
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၁၂      ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,      9     July    2022          ၁၀၇၉၁

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

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ထူးခ န်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ထိုင်းိုင်ငံမ ှစင်ကာပူိုင်ငံသို 

ေလ့လာေရးခရီး ဆက်လက်သွားေရာက်

လူအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏

မူဝါဒများကိ ု

ေကာင်စီကိုယ်တိုင ်

လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၃၃ 

ရာခိုင် န်းရှိ

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

စာမျက်ှာ » ၅ စာမျက်ှာ » ၇ စာမျက်ှာ » ၁၂

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများ 

ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ မဟာမဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၈

၂၀၂၂ ခုှစ်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ 

ေရ၊ ေလ)မိသားစုများ   ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းပွဲ   မဟာမဂ  လာအခမ်းအနားကို   ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း) 

အေနာ်ရထာခန်းမ၌   ကျင်းပရာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး 

ေဒ ကကလှတို   တက်ေရာက်ကည်ညိ၍ 

ဝါဆုိသက  န်း၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့် ေနဆွမ်းတုိကုိ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲဥက      မ ေလးမိ   ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်

ပဓာနနာယက  အဘိဓဇမဟာရ  ဂု ု အဘိဓဇအဂ  

မဟာသဒ မ ေဇာတိက   ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာ 

ဘိဝံသ  အမှးြပေသာ    ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် 

ေဂါပကအဖွဲ၏   ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်ကီးများ 

အပါအဝင် ပင့်ဖိတ်ထားသည့် ဆရာေတာ်ကီး ၂၇ ပါး 

က ေရာက်ချးီြမင့်ေတာ်မူကပီး    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ှင့်ဇနီးတိုှင့်အတူ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက        ဒုတိယတပ်မေတာ်          

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်     ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့ ် ဇနီး 

ေဒ သန်းသန်းွယ်၊   ေကာင်စီဝင်များှင့ ် ဇနီးများ၊

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှတုိ ုိင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယကအဖဲွဥက    မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိက်ု ပဓာနနာယက အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ုအဘဓိဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတကိ ေဒါက်တာဘဒ  ကမုာရာ 

ဘိဝံသထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ဖတ်စရာယေန



       

ဇူလိုင်  ၉၊   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

ြပည်သမူျားသည် နစိ ဓဝူ ဗာဟရီကစိ များကသည်။ ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေရး၊ 

တိုးတက်ကီးပွားေရး၊ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက ်ေနစ်လ ပ်ရှားုန်းကန ်လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရက်ေနကသည်။ တစ်ေနတာ ပင်ပန်းွမ်းနယ်သမ ကိ ုအားလပ်ချနိ်တွင် 

တစ်နည်းတစ်ဖုံြဖင့ ်  အပန်းေြဖကသည်။  ပင်ပန်းွမ်းနယ်သမ ကို  ြပန်လည် 

လန်းဆန်းရ င်လန်းလာေအာင် ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ကရသည်။

ြပည်သမူျား ပင်ပန်းွမ်းနယ်သမ ကိ ုလန်းဆန်းရ င်လန်းတက်က လာေအာင် 

ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ေပးကသမူျားအနက် အဓကိေဆာင်က်းေပးေနကသမူျားမှာ 

အုပညာရှင်များြဖစ်သည်။ အုပညာရှင်အမျိးမျိးရှိသည့်အနက ်သဘင်၊ ဂီတ၊ 

ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များသည ် ြပည်သူများ၊ ပရိသတ်များ၏ စိတ်ှလုံးဘဝင်ကိ ု

ဆွဲငင်ယူေဆာင်ဖမ်းစားိုင်သည့် ပါရမီှင့်ြပည့်စုံကသူများြဖစ်သည်။ အဆိုပါ 

အုပညာရှင်များသည် ြပည်သူများကို ထာဝစ်အလုပ်အေက းြပလျက်ရှိပီး 

ြပည်သူများကလည်း တစ်ခဲနက်ေထာက်ခံအားေပးမ ြဖင့ ်ဘဝရှင်သန်ရပ်တည ်

လ ပ်ရှား လပ်ုကိင်ုေနကသည်။ ြပည်သှူင့အ်ပုညာရှင်ကိ ုခဲွြခား၍မရဘ ဲအပုညာ 

သည် ြပည်သူအတွက်၊ ြပည်သူသည် အုပညာအတွက် အြပန်အလှန် ေကျးဇူးြပ 

လျက်ရှိသည်။

အုပညာရှင်များသည ်လူသားများ၏ စိတ်ခံစားမ ၊ စိတ်ေကျနပ်မ အတွက် 

အေကာင်းဆုံးြဖည့်ဆည်းေပးေနသူများြဖစ်၍ အုပညာသည် ညစ်ွမ်းမ မရှိဘဲ 

ြဖစင်မွန်ြမတ်လှသည်။ အုပညာရှင်များသည ်အားလုံးအေပ တွင် တစ်တန်း 

တစ်စားတည်းထားကသူများြဖစ်၍ ပုဂ ိလ်စွဲ၊ ဝါဒစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွ ဲ အစွဲအလမ်း 

ရိှကသမူျား မဟတ်ုေပ။ ချစ်သ၊ူ မန်ုးသ၊ူ မတ်ိေဆ၊ွ ရန်သ၊ူ နမိ့သ်၊ူ ြမင့သ် ူမခဲွြခားဘ ဲ

လူသားအားလုံး စိတ်ှလုံးချမ်းေြမ့ေစေရးအတွက ်ြဖည့်ဆည်းေပးေနကသူများ 

ြဖစ်ရာ ြပည်သူအားလုံး၏ ချစ်ခင်ေလးစားြခင်းကိ ုခံယူကသူများြဖစ်သည်။

ထိုသို  သမိုင်းေကာင်းအစ်အလာေကာင်းများြဖင့ ် ြဖတ်သန်းလာခဲ့ေသာ 

အပုညာသည်များ၊ လင်းလက်ေတာက်ေြပာင်အမ မ်းတင်အပ်ေသာ ဂဏ်ုြဒပ်များ 

ြဖင့် ေဆာင်က်းေပးလာခဲ့ကေသာ အုပညာရှင်များ၏ ြဖစင်ေသာအုပညာ 

ေလာက ညစ်ွမ်းေအာင် ြပလုပ်မ များရှိလာခဲ့သည်။ ပီးခဲ့သည့်ှစ်ကာလများ 

အတွင်း အုပညာေလာကအတွင်း၌ ိုင်ငံေရးအေရာင်အေသွးများ စွဲကပ်လာခဲ့ 

သည်။ ပုဂ ိလ်စဲွ၊ ဝါဒစဲွများ ဖံုးလ မ်းလာခ့ဲပီး ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး ချစ်ြမတ်ုိးေသာ 

အပုညာရှင်အချိမှာ ိင်ုငေံရးေလာကအတွင်းသို သက်ဆင်းသွားခဲသ့ည်။ အေသွး 

အေရာင်စံုေသာ ြပည်သူများအားေကျာခုိင်း၍ အေသွးအေရာင်ခဲွြခား ုိင်ငံေရးသမား 

များအြဖစ် ရပ်တည်သွားခဲ့ကသည်မှာ စတ်ိမေကာင်းဖွယ်ရာြဖစ်သည်။ ပိ၍ုဆိုးရား 

သည်မှာ အုပညာကို ိုင်ငံေရးတွင် အသုံးချခံလိုက်ရြခင်းြဖစ်သည်။ ြပည်သူ 

အားလုံးအေပ တွင် တစ်တန်းတစ်စားတည်းထားေသာ အုပညာရှင်များအား 

ခဲွြခားဆက်ဆြံခင်းကိ ုခံကရသည်။ ငါတိုကိ ုမေထာက်ခသံ ူအပုညာရှင်များအား 

ဖယ်က်က၊ ေရှာင်ရှားက၊ တိက်ုခိက်ုကဟ ုြပလပ်ုကပီး ြဖစင်သည့အ်ပုညာ 

ရှင်များ ရပ်တည်၍မရေအာင ်ြပလုပ်လာကသည်။

ထိုသို အုပညာေလာက ခက်ခဲကျပ်တည်းေနချနိ်တွင် အုပညာေလာက 

ြပန်လည်ရှင်သန်လာေအာင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက အားေပးြဖည့်ဆည်း  ကူညီ 

ေထာက်ပံ့မ များ ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။ ပိကွဲလုနီးပါးြဖစ်ေနသည့ ်အုပညာ 

ေလာကကုိ ြပန်လည်ရှင်သန်လာေစရန်၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် စိတ်မွန်းကျပ် 

ေနသည့ ်ြပည်သမူျားအား စတ်ိလက်ေပျာ်ရ င် အပန်းေြပေစရန်ှင့ ်ြပည်သမူျားအား 

အုပညာြဖင့် ြပန်လည်ြဖည့်ဆညး်ေပးုိင်ရန ်ုပ်သံလိုင်းများှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ

များေပ မှတစ်ဆင့် ုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတပေဒသာကပွဲကီးကိ ု မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင ်

ကျင်းပေပးေတာ့မည်ြဖစ်သည်။  အုပညာေလာကသားများလည်း  ြပန်လည် 

အသက်ဝင်ပီး ြပည်သူများလည်း အပန်းေြပခံစားကည့်  ေသာတဆင်ုိင်ေတာ့ 

မည်ြဖစ်သည်။

အုပညာရှင်များအား   ပါရမီရှင်များအြဖစ ် ဂုဏ်ြပသတ်မှတ်ထားသလိ ု

ဟာသပညာရှင်များကိုလည်း အသိအမှတ်ြပေလးစားလျက်ရှိသည်။ အုပညာ 

ှင့်ြပည်သူသည ်ခွဲြခား၍ရမည်မဟုတ်သည့်အတွက ်အုပညာြဖင့ ် ြပည်သူကိ ု

အလုပ်အေက းြပပီး တိုင်းြပည်ကို အကျိးြပကရမည်ြဖစ်သည်။ အုပညာ 

စွမ်းပကားြဖင့ ်ြပည်သမူျား၏ဘဝ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် အေထာက်အပံ ့

ြပေရး၊ အုပညာြဖင့ ်တိုင်းြပည်အကျိးကိ ုသယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ိုင်ေရး စည်းုံး 

စွမ်းေဆာင် ြပလပ်ုကရမည်ြဖစ်သည်။ အပုညာြဖင့ ်လက်ရိှဘဝကိ ုထင်ဟပ်ပီး 

ေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ်ခရီးကို ြဖတ်သန်းိုင်ရန်အတွက် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ပ်ုရှင်၊ သဘင်၊ ဂတီ စသည့အ်ပုညာေလာကသည် တိင်ုးြပည်ှင့ ်

ြပည်သူအတွက ်အေရးပါေသာက  တစ်ခုြဖစ်၍ အုပညာေလာက ြပန်လည် 

ရှင်သန်လာေအာင်၊ အုပညာြဖင့် ုိင်ငံေတာ်တစ်ခုလံုး၊ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး တစ်ေြပးည ီ

အလုပ်အေက းြပိုင်ေအာင ်ြပည်သူအားလုံး ုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတအုပညာရပ ်

များကို တစ်ခဲနက်အားေပးကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။      ။

စိတ်ှလုံးရ င်လန်းချမ်းေြမ့ေရး 

တစ်ခဲနက်ပါဝင်အားေပး

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၈ - ၇ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၆၀.၈

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၈.၁

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၁.၆

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၂၃

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၈၇၀.၇

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၈၈

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၃၅၃

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၇.၈၉

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၂၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၈

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၄၀၀ ၇၇ ၅၆၉,၈၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၃,၀၈၄ ၈,၁၇၂,၆၀၀

MCB ၇,၃၀၀ ၇,၁၀၀ ၃ ၂၁,၇၀၀

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁ ၁၇,၅၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၅၁၁ ၁,၂၇၇,၅၀၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၆၈ ၃၃၃,၂၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၈

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရ  သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာနက 

ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ၁၃၈၄(၂၀၂၂)ခုှစ်

အစိုးရနကိာယ်စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းကိ ု

၁၃၈၄ (၂၀၂၂)ခုှစ် အစိုးရနိကာယ်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း

ထုတ်ြပန်မည့် ေနရက် ေကညာြခင်း

၁၃၈၄ ခှုစ်  ဝါဆိလုဆန်း ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခှုစ်  ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်(တနလ  ာေန) နနံက် 

၆ နာရတွီင်  ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယက 

အဖဲွ  website www.mahana.org.mm၊ 

သာသနာေရးှင့်   ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန  website www.mora.gov.mm၊ 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန website www.

dra.gov.mm တိုမှ  ထုတ်ြပန်ေကညာ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     သာသနာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ   သိရသည်။    

                သတင်းစ်

 ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများကုိ အစမ်းခန်ကာလ 

( ၁ ) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန်ထားလိုက်သည-်

 အမည် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး

  ရာထူး၊ ဌာန 

 (၁)  ေဒါက်တာ ေယာဟန်ထွန်း  ပါေမာက ချပ် 

   ကေလးတက သိုလ်

    အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

  (၂)  ပါေမာက  ေဒါက်တာေဌးေဌးတင ် ပါေမာက ချပ်

   ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်) 

   ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

  (၃)  ဦးထွန်းြမင့်ဦး  န်ကားေရးမှးချပ ်

   အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

   အားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်း



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

နိင်ုငတံော်စမီအံပ်ုချုပ်တေးတောင်စဦေ္ကဋ္ဌ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိလ်ုချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်၊ ဇနီး တေါ်ကေူကေူလှနှင့ ်အခမ်းအနားေေ်တောေ်လာကေသမူျားေ  နိင်ုငတံော်သဃံမဟာနာယေ 
အဖွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ မန္တတလးမမို့ ဗန်းတမာ်တေျာင်းေိုေ် ပဓာနနာယေ အဘိဓဇမဟာေဋ္ဌဂုရု အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသေ္ဓမ္မတဇာေိေ တေါေ်ောဘေ္ဒန္တေုမာောဘိဝံသထံမှ ေိုးပါးသီလခံယူတောေ်ေည်ကေစဉ်။

k တေှ့ဖုံးမှ

ကောင်စအီတွင်းကေးမှူးနှင့ ်ဇနီး၊ တဲွဖေ် 

အတွင်းကေးမှူးနှင့်ဇနီး၊   ပြည်ကောင်စု 

ဝန်ကေီးများနှင့ ်  ဇနီးများ၊   ောေွယ်ကေး 

ဦးစီးချုြ်ရုံးမှ တြ်မကတာ်အောေိှကေီးများ 

နှင့ဇ်နီးများ၊ တာဝန်ေိှသမူျား တေ်ကောေ် 

ကေသည်။

ဦးစွာ    နိုင်ငံကတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ကေး

ကောင်စဦေ္ကဋ္ဌ တြ်မကတာ်ောေွယ်ကေး 

ဦးစီးချုြ်နှင့ဇ်နီးတိုေ့ အကနာ်ေောခန်းမ 

အတွင်းေှိ        ဗုဒ္ဓရုြ်ြွားကတာ်ပမတ်အား 

ဖူးကပမာ်ကေည်ညို၍ ပမသြိတ်ဆွမ်းကတာ် 

နှင့် ြန်း၊ ကေချမ်း၊ ဆီမီးတို့ေို ဆေ်ေြ် 

လှူဒါန်းသည်။

ေိုးပါးသီလခံယူတောေ်ေည်

အစအီစဉ်အေ ဝါဆိသုေကန်းဆေ်ေြ် 

လှူဒါန်းြွဲ အခမ်းအနားေို နကမာတဿ  

သုံးကေိမ်ေွတ်ဆို       ဘုေားေန်ကတာ့ 

ဖွင့လှ်စ်ပြီး  ဗန်းကမာ်ဆောကတာ်ကေီးေမှံ 

ေိုးြါးသလီ ခယံကူဆာေ်တည်ကေသည်။

ဆေ်လေ်၍  ဆောကတာ်ကေီးများ 

ေွတ်ြွားချးီပမှင့်ကတာ်မူသည့် ကမတ္တသုတ် 

ြေိတ်တေားကတာ်များေို    နာယူကေပြီး 

နိင်ုငကံတာ်စမီအံြ်ုချုြ်ကေး ကောင်စဦေ္ကဋ္ဌ 

တြ်မကတာ်ောေွယ်ကေးဦးစီးချုြ်နှင့် ဇနီး 

တို့ေ       ဗန်းကမာ်ဆောကတာ်ကေီးေံ 

ဝါဆိုသေကန်းနှင့်  လှူဖွယ်ြစ္စည်းများေို 

ဆေ်ေြ်လှူဒါန်းသည်။

ေေ်ေပ်လှူေါန်း

ေိုက့နာေ် နိင်ုငကံတာ်စမီအံြ်ုချုြ်ကေး

ကောင်စဒီတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိတြ်မကတာ်  

ောေွယ်ကေးဦးစီးချုြ်    ောေွယ်ကေး 

ဦးစီးချုြ်(ကေည်း)နှင့ဇ်နီးတိုေ့ နိင်ုငကံတာ် 

သံဃမဟာနာယေအဖွဲ့  ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ 

မိတ္ထီလာပမို့        သာသနကဝြုလ္လြါဠိ 

တေ္ကသိလ်ုကေျာင်းတိေ်ု ြဓာနနာယေ 

အဂ္ဂမဟာြဏ္ဍိတ      အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ 

ကဇာတေိဓဇ ဘဒ္ဒန္တကောဝဒိ ဆောကတာ် 

ကေီးေံ  ဝါဆိုသေကန်းနှင့် လှူဖွယ်ြစ္စည်း 

များေို                   စာမျေ်နှာ ၄ သို့ P

နိင်ုငတံော်စမီအံပ်ုချုပ်တေးတောင်စေီေုယိဥေ္ကဋ္ဌ ေေုယိေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) 
ေေုယိဗိလ်ုချုပ်မှူးကေီးစိုးဝင်းနငှ့်ဇနီး တေါ်သန်းသန်းနယ်ွေို့ေ နိင်ုငတံော်သဃံမဟာနာယေအဖွဲ့ ေေုယိဥေ္ကဋ္ဌ မေိ္ထလီာမမို့  
သာသနတဝပလု္လပါဠ ိေေ္ကသိလ်ုတေျာင်းေိေ်ုပဓာနနာယေ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍေိ အဂ္ဂမဟာသေ္ဓမ္မတဇာေေိဓဇ ဘေ္ဒန္တတောဝေိထ ံ 
ဝါေိုသေကန်းနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ေေ်ေပ်လှူေါန်းစဉ်။

နုိင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ 
ဝင်   ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမမထွန်းဦးနှင့် ဇနီးေို့ 
ေ   ေောတော်ထံ    ဝါေိုသေကန်းနှင့် 
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ေေ်ေပ်လှူေါန်း 
စဉ်။

နုိင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဝင် ေုေိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်နှင့်ဇနီးေ့ုိ 
ေ   ေောတော်ထံ   ဝါေုိသေကန်းနှင့် 
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ   ေေ်ေပ်လှူေါန်း 
စဉ်။

နုိင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဝင်   ဗုိလ်ချုပ်ကေီးေင်တအာင်စနး်နှင့်   
ဇနီးေ့ုိေ ေောတော်ထံ ဝါေုိသေကန်းနှင့် 
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ  ေေ်ေပ်လှူေါန်း 
စဉ်။

နုိင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ 
ဝင်     ေုေိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးောမပည့် 
ေောတော်ထံ       ဝါေိုသေကန်းနှင့် 
လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ေေ်ေပ်လှူေါန်း 
စဉ်။
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 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ ဆက်လက်ပီး 

ေကာင်စီဝင်များှင့်ဇနီးများ၊   ေကာင်စီ 

အတွင်းေရးမှးှင့်ဇနီး၊        တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှးှင့်ဇနီးှင့်   တက်ေရာက် 

လာကသည့်   တပ်မေတာ်အရာရှိကီး 

များက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များထ ံ

ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများကို 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက်   ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာ 

နာယကအဖွဲ   ဒုတိယဥက     မိတ ီလာ 

ဆရာေတာ်ကီးထံမှ အုေမာဒနာတရား 

နာယူကပီး လှဒါန်းမ အစုစုတိုအတွက် 

ေရစက်သွန်းချ      အမ ေပးေဝကကာ 

ဗုဒ သာသနံ စိရံတိ  တု  သုံးကိမ်ရတ်ဆိ ု

ဆုေတာင်း၍ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့ 

သည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ဇနီး၊ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက    

ဒတိုယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)ှင့်ဇနီး 

ှင့်  အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာက 

သည့် တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများသည ်

ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး    (ကည်း၊  

ေရ၊   ေလ)  ဗိလ်ုချပ်ကီးေမာင်ေမာင်ေအး 

ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်    (ေရ) 

ဗုိလ်ချပ်ကီးမုိးေအာင်    ဆရာေတာ်ထံ 

ဝါဆိုသက  န်းှင့်   လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်     (ေလ) 

ဗိလ်ုချပ်ကီးထွန်းေအာင်     ဆရာေတာ် 

ထ ံ ဝါဆိသုက  န်းှင့ ်  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအတွင်းေရးမှး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေအာင်လင်းေဒွးှင့်ဇနီးတိုက ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ  

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး            ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦးှင့်     ဇနီးတုိက 

ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆုိသက  န်းှင့် လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘုရားကီး အမှးြပ 

သည့် ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား 

ေနဆွမ်း    ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                         

 သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး 

ေဒ ကကလှတိုက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း) 

အေနာ်ရထာခန်းမအတွင်းရှိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ 

ြမသပိတ်ဆွမ်းေတာ်ှင့ ်ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။



ဇူလိုင်  ၉၊   ၂၀၂၂

အြမင်ကျယ်ကျယ်၊ အေြမာ်အြမင်ကီးကီးထား

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ၁၉၄၄ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအတွင်း 

တိုင်းြပည်သို အသံလ င့်ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

တိင်ုးြပည်တစ်ြပည်ထေူထာင်တာဟာ  ဘယ်ေလာက်ခက်ခတဲယ်၊  အတက်အကျ  ေလာကဓ ံ

အမျိးမျိးကိ ုေတွရတယ်ဆိတုာ ကမ ာရ့ာဇဝင်သတိဲ ့လတူိင်ုးေတာ ့ဆင်ြခင်ိင်ုကမှာပ။ဲ ဒါေကာင့ ်

အြမင်ကျယ်ကျယ်၊ အေြမာ်အြမင်ကီးကီးနဲ  စိတ်မပျက်လက်မပျက်ဘ ဲရသမ အခွင့်အေရးကိ ု

ရတုန်း မိမိရရယူကရလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ ကျပ်တိုြမန်မာြပည်ကီး ကျပ်တိုချစ်ရာေရာက်မယ်။ 

ကျပ်တိုြမန်မာြပည ်ထူေထာင်ိုင်မယ်။
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 ိုင်ငံေတာ်မှ

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၁)    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

အမျိးသားစညး်လံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမး်ချမး်ေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  ငး် 

ေရးေကာ်မတီဥက        ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး မုိးြမင့်ထွန်း၊ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်   ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ   ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မင်းေနာင်ှင့် လားဟ ူ

ဒီမိုကရက်တစ ်  အစည်းအုံး(LDU)မှ    အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ကျာေဆာ်လမွန်၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး(၂) ကျာယာကုပ်၊ ဗဟိုအလုပ် 

အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဝင ်ကျာဖူးတို တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲတွင ်         ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ေခါင်းေဆာင် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့ ်လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအံုး (LDU) အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်တုိက 

 တ်ခွန်းဆက်အမှာစကားေြပာကားကပီး တက်ေရာက်လာကသမူျား 

က ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်  ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးကကာ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ပထမေနကို  ရပ်နားလိုက်သည်။ 

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ဒုတယိေနကုိ ဇူလုိင် ၉ ရက်တွင် ဆက်လက် 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၈

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုင ံ

ေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ 

လမ်း န်ချက်အရ ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ 

တွင် ဝဇိ ာဘာသာတဲွ၊ သပိ ံဘာသာတဲွ၊ ဝပိ ံဘာသာတဲွ 

များတွင်  ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး  အမှတ်အများဆုံး 

အဆင့ ်၁ မှ အဆင့ ်၁၀ အတွင်း ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင် 

ခဲ့ကသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၃ ဦးကိ ုချးီြမင့ ်

ဂဏ်ုြပသည့အ်ေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်က ဇလူိင်ု ၄ ရက်မှ 

၈ ရက်အထိ ထုိင်းုိင်ငံှင့် စင်ကာပူုိင်ငံတုိသုိ ေလ့လာ 

ေရးခရီး ပိုေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံတွင ်   ေရာက်ရှိေနေသာ   ထူးခ န် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ  ေလ့လာေရးအဖွဲသည ်

ကီးကပ်သ ူဆရာဆရာမများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

အတူ ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင်  ထိုင်းိုင်င ံ  သုဝဏ ဘူမိ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ Singapore Airlines 

ြဖင့် စင်ကာပူိုင်ငံသို ေလ့လာေရးခရီး ဆက်လက် 

ထွက်ခွာရာ ေဒသစံေတာ်ချန်ိ  ၃ နာရ ီမိနစ် ၄၀ တွင် 

စင်ကာပူုိင်ငံ ချန်ဂီအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ 

ေရာက်ရိှက၍ စင်ကာပူိင်ုငရိှံ ြမန်မာသံုံးှင့ ်စစ်သ ံ

ုံးမှ တာဝန်ရိှသမူျားက ေလဆပ်ိ၌ ကိဆို တ်ဆက် 

ကသည်။

ထိုေနာက်  ထူးခ န်ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

ေလ့လာေရးအဖွဲသည ်  ြမန်မာသံုံးသိုေရာက်ရှိရာ 

သံုံးယာယတီာဝန်ခ ံဦးစိုးြမင့်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ကိဆို တ်ဆက်ကပီး       ေလ့လာေရးခရီးစ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍    ရှင်းလင်းေြပာကားကာ  ညစာြဖင့် 

တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။   ယင်းေနာက်   ထူးခ န် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအဖွဲသည် Gardens 

by the Bay သို သွားေရာက်လည်ပတ်ကသည်။ 

ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ေလ့လာ 

ေရးအဖဲွသည် ဇူလုိင် ၇ ရက် နံနက်ပုိင်းတွင် စင်ကာပူ 

ိုင်ငံရှိ ကမ ာလှည့်ခရီးသည်များ အများဆုံးသွား 

ေရာက် လည်ပတ်သည့် ေနရာများြဖစ်ကေသာ Sentosa 

Beach၊ Palawan Beach ှင့် Siloso Beach များသုိ 

သွားေရာက်လည်ပတ်ကာ    အမှတ်တရဓာတ်ပုမံျား 

ိက်ုကပီး Siloso Beach တွင် ေနလယ်စာသုံးေဆာင် 

ကသည်။   

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် Universal Studios Singapore 

သို သွားေရာက်လည်ပတ်ကသည်။ ဆက်လက်၍ 

Waterfront Station မှ မိုးပျရံထားစီးနင်း၍ VivoCity 

Station သိုသွားေရာက်ပီး လာေရာက်ကိဆိုသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်Science Center Singapore 

သိပ ံြပတိုက်သို သွားေရာက်၍ လှည့်လည်ကည့်  

ေလ့လာကသည်။ ယင်းေနာက် ေလ့လာေရးအဖွဲ 

သည် Nanyang Technological University-NTU 

သို ေရာက်ရှိရာ  တာဝန်ရှိသူများက ကိဆိုကာ 

တက သိုလ်အတွင်း လှည့်လည်ရှင်းလင်းြပသက 

သည်။    ဆက်လက်၍ VivoCity သို သွားေရာက ်

လည်ပတ်၍  ေစျးဝယ်ကသည်။ 

ထိုမှတစ်ဆင့် Time Capsule တွင် စင်ကာပ ူ

ိုင်ငံ၏ ြဖစ်ေပ တိုးတက်လာမ  သမိုင်းေကာင်းကိ ု

ေလ့လာကည့် ပီး Singapore Flyer စီး နင်း၍ 

စင်ကာပူတစ်မိလုံး၏   ညအလှ ခင်းကို   ခံစား 

ကည့် ကသည်။ 

ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်းသ ူေလ့လာေရး 

အဖွဲသည် ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် Lavender ဘူတာမှ 

Raffles Place ဘူတာသို   MRT ရထားစီးနင်း၍ 

စင်ကာပူြမစ်ေဘးရှိ Boat Quay သို သွားေရာက ်

လည်ပတ်ကသည်။ ထိုေနာက် Fullerton Hotel ှင့် 

Asian Civilisations Museum အကားရှိ Mirror 

Balls ကို ေလ့လာကည့် ကပီး စင်ကာပူိုင်ငံ၏ 

အထိမ်းအမှတ်ြဖစ်သည့် Merlion ုပ်တုပန်း ခံသို 

လည်းေကာင်း၊ East Coast Park ပန်း ခံသိုလည်း 

ေကာင်း သွားေရာက်လည်ပတ်ကာ   ေနလယ်စာ 

သုံးေဆာင်ကသည်။ 

ဆက်လက်၍     IKEA ေဈးဝယ်စင်တာသို 

သွားေရာက်ခဲ့ကပီး   ချန်ဂီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်ရှိ Jewel Changi Airport သိုေရာက်ရှိ 

ေလလ့ာကကာ ညပိင်ုးတွင် စင်ကာပူိင်ုငမှံ ရန်ကန်ု 

မိသို ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်ြပန်လည်ထွက်ခွာခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ ထူးခ န်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ထုိင်းုိင်ငံမှ စင်ကာပူုိင်ငံသုိ ေလ့လာေရးခရီးဆက်လက်သွားေရာက်

ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများသည် စင်ကာပူိုင်ငံရှိ ကမ ာလှည့်ခရီးသည်များ အများဆုံးသွားေရာက်လည်ပတ်သည့် 
Sentosa Beach၊ Palawan Beach ှင့် Siloso Beach များသို သွားေရာက်လည်ပတ်



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် ပခုက ဦးအုံးေဖ တည်ေထာင်ေသာ ပခုက စာေပတစ်သက်တာဆု၊

ပခုက စာေပဆု၊ ပခုက ဦးအုံးေဖ ပညာရည်ခ န်ဆုှင့် ပခုက ဦးအုံးေဖ စာကည့်တိုက်စာအုပ်ဆုချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၈

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် ပခုက ဦးအံုးေဖ 

တည်ေထာင်ေသာ         ပခုက စာေပ 

တစ်သက်တာဆ၊ု ပခကု စာေပဆ၊ု ပခကု  

ဦးအုံးေဖပညာရည်ခ န်ဆုှင့်    ပခုက  

ဦးအံုးေဖ စာကည့်တုိက်စာအုပ်ဆု ချးီြမင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင်  

ရန်ကုန်မိ  သိမ်ြဖလမ်းရှ ိ ပုံှိပ်ေရးှင့ ်

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန    စုေပါင်းခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။  

စာေပက  အတွက် တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်

ေရှးဦးစွာ  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

က  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင ် 

ဆရာကီးဦးအုံးေဖ        လှဒါန်းခဲ့သည့် 

စာေပရန်ပံုေငွပမာဏသည်   ယင်းေခတ် 

ယင်းအချန်ိက   ိင်ုငေံတာ်မှာ   မကံစဖူး 

စံြပေလာက်ပီး    စာေပက  အတွက် 

တန်ဖုိးမြဖတ်ုိင်သည့် အကျိးသက်ေရာက် 

မ များရရှိေစေကာင်း၊       ြမန်မာစာေပ 

ြမင့်မားတိုးတက်ေရးှင့ ်   က ယ်ဝဖွံဖိး 

ေရးတွင် ထေိရာက်သည့ ်အေထာက်အက ူ 

တစ်ရပ်လည်း ြဖစ်ေကာင်း။ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က    ြပည်သ ူ

များ     စာေပဖတ် ေလ့လာိုင်ေရးှင့ ်

စာအပ်ုစာေပ ပိမုိဖံွုဖိးထွန်းကားလာေရး 

အတွက်      ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လမ်း န်ထားေကာင်း၊     စာအုပ်စာေပ 

လူမိတ်ေဆွဆိုသည့ ်     စကားအတိုင်း 

လူငယ်များဘဝတုိးတက်ေရးှင့် အေတွး 

အေခ အယအူဆမှန်ကန်ေရးကိ ုအားေပး 

သည့်စာအုပ်စာေပေကာင်းများ၊ ြပည်သ ူ

တို၏ အသအိြမင်မှန်ကန်ေရးှင့ ်အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ကိ ုအေထာက်အကြူဖစ် 

ေစမည့်  စာအုပ်စာေပများ၊ အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ မေပျာက် 

ပျက်ေစေရးအတွက ်ေခတ်ကာလအေြခ 

အေနှင့်       လိုက်ေလျာညီေထွသည့ ်

တိုင်းကျိးြပည်ြပ          စာေပများကိ ု

ဆက်လက်ေရးသားေပးကပါဟု   စာေပ 

ပညာရှင်များကိ ု        ေမတ ာရပ်ခံအပ် 

ေကာင်း၊    ြပည်သူများ   အေတွးအေခ  

အယအူဆမှန်ကန်ေစေရး စာေပေလလ့ာ 

ဖတ် ေစေရးအတွက် စာေပပညာရှင်ကီး 

များက ဝိင်ုးဝန်းေဖာ်ေဆာင်ေပးကေစလိ ု

ေကာင်း။

ိင်ုငေံတာ်ကလည်း ယေနအနာဂတ် 

လူငယ်များကိ ု    ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန ်

အတွက်    Short  Term ၊    Long   Term 

အစီအစ်များှင့် ကိးစားေဆာင်ရက ်

ေနေကာင်း၊    ယခု  ေလာေလာဆယ် 

လငူယ်လရူယ်များ၏ စာရတိ ေကာင်းမွန် 

ေစေရးှင့် စိတ်ေနသေဘာထားမှန်ကန် 

ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ် ြမန်မာ့အသံ 

ှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှာ      ဗုဒ ဘာသာဝင် 

များ၏အေြခခ ံ၃၈ ြဖာမဂ  လာကိ ုိက်ုကူး 

ထုတ်လ င့်ြပသေနေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ် 

အဆင့် “ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး” ပိင်ပွဲကီးကိ ု

လည်း  လာမည့်  ေအာက်တိုဘာလတွင ်

ကျင်းပရန ်စီစ်လျက်ရှိေကာင်း။

ထိုအြပင် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ 

လမ်း န်ချက်အရ ြမန်မာယ့်ေကျးမ ှင့် 

ဆေီလျာ်သည့ ်ိင်ုငတံကာအဆင့မ် ီစာဆိ ု

ဗိမာန်အေဆာက်အအုံကို   ရန်ကုန်မိ၌ 

တည်ေဆာက်သွားမည ်    ြဖစ်သကဲ့သို 

ရန်ကန်ုှင့မ် ေလးတွင်လည်း အပုညာ 

ဗဟိုဌာန   (Art Centre)   များကိုလည်း 

တည်ေဆာက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

ယေနဆခုျးီြမင့ခ်ရံသည့ ်စာေပပညာ 

ရှင်များက အမျိးဘာသာ၊ သာသနာအကျိး 

ကိ ုသယ်ပုိးေဆာင်ရက်ုိင်သည့်၊ ုိင်ငံ၏ 

ပုံရိပ်ကိ ု        ြမင့်တင်ေဖာ်ြပိုင်သည့ ်

စာေကာင်းေပမွန်များကိ ု    ဆက်လက် 

ေရးသားဖွဲဆိုိုင်ကပါေစ၊ မျိးဆက်သစ် 

ကေလာင်ရှင်များကိုလည်း     ေစတနာ 

ေကာင်းြဖင့် လက်ဆင့်ကမ်းုိင်ကပါေစ၊ 

ပညာရည်ခ န်ဆုရသည့်    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားကလည်း ပညာရည်ခ န်ဆ ု

ရသည့ ်ယေနမှစ၍ ေနာက်ေနာင်ပညာေရး 

ဘဝ   ပိုမိုြမင့်မားေအာင်၊    မိမိအတွက် 

သာမက     ပတ်ဝန်းကျင်၊     တိင်ုးြပည်ှင့ ်

လူမျိးအကျိးအတွက်ပါ        သယ်ပိုး 

ထမ်းေဆာင်ိင်ုသည့ ်ပဂု ိလ်များြဖစ်ကပါ 

ေစ၊  လူသားအရင်းအြမစ ် ဖွံဖိးေစေရး 

တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာမ ှ   ကူညီပံ့ပိုးေန 

သည့ ်ပခကု ဦးအုံးေဖ တည်ေထာင်ေသာ 

ပခုက          စာေပဆုကီးသည်လည်း 

ေနာင်ှစ်ေပါင်း      များစွာတိုင်ေအာင ်

အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပါေစဟ ုဆုမွန် 

ေကာင်းေတာင်းပါေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာ 

အသင်းဥက   ၊  ပခုက စာေပဆု ရန်ပုံေငွ 

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဥက    ဦးအုန်းေမာင် 

(ြမင်းမူေမာင်ုိင်မုိး)က ဆုချးီြမင့်ြခင်းှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက် ဆခုျးီြမင့ပဲွ်ကိကုျင်းပရာ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ပခုက စာေပ 

တစ်သက်တာစာေပဆုရ    ေဒါက်တာ 

မျိးသန်တင်ှင့်   ဦးွန်ေဆွ(ေမာင်ေဆွ 

သက်)တိုအား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိးက ဝတ ရှည်ပထမ 

ဆုရ တင်ေတာ်၊ ဒုတိယဆုရ မ ေဝ(ဥက ံ)

ှင့ ်တတယိဆရု ေမသနပ်ခါး(ကိယ်ုစား) 

မသိားစဝုင်တစ်ဦးတိုအား လည်းေကာင်း၊ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးရတဲင့က် ဝတ တိေုပါင်းချပ်  ပထမဆရု 

ေရ ေညာင်ေြမ ေမာင်စန်းြမင့(်ကိုယ်စား) 

မိသားစုဝင်တစ်ဦး၊       ဒုတိယဆုရ 

စဝံင်းေအာင်(ြမန်ေအာင်)ှင့ ်တတယိဆရု 

ထက်ေဝေအာင်(စစ်ကိင်ုး)တိုအား လည်း 

ေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒ 

ချပ် ဦးေဌးေအာင်က သုေတသနစာေပ  

ပထမဆုရ ေဆွဇင်ွန်(ACPE)၊ ဒုတိယ 

ဆုရ ဘိုးရာဇာ(စိုက်ပျိးေရး)၊   တတိယ 

ဆုရ   ေတာင်တွင်း   ေကျာ်ဝင်း(စက်မ  

အင်ဂျင်နီယာ)(ကိုယ်စား)   ညီြဖစ်သူှင့ ်

ကျမ်းစာေပ ဒုတိယဆုရ ေမာင်ေအာင ်

တိုအားလည်းေကာင်း၊    ြမန်မာိုင်ငံ 

စာေရးဆရာအသင်းဥက    ဦးအုန်းေမာင် 

(ြမင်းမူေမာင်ုိင်မုိး)က  ကဗျာေပါင်းချပ် 

ပထမဆုရ   ကိုေလးြပည့်၊   ဒုတိယဆုရ 

သမီးပျိှင့ ်တတယိဆရု ကည်သန်ိးေဇာ် 

(ကိုယ်စား)    မိသားစုဝင်တစ်ဦးတိုအား 

လည်းေကာင်း ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်က 

သည်။

ယင်းေနာက် ပခကု စာေပဆရုန်ပုေံင ွ

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ ဒတုယိဥက   (၁) 

ဦးသိန်းခိုင်ဦးက  ပခုက စာကည့်တိုက်

စာအုပ်ဆုရရှိကသူများ    ြဖစ်ကသည့ ်

ကည်ထွန်းေမာ်ှင့ ်ေဒါက်တာညိေအာင် 

တိုအားလည်းေကာင်း၊     အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့်    အုပညာတက သိုလ် 

(ရန်ကုန်)         ဒုတိယပါေမာက ချပ် 

ေဒ ေဌးေဌးေဆွက      ပခုက ဦးအုံးေဖ 

ပညာရည်ခ န်ဆရု အမျိးသားယ်ေကျးမ  

ှင့်     အုပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)မှ 

ဒုတိယှစ်     (သဘင်ပညာအထူးြပ) 

ေကျာင်းသူ မသဇင်ထက်ှင့်  အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ ှင့်   အုပညာတက သိုလ် 

(မ ေလး)မှ ဒတုယိှစ်(ပန်းချပီညာအထူး 

ြပ)ေကျာင်းသား ေမာင်ထင်ရှားေအာင ်

တိုအား ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက်  စာေပအလှရှင ်ပခုက  

ဦးအုံးေဖ   ကိုယ်စား  ပခုက စာေပဆု 

ရန်ပံုေငွ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ  ဒုတိယ  

ဥက   (၁)  ဦးသန်ိးခိင်ုဦးက  စာေပဆခုျးီြမင့ ်

ရြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ 

ယင်းေနာက်      ဆုရရှိကသူများ 

ကိယ်ုစား ပခကု စာေပ တစ်သက်တာဆရု 

ဦးွန်ေဆ(ွေမာင်ေဆသွက်)က ေကျးဇူး 

တင်စကားေြပာကားသည်။

ယေနဆုချးီြမင့်ပွဲတွင် ဆုရရှိကသူ 

၁၉ ဦးအား   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲက ချးီြမင့်ေသာ တစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ်တစ်သိန်းစီြဖင့် စုစုေပါင်း ၁၉ 

သိန်းကို    တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်းက ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်

အဖွဲသည်      ခန်းမအြပင်ဘက်တွင် 

ခင်းကျင်းြပသထားသည့်  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ပခုက စာေပတစ်သက်တာဆု၊    ပခုက  

စာေပဆု၊  ပညာရည်ခ န်စာေပဆုှင့ ် 

ပခကု ဦးအုံးေဖ စာကည့တ်ိက်ုစာအပ်ုဆ ု

ရရှိသူများ၏   ဓာတ်ပုံများကိ ု  ကည့်  

သည်။

ယေန  ဆခုျးီြမင့ပဲွ်တွင် တစ်သက်တာ 

စာေပဆု ှစ်ဆု၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက ်

တင်သွင်းလာေသာ စာမေူပါင်း ၄၇ ေစာင် 

ကိ ုစာမဆူစုည်းကမ်းများှင့အ်ည ီဖတ်  

စစိစ်ခဲ့ပီး ဝတ ရှည်ဆ၊ု ဝတ တိေုပါင်းချပ်၊ 

ကဗျာေပါင်းချပ်၊ ကျမ်းစာေပ၊ သေုတသန 

စာေပတိုမ ှ ဆုေပါင်း   ၁၃  ဆုှင့် ပခုက  

ဦးအုံးေဖ စာကည့်တုိက်စာအုပ်ဆုှစ်ဆု 

ှင့် အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာ 

တက သိုလ်များမ ှပညာသင်ဆုှစ်ဆုတို 

ကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

သည်   စာဆိုဗိမာန်တည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းညိ  င်း      အစည်းအေဝးကို 

တက်ေရာက်၍ စာဆိဗုမိာန်ကိ ုအေကာင်း 

ဆုံးှင့် အဆင့်မီတည်ေဆာက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊    စာဆိုဗိမာန်၏ေဝါဟာရ 

ှင့်   ထားသိုမ ပုံစံများ    အကမ်းဖျင်း 

လျာထားေဆွးေွးေပးကေစလုိေကာင်း၊ 

ိင်ုငံတကာပံုစံများကုိ ကုိးကားနမနူာယ၍ူ 

ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ၊ ြမန်မာ့ဟန်များပါဝင် 

ေသာ   အေဆာက်အအုံ    ြဖစ်ေစလို 

ေကာင်း၊ ပုစံေံပ လာပါက စတင်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ပီးေနာက်    အတွင်းပိုင်း 

အေသးစတ်ိ  လိအုပ်မ ကိ ုအချန်ိယေူဆာင် 

ရက်သွားရမည်ဟု      ယူဆေကာင်း၊ 

တက် ေရာက်လာေသာ     စာေပပညာရှင် 

များက စာဆိုဗိမာန်အေဆာက်အအုံကို 

ပုေံဖာ်ုိင်မည့်ပံုစံှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွး 

ေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရး 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်က စာဆို 

ဗိမာန်တည်ေဆာက်မည့ ်  ေြမေနရာှင့် 

အကျယ်အဝန်း၊     အေဆာက်အအုံပုံစံ 

အကမ်းတိုကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ 

စာေပပညာရှင်ကီးများှင့ ် ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက        စာဆိုဗိမာန ်

တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်      ပတ်သက်၍ 

ေဆွးေွးတင်ြပကရာ      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းှင့ ် ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးရတဲင့တ်ိုက ြဖည့စွ်က်ေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။                          သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ပခုက စာေပ တစ်သက်တာဆုရ 

ေဒါက်တာမျိးသန်တင်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိး ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွက် ဝတ ရှည် 

ပထမဆုရ ဆရာတင်ေတာ်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

  စာအုပ်စာေပ လူမတ်ိေဆဆွိသုည့ ်စကားအတိင်ုး လငူယ်များဘဝ 
တိုးတက်ေရးှင့ ်အေတွးအေခ အယူအဆမှန်ကန်ေရးကိ ုအားေပး 
သည့စ်ာအုပ်စာေပေကာင်းများ၊ ြပည်သတူို၏ အသိအြမင်မှန်ကန် 

ေရးှင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ကိ ုအေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့်  

စာအုပ်စာေပများ၊ အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိုက်လက ဏာများ 
မေပျာက်ပျက်ေစေရးအတွက်   ေခတ်ကာလအေြခအေနှင့်       
လိက်ုေလျာညေီထသွည့ ်တိင်ုးကျိးြပည်ြပစာေပများကိ ုဆက်လက် 
ေရးသား



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

လူအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏မူဝါဒများကိ ုေကာင်စီကိုယ်တိုင ်လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်

ဂျနီဗီာမိ၌ ၁၃-၆-၂၀၂၂ မှ ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်အထ ိကျင်းပခဲသ့ည့ ်

ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏ အကိမ်(၅၀)ေြမာက ် ပုံမှန် 

အစည်းအေဝးကာလတွင် ြမန်မာိင်ုငအံတွက်  အေထာက်အကမူြဖစ် 

ေသာ ေဆွးေွးပဲွများစွာ ကျင်းပခ့ဲသည်ကုိ ေတွရိှရသည်။ ယင်းေဆွးေွးပဲွ 

များတွင်  အစ လာမ စ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ(အိုအိုင်စီ)မှ 

တင်သွင်းခဲ့ေသာ  ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုအရ  ၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

ကျင်းပခဲ့သည့ ်  လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာမဟာမင်းကီး၏   တ်ြဖင့် 

အစီရင်ခံချက်အေပ  အြပန်အလှန်ေဆွးေွးပွဲှင့် ၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက် 

တွင် ကျင်းပခဲ့သည့ ်“ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ ‘ိုဟင်ဂျာ’  မွတ်စလင်များှင့ ်

အြခားလူနည်းစုများအေပ   လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များှင့် 

ဖိှိပ်မ များ ြဖစ်ပွားေစသည့် အေကာင်းရင်းများ” ေခါင်းစ်ပါ ေဆွးေွးပဲွ 

ှင့ ်ဥေရာပသမဂ  (အီးယ)ူမှ တင်သွင်းခဲေ့သာ ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိအုရ  

၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံလူအခွင့်အေရး 

အေြခအေနဆိုင်ရာ   အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ၏  တ်ြဖင့ ်

အစီရင်ခံချက်အေပ  အြပန်အလှန်ေဆွးေွးပဲွတုိပါဝင်သည်။ ထုိြပင် 

အိအုိင်ုစကီ တင်သွင်းေသာ “ြမန်မာိင်ုငရိှံ  ‘ိဟုင်ဂျာ’ မွတ်စလင်များ 

ှင့ ်အြခားလနူည်းစမုျား၏ လူအခွင့အ်ေရးအေြခအေန” ေခါင်းစ်ပါ 

ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိုတစ်ရပ်ကိ ု၇-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် လူအခွင့်အေရး 

ေကာင်စကီ အတည်ြပချမှတ်ခဲသ့ည်။  လူအခွင့အ်ေရးေကာင်စသီည် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ညိ  င်းေဆွးေွးြခင်းမူများကုိ ဆန်ကျင်၍ 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံပါဝင်ြခင်းမရှိဘဲ   ယင်းတိုကို  ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဂျနီီဗာမိရှိ ြမန်မာအမဲတမး်ကိုယ်စားလှယ်ုံးက ယင်း 

ေဆွးေွးပဲွအသီးသီးှင့ ်  ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိတုိုအေပ   တုံြပန်ကန်ကွက် 

ချက်များအား ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

လူအခွင့အ်ေရးေကာင်စ၏ီ အထက်ပါအြပအမမူျားကိ ုကည့ြ်ခင်း 

ြဖင့ ်လမူျိးေပါင်းစုှံင့ ်ဘာသာေပါင်းစု ံအတတူကွေနထိင်ုသည့ ်ြမန်မာ 

ိင်ုငရိှံ ြပည်သမူျားအကား လူအခွင့အ်ေရး အေရခံ၍ စတ်ိဝမ်းကဲွြပား 

မ များှင့ ်မယုံကည်မ များြဖစ်ေပ ေစရန် ေရးချယ်ပစ်မှတ်ထားေနသည့ ်

အတိင်ုးအတာကိ ုထင်ရှားေစသည်။ လူအခွင့အ်ေရးေကာင်စကီချမှတ် 

ခဲသ့ည့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်အဆိ ုကိယ်ုတိင်ုကပင် မမှန်ကန်ေသာစွပ်စဲွချက်များ၊ 

ိုင်ငံေရးှင့ ်ဘာသာေရးသက်ဝင်ေသာ အသုံးအ န်းများြဖင့ ်အမုန်း 

တရားြဖစ်ေပ ေစသည်။ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်အဆိှုင့ ်ေဆွးေွးပဲွများသည်  

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်  လူအများအြပား  ေနရပ်စွန်ခွာမ ြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည့် 

အကမ်းဖက်မ များကိုလည်းေကာင်း၊   ေကာ့ဘဇားရှိစခန်းများတွင ်

လ ပ်ရှားေနေသာ အာဆာေခ   အာကွာမူ  မူဂျာဟီဒင်ဆိုသည့်အဖွဲက 

ေနရပ်ြပန်လည်ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်ကုိ လုိလားသူများအား ဆက်လက် 

သတ်ြဖတ်ေနမ များကိုလည်းေကာင်း ဖုံးကွယ်ထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် ၁၉၈၂ ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒှင့်ကိုက်ညီသူ 

များကို လူမျိးဘာသာမခွဲြခားဘဲ သင့်ေလျာ်သည့် ိုင်ငံသားအဆင့် 

အတန်းေပးလျက်ရှိသည်။ သိုရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ဥပေဒှင့ ်သမိုင်း 

ေကာင်းမှတ်တမ်းများတွင် မရိှခဲသ့ည့ ်ဖန်တီးထားေသာ  “ိဟုင်ဂျာ” 

အသုံးအ န်းကို အသိအမှတ်မြပေကာင်း ထပ်ေလာင်းေဖာ်ြပအပ ်

သည်။ ထုိက့ဲသုိအသံုးအ န်းသံုးစဲွမ ကုိလည်း ြပင်းထန်စွာကန်ကွက် 

ေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်သည်။ 

လူအခွင့အ်ေရးေကာင်စသီည် ၎င်း၏မဝူါဒများှင့ ်ရည်ရယ်ချက် 

များကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှေတာ့ဘဲ ုိင်ငံအချိ၏ထိန်းချပ်ြခင်းခံရကာ 

ိုင်ငံများ၏  ြပည်တွင်းေရးကိစ များတွင်   ၎င်းတို  လိုလားသည့ ်

လမ်းေကာင်းအတိင်ုးြဖစ်ေပ ေစရန် ေဆာင်ရက်သည့ ်စင်ြမင့တ်စ်ရပ် 

ြဖစ်လာသည်ကိ ုစတ်ိအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ဖွယ်ေတွရသည်။ သိုြဖစ်ရာ 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမပါဝင်ဘ ဲ   အထက်ပါကိစ များ  ေဆာင်ရက်ရန် 

လူအခွင့်အေရးေကာင်စီက    ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်ကိ ု   ြမန်မာိုင်ငံက 

ထပ်ေလာင်းကန်ကွက်သည်။      ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် စာရက်စာတမ်း 

အမှတ်    A/HRC/50/L.21 ပါ     ဆုံးြဖတ်ချက်အဆို(မူကမ်း)ကို 

အတည်ြပချမှတ်ရာတွင ်ြမန်မာိုင်ငံက ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမရှိဘ ဲ

ိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာှင့် ဂုဏ်သိက ာကို ထိပါးေသာအသုံး 

အ န်းများ ပါဝင်သည့အ်ဆိ(ုမူကမ်း) တစ်ခုလံုးကုိ ကန်ကွက်ပယ်ချ 

လိုက်သည်။ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈  ရက်

လက်ေထာက်စာရင်းစစ်မှးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်က မ်းကျင်မ သင်တန်း 

အမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂) သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၈

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ံုး   ေနြပည်ေတာ် 

သင်တန်းေကျာင်း၌  ဖွင့်လှစ်သည့ ်   လက်ေထာက ်

စာရင်းစစ်မှးများ    လုပ်ငန်းခွင်ဝင်က မ်းကျင်မ  

သင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂) သင်တန်းဆင်းအခမ်း 

အနားကိ ုယေန မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စစုာရင်း 

စစ်ချပ်ုံး(ေနြပည်ေတာ်) စုေပါင်းခန်းမ၌ကျင်းပ 

သည်။

အရည်အေသွးများြပည့်ဝေနေစရန ်လိုအပ်

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစ်ချပ် 

ေဒါက်တာကံေဇာ်က    စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းသည ်        

စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ  အတတ်ပညာများကို 

ေလ့လာသင်ယူပီး   ေဆာင်ရက်ရေသာ   ပညာရပ ်    

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်သြဖင့ ် Professional 

တစ်ဦးတွင ်ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာ 

အရည်အေသွးများ ြပည့ဝ်ေနေစရန်  လုိအပ်သက့ဲသုိ 

စစ်ေဆးသူှင့်   ဌာန၊    အဖွဲအစည်းများအကား 

ေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးြဖင့်     ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်တတ်ရန် လိုအပ်ေကာင်း၊ စစ်ေဆးေရး 

လုပ်ငန်းသည် အဖွဲြဖင့်ေဆာင်ရက်ရသည့်လုပ်ငန်း

ြဖစ်၍    စစ်ေဆးေရးရည်မှန်းချက်များရရှိရန ်

ေခါင်းေဆာင်မ ကို    နားလည်သေဘာေပါက်ပီး  

လိုက်ပါ ေဆာင်ရက်တတ်ရန်လိုအပ်ေကာင်း။

ြပည်သူဘ  ာရန်ပုေံငကွိစုစ်ေဆးေဆာင်ရက် 

ရသည့်   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစာရင်းစစ်များအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများ၊  ဘ  ာေရး 

စည်းမျ်းများှင့် စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကိုင်စံများကို 

သရိှိနားလည်ပီး ကျင့်ဝတ်သိက ာများှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီးေကာင်း မှာကားသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို ုံးချပ်မှ သင်တန်းသား  

ှစ်ဦး၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမမှ သင်တန်းသား တစ်ဦး၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မှ သင်တန်းသား ၃၇ ဦး 

စုစုေပါင်းဝန်ထမ်းသစ်သင်တန်းသား ၄၀ တက်ေရာက် 

ခဲ့ကေကာင်းသိရသည်။                      သတင်းစ်

ြမန်မာ့လုပ်သားထု က မ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်သည့်စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သူများ သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်     ၈

Assessor Methodology Training သင်တန်း 

ဆင်းပဲွ အခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုးက ရန်ကန်ု 

မိ  ရန်ကင်းမိနယ်ရှ ိ  က မ်းကျင်မ ေလ့ကျင့်ေရး 

သင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပရာ ြမန်မာိင်ုင ံလပ်ုသား 

များ က မ်းကျင်မ   “စံ”  သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးအဖွဲ 

(NSSA)ဥက   ၊  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်ှင့ ်  အလုပ်သမား န်ကားေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊  အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်မ   “စံ” သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတီဝင်များ၊ 

က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ေရးှင့ ် အသအိမှတ် 

ြပေရး ေကာ်မတီဝင်များှင့ ်   သင်တန်းသားများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

စစ်ေဆးေရးမှး ၅၆၀ ေကျာ်  

သင်တန်းဆင်းပဲွတွင် ဒတုယိဝန်ကီးက ြမန်မာ 

ိုင်ငံ  လုပ်သားများက မ်းကျင်မ    “စံ”  သတ်မှတ် 

ြပ  ာန်းေရးအဖွဲအေနြဖင့်  အလုပ်အကိုင်အလိုက ် 

က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရာတွင်   အဓိက 

အခန်းက  မှ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနရသည့ ် စစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်သူ(Assessor)များကို ၂၀၁၄ ခုှစ်က 

စတင်ေမွးထုတ်ခဲ့ပီး စစ်ေဆးေရးမှး  ၅၆၀ ေကျာ်  

အသိအမှတ်ြပေပးခဲ့ေကာင်း။

၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်မှ ယေနအထိ   Assessor 

Methodology  Training ကို Online စနစ်ြဖင့်  

သင်တန်းသား ၂၀၀ ေကျာ် ပိုချခဲ့ပီး  ယခုဘ  ာှစ် 

အတွင်း စစ်ေဆးေရးမှးသင်တန်းသား ၃၀၀ ေကျာ် 

ေမွးထုတ်ေပးရန်ရှိေကာင်း။   

သက်ဆိုင်ရာ  အလုပ်အကိုင်အလိုက ် အရည် 

အေသွးအာမခံချက်ရှိသည့ ်   စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ  

များ    ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်    က မ်းကျင်မ စစ်ေဆး 

အကြဲဖတ်ြခင်း နည်းစနစ်များ ၊ အလပ်ုအကိင်ုအလိက်ု 

က မ်းကျင်မ များကို ထိေရာက်စွာ စစ်ေဆးိုင်မည့ ်

စာေတွ/လက်ေတွ     ေမးခွန်းထုတ်နည်းများ၊ 

က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ြခင်း လပ်ုငန်းစ်တွင် 

Assessor တစ်ဦး၏  တာဝန်ဝတ ရားများ၊  လိုက်နာ 

ရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန 

တာဝန်ခမံျား လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ်အချက်များ၊ 

အလပ်ုအကိင်ု က မ်းကျင်မ  “စ”ံ ကိ ုအတည်ြပိင်ုရန် 

Trial Test ြပလပ်ုေဆာင်ရက်သည့ ်လပ်ုငန်းစ်များ 

အြပင် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ ေအာင်ြမင်ေစရန်  ကိတင် 

ြပင်ဆင်ရမည့ ်အချက်များကိ ုလက်ေတွနယ်ပယ်တွင် 

အကျိးရှိရှ ိြပန်လည်အသုံးချရန်လိုေကာင်း။  

 Assessor    Methodology    Training  

သင်တန်းသားများသည် အလပ်ုအကိင်ုမျိးစု၊ံ လပ်ုငန်း 

နယ်ပယ်စုံကြဖစ်၍   သင်တန်းဆင်းပီးသည်ှင့ ် 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ များတွင်  အေလးထား ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ရန်  တိုက်တွန်းလိုေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။                                                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၈

 ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်  ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတိုတွင ်မုတ်သုံေလအားေကာင်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်

မုတ်သုံေလ အားအသင့်အတင့်ရှိေနပါသည်။                                                                                                                       မိုး/ဇလ
ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းစ်များှင့် စပ်လျ်းသည့်အစည်းအေဝး ကျင်းပ
ရန်ကုန်     ဇူလိုင်     ၈

ြမန်မာအ့ားကစားအဆင့အ်တန်း ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေစေရးအတွက်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်များ

ှင့်စပ်လျ်းသည့် အစည်းအေဝးကိ ုယေန  မွန်းလွဲ 

၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ  အမျိးသားအားကစားပိင်ပဲွ 

ုံ(၁)သုဝဏ ၌ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင် အားကစားှင့်လူငယ်ေရး

ရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ ံ

က  ြမန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်းဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအတွက် အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

သာမက အဖွဲချပ်များအေနြဖင့ ်  အားကစားနည်း 

တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင ် ကိးစားအားထုတ်ရန ်

လိုအပ်ေကာင်း၊ စည်းလုံးြခင်းသည်အင်အားတစ်ခ ု

ြဖစ်သည့်အတွက်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

တိုက်တွန်းလိုေကာင်း။

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပွဲတွင်  ေအာင်ြမင်မ ြမင့်ြမင့်မားမားမရရှိခဲ့        

ေသာ်လည်း   အားကစားသမားများသည်ိုင်ငံှင့ ်

လူမျိးအတွက်  သွားေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်သည့် 

အတွက် ထိက်ုသင့ေ်သာ ရလဒ်ေကာင်းများရရိှခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ (၃၂)ကိမ်ေြမာက ် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်

ိင်ုငအံလိက်ုအဆင့မ်ကျေအာင်ကိးစားရန်၊ ရရိှခဲ့ပီး 

သည့် ေရ ၊ ေငွှင့် ေကး  ဆုတံဆိပ်ရလဒ်များထက ်

ှစ်ဆပိမုိရုရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ် Youth Camp တွင် အားကစား 

သမား  ၁၅၀  စတင်စခန်းသွင်း  ေလက့ျင့ေ်ပးလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အတွက် အားကစားသမားေကာင်း 

ရရိှရန်  မြဖစ်မေန ကိးစားေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာန၊  အားကစားအဖွဲချပ်များ၊ 

အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပများသည်  ေလးဦး 

ေလးဖက် ေဒါက်တိင်ုသဖွယ် ကိးစားေဆာင်ရက်ကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  လုပ်ေဆာင်မ တိုင်းတွင် ူပေဗဒ 

သေဘာအရ “အေရ’’  ရိှဖို လိအုပ်ေကာင်း၊  “ အေရ’’ 

ရှိေရးလုပ်ေဆာင်ရာတွင ်အခက်အခဲရှိပါက ရင်းှီး 

ပွင့်လင်းစွာတင်ြပပီး   ေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်ပါက        

ေြပာင်းလဲဖွဲစည်းေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အချိ 

အဖွဲချပ်များ၌  သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံတကာအဖွဲချပ ်

များ၏ ပံပ့ိုးမ များရရိှသည့်အတွက် ရရိှေသာရန်ပုေံင ွ

များကို    စနစ်တကျသုံးစွဲရန်လိုအပ်ေကာင်း၊                  

အားကစားကုိုိင်ငံှင့်လူမျိးအတွက် ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် 

ိုင်ေရး    ဦးတည်ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း 

ေြပာကားပီး အခမ်းအနားကုိ ုပ်သိမ်းလုိက်ေကာင်း 

သိရသည်။

အစည်းအေဝးသို အားကစားှင့်ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်၊  ြမန်မာုိင်ငံအားကစား 

အဖဲွချပ်များမှ ဥက   များ၊ ဒတုယိဥက   များ၊ အတွင်း 

ေရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။                                               သတင်းစ်

ြပည်ပပိုကုန ်ငါး၊ ပုစွန်များ ြပြပင်ထုပ်ပိုးမ လုပ်ငန်းများအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံတကာစံချနိ်စံ န်းများှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၈

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးသည် ဇူလုိင်  

၇  ရက်က   ရန်ကုန်    သာေကတမိနယ်ရှ ိပဋိဇီဝ 

ဓာတ်က င်းှင့်  ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးစစ်ေဆးေရးဓာတ်ခဲွခန်း 

လုပ်ငန်းများအား ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေဆွးေွးမှာကား

ကည့် စစ်ေဆးစ်  ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန်ခံက 

ိင်ုငတံကာ၏ တရားဝင်အသအိမှတ်ြပဓာတ်ခဲွခန်း 

ေထာက်ခခံျက်(ISO/IEC 17025:2017)  လက်မှတ်ကိ ု

ပ မအကိမ်ရရှိထားပီး    ပဋိဇီဝဓာတ်က င်းှင့် 

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ေဆးေရး   ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ စစ်ေဆးေရးှင့် အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်ထတ်ုေပးေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေန 

မ ၊ ပိုကန်ုများတွင် ကူးစက်ေရာဂါှင့ ်ဓာတ်က င်းများ 

ပါဝင်မ မရိှေစေရးလုပ်ငန်းများကုိ ြမန်မာ့ေမွးြမေရး 

ေရထွက်ကုန်များအတွက်  ဓာတုဓာတ်က င်းများ 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ   အမျိးသားအဆင့် စီမံချက် 

(National Residue Monitoring Plan-NRMP)      

ှင့်အညီ     ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို  

လည်းေကာင်း၊ ငါးေရာဂါရှာေဖွေရးဌာနစု တာဝန်ခံ 

က ငါး၊ ပစွုန်ေရာဂါများကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့် 

ကာကွယ်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်း၊ ကုသြခင်းှင့် ပညာေပး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ပိုမိုထိေရာက်မ ရှိ 

ေစရန်      ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ဒတုယိဝန်ကီး 

က  ေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနကသည့ ်  ေကျးလက ်

ေဒသများရိှ ငါး၊ ပစွုန်ေမွးြမသလူပ်ုငန်းရှင်များ အသ ိ

ပညာေပးြခင်း၊   ေရေနသတ ဝါများ   ကျန်းမာေရး 

ထိန်းချပ်မ အေထာက်အကူြပလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကား 

သည်။ 

ယင်းေနာက ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန သာေကတ 

မေိကျာင်းေမွးြမေရးစခန်း၏  မေိကျာင်းမျိးစတ်ိများ 

ထိန်းသိမ်းထားရိှမ ှင့်   သုေတသနြပေလ့လာေနမ  

များကို    ကည့် စစ်ေဆးပီး    ဒုတိယဝန်ကီးက 

မေိကျာင်းများ၏ကျန်းမာေရးှင့ ်မေိကျာင်းေမွးကန် 

များအား    သန်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ    အစ်တစိုက် 

ေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ချက်များ၊ တရားမဝင် မိေကျာင်း 

ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊    မိေကျာင်းအသိုက်များ 

ဖျက်ဆီးခံရြခင်း၊ မိေကျာင်းများ၏ ကျက်စားရာ 

ေဂဟစနစ်များ    ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်းတိုေကာင့ ်

မျိးသု်းေပျာက်ကွယ်ေတာ့မည့် ေရငန်မိေကျာင်း 

များ၊ မျိးထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ အများြပည်သ ူ

များ  စိတ်ဝင်တစားပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာေစေရး 

အသိပညာြဖန်ေဝေပးရန် လုိအပ်ချက်များ၊ အပန်းေြဖ 

လာေရာက်သမူျားအတွက် ဗဟသုတုရေစရန် စာအပ်ု 

စာတမ်းများ၊    မိေကျာင်းှင့်   ပတ်သက်သည့ ်

လက်ကမ်းစာေစာင်၊ မေိကျာင်းဥေပါက်ပုအံဆင့ဆ်င့ ်

၏ သမှိတ်ဖွယ်ရာများကိ ု ပညာေပးေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုအပ်ချက်များ၊  ဝန်ထမ်းများှင့ ်  ဧည့်သည်များ 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး စီမံေဆာင်ရက်ရန ်

ကိစ ရပ်များကိ ု    တာဝန်ရှိသူများအား  ေဆွးေွး 

မှာကားပီး    မိေကျာင်းြပစုကန်အမှတ်(၁)တွင် 

မိေကျာင်းသားေပါက်ငယ်များ  ေမွးြမြပစုထားရှိမ  

အေြခအေနှင့် မိေကျာင်းများ  ေမွးြမထားရှိမ ကို 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

အလားတ ူငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန  ေမွးြမေရးဌာန 

ခဲွ ေရအရည်အေသွးစစ်ေဆးေရးှင့ ်ေရချိသေုတသန 

ဌာနစကု ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ  ကန်ေရ၏ပူှင့် 

ဓာတုဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ေမွးြမေရး 

ကန်ေရ၏အရည်အေသွး ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန် 

ကန်ေြမသား၏ တိုင်းတာဓာတ်ခွဲြခင်းြဖင့် ငါး၊ ပုစွန် 

ေမွးြမကန်တူးေဖာ်ရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမေနရာ 

ေရးချယ်ိင်ုေရး၊ ြပင်ပအဖဲွအစည်းများ၊ ကမု ဏမီျား၊ 

အြခားဌာနဆိုင်ရာများ၊ တက သိုလ်များမ ှ  လိုအပ် 

သည့် ေရ၊ ေြမအရည်အေသွး ဓာတ်ခဲွတိင်ုးတာေပးေနမ  

ကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှသူများကုိ လုိအပ်ချက် 

များ ြဖည့်ဆည်းေဆွးေွးမှာကားခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                              သတင်းစ်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) စာေရးဝန်ထမ်းကီးကပ်မ  

တန်းြမင့်သင်တန်းအမှတ်စ်(၈၈) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၈ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    လှည်းကူးမိနယ်            

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်   (ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

စစ်ေရးြပကွင်းတွင ်ယေန  နံနက် ၇ နာရီခွဲ၌ စာေရး

ဝန်ထမ်းကီးကပ်မ တန်းြမင့်သင်တန်း  အမှတ်စ် 

(၈၈)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို  ကျင်းပရာ 

သင်တန်းဆင်းတပ်ခွဲက  ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ် 

ကို ချတီက်အေလးြပကသည်။

ယင်းေနာက်  ပါေမာက ချပ်က  သင်တန်းသား 

စံြပဆုကုိ  သင်တန်းသား ဦးဇာဏီဖိး ဌာနခဲွစာေရး 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနကို     လည်းေကာင်း၊ 

သင်တန်းသူစံြပဆုကိ ု  သင်တန်းသူ  ေဒ အိအိဖိး၊ 

ဌာနခွဲစာေရး    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနကိ ုလည်းေကာင်း ချးီြမင့်ပီး 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ပထမဆု၊  ဒုတိယဆု၊ 

ေသနတ်ပစ် ထူးခ န်ဆု၊ စစ်ေရးြပ ထူးခ န်ဆုရရှိသူ 

များှင့်   သင်တန်းဆင်းေအာင်လက်မှတ်များကို 

ဆက်လက်ချးီြမင့်ခဲ့ပီး သင်တန်းဆင်း အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

သင်တန်းဆင်းပွဲသို ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ 

ဌာနကီးမှး/ပါေမာက များ၊ ဌာနမှးများ၊  ကထိက 

များ၊ ဌာနခဲွမှးများ၊ သင်တန်းမှးများ၊ လက်ေထာက် 

ကထိကများ၊ ဌာနစုမှးများ၊ နည်းြပဆရာများှင့် 

သင်တန်းသား  ၅၈  ဦး၊ သင်တန်းသူ ၁၉၄  ဦး 

စစုေုပါင်း  ၂၅၂ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလ 

မာှ ေမ ၅ ရက်မှ ဇူလုိင် ၇ ရက်ထိ ရက်သတ   ၁၀ ပတ် 

ကာြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားိုးရာယ်ေကျးမ  ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၈

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသား 

များ၏  တိုင်းရင်းသားိုးရာယ်ေကျးမ    ှီးေှာ 

ဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးရိှ ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသား 

ေကျးရာ(ရန်ကုန်)ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ယုံကည်ေမ ာ်လင့်

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့် 

က ယေနကျင်းပသည့ ်တိင်ုးရင်းသားိုးရာယ်ေကျးမ  

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲမ ှ         တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများအချင်းချင်း   ယ်ေကျးမ  

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာ သမိုင်းေကာင်းများကိ ု

အြပန်အလှန် သိရှိနားလည်ပီး ယခင်ကထက်ပိုမို 

သည့် အြပန်အလှန်ေလးစားမ ၊ ချစ်ကည်စည်းလံုးမ  

များရရှိလာမည်ဟ ု  ယုံကည်ေမ ာ်လင့်ပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် အဓိပ ာယ်များြပည့်ဝေနသည့် ယခုလို 

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲများကိ ု     အြခားတိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များတွင်ပါေဆာင်ရက်သွားကရန် တုိက်တွန်း 

လိုပါေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ တိင်ုးြပည်စည်ပင်သာယာဝေြပာ 

ေရး၊ ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့် 

ြပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ်ကီး ေပ ထွန်းလာေစေရးတို 

အတွက်  အားလုံးဝိုင်းဝန်း  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်က 

ေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍      ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းက အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ှီးေှာဖလှယ်ပွဲသိုတက်ေရာက်

လာကသည့ ် တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ  

အဖွဲများကိ ု ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  ဒုတိယဝန်ကီးတိုက ေထာက်ပံ့ေင ွ

များ ေပးအပ်သည်။ ထိုေနာက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်းရှိ   တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ   နည်းပညာ 

ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစေရး        ရည်ရယ်ဖွင့လှ်စ်မည့ ် 

ကွန်ပျတာသင်တန်းများ၌ အသံုးြပုိင်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏   နည်းပညာ 

အကံေပး IT ပညာရှင ်ဦးလင်းဦးက DELL Laptop 

အလုံး ၂၀ ကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ 

တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာဂျက် ေကာထ့ူးထ ံ

ေပးအပ်ပီး တုိင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးက ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ ယင်းေနာက် 

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရာ  (ရန်ကုန်)မှ 

ယ်ေကျးမ အကအဖွဲများှင့်      ရှမ်းစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အကအဖွဲတိုက   တိုင်းရင်းသားိုးရာ 

အကများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖကသည်။  

ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားအစီအစ် ဒုတိယ 

ပိင်ုးကိ ုကျင်းပရာ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က 

အမှာစကားေြပာကားပီး  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်     တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူးက တုိင်းရင်းသားုိးရာ ီှးေှာ 

ဖလှယ်ပွဲ  ကျင်းပရြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ 

ရှမ်းစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ အဖဲွမှ ဦးစိင်ုးေကျာ်ထူးက 

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံး

တမ်းများအေကာင်းကိ ု  လည်းေကာင်း၊  ကိုးကန်  

စာေပှင့် ယ်ေကျးမ အသင်းမ ှဦးေအာင်ေအာင်က 

ကိုးကန် တိင်ုးရင်းသားလမူျိးတို၏ သမိင်ုးအကျ်းှင့် 

ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

ဥ(ပ်)ပူး(ချင်း)စာေပှင့်    ယ်ေကျးမ အသင်းမှ 

ဦးလှေမာင်က  ဥ(ပ်)ပူး(ချင်း)  တိုင်းရင်းသားတို၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ  ဓေလ့ထုံးတမ်းများအေကာင်းကို

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။ 

ထိုေနာက် ကိုးကန်တိုင်းရင်းသားယ်ေကျးမ 

အကအဖဲွှင့် ရှမ်းယ်ေကျးမ အကအဖဲွတုိက ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ အကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်က 

သည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက နဂိုံးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးတိုက ေဆွးေွးပွဲတွင ်

ှီးေှာဖလှယ်ခဲ့ကသည့်  တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အဖွဲများကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပလ ာ 

များ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးဝင် မိသားစုများအား ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးှင့် ေကျာင်းသုံးပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၈ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာိင်ုင ံ

ုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့်   အလှရှင်တို 

ပူးေပါင်း၍ ုပ်ရှင်အစည်းအံုးဝင် ပ်ုရှင် 

ေလာကသား မိသားစုများ၏ သားသမီး 

၁၃၄ ဦးကို ေကျာင်းဝတ်စုံ၊ ေကျာင်းသုံး 

သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများှင့ ်ပညာသင် 

စရိတ် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်သည့် အခမ်းအနား 

ကိ ု ယေနနနံက်  ၁၀  နာရကီ  ရန်ကုန်မိ 

ဗဟန်းမိနယ် ဝက  ဘာလမ်းရိှ ြမန်မာုိင်ငံ 

ုပ်ရှင်အစည်းအုံး၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်း 

အုံးနာယက ဦးေအာင်လွင်၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ပ်ုရှင်အစည်းအုံးဥက    ဦးကည်စိုးထွန်း 

တိုက  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမှ လှဒါန်းေသာ 

ေငွကျပ် ၁၀ သိန်းအား  ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ုပ်ရှင ်

ြမင့်တင်ေရးဌာနခဲွမှ အကံေပး ဦးသိန်းုိင် 

က ေပးအပ်ရာ ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်း 

အုံးနာယကှင့ ်ဥက   တိုက လက်ခရံယ ူ

၍ ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် ြမန်မာိင်ုငံပ်ုရှင်အစည်း 

အုံးအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့်   ုပ်ရှင ်

သုပ်ေဆာင်များှင့်  အလှရှင်များက 

ပညာသင်ေထာက်ပံ့စရိတ်    ေငွကျပ ်

၁၅၀၀၀၊  ေကျာင်းစိမ်းဝတ်စု ံ    တစ်စုံ၊ 

ဗလာစာအုပ် ှစ်ဒါဇင်၊ ကွန်ပါဘူး၊ ခဲတံ၊ 

ေဘာပင်၊ ခ န်စက်၊ ခဲဖျက်၊ ေရဘူးှင့် 

ထီးတိုကို    ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

၁၃၄ ဦးတိုအား ေထာက်ပံေ့ပးအပ်သည်။

အခမ်းအနားသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန    ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးမ ှ

အဖဲွဝင်များှင့် ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင်များ၊ 

ပ်ုရှင်အလ ာ ၁၀ လ ာမှ ေလာကသားများ 

တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်) 

ဓာတ်ပုံ - ကူး                                                                                                 

ေမး။ ဒီေနမနက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်ိုင်ငံ  နာရာမိမှာ 

ကျင်းပတဲ့     ိုင်ငံေရးအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ     

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း    Mr. Shinzo Abe 

တက် ေရာက်ပီး  မိန်ခွန်းေြပာကားေနစ်မှာ  

ေသနတ်နဲ ပစ်ခတ်လပ်ုကခံရံတယ်လို  သရိပါ 

တယ်။  ဒါနဲပတ်သက်ပီး   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

သေဘာထားကိ ု  သိလိုပါတယ်။

ေြဖ။ ဒီကိစ နဲပတ်သက်ပီး     ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ        

ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း Mr. Shinzo Abe 

လုပ် ကံခံရမ ှင့် ပတ်သက်၍  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၏ ေြဖဆိုချက်

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမှ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် ြပည်သူများ 

ကိယ်ုစား မမိအိေနြဖင့ ်အေဆေွတာ်ထသံိုလည်းေကာင်း၊ အေဆေွတာ် 

ထံမှတစ်ဆင့် ဂျပန်အစိုးရှင့် Mr. Abe ၏ မိသားစုဝင်များထံသို 

လည်းေကာင်း  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း  ေြပာကားလိ ု

ပါသည်။

ဂျပန်ုိင်ငံှင့် ြပည်သူများအတွက် Mr. Abe ၏ စံနမူနာယူထိုက် 

ေသာ  ေပးဆပ်မ များကိ ု ဂျပန်ြပည်သူများ၏  ှလုံးသားတွင ်အစ် 

အမဲကိန်းေအာင်းေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ Mr. Abe သည် ြမန်မာုိင်ငံ၏  

စစ်မှန်ေသာမိတ်ေဆွေကာင်းှင့်  မိတ်ေဆွေဟာင်း တစ်ဦးြဖစ်ပီး 

၎င်း၏ ှစ်ိုင်ငံအကား ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး 

ပိမုိခုိင်ုမာေစရန် သ ိ  ာန်ချ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲမ့ များအေပ  ြမန်မာ 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အမေဲအာက်ေမသ့တတိရရိှေနမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခလုိပုေူဆွးေသာကေရာက်ေနသည့အ်ချန်ိတွင် ြမန်မာြပည်သမူျား 

ကလည်း  ဂျပန်ြပည်သမူျားှင့အ်တ ူ ထပ်တဝူမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

အေဆွေတာ်အား    အစ်ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရှိပါ 

ေကာင်း ထပ်ေလာင်းေဖာ်ြပအပ်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ထိုြပင ်ဂျပန်ိုင်ငံ ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း Mr. Shinzo Abe ၏ 

ဇနီးြဖစ်သူ Mrs. Akie Abe  ထံသိုလည်း  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက        ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ဝမ်းနည်းေကာင်း 

သဝဏ်လ ာကို ေပးပိုထားေကာင်း သိရှိရသည်။

များစွာအံ့ဩဝမ်းနည်း    တုန်လ ပ်မိပါတယ်။ 

လုပ်ကံမ ကိုလည်း  ြပင်းထန်စွာ   တ်ချပါ 

တယ်။ Mr. Shinzo Abe ဟာ   ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွက် မိတ်ေဆွေကာင်းြဖစ်သလုိ မိတ်ေဆွ 

ေဟာင်းတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။   ဒြီဖစ်စ်နဲ 

ပတ်သက်ပီး   များစွာဝမ်းနည်းရပါတယ်။      

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ    ြပည်တွင်း   ြပည်ပ 

မည်သည့်     အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကိုမဆို 

လပ်ုကိင်ုတဲ ့အကမ်းဖက်ပဂု ိလ်၊ အကမ်းဖက်   

အဖဲွအစည်းများအေပ  ြပင်းထန်စွာ တ်ချပါ 

တယ်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်အေနနဲလည်း  

ဝမ်းနည်းေကာင်း     စာများေပးပိုပီးြဖစ်ပါ 

တယ်။



ဇူလိုင်  ၉၊   ၂၀၂၂

၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၇) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးအွန်လိင်ုး သတင်းေအဂျင်စ ီ

မှ   အယ်ဒီတာချပ်  ဦးမင်းေမာငက်   ြမန်မာိုင်ငံ 

အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ ်    သံအမတ်အြဖစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်  အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး    H.E. Mr. 

Prak Sokhonn သည်      ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ေနအမ်ိတွင် ြပန်လည်ေရ ေြပာင်းထားရိှ 

ရန်အတွက် စာတစ်ေစာင်ထွက်ရိှလာသည်ကိေုတွရ 

ေကာင်း၊  ယင်းှင့်ပတ်သက်၍    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ် မည်သိုသေဘာထား 

မှတ်ချက်ရှိသည်ကိ ုသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဥပေဒအထက်တွင် မည်သူမ မရှိ

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက မဒီယီာများအေနြဖင့ ်

ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ မိမိအား အေတာ်များများ

ေမးပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ယခင်  ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံ

ပဂု ိလ်ေဟာင်း ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့ပ်တ်သက် 

ပီး မမိအိေနြဖင့ ်ပုေံသတစ်ခသုာ ေြဖကားခဲေ့ကာင်း၊ 

နပံါတ်တစ်အချက်မှာ ဥပေဒအထက်တွင် မည်သူမ မရိှ 

ေကာင်း၊ ေနရာေြပာင်းေရ ထားသည့်အခါတွင်လည်း 

ယခင် ုိင်ငံေတာ်အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ်ေဟာင်း ေဒ ေအာင် 

ဆန်းစုကည်၏ စားဝတ်ေနေရး၊  ကျန်းမာေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး  အထူးတလည်ေစာင့်ေရှာက်မ များ 

ြပလုပ်ထားေကာင်း၊ အဓိကအားြဖင့ ်လုံ ခံေရးှင့ ်

ပတ်သက်သည့်ကိစ များ၊     တရားုံးထုတ်သည့ ်

အချန်ိတွင် ပိမုိအုဆင်ေြပေစရန်အတွက် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊ “ဥပေဒအထက်တွင် မည်သူမ  

မရှိ”ဟု မိမိအေနြဖင့ ် ေြပာလိုေကာင်း   ေြဖကား 

သည်။

NHP သတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက် နန်းစစုစု ံ

က တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးှင့်ပတ်သက်သည့်ေမးခွန်း 

ကို  ေမးြမန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရသည ်ယေနတွင် CDM 

ပညာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်       PDF များသာမက 

အကမ်းဖက်ိင်ုငေံရးလ ံေဆာ်သမူျားေကာင့ ်ေနရပ် 

စွန်ခွာပီး  လမ်းမှားေပ ေရာက်ေနသည့်    လူငယ် 

လူရယ်၊  CDM ဝန်ထမ်းများအပါအဝင ်အားလုံးကိ ု

ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ေနသည်ကို   ေတွြမင်ရေကာင်း၊ 

တစ်ဖက်တွင်လည်း ြပည်ပိုင်ငံတချိ၏ ေသွးထိုး 

ပါဝင်ပတ်သက်မ များေကာင့ ်ဥကရစ်ထတိက်ုပဲွများ

က့ဲသုိြဖစ်စ်များ ေပ ေပါက်လာသည်ကုိ ေတွြမင်ရ 

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအစုိးရအေနြဖင့် ြပည်သူဘဝကုိ  ြပန်လည် 

ခံယူလုိသူများအတွက် လံု ခံေရးအာမခံချက် မည်မ  

အထ ိတာဝန်ယေူပးမည်ဆိသုည်ှင့ ်ြပည်ပိင်ုငမံျား 

၏စွက်ဖက်မ  ပါဝင်လာသည့်တုိက်ပဲွများ ေနာင်တွင် 

ရှိမလာရန် မည်ကဲ့သိုတာဝန်ယူသွားမည်ကိ ု သိလို 

ေကာင်း၊ ယေနြဖစ်ေပ ေနသည့ ်အနယ်နယ်အရပ်ရပ် 

က ခိုးဆိုးလယုက်မ များ၊ အာဏာပါဝါသုံးပီး ဥပေဒမဲ ့

ြပကျင့်ေနသည့် ကိစ ရပ်များအေပ  ထိထိေရာက်ေရာက် 

အေရးယူိုင်ရန်အတွက် မည်သိုစီမံေဆာင်ရက်ေန 

သည်ကို သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက    မိမိတိုြပန်လည ်

ဖတ်ိေခ ခဲသ့ည့အ်ထတွဲင်လည်း ပါဝင်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သူဘဝလံု ခံေအးချမ်းစွာ    ေနုိင်ေရးအတွက် 

အာမခံပီးြဖစ်ေကာင်း၊  PDF အဖွဲများ  အနယ်နယ် 

အရပ်ရပ်မ ှအလင်းဝင်ေရာက်လာသည်မှာ ၂၀၅ ဦး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိအြပင် ၎င်းတုိေရှတွင်   တချိေသာ 

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ တချိေသာသူများ  ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူများရှိေကာင်း၊ ယင်းသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသည့်အချနိ်တွင ်ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း 

အရ    လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များ   ေဆာင်ရက်၍ 

အလုပ်ြပန်လည်လုပ်ေနသူများရှိပီး အလုပ်မှထွက်

သွားသူများလည်းရှိေကာင်း၊        ၅၀၅(ခ)ြဖင့ ်

အုပညာရှင်များလည်း     လွတ်လာသူများရှိ 

ေကာင်း၊ ၎င်းတုိလည်း ေအးချမ်းစွာေနထုိင်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ လမ်းေပ တွင်  ခုိးဆုိးလုယက်မ များ၊ တချိ 

ေသာ လက်နက်ရရှိသူများအေနြဖင့် ဓားြပမ များ 

ကျးလွန်ေနသည်လည်းရှိေကာင်း၊  ထိုကိစ များကို 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များြဖင့ ်  အြမန်ဆုံး  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ရရိှေရးအတွက် မိမိတုိေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊    ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်   ေဒသ 

အသီးသီး၌  ြပည်သူလုံ ခံေရးအဖွဲများကိ ုဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ယင်းြပည်သူလုံ ခံေရး 

အဖွဲများတွင ်   ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်  တစ်တပ် 

တစ်အားပါဝင်ေပးရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့ ်

ဒီမိုကေရစီိုင်ငံကိ ု ြပန်လည်ထူေထာင်သည့်ေနရာ 

တွင် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးက ပိမုိအုေရးကီးေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးရိှရန်၊ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးမ ရှိရန်အတွက ်ြပည်သူလူထုက ဝိုင်းဝန်းကူည ီ

ပ့ံပုိးေပးကရန် မိမိအေနြဖင့် တုိက်တွန်းလုိေကာင်း 

ေြဖကားသည်။

97 မီဒီယာမှ  သတင်းေထာက်ချပ ် န လင်း 

(ထားဝယ်)က ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် 

ကိ ုကုလသမဂ ကေလးများရန်ပံုေငွအဖဲွ (UNICEF) မှ 

ဌာေနကုိယ်စားလှယ် Mr. Marcoluigi Corsi သည် 

၎င်း၏ခန်အပ်လ ာကုိ လာေရာက်ေပးအပ်ခ့ဲသည်ကုိ 

သရိှိရေကာင်း၊ ကလုသမဂ ကေလးများရန်ပုေံငအွဖဲွ 

(UNICEF) ှင့ ်   ုိင်ငံေတာ်အစုိးရတုိ၏ကျန်းမာေရး 

က  ှင့ ်ပညာေရးက  တိုတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားမည့်အေြခအေနကိ ု  သိလိုေကာင်း  ေမးြမန်း 

သည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ယင်း UNICEF အဖွဲ 

သည် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ယခင်ကတည်းက 

လက်တဲွေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်           ကုလသမဂ  

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခအုချန်ိ 

အထိလည်း လက်တဲွေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည့ ် အေသးစိတ်ကို  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက  ေြဖကားေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

အမဲတမ်းလက်ကမ်းကိဆိုလျက်ရှိ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦး 

က ကုလသမဂ ကေလးများရန်ပုံေငွအဖွဲ (UNICEF) 

သည် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ကာလတာရှည်စွာ 

လက်တဲွေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်အဖဲွအစည်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသိုလက်တွဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့်အချနိ်တွင ်

အသက်တစ်ှစ်ေအာက်ကေလးများှင့ ်  ကိုယ်ဝန် 

ေဆာင်မိခင်များအတွက ်ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ

ြခင်းလပ်ုငန်းများ၊ အာဟာရြမင့တ်င်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ကို  အဓိကထား   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ဆက်လက်ပီး ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများလည်း

ရှိေကာင်း၊  ထိုသိုေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများမှာ 

အသက်တစ်ှစ်ေအာက်ကေလးများှင့် ကိုယ်ဝန် 

ေဆာင်မခိင်များအတွက် ပုမှံန်ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် လုိအပ်သည့်ကာကွယ်ေဆးများ 

ကိ ုိင်ုငေံတာ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ဝယ်ယရူာ၌ အေရအတွက် 

ခန်မှန်းတွက်ချက်ြခင်း၊ Gavi Alliance အဖွဲှင့် 

အသက်တစ်ှစ်ေအာက်များအတွက် ပုမှံန်ကာကွယ် 

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင်  Co-

Financing နည်းစနစ်ြဖင့ ်ကာကွယ်ေဆးများဝယ်ယ ူ

ရန်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆးများ ြပတ်လပ် 

မ မရှိေစေရး   ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးှင့်ပတ်သက်သည့် အေြခခံ 

အေဆာက်အအုံများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အေအးလမ်း 

ေကာင်းထိန်းေရခဲေသတ ာများကိ ု     ေကျးလက ်

ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန 

ခွဲများတွင်     တိုးချဲတပ်ဆင်ရန်စီစ်ေဆာင်ရက ်

ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း 

များှင့ ်ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ု

ပံပုိ့းေပးြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 

ြပည်သူလူထု၏အြမင်ကိ ု    ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ      သတင်း 

အချက်အလက်များဆုိင်ရာ    လုိအပ်သည့်    အုိင်တီ 

နည်းပညာပစ ည်းများကုိပ့ံပုိးေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများအတွက်ှင့ ်အေအးလမ်းေကာင်းထန်ိး 

ဝန်ထမ်းများအတွက်  က မ်းကျင်မ ဆုိင်ရာသင်တန်း 

များ ပုိချြခင်း၊ အာဟာရဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

လိုအပ်သည့်ေဆးဝါးှင့ ်အာဟာရြဖည့်စွက်စာများ 

ပံ့ပိုးြခင်း၊ အိုင်အိုဒင်းချိတဲ့မ  ပေပျာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက်  ပံ့ပိုးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်       ကုလသမဂ ကေလးများ 

ရန်ပုေံငအွဖဲွ (UNICEF)အဖဲွကဲသ့ိုေသာ မတ်ိဖက်အဖဲွ 

အစည်းများကုိ ထုိက့ဲသုိေသာလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက်      အမတဲမ်းလက်ကမ်း 

ကိဆိုလျက်ရှိပါေကာင်း      ြဖည့်စွက်ေြဖကား 

သည်။

ေနြပည်ေတာ်မ ခင်းှင့်    သတင်းစုံအွန်လိုင်း 

သတင်းေအဂျင်စီမ ှသတင်းေထာက ်ဦးေဇာ်ဝင်းက 

မမိအိေနြဖင့ ်ကိယ်ုဝန်ေဆာင်မခိင်များအတွက် တမူး 

နယ်စပ်တွင် အေရးေပ လိုအပ်ေနသည့် အကူအညီ 

များကို တစ်မိနစ်ခန်တင်ြပလိုေကာင်း၊ တမူးခိုင် 

သည် အိ ိယနယ်စပ်ှင့ ်မိင်ုေပါင်းရာချီပီး တစ်ဆက် 

တည်းြဖစ်ေကာင်း၊ လမ်းတစ်လမ်းသာရှိေကာင်း၊ 

ထိုလမ်းတွင ်  ိုင်ငံေရးအေြခအေန၊  ကျန်းမာေရး 

အခက်အခအဲရ သွားလာရန်အတွက်   ယခအုချန်ိတွင် 

မိုးရာသြီဖစ်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်အခက်အခမဲျားစွာ 

ကံေတွလျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ကျိးေြခကျိးများကုိ 

တစ်ရက်ှစ်ရက်ခန် ေစာင့၍်ရေသာ်လည်း ကိယ်ုဝန် 

ေဆာင်မခိင်များအေနြဖင့ ်တမူးေဆးုံကီးတွင် လုံးဝ 

ကုသ၍မရေကာင်း၊   ကေလးှင့်  မ ေလးကိုပိုရ 

ေကာင်း၊ ထုိအချန်ိတွင် ပရဟိတကားများအေနြဖင့် 

သွားေသာ်လည်း အသက်အ ရာယ်ေကာင့် အခက် 

အခမဲျားစွာကံေတွလျက်ရိှေကာင်း၊ ယခင်က ခိင်ု 

ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာဦးသူရရှိသြဖင့ ်အဆင်ေြပ 

ေကာင်း၊    ကိုဗစ်ကာလတွင်လည်း   လူနာများကို 

ကုသေပးေကာင်း၊               စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များ ေဆာင်ရက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကိ ုေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

ယခုအခါ  ေဒါက်တာဦးသူရ       ေြပာင်းသွားပီး 

ထပ်မံေရာက်ရိှသည့်   ခုိင်ဆရာဝန်ကီးကလည်း  

ကိုးဆယ့ေ်ြခာက်ပါးေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသွားေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်   တမူးခိုင်အတွင်း    အဓိကအားြဖင့ ်

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များအတွက် ေဆးုံကီးတွင ်

ခွဲစိတ်ကုသိုင်ရန်       ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး      ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်

ေမ ာ်လင့်လျက်ရှိေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်   လိုအပ်သည်များကိ ု  အေသးစိတ် 

မှတ်ထားေပးရန်ှင့ ်ြပန်လည်စိစစ်ပီး လုပ်ေဆာင် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဦက   ကိယ်ုတိင်ု ကျန်းမာေရးှင့ပ်တ်သက်၍ 

လူအသက်ထက်အေရးကီးသည်မှာ   ဘာမ မရှိဟု    

ခံယူထားေကာင်း၊   ဦးစားေပးအဆင့်တွင ်  ပါဝင် 

ေကာင်း၊ စိစစ်ပီးေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြဖကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ေနြပည်ေတာ်မ ခင်းှင့ ်သတင်းစု ံ

အွန်လိုင်းသတင်းေအဂျင်စီမှ     သတင်းေထာက ်

ဦးေဇာ်ဝင်းက  ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် Without 

ကားများကိဖုမ်းဆီးပီး တရားစဲွဆိြုခင်း၊  ေလလတံင် 

ေရာင်းချြခင်းမ ှ အခွန်ဝင်ေငွများ   ရရှိေနသည်ကိ ု      

သိရှိရေကာင်း၊   လက်ရှိ   ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းတွင ်

Without ကားများရှိေနိုင်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

တပ်မေတာ်က အာဏာကို   ေခတ ထိန်းထားသည့ ်

အချန်ိတွင်   အချန်ိကာလတစ်ခသုတ်မှတ်ပီး ဖမ်းဆီး 

ြခင်း၊ တရားစဲွဆိြုခင်း၊ ေလလတံင်ေရာင်းချြခင်းထက် 

အစီအစ်တစ်ခုအေနြဖင့် လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

တစ်ခခုသုတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ ိင်ုငေံတာ်၏အခွန်ဘ  ာ 

ရရှိေအာင် အစီအစ်လုပ်ေပးိုင်ြခင်းရှိ၊ မရှိ သိလို 

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။   

တရားဝင ်တင်သွင်းလာသည့်

ယာ်ပိုင်ရှင်များ နစ်နာမ ရှိ

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     ထိုလိုင်စင်မဲ့ကား 

များှင့်ပတ်သက်၍    သတင်းမျိးစုံကိ ု   အွန်လိုင်း 

ေပ တွင်လည်း   ေတွြမင်ေကာင်း၊  ယခင် နယက 

အစိုးရလက်ထက်တွင ် ၈၅ ရာခိုင် န်း  ဒဏ်ေကး 

ေပးေဆာင်ပီး တရားဝင်ယာ်အြဖစ် မှတ်ပုတံင်ေပး 

ထားသည့်   မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်း    လုပ်ခဲ့ြခင်း 

ရှိေကာင်း၊  ယာ်အေရအတွက်  ၆၀၀၀  ေကျာ်ရှိ 

ေကာင်း၊  ထိုအချနိ်တွင်  အေြခအေနကတစ်မျိး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခလုက်ရိှအေြခအေနတွင် တရားမဝင် 

လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုတရားဝင်လိုင်စင ်

ြဖစ်ေအာင ်   ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက    တရားဝင ်

တင်သွင်းလာသည့် ယာ်ပိုင်ရှင်များနစ်နာမ ရှိပီး 

ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်ကား Showroom 

များှင့် Sale Center များလည်း ထိခိုက်လာိုင ်

ေကာင်း၊  ကန်ကွက်မ များ    ြဖစ်လာိုင်ေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းကားေဈးကွက်လည်း ကေမာက်ကမြဖစ ်

လာုိင်ေကာင်း၊ ထုိအြပင် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များကို ေဖာက်ဖျက်ေကျာ်လွန်သည့်ကိစ လည်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာ၏ကျင့်သုံးေနသည့်စနစ်များ 

ကိုလည်း ဆန်ကျင်ရာေရာက်ေကာင်း၊ တရားမဝင ်

တင်သွင်းမ ကိုလည်း    အားေပးရာေရာက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမ ှ ခိုးလာသည့်ယာ် 

များြဖစ်ပါက    ြပဿနာပိုပီးကီးလာိုင်ေကာင်း၊ 

ပုိပီးကန်ကွက်ခံရုိင်ေကာင်း၊ ဝယ်လာသည့်ယာ် 

များသည ်Second Hand ြဖစ်သည်ကိုလည်း သိပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများလည်း မလိုလား 

အပ်သည့်ကိစ များ          ပ်ေထွးလာိုင်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်မမိတိိုအေနြဖင့ ်လိင်ုစင်ြဖင့ထ်တ်ုေပးရန် 

အစီအစ်မရှိေကာင်း ေြဖကားသည်။

ြမန်မာသေံတာ်ဆင့ ်သတင်းဌာနမှ အယ်ဒတီာ 

ဦးကိကုိုကီးက (၂၀၀၈) ခှုစ် ဖဲွစည်းပု ံ အေြခခဥံပေဒ 

ကို ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည့် ေညာင်ှစ်ပင်ခန်းမကီးကို 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ကိုယ်တိုင ်    သွားကည့်ပီး 

အကီးစားြပင်ဆင်ေနမ များကို    ေတွရပါေကာင်း၊ 

ယခင်အစိုးရေခတ်က စာအုပ်စိမ်းကီးေဖာ်ေဆာင်ခဲ့

သည့်ေနရာဟူ၍ အမုန်းတရားြဖင့် မြပြပင်ဘဲ အမိုး 

များှင့်    ခုံများပျက်စီးေနသည်များကိ ု   ေတွရပါ 

ေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲများအေနြဖင့ ်ေတွဆုံ 

သည့်ေနရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီစနစ်ေဖာ်ေဆာင် 

ရန်အတွက်    ဆက်လက်ေဆွးေွးမည်ဟ ု   ိုင်ငံ့ 

ေခါင်းေဆာင်အေနြဖင့် ေြပာကားသည်ကုိ ေတွရပါ 

ေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဒမီိကုေရစစီနစ် ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

အတွက် ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်များ၊ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူများှင့် ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးရန်အတွက်  ၂၀၂၃ ခုှစ်  ေရးေကာက်ပွ ဲ

မတိုင်မီ   ေညာင်ှစ်ပင်ညီလာခ ံ   ြပန်လည်ကျင်းပ 

ရန်အစီအစ်  ရှိ၊ မရှိ  သိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်း 

သည်။ 

စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်ပီး 

ေကျာင်းဖွင့်ရန ်ေဆာင်ရက်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက       ေညာင်ှစ်ပင ်

သွားြခင်းမှာ ယခင်က သမိုင်းဝင်ခဲ့သည့်အေဆာက ်

အအုြံဖစ်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်  ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး 

သင့်သည့်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်သွားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

စိက်ုပျိး၊ ေမွးြမေရးှင့ပ်တ်သက်ပီး ေကျာင်းဖွင့ရ်န် 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းရိှေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး အထူးစမီကံန်ိးများ ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

များရှိြခင်းေကာင့်       သွားေရာက်စစ်ေဆးြခင်းြဖစ ်

ိုင်ငံေြမာက်ဝင်ထားသည့ ်    မိမိတိုြမန်မာိုင်ငံ၏ 

သတ ိကိုြပသည်ဟ ုမိမိအေနြဖင့ ်ယူဆပါေကာင်း၊ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ေြပာသည့ ်“၎င်းဘဝ 

တွင် မလုပ်ရဲတာမရှိဘူး”ဟူသည့်စကားကို  မိမိ 

ယူသုံးလိုပါေကာင်း၊ တစ်ဖက်က ၎င်းတိုအြမင်ြဖစ ်

သည့ ်NLD ပါတကီ ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်အပါအဝင် 

သမ တဦးဝင်းြမင့ှ်င့ ်ဝန်ကီးများကိ ုအဂတလိိက်ုစား 

မ ြဖင့်အေရးယူေကာင်း၊ တပ်မေတာ်က အိုင်ကျင့် 

သည်ဟု  စွပ်စွဲေနသည့်အချနိ်တွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက   တာဝန်ယူထားချနိ်တွင် 

၎င်းကိုယ်တိုင ် ခန်အပ်ထားသည့်  ဝန်ကီးချပ်များ၊ 

ဝန်ကီးများကိုလည်း အဂတိလိုက်စားမ  တိုက်ဖျက် 

ေရးဥပေဒှင့ ်မှားသည့်သူအား   မှားသည့်အတိုင်း 

အေရးယူမည်၊ အြပစ်ရှိသူကိ ုအြပစ်ရှိသည့်အတိုင်း 

အေရးယူမည်ဆိုသည်ကို လက်ေတွလည်းြပေနပါ 

ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအစုိးရတက်လာပီး NLD ှင့ ်ယခင် အဂတ ိ

လိုက်စားခဲ့သည့်ပုဂ ိလ်များကိ ု   ေကာ်ြငာသကဲ့သို 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစုိးရလက်ထက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့အ်ချန်ိတွင်လည်း ၎င်း၏ 

လက်ထက်တွင်  ၎င်းခန်ထားသည့်ဝန်ကီးများကို 

အဂတိှင့်ငိလ င်   အဂတိြဖင့်အေရးယူပါေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ေတွဆုံသည့်အခါတွင် ၎င်း 

ေြပာခဲ့သည်များရှိေကာင်း၊  ယင်းကိ ု သတင်းဌာန 

တစ်ခုက “မလုပ်ရဲတာမရှိဘူး”ဟု  ြဖတ်ပီးသုံးခဲ့ 

ေကာင်း၊  မိမိအေနြဖင့် အြပည့်အစုံေြပာြပရရင ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးအေနြဖင့ ်ေြပာခဲသ့ည်မှာ “ိင်ုငေံတာ် 

အေရးအတွက်၊ ိုင်ငံေတာ်၏အကျိးစီးပွားအတွက ်

က န်ေတာ်မလုပ်ရဲတာ မရှိဘူး”ဟု ေြပာခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊  လူယုတ်မာများက  ိုင်ငံေတာ်အေရးှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်အကျိးစီးပွားကိုြဖတ်ပီး “မလုပ်ရဲတာ 

မရှိဘူး” ဟုလုပ်ခဲ့ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

NLD ပါတီမှပုဂ ိလ်များသာ အေရးယူြခင်းမဟုတ်

သတင်းေထာက်ကီး၏      ဒုတိယေမးခွန်းကို 

ေြဖရလ င် မိမိတုိစီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 

ပထမေမးခွန်းြဖစ်သည့ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ စတင်တာဝန်ယူခ့ဲသည့်ေနမှစ၍ ဇွန် ၂၉ ရက် 

အထိ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

ကိ ုတိင်ုကားစာစစုေုပါင်း ၁၅၀၀ ေရာက်ရိှပါေကာင်း၊ 

ေကာ်မရှင်က အစည်းအေဝးသုံးသပ်တင်ြပပီး စုစံမ်း 

စစ်ေဆးပါေကာင်း၊ အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်

ေပးပိုလာသည့ ်တိုင်ကားစာ ၄၀ အေပ တွင် စုံစမ်း 

စစ်ေဆးိုင်ရန်အတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲများ 

ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပါေကာင်း၊ စစ်ေဆးေပ ေပါက် 

ချက်အရ အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒှင့် 

အေရးယူေဆာင်ရက်ေနသူများအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေရး 

ရာထူးလက်ရှိြဖစ်ခဲ့သ ူ၇၀၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းှင့် ြပင်ပ 

ပုဂ ိလ် ၆၃ ဦးြဖစ်ပါေကာင်း၊ တရားစဲွဆုိမ အေနြဖင့် 

ိုင်ငံေရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်ခဲ့သ ူ ၇၀၊    အဆင့်ြမင့ ်

အရာရှိ ရှစ်ဦး၊ အရာထမ်း ေြခာက်ဦး၊ ြပင်ပပုဂ ိလ် 

ေြခာက်ဦး စုစုေပါင်း ၉၀ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုအြပင ်

အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၃၀(ခ) 

အရ    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒြဖင့ ်   စုစုေပါင်း ၄၃ ဦး 

အေရးယေူဆာင်ရက်ခဲပ့ါေကာင်း၊ အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှ 

တစ်ဦး၊ အရာထမ်း ၄၁ ဦးှင့ ်အမ ထမ်းတစ်ဦး ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ NLD ပါတီမှပုဂ ိလ်များသာ အေရးယူြခင်း 

မဟုတ်ဘဲ  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းှင့်  ြပင်ပပုဂ ိလ် ၆၃ ဦး 

အေရးယူထားပါေကာင်း၊ NLD လက်ထက်ကိ ုမိမိ 

ေြပာလိုပါေကာင်း၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့ ်

၃၈ ဦး၊ ဒတုယိဝန်ကီးအဆင့ ်၇၁ ဦး၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များအပါ ဝန်ကီး ၁၆၅ ဦး၊ 

ိင်ုငေံရးရာထူးလက်ရိှြဖစ်သူစုစုေပါင်း ၂၇၄ ဦး ခန်အပ် 

ခဲ့ေသာ်လည်း အဂတိလိုက်စားမ ကျးလွန်ေကာင်း 

တိုင်ကားခံရသည့ ်   ိုင်ငံေရးရာထူးှင့ ်   လက်ရှိ 

ြဖစ်ခဲ့သူများကိုသာ      စစ်ေဆးေပ ေပါက်ချက်အရ 

အေရးယူြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ NLD  လက်ထက်တွင် 

ခန်အပ်ခဲ့သူ ၂၇၄ ဦးရှိပီး   ခိုင်လုံ၍အေရးယူထား 

သည်မှာ    မည်မ သာရှိသည်ကိ ု   ေတွရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကွာြခားချက်မည်မ ရှိသည်ကို တွက်ဆ 

ကည့လ် င် သိိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာ 

ေငေွကးများှင့ပ်စ ည်းများ နစ်နာဆံုး ံးမ မရိှေစေရး 

အတွက် NLD အစိုးရလက်ထက ်၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက် 

တွင ်   အဂတိလိုက်စားမ     တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို 

စတုတ အကိမ်       ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းပီးေနာက်တွင ်

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်      လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ များ 

အပါအဝင် ိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေကးှင့်ပစ ည်း နစ်နာ 

ဆုံး ံးမ များှင့်ပတ်သက်ပီး      အေရးယူိုင်ခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီတာဝန်ယူပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်   တရား 

စဲွဆုိတင်ပုိသည့်အမ ေပါင်း ၁၉၄ မ အနက် ိင်ုငေံတာ် 

ဘ  ာေငွနစ်နာဆုံး ံးခဲ့သည့်အမ  ၈၇ မ ရှိပီး ိုင်ငံ 

ေတာ်အေနြဖင့် ြမန်မာကျပ်ေငွ သန်းေပါင်း ၁၉၃ 

ဘီလီယံေကျာ်ှင့် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၃ ဘီလီယ ံ

ေကျာ် နစ်နာဆုံး ံးခဲ့ရသည်ကိုစစ်ေဆးေတွရှိရပါ 

ေကာင်း၊ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လူထု၏   အကျိးစီးပွားကိုေရှး ပီး   သန်ရှင်းသည့ ်

အစိုးရှင့ ်ေကာင်းမွန်သည့ ်အပ်ုချပ်မ ြဖစ်ရန် ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ        ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် 

အဂတိလိုက်စားမ ှင့်ပတ်သက်ပီး     ေကျာသား 

ရင်သားမခွဲြခားဘ ဲ      ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

ေြပာကားသည်။                              

  သတင်းစ်

တရားမဝင် လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို တရားဝင်လိုင်စင်ြဖစ်ေအာင်    

ေဆာင်ရက်မည်ဆိပုါက တရားဝင်တင်သွင်းလာသည့ ်ယာ်ပိင်ုရှင်များ နစ်နာမ  

ရိှပီး ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ဖွင့လှ်စ်ထားသည့က်ား Showroom များှင့ ်Sale 

Center များလည်း ထိခိုက်လာိုင်ေကာင်း၊  ကန်ကွက်မ များ ြဖစ်လာိုင် 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းကားေဈးကွက်လည်း ကေမာက်ကမြဖစ်လာိင်ုေကာင်း၊ 

ထိုအြပင် တည်ဆဥဲပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကိ ုေဖာက်ဖျက်ေကျာ်လွန်သည့က်စိ  

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာ၏ကျင့်သုံးေနသည့စ်နစ်များကိလုည်း ဆနက်ျင် 

ရာေရာက်ေကာင်း၊ တရားမဝင်တင်သွင်းမ ကိလုည်း အားေပးရာေရာက်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်းိင်ုငမံျားမှ ခိုးလာသည့ယ်ာ်များြဖစ်ပါက ြပဿနာပိုပီး 

ကီးလာိင်ုေကာင်း၊ ပိုပီးကနကွ်က်ခရံိင်ုေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မမိတိိုအေနြဖင့် 

လိုင်စင်ြဖင့်ထုတ်ေပးရန် အစီအစ်မရှိ

ေကာင်း၊   ိုးိုးသားသားြဖစ်ေကာင်း   ေြဖကား 

သည်။ 

တဲ့ေြပာသတင်းမီဒီယာမ ှ     အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက ေမးခွန်းမေမးမ ီ ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာလိုပါေကာင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုတချိ 

ကေဝဖန်မ များရှိေကာင်း၊    သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ

တက်ေသာသူှင့် မတက်ေသာသူဟူ၍ရိှပါေကာင်း၊ 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီှင့် ဆန်ကျင်ဘက် 

ြဖစ်ေနသည့်အဖွဲများက  အလကားပါဟ ု ေြပာက 

ေကာင်း၊   မိမိလက်ခံလိုက်သည်မှာ   ေဒါက်တာ 

ေဇာ်ြမင့်ေမာင်ှင့ ်      ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိတိုက 

စတုတ မ  ိင်မရှိဟ ုေြပာသည့်အချနိ်တွင ်စတုတ  

မ  ိင်ကို ေလးစားပါသည်ဟုေြပာခ့ဲသည့် ဗုိလ်ချပ် 

မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ကို ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း၊ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်မိမိေမးသည့ ် ကားများ 

အလဟဿြဖစ်ေနသည်ကိ ု    ချက်ချင်းအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်သည့အ်တွက် ဝမ်းသာပါေကာင်း၊ 

သံတမန်နည်းလမ်း        (ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း)ကို 

ချိးေဖာက်သည့်ိင်ုငမံျားက မိမိတုိုိင်ငံကုိ ေသွးတိုး 

စမ်းပါေကာင်း၊ သံအမတ်ကီးအဆင့်မှ ယာယီသံုံး 

တာဝန်ခံအေနြဖင့် ထားခဲ့သည့်ိုင်ငံများကိ ုမိမိတို 

ိုင်ငံကလည်း  ြပတ်ြပတ်သားသား  ယာယီသံုံး 

တာဝန်ခံအေနြဖင့်ထားခဲ့ပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏

အချပ်အြခာအာဏာကို မိမိိုင်ငံကပိုင်ပီး မိမိတို 

ိုင်ငံ၏အချပ်အြခာအာဏာကိ ု  မေစာ်ကားှင့်ဟ ု 

(ဂျနီဗီာကွန်ဗင်းရှင်း)ကိ ု လက်မှတ်ထုိးထားပီး ၁၆၄ 

ဥပေဒှင့မ်ညလီပ်ုထားသည့ ်ပဂု ိလ်များကိ ုဥပေဒှင့် 

အညအီေရးယေူကာင်းကိ ုတရားဝင်ြပန်ကားေပးရန် 

အစအီစ် ရိှ၊ မရိှသိလုိပါေကာင်း၊ ထုိေနာက် ဥကရစ်ထ 

စခန်းတွင် သုံးရက်သုံးညကံ့ကံ့ခံပီး ိုင်ငံေတာ်ပိုင် 

သည့်လက်နက်များ မဆုံး ံးရေအာင် အသက်ေပး 

ကာကွယ်ခ့ဲသည့် တပ်ကပ်ြမင့်လွင်အပါအဝင် အရာရိှ/ 

စစ်သည်များကိ ုတစ်ဆင့်ြမင့်ရာထူးတုိးေပးသည်ဟု 

ဝမ်းသာစွာကားသရိပါေကာင်း၊ ဆရာြမင့လွ်င်သည် 

မိမိအနီးကပ်သွားေနသည့်အတွက ်ပိုသိပါေကာင်း၊ 

၎င်းက စစ်ကေူရာက်ပလီားဟေုမးသည့အ်ခါ မမိတိို 

မျက်ရည်ကျခ့ဲပါေကာင်း၊ မိမိလည်း   ထုိသုိကံဖူးပါ 

ေကာင်း၊    စစ်ကူေရာက်ပီဟုေြပာသည့်အခါတွင ်

၎င်းဦးေခါင်းချသွားပါေကာင်း၊ ယင်းစစ်သည်မျိးကုိ 

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ် ဘွဲထူး/ဂုဏ်ထူး    ချးီြမင့်ရန ်

အစီအစ် ရှိ၊ မရှိှင့် ထိုေနရာတွင်ရှိသည့် အြခား 

စစ်သည်များလည်း ကံ့ ကံ့ခံိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသို 

သုံးရက်ေလးရက ် ကံ့ကံ့ခံခဲ့သည့် စစ်သည်များကိ ု

ရာထူးတိုးြမင့ေ်ပးုသံာမက ဘဲွထူး/ဂဏ်ုထူးေပးရန် 

အစီအစ်  ရှိ၊ မရှိ  ထပ်ေလာင်းသိလိုပါေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။ 

အြပည့်အစုံေြပာရမည်

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  သတင်းေထာက်ကီး 

ေြပာခဲသ့ည့ ် “က န်ေတာ့်ဘဝတွင် မလပ်ုရတဲာမရိှဘူး” 

ဆုိသည့် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏စကားမှာ 

အြပည့်အစုံေြပာရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  နားလည်မ  

လွဲမည်ဆိုသည့်အတွက်  မိမိရှင်းြပလိုပါေကာင်း၊ 



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၈၈၁) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၃၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၄၁၁,၄၉၁) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၇၁၁) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၁) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူစစုေုပါင်း (၅၉၂,၆၂၀) 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

(၈-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၃၃ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၂၉၄၂ ၉၇၄၉၈၆၅ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၀၆၀၂၄ ၅၉၃၀၁၁၆ ၁၅၆၇၈၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၈၆၃၂၂ ၄၅၁၆၆၈၈ ၃၅၇၉၅

၄။ ထိုင်း ၄၅၄၀၉၅၅ ၄၄၈၅၀၇၅ ၃၀၈၀၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၄၇၇၀ ၃၆၄၁၆၀၃ ၆၀၆၃၉

၆။ စင်ကာပူ ၁၅၀၅၉၃၈ ၁၃၉၉၆၈၄ ၁၄၂၆

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၇၁၁ ၅၉၂၆၂၀ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၄၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၇၁၀၂၇ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၁၄ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၉၀၀၆၅၁၆၅ ၈၅၆၂၄၉၈၂ ၁၀၄၅၀၈၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၈၇၃၀၂ ၄၂၉၃၇၈၇၆ ၅၂၅၃၄၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၇၆၁၀၄၅ ၃၁၀၉၄၈၀၅ ၆၇၃၁၂၆

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၉၇၄၆၀၇ ၂၉၉၂၉၅၁၅ ၁၄၉၉၄၃

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၉၂၆၃၄၆ ၂၇၁၃၅၉၀၀ ၁၄၁၇၅၈

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၂၆၅၆၃ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၁၅၇၁၇၄ ၁၇၇၈၉၆၁၃ ၁၆၈၈၆၄

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၄၇၁၁၇၂ ၁၈၂၅၅၄၉၇ ၂၄၆၀၅

၉။ ုရှား ၁၈၄၅၅၂၇၄ ၁၇၈၈၂၉၇၈ ၃၈၁၄၉၉

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

    

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၈

 စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများက ေှာင့်ေှး 

ကန် ကာမ မရှိ     တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းက ကုမ ဏီတစ်ခု ယာ်စီးေရှစ်စီး 

ြဖင့် ှာေခါင်းစည်း ၉ ဒသမ ၅ တန် တင်သွင်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့် 

အညီ ဦးစားေပး တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ

ေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်   အသိေပး 

ေကညာချက်များကုိလည်း      အများြပည်သူ  

သိရှိေစရန်ဝန်ကီးဌာန  Website ြဖစ်သည့် 

commerce.gov.mm တွင်  ဝင်ေရာက်ကည့်  

ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သရိ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ပစ ည်းများအား ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင့ ်

ဆပ်ိကမ်းအသီးသီးမှ  ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ ကမု ဏတီစ်ခမှု 

Avastin ှစ်ခု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမ ှေဆးဝါးမျိးစုံ ၂၈ မျိး စုစုေပါင်း 

၁၁၃၅၁ ဒသမ ၂၁ ကီလိုဂရမ်တိုကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                     

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်    ၈

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄   နာရီအတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ ၁၈၈၁၅  ဦး ထပ်မ ံ

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ  အဆိုပါ   ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၄၃၅၈၅၅၅၄ ဦးရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန် 

သည်။ 

၃၈ ဦး ေသဆုံး

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်၃၈ ဦး ေသဆုံးခဲသ့ည့အ်တွက် 

အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၅၃၄၃ ဦး 

အထိရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ     ရက်သတ ှစ်ပတ်အကာက 

ေသဆုံးသူ   ေလးဦးသာရှိခဲ့ရာမ ှ  လွန်ခဲ့ေသာရက် 

အနည်းငယ်အတွင်း ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည်  ၄  ဒသမ   ၉၆ 

ရာခိင်ု န်းရိှပီး ရက်သတ ပတ်အတွင်းကူးစက်မ  န်း 

မှာ ၄ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၂၂၃၃၅ 

ဦးရှိသည်။ 

သုိေသာ် လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၅၈၉၉ ဦး 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် ေဆးုံ 

များမှ ဆင်းသွားခဲရ့ာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာ 

သေူပါင်း ၄၂၉၃၇၈၇၆ ဦး ရိှပြီဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ရှင်ဇိုအာေဘး ေသနတ်ပစ်ခတ်ခံရ၍ ေသဆုံး
တိုကျိ   ဇူလိုင်   ၈ 

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ရှင်ဇုိအာေဘး 

သည် ပါတီမဲဆွယ်စည်းံုးေရးေဟာေြပာ 

လျက်ရှိစ် ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပီး 

ေနာက်    ေသဆုံးသွားေကာင်း   ယေန  

သတင်းများအရ သိရသည်။ 

စည်းုံးေရးေဟာေြပာ

အသက် ၆၇ ှစ်အရယ် ဝန်ကီးချပ် 

ေဟာင်းရှင်ဇိုအာေဘးသည ်  ဂျပန်ိုင်ငံ 

အေနာက်ပိုင်းရှ ိနာရာမိ၌ ယေနနံနက် 

ပိုင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးေဟာေြပာ 

လျက်ရိှစ် ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခခံဲရ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

အဆိုပါ      ေသနတ်ပစ်ခတ်သည့် 

သံသယရိှသူတစ်ဦးအား ရဲအရာရိှများက  

ဖမ်းဆီးထားေကာင်း သိရသည်။

ရှင်ဇိုအာေဘးှင့်  ၎င်းတိုအကား 

အာဃာတ     အမုန်းတရားများရှိသည့ ်

အတွက် ယင်းသိုေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    နာရာမိေဒသခံြဖစ ်

သည့် အသက် ၄၁ ှစ်အရယ် သသံယရိှသ ူ

ယာမာဂါမီတက်ဆုရက    ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာကားခဲ့သည်ဟု   ရဲအရာရှိများက 

ဆိုသည်။  

ယာမာဂါမီတက်ဆုရသည် ေရေကာင်း 

ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲတွင် ၂၀၀၅ ခုှစ် 

အထ ိသုံးှစ်တိင်ုတိင်ု တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ခဲ့သည်။ 

ေသနတ်သံှစ်ချက်

နာရာမိ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလ ပ်ရှား 

မ တွင် ရှင်ဇိအုာေဘးက မန်ိခွန်းေြပာကား 

လျက်ရှိစ်    ေသနတ်သံှစ်ချက်ကား 

လိုက်ရပီးေနာက ်   ရှင်ဇိုအာေဘးသည ်

ေြမြပင်ေပ သုိ လဲကျသွားေကာင်း အဆုိပါ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးှင့်    ပတ်သက်ပီး  

သတင်းရယူလျက်ရိှသည့် အင်န်အိတ်ချ်ေက 

သတင်းေထာက်တစ်ဦးက ေြပာသည်။ 

သသံယရိှသ ူ  အသုံးြပပစ်ခတ်သည့ ်

ေသနတ်သည်     လက်လုပ်ေသနတ ်

တစ်လက်ြဖစ်ေကာင်း    ရဲအရာရိှများက 

ဆိုသည်။ 

ရှင်ဇိုအာေဘးသည ်   ယခုရက်ပိုင်း 

အတွင်း   ိုင်ငံအတွင်း   လှည့်လည်ကာ 

လာမည့ ်အထက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက် 

ပွဲတွင်       ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့ ်

လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်များ 

အတွက် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးလုပ်ေဆာင်

လျက်ရှိသည်။

ဝမ်းနည်းေကကွဲရ

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း     ရှင်ဇို 

အာေဘး ေသနတ်ပစ်ခတ်ခံရပီးေနာက ်

ေသဆုံးသွားသည့်သတင်းသည ်  ကမ ာ့ 

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် ြပည်သူများ 

အကား တန်ုလ ပ်ေချာက်ချားသွားခဲသ့ည်။ 

အိ ိယဝန်ကီးချပ်မိဒုကီ ၎င်း၏အချစ်ဆုံး 

သူငယ်ချင်း ရှင်ဇုိအာေဘးေသဆံုးသွားရ 

ြခင်းေကာင့် အလွန်ပင်ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါေကာင်း   ၎င်း၏တွစ်တာစာမျက်ှာ 

တွင် ေရးသားထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဆိုးလ်   ဇူလိုင်   ၈

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၉၃၂၃ ဦး ထပ်မံေတွရိှသြဖင့် 

ိင်ုငအံတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၈၄၇၁၁၇၂ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှ 

သူများက ေြပာကားသည်။ 

၁၈၅၁၁ ဦးသို ေရာက်ရှိလာ

ုိင်ငံအတွင်း ေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံ 

သ ူအေရအတွက်သည် ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်း 

၉၅၂၂  ဦးရှိခဲ့ရာမ ှ လက်ရှိအချနိ်တွင် ၁၈၅၁၁ ဦးသို 

ေရာက်ရှိလာခဲ့ေကာင်း   ေတာင်ကိုရီးယား   ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲ့သည့ ်သီတင်းပတ်အတွင်း ေနစ်ပျမ်းမ  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ အေရအတွက်သည် ၁၄၆၂၂ ဦး 

ရိှသည်။ ိင်ုငအံတွင်း ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သူ ၃၆၇၀၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

ေကာင်း ေတွရှိခဲ့သည်။ ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၂၄၆၀၅ ဦးရှိသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၈၈၁၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေပကျင်း    ဇူလိုင်     ၈

တုတ်ိုင်ငံရှ ိအေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်သည ်ဇွန်လ 

အတွင်း  တိုးတက်လာသည်ကိ ု ေတွရိှရေကာင်း စက်မ လပ်ုငန်းများမှ အချက်အလက်များအရ သရိသည်။ 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့

ယခုက့ဲသုိုိင်ငံအတွင်း အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ တုိးတက်လာရြခင်းမှာ ကုန်ထုတ် 

လပ်ုငန်းများတွင် ကန်ုကမ်းများ ြပတ်ေတာက်ြခင်းက့ဲသုိေသာ အေြခအေနများကိ ုေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိင်ု 

ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ယင်းလုပ်ငန်းများ၏  ဖွံဖိးမ အ န်းကိန်းတိုးတက်လာသည်ကိ ု ဇွန်လအတွင်းက ေတွရှိခဲ့ရပီး 

ယခေုတွရိှချက်သည် အေသးစားှင့ ်အလတ်စားလပ်ုငန်း ၃၀၀၀ ကိ ုသေုတသနြပလပ်ုြခင်းမှ ရရိှြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သရိသည်။ ယခကုဲသ့ို လုပ်ငန်းများတုိးတက်လာြခင်းမှာ ိင်ုင၏ံ စက်မ ထုတ်ကုန်တုိးတက်လာမ  

ေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                           ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

တုတ်ိုင်ငံရှိ အေသးစားှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက်ရှိ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၃၂၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

မနီလာ   ဇူလိုင်   ၈ 

ဖလိစ်ပိင်ုသမ တ ဖာဒနီန်မားကိုစ် ဂျနယီာသည် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံစားေနရေကာင်း ယေန  

သတင်းများအရ သိရသည်။ 

အသက် ၆၄ ှစ်အရယ် မားကုိစ်ဂျနီယာသည် 

ေရာဂါခံစားေနရေသာ်လည်း ြပင်းထန်ေသာ လက ဏာ 

များ    ြပသြခင်းမရှိေကာင်း    ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ

ိုစ်ဘီထရက်ခုအိန်ဂျလိစ်က ယေနြပလုပ်သည့ ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်မားကိုစ်ဂျနီယာှင့ ်အနီးကပ်ထိေတွ 

ဆက်ဆံခဲ့သူများကိုလည်း ေရာဂါကူးစက်မ  ရှိ၊ မရှိ 

အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ် မားကိုစ် 

ဂျနီယာ၏ဇနီးှင့်  ကေလးများတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံြခင်းမရိှေကာင်း ေြပာေရးဆိခွုင့ရိှ် 

သူ    ိုစ်ဘီထရက်ခုအိန်ဂျလိစ်က   ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။ 

အဆုိပါေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် မားကုိစ်ဂျနီယာ 

သည် မနလီာမိရိှ အေမရကိန်သံုံးတွင် ကျင်းပမည့ ်

အေမရိကန်လွတ်လပ်ေရးေန       အခမ်းအနားကို 

တက်ေရာက်မည်မဟုတ်ေကာင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ 

သိုေသာ်   ေဒသဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများှင့် 

အတူ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်  ြပလုပ်မည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေရးဆိုင်ရာ  

အစည်းအေဝးကိုမူ     တက်ေရာက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

သမ တမားကိုစ်ဂျနီယာသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

မတ်လတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခခံဲရ့ဖူး 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဖိလစ်ပိုင်သမ တ ဖာဒီနန်မားကိုစ် ဂျနီယာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၈

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းမှ   ိုင်ငံ 

တကာခရီးစ်သစ်များအြဖစ် တုတ်ြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံ ကူမင်းမိှင့ ်ကိုရီးယားသမ တ 

ိုင်င ံအင်ခ န်းမိတိုသို စတင် ပျသံန်းေြပးဆွဲ 

လျက်ရှိေကာင်း ဇူလိုင် ၆ ရက် ညေနပိုင်းက 

ရန်ကုန်မိ ေကျာက်တံတားမိနယ် ကမ်းနား 

လမ်းရှ ိြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းုံးချပ ်

၌ြပလုပ်သည့်   မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမ ှ

သိရသည်။

ြမန်မာ  အမျိးသားေလေကာင်းသည  ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ     ကူမင်းမိသို 

ဇူလိုင် ၄ ရက်မှစ၍ ှစ်ပတ်လ င် တစ်ကိမ် 

(တနလ  ာေန )ှင့်   ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ 

အင်ခ န်းမိသို    ဇူလိုင် ၂၂ ရက်မှစတင်၍ 

စ်ှပတ်လ င်တစ်ကိမ် (ေသာကာေန) တုိတွင် 

ရန်ကုန်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ  ်     

(Terminal 1) မှ Boeing 737-800 ေလယာ် 

များြဖင့ ်ပျသံန်းေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ကူမင်းသုိေြပးဆဲွသည့်ခရီးစ်၌ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ဇလူိင်ုှင့ ်ေအာက်တိဘုာလတိုတွင် နနံက် ၁၁ 

နာရီတွင် ရန်ကုန်မိမှ ထွက်ခွာပျသံန်းပီး 

မွန်းလဲွ ၂ နာရ ီမနိစ် ၄၀ တွင် ကမူင်းမိသိုေရာက် 

ရှိမည်ြဖစ်ကာ ညေန ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် 

ကူမင်းမိမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာပီး ၄ နာရ ီမနိစ် 

၅၀ တွင်  ရန်ကုန်မိသို  ေရာက်ရှိမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အလားတ ူအင်ခ န်းသိုေြပးဆွဲသည့် 

ခရီးစ်၌ ဇူလုိင်ှင့် ေအာက်တုိဘာလတုိတွင် 

နနံက် ၁၁ နာရခဲွီတွင် ရန်ကန်ုမှထွက်ခွာပျသံန်း 

ပီး ည ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် အင်ခ န်းသို 

ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ကာ အင်ခ န်းမှ ည ၈ နာရီ 

၅၅ မိနစ်တွင် ြပန်လည်ထွက်ခွာပီး ေနာက် 

တစ်ေန  ၀၀ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မိသို 

ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာ အမျိးသားေလေကာင်းအေနြဖင့ ်

လက်ရှိတွင် ြပည်တွင်းရှိမိကီး ၂၇ မိကို 

ပျသံန်းေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိပီး ြပည်ပခရီးစ ်

များအေနြဖင့် ရန်ကုန်-ဘန်ေကာက်-ရန်ကုန် 

ခရီးစ်ကို   တစ်ရက်လ င်   ှစ်ကိမ်ြဖင့ ်

တစ်ပတ်လ င် ၁၄ ကိမ်၊ ရန်ကုန်-စင်ကာပ-ူ

ရန်ကုန်ခရီးစ်ကို တစ်ရက်လ င်ှစ်ကိမ်ြဖင့ ်

တစ်ပတ်လ င် ၁၄ ကမ်ိ ပျသံန်းေြပးဆဲွေပးလျက် 

ရှိသည်။ 

ထိုအတူ ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပူ ခရီးစ် 

ကိုလည်း အဂ   ါေနတိုင်း ေြပးဆွဲေပးလျက ်

ရိှကာ ယခခုရီးစ်သစ်အြဖစ် ရန်ကန်ု-ကမူင်း-

ရန်ကန်ုှင့ ်ရန်ကန်ု-အင်ခ န်း-ရန်ကန်ု ခရီးစ် 

ကို တိုးချဲေြပးဆွဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

၎င်းအြပင် လာမည့ေ်အာက်တိဘုာ ဒတုယိ 

ပတ်တွင် အိ ိယိုင်ငံ ဗုဒ ဂါယာသို ပျသံန်း 

ေြပးဆွဲိုင်ေရးှင့် ရန်ကုန်-ဒူဘိုင်း-ရန်ကုန် 

ခရီးစ်   ပျသံန်းေြပးဆဲွိင်ုေရးအတွက်လည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း       ြမန်မာ 

အမျိးသားေလေကာင်းမ ှသိရသည်။

လင်းရာမ

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းမှ ိုင်ငံတကာခရီးစ်သစ်များ ပျသံန်းေြပးဆွဲ

ပန်းေတာင်း  ဇူလိုင်   ၈

 ပခူဲးတုိင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်း 

မိနယ်         မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ 

ေရြပင်အသက်ကယ်     သဏ ာန်တ ူ

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ  သုပ်ြပ 

ပွဲကို ယေနနံနက် ၈နာရီခွဲက 

သရူဇဲီးေကျးရာ ဧရာဝတြီမစ်ကမ်း 

အနီး၌ြပလုပ်ရာ       ြပည်ခိုင ်

မီးသတ်ဦးစီးဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးြမင့်ိုင်ထွန်း၊    မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေအာင် 

သရူှင့ ်    ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ

များ၊        မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

ကက်ေြခန ီ       တပ်ဖွဲဝင်များ ၊ 

ဖတ်ိကားထားသူများ တက်ေရာက် 

ပန်းတေနာ်   ဇူလိုင်   ၈

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပန်းတေနာ်မိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ 

ငါးသယဇံာတများတိုးပွားလာေစေရး၊  ငါးမျိးြပန်းတီးမ  မြဖစ်ေပ ေစေရး 

တိုအတွက် ယေနနနံက် ၉ နာရကီ ပသွယ်ေကျးရာ သဘာဝြမစ်ေချာင်း 

ေရြပင်အတွင်းသုိ ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ေလးသန်ိး စိက်ုထည့ေ်ပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင်     မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးိင်ုဝင်း၊  

အတွင်းေရးမှး ရဲမှးေကျာ်ဇံ၊ အဖွဲဝင ်(၁)ဗိုလ်မှးေဇယျာြမင့်၊  ခိုင် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးဆန်းဝင်း၊  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  မိနယ် 

ဦးစီးမှးေဒ မာမာေဆွှင့်ဝန်ထမ်းများ၊  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ငါးမျိးစိုက်ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲ၊    ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် 

ရပ်မိရပ်ဖများက ပသွယ်သဘာဝြမစ်ေချာင်းေရြပင်အတွင်းသို ေရ ဝါ 

ငါးကင်းေကာင်ေရ တစ်သိန်း၊ ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရတစ်သိန်း၊  

ငါးြမစ်ချင်းေကာင်ေရ ှစ်သိန်းတိုကို  ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း   

သိရသည်။                                             ြပည့်ဖိးေကျာ(်ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်တံခါး   ဇူလိုင်   ၈

   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ ်ေကျာက်တံခါးမိ

ုံးေပါင်းစုံလမ်းရှ ိမိနယ်အားကစားခန်းမ၌ ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲက 

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်   ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ 

ေဟာေြပာေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပသည်။
ကျိက်ထို   ဇူလိုင်   ၈ 

 သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက ်

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ကျိက်ထုိမိနယ်အတွင်း ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်    ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးရာသုံးရာ၏ ေကာ်မတီဝင်များကိ ုယေန  နံနက် 

ပိင်ုးက ကျိက်ထိုမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ AVIP သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့သည်။ 

သင်တန်းတွင် ကျိက်ထိုမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှးက   သင်တန်းဖွင့အ်မှာစကားေြပာကား

ပီး တာဝန်ခံဝန်ထမ်းက သင်တန်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ပိုချခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို ေကျးရာသုံးရာမ ှေကာ်မတီဝင ်၃၃ 

ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                          ၂၂၂

ေရ ေတာင်     ဇူလိုင်     ၈

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရ ေတာင်မိနယ်၌ ၂၀၂၂−၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ကိကုန်း(မဟာ 

သိုက်ကုန်း)ေကျးရာှင့ ် ထန်းကုန်းေကျးရာတိုတွင ်  ကုန်ထုတ်လမ်း

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနှင့် ကိကုန်းေကျးရာတွင ်စက်ေရတွင်း

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို ယေန  

နံနက်ပုိင်းက ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးမျိးေအာင်၊ ြပည်ခိုင်ေကျးလက ်

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှး ဦးဟန်ြမင့်ထွန်း၊ ေရ ေတာင် 

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးမျိးသူှင့် ဝန်ထမ်းများက သက်ဆိုင်ရာေကျးရာလမ်းေကာ်မတီဝင ်

များှင့်အတူ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး လုိအပ်သည်များမှာကားခ့ဲသည်။

ကိကုန်း(မဟာသိုက်ကုန်း)ေကျးရာ     ကုန်ထုတ်လမ်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကုိ ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပံုေငွကျပ် ၁၅၇ ဒသမ ၂၂ သန်း 

ြဖင့် လည်းေကာင်း၊  ထန်းကုန်းေကျးရာ   ကုန်ထုတ်လမ်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုေငွကျပ် ၇၀ ဒသမ ၈၅ သန်းြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

ကိကုန်းေကျးရာတွင်    ေသာက်သုံးေရရရှိေရးအတွက်   စက်ေရတွင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့်  ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်းကို   ေငွကျပ ်

၂၅ ဒသမ ၄၆၂၅ သန်းြဖင့်လည်းေကာင်း    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။                                                 သတု 

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ ေရြပင်အသက်ကယ်သဏ ာန်တူ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ သုပ်ြပပွဲြပလုပ်
ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဦးစွာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက        ဦးေအာင်သူရက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

မိနယ်   မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှး    

ဦးကိကုိုေဝဟိန်းက ေရြပင်အသက် 

ကယ်    သဏ ာန်တူဇာတ်တိုက် 

ေလ့ကျင့်ရြခင်း   ရည်ရယ်ချက ်

များ   ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။  

ဆက်လက် ၍ ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း  

ြမစ်ေရကီးြခင်း သတေိပးေဆာ်သ 

ေနမ ကို သုပ်ြပြခင်း၊   ေရယာ် 

များေပ မှ      ချတီက်အေလးြပ 

သပ်ုြပြခင်း၊  ဧရာဝတြီမစ်အတွင်း 

မီးေလာင်မ အား    အေပါ့စား   

ေရစုပ်စက်/ေရပက်စက်များြဖင့ ်

မီးြငိမ်းသတ ်    သုပ်ြပြခင်းှင့ ်  

ေရြပင်အသက်ကယ်သဏ ာန်တူ    

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာများ ေဆွးေွး

ေရ ေတာင်မိနယ်၌

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့မ်   သပ်ုြပပဲွ 

များအား ြပလုပ်ြပသသည်။

ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း) 

   ေဟာေြပာေဆွးေွးပွဲတွင ်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     

ဦးွန်ေဆကွ ရပ်ရာအတွင်းလုံ ခံေရးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ကိစ ှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးကိစ ရပ်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက သဘာဝေြမသဇာ 

အသုံးြပိုင်ေရးှင့ ်ဆီထွက်သီးှံပိုမိုစိုက်ပျိးိုင်ေရး၊ ေြမစာရင်းဦးစီး 

ဌာနက လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒအေကာင်းှင့ ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနက တစ်ပိုင်တစ်ိုင်ငါးေမွးြမိုင်ေရး ငါးလုပ်ငန်းအေပ မှ အကျိး 

အြမတ်ရရှိမ များကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနက  ေကျာက်တံခါးမိနယ ်

ေတာင်ေပ စုေကျးရာတွင ်ရဲွယ်ဆည်ေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်  ေွစပါး 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းစ်များ၊     အြခားသီးှံများ  စိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး တိရစ ာန် 

ေမွးြမေရးှင့က်သုေရးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ စက်မ လယ်ယာ 

ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်စိုက်/ဘဏ်မန်ေနဂျာတိုက သက်ဆိုင်ရာက   

အလိုက်  ေဆွးေွးေဟာေြပာရာ    တက်ေရာက်လာကသည့်ေဒသခ ံ

ေတာင်သူများက သိရှိလိုသည်များ ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။                                                      ခင်ကို(ေကျာက်တံခါး)

ပန်းတေနာ်မိနယ်၌ 

ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ေလးသိန်း စိုက်ထည့်

ကျိက်ထိုမိနယ်၌ AVIP သင်တန်းဖွင့်



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလုိင်    ၈

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ဆ်က် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး 

ကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကုိ အေကာက် 

တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများပျက်ြပား 

ေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ု လမူ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ် 

နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ  လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသ ံ

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  တစ်နည်းနည်း 

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 ေကျာဖုံးမှ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက    အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း 

သိရှိရသည်။  ေကညာချက်အြပည့်အစုံမှာ -  

ြ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   

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ို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  စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲကသည်ကုိ  ေတွရိှရသည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 

မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 

အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့်  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 

မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

                                    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလုိင်    ၈

တိုင်းရင်းသား   လက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

နယ်ေြမအတွင်း        သင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ခ့ဲပီး      ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်း 

မရှိခဲ့သည့်     ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်လာေသာ     မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး စ့်ကူးမိနယ်ှင့် မတ ရာမိနယ် 

တိုမှ  PDF အဖွဲဝင်များအား  ၎င်းတို၏ 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို      ထပ်မံ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကို  ယေနတွင် 

စ့်ကူးမိနယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ုံး၌ ြပလပ်ုရာ အလယ်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ် သပတ်ိကျင်းတပ်နယ်မှ တပ်နယ်မှး 

ဗိုလ်မှးချပ် ေအာင်ေအာင်ှင့် မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း   ဝင်ေရာက်လာသူ 

များှင့် ၎င်းတို၏   မိဘအုပ်ထိန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဦးစွာ တပ်နယ်မှးှင့်  တာဝန်ရှိသူ 

များက နယ်ေြမေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးှင့် တရားဥပေဒဆိုင်ရာပုဒ်မများကိ ု

ရှင်းလင်းေဆွးေွး     ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်      ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်း မရိှ 

ခဲေ့သာ စ့က်ူးမိနယ်ှင့ ်မတ ရာမိနယ် 

တိုမှ PDF အဖွဲဝင ် အမျိးသားှစ်ဦးကိ ု

ဝန်ခံကတိ   လက်မှတ်ေရးထိုးေစကာ 

၎င်းတို၏   မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို 

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးကသည်။

PDF အပါအဝင်    အဖွဲအစည်း

အမျိးမျိးတိုအေနြဖင့်   ိုင်ငံေတာ်၏ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး     သတ်မှတ်စည်းကမ်း 

ချက်များှင့အ်ည ီ   ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ှံပီး      ြပည်သူဘဝသို

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း       ြပမည်ဆိပုါက 

ကိဆို     လက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက     ထုတ်ြပန်ထား 

ပီးြဖစ်ရာ ြပစ်မ ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ 

PDF အဖွဲဝင်များက  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီး၌    ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း    ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရှ ိ

ကသြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ 

က ၎င်းတို၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို 

လ ေဲြပာင်းအပ်ံှေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရ 

သည်။                                    သတင်းစ်

ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ

မည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင်  ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ု 

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ်  ဇန်နဝါရ ီ ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ု 

မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို    အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ကချင်ြပည်နယ ်  ဖားကန် မိနယ ်

အထက်မလင်းေချာင်းေကျးရာေနသူများြဖစ်သည့ ်

ေဇာ်ဇင်ဦး၊ ရွီယ်ထွန်း(ခ) ဘတ်ုအီးှင့ ်နန်းမင်းထွန်း 

တို သံုးဦးသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Zaw Zin Oo” 

Facebook အေကာင့်၊ “Ye New Htun” Facebook 

အေကာင့ှ်င့် “Nann Min Htun” Facebookအေကာင့်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ေမှာ်ဘီမိ   အမှတ်(၁)

ရပ်ကွက်ေန ထက်ိုင်ဦးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Htet Naing Oo” Facebook အေကာင့်တိုသည ်

အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ 

၍ ိုင်ငံေတာ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက်  တရားဥပေဒှင့် 

အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိကုဲသုိ့ CRPH၊  NUG ှင့်  ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက် 

ခံအဖဲွအစည်းများ၊   ယင်းတုိှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် အစိုးရ 

ယ ရားများပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက်   လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပး 

ကူညီြခင်း    ြပလုပ်ခဲ့သူများအား   ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ  အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက် 

ေဖာ်ထတ်ု အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ပုသိမ်    ဇူလိုင်    ၈ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး     တရား 

လ တ်ေတာ် တရားသူကီး ဦးဝင်းမိင်သည် 

ုံးအဖွဲမှး ဦးေကျာ်စိုးွန် ၊  ပုသိမ်ခိုင ်

တရားသူကီး ေဒ လ  င်လ  င်ေဝတိုှင့်အတ ူ

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ပုသိမ်အကျ်း 

ေထာင်အတွင်း ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ယင်းသိုစစ်ေဆးရာတွင ်တိုင်းေဒသ 

ကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည်  အကျ်းေထာင် 

အတွင်း   အကျ်းသား  အကျ်းသူ၊ 

အချပ်သား အချပ်သူများ ေနထိုင်သည့် 

အေဆာင်များှင့် စားဖိေုဆာင်၊ ေဆးေပး 

ခန်းှင့် စာကည့်တုိက်တုိကုိလည်းေကာင်း၊  

အစာအာဟာရ  သင့်တင့်မ တမ   ရှိ၊ မရှိ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  အေြခအေန 

ကိုလည်းေကာင်း၊    ကည့် စစ်ေဆး 

ေမးြမန်းခဲ့ပီး     လိုအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်း  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီး 

ပုသိမ်အကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့် ြပစ်မ ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ 

PDF အဖဲွဝင်များအား ၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထ ံထပ်မလံ ဲေြပာင်းေပးအပ်



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

(ယမန်ေနမှ အဆက်) 

တစ်ှစ်မှာ သစ်ပင်ှစ်ပင်စိုက်

ကမ ာကီးပေူွးတာရဲ အေကာင်းတရားနပံါတ် 

(၃)ကေတာ့   သစ်ေတာဟက်တာ   သုံးဘီလီယံ 

ပျက်ြပန်းသွားခဲ့တာပဲ။     ၁၉၀၀  ြပည့်ှစ်မှာ 

သစ်ေတာဟက်တာ ေြခာက်ဘလီယီရိှံရာက ၂၀၀၀ 

ြပည့်ှစ်မှာ  သစ်ေတာဟက်တာ  သုံးဘီလီယံပဲ 

ကျန်ပါေတာ့တယ်။ ကျန်ရှိတဲ့ သစ်ေတာဟက်တာ 

သုံးဘီလီယံဟာ    ေလထုတွင်းက   ပုံမှန်ရှိေနတဲ့ 

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွကိ ုစပ်ုယူိင်ုစွမ်းကျဆင်းသွားခဲပ့ါ 

တယ်။ ဒါဟာ ကမ ာကီးပူေွးဖိုအေကာင်းတရား 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

သစ်ေတာဟက်တာနည်းရတာရဲ   အေကာင်း 

တရားကလည်း− 

- ေကျးလက်ထင်းမီးေသွးအြဖစ ်အသုံးြပြခင်း၊ 

-  ေတာင်စွယ်ေတာင်ကုန်းေတွမှာ    ေတာမီး   

ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာေကာင့ ်     သစ်ေတာ 

သစ်ပင်ေတွ ပျက်ြပန်းြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊    

- စားကျက်ြမက်ခင်း ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ 

-  စိုက်ပျိးေရး စီမံကိန်းေတွရဲ လိုအပ်ချက်အရ 

ေတာရှင်းရြခင်း၊ 

- တရားဝင ်သစ်ခုတ်ြခင်း၊ 

-  မိြပဧရယိာေတအွတွက် သစ်ေတာဧရယိာေတ ွ

ေလျာ့နည်းလာြခင်းတိုေကာင့်ပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာအရပ်ရပ်စံ န်းကေတာ ့အသက် ၁၁ ှစ်နဲ  

အသက် ၆၀ ရှိ အမျိးသား   အမျိးသမီးတိုင်းဟာ 

တစ်ှစ်မှာ သစ်ပင်ှစ်ပင် စိက်ုကဖို ဘဲွရတစ်ဦးဟာ 

သူပညာသင်ခဲ့တဲ ့တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်ေကျာင်း 

ပရဝဏ်အတွင်းမှာ သစ်ပင်ဆယ်ပင် စိက်ုခဲရ့မယ်လို 

သတ်မှတ်ချက်ေတွရှိပါတယ်။

ေကျးဇူးဆပ်ရာေရာက ် 

  ြမန်မာိုင်ငံမှာ တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်ေပါင်း 

၁၈၀ နီးပါးရှိရာ     တက သိုလ်၊ ေကာလိပ်တစ်ခုမှာ 

ပျမ်းမ ဘဲွရသေူအာက်ထစ် တစ်ရာပရိှဲတယ်ဆိပုါစို။ 

အဲဒီတက သိုလ်မှာ   ှစ်စ်   သစ်ပင်တစ်ေထာင ်

ေပါက်ေနမှာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ေတွမှာ  ဒီပမာဏ 

အထ ိ မရိှဘူးဆိတုာ  အလွယ်တကြူမင်ိင်ုပါတယ်။ 

အကယ်၍ သစ်ပင်တစ်ေထာင် ှစ်စ် ြဖစ်ထွန်းေန 

ေတာ ့စိုက်စရာေြမေနရာမရှိဘူးလို ေစာဒကတက် 

ိုင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူေဒသမိရာမှာ ြပန်ေရာက ်

လို သစ်ပင်စိက်ုခဲရ့ဲလားေမးရင် တက သိလ်ုတစ်ခရုဲ 

ေဟာေြပာပွဲ ပရိသတ်ထဲမှာ လက်ညိးေထာင်သူ 

ငါးဦးထက်မပိုတာကိ ုေတွြမင်ခဲ့ရပါတယ်။ 

တကယ်ေတာ့  တက သိုလ်ေကျာင်းသားရယ်၊ 

အေြခခံေကျာင်းသားရယ်ဆိုပီး     ကွက်ေြပာတာ 

မဟတ်ုပါဘူး။ သေူနခဲတ့ဲေ့ကျာင်းမှာ ေရေြမလွယ်က ူ

စွာရိုင်တယ်။       ကမ ာ့လူသားတစ်ေယာက်၊ 

အမျိးသား အမျိးသမီးတိင်ုးဟာ ကမ ာစ့ံ န်းြဖစ်တဲ ့

“တစ်ေယာက် တစ်ှစ်သစ်ပင်ှစ်ပင”် စိုက်ကရင ်

လူသားတစ်ေယာက်အေနနဲ  ကမ ာကီးကို ပူေွးမ  

ဒဏ်က ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရာေရာက်၊ ဒီကမ ာမှာ 

ေနရတဲ့ ေကျးဇူးဆပ်ရာေရာက်တယ်လိုဆိုလိုြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်    ဝန်ကီးဌာနေတွ     အဖွဲအစည်း 

အသီးသီးဟာ လူထုအားကိုရယူကာ ြမန်မာြပည ်

ေအာက်ပိုင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအထ ိ

မိုးေလး  တဖိက်ဖိက်ေအာက်မှာ   ေမလကုန် 

ေလာက်ကစပီး တပ်မေတာ် ကည်း၊ ေရ၊ ေလ က 

သစ်ေတာနဲသစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျိး တစ်ှစ်သစ်ှစ်ပင်စိုက် ေရ တိုက်ကိုစိုး…
ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ ်ပါေမာက ချပ်(ငိမ်း)

သစ်ပင်ေတွကိ ု    စတင်လ ပ်ရှား    စိုက်ပျိးခဲ့တာ 

ေတွြမင်ရပါတယ်။  အေြမာ်အြမင်နဲ   တစ်ုိင်ငံလံုး 

ှစ်စ် ဇူလိုင်လ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲရယ်လို 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ကျင်းပမှာ      ြဖစ်ပါတယ်။ 

ပီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်နဲ  အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးေတွဟာ    မိသားစုပုံစံနဲ     က့ံေကာ်ပင်ေတွ 

စိုက်ကတာေတွြမင်ရ ေတာ့   ယခင်က    ပဲခူးိုးမ 

ေတာင်စွယ်ေတာင်တန်းဟာ   သစ်ေတာသစ်ပင ်

ေတွကားမှာ ယမ်းေငွနံေတွနဲ  မွန်းကျပ်ေနရာက 

ေနာင် ၁၅ ှစ်၊ ှစ်ှစ်ဆယ်မှာ ပန်းပိေတာက်နဲ  

ကံ့ေကာ်ပန်းရနံေတွနဲ    သင်းပျံေမ းကိင်လာမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ကမ ာလ့ ပ်ရှားမ အသွင်ြဖစ်လို ကိယ့်ုေဒသတွင်း 

ကိစ ၊ ကိုယ့်ေဒသကိုယ့်ရပ်ရာေတွနဲ  တက သိုလ်၊ 

ေကျာင်းပရဝဏ်ေတ၊ွ လမ်းမကီးေတေွဘးမှာ လထူ ု

လမူ အဖဲွအစည်းေတ၊ွ အစိုးရဝန်ထမ်းေတနွဲ ကမု ဏ ီ

ဝန်ထမ်းေတွက အိုးစည်ဗုံေမာင်းနဲ   ှစ်စ်ပါဝင် 

စိုက်ပျိးကြခင်းအားြဖင့ ်    ကမ ာကီးပူေွးြခင်း၊ 

ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုးေတ ွ   မကာခဏြဖစ်ေပ ြခင်း၊   

ေတာမီးေလာင်ြခင်းေဘးအ ရာယ်က    ကာကွယ် 

ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်ေတွစိုက်ကရင ်အရိပ် 

အာဝါသရလို  ေအးြမတ့ဲအြပင်  ေလထုထဲလည်း 

ေအာက်ဆီဂျင်   ပိုပီးေရာက်သွားေတာ့ ေလဟာ 

သန်ရှင်းလာမယ်။ ေရာဂါြဖစ်ေစတဲ ့ဗက်တီးရီးယား 

ေတွလည်း ကင်းစင်လာမယ်။ 

လူေနမ ဘဝပုံစံနဲ  အနာဂတ်ကမ ာ

   ကမ ာလ့ဦူးေရဟာ ၂ ဒသမ ၅ ဘလီယီပံြဲဖစ်ြဖစ်၊ 

ေြခာက်ဘီလီယံပဲြဖစ်ြဖစ်     လူတစ်ဦးချင်းဟာ 

လ ပ်ရှားမ  တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ  ကင်းိုင်ကတာ 

မဟုတ်။ လူတိုဟာ အေြပာကျယ်လှတဲ ့ုက သတ  

ေလာကကီးထဲမှာ နက်  င်းစွာ ယှက် ယ်မ ေတွနဲ  

ေှာင်ဖဲွထားတာြဖစ်ပါတယ်။ လူပတ်ဝန်းကျင်ဟာ 

တကယ်ေတာ့   သီးြခားစီမဟုတ်၊    နက်  င်းပီး 

ကွန်ရက်သဖွယ ်       ယှက် ယ်ဆက်စပ်ေနမ ကို 

လူပတ်ဝန်းကျင်လုိေခ တာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေကာင်း 

တာမှန်သမ  စားချင် ဝတ်ချင် လှချင်သေူတွကီးထွား 

လာပါတယ်။ ြမန်ြမန်သွားချင်သူေတွ၊ ြမင့်ြမင့်မှာ 

ေနချင်သူေတွ၊ မိြပမှာ ေနချင်သူေတွများသထက် 

များလာပါတယ်။      သွားလာေနထိုင်ေရးကအစ၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ  ကားတဝီဝီနဲ  ေမာင်းှင ်

လိုကတဲ့ဆ အဆုံး      အကျံးဝင်သူတိုင်းဟာ 

ေလထုတွင်းကို ဖန်လံုအိမ်အာနိသင်ဓာတ်ေငွေတွ 

ထုတ်လ င့်တာကို ကာဗွန်ေြခရာအြဖစ်၊ ဒီကာဗွန ်

ေြခရာအကီးအေသးဟာ    ရာသီဥတုပူေွးမ ကို 

ထင်ဟပ်ေစပါတယ်။      ေလေကာင်းေလသန်  

ေရေကာင်းေရသန်ရှိတဲ ့ေတာအရပ်ကို ပစ်ပယ်ပီး 

ေငွရလွယ်ေသာ်လည်း နံေစာ်ေနတဲ့မိကို ေြပာင်း 

လာကပါတယ်။   လူေနမ ဘဝပုံစံဟာ    ကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွထုတ်လ တ်မ နဲ      ဆက်စပ်ေနတယ်လို 

ေြပာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ညေနပိုင်း   အပန်းေြဖစားေသာက်ဆိုင်မှာ 

ဘယီာတစ်ကိက် အသားကင်တစ်ကုိက်၊ စားေသာက် 

ေလပန်းတဲ့   ဘဝပုံစံတစ်ခုကလည်း    ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိုက်   ၃၀၀ ဂရမ်၊    ပုလင်းဘီယာဆိုရင ်

၅၀၀ ဂရမ်၊ ိုင်ငံြခားကတင်သွင်းတဲ့ဘီယာဆိုရင ်

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက ်(ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ) ၉၀၀ 

ဂရမ်အထိ ထွက်ပါတယ်။

 ကန်ုတိက်ုစင်တာကီးေတမှွာ တစ်ေဒ လာတန် 

ပစ ည်းေတွဝယ်ရင်လည်း ကာဗွန်ဓာတ်ေငွဟာ ၆၅၀ 

ဂရမ် ထုတ်လ တ်တယ်လိုေလ့လာမ အရ   သိရပါ 

တယ်။   သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးေကာင့ ်    ကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွထွက်တာကိ ု      ေြပာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ြပည်တွင်းထွက ်ကိုယ့်အနီးအနားေဒသ 

တွင်းက ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချိုင ်

သမ   ေရာင်းကဝယ်ကရင် သယ်ယစူရတ်ိကျဆင်း၊ 

ေလာင်စာဆီသုံးရတာနည်းလာေတာ ့     ကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွအထွက်နည်းလို    ရာသီဥတုပူေွးမ ကို 

ေလ ာခ့ျရာေရာက်တယ်ဆိတုဲ ့အဓပိ ာယ်ပါပ။ဲ  အသီး 

အရက်ဝယ်မယ်ဆိရုင်ေတာင် ြပည်တွင်းေဒသထွက် 

စိုက်ပျိးသီးှံကိ ု   ဝယ်ယူစားသုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ ့

အဓိပ ာယ်ြဖစ်ပါတယ်။

ဂျပန်ိုင်ငံရဲစပါးစိုက်ပျိးေရး

အလွန်အလျ်းသင့တ်ဲ ့    ဥပမာတစ်ခကုေတာ ့

ဂျပန်ိုင်ငံရဲစပါးစိုက်ပျိးေရး လက်မလ တ်တဲ့ကိစ  

ြဖစ်ပါတယ်။    ဂျပန်ဟာ   ထိုင်းနဲအေမရိကန်က 

ဆန်ဝယ်စားရင်    ေစျးအလွန်သက်သာပါတယ်။ 

ဂျပန်ဆန်ဟာ   ေစျးကီးတယ်လို    ဆိုပါတယ်။ 

သိုေသာ်လည်း  ထိင်ုးကဆန်နဲ     အေမရကိန်ဆန်ကိ ု

ဝယ်မစားပါဘူး။  ြပည်တွင်းထွက ်  ဂျပန်ဆန်ကို 

ဝယ်စားတာရဲ အေကာင်းတရားက ုိင်ငံချစ်စိတ်၊ 

မျိးချစ်စိတ်သာမက      တစ်ိုင်ငံက   တစ်ိုင်ငံသို 

ဆန်စပါးကို    ေရေကာင်းက   သယ်ေဆာင်ရာမှာ 

ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းေလာင်စာ မသုံးရတာကပင ်

ေလထုထဲ ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ အေရာက်နည်းသွား 

ေစဖုိပါပဲ။ ဒါဟာ ကီးမားတ့ဲရည်ရယ်ချက်၊ ကမ ာကီး 

ပူေွးြခင်းက ကာကွယ်ြခင်းလိုဆိုပါတယ်။ 

၁၉၉၉ ခှုစ်မှ ၂၀၀၅ ခှုစ်အတွင်း   ြမန်မာိင်ုင ံ

မှာ ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီနဲစက်ေတွေမာင်း၊  ြမစ်ေရတင ်

စီမံကိန်းနဲ  ေွစပါးစုိက်ပျိးေရးကုိ  အကီးအကျယ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့လို   ဆန်ေရစပါးြပည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါဟာ ကာဗွန်သံသရာကိ ုေကာင်းစွာနားလည်တဲ ့

သေဘာပြဲဖစ်ပါတယ်။ ဒဇီယ်နဲဓာတ်ဆဟီာ စက်ထ ဲ

ေလာင်က မ်းေတာ့ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်ထုတ ်

လ င့၊် စပါးပင်ေတကွ အဒဲကီာဗွန်ဓာတ်ေငွကိစုပ်ုယ၊ူ 

စပါးဆန်ထုတ်ေပး၊ လူေတွစားေတာ့ ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ 

ြပန်လည်ထတ်ုေပးတဲ ့ဒြီဖစ်စ်ဟာ တစ်ပတ်လည်ဖို 

ှစ် ၃၀၀ ကာတယ်လို   သိပ ံသေဘာအရ   သိရ 

ပါတယ်။

သိပ ံနည်းကျ တိုင်းတာချက်များအရ −

-  လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ  တစ်ေန  ှစ်မိနစ်ခန်  ပုံမှန် 

ဆက်သွယ်ေြပာဆိုခဲ့ရင ်တစ်ှစ်ကာတဲ့အခါ 

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်ပမာဏ  ၄၇ ကီလို 

ဂရမ် ထုတ်လ င့်တာနဲညီမ ပါတယ်။ ဘာေကာင့ ်

လ၊ဲ ဒလီက်ကိင်ုဖန်ုးကိ ုလ ပ်စစ်အားသွင်းရလိုပ။ဲ

-  ေသာမတ်အယ်ဒီဆင ်တီထွင်ခဲ့တဲ့ တစ်ရာဝပ် 

မီးသီးကိုသုံး    တစ်ှစ်တာ     မီးမပိတ်မိခဲ့ရင ်

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွပမာဏ  ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ 

ြမန်မာအေခ    အီကာေကွး   မီးလုံးသုံးခဲ့လို 

မီးမပိတ်မိခဲ့ရင ်ကာဗွန်ဓာတ်ေငွပမာဏ ၉၀ 

ကီလိုဂရမ ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ 

-  ကိုယ်ပိုင်ေမာ်ေတာ်ကားကို တစ်ှစ် မုိင်ေပါင်း 

၉၀၀၀ ေမာင်းခဲ့ရင ်ထိုသူဟာ ှစ်စ် သစ်ပင် 

၂၅ ပင် စိုက်ရမယ်လို ကာဗွန်ေြခရာအရ သိရ 

ပါတယ်။ ေလထုထဲ ကာဗွန်ဓာတ်ေငွတန်ချနိ် 

၁၂ တန် ထတ်ုလ တ်တဲ ့ေမာ်ေတာ်ကားပိင်ုရှင်ဟာ 

တစ်ှစ်သစ်ပင် ၂၅ ပင်ကိုေတာ့ ြဖစ်ေအာင် 

စိုက်သင့်ပါတယ်။

တကယ်ေတာ့ ေလာင်စာဆီအများအြပားသံုး၊ 

ဇိမ်ခံကားစီးတ့ဲသူကုိယုိးမယ်ဖဲွတာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဘယ်ိုင်ငံမဆို   အရာရှိလူကီး၊  လုပ်ငန်းရှင်ကီး 

တစ်ဦးဟာ တစ်ေန  ဆှီစ်ဂါလန်၊ တစ်လ ဆဂီါလန် 

၆၀ သုံးကာ အနည်းဆုံး ခရီးမိင်ု ၇၅၀ ေပါက်ပါတယ်။ 

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ    တစ်တန်လည်း   ေလထုထဲ 

ေရာက်လာပါတယ်။ တစ်ှစ်ကုန်ရင် ဒီကားပုိင်ရှင် 

ဟာ ခရီးမိုင် ၉၀၀၀ ေပါက်ပါတယ်။ လိုအပ်လို 

ဒေီလာက် ဓာတ်ဆေီလာင်စာကိ ုသုံးရတာြဖစ်ေသာ် 

လည်း  ကာဗွန်ဓာတ်ေငွတန်ချန်ိ ၁၂ တန် ေလထထု ဲ

ထုတ်လ င့်မိလျက်သားြဖစ်သွားပါတယ်။       သိပ ံ 

နည်းကျတွက်ချက်မ အရ   ၁၂ တန်ေသာ  ကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွကို သစ်ပင်ကသာစုပ်ယူိုင်တာေကာင့ ်

ဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင ်အရာရှိကီးဟာ တစ်ှစ်သစ်ပင် 

၂၅ ပင် စိုက်ရပါမယ်။  

ေဆးုံေတွ၊  ေကျာင်းေတွနဲ    ုံးေတွမှာလည်း 

ုံးဝန်ထမ်းေတွ၊  ြပည်သူတစ်ဦးချင်း  လ ပ်စစ်သုံး 

တဲသ့တူိင်ုးဟာ ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ု ထတ်ုလ င့် 

တဲ့ကိစ ရှိကတာမို                

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

 

 ကမ  ာ့လ ပ်ရှားမ အသွင်ြဖစ်လို  ကိုယ့်ေဒသတွင်းကိစ ၊  ကိုယ့်ေဒသ 

ကိယ့်ုရပ်ရာေတနွဲ တက သိလ်ု၊ ေကျာင်းပရဝဏ်ေတ၊ွ လမ်းမကီးေတေွဘးမှာ 

လထူလုမူ အဖဲွအစည်းေတ၊ွ  အစုိးရဝန်ထမ်းေတနွဲ  ကမု ဏီဝန်ထမ်းေတကွ  

အုိးစည်ဗုံေမာင်းနဲ  ှစ်စ်ပါဝင်စိုက်ပျိးကြခင်းအားြဖင့်  ကမ  ာကီးပူေွး 

ြခင်း၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းေတွ မကာခဏြဖစ်ေပ ြခင်း၊ ေတာမီးေလာင် 

ြခင်း ေဘးအ ရာယ်က ကာကွယ်ိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။  သစ်ပင်ေတစွိက်ုကရင် 

အရိပ်အာဝါသရလို  ေအးြမတဲ့အြပင်  ေလထုထဲလည်း ေအာက်ဆီဂျင် 

ပိုပီးေရာက်သွားေတာ့ ေလဟာသန်ရှင်းလာမယ်။ ေရာဂါြဖစ်ေစတဲ ့ဗက်တီး 

ရီးယားေတွလည်း ကင်းစင်လာမယ်



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

ကမ ာကီးပူေွးလာပါမယ်။ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန ်

တာေတွ ြဖစ်ေပ လာိုင်တယ်ဆိုတာ  သိထားဖို၊ 

ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး လ ပ်စစ်ထတ်ုရတဲ့ိင်ုငေံတ ွ

ေမာ်ေတာ်ယာ် ကီး၊ ငယ်ေတွ အလွန်အက ံသုံးတဲ့

ိုင်ငံေတွမှာ   ေလာင်စာဆီနဲ   လ ပ်စစ်သုံးကရင ်   

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွထွက်တာ၊ ထုတ်လ င့်တဲ့   ကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွကိ ု   စပ်ုယူိင်ုတဲ ့ သစ်ေတာသစ်ပင်ေတကွိ ု

စိုက်ကရမယ်ဆိုတာသိဖို အေသးစိတ်ေရးရတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ေရရှည်ဖံွဖိးဖို အထေိရာက်ဆုံးလ ပ်ရှား 

မ ကီးက သစ်ပင်စုိက်ပျိးတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆံုး 

အဆင့်မှာေတာင်   ကိုယ့် ခံဝင်းအတွင်း   ၁၈ ေပ- 

၃ ေပအကျယ်မှာ   ပန်းပင်အလှေတွ     စိုက်ရင်ပ ဲ

ကိုယ့်အိမ်ကထွက်တဲ ့ကာဗွန်ဓာတ်ေငွကုိ သန်စင်

ုိင်ပီလုိေြပာုိင်ပါတယ်။                            

ကမ ာကီးကုိ ပူေွးေစတ့ဲ အဓိကဓာတ်ေငွြဖစ် 

တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်ကိ ုကိုယ့်ေကာင့ ်ပိုမို 

မထွက်ေစဖုိ   လုိအပ်ပါတယ်။   ကုိယ်တစ်ေယာက် 

တည်းအေနနဲ  မည်သိုမည်ပုေံလ ာခ့ျိင်ုမယ်ဆိတုာ

ေတလွည်း  စ်းစားိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။   ဒသီေဘာပ ဲ

သန်းေပါင်းခုနစ်ေထာင်ေကျာ်ရိှတ့ဲ ကမ ာ့လူထုဟာ 

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ  ေလ ာ့ချတဲ့နည်းေတွကို   မေမ့ 

မေလျာ ့    ကျင့သ်ုံးရမှာြဖစ်ပါတယ်။   ကမ ာလ့ဦူးေရ 

ေလ ာ့ချဖိုကိစ ဟာ  အကီးမားဆုံး  အခက်အခဲပဲ၊ 

မြဖစ်ုိင်ေလာက်တ့ဲကိစ ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ ာကီး ပူေွး 

လာပီး ေဘးဒုက အေပါင်းကကင်းေဝးဖို၊ ေရရှည ်

ဖံွဖိးတိးုတက်ဖိုဆိရုင် လထူတွုင်းမှာရိှတဲ ့ထတ်ုလပ်ု 

ေရာင်းချသုံးစွဲသူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိကတာ 

ကိ ုသိရိှံုသာမက လုိက်နာကျင့်သံုးရမှာြဖစ်တယ်။

-  မိကီးြပကီးေတွမှာ  လူထုသုံး ဘတ်စ်ကား 

လိုင်း၊ မိပတ်ရထား၊ ေြမေအာက်ရထားလိုင်း 

ေတနွဲ  ုံးသွားုံးြပန်လပ်ုကရပါမယ်။ ေကျာင်း 

ကိ၊ ေကျာင်းပို လုပ်ကရပါမယ်။ 

-  အြပင်မှာ   လွန်စွာပူြပင်းမ ှ  ေလေအးစက်ကိ ု

အသုံးြပရပါမယ်။

-  အသီးအံှ၊ အသား၊ ငါးကိ ုြပည်တွင်းရာနီးချပ်စပ် 

က ဝယ်ယူသုံးစွဲကရပါမယ်။ 

-  ေလ ာ့ - ြပန်လည်သုံးနဲ  အလီလီသုံးိုင်တယ် 

ဆိတုဲ ့(Reduce, Reuse and Recycle) စနစ်ကိ ု

ကျင့်သုံးရပါမယ်။

ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စ်ေတွကိ ု   ေရှးအရင်ကလိ ု 

လုပ်ေနကမယ်ဆိုရင ် ဆိုင်ကလုန်းေတွနဲ   ေတွရ 

လိမ့်မယ်။   မိုးသည်းထန်၊    မိုးေခါင်တဲ့ြဖစ်ရပ်ေတွ

ေရကီးေရလ ံေရေဘးဒုက ေတွကံရလိမ့်မယ်။ 

ေကာင်းပါပ.ီ.  ဒေီဆာင်းပါးကိ ုဒလီိနုဂိုံးချပ်ချင် 

ပါတယ်။ 

 “ေရမက ယ် ထင်းမက ယ်” ဆိုတဲ့ အတိုင်း- 

လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ−

-  ကမ ာကီးပေူွးြခင်း၊ ပုမံမှန်ရာသဦတ ုြဖစ်ေပ  

ြခင်း၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းေတွ မကာခဏ 

တိုက်ခိုက်ြခင်း ေဘးအ ရာယ်က ကာကွယ် 

ရာမှာ တစ်ခုေသာနည်းလမ်းဟာ ေရနဲ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်ကို ခိး ခံေခ တာထုတ်လုပ်သုံးစွဲဖိုနဲ  

ကမ ာ့စံ န်းြဖစ်တဲ့   “တစ်ေယာက်တစ်ှစ ်

သစ်ပင်ှစ်ပင်” စိက်ုကရင် ေရ တိက်ုကိ ုစိုးိင်ု 

မှာြဖစ်ေကာင်း ေရးသားအပ်ပါတယ်။      ။ 

 

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

မအူပင်     ဇူလိုင်      ၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    မအူပင် 

မိနယ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနသည  ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ မိုးစပါးရာသီတွင ်တစ်ဧက 

လ င် အထွက် န်းတင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိ 

ေရးအတွက်  ဧက ၁၀၀  စံြပကွက်ရှိ 

ေတာင်သူများအား  ဓာတ်ေြမဩဇာှင့်

စိုက်ပျိးေရးစရိတ် ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲ 

အခမ်းအနားကုိ ယေနတွင် မအူပင်မိနယ် 

ငါးကီးဂရက်ေကျးရာအုပ်စ ု နည်းပညာ 

ြပန်ပွားေရးစင်တာတွင် ေဆာင်ရက်သည်။

အခမ်းအနားသို   မအူပင်မိနယ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက     ဦးတိုးတိုးဝင်း 

ှင့ ်မိနယ်    စိက်ုပျိးတိုးတက်ြမင့မ်ားေရး 

အဖဲွဝင်များှင့ ်  ဝန်ထမ်းများတက်ေရာက် 

ကပီး  မိုးစပါးရာသီတွင ်  အထွက် န်း 

တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက်    ခိုင် 

စိုက်ပျိးေရးမန်ေနဂျာ    ဦးစိုးမိုးေအာင်၊ 

မိနယ်စိက်ုပျိးေရးမန်ေနဂျာ ဦးသာေအး 

ှင့ ်     စိုက်ပျိးေရးဝန်ထမ်းများက

နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ    စိုက်ပျိးိုင်ရန် 

လပ်ုငန်းစ်များကိ ု   ရှင်းလင်းေြပာကား 

ေဆွးေွးကာ  ေတာင်သမူျားအား မျိးစပါး 

ှင့ ် စိက်ုပျိးေရးစရတ်ိများကိ ု  ေထာက်ပံ ့

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       

           ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ကံခင်း   ဇူလိုင်   ၈

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ကံခင်း 

မိနယ်   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း၊  အမ ထမ်း၊  ဝန်ထမ်း 

မသိားစမုျားက ဆွမ်းဆန်ေတာ် ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းြခင်းကိ ုယမန်ေနက ကံခင်းမိ

ေရ ေတာင်စုရပ်ကွက်   ေရ ေညာင်ပင ်

ေကျာင်းတိုက်၌    ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ 

သည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသို  ဆက်ကပ်လှဒါန်းရာတွင ်

ေရ ေညာင်ပင်   ေကျာင်းတိုက်အတွင်း 

သီတင်းသုံးေတာ်မူေသာ  ရဟန်းသံဃာ၊ 

သာမေဏများ  ဆွမ်းဆန်ေတာ်ခက်ခဲမ  

မရှိေစရန်ရည်ရယ်ပီး     ေကျာင်းထိုင ်

မအူပင်မိနယ်၌ ဓာတ်ေြမဩဇာှင့ ်

စိုက်ပျိးေရးစရိတ ်ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ကခံင်းမိနယ် အေထွေထအုွပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း
ဆရာေတာ် ဘဒ  ဝါယမထံသို မိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး      ဦးစီးဌာန 

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး    ဦးသိန်းတန် 

ဦးေဆာင်ေသာ  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း၊ 

ဝန်ထမ်းမိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

ရှစ်အိတ်ကို     ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၉၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပ ေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်စာမျက်ှာအချပ်ပိ ုေလးမျက်ှာြဖင် ့အပတ်စ် ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                 ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6 

Grade 7 

ဒီအပတ်မှာ Unit 2: Lesson 2: Talking about families နဲသက်ဆိုင်တဲ့ 

အေကာင်းအရာေတွကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Unit 2 : Lesson 2 : Talking about families 

 • Talking about personal details 

(၁) ေအာက်ပါေပးထားချက်များကိ ုေမးခွန်းများတွင ်ြဖည့်စွက်ြပပါ။ 

eleven  listening to music  five   one brother and one sister 

father, mother, one brother, one sister and me.  Monhingha 

1. How old are you? ______________. 

2. What’s your hobby? ______________. 

3. What’s your favourite food?______________. 

4. How many people are there in your family?______________. 

5. Who are they?______________. 

6. How many brothers and sisters do you have?  _____________. 

အထက်ပါ အေမးှင့်အေြဖများကို   Student(A) နဲ   Student(B) 

အြပန်အလှန်ေလ့ကျင့်ပါ။ 

How to talk about personal details 

(ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ ေမးြမန်း၊ ေြဖကားနည်း) 

(1) Name  

နာမည်ကုိေမးရင် What’s your name?/ Can you tell me your name?/ 

Can I know your name? 

နာမည်ကို ြပန်ေြဖရင ်My name is ____. / I’m ____. 

(2) Age 

အသက်ကိုေမးရင ်How old are you? / What is your age? 

အသက်ကုိ ြပန်ေြဖရင် I am _11__ years old. / My age is 11. / I am 11. 

(3) Siblings(ေမာင်ှမအရင်း)

ေမာင်ှမအရင်း ဘယ်ှေယာက်ရှိလဲလို ေမးရင ် How many brothers 

and sisters do you have? 

ြပန်ေြဖရင် I have ___ brothers and ___ sisters. (or) တစ်ဦးတည်းေသာ 

သား၊ သမီးဆိုရင ်I am the only son/ daughter. လိုေြဖဆိုိုင်ပါတယ်။ 

(4) School 

စာသင်ေကျာင်းဘယ်ေနရာမှာလဲလို ေမးရင ်Where is your school? 

ဘယ်ေကျာင်းကိ ုသွားတာလဲလိုေမးရင ်What school do you go? 

ြပန်ေြဖရင ်My school is in ____. / I go to No. (1) Basic Education 

High/Middle School. 

•What is your ambition? 

•How many people are there in your family? 

•Who do you live with? 

သူငယ်ချင်း (၁) 

Her name’s _____. She is _____ years old. She has _____ brothers 

and _____ sisters. Her school is near her home. The school starts 

at 9 O’clock in the morning and is over at 3 O’clock in the afternoon. 

Her favourite food is _____. Her hobby is ____. She uses colour 

pencils to draw pictures. Her ambition is to be a _____. There 

are _____ people in her family. She lives in Yangon with her _____. 

Reading practice

Read the text. 

Hi, I’ m Yin Yin. I was born in December 2007. Now, I’m 12 years 

old. I’ve got one brother. He is 4 years younger than me. My 

grandparents live with us. So, there are six people in my family. 

We live in Kalaw. My brother and I go to school by bike. It takes 

about 10 minutes to get to school. I like Mohinga and coconut 

noodles very much. My hobbies are listening to music, reading 

and gardening. My brother likes playing football. I am happy to 

water plants in our garden. My brother’s favourite colour is blue. 

I always choose things mostly in white. My family love music. My 

dad’s favourite is pop music. Lazy Club and Emperor are his 

favourite bands. Mom and I like rock songs but my brother doesn’t. 

He likes rap songs. Lay Phyu and Ah Nge are our favourite singers. 

(3) Write true or false.

1. Yin Yin was born in December 2009.                          (1) _____

2. She is 12 years older than her brother.                     (2) _____

3. They live in Kalaw.                                                    (3) _____

4. They have a 10-minute bike ride to school.              (4) _____

5. Yin Yin’s brother always chooses things in white colour. 

                                                                                    (5) _____

6. He likes to read in his free time.                               (6) _____ 

7. Yin Yin and her mother likes rap music.                        (7) _____ 

8. Yin Yin’s father is a fan of Lazy Club band.                (8) _____ 

9. Yin Yin’s brother is 10 years old.                                   (9) _____ 

10. Ah Nge is her father’s favourite.                             (10) _____ 

x  x  x  x  x  x

အရင်အပတ်တွင် Unit 1: Lesson 4: A personal profile သင်ခန်းစာ 

အေကာင်း     ရှင်းြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။   ယခုအပတ်မှာေတာ့ Unit 2: 

Lesson 1 : Keeping good habits (အကျင့်ေကာင်းများေမွးြမြခင်း)

အေကာင်းကိ ုရှင်းြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Lesson 1: Keeping good habits (အကျင့်ေကာင်းများ ေမွးြမြခင်း)

* talking about good habits အကျင့်ေကာင်းများ ေမွးြမြခင်း 

Vocabulary 

(1) Match the phrases with the pictures. ေအာက်ပါတုိကုိ ပ်ုပုမံျားြဖင့် 

ယှ်တွဲြပပါ။ 

1. notebook habit မှတ်စုေရးြခင်း အေလ့အကျင့်

2. correction habit အမှားြပင်ဆင်ြခင်း အေလ့အကျင့်

3. questioning habit ေမးခွန်းေမးြမန်းြခင်း အေလ့အကျင့်

4. dictionary habit အဘိဓာန်သုံးြခင်း အေလ့အကျင့်

5. revision habit ြပန်လည်ေလ့လာမှတ်သားြခင်း အေလ့အကျင့်

6. cleaning up habit တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းြခင်း အေလ့အကျင့်

7. saying ‘‘please’’ and ‘‘thank you’’ habit 

ေကျးဇူးြပပီး ှင့် ေကျးဇူးတင်ပါတယ ်စကားများဆိုြခင်း အေလ့အကျင့်

(2)  Choose a good habit or a bad habit from the following. The 

first one is given for you. 

 1. cleaning သန်ရှင်းေရးလုပ်ြခင်း a good habit 

 2. eating chocolate ေချာကလက်စားြခင်း _________ 

 3. staying late အိပ်ရာေနာက်ကျမှဝင်ြခင်း _________

 4. smoking ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း _________

 5. getting into fights  ရန်ပွဲများတွင်ပါဝင်ြခင်း _________

 6. boasting က ားဝါြခင်း _________

 7. smiling  ပံးြပြခင်း _________

 8. eating a healthy diet ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေအာင်စားြခင်း 

    _________

 9. picking your nose  ှာေခါင်း  က်ြခင်း _________

 10.gossiping  အတင်းအဖျင်းေြပာြခင်း _________

(3) ေပးထားေသာဥပမာကိ ုကည့်ပီး သငူယ်ချင်းများကိ ုေမးခွန်းများေမးပါ။ 

e.g Who has the dictionary habit? 

I do. 

(1) Who has the revision habit? 

(2) Who goes to bed early and wakes up early?

(3) Who has the notebook habit? 

(4) Who reads every day? 

(5) Who has the questioning habit? 

(6) Who takes exercise every day? 

(7) Who puts things in their place? 

(8) Who cleans up the mess? 

(9) Who writes an essay once a week? 

(10) Who has telling lies? 

(4) ေမးခွန်းများေမးပီးေနာက် အေလအ့ထတညူမီ ရိှေသာ သငူယ်ချင်းများကိ ု

ေရးချယ်ပါ။

ဥပမာ။ Ko Ko and Zaw Zaw have the notebook habit. 

 Mu Mu and Nu Nu go to bed early and get up early. 

 ______________________________. 

 ______________________________. 

(5)  Talk about the good habits of your family members in groups. 

(မိသားစုဝင်များ၏ အေလ့အထေကာင်းများှင့်ပတ်သက်ပီး အနည်းဆုံး 

၁၀ ေကာင်းချေရးပါ။ 

e.g. My father reads the newspaper at breakfast. 

My mother gets up early. 

My grandpa repairs broken things. 

1. ________________________________________. 

2. ________________________________________. 

3. ________________________________________. 

(လာမည့်အပတ်တွင ်Lesson 2 : Getting rid of bad habits အကျင့်ဆိုး 

များေဖျာက်ပစ်ြခင်းအေကာင်းကိ ုရှင်းြပသွားပါမည)် 

(5) School time

ေကျာင်းအချနိ်ကိုေမးရင ်What time does your school start/ finish? 

ြပန်ေြဖရင ်My school starts at 9 O’clock and finishes at 3 O’clock. 

(or) My school is over at 3 O’clock. 

(6) Favourite food 

အကိက်ှစ်သက်ဆံုးအစားအစာကုိေမးရင် What is your favourite food? 

ြပန်ေြဖရင ်My favourite food is _____. (or) My favourite foods are 

___, ___ and ___. 

(7) Hobby 

ဝါသနာကိုေမးရင် What is your hobby? (or) What are your hobbies? 

ြပန်ေြဖရင ်My hobby is ___. (or) My hobbies are __, ___ and ___. 

(V-ing နဲေြဖဆိေုပးရပါမယ်။ ဥပမာ။ singing songs, playing the piano..

etc) 

(8) Ambition 

ရည်မှန်းချက်ကိုေမးရင ်What is your ambition? (or) What do you 

want to be when you grow up? 

ြပန်ေြဖရင ်My ambition is to be a ___/ an ___. 

(9) Family members 

မိသားစုဝင်ဘယ်ှေယာက်ရှိသလဲလိုေမးရင် How many people are 

there in your family? 

ြပန်ေြဖရင ်There are ___ people in my family. 

မိသားစုဝင်ေတွက ဘယ်သူေတွလဲလိုေမးရင ်Who are they? 

ြပန်ေြဖရင ်They are father, mother, …….etc. 

(10) Live with 

ဘယ်မှာေနသလဲလိုေမးရင ်Where do you live?

ြပန်ေြဖရင ်I live at No (..) in …Street, … Ward, … town. 

ဘယ်သူနဲအတူေနသလဲလို ေမးရင ်Who do you live with? 

ြပန်ေြဖရင ်I live with my family/ my grandparents. 

(2) Ask your friends about their personal details and then complete 

the text. (သူငယ်ချင်းများရဲ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ေမးြမန်းပါ။ 

ပီးေနာက ်ေအာက်ပါစာပိုဒ်တွင ်ြဖည့်စွက်ပါ။)

You can use the following questions. (ေအာက်ပါေမးခွန်းများကို 

အသုံးြပိုင်သည်။)

•What’s your name?

•How old are you? 

•How many brothers and sisters do you have? 

•What’s your favourite food? 

•What’s your hobby? 

(a)

(c)

(f) (g)

(b)

(d) (e)



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Unit 2 

Lesson 2 : School 
•    Types of school 

•     Schooldays 

     Reading 
 My Schooldays 

Schooldays play an important part in our lives. When we 

reach school age, our parents send us to school: a government 

school, a private school or a monastic school. At school, we 

learn from our teachers. We make friends in our class and 

learn together. The people we meet at school and the skills 

we learn there shape our lives. 

(ေကျာင်းေနရက်များသည် ဘဝတွင် အေရးကီးေသာအစိတ ်

အပိင်ုးတစ်ခြုဖစ်သည်။ ေကျာင်းေနအရယ် ေရာက်ေသာအခါ မဘိများက 

က န်မတိုကို အစိုးရေကျာင်း၊ ပုဂ လိကေကျာင်း သိုမဟုတ် ဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်းသို ပိုေပးပါသည်။ ေကျာင်းမှာ ဆရာ ဆရာမေတွဆီက 

သင်ယူတယ်။ အတန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းဖွဲပီး အတူတူသင်ယူတယ်။ 

ေကျာင်းမှာေတွတဲ ့လေူတနွဲ  အဒဲမှီာ သင်ယရူတဲ ့အရည်အချင်းေတကွ 

ငါတိုရဲဘဝကိ ုပုံေဖာ်ေပးတယ်။)

My primary school life began when I was five. It was a 

mixed school which was just around the corner of our street. 

It was a good school and the teachers were rather strict. We 

started to develop fundamental skills: reading, writing and 

mathematics. These skills formed a solid foundation of learning. 

My favourite teacher was my Grade 4 class teacher. She was 

a great teacher. She was aware of the strengths and weaknesses 

of her students. And she always encouraged us to improve 

ourselves. Because of her encouragement, I won a prize in an 

essay competition. As a result, learning at school became a 

joy for me. I always remember her as an inspiring teacher. 

(က န်မရဲ မလူတန်းေကျာင်းသဘူဝက အသက်ငါးှစ်မှာ စတင်ခဲ ့

တာပါ။ လမ်းေထာင့်မှာရှိတဲ ့မိန်းကေလး၊ ေယာကျ်ားေလး ေရာေှာ 

ေနတဲ့ ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းပါ။ ေကျာင်းေကာင်းတစ်ေကျာင်းြဖစ်ပီး 

ေရးမှာ  ထူးခ န်ကပီး အလပ်ုကိ ုေဇာက်ချလပ်ုကိင်ုကတယ်။ က န်မရဲ 

စံြပဆရာမကေတာ့ ၇ တန်း သခ  ျာဆရာမပါ။ သူ၏ သင်ကားမ မှာ 

အလွန်ေကာင်းမွန်သည်။ အယအူဆသစ်တစ်ခကုိ ုသင်ကားေသာအခါ 

တွင် ုိးရှင်းေသာ ဥပမာတစ်ခုေပးပီး အဆင့်ဆင့်ရှင်းြပပါတယ်။ သူက 

အမတဲမ်း က န်မတိုကိ ုအမ်ိစာေတအွများကီး လပ်ုေပးပီး က န်မတိုကိ ု

အကံြပချက်ေပးတယ်။  မျက်ှာထားတင်းမာေနပုံရေသာ်လည်း 

သသူည် က န်မတိုအေပ  ဘယ်ေသာအခါမှ ေဒါသမထွက်ေပ။ သသူည် 

အမှန်တကယ်ပင်    ေစတနာထက်ြမက်ေသာ ဆရာမတစ်ဦးြဖစ်ပါ 

တယ်၊)

We also went on school trips to interesting places such 

as the National Museum and People’s Park. These trips gave 

us memorable experiences. We gained knowledge and skills, 

and we developed physically, mentally and emotionally. My 

schooldays were the happiest days in my life! 

(အမျိးသားြပတိက်ုနဲ  ြပည်သူဥယျာ်ကဲသ့ိုေသာ စတ်ိဝင်စားဖွယ် 

ေကာင်းေသာ ေနရာေတကွိ ုေကျာင်းခရီးစ်ေတလွည်း လိက်ုပါခဲတ့ယ်။ 

ဒီခရီးစ်ေတွက က န်မတိုကို အမှတ်တရ အေတွအကံေတွ ေပးခဲ့ပါ 

တယ်။ က န်မတိုဟာ အသိပညာနဲ  က မ်းကျင်မ ေတွ  ရရှိပီး ုပ်ပိုင်း 

ဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာများ ဖံွဖိးတုိးတက်လာခ့ဲ 

ပါတယ်။ က န်မရဲ ေကျာင်းေနရက်ေတွဟာ က န်မဘဝမှာ အေပျာ်ဆံုး 

ေနေတွပါပဲ။) 

 Answer the questions. 

1.Why are schooldays important? 

__________________________________________________. 

2.What skills did the writer learn at the primary school? 

__________________________________________________. 

3.Why did learning at school become a joy for the writer? 

__________________________________________________. 

4.Who inspired the writer? 

__________________________________________________. 

5.What adjectives does the writer use to describe her teachers? 

__________________________________________________. 

6.Did you like your primary schooldays? Why/ why not? 

__________________________________________________. 

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

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

ဆရာ ဆရာမများကလည်း စည်းကမ်းတင်းကျပ်ပါတယ်။ အေြခခံ 

ကျေသာ စွမ်းရည်များြဖစ်သည့် စာဖတ်ြခင်း၊ စာေရးြခင်းှင့် သခ  ျာ 

ဘာသာရပ်တုိကုိ စတင်ခ့ဲပါသည်။ ဤအရည်အချင်းများသည် သင်ယူ 

ြခင်း၏ ခိုင်မာေသာအေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည်။ က န်မ 

အကိက်ဆုံးဆရာမက  ၄ တန်း အတန်းပိင်ုဆရာမပါ။ သဟူာ ကီးြမတ် 

ေသာ ဆရာမ တစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်။   သူတပည့်ေတွရဲ အားသာချက်၊ 

အားနည်းချက်ေတွကို သူသိတယ်။ ပီးေတာ့ သူက က န်မတိုကို 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိ ုတိုးတက်ေအာင် အမဲအားေပးတယ်။ သူရဲ အားေပးမ  

ေကာင့ ်စာစစီာကုံးပိင်ပဲွမှာ ဆရုခဲပ့ါတယ်။ ရလဒ်အေနနဲ  ေကျာင်းမှာ 

သင်ယူရတာ က န်မအတွက် ေပျာ်ရ င်စရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 

အတုယူစရာ ဆရာမတစ်ေယာက်အေနနဲ  သူကို အမဲအမှတ်ရေနပါ 

တယ်။)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Present Continuous Tense 

The present continuous is used to talk about: 

(1)an activity that is happening now  (ယခုြဖစ်ပျက်ေနသည့် 

အေကာင်းအရာ)

(2) a temporary action   (ယာယအီခိက်ုအတန်ြဖစ်ပျက်ေနသည့် 

အေကာင်းအရာ)

(3) a planned future arrangement (အနာဂတ်တွင် လုပ်ေဆာင်ဖို 

စီစ်ထားပီးသည် ့အေကာင်းအရာ) 

အထက်ပါအေကာင်းအရာ သုံးမျိးကိ ုေဖာ်ြပေြပာဆိမုယ်ဆိရုင် Present 

Continuous Tense ကို အသုံးြပရပါတယ်။ 

Present Continuous Tense ရဲပုံစံေတွကေတာ ့

  Positive Form     Negative Form        Positive Question

I am Ving  I am not Ving Am I Ving? 

We are   We are not  Are we ….? 

You are   You are not  Are you …? 

They are   They are not  Are they …? 

He is   He is not  Is he …? 

She is   She is not  Is she….? 

It is   It is not  Is it….? 

e.g. 

I am playing tennis. 

We are playing tennis. 

You are playing tennis. 

They are playing tennis. 

He is playing tennis. 

She is playing tennis. 

It is playing tennis. 

Ko Ko is playing tennis. 

Ma Ma is playing tennis. 

Ko Ko and Ma Ma are playing tennis. 

(မှတ်ရန်။ Present Continuous ကို now; right now; at this 

moment; at present; at the moment; these days; this month 

စတဲ ့time expressions (အချန်ိ န်းကန်ိး) ေတနွဲ ယှ်တဲွေရးသားသည်။) 

ေအာက်ပါဥပမာ ဝါကျသုံးေကာင်းကိ ုေလ့လာကည့်ပါ။ 

(၁) Su May is washing the clothes. She can’t come here. 

(လက်ရှိြဖစ်ပျက်ေနတဲ့အေြခအေန) 

စုေမ အဝတ်ေလ ာ်ေနတယ်။ ဒီကို မလာိုင်ဘူး။ လက်ရှိြဖစ်ပျက်ေန

တဲ့အေြခအေနြဖစ်ပါတယ်။ 

(၂) Uncle is a bank manager. He is working as a waiter in this 

restaurant this month. (ယာယီအခိုက်အတန် ြဖစ်တဲ့  အေြခအေန) 

ဦးေလးက ဘဏ်မန်ေနဂျာတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီလ 

အတွက်ေတာ့ ဒီစားေသာက်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ေနတယ်။ 

(၃) U Ba is going to Bagan at about 7 AM tomorrow. (အနာဂတ် 

တွင် လုပ်ေဆာင်ဖို စီစ်ထားပီးတဲ့အေြခအေန) 

ဦးဘ မနက်ြဖန ်နံနက် ၇ နာရီမှာ ပုဂံမိကို သွားေနပီ။ (အားလုံးစီစ် 

ထားပီးပီဆိုတဲ့သေဘာ)

(1) Choose one of the three facts from the following sentences. 

The first one is given for you. 

1. Daw Hla is watching the TV now.     

(an activity that is happening now)

2. Ko Maung is a driver. He is playing the guitar at the restaurant 

these days.  

(_____________________) 

3. They are buying this house next week.    

(_____________________)

4. I am doing homework right now.     

(_____________________)

5. My sisters are coming back from Yangon at this time 

tomorrow.

(_____________________)

6. They are reading the newspapers at the moment.   

(_____________________)

7. She is cooking the coconut rice tomorrow.    

(_____________________)

8. We are getting married next month.    

(_____________________)

9. Ko Ko and Ma Ma are going to the cinema tonight.   

(_____________________)

10. Sein Sein is singing happily.     

(_____________________)

(2) ေအာက်ပါဝါကျများကိ ုအဂ  လိပ်လိုေရးြပပါ။ 

၁။  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတ ွစာကျက်ေနကတယ်။ 

__________________________________________________. 

၂။ သူတို ေနလယ်စာ စားေနကတယ်။ 

__________________________________________________. 

၃။ ဦးလှ က န်ေတာ်တိုကို စာသင်ေနတယ်။ 

__________________________________________________. 

၄။ မမ ငါးဟင်းချက်ေနတယ်။ 

__________________________________________________. 

၅။ ေဖေဖ သီချင်း နားေထာင်ေနတယ်။ 

__________________________________________________. 

For my secondary education, my father sent me to an 

all-girls high school. It was quite a big school in a large 

compound. All the teachers were good at teaching and 

dedicated to their work. My ideal teacher was our Grade 7 

maths teacher. Her teaching was excellent. When teaching a 

new concept, she gave a simple example and explained step 

by step. She always made us do a lot of homework and gave 

us feedback. She looked stern but she never lost her temper 

with us. She was a truly dedicated teacher. 

(အလယ်တန်းပညာေရးအတွက် အေဖက က န်မကိ ုမန်ိးကေလး 

သီးသန်  အထက်တန်းေကျာင်းတက်ခိင်ုးတယ်။ ခဝံင်းကျယ်ကီးထမှဲာ 

က န်မတိုေကျာင်းေတာ်ကီးေပါ။့ ဆရာ ဆရာမ အားလုံးသည် သင်ကား 



ဇူလိုင်  ၉၊   ၂၀၂၂

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

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းဆားဖျက်ေလတယ်
ေလြပည်ကေလးက  တစ်ချက်ေဝှလိုက်တိုင်း  ေဝှလိုက်တိုင်း 

ြမလ  င်းတွန် ကီးများသည ် ေြမာက်ဘက်ကန်သင်းမ ှ  ေတာင်ဘက် 

ကန်သင်းသို ေြပးလ ားိက်ုခတ်သွားေလ၏။ လယ်ကွက်တစ်ခဆုုံးေသာ် 

လယ်ကွက်တစ်ခုတွင်းသုိေြပာင်းလျက် အိခနဲအိခနဲ ြမလ  င်းလိပ်ကီး 

များ ေြပးခတ်သွားြပန်သည်။ 

ကိေုဆးိုးသည် ေနြခည်အက တွင် ဝင်းစိေုနေသာ ြမလ  င်းအိကီး 

များ ေြပးသွားရာသို လည်ကိုဆန်တန်း၍ ေငးေမ ာ်ကည့်ေနမိ၏။ 

လ  င်းတွန် ကီးသည် မရပ်နားဘ ဲေြပးလ ားေန၏။ လယ်တစ်ကွက်ဆံုး 

ေသာ် ေနာက်လယ်တစ်ကွက်၊ သည်လယ်တစ်ပဲွဆုံးေသာ် ေနာက်လယ် 

တစ်ပဲွ။ မျက်စြိဖင့်ကည့ြ်မင်ိင်ုေသာ ခရီးတာသာ ကန်ုဆုံးမ န်ဝါးသွား 

သည်။ ဆက်၍ဆက်၍ ြမးက ေနေသာ ြမလ  င်းတွန် ကီး၏ ခရီးကား 

မဆုံးေသး။ 

“အင်း ...”  

ကိုေဆးိုးသည် ေခါင်းကိုငုံ၍  ညည်းလိုက်မိေလ၏။  မိမိတို 

ကျင်လည်ရာဘဝသည်လည်း  ဤြမလ  င်းတွန်၏ခရီးှင့ ်  ဘာများ 

ထူးြခားကွဲလွဲပါေသးသနည်း။

ရက်များကုိ  တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် ကုန်လွန်ေစခ့ဲရ၏။ လေပါင်း 

များစွာကို ြဖတ်သန်းပီးသကာလ ှစ်ေပါင်းေြမာက်ြမားစွာကုိလည်း 

ဝါးမျိခဲ့ရေပပီ။ ြမလ  င်းတွန်၏  ခရီးသံသရာ  ဘယ်မှာဆုံးတိုင်မည ်

မသသိလိ ုမမိတိို၏ မဲွုေံသာ ခရီးကမ်းသည်လည်း ဘယ်ကာလတွင် 

အဆုံးသတ်မည်မသ။ိ ေလြပည်ညင်းရာ စပါးပင်ကွင်းကီးတစ်ေလ ာက် 

ထက လာေသာ     ြမလ  င်းအိအိကီးသည ်   မဆုံးိုင်ေသာခရီးကိ ု

ြဖတ်သန်းေြပးလ ားသွားရေပမယ့ ်လ  င်းတွန်၏ေနာက်ဝယ် ဘာတစ်ခ ု

မ   အမှတ်အသားမကျန်ခဲ့ေချ။  ဪ... မိမိတို၏ဘဝသည်လည်း 

တစ်လပီးတစ်လ၊ တစ်ှစ်ပီးတစ်ှစ် ွားှင့ဖ်က်န်ုးကာ တလင်းှင့် 

လယ်ြပင်လှည့်ပတ်ကာ ကျင်လည်ခ့ဲရ၏။ ဘာမ ေြပာင်းလဲတုိးတက် 

ြခင်းြဖစ်ေပ ၍ မလာပါကလား။ 

“အင်း... ဘုရား... ဘုရား” 

အသက်အရယ်ေထာက်၍     သွားများပင ်   ေြခာက်ေချာင်းမ  

ကျိးလာပီြဖစ်သည့်အတွက် ကုိေဆးုိး၏ ညည်းတွားသံဝယ် တရား 

သံ၊ ဘုရားသံ ပါဝင်လာ၏။ သူ၏ ကည့် ဆင်ြခင်ချက်တိုင်းသည ်

လည်း တရားသေဘာ စ်းငယ်ေှာ၍လာေပပ။ီ ကိေုဆးိုး ရပ်ေနရာ 

လယ်ကွက်ထိပ်တွင ်ငှက်ကီးဝန်ပိုတစ်ေကာင်သည ်ဈာန်ဝင်စားေန 

ေသာ မေထရ်တစ်ပါးအလား ငိမ်သက်စွာရပ်ေန၏။ ေဝသာလီဗျိင်း 

ကေလးတစ်ေကာင်မှာမ ူစပါးပင်များကားသို ထိုးသုတ်ကာ ပျတံက် 

သွား၏။ ဗျိင်းငယ်၏ ေအာ်သံေပျာက်ကွယ်သွားလ င် ကိုေဆးိုး၏ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တတ်ိဆတ်ိမတဲတ်ိဆတ်ိေနေလ၏။ သိုေသာ်လည်း 

ကန်သင်းေြခတွင်ကပ်လျက် တသွင်သွင်ဆင်းေနေသာ ေရစီးသကံေလး 

ကမ ူကိေုဆးိုး၏နားတွင်းသို ညင်ညင်သာသာကေလး ဝင်ေရာက်ေန 

ေသးသည်။ 

အချန်ိမှာ ကဆန်ုလမှစ၍ ထွန်ေရးငင်ခဲရ့ေသာ လယ်သမားများ 

အနားယူကရေသာအချန်ိြဖစ်၏။ ေတွစ်ဝက်ှင့ ် တစ်မိုးလုံး ကန်ုခန်း 

ခဲ့ရေသာ အားအင်တုိ၏ေနရာတွင် အင်သစ်အားသစ်ကုိလည်း ေမွးရ 

ေသာအချနိ် ြဖစ်ေပသည်။ 

လယ်ကွင်းထပ်ိတွင် ရပ်မလိ င်ပင် ကိေုဆးိုးတိုမှာ ေမ ာ်လင့ခ်ျက် 

သည် ဝင်းခနြဲပက်လာရ၏။ အားသစ်အင်သစ်သည် ြဖစ်ထွန်းလာသည်။ 

လန်းဆန်းလာသည်။     ေလသွဲရာွဲချေီနေသာ    ြမေရာင်ရှိန်းရှိန်း 

ကွင်းလုံးစိမ်းေနေသာ စပါးပင်ပိန်းပိန်းကီးများသည်ပင ်ကိုေဆးိုး 

တို၏ အားသစ်ထွန်းရာ    ေမ ာ်လင့်ချက်ရိပ်ကွန်းမဟုတ်ပါလား။ 

သည်စပါးပင်တို၏ ရင်ခွင်ကားမှ ေမွးဖွားလာေသာ စပါးှံဖိးဖိး 

အက်အက်ကီးများသည် မကာြမင့မ် ီှစ်လအတွင်း၌ ေရ ၏အဆင်းကိ ု

ေဆာင်ေသာ၊ ချစ်စဖွယ်အေသွးကိုေဆာင်ေသာ စပါးုများအြဖစ်သို 

ေရာက်ရေပေတာ့မည်။ ထိစုပါးပုမံျားသည် မကျးီဒန်အတွက် ထသွား 

လာသွား လုံချည်အက   ျကီေလးများ၊  တဲကေလးကို ြပင်ဆင်ဖိုရန် 

ဝါးဖိုး၊ ေလ ာ်ဖိုးကေလးများ၊ ရံတိုင်ေဆွးေနပီြဖစ်ေသာလှည်းကို 

ြပင်ဆင်စရာ စသည် စသည်ြဖင့ ်သုံးစဲွစရာ၊ လပ်ုကိင်ုစရာများအတွက် 

အလိုြဖည့်ေပးမည့ ်ပစ ည်းများ ြဖစ်ေချသည်။ 

သိုေကာင့်လည်း  လယ်ထိပ်မှာရပ်လိုက်သည်ှင့ ်   အားအင် 

သစ်ထွန်းလာရြခင်းြဖစ်၏။  ကန်သင်းေပါင်များေပ သို   ေလ ာက်လိက်ု 

ြပန်ေတာ့လည်း ပန်းေတာ်နြီမက် ရ န်းြမြမများသည် ှင်းဥဆွတ်ဆွတ် 

ြဖင့်  ဆီးကိေနသည်။  ကန်သင်းေပါင်တွင ်  စူးထိုးစိုက်ထားေသာ 

ပဲငါးပိပင်များမှာလည်း ေကာ့ရေရာ့ြဖင့ ်ှင်းမိုးဝေန၏။ 

ဤှင်းရည်ဝေနေသာ ကန်သင်းေပါင်ေပ ေလ ာက်ကာ ကန်သင်း 

ေပါင်များလုံရဲလားဟု ကည့်ရသည်။ ပုစွန်ှင့် ေမ လက်ပတ်များ 

ေဖာက်ထားေသာအေပါက်ကိုေတွလ င် ပိတ်၏။ ကန်သင်းထဲတွင ်

ေရေနများသည်ထင်လ င် ေရတားေသာအေပါက်ကိ ုှိမ့်ချ၍ နိမ့်ေန 

သည်ထင်လ င် ြမင့်ေပးုံပဲရှိသည်။ 

ရာသီကား ေဆာင်းလယ်၊ တာဝန်ကားကန်သင်းေလ ာက်ေသာ 

အလုပ်။ ငိမ်းြခင်းှင့ ်ေအးချမ်းြခင်းတို ေရာယှက်ေနေသာအခါမှာမှ 

ကိေုဆးိုးက တရားှင့ယှ််ေသာအေတွးကိ ုေတွးေနမြိခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိေုဆးိုးသည်   ကန်သင်းေြခတွင်ကပ်ေနေသာ    စပါးပင်တစ်ပင်၏ 

ေြခရင်းရှ ိ  ေငွချည်ြဖင့ ် ရက်ရှယ်ထားသလိ ု  ေဖွးဥေနေသာအြမစ ်

ကေလးများကိ ု  ေငးကည့်ေနမိ၏။   ေရလျ်သည်စပါးြမစ်ကားမ ှ

တိုးေဝှစီးဆင်းသွားသည်။        လက်သန်းခန်ငါးကေလးများမှာလည်း 

ငိမ့်ေညာင်းေသာ ေရလျ်ဝယ် ြမးထူးကူးခတ်ေန၏။ ေတာင်ဘက် 

လယ်ကွင်းထဲမ ှြမက်ရိတ်သူမအချိ ဟစ်လိုက်ေသာသီချင်းသံသည ်

ေြမာက်ေလကိုဆန်၍ ပျတံက်လာသည်။ 

“အင်း... ွားေတာ့ေမွးထားပီး ကုိယ့်လယ်ထဲက ြမက်ကုိ မရိတ် 

ဘဲ သူများလယ်ထ ဲလိုက်ခိုးတဲ့ သူခိုးမေတွ...’’

ကိေုဆးိုးက ေခါင်းေထာင်ကည့က်ာ ေရရတ်လိက်ု၏။ ေစာေစာ 

က သိမ်ေမွေအးေဆးေနေသာ ကိုေဆးိုး၏မျက်ှာြပင်မှာ   ယခုမူ 

တိမ်စင်ဆဲကာလကိ ုပျြံဖန်လာေသာ တိမ်ညိအုပ်ှယ်တင်းမာသွား 

ေလသည်။ ယခလုိရုာသသီည် ွားစာခက်ေသာလြဖစ်၏။ ဒလီမျိးမှာမှ 

သူတစ်ပါးလယ်ထဲကြမက်ကိုမ ှလယ်ရှင်အလစ်ေချာင်းပီး လိုက်လံ 

ခိုးယေူနသမူျားကိ ု  အဘယ်မှာလ င်   မန်ုးတီးစွာလှမ်းေမ ာ်မကည့ဘ် ဲ

ေနိင်ုပါမည်နည်း။ တလင်းတွင်းကစပုုထံားေသာ ေကာက်ိုးများမှာ 

လယ်စိက်ုပီးချန်ိတွင် ကန်ုခန်းသွားေလရိှ့၏။ ွားေက းစရာ ေကာက်ိုး 

မရိှေသာအချန်ိသည် ကန်သင်းေပါင်၌ ြမက်မေပါက်ေသးေသာအချန်ိ 

ှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်ေနြပန်၏။ မိုးဦးကျက ေပါက်ထားေသာ ြမက် 

ကေလးများမှာ  ကန်သင်းဆွဲရာတွင ်  ကန်သင်းသစ်ေြမေအာက်သို 

ေရာက် ကန်ု၏။ ွားရိှသတူိင်ုး ဂျင်ေြခလည်ေသာလ၊ လယ်ထကဲြမက်ကိ ု

ေစာင့်၍များပင ်ကည့်ေနရေသာလတည်း။ 

သည်ှစ်မူ ရာကုိေရလ မ်းသည့်အတွက် ေကာက်ုိးပံုများ ေရထဲ 

သို ေမျာပါခဲရ့သည်။ ေရထသဲိုပါမသွားေသာ ေကာက်ိုးပုမံျားမှာလည်း 

ေရူးပီးသားှင့ ်  ရ ံေပကျေံနေသာေကာက်ိုး   ြဖစ်သည့်အတွက ်

ွားမစားေပ။ ကိေုဆးိုးတိုမှာ ေရိှပ်စက်သွားသည်ကိ ုခရံ၊ ွားစာရှာရ 

ှင့်   အသက်ပင်ေြဖာင့်ေြဖာင့်မ ှိုင်ခဲ့ေပ။   ထိုရက်များအတွင်းက 

ကိုေဆးိုးတိုသည် ေရဒဏ်မေရာက်ေသာရာများမှ ေတာင်းရမ်း၍ 

ရေသာ ေကာက်ုိးများကုိေက းရ၏။ ေကာက်ုိးရှားေလခါမှ ွားများ 

က စားုိးစားစ်စားသည်ကုိ အစားကီးသည်ဟ ုကိေုဆးိုး ထင်ေလ 

သလား၊   ွားေတွကပဲ  တကယ်အစားကီးလာသလားေတာ့မသိ။ 

ကိုေဆးိုးကေတာ့ “ွားေတွေတာ့ သေရာခိုင်းေနပီထင်တယ်”ဟု 

ေရရတ်ခဲ့မိ၏။ 

“ ကံကံဖန်ဖန်ေတာ် ွားများ သေရာခိုင်းရမယ်လို နိမိတ်မရှိ 

နမာမရှိ” 

မကျးီဒန်က ကန်ကွက်ယူခဲ့ရ၏။ သိုရာတွင် ေကာက်ိုးများမှာ 

ကန်ုလွယ်လှ၏။ လယ်ထမှဲာြမက်မေပါမ ီသည်ေကာက်ိုးများကန်ုစင် 

သွားလ င်ခက်ေတာမ့ည်။ ကိေုဆးိုးမှာ လှည်းအေဖာ်ေလးစီးှင့အ်တ ူ

ေစာင်ရန်းတိင်ုှစ်တိင်ုး တက်ခတ်ုရာ အေနာက်ေတာသို ြမက်ရှာထွက် 

ခဲရ့သည်။ အေနာက်ေတာ၌ ေမျာက်ြမားြမက်များ ေပါလှသည်။ ေြခာက်စ၊ 

အစိမ်းေရာင်ြပယ်စြမက်များကိ ု အစည်းကေလးလုပ်ပီး  လှည်းြဖင့ ်

အေမာက်တင်ခဲရ့၏။ ေကာက်ုိးကုန်မှာစုိးေသာေကာင့် ြမက်ေြခာက် 

ှင့် ေရာေက းခဲ့ရသည်။ 

ကိေုဆးိုးတိုေဒသ၌ ွားစားကျက်ဟ၍ူ သီးသန်မရိှ။ လယ်မလပ်ု 

ဘ ဲွားချည်းသာ ေမွးြမထားသမူျားအဖို ေကာက်ိုးများများ ဝယ်ထား 

ိုင်လ င်ထား၊   မထားိုင်လ င်   သူတစ်ပါး၏လယ်ထဲကြမက်ကို 

ေလ ာက်ခိုးဖိုကလွဲ၍    အြခားနည်းမရှိေချ။  ယင်းနည်းလမ်းသည ်

ကိုေဆးိုးတိုလိ ုလယ်သမားများ ခံိုင်စရာမရှိသည့်အြပင ်ယခုလို 

ြမက်ရှားပါးေနေသးေသာ ရာသီမှာဆိုလ င် ရန်သူေတာ်ကီးတစ်ပါး 

တည်း။ 

“ေတာက်....” 

သူဘာသာသူ တရားသေဘာသက်ဝင်ပီး ေအးငိမ်းေနေသာ 

ကိုေဆးိုးမှာ   ြမက်ရိတ်သူမတို၏ေတးသံေကာင့်   ေဒါသရိပ် 

လ မ်းလာရ၏။ တက်ေခါက်ကာ ေဒါသတကီး လှမ်းကည့ေ်နမသိည်။ 

ကိုေဆးိုးမှာ ပုစွန်လုံးခွံအေြခာက်ကေလးများကိ ုတက်နင်းမိသည ်

ကိုလည်း   သတိမထားမိေတာ့။   ှင်းရည်ကေလးေတွဥေနေသာ 

ပဲငါးပိပင်များကိုနင်းမိကာ ေြခေထာက်တစ်ခုလုံး ရ ဲရ ဲစိုေနသည်ကို 

လည်း သတမိမူိင်ုေတာဘ့ ဲြမက်သူခုိးများ တ်ုတရက်မြမင်ိင်ုေသာ 

ေနရာတစ်ခတွုင်ထိင်ုကာ ြမက်များကိ ုတြဖင်းြဖင်းှင့ ်ဆဲွရတ်ိေနမ၏ိ။ 

ြမက်တစ်ဖုတ်ကိ ုလက်ကဆွဲဖမ်းလိုက်၊ ြမက်သူခိုးများ လာိုင်ေသာ 

လမ်းကို လှမ်းကည့်ရင်း တံစ်ြဖင့် ဆွဲြဖတ်လိုက်လုပ်ေနစ် မိန်းမ 

တစ်ေယာက်သည ်ေြမာင်းေပါင်ေပ သိုတက်လာ၏။ 

“ေအး .. သိကေရာေပါ့ကွာ” 

ကိုေဆးိုးက စိတ်ထဲမှကျတိ်၍ ကံးဝါးလိုက်သည်။ 

ေြမာင်းေပါင်ေပ သိုတက်လာေသာ မိန်းမသည် ပုဆိုးစုတ် 

တစ်ထည်ကိ ုပခုံးတင်ထားကာဘဲွေဟာင်းတစ်ခကုိ ုလက်ကတန်းလန်း 

ဆဲွထား၏။ သူသည် သူခုိးမျက်စိြဖင့် ဟုိဟုိဒီဒီကည့်ေနကာ ှစ်ကုိယ် 

ကားမ   သီချင်းညည်းေနေပသည်။  ြမက်သူခိုးဟုထင်ရေသာမိန်းမ 

သည် အတန်ကာေအာင် ဆက်လက်ရပ်ေနပီးမှ ေအာက်သုိ တြဖည်း 

ြဖည်းဆင်းလာ၏။ ကိေုဆးိုးသည် စပါးပင်များကားမှ ကန်ုးကန်ုးကီး 

ထပီး ထုိမိန်းမကုိလှမ်းကည့်သည်။ မိန်းမမှာ သီချင်းကေလးတေအး 

ေအးြဖင့် မျက်လံုးကစားပီးေနာက် စပါးပင်များကားတွင် ထုိင်ချလုိက်၏။ 

ကိုေဆးိုးသည ်တံစ်ကိုကိုင်ေြမာက်၍ ေြပးသွားကာ ေြခြဖင့ ်

ေဆာင့က်န်လိက်ုချင်၏။ သိုရာတွင် သူအားမေတာ်တေရာ်ြပမပူါသည် 

ဟူ၍ ေအာ်လိုက်ေသာ်ဟူေသာအေတွးက ေခါင်းထဲသို ဝင်လာသည့ ်

အတွက် က ပီးသားေြခလှမ်းမှာ ြပန်၍ကျသွား၏။ 

“ဒါြဖင့် ငါဒီလိုပဲ ခံေနရေတာ့မလား” 

မှန်ေပသည်။   မည်သိုမ မလုပ်ဘဲှင့်လုပ်ပါသည ်  စွပ်စွဲတိုင်း 

ေထာင်ကျရလ င် ေထာင်ထဲတွင် လူေတွြပည့်ေနေတာ့မည်။ သုိမုိေကာင့ ်

သခူိုးကိ ုသခူိုးလိပု ဲဆက်ဆံရေပေတာ့မည်ဟူ၍ ဆုံးြဖတ်ကာ စပါးပင် 

ေပ သို မိမိ၏ကုိယ်လံုးကီး ေပ မလာေအာင်ကုန်း၍ ချ်းကပ်လာခ့ဲသည်။ 

ြမက်ရိတ်သံသည် တြဖင်းြဖင်းှင့် ေလးေလးမှန်မှန် ထွက်ေပ ေန၏။ 

တြဖည်းြဖည်းှင့ ်ကန်သင်းထိပ်သို ကိုေဆးိုးေရာက်လာသည်တွင ်

မိမိဘက်သုိ ေကျာေပးကာ ပန်းေတာ်နြီမက်များကိ ုသခူိုးပပီ ီခပ်သွက် 

သွက်ရတ်ိြဖတ်ေနေသာ မန်ိးမကိ ုြမင်ရေလပ။ီ ေကျာြပင်ကီးကိုကည့ ်

ကာ ကိုေဆးိုးက ကံးဝါးလိုက်မိ၏။       (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

သူဘာသာသူ တရားသေဘာသက်ဝင်ပီး ေအးငိမ်းေနေသာ ကိုေဆးိုးမှာ   

ြမက်ရိတ်သူမတို၏ေတးသံေကာင့် ေဒါသရိပ် လ မ်းလာရ၏။ 

တက်ေခါက်ကာ ေဒါသတကီး လှမ်းကည့်ေနမိသည်။ ကိုေဆးိုးမှာ 

ပုစွန်လုံးခွံအေြခာက်ကေလးများကို တက်နင်းမိသည်ကိုလည်း သတိမထားမိေတာ့။   

ှင်းရည်ကေလးေတွဥေနေသာ ပဲငါးပိပင်များကိုနင်းမိကာ ေြခေထာက်တစ်ခုလုံး 

ရ ဲရ ဲစိုေနသည်ကိုလည်း သတိမမူိုင်ေတာ့ဘဲ ြမက်သူခိုးများ 

ုတ်တရက်မြမင်ိုင်ေသာ ေနရာတစ်ခုတွင်ထိုင်ကာ

 ြမက်များကို တြဖင်းြဖင်းှင့် ဆွဲရိတ်ေနမိ၏



ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) 

ဘ  ာေရးှစ် သာမန်အသုံးစရတ်ိရန်ပုေံင ွအသုံးြပ၍ ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်း 

များကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း တရားဝင် 

မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်ကမု ဏလီပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာန၌ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်။

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းလ ာပုံစံများအား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရးဌာနခွဲ၊ ုံးအမှတ(်၄၇)၊ ေနြပည် 

ေတာ်၌ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ဝယ်ယူရရှိိုင်ပါသည်။ တင်ဒါ အဆိုြပ 

လ ာအား သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ြပန်လည် 

တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

 တင်ဒါအမှတ် - Tender. 6. Med & Med Supplies

   (2022-2023)

 တင်ဒါစတင်သည့်ရက ် - ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်

 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့ ် - ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်

 ရက်ှင့်အချနိ်  မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရးဌာနခဲွ၊ ေနြပည်ေတာ် ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၃၁၀၈၅/ 

၀၆၇-၃၄၃၁၀၇၇ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်
ြဖးမိနယ်၊     ေညာင်ပင်သာ  

အ.ထ.က G-1  မှ  ဦးေအာင်ေဌး  [၇/
ဖမန(ုိင်)၁၀၄၄၉၀]၏သမီး  မစံရတီ 
ထူးဆင့်အား မစံရတီဦးဝင့်ဟု ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။              မစံရတီဦးဝင့်မစံရတီဦးဝင့်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

အ.ထ.က Grade(9)မှ မသက်ထားချယ် 
၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဟန်သာြမင့ဦ်း 
[၁၃/တကန(ိုင်)၁၅၀၈၁၂]ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                ဦးဟန်သာြမင့်ဦးဦးဟန်သာြမင့်ဦး

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ဒိုက်ဦးမိနယ်၊  အလက(ခွဲ) 

ကန်ညီေနာင်၊  Grade(6)မှ  ေမာင်ေန 
လင်းကို၏ ဖခင် ဦးရဲလင်း(ခ) ဦးလ  င် 
ဝင်းထွန်း  [၇/ဒဥန(ိုင်)၁၃၇၆၄၉]
သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၁/ပုဗ သီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊ သခုဒပီ ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၁၁၀) ဧကရိှ ဦးေဌးရ င် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၂၂၀၆၅] အဖအမည် ဦးရ င်ကည ်အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်
ေြမကွက်အမှတ ်(ပ-၂၂၇၈၃) ကို ေနြပည်ေတာ ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၂၂ (၅-၁-၂၀၂၂) ြဖင့် ေြမကွက်အမည် 
ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသ ူဦးရဲဝင်းေအာင ်[၉/မခန(ိုင်) 
၁၉၄၂၈၂] အဖအမည် ဦးေဌးစိန်မှ ဦးေအာင်သွင်ဦး [၇/ပခန(ိုင်)၂၀၁၇၉၃] ှင့် 
မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်အတွက် ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူး 
ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထား 
ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက် 
ထားလာမ အား   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာ 
လိုက်သည်။                                           မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊   အထက(၁) 

တက သိုလ်ဝင်တန်းမှ  မေဝေဝသူှင့် 
Grade - 10 မှ မအိမွန်စိုးတို၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ  ဦးစိုးစိုးိုင ်[၁၃/နခတ 
(ိုင်)၀၈၉၂၆၂] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးစိုးစိုးိုင်ဦးစိုးစိုးိုင်

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ေနာင်ချိမိနယ်၊   ေတာင်ရှည် 

အပ်ုစ၊ု မေံမာ်ရာေန အဖ ဦးဘကွန်း၏ 
သမီး မရီရီခင် (ခ) မရီရီေဌး [၁၃/နခတ 
(ိုင်)၀၉၁၅၈၆] သည်  တစ်ဦးတည်း 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

မရီရီခင် (ခ) မရီရီေဌးမရီရီခင ်(ခ) မရီရီေဌး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊   အထက(၁) 

Grade-10 မ ှေမာင်ြမင့်ြမတ်သူရိန်၏  
ဖခင်အမည်မှန်မှာ   ဦးြမင့်ကျး [၅/
တဆန(ုိင်)၁၀၇၇၄၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။                         

ဦးြမင့်ကျးဦးြမင့်ကျး

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်

 အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း
 ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ငခူိင်ု၊ ြဖးမိနယ်၊ ုံးရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်ှင့အ်မည်(၂-ခ)၊ ေဈးရပ်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၅၇)၊ ဧရယိာ(၀.၁၃၅)ဧကအား 
ဦးေကျာ်ေဇာဦးအမည်ြဖင့် သက်တမ်းတွင်း အမည်ေြပာင်း ေြမငှားဂရန ်
ေလ ာက်ထားမ ှင့် ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက် ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
ကန်ကွက်တင်ြပိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ုယခေုလ ာက်ထားြခင်းအေပ  ေဆာင်ရက် 
မေပးသင့်ေကာင်း  ယခုေကညာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြဖးမိသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထားသအူား လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
 န်ကားချက်ှင့အ်ည ီေြမငှားဂရန်ထတ်ုေပးေရးကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။         
                             မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ေနြပည်ေတာ် ၊   သာဝတ ိ မိ 

အထကမှ တက သိလ်ုဝင်တန်း(၂၀၂၂) 
ေအာင်ြမင်ခဲ့သ ူဦးစစ်ေသွး [၉/လဝန 
(ုိင်)၀၇၅၃၁၅]၏သမီး  မဂ ဝင်စစ်ေသွး 
၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၁-၈-၂၀၀၄ 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ဆွမ်လွတ်ေဘာက် [၁/

မကန(ိုင်)၀၁၅၆၈၄]၏ ပတ်စ်ပို 

နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆံုးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။    ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ဒိန်နမ် [၁/မကန(ိုင်) 

၀၆၃၂၂၂]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ် (မမှတ်မိ)

မှာ    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂

"ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း""ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ခေပါင်းအိမ်ရာ၊ အခန်း(၀၀၂)၊ တိုက်အမှတ်(၈)တွင် 

ေနထုိင်ေသာ ေဒ နန်းဆုေကဆွန်[၁၃/ကတန(ုိင်)၀၀၃၅၄၉]သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပ 
ထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင်မှတ်ပုံ
တင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 

စာချပ်အမှတ်-၄၇၃၅/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၂၇-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၄၇၃၅/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၂၇-၆-၂၀၂၂)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အား ေအာင်မဲညိြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ေခါင်း 

ေလ ာ်ရည်၊ ဆံပင်အလှဆီအမျိးမျိး၊ သဘာဝပစ ည်းများြဖင့် ထုတ်လုပ်ထားေသာ 
ေခါင်းေလ ာ်ရည်အမျိးမျိး၊ ေရချိးဆပ်ြပာအမျိးမျိး၊ လက်ေဆးဆပ်ြပာအမျိးမျိး၊ Hair 
Serum အမျိးမျိး၊ မျက်ှာသစ်ဆပ်ြပာအမျိးမျိး၊ Face Serum အမျိးမျိး၊ Coffee Scrub 
အမျိးမျိး၊ တိနုာအမျိးမျိး၊ Bamboo Charcoal Toner(ဝါးမီးေသွးတိနုာအမျိးမျိး)၊ Face 
Rose Serum အမျိးမျိး၊ Face Oil ဒန်သလွန်ဆီအမျိးမျိး၊ Lip Balmအမျိးမျိး၊ Body 
Oil(မန်ုညင်းဆ)ီအမျိးမျိး၊ စပါးလင်ြခင်ဖျန်းေဆးအမျိးမျိးတိုအား ကိယ်ုတိင်ု ထတ်ုလပ်ု၍ 
Online System မှြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ခန်းများဖွင့ ်လှစ်၍ ြဖစ်ေစ၊ လက်လီ/လက်ကား 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပသုံးစွ ဲ
ြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ု 
မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပ သံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက အကျိးစီးပွား 
ထိခိုက်နစ်နာေစမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ နန်းဆုေကဆွန်[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၃၅၄၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ နန်းဆုေကဆွန်[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၀၃၅၄၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၀၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၁၀၀)
The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း” “ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း” 
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၄/၂ ရပ်ကွက်၊ ေဒါင်းမင်းလမ်း၊ အမှတ်- 

၂၃၃/၂ တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒ မိုးမိုးေဆွ [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၁၈၀၁]သည် ေအာက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားေသာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်း  မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် 
မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်- ၄၇၃၆/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၇-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်- ၄၇၃၆/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၇-၆-၂၀၂၂)
 အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်အား ကချင်ြပည်နယ်ေဒသထွက် စားေသာက် 

ကုန်ှင့် တိုင်းရင်းေဆးများြဖစ်ေသာ သဘာဝပျားရည်၊ ရှီးပဒီး၊ ဂျင်ဆင်း၊ မချစ်ဥ၊ 
ဂိုချဘီယ်ရီ (မျက်စိအားေဆး)၊ ပန်းဝတ်မ ံ (ှလုံးအားေဆး) ှင့် သဘာဝပျားရည်ှင့ ်
အချိးကျေဖာ်စပ်ထားေသာ သဘာဝခွန်အားြဖည့ဓ်ာတ်စာတိုအား ကိယ်ုတိင်ုထတ်ုလပ်ု၍ 
Online System မှြဖစ်ေစ၊ ဆုိင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ြဖစ်ေစ လက်လီ/လက်ကားြဖန် ြဖး 
ေရာင်းချြခင်းတိုတွင ်ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ 
အမည်စာသားပုံစံတူထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ် 
မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက အကျိး 
စီးပွားထခိိက်ုနစ်နာေစမ များအတွက် တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မိုးမိုးေဆွ [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၁၈၀၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မိုးမိုးေဆွ [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၁၈၀၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်   ေဒ စုေထွးလတ်ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ စုေထွးလတ်
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M, D.B.L)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)

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

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

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာချက်အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားမိင် 

လမ်း၊ စုေပါင်းလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၈၁/E-1)ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၇၉၆၂၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသရိှိကေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းမှ ေဒ ဇွန်ေမရည် (ဘ) ဦးသန်းထွဋ် 
[၇/လပတ(ိုင်)၁၄၄၃၄၇]အား (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက်စွဲြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပုံတင်အမှတ ်
(၂၅၀၂၆/၂၀၁၉)ကို လ ဲအပ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင်းသိုလ ဲအပ်သည့်ကိစ အရပ်ရပ ်
ေဆာင်ရက်ပီးစီးပီးြဖစ်၍ ၎င်းအား လ ဲအပ်ထားေသာ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲစာအား ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ ပ်ုသမ်ိးလိက်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမျိးဟန် ေဒ တင်တင်ေဌး ဦးမျိးဟန် ေဒ တင်တင်ေဌး
 (စ်-၁၇၅၁) (စ်-၈၂၉၅) (စ်-၁၇၅၁) (စ်-၈၂၉၅)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်-၁၉၆၊ ပထမထပ်၊ (၃၃)လမ်း၊အမှတ်-၁၉၆၊ ပထမထပ်၊ (၃၃)လမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သံဒင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သံဒင်း 
(၁၉/၄၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၄၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ (၁၉/၄၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၄၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ 

ေဒ တင်လှအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေဒ တင်လှအမည်ေပါက ်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်(၈၄၄/က)၊ ြမတ်ေလး လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ သံဒင်း ၁၉/၄၈ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၄၄/က)၊ ြမတ်ေလး လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ သံဒင်း ၁၉/၄၈ ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်း ချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအာင်ိင်ု 
[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၅၄၁၃]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက   ဝယ်ယူရန်   စရန်ေငွအား 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု 
ဆက် လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)ေဒ သီတာမမ (LL.B, D.M.L, D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)
အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉- ၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉- ၂၅၄၁၃၀၀၇၄ဖုန်း-၀၉- ၇၃၁၂၁၅၇၃၊ ၀၉- ၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉- ၂၅၄၁၃၀၀၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊   ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ-် 

၁၀၀၊ ဧရိယာ (၆၀x၆၀)ေပ၊  ေြမကွက ်

တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၀၊ မဟာမိင ်

ေကျာကပ်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ၊ 

ဗိလ်ုမှးထွန်းေအာင်[N/OKA-၀၃၂၉၇၄]၊ 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား  အမည်ေပါက် 

ဗုိလ်မှးထွန်းေအာင်[N/OKA-၀၃၂၉၇၄]

ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူခ့ဲသူ 

ေဒ လတ်လတ် [၅/ပလန(ိင်ု)၀၆၅၉၅၈]

မှ ပါမစ်မူရင်းတွင ်အိမ်ရာေဆာက်လုပ ်

ေနထိင်ုခွင့ှ်င့ ်ေြမေနရာချထားေပးခရံသ ူ

များ၏ မှီခိုသူများစာရင်းတို တင်ြပိုင် 

ြခင်းမရိှဘ ဲမသိားစုဓာတ်ပံုှင့် ေရ ေြပာင်း 

မည့သ်မူျား၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်မရူင်း 

တိုကို တင်ြပ၍ ပါမစ်မစုံြဖင့် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)   ေလ ာက်ထား 

လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင် 

ပါေကာင်းှင့်   ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည ်    ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

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

 ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၈

၂၀၂၂ အာဆယီအံမျိးသမီးချန်ပယီ ံ

ရှစ်ပိင်ပွဲ အုပ်စု (ခ) တတိယေနကို 

ဇလူိင်ု ၉ ရက် (ယေန)တွင် ဖိလစ်ပုိင်ိင်ုင၌ံ 

ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ 

အသင်းသည် ကေမ ာဒီးယားအသင်းှင့် 

ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

အုပ်စု (ခ)  တတိယေနအြဖစ် 

ယေန  ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် မွန်းလွဲ ၂ 

နာရီခွဲတွင် ြမန်မာှင့် ကေမ ာဒီးယား၊ 

ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ညေန ၅ နာရီခွဲတွင် 

ဗီယက်နမ်ှင့်   လာအိုအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ဇူလိုင် 

၇ ရက်ပဲွစ်များအပီးတွင် အုပ်စ ု(ခ)၌ 

လာအိအုသင်းက ှစ်ပဲွကစား ေလးမှတ်၊ 

ြမန်မာှင့်   ဗီယက်နမ်အသင်းက 

တစ်ပွဲကစား သုံးမှတ်၊ ကေမ ာဒီးယား 

အသင်းက  ှစ်ပွဲကစား  တစ်မှတ် 

ရရိှထားကာ တီေမာအသင်းမှာမူ ှစ်ပဲွ 

စလုံး ံးကာ အမှတ်မရေသးေပ။ ြမန်မာ 

အသင်းသည်    ကေမ ာဒီးယားှင့် 

ေတွဆုံေနေသာေကာင့် ိုင်ပွဲထပ်မံ 

ရယူုိင်ရန် ေသချာသေလာက်ရိှေနပီး 

ဂိုးများများသွင်းယူိင်ုရန်သာ ကိးပမ်း 

ရမည်ြဖစ်သည်။ ကေမ ာဒီးယားအမျိး 

သမီးအသင်းသည ်အာဆီယံေဘာလုံး 

ေလာကသို ဝင်ေရာက်လာသည်မှာ 

မကာေသးသလို ြမန်မာကစားသမား

များှင့်ယှ်ပါကလည်း အေတွအကံ 

ပိုင်းဆိုင်ရာ    များစွာကွာြခားေနရာ 

ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့်  အိုင်ရရန် 

အခွင့်အေရးများေနြခင်း  ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစပုထမပဲွတွင် 

တေီမာအသင်းကိ ု ခနုစ်ဂိုးြပတ် အိင်ုရ 

ထားသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ်

ကေမ ာဒီးယားအသင်းှင့် ယှ်ပိင်ပီး 

ပါက လာအို၊ ဗီယက်နမ်တိုှင့် ထပ်မံ 

ကစားရမည်ြဖစ်သည်။     ကိုညီေလး

အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲ ြမန်မာှင့် ကေမ ာဒီးယား ယေနကစားမည်

ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

 ထားဝယ်မိနယ်၌ အေြခခံအပ်ချပ်စက်သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ထားဝယ်   ဇူလိုင်   ၈

ထားဝယ်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှး၍ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက ်

အကြူပ အေြခခအံပ်ချပ်စက်သင်တန်းဆင်းပဲွ အခမ်းအနား 

ကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီခဲွတွင် ေရာင်းေမာ်ေကျးရာ အထက(ခဲွ) 

ေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန  တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦးရေဲခါင်က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး ထားဝယ်မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီး 

မှး  ေဒ စိုးစိုးသီက   သင်တန်းဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးြခင်းအားြဖင့ ်

ေကျးရာေနြပည်သူများ၏ တစ်ုိင်တစ်ပုိင်မိသားစုလုပ်ငန်း 

များအတွက် အေထာက်အကူြပမည့်အြပင ်အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းှင့် ေကျးလက်လူငယ်များ၏ အခန်းက  ကိ ု

ပိုမိုြမင့်တင်ေပးရာေရာက်မည်ြဖစ်သည်။

သင်တန်းကို  ေကျးလက်ဦးစီးဌာနရန်ပုံေငွကျပ ်  ၃၅  

သန်းြဖင့ ် ေမ  ၆ ရက်မှ  ဇလူိင်ု ၈ ရက်အထ ိဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                     ၂၂၂

ေရေခ တာေရး နည်းလမ်းများ
 သွားတိုက်ေနစ် ဘုံဘိုင်ေခါင်း ဖွင့်မထားပါှင့်။

 သွားတိုက်လ င် ေရဖန်ခွက် အမဲသုံးပါ။

 ယာ်များေဆးေကာလ င် ေရပိုက်မသုံးပါှင့်။

 ေရြဖည့်ထားေသာပုံးြဖင့် ယာ်များကို ေဆးေကာပါ။



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကီးြမန်သစ်ပင်   စိုက်ပျိးလ င်      စွမ်းအင်လည်းရ   ြပည်လည်းလှကီးြမန်သစ်ပင ်  စိုက်ပျိးလ င်      စွမ်းအင်လည်းရ   ြပည်လည်းလှ

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မကီးကီးလမ်း၊ 
အမှတ်(၅၆)ရှိ Hall  (၇)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ (၂၃ေပ x ၅၀ေပ)အမှတ်(၅၆)ရှိ Hall  (၇)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ (၂၃ေပ x ၅၀ေပ)

ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့် တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်သ ူကွယ်လွန်သူ ဦးထိန်ဝင်း [၉/မရမ(ိုင်)၀၅၀၃၄၄]၏ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်ေဌး 
[၉/မရမ(ိင်ု)၀၅၀၃၄၃] (ကိယ်ုစား) သားြဖစ်သ ူဦးမျိးဟန်ဝင်း [၉/မရမ(ိင်ု)၀၀၁၂၆၈]
ထံမှ ေဒ ချိချိေထွး[၅/ဘတလ(ိုင်)၁၃၅၁၀၇]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထသံို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ (၃)လ ာ အမှတ်(၁၂)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ (၃)လ ာ 

(ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၅ေပ x ၅၄ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၅ေပ x ၅၄ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် 

တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့် တရားဝင ်

ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေဇာ်လွင်ဦး [၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၅၅၆၀]ထံမှ ေဒ ယုယုဝင်း [၁/မကန(ဧည့်) 

၀၀၁၉၀၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ    က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

Japan- ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)Japan- ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph:09-777797911, 09-789877799, 09-799933939Ph:09-777797911, 09-789877799, 09-799933939

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ြမစ်ကီးနားမိ၊   အထက(၉)

ေကျာင်း၊ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်၊ 
ဒတုယိတန်းေအာင်မှ မဆာရာမိင်ုးဂျာ 
၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတူးေလာ(တ်) 
[၁/ဝမန(ိုင်)၀၉၈၈၀၃]ြဖစ်ပါသည်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
 က န်ေတာ် ဦးဒဘန်တူးဂျာ [၁/

မကန(ိင်ု)၀၃၉၄၂၁]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဘရန်မိုင်ဂျာ [၁/

မကန(ိုင်)၁၅၃၄၇၂]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၉၉၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၈)၊ ခေရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၉၆)၊ (အလျား ၄၅ ေပx အနံ 

၆၀ ေပ)(၀.၀၆၂)ဧကအကျယ်အဝန်းရှ ိ  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 

ေြမေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ 

ဦးဝင်းေအာင်[၉/မသန(ုိင်)၀၃၁၇၈၃]မှ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ှင့် အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ  က ်ုပ်မှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ပိင်ုဆိင်ု 

မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 

အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေသာင်းွန်ဦးေသာင်းွန်

[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၈၀၄][၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၈၀၄]

အမှတ်(၁၂၄/ခ)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊အမှတ်(၁၂၄/ခ)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊

(၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)(၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

09-550436309-5504363

09-4306622509-43066225

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၀)၊ ေရ သီရိ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၄)၊ ေဒ မာမာက[၁၂/
အလန(ုိင်)၀၃၀၄၉၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၂x၇၅)၊ ၀.၀၇၂ ဧကရိှ ေြမှင့် ေြမေပ ရိှ (၂)ထပ်တုိက်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်သူ 
ေဒ မ ဝငး်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၂၆၉၂၂]မှ ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရှိေကာငး်ှင့ ်
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိ  ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းပါသြဖင့ ်က ု်ပ်မှ ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် လာေရာက်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူ 
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေသာင်းွန်ဦးေသာင်းွန်
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၈၀၄][၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၈၀၄]

အမှတ်(၁၂၄/ခ)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊အမှတ်(၁၂၄/ခ)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊
(၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)(၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

09-550436309-5504363
09-4306622509-43066225

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄၀)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပရှိ ေဒ နီလာေဌး (B/RGN-၀၂၄၄၇၂) အမည် 
ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
အဆိြုပသ ူေဒ ှင်းန ာချစ် [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၄၄၆၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ ်
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM
ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉)ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉)
(LL.B, D.I.L)   (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)(LL.B, D.I.L)   (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၈/ဝါဆို) ၊  ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၃) ၊ 
ဧရိယာ(၂၅'x ၅၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ် (၄၆၃)၊ မဏ ိင်လမ်း၊ ဝါဆို(၈)
ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးသန်ိးထွန်း [၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၀၃၆၄၃] အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလိ ုဦးလှတင် 
မှ တရားပိင ်ေဒ ရင်ေက အေပ  ရန်ကုန် 
အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး၏ ၂၀၂၀ြပည့ှ်စ်၊ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၁၈၃ြဖင့ ်ေြမကွက ်
ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိအိမ်အား မှတ်ပုံတင ်
အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစရန် 
တရားစဲွဆိရုာ ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်စဲွပါ အိင်ု 
ဒကီရတီာဝန်ခမံတိ မှန်၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုး 
ခိုင်တရားုံး၏ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမဇာရ ီ
မ အမှတ်-၂၆၏ ၈-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ 
တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်း တာဝန်ခံမိတ  
မှန်၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ 
၈-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၄၄၆/၅-
၁/၂၀၂၂ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံ 
သား စိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
တရား ံးကိုယ်စား    ဒုတိယဦးစီးမှး 
ေဒ ြမသတီာလ  င် [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၂၄၁၂၃] 
မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန  ်
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍  (၇)ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄/မိသစ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂၅)၊ ဧရိယာ 
(၂၅'x၅၀')=(၁၂၅၀) စတရုန်းေပ=(၀.၀၂၈)
ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄၂၅)၊ 
ေဇယျာသရီလိမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပု ံ
မိနယ်၊ ဦးကိုကီး [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၂၄ 
၆၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်  ဦးကို ကီး(ဖခင ် )ှင့ ် 
ေဒ ခင်ြမ (မခိင်)တိုကွယ်လွန်သြဖင့ ်သား/
သမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးကိုကိုိုင် 
[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၃၄၆၄၅]၊ (၂) ဦးကုိကုိလတ် 
[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၁၈၀၁]၊ (၃) ေဒ ခင် 
ညိညိဝင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၀၁၉၆၄]၊ (၄) 
ေဒ ခင်စိုးမိုး [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၄၉၉၈]၊(၅)
ဦးတင်ေအာင်မိုး [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၁၆၉၄] 
တိုကိုယ်စား GP ၁၁၄၂၅/၂၀၂၁ (၂၂-၁၂-
၂၀၂၁)၊ GP ၆၀၇၃/၂၀၂၁ (၂၃-၉-၂၀၂၁) 
တိုြဖင့်ရရိှသူ ေဒ စန်းစန်းယ ု[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၀၈၈၃၀]မှ     ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊    ဂရန်မူရင်း၊ 
ေသစာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်တို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်ချပ်ဆို 
ရန်     ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ထွန်းတင့်ခိုင်[၁၂/

မဂဒ(ိုင်)၀၉၅၄၈၁]၏ ပတ်(စ်)ပို 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-981999226Ph:09-981999226

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ 

ဂျိးြဖလမ်း၊ အမှတ်(၂၃/၂၅)၊ တိုက်-B၊ အခန်းအမှတ်-(5) (ပထမထပ်) 
အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၄၅ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ  အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် (၉-၃-၁၉၉၃)ရက်စွဲပါ ‘‘တိုက်ခန်း 
အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ’်’အရ 
ေရာင်းသ ူေဒ ြမြမင့်မိ ု(အမ်တီအင်န်တီ-၀၀၈၆၀၀) [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၀ 
၉၂၀] မှ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ေသာ တိုက်ခန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ 
ေမာင်အာကာမင်းစံ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၈၅၀၉]ှင့် မေမသက်မင်းစံ [၁၂/
မဂတ(ိုင်)၁၂၁၆၀၂)တိုမှ (၈-၇-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ  ‘‘တိုက်ခန်း အပီးအပိုင ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်’’ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ေရာက်ရရိှပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊     ဇမ သီရိမိနယ်၊ 

သေြပကုန်းေဈး ပွဲုံဆိုင်ခန်းအမှတ် (ပ-

၆၇)အား ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ 

ဝဏ သိဒ ိရပ်ကွက်၊ တုိက် (၅၂၀၂/၁၅) ေန 

ေဒ ေအးသိဂ   ြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၁၃ 

၉၄]   အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး  ေနြပည်  ေတာ်၊  

ဇမ သီရိမိနယ်၊       ေရ ကာပင  ်

ရပ်ကွက်(သာယာကုန်း)၊  ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ 

အမှတ်(၃၄၀)ေန   ဦးေအာင်ခန် [၁၄/

မမန(ိင်ု)၀၀၃၇၈၄]သို အခွန်ထမ်းအမည် 

ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားအြပည့်အစုံြဖင့်   ေဈးများဌာန၊ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ ်

မတသီို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သ ူမရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကစိ  

ရပ်များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း     အများသိေစရန် 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ပုဗ သီရိအေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေဒါက်တာကည်ကည်လွင ်[၁၂/လမန 

(ိင်ု)၀၈၅၈၆၀]၊ အဖအမည် ဦးထွန်းလွင် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက် 

အမှတ်(ပ-၂၃၃၀၃)ကိ ုေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ်-၂၁၆၆/၂၀၁၂ (၁၃-၈-၂၀၁၂)ြဖင့ ်ေြမကွက် အမည်ေပါက်၏ အထူးကိယ်ုစား 

လှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ေဒ အင်(န်)ဂျာေတာင် [၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၆၉၃၂] အဖအမည် 

ဦးရိှန်ေနာင်းေနာ်မှ ေဒ လ  င်စပယ်ေအာင် [၉/ပမန(ိင်ု)၁၈၃၆၂၅]ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်အတွက် ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာ 

ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမန်ိဒကီရမီျား၊ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။ 

   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊  ၉/ပုဗ သီရိ 

အေနာက်ရပ်၊ ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မ ှေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေဒ န ာဦး [၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၄၃၆၃၂]၊ အဖအမည် ဦးတင်ထွဋ် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှား 
စာချပ်ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၃၂၃၇၄) ကို ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင ်
ုံး၏အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၆၁/၂၀၂၀ (၆-၂-၂၀၂၀)ြဖင့ ်ေြမကွက် 
အမည်ေပါက်၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ် လ ဲစာရရှိထားသူ ဦးိုင်လင်း [၉/
မထလ(ိုင်)၂၈၈၇၂၃] အဖအမည် ဦးေမာင်ေလးမ ှေဒ မွန်မွန်ဝင်း [၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၂၄၄၆၉]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 
အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ၊ 
အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍   ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတ၊ီ        
မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသုိ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်
ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။    
   မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်ေန  ဦးြမင့ ်

ထွန်း ှင့် ေဒ ဆုဆုဟန် တို၏  သား 

ေမာင်ေအာင်သစ်လွင ်     အား 

ေမာင်ေအာင်သစ်ေအာင် ဟေုြပာင်းလ ဲ

ေခ ဆိုပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ပုဗ သီရိအေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေဒါက်တာချိချိမိုး[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၀၇၂၆၉၅]အဖအမည် ဦးလှေငွ အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ်

(ပ-၂၃၃၀၄)ကိ ုေနြပည်ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ်၊ ၂၁၉၈/၂၀၁၂(၂၀-၈-၂၀၁၂)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စား 

လှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ေဒ အင်(န်)ဂျာေတာင်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၆၉၃၂] အဖအမည် 

ဦးရိှန်ေနာင်းေနာ်မှ  ေဒ လ  င်စပယ်ေအာင်[၉/ပမန(ိင်ု)၁၈၃၆၂၅]ှင့ ်မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ် ချပ်ဆုိရန်အတွက် ေြမပံု၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာ 

ပါသြဖင် ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့ ်

ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန်ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန်

 အေကာင်းကားစာ အေကာင်းကားစာ

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

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်ပန်းဘဲတန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅ ှင့် ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၂

ေဒ  က                                  ှင့်                 ေဒ သီသီလွင်

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်

ေဒ ရီရီေဆွ)

ဒီကရီအိုင်ရသူ                                               (တရား ံး)ဒီကရီအိုင်ရသ ူ                                              (တရား ံး)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိနယ်၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ ြပည်အေရှရပ်ကွက်၊ 

အခန်း-၁၂၊ တိုက်(၃)(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိေန ေဒ သီသီလွင် သိေစရမည်။

၂၀၁၆ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပ 

လုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍  မည်သည့် 

အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိမုထတ်ုသင့ေ်ကာင်း အေကာင်း 

တစ်ခခုရိှုလ င် ေချဆိရုန် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ေရှေန(သိုမဟတ်ု) အခွင့ရ်ကိယ်ုစား 

လှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၅)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ်(၁၃)

ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ(၇)ရက်ေနတွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

               (ကည်ကည်ခင်)               (ကည်ကည်ခင)်

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီးတွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်တရားုံးပန်းဘဲတန်းမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)

ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)တည် 

ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် 27 C2၊ ေြမ 

ကွက်အမှတ် ၈၆၊ ဧရိယာ (၀.၀၃) ဧက၊ ှစ် 

(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ (သက်ကုန်) (၁-၁၀-

၁၉၅၆) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၆) ထိ အမည်ေပါက် 

ရန်ကန်ုမိစမ်းေချာင်း လထူစုားသုံးသူသမဝါ 

ယမအသင်းလမီတိက်ေြမကွက်အား စမ်းေရှ 

ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်း 

လီမိတက်၏ (၁-၈-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ အစည်း 

အေဝးမှတ်တမ်း၊ စမ်းေရှေဆာင်ေရာင်းဝယ် 

ေရးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်မှတ်ပုံတင ်

အမှတ်၊ (ဍ-၁-စသ-စမ်းေချာင်း)၊ ဂရန်မူရင်း 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း (၆-၈-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ 

ဒဂုံမိနယ်တရားုံးတွင်ြပလုပ်ေသာ ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာ၊ ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ 

တိုင်း/မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနေထာက်

ခံချက်၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရး  

မှးချပ်ုံး၏    (၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ             

စာအမှတ်၊ က-၃/၁ (၂၂၂)အရ ကန်ကွက်ရန ်

မရိှေကာင်းသေဘာထား မှတ်ချက်ြပန်ကား 

ချက်တုိကုိတင်ြပ၍ စမ်းေချာင်းလထူစုားသုံး

သသူမဝါယမအသင်းကိယ်ုစားဦးလှဝင်း [၁၂/

စခန(ိင်ု)၀၀၄၄၂၅]မှှစ်(၆၀)ေြမငှား စာချပ် 

(ဂရန်)သက်တမ်းတိုး ေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထား 

များြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝပလု (၄)လမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၂/က) ဟုေခ တွင်ေသာ (၂၀ေပx ၆၀ေပ)      
ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ဟေုခ တွင်သည့ ်   ေြမကွက်ှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတို သည်       
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် 
ဦးေကျာ်ေဇာ အမည်ေပါက်တည်ရှိပီး အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ေဇာထံမ ှဝယ်ယူလက်ရှ ိ
ထားပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေမာင်ေမာင်+(၁)မှ အဆိပုါေြမကွက်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆအွား ေရာင်းချ 
လုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် 
တန်ဖိုးေငအွနက် စရန်ေင ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေုြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း(စ်-၅၂၆၉၃)  ေဒ စန်းချိဦး (LL.B, D.B.L) ေဒ ပတ ြမားမျိးဝင်း(စ်-၅၂၆၉၃)  ေဒ စန်းချိဦး (LL.B, D.B.L) 
အထက်တန်းေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀/၂၀၁၁)၊အထက်တန်းေရှေန             တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၇၀/၂၀၁၁)၊
                အမှတ်(၄၆၄)၊ အခန်း (၂/၄)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်                 အမှတ်(၄၆၄)၊ အခန်း (၂/၄)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် 
                 လမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။                 လမ်းမကီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
    ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၉၄၉၈၈    ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၉၉၄၉၈၈

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ဇ/၁၂)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ဇ/၁၂)၊ 

ခေရလမ်းသွယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ခေရလမ်းသွယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ 

အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်လူေနအိမ်ှင့် အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်လူေနအိမ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးေမာင်ေမာင် [၁၂/လမန(ုိင်)၀၈၇၁၄၁]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ရင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၃၈၃၉] မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းအမ်ိေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုည့ ်မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၄) ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ှင်းေဝ(LL.B)(D.B.L)ေဒ ယ်ှင်းေဝ(LL.B)(D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၄၆)

အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၃၇၃၈၊ ၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇အမှတ်(၁၈၇)၊ သံေတာင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၃၇၃၈၊ ၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ တုိက် 

အမှတ် (၈၉)၊ အခန်း(၅၀၁) (၆)လ ာေခါင်းရင်းခန်း တိုက်ခန်းကို ေရာင်းချ

ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံေသာ ေဒ ွယ်နီြမင့် [၇/သဝတ(ိုင်)၀၇၆၆၉၆] ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိ ု

သူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇) ရက်အတွင်း  အေထာက်အထား 

မူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သန်းသန်းငိမ်း (LL.B)ေဒ သန်းသန်းငိမ်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၄၀၃)

တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၇၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၂)ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၂)

ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂/ေရ ေပါက်က)ံ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၀)၊ အကျယ် ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂/ေရ ေပါက်က)ံ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၀)၊ အကျယ် 
အဝန်း(၆၀x၈၀)ေပ၊ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဒု-ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေဇယျ အမည်ေပါက် အဝန်း(၆၀x၈၀)ေပ၊ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဒု-ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေဇယျ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစားှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
ေရ၊ မီးအစုံပါ အိမ်တို၏ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ် ေရ၊ မီးအစုံပါ အိမ်တို၏ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေရာင်းအဝယ ်
ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ပါရန် ေကာ်ြငာြခင်း။ြပလုပ်ြခင်းအား ကန်ကွက်ိုင်ပါရန ်ေကာ်ြငာြခင်း။

  အထက်ပါေြမှင့်အိမ်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ ်
အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းထွန်းေအာင်[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၁၈ 
၉၈၅]ထံတွင် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ေအးမ ှဝယ်ယူရာ ေြမှင့် အိမ် 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ  စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလု ံ
ေသာအေထာက်အထား(စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ)ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ပီးဆုံးသည်အထိ လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးကည်မင်းထွန်း(ဘ) ဦးေမာင်ေမာင်ကည်[၁၂/

မဘန(ိုင်)၁၁၆၂၉၄]သည် ဦးစိုးတင့်(ဘ) ဦးစိုးသန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၅၇၈၁၈]
အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမး်များမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲစာအမှတ်-၁၀၄၄၄/၂၀၂၂ ြဖင့် (၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် လ ဲအပ်ထားပါသည်။ 
အဆိပုါအေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာကိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ ပ်ုသမ်ိး 
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)
Ph:09-795492660Ph:09-795492660

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၄၇၀/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၄၇၀/ခ၊ (၇)ေဈးလမ်း၊ 
(၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးပွ(ISN-၃၀၉၄၄၇) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးပွ(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သ ြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ လုံး[၁၂/
သကတ(ုိင်)၀၅၆၁၇၇]ထံမှ GP အမှတ်၃၂၄၇/၂၀၂၂(၂၅-၂-၂၀၂၂)ရသူ ဦးေဇယျာချစ်စိန် 
[၁၄/ကလန(ိုင်)၀၀၀၂၉၅]မှ ေဒ လုံးမှ ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်
ဆိုင်ေကာင်းှင့် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အမှတ်-၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၄၂၅၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ 

ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိသစ ်

(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဆည်ေတာ်လမ်း၊ အမှတ်-၁၄၂၅ဟ ု

ေခ တွင်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ု 

ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးေအာင်မိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၆၂၅၉]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယမူည် ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံား ခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ 

အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်

အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါ 

ရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်

သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တိုက်အမှတ်-C2A၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၀)၊ Time Square Condo၊ တိုက်အမှတ်-C2A၊ အခန်းအမှတ်(၁၁၀)၊ Time Square Condo၊ 

ကုန်သည်လမ်းှင့် ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်းေထာင့်၊ ကုန်သည်လမ်းှင့ ်ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်းေထာင့်၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၈၀၁၈ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၈၀၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၆၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၃၈၂၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

(၃၈၂)၊ ေခါင်မုိးဟိန်းလမ်း၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ဦးွန်  

သိန်း (ISN-၄၅၄၈၉၂) အမည်ေပါက ်

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 

ဂရန်အမည်ေပါက်     ဦးွန် သိနး် 

(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ေဒ ခင်ြမင့ ်[၁၂/လမန 

(ိုင်)၀၇၂၀၇၁]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ 

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အေမဆွက် 

ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း မမိမှိလဲွ၍ အြခားအေမ ွ

ဆက်ခခွံင့ရိှ်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှ 

ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်း 

ကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူ 

ဦးေရစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင် 

ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်၍ေြမပံုကူးေလ ာက် 

ထားြခငး်အား တရားဝင် ခုိင်လံု ေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း          

ကန် ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ကီးပွားေရး 

(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၆/ခ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား ၂၀ေပ x အန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၀.၀၂၇)ဧက၊ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ဦးကျန် 
[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၀၆၁၂၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ 
စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူ ဦးရန်လင်းကည ်
[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၂၈၃၀၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပ 
လပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးချမ်းမွန်ေဒ ေအးချမ်းမွန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၄၇)
အမှတ်(၄၀၆)၊ သုန ာ (၁၀)လမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၄၀၆)၊ သုန ာ (၁၀)လမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
 ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်ထုတ်   ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၃)ပါ ကန်ကွက ်

ိုင်ပါေကာင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန         

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ ်ေကာ်ြငာတွင ်(၂၉-၆-

၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာချပ်အစား (၆-၇-၂၀၂၂)

ရက်စွဲပါစာချပ်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကိ ု
မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်ြဖစ်ေကာင်းမိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်ြဖစ်ေကာင်း
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွလမ်းမကီး၊ (က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ 
အမှတ်(၁၂၀)ေနထုိင်သူ ေဒ ေကဇာခုိင်[၁၄/မမန(ုိင်)၁၅၃၀၈၈] (ဘ) ဦးစုိးေထွး 
သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကုိ မိမိတစ်ဦးတည်း 
မူပိုင်အြဖစ် တရားဝင်အသုံးြပိုင်ရန် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ 
မှတ်ပုံတင်ုံး၌   (၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ   မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်- 
၄၅၈၄/၂၀၂၂ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းပီးြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်-၄၅၈၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ ၂၀-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်-၄၅၈၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ ၂၀-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့် အသင့်စားမုန်ဟင်းခါး၊ 

ဟင်းရည်ေြခာက်ထပ်ု၊ မန်ုဖတ်ေြခာက်၊ မန်ုဟင်းခါးဟင်းရည်အစိခု၊ဲ အန်ုးို 
ဟင်းရည်ေြခာက်၊ ငါးေြခာက်ေကာ်၊ ငုတ်သီးမ န်၊ အစိမ်းမ န်၊ မုန်အက ပ်ေကာ် 
ှင့် စားေသာက်ကုန ်အမျိးမျိးေရာင်းချြခင်းများကိ ုရန်ကုန်မိှင့်တက ွ
ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင ်
မိမိလုပ်ငန်းတွင် ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ လုပ်ငန်းကိစ အဝဝတုိတွင် ၎င်းတံဆိပ် 
အမည်အမှတ်အသားကုိ အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ အေရာင်အမျိးမျိး၊ ဒီဇုိင်း 
အမျိးမျိးကိ ုအမှတ်အသားတဆံပ်ိြပလပ်ုပီး ဖိှိပ်၍၊ ကပ်ိှပ်၍၊  ိက်ုိှပ်၍ 
အသားတဆံပ်ိြပလပ်ုကာ ထတ်ုလပ်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 
တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်သုံးစွဲလျက်ရှိပီး 
အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှား ထင်ေယာင ်
ထင်မှားြပလပ်ု၍ ြဖန်ြဖးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းမြပလပ်ုရန် သတေိပးတားြမစ် 
ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွမည်ဆုိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆုိ 
အေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စန်းစန်းဝင်း [B.A (Law), LL.B] ဦးသက်ိုင် (စ်-၄၈၄၆၆)ေဒ စန်းစန်းဝင်း [B.A (Law), LL.B] ဦးသက်ိုင် (စ်-၄၈၄၆၆)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ လွီးစ်မာရီ (စ်-၅၂၃၃၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ လွီးစ်မာရ ီ(စ်-၅၂၃၃၉)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၉၈၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၉၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ပုဗ သီရိမိ၊ ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၆/ 

ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၃၆၅)၊ ဦးထွန်းရှိန်၊ 
အဖအမည် ဦးဖိုးကား[၉/ပမန(ိုင်)၀၅၃၇၃၉] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို 
ေဒ သိန်းေ  းမွန်၊ အဖအမည်၊ ဦးစိန်ဝင်း [၈/မကန(ုိင်)၁၁၇၁၇၀]မှ ေြမေပးမိန်မရူင်း၊ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မူရင်း၊ ေရာင်းသ/ူဝယ်သူ တရားုံးကျမ်းကျနိ်မူရင်း၊ 
ှစ်ဦးသေဘာတူကတဝိန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ ဝန်ခကံတြိပချက်မရူင်းများတင်ြပပီး ေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်
အည ီေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။                    မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ြမယာုိးတုိးချဲကွက်သစ်၊ 

လက်ယက်စမ်းေကျးရာ၊ (၇)လမ်း၊ အမှတ်(၈၁၁)ှင့ ်အမှတ်(၈၁၂)၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်သည် သန်လျင်ေြမစာရင်းုံး၌ ဦးချစ်မိင်ှင့ ်
ဦးွန်မိင်တုိှစ်ဦးအမည်ြဖင့် တည်ရိှေနသည့်ေြမကွက်အား အရပ်ကတ ိ
စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ေအးေအးသင်း[၁၂/လသန 
(ဧည့်)၀၀၀၉၁၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေစာထိန်လင်းဦး[၃/
ဘအန(ိုင်)၂၃၈၇၃၇]က  ဝယ်ယူရန်အတွက်   (၈-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် 
စရန်ေငွအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် ေနရက်အထ ိကန်ကွက်လိသု ူ
မရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

အဓိပတိ Law Firmအဓိပတိ Law Firm
ဦးေမာင်ေအာင်(LL.M)                       ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B)ဦးေမာင်ေအာင(်LL.M)                       ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၇၈၆၈)   (စ်-၁၇၉၃၆)(စ်-၁၇၈၆၈)   (စ်-၁၇၉၃၆)

အမှတ်(၁၀၆)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၆)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-453307155သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-453307155

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ အမှတ် 

(၈၁၀/က)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရိှေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသ ူဦးေအာင်လ  င်ဦး[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၄၉၅၈၃]၊ ေဒ ေအးေအးခုိင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၃၁၇၈၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ေအးေအးခိင်ု [၁၀/သထန(ိင်ု)၀၉၁၉၀၈]မှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိအား သက်ဆိင်ုရာ ကန်ကွက်လိသုည်များ 
ရှိပါက ခိုင်လုံေသာ တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ 
လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တိုးတိုးေကျာ်(LL.B,D.B.L)ေဒ တိုးတိုးေကျာ(်LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၇/၂၀၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၇/၂၀၀၂)

အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ လမ်း(၁၂၀)၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၇၀၄၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၇၀၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊  (၁၃)လမ်း၊ အမှတ်-
၄၇(ညာခန်း)၊ ေြမညီထပ်ှင့ ်ပထမထပ်၊  အကျယ်(၁၂ ၁

၂ x၅၀)ေပရှိ 
တိုက်ခန်းကို ဦးြမင့်စိုး(ကွယ်လွန်)၏ဇနီး ေဒ တင်ဝင်းြမင့်[၁၄/ဘကလ 
(ိုင်)၁၀၆၇၃၄]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ခင် ပံး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၉၈၉၁]မှ 
အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)

အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း’’“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း’’
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ အိေကသီစံ (၁၉-၇-၂၀၂၁) ကွယ်လွန်ှင့ ်

ဦးဝင်းေကျာ်ထွန်း၏ သမီးြဖစ်ေသာ ေဒ ှင်းဦးေရ ရည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ှင်းဦးေရ ရည်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၈၇၉၇၂]၏မိခင်ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်သူ ေဒ အိေကသီစံ ပုိင်
(၁) ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက်၊  ငမိုးရပ်ိ(၅)လမ်း၊  အမှတ် 

 (၄၉၉)ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ေပ တွင်   ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃ ၁
၂ ) 

 တိုက်၏ ေြမညီ(ေြခရင်းခန်း)ှင့် (၄)လ ာ (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၁ ၁
၂ ေပx၄၇ေပ)

 ရှိ တိုက်ခန်း (၂)ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
(၂)  ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမုိးရိပ်(၅)လမ်း၊ အမှတ် 
 (၅၀၀) ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ဦးစိုးမိုးိုင်ှင့ ်ဦးတင်ကည်ှစ်ဦးပူးတဲွ အမည်ေပါက် 
 ပုိင်ဆုိင်သည့် ေြမကွက်ကီးအနက်မှ တရားဝင် မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ဦးတင်ကည် 
 ပိုင်ဆိုင်ေသာ   ေြမကွက်၏  (ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း) ြဖစ်ေသာ    ေြမကွက ်
 အကျယ်အဝန်း(၁၂.၅ေပx၅၀ေပ)ရှိ  ေြမကွက်အပါအဝင ် ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
 ဆက်စပ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

 ထားေသာ (၃ ၁
၂ ) တိုက်၏  ဒုတိယထပ် (ေခါင်းရင်းခန်း)  တိုက်ခန်း  (၁)ခန်း 

 (၁၂ ၁
၂  ေပx၅၀) ေပ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။

(၃) ရန်ကုန်မိ၊     သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ငမိုးရိပ)်၊ 
 ေြမကွက်အမှတ် (၄၂၉)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၂၈) ဧကရိှ ေဒ အေိကသစီ ံအမည်ေပါက် 
 ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်) ဆက်စပ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်။
(၄)  ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ငမိုးရပ်ိ)၊ ေြမကွက် 
 အမှတ်(၁၇၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၂၈)ဧကေပ  ရိှ ဦးေကျာ်မုိးအမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) 

 ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) ေြမကွက်ကီးမှ ေြခရင်းဘက်အြခမ်း(၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ) 

 ရှိ ေြမကွက်အပါအဝင ် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး။
စသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းများှင့ ်မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းများအားလုံး 

တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ အိေကသီစံ ကွယ်လွန်သည့်အချနိ်မှစ၍  
မခိင် ေဒ အေိကသစီ ံပိင်ုဆိင်ုကျန်ရစ်ခဲေ့သာ အထက်အပိဒ်ုပါ ပစ ည်းအားလုံးတိုမှာ သမီးြဖစ်သ ူ 
ေဒ ှင်းဦးေရ ရည်တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်မည့်  ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်
အထက်အပိဒ်ုပါ မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းများအားလုံးကိ ုေဒ ှင်းဦးေရ ရည်၏ တရားဝင် 
စာြဖင့်  သေဘာတူ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ မည်သူမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 
လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံထားရှိြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အခမဲ့ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ထားြခင်း၊ အြခား 
တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းစသည်တိုမြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ြပလုပ်ခဲ့သည ်
ရိှေသာ် ထိသုိုြပလပ်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းဦးေရ ရည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ှင်းဦးေရ ရည်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဝန်နီလ  င် LL.B,D.M.L,D.I.L,D.I.R,B.D.S(MOFA)ေဒ ဝန်နီလ  င် LL.B,D.M.L,D.I.L,D.I.R,B.D.S(MOFA)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၃၈/၂၄-၁-၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၃၈/၂၄-၁-၂၀၁၃)

အမှတ်-၆၁၂၊ ေပ ေတာ်မူ (၃)လမ်း၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်-၆၁၂၊ ေပ ေတာ်မူ (၃)လမ်း၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
Ph:09-422470665, 09-794969226Ph:09-422470665, 09-794969226

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်တွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘ  ာှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံး 

စရတ်ိ ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါလပ်ုငန်းကိ ုေဆာင်ရက်လိပုါ၍ တရားဝင်အသ ိ

အမှတ်ြပ လိုင်စင်ရ အဖွဲအစည်းများ၊ ကုမ ဏီများထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါထပ်မံေခ ယူ

အပ်ပါသည်-

ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်း

၁။ တက သုိလ်ေရှ ကားပါကင်၊ ကတ ရာလမ်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစတင်  -  ၁၃-၇-၂၀၂၂ရက်

 ေရာင်းချမည့်ေနရက ်

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့ ် -  ၂၂-၇-၂၀၂၂ရက်၊ ညေန(၄:၀၀)နာရီ

 ရက်ှင့်အချနိ်

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ -   အမှတ်(၆၇၇-၇၀၉)၊ ေခမာသီလမ်း၊

 ေရာင်းချမည့်ေနရာ  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

   ေဆးတက သိုလ်(၂)၊ ရန်ကုန်။

၃။ တင်ဒါပုစံဝံယ်ယြူခင်းှင့ ်တင်ဒါေခ ယသူည့ ်လပ်ုငန်းများ၏ အေသးစတ်ိအချက် 

အလက်များကိ ုသိရှိလိုပါက(ဖုန်း-၀၁-၉၆၉၁၅၂၊ ၀၁-၉၆၉၉၈၅၄)သို  ုံးချနိ်အတွင်း 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။                                                            တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၂) ရန်ကုန်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 
ေပ ဆန်းေမ းလမ်း၊ ေပ ဆန်းေမ း အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း ေပ ဆန်းေမ းလမ်း၊ ေပ ဆန်းေမ း အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း 

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် တိုက်အမှတ်(B)၊ ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်တိုက်အမှတ်(B)၊ 
အခန်းအမှတ်(၅၁၃)အား အေရာင်းအဝယ်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း အခန်းအမှတ်(၅၁၃)အား အေရာင်းအဝယ်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ေဖာ်ြပပါအခန်းအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင် လက်ေရာက်ရရှိထားပီး 

ေရာင်းြခင်း၊ ဝယ်ြခင်း၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်းြခင်း  အပါအဝင်  အ ပ်အရှင်း 
တစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း မ က်ဟ ေကညာေရာင်းချသ ူေဒ သန်းသန်းစိုး 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၉၀၆၃၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယင်းသို   အေရာင်းအဝယ်ြပသည့်အေပ   ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့ ်
စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်မည်ဆိပုါက က ု်ပ်တိုထ ံစာရက်စာတမ်း အေထာက် 
အထား(မရူင်း) အြပည့အ်စုြံဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ရန် 
ှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိလုပ်ကိုင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးထွန်းေအး (B.A, R.L)   ေဒ ေဆွေဆွွန်(LL.B)ဦးထွန်းေအး (B.A, R.L)   ေဒ ေဆွေဆွွန်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၃၃၃၅)   (စ်-၇၉၇၁)(စ်-၃၃၃၅)   (စ်-၇၉၇၁)

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၃၇၅၅၇၃၊ ၀၉- ၂၅၀၃၇၅၅၇၂ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၃၇၅၅၇၃၊ ၀၉- ၂၅၀၃၇၅၅၇၂

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

ဥတုဥတု

ရာသီ ရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇူလိုင်   ၉၊    ၂၀၂၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ဦးဝင်းလှ [၁၂/လသယ(ုိင်)၀၀၉၂၀၄] အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-

ရလပ(မ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၂၆၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၂၆)၊ 

ေရ ချစ်ကည်ေရးလမ်းသွယ(်၂)၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ဟုေခ တွင် 

သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့ ်

ရိှသ ူေဒ ကည်ကည်စန်း [၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၀၉၂၀၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့တ်န်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

အြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် ပတ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၆)ဟေုခ တွင်ေသာ 

အမှတ်(၁၉)၊ သခင်အုန်းခင်လမ်း၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင်တည်ရိှေသာ ေြမအကျယ် 

အဝန်း (၄၁ ေပx ၆၀ ေပ)အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ(ေြခရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၇)ှင့် ကပ်လျက်ဘက် 

အြခမ်းရှ ိှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးခင်ေမာင်ြမင့(်CD-၀၂၅၆၁၇)

[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၆၆၁၄]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ ဦးစိုး [၇/ပခန(ိင်ု)၁၃၇၁၂၄]သည် “ေြမှင့အ်မ်ိ “ေြမှင့အ်မ်ိ 

အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င ်တရားဝင ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု

ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

လူေနရပ်ကွက် အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂၆)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၃၈.၆ ေပx 
အနံ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧက၊ (၂၃၁၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် 
ယငး်ေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်၊ ပီမုိးနငး်(၂)လမး်၊ 
အိမ်အမှတ်(၅၂၆)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ုတရားဝင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ေဒ တင်တင်ြမင့ ်[၁၂/လသန(ိင်ု) 
၀၁၁၂၃၃]၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရရိှ ေဒ အိအိေထွး [၇/တငန(ုိင်)၀၀၂၅၇၃]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
အား ေပးေချပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အဆုိပါေြမှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
တုိအေပ  ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်း
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ဆက်သွယ်ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှခ့ဲပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမသူေဒ ေမသူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၁၂၉၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၁၂၉၃၄)
LL.B, D.B.L, WIPO (LL.B, D.B.L, WIPO (SWITZERLANDSWITZERLAND)

(ရ န်းလဲ့ေရာင်ြခည်ကုမ ဏီအိမ် ခံေြမဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)(ရ န်းလဲ့ေရာင်ြခည်ကုမ ဏီအိမ် ခံေြမဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)
အမှတ်(၁၆/က)၊ အခန်း(၂)၊ ေြမညီထပ်၊ မကီးကီးလမ်း၊အမှတ်(၁၆/က)၊ အခန်း(၂)၊ ေြမညီထပ်၊ မကီးကီးလမ်း၊

မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း (ေတာင်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မုန်လုပ်ေဆာင်းကုန်း (ေတာင်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၉၁၇၃၀၃၊ ၀၉-၄၃၁၅၇၀၂၆ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၉၁၇၃၀၃၊ ၀၉-၄၃၁၅၇၀၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိုးစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၄၁/က)၊ 

(Basement) ကားပါကင်ပါေသာ (၄)ခန်းတဲွ RC (၈ ၁
၂ )ထပ် (Lift ပါ) အေဆာက်အဦ၏ 

အခန်းအမှတ်(၇/ေအ)၊ (၈-လ ာ)၊ ဧရိယာ(၁၈၄၀) စတုရန်းေပရှိ Royal Moe Sandar 
Condominium တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
တိုကို  ပိုင်ဆိုင်ပီး  လ ဲေြပာင်းေရာငး်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ 
ဦးဝင်းေအာင်(ခ)ဝင်းဟိ ု[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၁၂၈၁၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ 
ဦးေစာေဝယံလင်း [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၅၁၈၁၄]၊  ေဒ ချစ်ဖူးေဝ [၁၂/လသယ(ိုင်) 
၀၅၄၆၀၅]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်တကွ က ု်ပ်ထသံိုကိုယ်တိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေစာေဝယံလင်း၊ ေဒ ချစ်ဖူးေဝ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေစာေဝယံလင်း၊ ေဒ ချစ်ဖူးေဝ တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09-421157856, 09-798458627Ph-09-421157856, 09-798458627

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ နံသာလမ်း၊ အမှတ်(၈၆)၊ 

တတိယအလ ာ (ဝဲခန်း)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ေဒ နန်းခိုင်ခိုင်သန်း [၁၄/မမက(ိုင်) ၁၃၆၃၈၁] ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက်  

က န်မ ေဒ ေချာစုဝင်း (၉/ကပတ(ိုင်)၂၀၂၃၇၆)မှ ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို  ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတသ်က်၍ ကန်ကွက်လုိသူများသည် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇) ရက် 

အတွင်း က န်မထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ေချာစုဝင်း [၉/ကပတ(ိုင်)၂၀၂၃၇၆]ေဒ ေချာစုဝင်း [၉/ကပတ(ိုင်)၂၀၂၃၇၆]

အမှတ်- (၁/က)၊ အဓိပတိလမ်း၊ စိန်ရတုဝင်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်- (၁/က)၊ အဓိပတိလမ်း၊ စိန်ရတုဝင်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ 

ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၈၆၈၂၀၊ ၀၉-၂၅၆၂၈၁၃၈၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၈၆၈၂၀၊ ၀၉-၂၅၆၂၈၁၃၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း 

သွယ်၊ အမှတ် (၂၆၇)၊ (၃)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ ၏ (တတိယထပ်)၊ 
(၄-လ ာ)၊ တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် (ဘယ်ဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ (၁၁၂၈) စတုရန်း 
ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးသိန်းဝင်း 
[၁၄/ကခန(ိင်ု)၀၀၈၁၀၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ယွန်းပွင့ြ်ဖ [၁၂/
ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၉၇၅]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 
က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယွန်းပွင့်ြဖ ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ယွန်းပွင့်ြဖ ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B),WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B),WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန- (စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန- (စ်-၁၅၄၅၅)
Ph-09 421157856, 09- 798458627Ph-09 421157856, 09- 798458627

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(င)၊ လေူန 

ရပ်ကွက(်-)၊ သ ာ(၁၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၁၂ ၁
၂ )၊  အကျယ်အဝန်း 

ေပ (၂၀x၆၀) စတရုန်းေပ(၁၂၀၀)ရိှ ေဒ ေအးမိင်(ဘ) ဦးဖိုးဝ ISN-၀၈၆၀၀၆ 

ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူရရိှ 

ထားသူ ေဒ ခင်ေလးညိ (ဘ) ဦးေလးေမာင ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၀၅၃၇]မှ 

တရားဝင် လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ ေြမှင့် 

အမ်ိြဖစ်ေကာင်းအဆိြုပလာသြဖင့ ်က ု်ပ်ကိယ်ုတိင်ုမှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လိုပါက အဆုိပါေြမှင့်အိမ်၏ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရငး်များြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါ အေရာင်း 

အဝယ်ကစိ ရပ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်၍ စာချပ် 

ြပလပ်ုချပ်ဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

ဦးစည်သူ ဦးစည်သူ 

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၂၈၀၈][၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၂၈၀၈]

Ph: 09- 267263622Ph: 09- 267263622

“အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း“အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အမာ [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၄၇၃၂]မှ 

ေဒ စုြမတ်မင်း  [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၂၃၅၄]ထံသို   ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုတံင်ုံး၌ (၂၄-၈-၂၀၂၀)ရက်တွင် လ ဲအပ်ခဲေ့သာ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ်- ၁၀၃၆၉ အား ယေနမှစ၍ ပ်ုသမ်ိးလိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ အမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခိုင်ယ်ဦးေဒ ခိုင်ယ်ဦး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၈/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၈/၁၇)

အမှတ်- ၄၆ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်- ၄၆ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09- 420226229Ph-09- 420226229

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
 ရန်ကန်ုမိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉)ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ BRILLIANCE MANSION GRACIOUS GARDEN CONDOMINIUM အမည်ရိှ ကွန်ဒိမုနီယီမ်အေဆာက်အဦမှ 

တိက်ုအမှတ်(R62)၊ အထပ်(၀၈)၊ အခန်းအမှတ်(၀၈)၊ အကျယ်အဝန်းဧရယိာ (1154.75)စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်း 

(၁)ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ (Red Roof Investment Development 

Co.,Ltd)မှ  မိမိကုမ ဏီတစ်ခုတည်းကသာလ င်  တရားဝင်လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်  လွတ်လပ်စွာ 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ထသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၅၁၇/ခ၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးစံ ေမာင် 

[၁၁/ရဗန(ိင်ု)၀၀၇၃၉၇] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ 

အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုပီး၊ မမိမှိသာလ င် ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်ွန်  [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၅၃၆၆]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   အဆိုပါ   အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်

ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်စပ်ဆိင်ုသအူားလုံး ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉- ၇၉၅၅၅၂၁၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်းှင့် ြမတ်မွန်လမ်းေထာင့်၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် အမည် 
ေပါက်သူ ဦးေအာင်ြမင့်(H/RGN-၀၁၅၈၆၄)[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၇၈၀၁]မှ ပုိင်ဆုိင်မ  
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ  (LL.B) ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

(၅-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၅-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၌ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ 
၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၇၃၅၊ ေြမညီထပ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၇၃၅၊ ေြမညီထပ်၊ 

ဧရိယာ(၁၈x၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်စပ်လျ်းပီး အများသိေစရန် ဧရိယာ(၁၈x၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်စပ်လျ်းပီး အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးမျိးဆန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၅၅၇]ှင့် ေကညာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးမျိးဆန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၅၅၇]ှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်မှာ ဦးေစာေရ ေအာင် 

[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၆၃၃၈]ြဖစ်ပီး၊ ဦးေစာေရ ေအာင်၏ သေဘာတူသိရိှြခင်း၊ ခွင့်ြပြခင်း 
မရိှဘ ဲအထက်ပါတိက်ုခန်းအား ေပါင်ံှြခင်း၊ေရာင်းချြခင်း၊ အာမခထံားြခင်း အစရိှသည့ ် 
လ ဲေြပာင်းြခင်းများကိြုပလပ်ုခွင့မ်ရိှပါေကာင်း၊ (၂၅-၂-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ေကးမုသံတင်းစာ၌ 
အများသိေစရန် ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၎င်းအြပင် ဦးေစာေရ ေအာင် အေနြဖင့် ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၃၈၉၀၉] 
အား လ ဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းထားခဲ့သည်မှာ 
အချနိ်ကာပီြဖစ်ပါသည်။

၎င်းအြပင် အထက်ပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးေစာေရ ေအာင်၏ တရားဝင် 
သေဘာတူညီြခင်း၊ ခွင့်ြပြခင်းမရိှဘဲ မည်သူမ  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခွင့်မရိှပါေကာင်း 
ှင့ ်အကယ်၍ြပလပ်ုခဲပ့ါကလည်း မမိတိို၏တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိက်ုခန်းအမည် 
ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေစာေရ ေအာင်အေနြဖင့ ်ယေနတိင်ုအထက်ပါအခန်းအား လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပီး၊ မည်သူကိမု  လ ဲေြပာင်းေရာင်းချထားြခင်းမရိှေသးပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မိုးမိုးခိုင်(စ်-၄၈၂၆/၈၉)ေဒ မိုးမိုးခိုင(်စ်-၄၈၂၆/၈၉)

LL.B, DBL, DML, MA(Business Law)LL.B, DBL, DML, MA(Business Law)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၇၁၊ ပုသိမ်ေြမ(၉)လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၇၁၊ ပုသိမ်ေြမ(၉)လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၅၀၀၉၊ ၀၉-၉၆၇၇၉၉၆၇၇ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၅၀၀၉၊ ၀၉-၉၆၇၇၉၉၆၇၇

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၅၂/B)၊ စတုတ ထပ်-B၊ 

ဟေုခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းသ ူ ေဒ ေဟမာေစာလွင်[၇/ရတန(ိင်ု) 
၀၇၉၃၃၉]မှ  ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း၊ ေြမရှင်အသိအမှတ်ြပ  
လက်မှတ်ေရးထုိးေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း၊ ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စ ာေအာင် 
[၁၂/စခန(ုိင်)၀၀၁၈၇၉]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤတုိက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇ ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်င)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၆၆၈၁
၂ )၊ သ ာ(၁၄)လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို    ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ထူးခင် 

(AA-၀၀၉၇၈၄) (ဘ) ဦးဘုိုိက် အမည်ေပါက်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှပီး၊ အမည်ေပါက် 

ထံမှ ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်အဆင့်ဆင့် အဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ဦးခန်ထည် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၁၇၈၄၁၀] (ဘ) ဦးေကျာ်ထူးမှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး 

မိမိသာလ င် တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အိမ်ှင့်ေြမြဖစ ်

ေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှလည်း အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်စရန်ေငွ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အဆိုပါအိမ်ှင့်ေြမ၏

ပိုင်ဆိင်ုမ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် 

ဆက်လက်ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေဆွြမင့်ေဒ ခင်ေဆွြမင့်

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၂၀၆][၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၂၀၆]

09-254551988, 09-97534180009-254551988, 09-975341800

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သန်လျင်မိနယ်၊   အ.လ.က 

(ကွမ်း ခံကုန်း)ေကျာင်း  Grade-4 
မှ (ဘ) ဦးြမင့်ိင်ု၏သမီး မမ ံနံသာ 
ခင်အား       မမိုးြပည့်ရတီိုင ်
ဟုေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။



ဇူလိုင်  ၉၊   ၂၀၂၂

တိုက်ခန်းများှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်တိုက်ခန်းများှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၃)လမ်းတွင် တည်ရိှေသာ(၁)အမှတ်-၁၈/၁၉၊ (၃)လ ာ၊ ဒုတိယထပ် (တုိက် 

ကိမုျက်ှာမလူ င်ဝဘဲက်ခန်း) တိက်ုခန်း၊ (၂) အမှတ်-၈၁၃/ဘ၊ီ ေြမညထီပ်(တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်ဝဘဲက်ခန်း)တိက်ုခန်း၊ (၃) အမှတ်-၈၂၉၊ 

ပထမထပ် (တိုက်ကိုမျက်မျက်ှာမူလ င်ယာဘက်ခန်း) တိုက်ခန်း၊ (၄)အမှတ်-၈၃၇၊ အခန်းအမှတ်(A-5)(၅-လ ာ)တိုက်ခန်း စသည့် 
တိက်ုခန်း(၄)ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်သည် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေဇာ်ေလးြမင့ ်[၃/ဘအန(ိင်ု) ၃၂၄၃၄၇] ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ 
တိုက်ခန်းများြဖစ်ကပါသည်။ ဦးေဇာ်ေလးြမင့်သည ်အဆိုပါ တိုက်ခန်း(၄)ခန်းကို စီမံခန်ခွဲရန် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ှကိုယ်
စားလှယ်လ ဲအပ်ထားြခင်းမရိှပါ။ သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ တုိက်ခန်း(၄)ခနး်ကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ေလးြမင့်၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လက်ရှိငှားရမ်းထားေသာ အိမ်ငှားများအား ငှားရမ်းမ  သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက 
ထပ်မံငှားရမ်းြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ကရန် အသိေပး တားြမစ်အပ်ပါသည်။  
ြပလပ်ု ခဲပ့ါက ြပလပ်ုသအူား  တည်ဆတဲရားဥပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။    ဦးေဇာ်ေလးြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်ေလးြမင့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမိုးေကျာ်ဦး (LL.B)ဦးမိုးေကျာ်ဦး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈)

ုံး-အခန်း-(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အခန်း-(၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
အိမ်-အခန်း-(၂၀၃) ၊ တိုက်(၃)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆အိမ်-အခန်း-(၂၀၃) ၊ တိုက်(၃)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

မသက်ဆိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းမသက်ဆိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒါက်တာသဇင်စိုး [၁၂/အလန(ိုင)် ၀၄၀၁၅၄] 

၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒါက်တာသဇင်စိုးသည ်ေဒါက်တာြမတ်သူရိန် 

ေကျာ် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၅၉၆၃] ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်(၂၁-၁၁-၂၀၁၅) ရက်ေနတွင် 

လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပါသည်။  ထိုသို ေပါင်းသင်းေနထိုင်စ်ကာလ 

တစ်ေလ ာက်စတ်ိဆင်းရ ဲေသာကေရာက်ေအာင် အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲ့ပီး ယခအုခါ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူှင့ ်စိတ်သေဘာထားတိုက်ဆိုင်မ  လုံးဝမရှိေတာ့ပါသြဖင့ ်

(၇-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ှစ်ဖက်မသိားစ ုအသသိက်ေသများေရှေမှာက်တွင် ကွာရှင်း 

လက်မှတ်ထုိးကာ တရားဝင် ကွာရှင်းခ့ဲကပီး ယခုအခါ ပတ်သက်ဆက် ယ်ြခင်း 

မရိှေတာပ့ါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒါက်တာြမတ်သရူန်ိေကျာ်ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်ကစိ အဝဝ 

ကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒါက်တာသဇင်စုိးမှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ေတာ့ေကာင်းှင့် ေဒါက်တာသဇင်စုိး၏ ဂုဏ်သိက ာကို ထိခုိက်ေစာ်ကားေြပာဆုိ 

သည်များ ေပ ေပါက်လာပါက ချမှတ်ထားသည့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ တရားစဲွဆိ ု

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ေဒ ပံးမာလွင် (LL.B)ေဒ ပံးမာလွင ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၅၃၀/၉-၆-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၅၃၀/၉-၆-၂၀၁၆)

သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊ ေကျာက်ေရတွင်း ရပ်ကွက်၊ သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊ ေကျာက်ေရတွင်း ရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 09-770179180, 09-677054848သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 09-770179180, 09-677054848

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ည/၁၁၊ ရဲရန်ုိင်လမ်းသွယ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၉၃/ခ)
ဟေုခ တွင်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေြမချပါမစ် 
အမည်ေပါက်သူ ဦးဝင်းလ  င်ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ၍ပုိင်ဆုိင် 
လျက်ရိှေသာ ေဒ ကည်ကည်ြမင့[်၈/မကန(ိင်ု)၀၄၉၀၈၀]က အဆိပုါအမ်ိှင့် 
ေြမအား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေကညာ၍ ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်သေဘာ 
တူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါေရာင်းချသည့်ေြမအိမ်တုိှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင် 
အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ု  ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)
ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
(ေဒ သီတာ)                          ေဒ ထက်ထက်လ  င်(LL.B, D.B.L)(ေဒ သီတာ)                          ေဒ ထက်ထက်လ  င်(LL.B, D.B.L)
                                           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၇)                                           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၄၇)
                                                အမှတ်-၂၂၂/ခ၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ပန်း ခံ-၁၈၊                                                 အမှတ်-၂၂၂/ခ၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ပန်း ခံ-၁၈၊ 
        ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။         ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ 
        ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂        ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၂၄၉၄၃၊ ၀၉-၇၇၆၄၅၄၉၁၂

“ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ 
လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၉)၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-အမှတ် လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၉)၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-အမှတ် 
(၇၀၉)၊ ေနာင်ိုး(၃)လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်ဟု (၇၀၉)၊ ေနာင်ိုး(၃)လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်ဟု 
ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ 
ဗိလ်ုမှးစိင်ုးဖန်ုး[၁၃/ရစန(ိင်ု)၀၁၀၇၁၆]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ဗုိလ်မှးစုိင်းဖုန်း[၁၃/ရစန(ုိင်)၀၁၀၇၁၆]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေသာ 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 
ခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ဦးချမ်းမင်းေအး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၂၃၃၃]မှ အရပ် 
ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင် 
လာေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယေနတုိင် ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် ပုိင်ဆုိင်၍ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်အြခား အေမွစားအေမွခံ၊ အေပါင်အှံအ ပ် 
အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတုိမှ လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ေလးေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၉၉၂၅]မှ အပိုင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ 
ေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေလးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်ေလးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-778434507,09-772766716Ph:09-778434507,09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၅)၊ 

သလွံင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၃)(ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)

ရိှ ေဒ  ဟန်ုအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းတိုှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် 

ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို   ယခုတရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ 

ြဖစ်ေသာ ဦးကိုကိုဝင်း[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၈၈၀၆]မ ှမိမိတစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် 

လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များ 

ြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ   ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေနြခည်ဦး(LL.B)ေဒ ေနြခည်ဦး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၂၈၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၂၈၁)

အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အဖ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

သမီး  မသီရိေမာင်ေမာင်အား 

မသီရိေမာင်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ  

ဆိုပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဇာဒက်ကီးက န်း 

လမ်း၊ အမှတ်-၁၆၃၄ (ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးတင်ေဖ [၁၂/မရက(ုိင်)၀၃၂၆၄၀] 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမအကျယ်ေပ (20x60)၊ ေြမှင့် 
ယင်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တရားဝင် ဝယ်ယ ူ
ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ၁။ ဦးတင်ဝင်းလ  င် 
(ခ) ဦးတင်ဝင်းေကျာ ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၆၇၁၂]၊ ၂။ ဦးလ  င်ဝင်းထွန်း [၁၂/
မရက(ိုင်)၁၁၆၇၁၄] (ကွယ်လွန်)၏ ကိုယ်စား ဇနီးေဒ ြပည့်ဖိးဝင်း [၁၄/
လမန(ိုင်)၀၆၇၂၈၃] ၃။ ဦးလ  င်ြမင့်ထူး [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၅၈၃၈] တိုထံမှ 
အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ဤေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
သူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဝ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၁၁]ေဒ ခိုင်ခိုင်ေဝ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၁၁]
ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၀၅၁၂ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၀၅၁၂

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင် 

ခိုင်၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊  သဇင်ေရ 

ေကျာ်ေကျးရာ အထက (ခွဲ) အ  မတန်း 

(သင်ိုးသစ်)မှ မေချာစုလ  င်၏  ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်ိုင် [၁၄/ညတန 

(ိုင်)၁၁၁၅၆၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊  မိုးေကာငး်လမ်းှင့် 

ေအာင်ေဇယျလမ်းေထာင့်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၂) 

ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေရ မိုးေကာင်းကွန်ဒို၏ တိုက်(E)၊ အခန်းအမှတ် 

(၄၀၄)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (၁၇၄၂စတုရန်းေပ) ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် လက်ေရာက်ရယူထားေကာင်း 

အဆိြုပသ ူေဒ ြမမာလာဟန် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၅၉၉၈]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း မူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက   ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက   ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆၊ 

ေတးုယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၂၁၇)၊ အကျယ်အဝန်း (၅၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ သန်းသန်းေအး 
အမည်ေပါက်ေသာ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ကီးအနက်မှ တရားဝင် ခွဲစိတ်ြခင်းမြပရ 
ေသးသည့် (ေြမကွက်ကိုမျက်ှာမူ၍ ကည့်ေသာ)် (ဘယ်ဘက်ြခမ်း) ရှိ အကျယ်အဝန်း 
(အလျား၂၅ေပx အနံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ 
ေရာင်းသ ူေဒ သန်းသန်းေအး [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၀၁၈၁၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဝင်း 
ဝင်းြမင့် [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၀၀၀၇]မှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ၍ စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  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

မီးသတိြပ



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ 

ြမမ (၃)လမ်း ှင့် သခင်ခင်လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၄၅၊ ဧရိယာ (၄၅ေပx ၆၀ 
ေပ)၊ (၀.၀၆၂)ဧက၊ (၂၇၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (1) BN အမျိးအစားေနအိမ်ှင့် ေရ/မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီ ံ
ခန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ အမာတင်ကည် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၅၈၈၁]အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရှိပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူကာ ပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးေကျာ်ိုင်ဝင်း [၈/ပခက(ိုင်)၁၅၂၇၇၂]က ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မမိလိက်ဝယ်ထားရိှသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ အေမဆွိင်ု၊ 
အေပါင်အံှ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့လွ်တ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
အေရာင်းအဝယ်ြပသည့်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်တကွ 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အြမန်ေရာင်းမည်အြမန်ေရာင်းမည်
 လူစည်ကားပီး စီးပွားေရးအချက်အချာကျတ့ဲေနရာ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာလမ်း၊ (၂၅x၅၀)ေပ၊ (၇)ထပ်တိုက် 

လုံးချင်း ြပင်ဆင်ပီး အ ပ်အရှင်းမရှိ ဂရန်အမည်ေပါက် 

တစ်ဦးတည်းပိုင်။

ဆက်သွယ်ရန်-၀၉-၄၀၀၅၅၃၇၅၅ဆက်သွယ်ရန်-၀၉-၄၀၀၅၅၃၇၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၀/ခ)၊ 
ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၁၁၂၀/ခ၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ (၉)ရပ် 
ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးတင်စိုး[၁၂/
သကတ(ိုင ်)၀၃၉၀၉၉] အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်အား တရားလို  ဦးေကျာ်လွင်မ ှ
တရားပိင် ဦးတင်စိုး၊ ေဒ ေဌးရင်တိုအေပ  
သာေကတမိနယ်တရားုံး တရားမကီးမ  
အမှတ်-၂၁/၂၀၂၁ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ြဖင့ ်တရားစဲွ 
ဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီရရှိသြဖင့ ် (၇-၁-၂၀၂၂)
ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီ တာဝန်ခံမိတ မှန်၊ 
တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅/၂၀၂၂၏ (၃-၃-
၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်း 
တာဝန်ခံမိတ  မ ှန ်၃-၃-၂၀၂၂ရက်စ ွဲပ ါ 
စာအမှတ်၊ ၁၈၀/ဇာရ-ီ၅/၂၀၂၂ ဘလီစ်ခန်စာ၊ 
ဂရန်မရူင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံစာ၊ 
ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ 
တရားံုး ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ် မူရင်းတိုတင်ြပ၍ တရား ံးကိုယ်စား 
ဘီလစ် ေဒ မိုးပပမျိး[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၈ 
၈၅၇]မှ ဂရန်ေပျာက်ြဖင့် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင ်ခိုင်လုံေသာ  
အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၀/ေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်-
(၁၁၀၁/က)၊ ေြမဧရယိာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ်-(၁၁၀၁/က)၊ ခိင်ုေရ ဝါ(၂) 
လမ်း၊ ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိ 
နယ်၊ ဦးြမင့်စိုး (NBN-၁၀၆၃၆၇)၊ ေဒ ရင် 
ကည်(K/RGN-၀၁၄၄၅၃) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြမင့ ်
စိုး(ဖခင်)၊ ေဒ ရင်ကည်(မိခင်)ှင့် သားသမီး 
(၄)ဦးအနက် သမီးတစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ် 
ေအးှင့် သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးစိုးဝင်းေအာင ်
တိုသည် အပျိကီး/လူပျိကီးဘဝတိုြဖင့  ်     
ကိတ ိမသားသမီးေမွးစားြခင်းလုံးဝမရှိဘဲ 
အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ် ကျန်သားသမီး 
(၂)ဦးြဖစ်ေသာ ေဒ ကကမာ [၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၁၆၂၂၈၂]၊ ေဒ တင်တင်ေဌး[၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၁၆၇၃၈၀]တိုထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစား 
လှယ်လ ဲစာအမှတ် ၉၁၈၆/၂၀၂၀(၆-၈-၂၀၂၀)
ရသူ ဦးလှသိန်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၁၇၁၇၅]
မှ ေဒ ကကမာှင့် ေဒ တင်တင်ေဌးတို 
ကျနိ်ဆိုထားသည့် သမီးအရင်းများြဖစ  ်
ေကာင်းှင့ ်  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိ 
လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍   
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၃၆ လမ်း (အထက်) တုိက် 

အမှတ် ၂၂၁၊ အခန်းအမှတ် (ခ-၂)ေန ဦးဝင်းမင်းေကျာ ်[၉/ခအဇ(ိုင်) 

၀၀၃၄၆၉] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှအ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရိှေကာင်း မ က်ဟဝန်ခသံည့အ်တွက် ေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်င် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု) 

၀၂၁၃၁၂] မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အထက်ပါ တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်မ အတွက် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသည့် အေထာက ်

အထားြဖင့ ်ေကာ်ြငာပီး (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင်

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၁၃၁၂][၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၁၃၁၂]

Ph:09-792934458Ph:09-792934458

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၄၆)၊ (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်းဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ နနီဝီင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၉၈၂၅]ထမှံ က ု်ပ် 

တို၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်  စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာထုတ်သည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက် အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် လာေရာက ်

ကန်ကွက် ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်မ တစ်စံု တစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်း အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်(၄၁၄)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)အမှတ်(၄၁၄)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၈၈၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၇၈၄၆မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၈၈၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၇၈၄၆

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံ လက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာအေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံ လက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာ

 ေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာ ေလ ာက်ထားေကာင်းအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ- ၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ- ၃၇၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၉၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၁၂၉

ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင် ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်းကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင် ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း
ေဒ ဝင်းကည်            - - - - - - - -  ေလ ာက်ထားသူေဒ ဝင်းကည ်           - - - - - - - -  ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ(်ေြမာက်ပုိငး်)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေစတနာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၃၉၉ ေန ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေအာင်၏ ဇနီးေတာ်စပ် 
သည်ဟ၍ူ ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင် ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများထမှဲ ရရန်ရိှေသာ 
ေက းမီများကို ေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာ     
ရလိုေကာင်း ဤုံး၌ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ေအာင် 
ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရှိသူ လူဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၈ ရက်) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသ ူေဒ ဝင်းကည်၏ ေလ ာက် 
ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့၊် မရသင့သ်ည်ကိ ုစီရင်ဆံုးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။                  

                      (တင်ြမ)(တင်ြမ)
      ခိုင်တရားသူကီး      ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများသိရှိေစရန်ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများသိရှိေစရန်

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းအသိေပးအေကာင်းကားြခင်း
ဦးစန်းေအာင်[၉/မထလ(ိင်ု)၃၀၂၅၅၆]၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဘတင် 

ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို(၂)ဦးစလုံးမှာ  ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ေကာင်းကားသိရ
ပါသည်။ ဦးစန်းေအာင်မှ ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတုိအား ေကျးဇူးြပန်ဆပ်လုိပါ 
သြဖင့်  ၎င်းတုိ၏ ကျန်ရစ်သူသားသမီးများမှ ဦးစန်းေအာင် (၀၉-၇၉၆၂၈၅၈၃၆) 
ထံသို ကွယ်လွန်သူတို၏ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူအြမန်ဆုံး 
ဆက်သွယ်ေပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၂၇)ေန (အဖ) ဦးေအာင်သန်း၏သမီး ေဒ ဧပရယ်ေအာင[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၇ 
၂၂၆]ပိုင်ေဆာင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ နိဗ ာန်လမ်း၊ 
အမှတ်(၆၂၉/၆၃၁) အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၅x၅၀)၊ ပထမထပ်(ယာ)ဘက် တိုက်ခန်း၏
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ကာလတန်ဖိုးတစ်ရပ်ြဖင့် ေရာင်းချရန် အဆိုြပ 
ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာတွင် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှလည်း ၎င်းအဆိုြပေငွြဖင့် ဝယ်ယူရန် 
သေဘာတူညီပါသြဖင့် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်
မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင့်ေဝ                                           ဦးေမာင်ေမာင်ေအးဦးတင့်ေဝ                                           ဦးေမာင်ေမာင်ေအး
[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၉၁၅၀]             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄)[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၉၁၅၀]             အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄)

                                အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊                                 အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊ 
                           (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-43073318                           (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-43073318

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)(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

(777) အေရှဒဂုံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး(777) အေရှဒဂုံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)၊ (ေတာင်ပုိင်း)၊ (ေြမာက်ပုိင်း)၊ (ဆိပ်ကမ်း) 

ရှိ  ေြမကွက်များကိ ု ေဈးမှန်ြဖင့ ် အြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ အိမ်တိုင် 

ရာေရာက်ေငွေပးေချပါမည်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၅၈၈၁၊ ၀၉-၉၆၃၃၂၃၅၃၅၊ ၀၉-၄၀၈၉၀၁၁၈၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၅၈၈၁၊ ၀၉-၉၆၃၃၂၃၅၃၅၊ ၀၉-၄၀၈၉၀၁၁၈၇

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ရမ်းလမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၇၅၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပX၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ဇင်မာေအး [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၃၂၈၁၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူထားပီး တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ အပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ေဒ သီတာဖိး [၉/ပမန(ိုင်)၁၃၃၁၀၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအးလွင် [၁၀/
ကထန (ိုင်)၁၅၀၆၁၅]သည် ေဒ ဇင်မာေအး အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မ ှေြမကွက်အမှတ(်၇၅၈)
ှင့် ကပ်လျက်အြခမ်းရှ ိေြမကွက်အမှတ(်၇၅၇/ဘီ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ကို အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက ်
ပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူက ဦးေအးလွင်ကသာလ င်တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် ၎င်း၏ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးညိမင်း (LL.B)ဦးညိမင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၈၅)
ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၀၆၆၂ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၀၆၆၂

အမှတ်(၂၄)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၉၊    ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။    ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ အင်ဂျင်နယီာဌာန (လမ်း/
တံတား)၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ ် ရန်ပုံ 
ေငွြဖင့် တင်ဒါေခ ယူေဆာင်ရက်မည့် ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာပင်ရပ်ကွက်၊ 
ဧရာဝတီလမ်းမေဘး(ပန်းလ  င်လမ်းှင့် ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းကား) ေြမဖို 
ြခင်း၊ ေြမသားေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း Lot (၁) ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ေပးသွင်းရန် ြမန်မာုိင်ငံသား  တုိင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား 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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

“ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်ေဇာ် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၃၅၃၁၅]ှင့် “ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်ေဇာ် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၃၅၃၁၅]ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သူ    ဦးေမာင်ေမာင် [၇/ဒဥန(ိုင်)၀၇၆၃၈၅]၊ 
ေဒ လှေဌးကည် [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၁၀၆၁၁]၊ ဦးေဆာ်ယက်ကာသမ်ိး (MDW-၂၃၇၀၈၈)
ှင့် ဦးမျိးသန်  [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၉၄၇၆]၊ ေဒ စ ာဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်) ၀၀၁၄၈၇] 
တို၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ဟု 
ေခ တွင်သည့် အလျားxအနံ (၂၅x၅၀)ေပရှိ ေြမအစိတ်အပိုင်းေပ တွင် အခန်းေပး၊ 
အခန်းယူအေဆာက်အဦသစ် ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် (၁၁-၁၂-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါ (၂)ခန်းတဲွ 
(၃ ၁

၂ )ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန် ေြမပုိင်ရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာတုိ၏ ှစ်ဦး 
သေဘာတူကတိစာချပ်ကိ ုက ်ုပ်မိတ်ေဆွများှင့် ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်ေဇာ်တိုမှ 
ကတစိာချပ်  ချပ်ဆိခုဲပ့ါသည်။ ေြမေပ ရိှအေဆာက်အဦများကိလုည်း ဖျက်သမ်ိးဖယ်ရှား 
ခ့ဲပီး ယေနထိတုိင် အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ရရိှေသာ်လည်း လုပ်ငန်းစတင်လုပ် 
ေဆာင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုေနာက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွများှင့် ကန်ထိုက်တာဦးသန်ေဇာ်တို 
သည် (၈-၃-၂၀၁၅)ရက်စဲွပါ (၂)ခန်းတဲွ (၃ ၁

၂ )ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန် 
ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိုက်တာတို၏ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်ှင့ ် “ေနာက်ဆက်တွဲ “ေနာက်ဆက်တွဲ 
ကတိဝန်ခံချက်”ကတိဝန်ခံချက်” အသီးသီးကို ေနာက်ဆက်တွဲကတိစာချပ်များအြဖစ ်ထပ်မံြပလုပ်ခဲ့ 
ကပီး (၁-၅-၂၀၁၅)ရက်တွင်  အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ  စတင် 
ြပလုပ်ရန်  ထပ်မံသေဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။

ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်ေဇာ်သည် ေြမရှင်များှင့်ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ စာချပ်အား 
ေဖာက်ဖျက်၍ အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုြခင်းကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက် 
ိင်ုြခင်း လုံးဝမရိှပါသြဖင့ ်(၂၄-၁၂-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ အေကာင်းကားစာေပးပိုပီး ချပ်ဆိခုဲ ့
ေသာစာချပ်များ အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိေတာ့ေကာင်းှင့ ်ေြမေပ ရှိ ေကျာက်တိုင ်
များအား (၂၄-၁-၂၀၂၀)ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး လာေရာက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းေပးရန ်
အေကာင်းကားေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါ။ က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွများှင့် ကန်ထိုက်တာ ဦးသန်ေဇာ်အကား ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ကတိပဋိညာ် 
စာချပ်များသည ်သတ်မှတ်ထားသည့်အချနိ်ကာလထက ်  ေကျာ်လွန်ကာ ပျက်ြပယ ်
သွားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ   က ်ုပ်မိတ်ေဆွများသည်  ထပ်မံ၍  တိုက်ခန်းေဆာက်လုပ်ရန် 
ကန်ထုိက်တာတစ်ဦးှင့် “ကန်ထုိက်တာ အခန်းေပးအခန်းယူ စရန်ေပးကတိစာချပ်”“ကန်ထုိက်တာ အခန်းေပးအခန်းယူ စရန်ေပးကတိစာချပ်”ကုိ 
ချပ်ဆိုပီးြဖစ်သည့်အတွက ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွ  ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာ ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်သစ် 
အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန် ေြမပိင်ုရှင်များှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို သေဘာတကူတ ိ
စာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကန်ထိက်ုတာ 
ဦးသန်ေဇာ်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးလှေအး (LL.B)ဦးလှေအး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန စ်-၇၄၇၇ (၂-၄-၁၉၈၄)အထက်တန်းေရှေန စ်-၇၄၇၇ (၂-၄-၁၉၈၄)
၁၈၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်။ Ph-09- 448053762၁၈၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်။ Ph-09- 448053762

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်

သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

“ေကညာစာ”“ေကညာစာ”

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်၊   ၂၀၂၃-၂၀၂၄   ပညာသင်ှစ်အတွက ်

အရာရှိေလာင်းဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၆)ကို ၂၀၂၃-ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည-်

၁။ သင်တန်းအမည် (က) ကန်ုသွယ်ေရေကာင်းအရာရိှေလာင်းသင်တန်း(CD/50)

  ( ခ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်း  အင်ဂျင်နီယာအရာရှိေလာင်း 

သင်တန်း(CE/48)

  (ဂ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာအရာရိှေလာင်း 

သင်တန်း(CME/3)

၂။ ေပးအပ်မည့် ဒီပလိုမာ (က) ေရေကာင်းဒပီလိမုာ(Diploma in Nautical Studies)

  ( ခ ) ေရေကာင်းနည်းပညာဒီပလိုမာ

   (Diploma in Maritime Technology)

  (ဂ ) ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာဒီပလိုမာ  

   (Diploma in Marine Electrical Technology)

၃။ သင်တန်းဝင်ခွင့် (က) တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ပူေဗဒ၊ ဓာတေုဗဒဘာသာ 

 အရည်အချင်း  ရပ်များပါဝင်ေသာ ဘာသာတွဲြဖင့် ေအာင်ြမင်ပီး၊ စုစ ု

ေပါင်း အမှတ်အနည်းဆုံး (၄၀၀)ရှိရမည်။

  ( ခ ) ၂၀၂၂-ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၃၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၂၀)

ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်ေစရ။

၄။ သင်တန်းကာလ  - ၂ ှစ်

၅။ လက်ခံမည့် (က) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းအရာရိှေလာင်းသင်တန်း ၈၀ ဦး

 သင်တန်းသားဦးေရ ( ခ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ ၈၀ ဦး

   အရာရှိေလာင်းသင်တန်း 

  (ဂ ) ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာ

   အရာရှိေလာင်းသင်တန်း ၂၀ ဦး

၆။ ေလ ာက်လ ာ - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ ၉-၉-၂၀၂၂ ရက်ထိ

 လက်ခံမည့်ရက်

မှတ်ချက်။ (က) သင်တန်းဝင်ခွင့်ကိ ုလူေတွစစ်ေဆးေရးချယ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

 ( ခ ) အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ြမန်မာိင်ုင ံ

ကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်၊   ေမာ်ကွန်းထိန်းုံး   (ဖုန်း-၀၉-

၉၈၆၃၄၀၅၅၇)၊ သင်တန်းဌာန (ဖန်ုး-၀၉-၉၈၀၁၀၄၆၈၃)သို ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းစုစံမ်းရန်ှင့ ်Website www.mmmc.edu.mm ှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

ကန်ုသွယ်ေရေကာင်းေကာလပ်ိ-MMMC Facebook Page တိုတွင်လည်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
သန်လျင်မိ၊  မိေဟာငး်အေရှရပ်ကွက်၊  ဦးဘိုးသိန်းလမ်း/

ေဈးတန်းလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ တစ်ထပ်တိုက်အိမ် 
တစ်လံုးှင့် ေြမအကျယ်ဧရိယာ ၀.၀၈၇ ဧကရိှ  အကွက်အမှတ်(၅)၊ ဦးပုိင်အမှတ် 
၁၅၀+၁၅၁၊ G-၃(ခ)ရရှိပီးေြမကွက်အား ေရာင်းသူ ေဒ နန်းထွမ်း[၁၀/
သထန(ိုင်)၀၁၂၄၁၄]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
ခိင်ုမာေသာစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေစာဝင်း(LL.B) ဦးေအာင်ထက်ေကျာ်(LL.B) ဦးေစာဝင်း(LL.B) ဦးေအာင်ထက်ေကျာ(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၄၉၆၁/၂၃-၅-၁၉၈၉) (စ်-၄၈၆၅၆/၂၀၁၇) (စ်-၄၉၆၁/၂၃-၅-၁၉၈၉) (စ်-၄၈၆၅၆/၂၀၁၇)

ုံးခန်း-ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ ုံးခန်း-ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-36-C၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၂၇ ေအ/၁ ဘီ-၁၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၆၃)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ(မစိုက်ပျိးေြမ) 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၁၃၇/စီ၊ သံလွင်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ 

ကမာရတ်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ ဝင်းမာလွင ်

[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၈၀၄၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်တန်ဖိုးေငွကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်

ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မအိသီရိေနဆန်း [၇/ဖမန (ုိင်)၁၈၈၈၇၁]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

မအိသီရိေနဆန်း Facebook Account (Ei  Thiri Nay San)သည် 

ကိယ်ုပိင်ုရပ်တည်မ ြဖင့ ်မသိားစမုျားှင့အ်တ ူ သမာအာဇဝီကျနစွာ ေနထိင်ု 

ရပ်တည်သြူဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ Account Name ကိ ု အသုံးြပ၍ 

အမည်၊ လပ်ိစာတစ်စံုတစ်ရာေဖာ်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် တစ်စံုတစ်ဦးမှ Facebook, 

Messenger, Viber, Instagram, Telegram, Whats App စသည့် လူမ  

ကွန်ရက်စာမျက်ှာများေပ တွင်  က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏  ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ 

မိုးေြဖာင့ေ်သာသေဘာြဖင့ ်ဓာတ်ပုမံျားြဖန်ြဖးြခင်း၊ မသိားစပုုမံျား အသုံး 

ြပြခင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် သားငယ်သမီးငယ်တို၏ပုံများ အသုံးြပထား 

ြခင်း၊ ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန် နည်းမျိးစံုြဖင့် တုိက်ခုိက်ေြပာဆုိ ဝါဒြဖန်  

ြခင်း၊ အမုန်းတရားြပန်ပွားေစြခင်း၊ K pay / Wave Pay / CB Pay / Yoma 

Pay များကို အသုံးြပ၍ အလှခံြခင်း၊ ေငွေချးငှားြခင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ 

လွတ်လပ်မ ၊  လုံ ခံမ တိုအား ထိပါးေစေသာ အြပအမူအေြပာအဆို၊ 

ခိမ်းေြခာက်မ  တစ်စုံတစ်ရာတိုကိုပါ  ြပလုပ်လာပီး၊ ဤသို Acc အတုြဖင့် 

ကျးလွန်ေနေသာသူမှာ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွမဟုတ်ေကာင်းှင့်  ထပ်မံ၍ 

ကျးလွန်ခဲ့ပါက ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိေုဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပံးမာလွင် (LL.B)ေဒ ပံးမာလွင ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၅၃၀/၉-၆-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၅၃၀/၉-၆-၂၀၁၆)

သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊

ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

ဖုန်း- ၀၉-၇၇၀၁၇၉၁၈၀၊  ၀၉-၂၅၃၀၀၁၀၆၀ဖုန်း- ၀၉-၇၇၀၁၇၉၁၈၀၊  ၀၉-၂၅၃၀၀၁၀၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိ၊ ြမဝတီရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၅/မင်းေခါင်)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၇၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.၁၁၀) ဧကအား ေဒ သန်းသန်း(ဘ)
ဦးညီေလး[၉/တကန(ိုင်)၁၉၆၅၉၃]မှ  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း  ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် 
(၃၂/၂၀၂၂)၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ တပ်ကုန်းမိနယ် လယ်ယာ 
ေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနေထာက်ခံချက်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ 
အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းမရူင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမိန်ဒီကရီများြဖင့ ်အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါ 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီ  ေြမငှား 
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာလိုက်သည်။  မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သုံးခွမိ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၁၇၁) 

သီရိသုခဆန်စက်တည်ရှိရာ ေြမကွက်ြဖစ်ေသာ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၇)၊ ဧရိယာ (၂.၂၈)
ဧကရှိေြမှင့် ဆက်စပ်တည်ရှိေနေသာ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၈)၊ ဧရိယာ(၁)ဧက အကျယ် 
အဝနး်ရှိ ေြမကွက်မာှ က န်ေတာ် ဦးတင်ရီ [၁၂/သခန(ုိင်)၁၃၅၇၉၁]တစ်ဦးတညး် 
ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ြဖားေယာင်းြခင်း၊ 
ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ တိက်ုတွန်းြခင်းတိုမရိှဘ ဲမမိလွိတ်လပ်ေသာသေဘာ 
ဆ အရ ဦးရဲြမင့်ဦး [၈/မကန(ုိင်)၀၂၁၅၂၁]ထံသို အပီးအပုိင် လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ရီ [၁၂/သခန(ိုင်)၁၃၅၇၉၁]ဦးတင်ရီ [၁၂/သခန(ိုင်)၁၃၅၇၉၁]
ဖုန်း-၀၉-၄၅၈၆၃၉၈၂၉ဖုန်း-၀၉-၄၅၈၆၃၉၈၂၉



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဇင်မာထွန်း[၉/မကန(ိုင်)၁၁၀၇၂၉]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်-

၁။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ပါရမလီမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃/ခ(၁-၁/ဆ)၊ အေဆာက်အအုအံမှတ်(၅)တွင်   င်းေဆာက်လပ်ုေရး 

ကုမ ဏီမှ ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် Golden Parami Condominium Tower (A)၊ 7th 

Floor ၊ 1956.12 Sqft ၊ အခန်းအမှတ်-Unit (6)  အခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ဓာတ်ေလကှားအပါအဝင် 

ေရမီးစံုလင်စွာပါဝင်ေသာ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစား

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(  င်းေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ)ထံမှ 

ေဒ စုေအးမွန်[၈/ခမန(ိုင်)၁၁၂၉၇၇]က (၂၂-၃-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ(၂၂-၃-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ   “ှစ်ဦးသေဘာတူ ှစ်ဦးသေဘာတူ 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ြဖင့်   ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး   ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသြဖင့်  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ဇင်မာထွန်းက (၆-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွ(၆-၇-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအပီးအပုိင် ှစ်ဦးသေဘာတူကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအပီးအပုိင် 

အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်” ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး၊ လက်ေရာက်ထားရိှသည့ ်

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

၂။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ပါရမလီမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃/ခ(၁-၁/ဆ)၊ အေဆာက်အအုအံမှတ်(၅)တွင်   င်းေဆာက်လပ်ုေရး 

ကုမ ဏီမှ ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် Golden Parami Condominium Tower (B)၊ 7th 

Floor ၊ 2019.86 sqft ၊ အခန်းအမှတ်-Unit (5)  အခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ဓာတ်ေလကှားအပါအဝင် 

ေရမီးစံုလင်စွာပါဝင်ေသာ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒုိတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစား

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်း(  င်းေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ)ထံမှ 

ေဒ စုေအးမွန်[၈/ခမန(ိုင်)၁၁၂၉၇၇]က (၂၅-၆-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ(၂၅-၆-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  “ှစ်ဦးသေဘာတူ ှစ်ဦးသေဘာတူ 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး     ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ဇင်မာထွန်းက (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ(၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအပီး ှစ်ဦးသေဘာတူကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအပီး 

အပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး၊ လက်ေရာက ်

ထားရိှသည့ ်ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

 သုိြဖစ်ပါ၍ အပုိဒ်(၁) ှင့်(၂) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇင်မာထွန်း 

ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၂)ခန်းအေပ ရှိ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေဒ ဇင်မာထွန်း သိရှိသေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ မည်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊  ေပါင်ှံြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း တစ်ဆင့် ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ အြခား 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့ ်

အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာေစမည့်ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များကို လုံးဝမြပလုပ်ပါရန ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဤအသိေပးေကညာချက်အား လိုက်နာြခင်းမရှိဘဲ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇင်မာထွန်း၏အကျိးစီးပွားထိခိုက်ေစမည့်ကိစ ရပ်များကို 

ြပမူေဆာင်ရက်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူှင့် ပါဝင်ပူး ေပါင်းေဆာင်ရက်သူများအားလုံးကို 

သက်ဆိင်ုရာတည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်မာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဇင်မာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထင်ေကျာ်                                                        ေဒ သက်ေလးချိဦးထင်ေကျာ ်                                                       ေဒ သက်ေလးချိ

B.Sc., H.G.P, R.L                                             LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LB.Sc., H.G.P, R.L                                             LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅/၉၀)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၀၈/၁၄)

Super Top Law FirmSuper Top Law Firm
အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၄၂၈၉

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၂၂ အိပ်က်စီ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၄)ထပ်ခွဲတိုက်၏အေပ ဆုံးထပ် 
(စတတု ထပ်) အေပ ထပ်ေအာက်ထပ် ှစ်လ ာတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ကည်စိန် (ဘ) ဦးလှေဖ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၃၄၆၁]ထံမှ 
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်း မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်မင်းိုင်     ေဒ သက်ဆုရည်ဦးေဇာ်မင်းိုင ်    ေဒ သက်ဆုရည်
LL.B, DL-101 Wipo (Switzerland)    ဥပေဒဘွဲ(LL.B)LL.B, DL-101 Wipo (Switzerland)    ဥပေဒဘွဲ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၁၆၈၉၃၂    ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၄၈၈၆ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၁၆၈၉၃၂    ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၄၈၈၆

ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အယူခံမ ကို ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကို အယူခံမ ကို ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့် ေနရက်ကိ ု

အယူခံတရားပိင်သို အေကာင်းကားစာအယူခံတရားပိင်သို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမ ပထမအယူခံမ အမှတ်-၃၅၈၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမ ပထမအယူခံမ အမှတ်-၃၅၈
ေဒ ယမင်းြမင့ ်(၎င်း၏ အခွင့်ရ  ှင့် ၁။ ဦးသီဟေဇာ်

ကိုယ်စားလှယ ်ဦးေဇာ်ြမင့်ေအာင)်  ၂။ ဦးေဇာ်ရိန်

(အယူခံတရားလို)   (အယခူတံရားပိင်များ)(အယူခံတရားလို)   (အယခူတံရားပိင်များ)

၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၁ ရက်စဲွပါ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး တရားမကီး 

မ အမှတ် ၂၅/၂၀၁၄ အမ တွင် ချမှတ်ေသာ အမိန်ကို အယူခံမ ။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်၊ ေအာင်ေဇယျအိမ်ရာ၊ ရတနာသိခ  လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်-၁၉၊   အခန်း-၃၀၁ ေန   အယူခံတရားပိင်အမှတ်(၂)   ဦးေဇာ်ရိန် 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မ ှချမှတ်သည့် ဒီကရီကိ ု

အယခူ ံတရားလိမှု အယခူမံ တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင် စာရင်းတင်သွင်း၍ 

ထိုအယူခံမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၂ ရက်) 

တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်မ ှချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေန 

ြဖစ်ေစ ဤအယူခံမ တွင် သင့်အတွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားသူ 

ကိယ်ုစားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ ဤုံးေတာ်သို မလာေရာက်ခဲလ့ င် ၎င်းအယခူမံ ကိ ုသင်မရိှသည့ ်

အခါတွင် တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

ထိုအြပင် သင်က အယူခံိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဤအယူခံမ တွင် ဒီကရီကို တရားမ 

ကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန်  ၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ ကန်ကွက်လိုလ င် ချနိ်းဆိုထားေသာ 

အချန်ိအတွင်း ဤကဲသ့ို သင်က ကန်ကွက်ေကာင်း ဤအယခူံုံးေတာ်၌ အေကာင်းကား 

အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၇) ရက်ေနတွင် ဤ ံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                    (မိုမိုေအာင်)                                                                    (မိုမိုေအာင်)

                                                     လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး                                                     လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မိခင် ေဒ ဝင်းေရ  [၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၄၁၁၂၃]၏ သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေအာင်ဖိးဦး [၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၀၀၅၀၄၈] သည် မဘိအား ဂဏ်ုသကိ ာ 
ညိးွမ်းေစရန်ှင့် အကိမ်ကိမ် ကုိယ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် 
(၉-၇-၂၀၂၂) ရက်မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ 
၎င်းှင့် ြပမူေဆာင်ရက်ချက် ကိစ အဝဝမှန်သမ ကို တာဝန်ယူ ေြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

မိခင်မိခင်
ေဒ ဝင်းေရ ေဒ ဝင်းေရ 

“အများသိေစရန်ှင့်သတိေပးတားြမစ်ချက်”“အများသိေစရန်ှင့်သတိေပးတားြမစ်ချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ စ့်အိုးတန်းလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၁၉/၂၁၊ (၆)ထပ် 

(ေအ)၊ အကျယ်(၃၃ေပx၆၀ေပ)၊ တုိက်ခန်းသည် ေဒ မူမူခုိင်[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၀၁၂၁]၊ 

အမှတ်(၁၉)၊ ၄၄လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ေနသူက (၂၀-

၁၂-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ ဦးစန်းေမာင် (အဏ ဝါမင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရး)ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူြဖစ်ပါ သည်။

ထိုအခန်းဝယ်ယူထားသည့်  စာချပ်မူရင်းမှာ  ေပျာက်ဆုံးေနသည့်အတွက် 

ထိုစာချပ်မူရင်း လက်ဝယ်ရှိသူအေနြဖင့ ်ေဒ မူမူခိုင်ထံ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ြပန်လည်အပ်ံှရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိစာချပ်မူရင်းကုိ တရားမဝင်ရယူထားသူ မည်သူမဆုိ ေဒ မူမူခုိင်၏ 

သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ထိုအခန်းကို ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပ်ခွင့်မရှိေကာင်း၊ 

အကယ်၍ ထုိသုိြပလုပ်ြခင်းတစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်ေကာင်း  ေတွရိှပါက ေဒ မူမူခုိင်အေနြဖင့် 

မည်သူကိုမဆို ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တရားမဝင် 

ေဆာင်ရက်မ များသည်လည်း ေဆာင်ရက်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန်ှင့်သတိေပး တားြမစ်လိုက်သည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မူမူခိုင်  ဦးေရ လ  င်တင်  ေဒ ခင်ေအးလ  င်ေဒ မူမူခိုင်  ဦးေရ လ  င်တင်  ေဒ ခင်ေအးလ  င်

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၀၁၂၁] BA, HGP, PGDL, DBL LL.B, LL.M (Civil Law)[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၀၁၂၁] BA, HGP, PGDL, DBL LL.B, LL.M (Civil Law)

အမှတ်(၁၉)၊ ေြမညီ၊ Advocate Ship Part II (စ်-၁၂၂၀၈)အမှတ်(၁၉)၊ ေြမညီ၊ Advocate Ship Part II (စ်-၁၂၂၀၈)

(၄၄)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (စ်-၁၀၆၈၃)  (၄၄)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (စ်-၁၀၆၈၃)  

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၃၁)၊ (ပ)ထပ်၊ ဘိကုေလးေဈးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၃၁)၊ (ပ)ထပ်၊ ဘိကုေလးေဈးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊

               ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။               ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

              ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၉၆၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀              ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၉၆၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ်- 
၄၄၀(ခ)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-် 
၄၄၀(ခ)၊   (၁၀)လမ်း၊  (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးသန်းက ယ် 
(ေအစ-ီ၀၂၄၃၁၅)၊ အမည်ေပါက်ှစ် (၆၀) 
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်ဦးသန်းက ယ် 
(ဖခင်)ှင့်   ေဒ ေစာကည်  (မိခင်)တို 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်းတို၏ သားသမီးများ 
ြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးြမသိန်း [၁၂/ဥကတ 
(ုိင်)၀၁၅၅၈၉]၊ ၂။ ဦးြမင့်သိန်း [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၁၅၆၂၃]၊ ၃။ေဒ တင်တင် ပံး [၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၀၁၅၆၁၅]၊ ၄။ ေဒ လှလှသန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၅၇၁၅]၊ ၅။ ဦးလှသန်ိး 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၅၇၁၉]၊ ၆။ ေဒ ခင်ခင် 
သန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၅၇၂၅]တုိမှ သား၊ 
သမီးများြဖစ်ေကာငး် ကျမး်ကျနိ်လ ာ-၆ 
/၁၀၇၅/၂၀၂၂ (၉-၆-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခံ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စ ု
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့ ် စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ရန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင ်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၅၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၅
ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ြမင့်၏ကျန်ရိှရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ြမင့်၏ကျန်ရိှရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ 

ေဒ တင်ြမ    ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ အင်ကင်းကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု 

ေညာင်ပင်သာယာကုန်းေကျးရာတွင် ေနထုိင်ခ့ဲေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ြမင့် 

၏ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာရရှိသ ူေဒ တင်ြမက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ အင်ကင်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ပင်သာယာကုန်း 

ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်-၅၉၂၊ ကွင်းအမည်-ကိက်မေလာကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်- 

၇/၂၊ ဧရယိာ(၉.၄၁)ဧကရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ု

ေရာင်းချလိုေကာင်း ေလ ာက်ထားလာသည်ြဖစ်၍ ထိုေလ ာက်ထားမ ကို 

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၁၅ ရက်၊ (၁၃၈၄ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု ၃ ရက်) နနံက်(၁၀)

နာရီ၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတို နည်းလမ်းတကျ 

လ ဲအပ်ထားေသာ    ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

လာေရာက်၍ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများတင်ြပ ကန်ကွက ်

ိင်ုေကာင်း ဆင့ဆ်ိလုိက်ု သည်။ ယင်းကဲသ့ို လာေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် 

တရားုံးက ေလ ာက်ထားသူ ေဒ တင်ြမ၏ ေလ ာက်လ ာအေပ  စစ်ေဆး 

ကားနာ၍ စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၈)ရက်ေန၌   ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                         (ေအာင်ေနမျိး)                                                         (ေအာင်ေနမျိး)

                                               တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)                                               တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ က န်းကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်-၁၀၅၂/က၊ ေကာက်ေကွကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်- 

၁/ကမှ ဦးထွန်းြမင့်အမည်ေပါက်ပုံစ(ံ၇)ေြမကွက်၊ ဧရိယာ(၀.၆၄)ဧက၊ ေဒ ရီရီဝင်းအမည်ေပါက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂မှ ဧရိယာ (၂.၄၁)

ဧကှင့ ်ဦးပိင်ုအမှတ်-၃/ကမှ ဧရယိာ(၁.၈၂)ဧကရိှ ပုစံ(ံ၇)ေြမကွက်များအပါအဝင် စစုေုပါင်းဧရယိာ(၄.၈၇)ဧကရိှေသာ ပုစံ(ံ၇)ေြမကွက် 

များှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချသ ူဦးခင်စိန်[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၁၀၀၁၄]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အေရာင်းအဝယ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ပါကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ 

ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ပိုင်ကို(LL.B)ဦးသက်ပိုင်ကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၂)

အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄အမှတ်(၂၁၄/က)၊ ှင်းဆီမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၀၈၅၉၄

“ဦးမန်းမင်းမူးေအာင် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၈၉၀၀] “ဦးမန်းမင်းမူးေအာင ်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၈၉၀၀] 
(ဘ) ဦးြမင့်စိုး၊ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အိြဖှင့် အများသိေစရန် (ဘ) ဦးြမင့်စိုး၊ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အိြဖှင့် အများသိေစရန် 

ေကညာချက်” ေကညာချက”် 
 ဦးစိန်ဝင်း Gas Star (3) ဂက်စ်ှင့် အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး ြပြပင ်

ေရာင်းဝယ် ြဖန်ချေိရးအမှတ် (B/၆၃-၃) အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေရ ကမ်းသာယာ 
Shopping House လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူ၏ လ အဲပ် န်ကား 
ချက်အရ သိေစအပ်ပါသည်။

 ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ အြိဖတိုသည် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
၏ အေရာင်းဆိင်ု၌ ၂၀၁၈ခှုစ်တွင်မှစ၍ အေရာင်းဝန်ထမ်းယာ်ေမာင်းအြဖစ် 
ပစ ည်းြဖန်ချေိရးလပ်ုငန်းကိ ုတာဝန်ေပးချက်အရ လပ်ုကိင်ုေနသြူဖစ်ပါသည်။ 
ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့်ဇနီးသည် အေရာင်းဆုိင်မှပစ ည်းများထုတ်ယူြခင်း၊ 
လက်လဆီိင်ုများသို ြဖန်ြဖးြခင်း၊ ေငေွကးများ သမ်ိးဆည်း၍ အေရာင်းဆိင်ု 
သို ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်းများှင့ ်ယာ်ေမာင်းလုပ်ကိုင်ရသူြဖစ်ပါ 
သည်။ ထိုသို လုပ်ကိုင်ရင်း (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်တွင် အေရာင်းဆိုင်များမ ှ
ေငွေကးကျပ် - ၉၀၀၀၀၀ဝိ/- (ကျပ်သိန်းကုိးဆယ်တိတိ) ကုိ ဆုိင်သုိရှင်းလင်း 
ေပးြခင်းမရှိဘ ဲ(၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။
လိုက်လံရှာေဖ ွေသာ်လည်း မေတွရှိေတာ့ပါ။ ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်၏ ဇနီး 
ေဒ အိြဖတိုအေနြဖင့် ဆိုင်သို ြပန်ရှင်းေပးရန် စုစုေပါင်းေငွကျပ်မှာ 
၉၀၀၀၀၀ဝိ/- (ကျပ်သိန်းကုိးဆယ်တိတိ) ြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်အမ သည်၏ 
လုပ်ငန်းှင့ ်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ     အေရာင်းဆိုင်များအေနြဖင့ ်
ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့်ဇနီး ေဒ အိြဖတိုှင့် ေရာင်းဝယ်ြခင်း ေငွေကး 
ေပးေချြခင်းများ မြပလပ်ုကပါရန်ှင့ ်ထိသုိုြဖစ်ေပ လာပါက ေပးအပ်သတူို 
၏ တာဝန်သာြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့်ဇနီး က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွ၏လုပ်ငန်းမှ ထွက်ခွာသွားသည့် (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်မှစ၍ တာဝန် 
ေပးအပ်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ။ ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့်ဇနီး ေဒ အိြဖတိုသည ်
အလုပ်ေလ ာက်ထားစ်က ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အြပင်ပဒံ 
ေကျးရာ၊ Shopping House  အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေရ ကမ်းသာယာ ၊ အမှတ်-B 
63/2 တွင် အမတဲမ်းေနထိင်ုသဟူလုည်းေကာင်း၊ ၎င်း၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 
ကတ်တွင် အမှတ်(၅၀၇)၊ ေအာင်ေဇယျ (၁၄)လမ်း၊ ဗညားဒလရပ်ကွက်၊ 
ဒလမိနယ်တွင်   ေနထိုင်သူြဖစ်ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားရှိခဲ့ပါသည်။ 
ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့ဇ်နီး ေဒ အြိဖတို အေနြဖင့ ်ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်အမ သည်ှင့် လာေရာက်ေတွဆံုေငွေကးရှင်းလင်း 
ိုင်ရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့် 
အည ီအေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးမန်းမင်းမူးေအာင်ှင့ဇ်နီး ေဒ အြိဖတိုှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မင်းိုင်   ေဒ သက်ဆုရည်ဦးေဇာ်မင်းိုင ်  ေဒ သက်ဆုရည်
LL.B, DL-101 Wipo (Switzerland)  ဥပေဒဘွဲ(LL.B)LL.B, DL-101 Wipo (Switzerland)  ဥပေဒဘွဲ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆)   (စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)(စ်-၁၀၉၁၈/၁၆)   (စ်-၁၂၂၈၃/၁၇)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၁၆၈၉၃၂   ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၄၈၈၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၁၆၈၉၃၂   ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၄၈၈၆

ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ုံး-အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

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

ဘုရား၊ ေကျာင်ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ြမေဒ ခင်ြမင့်ြဖင့်ြဖ
အသက် (အသက် (၆၂) ှစ်၆၂) ှစ်

မွန်ြပည်နယ်၊  ေမာ်လမိင်မိ   (ဦးမျိးြမင့်-

ေဒ ကျင်ပု)တို၏ သမီး၊  ရန်ကုန်မိ  ငါးထပ်ကီး 

ေြမာက်ရပ်ကွက် တိက်ု၂၊ အခန်း ၉ ေရ ဂုတံိင်ုအမ်ိရာဝင်း 

ေန ဗိလ်ုမှးကီးခင်ေမာင်သန်း(ငမ်ိး)၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဇနီး၊ မဆုြမတ်ြဖှင်းဦး၊  မဖူးပွင့်ြဖှင်းသန်းတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင်မိခင်၊ ဦးသိန်းမင်း-မေအး 

သဇူာ၊ ဦးေအာင်မျိး၊ ဦးေအာင်ြမင့်ဝင်းတုိ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာအစ်မြဖစ်သူ ေဒ ခင်ြမင့်ြဖသည် ၈-၇-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန) နနံက် ၉:၃၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၁၀-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ ေရေဝးသသုာန် 

သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝး 

မှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား သိေစအပ်ပါသည်။

                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေဌးေဝ(ခ)ဦးဘိုသန်း
ကုန်သွယ်လယ်ယာ(ငိမ်း)

အသက်(၈၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဩဘာလမ်း၊ အမှတ် 

၁၀၄ေန ေဒ ညိညိဝင်း ၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ေအးေအး မိုး(ဒ-ု န်မှး၊ ကညန၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ 

ဦးေအာင်သူမိုး၊(ဦးေအာင်သွင်)-ေဒ နီလာမိုး၊ ေဒ ြဖြပာမိုး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏသီရ ိ

မိနယ်၊ ရာမရပ်၊ လမ်း ပျ်းမနား၊  ေတာင်ေကျာင်းစုေန ဦးဘိုဘိုေမာင်-ေဒ သူဇာမိုး 

တို၏ဖခင်၊ ေမာင်ထူးအံ့ေဝ၊ မေရှးဝတီဘိုဘို၊ မေွးဝတီဘိုဘိုတို၏ အဘိုးသည် ၇-၇-

၂၀၂၂ရက ်(ကာသပေတးေန )ည ၈နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ ်(ခုတင်-၁၀၀၀)ေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၇-၂၀၂၂ရက်တွင် ေနြပည်ေတာ် (ခတုင်-၁၀၀၀)ေဆးုံကီးမှ 

ေနြပည်ေတာ်ေကွကီး သသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေတာေတာင်ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏ေတာေတာင်ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏



ဇူလိုင်   ၉၊   ၂၀၂၂

ဦးလှမိုးေကျာ်ဦးလှမိုးေကျာ်
အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်

ရန ်ကုန ် မိ ၊ လ  င်သာယာမိနယ် ၊ FMI ဥယျာ ် မိေတာ် ၊ 

အမှတ်(O-11)၊ သစ်ခွလမ်းေန (ဦးေကျာ်လွင)်- ေဒ ကည်ကည်ေဆွတုိ၏ 

သားကီး၊ ဦးဘချစ်-ေဒ ဥမ ာလွင်တို၏ေမာင်၊ (ဦးထင်ေအာင်ေကျာ်)-ေဒ ခင် 

ဥမ ာစိုး၊ နန်းြမတ်သ ာလွင်တို၏အစ်ကိသုည် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 

ညေန ၄:၁၀ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ု၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန) နနံက် ၁၁ နာရတွီင် 

အထက်ပါ ေနအိမ်မှ ထိန်ပင်သုသာန်ခန်းမ(၁)သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၁-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

နံနက် ၇ နာရီတွင် ေရာက်ရာဘုံဘဝ၌ ချမ်းသာသုခရရှိေစြခင်းအကျိးငှာ 

ဘုရားအမှးရှိေသာ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တိုအား ဆွမ်းခဲဖွယ်စသည့် 

လှဖွယ်ဝတ အစုစုတိုြဖင့် ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး အမ ေပးေဝလိုပါသြဖင့ ်

အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
မုဟမ ဒ်အီဆာ (ခ) ဦးသိန်းဝင်းမုဟမ ဒ်အီဆာ (ခ) ဦးသိန်းဝင်း
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

ဒု-ဥက   ၊ ကုရ်အာန်အသိပညာြပန်ပွားေရးအဖွဲဒု-ဥက   ၊ ကုရ်အာန်အသိပညာြပန်ပွားေရးအဖွဲ
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ ဘိုင်သုလ်မာလ်ေကာ်မတီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ ဘိုင်သုလ်မာလ်ေကာ်မတီ
ဆုေတာင်းြပည့် အစ လာမ် ဝတ်ေကျာင်းေတာ်ဆုေတာင်းြပည့ ်အစ လာမ် ဝတ်ေကျာင်းေတာ်

အသက်(၅၄)ှစ်အသက်(၅၄)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်၊ eာဏလမ်း၊ (ပခဲူးလမ်း)၊ 

အမှတ်(၂) ေန ေဒ ေအးေအးေမာ်၏ခင်ပွန်း မုဟမ ဒ်အီဆာ(ခ) ဦးသိန်းဝင်း 
သည် ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )တွင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူ 

သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

ကွယ်လွန်သူ မုဟာမ ဒ်အီဆာ(ခ)ဦးသိန်းဝင်း အလ ာဟ်အရှင်ြမတ ်
ှစ်သက်သေဘာတူညီမ ြဖင့် ဂျ သ်အမတသုခဘုံသို ဝင်ေရာက်စံြမန်းခွင့် 
ရရှိပါေစေကာင်း ဆုမွန်ဒုအာြပပါသည်။

ဘိုင်သုလ်မာလ်ေကာ်မတီဘိုင်သုလ်မာလ်ေကာ်မတီ
ကုရ်အာန်အသိပညာြပန်ပွားေရးအဖွဲကုရ်အာန်အသိပညာြပန်ပွားေရးအဖွဲ

ဆုေတာင်းြပည့်အစ လာမ်ဝတ်ေကျာင်းေတာ်ဆုေတာင်းြပည့်အစ လာမ်ဝတ်ေကျာင်းေတာ်

မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသက်တင်ဦးသက်တင်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
 န်ကားေရးမှး(မိြပ) ဦးေကျာ်ေဇယျလံင်း၏ ဖခင်ကီး ဦးသက်တင် 
အသက်(၉၂)ှစ်သည် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတး ေန) နံနက် ၃:၄၀ 
နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့် န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းမိသားစုများဝန်ထမ်းမိသားစုများ

မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသက်တင်ဦးသက်တင်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

 န်ကားေရးမှး(မိြပ) ဦးေကျာ်ေဇယျလံင်းှင့ ်ေဒ ဝင့သ်ဇင်တို၏ 

ဖခင်ကီး  ဦးသက်တင်  အသက်(၉၂)ှစ်သည်   ၇-၇-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန) နနံက် ၃:၄၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

(ဦးသီဟ)-အန်တီမိုး၊ ဦးထွန်းထွန်း-အန်တီပွင့်(ဦးသီဟ)-အန်တီမိုး၊ ဦးထွန်းထွန်း-အန်တီပွင့်

ဦးေဇာ်မိုး-အန်တီဆင့်၊ ကိုသားကီး-မဖိးဦးေဇာ်မိုး-အန်တီဆင့်၊ ကိုသားကီး-မဖိး

ေဒါက်တာဦးေကျာ် (မိုးကုတ်)ေဒါက်တာဦးေကျာ ်(မိုးကုတ်)
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

မိုးကုတ်မိ၊ ေဈးေဟာင်းရပ်ေန (ဦးရီ-ေဒ ရီလွမ့်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ သမ်ိြဖလမ်း ၊ အမှတ်(၉၅/၉၇)၊ ေြမညထီပ်ေန ေဒါက်တာ 

ေဒ ကည်ကည်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာဦးေအာင်ေကျာ်ွန်-

ေဒ သ ာထွန်းတုိ၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်မင်းသန်ေကျာ်၊ မထက်အိ ေကျာ် 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ေဒါက်တာဦးေကျာ်သည ်၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) 

မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ုပ်ကလာပ်ကိ ုယင်းေနတွင်ပင ်ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၆ နာရီမှ 

၁၀ နာရထီ ိအထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက် 

ပါရန် ရပ်နီးရပ်ေဝးရိှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။]                                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေသာင်းေဌးဦးေသာင်းေဌး
(လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ ေရနံထွက်ပစ ည်း(လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ ေရနံထွက်ပစ ည်း

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)

အသက် (၆၁)ှစ်အသက် (၆၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ သစ ာလမ်း၊  ခင်းသာအိမ်ရာ (F1-102)

ေန (ဦးချစ်ဦး-ေဒ သန်းရင်)တို၏သား၊ ေဒ  ေအးေအးမ၏ူ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ကိုမင်းမင်း-မသိဂ   လင်း၊ ကိုေအာင်ေအာင်၊ မဖိးဖိးတို၏ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ 

မစမ်ိးလဲဝ့တ်ရည်၏ ချစ်လှစွာေသာဘုိးဘုိးသည် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 

ည ၉ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ကိ ု၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရတွီင်  ကျစီသုသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ 

နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၇-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ  ြမင့်ြမတ်ေသာဘု ံ

ဌာနသို ေရာက်ပါေစြခင်းအကျိးငှာ ဘုရားအမှးရှိေသာ ပင့်သံဃာေတာ်အရှင ်

သူြမတ်တိုအား ဆွမ်းအစရှိေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုြဖင့် ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

အမ ေပးေဝမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား 

ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သိန်းရီ (ထားဝယ်)ေဒ သိန်းရီ (ထားဝယ်)
အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် 
(၅၅)ေန (ဦးစစ်လစ်-ေဒ ြမေမ)တို၏သမီးေထွး၊ (ဦးစုကီး)၊ (ေဒ ကင်ေက )၊ 
(ဦးကည်ဟန-်ေဒ ကျင်ပို)၊ (ဦးကင်းစိုင-်ေဒ ခင်ကည)်၊ (ဦးဘွန်စွမ်-ေဒ ခင်ြမ)၊ 
ဦးရန်ရှင်း-ေဒ ဂင်စိန်၊ (ဦးရန်လင်း)-ေဒ ချိချိယု၊ (ဦးဟုိဝါ-ေဒ ခင်ပုိ)၊ ဦးရန်ရိှန်-
(ေဒ ေသာင်းွန် )- ေဒ ကင်ေမွ၊ ဦးတိတ်ရန်-(ေဒ ခင်နီ)တို၏ညီမသည ်၈-၇-
၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် ၃:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်
၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်ရထာလမ်းမ၊ အမှတ်(၁/၇)၊ ၆-လ ာ (D)ဟု အေနာ်ရထာလမ်းမ၊ အမှတ်(၁/၇)၊ ၆-လ ာ (D)ဟု 

ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆုိပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေနလင်းေအာင် 

[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၁၇၃၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏   တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လုိသူများ ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား

အြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန််ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   အပီးအြပတ်   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

Tel: 294766    HP: 09-501 7044Tel: 294766    HP: 09-501 7044

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

ဦးဝင်းေအာင် (စိန်ေပါလ်ေကျာင်းသားေဟာင်း)ဦးဝင်းေအာင ်(စိန်ေပါလ်ေကျာင်းသားေဟာင်း)
သမဝါယမအမ ေဆာင်သမဝါယမအမ ေဆာင်

အသက် (၇၁)ှစ်အသက် (၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၂၆)ေန (ဦးေကျာ်စန်ိ-ေဒ အမာ)တို၏ဒတုယိေြမာက်သား၊ ဦးသန်ိးေအာင် 

(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)-(ေဒ တင်တင်ွယ်)၊ (ဦးြမင့်ေအာင-်ေဒ ေအးေအးမွန်)၊ 

ဦးတင့်ေအာင်(စာတိုက်-ငိမ်း)-ေဒ ခင်ေဌးေဌး၊ ဦးလှေအာင် (S.S.S Co., Ltd)- 

ေဒ ေမသက်ဦး၊ ဦးခင်ေအာင်(လ/ထ မန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ MPA)-ေဒ သန်းသန်းလွင် 

(သ/မ-ငိမ်း)တို၏ ညီ/အစ်ကို၊ ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၏ဦးေလး၊ ကိုေကျာ်စွာဝင်း၊ 

မေကသီဝင်းတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး သုံးေယာက်တို၏အဘိုး၊ 

ေဒ တင်တင်စ၏ီခင်ပွန်း ဦးဝင်းေအာင်သည် ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ 

ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 

ကျစီသုုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟမ်ည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ 

နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၁၄-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 

နံနက်တွင် အမှတ်(၁၆၄)၊ သီတာလမ်း၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ သာေကတ မိနယ်ေနအိမ်သို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာစတ်ိထားြဖင့ ်

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးြမင့်ရှိန်ဦးစိုးြမင့်ရှိန်
မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှး(ငိမ်း)မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှး(ငိမ်း)

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
မင်းဘူးမိ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကံကီးရပ်ေန (ဦးဟုတ်ရှိန်-ေဒ တင်အိ)တို၏သား၊ 

မေကွးမိ၊  အမှတ်(၃၀)၊  ေဈးလမ်း၊  ေဈးရပ်ေန  (ဦးဟုတ်မိင်-ေဒ စန်း)တို၏ 

သားသမက်၊ [ေဒ ခင်မိင်(ကမုြုဒာသက  န်းတိက်ု)]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ သန်လျင် 

မိေန (ဦးထင်ေကျာ်-ေဒ ြမစန်း)တို၏ေမာင်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးစိုးဝင်းရှိန်-ေဒ ခင် 

စန်းွဲ၊ ဦးဝင်းကိုရှိန်၊ ဦးဝင်းြမင့်ရှိန်တို၏ အစ်ကိုကီး၊ (ြဖေွေအာင်စိုး)၊ ေွစ ာစိုး၊ 

စိုးေရ စင်တုိ၏ေမွးသဖခင်၊ ေမဖုန်းသီတာရိှန်၏အဘုိးသည် ၇-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 

နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို  ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၈-၇-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန ) ညေန ၅ နာရီတွင်  မေကွးသုသာန်သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးေအာင်ြမင့် ဦးေအာင်ြမင့ ်(ေရ မိေတာ်ချစ်တီးစားေတာ်ဆက်)(ေရ မိေတာ်ချစ်တီးစားေတာ်ဆက)်

အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန ေဒ အန်ေထာ်နီမ၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မြပည့သ်င်ဇာထက်၊ မေမသေူကျာ် 

တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီးသည် ၈-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) 

နနံက် ၁၀:၂၈ နာရတွီင် ခရစ်ေတာ်၌အပ်ိေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်

၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် စိန်အန်ေထာ်နီ 

ဘရုားေကျာင်း၌ မစ ားပေူဇာ်ပီး ေရေဝးခရစ်ယာန်သသုာန်၌ 

ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား  အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးခင်ေမာင်ေငွဦးခင်ေမာင်ေငွ
ဘူမိေဗဒပညာရှင်(ငိမ်း)ဘူမိေဗဒပညာရှင(်ငိမ်း)

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
 အမှတ်(၂၄၄/၁)၊ ဖိုးေခါင်လမ်း၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ေဒ ြမြမေအး၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးသန်စင်ထူး-ေဒ ယ်ေမပိုး  (Max   Myanmar 
Holding Co.,Ltd)တို၏ဖခင်   ဦးခင်ေမာင်ေငွ 
(ဘူမိေဗဒပညာရှင်-ငိမ်း) အသက်(၈၄)ှစ်သည် 
၅-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန )  နံနက် ၇:၁၅ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် 
အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Myanmar Holding Co.,Ltd မိသားစုMax Myanmar Holding Co.,Ltd မိသားစု

အြမန်ဆက်သွယ်ပါအြမန်ဆက်သွယ်ပါ

ယာ်တိုက်မ ေကာင့ ်

ေသဆံုးသွားေသာ     ပံုပါ 

အမျိးသားအား သရိှိပါက    

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၄၇၆၈၅၉ / 

၀၉- ၂၆၄၈၅၁၁၃၈ သို 

ဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

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

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

ကမ ာ့အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖိုကမ ာ့အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စိုဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို



စာမျက်ှာ ၂၁

ဇူလိုင်    ၉၊   ၂၀၂၂

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား 

ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၈

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်အချိေသာ  တိင်ုးရင်းသား လက်နက် 

ကိင်ုအဖဲွများအတွင်း ေရာက်ရိှေနသည့ ်CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား  နယ်စပ်ကိဆုိေရး 

စခန်းအသီးသီးှင့် နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်း 

အသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သူများကုိ  သတ်မှတ် 

စညး်ကမး်ချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမး်စွာ 

ေနထိုင်ိုင်ေရး  အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ            စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်းေရး 

ရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၈

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ှင့်   လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး  (LDU) 

အေထေွထအွတွင်းေရးမှးဦးေဆာင်ေသာ  ကိယ်ုစား 

လှယ်အဖဲွတို ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ ်

ေရးှင့်       ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။                                                                                                                         

 စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU) 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ 

ှင့်   လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU) 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး       ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်က  ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ထံသို   ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း 

Mr. Shinzo Abe  ေသဆုံးမ ှင့ပ်တ်သက်၍  ဝမ်းနည်းေကာင်းသဝဏ်လ ာ 

ေပးပိုထားပါသည်။ အဆိုပါသဝဏ်လ ာ အြပည့်အစုံမှာ-

အေဆွေတာ် 

ဂျပန်ိုင်ငံ  ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း  Mr. Shinzo Abe သည် ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်တွင် နာရာမိ၌ ေသနတ်သမားတစ်ဦး၏ 

လုပ် ကံပစ်ခတ်မ ေကာင့် ကွယ်လွန်သွားသည့်သတင်းကို  အံ့ဩ 

တန်ုလ ပ်စွာကားသိရသည့်အတွက် မိမိအေနြဖင့် လွန်စွာစိတ်မေကာင်း 

ြဖစ်မိပါသည်။ ယင်းဆင်ြခင်တုံကင်းမဲ့ပီး သူရဲေဘာေကာင်သည့ ်

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကုိ မိမိတိုအေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာ တ်ချပါသည်။

စာမျက်ှာ ၉ သို ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ထံသို 

ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း Mr. Shinzo Abe ေသဆုံးမ ှင့်ပတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းေကာင်းသဝဏ်လ ာေပးပို

ေလ့လာစရာအဂ  လိပ်စာ

ဆားဖျက်ေလတယ်

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သန်ိး၏ ဝတ တို

အာဆယီအံမျိးသမီးပိင်ပဲွ ြမန်မာှင့် ကေမ ာဒီးယား 

ယေနကစားမည်

စာမျက်ှာ ၁၈၊ ၁၉

စာမျက်ှာ ၂၀




