ ်

မလုပ်လိုပါက     တြခားအလုပ်ရှာေပးမည်၊ 

တစ်လလ င် ဘတ် ၁၀၀၀၀ ရမည်ဟ ုေြပာဆိ ု

စည်းုံး၍ ထိုင်းိုင်ငံသို  ပိုေဆာင်ကာ ထိုင်း 

အမျိးသားှင့ ်အဓမ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေစ 

ပီး ေငွေကးအကျိးအြမတ်များ ရယူခ့ဲသြဖင့် 

ကျိက်မေရာမိမရဲစခန်း  (ပ) ၅၇၃/၂၀၂၀၊ 

လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး    ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၄ ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်၍ ေမာ်လမိင်ခိုင ်

တရားုံးသို တရားစဲွတင်ပိုခဲရ့ာ ဇလူိင်ု  ၅ ရက် 

တွင် တရားခ ံေဒ ရဟမီာဘအီား လကူန်ုကူးမ  

တားဆီး ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ  

အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် ကျခံေစရန် 

အမန်ိချမှတ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၇ 

ြမဝတီမိ၊     ရာငံမိနယ်ှင့ ်

မိုင်းဆတ်မိနယ်တိုတွင ် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ 

ေကာင်း     ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ 

သိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါး       တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင ်

များ   ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည် ဇလူိင်ု ၆ ရက်  ညေန ၆ နာရ ီ

တွင် ြမဝတီမိ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် 

ေအာင်ြပည့ဝ်လမ်းတွင် ဆိင်ုကယ် 

တစ်စီးှင့အ်တ ူေတွရိှသ ူ အထွန်း 

(ခ) ကိထွုန်းကိ ု စစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   ၂၁၄၅ 

ြပားကိ ုလည်းေကာင်း၊   အလားတ ူ

ယင်းေန  နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင်  

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအတ ူဇူလုိင် ၇  ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ေရ ဘိုမိနယ်အတွင်း လိင်ုစင်မဲ ့ဆိင်ုကယ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေင ွ

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀) ှင့် ခ ီးမိနယ်အတွင်း   လုိင်စင်မ့ဲဆုိင်ကယ် ေလးစီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၁၁၅၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့်အည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ပခဲူးခိင်ု၊ 

ြပည်ခိုင်ှင့် သာယာဝတီခိုင်တိုအတွင်း တရားမဝင် က န်းသစ်၊ 

သစ်မာှင့် အြခားသစ်မျိးစု ံ၄၈ ဒသမ ၃၉၈၂ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ 

၂၆၉၈၆၆၅၄ ကျပ်) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍  ဇူလုိင် ၄ ရက်၊ ၆ ရက်ှင့် ၇ ရက်တုိတွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  

စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ၂၅ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၂၁၂၁၆၉၉၀) ြဖစ် 

ေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ

သိရသည်။                                                                   သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်မျိးစုံ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အပုိပစ ည်း၊ ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

အမျိးသမီးတစ်ဦးအား ထိုင်းိုင်ငံသားှင့ ်အဓမ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေစပီး 
ေငွေကးအကျိးအြမတ ်ရယူခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှ   တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင ်

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ရာငံမိ 

နယ် ေကျာက်ကြူပင်ေကျးရာအနီး 

ရာငံ-ေကျာက်ဆည်သွား ကား 

လမ်းတွင်    စိုင်းထက်ေအာင ်

ေမာင်းှင်ပီး ေဝယံဘုန်းြမင့်ှင့ ်

သက်ေနာင်တို လိုက်ပါလာသည့ ်

Toyota Mark II အမျိးအစား 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို      ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ယာ်အတွင်းမှ 

စတ်ိက  ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀၀ 

ကိလုည်းေကာင်း၊  ထိုအတ ူဇလူိင်ု 

၅ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် လံုခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်    မိုင်းဆတ်မိနယ် 

မုိင်းယွန်းေကျးရာအုပ်စု  ပိန်းခမ်း 

ေကျးရာအနီးတွင် မသက  ာဖွယ် 

ေတွရိှသ ူေနာ်ကက် (ခ)ငတ်ုကက် 

ကို စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား     ၁၅၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း   သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါး 

ှင့်   စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ   ဥပေဒအရ 

အေရးယထူားေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်းစ်

စိင်ုးထက်ေအာင်၊ ေဝယံဘုန်းြမင့်ှင့် သက်ေနာင်တုိအား သိမ်းဆည်း 

ရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

မိနယ်အချိ၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

မွန်ြပည်နယ် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ သိမ်းဆည်း 
ရမိမ ။



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလုိင်   ၇

အကမး်ဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံ အဖဲွ 

အစညး်များ၊ ယငး်တုိှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲ 

အစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ် တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကုိ 

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတုိ၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒ 

ြဖန်မ များအေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ 

ြဖစ်ေစ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခငး်၊ အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ 

ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကုိ ထပ်ဆင့်မ ေဝ 

ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲလ င် အကမ်း 

ဖက်မ  တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ  အေရးယူခံရမည့်အြပင ်

ြပစ်မ ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာငး်ုိင်ေသာပစ ညး်များကုိ အကမး်ဖက်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ  သိမး်ဆညး်ခံရုိင်ပီး 

ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက  ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ်  သိမး်ဆညး်ခံရုိင်ေကာငး်  ၂၀၂၂ ခုှစ်   

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်  ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်      

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး ြဖစ်သည်။

ထုိက့ဲသုိ     အသိေပးသတငး်ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး 

ြဖစ်ေသာ်လညး် မ ေလးတုိငး်ေဒသကီး  ြပင်ဦး 

လွင်မိနယ် စည်သာေကျးရာေန ဘုိေအာင်(ခ)ေနလင်း 

ေအာင်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Bo Aung” Facebook 

အေကာင့်၊ မွန်ြပည်နယ် ကင်မွန်းေချာင်းေကျးရာေန 

သန်ဇင်ဦး(ခ)သန်ဇင်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Thant 

Zin Oo”Facebook အေကာင့်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

သန်လျင်မိနယ် အုတ်ဖုိစုရပ်ကွက်ေန စ ာထွန်းသည် 

၎ငး်အသံုးြပသည့် “Sandar Htun” Facebook 

အေကာင့်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ပဲခူးမိနယ် ြပည်ေတာ် 

သာ ၅ လမ်း မဇင်းရပ်ကွက်ေန သက်ပုိင်စုိး(ခ)မဲကီး(ခ) 

စုိးကီးသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Soe Gyi” Facebook 

အေကာင့်တုိသည် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက် 

အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ုိင်ငံေတာ် တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခငး်ကုိ  ြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ ဖွင့်လှစ် 

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရသည်။

ထုိက့ဲသုိ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံ 

အဖဲွအစည်းများ၊  ယင်းတုိှင့်  ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစညး်များ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ  ပျက်ြပားေစရန်ှင့် အစုိးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ  အားေပးကူညီ

ြခင်းြပလုပ်ခ့ဲသူများကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထုိသုိလ ံေဆာ်သူ၊ 

ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 ေကျာဖုံးမှ

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရိှ အချိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ လူငယ်လူရယ်ှင့် 

CDM ဝန်ထမ်းများအား  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး 

အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 

ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ

၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 

ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 

ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်  ညွီတ်ေသာစေုပါင်းအား 

ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစရန ်     အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အား အလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့် CRPH ှင့် NUG  

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 

သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို      စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ   

သည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 

မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 

အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့်  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 

မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေညာင်ေရ       ဇူလုိင်  ၇

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 

ြပည်နယ်လံုခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး၊ ြပည်နယ် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး၊  ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

အတွင်းေရးမှးှင့် တာဝန်ရိှသူများသည် ဇူလုိင် ၇ ရက် 

နံနက် ၉ နာရီက ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) ေညာင်ေရ        

အကျ်းေထာင်အား သွားေရာက်ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ထုိသုိ ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးမ တွင် ေညာင်ေရ  

အကျး်ေထာင်  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးသိန်းေအးက ေညာင်ေရ အကျ်းေထာင်၏ လံုခံေရး၊ 

စီမံေရး၊ေထာက်ပ့ံေရးှင့် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ 

ကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွနး်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူ 

များသည် ေညာင်ေရ အကျး်ေထာင်ရှိ အမျိးသား 

အေဆာင်၊ စားဖုိေဆာင်၊ ဆံသဆုိင်၊ စာကည့်တုိက် 

ေဆာင်၊ ထမင်းချက်ေဆာင်၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် 

ေပးမ ှင့် အမျိးသမီးအေဆာင်များအား လှည့်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး   ေညာင်ေရ အကျး်ေထာင်အတွက ်

ရှမ်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွမှ ေထာက်ပ့ံေငွကျပ် ၁၀ သိန်း 

အား ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

ေပးအပ်ရာ ေညာင်ေရ အကျ်းေထာင်က  န်ကားေရး 

မှးှင့် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးတုိက လက်ခံ 

ရယူသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း   ေညာင်ေရ အကျ်းေထာင် ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များသည်  အမှတ်(၂၆) လံု ခံေရးရဲတပ်ဖွဲခွဲအား 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး အမှတ်(၄) ရဲေလ့ကျင့် 

ေရးေကျာင်း ေတာင်ေလးလံုး  ေတာင်ကီးသုိ သွား 

ေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ အမှတ်(၄)ရဲေလ့ကျင့်ေရး 

ေကျာငး် ရဲမှးကီး ဗညားဦးက သင်တနး်ေကျာငး် 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှငး်လငး်ပီးအမှတ(်၂၆) လံု ခံေရး 

ရဲတပ်ဖဲွခဲွ တပ်ေရးအရာရိှ ဒုတိယရဲမှး မျိးဝင်းွန်က

ဦးေရးေထာက်တင်ြပချက်များ ရှင်းလင်း၍ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က   လိုအပ်သည်များ      ြဖည့်စွက ်

ေြပာကားပီး အမှတ်(၄)  ရဲေလ့ကျင့်ေရးေကျာင်း  

ေတာင်ေလးလံုးေကျာငး်ှင့်  အမှတ(်၂၆)လံု ခံေရး 

ရဲတပ်ဖွဲခွဲအတွက်   ရှမး်ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲမ ှ

ေထာက်ပ့ံေငွကျပ် ၁၀ သိန်းစီကုိ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက  ေပးအပ်ရာ  အမှတ်(၄)

ရဲေလ့ကျင့်ေရးေကျာငး် ရဲမှးကီး   ဗညားဦးှင့ ်

အမှတ်(၂၆) လံု ခံေရးရဲတပ်ဖွဲခွဲတပ်ေရး   အရာရှိ 

ဒုတိယရဲမှး မျိးဝင်းွန်တုိက  လက်ခံရယူ ေကာင်း 

သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ြပင်ဦးလွင်    ဇူလုိင်   ၇

ေကျးလက်ှင့် မိြပအေြခခံြပည်သူများ၏ လူမ 

စီးပာွးဘဝဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် သမဝါယမ 

စနစ်ြဖင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပီး သမဝါယမအသင်းများဖဲွစည်းြခင်းကုိ 

သမဝါယမအသင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊  န်ကားချက် 

များှင့်အညီ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ြမန်မာ့ 

ေကာ်ဖီဖံွဖိးတုိးတက်ေရး  သမဝါယမအသင်းလီမိတက်  

သည် မ ေလးတုိငး်ေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်မိနယ် 

ရပ်ကွက်ကီး (၆)တွင် တည်ရိှပီး အစုထည့်ဝင်ေငွ 

ကျပ် ၁၇ သိန်း၊ မတည်ရင်းီှး ေငွကျပ်သိန်း ၁၃၀ ြဖင့်  

Coffee Burma ၌ ဖဲွစည်းခ့ဲသည်။ အဆုိပါ ဖဲွစည်း 

ေရးအခမ်းအနားသုိ    မိနယ်ဖဲွစည်းေရးေကာ်မတီ 

ဥက    ဦးစီးအရာရိှ ေဒ ခင်မုိးကည်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ 

မိနယ် သမဝါယမအသင်းစုဥက     ဦးေမာင်ကုိှင့် 

အသင်းသူ အသင်းသားများ တက်ေရာက်သည်။

ထုိေနာက် မိနယ်ဖဲွစည်းေရးေကာ်မတီဥက   ှင့် 

မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုဥက   တုိက အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ အသငး်သားများမ ှ

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံရေသာ  အသင်းဥက   က အမှာ 

စကားေြပာကားပီး ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခံရေသာ 

အမ ေဆာင် ဒါုိက်တာှင့် အသင်းစာရင်းစစ်များအား 

တာဝန်ခဲွေဝေပးအပ်၍  သဘာပတိေရှေမှာက်တွင် 

ကတိသစ ာခံယူခ့ဲကသည်။                       သတင်းစ်

ြမန်မာ့ေကာ်ဖီဖံွဖိးတုိးတက်ေရးသမဝါယမ

အသင်းလီမိတက် ဖဲွစည်း



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

မ ေလး    ဇူလိုင်    ၇

ြမန်မာ့ထွက်ကုန်သီးှ ံြပည်ပပိုကုန ်

အမယ်သစ်  ပဲယ်း(အနီ)များ  မ ေလး 

ေဈးကွက်အတွင်း ယခရုက်ပိင်ုးတွင် စခံျန်ိ 

တင်ေဈး န်းများ ြမင့တ်က်ကာ အေရာင်း 

အဝယ်များ    သွက်လက်ြမန်ဆန်ေန 

ေကာင်း    မ ေလးပဲကုန်သည်များထံမ ှ

သိရသည်။ 

အေရာင်းသွက်

လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ပဲယ်း(အနီ)

များသည် ေဈးကွက်အတွင်းသို ေရ ဘို၊ 

မုံရာ၊    စစ်ကိုင်း၊    ပုသိမ်ကီးမိနယ ်

(အေရှေတာ)       စသည့်နယ်များမ ှ

ဝင်ေရာက်ေနေကာင်း၊ အဆိုပါ ပဲယ်းနီ 

များသည ်ေပ ဦးေပ ဖျား ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အတွင်းက   သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် 

ေငွကျပ် ၁၆၀၀၀၀  န်းသာရှိခဲ့ရာမှ ယခု 

အချနိ်တွင်  သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် 

ေငွကျပ်   ၂၃၀၀၀၀   ထ ိ ေပါက်ေဈးရိှေန 

ပီး ေဈး န်းများြမင့်တက်ကာ အေရာင်း 

သွက်လျက်ရှိေကာင်း     မ ေလးမိမ ှ

စိုးဝင်းြမင့်ပွဲုံပိုင်ရှင ်    ဦးစိုးဝင်းြမင့်က 

ေြပာသည်။ 

“မ ေလးေဈးကွက်မှာ အမယ်သစ် 

ပဲယ်း(အနီ)ေတွ   စံချနိ်တင်  ေဈး န်း 

ြမင့်တက်ေနတယ်။  ယခင်ကေဈးကွက ်

ေပျာက်ပီး   ြပည်တွင်းမှာပ ဲ  အေရာင်း 

အဝယ်ြဖစ်ခဲ့တယ်။  ခုပဲယ်း(အနီ)ေတွ 

ဟာ   ြပည်ပကိ ု   စမ်းသပ်တင်ပိုရင်းနဲ  

ေအာင်ြမင်တ့ဲ ေဈးကွက်တစ်ခုကုိ ရရိှေန 

တာ ှစ်ှစ်ေလာက်ရိှပါပီ။ ေဈးကွက်ဝင် 

ပေဲတထွမှဲာ ပယဲ်း(အန)ီကေတာ ့အြမင့် 

ဆုံးေဈးရိှတယ်။ တတ်ုြပည်ေဈးကွက်က 

ဝယ်လိုအား  ေကာင်းေကာင်းနဲ  အဓိက 

ြပည်ပပိုကုန်အမယ်သစ ်ပဲယ်း(အနီ)များ မ ေလးေဈးကွက်အတွင်း

ေဈး န်းများ ြမင့်တက်ကာ အေရာင်းသွက်

ေလာက်ကိုင ်   ဇူလိုင်      ၇

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ေလာက်ကိုင ်

မိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေလာက်ကိင်ုမိနယ် 

အတွင်း ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ်များ၌ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား  ရှမ်းြပည်နယ် ကိုဗစ်−၁၉ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမ ှေပးအပ်ေသာ  ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း 

လ ာများ ထပ်ဆင့်ေပးအပ်ပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးသိန်းေဇာ်ဦးက အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။  ထိုေနာက်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးသိန်းေဇာ်ဦးက 

အများအကျိးအတွက ်ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်စွမ်းစွမ်းတမ ံေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်

ဦးလေူမာင်ေမာင်အားလည်းေကာင်း၊ မိနယ်ကက်ေြခနအီသင်းဥက     ဦးေအာင်ေကျာ် 

မိုးှင့်  အသင်းဝင်များအားလည်းေကာင်း   ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများကိ ု ထပ်ဆင့်

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်မုိးက ရှမ်းြပည်နယ် 

ကုိဗစ်−၁၉ ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတီမှ ေပးအပ်ေသာ ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ    ထပ်ဆင့်ေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်းအတွက ်     ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                     

    ေရ စင်ဖိး(ြပန်/ဆက်)

ေလာက်ကိုင်မိ၌ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ်

ထားဝယ်ယူေနပါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

စေပ ကတည်းက   ဝယ်ယူခဲ့တာ     ယခု 

ေဈးေကာင်းရသည်အထိ ဝယ်ယူေနတာ 

ပါ။   ပဲယ်း(အနီ)က   ခုလိုတုတ်ြပည ်

ေဈးကွက်ထဲမှာ လူကိက်များလာတာ 

ကေတာ့    ပဲယ်းစိုက်ေတာင်သူေတွ 

အတွက် အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ လာမယ့်ှစ် 

လည်း ေတာင်သေူတ ွတိုးချဲစိက်ုပျိးသင့ပ်ါ 

တယ်။ ပဲယ်းရဲထူးြခားချက်က ပုိးသတ် 

ေဆးသုံးစွဲစရာ    မလိုပါဘူး။ ေြမသဇာ 

အေနနဲ  သဘာဝေြမသဇာသုံးပီး စိက်ုပျိး 

လိုြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ပါတယ်”ဟ ု၎င်းက 

ရှင်းြပသည်။

 အဆုိပါ အမယ်သစ်ပဲယ်း(အန)ီကိ ု

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီးတိုတွင် အများဆုံးစိက်ုပျိးကပီး 

ဧရာဝတ၊ီ ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်း န်ုးတင်ေြမ ု

များတွင်  ပုိမုိစုိက်ပျိးကကာ  ေအာင်ြမင် 

ြဖစ်ထွန်းကေကာင်း၊ ပဲယ်း(အန)ီသီးှံ 

သည်  ေဆာင်းသီးှံအြဖစ ်တစ်ှစ်လ င် 

တစ်ရာသီသာ    ေအာက်တိုဘာလှင့ ်

ိဝုင်ဘာလများတွင် စတင်စိက်ုပျိးကကာ 

ဇန်နဝါရီလအတွင်း   ထွက်ရိှေကာင်းှင့် 

စိုက်ပျိးစရိတ်သက်သာပီး အထွက် န်း 

မှာလည်း တစ်ဧကလ င် ၁၅ တင်းမှတင်း 

၂၀   အထိ   ထွက်ရှိကာ   အထွက် န်း 

ေကာင်းမွန်သည့ ်     ပဲအမျိးအစားြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)



ဇူလိုင် ၈၊  ၂၀၂၂

မ ေလး  ဇူလိုင်   ၇ 

ဂျပန်ိုင်ငံိုင်ငံ     ဟီိုရှီးမားုံး 

Mayors of Peace  (ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် 

မိေတာ်ဝန်များအဖွဲ)က ဦးစီးကျင်းပ 

ြပလုပ်မည့ ် “Peaceful Towns 2022” 

ပန်းချြီပပဲွသုိ ၀င်ေရာက်ယှ်ပိင်ုိင်မည့် 

ပိင်ပွဲကျင်းပိုင်ေရးအတွက်  အစည်း 

အေဝးကိ ု ဇလူိင်ု ၆ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရကီ 

မ ေလးမိေတာ ်  စည်ပင်သာယာ ေရး 

ေကာ်မတီ    အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ြပလုပ်ခဲ့ရာ       မ ေလးမိေတာ်ဝန ်

ဦးေကျာ်ဆန်း တက်ေရာက်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ယ်ေကျးမ ကိုြမင့်တင်ရန်

ပိင်ပဲွြပလပ်ုရသည့ ်ရည်ရယ်ချက်မှာ 

ျကလီးယားဗုံးဒဏ်    ခခံဲရ့ေသာ်လည်း 

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူများ၏  ဆ ကို 

မ ေဝကာ  ျကလီးယားလက်နက်ကင်း 

မဲ့ေသာ    ကမ ာကီးတည်ေဆာက်ရန်၊ 

ေအးချမ်းပီး     လုံ ခံစိတ်ချရေသာ 

မိေတာ်များ    တည်ေဆာက်ရန်ှင့် 

ိင်ုငတံကာလထူ၏ု ေထာက်ခအံားေပးမ  

ကိ ုရယူ၍ ငိမ်းချမ်းေရးမှ ယ်ေကျးမ ကိ ု

ြမင့်တင်ရန်ြဖစ်သည်။

ပန်းချီပိင်ပွဲသို ၀င်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ရန်    အေြခခံပညာေကျာင်းများမ  ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၃၅၉ ဦးက 

စာရင်းေပးသွင်းထားပီးြဖစ်ရာ  ြပင်ပမှ

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လိုသူများ အတွက် 

အစအီမမံျား ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ပိင်ပဲွကိ ု

စနစ်တကျရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေအးချမ်းပီး လုံ ခံ 

စတ်ိချရေသာ မိေတာ်တည်ေဆာက်ေရး 

ကို   ရည် န်းသည့်   ပိင်ပွဲြဖစ်၍ 

မ ေလးမိပံုရိပ်များ ပါဝင်ေဖာ်ကျးလ င် 

သင့်ေလျာ်မည်ဟု     ယူဆပါေကာင်း၊

တက်ေရာက်လာသည့ ်ပညာရှင်များှင့ ်

ြဖစ်ေြမာက်ေရး   ေကာ်မတီဝင်များက 

အကံြပကေစလိုေကာင်း မိေတာ်ဝန် 

က ေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပ

ဆက်လက်၍   အုပညာဦးစီးဌာန 

ပန်းချပီန်းပုေကျာင်းမှ    ေကျာင်းအုပ ်

ဦးစိုးဝင်းေအာင်၊ ပန်းချကီားများေရးချယ် 

စိစစ်ေရးဥက       ေရ ချည်ထိုးပန်းချ ီ

ပညာရှင ်ဦးစိန်ြမင့်ှင့ ်  အတွင်းေရးမှး 

ဦးတင်ထွန်းဦး(ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့ ်

ြပန်ကားေရးဌာန)၊   ပညာေရးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရး

ေကာ်မတီဝင်များက   ပိင်ပွဲကျင်းပမည့် 

ေနရက်၊ ကျင်းပမည့်ေနရာများ ေရးချယ် 

ြခင်းှင့ ်  ပိင်ပွဲဝင်များအတွက ်လိုအပ် 

ေသာ     ပံ့ပိုးမ များှင့ ်ပတ်သက်၍   

ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

စာရင်းေပးသွင်းိုင်

ပိင်ပွဲဝင်အမျိးအစားများမှာ အုပ်စု 

(၁)တွင် အသက် ၆ ှစ်မှ ၁၀ ှစ်အတွင်း 

ှင့ ်အပ်ုစ(ု၂)တွင် အသက် (၁၁)ှစ်မှ(၁၅)

ှစ်အတွင်းဟူ၍  ခွဲြခားထားရာ မ ေလး 

စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် ေြခာက်မိနယ် 

မှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများသည ်

သက်ဆိင်ုရာ မိနယ်ပညာေရးမှးုံးများ

တွင်လည်းေကာင်း၊ ြပင်ပမှ   ပိင်ပဲွဝင်လိ ု

သူများသည်    စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

ေနာက်ဆုံးထားပီး အုပညာဦးစီးဌာန၊

ပန်းချပီန်းပုေကျာင်းတွင် လည်းေကာင်း 

စာရင်းေပးသွင်းိုင်ေကာင်း     သိရ

သည်။

ေမာင်ေအးချမ်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၇

ေလာကန ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတေီတာ်ှင့ ်ေလာကန ာေဘးမဲေ့တာဥယျာ်တို 

အား ဧရာဝတီြမစ်ေရတုိက်စားမ မှ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် 

ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ရာ န်းြပည့်

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေလာကန ာေစတီေတာ်သည်   ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းေဘးတွင်  တည်ရှိပီး 

ြမစ်ေရကီးချန်ိတွင် ေရစီးကမ်းြခင်း၊ ြမစ်ြပင်ကျယ်သြဖင့် လ  င်းကမ်းြခင်းတုိေကာင့် 

ေစတီေတာ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ် ြမစ်ေချာင်းများ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနက ဘ  ာှစ်အလိုက် ကမ်းပါးထိန်းလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

“ေစတေီတာ်ေအာက်ြမစ်ေရြပင်က ေရွာသမှီာ ေရအဝင်ပတ်ိပီး အင်းကျန်အြဖစ် 

ရိှတယ်။ ေရများချန်ိကျေတာ့ ေရနက်ေကာင်းက ေစတီအနားကပ်စီးပီး ေအာက်ေြခ 

ကို ဝဲလှည့်လ  က်စားမ  ြဖစ်ေပ လာတယ်။ ေစတီရဲအေြခက ှစ်အလိုက် ြပြပင ်

ထိန်းသိမ်းထားေတာ့ ေြမထိန်းတမံရိှတယ်။ ေြမထိန်းတမံေကာင့် ြမစ်ေရမတုိက်စား 

ုိင်ေပမယ့် ေြမထိန်းတမံတည်ေဆာက်ထားြခင်းမရိှေသးတ့ဲ စွယ်ေတာ်ရဲေအာက်ေြခ 

ဘက်မှာ ြမစ်ကမ်းပါးပိကျမ  ြဖစ်ပွားလျက်ရိှတယ်။ ဒါေကာင့် ကမ်းပိကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းေတွကို  အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်ခွဲမ ရန်ပုံေငွနဲ  

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရက်တဲ့ေနကေတာ့ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၄ ရက်  ြဖစ်ပါတယ်။  ဒီမတုိင်ခင်ကေတာ့  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ဖို survey 

ြပလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းေတွြဖစ်ပါတယ်။  ဇွန် ၉ ရက်မှာ ရာခိုင် န်းြပည့် ပီးစီးခဲ့ပါတယ”် 

ဟု ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှအငယ်တန်း 

အင်ဂျင်နီယာ(၁)  ဦးေအာင်မိုးေသာင်းက ေြပာသည်။

ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ေလာက 

န ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်ှင့် ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာဥယျာ် ကမ်းပိမ  

ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ  ရန်ပုေံင ွ

ကျပ်သန်း ၁၀၀၀ ြဖင့် ဘုိးပုိင်အေြခြပ ေကျာက်စီကမ်းထိန်းနံရံ ေပ ၂၀၀ ှင့် Gabion 

Box ေကျာက်ြဖည့်ကမ်းထိန်းနံရ ံေပ ၈၀၀ ကို ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                

ဟန်ရဲ

၁။  ြမန်မာ့ေရနံှင့်    သဘာဝဓာတ်ေငွ 

လုပ်ငန်း၏  ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် အကျိးတပူူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေသာ  POSCO International Corporation 

(Myanmar E&P) သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက ်

အမှတ် A-1 ဧရိယာတွင ်   SHWE Phase 2 

Development  Project အရ  Offshore 

Installation Activities လုပ်ငန်းများအား  

Diving Support Vessels, LICHTENSTEING 

ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်တည်ေနရာကိေုဖာ်ြပ 

သည့် Coordinate များြဖစ်ေသာ Point A 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၄၁,၁၁၅ 

စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၂ ဒီဂရ ီ၂၄ မိနစ် 

၁၄.၃၄၀ စက န် ၊ Point B ေြမာက်လတ ီတွဒ် 

၁၉ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၄၂.၇၅၉ စက န် ၊ အေရှ 

ေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၂ ဒဂီရ ီ၃၃ မနိစ် ၂၇.၂၀၂ စက န်၊ 

Point C ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ် 

၅၂.၇၆၂ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၂ ဒီဂရီ 

၃၃ မိနစ် ၂၉.၁၅၉ စက န်ှင့ ်   Point D 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒဂီရ ီ၃၉ မနိစ် ၅၁.၁၃၆ 

စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၂ ဒီဂရ ီ၂၄ မိနစ် 

၀၆.၉၈၈ စက န်တိုအတွင်းတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇူလုိင်လ (၆) ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဩဂုတ်လ 

(၃၁) ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါသည်။ 

၂။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ်၊ 

A-1 ဧရိယာတွင ်SHWE Phase 2 Develop- 

ment Project အရ Offshore Installation 

Activities လပ်ုငန်းများအား Diving Support 

Vessels, LICHTENSTEIN ြဖင့်  လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနစ်ကာလအတွင်း လပ်ုငန်းများ 

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် 

အထက်ေဖာ်ြပပါတည်ေနရာများမှ ေလးကလီိ ု

မတီာပတ်လည်အတွင်းအား ေရေကာင်း သတ ိ

ေပးချက် (Notice to Mariners) ထုတ်ြပန် 

ေကညာထားပါ၍  သေ  ဘာကီး၊ ငယ်များ၊ 

ကုန်တင်စက်ေလှများ၊  ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊ 

စက်တပ်သမ န်များြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ 

ေကျာက်ချရပ်နားထားြခင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးြခင်းှင့ ်

ငါးဖမ်းကရိယိာများ ချထားြခင်းမြပလပ်ုကရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

၁။  ြမန်မာ့ေရနံှင့်   သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ 

ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်  အကျိးတူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ PTTEP International 

Limited သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ်၊ M-9 ှင့် 

လုပ်ကွက်အမှတ ် M-3 တိုတွင်  Geotechnical  Site 

Sruvey (GTI) and Associated Studies လုပ်ငန်းများ 

အား Survey Vessel:MV.DP2 KEYFIELD HELMS 

ေရယာ်ြဖင့ေ်ဆာင်ရက်သွားမည့ ်တည်ေနရာကိေုဖာ်ြပ 

သည့် Coordinate များြဖစ်ေသာ Point M3 ASK-12 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၅၈.၆၂ စက န် ၊ 

အေရှေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၀၀.၈၃ စက န် ၊ 

Point ZWP-16 (Zawtika-25) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၄ 

ဒီဂရ ီ၁၅ မိနစ် ၂၀.၁၅ စက န် ၊  အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၅ 

ဒီဂရီ ၃၃ မိနစ် ၂၇.၃၈ စက န် ၊ Point ZWP-17 

(Zawtika-29) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် 

၀၄.၈၃ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ် 

၃၉.၇၇ စက န် ၊  Point ZWP-18(Zawtika-14) 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ် ဝ၀.၁၆ စက န် ၊ 

အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၅ ဒီဂရီ ၄၆ မိနစ် ၀၅.၅၂ စက န် ၊ 

Point ZWP-19 (Zawtika-12) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၄ 

ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ် ၁၇.၃၁ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၅ 

ဒီဂရီ ၅၆ မိနစ် ၃၅.၇၉ စက န်ှင့် Point Zawtika-

38(Jacket Receiver) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၂၂ 

မိနစ် ၀၃.၂ဝ စက န် ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၅ ဒီဂရီ ၄၅ 

မိနစ် ၃၉.၄၈ စက န်တိုအတွင်းတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင် 

လ (၅) ရက်ေနမှ  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်ေန  

အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။  သိုြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လပ်ုကွက်အမှတ်၊ M-9ှင့် 

လုပ်ကွက်အမှတ် M-3 တိုတွင် Geotechnical Site 

Sruvey(GTI) and Associated Studies လုပ်ငန်းများ 

အား Survey Vessel: MV.DP2 KEYFIELD HELMS 

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ေနစ်ကာလအတွင်း လပ်ုငန်း 

များ  ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

အထက်ေဖာ်ြပပါတွင်းတူးေဖာ်မည့်တည်ေနရာများမ ှ

ေလးကလီိမုတီာပတ်လည်အတွင်းအား ေရေကာင်းသတိ 

ေပးချက် (Notice to Mariners) ထတ်ုြပန်ေကညာထား 

ပါ၍ သေ  ဘာကီး၊ ငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ 

ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊ စက်တပ်သမ န်များ ြဖတ်သန်းသွား 

လာြခင်း၊ ေကျာက်ချရပ်နားထားြခင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးြခင်းှင့ ်

ငါးဖမ်းကိရိယာများ   ချထားြခင်းမြပလုပ်ကရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတင်းေကညာချက် သတင်းေကညာချက်

ေလာကန ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်ှင့် 

ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာဥယျာ် ဧရာဝတီြမစ်ေရတိုက်စားမ မှ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ရာ န်းြပည့်ပီးစီး

ဂျပန်ိင်ုင ံ Mayors of Peace က ဦးစီးကျင်းပမည့ ်“Peaceful Towns 2022” 

ပန်းချြီပပွဲသို ၀င်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် ပိင်ပွဲကျင်းပိုင်ေရးစည်းေဝး



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာေတွဟာ သစ်ေတာနဲသစ်ပင ်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိးေတွြဖစ်ပါတယ်။ သစ်ေတာ၊  သစ်ပင်ေတွကိ ု

ဘာေကာင့ ်ချစ်ခင်ရပါသလဲ။ သစ်ပင်စိုက်ရင်အရိပ်ရတယ်၊ ပူြပင်းတဲ့ရာသီမှာ နားခိုရာရလို၊ ပရိေဘာဂ၊ 

အမ်ိေကျာင်း၊ ေကျးရာဘန်ုးကီးေကျာင်းေတ ွအေဆာက်အအံုေဆာက်ဖုိ သစ်ရလုိ၊ ေလာင်စာထင်းမီးေသွး 

ရလိုြဖစ်ပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တို ဘိုးေဘးဘဘီင်လက်ထက်က ကာဗွန်သသံရာကိ ုတတိကိျကျ နားမလည်ေသာ်လည်း 

“တစ်ပင်လဲဆယ်ပင်ထူ” ဆိုတဲ့ စကားရှိခဲ့တာမို သစ်တစ်ပင်ခုတ်ရင် ဆယ်ပင်စုိက်ကဖုိ သိခ့ဲကပါတယ်။  

သိုေသာ် တစ်ှစ် သစ်ပင်ဘယ်ှပင် ဘာေကာင့စ်ိက်ုရသလဆဲိတုာ ဂဃနဏ မသိကပါဘူး။ ဒါမသလိည်း 

အေကာင်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ေယာက် တစ်ှစ် သစ်ှစ်ပင်စိုက်ရင ်ပီးတာပါပဲ။

မိုးေရချန်ိနည်း၊ မိုးရာသွန်းမ နည်းတဲ ့အညာေဒသေတမှွာ ေညာင်ပင်ကီးေတ၊ွ မန်ကျည်းပင်ကီးေတနွဲ 

ကုက ိပင်ကီးေတွကိ ုငယ်စ်ကေတွခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအပင်ကီးေတ ွစိုက်ပျိးေပါက်ေရာက်တာဟာ လူထု 

လ ပ်ရှားမ  အသွင်နဲစုိက်ခ့ဲတာမဟုတ်၊ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ရဲအေြမာ်အြမင်၊ စိတ်ဓာတ်စိတ်ြမတ်နဲ စုိက်ပျိး 

ထန်ိးသမ်ိးခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခှုစ်မှ ၂၀၀၅ ခှုစ်များအတွင်း ြမန်မာိင်ုငအံပပူိင်ုး ကိုးခိင်ုစမ်ိးလန်း  

စိြုပည်ေရးစမီကံန်ိးေရးစဲွကာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲလ့ို ြမန်မာိင်ုငအံလယ်ပိင်ုးဟာ ပြူပင်းတဲရ့ာသဦတကု  

သက်သာရာရခဲ့ပါတယ်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးဖို ဘာေကာင့ ်အေရးကီးလဲ

“ဥတရုာသီေတာကုိမီှ၏” ဆုိတာနားလည်ကပါတယ်။ “ေတာြပန်းရင် ေြမဆီသု်းတယ်” ဆုိတာလည်း 

သိခဲ့ကပါတယ်။ သစ်ပင်စိုက်ပျိးဖို အေကာင်းဆုံးအချနိ်ဟာ  ဘယ်တုန်းကလဲဆိုရင်  လွန်ခဲ့တဲ့အှစ် 

ှစ်ဆယ်ကြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအေကာင်းဆုံးအချနိ်ဟာ  ယခုြဖစ်တယ်လို  သစ်ေတာသစ်ပင်စိုက်ဖို 

လိုအပ်ေကာင်း လူထုကိုအသိေပးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးဖို ဘာေကာင့ ်ေရးကီးခွင်ကျယ ်ကမ ာ့လူသားေတွ  အာုံထားလုပ်ကရလဲဆိုရင ်

၁၉၀၀ ြပည့ှ်စ်က သစ်ေတာ ဟက်တာ ေြခာက်ဘလီယီရိှံခဲပ့ါတယ်။ ၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်မှာ သစ်ေတာဟက်တာ  

၃ ဘီလီယံပဲ ရှိေတာ ့ှစ်တစ်ရာအတွင်း သစ်ေတာဟက်တာ သုံးဘီလီယံထ ိပျက်ြပန်းကျဆင်းသွားခ့ဲလုိ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၀၀ ြပည့်ှစ်က လူဦးေရဟာ သံုးဘီလီယံ၊ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မှာ ေြခာက်ဘီလီယံ ြဖစ်လာပါတယ်။     

၂၀၄၀ ြပည့်ှစ်ေလာက်ေရာက်ရင ်ကမ ာ့လူဦးေရဟာ ရှစ်ဘီလီယံနား၊ ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်မှာဆိုရင ်ကမ ာ့ 

လူဦးေရဟာ ၁၀ ဘီလီယံေကျာ်မယ်လို  ကုလသမဂ  လူဦးေရှင့်  ရန်ပံုေငွ ေအဂျင်စီက  ခန်မှန်းပါတယ်။ 

ကမ ာကီးလည်း ပူေွးလာပါေတာ့တယ်။

ကမ ာကီး ပူေွးလာပ ီ     

၁၈ ရာစု  ေှာင်းပိုင်းက ဥေရာပတစ်ခွင်မှာ ေကျာက်မီးေသွးကိ ုစတင်အသုံးြပရာမှာ ေရေွးေငွ 

အင်ဂျင်စက်ေတွကို ေကျာက်မီးေသွးနဲေမာင်း၊ စက်ုံေတွဟာ မီးခိုးတလူလူနဲ  လ ပ်စစ်ထုတ်တဲ့အထိ 

ေကျာက်မီးေသွးကိ ု  သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဆီမီးအိမ်ေနရာမှာ လ ပ်စစ်မီးလုံးေတွနဲ   အစားထိုး၊ ြမင်းနဲဆွဲတဲ ့

ရထားလုံးေတွေနရာမှာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ေတွက ေနရာရလာပါေတာ့တယ်။  လူေတွရဲစိုက်လက ဏာ 

ေတွလည်း အကီးအကျယ်ေြပာင်းလဲသွားပါေတာ့တယ်။ 

လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ေပါင်း  ၅၀ - ၆၀ အတွင်း ြမစ်ေရကီးြခင်း၊ ကမ ာ့ေဒသအချိမှာ စိုက်ပျိးေြမေတွ 

ပတ်ကားအက်ကဲွြခင်း၊  ေရကီးြခင်း၊ ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုးေတ ွမကာခဏ တိက်ုြခင်း၊ ပင်လယ်ေရမျက်ှာ 

ြပင်ြမင့်တက်ြခင်း၊ ေရခဲေတာင်နဲ  ေရခဲြမစ်ေတ ွအရည်ေပျာ်ြခင်း၊ ကွက်ကျားကွက်ကျားမီးေလာင်ြခင်း၊ 

ေြမဆလီ ာခန်းေြခာက်တာေတနွဲ မကံစဖူး ဒကု ပင်လယ်ေဝခဲ့ကရပါတယ်။ အဓကိအေကာင်းက ကမ ာကီး 

ပူေွးလာလိုဆိုပီး ေကာက်ချက်ချကပါတယ်။ 

ကမ ာ့ပျမ်းမ အပူချနိ်ကို  ှစ်ေပါင်း ၁၆၀ အတွင်း စနစ်တကျ တိုင်းတာခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းေတွအရ  

လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ှစ်ဆယ်ေကျာ်က  ကမ ာ့အပူချနိ်ဟာ သိသိသာသာြမင့်တက်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်က 

အြမင့်ဆံုးအပူချန်ိကုိ ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ ကမ ာမှာ အပူချန်ိအြမင့်ဆံုးထိ ေရာက်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ှစ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 

၁၂ ှစ်အတွင်းက ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ေြမာက်ဝင်ိုးစွန်းက  ေရခဲေတွေပျာ်ကျတာ   ကမ ာကီးပူေွးြခင်းရဲ 

လက ဏာပဲ။ 

သစ်ေတာနဲသစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျိး တစ်ှစ် သစ်ှစ်ပင်စိုက် ေရ တိုက်ကိုစိုး…
ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ ်ပါေမာက ချပ်(ငိမ်း)

၁၈၉၆ ခုှစ်မှာ Swedish Chemist Svante Arrhenius က  “ေကျာက်မီးေသွးကိ ု   ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိက်ုအြဖစ် ေလထထုမဲ တ်ထတ်ုလိက်ုတယ်၊ ေလထထုပဲိမုိေုရာက်လာတဲ ့ဒဓီာတ်ေငွဟာ အပကူိ ု 

စုပ်ယူထားိုင်ေတာ ့ ကမ ာ့ေလထုကီးဟာ  ‘ေစာင်’   ခံထားသလို  ဖန်လုံအိမ်လိုေွးေနေတာ့တာပဲ။ 

ေဆာင်းရာသီဟာ ပိုပီးေပျာ့ေပျာင်းလာဖွယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုအကျိးြပိုင်ဖွယ်ြဖစ်တယ”်လို လန်ဒန်  

အီဒင်ဘာရာ၊ ဒပ်ဗလင်၊ ဖေလာ်ေဆာ်ဖစ်ကယ်မဂ ဇင်းေတွမှာ ေရးခဲ့တယ်။

ဒဓီာတ်ေငွဟာ သပိ ံအရ ဖန်လုအံမ်ိအာနသိင်ဓာတ်ေငွ (Greenhouse gas) လိုေခ တယ်။ ကာဗွန်ဒိင်ု 

ေအာက်ဆိက်ုဟာ ပုမှံန်အတိင်ုး (၂၈၅-၃၀၀ပပီအီမ်) ဆိရုင် မတ်ိေဆဓွာတ်ေငွြဖစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်သစ်ေတာ 

ေတွ၊ လယ်ယာစပါးေကာက်ပဲသီးှံေတွြဖစ်ဖို အသက်ရှင်သန်ဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိုက်ဓာတ်ေငွ (ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ) တြဖည်းြဖည်းများြပားလာတာဟာလည်း ၁၈၉၀-၁၉၁၀ 

ြပည့်ှစ်အတွင်း သိပ ံနဲနည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မ နဲ  အတူတွဲပါလာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

၁၉၄၀ ြပည့်ှစ်ေရာက်ေတာ ့ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဓာတ်ေငွပမာဏဟာ  ၃၀၀  ပီပီအမ် (ppm 

parts per million) နီးပါး (ေလထုတစ်သန်းပုံ ပုံရင် ကာဗွန်ဓာတ်ေငွဟာ ၃၀၀ပုံ ရှိတယ်) ၂၀၁၆ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ ၁၆ ရက်ေနမှာ ၄၀၁ ပီပီအမ်အထ ိေကာက်ခမန်းလိလိြမင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိက်ု ဘယ်ကေရာက်လာသလဆဲိရုင်  ေကျာက်မီးေသွးကိသုုံးပီး လ ပ်စစ်ထုတ်လုိပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမင့တ်က်လာတဲ ့ကာဗွန်ဓာတ်ေငွေတေွကာင့ ်ပင်လယ်သမဒု ရာရဲ အက်စစ်ဂဏ်ုဟာ ၂၈ ရာခိင်ု န်းအထ ိ 

ြမင့်တက်လာပါေတာ့တယ်။        

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို  အထူးတလည် ေလ့လာတဲ့အဖွဲကေတာ ့ “The Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC)” ြဖစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကိ ုစနစ်တကျ ေလ့လာေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။   ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်   ဓာတ်ေငွေတွအနက် အဓိကအကျဆုံးတရားခံဟာ  ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိုက် (ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ) ေကာင့်လို ခွဲြခားဆွဲထုတ်ြပိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

ြမန်မာိုင်ငံနဲ  အိ ိယိုင်ငံအကား ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ရဲေကာင်းကင်မှာ  ေရာက်ရှိလာတဲ့ 

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွဟာ ဘိုလာဆိုင်ကလုန်းနဲ  နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုကို ဖန်တီးခဲ့တယ်လို သိပ ံ 

 ေထာင့က် ေြပာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခှုစ်က ြမန်မာိင်ုငေံအာက်ပိင်ုးကိ ုဖျက်ဆီးခဲတ့ဲ ့နာဂစ်မန်ုတိင်ုး 

ေကာင့ ်လူမ ဘဝဆုံး ံးပျက်စီးမ ဟာ လွန်စွာကီးမားခဲ့ပါတယ်။

  ကမ ာ့ေလထုရဲ အပူချနိ်ြမင့်တက်လာမ  ပုံမမှန်ရာသီဥတုြဖစ်ေပ ြခင်း၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းေတ ွ

မကာခဏ တိက်ုခိက်ုြခင်း၊ ေရကီးြခင်းဟာ ဖန်လုအံမ်ိအာနသိင်ဓာတ်ေငွပမာဏနဲ ဆက်စပ်ေနတယ်ဆိတုာ 

ကမ ာ့သိပ ံပညာရှင်ေတွက ခိုင်မာတဲ့အေထာက်အထားေတွနဲ ြပလာကလို ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်ေတွနဲ   

လူထုဟာ သေဘာေပါက်လက်ခံလာကတယ်။

သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်စ်

ေလထုအတွင်း  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွပမာဏဟာ  ၃၇၅  ပီပီအမ်ဆိုပါေတာ့။  လူတစ်ေယာက်ဟာ 

အသက်တစ်ခါ ှ  က်ရင်ပ ဲကာဗွန်ဓာတ်ေငွ ၃၇၅ ပပီအီမ်ဝင်ပီး ှထတ်ုလိက်ုတဲအ့ခါ လူကိယ်ုခ ာတွင်း  

ဆလ်ဲေပါင်းများစွာရဲ အလပ်ုမျိးစုေံကာင့ ်ကာဗွန်ဓာတ်ေငွပမာဏ ေလးေသာင်းပပီအီမ် ထွက်လာပါတယ်။ 

သဘာဝအေလျာက် သက်ရှိသက်မဲ့ေတွ ေဆွးြမည့်ကရင်လည်း  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွထွက်ေနပါတယ်။ 

ဒြီဖစ်စ် ရိှမေနရင် ေလထထုမှဲာ ပုမှံန်ရိှေနတဲ ့ကာဗွန်ဓာတ်ေငွဟာ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကန်ုဆုံးသွား 

ပါမယ်။                                                                                                     စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

  သစ်ပင်စိုက်ပျိးဖို  ဘာေကာင့်ေရးကီးခွင်ကျယ် ကမ  ာလ့ူသား 

ေတ ွ  အာုထံားလပ်ုကရလဆဲိရုင် ၁၉၀၀  ြပည့ှ်စ်က သစ်ေတာ  

ဟက်တာ ေြခာက်ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။  ၂၀၀၀  ြပည့်ှစ်မှာ 

သစ်ေတာဟက်တာ  သုံးဘီလီယံပဲရှိေတာ့ ှစ်တစ်ရာအတွင်း 

သစ်ေတာဟက်တာ သုံးဘီလီယံအထိ ပျက်ြပန်းကျဆင်းသွား 

ခဲ့လိုြဖစ်

  ကမ ာေ့လထရုဲ အပခူျန်ိြမင့တ်က်လာမ   ပုမံမှန်ရာသဦတ ုြဖစ်ေပ  

ြခင်း၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းေတွ မကာခဏ  တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ 

ေရကီးြခင်းဟာ ဖန်လုအံမ်ိအာနသိင်ဓာတ်ေငွပမာဏနဲ ဆက်စပ်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ကမ ာကီးပူေွးြခင်းရဲအေကာင်းတရားများ  

ကမ ာကီးပေူွးြခင်းရဲ ကီးမားတဲအ့ေကာင်းတရားတစ်ခကု ေကျာက်မီးေသွးသုံး လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

စက်ုံေတွ ကမ ာအရပ်ရပ်မှာများလာခဲ့လိုပဲ။  ေကျာက်မီးေသွး တန်တစ်ေထာင်သုံးပီး  တစ်နာရီကာ 

လ ပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆုိရင် ေလထုအတွင်းကုိ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိက် (ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ)  တန်ှစ်ေထာင် 

ထတ်ုလ င့ပ်ါတယ်။ လ ပ်စစ်စွမ်းအင်ထတ်ုရာမှာ အေမရကိန်၊ တတ်ု၊ အိ ိယ၊  ဥေရာပနဲ  ဂျပန်ိင်ုငတံိုဟာ 

ေကျာက်မီးေသွး၊   ေရနံ၊   အဏုြမစွမ်းအင်နဲ    ေရအားလ ပ်စစ်ကို  အသုံးြပကတာကိ ုေတွရပါတယ်။ 

ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး လ ပ်စစ်ထတ်ုတဲ ့အေမရကိန်နဲ  တတ်ုိင်ုငတံိုက  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ ထတ်ုလ တ်တာ 

အများဆုံးြဖစ်ပါတယ်။ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုက  မွန်ိုးေကျာက်မီးေသွးစက်ုံဟာ ဒီေနအထိ လည်ပတ်လျက်ရှိပီး  

၂၀၄၀ ြပည့်ှစ်မှာ ရပ်တန်မှာြဖစ်ပါတယ်။ လ ပ်စစ်လည်း  ထုတ်ယူေနရဆဲ၊  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွလည်း 

ထွက်ေနဆ၊ဲ သစ်ပင်ေတလွည်း စိက်ုေနဆဲိင်ုငြံဖစ်ပါတယ်။ ေကျာက်မီးေသွး၊ ေရနနံဲ ေရနဓံာတ်ေငွကိသုုံးပီး 

စီးပွားေရးကိ ုတည်ေထာင်တာြဖစ်ပါတယ်။ အေမရကိန်လမူ စီးပွားဘဝြမင့်မားဖို အြခားစွမ်းအင်အရင်းအြမစ် 

မရမမှီာ ေကျာက်ြဖစ်ပ်ုက င်းေလာင်စာကိ ုလက်မလ တ်ိင်ုဘ ဲသုံးရတာြဖစ်ပါတယ်။ တတ်ုနဲ  အေမရကိန် 

ိုင်ငံတိုဟာ ေကျာက်မီးေသွးနဲ  ေရနံဓာတ်ေငွေလာင်စာကိ ုအများဆုံးသုံး၊ လ ပ်စစ်ထုတ်၊ သွားလာေရး 

လသူုံးကန်ုပစ ည်းမျိးစုကံိထုတ်ုလပ်ုပီး ကမ ာကိ ုြဖန်ြဖးေရာင်းချပါတယ်။ လ ပ်စစ်နဲပ ဲပစ ည်းမျိးစုကံိထုတ်ု   

အလုပ်လုပ်ကပါတယ်။                                                            

တတ်ုရဲစွမ်းအင်လိအုပ်ချက်ဟာ ကီးမားတာေကာင့ ်ယမ်စြီမစ်ကိ ုအေြခြပပီး အလွန်တရာကီးမား 

တဲ့ ေရကန်ကီးသုံးခ ု တည်ေဆာက်ကာ လ ပ်စစ်ထုတ်သုံးစွဲြခင်းဟာ သူိုင်ငံရဲလ ပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကိ ု 

ြဖည့တ်င်းြခင်းပ။ဲ ဒေီလာက်များြပားတဲ ့လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖုိ ေကျာက်မီးေသွးကိသုာ သုံးရမယ် 

ဆိရုင် ေလထတွုင်း ထတ်ုလ တ်မယ့ ်ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ု ပမာဏဟာ လွန်စွာြမင့တ်က်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့ ်တုတ်ဟာ သူရဲေရအားအရင်းအြမစ်ကုိ အေြခခံပီး လ ပ်စစ်ထုတ်ရတာြဖစ်တယ်။ ေကျာက်မီးေသွး 

နဲ  ေရအားလ ပ်စစ်ကို အားကိုးေနရဦးမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာတို ဘာေတွကိတင်ြပင်ဆင်ထားမလဲ

 ြမန်မာိင်ုငအံတွက် မည်သိုေသာ စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်ကိပုင်ြဖစ်ြဖစ် အေြခခံပီး လ ပ်စစ်ဓာတ်ကိ ု 

ထုတ်ကရပါမယ်။  ိုင်ငံရဲေတာင်ပိုင်း   ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းေဒသေတွမှာ  ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး 

လ ပ်စစ်ကို ထုတ်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာ အေတာ်အသင့်သာလိုတဲ့ ေကျာက်မီးေသွးသုံးလ ပ်စစ်စက်ု ံ

ေတွကို မိုးများတဲ့ေဒသေတွမှာ ရဲရဲရင့်ရင့်တည်ေဆာက်ပီး စက်မ လယ်ယာကုိတည်ေထာင်သင့်ပါတယ်။ 

ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး သရံည်ကိ စက်ေတ၊ွ သမံဏထိတ်ုတဲစ့က်ုေံတဟွာ အခဆုိရုင် နည်းပညာ ြမင့လ်ာ 

ေတာ ့အက်စစ်မိုးြဖစ်ေစမယ့ ်ဆာလ်ဖာဓာတ်ေငွတိုကိ ုေကာင်းေကာင်းဖယ်ိင်ုပမီို  ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး 

စက်ုံတည်ေထာင်ရမှာကိ ုအထူးေကာက်လန်စရာမလိုဘူးလို ေြပာချင်ပါတယ်။ 

ကမ ာ့စီးပွားေရး (Global Economy) ကိ ုအေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစတာဟာ ယေနအထိ ေကျာက်ြဖစ် 

ုပ်က င်းေလာင်စာပ ဲ ြဖစ်ေနပါတယ်။ အြခားေသာ စွမ်းအင်ေတွြဖစ်တဲ ့ေနေရာင်ြခည်၊  ေလကိုလည်း 

စ်းစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငအံတွက် “ေရမက ယ် ထင်းမက ယ်” ဆိတုဲအ့တိင်ုး  လ ပ်စစ်ဓာတ်ဟာ 

လိုအပ်ေနမှာြဖစ်ပါတယ်။ အထူးေကာက်လန်စရာမလို၊ ေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာနဲ   ေရအားလ ပ်စစ် 

အေပ  အမှီြပေနရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာုိင်ငံကေတာ့ ေလာပတိ၊  ေပါင်းေလာင်း ေရအားလ ပ်စစ်၊ ရရဲာေရအားလ ပ်စစ်ေတ ွရရိှတာမို 

ေလထကုိ ုပေူွးေစမယ့ ်ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ မထတ်ုလ တ်ကပါဘူး။ ြမစ်ေချာင်း၊ အင်းအိင်ုေတ၊ွ ေတာင်ကျေရ 

ေတွကို  ပိတ်ဆိုတားဆီးပီး   ေရအားလ ပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင ်ြမန်မာဟာ  ှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ 

ချမ်းသာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဟာလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ြဖစ်လာမယ်လို ေြပာိုင်ပါတယ်။            

လမ်းေပ မှာ ေြပးေနတဲ့ ေမာ်ေတာ်ကား

ကမ ာကီးပေူွးြခင်းရဲ နပံါတ် (၂) အေကာင်းတရားကေတာ ့ကမ ာတစ်ဝန်း လမ်းေပ မှာ ေြပးေနတဲ ့

ေမာ်ေတာ်ကားစီးေရ၊ ၂၀၁၆ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ စာရင်းဇယားအရ ကမ ာမှာေမာ်ေတာ်ယာ် အကီး 

အေသး စုစုေပါင်း သန်း ၁၂၀၀ အထိ များြပားြခင်းပဲ။ လူဦးေရကလည်း ခုနစ်ဘီလီယံနီးပါးတုိးတက်ခ့ဲပါတ

ယ်။ အဓိပ ာယ်က လူေြခာက်ဦးဟာ ကားတစ်စီးပိုင်တဲ့သေဘာပဲ။ အေမရိကန်ိုင်ငံရဲ လူဦးေရဟာ သန်း 

၃၀၀၊  ကားစီးေရက သန်း၂၄၀ ဆိုြပန်ေတာ့ အေမရိကန်ငါးဦးဟာ ကားေလးစီးပိုင်ပါတယ်။

တတ်ုက လက်ရိှမှာ ကားစီးေရသန်း ၁၈၀၊ ေနာင်မှာ သန်း ၅၀၀ ထ ိေရာက်ဖို ေမ ာ်မှန်းေနပါတယ်။ 

ဂျာမနီနဲဂျပန်ိုင်ငံတိုဟာ လူှစ်ဦး ကားတစ်စီးနီးပါးပိုင်ကပါတယ်။ ေသချာစ်းစားကည့်ပါ။ ဓာတ်ဆီ၊  

ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလန်သုံးတိုင်း ေလထုထဲကို ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ ၉-၁၀ ကီလိုဂရမ ်ထုတ်လ တ်ပါတယ်။

ကားငယ်တစ်စီးဟာ  ၇ ဒသမ ၃ လတီာ ြဖည့ထ်ားရင်   ကလီိမုတီာ ၁၀၀   အထ ိေမာင်းိင်ုပါတယ်။ 

ဒီကားဟာ ေြခာက်ကီလုိမီတာ ေမာင်းလုိက်တာနဲ  ေလထုထဲကုိ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိက် တစ်ကီလုိဂရမ်  

မ တ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အများသုံးဘတ်စကားတစ်စီးဟာ ဥပမာ YBS ဆိုပါေတာ့ ၁၀ - ၁၂ ကီလိုမီတာ   

ေမာင်းလိုက်တာနဲ  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ တစ်ကီလိုဂရမ ်ထုတ်လ တ်ပါတယ်။ ဒီ ဘတ်စ်ကားဟာ ခရီးသည် 

၄၀ ကို သယ်ယူပိုေဆာင်တာမို တွက်ေြခကိုက်ပါတယ်။                                  (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 

မင်းကင်း   ဇူလိုင်    ၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ကေလး 

ခိုင်  မင်းကင်းမိ၌  သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဦးစီးဌာန  မင်းကင်းမိနယ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှ  ပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပေရး 

အတွက် မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိး 

ေတာင်ငူ    ဇူလိုင်     ၇

ြမန်မာ့လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ် ေတာင်ငခူိင်ု ဘဏ်ခဲွအေနြဖင့ ်၂၀၂၂ မိုးရာသ ီ

စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေင ွ ထုတ်ေချးရန်အတွက် ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု၃၈ ခု၊ မိုးစပါး 

စိုက်ဧက ၃၇ဝ၅၃ ဧကအတွက်  ေချးေငွကျပ ်၅၅၅၇၉ ဒသမ ၅၀သိန်း ထုတ်ေချးရန် 

လျာထားေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ငူခိုင် ဘဏ်ခွဲအေနြဖင့် ၂၀၂၂ မိုးရာသီစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများကို 

ေမလ ၁၇ ရက်ေနမှစတင်ထတ်ုေချးခဲရ့ာ   ဇလူိင်ု ၆ ရက်အထ ိ ရပ်ကွက် /ေကျးရာအပ်ုစ ု

၁၅ ခ၊ု ေတာင်သ ူ၁၆၇၅ ဦး၊ မိုးစပါး စိက်ုဧက ၈၀၃၄ ဧကအတွက် ေချးေငကွျပ် ၁၂၀၅၁ 

သိန်းကို   ထုတ်ေချးိုင်ခဲ့ပီး  ကျန်ေတာင်သူများအေနြဖင့်  အချနိ်ေစ့ေချးေငွေြပေကျ 

သူများကိ ု   ၂၀၂၂ခုှစ ်စက်တင်ဘာလအထ ိသတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆက်လက် 

ထုတ်ေချးမည်ြဖစ်ေကာင်း   သိရသည်။                                          ြမင့်ြမတ်ဦး

မင်းကင်းမိ၌ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပေရးအတွက် မိုးရာသစီေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ ကျင်းပ 

 မိုးရာသီစိုက်ပျိးစရိတ ်ေချးေငွများထုတ်ေချး

ပွဲကို  သလဘာေကျးရာအနီး ကေလး - 

မင်းကင်း - ယာကီး  - မုရံာကားလမ်းေဘး 

ဝဲယာ၌  ယေနနံနက် ၇ နာရီက  ကျင်းပ 

ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

စုေပါင်းစိုက်ပျိး

ေရှးဦးစွာ  မင်းကင်းမိနယ်စီမအုံပ် 

ချပ်ေရး  အဖွဲဥက     ဦးရန်ိုင်ထွန်း၊ 

မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး၊   မိနယ်သစ်ေတာ 

ဦးစီးအရာရိှ ဦးဝင်းခုိင်ဖိးှင့်တာဝန်ရိှသူ 

များက   သစ်ပင်စိက်ုပျိးရန်သတ်မှတ်ေန

ရာများတွင်   စတင်ေနရာယူစိုက်ပျိး 

ခဲ့ကပီး  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတက်ေရာက်

လာသူများှင့်အတ ူ  က န်းပျိးပင်  ၃၀၀ 

ှင့် ပျ်းကတိုးပျိးပင် ၂၀၀ ပျိးပင်စုစု 

ေပါင်း ၅၀၀ ကို  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့က 

ေကာင်း  သိရသည်။

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို  မင်း

ကင်းမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   

ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှဝန ်ထမ ်းမ ျား ၊ 

မိနယ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ် 

တပ်ဖွဲဝင်များ၊   မိနယ်ကက်ေြခနီ 

တပ်ဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ 

ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ပူးေပါင်း 

စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း  သိရသည်။ 

မင်းကင်း(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင် ၈ ၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

“ကည့်ေလ။  မင်းက  မင်းရဲသမီးကိ ု

ကိတုင်ြမင့လ်က်ထမှဲာ ယုယံုံကည်ကည် 

နဲ    စိတ်ချလက်ချ   အပ်ထားခဲ့တယ်။            

မင်း ထင်တယ်မဟတ်ုလား။ ကိတုင်ြမင့ ်

ဟာ သူကို သမီးအရင်းနဲမြခား ေစာင့် 

ေရှာက်လမိ့မ်ယ်၊ ပညာေတသွင်ေပးလမိ့ ်

မယ်။ မင်းရဲသမီးဟာ  ပညာတတ်ြဖစ ်

မယ်။ တင့်ေတာင်းတင့်တယ်ြဖစ်မယ်။ 

ေလာကကို  အိုင်ဘက်က ရင်ဆိုင်ိုင် 

လိမ့်မယ်။    ဒီလိုမဟုတ်လား၊    ဒါေပမဲ့ 

တကယ်တမ်းကျေတာ ့     မင်းထင်သလိ ု

ြဖစ်မလာခဲပ့ါဘူး။   သဟူာ  ခင်ခင်ကီးရဲ 

ေမွးစားမ ကိ ု  မခံရေသးတ့ဲကာလအထိ 

ကဆံိုးခဲတ့ယ်။  သူဘဝကိသု ူန်ုးကန်ခဲရ့ 

တယ်။   မ ေလးက ထွက်ေြပးခဲ့တယ်။ 

အငိမ့်မင်းသမီး     ြဖစ်ခဲ့ေသးတယ်။ 

ေနာက်မှ    ခင်ခင်ကီးနဲေတွပီး   အေြခ 

တကျြဖစ်လာခဲ့တာပါ”

ခင်သန်းွဲ  မျက်လ ာချလိုက်သည်။ 

ကမ်းြပင်ကိ ုစိုက်ကည့်ေနသည်။

“ဒအီေကာင်းေတ ွ  က န်မမသခိဲဘ့ူး” 

ခပ်တုိးတုိးဆုိသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ 

ပင် “ဒါေပမဲ့ ဒါေတွကို က န်မသိချင် 

တယ်လို   ရှင်ထင်သလားဟင်။ အမှန် 

ေြပာရရင် သမီးနဲပတ်သက်လုိ ေလာေလာ 

ဆယ်မှာ   က န်မ   ဘာမှမသိချင်ဘူး။ 

သူအေကာင်း    ဘာမှမကားချင်ဘူး။ 

ဘာေကာင့လ်ဆဲိေုတာ ့က န်မကိယ်ုတိင်ု 

သူအတွက် ဘာမှ လပ်ုမေပးိင်ုတဲက့ာလ၊ 

က န်မဟာ သူရဲ အေမပါလို ဖွင့်ေြပာလို 

မြဖစ်ိုင်တဲ့  အေြခအေနမှာ  သူနဲ  

ပတ်သက်လို    ဘာမှမကားချင်ဘူး။ 

သူဘဝ ဘယ်လိရိှုတယ်ဆိတုာ မြမင်ချင် 

ဘူး။ အရာအားလုံးကိ ုဥေပက ာြပထား 

ချင်တယ် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး။ ရှင်နဲ ြပန်ေတွ 

ရတာကိ ုက န်မ တစ်နည်းတစ်လမ်းေတာ ့

ဝမ်းသာပါတယ်။    ဒီအေကာင်းေတွ 

အစြပန်ေပ လာတာနဲ      ပတ်သက်လို 

ေတာ ့ဝမ်းနည်းရတယ် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

ရယ်။ က န်မ ေလာေလာဆယ် ဘာြဖစ် 

ချင်ေနတယ်မှတ်သလဲ၊ က န်မ ေသချင် 

တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ခင်သန်းွဲဆိုတဲ့ 

မိန်းမတစ်ေယာက် ေလာကမှာ ေပျာက် 

သွားရင ် သိပ်ေကာင်းမှာပဲ။  က န်မမှာ 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်သတ်ေသဝံ့တဲ့ သတ ိ 

မရှိတာ သိပ်ဆိုးတာပဲ”

ခင်သန်းဲွ၏အသံမှာ ေကကဲွဝမ်းနည်း 

မ  လ မ်းေနသည်။ နာကျည်းမ  ပ မ်းတီးေန 

သည်။ မျက်ှာအေနအထားမှာလည်း 

ယင်းသိုပင ်ရှိေနသည်။

“ကိယ်ုကေတာ ့မင်းနဲ  ဆန်ကျင်ဘက် 

ပ။ဲ မင်းကိ ု  ေလာကမှာဆက်ပီး အသက် 

ရှင်ေနေစချင်ပါေသးတယ်။   တကယ် 

ေတာ ့  မင်းနဲကိယ်ုဟာ   ဘဝတေူတပွါ။ 

မင်းဟာလည်း     မင်းရဲသမီးအတွက ်

ရင်မှာ ပေူဆွးစရာရိှေနတယ်။ ကိယ်ုဟာ 

လည်း မင်းလိုပဲ သမီးအတွက် ရင်မှာ 

ပူေဆွးစရာေတွရှိေနတယ်။    မင်းဟာ 

ကိုယ့်ထက်ေတာင ်  ကံေကာင်းပါေသး 

တယ်။  မင်းရဲသမီးဟာ   မင်းနဲ   မေဝးလ ံ

လှတဲ့ေနရာမှာရှိတယ်။   ေတွချင်ရင ်

အချန်ိမေရး ေတွလိုရတယ်။ ကိယု့မှ်ာက 

ဒီအခွင့်အေရးေတာင် မရှိပါဘူးကွယ်။ 

ကိယု့သ်မီးကိ ု  ြပန်ေတွရတဲအ့ချန်ိအထ ိ

ေတာ့ အသက်ရှင်ေနပါဦး ခင်သန်းွဲ။ 

မင်းဟာ ကိုယ်တိုအတွက် အေရးပါတဲ့ 

လူတစ်ေယာက်ပါ။ ကိုယ်ေတာင်းပန်ပါ 

တယ်။ နန်းကိ ရနီဲပတ်သက်လို  သဟူာ 

မင်းရဲသမီးလို   သက်ေသခံဖိုအတွက် 

ေတာ့ အသက်ဆက်ရှင်ေနပါဦး ခင်သန်းဲွ  

ရယ်”

x  x  x  x  x

[၄] 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ြပန်လည်ဆုေံတွ 

ရြခင်းအတွက ်   စိုးရိမ်မကင်းရှိရသည့ ်

ကားမှပင ်   ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်မ ိ

သည်ဟု ကိုေကျာ့ေမာင်ထင်သည်။

ေဆးုမှံ ေပျာက်ကွယ်သွားပီးေနာက် 

သံုးေလးရက်အကာတွင်  ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

သူထံေရာက်လာသည်။     သည်တစ်ခါ 

ေရာက်လာြခင်းမှာ      သူအတွက်  

ဝန်ေလးဖွယ်ရာမပါေကာင်း   သိရလ င် 

ကိုေကျာ့ေမာင်၏ရင်မှ အလုံးကျသွား 

သည်။  ကုိေမာင်ေမာင်ဦးက  သူ ကမ ာေအး 

ရှိအိမ်တွင်ပင်ေနမည်ဟ ုဆိုခဲ့သည်။

ထိေုနက   သ ူ  ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့အ်တ ူ

လိုက်ပါသွားခဲ့ရာ   ကမ ာေအးရှိအိမ်သို 

ေရာက်သည်။ ယင်းအိမ်တွင ်ဘယ်လိုမှ 

မေမ ာ်လင့်ဘဲ ခင်သန်းွဲှင့်ဆုံေတွရ 

သည်။ သူငယ်ချင်းြဖစ်သူက ခင်သန်းဲွှင့်  

အတူေနမည်ဆုိြခင်းကုိ  ကုိေကျာ့ေမာင် 

ဘဝင်မကျလှ။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ      သူငယ်ချင်း၏ 

ေနေရးစားေရးအတွက် စတ်ိေအးရသည် 

ဆိုလ င်ပင်   သူအဖို   ေကျနပ်ဝမ်းသာ 

ဖွယ်ရာ ြဖစ်ေနခဲ့ေလသည်။

သည်အေကာင်းကိ ု    နန်းကိ ရီထံ 

ဖုန်းဆက်ရန်    စိတ်ကူးမိေသးသည်။ 

သိုေပမဲ့   ယခင်ေနကလို   ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးှင့ ်တုိးမိမည်ကုိ စုိးရိမ်သည်။ 

သိုြဖင့ ်နန်းကိ ရီထံ ဖုန်းမဆက်ြဖစ်ခဲ့။

ေနာက်တစ်ေနတွင်မ ူ  နန်းကိ ရသီည် 

သူအမ်ိသို ဆိက်ုဆိက်ုမိက်မိက် ေရာက် 

လာခဲ့ေလသည်။

“ဦးေမာင်ေမာင်ဦးကို ရှာလိုေတွပီ 

လား ဦးေလး” 

လူချင်းေတွမိသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်  

နန်းကိ ရီေမးသည်။ ကိုေကျာ့ေမာင်က  

ရှာေတွခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း ေြပာြပရသည်။ 

မိမိှယ်ပင်     နန်းကိ ရီသည်လည်း   

စိတ်ေအးလက်ေအး ြဖစ်သွားရသည်ဟု 

ထင်သည်။

“တူမ သူဆီသွားချင်သလားဟင”် 

ကိုေကျာ့ေမာင ်ေမးသည်။

စင်စစ် ကုိေကျာ့ေမာင်သည် ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦးထမှံ မည်သည့စ်ကားမ  မကား 

ခဲ့ရ။ နန်းကိ ရီှင့်စပ်လျ်း၍ ကိုေမာင် 

ေမာင်ဦး    တစ်လုံးတစ်ပါဒမ    မေမး။ 

ဘာမ လည်းမေြပာ။    သိုြဖစ်၍သာ 

သည်အေမးကိ ုေမးြဖစ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။

“အ ီရအေနနဲ သွားချင်ပါတယ် ဦးေလး 

ရယ်။ သူနဲ  ဆုံချင်ပါတယ်။ စကားေတွ 

လည်း    အများကီးေြပာချင်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ သူ အရီကို လိုလိုလားလား 

မရှိဘူး။ ဦးေလးအြမင်ပဲေလ။ အရီကို 

ေဆးုံမှာတုန်းက    ှင်ေတာင်လ တ်ခဲ့ 

ေသးတာပဲမဟုတ်လား”

သည်ေတာ့လည်း    ကိုေကျာ့ေမာင ်

ကိယ်ုတိင်ု တတ်ိတဆတ်ိ သက်ြပင်း  က် 

လိုက်မိေလသည်။

“သူအြပအမူကိ ု      ဦးေလးလည်း 

မေကျနပ်လှပါဘူး။ သူဘာြဖစ်ေနတယ် 

ဆိုတာ ဦးေလးလည်း မေတွးတတ်ိုင် 

ေအာင်ပဲ။ တစ်ခုေတာ့ရှိတာေပါ့ကွယ်။ 

ခင်ခင်ကီးကိယ်ုတိင်ုက တမူနဲ  သဆူက် 

ဆံတာ မကိက်ုိင်ေအာင် ြဖစ်ေနတယ် 

မဟုတ်လား။    သူနဲပတ်သက်ပီး တူမ 

နဲခင်ခင်ကီးတို    ြပဿနာေပ လာမှာ 

စိုးလိုပဲထင်ပါရဲ”

“အရီ  အရီ  ဘာလုပ်ရမလဲဟင  ်

ဦးေလး”

သည်အေမးကို ကိုေကျာ့ေမာင ်မေြဖ 

တတ်ခဲ။့ ြဖစ်ိင်ုမည်ဆိလု င်ေတာ ့သည် 

အေမးကို နန်းကိ ရီထ ံြပန်၍ေမးလုိက် 

ချင်သည်။ 

“သူ အခု ဘယ်မှာလဲဟင”်

နန်းကိ ရီ ေမးြပန်သည်။

ထိုအခါ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးရှိေနသည့ ်

အမ်ိလပ်ိစာကိ ုေြပာရသည်။ သွားပုသွံား 

နည်း လမ်း န်ရသည်။

“တစ်ေနမဟုတ် တစ်ေနေတာ့ အရီ 

သူဆီသွားမှာ။     သူနဲသွားေတွမှာပါ။ 

သူက  ဘယ်ေလာက်ပ ဲ   မလိုလားိုင် 

ေအာင်ရိှရိှ အရေီတွြဖစ်ေအာင် သွားေတွ 

မှာပါ”

ထုိေနာက်  နန်းကိ ရီသည် ကိုေကျာ ့

ေမာင်အား  တ်ဆက်သည်။ ကိုေကျာ့ 

ေမာင်၏အိမ်မ ှထွက်သည်။

ကိုေကျာ့ေမာင်သည ်နန်းကိ ရီအား 

ခံတံခါးေပါက်ဝသို   အေရာက်လိုက်ပို 

သည်။  သူ၏ကားထွက်သွားသည်ကို 

ေစာင့်ကည့ေ်နသည်။ သည်စ် ခပ်လှမ်း 

လှမ်းမှ ေမာ်ေတာ်ကားတစ်စီး နန်းကိ ရ ီ

၏ကားေနာက်မှ ေမာင်းှင်လိက်ုပါသွား 

သည်ကို    ေတွရသည်။    ထိုအတွက် 

စိတ်မှာ     စေနာင့်စနင်းရှိမိသည်ေတာ ့

အမှန်ပင်။  သိုရာတွင် သူသည် စိတ် 

စေနာင့်စနင်းြဖစ်ရသည်ဆိုြခင်းထက ်

ဘာတစ်ခမု  ပိမုိအုေလးအနက်မထားဘ ဲ

အိမ်အတွင်း ြပန်ဝင်ခဲ့ေလသည်။

နန်းကိ ရသီည် ကားကိ ုပါရမလီမ်းမှ 

သည် ကမ ာေအးေစတီလမ်းသုိ ချိးေကွ 

ေမာင်းှင်လာခဲသ့ည်။      ကား၏အရိှန်မှာ 

ေှးေကွးသည်။     ဘီးလိမ့်ုံကေလး 

ေမာင်းှင်လာြခင်းြဖစ်သည်။    သူ၏ 

စိတ်သ ာန်မှာလည်း ေလးလံေနသည် 

ဟု ထင်သည်။ စိတ်မှာ မတင်မကျရှိရ 

လွန်းပါဘိေတာ့သည်။

မေဝးေတာေ့သာေနရာတွင် ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦး ေရာက်ရှိေနေသာ ရပ်ကွက်၊ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး တည်းခိုေနေသာအိမ် 

ရိှသည်ကိ ုသသိည်။ စတ်ိက သည်ေနရာ 

သို သွားချင်သလို မသွားချင်သလိုှင့ ်

သူှင့်လည်း ေတွချင်သလို မေတွချင် 

သလိုှင့်။

သည်လိုှင့်ပင်       နန်းကိ ရီသည် 

ကမ ာေအးရပ်ကွက်သုိ ေရာက်လာေလ 

သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ရှိေနပါသည် 

ဆိုေသာ လမ်းထိပ်သို ေရာက်လာေလ 

သည်။ သည်ေနရာတွင် နန်းကိ ရီသည် 

ကားကို အလိုလိုထိုးရပ်မိလျက်သား 

ြဖစ်သွားသည်။

လမ်းမှာ ကားဝင်သာေလာက်ေအာင် 

မေကာင်း၊ ေနရာတကာမှာပင် ရ ံဗွက် 

များရှိေနသည်။

စိတ်မှာ ေဝေနသည်။   ေထွေနသည်။ 

တစ်စုံတစ်ခုကို   တိတိကျကျ   မိမိရရ 

မေတွးိင်ု။ မေတွးတတ်။ မမိကိိယ်ုကိယ်ု 

အဘယ်သို ြပမေူနမသိည်မသ။ိ အပ်ိမက် 

ထမှဲာ လမ်းေလ ာက်ေနမသိတူစ်ေယာက် 

ှယ်ြဖစ်သည်။ အရာအားလုံးှင့ ်ထေိတွ 

ရသည်မှာ အပ်ိမက်ထမှဲာ ထေိတွရပုမံျိး 

ြဖစ်ေနသည်။

ကားတခံါးဖွင့လ်ိက်ုသည်။ ကားေပ မှ 

ဆင်းလိုက်သည်။ ထိုေနာက် လမ်းကို 

ြဖတ်ကူးလိက်ုသည်။ အကယ်၍ သည်စ် 

ကသာ နန်းကိ ရသီည် လမ်းေဘးဝယဲာ 

ကို    ဂုတစိုက်ကည့်မိမည်ဆိုလ င် 

မလှမ်းမကမ်းရှိ  စိန်ပန်းပင်ေအာက်၌ 

ထိုးရပ်လာသည့ ်ကားတစ်စီးကိ ု ြမင်မ ိ

မည် ̀  အမှန်ြဖစ်သည်။  ထိကုားေပ မှေန 

၍ သူအား အကဲခတ်စူးစိုက်ကည့်ေန 

ေသာသူကို ြမင်မိမည်ြဖစ်သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“ဦးေမာင်ေမာင်ဦးကို ရှာလိုေတွပီလား ဦးေလး” 

လူချင်းေတွမိသည်ှင့်တစ်ပိင်နက်   နန်းကိ ရီေမးသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်က  ရှာေတွခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း ေြပာြပရသည်။ 

မိမိှယ်ပင် နန်းကိ ရီသည်လည်း စိတ်ေအးလက်ေအး ြဖစ်သွားရသည်ဟု ထင်သည်။

“တူမ သူဆီသွားချင်သလားဟင်” ကိုေကျာ့ေမာင် ေမးသည်။

စင်စစ ်ကိုေကျာ့ေမာင်သည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးထံမှ မည်သည့်စကားမ  မကားခဲ့ရ။ 

နန်းကိ ရီှင့်စပ်လျ်း၍ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး တစ်လုံးတစ်ပါဒမ  မေမး။ 

ဘာမ လည်းမေြပာ။ သိုြဖစ်၍သာ . . .  

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

မန်ယူအသင်းဟာ     ကွင်းလယ်ကစားသမား 

ဖရန်ကဒီေီဂျာင်ကိေုခ ယဖူို  ပစ်မှတ်ထားေနတဲအ့ြပင် 

မန်ယအူသင်းနဲ  ဖရန်ကဒီေီဂျာင်တိုအကား သေဘာ 

တူညီမ ရရိှထားတယ်ဆုိေပမယ့် ဘာစီလုိနာအသင်း 

ကေတာ ့ဖရန်ကဒီေီဂျာင်ကိ ုေရာင်းချမှာမဟတ်ုဘူးလို 

အခိုင်အမာေြပာကားခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။

သေဘာတူညီထား

မန်ယအူသင်းဟာ ပီးခဲတ့ဲသ့တီင်းပတ်အတွင်း 

က   ဘာစီလိုနာအသင်းမ ှ နယ်သာလန်ကွင်းလယ ်

ကစားသမား ဖရန်ကီဒီေဂျာင်ကိ ုေခ ယူဖို ယူို ၆၅ 

သန်း(ေပါင် ၅၆ သန်း)နဲ သေဘာတညူထီားတာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလို   မန်ယူအသင်းနဲ   ဖရန်ကီဒီေဂျာင်တို 

အကား သေဘာတညူမီ ရရိှထားေပမယ့ ်ဘာစလီိနုာ 

အသင်းဥက    လာေပါ့တာကေတာ့ ဖရန်ကီဒီေဂျာင် 

ကို   မန်ယူအသင်းဆီ   ေရာင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို 

ေြပာကားခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖရန်ကဒီ ီ

ေဂျာင်ဟာ ၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်းက နယ်သာလန်ကလပ် 

ေအဂျက်အသင်းကေန    ဘာစီလိုနာအသင်းဆီကိ ု

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၆၅ သန်းနဲ ေြပာင်းေရ လာခဲသ့ ူ

ြဖစ်ပါတယ်။

မန်ယူအသင်းကေခ ယူဖို ပစ်မှတ်ထားေနတဲ့ ဖရန်ကီဒီေဂျာင်ကို 

ေရာင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို ဘာစီလိုနာအသင်း ေြပာကား

လဒ်ိယူိက်ုတက်အသင်းဟာ လိက်ုဇစ်အသင်း 

မှ    ကွင်းလယ်ကစားသမား    ေတလာအဒမ်ကို 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်သန်း ၂၀ နဲ  စာချပ်ချပ်ဆို 

ေခ ယူလိုက်ပ ီြဖစ်ပါတယ်။

ငါးှစ်သက်တမ်းရှိစာချပ်

အသက် ၂၃ ှစ်အရယ်ရိှ အေမရကိန်ကွင်းလယ် 

ကစားသမား ေတလာအဒမ်ဟာ လိဒ်ယူိုက်တက် 

အသင်းနဲအတူ  ငါးှစ်သက်တမ်းရှိစာချပ်တစ်ရပ ်

ချပ်ဆိုခဲ့တာြဖစ်တယ်လိုလည်း      သိရပါတယ်။ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ေတလာအဒမ်ဟာ ဂျာမန် 

ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် လုိက်ဇစ်အသင်းနဲအတူ ပဲွစ် 

စုစုေပါင်း ၁၀၁ ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့သူလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား  ေတလာအဒမ်ဟာ 

ယခုေွရာသီ     အေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်း      

လဒ်ိယူိက်ုတက်အသင်းက စာချပ်ချပ်ဆိေုခ ယခူဲတ့ဲ ့

ငါးဦးေြမာက်ကစားသမားြဖစ်ပီး ဖီယင်ုအသင်းမ ှ

ေတာင်ပကံစားသမား ဆနီစီတာရာကိလုည်း စာချပ် 

ချပ်ဆိုေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

လဒ်ိယူိက်ုတက်အသင်းဟာ ဖယီင်အုသင်းမှ 

ကုိလံဘီယာေတာင်ပံကစားသမား ဆီနီစတာရာကုိ 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၂၁ သန်းနဲ  ငါးှစ်သက်တမ်းရိှ  

စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုကာ     ေခ ယူခဲ့တာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။   ဆီနီစတာရာဟာ   ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံး 

ရာသီက ဖီယင်ုအသင်းနဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၄၉ 

ပဲွ ပါဝင်ကစားခဲရ့ာမှာ သွင်းဂုိး ၂၃ ဂိုးသွင်းယူိင်ုခဲ့ပီး 

ဂုိးဖန်တီးမ  ၁၄ ကမ်ိအထ ိရိှထားခဲတ့ာလည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။

လိဒ်ယူိုက်တက်က ေတလာအဒမ်ကို ေပါင်သန်း ၂၀ ြဖင့် ေခ ယူ

စပန်ိတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် ရာေဖးလ်နာဒယ် 

ဟာ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့် 

ကို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်    တင်းနစ်ကစားသမား 

ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ 

ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ   အေမရိကန်တင်းနစ ်

ကစားသမား ေတလာဖရစ်ကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်

ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့က်ိ ုတက်လှမ်းခွင့ရ်ရိှခဲတ့ာြဖစ်ပီး 

ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ  ေတလာဖရစ်ကိ ု၃-၆၊ 

၇-၅၊ ၃-၆၊ ၇-၅၊ ၇-၆(၁၀-၄)နဲ  အိင်ုရရိှခဲတ့ာလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

စပန်ိတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် ရာေဖးလ်နာဒယ် 

ဟာ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့် 

မှာ ဩစေတးလျပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ်ကစား

သမား   နစ်ခ်ကျာဂျေီယာ့စ်နဲ   ယှ်ပိင်ကစားရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ ယခှုစ်အတွင်းမှာ 

ဩစေတးလျ  အိုးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားနဲ  ြပင်သစ ်

အိုးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားေတွကိ ုရယူသိမ်းပိုက်ိုင ်

ခဲ့ပီးြဖစ်တာေကာင့ ်ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ဆဖုလားကိ ု

လည်း  ရယူဆွတ်ခူးိုင်မယ့ ်   ကစားသမားအြဖစ ်

ေရပန်းစားေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမယ့်  ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ  ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ပွဲစ်မတိုင်မီ  

ဝမ်းဗုိက်နဲပတ်သက်တ့ဲ     ေရာဂါတစ်ခုရရိှထားတာ 

ေကာင့ ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစစ်ေဆးမ ေတွ ြပလုပ် 

သွားရဖိုလည်းရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

စပိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် ရာေဖးလ်နာဒယ် 

ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့် တက်လှမ်း

အေမရကိန်ိင်ုငရံဲ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှကစား 

သမား ဂျတိ်ေပါလ်ဟာ  လာမယ့်  ဩဂုတ် ၆ ရက်မှာ 

ဗိတိန်လက်ေဝှေကျာ်   တွမ်မီဖူရီနဲ  ယှ်ပိင် 

ထိုးသတ်ဖို စစီ်ထားခဲေ့ပမယ့ ်လက်ရိှအချန်ိမှာ 

ေတာ ့အဒဲီပိင်ပဲွကိ ုဖျက်သမ်ိးခဲ့ပြီဖစ်တယ်လို  

သိရပါတယ်။

အသက် ၂၃ ှစ်အရယ်ရိှ ဗတိန်ိပေရာ် 

ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား တွမ်မီဖူရီဟာ 

ပီးခဲတ့ဲလ့အတွင်းက ဂျတ်ိေပါလ်နဲ  ထိုးသတ် 

မယ့ပဲွ်အတွက်   သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွြပလပ်ုဖို 

စီစ်ထားေပမယ့်  အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခွင့်တားြမစ်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။

အဲဒါေကာင့် အသက် ၂၅ ှစ်အရယ်ရိှ ဂျတ်ိေပါလ် 

အေနနဲ  တွမ်မဖီရူကီိ ုဗဇီာကစိ ေတနွဲ  ပတ်သက်ပီး ေြဖရှင်းုိင်ဖုိ 

ေစာင့ဆ်ိင်ုးခဲေ့ပမယ့ ်ထင်ထားတဲအ့တိင်ုးြဖစ်မလာခဲတ့ာေကာင့ ်တွမ်မဖီရူနီဲ  ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မယ့ ်လက်ေဝှ 

ပွဲစ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဂျတိ်ေပါလ်ဟာ တွမ်မီဖူရီနဲ  ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မယ့်ပွဲစ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ေပမယ့် ဩဂုတ် ၆ ရက်မှာ 

ပိင်ဘက်တစ်ဦးဦးနဲ ယှ်ပိင်ထိုးသတ်ဖို စစီ်ထားတာြဖစ်တဲအ့တွက် ပိင်ဘက်သစ်တစ်ဦးကိ ုရှာေဖသွွားမှာ 

ြဖစ်တယ်လိုလည်း ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

တွမ်မီဖူရီနဲ ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မယ့်ပွဲစ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီြဖစ်တဲ့ ဂျတိ်ေပါလ်

ေဘာလုံးေလာကသတင်းတိုများ
 ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ေပ တဂူကီလပ် စပိုတင်းလစ ဘွန်းအသင်းမှ ကွင်းလယ်ကစားသမား နူက်စ်ကိ ုေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင် ၃၈ သန်းနဲ စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူဖို ြပင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

 မန်ယအူသင်းဟာ ေအဂျက်အသင်းမှ အသက် ၂၂ ှစ်အရယ်ရိှ ဘရာဇီးတိက်ုစစ်မှး အန်တိနုကီိ ုေြပာင်းေရ ေကး 

ေပါင် ၅၁ သန်းနဲ ေခ ယူဖို စီစ်လျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

 အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လက်စတာစီးတီးအသင်းမှ ဘယ်လ်ဂျယီကွံင်းလယ်ကစားသမား တယီယ်လမီန်ကိ ုေပါင်သန်း 

၃၀ နဲ ေခ ယူိုင်မယ်လို ယုံကည်ထားေကာင်း ေြပာကားထားပါတယ်။



ဇူလိုင်   ၈၊    ၂၀၂၂

သက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ လင်ပန်း-

(မ)၂၂၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၂၂)၊ ေရ လင်ပန်း၊ ပိေတာက်(၅)လမ်း၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၆၄၇) အကျယ်အဝန်း (အလျား ေပ ၄၀x အနံ ေပ ၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှး 
ထွန်းထွန်းဦး (က-၂၄၂၄၂) [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၇၅၀၈] (ဘ) ဦးြမင့်သိန်း အမည်ေပါက် 
ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းှင့ဆ်က်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင ်
လက်ဝယ်ထားရှိကာ ယခုလက်ရှိထား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် တရားဝင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းသိန်း [၁၄/
လပတ(ိင်ု)၁၂၀၁၈၁] (ဘ) ဦးထွန်းစိန်ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသန်းစုိးဝင်း 
[၁၂/လမန(ိုင်)၁၁၈၆၂၀] (ဘ) ဦးခင်ဝင်းမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၆-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍  
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျ 
ခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို 
လကူိယ်ုတုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ညီညီမင်းဦးေကျာ်ညီညီမင်း

LL.B, M.A(Business Law), D.B.L, D.I.L,LL.B, M.A(Business Law), D.B.L, D.I.L,
P.G.D.C.A, G.T.I (Civil)P.G.D.C.A, G.T.I (Civil)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၀၀)
အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၇၁၂/ခ)၊ မ ေလးလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉-၉၇၁၅၅၂၈၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၇၇၀၉၉၊ ၀၉-၉၇၁၅၅၂၈၈၃

 MNL ပိင်ပွဲမှ

ပါဝင်ခဲ့ပီး ရတနာပုအံသင်းတွင် ြပည့်ဖိးသ ူ(ဂိုး)၊ ေအာင်ဝဏ စိုး၊ ေဇာ်ရထွဲန်း၊ 

သက်ဟိန်းစိုး၊ မျိးကိုထွန်း၊ ဘီဘီ၊ သက်ိုင်၊ ငိမ်းချမ်းစိုး၊ သိုင်းဘွဲေအာင်၊ 

ရရဲင့်ေအာင်၊ ေနာင်ေနာင်စုိးတုိြဖင့် ပဲွထွက်ခဲသ့ည်။ ပဲွစကတည်းက ှစ်သင်း 

စလုံး တိက်ုစစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ပီး ဂိုးသွင်းခွင့်များလည်း အြပန်အလှန်ရရိှခဲသ့ည်။ 

ရတနာပုအံသင်းအေနြဖင့ ်ဂိုးရိင်ုသည့် အခွင့်အေရးများ အသုံးမချိင်ုသြဖင့် 

နစ်နာခဲ့ရသည်။ ပထမပိုင်းပီးခါနီးတွင် ရန်ကုန်အသင်း ဂိုးစတင်ရရှိခဲ့ပီး 

ပင်နယ်တဧီရယိာစည်းထပ်ိနား၌ရရိှသည့် ြပစ်ဒဏ်ေဘာကိ ုထက်ဖိးေဝက 

တိုက်ိုက်ကန်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  ဒုတိယပိုင်းတွင်  ရတနာပုံအသင်း 

ေချပဂိုးရရန ်  ကိးပမ်းေသာ်လည်း   ရန်ကုန်အသင်းက   ဂိုးထပ်ရခဲ့ပီး 

၇၅ မနိစ်တွင် ေဒးဗစ်ထန်က သွင်းယခူဲသ့ည်။ ေဒးဗစ်ထန်သည် ယခရုာသမှီ 

အသင်းေဟာင်း ရန်ကုန်အသင်းသို  ြပန်လည်ေြပာင်းေရ လာပီး  ဒုတိယ 

ေြမာက်ပွဲတွင ်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ပဲွစ် (၂) အပီးတွင် လက်ရိှချန်ပယီ ံရှမ်းယူိက်ုတက်ှင့် ရန်ကန်ုအသင်း 

တိုက ှစ်ပဲွိင်ု ေြခာက်မှတ်စြီဖင့် ဇယားထပ်ိတွင် အပိင်ြဖစ်ေနပီး ရတနာပု၊ံ 

အား/ကာသိပ ံ၊ ဟံသာဝတီ၊ ဧရာဝတီ၊ ြမဝတီှင့် မဟာယူုိက်တက်အသင်း 

တိုက တစ်ပွဲိုင်၊ တစ်ပွဲ ံး သုံးမှတ်စီရရှိထားကာ ရခိုင်ယူိုက်တက်ှင့် 

GFA အသင်းတိုမှာ ှစ်ပွဲစလုံး ံးပီး အမှတ်မရရှိေသးေပ။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ- MNL

 အာဆီယံ ယူ-၁၉ မှ

ထိုင်းအသင်းက  ခုနစ်မှတ်စီ၊  ြမန်မာအသင်းက 

ေြခာက်မှတ်၊   အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက 

ငါးမှတ်ရထားပီး  ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်ေရာက်ေရး 

ယင်းေလးသင်းသာ အခွင့်အေရးရိှပီး သုံးပဲွစလုံး 

 ံးထားသည့် ဖလိစ်ပိင်ုှင့် ဘူိင်ုးအသင်းတိုမှာ 

ှစ်ပွဲကစားရန်  ကျန်ေသးေသာ်လည်း  အခွင့် 

အေရးမရိှေတာ့ေပ။ ြမန်မာအသင်းသည် ကစား 

ပီးသည် ့အုပ်စုသုံးပွဲ၌ ဘူိုင်းအသင်းကိ ုခုနစ် 

ဂုိးြပတ်၊ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကို သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် 

အိုင်ရပီး ထိုင်းအသင်းကိ ုသုံးဂိုးြပတ ်အေရး 

နမ့်ိထားသည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

တက်ေရာက်ေရးအတွက ်လက်ကျန်ှစ်ပွဲစလုံး 

အေရးပါေနေသာ်လည်း   ယေနကစားမည့် 

ဗီယက်နမ်ှင့်ပွဲတွင် အနိမ့်ဆုံး သေရတစ်မှတ် 

ရယူိုင်မှသာ  အင်ဒိုနီးရှားှင် ့ေနာက်ဆုံးပွဲမှာ 

ဆက်လက်အေရးပါမည်ြဖစ်သည်။ ခုနစ်မှတ် 

ရထားသည့်  ထိုင်းအသင်းသည် ဘူိုင်းှင့် 

ေတွဆုံေနရာ အိုင်ရရန် ေသချာသေလာက်ရှ ိ

ေနသြဖင့် ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့ ် ဗီယက်နမ် 

အသင်းထံမ ှအမှတ်ရယူိုင်မှသာ ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ရန ်  ဆက်လက်ေမ ာ်လင့်ိုင်မည်

ြဖစ်သည်။  အကယ်၍  ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့ ်

ဗီယက်နမ်ကို   ံးနိမ့်သည့်အြပင ် ထိုင်းအသင်း 

လည်း အိုင်ရပါက ြမန်မာအသင်းသည ်ဆီမီး 

တက်ခွင့် ဆုံး ံးမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပဲွကုိ အုပ်စုှစ်ခုခဲွ၍ ကျင်းပလျက် 

ရှိပီး အုပ်စ ု(က) တွင ်ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ြမန်မာ၊ 

အင်ဒိနုီးရှား၊ ဖလိစ်ပိင်ု၊ ဘူိင်ုး၊ အပ်ုစ ု(ခ) တွင် 

မေလးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တီေမာ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ 

လာအိုအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

 ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၇

ေတာင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၏ ၂၀၂၂ ခုှစ်  တိုင်းမှးဒိုင်းလက်ေဝှပိင်ပွ ဲ  ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုေပးပွဲကို 

ဇလူိင်ု ၆ ရက် ညေနပိင်ုးတွင် တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  ေအးချမ်းဖိးခန်းမ၌ ြပလပ်ုရာ တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ထန်ိဝင်းှင့် 

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဒိုင်အဖွဲဝင်များှင့ ်ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက ပိင်ပဲွဝင်အားကစားသမားများ၏ ဗိလ်ုလပဲွု ယှ်ပိင် 

ထိုးသတ်ေနမ များကို ကည့် အားေပးကသည်။ ထိုေနာက် ဆုေပးပွဲကို ဆက်လက်ြပလုပ်ရာ တစ်ဦးချင်း 

ဆုရရှိသူများ၊ အသင်းလိုက်ဆုရရှိသူများှင့ ်ဒိုင်းဆုရရှိသည့ ်ေတာင်ငူတပ်နယ်အသင်းတိုကိ ုတိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက ဒိုင်းဆုှင့် ဂုဏ်ြပဆုများကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

အဆိုပါ လက်ေဝှပိင်ပွဲကို  တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  ကွပ်ကဲမ ေအာက်တပ်နယ်များမှ ပိင်ပွဲဝင်အသင်း

 ၁၂ သင်းြဖင့ ်ဇွန် ၂၉ ရက်မှ ဇူလိုင် ၆ ရက်အထိ ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           

     သတင်းစ်

ြဖး      ဇူလိုင်    ၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ြဖးမိနယ်အတွင်းသို 

လုံ ခံေရးအေြခအေနအရ  ယာယီေြပာင်းေရ လာ 

သူများ  စားေသာက်ေရးအဆင်ေြပေစေရးအတွက ် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက  ေထာက်ပံ့ေသာ 

ေထာက်ပံေ့ငွများကုိ  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာလင်းေအာင်က ဇူလိုင် ၆ 

ရက်က  သွားေရာက်ေထာက်ပံ့ခဲ့ပီး အားေပးစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထိုသို သွားေရာက်ေထာက်ပံ့ရာတွင ်ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး    တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီး  

ဦးေစာလင်းေအာင်သည ်ေတာင်ငူခိုင ် စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက    ဦးစန်းလ  င်ှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊  ေတာင်င ူ

ခိုင်သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ    စီမံခန်ခွဲမ  

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၇

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝ 

ေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ံုးက အပတ်စ် စေနေန  

တိင်ုး ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထတ်ုေဝြဖန်ချလိျက်ရိှသည်။

၉ - ၇ - ၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် ထွက်ရှိမည့ ် 

ေရ ေသွးဂျာနယ်  အတွဲ (၅၄)၊   အမှတ် (၂၈) တွင် 

မဘိှင့သ်ားသမီး  ကဲွကွာရြခင်းဒကု သည်  အင်မတန် 

ပေူဆွးေသာကေရာက်ရပုကံိ ုကိယ်ုတိင်ုခစံားလိက်ုရ 

သည့်  အာတူးအေကာင်း  တင်ဆက်ထားသည့ ်

လုံ ခံေရးအေြခအေနအရ ယာယီေြပာင်းေရ လာသူများအား 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ေထာက်ပံ့
ဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှး ေဒ သင်းသင်းထွန်း၊ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက        ဦးေစာမင်းသူှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျား  လိက်ုပါလျက် ရာတန်းရှည်ေကျးရာ 

ေခမာသီဝံဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊  နတ်ေရကန် 

ေကျးရာ    သီရိမဂ  လာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 

ြဖးအေရှဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းှင့ ်   အေဝးေြပး 

လမ်းမေဘးရှိ    သဘာဝတရားရိပ်သာတိုတွင်  

ယာယီေြပာင်းေရ ေနထုိင်လျက်ရိှေသာ ြပည်သူများ 

အား သွားေရာက်ေတွဆံု အားေပးစကားေြပာကား 

ပီး ြဖးမိနယ်အတွင်းသို ယာယေီြပာင်းေရ လာသည့် 

အိမ်ေထာင်စု  ၂၁၁၉ စု၊ လူဦးေရ  ၉၇၆၃ ဦးတိုအတွက် 

ေငွကျပ် ၂၀၅ သိန်းှင့်  ေငွကျပ်  တစ်သိန်းတန်ဖိုးရှိ  

ကက်ဥများကိ ု  ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)
ေတာင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှးဒိုင်းလက်ေဝှပိင်ပွဲတွင် 

ေတာင်ငူတပ်နယ်အသင်း ဒိုင်းဆုရရှိ

 ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ

“ကွဲကွာရြခင်းဒုက ” မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ လူသား 

တို၏ မျက်ရည်အေကာင်းကို ဗဟုသုတြဖစ်ဖွယ ်

တင်ဆက်ထားသည့် “မျက်ရည်ဆိုတာ”  သုတ 

ေဆာင်းပါး၊ ကေလးတိုကိုယ်တိုင ်ေရးဆွဲထားသည့ ်

ပန်းချ ီလက်ရာများကိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ေရ ေသွး 

တိုလက်ရာ” က  ၊ ဟင်းေကာင်းချက်ေသာအမ်ိတွင် 

ဧည့်သည်လုပ်ကာ   ထမင်းလိုက်စားတတ်ေသာ 

ဦးေထွးအေကာင်းကိ ုဟာသြဖစ်ဖွယ် သပ်ုေဖာ်ထား 

သည့ ်“ဖိးရ-ဲဧည့သ်ည်” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ သီးပင် 

စားပင်များကိ ုအိမ် ခံဝင်းအတွင်း တစ်ိုင်တစ်ပိုင် 

စိုက်ုံြဖင့ ်မိသားစု၏ မီးဖိုေချာင်ကိ ုဖူလုံေစသည့် 

အြပင် သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူးကို 

တင်ဆက်ထားသည့် “ကမ ာကီးစိမ်းလန်းပါေစ” 

ဝတ က  ၊ အစားစားရာတွင ်ဓာတ်မတည့်ေသာ 

အစားအစာများကိ ုတွဲဖက်မစားမိေစရန ်သတိြပ 

ဆင်ြခင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးဖဲွထားသည့ ်“ေမေမ ့

ကိုချစ်လို”  တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊  ပုံြပင်က  ၊ 

eာဏ်စမ်းက  အပါအဝင်  အဂ  လိပ်စကားဝိုင်း 

က  ှင့ ်ကဗျာက  စုလံင်စွာြဖင့ ်ထွက်ရိှပြီဖစ်ရာ 

တစ်ေစာင်လ င် ေငွကျပ် ၄၀၀ ြဖင့် စာေပဗိမာန ်

စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်များတွင ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း 

သိရသည်။                                     သတင်းစ်

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏။



ဇူလိုင် ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ် 

-၅၉၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၅၉၃၊ 

ေရ ြပည်သာ(၁)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 

သစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးစသံန်ိး ပိင်ုဆိင်ု 

ေသာ ေြမကွက်အကျယ် ၃၉'၆''x၆၀' အနက် 

မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ (ေြခရင်း 

ြခမ်း) ၂၀'x၆၀'အား ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုံတင်ုံး၏  အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

အမှတ်-၂၂၉၁/၂၀၂၀ (၁၈-၅-၂၀၂၀) ြဖင့် 

ဦးေအာင်ုိင်ဦး [၅/ဆလက(ုိင်)၀၃၅၉၀၆]၊ 

ေဒ သီသီေအာင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၁၈၄၆] 

တိုမှ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေရာင်းချ 

ပီး ကျန်ရိှသည့ ်(ေခါင်းရင်းြခမ်း) ၁၉'၆''x၆၀' 

အစိတ်အပိုင်း ပိုင်ဆိုင်ေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ 

ဦးစံသိန်း(ကွယ်လွန်)သြဖင့်  တစ်ဦးတည်း 

ေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ညမ်ိးေရ  [၁၂/

လမန(ိင်ု)၀၄၇၇၈၃]မှ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင ်

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်မိမိမှလွဲ၍ 

အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 

မ မရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံ 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

လူဦးေရစာရင်း၊  ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

ေဒ ညိမ်းေရ မှ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ ေဒ သီသီ 

ေအာင်တိုမှပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ် 

ရန် (Portion) ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 

ြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုးဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (မိတ်)အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (မိတ်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ အစိုးရအဖွဲ၏ကီးကပ်မ ြဖင့် ၂၀၂၂-
၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ိင်ုငေံတာ်ဘတ်ဂျက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်
(တည်ေဆာက်ေရး) ေဆာင်ရက်ဆဲ ှစ်ဆက်လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ 
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း(မတ်ိ)မှ လပ်ုငန်းတစ်ခအုတွက် 
ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့် 
တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ုအစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း 
(မိတ်)တွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း တင်ဒါပုံစံေရာင်းချြခင်း၊ 
ေလ ာက်လ ာများ လက်ခံြခင်းများ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်
    လုပ်ငန်းအမည ်                 -  (၄) ခန်းတွဲ (၄)ထပ်ဝန်ထမ်း  
                 အိမ်ရာ (၇၈'x၉၄') RC ၁ လုံး 
                 (ေဆာင်ရက်ဆဲ)
    တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်       - ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ      
    ေရာင်းချမည့်ရက ်                ၆-၈-၂၀၂၂ ရက်အထိ
    တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး - ၆-၈-၂၀၂၂ ရက် 
    တင်သွင်းရမည့်ရက ်                (၁၅:၃၀) နာရီထိ
    တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်း  -  စီမံဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာ 
    ရမည့်ေနရာ                အထက်တန်းေကျာင်း(မိတ်)
၃။  အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ် အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ 
ကို သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်   
        ဖုန်း-၀၉-၈၇၆၂၂၃၀၊ ၀၉-၄၅၃၆၂၃၈၁၃ဖုန်း-၀၉-၈၇၆၂၂၃၀၊ ၀၉-၄၅၃၆၂၃၈၁၃

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဆလိုင်းဝင်းေအာင်[၁၂/

အစန(ိုင်)၀၄၅၆၈၈]ကိုင်ေဆာင်ေသာ 

ပထမတန်းေရယာ်အပ်ုလက်မှတ် ဆ.ပ. 

၂၇၆-၁၃   ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည  ်

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၅၄၄၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၅၄၄၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ အင်ဂျင်နယီာဌာန (လမ်း/
တံတား)၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရငး်အသုံးစရိတ်ရန်ပုံ 
ေငွြဖင့် တင်ဒါေခ ယူေဆာင်ရက်မည့် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ 
ဧရာဝတီလမ်းမေဘး(ပန်းလ  င်လမ်းှင့် ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းကား) ေြမဖို 
ြခင်း၊ ေြမသားေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း Lot (၁) ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ေပးသွင်းရန် ြမန်မာိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ  
အပ်ပါသည်-
        တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်
        တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက ် - ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ၁၆:ဝဝနာရီ
        တင်ဒါေပးသင်ွးရမည့ေ်နရာ  -  အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)
     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
    ေကာ်မတီ
၂။  တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များအား ုံးချန်ိ 
အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင ်ေမးြမန်းစုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်
အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ဖုန်း-၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၇၄၈၅ တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြဖးမိနယ်၊ အထက(ခဲွ) ၃ ေဇယျ 

ဝတီမိ Grade - 10 မှ ေမာင်မင်းထက် 
ြပည့်စုံ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးညီညီ 
လွင် [၇/ဖမန(ိုင်)၀၉၁၃၃၈] ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးညီညီလွင်ဦးညီညီလွင်

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်

လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်ေန 

ဦးသန်းထွန်း၏သား ဦးေကျာ်ဝင်း 

၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၈-၁၀-

၁၉၄၄ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၆)(လူေနရပ်ကွက်အေခ )၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ေငစွင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၆)ဟေုခ တွင်ေသာ ဧရယိာ (၀.၀၆၀)
ဧကအကျယ်ရှိ ဦးလှြမင့်(G/RGN-၀၀၆၅၂၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မူလအမည်ေပါက ် 
ဦးလှြမင့်ထံမ ှလက်ေရာက်ဝယ်ယူကာ မှတ်ပုံတင်အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၅၁၇၁/၂၀၂၂ ကိုရရှိထားပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူ 
ဦးေဇာ်မျိးခိုင်ထံမ ှက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ
က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာေအာင် LL.B, LL.M                            ဦးညီနပ် LL.Bေဒ နီလာေအာင် LL.B, LL.M                            ဦးညီနပ် LL.B
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၂၅)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၆၁)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၂၅)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၆၁)
အမှတ်-၄၈/၅၀(ေြမညီ)၊ အခန်း(၁)၊ (၃၆)လမ်း(ရိပ်သာ)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၈/၅၀(ေြမညီ)၊ အခန်း(၁)၊ (၃၆)လမ်း(ရိပ်သာ)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၃၁၀၉၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၂၂၁၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၃၁၀၉၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၂၂၁၈

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ရန်ကုန်မိ၊  မဂ  လာေတာင်ွန်     

မိနယ်၊  အ.ထ.က(၃) Grade (10)A 

မှ မသက်ထားေဇာ်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးတင်မိုးေအာင်  [၁၄/မမန(ိုင ်) 

၂၃၄၂၉၈] ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ဒဂံုမိသစ် (အေရှ)ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၃၀)၊ ေြမတိုင်းလမ်း၊ ေြမအကျယ် အလျား (၄၀     ေပ)x အနံ 
( ၆၀ ေပ)၊  ဧရိယာ(၂၄၃၀)စတုရန်းေပ၊ ဧက (ဝ.၀၅၆) ရှိ ဦးေသာင်း (CJ 000196) 
အမည်ေပါက်မိေြမတန်းစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမဟေုခ တွင်သည့် ေြမှင့ ်ယင်းေြမ 
ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  ေြမငှားဂရန ်
စာချပ်မူရင်း၊ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ အေထွေထွကိုယ်စား 
လှယ်လ ဲစာ (၄၈၂၁/၂၀၂၂) မူရင်းများှင့်တကွ  လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဆိုသူြဖစ်ေသာ ဦးခင်ေဆာင ်[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၃၀၇၅၅] ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်၏တန်ဖိုးအေပ  
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ   ဦးထွန်းိုင်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၇၆၇၄]က                 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ (စရန်ေငွ)  ေပးေချပီးြဖစ်၍  ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် ဤေကညာပါသည့်  ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်ထံသို  
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သ ူ
တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိဣ ာြဖေဒ အိဣ ာြဖ
(LL.B.,D.B.L)(LL.B.,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၀၇)
အမှတ်(၁၅၆)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၅၆)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၃၈၉၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၃၈၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၄၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၈၂၊ အကျယ်(၄၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၃၈၂၊ 
ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၁၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟ ုေခ တွင် 
ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေစာေဂေထာ 
[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၆၄၁၉]အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့ ်(၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ "ှစ်ဦးသေဘာတေူြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်"အရ ေဒ ဖိးဖိးေဝ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၇၂၄၇]က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။  

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေညာင်တန်ုး 

လမ်း၊ အမှတ် (၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ ရှိ (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ 

ေြမညထီပ်၊ အကျယ်အဝန်းေပ( ၂၅ x ၅၀) ရိှ တိက်ုခန်း (၁) ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 

တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာ၊ Aircon (၄) လုံး၊ 

Pressure Pump (၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် 

ပတ်သက်၍ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ 

တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ ေဌးေဌးခုိင် [၁၂/ဆကခ(ုိင်)၀ဝဝ၂၈၈]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်ဦးငိမ်းချမ်း 

လ  င် [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၇၈၂၉၈)]ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 

အဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်မည့ ်

သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးငိမ်းချမ်းလ  င် [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၇၈၂၉၈]ဦးငိမ်းချမ်းလ  င် [၁၄/ပသန(ိုင်)၂၇၈၂၉၈]

အမှတ် (၈၈-၉၀)၊ ပထမထပ်၊ ၃၁-လမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၈၈-၉၀)၊ ပထမထပ်၊ ၃၁-လမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ 

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  Ph:09-5201855, 09-662762828ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  Ph:09-5201855, 09-662762828

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ ေြမကွက  ်

အမှတ်- ၅၀၇၊  ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်- ၅၀၇၊ ေအာင်ရတနာ(၂)လမ်း၊ (၂၈)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ 

ေဒ ခင်ေလးခက် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၂၁၃၆၅] 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ  ်

(ဂရန်) ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ခင် 

ေလးခက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)ေြမ 

ကွက်အနက်မှ တရားဝင် မခွဲမစိတ်ရေသး 

ေသာ ေြမာက်ဘက်  (ေခါင်းရင်းြခမ်း)       

ေပ (၂၀x၆၀)အား အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 

အမှတ်-၄၇၄၄/၂၀၂၀(၄-၁၂-၂၀၂၀)ြဖင့် 

ဝယ်ယူသူ ဦးသန်ဇင်ဦး(ကွယ်လွန်)သြဖင့် 

၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်အစုအား    တစ်ဦး   

တည်းေသာဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ ခင်မမထွန်း 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၃၆၈]မှ တစ်ဦး 

တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ် 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 

လ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း 

တို တင်ြပ၍ အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူ ေဒ ခင် 

ေလးခက်ှင့် ပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင် ေကာင်း 

စာချပ်ရန် ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၀၆)ရပ်ကွက်၊ မိင်တန်းသာ 

(၄)လမ်းရိှ ေဒ ချိချိမိင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ရရိှထားေသာ ေြမကွက်အမှတ်- 

၅၆၅၊ အလျား ၄၀'x အန၆ံ၀'၊ ဧရယိာ-၀.၀၅၅ဧက၊ စတရုန်းေပ ၂၄၀၀ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ေဒ ချိချိမိင်ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 

ရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 

(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တစ်စုတံစ်ရာ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးမျိးွန်  LL.B (ဖျာပုံ)ဦးမျိးွန်  LL.B (ဖျာပုံ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၂၆/၂၄-၁-၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၂၆/၂၄-၁-၂၀၁၃)

အမှတ်-၂၈၊ ပထမထပ်၊ ၁၄၁-လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်အမှတ်-၂၈၊ ပထမထပ်၊ ၁၄၁-လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၂၇၀၆၊ ၀၉-၇၈၈၂၀၄၁၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၁၂၇၀၆၊ ၀၉-၇၈၈၂၀၄၁၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ ဇဝနသဒိ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁/ဥတ ရသရီ ိေြမာက်ရပ်၊ 

ေနကာ-၁လမ်းရိှေြမကွက်အမှတ် (ဥ-၅၁၃၀)၊ ဦးဟန်ေမာင် [၈/မကန(ုိင်)၀၇၉၁၅၂] အဖ 
အမည် ဦးစံသိန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုေဒ မီးငယ် (ခ) ချနိ်ယန်ေရး [၁၃/လရန 
(ိင်ု)၁၇၉၃၀၅]၊ အဖအမည် ဦးေဆွးရှန်ကွမ်းမှ   မှတ်ပုတံင်မတိ ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းမတိ ၊ 
ေြမကွက်ေနရာယာယခီျထားေပးသည့လ်က်မှတ်မတိ ၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မတိ ၊ တရား
ုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ ရပ်ကွက ်
အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်း ေထာက်ခခံျက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိ  
ထတ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေန ြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုး အမိန်ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာ 
ချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမေပးမိန်  
ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
လိုက်သည်။   မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

Yangon River View Tower (M.M.G Tower) အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၄၄/၅၆)၊ 
အခန်းအမှတ်(၈၀၄)အား အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ကီး(ခ) အဗ ဒူရာမန် 
[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၃၆၈၈]ထံမှ ဦးဝင်းေမာင ် [၇/ပမန(ိုင်)၀၆၉၈၅၉]က 
ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင ်အမည်ေြပာင်းလ ဲ
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။       အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊

   ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇   ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

၁
၂



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေရှေရ ဂုတံိင်ုရပ်ကွက်၊ အေရှေရ ဂုတံိင်ု 

လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(၉)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၏ အမည် 
ေပါက် ေဒ ေအးေအးသန်း (ခ) ေဒ သက်ြမတ်ေအး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၀၆၆၀] 
မှ တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်စာအုပ်ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် မတိ မှန် 
ြပန်လည်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ြပည့်စံုစွာ 
ြဖင့် တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ 
ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ဏိသီရိမိ၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂/ေရ အင်ကင်း 

အေနာက်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ(်ဒ-၃၂၅)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ေဒ ချစ်ခင် (ဘ) 

ဦးညီပု၊ အမည်ေပါက် (ပါမစ်) ေြမကွက်ကုိ ေဒ ချိချိမာ (ဘ) ဦးခင်ေမာင်ေထွး [၅/မရန 

(ိုင်)၀၇၈၁၅၃] မှ  ေြမေပးမိန်မူရင်း၊  ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်မူရင်း၊ 

ဝယ်ယထူားေကာင်းတရားုံးကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ၊ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက ဌာန၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၂၀)ှင့် တည်ရာေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်အမှတ်(၂၀)ှင့် တည်ရာေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတိေပးတားြမစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာသတိေပးတားြမစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
 အဂ  လန်ိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မိေန ေဒ ညိညိသန်းဘအို Passport No.556639 

557၏  န်ကားချက်အရ အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ှင့်ေြမကွက်တိုှင့် ပတ်သက်၍ 

သတိေပးတားြမစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိှင့ေ်ြမကိ ုေဒ ညိညိသန်းဘအိ၏ု ခင်ပွန်း ဦးေအာင်ကည် 

(ခ)Kenny Baoh ၏ အဘွား ေဒ ပု(ခ)ူးဘီဘီက မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်

အမှတ်-၂၂၄၆ြဖင့ ်(၁၉-၁၁-၁၉၂၉)ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။

 ေဒ ပကွုယ်လွန်ေသာအခါ အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိှင့ေ်ြမကိ ုေဒ ပ၏ု သားသမီး 

(၅)ေယာက်ြဖစ်ေသာ ဦးတင်ေမာင(်ခ) ူးအူလာ၊ ဦးလှေမာင်(ခ) မိုဟာမက်ကာဆင်၊ 

ေဒ ေအးြမင့်(ခ)ေဒ ခတီဇာဘီဘီ၊ ေဒ သန်းတင်(ခ) ေဒ အရှာဘီဘီ၊ ေဒ  ခင်ေစာဦး(ခ)

Sylvia Mya Maung တို(၅)ေယာက်က ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါသည်။

 ေဒ ခင်ေစာဦး(ခ)Sylvia Mya Maung က ထိအုမ်ိှင့ေ်ြမေပ ရိှ ၎င်း၏ပိင်ုဆိင်ုခွင့ ်

ကို ေဒ ေအးြမင့်(ခ)ေဒ ခတီဇာဘီဘီအား မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၄၁၆/၁၉၆၀ 

အားြဖင့ ်ေရာင်းချခဲ့ပါသည်။

 ဦးလှေမာင်သည် လည်းေကာင်း၊ ေဒ သန်းတင်သည် လည်းေကာင်း လပူျိကီး၊ 

အပျိကီးဘဝြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိှင့ေ်ြမ 

ကို   ဦးတင်ေမာင်က ၂
၅ ၊   ေဒ ေအးြမင့်က ၃၅ စီ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကပါသည်။

 ဦးတင်ေမာင်ကွယ်လွန်သည့်အခါ ဇနီး ေဒ ကျင်ှင့် သားသမီး(၅)ေယာက ်

ကျန်ရစ်ပါသည်။

ေဒ ေအးြမင့် ကွယ်လွန်ေသာအခါ သားသမီး(၄)ေယာက် ကျန်ရစ်ပါသည်။ (၁) 

ဦးေကျာ်သန်း(ခ)Stanley Baoh (၂) ေဒ ခင်ခင်ေအး (၃) ဦးေအာင်ကည(်ခ)Kenny 

Baoh (၄) ဦးဝင်းြမင့(်ခ)Richard Baoh တိုြဖစ်ကပါသည်။

ဦးေအာင်ကည(်ခ) Kenny Baohသည် အထကေ်ဖာြ်ပပါ အိမ်ှင့် ေြမေပ တွင် 

အေမွဆိုင်သူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ဦးKenny Baoh (၂၅-၈-၂၀၂၁)ရက် ကွယ်လွန်သွား 

ေသာအခါ ၎င်း၏ဇနီး ေဒ ညိညိသန်းဘအိုသည် အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်လာပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိေြမတိုှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ညိညိသန်းဘအိ၏ု သေဘာတ ူ

ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှ ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်း မြပလပ်ု 

ကရန် သတိေပးတားြမစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမသက်ပိုင်စိုး LL.B  ေဒ လဲ့လဲ့ရီ B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.Lေဒ ေမသက်ပိုင်စိုး LL.B  ေဒ လဲ့လဲ့ရီ B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L

(စ်-၅၀၂၄၈/၂၀၁၈) (စ်-၂၄၁၀/၁၉၈၃)(စ်-၅၀၂၄၈/၂၀၁၈) (စ်-၂၄၁၀/၁၉၈၃)

အထက်တန်းေရှေန ေဒ အိစ ီစိုး LL.B,D.B.L,D.I.L(စ်-၉၅၃၀/၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန ေဒ အိစ ီစိုး LL.B,D.B.L,D.I.L(စ်-၉၅၃၀/၂၀၁၃)

အမှတ်-၄၆(ပထမထပ်)၊ ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇)အမှတ်-၄၆(ပထမထပ်)၊ ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇)

ဘားလမ်း၊  ေဒ ုုခိုင် LL.B,D.B.L,D.I.L(စ်-၁၂၉၂၄/၂၀၁၇)ဘားလမ်း၊  ေဒ ုုခိုင် LL.B,D.B.L,D.I.L(စ်-၁၂၉၂၄/၂၀၁၇)

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများေကျာက်တံတားမိနယ်၊   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၃၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၃၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၅၁)လမ်း၊ (၅၁)လမ်းအိမ်ရာ၊ 

တုိက်အမှတ်(၈၇)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၃)၏ အမည်ေပါက် ဦးလှသူ [၉/မခန 

(ုိင်)၀၂၇၄၁၄]မှ တုိက်ခန်း ပုိင်ဆုိင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ ်မတိ မှန် ြပန်လည်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ေနာင်ချိ မိနယ်၊ အ.လ.က(ခွဲ) 

ေကျာက်ကမ်း Grade -9 မှ ေမာင်ေကာ် ေမာလ် 
၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးခတ်ခါဗဟာဒူး 
[၁၃/ကမန(ိုင်)၀၇၀၉၅၇]   ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးခတ်ခါဗဟာဒူးဦးခတ်ခါဗဟာဒူး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက် ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၅၆၀)၊ F.M.I အိမ်ရာအမှတ်(O-5)၊ သစ်ခွလမ်းမကီး၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၇)ဧက၊ အမှတ်(၅၆၀)၊ F.M.I အိမ်ရာအမှတ်(O-5)၊ သစ်ခွလမ်းမကီး၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၇)ဧက၊ 
(၆၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၈၂/၇၈ ေပx၈၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးသိန်းေရ  [၁၂/လမတ (၆၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၈၂/၇၈ ေပx၈၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးသိန်းေရ  [၁၂/လမတ 
(ိင်ု)၀၀၆၉၃၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ် (ုိင်)၀၀၆၉၃၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ် 
တိုက်ှင့်ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် တိုက်ှင့်ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း။

ေဖာ်ြပပါ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ှစ်ထပ်တုိက်ှင့် ေရ၊ 
မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဦးသိန်းေရ  [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၆၉၃၄] ၏ 
ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး (၁၈-၃-၂၀၁၆) ရက်ေန ေနစဲွပါ အထူးကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ် (၃၁၅၆/၂၀၁၆) ရရှိသူ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး [၁၂/သလန(ိုင်)၀၇၂၈၁၆] ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်အြဖစ်ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသြဖင့် ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိအေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ကန်ကွက်လိပုါက ယေန  မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက် ကုန်ဆုံးသည်အထိ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဇာ်ေဇာ်လွင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၀၀)ဦးေဇာ်ေဇာ်လွင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၇၀၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၇၇၉၉၉၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၇၇၉၉၉၃

YILINK REAL ESTATE & BUSINESS SERVICE CENTERYILINK REAL ESTATE & BUSINESS SERVICE CENTER
NO.E-5/ Sagawar Street/ FMI City. Hlaing Thar Yar.NO.E-5/ Sagawar Street/ FMI City. Hlaing Thar Yar.

“သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင် အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း “သားအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၀၇/က)ေန ဦးသန်းစန်ိ [၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၀၄၉၁၆၀] ှင့ ်ေဒ သ ာလင်း [၁၄/

ဟသတ(ိုင်)၃၃၈၃၀၁]တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ထက်လင်းေအာင ်[၁၄/ဟသတ(ိုင်) 

၃၆၅၁၉၀] သည် မိဘတို၏ ေမတ ာေရှထား ဆိုဆုံးမမ များကို နာခံမ မရှိသည့်အြပင ်

မဘိများ၏ ဂဏ်ုသကိ ာကျဆင်းေအာင် အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲသ့ြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ အေမွစားအေမွခံ သားအရင်းအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေမာင်ထက်လင်း 

ေအာင်ှင့် ပတ်သက်ေသာကိစ မှန်သမ အားလုံးှင့် ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ အားလုံး 

မိဘများှင့် လံုးဝမသက်ဆုိင်ပါေကာင်း၊ မိဘများမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးသန်းစိန်ှင့် ေဒ သ ာလင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးသန်းစိန်ှင့် ေဒ သ ာလင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B, C.B.L)  အမှတ် (၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေဒ ေဝမွန်သင်း (LL.B, C.B.L)  အမှတ် (၄၄၈)၊ မဂ  လာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)  လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၇၃၃)  လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

   ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈   ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၄၈၂၃၄၈၈

တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်
(ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း၊ တညင်းကုန်း)(ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း၊ တညင်းကုန်း)

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၉)ရက်ေန  နံနက် (၁၀:၄၀) နာရ ီ
တွင် ရန်ကုန်ေဂါက်အသင်း(တညင်းကုန်း)၌ ဦးေအာင်ေအာင် 
သည် ၎င်း၏ကစားေဖာ်များြဖစ်ကေသာ   ဦးြမင့်ေဇာ်၊ 
ဦးေကျာ်ိင်ု၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေဇာ်၊ ဦးေတဇာလ  င်တိုှင့အ်တ ူ
ေဂါက်သီးိုက်ကစားစ် ကျင်းအမှတ်(၈)ကို (၁၈၀)
ကုိက်အကွာမှ Srixon - 2 ေဘာလံုးအား Mizuno Jpx 900 
Iron-6 တုတ်ြဖင့် ိုက်လိုက်ရာ တစ်ချက်တည်း ကျင်းဝင ်
သွားပါသည်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျိက ဆအံဆင့ြ်မင့အ်မ်ိရာ၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်(C-004)ဟေုခ တွင် 

ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဦးေအာင်မွန်ေကျာ်[၁၂/အလန 
(ိုင်)၀၄၁၄၇၃]၊ ေဒ ဆုရည်မွန်ဇင်[၁၂/ကတတ(ိုင)်၀၂၈၉၈၉]တိုမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှ ပုိင်ဆုိင် 
ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပုိင်ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အဆုိပါ 
တုိက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)                                        ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)                                        ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)

အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၂၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁၁၄၃(က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေြမယာဌာနတွင် ေဒ ခင်သက်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၀၃၈၀]
အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး[၁၂/ဒဂတ 
(ိုင်)၀၅၆၉၅၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ှင့်ေြမအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချမ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ေနရက် 
ေကျာ်လွန်သည့်အချန်ိတွင် အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းယုေရ  (LL.B, D.B.L)                          ေဒ ေကသွယ်(LL.B)ေဒ သင်းယုေရ  (LL.B, D.B.L)                          ေဒ ေကသွယ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၃၆)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၃၆)             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၀၆၉)
အမှတ်-၂၀၄၊ မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၂၀၄၊ မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၈၀၀၃၊ ၀၉-၇၇၃၁၆၈၀၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၈၀၀၃၊ ၀၉-၇၇၃၁၆၈၀၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   လ  င်မိနယ်၊  (၁၄)

ရပ်ကွက်၊ ြမန ာအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ် (၈)၊ 
အခန်းအမှတ်(၄၀၂)အား အမည်ေပါက် 
ပုိင ်ဆုိင ်သူ ဦးနက်ကမာ [၁၂/လမန 
(ုိင်)၁၁၉၆၂၂] (ကွယ်လွန်)၏ ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ မာယာ [၁၂/လမန(ိုင်)၁၁၉၂၇၂]က 
ဌာနမှ ထုတ်ေပးထားေသာ အိမ်ေပ  
တက်ေရာက်ေနထိုင်ခွင့ ်   စာရက်မှာ 
ြခကိုက် ပျက်စီးသွားပါသြဖင့် အိမ်ေပ  
တက်ေရာက်ေနထိုင်ခွင့်စာရက ်မိတ မှန် 
ြပလုပ်ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သည်။    ထုတ်ေပးရန်မသင့်ေကာင်း 
ကန်ကွက်လိုပါက   ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ 

ေရ ဝါမိင်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၁)အား အမည်ေပါက် 
ေဒ သန်းသန်းြမင့်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၁၂၉၉၂]ထံမှ ဦးမျိးမင်းသ[ူ၁၂/လမန 
(ြပ)၀၀၀၅၈၅]က ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ ်
တွင် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက် 
လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 
ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၀ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၀ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၀၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၀

KMB Myanmar Company Limited  ှင့်  M Royal Groups Co.,Ltd

(ကုမ ဏီ၏ယခင်အမည-်  (၎င်းကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား-

Ezcon Company Limited   ဦးကည်ထူး )

(ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား-Mr. HWANG YEONG BAE)

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေငွပင်လယ်စက်မ ဇုန်၊ ကမ်းနား 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၇-၅၉)ေန M Royal Groups Co.,Ltd (၎င်းကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား- 

ဦးကည်ထူး) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၀တွင် ကျရှိသည့် ဒီကရီကို အတည် 

ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင် KMB Myanmar Company Limited က 

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ်ေစရန ်အမိန်  

ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက် 

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်) ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီတွင် 

ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

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

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                      (ေအာင်ေနမျိး)                                                                      (ေအာင်ေနမျိး)

                                                             တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)                                                             တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၉၅၀၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၉၅၀)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်၊ 
(ဦးစုိးြမင့် DNU-၀၅၈၂၄၉) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား   အမည်ေပါက် 
ဦးစိုးြမင့ ်(ခင်ပွန်း)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ 
ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၀၇ 
၆၄]မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးေတာ်စပ ်
ေကာင်း ကျမ်းကျနိ ်လ ာ၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင် 
စာရင်းှင့ ်ှစ်(၆၀) ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပုိင်ဆုိင်၊ အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက်ထား
လာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)
ထပ်သွပ်မိုးပျ်ကာ (၁)လုံးရှိပီး လူမေန 
အိမ်ေသာ့ဖွင့ ် ြပပါသည်။ သို ြဖစ်ပါ၍ 
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွးမှ ဂရန်မူရင်း တင်ြပ၍ 
ပုိင်ဆုိင်၊ အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက်ထား
လာြခင ်းအား တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍     (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ေနာင်ချိမိနယ်၊ အ.ထ.က(၁) 

Grade-10 မှ မဇူးဇူးစ၏ံ ဖခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးမျိးတင့် [၁၃/နခတ(ိုင်) 

၀၆၇၄၆၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။

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



ဇူလိုင်  ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၂/၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၂၄၉)ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၂/၅၁)၊ ဧရိယာ 

(၀.၂၆၆)ဧကရိှသည့ ်ဦးေငစွိုးှင့ ်ေဒ ခင်စန်းဝင်းအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမပိင်ု 

ေြမကွက ်(၂)ကွက်တွဲှင့် ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်အမှတ်(၂၇/၈၁)၊ 

ရတနာမိင်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦ 

(ကာဇံုံ) အပါအဝင် လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာတိုှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ၎င်းတုိထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေြမကွက(်၂)

ကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များ ေရာင်းချြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဥပေဒအရ အသအိမှတ်ြပထားသည့ ်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထား စာမှတ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာချက်ပါရှိ 

သည့်ေနမှ(၂)ပတ်အတွင်း (သိုမဟုတ်) (၂၂-၇-၂၀၂၂) ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ 

လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 သတ်မှတ်သည့်ရက်ကုန်ဆံုးသည်အထိ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အထက်ပါ 

ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်များကုိ ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုပီး ဝယ်ယူသူ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ 

အမည်ေပါက်သည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေသာင်းထွန်း (B.A., H.G.P., R.L) ဦးေသာင်းထွန်း (B.A., H.G.P., R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၂၁၃/၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၂၁၃/၁၉၈၅)

ုံးအမှတ်-၁၇၄၊ ပထမထပ်၊ ၄၉-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ုံးအမှတ်-၁၇၄၊ ပထမထပ်၊ ၄၉-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၅၅၇၊ ၀၉-၈၈၅၁၃၁၅၅၇၊ ၀၁-၈၂၉၁၀၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၅၅၇၊ ၀၉-၈၈၅၁၃၁၅၅၇၊ ၀၁-၈၂၉၁၀၈

ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျ (၉)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျ (၉)လမ်း၊ 
အမှတ်(၃၉၂)၊ ေြမညီထပ်(B)၊ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် အမှတ်(၃၉၂)၊ ေြမညီထပ်(B)၊ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
 အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေရာင်းသ ူဦးမင်းမင်းေဇာ် [၁၂/ေရာင်းသ ူဦးမင်းမင်းေဇာ် [၁၂/

ဒဂမ(ိုင်)၀၀၅၄၀၁]ဒဂမ(ိုင်)၀၀၅၄၀၁]မှ ၎င်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ၎င်းလက်ဝယ်ရှိ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချ ပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ် 
သူ ဦးဖိးေမာင်ေမာင်ဦး [၁၃/ညရန(ိုင်)၀၈၂၀၂၉]ဦးဖိးေမာင်ေမာင်ဦး [၁၃/ညရန(ိုင်)၀၈၂၀၂၉]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်    
စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ပါ 
တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ အား   ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ဝင်းြဖေဒ ခင်ဝင်းြဖ

(LL.B, D.B.L, WIPO Switzerland)(LL.B, D.B.L, WIPO Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၂၈၄)

အမှတ်-၄၆ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၆ (ပထမထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၁၁၀၃၃၃၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၁၁၀၃၃၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ဗ လလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၅)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  
ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ သန်းဝင်း(WKA-၀၂၈၃၅၇) [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၀၅၅၈]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးေအာင်ကည်မင်း [၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၂၇၉၁၃] ှင့် ေဒ ေဌးေဌး [၁၂/ဒဂရ(ုိင်) 
၀၂၇၉၁၂]တုိမှ “ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး  မိမိတုိသာလ င် တရားဝင် 
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် အတွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည် အထိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)  ေဒ ေကေကိုင် (LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)  ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)
 (စ်-၁၁၄၀၆)  (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆)  (စ်-၅၃၃၄၄)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

ကွယ်လွန်သူတရားပိင်၏တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ထံသုိေပးရန်ဆင့်စာကွယ်လွန်သူတရားပိင်၏တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ထံသုိေပးရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၂၂၊ နည်းဥပေဒ ၄)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  ၂၂၊ နည်းဥပေဒ ၄)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၁၀၀၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် ၁၀၀

ေဒ ြမေအး        ှင့်               ၁။ ေဒ ပန်းေရ 

            ၂။ ဦးထွန်းေရ 

            ၃။ ဦးလှေရ (ခ) ဦးလှ 

တရားလို            တရားပိင်များတရားလို            တရားပိင်များ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ဘရုားလမ်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ 

အမှတ် (၃၈) အေပ ဆုံးထပ် (Penthouse) ေန ကွယ်လွန်သ ူဦးလှေရ ၏ အမှတ် (၃၈) အေပ ဆုံးထပ ်(Penthouse) ေန ကွယ်လွန်သူ ဦးလှေရ ၏ 

တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ် အြဖစ်ထည့်သွင်းထားသူ (၎င်း၏ဇနီးေဒ ကျင်လန် တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ် အြဖစ်ထည့်သွင်းထားသူ (၎င်း၏ဇနီးေဒ ကျင်လန် 

(ခ) ေဒ ဂျန်းလ  င်)သိေစရမည်။(ခ) ေဒ ဂျန်းလ  င်)သိေစရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ ၃ ရက်ေနတွင် တရားလိ ုေဒ ြမေအးက ဤုံး၌  

တရားပိင် (၃)ဦးလှေရ (ခ) ဦးလှ  ကွယ်လွန်သအူေပ တွင် တရားစဲွဆိရုာ 

သင်သည်ဆိုခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှေရ (ခ) ဦးလှ ၏ တရားဝင ်

ကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းကွယ်လွန်သ၏ူအစား သင့က်ိ ု တရားပိင် 

အြဖစ် ထည့်သွင်းပါမည့်အေကာင်း တရားလိုက ေလ ာက်ထားေသာ 

ေကာင့ ်၎င်းအမ ကို ထုေချရန်  ဤုံးသို  (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် 

ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီလာေရာက်ရမည်။ အထက်ပါေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်  ဆိခုဲေ့သာအမ ကိ ုသင့မ်ျက်ကွယ်တွင် 

ဆိုင်ဆိုကားနာ စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၅ ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍     

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအာင်မျိးွန် )   (ေအာင်မျိးွန် )

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

KP Global Land Company LimitedKP Global Land Company Limited

မမိ၏ိ ဆ အေလျာက်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရန် ေကညာြခင်းမမိ၏ိ ဆ အေလျာက်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရန် ေကညာြခင်း

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ(၃၀) ရက်ေန၌ ကုမ ဏီုံးခန်းတွင် ကျင်းပြပလုပ ်

ေသာ သာမန်ထက် ထူးကဲေသာ အစည်းအေဝးမ ှအထူးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

KP Global Land Company Limited အား (၃၀-၅-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစ၍ 

မမိ၏ိ ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင်  ေဒ ဝါဝါွယ်(LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၈၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)အား တရားဝင်    

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ထားပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီမှ ရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ (၃၀) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တရားဝင ်

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိထ ံေတာင်းခံြခင်းှင့ ်ေပးသွင်းြခင်း 

များကိ ုဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

MR.PARK SANGHYEON                   ေဒ ဝါဝါွယ်MR.PARK SANGHYEON                   ေဒ ဝါဝါွယ်

Managing Director                               LL.BManaging Director                               LL.B

KP Global Land Company Limited            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန KP Global Land Company Limited            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

       (စ်-၁၇၆၈၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)       (စ်-၁၇၆၈၁) (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)

              စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ              စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

           KP Global Land Company Limited (ဖျက်သိမ်းဆဲ)           KP Global Land Company Limited (ဖျက်သိမ်းဆ)ဲ

       Ph;09-421512473,09-787334330       Ph;09-421512473,09-787334330

(၁၇-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ေဖာ်ြပပါရှိေသာ (၁၇-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ေဖာ်ြပပါရှိေသာ 

ေဒ ေနာ်ဟဲဆိုး၊ ေစာဘူေထာ်၊ ေစာမားယိုတို၏အများသိေစရန် ေဒ ေနာ်ဟဲဆိုး၊ ေစာဘူေထာ်၊ ေစာမားယိုတို၏အများသိေစရန ်

ေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းြခင်းှင့ ်အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၃၉၁)၊ ွယ်နီ(၁၀)လမ်းေန ဦးေစာလှဖိုး- 

ေဒ ေနာ်ေဖာကဖ တို၏သမီးြဖစ်သ ူေဒ ေနာ်အယ်လားဖိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၂၀၇၀]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုးသေိစအပ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေနာ်အယ်လားဖိုးအား(၄)ှစ်သမီးအရယ်မှစ၍ ၎င်း၏မိဘများထံမ ှအသိသက်ေသများ 

ေရှ၌ ဦးေစာလှဖိုး-ေဒ ေနာ်ေဖာကဖတိုမှ အေမစွားအေမခွသံမီးအြဖစ် ေမွးစားခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ပါသည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ထပ်မံေခ ယူေမွးစားထားခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ေဒ ေနာ် 

အယ်လားဖုိး၏ မှတ်ပံုတင်၊ မိသားစုသန်းေခါင်စာရင်းများ၌လည်း ေမွးစားဖခင်  ဦးေစာ 

လှဖိုး၏ သမီးဟသုာလ င်ပါရိှပါသည်။ ဦးေစာလှဖိုး-ေဒ ေနာ်ေဖာကဖတိုမှာ ကွယ်လွန်သွား 

ပြီဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးတည်းသာလ င် အေမစွားအေမခွသံမီးအြဖစ် ကျန်ရစ် 

ပါေကာင်းှင့် ေမွးစားမိဘများကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေနာ်အယ်လား 

ဖိုးတစ်ဦးတည်းသာလ င် အေမစွားအေမခွသံမီးအြဖစ် ကျန်ရစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေမွးစားမဘိ 

များကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေနာ်အယ်လားဖိုးတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

ဆက်ခံစီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့် အြပည့်ရိှေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ၁၇-၅-၂၀၂၂ 

ရက်စွဲပါ ေဒ ေနာ်ဟဲဆိုး၊ ေစာဘူေထာ်၊ ေစာမားယိုတို၏ ေဖာ်ြပချက်များမှာမှန်ကန်မ  

မရှိေသာအေကာင်းအရာများြဖစ်သည့်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ လိုက်နာေဆာင်ရက ်

မည်မဟုတ်ဘဲ လူကီးမင်းတို၏ မမှန်မကန်ေကညာချက်အား  ုပ်သိမ်းေပးရန်ှင့ ်

ေနာက်ေနာင် ဆက်လက်ေဖာ်ြပေကညာပါက တရားဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ေနာ်အယ်လားဖိုး                     ေဒ သ ာေဆွ(LL.B)ေဒ ေနာ်အယ်လားဖိုး                     ေဒ သ ာေဆွ(LL.B)

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၂၀၇၀]               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၁၈)(၃၁-၇-၂၀၁၄)[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၂၀၇၀]               အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၅၁၈)(၃၁-၇-၂၀၁၄)

                                                  တိုက်ကီးမိမရဲစခန်းဝင်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊                                                   တိုက်ကီးမိမရဲစခန်းဝင်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ 

          တိုက်ကီးမိ။  09-263973300          တိုက်ကီးမိ။  09-263973300

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်များ Aung Chantha 

Co., Ltd   မှ စက်ယ ရား(၁)စီး၊ 

အမျိးအမည်   Brand New 

Excavator (21.5)Ton     ေဘာင် 

အမှတ် DHKCEBACLE 0016655 

၏  ID, Statement,  ယာ် 

ဓာတ်ပုံများ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ် ေတွရ ှိက  အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Aung Chantha Co.,LtdAung Chantha Co.,Ltd

09-40261114209-402611142

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ ေဒ သန်းသန်းေအး(ဘ) 

ဦးချစ်ေအး၏သမီး[၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၂၀၇၈၆]၏ Passport  (နံပါတ် 
မမှတ်မိ)ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်
ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၇၀၄၁၆ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၇၀၄၁၆ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၇)၊ ဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရိပ်သာလမ်း၊ 
အမှတ်(၇၀) ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီးတရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ေဒ ဖိးလှြမင့ ်[၇/သဝတ(ိုင်)၀၀၀၀၀၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစည်သူ 
ေအာင် [၇/ပတန(ိုင်)၀၁၉၈၃၆]၊ ေဒ ကွန်းငယ်ငယ်ေအာင ်[၇/ညလပ(ိုင်)၁၁၆၁၅၉]
တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
သည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစည်သူေအာင်ှင့် ေဒ ကွန်းငယ်ငယ်ေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစည်သူေအာင်ှင့ ်ေဒ ကွန်းငယ်ငယ်ေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09- 450023651, 09-793568375Ph-09- 450023651, 09-793568375

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City)၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City)၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၀)ှင့ ်(၅၀၁)၊ သစ်မင်း လမ်းဟေုခ တွင်သည့ ်ဧရယိာ (အလျား 
၈၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)ရှိ အိမ် ခံေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား ဦးြမင့်သန်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၈၃၈၉]ှင့် ေဒ လှလှဝင်း [၉/
မထလ(ိင်ု)၁၈၈၄၃၈]တိုှစ်ဦးမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပလျက် က ု်ပ်မတ်ိေဆအွား အပီး 
အပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
လည်းအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွများထဲမှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားသည် အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆှွင့ေ်ရာင်း 
သူတိုသည် အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်ချပ်ဆို 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ထူး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ထူး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ြမတ်ြမတ်ခိုင်ေဒ ြမတ်ြမတ်ခိုင်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၉၁)
အမှတ်(၄)၊ ေအာင်ေဇယျ (၇)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ အမှတ်(၄)၊ ေအာင်ေဇယျ (၇)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၃၀၉၀၂၊ ၀၉-၂၅၈၉၈၇၇၅၆သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၃၀၉၀၂၊ ၀၉-၂၅၈၉၈၇၇၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၄၅)၊ (၄၀ေပx ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်သည့် 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ခိုင်ေရးလမ်း၊ အမှတ်(၇၄၅)
ဟုေခ တွင်သည့် ဦးေသာင်းခင်(ISN-၁၆၇၁၃၄)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်မ ှ
တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ က့ံခုိင်ေရးလမ်းသုိ မျက်ှာမလူ င် လက်ယာဘက် 
ြခမ်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ တင်တင်စိုး[၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၀၂၈၆၀]မှ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ဝယ်ယူရန် 
သေဘာတူညီသည့်အေလျာက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
အေထာက်အထားမူရင်းှင့်အတူ က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

"ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ လေူနရပ်ကွက် "ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ လေူနရပ်ကွက် 
အမှတ်-ကည်စု၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၀)၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ (မွဲွဲရီ၊ အမှတ်-ကည်စု၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၈၀)၊ ဗိုလ်လေရာင်လမ်း၊ (မွဲွဲရီ၊ 
ဦးေနဝင်း)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ အကျယ်အဝန်း ဦးေနဝင်း)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ အကျယ်အဝန်း 
(၂၅ေပx၅၀ေပ)အနက် မှ (ေြခရင်းြခမ်း) ဦးေနဝင်းအမည်ေပါက်သည့် (၂၅ေပx၅၀ေပ)အနက် မှ (ေြခရင်းြခမ်း) ဦးေနဝင်းအမည်ေပါက်သည့ ်
အကျယ်အဝန်း (၁၂         ေပx ၅၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့် အကျယ်အဝန်း (၁၂         ေပx ၅၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း"အရပ်ရပ်တုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း"

 အထက် ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်ကုိ အမည်ေပါက်ထံက အရပ်ကတိဆက်စပ် 
စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းလွင်ဦး [၁၄/လမန 
(ိုင်)၀၅၃၁၃၁]ှင့် ေဒ ေမသူလ  င်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၄၃၉၅]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်း၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ နန်းမချိ[၁၃/နခန(ိုင်)၀၃၇၈၁၂]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်
ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက တကိျခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ စာရက် 
စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက အေရာင်း အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းမချိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ နန်းမချိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)
အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉

၁
၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၇-၇-၂၀၂၂) ရက်ေကးမုံသတင်းစာ 

စာမျက်ှာ (၂၉)တွင်ပါရှိေသာ ဦးေအာင်မျိး 
ခင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းေကာ်ြငာတွင ်
ဦးိင်ုေဇာ်ဦး [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၃၅၈၂]အစား 
ဦးေဇာ်ိုင်ဦး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၃၅၈၂]ဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ြမစ်ကီးနားမိ၊ ရမ်ပူရပ်ကွက်၊ နယ် 

ေြမ(၇)၊ အမှတ်(၁၃၃) ေန ဦးမျိးြမင့်ဦး ဦးမျိးြမင့်ဦး 

[၁/မကန(ိုင်)၁၅၆၆၆၇]၏    ဖခင် 

ဦးေအာင်ဆန်း (ခ) ဦးေအာင်သန်းဦးေအာင်ဆန်း (ခ) ဦးေအာင်သန်း [၁/

မကန(ိင်ု)၀၄၂၅၉၄] သည်တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ပါသည်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဖူရဲို[၁/မကန 

(ိုင်)၂၅၁၆၄၇]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်

 ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၁၄၂၃၃၇ ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၁၄၂၃၃၇

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ လပ တ ာ 

မိနယ်၊ အလက(ခွဲ) ၉ Grade-7  မှ 

ေမာင်ေအာင်စွမ်းြပည့၏်  ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးေကျာ်ဇင်ထက ် [၁၄/လပတ(ိုင်) 

၁၅၁၉၁၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ဦးေကျာ်ဇင်ထက်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ လပ တ ာ 

မိနယ်၊ အထက(၁)လပ တ ာ Grade-8 

မှ မမင်းဆုလာဘ်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးမင်းမင်း [၁၄/လပတ(ိုင်)၁၂၉၉၂၁] 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးမင်းမင်းဦးမင်းမင်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးခင်ဝင်း (ဘ) ဦးထွန်းွန်  ကိုင် 

ေဆာင်ေသာ   ေရယာ်အုပ်လက်မှတ် 

(ဆဒ-၀၈၅/၀၂) မှာခရီးသွားရင်းေပျာက် 

ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Ph:09-882870745Ph:09-882870745

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
က န်မ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်

အမှတ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၂၀၇၁၉၅] 

ကိုင်ေဆာင်သ ူ ေဒ ကည်ကည်ေဆ ွ

(ခ) ေဒ ကျင်ေဆသွည်   တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၁၅-လမ်း၊ 

အမှတ်-၇၄၊ ပထမထပ်(ထပ်ခိုးအပါအဝင်) အလျား ၁၂    ေပx အနံ ၄၅ေပ 
ရိှတိက်ုခန်းအား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း တိဟွုန်ကျင်(ခ)စန်းစန်းေထွး(ခ)
ကျင်ကျင်၏ ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုချက်အရ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီပီး  ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်
ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များြဖင့ ်ုံးချန်ိအတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ 
ရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ ပီးဆုံး
ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ကည်ကည်ဝင်း ဦးေကျာ်ြမင့်  ေဒ ှင်းြမခိုင်ေဒ ကည်ကည်ဝင်း ဦးေကျာ်ြမင့ ်  ေဒ ှင်းြမခိုင်
  (HGP, LL.B)  (LLB, LL.M)  (HGP, LL.B)  (LLB, LL.M)
          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
    (စ်-၃၂၂၆)  (စ်-၁၁၃၀၃)    (စ်-၃၂၂၆)  (စ်-၁၁၃၀၃)
     အမှတ်-၁၄၀၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊      အမှတ်-၁၄၀၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၉-လမ်း၊ 
      ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။       ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
      ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၃၈၃      ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၇၀၄၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၃၈၃

၁
၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်င)၊ သ ာ(၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၁၂ေပx၆၀ေပ)၊ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀)ှင့်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရှ ိှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကန်ိးှင့် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ြမကျင် 
[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၈၇၉၉၄] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ ှင်းေအးထွန်း [၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၁၈၈၅၁၆]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”များြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်  လွတ်လပ်စွာြပန်လည ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 
စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆြွဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် အတွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား (မူရင်း) များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည ်
အထိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)                       ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)                       ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)                                        (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)                                        (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                          အထက်တန်းေရှေနတရားလ 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

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ လပွတ ာ 

မိနယ်၊ အထက(ခဲွ)လပွတ လပ်ု(ေတာင်) 

Grade-5 မှ အဖ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်၏သား၊ 

ေမာင်စည်သူေမာင်၏ ေမွးသက ရာဇ် 

အမှန်မှာ ၁၈-၈-၂၀၁၁ ြဖစ်ပါေကာင်း။

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
 ဧရာဝတီတိုင ်း  ေဒသကီး ၊ 

လပွတ ာမိနယ်၊ အထက(ခဲွ)အုိင်မ 

Grade-3 မှ ေမာင်ထိက်ုတန်ေအာင် 

ှင့် Grade-10 မှ မစုထက်ေအာင ်

တို၏     မိခင်အမည်မ ှန ်မ ှာ 

ေဒ ေမာ်နီကား [၁၄/လပတ(ိုင်) 

၁၃၆၁၆၁] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒ ေမာ်နီကားေဒ ေမာ်နီကား

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၁၆)၊ ေြမညီထပ် (ေခါင်းရင်းခန်း) (တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် -ဝဲဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၉၀၀) စတုရန်းေပခန်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပသ ူေဒ သတီာချမ်း [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၇၄၀၂၁]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့်   ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန် 

ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B, LL.M, MRes (Law), D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေစာ်ဘွားလမ်း၊ အမှတ်(၂၇)တွင် 

တရားဝင်ေနထိုင်သ ူ     ဦးဆန်းလွင်     [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၈၂၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ေမာ်လမိင်မိ၊ အကွက်အမှတ်(၉၀)၊ ေဈးကိရပ်ကွက်၊ အုပ်စုအမှတ်(၁)၊ ဦးပုိင်အမှတ် 

(၆/ဆ)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၉၉၇)ဧက အနက်မှ (၀.၀၇၂)ဧက(ဒီ) ဂရန်အမျိးအစားသည ်

ဘိုးဘွားပိုင်ေြမြဖစ်ပီး မိြပမှးအမှတ(်၆၀၄/မအ-၃) ရက်စွဲ (၂၉-၁-၁၉၉၃) အရ လန 

(၃/ခ) ရရိှထားေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက်ထားသ ူေဒ ေအးကိင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၆၉၅၇]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဆန်းလွင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၈၂၀] သည် (၃၀-၆-

၂၀၂၂)ရက်တွင် ဥပေဒှင့အ်ည ီလက်ေရာက်လက်ခ ံဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

တိုအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဆန်းလွင်၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ ေရာင်းချ 

ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း၊ 

ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေြမစာရင်းပုံစ ံ(၁၀၅) (၁၀၆) ထုတ်ယူြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း 

ှင့် အြခားေသာ ကိစ အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဆန်းလွင် သိရှိြခင်း 

မရိှဘဲ ြပလုပ်ခ့ဲပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀) 

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ (၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂၄၈၁သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဦးေမာင်ေမာင် ခံလမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၆၈/၈ ဘီ) ဟုေခ တွင်ေသာ (၈)ထပ်ခွဲတိုက်(၁၂)ခန်းပါဝင်ေသာ အေဆာက်အဦ၏ 
ဒုတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂-ဘီ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၄၁၀) စတုရန်းေပရှိ အဆင့် 
ြမင့မ်နီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရ၊ မီးစု ံအပါအဝင် ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေြမရှင ်ေဒ စ ာငိမ်း [၇/ရတရ(ိုင်)၀၇၃၄၃၉]မှ မိမိ 
ကုိယ်ပုိင်ေငွြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပီး ၎င်း၏ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ် 
လ စဲာ မှတ်ပံုတင်အမှတ် (၅၁၉၃/၂၀၁၇)ကုိ လက်ခံရယူထားသူ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးစုိင်းေကျာ် 
လင်းလတ် [၁၃/လပန(ိုင်)၀၀၁၇၃၆]မှ တာဝန်ယူ၍ ေရာင်းချပီးေငွလက်ခံရယူကာ 
အ ပ်အေထွးတစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွသို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူသည့်အတွက် 
ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေရာင်းချသူထံေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်
သက်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ေကညာချက်ေကညာချက်
 ြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်အစည်းအုံး၊ ပ်ုရှင်ုတွံင် ပိလု ံေနေသာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများကို လိုအပ်သူများအား အိတ်ပိတ် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍  ဝယ်ယူလိုသူများရှိပါက 

ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုးသုိ (၁၈-၇-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆံုးထား 

လာေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်-

(၁) ုပ်ရှင်ုံဆိုဖာ ထိုင်ခုံကီးများှင့ ်သံဖရိန်များ

 Model DP4K-32B အမျိးအစား

 ုပ်ရှင်ြပစက်ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။  ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးတွင ်(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ခု ဘ  ာှစ် ေငွလုံး 
ေငွရင်းအသုံးစရိတ ်(ေဆာက်လုပ်ေရး) ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့်
 (က) ေဆးုံဝင်း ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း
 (ခ)  Operation Theatre Complex  ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
  မည်ြဖစ်ရာ       ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေပးသွင်းရန ်
  ေခ ယူအပ်ပါသည်။
၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းများှင့် လုပ်ငန်းစာရင်း အေသးစိတ်ကိ ုသိရှိလိုပါက 
ေဆးုံအုပ်ကီးုံးတွင ်ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
ေဈး န်းအဆိုြပလ ာ - ၁၃-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )၊
ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ်   နံနက် (၁၀) နာရီ
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -  ၂၇-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )၊ ညေန (၄) နာရီ

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီး
ဖုန်း-၀၁-၉၆၉၉၄၁၀၊ ၀၁-၉၆၉၀၂၉၅ဖုန်း-၀၁-၉၆၉၉၄၁၀၊ ၀၁-၉၆၉၀၂၉၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၁၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၅)၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိေြမစာရင်း 
တွင် ဗိုလ်မှးစည်သ ူအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀) ေပအတွင်းမှ 
(၂၀x၆၀)ေပရှိ ၎င်းေြမကွက်၏ အေရှဘက်အြခမ်းြဖစ်ေသာ  [ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)
မိနယ်၊ ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁)၊ ေနာင်ိုး(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၅/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
လက်ေရာက်ရယူေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ဦးသက်မင်းဟန ်(ဘ)  ဦးစိန်ဘန်း [၁၄/ဖပန 
(ိင်ု)၁၃၃၆၇၄] ှင့ ်အတေူန ဇနီးြဖစ်သ ူ ေဒ ေချာစလု  င်(ဘ) ဦးွန်သန်း[၁၂/ရပသ(ိင်ု) 
၀၂၆၀၁၈]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်စာချပ်ချပ်ဆို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း စာချပ်မူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမှ က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ တစ်စံု 
တစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးတင်ေမာင်ေမာင်ဦးဦးတင်ေမာင်ေမာင်ဦး
LL.B WIPO, G.C.I.PLL.B WIPO, G.C.I.P

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၀၈/၂၀၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၀၈/၂၀၁၀)
ဖုန်း-၀၉- ၈၉၅၅၇၇၇၀၈ဖုန်း-၀၉- ၈၉၅၅၇၇၇၀၈

အမှတ် (၁၄၀)၊ (ေြမညီ)၊ ဆရာစံလမ်း၊အမှတ် (၁၄၀)၊ (ေြမညီ)၊ ဆရာစံလမ်း၊
ဆရာစံအေရှေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ဆရာစံအေရှေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈၈၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈၈
ဦးသူရေဇာ်ေမာင်ေမာင(်၎င်း၏အခွင့်ရ   ှင့်  ၁။ ေဒ ြမင့်ြမင့်

ကိုယ်စားလှယ်ေဒ စုစုလ  င်)   ၂။ ဦးေမာင်ေအး

         (ကွယ်လွန်သူဦးေဇာ်ေအာင်၏ 

          တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ)

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မိေကျာင်းကန်အပုိင်း(၁)

ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ အမှတ်(၃)ေန(၁)တရားပိင် ေဒ ြမင့ြ်မင့၊် (၂)တရားပိင် 

ဦးေမာင်ေအး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူတိုသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ဦးသူရေဇာ်ေမာင်ေမာင်က "ပဋိညာ်အတိုင်း 

ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင်စာချပ ်

ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ "    ရလိုေကာင်းှင့ ်   ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ 

ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ုံးအခွင့အ်မန်ိရ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ(၂၆)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆုတ် ၁၄ ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ 

နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ  တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ 

အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့် 

မျက်ကွယ်ရာတွင ် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့အ်တယူေူဆာင်လာရမည်။ (သိုမဟတ်ု) 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၆)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                  (ဝင်းြမင့်ထွန်း)                                                                  (ဝင်းြမင့်ထွန်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) 

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်(၁၀၀၄)တွင် ေနထိုင်ကသူများြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ ဆန်းဆန်းလ  င် 

[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၇၄၄၃၀]၊ (၂)ေဒ နန်းြမင့ေ်ဆ[ွ၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၁၈၇၈]၊ (၃) ဦးသန်  

ဇင်ေအာင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၇၄၄၃၅]၊ (၄) ေဒ မာလာေအာင် [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၀၄၀၃]၊ 

(၅)ေဒ သတီာေအာင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၄၃၈၇၃]၊ (၆) ေဒ ေအးဆန်းိင်ု [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု) 

၀၁၄၀၈၀]၊ (၇) ဦးသိက်ုေဇာ်ထွန်း [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၄၀၈၁]တိုများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၁၀၀၄)၊ ဧရိယာ (၄၀x ၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေအာင်ဆန်း (ISN-

170763) အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ရိှ ေနအမ်ိ 

အေဆာက်အဦ ေရ၊ မီးအပါအဝင်တိုအား (၁၀-၂-၂၀၂၂)ရက်၌ စတင်ကာ မဂ  လာစရန် 

အြဖစ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ရရှိပီးေနာက် ေကးမုံသတင်းစာတွင် (၁၂-၂-၂၀၂၂) 

ရက်စွဲြဖင့ ်စာမျက်ှာ (၂၄)၌ အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်ရန ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

ေကညာစာ ထည့်သွင်းပီးေနာက် (၂၆-၂-၂၀၂၂) ရက်၌ပင် အေရာင်းအဝယ်ကတိြပ 

သေဘာတူထားေသာေငွ၏ တစ်ဝက်တိတိအား စရန်ကီးအြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ေရာင်းသူ 

များ၏ လက်ဝယ်သုိ ဝယ်ယူသူမှ ေပးအပ်ထားပီးေနာက် (၂၆-၂-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ စရန်ေငွ 

စာချပ်ကတပိါအတိင်ုး အဆိပုါ ေြမကွက်အား ဌာနဆိင်ုရာ အသီးသီးမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ ေြမကွက်ှင့ ်သက်ဆိုင်သည့်စာရက်စာတမ်းများကိ ုဌာနဆိုင်ရာမှ တရားဝင ်

ထုတ်ယူရရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကိ ုဆက်လက်၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်

မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းေြမကွက်သည် အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်ရန်အတွက ်

စရန်ေပးအဆင့သ်ာရိှေနပါေသာေကာင့ ်ဝယ်ယသူမှူတစ်ဆင့ေ်ရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း 

ထားြခင်းစသည်တို မြပလုပ်ပါရန် ြပလုပ်ခဲ့သည်ရှိေသာ် ယခုတည်ဆဲဥပေဒများှင့ ်

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနအမ်ိေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ (၂၆-၂-၂၀၂၂)ရက်တွင် အပီး 

အပိုင် အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားသည့ ်စာချပ်ပါ ကတိ 

အတုိင်း အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်
 မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ဏ ၈/၂၃ (A)၊ ၆၂လမ်း၊ ငေုရ ဝါလမ်းှင့် 

စပံါယ်လမ်းကားတွင် တည်ရိှေသာ ရှင်းထက် Co.,Ltd ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရှင်းထက် 

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အိမ်သုတ်ေဆးအမျိးမျိးှင့် ေဆးသုတ်ပစ ည်းအမျိးမျိးကို 

ဦးအာကာထက် [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၅၃၅၈၆]သည် မ ေလးမိ စာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ် မူပုိင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်-

စာချပ်အမှတ်- ၁၃၁၃/၂၀၂၂ ေနစွဲ (၁၀-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်- ၁၃၁၃/၂၀၂၂ ေနစွဲ (၁၀-၆-၂၀၂၂)

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ကို မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပ 

သုံးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး 

မြပလပ်ုကပါရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွမည်ဆိပုါက တည်ဆ ဲ

ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပး 

ေကညာပါသည်။

ဦးအာကာထက် ဦးအာကာထက ်

[၁၃/ကခန(ိုင်)၀၅၃၅၈၆][၁၃/ကခန(ိုင်)၀၅၃၅၈၆]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးမင်းစိုး[၈/မလန(ိင်ု)၀၆၄၀၈၇]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အေရှပုိင်းခုိင်၊ ဒဂံုမိသစ် (အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၁၉) 

ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ် (၃၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ေဟာင်ယန်ချင် [၁၃/
မဆတ(ိင်ု)၀၄၇၃၅၇]  အမည်ြဖင့ ်(၁၂-၁-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ  ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ရရိှထား 
သည့် အိမ်ဝိုင်းေြမကွက်ကိ ု၎င်းထံမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။  အဆုိပါ အိမ်ဝုိင်း 
ေြမကွက်အား က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ ဦးမင်းစုိးမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား  မှတ်ပု ံ
တင်ြခင်း၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ေလ ာက်ထားြခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင ်
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်၍ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်အဆိပုါ ဝိင်ုးေြမကွက်အား 
ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အဆိုရှိသူများအေနြဖင့် ယခုေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊  ဦးမင်းစိုးထံသို 
ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ရက်ေရာက်သည်အထိ  
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက  ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းစိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမင်းစိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးလွင်စိုး (B.A.Law)၊ အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၂၈၉၅၇)ဦးမျိးလွင်စိုး (B.A.Law)၊ အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၂၈၉၅၇)

အမှတ်(၈၆၆)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၈၆၆)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၆၄၆၆၆၈၈၄၊ ၀၉-၇၆၄၄၆၆၈၈၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၆၄၆၆၆၈၈၄၊ ၀၉-၇၆၄၄၆၆၈၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ၊် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဓမ ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၃)၊ 

အမှတ်(၁၂၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၇)ေပx (၇၀)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ထပ်အမ်ိ (၃)လုံးအပါအဝင် ယင်းေြမ 
ကွက်၏ ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို အဆင့်ဆင့် 
ဝယ်ယူထားေသာ ဦးသိန်းလွင် (ဘ) ဦးသက်ရှင် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၉၄၁၇] မှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ပံး ပံးလ  င် (ဘ) ဦးချစ်လ  င်သို ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
ရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ  အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက်  ေရာင်းေကးေင၏ွ 
တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးအြဖစ် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထိအုေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက် 
စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ကျန်ေငွများကို ေပးေချပီး အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံး 
သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေဇာ်ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေဇာ်
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၂၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၂၁)

အမှတ်(၈)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ (၁)လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်(၈)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ (၁)လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၆၈၄၈၇၉ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၆၈၄၈၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်  ၁၁/ပုဗ သီရိေြမာက်ရပ်၊ 
သခုဒပီရပ်ကွက်မှ  ေြမဧရယိာ  (၀.၀၅၅) 
ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၂၂၈၃၀)၏ 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မရူင်း ေပျာက်ဆုံးသွား 
သြဖင့် ေြမကွက် အမည်ေပါက်  ေဒ ညိညိ 
[၂/လကန(ိုင်)၀၆၆၆၅၃]၊ အဖအမည်  
ဦးတိုးေမာင်မ ှေြမချပါမစ်(စလစ်) မိတ  
မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်) 
မရူင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး ကျမ်း 
ကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံကတိ 
ြပချက် မူရင်း၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ှင့ ် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများ  
တင်ြပပီး  ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိသုမူျား အေနြဖင့ ်တရားဝင် 
ပုိင်ဆုိင်မ   စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမိန် ဒီကရီများ  အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာ တင်ြပ ၍   ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ  မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲ မ ဌာနသို  ဤေကညာချက် 
ပါသည့် ရက်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း 
လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ေကာငး်ှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း  ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် 
အညီ ေြမချပါမစ် (စလစ်)  မိတ မှန် 
ေလ ာက်ထားလာမ အား   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

"အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း""အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း"
မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ တမ ဝတီရပ်ကွက်၊ ေကးသွန်းေတာင်ရပ်ရိှ 

အကွက်(၄၈၁)၊ ဦးပိင်ုအမှတ် (၁၇-က/၁) ေြမ၏ ေတာင်ေြမာက်(၁၄)ေပ၊ အေရှအေနာက် 

(၅၆)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ မစ တာအလီမိုဟာမက်ရှိရာဇ်အမည်ေပါက် ဘိုးဘပိုင်ေြမ 

ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 

ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူဦးမင်းလတ(်ဘ) 

ဦးဝင်းေမာင[်၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၃၃၃၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူပီါသြဖင့ ်ေရာင်းေကးေငေွပးေချ၍ ဝယ်ယေူတာမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများ 

ရှိပါက ခိုင်လုံသည့် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေနရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ ခင်သင်းသင်းက(LL.B)    ေဒ စ ာလင်း(LL.B)ေဒ ခင်သင်းသင်းက(LL.B)    ေဒ စ ာလင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၂၄၇)

(ထထ-၁၅/၂၂)၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်   မှန်တန်းရပ် နယ်ေြမ(၁)၊ အမရပူရ (ထထ-၁၅/၂၂)၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်   မှန်တန်းရပ် နယ်ေြမ(၁)၊ အမရပူရ 

မိနယ်၊ မ ေလးမိ။   မိနယ်၊ မ ေလးမိ။မိနယ်၊ မ ေလးမိ။   မိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-09-259028901    ဖုန်း-09-402596148ဖုန်း-09-259028901    ဖုန်း-09-402596148

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်ေန ဦးေဇာ်လင်းေအာင် [၁၀/

မလမ(ိုင်)၀၂၀၉၇၀]ှင့် ေဒ စိုးစိုးလင်း[၅/မရန(ိုင်)၁၃၂၅၂၈]

တို၏ သားကီး ေမာင်ေအာင်ေကျာ်ဖိး [၈/မကန(ိုင်)၁၆၃၀၆၇]

သည် မဘိှစ်ပါး၏ ဆိဆုုံးမမ ကိမုနာခဘံ ဲအကမ်ိကမ်ိ စတ်ိဆင်းရ ဲ

ေအာင် ြပလုပ်ေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် 

စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်   ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 

ကိစ အဝဝအား လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူ  ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဖခင်-ဦးေဇာ်လင်းေအာင်ဖခင်-ဦးေဇာ်လင်းေအာင်

မိခင်-ေဒ စိုးစိုးလင်းမိခင်-ေဒ စိုးစိုးလင်း

သွာုတ သားသမီးအြဖစ် ေကညာ၍ သွာုတ သားသမီးအြဖစ ်ေကညာ၍ 

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေပ ေတာ်မဘူရုားလမ်း၊ 

(ဃ-၂၉)ေန ဖခင် ဦးစိုးေအာင်[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၂၂၈၇၃]ှင့ ်မခိင် ေဒ ေလးသန်[၁၂/
မရက(ိင်ု)၀၂၄၈၂၄]တိုမှ သမီး မငမ်ိးဆေုဝ [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၈၇၄၅]ှင့ ်အများ 
သိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်လိပ်စာပါ ဦးစိုးေအာင်ှင့် ေဒ ေလးသန်တို၏ သမီးကီးြဖစ်သူ 
မငိမ်းဆုေဝသည ်မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ ကို လုံးဝလက်မခံြခင်း၊ အကိမ်ကိမ်မိဘများ 
အရှက်ရေစရန်ြပမူြခင်း၊ ြပဿနာအရပ်ရပ်အား လုိက်လံေြဖရှင်းရြခင်းတုိေကာင့် 
ယခေုကညာသည့်ေနမှစ၍ မငမ်ိးဆေုဝအား သွာတု သားသမီးအြဖစ် ေကညာ၍ 
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပါေကာင်းှင့် သမီးြဖစ်သူ၏ လူမ ေရး၊ ေငွေကးြပဿနာ 
အ ပ်အရှင်းများမှာ မဘိှင့ ်သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် ေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၄၇)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၉၂၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၉၂၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ဦးစန်ိထွန်းလှ[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၂၇၁၆၈]ှင့ ်ဦးဦးစိုးဝင်း[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၁၈၃၄၁]

တိုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကွက်၊ ဂ မာ 

လမ်းသွယ်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၆၃၅)ဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂ ဘ၅ီ၊ 

ေပါင်းကူeာဏစီမံချက်) ေြမကွက်အမှတ်(၆၃၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၃)ဧကှင့် ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၃၆)၊ ဧရိယာ(အလျား၁၀ေပx အနံ ၇၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိး 

အစားေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက် 

ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုမိမိတို(၂)ဦးပူးတွဲ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ 

အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး 

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆသွို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယသူည့် 

အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေရာင်းချသမူျားထ ံေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကုိ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက 

သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်

ဆက်လက်၍ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

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

အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-29-D၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၇၆ 

ေအ/၂-က၊ ဧရိယာ(၀.၅၁၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၂၆၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ 
အေနာက်ေရ ဂုတံိင်ုရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေကဟန်ုပင်(ခ)ဦးေကျာ်ြမင့ ်[၁၂/လသန(ိင်ု) 
၀၀၃၈၉၁]အမည်ေပါက် ဂရန်ရိှေြမပိင်ုေြမ ေြမအား အမည်ေပါက် ေကဟန်ုပင်(ခ)ဦးေကျာ် 
ြမင့်သည ်(၂-၇-၂၀၁၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကင့်လွင[်၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၈၁၅၂၇]မှ တရားဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ၎င်းသာလ င် ြမန်မာ့ဓေလ့ 
ထုံးတမ်းဥပေဒှင့အ်ည ီအေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်ေကာင်း၊ ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၌ (၂၂-၁၀-၂၀၂၁)
ရက်ကျနိ်ဆိုသည့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
လူဦးေရစာရင်း၊ အမည်ေပါက်စာချပ်တိုကို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်   ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်             
ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်သာ(၇)

လမ်း၊ အမှတ်(၉၁၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၉၁၇)၊ ဧရိယာေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် (၁ထပ်)ခဲွတုိက် အေဆာက် 
အဦ(၁)လုံးအပါအဝင် ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု  အေရာင်းအဝယ ်
အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သူဟုဆိုသူ 
ဦးသက်ုိင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၁၇၂၉]မှ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့်ရိှ 
ေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ ဆွန်း 
ေမ[၁၃/ဟပန(ုိင်)၀၂၃၅၁၁]၊ ေဒ ေမချင် [၁၃/ဟပန(ုိင်)၀၂၄၆၁၀]၊ ေဒ ေမဟွမ်း [၁၃/
ဟပန(ုိင်) ၀၂၄၆၁၁]တိုထံသို အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွတုိမှ 
ဝယ်ယူသည့် အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသူထ ံ
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကုိ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက 

သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဝယ်ယူသူ 

အမည်ေပါက်သည်အထ ိဆက်လက်၍ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၂၀/ရပ်ကွက်၊ ေရနံသာ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၂)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ရှိသည့် 

ဂရန်ေြမတွင ်(၁) ေဒ ေအး (AG-193359) (၂) ေဒ ြမသိန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၄၈၇၂] 

(၂) ဦးအမည်ေပါက်သည့် အနက်မှ ေဒ ေအး၏ အစုေနရာြဖစ်ေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း 

(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု အဆိုြပသ ူဦးေဇယျာေကျာ ်[၉/ပမန 

(ိုင်)၁၅၈၄၀၀] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်ခင်ဝင်းက ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခု 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် အကယ်၍ ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၅၃၃/၁၃) (၃၀-၈-၂၀၁၃)

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၈၂ ရပ်ကွက်၊ ေစတနာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၈၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ေပxအနံ 
၆၀ေပ)ရိှ ေဒ တင်ဝင်း (EMDY-၃၁၃၅၆၆) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား 
လက်ရိှပိင်ုရှင် ေဒ ခင်ေထွးထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆသွည် အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဤအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ြပ
လပ်ုေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုမှတ်ယပူါက 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်မကန်ကွက်ပါက ေနာက်ေနာင်တွင် ဤေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမိုးေကျာ်ဆန်း ေဒ ခင်ွဲရီ (LL.B)ဦးမိုးေကျာ်ဆန်း ေဒ ခင်ွဲရီ (LL.B)
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၁၃၀၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၂၅)[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၁၃၀၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၂၅)
တုိက်(၉)၊ အခန်း(၂၇)၊ ဖဆပလ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တုိက်(၉)၊ အခန်း(၂၇)၊ ဖဆပလ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၃၅၀၅၊ ၀၉-၈၉၃၅၆၆၃၇၀၊ ၀၉-၄၀၅၀၆၄၃၇၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၃၅၀၅၊ ၀၉-၈၉၃၅၆၆၃၇၀၊ ၀၉-၄၀၅၀၆၄၃၇၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်မျိးငယ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၅၆၁၀၁] ှင့်  

ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း [၈/ပခက(ုိင်)၁၅၄၇၅၀]တုိသည်  စိတ်သေဘာထားချင်း တုိက်ဆုိင်မ  

မရိှ၍ (၂၇-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် အသသိက်ေသလူကီးများေရှေမှာက်၌ အကင်လင်မယား 

အြဖစ်မှ ှစ်ဦးသေဘာတ ူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ယေန၌ပင် ပစ ည်းခန်း 

ခွဲေဝြခင်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်းခွဲေဝြခင်း၊ ၎င်းစီးပွားေရး  လုပ်ငန်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေပးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် ေငွေကးကိစ ရပ်များကိုလည်း ှစ်ဦးသေဘာတူ ညိ  င်း၍ 

သီးြခားစ ီတာဝန်ယူခဲွေဝေပးဆပ်ရန် ကိစ များကိုလည်း  ှစ်ဦးသေဘာတ ူညိ  င်းကာ 

စာချပ်ြပလပ်ုချပ်ဆိုပီးစီးပ ီြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်းှင့ ်ပတ်သက်သည့် 

ေငွေကးကိစ ရပ်များှင့် အြခားကိစ အရပ်ရပ် အားလုံးတိုသည် က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သ ူေဒ ခင်မျိးငယ် ှင့ ်(လုံးဝ) သက်ဆိင်ုြခင်း မရိှေတာပ့ါေကာင်းကိ ုအများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလူေမာ်ထိုက် (LL.B)ဦးလူေမာ်ထိုက ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၁၉)

အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၃)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 

၈၀ေပ x အနံ ၈၀ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ (၁၆/ဘီ)ရပ်ကွက်၊ 
ကုန်းေဘာင်ဘီအိမ်ရာ၊ ေမာင်းမကန်လမ်း၊  မဟာဝိဇ ာရာမ ေကျာင်းလမ်း(၂)၊ အမှတ်(၁၄၃)ဟုေခ တွင်သည့် အိမ်ှင့်တကွ တွယ်ကပ် 
တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများ အပါအဝင်း အကျိးခံစားခွင့အ်ားလံုးတုိအား မိေြမစာရင်းတွင်တရားဝင်အမည်ေပါက်  ပိင်ုဆိင်ုထားပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးေဇာ်ဟိန်း[၁၀/ကထန(ိုင်)၀၀၈၁၇၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ် 
တန်ဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သမူျားရိှပါက 
ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)
အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ေကျာက်မျက်ှင့်လက်ဝတ်ရတနာသက်ေမွးမ နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်းေကျာက်မျက်ှင့်လက်ဝတ်ရတနာသက်ေမွးမ နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်း

ေရ ကာပင်၊ ေနြပည်ေတာ်ေရ ကာပင်၊ ေနြပည်ေတာ်

အမှတ်စ်(၄) သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသား/သူဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအမှတ်စ်(၄) သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသား/သူဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  ြမန်မာိင်ုငေံကျာက်မျက်ရတနာလပ်ုငန်းရှင်များအသင်းသည် ေနြပည်ေတာ် ေရ ကာပင် ေကျာက်မျက်ှင့ ်လက်ဝတ် 

 ရတနာ သက်ေမွးမ နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်းကိ ုအဆင့်ြမင့်တင်ဖွင့်လှစ်ရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။  ၂၀၂၂ခုှစ်၊   ဩဂုတ်လတွင်   ဖွင့်လှစ်မည့ ်ေကျာက်မျက်ှင့်လက်ဝတ်ရတနာသင်တန်း  အမှတ်စ်  (၄)  သင်တန်း 

 တက်ေရာက်လုိသူများသည် ေနြပည်ေတာ်၊  ေရ ကာပင်  ေကျာက်မျက်ှင့် လက်ဝတ်ရတနာသက်ေမွးမ နည်းပညာသင်တန်း 

 ေကျာင်းသို ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

၃။  ေလ ာက်ထားသူသည်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ)  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ)  အေြခခံပညာအလယ်တန်းဆင့်သင်ယူပီးေြမာက်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ)  (၁-၈-၂၀၂၂) ရက်တွင် အသက်(၂၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င)  သင်တန်းကာလပီးဆုံးသည်အထ ိတက်ေရာက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ)  သင်တန်းကာလအတွင်းအြခားသင်တန်းတက်ေရာက်ေနသူမြဖစ်ေစရ။

၄။  ေလ ာက်ထားသူ၏ ကိုယ်တိုင်ေရးေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ကိုယ်ေရးအချက်အလက ်CV Form တွင် အမည်၊ ိုင်ငံသား 

 စစိစ်ေရးကတ်အမှတ်၊ အဖအမည်၊ အသက်ှင့ေ်မွးသက ရာဇ်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အမတဲမ်းဆက်သွယ်ရန် လပ်ိစာှင့် 

 ဖန်ုးနပံါတ်တိုကိ ုြပည့စ်ုမှံန်ကန်စွာေဖာ်ြပ၍ လက်မှတ်ေရးထိုး ေလ ာက်ထားပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများကိ ု

 ပူးတွဲ၍ ေလ ာက်ထားရမည-်

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 

 (ခ)  ပညာအရည်အချင်းအတွက် အေြခခပံညာအလယ်တန်းအဆင့သ်င်ယမူ ပီးစီးြခင်းလက်မှတ်(သို) ေထာက်ခစံာ

 (ဂ)  (၃)လအတွင်းိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပို အရယ်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

 (ဃ)  အကျင့်စာရိတ  ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း

 (င)  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်မူရင်း

၅။ သင်တန်းကာလမှာ   (၁-၈-၂၀၂၂)မှ   (၃၁-၃-၂၀၂၃)အထိ  (၈)လ  ြဖစ်ပီး ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမည့ ်ဘာသာရပ် 

 သင်တန်းများမှာ

 (က) ေကျာက်စိမ်းအေချာထည်သင်တန်း

  [ေကျာက်ြဖတ်၊ ြဖတ်သား၊ လ ာချပ်၊ အေရာင်တင်၊ ေကျာက်စိမ်းပုတီး၊ ေကျာက်စိမ်းလက်ေကာက်၊

  ပန်းပု(လက်)၊ ပန်းပု(စက်)]

 (ခ)  ေကျာက်မျက်ပန်းချသီင်တန်း

 (ဂ)  ေကျာက်မျက်အေချာထည်သင်တန်း

  (လက်ေသွး၊ စက်ေသွး)

 (ဃ)  လက်ဝတ်ရတနာ(ပန်းထိမ်) သင်တန်း

  (2D, 3D Sketch, 3D CAD/CAM၊ မိုေလာင်းြခင်း၊ ဖေယာင်းမိုပုံေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

  လက်ပန်းထိမ်၊ ေကျာက်တပ်ြခင်း၊ စိန်တပ်ြခင်း (Micro Setting))

၆။  သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တန်းများအား အခမဲ့သင်ကားေနထိုင်ခွင့်ြပမည်။

 (သင့်တင့်ေသာ စားေသာက်စရိတ်ကိ ုစရိတ်မ ေပးအစီအစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည်။)

၇။  ေလ ာက်လ ာများကို ေနြပည်ေတာ်၊ ေရ ကာပင ်ေကျာက်မျက်ှင့်လက်ဝတ်ရတနာ သက်ေမွးမ  နည်းပညာသင်တန်း 

 ေကျာင်းသို စာတိုက်မှြဖစ်ေစ(သိုမဟုတ်)  လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ (၂၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ုံးချနိ်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ 

 ေပးပို ေလ ာက်ထားရမည်။

ေလ ာက်လ ာများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ Viber Phone များသိုလည်း ကိတင်ေပးပိုထားိုင်သည်။

 (၁) ဦးေကျာ်ေရ  (ေကျာင်းအုပ်ကီး) ၀၉- ၄၂၁၇၂၉၂၄၀

 (၂)  ဦးမျိးိုင် (ဒုတိယေကျာင်းအုပ်ကီး) ၀၉- ၄၀၀၀၁၆၇၄၁

 (၃)  ဦးေနလင်း (၀၉-၉၇၀၄၉၅၃၄၈)

  ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းုံး (ရန်ကုန်)

  လူဦးေရကန်သတ်ထားပါသြဖင့ ်ေလ ာက်လ ာ ဦးစွာေရာက်ရှိမ အေပ  ဦးစားေပး အစီအစ်ြဖင့် ေခ ယူေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်သည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား Shwe Kyar Pin Gems & Jewellery Vocational School Shwe Kyar Pin Gems & Jewellery Vocational School 

Facebook pageFacebook page ှင့် http://www.mgjea.orghttp://www.mgjea.org တိုတွင် အချနိ်ှင့် တစ်ေြပးည ီဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြမန်မာေ့ဆးဝါးလပ်ုငန်း၊ ေဆးဝါး 

စက်ုံ (အင်းစိန်)ှင့် ေဆးဝါးစက်ုံ (အင်ေရာင်း)တိုအတွက် ေဆးဝါး 

ကုန်ကမ်းှင့် ထုပ်ပိုးခွံများ၊ စက်ှင့်စက်အရန်ပစ ည်းများအား ရန်ကုန် 

ဆိပ်ကမ်းများမှ သက်ဆုိင်ရာ စက်ံုများသုိ ပုိေဆာင်ရန် ကုန်ေသတ ာတင် 

ယာ်ငှားရမ်းခ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။

၂။  ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုစံမံျား စတင်ေရာင်းချမည့ရ်က် - ၁၁-၇-၂၀၂၂

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၂-၇-၂၀၂၂၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

၃။  တင်ဒါပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစိတ ်အချက်အလက်များကိ ု

ေအာက်ပါဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)

   ုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်   ုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

   ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၆   ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၆)

ရပ်ကွက်၊ ဦးပုညလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉၁၄)၊  (၄၀ေပx ၆၀ေပ)ေြမကွက်အား 
အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ထက်ထက်စိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၀၇၇၁]
ထံမှ ေဒ သီတာထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၉၆၆]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ 
ကန်ကွက်ရန် တစ်စုတံစ်ရာရိှခဲပ့ါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
ပုိင်ဆုိင်ေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားြပသ၍ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၉၆၆]ေဒ သီတာထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၉၆၆]
ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၁၁၅၄ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၁၁၅၄

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ြမယမုံ၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ြမယမုံ၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရးေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၅)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ကီးပွားေရးေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၅)၊ 

အမှတ်-A-22၊ ကမ်းသာယာလမ်း၊ ြမယမုံအိမ်ရာ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ အမှတ်-A-22၊ ကမ်းသာယာလမ်း၊ ြမယမုံအိမ်ရာ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၅ေပx ၅၅ေပ)၊ (၀.၀၅၇)ဧက၊ (၂၄၇၅)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်း(၄၅ေပx ၅၅ေပ)၊ (၀.၀၅၇)ဧက၊ (၂၄၇၅)စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်လိပ်စာပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ေချာအသိ ဲ

ေမာင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၅၆၃၈]ထမှံ ေဒ မျိးြမင့သ်ဇူာ[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၁၆၂၄]

က ဥပေဒှင့်အညီ ဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

အဆိြုပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ဝင်းဦးေကျာ်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၃၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၁၃၅)

အမှတ်(၃၈)၊ ေြမညီ၊ တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၃၈)၊ ေြမညီ၊ တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၂၉၀၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၂၉၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ မဟာသခုလမ်း၊ 

အမှတ် (၃၄၈/က) ၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ဦးအုန်းငိမ်း အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ၌ တည်ေဆာက်ထားသည့် 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိေကာငး် 

အဆုိြပသူ ဦးေရ ကုိေအး [၈/နမန(ုိင်)၁၄၄၉၅၇]၏ ကုိယ်စား ဦးတင်ေအာင်မုိး[၈/နမန 

(ုိင်)၁၂၉၆၁၉]ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ 

စ၍ (၃)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက် အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်မျိးွန်(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၃၁)(၃၀-၈-၂၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၃၃/၃၁)(၃၀-၈-၂၀၁၃)

အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ (၇/အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ (၇/အေရှရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၁၀၃၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ လွင်မာဦး[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၆၂၃၁]ကုိင်ေဆာင် သူ၏ 

တရားဝင် လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ 
ထပူါု(ံ၉)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၃၁)ဟေုခ တွင်ေသာေြမဧရယိာ(အလျား ေပ၄၀x 
အနံ ေပ၆၀)ရှိေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာ 
စီမံခန် ခဲွမ စာရင်းှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနတွင် (၂၁-၉-၁၉၉၃)ရက်စဲွပါ ေြမငှားစာချပ် 
အမှတ်-သကတ/၁(ထူ)/၀၃၉၅/၉၃ ြဖင့ ် ေဒ အန်ေမွလန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၇၉၁၄]
ကိုင်ေဆာင်သူမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး ယင်း 
ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေြမဧရိယာ(အလျား ေပ ၂၀x အနံ 
ေပ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်(၁)လံုးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ အေပါင်အှံအ ပ် 
အရှင်းလုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိ ုပီး စကားကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ တင်တင်ေထွး 
[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၅၀၀၅၅]ကုိင်ေဆာင်သူ ထံမှ အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်(၁)လုံးအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ေဒ တင်တင်ေထွး [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၅၀၀၅၅]ထံသို စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူ မည်သူမဆို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့် ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားများှင့်အတူ 
က ု်ပ်ထံသုိ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှခ့ဲပါက အဆုိပါ အေရာင်း အဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ                       လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                       လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ လွင်မာဦး                        ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)        ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B), D.B.Lေဒ လွင်မာဦး                        ဦးေအာင်ိုင်စိုး(LL.B)        ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B), D.B.L
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၆၂၃၁]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၆၂၃၁]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
                                        (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)   (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)                                        (စ်-၉၈၈၂)(၂၉-၄-၂၀၁၄)   (စ်-၁၄၀၉၂)(၁၆-၁-၂၀၁၈)
                                                           ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈                                                           ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈
                  အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊                   အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
               ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉               ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
အမှတ်(၁၇/ေအ)၊ နဝေဒးအိမ်ရာ(ဘ/ီ၀၀၁)၊ ေယာမင်းကီး 

လမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်ေန LIGHT FACE TRADING CO.,LTD  မှ ပိင်ုဆိင်ု 
ေသာ “M.T-LUCKY BEE”(ON-6768(A))    ဆီတင်ေရယာ်၏ 
Load Line Certificate (Original & Duplicate)   စာရက် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက ေအာက်ပါဖုနး်နံပါတ်သို 
ဆက်သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန-်

LIGHT FACE TRADING CO.,LTD  LIGHT FACE TRADING CO.,LTD  
ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၂၀၄၆၆၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၂၀၄၆၆၃

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသကီး၊ ေြမာငး်ြမ 

မိနယ်၊ ပကိတ်ကီးေကျးရာေန မခင်ေအးပုိ 

[၁၄/မမန(ိုင်)၃၅၇၂၃၉]သည် (၂၀၂၀)

ခုှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်တန်းတွင် (အမခ- 

၁၀၆၄)အြပင်ေြဖြဖင့ေ်အာင်ြမင်ခဲ့ပီး၊ ၎င်း 

၏မဘိအမည်မှန်မှာ ဦးေရ ဝါ(ခ)ဦးေအာင် 

ေဇာ်မိုး [၁၄/မမန(ိုင်)၀၉၂၄၃၅]ှင့် ေဒ  

သန်းသန်း(ခ)ေဒ ပုံပုံ [၁၄/မမန(ိင်ု) ၁၆၄ 

၇၆၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။



ဇူလိုင်   ၈၊    ၂၀၂၂

အမည်မှန်အမည်မှန်
မအူပင်မိနယ်၊  ေြခာက်ရာေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ေရ ြပည်သာေကျးရာေန (ဘ) 
ဦးဝင်းက၏သား ေမာင်ပိုင်ဦး [၁၄/
ဝခမ(ိင်ု)၁၉၉၅၂၈]ကိင်ုေဆာင် သ၏ူ 
အမည်မှန်မှာ    ေမာင်သက်ပိုင်ဦး 
ြဖစ်ပါသည်။         ေမာင်သက်ပိုင်ဦးေမာင်သက်ပိုင်ဦး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၂၉/သုဝဏ )ရပ်ကွက်၊ ြမဝတ်ရည်လမ်းှင့် ေရ ဝါလမ်းေထာင့်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-၂၉/သဝုဏ ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၉၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးေနဝင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၄၃၉၇]၊ ေဒ ယယုဝုင်း 
[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၂၈၄၃]၊ ေဒ မ ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၉၂၅၁]တို(၃)ဦး အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး အမည်ေပါက် 
ဦးေနဝင်း ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက်(၂)ဦးတုိမှ လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ 
ေသာေကာင့ ်က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမိုးမင်းေဆွ ေဒ ခင်မာွယ် ဦးေအာင်မျိးသူ ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ် ဦးမိုးမင်းေဆ ွ ေဒ ခင်မာွယ် ဦးေအာင်မျိးသ ူ ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်
 (LL.B, D.B.L) (LL.B, D.B.L) (LL.B) (LL.B) (LL.B, D.B.L) (LL.B, D.B.L) (LL.B) (LL.B)
 (စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀) (စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ေဒ ေချာူပါဝင်း(LL.B) (စ်-၅၂၅၉၃)ေဒ ေချာူပါဝင်း(LL.B) (စ်-၅၂၅၉၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊  ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊  ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၉၀၁/က)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေဒ နန်းြမွန်(ခ)ေဒ နန်းစိန်လှ အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ သီးပင်၊ စားပင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ အရပ်ရပ် 

စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ လက်ရိှထားကာ တရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ တင်လှ [၁၀/သဖရ(ိင်ု)၀၀၃၃၇၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ေဒ ေမြမတ်မွန် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၆၁၂၄၄]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ  က ု်ပ် 

ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-780041939, 09-773562082h: 09-780041939, 09-773562082

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၃၉၅)ဟု ေခ တွင်ေသာ ဦးကျင်သိန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ အကျယ် 

အဝန်း (အလျား ၄၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ သီးပင်၊စားပင် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျိးသန်တင် 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၄၇၇၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ နန်းေအး [၆/မမန(ိုင်) 

၁၄၁၀၁၄]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

(၆-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာ 

ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ  က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-780041939, 09-773562082h: 09-780041939, 09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် (၆/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၅၇/ခ)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-၅၇/ခ၊ ဇမ သီရိ (၂)
လမ်း၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 
မိနယ်၊ ဦးတင်ေဖ (EG-၀၀၁၉၀၈) 
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)  ဂရန်ေြမကွက ်
အား  အမည်ေပါက်  ဦးတင်ေဖအား 
တရားပိင်ထားကာ ဦးလင်းဇာနည်ထွန်း 
မှ တရားလိြုပလပ်ု၍ သာေကတမိနယ် 
တရားုံး၊ တရားမကီးမ  အမှတ်-၂၂/၂၀၂၂ 
ြဖင့် ပဋိညာ်စာချပ်ပါအတိုင်း ေြမှင့် 
အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို၍ 
မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆို 
ခဲ့ြခင်းအေပ  ချမှတ်သည့် ၁၇-၁-၂၀၂၂ 
ရက်စဲွပါ စရီင်ချက်ဒကီရ၊ီ တရားမဇာရမီ  
အမှတ်-၄/၂၀၂၂၏ (၁၅-၁-၂၀၂၂)ရက်စွဲ 
ပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းတာဝန်ခံ 
မတိ မှန်၊ သာေကတမိနယ်တရားံုး၏ 
(၁၁-၂-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၁၁၇/
ဇာရီ-၄/၂၀၂၂ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ 
ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ 
တရား ံးကိယ်ုစား ဘလီစ် ေဒ မိုးပပမျိး 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၈၈၅၇]မှ ဂရန်မရူင်း၊ 
ဘီလစ်ခန်စာတိုတင်ြပ၍   အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀/၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၄၆/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးစိုးြမင့အ်မည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ေခါင်းရင်းြခမ်း  ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုအရပ်ရပ်စာချပ် 
အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ လက်ရိှထားကာ တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအး [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၂၅ ၉၉၉]၊ ဦးုိင်ေဝမုိး 
[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၅၀၈၅၇]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြဖြဖေကျာ် [၁၃/တကန 
(ုိင်)၁၉၅၀၅၈]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
(၅-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်မာ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B)ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
Ph: 09- 780041939, 09- 773562082Ph: 09- 780041939, 09- 773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ေအာင်ေမတ ာ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၆)၊ ဦးြမင့်ေဆွ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ 
ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ ၂၄၀၀-စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 
ေနအမ်ိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးသူရေဆွ၊ ဦးေဇာ်မုိးေဆွ၊ ဦးေအာင်မုိးေဆွ 
တိုမ ှအေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ 
ကင်းရှင်းပါေကာင်း  ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးမျိးချစ်ကိ+ုေဒ ေမဇင်ကိကုိတုိုမှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးချစ်ကို+ေဒ ေမဇင်ကိုကို ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ဦးမျိးချစ်ကိ+ုေဒ ေမဇင်ကိုကိ ု ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
 ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊  ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၇ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၇ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ ဦးစီးဌာန/လပ်ုငန်းများအတွက်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ုံးသုံး Computer 

များအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင် ့ဝယ်ယူလိုပါသည-်

စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည် မှတ်ချက်စ် တင်ဒါအမှတ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

(၁) DMP/L-164(22-23) Desktop Computer,Laptop Computer ,UPS,External Ks

 Retender Hard Disk & Note Book Computer (21) Items 

၂။ အတ်ိဖွင့်တင်ဒါပုစံမံျားကိ ု ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊  ြမန်မာေ့ရနှံင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ 

လုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ၊ (ဘ  ာေရးဌာန)  ေနြပည်ေတာ်တွင ် လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး   တင်ဒါေကာ်ြငာအား 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုက(်energy.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု(၂၂-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီ(၂၂-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီတွင်  ေနာက်ဆုံးထား၍  ပစ ည်းစီမံဌာန၊ 

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ံုးအမှတ်(၄၄) ေနြပည်ေတာ်သုိ (လကူိယ်ုတိင်ု)(လူကုိယ်တုိင်)လာေရာက်ေပးသွင်းရန် 

ြဖစ်ပါသည်။

 ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 

 ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

ေအာင်ြမင်သူများစာရင်းထုတ်ြပန်ြခင်းေအာင်ြမင်သူများစာရင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေကာ်ြငာစာအမှတ်( ၃ / ၂၀၂၂ ) ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၃ / ၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ဇူလိုင် လ (၇)ရက်၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ဇူလိုင် လ (၇)ရက်
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရိှ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် 
ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊  ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့ ် မ ေလး
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်းတိုမှေခ ယထူားေသာ ဒ-ုဦးစီးမှး(စက်/လ ပ်)
(မိြပ)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)ှင့် လ ပ်စစ်က မ်းကျင်(၂)ရာထူး (၅၅၂)ေနရာ 
ခန်အပ်ခဲ့ရာတွင် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ပျက်ကွက်သူများ၏ေနရာ၌ ဒုတိယ 
အကိမ်ခန်ထားရန ်ေအာင်ြမင်သူများ၏စာရင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံထုတ်ြပန် 
ေကညာလိုက်သည-် 
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
[ဒု-ဦးစီးမှး(စက်/လ ပ်)ရာထူးအတွက်] EP-NPW-089, MDY-64, YGN-256, 
MDY-24, NPW-335, YGN-174, MGY-143, YGN-099, MGY-122,  EC - NPW-046 
[လ ပ်စစ်က မ်းကျင်(၂)ရာထူးအတွက်][လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၂)ရာထူးအတွက]်   EC - NPW-190,MLM-0040,NPW-114
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)၊ မိြပ]လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)၊ မိြပ]
ရာထူးေနရာများရာထူးေနရာများ
EP - NPW-214, NPW-013       Civil – MLM-0062
ရန်ကန်ုလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ(၂) ရာထူး ရန်ကန်ုလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ(၂) ရာထူး 
ေနရာများ]ေနရာများ]
EP - YGN-219 , YGN-191 , YGN-170       
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ(၂)ရာထူး မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်း [အငယ်တန်းအင်ဂျင်နယီာ(၂)ရာထူး 
ေနရာများ]ေနရာများ]
EP - YGN-121 , YGN-169 , MDY-68 , MDY-18      
၂။ ခန်ထားရန်ေအာင်ြမင်သူများသည် သက်ဆုိင်ရာဌာနများြဖစ်ေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ပုိလ တ်ေရးှင့်  ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ်) ဖုန်း-067-3410066 ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား
ြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း(ုံးချပ)် ဖုန်း-067-8104221 ၊ ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး
ေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)  ဖုန်း-01-2314642 ှင့်  မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး 
ေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်) ဖုန်း-02-4073517 သို (၂၅.၇.၂၀၂၂)ရက်ေနထက်မေစာ 
(၂၇.၇.၂၀၂၂)ရက်ေနထက် ေနာက်မကျေစဘဲ လူကိုယ်တိုင်သတင်းပိုရမည်ြဖစ်ပီး 
အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်တာဝန်မထမ်းေဆာင်ိင်ုသမူျား ၊ လာေရာက်သတင်းပုိရန် 
ပျက်ကွက်သူများ၏  ရာထူးေနရာများ၌    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ  ၂၀(င)(၉)အရ 
ဝန်ထမ်းေရးချယ်ခန်ထားေရးတန်းစီဇယားအမှတ်စ်အတိုင်း အစားထိုးြဖည့်စွက ်
ေရးချယ်ခန်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်။ 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးစမွုန် [၈/မကန(ိင်ု)၁၇၈၁၉၀] ကိင်ုေဆာင်သသူည် “ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)

မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပေဒသာ (၇)လမ်း၊ အမှတ်-(၂၅၉/က)၊ ေြမတိုင်း/ေြမကွက်အမှတ-် (သကမ/၈-  လ  င်သာယာ - ၂၅၉/က)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၂၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ “ဦးဆန်းဝင်း [၅/ယမပ(ိုင်)၀၃၀၀၁၄]”ထံမ ှတရားဝင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိသုရိှူပါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့စ်ာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေ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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

အလုံမိနယ်တရားုံးေတာ်အလုံမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂
ေဒ ပိုးေကသာ ှင့် ဦးဝင်းိုင်
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
ရှမ်းြပည်နယ်၊ လား  းမိ၊ အမှတ်(၄) အုဏ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၆)၊ 

ရေဲဘာ်လမ်း၊  အမှတ်(၆/၆)ေန  ဦးဝင်းိင်ု (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူအား သေိစ 
ရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုေဒ ပိုးေကသာက ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ 
တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလုိေကာင်း ေလ ာက်ထား 
စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့် စကားရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံး 
အခွင့်အမိန်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက ်
များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဩဂုတ်လ ၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ 
နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 
ရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲ ့
သည့်ေနတွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 
များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် အမ ှင့် 
စပ်ဆိင်ုေသာ စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ် 
စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်
သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က ထေုချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၇ ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ခတ်ိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအးြမတ်မွန်) (ေအးြမတ်မွန်)
 ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး
 အလုံမိနယ်တရားုံး အလုံမိနယ်တရားုံး

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်တန်ုး 

လမ်းမကီးှင့ ်ကျန်စစ်သားလမ်းေထာင့၊် ဖံွဖိးေအာင်အမ်ိရာဝင်း၊ 

အမှတ်(၇၉)ေန ေဒ ခင်မုိးမုိးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ လူေန 

ရပ်ကွက ်အမှတ်-ဗမာေအး၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄၉)၊ ဧရိယာ ေပ 

(၂၅x၅၀) အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ ၌ ေဆာက်လပ်ုထား 

ေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ မင်းန ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄၉)ဟု ေခ တွင်ေသာ (၈ ၁
၂ )တုိက်၏ ေပ(၂၅x၄၅) အကျယ်ရိှ 

ဒုတိယထပ်တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလံုးကုိ ေဒ ခင်မုိးမုိးေအာင်က ကန်ထုိက်တာ ဦးေအာင်ြမတ ်

သက် (K Group Construction Co.,Ltd)ထံမှ (၃၀-၄-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် 

ှစ်ဦးသေဘာတ ူတိက်ုခန်းအေရာင်း အဝယ်ကတစိာချပ် ချပ်ဆိ၍ု 

တိုက်ခန်းေရာင်းဖိုးေငွ ကျပ်သိန်း (၈၀၀)တိတကုိိ  ေပးေချကာ 

တုိက်ခန်းအား ထုိေနမှာပင် လက်ေရာက်ရယထူားပးီြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒ ခင်မုိးမုိးေအာင်သည် ၎င်းဝယ်ယထူားေသာ  အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းအား ယေနအချနိ်ထိ အြခားမည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ကိုမ  လ ဲေြပာင်းထားြခင်းမရှိေသးေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မိုးမိုးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်မိုးမိုးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးအာကာမျိးထက် LL.B, D.B.Lဦးအာကာမျိးထက ်LL.B, D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၉၁၁၆၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၉၁၁၆၁၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၄၀/၂၄၂)၊ ေြမညီထပ(်ယာ)၊ (တိုက်ကို မျက်ှာမူလ င် ညာဘက်)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၁၃ ေပ ၇ လက်မ x ၅၆ ေပ) ရှိ  ထပ်ခိုးပါတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်ခင်စိုး[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၁၂၂၂]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့် ယင်း 
တိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက 
က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ 

ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန် မိ။ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန် မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၂၈)၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်း 

တိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ  ဦးေအာင်ခင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၁၈၂၇၈]

ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 

တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)

အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ 

ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန် မိ။ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန် မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
သထုံ မိ ၊  နန်းခဲရပ်ကွက်၊  ရှမ်းစုအလယ်တန်းလမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၁၆၅/က)ေန ေဒ ြမင့ြ်မင့ွ်ယ်[၁၀/သထန(ိင်ု) ၁၂၇၀၆၈] 
၏ သမီးြဖစ်သူ မဖိးအိစံ [၁၀/သထန(ုိင်) ၁၇၄၄၇၄] သည်   မိဘှင့်  
ေမာင်ှမများ၏   ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိ ု မနာခဘံ ဲ အကမ်ိကမ်ိ စတ်ိဆင်းရ ဲ
ေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
ှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်
မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုစံမ်းေမးြမန်း 
ြခင်းသည်းခံပါ)

ေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမင့်ြမင့်ွယ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်မိုး(LL.B)၊  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၅၇၀)ဦးေအာင်မိုး(LL.B)၊  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၅၇၀)

အမှတ်(၅၉၃)၊ မေနာသုခ (၁)လမ်း၊ နန်းခဲရပ်ကွက်၊ သထုံမိ။အမှတ်(၅၉၃)၊ မေနာသုခ (၁)လမ်း၊ နန်းခဲရပ်ကွက်၊ သထုံမိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ သဇင် (၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၆၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ) ၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅၆၂)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရှ ိေြမချ 

ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ  မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေစာလွင် (BHO-၀၀၃၁၈၂) [၁၂/ရကန(ုိင်) 

၀၄၈၅၀၆] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ ေဒ ကကသင်းလ  င် [၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၇၇၀၁၈]သည် “ှစ်ဦး 

သေဘာတ ူ အဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင် လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍  အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

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

က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉- ၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉- ၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၀၈၀၂၁

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်ှင်းေဆွ [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၆၆၄၃၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။
‘ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေရ လင်ဗန်း (၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ စံပါယ်(၆)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၃၀၀)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-(၂၃ ေရ လင်ဗန်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၃၀၀)’ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၄၀x၆၀)ေပရိှ အိမ် ခံေြမမှာ က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ခင်ှင်းေဆသွာလ င် ယေနထတိိင်ု တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှေသာ အမ်ိခေံြမြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ခင်ှင်းေဆ ွ
ပိင်ုဆိင်ုေသာ အထက်ပါအမ်ိ ခေံြမှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ခင်ှင်းေဆှွင့ ်၎င်း၏မသိားစဝုင်များ၏ ကိယ်ုကိြုဖစ်ေစ၊ စတ်ိကိြုဖစ်ေစ ထခိိက်ု 
နစ်နာေစရန်ရည်ရယ်၍ မည်သူမ ဟန်တားေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ တစ်စံုတစ်ရာ အေရးဆုိြခင်းများ မြပလုပ်ရန် တားြမစ် 
အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိကုဲသ့ိုြပလပ်ုခဲပ့ါက ြပလပ်ုသအူား ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေ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

“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ “ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေမခလာလမ်း၊ အမှတ်(၈၅၂/ခ)၊ 

(ပထမထပ်)၊ အကျယ်(၁၈'x ၅၄')ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ေရ၊ မီးအစုံအလင်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” 
တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ “ေဒ မီမီဟန်သိန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၀၇၇၀]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစစ်တ်ိတစေ်ဒသကုိ ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဇာြခည်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၃၇၇၁] ကိင်ုေဆာင် 

သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန်  အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေနကာသာယာကန်ုးလမ်းမကီး 
(အေနာ်ရထာအိမ်ရာစီမံကိန်းတုိက်) အခန်းအမှတ်-၀၀၈၊ တုိက်အမှတ်-၇(ေြမညီထပ်)ရိှ 
တိုက်ခန်းသည် ေဒ ချယ်ရီ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၄၉၂၄] အမည်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
လက်ရိှြဖစ်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွထံသို ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် တိက်ုခန်းတန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လိုပါက 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာြခည်ဝင်း (LL.B, LL.M)ေဒ ဇာြခည်ဝင်း (LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၉၁)
အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-အေနာက်ရန်ေြပ၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်အေနာက်ရန်ေြပ၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၂၆/က)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၂၆/က)၊ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမေပ ရှိ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်တို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား မိေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင်အမည်

ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်သည် ့မိခင် ေဒ ခင်ြမ(ကွယ်လွန်)ှင့် ဖခင်ြဖစ်သူအပါအဝင ်ကျန်ေမွးချင်းေမာင်ှမအရင်းများပါကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်
ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့ ်အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒတိုအရ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်း ချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါ
ေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သန်းြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၅၅၁၀]ကိုင် ေဆာင်သူမှ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိး 
ခံစားလျက်ရှိပါေကာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းသာြဖစ်ပါေကာင်း အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ 
ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း၊ ကတြိပေြပာဆိ၍ု ဂရန်မရူင်းစသည်ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမူရင်းတုိြပသကာ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငကွျပ်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ရ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
သက်ဆုိင်ေသာပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို မူရင်းများြပသ၍ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူည ီ
ချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Engလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Eng
  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
  ၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁  ၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ာုလံမ်း၊ ခအံမှတ်(၁၅၊ ၁၅-က) Royal Maung 

Bamar,  Condo Tower (A),  Type(H),  Room (11-H)၊  (၁၁)လ ာ၊  အကျယ်အဝန်း (၁၆၄၅) စတုရန်းေပ၊  Car Parking 

(1)ေနရာစာ ေရ၊ မီးစု ံကွန်ဒိတုိက်ုခန်း (၁) ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ဆ်က်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား (၂၃-၅-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွန်ဒုိမီနီယံ တုိက်ခန်းေရာင်းဝယ်ြခင်း ကတိစာချပ်အရ 

တိက်ုခန်းဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ဝင်းဝင်း ု[၉/အမဇ(ိင်ု)၀၀၂၈၀၉]၊ အမှတ်-၉၆၊ အခန်း(၇+၈) (၅)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ ေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်

သည့်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား 

များှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P, LLB, D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc,PGDL) ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P, LLB, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၁၅)

ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း ၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း ၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊ အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊ အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း (ေတာင်)၊

အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကုန်ေဈးတန်းလမ်း(ေအာက်)၊ 

အမှတ်(၉၆)၊ ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁၂ ေပx၆၀ေပ) ရှိထပ်ခိုးပါတိုက်ခန်းှင့ ်
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အေမွဆက်ခံ
ပိင်ုဆိင်ုကပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ ဦးေမာင်ေမာင် 
မိုးေအာင် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၇၂၈၁]ှင့် ေဒ မ ေအာင် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၄၄၂၃] 
ကိုင်ေဆာင်သူတိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး 
ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊

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



ဇူလိုင်   ၈၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ဘက်တီေအဘယ်(လ်)ေဒ ဘက်တီေအဘယ်(လ်)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

မိသားစုစိတ်ြဖင့် လိုအပ်သည်များကို ကူညီေစာင့ ်

ေရှာက်ေပးခဲ့သည့် မမကီးကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက ်

များစွာ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ေဒါက်တာသန်းထွန်းဦး - ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦးေဒါက်တာသန်းထွန်းဦး - ေဒ ထိုက်ထိုက်ဦး

          သန်းက ယ်ကမ ာကုမ ဏီလီမိတက်          သန်းက ယ်ကမ ာကုမ ဏီလီမိတက်

          (၇၇၇) ေြခတုလက်တုေဆးုံ          (၇၇၇) ေြခတုလက်တုေဆးုံ

ေဒ ြမစိန်ေဒ ြမစိန်
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

 ေနြပည်ေတာ်ေန (ဦးွန်ေမာင်)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးရွဲန်)-ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း၊ ဦးရဲိင်ု-
ေဒ သစ်သစ်ကည်၊ ဦးထန်ဒိတ်လ ံ-ေဒ နီလာတင့်၊ ဦးရင်ေမာင်-ေဒ ရတနာ၊ ဦးေဇာ်မင်း- ေဒ ကည် 
ကည်ဝင်း၊    ဦးလှထွန်းေအာင်-ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းတို၏   ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊    ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ 
ြမစ် သံုးေယာက်တုိ၏ဘွားဘွားကီး ေဒ ြမစိန်သည် ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလဲွ ၁၂:၄၀ နာရီတွင် 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၈-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 
ေနြပည်ေတာ် အမှတ်(၂) တပ်မေတာ်ေဆးု ံ(ခတုင်-၁၀၀၀) ငမ်ိးေအးဇရပ်မှ စစ်သခ   ျိင်းသို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား  အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၈)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၁၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၁၅)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၁၀၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် 
(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေဒ ခင်ရီ [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၂၈၃၈၇]၊ ေဒ ေဌးကည် [၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၁၀၁၀၅]၊ ေဒ ြမြမသိန်း [၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၂၇၃၄၇]၊ ဦးစန်းဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၁၅၈၈၀၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးစန်းဝင်း 
(ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းမင်းသ ူ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၅၀၃၅]ှင့် 
ကျန်အမည်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ရီ၊ ေဒ ေဌးကည်၊ ေဒ ြမ ြမသိန်းတိုမှ ပူးတွဲ၍ 
ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင် 
စာရင်းှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အြပန်အလှန် 
စွန်လ တ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ၁-ထပ်၊ သွပ်မိုး၊  
အုတ်ညပ်၊ အေဆာက်အဦတစ်လုံးရှိပီး ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ခင်ရီ ေနထိုင်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ခင်ရ+ီ ၃ မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
အြပန်အလှန် စွန်လ တ်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဂဠန်ရပ်ကွက်၊ သိပ ံလမ်း၊ အမှတ် 

(၈၉)၊ ၆-လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၃x၅၅)ရှိ တိုက်ခန်း ေြခရင်းြခမ်း 
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေရ၊ မီးအစုံ 
တပ်ဆင်ြပင်ဆင်ထားေသာ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အပါအဝင် 
အားလုံးကိ ုလက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေနသ ူေဒ ခိင်ုမမလင်း[၅/စကန(ိင်ု) 
၀၇၉၄၂၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူကိုေကျာ်ခိုင်ဝင်း [၅/ဆလက 
(ိုင်)၀၆၈၆၂၂]မှ လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လို၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှ ိ
ပါသည်ဟု ဆိုလာသူများ ဤေကာ်ြငာပါ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

ခုိင်လံုေသာမူရင်းစာရက်စာတမ်းများြဖင့် လာေရာက်ြပသကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး(စ်-၇၄၆၇)ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး(စ်-၇၄၆၇)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၁၅၉၃၊ ၀၉-၂၅၄၂၁၄၄၂၉ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၁၅၉၃၊ ၀၉-၂၅၄၂၁၄၄၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)ရိှ 

ေဒ ေနာ်ေဆွခူ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည် 

ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးသန်းထွန်းေအာင် [၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၃၆၀၉] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ 

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 

လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများကိင်ုေဆာင်၍ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးမင်းထွန်းေအာင်ဦးမင်းထွန်းေအာင်

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၈၀၈/၂၁-၅-၂၀၁၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၈၀၈/၂၁-၅-၂၀၁၈)

အမှတ်(၃၅၆)၊ ြမစ်ဝလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၅၆)၊ ြမစ်ဝလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၁၅၁၀၂၇၇၊ ၀၉-၉၇၀၆၄၇၁၇၆ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၂၁၅၁၀၂၇၇၊ ၀၉-၉၇၀၆၄၇၁၇၆

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ဆရာ ဦးြမတ်သွင်(ဝါးခယ်မမိ)ဆရာ ဦးြမတ်သွင(်ဝါးခယ်မမိ)
အ.ထ.က(၁) ေြမာက်ဥက လာပ(ငိမ်း)အ.ထ.က(၁) ေြမာက်ဥက လာပ(ငိမ်း)

ြမန်မာိုင်ငံပညာေရးသုေတသနအဖွဲြမန်မာိုင်ငံပညာေရးသုေတသနအဖွဲ

အ.ထ.က(၂) ဗဟန်း (နန်ယန်) (ငိမ်း)အ.ထ.က(၂) ဗဟန်း (နန်ယန်) (ငိမ်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ဝါးခယ်မမိနယ်၊ မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၉)ေန 

(ဦးကင်စိန်- ေဒ သိန်းတင်) ကင်သိန်းစတိုးတို၏သား၊ (ဦးကည်လင)်- 

ေဒ ကည်ြမင့်၊ (ဗိုလ်ကီးခင်ညိ)-ဆရာမ ေဒ အမာလွင်တို၏ ညီ/ေမာင်၊ 

ဆရာမ ေဒ ခင်မာသွင်၊  (ဦးကည်ထွန်း)-ေဒ ကျင်ေထွး၊  (ေဒါက်တာ 

ကည်ရ င်)-ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုးတို၏အစ်ကို၊   တူ/တူမ ၁၂ ေယာက်၊   ေြမး 

၁၇ ေယာက်တို၏အဘိုးသည ်၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၄ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်ရိှသွားပါသြဖင့ ်၈-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) မွန်းတည့် 

၁၂နာရတွီင် ဝါးခယ်မေြမသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာဦးေကျာ်ေဒါက်တာဦးေကျာ်
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

 မိုးကုတ်မိ၊  ေဈးေဟာင်းရပ်ေန  (ဦးရီ-ေဒ ရီလွမ့်)တို၏သား၊  ရန်ကုန်မိ၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊  သိမ်ြဖလမ်း၊  အမှတ်(၅၇/၅၉)၊  ေြမညီထပ်ေန  ေဒါက်တာ 
ေဒ ကည်ကည်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာဦးေအာင်ေကျာ်ွန်- ေဒ သ ာထွန်း 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်မင်းသန်ေကျာ်၊ မထက်အိ ာေကျာ်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ေဒါက်တာ ဦးေကျာ်သည ်၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ 
နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ုယင်းေန  
တွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ြမစိန်ေဒ ြမစိန်
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

 သငူယ်ချင်း ဒဗုိလ်ုမှးကီး ရဲိင်ု(ငမ်ိး)၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး 
ေဒ ြမစိန်  အသက်(၈၉)ှစ်သည်  ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန )  မွန်းလွဲ 
၁၂:၄၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါ သြဖင့်  
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                       

ေတဇ(၉) သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများေတဇ(၉) သူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊   ဇမ သီရိမိ၊   ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၂၈)၊ ဧရိယာ (၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးဟန်ဝင်းထွန်း (ဘ) 

ဦးဟန်တင် [၈/ပတန(ိင်ု)၀၉၆၇၂၉]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်သ ူ

ကိုယ်စား ဦးေကျာ်ေဌးေအာင ် (ဘ) ဦးေလးေမာင ် [၈/ပခက(ိုင်)၁၂၆၇၄၂]မှ ယာယီ 

ေြမေပးစလစ်၊ ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်၊ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊  ၎င်းေြမကွက်ကိုချထားေပးသည်မှာ 

မှန်ကန်ေကာင်း  အသိသက်ေသ (၃)ဦးှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ 

ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထား 

လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 

တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှ ိ

သည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ  ေြမေပးမိန်  

ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

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

ဦးသန်းေအး (ခ) ေစာပိန်းဝှါဦးသန်းေအး (ခ) ေစာပိန်းဝှါ
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

ေရ ေလာင်းမိေန (ဦေအာ်က-ဲေဒ သန်ိးခင်)တို၏ေြမး၊ ရန်ကုန်မိ၊ လသာ 

မိနယ်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၆၆)ေန (ဦးစစ်ကျင-်ေဒ ကျင်စိန်)တို၏သားေထွး၊ 

ပုသိမ်မိေန (ဦးေပက န်-ေဒ ေငအွင်း)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒ ကည်ကည်ြမင့-်

ဦးချစ်မင်း)တို၏ေမာင်၊ မကာအိုမိေန ေစာေြမာင်ဝှာ-ေဒ ေမပန်းတို၏ညီ၊ 

ေဒ ကည်ေအာင်-(ဦးေကျာ်ြမင့)်၊ (ေဒ တင်ကည်)၊ (ေဒ ဝင်းဝင်းကည်-ဦးေအာင် 

စိုးိုင်)၊ ေဒ ေဝေဝလွင်-(ဦးမိုင်းတူး)တို၏ေမာင်၊ ေဒ တင်တင်စန်း၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊  မေမသူေအး၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ တူ/တူမ ၁၅ ေယာက်တို၏ 

ဦးေလး၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးသန်းေအးသည် ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) 

နံနက် ၉:၅၇ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၀-

၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ် 

ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးရဲိုင်ဝင်း(ခ)ဦးတင်မိုးေအာင် ဦးရဲိုင်ဝင်း(ခ)ဦးတင်မိုးေအာင ်
 အသက် (၅၂) ှစ်  အသက် (၅၂) ှစ် 

 ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၃၈) ပထမထပ်၊ ၁၄၇လမ်း၊ တာေမွမိနယ်ေန(ဦးေမာင် 

ေမာင်ဝင်း)-ေဒ စန်းြမင့်တို၏သား၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ၊ ရှမ်းပွဲရပ်ေန(ဦးေအာင်ကီး)- 

(ေဒ ခင်မာက)တုိ၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေအာင်မျိးသန်း-ေဒ မုိးမုိးခုိင် 

တို၏ ေမာင်၊ စင်ကာပူိင်ုငေံန(ဦးညညီဝီင်း)-ေဒ သတီာေအးတို၏ည၊ီ အမှတ်(၃၈)  

တတယိထပ်၊ ၁၄၇ လမ်းေန ေဒ ခက်မိုးမိုးေအာင်၏ ခင်ပွန်း၊ မရ န်းလက်ဝင်း( ေခတ - 

စင်ကာပူ)၏ဖခင် ဦးရဲုိင်ဝင်း(ခ)ဦးတင်မုိးေအာင်သည် ၇-၇-၂၀၂၂ နံနက်(၁)နာရီ 

တင်ွ ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၇-၇-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ 

၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူ 

အားရည်စူး၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂(ဗုဒ ဟူးေန) နံနက် ၇ နာရမှီ ၉ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ် 

သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ မဂ  လာဒီပရပ်ကွက်၊ ေရ လ(ီ၂)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၆/မိမရပ)်၊ ေြမကွက်အမှတ ် (ပ-၂၀၄၁၄)၊ အလျား(၆၀)ေပx အနံ(၈၀)ေပ၊ ဧရိယာ 
(၀.၁၁၀)ဧက အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်မှရရှိလာမည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို မူလအမည်ေပါက် ဦးရဲေနာင်[၇/ညလပ(ိုင်)၀၈၇၄၅၂]ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားသည့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရိှသူ ဦးေအးမင်းခန်ထွန်း[၅/စကန(ုိင်)၂၃၁၇၆၁]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ဆ ရိှပါသြဖင့ ်ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)  စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို  လိပ်မူ၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၇၃)
အမှတ်(၅/၉-ခ)၊ ေကျာ်ညေီနာင်ရပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိ။ ၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉-၄၃၀၂၀၂၄၆အမှတ်(၅/၉-ခ)၊ ေကျာ်ညီေနာင်ရပ်ကွက်၊ ပျး်မနားမိ။ ၀၉-၄၀၀၀၉၆၅၆၃၊ ၀၉-၄၃၀၂၀၂၄၆

ဦးခင်ေမာင်ေငွဦးခင်ေမာင်ေငွ
ဘူမိေဗဒအရာရိှ(ငိမ်း)၊ ဘူဗိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၊ ဘူမိေဗဒအရာရိှ(ငိမ်း)၊ ဘူဗိေဗဒေလ့လာေရးှင့်ဓာတ်သတ ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတ တွင်းဝန်ကီးဌာနသတ တွင်းဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ဖိုးေခါင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄၄/၁)ေန (ဦးေငွ ေဘာ-ေဒ တင်လှ)တုိ၏သားကီး၊ (ေဒ ုသ်)၊ ေဒ ြမြမေအး 
တို၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ေငဦွး (Director, Norstar Crew Management Co.,Ltd)- 
ေဒ ခုိင်သက်စုိး၊ ဦးေအာင်ေငွလတ် [Project Manager, Guthire Engineering  (S) 
Pte Ltd., Singapore]-ေဒ ေသာင်းေသာင်းွယ်၊ ဦးထွန်းဇမံင်း- ေဒ ဥမ ာေင(ွU.K)၊ 
ဦးေအာင်ေငွေထွး (Second Officer, Norstar Crew Management Co,Ltd)- 
ေဒ အသိ ာေဇာ်၊ ဦးသန်စင်ထူး (DGM, Myanmar Industrial Port)-ေဒ ယ်ေမပုိး 
(GM, Max Myanmar Co.,Ltd)၊ ဦးြမတ်သူေအာင် (Third Officer, Norstar Crew 
Management Co.,Ltd)တို၏ဖခင်၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးခင်ေမာင်ေင ွ
သည်  ၅-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇:၁၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 
ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၁-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) နနံက် ၇ နာရမှီ 
၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက် 
ပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးရိှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၅)၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၀၃)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (အလျား ၄၀ ေပ x အန ံ၆၀ ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးစအံန်ုး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၆၃၉၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်းအဝယ်ကတိ စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ဦးေကျာ်စိုးေအာင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၃၉၃၂၂]မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို 
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တို 
ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L, Ph-09-954280932 LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ WIPO(Switzerland) အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ WIPO(Switzerland)
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ph:09-420080932,09-977402677 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ ph:09-420080932,09-977402677

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀က+ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၀)၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၀က+ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၀၀)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျယ်အဝန်း (၂၅ ေပ x ၅၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ထိုေြမေပ ရှိ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ အမှတ်(၈၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ထိုေြမေပ ရှိ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ အမှတ်(၈၈)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ေြမှင့်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်ကာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးေမာင်ပု[၁၂/လမန(ုိင်)၀၈၅၃၄၅]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စုေအးေအးလ  င်[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၅၃၇၁] ှင့် 
ဦးဆန်းဦး[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၅၃၇၂]တိုက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ 
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကို  ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  -  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  -  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရီလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန) ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရီလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)
 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)
 Zaluckpwint Real Estate & Law Firm  Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013@gmail.com2013@gmail.com
 စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။Ph-09-5018076 စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။Ph-09-5018076
 အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင် ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင ်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ Blossom  Garden Condo ခံအမှတ်(၃၀)၊ အခန်းအမှတ်-2(A)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အကျယ်- (1479)  စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိမုနီယီမ်တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ တပ်ဆင်ပါရိှေသာပစ ည်းများ၊ လ ပ်စစ်မတီာ၊ 
ေရေမာ်တာအပါအဝင်၊  အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုထတ်ုေဖာ်ဝန်ခ ံ
ကတိြပပီး ေဒ တင်လ  င် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၇၉၃၁]မှ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သိဂ   ဝင်း 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၂၉၀၈]မှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်သ ူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် (LL.B, D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် (LL.B,D.B.L) ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ်(LL.B, D.B.L,D.I.L) ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်(LL.B,D.B.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)
အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅အင်းစိန်စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒ ြမြမဝင်း(နီနီ)ေဒ ြမြမဝင်း(နီနီ)
ဘတ်ဂျက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာဘတ်ဂျက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာ

ဘ  ာထိန်း  (ဦးေနာ ြမန်မာှစ်ြခင်း အသင်းေတာ်)ဘ  ာထိန်း  (ဦးေနာ ြမန်မာှစ်ြခင်း အသင်းေတာ်)

အသက် (၈၂)ှစ်အသက် (၈၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၁၁/၄)၊  (၂၄)လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လသာ 

မိနယ်ှင့် ခံအမှတ်(၃)၊ စမ်းေချာင်းေကျာင်းတုိက်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 
(၈)မိင်ု၊  ြပည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန (ဦးသန်းေမာင်-ေဒ စိုး)
တို၏သမီးကီး၊ (ဦးဘိုးေအာင်-ေဒ ကင်)တို၏သမီးေခ းမ၊ (ဦးခင် 
ေမာင်ရင်)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ အေမရကိန်ိင်ုငေံန  ဦးသာဒင်၏ 
ညီမ၊  ေဒ လှလှဝင်း-ေဒါက်တာသန်းေဆွ (သေြပေဆးခန်း၊ 
လပွတ ာမိ)၊  (ဦးြမင့်ေရ )-ေဒ တင်မာေဝ၊  ေဒ သန်းသန်းဝင်း-
(ဦးစံထွန်း)တို၏အစ်မကီး၊ ေဒ ြမစ ာရင်-ဦးြမင့်ခိုင်ဦး၊ ဦးသူရိန် 
ခင်ေမာင်ရင် (2/O-Chellship)-ေဒ ဆုသွယ်ဦးတုိ၏မိခင်၊ မဆုပန်ခုိင် 
(ေခတ -တိုကျိ)၊ မှင်းခိုင်ထက်၊ မအိကယ်စင်သူရိန် (ILBC)၊  
ေမာင်အာကာသူရိန် (MELC)တို၏အဘွား၊ တူ/တူမ ေြခာက် 
ေယာက်တို၏အေဒ  ေဒ ြမြမဝင်းသည ်၇-၇-၂၀၂၂ ရက် နံနက် 
၃:၄၀ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ ဘုန်းေတာ်ဝင်စားသွားပါသြဖင့ ်
၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန် 
ဂိုဏ်းေပါင်းစုံ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဈာပနဝတ်ြပကိုးကွယ်ပီး ဂူသွင်း 
သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

ကမ ာ့အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖိုကမ ာ့အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စိုအိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို



ဇူလိုင်    ၈၊   ၂၀၂၂

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ 

ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၇

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်  အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

များအတွင်း  ေရာက်ရိှေနသည့ ်  CDM ဝန်ထမ်းများ၊  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များှင့ ်လငူယ်လရူယ်များအား  နယ်စပ်ကိဆိေုရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ 

တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွစခန်းအသီးသီးသို  ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သူ

များကုိ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမ်းစွာ 

ေနထိင်ုိင်ုေရး  အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီ သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွက အသေိပးထတ်ုြပန်ထားေကာင်း   သရိှိ 

ရသည်။  ေကညာချက်အြပည့်အစုံမှာ -    စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၂၁

မန်ယူအသင်းကေခ ယူဖို 

ပစ်မှတ်ထားေနတဲ့ ဖရန်ကီဒီေဂျာင်

ကို ေရာင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို 

ဘာစီလိုနာအသင်း ေြပာကား

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာ 

ထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါ

လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း

များ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်

အေရးယူ

တမူးြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၏ ေြဖကားချက်

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမဟာသေရစည်သူမင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင ် ေြပာကားခဲ့သည့်

မိန်ခွန်းမှေကာက်ုတ်ချက)်                                                  ၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုိုင်ငံဟာ  တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်း    ၁၀၀  ေကျာ်   စုစည်းေနထိုင်တဲ့ 

ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်မ မပိကွဲေရး၊    အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးဆိုတဲ့   ဒိုတာဝန် 

အေရးသံုးပါးဟာ တုိတပ်မေတာ်သားေတွ အမဲတမ်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ရမယ့ ်အမျိးသားေရးတာဝန်ပ ဲ ြဖစ်တယ်။ အမျိးသားေရးဆိတုာ တစ်မျိးသားလုံးရဲ 

အကျိးစီးပွားနဲ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာ 

တိုကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ြခင်းကိ ုဆိလုိတုယ်။  ိင်ုငေံတာ်မှာ မည်သည့်ိင်ုငေံရးစနစ်၊ 

မည်သည့်အစုိးရ  ဦးေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ  တပ်မေတာ်အေနနဲ  တစ်မျိးသားလုံးနဲ 

သက်ဆိုင်တဲ့အမျိးသားေရးမူဝါဒြဖစ်တဲ့  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို  ဆက်လက်     

ထိန်းသိမ်းသွားရမှာြဖစ်တယ်။  တပ်မေတာ်ရဲ  အမျိးသားိုင်ငံေရးကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာမှာ ြပည်သြူပည်သားများနဲအတူ လက်တဲွညညီ ီအစွမ်းကန်ုေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

MNL ပိင်ပွဲတွင ်ရတနာပုံကို ရန်ကုန်အသင်း အိုင်ယူ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၇

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲ   ပွဲစ်(၂) 

ေနာက်ဆုံးေနကို ဇူလိုင်  ၇ ရက်က သုဝဏ ကွင်း၌ 

ဆက်လက်ကျင်းပရာ ရန်ကုန်အသင်းက  ရတနာပုံ 

အသင်းကို ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။

အဖွင့်ပဲွတွင် ိင်ုပဲွကိယ်ုစရီထားသည့်အြပင် MNL 

စတင်ကတည်းက အဓိကပိင်ဘက်များြဖစ်ခဲ့သည့် 

ရတနာပုအံသင်းှင့် ရန်ကုန်အသင်းတုိ၏ ထပ်ိတိက်ု 

ေတွဆုမံ မှာ အကတ်ိအနယ်ရိှခဲ့ပီး ရန်ကန်ုအသင်းက 

ိင်ုပဲွရယူုိင်ခ့ဲသည်။  ရန်ကုန်အသင်းသည် ှစ်ပဲွဆက် 

အိုင်ရခဲ့သည့်အြပင်  ေပးဂိုးလည်းမရှိေသးသည့် 

အတွက် ေကျနပ်စရာြဖစ်ခဲ့သည်။

ရန်ကန်ုယူိက်ုတက်အသင်း၏ ပဲွထွက်လစူာရင်း 

တွင် ဘုန်းသစ ာမင်း (ဂိုး)၊ ေကျာ်မင်းဦး၊ ေဒးဗစ်ထန်၊ 

ထက်ဖိးေဝ၊ ဇာနည်ထက်၊  မင်းေကျာ်ခန်၊ ရန်ပိင်ုစိုး၊ 

ဟိန်းေဇယျာလင်း၊ ရန်ေကျာ်စိုး၊   ရန်ိုင်ဦး၊ သီဟ 

ထက်ေအာင်တို     စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရတနာပုံှင့် ရတနာပုံှင့် 

ရန်ကုန်အသင်းတိုရန်ကုန်အသင်းတို

ယှ်ပိင်ယှ်ပိင်

ကစားကစ်။ကစားကစ်။

ရန်ကုန်      ဇူလိုင်      ၇

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိသည် ့၂၀၂၂ အာဆီယံ 

ယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွ ဲ  အုပ်စု(က)  စတုတ ေနကို  ဇူလိုင်          

၈ ရက်တွင်     ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး    ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ေရး အေရးပါသည့်ပဲွအြဖစ် ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ် 

အသင်း ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

အုပ်စု (က) စတုတ ေနအြဖစ်  ယေန  ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်၊ ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် 

ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် ထိုင်းှင့် ဘူိုင်း၊ ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ည 

၇ နာရီခွဲတွင်  အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားှင့်  ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ဇလူိင်ု ၆ ရက်ပဲွစ်များအပီးတွင် 

ဗီယက်နမ်ှင့်                     စာမျက်ှာ ၂၂ ေကာ်လံ  ၁ သို 

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲ 

ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ေရး အေရးပါသည့်ပွဲအြဖစ်

ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ် ယေနကစားမည်


