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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀ စာမျက်ှာ » ၁၃

ဖတ်
စရာ

ယေန တစ်ခုတည်းေသာကမ  ာ၊ 

တစ်ခုတည်းေသာကျန်းမာေရး

ဗုဒ အေကာင်း

သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း

ယခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင် ကမ  ာလ့ူဦးေရ 

ရှစ်ဘီလီယံရှိလာမည်ဟု ကုလသမဂ ခန်မှန်းထား

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

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

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့လူဦးေရေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ယခင်ဆယ်စုှစ်များက ကေလးေမွး န်း ြမင့်မားခဲ့ြခင်း၏ အကျိးဆက်အြဖစ် လက်ရှိအချနိ်တွင် 
အလုပ်လုပ်ိုင်သည့်လူငယ်လူရယ်အင်အား များြပားေနြခင်းေကာင့် လူဦးေရဆုလာဘ်ရရှိေနချနိ်ြဖစ်

မိမိတိုိုင်ငံအတွက ်လူဦးေရဆုလာဘ်ရရှိချနိ်သည ်၂၀၆၀ ြပည့်ှစ် ဝန်းကျင်အထိသာ ရရှိိုင်မည်ဟ ုခန်မှန်းထားြခင်းေကာင့ ်
ေရတို/ ေရရှည ်စီမံကိန်းများတွင ်မှန်ကန်သည့်  မူဝါဒများ၊ အစီအစ်များကို ကိတင်ေြမာ်ေတွး စီမံေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၁
၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့လူဦးေရေန အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကုိ ယေန  

နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ   ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိဌုာန-၂ ၌ ကျင်းပရာ ဗဟိသုန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင် 
နာယက  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက       ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း တက်ေရာက ်အမှာစကား 
ေြပာကားသည်။ 

တက်ေရာက်
အခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ခုံုံး 

ဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   ၊  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစ်ချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ အခမ်းအနားကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီဝင်များ၊ 
ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ NGO များ၊  သံတမန်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



       

ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ်(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

“သေ  ေတာထွက် ဓမ စက် တန်ခိုးြပာဋဟိာ” ဟေူသာ ြမတ်ဗဒု ၏ ထူးြမတ် 

ေသာ ြဖစ်စ်ေလးမျိး  ဤဝါဆိုလြပည့်ေနတွင်  ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ ထိုေကာင့ ်

ဝါဆိုလြပည့်ေနသည ်ထူးြမတ်သည့ ်ေနထူးေနြမတ ်ေနတစ်ေနြဖစ်ေပသည်။ 

ဤေနဤရက်တွင် ြမတ်စွာဘရုားရှင်အားရည်မှန်း၍၊ ထူးကသဲာလွန် တရားြမတ် 

ကို ရည်စူး၍၊ ပူေဇာ်ထိုက်ေသာ သံဃာေတာ်ကို အေလးအြမတ်ထား၍ ကုသိုလ် 

အြဖာြဖာတိုကိ ုြပလပ်ုကပီး ေဘးဘယာေဝးကွာ ေကာင်းကျိးပွားတိုးကေအာင် 

အားထုတ်သင့်ေပသည်။

ဘရုားအေလာင်းေတာ်သည် ဘဝများစွာ သံသရာအဆက်ဆက်တုိ၌ ထူးက ဲ

သာလွန်သည့် ပါရမီအမျိးမျိးတိုကိ ုြဖည့်ကျင့်ပီးေနာက ်တုသိတာနတ်ြပည်မှာ 

စေုတကာ မဟာသက ရာဇ် ၆၇ ခှုစ် ဝါဆိလုြပည့ ်ကာသပေတးေနတွင် မယ်ေတာ် 

မာယာေဒဝ၏ီ ဝမ်းကာတိက်ု၌ ပဋသိေ တည်ေတာ်မသူည်။ ဘရုားအေလာင်းသည် 

သက်ေတာ် ၂၉ ှစ်အရယ်၌ “သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန်း” ဟူေသာ နိမိတ်ကီး 

ေလးပါးကိ ုြမင်ေတာ်မသူြဖင့ ်မဟာသက ရာဇ် ၉၇ ခှုစ် ဝါဆိလုြပည့ ်တနလ  ာေန၌ 

ေတာထွက်၍ ရဟန်းြပေတာ်မူသည်။ ရဟန်းြဖစ်၍ ဒုက ရစရိယာ ေြခာက်ှစ် 

တိင်ုတိင်ုကျင့ေ်သာအခါ တရားမရိင်ုသည်ကိ ုဆင်ြခင်ေတာ်မူပီး “မဇ မိပဋပိဒါ” 

အလယ်အလတ်လမ်းစ်ြဖင့ ်ကျင့ေ်တာ်မူပီး ဥေုဝလေတာ ေနရ ရာြမစ်ကမ်းပါး 

အနီး မဟာေဗာဓပိင်ရင်း၌ အတမုရိှ သဗ ညတဘရုားအြဖစ်သို ေရာက်ေတာ်မသူည်။ 

ဘရုားြဖစ်ေတာ်မေူသာအခါ ဣသပိတန မဂိဒါဝန်ုေတာ၌ ပ ဝဂ ီငါးဦးတိုအား 

ဓမ စကာတရားဦးကိ ု ေဟာေတာ်မူသည်။  ဘုရားရှင်အား  ခမည်းေတာ်သုေဒ ါ 

ဓနမင်းကီးှင့် ေဆွေတာ်မျိးေတာ်တုိက ကပိလဝတ်ြပည် နိေြဂာဓာံုေကျာင်းေတာ် 

သို ပင့်ေဆာင်ကိဆိုေသာအခါ ငယ်ရယ်ေသာဘုရားရှင်အား ဦးချကန်ေတာ့ရန် 

ဝန်ေလးေနကသည်။ ထိအုခါ ဘရုားရှင်သည် ေရအစု၊ံ မီးအစု ံတန်ခိုးြပာဋဟိာတိုကိ ု

ြပေတာ်မူပီး  သာကီဝင်ေဆွေတာ်မျိးေတာ်တို၏မာနကိ ု  ပယ်ချေတာ်မူသည်။ 

ဝါဆိလုြပည့ေ်နသည် ဗဒု ြမတ်စွာဘရုားရှင် သေ တည်ေသာေန၊ ေတာထွက်ေတာ် 

မူေသာေန၊ ပ ဝဂ ီ ဓမ စကာတရားဦး ေဟာေတာ်မူေသာေန၊ သာကီဝင်မင်းမျိး 

ေဆေွတာ်မျိးေတာ်တိုကိ ုတန်ခိုးြပာဋဟိာ ြပေတာ်မသူည့ ်ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်သည်။ 

ဝါဆိလုြပည့ေ်န၏ အှစ်သာရမှာ တရားအေပါင်းတိုတွင် ထူးကသဲာလွန်ေသာ 

ဓမ စကာတရားဦးြဖစ်သည်။   ဓမ စကာဟေုခ တွင်ေသာ ဓမ စက ပဝတ နသတ်ုေတာ် 

ကို   ြမတ်စွာဘုရားေဟာကားေတာ်မူပီးေနာက ်   အတုမရှိ    သဗ ညဘုရားရှင ်

ြဖစ်ေတာ်မူသည်။ ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ေလာကလူသားေဝေနယျ များသတ ဝါ 

တိုအား သံသရာမှ လွတ်ေြမာက်ရာကျင့်စ်ြဖစ်ေသာ သစ ာေလးပါးြမတ်တရား၊ 

မဂ င်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားတိုကို ေဟာြပေတာ်မူခဲ့သည်။ ေလာကတွင် ဘုရား၊ 

တရား၊ သံဃာတည်းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးသည် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ထိုက်ရာ 

ြဖစ်ပီး ေလာကလူသားများ၏ ေကာင်းကျိးများကို ေဆာင်က်းေပးသည်။ 

ြမတ်စွာဘုရားရှင် ဓမ စကာတရားဦးကုိ မေဟာကားမီက ဘုရားရတနာ၊ တရား 

ရတနာသာ ေပ ထွန်းေသးသည်။  

ဝါဆိုလြပည့် ဓမ စကာတရားဦးေဟာရာ  ဤေနကား  မဟာသက ရာဇ် 

၁၀၃ ခုှစ် ေနလည်းဝင်စ၊ လလည်းထွက်ြပချနိ်ြဖစ်ေသာ ဝါဆိုလြပည့် စေနေန  

ညချမ်းအချနိ်ြဖစ်သည်။ ေနလနက တ်တာရာှင့် ပျားပန်းခပ်မ  တရားနာလာ 

ကေသာ နတ်ြဗဟ ာတို၏ အေရာင်အဝါများ၊ တစ်ေလာကလုံး အခါမဲ့ပွင့်ေသာ 

ပန်းမာန်များေကာင့ ်   ေလာကတစ်ခွင်   ထွန်းလင်းေတာက်ပပီး   ေလာက၌ 

အထူးြခားဆံုးေနတစ်ေနြဖစ်သည်။ လြပည့ေ်ကျာ် ၁ ရက်ေနမှ ေလးရက်တိင်ုတိင်ု 

ဓမ စကာတရားေတာ်အတိုင်း    ကျင့် ကံအားထုတ်ေတာ်မူရာ   ဝပ ၊   ဘဒ ိယ၊ 

မဟာနာမ်၊ အဿဇိေလးဦးတိုသည် တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် တစ်ပါးပီးတစ်ပါး 

ေသာတာပန်တည်ကေလသည်။ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်ေနတွင် အနတ  

လက ဏသုတ န်ကိုေဟာေတာ်မူရာ ပ ဝဂ ီ ငါးပါးစလုံး ရဟ ာြဖစ်ေတာ်မူသည်။ 

ထိုေနမှစ၍ “သံဃရတနာ”ဟူ၍ ေပ ထွန်းလာသည်။

သိုြဖစ်ရာ  ဝါဆိုလြပည့်ေနသည်  ထိုကဲ့သိုေသာ   ထူးကဲမွန်ြမတ်သည့ ်

ဂဏ်ုအဂ   ါများှင့ ်ြပည့စ်ုြံခင်းတွင် သဃံာတည်းဟေူသာဂဏ်ုသည် အထူးြပထိက်ု 

ပါသည်။ ဤအချနိ်အခါသည် ရဟန်းေတာ်တို ဝါဆိုဝါကပ်ေသာ ကာလြဖစ်၍ 

ဝါဆိလု ဝါတွင်းကာလတွင် ဘရုားဂဏ်ုေတာ်၊ တရားဂဏ်ုေတာ်တိုကိ ုအာုြံပကာ 

ဝါဆိုေတာ်မူကေသာ  သံဃာေတာ်တိုအား  ဆည်းကပ်ပူေဇာ်ြခင်းြဖင့ ် သံသရာ 

ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်ေြမာက်ေအာင ်ကိးပမ်းအားထုတ်သင့်ပါေကာင်း။      ။

ထူးြမတ်သည့် ဓမ စကာအခါေတာ်ေန

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၁ - ၇ -၂၀၂၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၅၇.၀   
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၉.၈   
( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၅၀.၅   
( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၁.၆၅

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 
 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၈၇၀.၄  
(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၈၇
( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၁.၂၃၂
( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၇.၈၉
( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၃၀၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁၁

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၁၈၂ ၁,၃၆၅,၀၀၀

MTSH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၂,၈၄၈ ၇,၄၀၅,၅၀၀

MCB ၇,၁၀၀ ၇,၁၀၀ ၀ ၀

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁၅ ၂၆၂,၅၀၀

TMH ၂,၄၅၀ ၂,၄၅၀ ၁၇၆ ၄၃၁,၂၀၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၅၀၀ ၇၀ ၁၈၀,၀၀၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

အသိေပး  းေဆာ်ချက်
၁။ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁၉)ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုမည့ ်
(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  အခမ်းအနားကို ဗဟန်း 
မိနယ်ရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ 
အခမ်းအနားကျင်းပမည့် နံနက် ၀၄:၀၀ နာရီအချနိ ်မှ 
အခမ်းအနားပီးဆုံးသည်အထ ိအေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းအား 
ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်းမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတလီမ်းအား 
ဦးဝိစာရ-ဓမ ေစတီလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတီလမ်း
အားအင်းယားမိင်လမ်းဆံုမှလည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်း 
အား အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းှင့ ်   ဦးဝိစာရလမ်းဆုံမ  ှ
လည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်းအား ဦးေထာင်ဘိုလမ်းှင့ ်
အာဇာနည်လမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊   ဦးဝိစာရလမ်းအား 
ဦးဝစိာရအဝိင်ုးမှ ဦးဝစိာရ-ဓမ ေစတလီမ်းဆုထံလိည်းေကာင်း၊ 
ေရ တိဂုံဘုရားေြမာက်ဘက်မုခ(်ေသွးေဆးကန)်လမ်းတိုအား 
ေခတ ပတ်ိထားမည်ြဖစ်ပီး လမ်းပတ်ိ/ လမ်းလ ဲေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၂။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ်ြပတိုက ်ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ 
အား  ၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ 
အချနိ်မှ ၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဝက  ဘာ 

လမ်းဆု ံမှလည်းေကာင်း၊ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဖိုးစန်ိလမ်းဆုမှံ 
လည်းေကာင်း၊ ဗုိလ်ချပ်ြပတုိက်လမ်းအား ငါးထပ်ကီးဘုရား 
လမ်းှင့ ်ဆုရံာမှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချိလမ်းအားေရ ကက်ယက် 
လမ်းှင့ ်ဆုရံာလမ်းဆုမှံလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချပ်ြပတိက်ုလမ်း 
အား ေစာမဟာလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း ေခတ ပိတ်ထားမည ်
ြဖစ်ပီး လမ်းပိတ်/လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၃။ အလံတင်အခမ်းအနားကျင်းပမည့် အတွင်းဝန်ုံးအား 
၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ အချနိ်မှ 
၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ သိမ်ြဖလမ်းအား ဗိုလ်ချပ်လမ်းဆုံမ ှ
လည်းေကာင်း၊ အေနာ်ရထာလမ်းအား ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းလမ်းဆု ံ
မှလည်းေကာင်း၊ မဟာဗ လလမ်းအား ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆု ံ
မှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်းအား ကန်ုသည်လမ်းဆု ံ
မှလည်းေကာင်း လမ်းပိတ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၄။ သို ြဖစ်ပါ၍   ယာ်ေမာင်းသူြပည်သူများအေနြဖင့  ်
အခမ်းအနားကျင်းပစ် လမ်းပတ်ိလမ်းလ ဲေဆာင်ရက်ေနသည့ ်
အချနိ်များတွင် အြခားသင့်ေလျာ်ေသာလမ်းများမ ှေမာင်းှင ်
သွားလာကပါရန ်ကိတင်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။
                                   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

ေနြပည ် ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၁
မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွား 

လျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးှင့ ် အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရး 
ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်   ပတ်သက်၍ 
ပရိသတ်များ၏   ရင်တွင်းခံစားချက ်
စကားသမံျားအား သဇင်FM၏ “ြပည်သူ 
ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ်မှ     
“ လ  င်သာယာမိနယ်ရိှ ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 
ဘဏ်အား      မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွသည့ ်
ြဖစ်စ်”  ေခါင်းစ်ြဖင့် ဇူလုိင် ၁၃ ရက်    

မွန်းလဲွ  ၁  နာရတွီင်  ထတ်ုလ င့တ်င်ဆက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေနမွန်းလွဲ 
၁ နာရတွီင်   “PDF အမည်ခအံကမ်းဖက် 
သမားများက   ေပါက်မိနယ်  ေဒါင်းသာ 
ေကျးရာ  သာသနာ့ဝံသဘုန်းကီးေကျာင်း  
မှ  ဆရာေတာ်၏လည်ပင်းအား  ဓားြဖင့ ် 
ရက်စက်စွာခုတ်၍  သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် 
ြဖစ်စ်”ှင့်  ပတ်သက်သည့်ေခါင်းစ ်
ြဖင့်  ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာ 
ေကာင့ ် ပါဝင်ေဆွးေွးလိုသူပရိသတ ် 

များအေနြဖင့်  အပတ်စ်ကာသပေတးေန 
နံနက် ၁၀  နာရီမှ  ၁၁  နာရီအတွင်း   
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၈၉၉ဝ၉၉၅၉၅ သို 
အမည်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ၊  အလပ်ုအကိင်ုှင့် 
ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုနး်နံပါတ် 
တိုကိ ု Message  ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  
ပါဝင်လာသည့ ်  ပရိသတ်များ၏ဖုန်းနံပါတ် 
များှင့်  ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များအား  
လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။         သတင်းစ်        

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ ဗဟုိသန်းေခါင်စာရင်းေကာ်မရှင် 

နာယက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

က အမှာစကားေြပာကားရာတွင်  ကမ ာ ့

လူဦးေရသန်း  ၅,၀၀၀     ြပည့်ခဲ့သည့ ်

၁၉၈၇ ခုှစ်  ဇူလိုင် ၁၁ ရက်ကိ ု ကမ ာ့ 

လူဦးေရေနအြဖစ ်        ကုလသမဂ က          

သတ်မှတ်       ေပ ေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊      ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးတွင ်

အေရးတကီးေြဖရှင်းရမည့ ်    လူဦးေရ 

ဆိင်ုရာ ြပဿနာများှင့ ်လသူားအားလုံး

ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်မ ဆိင်ုရာ အစအီစ် 

များကိ ုအာုစံိက်ုမလိာေစရန် ရည်ရယ်၍  

ကမ ာ့လူဦးေရေန   အထိမ်းအမှတ်အခမ်း 

အနားများကို   ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ကြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ် ကလု 

သမဂ အဖဲွဝင် ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်သည်ှင့ ်

အည ီကမ ာလ့ဦူးေရေနအခမ်းအနားများ 

ကိ ု၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်မှ စတင်ကျင်းပခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်၍   ယခုဆိုလ င်    (၃၃)ကိမ်ေြမာက ်

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိသုိကျင်းပြခင်း 

သည် ကုလသမဂ အဖွဲကီး၏  ရည်မှန်း 

ချက်၊  ဦးတည်ချက်ှင့်  လုပ်ငန်းစ်များ 

အေပ     ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်  ကမ ာ့ 

မသိားစုဝင် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံပီပီ အေလးထား 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနမ ကို    ေပ လွင်ေစ 

ေကာင်း။

ကမ ာ့လူဦးေရေနေဆာင်ပုဒ်

ကုလသမဂ အေနြဖင့်   ှစ်စ်ကမ ာ့ 

လူဦးေရေန   ေဆာင်ပုဒ်များကိ ု  ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယခုှစ် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ ့

လူဦးေရေနေဆာင်ပုဒ်မှာ   “A world of 

8 billion: Towards a resilient future 

for all - Harnessing opportunities 

and ensuring rights and choices for 

all”  “လူဦးေရသန်း   ၈၀၀၀  ရှိေသာ 

ကမ ာေြမ- ခံိုင်ရည်ရှိေသာ  အနာဂတ် 

ြဖစ်တည်ဖုိ အားလံုးအတွက် အခွင့်အလမ်း 

များရယူလို ရပိုင်ခွင့်ှင့ ်ေရးချယ်ပိုင်ခွင့ ်

များ ပံ့ပိုးကပါစို”  ဟူ၍  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အဆိပုါေဆာင်ပဒ်ုမှ ေပးလိသုည့ ် အဓကိ 

အချက်မှာ လူဦးေရ သန်း ၈၀၀၀ ခန်  

ရိှေသာကမ ာေြမကီးတွင် ေတွကံရင်ဆိင်ု 

ေနကရသည့် လူဦးေရဆုိင်ရာ   ြပဿနာ 

များကို ကံ့ကံ့ခံရင်ဆိုင်ပီး လိုက်ေလျာ 

ညီေထွတုံြပန်ိုင်သည့်   ခံိုင်ရည်စွမ်း 

ရှိေသာ အနာဂတ်ကို  ပိုင်ဆိုင်ကရန်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ထိသုိုတုံြပန်ိင်ုရန် ရရိှလာသည့ ်

အခွင့်အလမ်းများကိ ုမိမိရရ ဖမ်းဆုပ်ပီး 
အကျိးရှိရှိအသုံးချကရမည်ြဖစ်သကဲ့သို  
လသူားအားလုံး၏  ရပိင်ုခွင့ှ်င့ ် ေရးချယ် 
ပိုင်ခွင့်များကိုလည်း    အေလးထားကရ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ေအာင်ြမင်မ တစ်ရပ်ြဖစ်
ကမ ာေပ တွင်   ကံေတွေနရသည့်  

လဦူးေရဆုိင်ရာ ြပဿနာအချိကုိ မီးေမာင်း 
ထိုးြပလိုေကာင်း၊  ယေန  ကမ ာေပ တွင် 
လဦူးေရ သန်းေပါင်း  ၇,၉၀၀ ေကျာ် ရိှရာမှ 
မကာမီကာလတွင် သန်း ၈၀၀၀ ြပည့်ေတာ ့
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  လူဦးေရ သန်း ၈၀၀၀ 
ြပည့်လာြခင်းသည် ကျန်းမာေရးက    
ဖွံဖိးတုိးတက်လာမ များေကာင့်   လူ  
သက်တမ်းပုိမုိရှည်လာြခင်း၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင် 
မိခင်ေသဆုံးမ ှင့ ်  ကေလးေသဆုံးမ  
ေလျာက့ျလာြခင်း  စသြဖင့ ် ကမ ာေြမကီး 
အတွက်ေရာ  လူသားများအတွက်ပါ 
ေအာင်ြမင်မ တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း။ 

မကာေသးမကီာလက တစ်ကမ ာလုံး 
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် 
ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာများကို တုံြပန ်
ေြဖရှင်းိုင်ရန ်  အချနိ်တိုကာလအတွင်း 
ကာကွယ်ေဆးများ   စံချနိ်တင်ေလာက် 
ေအာင် တထွီင်ထတ်ုလပ်ုလာိင်ုြခင်းသည် 
လည်း ကမ ာလ့သူားများ၏  တထွီင်ဖန်တီး 
ိုင်စွမ်းှင့်  ြပဿနာများကို   ရင်ဆိုင ်
ေြဖရှင်းိုင်စွမ်းကို    ြပသေနေကာင်း၊  

အိမ်တွင်းေအာင်းေနကရသည့ ်  အခက် 
အခဲများအကားကပင ်  လုပ်ငန်းများကိ ု
အဆက်မြပတ်      ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်
ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ     ဆန်းသစ် 
တီထွင်မ များသည်လည်း   အခက်အခဲ 
များကုိ အခွင့်အလမ်းများအြဖစ် ေြပာင်းယ ူ
ိုင်ခဲ့သည့် သာဓကများပင်ြဖစ်ေကာင်း၊    
ထိုသို  တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းမ များသည် 
ိုင်ငံတိုင်းအတွက်၊   လူတိုင်းအတွက ်
တစ်ေြပးညီ  ြဖစ်ေပ ေနြခင်းမဟုတ်ဘဲ 
မညမီ မ များ ရိှေနဆြဲဖစ်သည်ဆိသုည်ကိ ု
ကန်ိးဂဏန်း အချက်အလက်များက ြပဆိ ု
ေနေကာင်း။ 

ြမင့်မားေနဆဲြဖစ်
ထိုြပင် ကမ ာေပ ၌ ကေလးေမွးဖွားစ် 

မိခင်အမျိးသမီးများ  ေသဆုံးကသည့ ်
ြဖစ်စ်များရိှေနဆဲြဖစ်ပီး   ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံ 
အများစုတွင်   ေမွးကင်းစကေလးငယ ်
ေသဆုံး န်းသည်လည်း      ြမင့မ်ားေနဆ ဲ
ြဖစ်ေကာင်း၊  ကျား/မ ေရးရာကွာဟမ များ 
လည်း ေနရာက  အသီးသီးတွင် ရိှေနဆ ဲ
ြဖစ်ပီး ေခတ်မဆီက်သွယ်ေရးနည်းလမ်း 
များ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် တိုးတက်ေနေသာ် 
လည်း    အလှမ်းကွာေဝးေနသူများစွာ 
ရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း။

ကမ ာလ့ဦူးေရသည်  အရိှန်အဟန်ုြဖင့် 
တိုးပွားေနေသာ်လည်း  ိုင်ငံတိုင်းတွင ်
တစ်သမတ်တည်း   ညီညီမ မ    တိုးပွား 

ေနြခင်းမဟုတ်သည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊  
ကမ ာ့လူဦးေရသည်   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မ ှ
၂၀၂၅ အထ ိှစ်စ်ပျမ်းမ  ၁ ရာခိင်ု န်းြဖင့် 
တိုးပွားေနေသာ်လည်း ဖံွဖိးပီးိင်ုငမံျား 
ှင့် ဖံွဖိးမ နည်းသည့်ုိင်ငံများတွင် လူဦးေရ 
တိုးပွား န်း   တူညီမ မရှိသည်ကိ ု ေတွရ 
ေကာင်း၊ တတ်ုိင်ုငှံင့ ်အိ ိယိင်ုငအံပါ 
အဝင် အာရှိုင်ငံအများစုတွင ် လူဦးေရ 
တိုး န်း ၁ ရာခိင်ု န်းေအာက်ေရာက်ရိှေန
ပီး အာဖရကိိင်ုင ံအများစတွုင်   လဦူးေရ 
တိုး န်း ၂ ရာခိင်ု န်းမှ အချိိင်ုငမံျားတွင် 
၃ ရာခိင်ု န်းှင့အ်ထက်  တိုးပွားေနေသး 
သည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊   လဦူးေရတိုး န်း 
ကွာဟမ ှင့်အတူ  ိုင်ငံများ၏  ပျမ်းမ  
သက်တမ်းှင့ ် ကေလးေမွးဖွား န်းများ 
အလွန်အမင်း ကွာဟေနသည်ကိ ုေတွြမင် 
ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   သာတူညီမ မ  
မရိှြခင်းှင့အ်တ ူစုိးရိမ်စရာ စန်ိေခ မ များ 
တည်ရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း။

ကိးစားုန်းကန်ေနက
ဖွံဖိးတိးုတက်သည့်ိုင်ငံများတွင ်

ေမွးဖွား န်းနိမ့်ကျမ ှင့်အတူ လုပ်သား 
အင်အားရှားပါးလာပီး  သက်ကီးရယ်အုိ
များြပားလာသည့်အတွက ်   စိုးရိမ်ဖွယ ်
ြဖစ်ေနသကဲ့သို ဖွံဖိးမ နိမ့်ကျသည့်ိုင်ငံ
များ၌လည်း လျင်လျင်ြမန်ြမန် တိုးပွားလာ 
ေသာ  လူဦးေရ၏   လိုအပ်ချက်များကိ ု
ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန ်    အြပင်းအထန် 
ကိးစားုန်းကန်ေနကေကာင်း။ 

စားနပ်ရကိ ာမြပည့်စုြံခင်း၊ ေရရှားပါး 
ြပတ်လပ်ြခင်းှင့ ် ရာသဦတေုဖာက်ြပန်မ  
များေကာင့်ြဖစ်ေပ လာသည့်     ေဘး 
အ ရာယ်ဆိုးများကို ခံစားေနကရသည့် 
လူဦးေရသည်လည်း  မည်သည့်အချန်ိက 
ှင့မ်  မတေူအာင် တိုးပွားလာေနေကာင်း၊ 
အထူးသြဖင့် ကမ ာတွင် လက်ရှိကံေတွ 
ေနရသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးဆိုး 
ှင့်    ေနာက်ဆက်တွဲ    ြပဿနာများ၏ 
ိက်ုခတ်မ ဒဏ်ကိလုည်း    ကမ ာလ့ဦူးေရ 
အများစု ခံစားေနကရေကာင်း။

လဦူးေရ လျင်ြမန်စွာတုိးပွားလာြခင်း 
ေကာင့ ်ဝင်ေငနွည်းပါးေသာ  ိင်ုငမံျားှင့ ်
အလယ်အလတ်ေအာက်သာ   ဝင်ေငွရရှိ 
ကသည့ ်ိုင်ငံများတွင ်ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ၊ 
ငတ်မွတ်မ ှင့ ် အာဟာရချိတဲမ့  ပေပျာက် 
ေရးလုပ်ငန်းများ၊   လူတိုင်းလက်လှမ်း 

မီေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့ ်ေရှာက်မ ၊ 
ပညာေရးှင့ ်အြခားမရိှမြဖစ်ဝန်ေဆာင်မ  
များစသည့် ုိင်င့ံဘ  ာေငွြဖင့် ေဆာင်ရက် 
ေနရေသာ    စီမံကိန်းများကုိ    အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်အခက် 
အခမဲျားစွာ ရင်ဆိင်ုေတွကံေနကရြခင်း 
သည်လည်း လဦူးေရတိုးပွားမ  န်းြမင့မ်ား 
လာြခင်းအေပ   ကုလသမဂ က  ချမှတ် 
ထားသည့်   ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 
ဟန်ချက်ညသီည့ ်ဖံွဖိးမ ပန်းတုိင်များသုိ 
အေရာက်လှမ်းိုင်ေရး   အခက်အခဲှင့် 
အဟန်အတားများထမှဲ တစ်ခြုဖစ်သည်ကိ ု
ေတွရေကာင်း။ 

မီးေမာင်းထိုးြပေန
လဦူးေရ လျင်ြမန်စွာတုိးပွားလာြခင်း 

သည် အမျိးသမီးများကိယ်ုဝန်ေဆာင်စ် 
ှင့ ်    ကေလးေမွးဖွားစ်ေတွ ကံရ       
သည့ ်ကျန်းမာေရးြပဿနာများရိှေနြခင်း၊ 
မိသားစုစီမံကိန်း       အားနည်းြခင်း၊ 
သားဆက်ြခားှင့်  မျိးဆက်ပွားကျန်းမာ 
ေရးဝန်ေဆာင်မ များ  လိုအပ်ေနြခင်း၊ 
ကျား/မတန်းတူညီမ မ     မရှိြခင်းတိုကိ ု
မီးေမာင်းထိုးြပေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
ကမ ာေပ ရိှ ဆင်းရသဲည့်ိင်ုငအံများစတွုင် 
ေနထိုင်ကသည့်   လူဦးေရသန်းေပါင်း 
များစွာသည်  မျိးဆက်ပွားပညာရပ်များကိ ု
သိေစြခင်းငှာ   သတင်းအချက်အလက ်
ရရှိမ ှင့်  လိုအပ်သည့်ဝန်ေဆာင်မ များ 
ရရိှမ အားနည်းေနေကာင်း ကလုသမဂ က 
သုံးသပ်ထားသည်ကိ ု  ေလ့လာေတွရှိရ 
ေကာင်း။ 

တစ်ချနိ်က  ေမွး န်းြမင့်မားခဲ့သည့ ်
ကမ ာ့ုိင်ငံများတွင် အလုပ်လုပ်ုိင်သည့်  
လူဦးေရများြပားေနပီး    မှီခိုသူအေရ 
အတွက် ေလျာ့ကျလာြခင်းေကာင့် လူဦးေရ 
ဆုလာဘ် (Demographic Dividend) 
ရရိှေနသည့ ်ုိင်ငံများရိှသက့ဲသုိ တစ်ဖက် 
တွင် လူဦးေရတိုးပွားမ   နည်းလွန်းသည့် 
အတွက် သက်ကီးရယ်အိလုဦူးေရများြပား 
လာပီး လုပ်သားအင်အား ရှားပါးလာသည့ ်
ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ေနကရသည့ ်
ိင်ုငမံျားလည်းရိှေနေကာင်း၊  လဦူးေရှင့် 
ပတ်သက်၍ ကမ ာ့ိုင်ငံများသည် မတူ 
ကဲွြပားေသာြပဿနာအမျိးမျိးကိ ုရင်ဆိင်ု 
ေနကရေကာင်း။
ပန်းတိုင်များသို အေရာက်လှမ်းိုင်ရန်

ထိုေကာင့်  ကုလသမဂ အဖွဲဝင ်
ိုင်ငံများသည ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 
ဟန်ချက်ညသီည့ ် ဖံွဖိးမ ပန်းတိင်ုများသို 
အေရာက်လှမ်းိုင်ရန်   ကမ ာတစ်ဝန်း 
ရင်ဆုိင်ေတွကံေနရသည့် စိန်ေခ မ များ 
ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာတွင ်    တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်ကိမု  ချန်လှပ်မထားဘ ဲအတ ူ
တကွ   ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ ် 
ေဆာင်ရက်ေနကြခင်း     ြဖစ်ေကာင်း၊  
အဆိုပါပန်းတိုင်များထဲမှ   လူဦးေရှင့ ်
ဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့်  ဆက် ယ်ေနသည့်  
ပန်းတိုင်များသို အေရာက်လှမ်းိုင်ရန ်
၂၀၁၉ ခှုစ် ိဝုင်ဘာလက ကင်ညာိင်ုင ံ
ုိင်ုိဘီမိ၌ ကျင်းပခ့ဲသည့်(၂၅)ှစ်ေြမာက် 
လူဦးေရှင့် ဖွံဖိးမ ဆိုင်ရာ အြပည်ြပည ်
ဆိုင်ရာညီလာခံမ ှ  အဓိကေဆာင်ရက်ရ 
မည့်   က  များအြဖစ ်   မျိးဆက်ပွား 
ကျန်းမာေရး၊     အမျိးသမီးများ၏ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးှင့ ်ကျား/မ 
တန်းတူညီမ မ ရရှိေရးတိုကိ ုသတ်မှတ်ခဲ့ 
ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၄ သို 

 ကမ ာ့လူဦးေရသည်  အရိှန်အဟုန်ြဖင့်  တိုးပွားေနေသာ်လည်း  ိုင်ငံတိုင်းတွင် တစ်သမတ်တည်း 

ညီညီမ မ  တိုးပွားေနြခင်းမဟုတ်သည်ကို ေတွရ

 ကမ ာလ့ဦူးေရသည် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်မှ ၂၀၂၅ အထိ ှစ်စ်ပျမ်းမ  ၁ ရာခိင်ု န်းြဖင့ ်တိုးပွားေနေသာ်လည်း 

ဖံွဖိးပီးိင်ုငမံျားှင့ ်ဖံွဖိးမ နည်းသည့်ိင်ုငမံျားတွင် လဦူးေရတိုးပွား န်း တညူမီ မရိှသည်ကိ ု ေတွရ

 တတ်ုိင်ုငှံင့ ်အိ ိယိင်ုငအံပါအဝင် အာရှိင်ုငအံများစတွုင် လဦူးေရတိုး န်း ၁ ရာခိင်ု န်းေအာက် 

ေရာက်ရှိေနပီး အာဖရိကိုင်ငံအများစုတွင်  လူဦးေရတိုး န်း ၂ ရာခိုင် န်းမှ အချိိုင်ငံများတွင် 

၃ ရာခိုင် န်းှင့်အထက် တိုးပွားေနေသးသည်ကို ေတွရ

 လဦူးေရတုိး န်းကွာဟမ ှင့်အတူ ုိင်ငံများ၏ ပျမ်းမ သက်တမ်းှင့် ကေလးေမွးဖွား န်းများ အလွန်အမင်း 

ကွာဟေနသည်ကိ ုေတွြမင်ကရမည်၊ သာတညူမီ မ မရိှြခင်းှင့အ်တူ စိုးရမ်ိစရာစန်ိေခ မ များ တည်ရိှ 

ေနဆဲြဖစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ 
လူဦးေရေန  အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းငယ်များကိ ုလှည့်လည်ကည့် စ်။



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ
ြမန်မာိုင်ငံ၏လူဦးေရေြပာင်းလဲမ  

ြဖစ်စ်ှင့် (၂၅)ှစ်ေြမာက ်  လူဦးေရှင့် 
ဖွံဖိးမ ဆိုင်ရာ      အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ညီလာခံက ချမှတ်ခ့ဲသည့် သေဘာတူည ီ
ချက်များှင့်ပတ်သက်၍     ြဖစ်ေပ  
တိုးတက်မ များကိုလည်း   အနည်းငယ် 
ရှင်းလင်းေြပာကားလိုေကာင်း။

လက်ရိှြမန်မာုိင်ငတွံင်လူဦးေရ  ၅၅ 
သန်းေကျာ်ရှိပီး  အမျိးသမီးဦးေရသည ်
အမျိးသားဦးေရထက်  ှစ်သန်းေကျာ် 
ပိမုျားသည်ကိေုတွရေကာင်း၊   အမျိးသမီး 
တစ်ဦးသည်   ေယဘယုျအားြဖင့ ် ကေလး 
ှစ်ေယာက် န်းခန်သာ  ေမွးဖွားေနြခင်း 
ြဖစ်၍  ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကေလးေမွး န်းသည် 
မိဘှစ်ပါးကို ြပန်လည်အစားထိုးသည့ ်
Replacement level fertility  သို 
ေရာက်ရှိေနပီဟ ုဆိုိုင်ေကာင်း။ 

လူဦးေရဆုလာဘ်ရရှိေန
ယခင်ဆယ်စုှစ်များက   ကေလး 

ေမွး န်းြမင့်မားခဲ့ြခင်း၏   အကျိးဆက် 
အြဖစ် လက်ရိှအချန်ိတွင် အလုပ်လုပ်ုိင် 
သည့်လူငယ်လူရယ်အင်အား  များြပား 
ေနြခင်းေကာင့ ် လဦူးေရဆလုာဘ်ရရိှေန
ချနိ်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် ိုင်ငံေတာ် 
ဖွံဖိးတုိးတက်မ စီမံကိန်းများတွင် လူငယ် 
များ၏အင်အားကိ ု    ထိထိမိမိအသုံးချ 
ုိင်ရန်၊ နယ်ေြမေဒသအလုိက် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် စီမံကိန်း 
လုပ်ငန်းများတွင ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်သ ူ
လူဦးေရကို   ထည့်သွင်းစ်းစားရန်ှင့ ်
၎င်းတို၏  ပညာအရည်အချင်းှင့က်ိက်ုည ီ
မည့်    အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးေပးရန်လိုအပ်ေကာင်း   သိရှိ        
နားလည်သည်ှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်    စီမံ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံအတွက်      လူဦးေရ 
ဆုလာဘ်ရရှိချနိ်သည်  ၂၀၆၀ ြပည့်ှစ ်
ဝန်းကျင် အထသိာရရိှိင်ုမည်ဟ ု ခန်မှန်း 
ထားြခင်းေကာင့ ်ေရတိ/ု ေရရှည် စမီကံန်ိး 
များတွင် မှန်ကန်သည့်  မူဝါဒများ၊ အစီ 
အစ်များကို  ကိတင်ေြမာ်ေတွး  စီမံ 
ေဆာင်ရက်ကရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၆၀ 
ြပည့ှ်စ် ေနာက်ပိင်ုးတွင်  သက်ကီးရယ်အိ ု
များြပားပီး လပ်ုသားအင်အားရှားပါးသည့ ်
ြပဿနာကိ ုရင်ဆိင်ုကရမည့ ်အေြခအေန 
ရိှလာမည်ြဖစ်သည့်အတွက် လူမ ကာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ ်အားေကာင်းလာ 
ေစရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားကရမည်ြဖစ် 
ေကာင်း၊  ုိင်ငံေတာ်က  စ်ဆက်မြပတ် 
ေလ့လာသုံးသပ်ေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို 
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်   အဖွဲ 
အစည်းများ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

မညီမ မ များြဖစ်ေပ ေနဆဲ
ေမွးဖွား န်းကျဆင်းြခင်းသည် ြမန်မာ 

ိင်ုင၏ံ ေနရာေဒသအားလုံး၊ မတညူေီသာ 
အုပ်စုများအားလုံးအတွင်း   တစ်ေြပးည ီ
ကျဆင်းေနြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ မညီမ မ များ 
ြဖစ်ေပ ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒသအချိ၊ 
အုပ်စုအချိတွင် ေမွးဖွား န်းြမင့်မားြခင်း 
ှင့်အတူ  မိခင်ေသဆုံး န်း၊  ကေလး 
ေသဆံုး န်းများ ြမင့်မားေနဆဲြဖစ်ေကာင်း၊   
သတင်းအချက်အလက်ရရှိမ ၊     လိုအပ် 
သည့် မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မ များရရှိမ   စသည်တိုတွင် 
မညီမ မ များ  ြဖစ်ေပ ေန၍ြဖစ်ေကာင်း၊  
ထိသုိုေသာ မညမီ မ များကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုရန်  
မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးကိ ု    ြမင့်တင ်

ေပးပီး အမျိးသမီးများ၏  စွမ်းေဆာင်ရည် 
ြမင့တ်င်ေရးှင့ ် ကျား/ မ တန်းတညူမီ ေရး 
တိုကိ ု အေလးထားလပ်ုေဆာင်ကရမည် 
ြဖစ်ေကာင်း။ 

မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးသည် အမျိး 
သမီးများှင့သ်ာ သက်ဆိင်ုြခင်းမဟတ်ုဘ ဲ
အမျိးသားများ၊  လူငယ်များအားလုံး၏ 
အခွင့်အေရး၊  ကျန်းမာေရးတိုှင့်လည်း 
သက်ဆိင်ုေနေကာင်း၊  အလားတ ူ ရပ်ရာ 
ြပည်သူလူထု     တစ်ရပ်လုံးသာမက 
ိင်ုငေံတာ် ှင့လ်ည်း သက်ဆိင်ုပါေကာင်း၊ 
မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးကုိ ြမန်မာုိင်ငံ 
တစ်ဝန်း  မည်သမူဆိ ုရယအူသုံးြပေစိင်ု 
မှသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ အနာဂတ်ကုိကာကွယ်  
ေစာင့်ေရှာက်ရာ ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  
အမျိးသမီးများ   မိမိဆ အေလျာက်          
မျိးဆက်ပွား  ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ  
များ အသုံးြပခွင့်ရရှိိုင်ြခင်းသည ် ိုင်ငံ 
တစ်ိုင်ငံ၏      ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  
လမ်းေကာင်းသို     ေရာက်ရှိေစရန ်
အေကာင်းဆုံး  ရင်းှီးြမပ်ှံမ တစ်ခုြဖစ် 
ေကာင်း။ 

ေခတ်မီသားဆက်ြခားြခင်း
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခှုစ်တွင်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေကာက်ယူခ့ဲသည့် လူဦးေရ 
ှင့်ကျန်းမာေရးစစ်တမ်းအရ အသက်          
၁၅ ှစ်မှ ၄၉ ှစ်အထိ  အိမ်ေထာင်ရှင ်
အမျိးသမီးများ၏  ၉၇ ရာခိုင် န်းသည် 
ေခတ်မီသားဆက်ြခားြခင်း  နည်းလမ်း 
များှင့ပ်တ်သက်၍  အသပိညာဗဟသုတု 
ရှိကေသာ်လည်း   အသုံးြပိုင်မ သည်  

၅၁ ရာခိုင် န်းသာရှိေနသည်ကို  ေတွရ 
ေကာင်း၊      ေခတ်မီသားဆက်ြခား 
နည်းလမ်းများ  အသုံးြပလိုေသာ်လည်း  
အသံုးြပုိင်ြခင်းမရိှေသးသည့်  (Unmet 
Need for Family Planning) ရာခိုင် န်း 
သည်  ၁၆  ရာခိင်ု န်းရိှသည်ကိ ုေတွရပီး 
ထိသုိုေသာ မသိားစစုမီကံန်ိးှင့ ် အလှမ်း 
ေဝးသည့ ်ေဒသများတွင် ကေလးေမွး န်း 
ြမင့်မားေသာေဒသများ ြဖစ်ေနသည်ကို 
ေတွရေကာင်း။

ထိုေကာင့ ်        မိသားစုစီမံကိန်း၊ 
သားဆက်ြခားှင့် မျိးဆက်ပွား ကျန်းမာ 
ေရးဝန်ေဆာင်မ များကို ပံ့ပိုးေပးရာတွင ်
ပုိမုိလုိအပ်သည့်ေဒသများ၊ အုပ်စုများှင့် 

လိအုပ်သမူျားအားလုံး လက်လှမ်းမေီစရန် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ဦးေဆာင်၍ 
လက်ရှိေဆာင်ရက်ေနသည့် လုပ်ငန်းစ် 
များတွင် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး  ထေိရာက်စွာ 
ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်
အမျိးသမီးများ၏  စွမ်းေဆာင်ရည ်

ြမင့တ်င်ေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ခုှစ် လူဦးေရှင့် ကျန်းမာေရးစစ်တမ်း 
အရ အိမ်ေထာင်ရှင ်  အမျိးသမီးများ၏ 
၆၅ ရာခုိင် န်းသည် တစ်ကုိယ်ေရ ကျန်းမာ 
ေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ၊ အမ်ိေထာင်စအုတွက် 
လိုအပ်ေသာ ပစ ည်းများဝယ်ယူမ ှင့ ် 
မဘိေဆမွျိးများထ ံသွားေရာက်လည်ပတ် 
ိင်ုမ  စသည့် နယ်ပယ် သံုးခုတွင် ကိယ်ုတိင်ု 

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ိုင်ေကာင်းေတွရ 
ပီး  ထိုသိုဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ိုင်သည့ ်
အမျိးသမီးများသည်   လိုအပ်သည့် 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်   ေစာင့်ေရှာက်မ များ 
ပိမုိခုယံူိင်ုသည်ကိလုည်း ေတွရေကာင်း၊ 
အမျိးသမီးများ ကုိယ်ပုိင်ဆံုးြဖတ်ချက်ချ 
ိုင်သည့်  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာ 
ေအာင် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ေဆာင်ရက ်
သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အမျိးသမီးများ၏  အလပ်ုလပ်ုကိင်ုမ  
ှင့ပ်တ်သက်၍ ၂၀၁၉ ကားြဖတ် လဦူးေရ 
သန်းေခါင်စာရင်းအရ  အမျိးသမီးဦးေရ  
၁၀၀ တွင်  ၅၂ ဦးခန်သာ   အလုပ်လုပ် 
ေနြခင်းြဖစ်၍   ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးဖွံဖိး

တိုးတက်မ အတွက်  အမျိးသမီးများ၏ 
လပ်ုအားကိ ုအြပည့အ်ဝအသုံးမချိင်ုေသး 
သည်ကိေုတွရေကာင်း၊ အမျိးသမီးများ၏ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်ိင်ုရန် အမျိးသမီး 
များ လပ်ုငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး အခွင့် 
လမ်းများကို   ဖန်တီးေပးကရမည်ြဖစ ်
ေကာင်း။

အမျိးသမီးများ အိမ်တွင်းအကမ်းဖက် 
ခံရမ ှင့်ပတ်သက်၍ အသက် ၁၅ ှစ်မှ 
၁၉ ှစ်အထိ အမျိးသမီးဦးေရ ၁၀၀ တွင် 
၁၅ ဦးက  အသက် ၁၅ ှစ်ကတည်းက 
ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်ခံေနရေကာင်း၊ 
အသက် ၁၅ ှစ်ကေန  ၁၉ ှစ်အတွင်းရှိ 
အိမ်ေထာင်သည်အမျိးသမီး  ငါးပံုတစ်ပံု 
သည်လည်း  အိမ်ေထာင်ဖက်၏အကမ်းဖက် 

မ ကိ ု   ေတွကံခံစားေနရသည်ကုိ ေဖာ်ြပ 
ထားေကာင်း၊ မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရး၊        
အမျိးသမီးများ၏      စွမ်းေဆာင်ရည ်
ြမင့်တင်ေရးှင့်   ကျား/မ တန်းတူညီမ မ  
ရရှိေရး စသည့်က  များတွင်  ေရှဆက် 
လပ်ုေဆာင်စရာ များစွာရိှေနေသးသည်ကိ ု
သုံးသပ်ရေကာင်း။  

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏   ခန်မှန်း 
ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလကာရှည်စွာ 
ဆက်လက်တည်ရှိေနဦးမည ်  ြဖစ်သည့ ်
အတွက် မမိတိိုိင်ုင၏ံ လက်ရိှလဦူးေရှင့ ်
လမူ စီးပွားေရးဆိင်ုရာ  အေနအထားများ 
အေပ  ေရရှည်အကျိးသက်ေရာက်ိုင်မ  
များရှိလာိုင်မည်ကို   ကိတင်ခန်မှန်း 

တွက်ချက်ထားပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်
သက်ကီးရယ်အိုများ၊   မသန်စွမ်းများ၊ 
နာတာရှည်ေရာဂါသည်များှင့် အမျိးသမီး 
များ  စသည့်   ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများကိ ု
ထခုိိက်မ  အနည်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ဆက်လက် 
စမီ ံေဆာင်ရက်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
အမျိးသမီးများ၏  မျိးဆက်ပွားကျန်းမာ 
ေရးဆိင်ုရာလိအုပ်ချက်များ ြပတ်ေတာက် 
ြခင်းမရိှေအာင် စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရန် 
လိုအပ်သကဲ့သို    အမျိးသမီးများှင့ ်
ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် မျိးဆက်ပွား 
ကျန်းမာေရးှင့ ်    အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ        
အသပိညာေပးမ များ    တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင်      
သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      ထိုြပင ်
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 
ှင့ ်မခိင်ှင့ ် ကေလးေသ န်းေလ ာခ့ျြခင်း၊ 
အာဟာရချိတဲ့မ     ေလ ာ့ချြခင်းှင့ ် 
လူတိုင်းလက်လှမ်းမီ  လ မ်း ခံိုင်ေသာ 
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်တိုကို 
တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အခွင့်အေရးကိ ုမိမိရရဆုပ်ကိုင်
မိမိိုင်ငံအတွက ် လူဦးေရဆုလာဘ် 

ရရိှေနချန်ိတွင်  တုိးပွားလာသည့် လူငယ် 
လူရယ်များအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့် 
အလမ်းများဖန်တီးေပးရန ်  ြမန်မာိုင်ငံ 
အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ကမ ာက့ပ်ေရာဂါပျံံှမ  
ေလျာပ့ါးသက်သာလာချန်ိတွင် ြပန်လည် 
ကုစားေရးအစီအစ်များကိ ုေဆာင်ရက ်
ပီး ရရိှလာသည့်   အခွင့်အေရးကုိ မိမိရရ 
ဆုပ်ကိုင်ိုင်ေအာင ်     ကိးပမ်းကရန ် 
တိုက်တွန်းလိုေကာင်း၊       တစ်ဦး 
တစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ ရပုိင်ခွင့်ှင့် ေရးချယ် 
ပိုင်ခွင့်များကိ ု  မထိပါးေစဘဲ  ထိေရာက် 
မှန်ကန်သည့ ်မဝူါဒများှင့ ် အစအီစ်များ 
ကို   ချမှတ်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ ်
ေကာင်း။ 

ကမ ာ့ိင်ုငမံျားတွင်  လက်ရိှကံေတွ 
ေနရသည့် အခက်အခဲများကုိ လွတ်ေြမာက်  
ေအာင် နည်းလမ်းရှာေဖရွင်း အခွင့အ်လမ်း 
များအြဖစ်     ေြပာင်းယူိုင်ခဲ့သည်ကို 
ေတွြမင်ကရမည်ြဖစ်သကဲ့သို   ြမန်မာ 
ုိင်ငံ၌လည်း  လက်ရိှကံေတွေနရသည့် 
အခက်အခဲအကျပ်အတည်း  စိန်ေခ မ  
များကိုကံ့ကံခ့ရံင်ဆိင်ုရင်း  အခွင့အ်လမ်း 
များအြဖစ ်ေြပာင်းလဲရယူပီး  စစ်မှန်၍ 
စည်းကမ်းြပည့ဝ်သည့ ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ
ြဖစ်ေပ လာေစေရးှင့်   ဒီမိုကေရစီှင့ ်
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို      အေြခခံသည့် 
ြပည်ေထာင်စြုဖစ်ေပ လာေစေရး စသည့် 
ေကာင်းမွန်သည့ ်အနာဂတ် တည်ေဆာက် 
ိုင်ရန် ဦးတည်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ ်
ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်
ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု
ဝန်ကီး ဦးခင်ရကီ ြမန်မာိင်ုင၌ံ လဦူးေရ 
ဆလုာဘ်ရရိှေနမ ှင့ ်မဝူါဒဆိင်ုရာသုံးသပ် 
ချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့လူဦးေရ 
ေနှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ် Animation Video 
Clip ကို ြပသသည်။

ထိုေနာက်   ဗဟိုသန်းေခါင်စာရင်း
ေကာ်မရှင်နာယက       ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယ 
ဝန်ကီးချပ်သည်    အခမ်းအနားသို 
တက်ေရာက်လာကသူများှင့ ်အတူ  
၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့လူဦးေရေန   အထိမ်း 
အမှတ် ြပခန်းငယ်များကိ ု   လှည့်လည် 
ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ရီ  ြမန်မာိုင်ငံ၌ လူဦးေရဆုလာဘ်ရရှိေနမ ှင့် 
မူဝါဒဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

 လက်ရိှြမန်မာိင်ုငတွံင်လဦူးေရ ၅၅ သန်းေကျာ်ရိှပီး အမျိးသမီးဦးေရသည်  အမျိးသားဦးေရထက် 

ှစ်သန်းေကျာ် ပိုများသည်ကိုေတွရ

 အမျိးသမီးတစ်ဦးသည်  ေယဘုယျအားြဖင့် ကေလးှစ်ေယာက် န်းခန်သာ ေမွးဖွားေနြခင်းြဖစ်၍  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကေလးေမွး န်းသည် မိဘှစ်ပါးကို ြပန်လည်အစားထိုးသည့် Replacement 

level fertility သိုေရာက်ရှိေနပီဟု ဆိုိုင်

 ေမွးဖွား န်းကျဆင်းြခင်းသည် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ေနရာေဒသအားလုံး၊ မတညူေီသာ အုပ်စမုျားအားလုံး 

အတွင်း တစ်ေြပးညီကျဆင်းေနြခင်းမဟုတ်ဘဲ မညီမ မ များ ြဖစ်ေပ ေနဆဲြဖစ်

 ေဒသအချိ၊ အုပ်စအုချိတွင် ေမွးဖွား န်းြမင့မ်ားြခင်းှင့အ်တူ မခိင်ေသဆုံး န်း၊ ကေလးေသဆုံး န်း 

များ ြမင့မ်ားေနဆြဲဖစ်၊  သတင်းအချက်အလက်ရရိှမ ၊ လိအုပ်သည့ ်မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

ဝန်ေဆာင်မ များရရှိမ  စသည်တိုတွင် မညီမ မ များြဖစ်ေပ ေန၍ြဖစ်

 ထိသုိုေသာ မညမီ မ များကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုရန် မျိးဆက်ပွားကျန်းမာေရးကိ ုြမင့တ်င်ေပးပီး အမျိးသမီး 

များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမ ေရးတိုကို အေလးထားလုပ်ေဆာင် 

ကရမည်



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စဆုိတုာ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေပါင်းစုနံဲ ဖဲွစည်းထားတဲ ့ိင်ုငြံဖစ်
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N အားလုံးနဲ သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်

အချင်းချင်း  သေဘာကွဲလွဲမ မျိးဆိုတာကေတာ့ နည်းနည်းပါးပါးေတာ့ ရှိမှာပဲ။ ဒါေပမယ့် 

သူတစ်ပါးိုင်ငံက ကိုယ့်ိုင်ငံကို လာေရာက်ေစာ်ကားလို အသက်ကိုစွန်ပီး မေလ ာ့တမ်း ကာကွယ် 

တိုက်ခိုက်ကတာမျိးကေတာ့ အားလုံးနဲသက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်မျိး ြဖစ်တာပဲ။                                                              
 [ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၁-၂-၁၉၄၇ ရက်ေနည ပင်လုံမိ၌ ေစာ်ဘွားများတည်ခင်းေက းေမွးေသာ ထမင်းစားပွဲတွင် ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်]  

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁၁
(၇၅) ှစ်ေြမာက ်   အာဇာနည်ေန   အထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့ ်

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိက်ု (ရန်ကန်ု)ှင့ ်ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းေနအမ်ိ 
ြပတိုက် (နတ်ေမာက်)တို၌ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်  နံနက် ၈ နာရီမှ ညေန  
၄ နာရီအထိ အထူးြပပွ ဲကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး အပတ်စ်  
တနလ  ာေနှင့ ်ြပန်တမ်းဝင်ံုးပိတ်ရက်များမှအပ ကျန်ရက်များတွင် 
လည်း ပုံမှန်အတိုင်း ဝင်ေရာက်ေလ့လာိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁  
ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏  

(၃/ ၂၀၂၂)   ကိမ်ေြမာက ်   အစည်းအေဝးကိ ု
ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ် 
(၁၈) ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး၌ ကျင်းပသည်။ 

အစည်းအေဝးသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 
ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင် ြမန်မာိင်ုင ံရင်းီှးြမပ်ံှ 
မ ေကာ်မရှင်ဥက    ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးမုိးြမင့် 
ထွန်းှင့ ်ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ  တက်ေရာက် 
ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ေဆာင်ရက်ဆ ဲရင်းီှး 
ြမပ်ံှမ လပ်ုငန်း ၁၁ ခ၏ု မတည်ေငရွင်း တိုးြမင့ ်
ြခင်းအပါအဝင် စက်မ က  ၊ ဝန်ေဆာင်မ က  ၊ 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးက  ှင့်   လ ပ်စစ်ှင့် 
စွမ်းအင်က  တိုမှ ရင်းီှးြမပ်ံှမ လပ်ုငန်းသစ် 
၁၉ ခုကို ခွင့်ြပေပးခဲ့သည်။ အဆိုပါ  လုပ်ငန်း 
များ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏမှာ အေမရိကန် 
ေဒ လာ ၈၀၇ ဒသမ ၁၅၅ သန်းှင့် ေငွကျပ ်
၃၂၁၉၄၈ ဒသမ ၇၅၂ သန်းြဖစ်ပီး ြပည်တွင်း 
အလုပ်အကိုင်   အခွင့်အလမ်းေပါင်း   ၃၁၀၀  
ေကျာ်ကို ဖန်တီးေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းငါးခု
ယေနအစည်းအေဝးက   ခွင့်ြပခဲ့ေသာ 

လပ်ုငန်းများတွင် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်  
အမျိးအစားြဖစ်သည့်  ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင် 
သုံး ဓာတ်အားေပးံုတည်ေဆာက်၍ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုြခင်းလပ်ုငန်း  ငါးခလုည်း 
ပါဝင်သည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွက် ယေန  
အချနိ်အထိ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ  ဥပေဒ 
အရ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  လုပ်ငန်းေပါင်း  ၂၀  
က စုစုေပါင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၈၂၉ ဒသမ 
၁၄၆ သန်းြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငသံား  
ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း   ၂၁   ခုက   စုစုေပါင်း 
ေငွကျပ်  ၃၅၀၉၄၇  ဒသမ ၃၄၇ သန်းြဖင့ ်
လည်းေကာင်း ရင်းီှးြမပ်ံှမ များ ြပလပ်ုလျက်  
ရိှကပီး အဆုိပါလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကုိင် 
အခွင့်အလမ်းေပါင်း ၁၃၀၀၀ ေကျာ်ကုိ ဖန်တီး 
ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိုက်(ရန်ကုန်)ှင့် 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ေနအိမ်ြပတိုက်(နတ်ေမာက်)တို၌ 

ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် (၇၅)ှစ်ေြမာက် 
အာဇာနည်ေန အထူးြပပွဲ ကျင်းပမည်

(၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝး 
ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်း 

ငါးခုအပါအဝင် လုပ်ငန်းသစ် ၁၉ ခု ခွင့်ြပ

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်  ၁၁
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း     တက သိုလ် 

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)   ရတနာ 
သိဃ  ခန်းမ၌  ယေန   နံနက်  ၈ 
နာရတွီင် စာေရးဝန်ထမ်း အေြခခ ံ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

သင်တန်းအမှတ်စ်    (၂၀၁) 
သင်တန်းဖွင့်ပွ ဲ        ကျင်းပရာ 
ပါေမာက ချပ်(ကိုယ်စား) ဒုတိယ
ပါေမာက ချပ်(စီမံခန်ခွဲေရး)   က 
သင်တန်းဖွင့်        အမှာစကား 

ေြပာကားပီး ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားသို 
ဒုတိယပါေမာက ချပ်  (သင်ကား 
ေရး)၊ ဌာနကီးမှးများ၊ ပါေမာက  
(ပညာဌာနမှး)  များ၊   ပါေမာက  
များ၊    ဌာနမှးများ၊   တွဲဖက် 

ပါေမာက များ၊    ကထိကများ၊ 
ဌာနခဲွမှးများ၊   သင်တန်းမှးများ၊ 
လက်ေထာက်ကထကိများ၊ ဌာနစ ု
မှးများ၊ သင်ကားပိုချမည့် ဆရာ 
ဆရာမများှင့ ်   သင်တန်းသား  
သင်တန်းသမူျား  တက်ေရာက်က 
သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို    စာေရး 
အဆင့်ရှိ သင်တန်းသား  ၂၄၂  ဦး၊  
သင်တန်းသ ူ၃၉၁  ဦး  တက်ေရာက်  
လျက်ရှိပီး  သင်တန်းကာလမှာ  
ဇူလိုင်   ၁၁  ရက်မှ စက်တင်ဘာ 
၁၆ ရက်ထိ  ရက်သတ  ၁၀ ပတ်        
ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း     သိရ 
သည်။                       သတင်းစ်

ဇလွန်    ဇူလိုင်    ၁၁
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဇလွန်မိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

အမှတ်(၄၉)  စက်မ လယ်ယာစခန်း၌   လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ 
ေမာင်းှင်ထန်ိးသမ်ိးမ (အေြခခ)ံသင်တန်းဖွင့ပဲွ်ကိ ု ယေနနနံက်ပိင်ုးက 
ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးထွန်းထွန်း 
လင်းက လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူအသုံးြပကသည့ ်
ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်လယ်ယာသံုး စက်ကိရိယာ ေမာင်းှင်ထိန်းသိမ်းမ  
အေြခခံသင်တန်းမှ စာေတွလက်ေတွသင်ယူရေသာေကာင့ ် မိမိပိုင် 
စက်များကိ ုစနစ်တကျြဖင့ ်ကိယ်ုတိင်ုြပင်ဆင်လာိင်ုြခင်း၊ စက်ပျက်စီးမ  
နည်းပါးလာြခင်း၊   မိမိတတ်ေြမာက်ထားေသာပညာြဖင့ ်   ြပန်လည် 
သင်ကားပုိချြခင်းြဖင့် ဝင်ေငရွရိှိင်ုသည့ ်အခွင့အ်လမ်း စသည့အ်ကျိး 
ေကျးဇူးများရရှိိုင်ေကာင်း အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးဌာနမှး ဦးေအာင် 
ေကျာ်သန်းက    လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ     ေမာင်းှင်ထိန်းသိမ်းမ  
(အေြခခ)ံ သင်တန်းတွင် ေကာက်စိက်ုစက်၊ စပါးရတ်ိစက်၊ စပါးရတ်ိသမ်ိး  
ေခ ေလှစက်၊ စပါးေခ ေလှစက်၊ လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာများ ဘာသာရပ် 
များကို စာေတွ၊ ထွန်စက်ကီးလက်ေတွေမာင်းှင်ြခင်း၊  လက်တွန်း 
ထွန်စက် လက်ေတွေမာင်းှင်ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်းေခ ေလှစက် လက်ေတွ 
ေမာင်းှင်ြခင်း၊ တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ှင့ ်လက်တွန်းထွန်စက် ဂယီာေပါက် 
လက်ေတွြပြပင်တပ်ဆင်ြခင်းတိုကိုသင်ကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ှင့ ်  သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များကိ ု ရှင်းလင်းေြပာကား 
ခဲ့သည်။

အဆိုပါ သင်တန်းကို ဇူလိုင် ၁၁  ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ  စာေတွ 
လက်ေတွ သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ေဝယံ (ြပန် / ဆက်) 

ဇလွန်မိနယ်၌ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ
ေမာင်းှင်ထိန်းသိမ်းမ (အေြခခံ)သင်တန်းဖွင့်



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

တစ်ခုတည်းေသာကမ ာ
၁၉၇၂ ခှုစ်မှာ ကလုသမဂ အေထေွထညီွလာခံ 

က ဇွန်လ ၅ ရက်ေနကုိ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 
ေရးေနအြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲပီး ၁၉၇၄ ခုှစ်ကစတင် 
လို “တစ်ခုတည်းေသာကမ ာ” (One earth) ဆိုတဲ့ 
ေဆာင်ပုဒ်ကို စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချနိ်က 
စပီး က န်ေတာ်တိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရင်ဆိင်ုေနရတဲ ့
ကမ ာကီးပူေွးလာမ ၊   ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင ်
ြမင့်တက်လာမ ၊    ေလထုနဲ    ေရထုညစ်ညမ်းမ ၊ 
ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ ၊      ေတာိုင်းတိရစ ာန်  
တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ ၊   သဘာဝသယံဇာတ 
အရင်းအြမစ်ေတကွိ ု  အလွန်အမင်း ထတ်ုယသူုံးစဲွမ ၊ 
အစားအစာေဘးကင်းလုံ ခံမ   စတာေတွအေပ  
ကမ ာတစ်ဝန်း အေလးထားိုင်ဖို ကမ ာ့ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနကိ ုကျင်းပခဲ့ကပါတယ်။ 

ourworldindata.org ရဲ ထုတ်ြပန်ချက်အရ 
ကမ ာ့လူသားေတွဟာ တစ်ှစ်ကုိ ပျမ်းမ ပလတ်စတစ် 
တန်ချနိ် သန်းေပါင်း ၃၈၀ ေကျာ်ေလာက ်အမ  က် 
အေနနဲစွန်ပစ်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ  ပင်လယ်သမဒု ရာ 
ေတကွိ ုအကီးအကျယ်ညစ်ညမ်းမ  ြဖစ်ေစေကာင်း 
သိရပါတယ်။ လက်ရှိအေနအထားမှာ ကမ ာ့ေရ 
ပမာဏရဲ သုံးရာခိုင် န်းေလာက်ကသာ သန်စင်တဲ ့
ေရြဖစ်ပီး ကမ ာလ့ဦူးေရရဲ သန်းတစ်ေထာင်ေကျာ် 
ေလာက်ဟာ ေရေကာင်းေရသန်မရိုင်တဲ ့အေြခ 
အေနမှာ ေနထိုင်ေနရတယ်လို ဆိုပါတယ်။ 

၂၀၁၆ ခုှစ်က ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ေလ့လာေတွရှ ိ
ချက်ေတွအရ ကမ ာတစ်ဝန်း ေသဆုံးမ ေတွရဲ ၂၄ 
ရာခုိင် န်းဟာ မသန်ရှင်းတ့ဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ေကာင့် ြဖစ်ပွားရတယ်လို သိရပါတယ်။ စားနပ ်
ရကိ ာ လုေံလာက်စွာရရိှိင်ုမ ၊ ေဘးကင်းစတ်ိချရမ နဲ 
အာဟာရြပည့်ဝမ တိုဟာ      ခွဲြခားမရိုင်ေအာင ်
ဆက်စပ်လျက်ရိှပါတယ်။ ှစ်တိင်ုး ကမ ာလ့ဦူးေရရဲ 
၁၀ ပုံ ၁ ပုံ ခန်မှန်းေြခ လူသန်း ၆၀၀ ေလာက်ဟာ 
မသန်ရှင်းတဲ ့အစားအစာေတေွကာင့် ေရာဂါခစံား 
ေနကရပီး   လူေပါင်း  ေလးသိန်းေကျာ်ေလာက ်
ေသဆုံးေနကပါတယ်။
နာလန်ထကမ ာ

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ 
၅ ရက်ေန   ထုတ်ြပန်ချက်အရ  ကမ ာတစ်ဝန်း  
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူအေရအတွက် 
ဟာ လက်ရှိစာရင်းဇယားေတွမှာ ေဖာ်ြပထားတာ 
ထက် သုံးဆေလာက်ရိှိင်ုပီး ခန်မှန်းေြခ  ၁၅ သန်း 
ေလာက်ရှိမယ်လို ဆိုပါတယ်။ ေသဆုံးသူအများစ ု
ဟာ အေရှေတာင်အာရှ၊ ဥေရာပနဲ  အေမရကိန်ိင်ုင ံ
ေတကွ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၆ ရက်ေန  
က ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ  ထုတ်ြပန်ချက်အရ  
ပီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ  ှစ်ပတ်အတွင်း ကမ ာတစ်ဝန်း 
ကိဗုစ်-၁၉ လနူာေတွ ၃၀ ရာခုိင် န်းေလာက် တုိးလာ 
ပီး ဥေရာပတုိက်နဲ  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှာ 
ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွ BA.4 နဲ  BA.5 ေတ ွပျံံှမ  
ေကာင့် ကူးစက်မ လ  င်းအသစ်ေတွ ကံေနရပါတယ်။ 

ဆိုလိုတာက    ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါဟာ 
လုံးဝစိတ်ချရတဲ့အေနအထားမျိး  မရှိေသးပါဘူး။ 
ဒါ့အြပင်  ကိုဗစ်- ၁၉ ဟာ  လူသားေတွအတွက် 
ပထမဆုံးကပ်ေရာဂါ  မဟုတ်သလို  ေနာက်ဆုံး 
ကပ်ေရာဂါလည်း မဟတ်ုပါဘူး။ တစ်ချန်ိတည်းမှာပ ဲ
တြခားေသာ ပိုးမ ားေတဟွာ ပုစံအံသစ်၊ နည်းလမ်း 
အသစ်ေတွနဲ  ေခါင်းေထာင်လာပါတယ်။ အထူး 
သြဖင့် မကာေသးခင်ကာလေတွထဲ တုပ်ေကွး၊ 
တီဘီနဲ  အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ ်
ေရာဂါေတွ   ြဖစ်ပွားမ ြမင့်တက်လာတာ   ေတွရ 
ပါတယ်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးနည်းလမ်း 
ေတွက တြခားအကျိးြပေရာဂါပုိးေတွနဲ  ထိေတွမ  
ေတွကိုပါ ေလ ာ့ချေပးတာေကာင် ့လူေတွအေနနဲ  
သဘာဝအေလျာက်ရရမယ့်    ခုခံစွမ်းအားေတွ 
ေလျာ့လာပီး ေရာဂါအသစ်ေတွ  ေပ ေပါက်လာဖို 

အခွင့်အလမ်း   ပိမုျားလာတယ်လို  ပညာရှင်ေတကွ 
ဆိုကပါတယ်။
ကိုဗစ်အလွန် ေမျာက်ေကျာက်အစ

ဒလီိအုချန်ိမှာ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက် 
ပျံှံမ ေတွ  ေပ ေပါက်လာတာပါ။ အာဖရိကိုင်င ံ
ေတွနဲ     ခရီးသွားရာဇဝင်   ဆက်စပ်မ မရှိဘဲ 
ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ အခုလို ကူးစက်ပျံှံမ ဟာ 
ကမ ာမှာ ပထမဆုံးအကမ်ိ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခှုစ် 
ဇန်နဝါရီလကေန ဇူလိုင် ၄ ရက်ေနအထိ ကမ ာ 
တစ်ဝန်း ိုင်ငံေပါင်း ၅၉ ိုင်ငံမှာ ေမျာက်ေကျာက် 
အတည်ြပလူနာေပါင်း ၆၀၂၇ ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူ 
သံုးဦးရိှတယ်လုိ သိရပါတယ်။ ပီးခ့ဲတ့ဲှစ်ပတ်အတွင်း 
ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် ၇၇ ရာခုိင် န်း ြမင့်တက် 
လာတာပါ။ အများစကု ဥေရာပိင်ုငေံတကွြဖစ်ပီး 
အာရှတိုက်မှာေတာ ့  စင်ကာပူိုင်ငံမှာ  ေလးဦးနဲ  
ေတာင်ကိရုီးယားမှာ  တစ်ဦး ကူးစက်ခထံားရတယ် 
လို သိရပါတယ်။ 

အစက ေမျာက်ေကျာက်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ DNA 
ဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်တာေကာင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်လို 
မျိးိုးဗီဇေြပာင်းလမဲ  မြမန်ိင်ုဘူးလို ခန်မှန်းခဲ့ကပါ 
တယ်။ ဒါေပမဲ့ ကနဦးမျိးိုးဗီဇေလ့လာမ ေတွအရ 
ေမျာက်ေကျာက်ဗိင်ုးရပ်စ်ဟာ လွန်ခဲတ့ဲ ့၂၀၁၈ ခှုစ် 
ကေန အခုအချနိ်အတွင်း    မျိးိုးဗီဇေြပာင်းလဲမ  
(Mutation) ေပါင်း ၅၀ ေလာက်ေြပာင်းလဲခဲ့တယ ်
လို သိရပါတယ်။ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအေနနဲ  
ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကို    ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံပီး လှူစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါတယ်။ 
ဒီလိုမားဘတ်ဗိုင်းရပ်စ ်   ကူးစက်မ ဟာ  ဂါနာမှာ 
ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အေနာက် 
အာဖရိကေဒသမှာေတာ့ ဒုတိယေြမာက်ကူးစက်မ  
ြဖစ်ပါတယ်။ မားဘတ်ဗိင်ုးရပ်စ်ဟာ လင်းို တစ်မျိး 
ကေန  စတင်ကူးစက်တာြဖစ်ပီး  ေရာဂါကူးစက်ခရံ 
သနူဲ   တိက်ုိက်ုထေိတွတာ၊  ကိယ်ုခ ာက ထွက်တဲ ့
အရည်ေတ၊ွ မျက်ှာြပင်၊  ပစ ည်းေတနွဲ  ထေိတွြခင်း 
ကတစ်ဆင့် ကူးစက်ုိင်ပါတယ်။ အခုလုိ မားဘတ် 
ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ ကုိ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွနဲ ဂါနာ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတုိ အနီးကပ်ေစာင့်ကည့် 
ပီး အြမန်ဆုံးထိန်းချပ်ိုင်ဖို ြပင်ဆင်ေနပါတယ်။
တစ်ခုတည်းေသာကျန်းမာေရး

တစ်ခတုည်းေသာကျန်းမာေရးဆိတုာဟာ လ၊ူ 
တရိစ ာန်နဲ  ပတ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ်ေတရွဲ ကျန်းမာ 
ေရးအကား အေကာင်းဆုံးမ ေြခြဖစ်ေအာင် ေရရှည် 
ထန်ိးသမ်ိးိင်ုဖိုရည်ရယ်ပီး စစုည်းေပါင်းစပ်ထားတဲ ့
ချ်းကပ်မ နည်းလမ်း  ြဖစ်ပါတယ်။ ဒနီည်းလမ်းကိ ု
အသုံးချိုင်ဖို   လူ၊  တိရစ ာန်၊  အပင်နဲ  သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်တိုရဲ    ကျန်းမာေရးေတ ွ နီးကပ်စွာ 
ဆက်စပ်ေနပီး အြပန်အလှန် အမီှသဟြဲပေနတယ် 
ဆိုတာ နားလည်ဖိုလိုပါတယ်။ 

Wordometer Website မှာ ေဖာ်ြပထားချက် 
အရ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလုိင်လ ၂ ရက်ေနမှာ ကမ ာ့လူဦးေရ 
ဟာ သန်းေပါင်း ၇၉၅၇ ေကျာ်ရိှတယ်လုိ သိရပါတယ်။ 
ခန်မှန်းေြခ  တစ်ေနကိ ုကေလးေပါင်း သုံးသန်ိးနီးပါး 

ေဆာင်ရက်တဲ ့တစ်ခုတည်းေသာကျန်းမာေရးပုံစ ံ
(One Health Approach)နဲ  ေဆာင်ရက်မှသာ 
အနာဂတ်မှာေပ ေပါက်လာိုင်တဲ့၊    တိရစ ာန်က 
တစ်ဆင့ ်ကူးစက်ိင်ုတဲ၊့  ကမ ာက့ပ်ေရာဂါကီးေတနွဲ 
ေဒသအလိက်ုြဖစ်ေပ လာိင်ုတဲ ့ ကပ်ေရာဂါေတကွိ ု
ထိထိေရာက်ေရာက်   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်မှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ 

မကာေသးခင်ကပဲ      (၈)ကိမ်ေြမာက ်
အာဆယီ-ံတတ်ု ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများ အစည်း 
အေဝးကို  ကပ်ေရာဂါများ  ြပင်ဆင်တုံြပန်ရာတွင ်
One Health Approach နည်းလမ်းအသုံးြပေရး 
(Promoting One Health Approach to Prepare 
and Respond to Pandemic) ေခါင်းစ်နဲ  ကျင်းပ 
ခဲ့ပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးလည်း တက်ေရာက်ခဲ့ပါ 
တယ်။  ၁၉၉၄  ခုှစ်မှာ   ေတာိုင်းတိရစ ာန်ှင့် 
သဘာဝအပင်များ   ကာကွယ်ေရးှင့ ်  သဘာဝ 
နယ်ေြမများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒကို ြပ  ာန်းခဲ့ပီး 
၂၀၁၈ ခုှစ်မှာေတာ့ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲှင့ ်သဘာဝ 
ထန်ိးသမ်ိးေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 
ြခင်းဆိင်ုရာ ဥပေဒအြဖစ် ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းခဲပ့ါတယ်။ 
ဒါအ့ြပင် ၂၀၂၁ ခှုစ် အာဆယီံိင်ုငမံျား စိက်ုပျိးေရး 
နဲ  သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးအဆင့် ေဆွးေွးပွဲမှာ 
သေဘာတညူခီျက်အရ တရိစ ာန်များကျန်းမာေရးနဲ  
တရိစ ာန်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်တ့ဲေရာဂါေတွ ကာကွယ် 
တားဆီးေရးစီမံချက်ကိ ုေရးဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။
တာဝန်ကိုယ်စီရှိကသည်

အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းေတွ၊  ကျန်းမာေရး၊ 
တိေမွးကုနဲ  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်း၊ 
သစ်ေတာနဲ  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 
အစရှိတဲ့က  များစွာက   ပညာရှင်ေတွအေနနဲ  
တစ်ခုတည်းေသာကမ ာ၊      တစ်ခုတည်းေသာ 
ကျန်းမာေရးဆိုတဲ့    အေြခခံသေဘာတရားကို 
နားလည်လက်ခံပီး အတတူကွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြပည်သူတစ်ဦးချင်းအေနနဲလည်း    ေရကို 
ေခ တာသုံးစဲွပီး ေရအရင်းအြမစ်ေတကွိ ုထန်ိးသမ်ိး 
ရပါမယ်။ 

ကိယ်ုပိင်ုယာ်အသုံးြပမ ေလ ာခ့ျပီး တတ်ိင်ု 
သမ  အများသုံးယာ်ေတွ အသုံးြပပါ။ ြဖစ်ိုင်ရင ်
စက်ဘီးစီးပါ။   လမ်းေလ ာက်ပါ။   စွန်ပစ်အမ  က် 
နည်းိုင်သမ    နည်းေအာင်   Reduce ၊  Reuse ၊ 
Recycle နည်းလမ်းေတွအသုံးြပပါ။ 

စွန်ပစ်အမ  က်ေတွကုိ ေြမသဇာအြဖစ် အသုံး 
ချပါ။ 

လ ပ်စစ်မီးနဲ   တြခားစွမ်းအင်ေတွကုိ ေခ တာ 
ပီး အေလအလွင့်မရှိေအာင ်စနစ်တကျသုံးစွဲပါ။ 

တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု သီးပင်စားပင်ေတ၊ွ အရပ်ိရပင် 
ေတွ စိုက်ပျိးပါ။ 

သဘာဝအသီးအံှေတကွိ ုစားသုံးပီး အသား 
နဲ    တာရှည်ခံအစားအေသာက်ေတ ွ စားသုံးတာ 
ေလ ာ့ပါ။ 

ပလတ်စတစ်အသုံးြပမ ေလ ာ့ပါ။ 
တရိစ ာန်ကေန ကူးစက်တ့ဲေရာဂါေတွ ကာကွယ် 

ဖို  အသားငါးေတွကို  ကျက်ေအာင် ချက်ြပတ် 
စားေသာက်ပါ။ 

ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေတွနဲ      ထိေတွတာ 
ေရှာင်က်ပီး  အိမ်ေမွးတိရစ ာန်ေတွရှိရင်လည်း 
ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီး စနစ်တကျ ေမွးဖိုလိုပါ 
တယ်။ 

ေတာိင်ုးတရိစ ာန်ပြဲဖစ်ြဖစ်၊ အမ်ိေမွးတရိစ ာန် 
ပဲြဖစ်ြဖစ ်ကိုင်တွယ်ပီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ြပာနဲ  
ေသချာ ေဆးေကာသန်စင်ရပါမယ်။

က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  လ၊ူ တရိစ ာန်နဲ  ပတ်ဝန်း 
ကျင်တိုရဲ  တစ်ခုတည်းေသာ  ကျန်းမာေရးကို 
ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ပီး တစ်ခတုည်းေသာကမ ာ 
ကို တည်ေဆာက်ိုင်ဖို တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါ 
တယ်။      ။

တစ်ခုတည်းေသာကမ ာ၊ တစ်ခုတည်းေသာကျန်းမာေရး

အေရးေပ  အေြခအေနအြဖစ် ေကညာသင့်၊ မသင့် 
မကာခင်မှာ ေဆွးေွးကမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် 
ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးအေနနဲ      မပီးဆုံးေသးတဲ ့
ကပ်ေရာဂါအေဟာင်းနဲ       ခိမ်းေြခာက်ေနတဲ့ 
ကပ်ေရာဂါအသစ်အကား   မေမ ာ်လင့်ိုင်တဲ့ ဗီဇ 
ေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်   မျိးကဲွအသစ်ေတေွကာင့် ေရာဂါ 
ကူးစက်ပျံှံ န်းေတွ၊ ေသဆုံး န်းေတွ ြမင့်တက ်
မလာခင်     ေစာင့်ကည့်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ဖို 
အေရးကီးလှပါတယ်။
မဆုံးိုင်ေသာကပ်ေရာဂါေတွ

အဆက်မြပတ်ေပ ေပါက်ေနတ့ဲ ကူးစက်ေရာဂါ 
ေတရွဲ ၆၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ဟာ တရိစ ာန်ေတကွေန 
ကူးစက်တဲ့ေရာဂါေတွြဖစ်ပီး   အဲဒီအထဲက ၇၂ 
ရာခုိင် န်းေလာက်ဟာ  ေတာုိင်းတိရစ ာန်ေတွက 
စတင်ကူးစက်တယ်လို ဆိုပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်မှာ 
ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကပ်ေရာဂါအြဖစ ်ပျံှံ 
လာိုင်ေြခရှိတဲ့၊ ေစာင့်ကည့်ရမယ့်ေရာဂါ ၁၀ ခု 
ကိ ုေရးထုတ်ေကညာခ့ဲပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းထဲမှာ 
လက်ရိှကူးစက်ြပန်ပွားေနတ့ဲ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 
ဟာေနာက်ဆုံးကပါ။ သူေရှမှာ အီဘိုလာေရာဂါ၊ 
မားဘတ်ေရာဂါ၊ Lassa fever ေရာဂါ၊ MERS ေရာဂါ၊ 
SARS ေရာဂါ၊ Nipah virus ေရာဂါ၊ Zika virus 
ေရာဂါ၊ Crimean-Congo haemorrhagic fever 
ေရာဂါ၊ Rift Valley fever ေရာဂါတို ပါဝင်ပါတယ်။ 

မကာေသးခင်ကပ ဲ ဂါနာိုင်ငံမှာ  အီဘိုလာ 
ေရာဂါလိုမျိး   ေသဆုံး န်းြမင့်မားတဲ ့  မားဘတ် 

ေမွးဖွားေနပီး  လူေပါင်း တစ်သိန်းခွဲနီးပါး ေသဆုံး 
ေနတာေကာင့် ခန်မှန်းေြခ တစ်ေနလဦူးေရတိုး န်း 
ဟာ  တစ်သိန်းခွဲနီးပါးရှိပါတယ်။  ကမ ာ့လူဦးေရ 
တိုးတက်လာတာနဲအမ  နယ်ေြမေဒသေတခွျဲထွင် 
ေနထိုင်လာရပါတယ်။   ကမ ာကီးဟာ သစ်ေတာ 
ြပန်းတီးမ ေတ၊ွ မိြပချဲထွင်မ ေတေွကာင့် တစ်ှစ် 
ထက်တစ်ှစ်  ပူေွးလာပီး ရာသီဥတုေဖာက်ြပန ်
ေြပာင်းလဲမ ေတွ၊   သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေတွနဲ  
ရင်ဆိုင်ေနရပါတယ်။   ပတ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ ်
ပျက်စီးယိယွုင်းမ ေတ၊ွ မိြပချဲထွင်မ ေတ၊ွ ေတာိင်ုး 
တိရစ ာန်နဲ   သစ်ေတာထွက်ပစ ည်း  တရားမဝင ်
ေရာင်းဝယ်မ ေတွေကာင့် လူနဲ  တိရစ ာန်အကား 
ေရာဂါကူးစက်ပျံံှဖို အခွင့်အလမ်းေတမွျားြပားလာ 
ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ေမွးြမေရးတိရစ ာန်ေတွမှာ ပဋိဇီဝ 
ေဆးေတ ွမလိအုပ်ဘသဲုံးစဲွတာေကာင့ ်ေဆးယ်ပါး 
ဘက်တီးရီးယားေတွေပ ေပါက်လာေစပီး အဲဒီ 
တိရစ ာန်ေတွကေန လူေတွဆီ နည်းလမ်းမျိးစုံနဲ  
ေရာက်ရှိလာိုင်ပါတယ်။
တစ်ေသွးတည်း၊ တစ်သားတည်း

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါအပါအဝင ်တိရစ ာန် 
ေတွကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ေရာဂါေတ ွကာကွယ် 
တားဆီးေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ     လူသားေတွရဲ 
ကျန်းမာေရးက  (Human Health) တစ်ခုတည်း 
ေဆာင်ရက်လိုမရဘ ဲတိရစ ာန်ကျန်းမာေရးက   
(Animal Health)ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာေရး 
က  (Environment Health)တို    ပူးေပါင်း 

ေဒါက်တာဇင်ေဇယျာ၀င်း

တစ်ခုတည်းေသာကျန်းမာေရးဆိုတာဟာ လူ၊ တိရစ ာန်နဲ 
ပတ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ်ေတရွဲ ကျန်းမာေရးအကား အေကာင်းဆုံး 
မ ေြခြဖစ်ေအာင် ေရရှည်ထိန်းသိမ်းိုင်ဖို ရည်ရယ်ပီး စုစည်း 
ေပါင်းစပ်ထားတဲ ့ချ်းကပ်မ နည်းလမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒနီည်းလမ်း 
ကိ ုအသုံးချိင်ုဖို   လ၊ူ  တရိစ ာန်၊ အပင်နဲ သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 
တိုရဲ   ကျန်းမာေရးေတ ွ နီးကပ်စွာဆက်စပ်ေနပီး အြပန်အလှန် 
အမှီသဟဲြပေနတယ်ဆိုတာ နားလည်ဖိုလိုပါတယ်။



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
ဟိုတယ်ှင့်   ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ ေဌးေအာင် သည် 
ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ဝန်ကီးဌာန  နီလာခန်းမ၌ 
Hybrid စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပေသာ ိင်ုငအံဆင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ (National 
Tourism Professional Board-NTPB) ှင့ ်ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ပညာရှင်များ  အသိအမှတ်ြပ 
လက်မှတ်ထုတ်ေပးေရးအဖဲွ (Tourism Professional 
Certification Board-TPCB) ၏ ညိ  င်းအစည်း 
အေဝး  (၁/၂၀၂၂) သို တက်ေရာက်သည်။ 

က မ်းကျင်မ စံ န်းများသတ်မှတ်သွာမည်
ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင်    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက ယခအုစည်းအေဝးတွင် ဧည့်ကိ၊ အပ်ိခန်း 
ေဆာင်အကူ၊  မုန်ဖုတ်၊  စားပွဲထိုး၊  ခရီးလှည့်လည ်
လပ်ုငန်းအကေံပးှင့်   လက်မှတ်အေရာင်းမန်ေနဂျာ 
စသည့် ဟိတုယ်ှင့် ခရီးလှည့်လည်ေရးအလပ်ုအကိင်ု 
ေြခာက်မျိးအတွက ် Qualification Level အလိုက် 
အာဆီယံ၏   သတ်မှတ်သင်ိုး န်းတမ်းစုဖွဲမ  
လမ်း န်ချက်များှင့်အည ီက မ်းကျင်မ စံ န်းများကိ ု
အတည်ြပ     သတ်မှတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
တစ်ဖက်တွင်လည်း သင်တန်းသားများ၏ က မ်းကျင် 
မ များကို သတ်မှတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
အားကစားှင့ ်     ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံဂျဒိုအဖွဲချပ်တို  ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်သည့ ်
ဂျဒိဒုိင်ုလူကီးှင့ ်နည်းြပမွမ်းမသံင်တန်းအမှတ်စ် 
(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက် ၉နာရီ 
တွင် ေနြပည်ေတာ်  အားကစားေလ့ကျင့်ေရးစခန်း 
(Gold Camp)ရှိ Multipurpose Hall ၌  ကျင်းပ
သည်။ 

ေရှးဦးစွာ   သင်တန်းနည်းြပဆရာများှင့ ်
သင်တန်းသား   သင်တန်းသူများက  တစ်ဦးချင်း 
ဂါရဝြပမိတ်ဆက်ကသည်။

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်
ထိုေနာက် အားကစားှင့လ်ငူယ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်က သင်တန်းမှ မမိတိို 
သင်ကားတတ်ေြမာက်ခဲသ့ည်များကိ ုလက်ဆင့က်မ်း 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၁၁
ြမန်မာ-ုရှား ှစ်ိုင်ငံအကား 

ကုန်သွယ်မ    ပိုမိုတိုးြမင့်ိုင်ေရး 
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  ယေန  
မွန်းလွဲ ၂ နာရီက  စီးပွားေရးှင် ့
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန     တိုးချဲခန်းမေဆာင်၌ 
ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 
သည်။

တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ေရး
အစည်းအေဝးတွင်   အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းက ြမန်မာ့ 
ပိုကန်ုများ ရှုားိင်ုငေံဈးကွက်သို 
မဟာဗျဟာကျကျ   ထိုးေဖာက ်
ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး     အတွက် 
နည်းလမ်းများ ရှာေဖွေဆာင်ရက် 
သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ြမန်မာ- 
ရှုား ှစ်ိင်ုငအံကားကန်ုသွယ်မ  
သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်တွင် 
အေမရိကန်ေဒ လာသန်း  ၆၀ 

ိင်ုငအံဆင့်ခရီးသွားလပ်ုငန်းက မ်းကျင်ပညာရှင်များအဖဲွှင့် ခရီးသွားလပ်ုငန်း က မ်းကျင်ပညာရှင်များ
 အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးေရးအဖွဲ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ကာ အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်များ 
ထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

 ဟိုတယ်ှင့်   ခရီးလှည့်လည်ေရးလုပ်ငန်းရှင ်
များ၊ ခရီးသွားလပ်ုငန်းကိ ုစတ်ိပါဝင်စားသည့် လငူယ် 
လူရယ်များှင် ့  အများြပည်သူများ   ကျယ်ကျယ်
ြပန် ြပန်သိရှိေအာင်    ေဆာင်ရက်၍  MRA-TP 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ များကို တိုးြမင့် 
ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊      ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် ိုင်ငံအဆင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲှင့ ် ခရီးသွား
လုပ်ငန်းက မ်းကျင်ပညာရှင်များ    အသိအမှတ်ြပ 
လက်မှတ်ထတ်ုေပးေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်များက လိအုပ် 
သည်များ ဝိင်ုးဝန်းအားြဖည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပး 
ရန် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြမန်မာုိင်ငံ၏ NTPB ှင့် TPCB 
အဖွဲများ၏ ဥက   ြဖစ်ေသာ  ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှးချပ်က 
ASEAN MRA-TP   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးှင့ ်
စပ်လျ်း၍   ြမန်မာိုင်ငံမ ှ   ေရှဆက်ေဆာင်ရက ်
သွားရမည့်လုပ်ငန်းစ ်   အေသးစိတ်ကို  ရှင်းလင်း 
ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ပီး အလုပ်အကိုင် ေြခာက်မျိး 
အလုိက် Functional Competency များ သတ်မှတ် 
ြခင်းှင် ့ က မ်းကျင်မ များ  စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းစ်များ၊ National Trainers ှင့် National 
Assessors များအတွက် လိအုပ်သည့မွ်မ်းမသံင်တန်း 
များ  ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးကိစ ရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ 
အဖွဲဝင်များက    အဆိုြပတင်ြပခဲ့ကသည့်အေပ  
တက်ေရာက်လာသည် ့ NTPB ှင့်  TPCB အဖွဲဝင ်
များက အြပန်အလှန်ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကသည်။ 

ေဆွးေွးအတည်ြပ
ယခအုစည်းအေဝးသည် ယခင်ညိ  င်း ေဆွးေွး 

အတည်ြပခဲ့သည့်       ဦးစားေပးအလုပ်အကိုင ်
ေြခာက်မျိးအတွက်    အာဆယီ၏ံ  သတ်မှတ်သင်ုိး 
 န်းတမ်းစုဖွဲမ       လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 
က မ်းကျင်မ စံ န်းများကို  အတည်ြပသတ်မှတ်ရန်၊ 
ASEAN MRA-TP ၏ လပ်ုငန်းစ်များတွင် ြမန်မာိင်ုင ံ
မှ ပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ် ေရှလပ်ုငန်းစ်များကိ ု
ေဆွးေွးညိ  င်းရန်၊       က မ်းကျင်ပညာရှင်များ 
ေမွးထုတ်ေရးှင် ့  စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးအတွက ်
National Trainers ှင့် National Assessors များ 
စုစည်းေရးှင့ ် လိုအပ်သည့်   မွမ်းမံသင်တန်းများ 
ဖွင့လှ်စ်ရန် ရည်ရယ်၍ ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိ 
သည်။                                               သတင်းစ်

ဂျဒိုဒိုင်လူကီးှင့် နည်းြပမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ြပန်လည်သင်ကားေပးြခင်းြဖင့်   အားကစားသမား 
များ၏ အားကစားအရည်အေသွး  တုိးတက်ြမင့်မား 
လာမည်ြဖစ်ပီး ထူးခ န်ထက်ြမက်၍ အရည်အချင်း 
ရှိေသာ လူငယ်မျိးဆက်သစ ်အားကစားသမားများ 
ေမွးထုတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ဂျဒိုအားကစား 
နည်းြဖင့် ေရှလာမည့်ုိင်ငံတကာ အားကစားပိင်ပဲွ 
များှင့ ်အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွများတွင် 
ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိြုမင့တ်င်ိင်ုေစရန် နည်းြပများအေနြဖင့ ်
မိမိတိုကျရာအခန်းက  မှ  တာဝန်ေကျပွန်စွာြဖင့ ်
ဆတက်ထမ်းပုိး     ဆက်လက်  ကိးပမ်းေလ့ကျင့်
ေဆာင်ရက်သွားကရန ်ေြပာကားသည်။

အဆိုပါသင်တန်းရှိ   သင်တန်းသား   ၃၅ ဦး၊ 
သင်တန်းသူ ၁၀ ဦးကို   ဂျပန်ိုင်ငံ   တိုကျိမိရှ ိ
KODOKAN JUDO INSTITUTE နည်းြပသင်တန်းများ 
တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ထားသည့ ် နည်းြပဆရာများ 

က ဇူလိုင် ၁၁ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ  ေနြပည်ေတာ် 
အားကစားေလ့ကျင့်ေရးစခန်း    (Gold Camp)ရှိ 
Multipurpose Hall ၌ သင်ကားပိုချေပးသွားမည ်
ြဖစ်သည်။

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးှင့တ်ာဝန်ရိှသမူျား 

သည် ဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း (B)ု၌ံ ကျင်းပလျက် 
ရိှေသာ ၂၀၂၂ခုှစ် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစံု (အမျိးသား/
အမျိးသမီး)  ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ    ဆက်လက် 
ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                                        သတင်းစ်

ြမန်မာ-ရှုား ှစ်ိင်ုငအံကား ကန်ုသွယ်မ ပိမုိတုိုးြမင့်ိင်ုေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေကျာ်သာရှိသြဖင့်  အေမရိကန် 
ေဒ လာ     တစ်ဘီလီယံအထိ 
တုိးြမင့်တင်ပုိုိင်ေရး ှစ်ုိင်ငံလံုး 
မှ ရည်မှန်းချက်ထား ေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိသည့်အတွက်   အစိုးရ 
ပိင်ုးသာမက   ပဂု လကိက  ပိင်ုး 

မှလည်း  အြပန်အလှန်  ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး    အတွက် 
ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ကုိ တည်ေဆာက် 
သွားရန်       လိုအပ်ေကာင်း၊  
ြမန်မာိုင်ငံမှ   ဆန်၊   ဆန်ကွဲ၊ 
ေြပာင်း၊  ပဲတီစိမ်း  အစရှိေသာ 

လယ်ယာထွက်ကန်ုပစ ည်းများကိ ု
ုရှားိုင်ငံသိုတင်ပိုရန်  အလား 
အလာရိှေသာ ကန်ုစည်များအြဖစ် 
ေဈးကွက်သစ်ချဲထွင်  တင်ပိုသွား 
ုိင်ေရးအေပ     တက်ေရာက်လာ 
ကသူများက  ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ 

ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး      တင်ြပေပး
ေစလိေုကာင်း     ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    အခမ်းအနားသို 
တက်ေရာက်လာသည့ ်      ဌာန 
ဆိုင်ရာများ၊    အသင်းအဖွဲများ၊ 
ကုန်သည်    လုပ်ငန်းရှင်များက  
ြမန်မာိုင်ငံမ ှ    တင်ပိုကုန်စည် 
များှင့်ပတ်သက်၍      လက်ရှိ 
ှစ်ုိင်ငံ   ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက် 
ေနသည့်    အေြခအေနများှင့ ်
အခက်အခဲများ၊     ကုန်သွယ်မ  
တိုးြမင့ ်      ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်
အလားအလာများှင့ ် နည်းလမ်း 
များကိ ုဝိင်ုးဝန်းအကြံပေဆွးေွး 
ခဲ့ကသည်။ 

တက်ေရာက်
အစည်းအေဝးသို ကန်ုသွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်၊ 
စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာန ြမန်မာ 
ကန်ုသွယ်မ     ြမင့်တင်ေရးအဖဲွှင့်  
စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနတိုမှ တာဝန် 
ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည် 

များှင့်  စက်မ လက်မ လုပ်ငန်း 
ရှင်များအသင်းချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ 
ဆန်စပါးအသင်းချပ်၊ ြမန်မာိင်ုင ံ
အထည်ချပ်     လုပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ ပဲမျိးစုံှင့် 
ှမ်းကန်ုသည်များအသင်း၊ ြမန်မာ
ိင်ုငသံစ်လပ်ုငန်းရှင်များအသင်း၊ 
ြမန်မာုိင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန် 
ှင့်  ဟင်းသီးဟင်းရက ် စိုက်ပျိး 
ထတ်ုလပ်ုတင်ပို    ေရာင်းချသမူျား 
အသင်း၊  ြမန်မာိုင်ငံ     ေကာ်ဖီ 
အသင်းှင့်    ြမန်မာုိင်ငံေဆးှင့် 
ေဆးပစ ည်း     ကုန်သည်များှင့ ်
လုပ်ငန်းရှင်များ     အသင်းတိုမှ 
ဥက   များ၊    အတွင်းေရးမှးများ၊ 
ြမန်မာိုင်ငံမှ     ုရှားိုင်ငံသို 
ပိုကုန်       တင်ပိုလျက်ရှိသည့ ်
ကုမ ဏီများမှ      တာဝန်ရှိသူ
များက    ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့် 
တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း  သိရ 
သည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၁၂၊   ၂၀၂၂

မုံရာ   ဇူလိုင်   ၁၁
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်    ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 
စစ်ကိုင်းမိ          စစ်ကိုင်းခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးုံး 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ခိင်ုအဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ၊ 
မိမိမိဖများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ အခမ်းအနားသို 
တက်ေရာက်ရာ            တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 
လာေရာက်ရြခင်းရည်ရယ်ချက်၊           တိင်ုးေဒသကီး 
အစုိးရအဖဲွ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ဌာနဆုိင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူများ  တာဝန်ေကျပွန်ေအာင်  ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရက်ေရးတိုကိ ုရှင်းလင်းမှာကားသည်။

တင်ြပေဆွးေွး
ယင်းေနာက် မိမိမိဖများှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာများက 

စစ်ကိုင်းမိ       ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ၊  
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ 
ေသာက်သုံးေရရရိှေရး၊ ေဒသတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ 
လိုအပ်သည်များကိ ု          တင်ြပေဆွးေွးကပီး 
တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်များှင့် ဌာနဆိုင်ရာ 
များက  မမိတိို  တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေနေသာလပ်ုငန်း 
များှင့် သက်ဆုိင်ေသာလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးကူည ီ
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပ 
ကသည်။

ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည်  တာဝန်ရိှသူများှင့်အတူ ယမန်ေန  
နံနက်ပုိင်းတွင် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ချမ်းြမသာစည် 
မိနယ်ရိှ  ပညာ့ဝတီအိမ်ရာစခန်းသုိ သွားေရာက်ပီး 
ဝန်ထမ်းများ၏ေနထိုင်ေရး     အဆင်ေြပေစေရး 
လိုအပ်ချက်များကိ ုမိြပှင့်အိမ်ရာ ဖွံဖိးေရးဦးစီး 
ဌာန တာဝန်ရိှသမူျားက ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေပးရန် 
မှာကားသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး
ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးသည်  အေဆာက်အဦ 

ဦးစီးဌာန အေဆာက်အဦအထူးအဖဲွ (၆)မှ တာဝန်ယ ူ
ေဆာင်ရက်ေနသည့်  ကန်ေတာ်နဒီေဆးုံ    တိုးချဲ 
ေလးထပ်လနူာေဆာင်စမီကံန်ိး  ရှင်းလင်းေဆာင်သုိ 
ေရာက်ရှိကာ ဘ  ာှစ်အလိုက် ေဆာင်ရက်ပီးစီး 
သည့်    လုပ်ငန်းများ၊   လက်ရှိဘ  ာှစ်အတွင်း 
ေဆာင်ရက်ဆဲလုပ်ငန်းများှင့ ်၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုှစ် 
ေဆာင်ရက်ရမည့်  လျာထားချက်လုပ်ငန်းများကို 
စီမံချက်ပါအတုိင်း အချန်ိမီပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက် 

ဘားအံ   ဇူလိုင်   ၁၁
တိုင်းရင်းသားဘာသာှင့ ်   ြမန်မာ 

ဘာသာတုိြဖင့်  ပုံှိပ်ထုတ်ေဝထားေသာ 
တိုင်းရင်းသားပုံြပ၊   ပုံြပင်စာအုပ်များကိ ု
ြပည်နယ်အတွင်းရိှ  တုိင်းရင်းသားစာေပ 
ှင့်  ယ်ေကျးမ အသင်းများထ ံေပးအပ် 
သည့် အခမ်းအနားကို ယေနမွန်းလွဲ ၁ 
နာရီက   တုိင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန    တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်
ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန  ကရင်ြပည်နယ်ုံး  
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်   ကရင်ြပည်နယ ်
တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီးဦးစန်းကိကု    
စာေပှင့်        ယ်ေကျးမ အသင်းများ 
အေနြဖင့်     မိမိတိုတိုင်းရင်းသားများ 
ေနထိုင်ကသည့ ်       ေနရာေဒသအှံ 
ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်    ေရာက်ရှိေအာင ်
ြဖန်ေဝေပးကေစလိုေကာင်း၊ သိုမှသာ 

စစ်ကိုင်းမိ မိမိမိဖများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများှင့ ်ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေတွဆုံေဆွးေွး
ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ  လိအုပ်သည်များကိ ု
တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ြဖည့ဆ်ည်းေပါင်းစပ် ေဆာင်ရက် 
ေပးသည်။ 

ထိုေနာက်           တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်
တာဝန်ရိှသမူျားသည်  စစ်ကိင်ုးမိ အမှတ်(၃)အေြခခ ံ
ပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှ ဆရာ  ဆရာမများ၊ 
ေကျာင်းအကျိးေတာ်ေဆာင်များကိ ု  လည်းေကာင်း၊ 
ေရ မင်းဝံရပ်ကွက်ရှ ိ     ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်း 
ေကျာင်းမှ ဆရာ  ဆရာမများ၊ ေကျာင်းအကျိးေတာ် 
ေဆာင်များကိလုည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး 
ချပ်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများသည် စစ်ကိုင်းပညာေရး 
တက သိလ်ုသိုေရာက်ရိှရာ ပါေမာက ချပ်ှင့ ်ပါေမာက  
ချပ်၊ ဌာနမှးများ၊ ဆရာ ဆရာမများကိလုည်းေကာင်း 
ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆု၍ံ လိအုပ်သည်များကိ ုတာဝန်ရိှ 
သမူျားှင့ ်ြဖည့ဆ်ည်းေပါင်းစပ် ေဆာင်ရက်ေပးကာ 
ေငွကျပ်ငါးသိန်းစီကိ ုေပးအပ်ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ
ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည်  စစ်ကိုင်းစက်မ ဇုန်ရှိ NTT 
အထပ်သားစက်ံုသုိေရာက်ရိှရာ စက်မ ဇန်ုဥက   ှင့် 
စက်ုံတာဝန်ခံတိုက   စစ်ကိုင်းစက်မ ဇုန်အတွင်း 
စက်ုမံျား၏ လည်ပတ်လပ်ုေဆာင်ေနမ အေြခအေန၊ 
ကန်ုကမ်းပစ ည်းရရိှမ ၊ ကန်ုေချာပစ ည်းထတ်ုလပ်ုိင်ု 
မ ၊ စက်ုလံပ်ုသားများအား ေထာက်ပံေ့ဆာင်ရက်ေပး 

ေနမ ှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ
ပီးစီးမ   အေြခအေနများကို   ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 
တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  တင်ြပချက်များအေပ  
လုိအပ်သည်များကုိ တာဝန်ရိှသူများှင့် ြဖည့်ဆည်း 
ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်
တာဝန်ရိှသမူျားသည် စက်ုအံတွင်း အထပ်သားများ 
ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက်ေနမ     အဆင့်ဆင့်တိုကို 

လိုက်လံကည့် အားေပးသည်။
ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသူများသည် စစ်ကုိင်းမိ ရာေထာင်ရပ်ကွက် 
ရိှ ေငထွည်ှင့ ်ေကးထည် လက်မ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 
ေနမ ကုိ သွားေရာက်ကည့် အားေပးခ့ဲပီး လုပ်ငန်းရှင် 
များ၏    လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ    လိုအပ်ချက်များကို 
ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ်   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။               တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီတံတား(ရတနာပုံ)ှင့် ရန်ကုန် - မ ေလးအြမန်လမ်းရှိ မီနီတိုးဂိတ်များ ကည့် စစ်ေဆး

ရန်၊ လက်ရာေသသပ်ေကာင်းမွန်ေရး ဂုြပရန်ှင့ ်
ေရ၊ မီး၊ မလိ ာ လပ်ုငန်းများ ဟန်ချက်ည ီတစ်ပိင်နက် 
ပီးစီးေရး ေဆာင်ရက်ရန်မှာကားပီး ကန်ေတာ်နဒီ 
ေဆးုေံဆာက်လပ်ုေနသည့ ်အေဆာက်အအုအံထပ် 

များသို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။
ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် 

ဧရာဝတြီမစ်ကူးတတံား (ရတနာပု)ံ တတံားကံခ့ိင်ုမ  
အေြခအေနကို   စစ်ေဆးပီး  ဒုတိယဝန်ကီးက 

တတံားကံခ့ိင်ုမ           အေြခအေနများှင့ပ်တ်သက်၍ 
သတ်မှတ်ခံိင်ုဝန် တန် ၆၀ ထက် ပိမုိတုင်ေဆာင်သည့ ်
စည်းကမ်းမဲ့တန်ပိုယာ်များ ြဖတ်သန်းသွားလာမ  
မရှိေစေရး၊     ဧရာဝတီြမစ်ေကာင်းေြပာင်းလဲမ ၊ 
တတံားေရလယ်တိင်ုများ ေရတိက်ုစားမ  အေြခအေန 
များကိ ု  စ်ဆက်မြပတ်ေစာင့်ကည့်ကာ  ြပင်ဆင ်
ထိန်းသိမ်းမ လုပ်ငန်းများကုိ တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့် 
က ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန ်မှာကားသည်။

ေလလွင့်မ မရှိေစေရး
မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ထုံးဘို - ြမစ်ငယ်ြဖတ်လမ်းမ ှ  ရန်ကုန် - မ ေလး 
အြမန်လမ်းမကီးသုိ ဝင်ေရာက်သည့ ်အုိးထုတ်တန်း 
မီနီတိုးဂိတ်သိုေရာက်ရှိရာ  လမ်းဦးစီးဌာန  ဒုတိယ 
 န်ကားေရးမှးက ခရီးသွားယာ်များ ြဖတ်သန်း 
သွားလာမ ှင့်  လမ်းအသုံးြပခ   ေကာက်ခံေနမ  
အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ ဒတုယိဝန်ကီး 
က ေနစ်ယာ်သွားလာမ  ယာ်စီးေရများအတိုင်း 
လမ်းအသုံးြပခေကာက်ခံရာတွင်   ေလလွင့်မ မရှိ 
ေစေရး ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားခ့ဲေကာင်း 
သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တိုင်းရင်းသားပုံြပ၊ ပုံြပင်စာအုပ်များ ေပးအပ်

တိုင်းရင်းသား    ကေလးငယ်များသည ်
တိင်ုးရင်းသားဘာသာကိ ုေလလ့ာသင်ယ ူ
ရာတွင်     ပိုမိုထိေရာက်ေအာင်ြမင်မည ်
ြဖစ်သကဲသ့ို အြခားတိင်ုးရင်းသားဘာသာ

များကိုလည်း     ေလ့လာသင်ယူိုင်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်မှ  တိင်ုးရင်းသား 
စာေပများ    ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
အတွက် ေကျာင်းချနိ်အတွင်း သင်ကား 

ခွင့်ြပထားသကဲ့သို တိုင်းရင်းသားစာေပ
သင်ကားေရးအတွက် လိအုပ်သည့ ်ဆရာ 
ဆရာမများကိလုည်း   ခန်ထားေပးလျက် 
ရိှပီး  တုိင်းရင်းသားဘာသာ ေကျာင်းသံုး
ပုံှိပ်စာအုပ်များကိုလည်း ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ
ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊  တိင်ုးရင်းသားလမူျိး 
များ၏ ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးတမ်း
အခမ်းအနားများ၊ ေနထူးေနြမတ် အခမ်း 
အနားများ ကျင်းပိင်ုေရးအတွက် လိအုပ် 
သည့်  ဘ  ာရန်ပုံေငွများကို   ှစ်စ် 
ေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရိှေကာင်း ေြပာကား 
သည်။

ထိုေနာက် ကရင်ြပည်နယ်တိုင်းရင်း
သားေရးရာဝန်ကီးဦးစန်းကုိ၊ တုိင်းရင်းသား 
အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 
ေရးဦးစီးဌာန  ဒတုယိ န်ကားေရးမှးှင့ ်
တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဦးစီး 
ဌာန ြပည်နယ်တာဝန်ခံတိုက ပိုးကရင ်
စာအုပ် ၁၄၆၆၀၊ စေကာကရင်စာအုပ ်
၁၀၃၃၀၊ မွန်စာအပ်ု ၃၂၀၀ ှင့ ်ဗမာစာအပ်ု 

၄၄၈ အုပ် စုစုေပါင်းစာအုပ် ၂၈၆၃၈ အုပ်ကုိ 
သက်ဆိင်ုရာ           တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်   
ယ်ေကျးမ အသင်းများထံ   ေထာက်ပံ့ 
ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်
ယ်ေကျးမ              အသင်းများကုိယ်စား 
ြပည်နယ်   ကရင်စာေပှင့ ် ယ်ေကျးမ  
တိုးတက်ြပန်ပွားေရးအသင်း    ဒုတိယ 
ဥက    ဦးေစာချစ်သန်းက ေကျးဇူးတင ်
စကား ြပန်လည်ေြပာကားပီး ၂၀၁၉-
၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်မှ   ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာ 
သင်ှစ်ထိ  တိုင်းရင်းသားဘာသာပုံြပ၊ 
ပုြံပင်စာအပ်ု ၈၅၉၁၄ အပ်ု ေထာက်ပံေ့ပး 
ိုင်ခဲ့ကာ       ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ် 
တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဦးစီး
ဌာနတိုပူးေပါင်းပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင် 
ှစ်တွင် ြပည်နယ်အတွင်း တုိင်းရင်းသား 
ဘာသာြပ   ဆရာ  ဆရာမ  ၅၉ ဦးကို 
ခန်အပ်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ပုသိမ်    ဇူလိုင်   ၁၁
ဧရာဝတီ      တိုင်းေဒသကီး 

ေချာင်းသာကမ်းေြခေဒသ  ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း    ေရရှည်တည်တံ ့
ခိင်ုမေဲစေရးှင့ ်စနစ်တကျ ဖံွဖိး 
တိုးတက်ေစေရး        စကားဝိုင်း 
ေဆွးေွးပွဲကို   ယေနနံနက်  ၁၀ 
နာရီက ေချာင်းသာမိ AZURA  
HOTEL ၌ ြပလုပ်ရာ တိုင်းေဒသ 
ကီး ဝန်ကီးချပ်ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ 
တိုင်း၊   ခိုင်၊    မိနယ်အဆင့် 
ဌာနဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများ 
ှင့်    ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ 
တက်ေရာက်ကသည်။

ေဆွးေွး
ဦးစွာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး 

ချပ်က အမှာစကားေြပာကားပီး 
ဟိုတယ်ှင့ ်ခရီးသွား န်ကားမ  
ဦးစီးဌာန၊ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ စည်ပင် 
သာယာေရးအဖဲွ၊   ဗဟိစုာရင်းအင်း 
ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဟိုတယ် 
ဆုိင်ရာ    လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 
(ေချာင်းသာ)ဇန်ု၊ သဘာဝပတ်ဝန်း   
ကျင်    ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 
တိုမှ  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီက 
ေချာင်းသာကမ်းေြခေဒသ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း   ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မ ဲ
ေစေရးှင့်     စနစ်တကျဖွံဖိး 
တိုးတက်ေစေရး  ေခါင်းစ်ြဖင့ ်
စကားဝိင်ုးအား ဝိင်ုးဝန်းေဆွးေွး 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၁၁
ကာကွယ်ေရး       ဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)  ြပည်သူဆက်ဆေံရးှင့ ် 
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး  န်ကား 
ေရးမှးုံး၏     ကွပ်ကဲမ ေအာက် 
တပ်ေကျာင်းများှင့ ်အေြခခပံညာ 
ေကျာင်းများ  ပညာရည်ြမင့်တင ်
ေရး အလပ်ုုေံဆွးေွးပဲွကိ ုယေန   
နံနက်ပိုင်းတွင်      ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စီနယ်ေြမ     ေဇယျာသီရိ 
မိနယ်ရှိ    အမှတ်(၁)    အေြခခံ 
ပညာ    အထက်တန်းေကျာင်း၌ 
ြပလပ်ုရာ ြပည်သူဆက်ဆေံရးှင့ ်
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး   န်ကား 
ေရးမှးုံး         န်ကားေရးမှး 
ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းှင့ ်တာဝန် 
ရှိသူများ၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  
ဒုတိယ  န် ကားေရးမ ှးချပ  ်
ေဒါက်တာစိုးြမင့်ထွန်း      ှင့် 
ဖတ်ိကားထားသူများ၊ တပ်မေတာ် 
ပညာေရးေကျာင်းများမှ ေကျာင်း 

ဝါဆိုလြပည့် ဗုဒ ေန

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေနမှာ

      ထူးေပ့ေတွြဖာ၊ သေ ခါှင့်

      ေတာမှာထွက်လျက်၊ ဓမ စက်ှင့်

      တစ်ချက်ြပာဋိဟာ၊ ြပခဲ့ပါသည်

      ဘာသာမှတ်တိုင် စိုက်ထူိုင်။

      ြဖစ်ခဲတုိုင် လြမတ်ပိင်။

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေနဝယ်

      ချမ်းေြမ့စဖွယ်၊ လေရာင်ြခယ်၍

      ထည်ဝါေရာင်စင်၊ ေြမမှာလွင်သည်

      ေနဝင်ထွက်လ၊ ချနိ်ကာလတွင်

      ဘုရားအြဖစ် ဝန်ခံလှစ်။

      တရားအစစ်  န်ြပန်သစ်။

 ဘုရားအြဖစ်၊ ဝန်ခံစ်တွင်

      ပ ဝဂ ီ၊ ငါးဦးမည်အား

      ရှင်းပီမ က်ကား၊ ထိုတရားမှာ

      ဘုရားတိုင်းမှ၊ ေဟာကားြပသည့်

      ဓမ စကာ တရားလ ာ။

      မိဂဒါဝုန်မှာ ေဟာကားတာ။

 ထိုသိုေဟာကား၊ ြမတ်တရားတွင်

      တရားအစစ်၊ ဓမ ှစ်ပင်

      သစ ာေလးပါး၊ ထင်လင်းကားကာ

      ရှစ်ပါးမဂ င်၊ မဂ်eာဏ်ထင်၍

      ရှင်များေသာတပန် မဂ်ဖိုလ်ထံ။

      တရားထူးလ ံ ြပည်နိဗ ာန်။

 တရားအစ၊ သံဃာစ၍

      ထိုမှတစ်ဖန်၊ ြပည်နိဗ ာန်သို

      ေရာက်ြပန်ြဖစ်ြခင်း၊ ပထမချ်းမို

      ေကာင်းြခင်းေဝြဖာ၊ ေလာကသာသည်

      ဝါဆိုလြမတ်၊ ထိန်လင်းအပ်ကာ

      ဝင်းပတ်လြဖာ၊ ထိုအရာှင့်

      ေလာကာထိန်ဝင်း၊ ထိုအချင်းတို

      ဘယ်သင်းကြဖာ လင်းေလတာ။

      ဘယ်အချင်းကသာ ဝင်းေပရာ။      ။

ေချာင်းသာကမ်းေြခေဒသ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစေရးှင့်
စနစ်တကျဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး စကားဝိုင်းေဆွးေွး

ကသည်။ 
ဆက်လက်၍   တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်          အဖွဲသည် 
ေချာင်းသာမိရှိ     အမျိးသား 
သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 
စီမံခန် ခဲွမ ေကာ်မတီ  ရန်ပံုေငွြဖင့်  
ေဆာင်ရက်သည် ့ School Cum 
Shelter   ေဆာက်လုပ်ေနမ ကို  
ကည့် စစ်ေဆးပီး  တိုင်းေဒသ 
ကီး     ဝန်ကီးချပ်က   အရည် 
အေသွးြပည့်မီေရး၊   သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း       ပီးစီးေစေရး 
အေလးထားေဆာင်ရက်သွားရန ် 
မှာကားသည်။       ထိုေနာက်  
တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်ှင့် 
အဖွဲသည်      လမ်းဦးစီးဌာနမ ှ
ငုပ်ေကာင်း-  ေငွေဆာင်-  ေရ  

ေသာင်ယံ- မကျးီစင်- ေကျာက် 
ခ န်- ဂွ ကားလမ်းအား  ဘ  ာှစ် 
အလိုက် ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု 
ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေရ ေသာင်ယံမိရိှ 
ပုသိမ်တက သိုလ်၊    အဏ ဝါသိပ ံ  
သေုတသနှင့် ေလက့ျင့်ေရးစခန်း 
သိုသွားေရာက်၍     အုန်းပင်များ 
စုေပါင်းစိုက်ပျိးေပးခဲ့ပီး အဏ ဝါ 
သိပ ံဌာန    ရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်
ပသုမ်ိတက သိလ်ု    ပါေမာက ချပ်၊ 
အဏ ဝါသပိ ံဌာန၊ ဓာတေုဗဒဌာန၊ 
ကု ေဗဒဌာန၊ သတ ေဗဒဌာနတိုမှ  
ပါေမာက /ဌာနမှးများက   ပုစွန် 
သားေပါက်၊ ငါးသားေပါက် ေမွးြမ 
ိင်ုေရး၊   ပင်လယ်ေမှာ်၊    ပင်လယ် 
ြမက်၊        လမုပင်    စသည်တိုမှ 

အဏုဇီဝပိုးထုတ်လုပ်၍   ပိုးမ ား 
အ ရာယ်        ကာကွယ်ိုင်ေရး၊ 
ပင်လယ်ေရေမှာ်များတွင ်အိုင်အို 
ဒင်းပါဝင်မ        သိရှိိုင်ေရးှင် ့
ကဏန်းအသား   အာဟာရတန်ဖိုး 
ြမင့်တင်ိင်ုေရး    ေလလ့ာသေုတ 
သနြပေဆာင်ရက်ေနမ     အေြခ 
အေနများကုိ   ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 
တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်က 
သုေတသနြပ   ေလ့လာမ များမှ  
ရလဒ်ေကာင်းများ ထွက်ေပ လာ 
ေစေရး၊     စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 
လုပ်ငန်းများတွင ်     လက်ေတွ 
အသုံးြပ အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ိင်ုေရး     ကိးစားေဆာင်ရက်ရန် 
မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ပညာရည်ြမင့်တင်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပ
အပ်ုကီးများ၊ တပ်မေတာ်အေြခခ ံ
ပညာေကျာင်းများမှ        ေကျာင်း 
အုပ်ချပ်မ   တာဝန်ခံအရာရှိများ၊ 
ဆရာ ဆရာမများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ
များ တက်ေရာက်ကသည်။

အမှာစကားေြပာကား
ဦးစွာ     ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ှင့်      စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး  
 န်ကားေရးမှးုံး       န်ကား 
ေရးမှး ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက 
တပ်မေတာ်ပညာေရးေကျာင်းများ  
ပညာရည်တိုးတက်ြမင့မ်ားေရးှင့ ်
ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့်အချက ်
အလက်များှင့်စပ်လျ်း၍ အကျယ် 
တဝင့် အမှာစကားေြပာကားသည်။ 
ထိုေနာက်     ပညာေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 
ချပ်    ေဒါက်တာစိုးြမင့်ထွန်းက 
ေဆွးေွးမည့်   ေခါင်းစ်များှင့် 
ထည့်သွင်း     ေဆွးေွးလိုသည့် 
အချက်များှင့ပ်တ်သက်၍  အမှာ  

စကားေြပာကားသည်။ 
ယင်းေနာက်  အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွ 

ကိ ုဆက်လက်ြပလုပ်ရာ အေြခခံ 
ပညာေကျာင်းများတွင် ဒမီိကုေရစ ီ
သေဘာတရားများှင့ ် ပတ်သက် 
၍ စာရတိ ှင့ ်ြပည်သူနတီဘိာသာ 
ရပ်များ သင်ကားေပးုိင်မ ၊ မျိးချစ် 
စိတ်ဓာတ်      ရှင်သန်ထက်ြမက ်
ေစေရး၊      ိုင်ငံချစ်စိတ်ှင့် 
ိုင်ငံေတာ်အေပ           ကာကွယ် 
ေစာင့ေ်ရှာက်လိစုတ်ိများ    ေမွးြမ 
ိုင်ေစေရး၊ ေကျာင်းသားဗဟိုြပ 
သင်ကားြခင်းှင့် စာကည့်တုိက်  
များ၏   အေရးပါမ ၊       KG+12 
ပညာေရးစနစ်သစ်အရ    အထက် 
တန်းအဆင့်  တက်ေရာက်လျက ်
ရိှသည့ ်ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ
များ၏ အတန်းပညာပီးေြမာက်မ  
အတွက်   စာေမးပွဲေြဖဆိုရမ ှင့် 
တက သိုလ်သို          ဆက်လက် 
တက်ေရာက်ရာတွင်  ေဆာင်ရက် 

ရမည့်အေြခအေန၊  ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများအတွက ် စာသင် 
ခန်းလုိအပ်ချက်များ  ေဆာင်ရက် 
ထားရိှမ ၊ သင်ိုးေဟာင်းပညာေရး  
စနစ်မှ    သင်ိုးသစ်(KG+12)
ပညာေရးစနစ်သစ်သုိ  ေြပာင်းလဲ 
သင်ကားေပးရာတွင ်  အားနည်း 
ချက်/     အားသားချက်များှင့ ်
အကျိးေကျးဇူးများ၊ အေြခခပံညာ 
အထက်တန်း ပီးေြမာက်ေကာင်း 
လက်မှတ်            (Completion 
Certificate) ၏ အခွင့အ်လမ်းများ၊  
တက သုိလ်ဝင် စာေမးပဲွကုိ ၂၀၂၂- 
၂၀၂၃     ပညာသင်ှစ်  (ြပင်ပေြဖ)
တွင် တစ်ကမ်ိကျင်းပြပလပ်ုမည် 
ြဖစ်သြဖင့် ယင်းှစ်တွင် ကျ းံသည့် 
ေကျာင်းသား     ေကျာင်းသူများ 
အတွက်  ပညာသင်ယူမ    အခွင့် 
အလမ်းများှင့်   အသက်ေမွးမ  
ဆုိင်ရာေဆာင်ရက်မ များ  စသည့်  
ေခါင်းစ်များအလိုက်  အကျယ် 
တဝင့်ေဆွးေွးကရာ   ပညာေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများက 
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ထိုေနာက်  ကာကွယ်ေရးဦးစီး 
ချပ်ုံး( ကည်း )     ြပည်သူဆက်ဆ ံ 
ေရးှင့်   စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး 
 န်ကားေရးမှးုံးမှ    တာဝန်ရိှသ ူ
တစ်ဦးက တက်ေရာက်ေဆွးေွး 
ေပးခဲေ့သာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  
ဆရာ ဆရာမများအား အမှတ်တရ  
လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ   ေပးအပ် 
ကာ စေုပါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပု ံ
ိုက်ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဗန်ညိ



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဗုဒ အေကာင်းသိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 
ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင် ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ဘုရားရှင်ကေဟာကားသည့်  ေဒသနာေတာ်အဆုံး၌ ရဟန်း ၅၀၀ 
တိုသည် ေသာတာပန်ြဖစ်သွားကသည့်အြပင်   ဈာန်တန်ခိုးပင် ရကေလ 
သည်။ ထိုေနာက် ဘုရားရှင်သည် ထိုရဟန်း ၅၀၀ တိုှင့်အတူ   ဈာန်ြဖင့် 
ေကာင်းကင်ခရီးမှ မဟာဝုန်ေတာသို ြပန်လည်က ၍ သက်ဆင်းကေလ 
သည်။ ထိမုဟာဝန်ုေတာ၌ ဘရုားရှင်သည် ဤရဟန်း ၅၀၀ အား အထက် 
မဂ်ဖိလ်ုရေစရန် ကမ   ာန်းတရားေတာ်ကိ ုေဟာကားေလသည်။ ထိရုဟန်း 
တိုသည် ဘရုားေပးသည့ ်ကမ   ာန်းတရားတိုကိ ုတရားအားထတ်ုကေလ 
သည်။ ၎င်းတိုသည် ေသာတာပန်ြဖစ်ပီးသမူျားြဖစ်၍ ယင်းေနညတွင်ပင် 
အားလုံး ရဟ ာြဖစ်က

(၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်
ှစ်ြပည်ေထာင်မင်းသား(၅၀၀) 

ရဟန်းြပေတာ်မူြခင်း
ဤသိုြဖင့်      ှစ်ြပည်ေထာင်မငး်တိုသည ်

အချင်းချင်းညီွတ်၍  ဘုရားရှင်အား  ကည်ညိ 
ေလးစားကပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ှစ်ြပည်ေထာင်မင်း 
များသည် အချင်းချင်းတိုင်ပင်လျက် ဘုရားထံသို 
တစ်ြပည်ေထာင် မင်းသား ၂၅၀ စြီဖင့ ်ရဟန်းြပရန် 
ေစလ တ်ေစသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ် ဧဟိဘိက ဟု   ေခ လိုက်ရာ 
မင်းသား ၅၀၀ သည် လူအသွင်ေပျာက်၍ ရဟန်း 
အသွင်ြဖစ်ကေလသည်။    ကပိလဝတ်ြပည်အနီး 
မဟာဝုန်ေတာသို ဘုရားရှင်သည ်ဤရဟန်း ၅၀၀ 
ြဖင့် က သွားေလသည်။ ေနာက်တစ်ေနနံနက်တွင် 
ဘုရားရှင်သည ်  ဤရဟန်း ၅ဝဝ ခံရံလျက ်  ရံခါ 
ကပိလဝတ်ြပည်ှင့်    ရံခါေကာလိယြပည်တို၌ 
ဆွမ်းခံက ေတာ်မူသည်။ ှစ်ြပည်ေထာင် လူအများ 
ကလည်း ဘရုားရှင်အား ကီးစွာေသာ ပေူဇာ်သက ာရ 
ြပကေလသည်။ 

ထိုမင်းသားတိုသည ်   သူတိုအလိုဆ မပါဘဲ 
ရဟန်းြပကသမူျားြဖစ်ကသြဖင့ ်သာသနာေတာ်၌ 
မေပျာ်ေမွဘ ဲ   ငီးေငွေနကပါသည်။    ထိုအြပင ်
ထိုရဟန်းတို၏ မယားအေဟာင်းများက ြမဆွယ် 
ေသာစကားကိ ုပိုကသြဖင့ ်ပိ၍ုပင် သာသနာေတာ်၌ 
မေပျာ်ပိက်ုဘ ဲငီးေငွေနကပါသည်။ ဘရုားရှင်သည် 
ထိရုဟန်းတို၏ အကအံစည်ကိ ုအမမဲြပတ် ကည့်  
သုံးသပ်ေနသြဖင့ ်   သိေတာ်မူသည်။    ထိုေကာင့ ်
နနံက်ခါ၌ ရဟန်းတိုအား ကပလိဝတ်ြပည်၌ ဆွမ်းခ ံ
က ေတာ်မသူည်။ ဆွမ်းကစိ ပီးေသာအခါ မွန်းလဲွပိင်ုး 
တွင် ဘရုားရှင်သည် ထိရုဟန်းတိုကိ ုဟမိဝ ာေတာ 
သို ေကာင်းကင်မှပင် တန်ခိုးြဖင့ ်ေခ ေဆာင်သွားေလ 
သည်။ ေကာင်းကင်မ ှ  ဟိမဝ ာအရပ်၌  ေတာင် 
အမျိးမျိး၊ ြမစ်ကီးြမစ်ငယ်အသွယ်သွယ်၊ အိုင်ကီး 
ခုနစ်အုိင်၊ သစ်ပင်ပန်းပင်အြဖာြဖာတုိြဖင့် သာယာ 
ဖွယ်တို ြပေလသည်။  ထိုရဟန်းတိုသည ်  ဤသို 
သာယာကည်ူးဖွယ ် ေမွေလျာ်ဖွယ်တိုကိ ု ြမင်ရ 
သြဖင့ ်မယားေဟာင်းတိုအေပ  စဲွလမ်းသည့ရ်ာဂများ 
ကင်းေပျာက်ေလသည်။ 

ထိုေနာက် ဟိမဝ ာေတာင် အေနာက်ဘက်ရှိ 
ေဆးဒန်းြမင်းသီလာ         ေကျာက်ဖျာကီးေပ ၌ 
သက်ဆင်းေတာ်မူေလသည်။ ယင်းကာလ၌ ဥသ 
ငှက်ပျိမှစ်ေကာင်သည ်     တုတ်တစ်ေချာင်းကိ ု
အစွန်းတစ်ဖက်စီကိုက်၍ တုတ်အလယ်၌ သူတို 

အရှင်သခင်    ဥဩငှက်မင်းကိ ု    ထိုင်ေစလျက ်
ေရှေနာက်ဝဲယာ၊ ထက်ေအာက် ဥဩများ ခံရံကာ 
ပျေံနကေလသည်။  ထိုသိုအြဖစ်ကို  ရဟန်းများ 
ြမင်၍  ဘုရားရှင်အား  ေလ ာက်ထားေမးြမန်းက 
ေလသည်။ 

ဘုရားရှင်က ဤဥဩငှက်များ ထိုသို အရှင် 
သခင် ဥဩငှက်မင်းကိ ုသယ်ေဆာင်ြပစုေဖျာ်ေြဖ 
ေနကြခင်းသည ် ကုဏာလမည်ေသာ   ဥသမင်း 
ြဖစ်စ်က ဤသို အစ်အလာြဖစ်ေကာင်း အစချ ီ
လျက် မန်ိးမတို၏ ယတ်ုမာပု၊ံ ေကျးဇူးကန်းတတ်ပု၊ံ 
ကာမဂုဏ်ေတာင့်တပုံတိုကိ ု   ကုဏာလငှက်မင်း 
အေကာင်း မဟာကဏုာလဇာတ်ေတာ်ကိ ုအကျယ် 
တဝင့်ေဟာကားေလသည်။ 

ဘုရားရှင်က ေဟာကားသည့ ် ေဒသနာေတာ် 
အဆုံး၌ ရဟန်း ၅၀၀ တိုသည် ေသာတာပန်ြဖစ ်
သွားကသည့အ်ြပင် ဈာန်တန်ခိုးပင် ရကေလသည်။ 
ထိုေနာက် ဘုရားရှင်သည ်ထိုရဟန်း ၅၀၀ တိုှင့် 
အတ ူဈာန်ြဖင့ ်ေကာင်းကင်ခရီးမှ မဟာဝန်ုေတာသို 
ြပန်လည်က ၍ သက်ဆင်းကေလသည်။ ထုိမဟာဝုန် 
ေတာ၌ ဘုရားရှင်သည် ဤရဟန်း ၅၀၀ အား အထက် 
မဂ်ဖုိလ်ရေစရန် ကမ   ာန်းတရားေတာ်ကုိ ေဟာကား 
ေလသည်။ ထိုရဟန်းတိုသည် ဘုရားေပးသည့ ်
ကမ   ာန်းတရားတုိကုိ တရားအားထုတ်ကေလသည်။ 
၎င်းတိုသည် ေသာတာပန်ြဖစ်ပီးသူများြဖစ်၍ 
ယင်းေနညတွင်ပင် အားလံုး ရဟ ာြဖစ်ကေလသည်။

မဟာသမယသုတ်ကိ ုေဟာေတာ်မူြခင်း
ဘုရားရှင်သည ် အချနိ်ရှိသမ   အသုံးချလျက် 

ရိှပါသည်။ ှစ်ြပည်ေထာင်ရဟန်းများကိ ုကမ   ာန်း 

တရား ေဟာကားပီးေနာက် ဘရုားရှင်သည် ဤသို 
ဆင်ြခင်ေတာ်မသူည်။ ညေနချန်ိတွင် ၎င်းရဟန်းများ 
ရဟ ာများြဖစ်၍   သူထံသိုလာလတ ံ  ေနာက် 
“စကဝဠာတိုက်တစ်ေသာင်းအတွင်းရှိ နတ်ြဗဟ ာ 
အေပါင်းတိုသည်     အစည်းအေဝးေရာက်လာပီး 
(မဟာသမယ) ြဖစ်လတ ံ”ဟ ုဆင်ြခင်ေတာ်မူေလ 
သည်။ ဘရုားရှင်သည် ဆတ်ိငမ်ိရာအရပ်၌ ေရထိင်ု 
ချယူပီး ဖလသမာပတ် ဝင်စားေတာ်မူေလသည်။ 

ရဟန်းငါးရာတိုကလည်း ညေနချန်ိတွင် ရဟ ာ 
ြဖစ်ပီး မေရှးမေှာင်းပင ်မိမိရအပ်ေသာ ေကျးဇူး 
တရားကိ ုေလ ာက်ထားရန်အတွက် ဘရုားရှင်ထသံို 
ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့ ်    ေရာက်လာကကုန်သည်။ 
ဤသို သက တိုင်း ကပိလဝတ်ြပည ်ညချမ်းချနိ်ခါ 
ြဖစ်ေလသည်။ 

ထိုအချနိ်၌    မဟာဝုန်ေတာပတ်ဝန်းကျင်၌ 
ေနထိုင်ကကုန်ေသာ     နတ်အေပါင်းတိုသည် 
အုတ်အုတ်ကျက်ကျက ်လ ပ်ရှားမ ြဖစ်၍ ဘုရားရှင ်
ထံသို လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကာ စုေဝးကကုန်သည်။ 
ဤသို တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့ ်ကားရေသာ နတ်ြဗဟ ာ 
အေပါင်းသည်    စကဝဠာတိုက်တစ်ေသာင်းမ ှ
ဘုရားရှင်အား လာေရာက်ဖူးေြမာ် စုေဝးကကုန ်
သည်။ 

ဘုရားရှင်သည် ရဟန်းအေပါင်းတိုအား လူ၊ 
နတ်၊ ြဗဟ ာ အစည်းအေဝးြဖစ်သကဲသ့ို ေရှဘရုားရှင် 
များ လက်ထက်ကလည်း ဤသို ြဖစ်ကရပါသည်။ 
ေနာက်ပွင့်ကမည့် ဘုရားရှင်တိုသည် ဤသိုပင် 
နတ်၊ ြဗဟ ာအစည်းအေဝးြဖစ်လတ ံဟ၍ူ မန်ိေတာ် 
မေူလသည်။ ဤသိုနတ်ြဗဟ ာ မဟာသမယ အစည်း 
အေဝးကီး၌ ဘရုားရှင်သည် တန်ခိုးကီးေသာ နတ်၊ 
ြဗဟ ာတို၏ အမည်အွယ်တိုကိုသာ ထုတ်ေဖာ် 
ေဟာကားေပလိမ့်မည်။    တန်ခိုးနည်းပါးေသာ 
နတ်၊ ြဗဟ ာတုိ၏  အမည်အွယ်တုိကုိ   ထုတ်ေဖာ် 
ေဟာကားမည်မဟုတ်၍      နတ်၊ ြဗဟ ာတိုသည် 
ကံစည်မိကေလသည်။ ဘုရားရှင်သည ်၎င်းတို၏ 
အကံအစည်ကို    သိေတာ်မူ၍   တန်ခိုးကီးကီး 
တန်ခိုးနည်းနည်း   နတ်၊ ြဗဟ ာဟသူမ    အားလုံးကိ ု
အမည်အမျိးွယ်တိုအား  အြပည့်အစုံေဟာကား 
မည်ဟု ကံစည်ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူပါသည်။ 

ထိအုခါ၌ ဘုရားရှင်သည် က တ်ထုိက်သူ၊ မက တ် 
ထိက်ုသဟူ၍ူ ှစ်ခခဲွုြခားကာ ဆင်ြခင်သြိမင်ေတာ်မ ူ
ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤက တ်ထိုက်သူများတွင ်မည်မ  
သည် ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဝတိက်၊ သဒ ါ၊ ပညာဟ၍ူ 
စိက်ုအသီးသီးရိှေကာင်းကိလုည်း ေြခာက်ခြုပကာ 
ပိုင်းြခားဆင်ြခင ်သိြမင်ေတာ်မူေလသည်။ 

ထိုေနာက်   ထိုစိုက်ေြခာက်ပါး    အသီးသီး 

အားေလျာ်စွာ       မည်သည့်တရားေဒသနာကိ ု
ေဟာကားသင့်ေကာင်း ဆင်ြခင်သံုးသပ်၍ တရား 
ေဟာနည်းေလးမျိးအနက ်တစ်ဦးကေမး၊ တစ်ဦး 
ကေြဖဟေူသာ (ပစု ာဝသကိ) တရားေဟာနည်းြဖင့ ်
ေဟာမှသာ က တ်တမ်းဝင်ကမည်ကုိ ဘုရားရှင်က 
ဆင်ြခင်သိြမင်ေတာ်မူေလသည်။ 

ဤသို   တစ်ဦးကေမး  တစ်ဦးကေြဖ  စိုက် 
အလုိက်ေမးုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မရိှေကာင်း 
ဘရုားရှင်က သေိတာ်မသူည်။ ထိုေကာင့ ်ဘရုားရှင် 
နိမ ိတုပ်ဘုရားတစ်ဆူကို ဖန်ဆင်း၍ ေမးေစပီး 
ဘရုားရှင်ကိယ်ုေတာ်တိင်ုက အေမးကိ ုေြဖကားရန် 
စီစ်ပီး နိမ ိတဘုရားရှင်တစ်ဆူကို ဘုရားရှင်က 
ဖန်ဆင်းေတာ်မူသည်။ 

နိမ ိတုပ်ပွားေတာ ်ဘုရားရှင်သည ်ေပးထား 
ေသာေနရာတွင်   ဘုရားရှင်ှင့ ်  မျက်ှာချင်းဆိုင ်
ထိင်ုေတာ်မေူလသည်။ ဤသိုေသာ ဘရုားရှင်ှစ်ပါး 
ကို နတ်၊ ြဗဟ ာအေပါင်းတိုသည ်တအံ့တဩြဖင့် 
ဖူးေြမာ်ကန်ေတာ့ကေလသည်။   ဘုရားရှင်သည ်
မဟာသမယသုတ န်ကို ေဟာေတာ်မူေလသည်။ 
နတ်၊ ြဗဟ ာအေပါင်းကလည်း ဤသုတ်ေတာ်ကို 
ှစ်သက်ြမတ်ိုးကကုန်သည်။  

ထိုမဟာသမယသုတ န်ေတာ်ကို    ေဟာကား 
ပီးေနာက် ဘရုားရှင်သည် နတ်၊ ြဗဟ ာအေပါင်းတို၏ 
စိက်ုေြခာက်ပါးကိ ုတစ်ပါးစအီလိက်ု ေမးေတာ်မ၍ူ 
ဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ်တိုင် ေြဖကားေဟာေတာ်မူ 
ေလသည်။  ထိုအခါ၌  ထိုစိုက်ေြခာက်ပါးအနက ်
တစ်ပါးစီရှိကေသာ များြပားစွာေသာ နတ်၊ ြဗဟ ာ 
အေပါင်းတို အရဟတ ဖိလ်ုသို ေရာက်ကေလသည်။ 
ေအာက်မဂ်ဖိုလ်သုံးပါးအသီးသီးရကေသာ နတ်၊ 
ြဗဟ ာအေပါင်းတိုသည်လည်း မေရတွက်ိင်ုေအာင် 
များြပားလှကုန်သည်။ 

 သုေဒ ါဒနမင်းကီးသည ်ရဟ ာြဖစ်၍ 
ပရိနိဗ ာန်စံြခင်း 

ဘုရားရှင်သည ်  ကပိလဝတ်ြပည ်  မဟာဝုန် 
ေတာ၌ ရဟ ာငါးရာ အစည်းအေဝးတွင် နတ်၊ ြဗဟ ာ 
အေပါင်းတိုအား   မဟာသမယသုတ န်ှင့်တကွ 
တရားေတာ်ကိ ု   ေဟာကားခဲ့ပါသည်။    ဤသို 
ေဟာကားပီးေနာက ်ဘုရားရှင်သည ်ကပိလဝတ် 
ြပည်မှ ငါးဆယ့်တစ်ယူဇနာေဝးေသာ ေဝသာလီ 
ြပည်သို ရဟန်းအေပါင်း ခံလျက ်က ေတာ်မူသည်။ 
မိ၏ေတာင်ဘက် တစ်ဂါဝုတ်အကွာတွင်ရှိေသာ 
မဟာဝုန်ေတာကီး၌  စုလစ်မွမ်းခ န်  အထွတ်တပ် 
ထားေသာ “ကဋူာဂါရ” ေကျာင်းတိက်ုကီး၌ သတီင်း 
သုံးေတာ်မူသည်။ 

ေဝသာလီြပည်သား       လိစ ဝီမင်းတိုသည ်
ဘုရားရှင်ထံသို လာေရာက်ပီး ပစ ည်းေလးပါးြဖင့ ်
ပင့ဖ်တ်ိ၍ ဤအရပ်၌ (ဝါကပ်) သတီင်းသုံးေတာ်မရူန် 
ေလ ာက်ထားကပါသည်။ ြပည်သြူပည်သားအေပါင်း 
ကလည်း ရဟန်းေတာ်များ သီတင်းသုံးေနထိုင်ရန ်
အတွက် ေကျာင်းကန်ဇရပ်၊ မ  ပ်က ား၊ တရား 
သဘင်တိုကိုလည်းေကာင်း၊ ကမ   ာန်းစီးြဖန်းရာ 
ဥမင်တိုကိုလည်းေကာင်း ြပြပင်လှဒါန်းကကုန ်
သည်။ 

ဘုရားရှင်သည်  မဟာဝုန်ေတာ၌  “ကူဋာဂါရ” 
ေကျာင်းေတာ်တွင ်      သီတင်းသုံးေတာ်မူေနစ် 
ကပိလဝတ်ြပည်မ ှ    အမတ်တစ်ဦးလာေရာက်၍ 
ဘုရားရှင်အား    သုေဒ ါဒနမင်းကီး   ကျန်းမာေရး 
ချိယွင်း၍ အြပင်းအထန်ဖျားနာေနေကာင်း မင်းကီး 
က သားေတာ်ကိုပင့်ဖိတ်၍  လာေရာက်ေကာင်း 
ေလ ာက်ထားေလသည်။       စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ
ထိုအခါ ဘုရားရှင်သည်  ရဟန်းအချိ ခံရံလျက ်
ကပလိဝတ်ြပည်သို က ေရာက်၍ ဖခင်မင်းကီးအား 
တရားေဟာေြပာလျက ်      နိေြဂာဓာုံေကျာင်း၌ 
သတီင်းသံုးေတာ်မူေလသည်။ ဘုရားရှင်ေရာက်ေသာ 
သုံးရက်ေြမာက်ေနမှာပင်    သုေဒ ါဒနမင်းသည ်
သခ   ါရတရားတို ဆင်ြခင်၍ ရဟ ာြဖစ်ေတာ်မူပီး 
ပရိနိဗ ာန်စံေတာ်မူေလသည်။ ဘုရားရှင်သည  ်
ဖခင်မင်းကီး အေလာင်းေတာ်ကိ ုခမ်းနားစွာကျင်းပ 
ပီး  သ  ဂ ဟ်၍  နိေြဂာဓာုံေကျာင်းသို   ြပန်က  
ေလသည်။ 

ထိအုခါ၌ မေိထွးေတာ် မဟာပဇာပတေိဂါတမ ီ
သည် သားေတာ်ဘုရားထံသိုလာ၍ ရဟန်းြပခွင့ ်
ေတာင်းခံေလသည်။  ဘုရားရှင်ကလည်း   သူ၏ 
သာသနာေတာ်၌ အမျိးသမီးများ ရဟန်းြပခွင့် 
မသင့ေ်ကာင်း၊ြပေပးပါက ကာရှည်စွာ စင်ကယ်စွာ 
ြဖင့ ်မေနိင်ုေကာင်း ရဟန်းအြဖစ်ေနရန် မှစ်သက် 
ရန် မေိထွးေတာ်အား ရှင်းြပေလသည်။ မေိထွးေတာ် 
ေဂါတမီကလည်း သံုးကိမ်တုိင်တုိင် ေလ ာက်ထား 
သည်။    ဘုရားရှင်က   ပယ်ေတာ်မူေလသည်။ 
ထိုေကာင့ ်မိေထွးေတာ် မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ 
သည် ယူကျံးမရ ပူေဆွးပီး နန်းေတာ်သို ြပန်ရရှာ 
ေလသည်။ 

ဘရုားရှင်လည်း မမိအိလိရိှုသမ  ေနေတာ်မူပီး 
ေဝသာလီြပည်သိုြပန်က ၍      မဟာဝုန်ေတာ 
ကူဋာဂါရေကျာင်းတိုက်၌        ပ မဝါကပ်ေတာ် 
မူသည်။ 

မိေထွးေတာ်ေဂါတမ ီရဟန်းြပခွင့်ရြခင်း
မိေထွးေတာ်ေဂါတမီသည် ဘုရားထံမှ ရဟန်း 

ြပခွင့ေ်တာင်းခရံာ မရသြဖင့ ်၎င်းသည် ဆတ ာသည် 
ေခ ၍ ေခါင်းမှဆံပင်များြဖတ်ေစပီး ဖန်ရည်ဆုိးေသာ 
အဝတ်ကို ဝတ်ေလသည်။ ၎င်းသည ်သူှင့်အတူ 

သာကီွယ်ဝင ်မင်းသမီးငါးရာအား  ရဟန်းြပလိ ု
ေသာဆ ြဖင့်    ဘုရားရှိရာသို   လာကေလသည်။ 
ဘုရားရှင ်  သီတင်းသုံးေနေသာ   ေဝသာလီြပည ်
မဟာဝန်ုေတာ၌ “ကဋူာဂါရ” ေကျာင်း၌ သတီင်းသုံး 
ေနေကာင်းသိပီး ထိုေနရာသို ၎င်းတို သွားက၍ 
ငိုယိုလျက်ေနကေလသည်။ 

ထိုသို    ငိုယိုေနေသာအသံကိ ု   အရှင်အာန ာ 
ကားေသာအခါ    ၎င်းထံသို    သွားေမးေလသည်။ 
၎င်းတိုမ ှြဖစ်ပျက်ေနေသာ အေကာင်းစုံကို မိေထွး 
ေတာ်ေဂါတမီက  ရှင်းြပသည်။  ထိုရှင်းြပချက်ကိ ု
ကားသိရေသာ အရှင်အာန ာသည် မိေထွးေတာ ်
အား ေခတ ေစာင့၍် သဘူရုားထသံိုသွား၍ ေလ ာက် 
ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဘုရားထံသို  သွားသည်။ 
ဘုရားရှင်အား အရှင်အာန ာက အမျိးသမီးအား 
သာသနာေတာ်၌ ရဟန်းြပခွင့်ြပေပးရန ်ေလ ာက် 
ထားပါသည်။  ဘုရားရှင်က  အာန ာအား  “သူ  
သာသနာ၌ အမျိးသမီးများအား ရဟန်းြပေပးရန ်
မသင့်ေတာ်ေကာင်း၊   ြပေပးလ င်    ကာရှည်စွာ 
မစင်ကယ်ိုင်ရာ”ဟူ၍ ေြပာဆိုပယ်ေတာ်မူသည်။ 

အရှင်အာန ာက သုံးကိမ်တိုင်တိုင ်ေလ ာက် 
ထားေသာ်လည်း မရပါ။ ဘုရားရှင်က ပယ်ေတာ်မူ 
သည်။ အမျိးသမီးများ သူသာသနာတွင ်ရဟန်းြပ 
ရန်မသင့ေ်ကာင်း ေြပာဆိေုလသည်။ အရှင်အာန ာ 
သည် နည်းပရိယာယ်သံုးကာ အမျိးသမီးများသည် 
ရှင်ေတာ်ဘုရား သာသနာေတာ်၌ အမျိးသမီးများ 
ရဟန်းြပပီးလ င် မဂ်ဖိလ်ုေလးပါးကိ ုရိင်ုပါသေလာ 
ဟု ေလ ာက်ထားေလသည်။ ဘုရားရှင် ရထိုက် 
ေကာင်း ြပန်ေြဖသည့အ်ခါ အရှင်အာန ာက မေိထွး 
ေတာ်ေဂါတမီသည် ဘုရားရှင်အား ေမွးဖွားသည့ ်
ေနမှစ၍ ေကျးဇူးရှိသြဖင့် မဂ်ဖိုလ်ရထိုက်ေသာ 
အမျိးသမီးများရိုင်လ င်  မယ်ေတာ်  အစရှိသည့် 
အမျိးသမီးအား ရဟန်းြပခွင့ေ်ပးရန် ေလ ာက်ထား 

ေလသည်။ 
ထုိအခါ၌ ဘုရားရှင်သည် မိေထွးေတာ်ေဂါတမီ 

အား ဂုဓမ်တရားရှစ်ပါးကုိ အသက်ထက်ဆံုး ခံယူ 
လိုက်နာပါလ င် သာသနာေတာ်၌ ရဟန်းမအြဖစ ်
လက်ခံမည်ြဖစ်ေကာင်း       အရှင်အာန ာအား 
မိန် မ က်ေလသည်။ ဂုဓမ်တရားရှစ်ပါးကို အရှင် 
အာန ာက ေမးေလ ာက်၍ ဘရုားရှင်က ေအာက်ပါ 
တရားရှစ်ပါးကိ ုေဟာကားေလသည်။ 
(၁)  ဝါတစ်ရာပင်ရေသာ   ရဟန်းအမျိးသမီးသည ်

ယေန  ရဟန်းြပေသာ ရဟန်းေယာက်ျားကို   
အိုအေသြပ၍ ရှိခိုးရမည်။ 

(၂)  ရဟန်းမတိုသည်  ရဟန်းေယာက်ျားများှင့ ်
မနီးေသာေကျာင်းများတွင်သာ ဝါကပ်ရပါမည်။ 

(၃)  ရဟန်းမများသည ်ရဟန်းေယာက်ျားများထံမ ှ
လခွဲတစ်ကိမ် ဥပုသ်ေမးြခင်း အဆုံးအမခံယူ 
ြခင်းတိုကိ ုြပရပါမည်။

(၄)  ဝါက တ်ေသာအခါ ရဟန်း၊ ရဟန်းမ ှစ်ပါးစုံ 
ပါေသာ သံဃာ၌ အြပစ်ရှိခဲ့လ င် ေြပာဆိုဆုံးမ 
ရန် ဖိတ်ကားမ  ပဝါရဏာ ြပရမည်။  

(၅)  သဃံာဒသိသ်ိ အာပတ်သင့ေ်သာ ရဟန်းမသည် 
ရဟန်း၊ ရဟန်းမ ှစ်မျိးစလံုးပါေသာ သံဃာ၌ 
တစ်ဆယ့်ငါးရက် မာနတ်အကျင့်ကို ကျင့်ရ 
မည်။

(၆)  သိက မာန်အြဖစ်ြဖင့် ှစ်ှစ်ေနပီးမှ ရဟန်း၊ 
ရဟန်းမ ှစ်မျိးစလုံးပါေသာ သံဃာ၌ ရဟန်း 
ြပရမည်။ 

(၇)  ရဟန်းမသည်    ရဟန်းေယာက်ျားတိုအား 
မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ    ဆဲဆိုေရရတ် 
ြခင်း မြပရ။ 

(၈)  ရဟန်းမသည် ရဟန်းေယာက်ျားတို ေြပာဆို 
ဆုံးမသည့်အတိုင်း လိုက်နာရပါမည်။ 
ယင်းသို ဘရုားရှင်က ေြပာကားချက်ကိ ုမေိထွး 

ေတာ်ေဂါတမီအား   အာန ာ   မှာကားသည်။ 
ဘုရားရှင်က အထက်ပါေဟာကားသည့် ဂုဓမ် 
ရှစ်ပါးကိ ုလက်ခလံ င် ရဟန်းမများကိ ုရဟန်းြပခွင့ ်
ြပပီြဖစ်ေကာင်းေြပာလ င် မိေထွးေတာ်ေဂါတမီ 
သည် ဝမ်းေြမာက်စွာ လက်ခ၍ံ သာကဝီင်အမျိးသမီး 
သည် လက်ခံေစအံ့ဟု ေြပာေလသည်။ ဘုရားရှင ်
ထံသို ဤအေကာင်းကို အာန ာေလ ာက်ထား 
ေလသည်။ ဘုရားရှင်က မာတုဂါမတို ရဟန်းြပ 
ေလာဟ့ ုခွင့ြ်ပေတာ်မသူည်။ မေိထွးေတာ် ေဂါတမ ီ
သည် ရဟန်းြပေလသည်။ ကမ ဝါဖတ်ရန် မလိုပါ။ 
ခံယူလိုက်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်   ေဂါတမီသည် 
ရဟန်းမြဖစ်သွားေတာ်မူေလသည်။ ယင်းကိ ုအ   
ဂုဓမ ပဋိဂ ဟ ဥပသမ ဒါဟု ေခ ေလသည်။ 

 ေဂါတမသီည် သားေတာ်ဘရုားအေလာင်းအား 
မည်သိုဆက်လပ်ုမည်ကိ ုသ၏ူေနာက်မှ အမျိးသမီး 
ငါးရာအတွက် ေလ ာက်ထားသည်။ ဘုရားရှင်က 
ေယာက်ျားရဟန်းတိုမှ ရဟန်းတိုအား ရဟန်းပ င်းခ ံ
ေပးရန် ခွင့်ြပေတာ်မူေကာင်း မိန် မ က်ေလသည်။ 
သာကီဝင်ွယ်မင်းသမီးငါးရာတိုသည ်ေဂါတမီ၏ 
တပည့်ရဟန်းမအြဖစ ်     ပ င်းခံေပးေလသည်။ 
“ဧကေတာ ဥပသမ   ဘိက နီမ (ရဟန်းမ)များြဖစ် 
ကကန်ုသည်။ မေိထွးေတာ် ေဂါတမသီည် ရဟန်းမ 
ခယံူပီးေနာက် ဘုရားရှင်၏ “သံခိတ ” သုတ်ေဒသနာ 
ကို ကားနာရပီးေနာက်  ရဟ ာမြဖစ်သွားေလ 
သည်။ သာကီွယ်ဝင်မင်းသမီးငါးရာတိုြဖစ်သည့ ်
ရဟန်းမများသည် “န ေကာဝါဒ”သတ်ုကိ ုနာကား 
ရ၍ မဂ်ဖိုလ်ေလးပါး အသီးသီးရကေလသည်။ 

ေနာက်တစ်ချနိ်   ဘုရားရှင်သည ်  ေဇတဝန် 
ေကျာင်းေတာ်၌   သီတင်းသုံးပီးရဟန်းမတိုအား 
ဧတဒဂ်အရာ ေပးအပ်ေသာအခါ မဟာပဇာေဂါတမ ီ
ေထရမီအား “ရတ ည ဧတဒဂ်” ဝါကီးေသာအရာ၌ 
အြမတ်ဆုံးရာထူး၌ ထားေတာ်မူေလသည်။      ။

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ အေြခအေန

(၁၁-၇-၂၀၂၂) 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 ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 
(၁၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲ 
နမူနာစုစုေပါင်း (၅,၇၁၉) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 
(၁၅)ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၆) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၄၂၆,၃၄၄) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉  ဓာတ်ခဲွ 
အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၇၅၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 
ကသုမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၀) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ
ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၆၅၅) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 
၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု
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 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၁၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၆ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၅၃၈၁ ၉၇၇၁၀၂၁ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၁၂၉၈၆ ၅၉၃၅၈၄၅ ၁၅၆၇၉၈

၃။ မေလးရှား ၄၅၉၅၉၇၄ ၄၅၂၄၂၈၁ ၃၅၈၁၁

၄။ ထိုင်း ၄၅၄၆၈၅၄ ၄၄၉၁၉၁၉ ၃၀၈၆၂

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၂၀၀၅၄ ၃၆၄၅၁၉၆ ၆၀၆၄၀

၆။ စင်ကာပူ ၁၅၃၀၃၀၄ ၁၄၃၁၆၇၂ ၁၄၃၂

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၇၅၁ ၅၉၂၆၅၅ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၇၅ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၇၂၂၈၀ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၆၂ ၁၃၃၂၂၁ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၉၀၃၃၈၆၅၇ ၈၅၇၈၉၅၅၈ ၁၀၄၅၇၉၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၆၃၉၃၂၉ ၄၂၉၈၃၁၆၂ ၅၂၅၄၅၄

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၈၉၆၄၆၄ ၃၁၁၈၁၀၆၆ ၆၇၃၆၅၉

၄။ ြပင်သစ် ၃၂၁၁၅၆၀၄ ၃၀၀၃၁၃၉၈ ၁၅၀၀၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၉၀၂၅၇၆၀ ၂၇၂၈၂၅၀၀ ၁၄၁၈၇၀

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၆၄၄၅၉ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၄၃၉၅၀၁ ၁၇၉၇၀၃၂၃ ၁၆၉၁၀၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၅၂၄၅၃၈ ၁၈၂၈၁၁၄၀ ၂၄၆၆၁

၉။ ုရှား ၁၈၄၆၅၃၀၈ ၁၇၈၉၀၈၅၆ ၃၈၁၆၂၁

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 
ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 
မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 
စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

SARS-CoV-2 Variant Omicron (အုိမီခရန်) မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ထပ်မံေတွရှိရမ ှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇ 
ေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” များကို စ်ဆက် 
မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြမန်မာ ုိင်ငံသုိ ြပည်ပုိင်ငံများမှ ုိင်ငံ 
တကာပံုမှန်ေလေကာင်းခရီးစ် (Commercial Flight)ှင့် ကယ်ဆယ် 
ေရးေလယာ် (Relief Flight) များြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ နယ်စပ်ဝင်ထွက် 
ဂတ်ိများမှတစ်ဆင့လ်ည်းေကာင်း ဝင်ေရာက်လာသမူျားထမှံ ဓာတ်ခဲွ 
နမူနာရယူ၍  ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးလျက်ရှိပီး    Omicron (အိုမီခရန်) 
အပါအဝင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးုိးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပုိးေတွရိှမ များ 
ှင့်ပတ်သက်၍  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။  
၂။ ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  ေတွရှိသူ 

များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအနက်     ကိုဗစ်-၁၉  မျိးိုးဗီဇေြပာင်း 
ေရာဂါပိုးေတွရှိိုင်သည့ ်    သံသယြဖစ်ဖွယ ်  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆)ခု 
အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇစစ်ေဆးြခင်းကို ေဆးသုေတသန 
ဦးစီးဌာန (Department of Medical Research) တွင် (၃၀-၆-၂၀၂၂)
ရက်ေနက   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  SARS-CoV-2 Variant Omicron 
(အိုမီခရန်) မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး BA.4 ကို  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁)ခု 
တွင်လည်းေကာင်း၊ BA.5 ကို ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅)ခုတွင်လည်းေကာင်း 
ေတွရှိရပါသည်။
၃။ Omicron (အိုမီခရန်) မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး BA.4 ှင့် BA.5 
ေတွရိှသူများအားလံုးသည် ြပည်ပမှ ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 
လာေသာ ြမန်မာိုင်ငံသားများြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုအား ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါပုိး ဓာတ်ခဲွအတည်ြပခ့ဲစ်ကပင် သတ်မှတ်ရက်အတုိင်း သီးြခား 

ထားရိှ ကသုမ ေပးခဲ့ပီး  ကျန်းမာေရးအေြခအေနမှာ ေကာင်းမွန်လျက် 
ရှိပါသည်။ 
၄။ ုိင်ငံတကာေလ့လာေတွရိှချက်များအရ Omicron (အုိမီခရန်) 
မျိးိုးဗီဇေြပာင်း ေရာဂါပိုးများသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
အကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးစီးသူများတွင ်ေရာဂါလက ဏာ ြပင်းထန်မ ှင့် 
ေသဆုံးမ တို ေလျာ့နည်းေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
၅။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ်များ
ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ ်၊ ကသုြခင်းလပ်ုငန်းများအား 
ပိမုိအုရိှန်ြမင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း သတင်းထတ်ုြပန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၁၁
အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၆၇၈ ဦး ထပ်မ ံ
ေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၄၃၆၃၉၃၂၉ ဦး ရိှလာ 
ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဇူလိုင် 
၁၀ ရက်တွင်  ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်အချက်အလက်များ 
အရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်
ေသဆုံးသူ ၂၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါ 
ေရာဂါြဖင့ ် ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၅၄၅၄ ဦး    ရှိလာ 
ေကာင်း        အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 
ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ပိုးေတွရိှဆလဲနူာစစုေုပါင်း ၁၃၀၇၁၃ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်
လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 
ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၄၂ ဒသမ ၉ သန်း 
ေကျာ်ရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူတစ်ေသာင်းေကျာ်ရိှေကာင်းှင့ ်
အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း BA.4 ှင့် BA.5 ေရာဂါကူးစက ်
မ များလည်း  ြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း    အိ ိယ 
ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက       သတိေပးထား
သည်။

  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကုလသမဂ     ဇူလိုင်  ၁၁
အိ ိယိုင်ငံသည်  ၂၀၂၃  ခုှစ်တွင်   ကမ ာ့ 

လူဦးေရအများဆုံးိုင်ငံအြဖစ်    တုတ်ိုင်ငံ၏ 
လူဦးေရကိ ု ေကျာ်လွန်သွားမည်ြဖစ်ပီး    ယခုှစ် 
ိဝုင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင်  ကမ ာလ့ဦူးေရသည်လည်း 
ရှစ်ဘလီယီအံထရိှိလာမည်ဟ ု    ခန်မှန်းထားေကာင်း 
ကုလသမဂ က ယေနတွင်ကျေရာက်သည့ ်  ကမ ာ့ 
လူဦးေရေနတွင ်ေြပာကားသည်။

ြမင့်တက်လာိုင်
ကမ ာ့လူဦးေရသည် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၈ ဒသမ 

၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၉ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ၊ 
၂၀၈၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ၁၀ ဒသမ ၄ ဘလီယီ ံစသည်ြဖင့ ်
ြမင့တ်က်လာိင်ုေကာင်း ကလုသမဂ ၏ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ကမ ာ့လူဦးေရခန်မှန်းချက်အစီရင်ခံစာတွင ်ေဖာ်ြပ 
ထားသည်။

အသက် ၆၅ ှစ်ှင့်အထက်ရှိ ကမ ာ့လူဦးေရ 
သည် ယခှုစ်အတွင်း ၁၀ ရာခိင်ု န်းအထ ိတိုးလာိင်ု 
ေကာင်းှင့ ်  ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင ်   ၁၆ ရာခိုင် န်း 
အထိြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း     ကုလသမဂ ၏ 
အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ကမ ာလ့ဦူးေရေနကိ ု၁၉၉၀ ြပည့ှ်စ်မှစတင်ကာ 
ှစ်စ် ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပီး ကမ ာတစ်ဝန်း 
ရှိ လူဦးေရတိုးပွားမ ှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာ 
ေပးမ များကိြုပလပ်ုခဲေ့ကာင်း ကလုသမဂ ၏ အစရီင် 
ခံစာက ေဖာ်ြပထားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ယခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင် ကမ ာ့လူဦးေရ  
ရှစ်ဘီလီယံရှိလာမည်ဟု ကုလသမဂ  ခန်မှန်းထား

ရှန်ဟိုင်း   ဇူလိုင်   ၁၁
တုတ်ှင့် ပါကစ တန်ေရတပ်ဖဲွများသည် Sea Guardians-2 ဟု 

အမည်ေပးထားသည့ ်၄ ရက်ကာ ပင်လယ်ေရေကာင်း စစ်ေရးေလ့ကျင့် 
မ ကုိ ဇူလုိင် ၁၀ ရက်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

၎င်းစစ်ေရးေလ့ကျင့်မ ကို ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်တုတ် 
ိင်ုငမှံ ေရတပ်သေ  ဘာများသည် ရှန်ဟိင်ုးရိှ စစ်ဘက်ဆိင်ုရာဆပ်ိကမ်း 
မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ပင်လယ်ြပင်သုိထွက်ခွာမည်ြဖစ်သည်။ ယခု 
ကဲ့သို ပင်လယ်ေရေကာင်း စစ်ေရးေလ့ကျင့်မ ကိုေဆာင်ရက်ြခင်း
၏ရည်ရယ်ချက်မှာ ှစ်ိင်ုငကံာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
မ ကို ြမင့်တင်ရန်ှင့ ်အေတွအကံှင့် ပင်လယ်ေရေကာင်းဆိုင်ရာ 
အတတ်ပညာများဖလှယ်ေရးအတွက်ြဖစ်ကာ  ှစ်ိုင်ငံစစ်ဘက ်
ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ှင့ ်ချစ်ကည်ရင်းီှးမ များတိုးြမင့လ်ာ
ေစရန်အတွက်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

လစ်စဘွန်း ဇူလိုင် ၁၁
ေပ တူဂီိုင်ငံ       အလယ်ပိုင်း 

ှင့်     ေြမာက်ပိုင်း၌    ေတာမီး 
များ   ေလာင်က မ်းလျက်ရိှသြဖင့် 
မီးသတ်သမား   ၁၅၀၀၀  ခန်က 
မီးြငိမ်းသတ်ေရး  လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 
သည်။ 

ထပ်မံြမင့်တက်လာိုင်
ုိင်ငံ၏        ေနရာေဒသအများ 

အြပားတွင် ဇူလုိင် ၇ ရက်မှစတင် 
၍ ေတာမီးများ  ေလာင်က မ်းခဲ့မ  
ေကာင့ ်ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ များ 
ြဖစ်ပွားကာ    အပူချနိ်မှာလည်း 
ထပ်မံြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း 
တာဝန်ရှိသူများက    ေြပာကား 

ဆိုးလ်    ဇူလိုင်   ၁၁     
ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ  ၁၂၆၉၃ ဦး ထပ်မေံတွရိှ 
ရသြဖင့ ်   ိုင်ငံအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၅၂၄၅၃၈ ဦး ရှိလာေကာင်း 
ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက  ေြပာကား 
သည်။ 

များြပား
ိုင်ငံအတွင်းေနစ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူအေရအတွက်သည် ပီးခဲ့သည့် 
သီတင်းပတ်အတွင်း    ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ
အေရအတွက်ထက ်           များြပားေကာင်း 
ေတာင်ကိုရီးယား    ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့ ်
ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

ပီးခဲ့သည့ ်သီတင်းပတ်အတွင်း ေနစ် 
ပျမ်းမ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ ေတာမီးေလာင်က မ်းမ များ ြဖစ်ပွား
သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း     ယခုြဖစ်ပွား 
လျက်ရိှသည့ ်ေတာမီးေလာင်က မ်း 
မ များတွင်  ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်း 
များ   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်
ကယ်ဆယ်ေရး  ဝန်ထမ်းများကိ ု
တာဝန်များ  ေပးအပ်ထားေကာင်း 
သိရသည်။           ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ
ေတာမီးများ  ေလာင်က မ်းရာေဒသ 
များတွင်      သီးှံစိုက်ပျိးေြမ 
၁၅၀၀ ဟက်တာခန်  ပျက်စီးသွား 
ခဲ့သြဖင့်    ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 
များကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 
တပ်မေတာ်သား ၇၀၀ ကိ ု အခင်း 
ြဖစ်ေနရာများသို        ေစလ တ်ခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

ိင်ုငအံတွင်းရိှ အိရုန်၊ ပွန်ဘလ်ဲ 
ှင့်   ကာရာဇီဒါေဒသများတွင ်
မီးသတ်သမားများက     မီးြငိမ်း 
သတ်ေရးလပ်ုငန်းမျာကိ ု   ေဆာင် 
ရက်ေနကေကာင်း   သိရသည်။  
ရာသီဥတု      ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်စ် 
ေကာင့ ်ေတာမီးများေလာင်က မ်း 
ြခင်းှင့်   အပူချနိ်များြမင့်တက ်
ြခင်းြဖစ်လာရေကာင်း      သိပ ံ 
ပညာရှင်များက ေြပာကားသည်။ 
ဇွန်လအတွင်းကလည်း    ုိင်ငံ၏ 
နယ်ေြမေဒသ  ၂၈   ရာခိုင် န်းမှာ 
မုိးေခါင်မ ကိ ုကံေတွခဲရ့ေကာင်း 
သိရသည်။ 

ကိုးကား-စီဂျတီီအင်န်
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၆၇၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၆၉၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ  
အေရအတွက် ၁၈၃၈၈ ဦးရိှသည်။ ိင်ုငအံတွင်း 
ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ၃၇၃၅၈ ဦး 
တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေကာင်း 

ေတွရိှခဲသ့ည်။ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၆၆၁ ဦးရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တတ်ုှင့ ်ပါကစ တန် ပူးတဲွပင်လယ်ေရေကာင်း 
စစ်ေရးေလ့ကျင့်မ ြပလုပ်



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
တရားမဝင ်       ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 
၏          ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 
တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ များကိ ု
ဥပေဒှင့ ်အညီ  ထိေရာက်စွာ 
တားဆီး         အေရးယူိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၉ 
ရက်တွင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 
တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 
ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့ ်
လက်ပလှံ- စ့က်ူး ယာယစီစ်ေဆး 
ေရးဂိတ်၌   ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 
အဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ    တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ 
တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့် တုတ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
ဗန်းေမာ်မိနယ်ှင့ ်    ြမဝတီ 

မိတိုတွင ်           စိတ်က ူးသွပ် 
ေဆးြပားများ   သိမ်းဆည်းရမိ 
ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ
သိရသည်။

သိမ်းဆည်းရမိ
ြဖစ်စ်မှာ   မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး  ရဲတပ်ဖွဲမ ှ
တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖွဲသည် ဇူလိုင် ၁၀ ရက် ညေန 
၆ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဗန်းေမာ် 
မိနယ်   စီဟဲေကျးရာအနီးတွင ်

ယက်ေချာင်းတံတားေပ မှ     ေကျာက်သယ်ယာ်သည် ယမန်ေန  
ညေန ၅ နာရီခွဲက ြဖတ်သန်းစ်   အုတ်အေြခခံသစ်သားတံတား 
ကျိးကျပီး   ယာ်တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူ
အဆိုပါသစ်သားတံတားမှာ  အလျား ေပ ၂၀၊ အနံ    ရှစ်ေပရှိပီး 

ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ရန်ပံုေငွြဖင့် တည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
လမ်းြပတ်ေတာက်မ မရှိေစရန်အတွက် ယာယီတံတားအား   မိနယ် 
စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ             ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ေရး(၅)၊ 
ယာ်ပိင်ုရှင်ှင့် ေဒသခြံပည်သမူျားမှ ငါးရက်အတွင်း လပ်ုငန်းပီးစီးေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လမ်းသွားလမ်းလာြပည်သ ူ
များ အ ရာယ်မြဖစ်ေစေရး သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူထားပီး 
ြဖစ်ေကာင်း၊    ယာ်တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်ပွားရာတွင ်   လူများထိခိုက ်
ေသဆုံးမ မရှိေကာင်း မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ
သိရသည်။

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

တရားမဝင ်သစ်မျိးစု၊ံ လ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ စားေသာက်ကန်ုှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ် သမ်ိးဆည်းရမိ
ိုင်ငံထုတ်  မုန်မျိးစုံ  (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၆၈၀၀၀၀) ှင့် 
အချိမ န်ထပ်ုများ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငွကျပ် ၄၁၅၀၀၀၀) စုစုေပါင်း 
ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၅၈၃၀၀၀၀  
ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက် 
ခွန်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ 
အေရးယူ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 
သည်။ 

ထိုအတူ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင ်
မွန်ြပည်နယ်         တရားမဝင ်
ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 
အဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် အတ ရံ 
တံတား ဟသ  ာအဝိုင်း ပူးေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌   ပူးေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးအဖွဲက   စစ်ေဆးမ  
များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ယာ်တစ်စီး 

ေပ ၌  တရားဝင်စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား  တစ်စုတံစ်ရာ 
တင်ြပိုင်ြခင်း          မရှိသည့် 
ေရခေဲသတ ာ(အေဟာင်း) ၁၃ လုံး 
ှင့ ်အဝတ်ေလ ာ်စက် (အေဟာင်း) 
၁၀ လုံး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် 
၁၅၁၀၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ 
တင်ေဆာင်လာသည့် ယာ်တစ်စီး 
(ခန်မှန်း                တန်ဖိုးေငွကျပ ်
၂၅၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၆၅၁၀၀၀၀ ကို 
သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်           အညီ        
အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ယင်းအြပင် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက် 
ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

တုိင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 
ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲက    စစ်ေဆးမ များ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ           ပဲခူးခိုင်၊ 
ေတာင်ငူခိုင်၊       ြပည်ခိုင်ှင့ ်
သာယာဝတီ  ခိုင်များအတွင်း 
တရားမဝင် က န်းသစ်၊ သစ်မာှင့် 
အြခားသစ်မျိးစု ံ ၆ ဒသမ ၇၀၄၆ 
တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွ ၃၇၃၉၀၁၆ 
ကျပ်)ကို    သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 
သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇူလိုင် ၉ ရက်ှင့် 
၁၁ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်း 
မှာ    အမ တဲွခုနစ်မ  ခန်မှန်းတန်ဖုိး 
ေငွ ၃၆၀၇၉၀၁၆  ကျပ်  ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                     သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၁ 
ကချင်ြပည်နယ ်မိုးညင်းမိနယ်၌ ေငွကျပ်သိန်း ၅၆၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၁၆ ဒသမ ၇၂ ကီလိုှင့် ဘိန်းစိမ်း ၁၂၅ ကီလို 
သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ        မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ
တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇူလုိင် ၉ ရက် မွန်းလဲွပုိင်း 
တွင် ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းမိနယ် နန်စီးေအာင် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 
ဂတ်ိတွင် မ ေလးမှ ဟုိပင်ဘက်သို စိင်ုးသရူေကျာ် ေမာင်းှင်လာေသာ 
၁၂ ဘီးယာ်ကို သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ တွင် ဘိလပ်ေြမအိတ် 
များြဖင့် ဖံုးအုပ်သယ်ေဆာင်လာသည့် ေဒသကာလတန်ဖုိး ေငွကျပ် သိန်း 
၅၆၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၁၆ ဒသမ ၇၂ ကီလို၊ ဘိန်းစိမ်း ၁၂၅ 
ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ ညေန ၆ 
နာရီခွဲတွင် မိုးညင်းမိနယ် ဟိုပင်မိ ရာသစ်ကီးေကျးရာအနီးတွင ်
မူးယစ်ေဆးဝါးများ သယ်ေဆာင်ရာ၌ ပူးေပါင်းပါဝင်သူ ေဇာ်ေဇာ်စုိး(ခ)
ဖိုးလုံးအား ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း၊ စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 

မိုးညင်းမိနယ်၌ ဘိန်းြဖ ၁၆ ဒသမ ၇၂ ကီလိုှင့် ဘိန်းစိမ်း ၁၂၅ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိ

သိမ်းဆည်းရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများအား ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)မှ 
ကချင်ြပည်နယ်သုိ သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရိှရသြဖင့် ၎င်းတို 
အား ဥပေဒအရအေရးယူထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူ 
များအား ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဗန်းေမာ်မိနယ်ှင့် ြမဝတီမိတိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
လာလီ         ေမာင်းှင်လာသည့ ်
ဆိုင်ကယ်ကို   ရပ်တန်စစ်ေဆး 
ရှာေဖရွာ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 
၇၆၀၅ ြပားှင့်  စိတ်က ေဆးြပား 
အေကမ န်  သုည ဒသမ ၀၁၂ 
ကီလိုတိုကို         လည်းေကာင်း၊  
အလားတ ူယင်းေန  ညေန ၄ နာရ ီ
၁၅ မိနစ်တွင်   မူးယစ်ေဆးဝါး 
တားဆီးှိမ်နင်းေရး  ရဲတပ်ဖွဲမ ှ
တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 
အဖွဲသည် ြမဝတီမိ အမှတ်(၄)
ရပ်ကွက်တွင်   ေဇာ်ုိင်ေအာင်(ခ)
ကျံခွာှင့်   ေကျာ်သက်ိုင်ဦး (ခ)

အိမ်ရှင်းတိုကို  Toyota Crown 
အမျိးအစားယာ်တစ်စီးှင့အ်တ ူ
မသက  ာဖွယ်ေတွရိှသြဖင့် စစ်ေဆး 
ရှာေဖွရာ    ၎င်းတိုှစ်ဦးထံမ ှ
ကက်တမင်း   သုည ဒသမ ၀၈ 
ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ညေန 
၅ နာရီတွင် ြမဝတီမိ  အမှတ်(၄)
ရပ်ကွက်  အာရှလမ်းမကီးအနီးရိှ 
ေဇာ်ိင်ုေအာင်(ခ) ကျခွံာ တည်းခိ ု
ေနထုိင်သည့်         ဟုိတယ်အခန်း 
အတွင်းသို  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 
ကက်တမင်း   သုည ဒသမ ၀၄ 
ကီလို     ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

ေကာင်း၊  ကွင်းဆက်အရ ညေန 
၆ နာရီတွင် ြမဝတီမိ အမှတ်(၄)
ရပ်ကွက်ရိှ မဇင်မာဦး(ခ)အုိက်တီ 
၏ေနအိမ်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 
အိုက်စ်             ၁ ဒသမ ၇ ကီလို၊ 
ကက်တမင်း သညု ဒသမ ၄ ကလီိ ု
ှင့် အက်တက်စီေဆးြပား ၃၆၀ 
တိုကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်း 
ရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ် 
ေဆးဝါးှင့ ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ 
ေစေသာ   ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ 
ဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 
သိရသည်။              

သတင်းစ်

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ သစ်သားတံတားကျိးကျပီး ယာ်တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်ပွား 
အုတ်တွင်း    ဇူလိုင်    ၁၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  အုတ်တွင်းမိနယ်တွင ်   ကက်သွန်ခင်း(၂) 
ရပ်ကွက်ှင့် လက်စွပ်ကျေကျးရာအုပ်စုတို   ဆက်သွယ်ထားေသာ 



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရိှ အချိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ လူငယ်လူရယ်ှင့် 
CDM ဝန်ထမ်းများအား  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး 
အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 
ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ
၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 
များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု
ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်  ညွီတ်ေသာစေုပါင်းအား 
ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   
ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစရန ်     အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ
သည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 
ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 
ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အား အလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့် CRPH ှင့် NUG  
အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 
ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 
သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 
များသို      စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ   
သည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 
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၎င်းတုိ၏ဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများရရိှြခင်း ရိှ၊ မရိှ၊ ေနရာထုိင်ခင်းသက်သာေချာင်ချမိ  

ရိှ၊ မရိှ၊ အစာအာဟာရ သင့တ်င့မ် တမ ရိှ၊ မရိှ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  အေြခအေန 

ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတတ်ပညာ သင်ကားမ အေြခအေနများကို ကည့်  

စစ်ေဆးေမးြမန်းခဲ့ပီး လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန် အကျ်း 

ေထာင် တာဝန်ရှိသူများအား လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှ ိိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်အား အကမ်းဖက ်
သမားများက လက်ပစ်ဗုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ထွက်ေြပးခဲရ့ာ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးမှာ ဝင်ေပါက်ေရှရိှ 
ဂတ်ိအနီးသို ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခဲေ့ကာင်း၊ ေပါက်ကဲွ 
မ ေကာင့ ်  ဂိတ်မှန်ြပတင်းေပါက်မှန်များ  ကွဲအက် 

ပျက်စီးခဲ့ပီး ကျန်တစ်လုံးမှာ  ေပါက်ကွဲမ မရှိသြဖင့ ်
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက     ေဖာက်ခွဲရှင်းလင်း 
ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

ြဖစ်စ်တွင်   ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိ ု ေဖာ်ထုတ် 
ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူ 
ိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ ်
လျက်ရှိပီး  တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 
အေနြဖင့်လည်း  ယခုကဲ့သို ယုတ်မာိုင်းစိုင်းသည့်
လုပ်ရပ်ကိ ုကျးလွန်ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန် အားေပး 
လ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက် 
အဖွဲများအေပ       ဝိုင်းဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့် 
အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရိှပါက 
လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ှင့ ်သက်ဆိင်ုရာအပ်ုချပ်ေရး
အဖွဲများထ ံ သတင်းပိုြခင်းြဖင့ ် ြပည်သူလုံ ခံေရး၊ 
အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏  လုံ ခံေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်း 
ကူညီေပးကပါရန ်    ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းထား 
ေကာင်း သိရသည်။                   

         သတင်းစ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီး 
မအူပင်အကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်     ဇူလိုင်   ၁၁

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်တွင် ကျေရာက်သည့ ်ကမ ာလ့ဦူးေရေန  

အထိမ်းအမှတ် အသိပညာေပး Talk Show အစီအစ်ကို ယေန  

မွန်းလဲွပိင်ုးက ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန၏စီစ်မ ြဖင့်   ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်  လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမ၌    အွန်လိုင်းမှ    ိုက်ကူးထုတ်လ င့်တင်ဆက်ေပးခဲ့

သည်။

အဆိုပါ ကမ ာ့လူဦးေရေနအထိမ်းအမှတ ် အသိပညာေပး Talk 

Show အစအီစ်တွင် စာေရးဆရာမ တင်ထက်ထက်ေဇာ် (ေပါက်ေပါက်)

က  ကမ ာ့လူဦးေရေနြဖစ်ေပ လာပုံှင့်   အထိမ်းအမှတ်ေနအြဖစ ်

သတ်မှတ်ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များ၊  လက်ရိှကမ ာ့လူဦးေရ အဆမတန် 

တိုးတက်လာမ အေြခအေနများ၊  ြမန်မာိင်ုင၌ံ လဦူးေရတိုးတက်လာမ  

အေြခအေနများ၊ ကမ ာလ့ဦူးေရ တိုးတက်လာမ က အနာဂတ်ကမ ာအား 

အကျိးသက်ေရာက်ေနမ များ စသည်တိုှင့ပ်တ်သက်၍ အသပိညာေပး 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ရမ်းဗ ဲ     ဇူလိုင်  ၁၁
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုး 

အေဆာက်အအုံသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနံနက် ၉ နာရီက 
ေလးေတာင်မိ လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုးတွင် ကျင်းပရာ ခုိင်လ ပ်စစ် 
အင်ဂျင်နီယာ ဦးသိန်းစိုး၊  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးေကျာ်ိုင်ှင့် 
မိနယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ  ဦးစည်သူေအာင်တိုက   ဖဲကိးြဖတ ်
ဖွင့်လှစ်ေပးပီး အေမ းနံသာရည်များပက်ဖျန်းေပးကသည်။

အဆိုပါ   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း    လ ပ်စစ် 
အင်ဂျင်နီယာုံးမ ှေလးေတာင်မိအတွင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ 
ရက်မှစတင်၍ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိေကာင်း  သိရ 
သည်။                                                                  သိန်းထွန်းေအာင်

ဂွ    ဇူလိုင်  ၁၁
ရခိုင်ြပည်နယ်    ဂွမိနယ်၌ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၂- 
၂၀၂၃ ခှုစ်  ြမန်မာဆ့ယ်မားအူးလ် 
အွန်ဒုန်စီမံကိန်း   (ေကျးရာသစ ်
လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်း)  ေဆာင်ရက ်
မည့ ်ရဟိင်ုကွင်းေကျးရာ ေကျးရာ 
သစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းေကာ်မတီ 
ထံသို  ြပည်နယ်ရန်ပုံေင ွ   သိန်း 
၃၀၀     လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲှင့ ် 
၂၀၂၂ ခုှစ်  မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ်၊ 
စံြပကွက်၊ စမ်းသပ်ကွက်၊ အထူး 
ဇန်ုများ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုကမည့ ်
ေဒသခေံတာင်သမူျားကိ ု သဘာဝ 
ေြမသဇာများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပဲွ  
အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ 
နာရတွီင် မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၁
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်  လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမ၌  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက  ခိုင် 
ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 
ဌာန၏စီစ်မ ြဖင့်             (၇၅)ှစ် ေြမာက ်         
အာဇာနည်ေနအထမ်ိးအမှတ် ေဟာေြပာပဲွှင့ ်
နံရံကပ်စာေစာင်ြပပဲွ အခမ်းအနားကုိ ကုိဗစ်-
၁၉ ေရာဂါ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး  လမ်း န် 
ချက်များှင့်အည ီ ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား
အဆိုပါ ေဟာေြပာပွဲတွင ်  ြပန်ကားေရး 

ှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန် 
အေရှပိုင်းခိုင်ုံးမ ှလက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး ေဒ လှလှေဌးက  ပွဲကျင်းပရြခင်း၏ 
ရည်ရယ်ချက်ကိ ု          ရှင်းလင်းေြပာကား  
ပီး         စာေရးဆရာမ  တင်ထက်ထက်ေဇာ ်
(ေပါက်ေပါက်)က (၇၅)ှစ် ေြမာက် အာဇာနည် 
ေနြဖစ်ေပ လာပုံ      အေကာင်းအရာများ၊ 
အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏  အသက် 
ကို ပဓာနမထားဘဲ ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ်
သက်စွန် ကိးပမ်း   ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် 
အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး ကိုးဦး၏ ေလးစား 
အတယုဖွူယ်ရာ အရည်အချင်းများ အေကာင်း 
တိုှင့်ပတ်သက်ပီး  အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်
ေကျာင်းသားလူငယ်ေလးများ  ကျယ်ကျယ ်
ြပန် ြပန်သိရှိေစေရးအတွက် အသိပညာေပး 

ရှင်းလင်းေဟာေြပာကသည်။ 
ကည့် ေလ့လာ

ထိုေနာက် ေဟာေြပာပွဲသို တက်ေရာက ်
လာကေသာ  ေကျာင်းသားလူငယ်ေလးများ 
က သိရှိလိုသည်များကိ ု   ေမးြမန်းေဆွးေွး 
ကရာ    စာေရးဆရာမ     တင်ထက်ထက်ေဇာ် 
(ေပါက်ေပါက်) က      ြပန်လည်ရှင်းလင်း 
ေြဖကားေပးပီး    ခန်းမအတွင်းြပသထား 
ေသာ (၇၅)ှစ် ေြမာက် အာဇာနည်ေနအထမ်ိး 
အမှတ် အသိပညာေပး နံရံကပ်စာေစာင်များ 
အား စိတ်ပါဝင်စားစွာ  ကည့် ေလ့လာခဲ့က 
ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူး   ဇူလိုင်  ၁၁
ပဲခူးခိုင်  ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနံုးရိှ လထူအုေြခြပ 
ဗဟိဌုာနခန်းမ၌   ပခဲူးမိနယ်စာေရးဆရာ 
အသင်း  တတယိအကမ်ိ  စာ ေပညလီာခ ံ
အေတွအကံရှင်းလင်းပွဲကိ ု  ဇူလိုင် ၁၀ 
ရက်က ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ   ပခဲူးမိနယ် စာေရး 
ဆရာအသင်းနာယက၊ ဥက   ၊ အတွင်းေရး 
မှး၊ အဖဲွဝင်များှင့ ်အသင်းသား အသင်း 
သမူျား၊ ပခဲူးခိင်ု ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူ 
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန    ခိုင်ဦးစီးမှးတို 
တက်ေရာက်ကပီး ပဲခူးမိနယ ်စာေရး 
ဆရာအသင်းဥက      ေဒ ခင်ဝတ်ရည ်
(ဝတ်ရည်ခင်-ပခဲူး)က   အဖွင့အ်မှာစကား 
ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ပဲခူးမိနယ်စာေရးဆရာ 
အသင်းနာယက ဦးစိန်လ  င်(စိန်လ  င်ဗုိလ် 

ပဲခူးမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း တတိယအကိမ် စာေပညီလာခံ အေတွအကံ ရှင်းလင်း

- ပဲခူး)က ရန်ကုန်မိတွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် 
ြမန်မာိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်း တတယိ 
အကမ်ိ စာ ေပညလီာခအံေတွအကံများ 
ကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ဆက်လက် 
၍   ပဲခူးမိနယ်  စာေရးဆရာအသင်း 
အတွင်းေရးမှး စာေရးဆရာ လင်းအဏ်ု 
ဦး(ပခဲူး)က အသင်းတုိးတက်ေရးအတွက် 

အကံြပေဆွးေွး ြခင်း၊  ပဲခူးခုိင် ြပန်ကား 
ေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ခုိင် 
ဦးစီးမှး ေဒ ယ်ယ်ကု   မဒုတိာစကား 
ေြပာကားြခင်းှင့ ်ဘ  ာေရးမှး  စာေရး 
ဆရာမ ေမတ ာမိုးှင်းက အသင်း၏ဘ  ာ 
ေရးအေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပက 
သည်။            သက်ဖိးကိင(်ြပန်/ဆက်)

ကမ ာ့လူဦးေရေန အထိမ်းအမှတ် Talk Show အစီအစ် အွန်လိုင်းမှ ထုတ်လ င့်တင်ဆက်

ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု၌ (၇၅)ှစ် ေြမာက် အာဇာနည်ေနအထမ်ိးအမှတ်ေဟာေြပာပဲွှင့ ်နရံကံပ်စာေစာင်ြပပဲွကျင်းပ

ဂွမိနယ်၌ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်းေကာ်မတီထံသို ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွ 
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲှင့် သဘာဝေြမသဇာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

မှးုံးခန်းမ၌  ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။

 အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား
 ေရှးဦးစွာ သံတွဲခိုင် စိုက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာနမှ  ခိုင်ဦးစီးမှး 
ဦးေအာင်မိုးြမင့်က   အဖွင့်အမှာ 
စကားေြပာကားပီး ေကျးရာသစ ်
လ ပ်ရှားမ          စီမံကိန်းမိနယ ်

ေကာ်မတီဥက    မိနယ်အုပ်ချပ် 
ေရးမှး ဦးဇာနည်ေကျာ်က   အမှာ 
စကား          ေြပာကားသည်။ 
ဆက်လက်၍ မိနယ်စိက်ုပျိးေရး 
ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ထွန်းလင်းက 
ရန်ပုံေငွ      ေပးအပ်ရြခင်း၏  
ရည်ရယ်ချက်အား     ရှင်းလင်း 
ေြပာကားပီး   ြပည်နယ်ရန်ပုံေင ွ

သန်ိး ၃၀၀ ကိ ုရဟိင်ုကွင်းေကျးရာ 
ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ   စီမံကိန်း 
ေကာ်မတ ီဥက   ှင့ ်ဒဥုက   ထသံို 
လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိ 
သည်။

 ထိုေနာက် ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးစပါး 
မျိးေစ့ထုတ်၊ စံြပကွက်၊ စမ်းသပ် 
ကွက်၊ အထူးဇုန်များ   စိုက်ပျိး 
ထုတ်လုပ်ကမည့်      ေဒသခံ 
ေတာင်သမူျားအား သဘာဝေြမသ 
ဇာများ     ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွ ဲ 
အခမ်းအနားကို       ဆက်လက် 
ကျင်းပရာ    ေဒသခေံတာင်သမူျား 
အား  ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာ 
များကို   တစ်ဧကလ င် တစ်အိတ် 
 န်းြဖင့်       ဧက ၁၃၀ အတွက် 
ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်
ေတာင်သတူစ်ဦးက  ေကျးဇူးတင် 
စကားေြပာကားခဲေ့ကာင်း   သရိ 
သည်။

ေရ ရည်ဝင်းေကျာ်(ြပန်/ ဆက်)

မ ေလး ဇူလိုင်  ၁၁
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    မတ ရာမိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးလ  င်ဝင်းသန်းှင့ဝ်န်ထမ်းများသည် ေဒသခအံင်းသား 
ကီးများှင့အ်တ ူမတ ရာမိနယ် သဘာဝေရလ ံကွင်း၊ အင်းများအတွင်း 
ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ   ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး၊    တရားမဝင် ဘက်ထရီ 
ေရှာ့တုိက်ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရးအတွက် ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်က ကွင်းဆင်း 
ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ကျးီအင်းေတာင်၊ ကျးီအင်းေြမာက်(သေုတသနအင်း)
ှင့ ်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ သဘာဝေရြပင်များသို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                  သတင်းစ်

ေလးေတာင်မိ၌ လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး 
အေဆာက်အအုံသစ်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

မတ ရာမိနယ်၌ သဘာဝေရလ ံကွင်းများှင့် 
အင်းများအတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ

ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ပညာသင်ှစ်ှင့်    ၂၀၂၁-၂ဝ၂၂  ပညာသင်ှစ်  တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပွဲတွင ်  ဂုဏ်ထူးရရှိေအာင်ြမင်ကေသာ ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းဝင်

များ၏  သားသမီးများအား နဝမအကမ်ိေြမာက် ပညာရည်ခ န်ဆ ုချးီြမင့မ်ည်ြဖစ်သည်။

ဆုချးီြမင့်ရာတွင ်တစ်ဘာသာှင့်အထက ်ဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့ကသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၏  အသင်းဝင်ဖခင်(သိုမဟုတ်)မိခင်အေနြဖင့်  ဂုဏ်ထူးရရှိသည့ ်

အေထာက်အထား၊ သက်ဆိင်ုရာေကျာင်းအပ်ုကီး၏ ေထာက်ခခံျက်မရူင်း(သိုမဟတ်ု) 

အမှတ်စာရင်းမိတ ၊ အသင်းဝင်ဖခင(်သိုမဟုတ်) မိခင်၏  ြမန်မာိုင်ငံ   စာေရးဆရာ 

အသင်းဝင ်ကတ်ြပားမိတ ၊ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ ၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင့ ်ဖုန်း 

အမှတ်၊ ဂဏ်ုထူးရေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၏ူ(၄″ x ၆″)ဓာတ်ပုှံင့ ်ကိယ်ုေရးအကျ်း၊   

သက်ဆိုင်ရာ      မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းဥက    (သိုမဟုတ်)  အတွင်းေရးမှး၏ 

မှန်ကန်ေကာင်းေထာက်ခံချက်တိုှင့်အတ ူ၂၀၂၂ ခုှစ် သဂုတ် ၃၁ ရက်(ဗုဒ ဟူးေန ) 

ေနာက်ဆုံးထား၍  ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်း   အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅) (၇)လ ာ 

ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (အလယ်) ေကျာက်တတံားမိနယ် ရန်ကန်ုမိသို ေလ ာက်ထားေပးပို 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                          

            ေကးမုံ

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းဝင်များ၏ 
သားသမီးများအား နဝမအကိမ် ပညာရည်ခ န်ဆုချးီြမင့်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ် 
ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် မိုးဆက်လက်ပိုေနမည်။                                                                                      

မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

မ ေလး   ဇူလိုင်   ၁၁
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း ခုိင် ေြခာက်ခုိင်တွင် မုိး/မုိးေှာင်း 
ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစ့ထုတ်ဧက ၃၃၄၀ စိုက်ပျိးပီး 
ထွက်ရှိလာသည့ ်မျိးများကိ ု ြပန်လည်ြဖန် ြဖးေပး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ      တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 
ေြပာသည်။

ြဖန် ြဖးေပးသွားမည်
အဆိပုါ မိုး/မိုးေှာင်း ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစထ့တ်ု 

ဧကများကိ ုခိင်ု ေြခာက်ခိင်ုရိှ မိနယ် ၁၆ မိနယ် 
တွင်    မျိးေစ့ထုတ်ေတာင်သူများှင့ ်  ပူးေပါင်း၍ 
ဇူလိုင်လှင့်  သဂုတ်လတိုတွင ်စိုက်ပျိးသွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း၊  မျိးကွဲအလိုက ်  စိုက်ပျိးမ အေနြဖင့် 
ေရ ေတာင်(၈)မျိးမှာ ၇၇၇ ဧက၊ ေရ ေတာင်(၁၀)
မျိးမှာ ၂၅၃၈ ဧကှင့် ေငွချည်(၆)မျိးမှာ ၂၅ ဧက 
တိုကို စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ယင်းဧကများမ ှ
ထွက်ရှိလာသည့ ်အရည်အေသွးေကာင်းမျိးများကိ ု
ြဖန် ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

“မိုး/မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ မျိးေစထ့တ်ုဧက 
၃၃၄၀ စိုက်ပျိးသွားမှာပါ။ ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွ 
အစီအစ်ြဖင့် ဧက ၃၄၀ နဲ  တိုင်းေဒသကီးရန်ပုံေင ွ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
 ေဒသတွင်း    စားနပ်ရိက ာ 

ဖူလုံေရးှင့ ်      ြပည်သူများ၏ 
စားေသာက်ေရးကိ ု   အေထာက် 
အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်  ယေန  
ညေနပိုင်းတွင်     အေနာက် 
ေတာင်တိင်ုး စစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး 
ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်တာဝန် 
ရိှသူများသည်  တုိင်းစစ်ဌာနချပ်၊ 
စံြပဘက်စုံစိုက်ပျိးေမွးြမေရး ခံ
တွင်   တိုင်းဧရာ အစာစပ်စက်ု ံ
အစာထတ်ုလပ်ုေနမ လပ်ုငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကိ ု   ကည့်  
စစ်ေဆးပီး   တာဝန်ရှိသူများှင့် 
ေတွဆုံကာ     လိုအပ်သည်များ 
ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ေဆာင်ရက် 
ေပးသည်။

အလားတ ူ အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုး 

ဟိုပုံး   ဇူလိုင်   ၁၁
ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)  ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ဟိုပုံးမိနယ ်မဲနယ်ေတာင်ေဒသရှိ စံဖူးေကျးရာ၊ ဗန်းေစာက်ေကျးရာ 
များတွင် အစားထိုးသီးှံအြဖစ ်ေကာ်ဖီပင်များကိ ုစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ  
ယခှုစ်မုိးရာသီ၌ စိက်ုပျိးရန်အတွက် (အာေရးဗီးကားမျိး၊ ကတ်တမီိုး/
H28) ေကာ်ဖပီျိးပင် ၅၀၀၀ ေကျာ်ှင့ ်ေကာ်ဖပီင်ှင့ ်တဲွဖက်စိက်ုပျိးိင်ုရန် 
အရိပ်ရအပင်များြဖစ်သည့်  ေထာပတ်ပင်ှင့် ခါေတာ်မှီ ပျိးပင် ၅၀၀၀ 
ေကျာ်တိုကိ ုဟိပုုံးမိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေကာ်ဖစီိက်ုေတာင်သ ူ
များထံသို အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အရည်အေသွးေကာင်းမွန်
မဲနယ်ေတာင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက် အြမင့် 

ေပ ၅၀၀၀ ေကျာ်တွင်တည်ရိှပီး   ၎င်းေဒသမှ  ထွက်ရိှေသာ ေကာ်ဖမီျိး 
များမှာ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပီး ြပည်ပေဈးကွက်ှင့ ်ြပည်တွင်း 
ေဈးကွက်များသို တင်ပိုေရာင်းချရေသာေကာင့ ်ေဒသခေံတာင်သမူျားမှ 
ေကာ်ဖီသီးှံကို ှစ်စ်တိုးချဲစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ ယခုှစ်တွင် အပင် 
၃၀၀၀၀ ေကျာ် တိုးချဲစိက်ုပျိးရန် လျာထားေကာင်းှင့ ်အစားထိုးသီးံှ 
အြဖစ် ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ် ေဒသခြံပည်သမူျား၏   လမူ စီးပွားဘဝ 
များ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ေနမင်းထွန်း(ပအိုဝ်းေဒသ)

ေဒသတွင်းစိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 
ရာ န်းြပည့် ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ် 
ထင်လတ်ဦးှင့ ်  တာဝန်ရိှသမူျား 
သည်   ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်
ဘူးသီးေတာင်      တပ်နယ်ရှိ 

နယ်ေြမခံ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲများ၌ 
DYL   ဝက်များှင့ ်  ဥစားကက ်
ေမွးြမေရး ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ကိ ု
ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူ 

များှင့ ်ေတွဆုကံာ   လိအုပ်သည် 
များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက ်
ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစ့ထုတ ်ဧက ၃၃၄၀ စိုက်ပျိးသွားမည်
အစီအစ်ြဖင့် ဧက ၃၀၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ တုိင်းေဒသကီး 
ရန်ပံုေငွြဖင့် စုိက်ပျိးဧက ၃၀၀၀ ထဲကမှ ဧက ၂၀၀၀ 
ကေနပီးေတာ့ RS မျိးေစ့ကို ဧက ၆၀၀၀၀ စာ 
အတွက် မျိးေစပ့ဿိာ ၁၈၀၀၀၀ ကိ ုြပန်လည်ဝယ်ယ ူ
စေုဆာင်းပီး ြဖန် ြဖးသွားမှာပါ။ ကျန်တဲဧ့က ၁၀၀၀ 
ကေနပီးေတာ ့  ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ်နဲ  ဧက 
၄၀၀၀၀ စာအတွက် မျိးေစ့ပိဿာ ၁၂၀၀၀၀ ကို 
ဝယ်ယြူဖန်ြဖးသွားမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်ထွက်ရိှတဲ ့
မျိးေတကွိေုတာ ့ေတာင်သအူချင်းချင်း မျိးဖလှယ်တဲ ့
အစအီစ်နဲ    ေဆာင်ရက်မှာပါ။  မျိးေကာင်းမျိးသန်  
ေတကွိ ု  စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်  အထွက် န်းတိုးတက်လာပီး   
ထွက်ရှိလာတဲ ့  မျိးေတွကလည်း   မျိးေစ့အေနနဲ    
ရရိှတာြဖစ်တ့ဲအတွက် ေရာင်းချတ့ဲေနရာမှာ ေဈးပုိရ 
ပါတယ်။    ဒီလိုစိုက်ြခင်းအားြဖင့်   ေဒသတွင်း 
မျိးလိအုပ်ချက်ကိလုည်း ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုမှာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။ ပုိလ ံတာေတွကုိလည်း ကျန်တ့ဲေဒသေတွကုိ 
ြဖန် ြဖးေပးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ရှင်းြပ 
သည်။ 

လျာထားစိုက်ပျိးသွားမည်
 အဆိပုါ မိုး/မိုးေှာင်း ချည်မ င်ရှည်ဝါမျိးေစထ့တ်ု 

ဧက ၃၃၄၀ ကို ခိုင် ေြခာက်ခိုင်တွင ်လျာထား 
စိုက်ပျိးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊      ခိုင်များအလိုက ်

စိုက်ပျိးမည့်ဧကများမှာ   မ ေလးခိုင်တွင ်ခုနစ် 
ဧက၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်တွင ်၇၅၅ ဧက၊ မိတ ီလာ 
ခိုင်တွင် ၈၇၁ ဧက၊ ြမင်း ခံခိုင်တွင ်၃၇၇ ဧက၊ 
ေညာင်ဦးခိုင်တွင ်ဧက ၂၀၊ ရမည်းသင်းခိုင်တွင ်
ဧက ၁၃၁၀ စစုေုပါင်းစိက်ု ဧက ၃၃၄၀ ကိ ုေတာင်သ ူ
များအား မျိးြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရးအတွက် စိုက်ပျိး 
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိုး/မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ 

စိုက်ဧရိယာတိုးချဲရန်အတွက် RS အထူးဇုန် ဧက 
၁၀၀၀၀ ကိုလည်း စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
မိုး/မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ   မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ပျိး 
သည့် ေတာင်သူများကိ ုဆင့်ပွားမျိးသန်မျိးေစ့ှင့ ်
လူးနယ်ေဆး စသည့သွ်င်းအားစမုျား အခမဲပ့ံပ့ိုးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ဟိုပုံးမိနယ်၌ အစားထိုးသီးှံစိုက်ပျိးရန်
ှစ်ရှည်ပင်များ အခမဲ့ေပးအပ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ွားှင့် ဝက်များတွင် ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ခွာနာလ ာနာေရာဂါကို ကိတင်ထိန်းချပ်ထား
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၁ 

ရန်ကုန်    တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

မိုးရာသီကာလ   ွားှင့်  ဝက်တိုတွင ်

ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ခွာနာလ ာနာေရာဂါကုိ 

ကိတင်ကာကွယ်ေဆးထိုး   လပ်ုငန်းများ    

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့်   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို 

ကိတင်ထိန်းချပ်ထားေကာင်း သိရသည်။

ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

တိုင်းေဒသကီး    ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန၏        ကီးကပ်မ ြဖင့် 

မိနယ်ေပါင်း ၁၉ မိနယ်၌ ေမွးြမေရးှင့ ်  

ကုသေရးဦးစီးဌာနများက     ေြမြပင ်

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်၍     ိုစားွား၊ 

ခုိင်းွားှင့်  ဝက်များကုိ မတ်လတတိယ 

ပတ်မှစ၍ ဇလူိင်ုလအထ ိလစ်ကာကွယ် 

ေဆးများကိ ုထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင် ေတာင်ပိင်ုးခိင်ုအား ခွာနာ 

လ ာနာေရာဂါကင်းရှင်းေရး       အထူးဇန်ု 

သတ်မှတ်၍ တရိစ ာန်အေကာင်ေရစာရင်း 

ေကာက်ယြူခင်း၊    ေမွးြမေရးေတာင်သမူျား 

အား သင်တန်းများပုိချြခင်းှင့် ကာကွယ် 

ေဆးများထိုးှံြခင်းကိ ု      စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

လမ်း န်မ ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

ေဆာင်ရက်ထား

“ခွာနာလ ာနာေရာဂါနဲပတ်သက်ရင် 

ေမွးြမေရးေတာင်သေူတအွေနနဲ မမိတိိုရဲ 

တိရစ ာန်မှာ ေရာဂါြဖစ်တယ်လုိ သံသယ 

ရှိရင်  အြမန်သတင်းပိုရမှာပါ။   အဲ့ဒီလို 

သတင်းပိုပီးတာနဲ     ဌာနရဲ  န်ကားမ ကိ ု  

တတိကိျကျ  လုိက်နာေဆာင်ရက်ဖို လိပုါ 

တယ်။  ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲ ့  တိရစ ာန်ကို  

ေနရာေရ ေြပာင်းြခင်းမြပဘဲ   ဌာနက  

အြမန်ဆုံး    လာေရာက်ကုသေပးမှာပါ။ 

ကူးစက်မ ြမန်တဲအ့တွက် ကသုပီး ေရာဂါ 

ကင်းရှင်းေကာင်း   အသအိမှတ်ြပပီးရင်   

သွားလာလိုရပါပီ။   နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်

ေရာဂါအြဖစ ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက ်    

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းက ွား၊ 

က ဲ၊ ဝက်ေတွ မုိးရာသီမှာ    ခွာနာလ ာနာ 

ြဖစ်ပွားမ မရိှေအာင် ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ထားပီးပါပ”ီဟ ု

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ေမွးြမေရးှင့ ်   

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှး    ေဒါက်တာ 

တိုးမင်းထွန်းက ေြပာသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် အမသဲား 

ှင့် ဝက်သားကိ ုေနစ်ထုတ်လုပ်လျက် 

ရှိပီး တိုင်းေဒသကီးအြပင ်အြခားေသာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်      ြပည်နယ်တိုမ ှ

ဝင်ေရာက်ေသာ  ွားှင့်  ဝက်တိုတွင ်

ေရာဂါကင်းရှင်းမ  ရိှ၊ မရိှကိ ု  ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ရန်ကုန်မိေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတမှီ စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကိတင်ထိန်းချပ်ထားိုင်

ယမန်ှစ်    မိုးရာသီက   ထန်းတပင် 

မိနယ်တွင် ခွာနာလ ာနာေရာဂါြဖစ်ပွား 

ခဲ့ရာ  အြမန်ဆုံးသိရှိ၍   ြဖစ်ပွားေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို    ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး 

ယခှုစ် မိုးရာသ၌ီ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အတွင်း ခွာနာလ ာနာေရာဂါကုိ ကိတင် 

ထိန်းချပ်ထားိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်) 

ဓာတ်ပုံ - ကူး                                                                                



ဇူလိုင်  ၁၂၊  ၂၀၂၂

ထူးေသာသတ ိတစ်မျိး ပီမိုးနင်း

(၂၈.၆.၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်
မည်သူမဆို ထူးြမတ်၍ အဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာ 

အေမွအှစ်ကို ရိုင်၏။ ထိုအေမွအှစ်သည်ကား 
အြခားမဟတ်ု၊ ယ်ေကျးဖွယ်ရာ ြပလပ်ုတတ်ြခင်း၊ 
စိတ်ပါကိုယ်ေရာက် ြပတတ်စုတတ် ဧည့်ခံတတ် 
ြခင်း၊ စတ်ိသေဘာကီးြခင်း၊ သတူစ်ပါး၏ ကျးလွန် 
ြခင်းကို ခွင့်လ တ်တတ်ြခင်း၊ သည်းညည်းခံတတ ်
ြခင်းများြဖစ်ေလသည်။ 

သိန်းသန်းကုေဋ ေရ  ေငွ ေကျာက်သံအေမွတို 
သည်ကား ပျက်စီးိုင်၏။  ထိုအေမွတိုသည်ကား 
မပျက်စီးိုင်ဘ ဲအမဲတည်တံ့ေလသည်။ 

က ်ုပ်တို ြမန်မာလူမျိးမှာ အလွန်အဖိုးထိုက် 
ေသာ ယ်ေကျးြခင်းအေမအွှစ်ကိ ုရရိှေသာ်လည်း 
သူတစ်ပါး၏ ကျးလွန်မှားယွင်းြခင်းကိ ု အဟုတ် 
တကယ်  ခွင့်လ တ်တတ်သူ  များသင့်သေလာက ်
မများကေသာေကာင့ ်ကမ်းကတ်ေသာ ရာဇဝတ် 
မ ေတွ များကသည်ကိ ုသိရေလသည်။  

၎င်းအဆဲွဓာတ်သည် စီးပွားရှာေသာအလပ်ုမှာ 
သာ အဖိုးတန်သည်မဟုတ်။ ိုင်ငံေရးအလုပ်များ 
၌လည်း အထွတ်အထိပ်သို ေရာက်ေအာင်ပုိုိင်ေလ 
သည်။ ေရှေနြဖစ်လ င် အမ သည်ေတွကို များစွာ 
ရိုင်၏။ ေရာင်းဝယ်သူြဖစ်လ င် ေဖာက်သည်ေတ ွ
ေပါများိုင်၏။  ေဆးဆရာြဖစ်လ င်  လူမမာေတွ 
များစွာရိုင်ေပသည်။ ၎င်းသတ ိသည် မည်သည့် 
အလပ်ုအကိင်ုမှာမဆိ ုကီးပွားြခင်းအတွက် မလ ဲသာ 
ေသာသတ ိြဖစ်ေလသည်။ ၎င်းလမူျိးသည် အေရာင်း 
အဝယ်၌ မမိတိိုထက် ပိမုိ၍ုအပင်ပန်းခသံမူျားထက် 
ပင် ပိုမိုတွင်ကျယ်ိုင်ေလသည်။ 

များစွာေသာသူတိုမှာ        မိမိတို၏အလုပ်ကိ ု
ေကာင်းစွာနားလည်၍ အရည်အချင်းှင့် လွန်စွာမှ 
ြပည့စ်ုံကေသာ်လည်း ၎င်းအဆဲွဓာတ်သတ ိ မရိှြခင်း 
ေကာင့ ်တိုးတက်ကီးပွားြခင်း မြဖစ်ိုင်ဘ ဲေနက 
ေလသည်။ 

ထိသုတ ိကိ ုအေပါင်းေကာင်းြခင်း၊ အေပါင်းဆန် 
ြခင်း၊ ေပါက်ေရာက်တွင်ကျယ်ြခင်းဟု ေခ ရေလ 
သည်။ ထိသုတ ိကိရုလိလု င် ကိယ်ုေကာင်းကတံတ် 

ေသာစိတ်၊ မိမိအလိုကိုသာ သိတတ်ေသာစိတ်မျိး၊ 
အပါးအနပ်အလည်ဟူေသာ စိတ်မျိးကို နည်းပါး 
ေအာင် သတိြပကရေလသည်။ အေကာင်းမူကား 
လိမ ာြခင်းသည် ြမတ်ေသာ်လည်း ပါးနပ်ြခင်းသည် 
ယုတ်ေသာအေကာင်းြဖစ်သြဖင့ ်  မနပ်ဘဲ လိမ ာ 
ရမည်ဟ ုပညာရှိများ ေြပာဖူးေလသည်။ သိုြဖစ်၍ 
လူပါးလူနပ်တိုကို  အားကျသည်ထက ်  လူလိမ ာ 
လူေကာင်းတိုကိ ုအားကျတုပအပ်လှေပေကာင်း။ 

များစွာေသာ ပျိရယ်သတူိုသည် နမိ့ရ်ာမှ ြမင့်က 
သည်မှာ လွန်စွာတတ်ေြမာက်ေသာေကာင့်မဟုတ်၊ 
၎င်းဆဲွငင်ေသာ သတ ိထူးရိှေသာေကာင့ြ်ဖစ်ေလရာ 
ငါတတ်သည်ဟူေသာ ပညာမာနရိှသူတုိမှာ ၎င်းတုိ 
၏မာနက လ မ်းမိုးပိတ်ဆိုသြဖင့ ်ကီးြမင့်ရန ်ခက် 
ကေလသည်။ သုိြဖစ်၍ ပျိရယ်ေသာသူေယာက်ျား 
သည် အဘယ်မ ေလာက် ေလာက၌ ကီးြမင့မ်ည်ကိ ု
ပညာကိုကည့၍် အကမဲခတ်အပ်။ လေူပါင်းဆံြ့ခင်း၊ 
စိတ်ေကာင်းြခင်းကို အထူးကည့်၍ အကဲခတ်အပ် 
ေပေကာင်း။  အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ်  လူတတ် 
လူေတာ်တိုသည် အများအားြဖင့် မိမိတိုေလာက် 
မတတ်ေသာသူတို  ခိုင်းေစရာကိုခံရေသာေကာင့ ်
ဘုရားကား ေအာက်၊ ေမျာက်ကား အထက်ဟု မခံ 
ချင်ေသာ လူတတ်များက  ေြပာတတ်ဆိုတတ်က 
ေလသည်။ ထိသုတ ိထူးရိှသတူို ကီးြမင့တ်တ်ြခင်းမှာ 
အြခားေကာင့မ်ဟတ်ု။ မတ်ိေကာင်း၊ ေဆေွကာင်းကိ ု
ရလွယ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေလရာ ေလာက၌ အေဆွ 
ခင်ပွန်းေကာင်းသည် အေရးအကီးဆုံးြဖစ်သည်ကိ ု
သိန်းမ၊ သိန်းဖိုတို  ဝံလို-ေရလိပ်  ရန်ကိုိုင်ေသာ 
ြခေ  သမ့င်းှင့ ်ေပါင်းသင်းကရေသာေကာင့ ်မမိတိို 
၏ သားသမီးအသုိက်အအံုမပျက်၊ ချမ်းသာစွာေနရ 
ေသာထုံးကို ှလုံးသွင်းအပ်ကေလသည်။ များစွာ 
ေသာသူတိုမှာ  စည်းစိမ်ဥစ ာ  ပျက်စီးပီးေနာက ်
အေဆွခင်ပွန်းမပျက်စီးသြဖင့် ြပန်၍ထူေထာင် 
ကီးြမင့်ြခင်းကို ေရာက်ကသည်ကို အများကီး 
ေတွရှိိုင်ကေလသည်။ 

သတူစ်ပါးအေပ မှာ နပ်ချင်ပါးချင်လျက် ကိယ်ု 
ရဖိုကို အမဲကံပီး ကပ်ေစးှဲတတ်ေလရာ ကိုယ်ဥ 

မှ   ကိုယ့်ဟာမှတ်ထင်ေသာသူတိုကိ ု   မည်သူမ  
အေပါင်းအသင်းမလပ်ုလိုကေချ။ ပံးလ င် တကယ် 
ထိထိေရာက်ေရာက် ပံး၊ လက်ဆွဲ တ်ဆက်လ င် 
စိတ်ပါကိုယ်ေရာက်ကိုင်ဆွဲ၍    သူလက်ကိုကိုင်ရ 
တာ  အရသာရှိသြဖင့ ်  ချက်ချင်းလ တ်၍မပစ်ိုင် 
သလိ ု တ်ဆက်ရမည်။ ထိလုမူျိးသည် တက်ေန၏ 
အလင်းေရာင်ှင့်တူ၏။    အလွန်စိတ်တိုေသာသူ 
ေသာ်မှ လက်ခံစကားမေြပာဘ ဲမေနိုင်ေချ။ 

လူတစ်ေယာက်မှာ အဘယ်မ ပင် အလုပ် ပ်၍ 
မည်သူကိုမှ လက်ခံစကား မေြပာလိုေပရာ ဤ 
ေနေရာင်ြခည်အလင်းကုိ ေဆာင်၍လာေသာသူကုိ 
မူကား လက်ခံစကားမေြပာဘ ဲမေနိုင်ေချ။ 

ဤကဲ့သို အေကာင်းအရာကို စာသင်ေကျာင်း 
များ၌ မသင်မြပကသည့်အတွက် ပညာတတ်သူ 
များစွာတိုမှာ လူိုင်းသာသာမ  ရှိကေသာေကာင့ ်
၎င်းတိုရရိှေသာပညာမှာ များစွာအသုံးမဝင်ဘ ဲေနရ 
ေလသည်။ ဤကဲသ့ို ယ်ေကျးဖွယ်ရာေသာသတူိုကိ ု
မည်သူမ  ေစာ်ကားြခင်းမြပ၊ ထိပါးနာကျင်ေအာင်၊ 
ေသးပ်ုေအာင် မေလှာင်မေြပာင်၊ မထမီဲြ့မင်လည်း 
မြပ၊   ထိုလူမျိးကိုြမင်လ င်  အလိုလိုအားနာပီး 
စကားမေြပာမီကပင ်    အားပါချင်သလိုလိုြဖစ်၍ 
ေနတတ်ေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ေကျာင်းကပညာကိသုာ အားမကိုးဘ ဲ
လလူခူျင်း ေပါင်းသင်းဆက်ဆြံခင်းဆိင်ုရာ မျက်ြမင် 
လက်ေတွပညာကို အထူးအားကိုးကရန ်သတိြပ 
အပ်ေလသည်။   စာအုပ်ထဲမှရေသာ   ပညာသည် 
အြခားအဖုိးတန်ေသာပညာြဖစ်၏။ သုိေသာ်လည်း 
လူလူချင်းေပါင်းသင်း၍ သိြမင်တတ်က မ်းေသာ 
လက်ေတွပညာသည်ကား   အဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာ 
ပညာ ြဖစ်ေလသည်။ သုိြဖစ်၍ အေပါင်းအသင်းကုိ 
များိင်ုသမ များေအာင် ကိးစားသင့်ကေလသည်။ 
မိတ်ေဆွများက   အသိများသည်။   အသိများက 
အလိမ ာတိုးသည်။ အလိမ ာတိုးက အေပါင်းတတ် 
သည်။ အေပါင်းတတ်လ င ်ထပ်မံ၍ အသိမိတ်ေဆ ွ
ေတွ ထပ်မံဆင့်ကဲပွားများမဲေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍ အသမိတ်ိေဆအွသစ်ကိရုဖို အခန်သင့် 

သည့်အခါတိင်ုး မေပါမ့ေလျာ ့မတ်ိေဆဖဲွွဖိုရန် သတ ိ
ြပသင့်ကေလသည်။ အေကာင်းမကူား လဟူသူမ  
၎င်းေပါင်းသင်းြခင်း၌ ေပါင်းသင်းတတ်လ င် သိဖို 
ကားဖို အလိမ ာရဖုိ လမ်းအခွင့်ေတွကုိ အမဲေတွရိှ 
ိုင်ေလရာ အခါများစွာ ထိုလမ်းအခွင့်များသည ်
အဖိုးမြဖတ်ိုင်ေအာင ်ထိုက်တန်တတ်ေလသည်။ 

ေပါင်းသင်းဆက်ဆြံခင်း၌ ဓာတ်ေရသေဘာုိး 
ထား၍ ပရယိာယ်မပါဘ ဲမသဘိလဲျက် သေိလဟန်၊ 
မလိမ ာဘဲလျက်    လိမ ာေလဟန်     မြပအပ်။ 
ကိုယ်တွင်းမှ အှစ်သာရသည် သူထက်ပိုပီးရှိ 
သည်ဟ ုအထင်ခရံေအာင် မလပ်ုေကာင်းေချ။ ထိကုဲ ့
သို ြပလပ်ုဟန်ေဆာင်ေသာအခါ များစွာအရှက်ကဲွဖို 
အေကာင်းှင့ ်ေတွတတ်ေလသည်။ 

ြငင်းခုံြခင်း၊    နက်နဲသူတစ်ေယာက်အြဖစ် 
ဟန်ေဆာင်ြခင်း၊   ငါတတ်သည်၊  လိမ ာသည်ဟု 
အထင်ခံရေအာင် အရိပ်နိမိတ်ေြပာြခင်း၊ စကား 
ေြပာရာ၌ မမိအိေပ မှာ သတူစ်ပါးအထင်ကီးေအာင် 
က ားလုံးကေလးေတွကိ ု   ညပ်၍ေြပာြခင်းသည ်
အသအိလမိ ာရိှေသာသ၏ူ ေရှသုိေရာက်သည့်အခါ 
အထင်ကီးြခင်းကိုမခံရ၊     အထင်အြမင်ေသး၍ 
 တ်ချြခင်းကိ ုခံရတတ်ေလသည်။ 

ေလာက၌ စင်စစ်အားြဖင့် မည်သူမှာမှ ေမာ်ေမာက် 
က ားဝါေလာက်ေသာဂုဏ်မရှိ၊ မိမိထက်သာေသာ 
လူေတွကုိ ေမာ်ကည့်ကာ ိှမ့်ချေသာစိတ်ရိှသင့်လှ 
ေပသည်။ မြမင့လ် င် မကျဟ ုစတ်ိချအပ်လှေပသည်။  

ကျပ်ေလ ဘယ်ေလာက်ရတယ်၊ ကားက ဘယ် 
၍၊ မိမိစရိတ်က တစ်လသုံးရာနဲ  ဘာေလာက်မလဲ၊ 
သားကီးက တစ်လဘယ်ေလာက်သုံးတာပ၊ဲ စန်ိဝယ် 
ဖိုေြပာတာက မတည့ေ်သးဘူး။ ေမာ်ေတာ်ကားပျက် 
ေနလိုမို ကားတိက်ုမှာ အပ်ထားတာနဲ လန်ချားစီးေန 
ရတယ်။ ဒိင်ုဘာက တစ်လ ၄ဝ ဆိေုပမယ့ ်ခိုးတာ 
နဲဘာနဲ  တစ်ရာ့ငါးဆယ်ေလာက်ေတာ ့ခိုက်သွား 
တာပဲ စသည်ြဖင့် ေြပာေသာစကားများသည ်ယခု 
ကာလ လူတိုင်းက ားလုံးဟု မနာလိုက လုံးေတွ 
ြဖစ်ကေလသည်။  

ဒဂုန်မဂ ဇင်း၊ နံပါတ် ၆၉၊ ေမလ။

ကီးပွားချမ်းသာနည်းဗျဟာ ထက်ခိုင်

စည်းုံးမ စွမ်းရည်ရှိပါေစ 
“သင်ဟာ တစ်စံုတစ်ရာကုိ အိပ်မက် 

မက်ိင်ုလိုရိှရင် သင်ဟာ အဒဲါကိ ုလပ်ုိင်ု 
စွမ်းရှိတာပါပ”ဲ 

ေဝါ့ဒစ ေန (walt Disney) 
ကမ ာေကျာ်ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သ ူ

ေအာင်ြမင်ကီးပွားချမ်းသာမ ရရိှလာ
ိုင်ရန် အေရးအပါဆုံးေသာအချက်မှာ 
စည်းုံးေရးစွမ်းရည်ရှိမ ပင်  ြဖစ်သည်။ 
သင်မည်မ စည်းုံးိုင်စွမ်းရှိသနည်း ဟူ 
သည့အ်ရာက လူတစ်ဦးချင်း၏ ေအာင်ြမင် 
ကီးပွားချမ်းသာမ တွင် ကွာြခားလာသည့ ်
အချက်လည်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်ညင်သာသည့စ်ည်းုံးေရး 
ဗျဟာရှိရန်လိုအပ်သည်။ 

လတူစ်ေယာက် သုိမဟုတ် ေဖာက်သည် 
တစ်ေယာက်မှသည်   ရာေထာင်ေပါင်း 
များစွာကို လ မ်းမိုးလိုသည့်အခါ သူတို၏ 
ှစ်သက်မ ၊     လိုလားမ ကိုအရယူပီး 
သေံယာဇ်ေှာင်ဖဲွတတ်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

သိုဆိုလ င် သင်သည် ကုမ ဏီဥက    
ြဖစ်လ င်  ဒါိုက်တာအဖွဲကိ ု  ဦးေဆာင် 
စည်းုံးိုင်ေပမည်။   အေရာင်းသမား 
မန်ေနဂျာတစ်ဦးြဖစ်လ င် ေဖာက်သည် 
များ၏ယုံကည်မ        များစွာရရှိေအာင ်
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေပမည်။ 

ေကျာင်းဆရာ ဆရာမတစ်ဦးြဖစ်လ င် 

ေကျာင်းသားေပါင်းများစွာကိ ုယ်ေကျး 
ေအာင်၊ နားဝင်ေအာင် သွန်သင်ဆုံးမိုင် 
စွမ်းရှိေပမည်။    အိမ်ေထာင်ဦးစီးတစ်ဦး 
ြဖစ်လ င် မိမိ၏မိသားစုကို ေကာင်းစွာ 
ဦးေဆာင်ဦးရက်ြပိုင်မည ်ြဖစ်သည်။ 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူြဖစ်လ င် 
လည်း ရယ်တူသူငယ်ချင်းများ၊ အတန်း 
ေဖာ်များကားတွင်   ချစ်ခင်ေလးစားမ  
ရရှိပီး ေရပန်းစားသူတစ်ဦးြဖစ်လာမည ်
ြဖစ်ေပသည်။ 

ယင်းတိုသည် စည်းုံးရည်စွမ်းရည်၏ 
ထူးြခားမ ၊ ေအာင်ြမင်မ များပင် ြဖစ်သည်။ 

သက်ဆုိင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် 
လူအများကို   ကိုယ့်ဘက်ပါလာေစရန ်
သမ်ိးသွင်းိင်ုစွမ်းရိှသတူိုသည် ေအာင်ြမင် 
ကသူများြဖစ်ေလသည်။ 

စည်းုံးေရးစွမ်းရည်ရရှိရန်အတွက ်

 တ်ထွက်စကားက  အေရးပါလှသည်။ 
စကားေြပာစွမ်းရည် ြမင့မ်ားသမူျားသည် 
စည်းုံးေရးစွမ်းရည်ရှိကသည်။ စကား 
အေြပာအဆိုတတ်မ ၊          သက်ဆိုင်ရာ 
နယ်ပယ်အလိုက် အေြခအေနှင့် အချနိ် 
အခါကိုလိုက်ပီး  ေြပာဆိုိုင်စွမ်းရှိရန ်
အထူးလိုအပ်သည်။ 

အချိေနရာများတွင် “ငါ”ဟ ုသုံး န်း 
ေြပာဆိုမည့်အစား “ငါတို”ဟု ေြပာဆို 
သုံး န်းလုိက်ြခင်းအားြဖင့် မိမိအဖဲွအစည်း 
ကို ကိုယ်စားြပသကဲ့သိုြဖစ်သွားသည့ ်
အတွက် အလိလုိစုည်းုံးပီးသားြဖစ်သွား 
သည်။ မိမိအသင်းအဖွဲ၊ မိမိအဖွဲအစည်း 
အတွင်းမှာ အလိုလိုေလးစားချစ်ခင်မ ကို 
ရယူလိုက်ိုင်မည်လည်း ြဖစ်သည်။ 

တူညီသည့်  ရည်မှန်းချက်များှင့ ်
ပုရက်ဆိတ်များ၊    ြခများကဲ့သို   ညီညီ 

ညာညာ လုပ်ေဆာင်မ က ေတာင်ပိုကီး 
တစ်လုံးြဖစ်လာသည်ြဖစ်ရာ လပ်ုငန်းခွင် 
အတွင်းြဖစ်ေစ၊ ရပ်ကွက်အတွင်းြဖစ်ေစ၊ 
ေကျာင်းစာသင်ခန်းအတွင်း    ြဖစ်ေစ 
အချင်းချင်းရင်းီှးက မ်းဝင်မ များ ရရိှလာ 
ပီး လူမ ဆက်ဆံေရး တွင်ကျယ်လာေပ 
မည်။ ထိအုခါ  လအူများက  ကိယ်ုပိင်ုအသ ိ
စိတ်ဓာတ်များြဖင့ ် ကည်ြဖစွာ တာဝန် 
ကိုယ်စီယူလာကမည်မှာလည်း ေသချာ 
သည်။ 

ရင်းှီးက မ်းဝင်မ ၊   သံေယာဇ်ရှိမ  
တုိက ယံုကည်မ ကိ ုအလွယ်တကူ တည် 
ေဆာက်ရယူိုင်စွမ်းရှိုံသာမက အချင်း 
ချင်းသည် ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများကဲ့သို 
ချစ်ခင်ရင်းီှးေပျာ်ရ င်ကပီး သက်ေသာင့ ်
သက်သာ ေချာင်ေချာင်ချခိျြိဖင့ ်အားတက် 
သေရာရှိကေပမည်။    လူေရာစိတ်ပါ 
သက်သာေချာင်ချမိ ကိ ုရရိှကသည်ြဖစ်၍ 
အလုပ်ှင့်ပတ်သက်လာလ င်ြဖစ်ြဖစ်၊ 
မည်သည့်ကိစ မျိးပင် ြဖစ်ေပ ေစကာမူ 
ေကာင်းကျိးလိုလားမ ရှိေနပီးြဖစ်သည့်
အတွက် အမှန်တရားကိ ုအတတူကွရှာေဖ ွ
ေဖာ်ေဆာင် တည်ေဆာက်ိုင်ကသြဖင့ ်
ေအာင်ြမင်မ အသီးအပွင့်များစွာကို  ရရှိ 
ပိုင်ဆိုင်လာိုင်မည်လည်းြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ေသာေကာင့ ်    အချင်းချင်း 
ဆက်ဆံရာတွင် ယ်ယ်ေကျးေကျးြဖင့် 

ချိသာေသာအမူအရာများက လူအများ
ကုိဆဲွေဆာင်ုိင်စွမ်းရိှေကာင်း သိပီးြဖစ် 
ကသည့်တိုင ် မာန်၊  မာန၊  အတ တိုကို 
ေရှတန်းတင်ကာ  ဂုဏ်ေမာက်မ မျိးများ 
လည်းရှိတတ်ေပရာ     အထူးသတိထား 
ဆင်ြခင်ရမည့်အချက်ပင်ြဖစ်ေပသည်။ 

စည်းုံးရည်စွမ်းရည ်     ရှိသူသည် 
သက်ဆိုင်ရာ    နယ်ပယ်အသီးသီးတွင ်
ေခါင်းေဆာင်မ အပိင်ုးကိ ုအလိလုိေုရာက်ရိှ 
လုပ်ေဆာင်ရသည်ချည်းြဖစ်သည်။ ယင်း 
တုိသည် လင်းယုန်ှင့် သိန်းငှက်တုိက့ဲသုိ 
အေြမာ်အြမင်ကီးမားပီး အြမင်ကျယ်က 
သည်။ ထိုအြပင် ပုရက်ဆိတ်များကဲ့သို 
လည်း ဆက်သွယ်ေရးေကာင်းကသည်။ 
ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းကုိ က မ်းက မ်း 
ကျင်ကျင်သုံးတတ်ကသူများြဖစ်သည်။ 

ေအာင်ြမင်သည့် ဦးေဆာင်သူများ 
သည် ဆက်သွယ်ေရးပုံစ ံှစ်မျိးရှိသည့ ်
အနက် ခက်ထန်ရက်စက်သည့် အကမ်း 
နည်းကိ ုေရှာင်ရှားပီး အနုည်းြဖစ်သည့ ်
စည်းုံးေရးနည်းဗျဟာများကို သုံးက 
ေလ့ရှိသည်။ 

ထိုေကာင့ ်လအူချင်းချင်းတန်ဖိုးထား 
ေလးစား၊ ချစ်ခင်မ ကိေုရှတန်းတင်ပီး မမိ ိ
လိုလားသည့ ်ပန်းတိုင်၊ အိပ်မက်ကိ ုစွဲစွဲ 
မဲမဲလက်ကိုင်ထားရှိကာ    စည်းုံးေရး 
စွမ်းရည်ကို ြမင့်တင်စွမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်း 
အားြဖင့် အနာဂတ်ဘဝမှာ ေအာင်ြမင ်
ကီးပွားချမ်းသာမ ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်လာိုင ်
မည်မှာ အေသအချာပင် ြဖစ်ေပေတာ့ 
သည်။ 



ဇူလိုင်  ၁၂၊  ၂၀၂၂

သင့်အြမင်တွင ်တာဝန်ရှိပါေစ ေအာင်ြမတ်စည်သူ

“အာံုအြမင်တစ်ရပ်က ဘာလဲဆိုတာက အေကာင်းမဟုတ်ဘူး။ 
အဒဲအီာုကံ ဘာြဖစ်ေစတယ်ဆိတုာက အေကာင်း”ဟ ုေရာဘတ်ဖရစ် 
က ဆိုသည်။ 

သင့စ်တ်ိကူးအြမင်က သင့က်ိ ု ဘာလပ်ုေပးသလ။ဲ သင့က်ိ ုစွမ်းအား 
ေပးသေလာ။ သင့်ကို ပံးေစသေလာ။ သင့်ကို နံနက်အိပ်ရာမှ ိုးေစ 
သေလာ။  သင်ွမ်းနယ်ေနေသာအခါတွင်   သင့်ကို    အပိုတစ်မိုင် 
ေဆာင်ပွားပါသလား။   စိတ်ကူးအြမင်တစ်ခုကိ ု   ဤမှတ်ေကျာက်၊ 
အင်အားှင့် ထိေရာက်မ မှတ်ေကျာက်များြဖင့ ်အကဲြဖတ်သင့်သည်။ 
မည်သည့်အချက်ကိ ုယင်းကြပသနည်း။ 

ပီတာသန်ဂီ၏  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေြပာင်ေြမာက်ေသာ 
လက်ရာြဖစ်သည့ ် The Fifth Discipline တွင်   ေရာဘတ်ဖရစ်ကို 
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်   န်းထားသည်။ ဖရစ်သည် ဂတီဖဲွစည်းမ ြပရာတွင် 
အသုံးြပေသာ ဖန်တီးမ နယိာမကိယု၍ူ ေအာင် ြမင်ေသာလပ်ုငန်းရှင်များ 
ဘဝထူေထာင်ေရးတွင ်အသုံးြပေနေသာ ဂီတသမားေကာင်းတ စ်ဦး 
ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်တို မည်သည့်အရာကိ ုဖန်တီးလိုသည့်အရာကိ ု
ဖန်တီးလိေုကာင်း သကဲွဲလာေသာအခါတွင် ဘဝသည် ေကာင်းမွန်လာ 
သည်ဟု သူက ဆိုသည်။ 

လူအများစုသည်  ယင်းတုိ၏  ိုးထေနေသာ ကာလတစ်ေလ ာက် 
နီးပါးတွင် သတူို၏ြပဿနာများ လွင့ပ်ါးသွားေစရန်  ကိးစားေလရိှ့သည်။ 
ဤဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး ြပဿနာေြဖရှင်းေရးသည ်အကျိးပျက်ှင့ ်
တန်ြပန်သက်ေရာက်မ တစ်ရပ်သာြဖစ်သည်။ ယင်းသည် က န်ေတာ် 
တိုကို စံမမီြဖစ်ေစပီး ဘဝတာအဆုံး(သိုမဟုတ်) ေနတာအဆုံး)တွင် 
က န်ေတာ်တိုအားပို၍နည်းပါးေသာ၊ ြပဿနာဟူေသာ ှစ်ထပ်ကွမ်း 
အုတ်သုပ်ေဆာင်ှင့် ကျန်ရစ်ေစခဲ့သည်။ ြပဿနာရှင်းြခင်းှင့ ်
ဖန်တီးြခင်းတွင် ကီးမားေသာကွာြခားမ ရိှသည်ဟု ဖရစ်က The Path 
of Least Resistance တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

ြပဿနာေြဖရှင်းြခင်းသည ် တစ်စုံတစ်ရာ ြပဿနာေပျာက်ပျက ်
သွားေစရန် တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဖန်တီးြခင်းသည ်

တစ်စုံတစ်ရာဖန်တီးမ  သက်ဝင်လာေအာင် ေဆာင်ရက်မ တစ်ရပ် 
ြပြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်တိုအများစသုည် သမားိုးကျြပဿနာ 
ေြဖရှင်းနည်းဓေလတွ့င် ကီးြပင်းလာခဲ့ပီး  ဖန်တီးမ ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက် 
၍ အထိအေတွ လွန်စွာနည်းပါးသည်။ ဖန်တီးမ လုပ်ငန်းစ်တွင် 
ပထမေြခလှမ်းသည် သင် ဖန်တီးလိသုည့အ်ရာကိ ု အာုခံစံားြမင်ြခင်း 
ပင်ြဖစ်သည်။  ဤအြမင်မရှိလ င် ဖန်တီးမ မရှိေချ။ ဤအြမင်မရှိလ င် 
သင်သည် ှစ်ထပ်ကွမ်းအုတ်သုပ်ြဖစ်ေသာ ြပဿနာေချမ န်းမ သာ 
ြပေနသည်။ ှစ်ထပ်ကွမ်းအုတ်သုပ်ေဖာ်တွင် အေြခခံထားေသာ 
ဘဝှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးြပခံစားချက်ရှိရန ်မြဖစ်ိုင်ေချ။ 

ထိုေကာင့ ်   သင့ေ်တွးေခ မ ကိ ု     ေြပာင်းလပဲစ်ရန်နည်းလမ်းကား  သင် 
‘ငါ ဘာကိရှုင်းပစ်ချင်သလ’ဲဟ ုအေတွးသို  ေမျာဝင်ေနသည်ကိ ုသတြိပ 
မရိန်ှင့ ်ထိအုေတွးကိ ုစတ်ိပိင်ုးအားြဖင့ ်‘ငါ ဘာြဖစ်ထွန်းေစချင်သလ’ဲ 
ဟအုစားထိုးရန်ြဖစ်သည်။ ဖရစ်က ြပဿနာေြဖရှင်းသည့ဓ်ေလထ့ုံးစတွံင် 
က န်ေတာ်တို ကီးြပင်းလာခဲ့သည်ဟုဆိုြခင်းသည် ေလျာ့ေပါ့သည် 
အေနသိုပင်ေရာက်သည်။ က န်ေတာ်တိုသည် ထိုသို နိစ ဓူဝေတွးြမင ်
ေအာင် ပုံစံချထား၊ ကိးချတိ်ထားခံရသူများပင်ြဖစ်သည်။ ြပဿနာ 
တစ်ရပ်ကိ ု   ချ်းကပ်သည့်အခါ    လူတိုေတွးချင့်ပုံကိ ု  သတိြပပါ။ 
(တြခားသူတစ်ဦးှင့ ်ေတွဆုံရန်ဟု ေသးမ ားလှေသာကိစ ပင် ြဖစ်ိုင် 
သည်) 

‘ဒါမျိးမြဖစ်ပါေစနဲလို ငါေမျာ်လင့်တယ်’ဟု တစ်ေယာက်ကဆို 
ိုင်သည်။ ‘ကိုင်း အဲဒါကို မင်းဒီလိုေရှာင်ိုင်မယ်’ ေနာက်တစ်ဦးက 
ိင်ုးိင်ုးပင်းပင်း ဆိသုည်။ ‘ငါတိုမှာရိှတဲ ့တစ်ခတုည်းေသာြပဿနာက 
ဒါ...’ေတွဆံုမ ကုိေကာက်စရာနည်းပါးေစရန် ကိးပမ်းသည့်အေနြဖင့် 
တတိယတစ်ေယာက်က ေြပာမည်။ 

ဤေမးခွန်း-ဒီေတွဆုံမ နဲပတ်သက်ပီး ငါတို ဘာြဖစ်ထွန်းေစချင် 
သလဲကိုမူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မဆန်းစစ်ခဲ့သည်ကို သတိြပပါ။ 
ကစိ သည် ေတွဆုမံ တစ်ရပ်မ  ေသးငယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ သင့ဘ်ဝတစ်ခလုုံး 
အကျံးဝင်ေလာက်ေအာင် ကီးကျယ်သည်ြဖစ်ပါေစ...သင့်ကိုယ်သင ်

ေမးြမန်းိင်ုေသာ အသုံးဝင်ေသာေမးခွန်းကား ‘ငါ ဘာြဖစ်ေစချင်သလ’ဲ 
ဟုပင်ြဖစ်သည်။ ယင်းသည ်မည်သည့်ြပဿနာ (သိုမဟုတ်) အဟန်  
အတားကိမု  မရည် န်းေသာေကာင့ ်လှပေသာေမးခွန်းတစ်ခြုဖစ်သည်။ 
ယင်းသည် ဖန်တီးမ စွမ်းရည်ဆန်သည်ကိ ုေဖာ်ကျးသည့သ်င့က်ိ ုဘဝ၏ 
ေကာင်းကွက်ဘက်သို တည်ေပးေလ့ရှိသည်။ 

က န်ေတာ့်မိတ်ေဆွ စတိဗ်အာဒီဆန်၏ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ြမင့်တင်
ေရးှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက်ကို က န်ေတာ်အမဲတေစ အမှတ်ရ 
သေဘာတူညီခဲ့သည်။ 

“အေတွးတစ်ရပ်တည်းပဲ ဘဝြမင့်တင်ေရးပုိချချက်ေတွက နည်းလမ်း 
အမျိးမျိးနဲ  ထပ်ေလျာ့ေလ့ရိှတယ်။ ဒါေပမဲ ့အေတွးတစ်ရပ်ပြဲဖစ်တယ်။ 
ေဒွးစနစ်ေတာ့ရိှတယ်။ ခင်ဗျားအေကာင်းြမင်လား၊ အဆိုးြမင်လားပ”ဲ 
ဟု သူကဆိုသည်။ 

သင်သည်   အကျိးြပအြဖစ ် ရှိပါသလား။    အကျိးပျက်အြမင ်
ရှိပါသလား။ သင်သည် ဖန်တီးမ ြပေနပါသလား။ တန်ြပန်မ ြပေနပါ 
သလား။ သင်က ရှင်ြခင်းလား၊ ေသြခင်းလား။ သင်သည် ေနလား၊ ည 
လား။ သင် အတွင်းလား၊ အြပင်လား။ သင်က သားလား၊ သင်က သင် 
မဟုတ်လား။ 

သင် အမှန်တကယ် မည်သည့်အရာကုိလုိချင်ေကာင်း အာံုခံြမင် 
ြခင်းြဖင့ ်သင်၏ ေဒွးခလုတ်ကိုဖွင့်သည်ထက ်ပို၍ေကာင်းေသာ ဘဝ 
တိုးတက်မ မရိှေချ။ သင် မည်သည့အ်ရာကိ ုသက်ဝင်မ  ရိှေစချင်သနည်း။ 
သင် မည်သည့အ်ြမင်ရိှပီး အကမ်ိမည်မ ေြပာင်းလသဲည်က အေကာင်း 
မဟုတ်ေချ။ ထိုအာုံခံအြမင်က မည်သည့်အချက်ြပသည်သာလ င် 
အေရးကီးပါသည်။ 

သင့အ်ာုခံအံြမင်က သင့က်ိ ုနနံက်အပ်ိရာမှထေအာင် မေစေ့ဆာ်ိင်ု 
လ င် ေနာက်အြမင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ ေရာင်စုံေဝဆာ သဲကွဲလှေသာ 
ေကာင့ ်ေတွးမလိိက်ုသည့အ်ခါတိင်ုး စတ်ိဓာတ်တက်က သွားေစေသာ 
အြမင်တစ်ခုသာ ဖွံဖိးေအာင်ေဆာင်ရက်ပါ။ 
Ref: Be responsible in your opinion by Steve Chandler

တကယ်ြဖစ်ချင်သလား ေမာင်ထူးခ န်

တကယ်ြဖစ်ချင်သလား။
တကယ်ြဖစ်ချင်ရင်      တကယ်လပ်ု 

အဟုတ်ြဖစ်ရမယ်။      ေမာင်တိုမယ်တို 
အေနနဲ  ြဖစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ ့ဆ အေပ  
မူတည်တယ်။ ြဖစ်ချင်တဲ့ဆ ရဲ အတိမ် 
အနက်အေပ ေတာ ့မတူည်တာေပါကွ့ယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုဟာ     တက သိုလ် 
ဝင်တန်းေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူေတ ွ
ဆိုရင် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်းကေန 
တက သိုလ်ဝင်တန်းအထိ       စာသင် 
ေကျာင်းမှာ ဆယ်ှစ်ေကျာ်ေနလာခဲ့ပီ 
ေနာ်။ ပထမဆုံး ေကျာင်းစတက်တဲရ့က်က 
စတင်ေရတွက်ကည့်ရင်   ရက်ေပါင်း 
၃၆၅ဝ ကာလကို  ြဖတ်သန်းရင့်ကျက ်
လာခဲ့ပီေပါ့။ 

ဒေီန ေမာင်တိုမယ်တိုေရာက်ရိှေနတဲ ့
တက သိလ်ုဝင်တန်းဟာ ပစ ပ န်ကာလရဲ 
အချနိ်ပဲ။ ြဖတ်သန်းခဲ့ပီးတာ ဆယ်ှစ် 
ကာလရှိပီ။      ေနာင်အနာဂတ်ကာလ 
ဆယ်ှစ်ဆိုတာလည်း       မလွဲမေသွ 
ေရာက်ရှိလာဦးမှာပါပဲ။ အခုလို သူငယ် 
တန်းကေန တက သိုလ်ဝင်တန်းအထိ 
ြဖတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ခရီးမျိး၊    ကာလမျိး၊ 
အေြခအေနမျိးနဲေတာ့          မတူိုင် 
ဘူးေပါ့။ 

ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ ့   အသက် 
အရယ်အရ (၁၆) ှစ်ကေန (၂၆) ှစ်တာ 
ကာလအပိင်ုးအြခားမှာ လတူစ်ေယာက် 
ရဲ    အချနိ်ကာလဟာ   အလွန်တရာ 
အေြပာင်းအလ ဲအလူးအလမိ့မ်ျားတဲ ့ခရီး 
ကမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်တတ်လုိပဲကွယ်။ 
အနာဂတ်ဆယ်ှစ်ဟာ ေမာင်တုိမယ်တုိ 

ေရှေမှာက်ကိ ု    ြဗန်းဆိုပီး   ဘွားခနဲ 
ေပါက်ချလာမှာြဖစ်တယ်။   ေမာင်တို 
မယ်တိုအေနနဲ  ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရ
မယ့်အချနိ်လည်း ေရာက်ပီေပါ့ကွယ်။ 

ဘာေတွြပင်ဆင်ထားရမလဲဆိုရင ်
၁။  စိတ်ကူးစိတ်သန်းအေတွး၊ အေြမာ် 

အြမင်၊    ကိတင်ေြမာ်ေတွးထားမ  
(Plan) 

၂။  ရည်မှန်းချက်တာဝန်၊    အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရမယ့်အလုပ(်Goal) 

၃။  အြပအမ၊ူ တကယ်လပ်ုေဆာင်ချက်၊ 
ထေြမာက်ေအာင် အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မ (Performance)  
ကိယ်ုတိင်ုြဖတ်သန်းခဲရ့တဲ ့အဖိုးတန် 

အေတွအကံေတွကို     အသုံးချကာ 
ေရှဆက်ရမယ့် အနာဂတ်ဆယ်ှစ်မှာ 
ရရဲရဲင်ဆိင်ုြဖတ်သန်းကရမှာ ြဖစ်တယ်။ 

“ုိးုိးကျင့်၊ ြမင့ြ်မင့်က၊ံ ရရဲစဲတ်ိကူး၊ 
ကီးကီးေမ ာ်မှန်း၊         မှန်တာလုပ်၊ 
ဟတ်ုတာေြပာ”ဆိတုဲ ့   လူကီးသမူေတရွဲ 

ဆိုိုးစကားအတိုငး်ပါပဲ။    ဒါေကာင့် 
ေရှလာမယ့ ်    ဆယ်ှစ်တာကာလကို 
ရင်ဆိုင်ရာမှာ   အဆင်ေြပေချာေမွေန 
ေအာင်   မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ရမယ့ ်
အသေိလးကိ ုသတတိရလပ်ုေဆာင်ိင်ုဖို 
လိုပါတယ်။ 

ကိတင်ေမ ာ်မှန်းပီး လျာထားပါ။ 
စီမံကိန်းချပါ။ 
လမ်းြပေြမပုံခင်းကည့်ထားပါ။ 
ဒေီလာက်ဆိရုင် အနာဂတ် ဆယ်ှစ် 

တာကာလြဖတ်သန်းမ မှာ ဟိေုချာ်ဒေီချာ် 
မျက်စိမလည်ိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့ကွယ်။ 

ပီးခဲ့တဲ့ဆယ်ှစ်ဆိုတဲ့   ရက်ေပါင်း 
၃၆၅ဝ ဆိုတာ အရှိန်အဟုန်နဲ  ေရလျား 
ဝင်ေရာက်ြဖတ်သန်းသွားခဲ့ပီးပ။ီ အလွန် 
ြမန်လွန်းတဲ့အချနိ်ေတွပါပဲ။ ေကျာ်ြဖတ ်
သွားတာ      ဟုတ်မှဟုတ်ပါေလစလို 
ထင်စရာေကာင်းတယ်။ တကယ်ေတာ့ 
ဆယ်ှစ်တာကာလက ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ 
ပီေပါ့။ 

ပစ ပ န်ဆိတုာ လ ပ်တစ်ြပတ်အတွင်း 
မှာပ ဲအတတ်ိအြဖစ် တရပ်ိရပ်ိြဖတ်သန်း 
ကွယ်ေပျာက်သွားတာြဖစ်လို ေသေသ 
ချာချာ သတိကပ်ပီး ဆင်ြခင်လိုက်ရင ်
ထင်ထင်ရှားရှား ြမင်လိမ့်မယ်။ 

အရာရာဟာ    ေြပာင်းလဲချပ်ငိမ်း 
ေက ပျက်သွားတဲ့သေဘာကိ ုေတွရမှာ 
လည်းြဖစ်တယ်။ 

ေမာင်တိုမယ်တိုလိ ု      အနာဂတ် 
မျိးဆက်သစ်လူငယ်ေတွအေနနဲေတာ့ 
အွန်တလူလူ     အားမာန်အြပည့်နဲ  
ေရှလာမယ့ ်      ခရီးတစ်ေလ ာက်ကို 
ေြမာ်ေတွးရင်း မိမိလိုချင်တဲ့၊ မိမိြဖစ်ချင ်
တဲဘ့ဝမျိးကိ ုတည်ေဆာက်ရယူိင်ုစွမ်း 
အခွင့်အေရးေတွ အများကီးရိှေနတယ်။ 

အဲဒီအခွင့်အေရးေတွကို အမိအရ 
ဆုပ်ကုိင်ပီး ကိးစားုန်းကန်ကရမယ်။ 
ကိးစားတဲ့ေနရာမှာ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယ 
ဆိတုဲ ့ရဲသံုးေဖာ်ကုိလက်တဲွကာ ကျားကုတ် 
ကျားခဲ   လုပ်ေဆာင်ကရမှာလည်းြဖစ ်
တယ်။    ဆယ်ှစ်တာကာလြဖစ်တဲ့ 
အသက် (၁၆) ှစ်ကေန (၂၆) ှစ်တာ 
ကာလအချနိ်ဟာ   ေမာင်တိုမယ်တိုရဲ 
အနာဂတ်        ြဖတ်သန်းရမယ့်ဘဝကိ ု
ထုဆစ်ပုံေဖာ်ဖို    အေကာင်းဆုံးအေန 
အထားပါပဲ။ ပုံေဖာ်လိုက်ိုင်တဲ့အတိုင်း 
ဘဝကုိရရိှပုိင်ဆုိင်မှာလည်း   ြဖစ်တယ်။    
ြဖစ်ချင်တဲဆ့ ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ရာမှာေတာ့ မိမိကိုယ်ကိ ုအလိုလိုက်ေန 
လိုေတာ့မရဘူး။ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား 
လိုေတာ့ မရဘူးေပါ့ကွယ်။ 

ထိုက်တန်တဲ့ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတာ့ 

ရှိကိုရှိရမယ်ကွယ့်။ 
ဘယ်အရာမှ အလကားမရိင်ုသလိ ု

ဘယ်အရာမှလည်း လွယ်လင့်တက ူမရ 
ိုင်ပါဘူး။ အခွင့်အေရးေကာင်းေတွဟာ 
လူတိုင်းလူတိုင်းကိ ု     တစ်ချနိ်ချနိ်မှာ 
ေပးကိုေပးလာတာပါပဲ။     ေပးလာတဲ့ 
အချနိ်မှာ   မိမိကိုယ်တိုင်က   အမိအရ 
ဖမ်းဆုပ်ိုင်ဖိုပဲလိုတာပါ။ 

ဒါေကာင့ ်ဆယ်ှစ်ဆိတုဲ ့အနာဂတ် 
ကို အေဝးကီးလိုထင်မှာစိုးလို ေမာင်တို 
မယ်တိုအေနနဲ   လက်ငင်း၊  ချက်ချင်း၊ 
ယေနပဲ၊    အခုကိုလိုက်နာလုပ်ေဆာင ်
ကရမယ့ ်မျက်ေမှာက်ကစိ ေတကွိ ုထပ်မ ံ
အသိေပးလိုက်ပါတယ်။ 
၁။  ြမင်ကွင်းကျယ ်အြမင်ကျယ်ကျယ ်

ကည့်ပါ။ ဗဟုသုတရှိေအာင် အမဲ 
ေလ့လာဆည်းပူးပါ။ 

၂။  ရည်မှန်းချက်ထား၊   ေြဖာင့်ေြဖာင့ ်
သွား၊ တည့တ်ည့သွ်ား၊ အတားအဆီး 
အခက်အခဲေတွရင်လည်း    ေကျာ် 
လ ားပီး သွားသာသွား။ 

၃။  အားထုတ်မ ၊ လုံလဝီရိယြပင်းြပင်း 
ထား။ ထက်ထက်သန်သန် အားစိက်ု 
ပီး အရှိန်အဟုန်နဲလ ပ်ရှားပါ။ 
ေမာင်တုိမယ်တုိ လငူယ်လရူယ်ေတ ွ

သတိရရမှာက ဆယ်ှစ်ဆိုတာ ဘာမှ 
မကာလိုက်ဘူးဆိုတာပါပဲ။  တကယ် 
ြဖစ်ချင်ရင ် တကယ်လုပ်၊  အဟုတ်ြဖစ ်
လာမယ်။    ဘဝမှာ   ေအာင်ြမင်ကီးပွား 
တိုးတက်ချမ်းသာမ ဟာလည်း    လက် 
တစ်ကမ်းမှာပရိှဲလို အမှန်အကန်ကိးစား၊ 
ုန်းကန်ကရမှာေပါ့ကွယ်။       ။



ဇူလိုင် ၁၂၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်
“ေမာင်ေမာင်ဦးနဲ  နန်းကိ ရတီို ေတွသွားလည်း 

ဘာအေရးလကွဲယ်။ ညမီအေနနဲ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း 
ေနလိက်ုရင် ပီးတာပမဲဟတ်ုလား” ဆိခုဲေ့သးသည်။

“မဟတ်ုပါဘူး အစ်ကိထွုန်း၊ သဟူာ ဘယ်တန်ုးက 
ေကာင်းကျိးေပးခဲ့ဖူးလိုလဲ။ သူတိုနဲ  ပတ်သက်လို 
ခင်ကီးတို ဘယ်ှခါများ စိတ်ချမ်းသာရဖူးလိုလဲ။ 
ဒါေကာင့ ်ခင်ကီးနဲ  ပတ်သက်လာသမ  လတူိင်ုးကိ ု
သင်းနဲ  မဆက်စပ်ေစချင်တာပါ”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး နာနာကည်းကည်း ဆိခုဲ ့
မိသည်။

အထူးသြဖင့ ်     ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည ်
နန်းကိ ရအီား  ထိသုှူင့ ် မဆက်စပ်ေစချင်ဆံုးြဖစ် 
သည်။  ယခုေတာ့     မဆက်စပ်ေစချင်ဆုံးသူက 
အဆက်စပ်ဆုံး ြဖစ်ေနသည်။

နန်းကိ ရ ီြပန်လာလ င် ပွင့ပွ်င့လ်င်းလင်း   ဖွင့ဟ် 
တားဆီးမည်ဟု စိတ်ကူးသည်။ နန်းကိ ရီ ေတာ်ေတာ် 
ှင့် ြပန်မလာေသာအခါ    စိတ်အေှာင့်အယှက် 
ြဖစ်ရသည်။

“သင်း လူေလာကမှာ ရိှေနသေရ ဒသီသံရာဟာ 
ဆက်ပီး ရှည်ေနဦးမှာပဲ”

သည်စ်က သည်အေတွးမျိး ေဒ ေရနံသာခင်ခင် 
ကီး၌ တစ်ကိမ်ေပ ေပါက်ခဲ့ဖူးေလသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည်   ဧည့်ခန်းထဲမှာ 
ေခါက်တံုေခါက်ြပန် လမ်းေလ ာက်ေနသည်။ အံကို 
တင်းတင်းကတ်ိမသိည်လည်း ရိှသည်။  တ်ခမ်းကိ ု
ြပတ်လုမတတ် ကိုက်မိသည်လည်း ရှိသည်။ 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ပတ်သက်၍ သည်းခံိင်ုစွမ်း 
ေသာ အတိုင်းအတာသည် မိမိ၌ ကုန်ဆုံးခဲ့ပီဟု 
ထင်သည်။   ယခုေတာ့လည်း   အရာရာအတွက် 
စိတ်မရှည်ိုင်ေအာင်ပါပဲကလား။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည ်    ဒိုင်ဘာအား 
ေခ ယူလိုက်သည်။  ေမာ်ေတာ်ကား    အသင့်လုပ် 
ထားရန်   ေြပာလိုက်သည်။ ဒိုင်ဘာက ကားကို 
အသင့ြ်ဖစ်ေစရန် ဆင်ဝင်ေအာက်သို ေမာင်းလာချန်ိ 
၌ သူမသည် အဝတ်အစား လဲလှယ်ဝတ်ဆင်လျက် 
ရှိသည်။

အဝတ်ေခါက်များေအာက်မှ ေသနတ်ကုိ လက်ှင့် 
မေတာ်တဆ တိုက်မိသည်။

ေသနတ်။ ဗိုလ်မှးညိထွန်း၏ ေသနတ်။
ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ေသနတ်ကိ ုအဝတ် 

ေခါက်များေအာက်မှ စမ်းသပ်ထုတ်ယူလုိက်သည်။ 
ထိုေနာက်  လက်မှာကိုင်ကာ   ကာြမင့်စွာ စူးစိုက် 
ကည့်ေနမိသည်။

ေသနတ်၏အဆင်းမှာ လှပသည်။ သွက်လက် 
သည်။ ေြပာင်လက်ေနသည်။ မမိအိား ကိင်ုပါယပူါဟ ု
ဖိတ်ေခ ေနသေယာင်ပင်။

ေသနတ်ကိ ု ယသူင့၊် မယသူင့ ်  ချတီုခံျတု ံြဖစ်ေန 
သည်။ ယမူည်ြပပီးမှ အဝတ်ေခါက်များေအာက်သုိ 

ြပန်လည်ထိုးသွင်းလိက်ုမသိည်။ အဆဲွံကိ ုြဖည်းညင်း 

စွာ ြပန်ပိတ်လုိက်သည်။   စိတ်ထဲမှာ တစ်စံုတစ်ရာ 

အတွက် မတင်မကျ  ရှိရသလိုပင်။

သိုှယ်ပင်   ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အိမ်ေပ မှ 

ဆင်းလာခဲ့သည်။   ဆင်ဝင်ေအာက်တွင ် ရပ်ထား 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားအတွင်း ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။

“ဘယ်သွားမှာလ ဲမမ” 

ဒိုင်ဘာက ေမးသည်။ 

“နန်းကိ ရီသွားတဲ့ေနရာ”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး ြပတ်ြပတ် ေတာက်ေတာက် 

အမိန်ေပးလိုက်ေလသည်။

x  x  x  x  x

[ ၅ ]

မမိ၏ိ ရင်တစ်ခုလံုးေပါက်ကဲွခ့ဲရပီဟု နန်းကိ ရ ီ

ထင်သည်။ ရင်ထဲမှာ ဘာမ မရှိေတာ့သလို ဟာေန 

သည်။ သိုတိုင်ေအာင်    နာကည်းေကကွဲြခင်းကိ ု

ခံစားေနရဆဲြဖစ်သည်။

မမိနိားကိပုင် မယုခံျင်။ ြဖစ်ိင်ုမည်ဆိလု င် အရာ 

အားလုံးကိ ုအပ်ိမက်သာ ြဖစ်ေစချင်သည်။ ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦး၏ စကားအားလုံး၊ မမိကိိယ်ုတိင်ု ကိေုမာင် 

ေမာင်ဦးထံ ေရာက်လာရသည့် အြဖစ်အားလံုး၊ ကံခ့ဲ 

သမ ၊ ဆုံခဲ့သမ    အရာအားလုံး၊   အို   အားလုံးပဲ။ 

အားလံုးပဲ။ ြဖစ်ရပ်အားလံုး အိပ်မက်သာဆုိပါလ င် 

အဘယ်မ ေကာင်းေလမည်မသိ။

အိပ်မက်သာဆုိပါက အိပ်မက်မက်ေနစ် တဒဂ   

တွင်သာ   ခံစားရမည်။     ယင်းအချနိ်တွင်သာ 

နာကည်း  က်မက်ရမည်။ အပ်ိမက်မှ လန်ိုးလာချန်ိ 

တွင်မူ  နာကည်း  က်မက်ရြခင်းတိုကိ ု  ရယ်ေမာ 

ပစ်မည်ဆိကု ပစ်ိင်ုပါေသးသည်။ သိုကလိမုဟတ်ု 

ဘဲ  ဤသည်ကိုပင ်အတိတ်ေကာက်ကာ ြမးရ င် 

မည်ဆိကု ြမးရ င်ိင်ုပါေသးသည်။ အပ်ိမက်ဟသူည် 
အဆိုးကိ ုြမင်မက်လ င် အေကာင်းြဖစ်တတ်သည်ဟ ု
နိမိတ်ေကာက်တတ်သူတိုက    ဆိုကေသးသည ်
မဟုတ်လား။

ယခုမူ   ြဖစ်ရပ်တိုက  အိပ်မက်မဟုတ်။ စိတ် 
အေတွး မဟုတ်။ တကယ်တမ်း ကံဆံုြဖစ်ပျက်ေန 
ကြခင်းသာတည်း။

နန်းကိ ရ၏ီရင်သည် ြပင်းစွာတန်ုလ ပ်ေနသည်။ 
သူတစ်ကိယ်ုလုံးကိုလည်း  ေချာက်ချားမ က လ မ်းမိုး 
လျက်ရှိသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးက   ရှည်လျားစွာ ရှင်းြပပီး 
ေနာက် စကားြဖတ်လုိက်ေသာအခါ သူတုိအပါးမှာ 
တိတ်ဆိတ်ြခင်းသည်သာလ င်   ကီးစိုးေနသည်။ 
နန်းကိ ရီသည် တုန်လ ပ်ရလွန်းေသာေကာင့် စကား 
မေြပာိုင်ေအာင ်ရှိသည်။

နန်းကိ ရီကိုကည့်ကာ     ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 
နားမလည်ိင်ုေအာင် ြဖစ်ေနသည်။ စင်စစ် သေူြပာ 
ေသာ စကားတိုေကာင့်   သည်မိန်းကေလးတွင ်
အံ့ဩြခင်းကိ ု    ခံစားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သူ 
ကိတင်  စ်းစားထားခဲ့သည်။  သည်အြဖစ်ကို 
ကိတင်ေမ ာ်လင့်ခဲ့သည်။   သည်မ  အတုန်တုန်    
အလ ပ်လ ပ်   ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟုမူ သူမထင်ခဲ့။ 
မေမ ာ်လင့်ခဲ့။

မမိှိင့ ်နန်းကိ ရတီို ဖေအတမူေအကဲွ ေမာင်ှမ 
ေတာ်စပ်ေကာင်းကားရလ င် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ 
မရိှိင်ုသည့တ်ိင်ု ေကျနပ်ြခင်းရိှလမိ့မ်ည်ဟ ုမှတ်ယ ူ
ခဲ့သည်။ ယခုမူ နန်းကိ ရီ၏ အသွင်အြပင်တိုက 
ထူးြခားလှေချသည်တကား။

“ဦးေမာင်ေမာင်ဦး ေြပာတဲစ့ကားေတဟွာ အမှန် 
ေတွချည်းပဲလားဟင”်

နန်းကိ ရီ အသံတုန်တုန်ြဖင့် ေမးသည်။
“အမှန်ေတွချည်းပဲေပါ့ နန်းကိ ရီ။ မင်းညာတာ 

မကိက်ဘူး မဟတ်ုလား။  ညာတာမကိက်တဲလ့ဟူာ 
အညာမမှိာကိလုည်း စိုးရမ်ိတတ်တယ်ဆိတုာ ကိယ်ု 
နားလည်ပါတယ်။ ကိယ်ုေြပာတဲစ့ကားေတကွိယုုပံါ”

“အရ ီယုပံါတယ်။ အခဟုာက မယုတံာမဟတ်ုဘူး 
ဦးေမာင်ေမာင်ဦး၊ မယုံဝံ့တာပါ”

“မင်း အမှန်အတိုင်း သိချင်တယ်ဆုိ။ အခ ုအမှန် 
ေတွ သိရပီေလ။ အမှန်သိရြပန်ေတာ့လည်း မယံုဝ့ံ 
ြပန်ဘူးတဲ့လား နန်းကိ ရီရယ်”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ညည်းညသလိ ုဆိလုိက်ုသည်။
နန်းကိ ရ၏ီမျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်ရစ်ဝလဲာေလ 

ပီ။ ငုိ  က်လုိြခင်းက   ကီးစုိးထားသည်။ ေအာ်ဟစ် 
ငိုယိုလိုက်ချင်သည်။

“ဒီလိုဆိုရင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးဟာ အရီနဲ  
ပတ်သက်လို အညာခံေနရတာပဲေပါ့။ အညာမိေန 
တာပဲေပါ့။ သူရဲ အကီးဆုံးရန်သူရဲ သမီးကို ြပစု 
ေစာင့်ေရှာက်မိသလုိ ြဖစ်ေနတာေပါ့။ အုိ... ဒီအေကာင်း 

ေတွ သူသိရရင် အရီကိ ုေမွးစားခ့ဲတာနဲ  ပတ်သက် 
လုိ ဘယ်ေလာက်များ ခံြပင်းလုိက်မလဲ၊ ဘယ်ေလာက် 
များ ေနာင်တရလိုက်မလ”ဲ

နန်းကိ ရီ တစ်ကိုယ်တည်းေြပာသလိ ုေရရတ် 
ေြပာဆိုေနသည်။

မျက်ရည်တိုသည ်  ပါးြပင်ေပ သို   လိမ့်ေလ ာ 
ကျဆင်းလာသည်။

“ဒီအတွက် မင်းအေနနဲ  ဝမ်းနည်းစရာ ဘာမှ 
မရှိပါဘူး   နန်းကိ ရီ။   ကိုယ့်မိဘကို ဘယ်သူ 
ဘယ်ဝါလုိ မသရိတာနဲစာရင် သလိာရတာက ပိုပီး 
စိတ်ချမ်းသာစရာ ေကာင်းပါေသးတယ်ကွယ”်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ှစ်သိမ့်သည်။ 
“အရီ မှားပ”ီ 
“ဟင်” 
“ဟတ်ုတယ်၊ အရမှီားပ။ီ ဒအီေကာင်းေတ ွသိိင်ု 

ေအာင်   ကိးစားတာ အရီအမှားပဲ။ အရင်ကလိ ု
ဘာတစ်ခမှု   မသတိာကမှ   အရီအတွက် ေကာင်းပါ 
လိမ့်ဦးမယ်ရှင”်

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ဘာမ မေြပာတတ်ေတာသ့လိ ု
နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကိ ုစူးစိုက်ကည့်ေနသည်။

“ပီးေတာလ့ည်း အရဟီာ ဒဦီးေကာင်းမိုးနဲ  မခင် 
သန်းွဲတိုရဲ သမီးြဖစ်ေနရမှာနဲစာရင် လူေလာက 
မှာ လူလာမြဖစ်ခဲ့တာကမ ှေကာင်းပါလိမ့်ဦးမယ်။ 
အရီကိယ်ုအရ ီဒေီလာက်ကဆံိုးတဲ ့လတူစ်ေယာက် 
ြဖစ်ခ့ဲလိမ့်မယ်လုိ ဘယ်တန်ုးကမှ မေမ ာ်လင့ခ်ဲဘ့ူး။ 
အိ ု.. သတူိုရဲသမီး  ြဖစ်မယ့အ်စား ေသလိက်ုတာကမှ 
ေကာင်းပါလိမ့်ဦးမယ”်

နန်းကိ ရ၏ီ မျက်ှာမှာ တ်ုြခည်း တင်းမာလာ 
သည်။ ုတ်ြခည်း  ခက်ထန်လာသည်။ မျက်ဝန်း 
များသည် နဂါးေစာင်းမာန်ှယ် ဝင်းလက်လာသည်။

“ြဖစ်ချင်ြဖစ်ရင ်  အရီကိုယ်အရ ီ  လမ်းေပ က 
သူဖုန်းစားတစ်ေယာက်ရဲသမီးသာ ြဖစ်ချင်တယ်။ 
သဘုရာဇာရဲသမီးပ ဲ ြဖစ်ချင်တယ်။ အဒဲလီိြုဖစ်ခ့ဲရင် 
အရီ ဝမ်းသာမယ်။ အခုေတာ့ ဒီဦးေကာင်းမုိးရဲသမီးမှ 
ြဖစ်လာရတယ်။   ဒီလူကီးဟာ   ဘယ်ေလာက ်
ေကာက်ကျစ်ပီး   ဘယ်ေလာက်  ယုတ်မာတယ် 
ဆိတုာ  အရီထက် ဦးေမာင်ေမာင်ဦးက ပိသုပိါလမိ့် 
မယ်။ ပီးေတာ ့မခင်သန်းွဲ။ သူကေကာ ဘာလဲ 
ဟင်။ မိန်းမရ င်တစ်ေယာက် မဟုတ်လား။ ဒီလို 
လူမျိးေတွကို မိဘေတာ်ရမယ့်အတွက် ဘယ်သူ 
ဝမ်းသာိုင်မှာလ ဲေြပာပါဦး”

နန်းကိ ရီ၏စကားေကာင့် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 
ကိုယ်တိုင်   ခံြပင်းလာရသလိ ု ရှိသည်။ ထိုစကား 
များအေပ  မေကျနပ်ိင်ု။ သိုေပမဲ ့ယင်းမန်ိးကေလး 
၏ စကားများကိ ုမည်သိုေချပရမည ်မေတွးတတ် 
ိုင်ေသး။ 

“ဒါေပမဲ့ ဒီလိုရှိတယ် နန်းကိ ရီ” 
ကိုေမာင်ေမာင်ဦး   တစ်စုံတစ်ခု  ေြဖရှင်းမည ်      

ြပသည်။ သည်စ် 
“ကိုေမာင်ေမာင်ဦး”
အသံတစ်သံ   ကားရသည်။ အသံသည် အိမ ်

တံခါးဝဆီမှ လာသည်။ အသံေကာင့် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 
ေရာ နန်းကိ ရီပါ  ဆတ်ခနဲ  တုန်သွားကသည်။ 
အသံလာရာဆီသို လှည့်ကည့်လိုက်မိကသည်။

တခံါးေပါက် ပဏု ားကွယ်တိင်ုကိကုိင်ုကာ ရပ်ေန 
သူ တစ်ေယာက်ရှိသည်။ သူက ... 

ခင်သန်းွဲ။
စင်စစ် ခင်သန်းွဲသည်   ပုဏ ားကွယ်တိုင်ကိ ု

ကိုင်ကာ   ရပ်ေနြခင်းှင့်မတူ။ လဲပိမသွားေစရန ်
ထန်ိးကိင်ုကာ ကိယ်ုကိအုိင်ုိင်ု ေမှးမီှထားရသည် 
ဟု ထင်သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

ေကးမုသံတင်းစာ စာဖတ်ပရသိတ်များ စာေပရသစု ံခစံားဖတ် ိင်ုရန်အတွက် အခန်းဆက်ဝတ ရှည်က  ကိ ုေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှရာ စာေရးဆရာ ေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အခန်းဆက်ဝတ ရှည်ကိ ု
အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ေခါက်တုံေခါက်ြပန် 
လမ်းေလ ာက်ေနသည်။ အံကို တင်းတင်းကိတ်မိသည်လည်း ရှိသည်။ 

 တ်ခမ်းကို ြပတ်လုမတတ် ကိုက်မိသည်လည်း ရှိသည်။ 
ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ပတ်သက်၍ သည်းခံိုင်စွမ်းေသာ အတုိင်းအတာသည် 

မိမိ၌ ကုန်ဆုံးခဲ့ပီဟုထင်သည်။ ယခုေတာ့လည်း အရာရာအတွက် 
စိတ်မရှည်ိုင်ေအာင်ပါပဲကလား။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ဒိုင်ဘာအား ေခ ယူလိုက်သည်။  
ေမာ်ေတာ်ကား အသင့်လုပ်ထားရန်ေြပာလိုက်သည်။ 

ဒိုင်ဘာက ကားကိုအသင့်ြဖစ်ေစရန် ဆင်ဝင်ေအာက်သို...

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၁)၊  ေြမအကျယ် 

အဝန်း (၆၀ ေပ x ၈၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ (၄၈၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ် 
(RC)ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဒုဗိုလ်မှးကီးထွန်းေအာင်ြမင့်(AA-၀၅၃၁၂၅)[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၇၄၅] အမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူအမည်ေပါက် ဒုဗိုလ်မှးကီးထွန်းေအာင်ြမင့်က သားြဖစ်သ ူဦးေစာလှမိုး 
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၁၇၀]အား ေမတ ာြဖင့်အပိုင်ေပးအပ်ြခင်း မှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်အပိုင်ေပးအပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေမတ ာြဖင့်ေပးအပ်ြခင်း မှတ်ပံုတင်စာချပ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပ ေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၀၆)
အမှဝ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှဝ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅) ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမအကျယ် 

အဝန်း ေပ(၆၀x၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧက၊ (၄၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၂)ထပ်  
(BN) ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၉၁၉၆]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည် 
ရှိပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူအမည်ေပါက် ေဒ ရင်ရင်ြမက သားြဖစ်သ ူဦးေစာလှမိုး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၁၇၀]အား ေမတ ာြဖင့် 
အပိုင်ေပးအပ်ြခင်းမှတ်ပုံတင်စာချပ်ြဖင့ ်အပိုင်ေပးအပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေမတ ာြဖင့ ်
ေပးအပ်ြခင်းမှတ်ပုံတင်စာချပ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၀၆)
အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါေြမလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါေြမလမ်း၊ 
အမှတ်(၂၄၀-ခ/၅၉) ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အမှတ်(၂၄၀-ခ/၅၉) ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်
ှစ်ခန်းတွဲ သုံးထပ်ခွဲတိုက် (၅)လ ာအေဆာက်အဦမှ မှန်ခန်း ှစ်ခန်းတွဲ သုံးထပ်ခွဲတိုက် (၅)လ ာအေဆာက်အဦမှ မှန်ခန်း 

(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ ေသာ ဧရိယာ (၁၁x၄၀)ေပရှိ ေရ၊ မီးအစုံ(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ ေသာ ဧရိယာ (၁၁x၄၀)ေပရှိ ေရ၊ မီးအစုံ
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရမီးအစုတံိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက် 

သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်လက်ရိှလက်ဝယ်ေနထိင်ု 
ပိုင်ဆိင်ုထားပီး အရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမင့် (N/OKA- 
028064) ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ စိန်စိန်ြမင့် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၂၆၇၂၃] ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါတုိက်ခန်းအေပ  ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ 
မည်သူမဆို က ်ုပ်ထံသို သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ု စာချပ်စာတမ်း ပိင်ုဆိင်ုမ မရူင်းအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သီရိေဝဦး ဦးစိုးရန်ိုင် ေဒ သီရိေဝဦး ဦးစိုးရန်ိုင်
 LL.B(Q) LL.B LL.B(Q) LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၅၈၆၃/၂၀၁၉) (စ်-၁၄၈၃၈) ၃၁-၇-၂၀၁၈ (စ်-၁၅၈၆၃/၂၀၁၉) (စ်-၁၄၈၃၈) ၃၁-၇-၂၀၁၈
 အမှတ်(၅၀)၊ ပထပ်၊ အခန်း (C-3)၊ အမှတ်(၁၂/က)၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပထပ်၊ အခန်း (C-3)၊ အမှတ်(၁၂/က)၊ ေြမညီထပ်၊
 ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊
 ရန်ကုန်မိ။ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၁၂၅၉၉၇ Ph: 01-521236, 09-428177487, 09-795128994 ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၁၂၅၉၉၇ Ph: 01-521236, 09-428177487, 09-795128994

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

 အာဆီယံမှ

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ် တီေမာှင့်  ကေမ ာဒီးယား 

တိုကိ ုအိင်ုယူပီးေနာက် လာအိအုသင်းကိ ုထပ်မအံိင်ုယကူာ   

ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်ေရာက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။  ြမန်မာအမျိးသမီး  

အသင်းအေနြဖင့ ်    အင်အားနည်းသည် ့   အသင်းများှင် ့

ဆက်တုိက်ေတွဆံုေနြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း  ယင်းပဲွများတွင် 

လိအုပ်ေနသည့် အိင်ုသုံးမှတ်အြပင် နည်းဗျဟာှင့်  ကစား 

သမားများ၏ ေြခစွမ်းများ စမ်းသပ်ခဲသ့လိ ုသုံးပဲွစလုံး မတညူ ီ

သည့် လူစာရင်းများြဖင် ့ပွဲထွက်ကစားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းနည်းြပချပ် ေဒ သက်သက်ဝင်း 

သည် ဒဏ်ရာေကာင့်  ကာလအတန်ကာ  အနားယေူနရသည့်  

တိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်းှင့် စန်းေသာ်ေသာ်ကို  ပွဲထွက် 

လစူာရင်းတွင် ပထမဆံုးအကိမ် အသံုးြပခ့ဲကာ ခင်မာလာထွန်း၊ 

ဇူးလတ်နဒီ (ဂိုး)၊   ေအးေအးမိုး၊  ခင်သန်းေဝ၊  ဇွန်ယုယဦး၊ 

ြမတ်ိုးခင်၊ နန်ဇူးဇူးထက်၊ ပုံပုံြပည့်ေမာင်၊ ဂျလိင်ုေကျာ်တိုြဖင့်  

ပဲွထွက်ခဲသ့ည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ပဲွစကတည်းက တိက်ုစစ် 

ဖွင့်ကစားခဲေ့သာ်လည်း လာအိအုသင်းက ခစံစ်ကိ ုစနစ်တကျ 

ြပင်ဆင်ကစားခဲ့သြဖင့်  ပထမပိုင်းတွင ် တစ်ဂိုးသာသွင်းယ ူ

ိင်ုခဲသ့ည်။ ၃၉ မနိစ်တွင် လာအိအုသင်း ကုိယ့်ဂုိးကုိယ်သွင်း 

ယမူခိဲသ့ြဖင့် ြမန်မာအသင်း အဖွင့်ဂိုးစတင်ရရိှခဲ့ပီး ပထမပိင်ုး 

အပီးတွင် တစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှြဖင့် အိင်ုရေနသည်။ ြမန်မာအသင်း 

သည် ဒတုယိပိင်ုးအစတွင် ဂိုးထပ်ရခဲ့ပီး အသင်းေခါင်းေဆာင်  

ခင်မာလာထွန်းက သွင်းယခူဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေနာက်ပိင်ုး 

တွင် ြမန်မာအသင်း ပုိဖိကစားုိင်ခ့ဲပီး ၆၃ မိနစ်တွင် ဂျလုိင် 

ေကျာ်က တတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ ၆၅ မိနစ်တွင် လာအို 

အသင်း ေချပဂိုးတစ်ဂိုးြပန်သွင်းခဲေ့သာ်လည်း ြမန်မာအသင်း 

က ပွဲပီးသည်အထ ိအိုင်ရလဒ်ကို ထိန်းကစားခဲ့သည်။ 

ယခုပွဲအပီးတွင ်ြမန်မာအသင်းှင့် ဗီယက်နမ်အသင်း 

သည် သုံးပဲွကစား သုံးပဲွိင်ု ရမှတ်ကိုးမှတ်စြီဖင့် ဆမီီးဖိင်ုနယ်  

တက်ေရာက်သွားပီြဖစ်သည်။  ြမန်မာအသင်းသည ် အုပ်စု 

ေနာက်ဆုံးပွဲအြဖစ် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင်  လက်ရှိချန်ပီယံ 

ဗယီက်နမ်အသင်းှင့် ကစားရမည်ြဖစ်ပီး အပ်ုစပုထမေနရာ 

အတွက် အဆုံးအြဖတ်ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း- ရဲရင့်လွင်

ဓာတ်ပုံ- MFF

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၁၁ 
ေမာ်လ်ဒိုက်ိုင်ငံ၌ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်မှ၂၁ ရက် အထိ     

ကျင်းပမည့် အာရှကာယဗလပိင်ပဲွသို  ြမန်မာိင်ုင ံကာယ 
ဗလှင့် ကာယကံခ့ိင်ုမ အားကစားအဖဲွချပ်မှ     အားကစား 
သမားများ      သွား ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ် ေကာင်း  
သိရသည်။

အဆိပုါပိင်ပဲွသို ကာယဗလပိင်ပဲွ၌  ၅၅  ကလီိတုန်း  
တွင်    ေကျာ်မင်းသန်း၊ ၇၀  ကလီိတုန်းတွင် ရထွဲန်းေနာင်၊  
၈၀ ကီလုိတန်းတွင် ခင် ေမာင်ေကျာ်၊ အမျိးသမီး Athletic 
Physique မီမီေကျာ်ိုင်က  ၁၆၀ စင်တီမီတာေအာက်၊ 
ေအးသ ာခိုင်က ၁၆၀ စင်တီမီတာအထက်၊  Athletic 
Physique ပိင်ပဲွတွင် ဝတ်ရည်ဖိးတို သွား ေရာက်ယှ်ပိင် 
ကမည်ြဖစ်သည်။ “သူတိုကဆီးဂိမ်းမှာ ပိင်ထားတာ 
မကာေသးေတာ ့အဒဲမှီာဆတုဆံပ်ိရတဲသ့ေူတပွ ဲသွားပိင် 

တာဆိုေတာ့ အေြခအေနေကာင်းပါတယ်။   ေလ့ကျင့်  
တာကေတာ ့ ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွပီးကတည်းကပဲ ဆက်တုိက် 
ေလ့ကျင့်ကပါတယ်”ဟု      နည်းြပဦးေအာင်ိုင်က  
ေြပာသည်။   

“ဒအီာရှပဲွနဲဆုိ ှစ်ပဲွပါ။ ကေမ ာဒီးယား ဖိတ်ေခ ပိင်ပဲွ 
၆၀ ကီလိုတန်းမှာ ေရ ၊ အိ ိယအာရှပွဲမှာ ေငွ၊ ချင်းမိုင် 
အာရှပဲွမှာ စတတု ၊ ၂၀၁၉ ြမန်မာအမ်ိရှင်မှာ ၅၅ ကလီိတုန်း  
မှာ  ေရ ၊ ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းမှာ ေကး ရရှိထားပါတယ်။ 
အဓိကယှ်ပိင်ရမှာ အိ ိယနဲ  ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတို  ြဖစ်ပါ 
တယ်။  ေလ့ကျင့်ချနိ်    တစ်လပဲရ ေပမယ့်   ဆုတံဆိပ်  
ေမ ာ်မှန်းထားပါတယ်”ဟ ု ေကျာ်မင်းသန်းက  ေြပာသည်။    

အဆိပုါပိင်ပဲွသို နည်းြပ၊ အပ်ုချပ်သှူင့် ကစားသမား 
စစု ုေပါင်း ၁၃ ဦးတိုသည် ဇလူိင်ု ၁၅ ရက်တွင် ထွက်ခွာမည် 
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                  ဗလစိုး

ဆားဘီးယားတင်းနစ် အေကျာ်အေမာ်  
ဂျိကိုဗစ်ဟာ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်မှာ  ယှ်ပိင် 
ကစားခဲ့တဲ့   ဝင်ဘယ်ဒန်   တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ 
ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစ်မှာ     ဩစေတးလျ 
ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်     တင်းနစ်ကစားသမား 
နစ်ကျာဂျေီယာ့စ်ကိ ု  အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်
ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ဆဖုလားကိ ုရယဆွူတ်ခူး 
ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ဂျိကိုဗစ်ဟာ      နစ်ကျာဂျေီယာ့စ်နဲ  
ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့  ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွ 
ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစ်မှာ ၄-၆၊ ၆-၃၊ ၆-၄၊ 

၇-၆ (၇-)နဲ    အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး   အဲဒီလို 
အိင်ုရရိှခ့ဲတာေကာင့် ဂျိကုိဗစ်ဟာ ဝင်ဘယ်ဒန် 
တင်းနစ်ဆုဖလားကိ ု       (၇) ကိမ်ေြမာက ်
ဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ဆားဘီးယားပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် တင်းနစ် 
ကစားသမား ဂျိကိဗုစ်အေနနဲ  အခလုိအုိင်ုရရိှ 
ခဲ့ြခင်းဟာ ဝင်ဘယ်ဒန် တင်းနစ်ဆုဖလားကိ ု 
ေလးကမ်ိဆက်တိက်ု ဆွတ်ခူးိင်ုခဲတ့ာြဖစ်ပီး  
၂၀၁၇ ခုှစ် ေနာက်ပိုင်း ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ် 
ပိင်ပဲွမှာ တစ်ပဲွမှ  ံးနမိ့ခ်ဲြ့ခင်းမရိှတဲ ့မှတ်တမ်း 
ေကာင်းတစ်ရပ်ကိုလည်း    ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်

ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချနိ်မှာ ဂျိကိုဗစ်ဟာ  ဂရန်း 

ဆလမ်း  ချန်ပီယံဆုဖလားကို ၂၁  ကိမ်အထိ 
ရယူဆွတ်ခူးုိင်ခ့ဲပီြဖစ်ပီး ဩစေတးလျအုိးပင်း 
တင်းနစ်ဆုဖလားကိ ုကိုးကိမ်၊   အေမရိကန် 
အိုးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားကို      သုံးကိမ်၊ 
ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ဆဖုလားကိ ု ခနုစ်ကမ်ိနဲ   
ြပင်သစ်အုိးပင်းတင်းနစ်ဆုဖလားကုိ ှစ်ကမ်ိ 
စသြဖင့ ်   ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားေတ ွ  ရယူ 
ဆွတ်ခူးထားိုင်ခဲ့ပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်

ညေနပိုင်းက သုဝဏ ကွင်း၌  ယှ်ပိင်ကစားရာ   ရှမ်းယူိုက်တက ်
အသင်းက တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။

လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းသည ်သုံးပွဲဆက်အိုင် 
ရလဒ်ှင့်အတူ အမှတ်ေပးဇယားကိ ုဆက်လက်ဦးေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။ 
ရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်းသည် ပဲွအစတွင် သွင်းယသူည့်ဂိုးြဖင့် အိင်ုရခဲ ့
ြခင်းြဖစ်ပီး ှစ်ပဲွဆက် ဂုိးေပးခ့ဲရသည့် ခစံစ်မှာလည်း ပထမဆုံးအကမ်ိ 
ေပးဂိုးမရှိေအာင ်ကစားိုင်ခဲ့သည်။ 

ရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်းသည် ပဲွစ် (၂) တွင် GFA ကိ ုအိင်ုရသည့် 
ပွဲထွက်လူစာရင်းမ ှကစားသမားအများစုြဖင် ့ဆက်လက်ပွဲထွက်ခဲ့ပီး 
ေကျာ်ဇင်ဖိး (ဂိုး)၊ ရမဲင်းသ၊ူ ေအာင်ေကျာ်သ၊ူ ေကျာ်ဇင်လွင်၊ ဟန်ိးသဟီ 
ေဇာ်၊ ေအာင်လ  င်ဝင်း၊ သက်ပုိင်ေထွး၊ န ေကျာ်၊ စုိးလွင်လွင်၊ မတ်ခ်ဆာက၊ီ 
ဆန်းေဒးမက်သူးတို ပါဝင်ခဲသ့ည်။ ရတနာပုအံသင်း ပဲွထွက်လစူာရင်း 
တွင်မူ ြပည့်ဖိးသူ (ဂိုး)၊  ိုင်ကိုကို၊   ေဇာ်ရဲထွန်း၊  သက်ဟိန်းစိုး၊ 
ေနာင်ေနာင်စိုး၊ မျိးကိုထွန်း၊ ဘီဘီ၊ သက်ိုင်၊ ငိမ်းချမ်းစိုး၊ သိုင်းဘွဲ 
ေအာင်ှင့် ရရဲင့်ေအာင်တို ပါဝင်ခဲသ့ည်။ လက်ရိှချန်ပယီ ံရှမ်းယူိက်ုတက် 

ဆားဘီးယားတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် ဂျိကိုဗစ် ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ဖလား (၇) ကိမ်ေြမာက်ဆွတ်ခူး

ေမာ်လ်ဒိုက်ိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့် အာရှကာယဗလပိင်ပွဲသို
ြမန်မာကာယဗလအားကစားသမားများ ဝင် ေရာက်ယှ်ပိင်မည်  

လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း သုံးပွဲဆက်အုိင်ရပီး ဆက်လက်ဦးေဆာင်  
ရန်ကုန်      ဇူလိုင်    ၁၁

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲပွဲစ် (၃)  တတိယေနအြဖစ် 
လက်ရိှချန်ပယီ ံရှမ်းယူိက်ုတက်အသင်းှင့် ရတနာပုအံသင်းတို ယေန  

အသင်းသည ်ပွဲစကတည်းက တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ပီး ငါးမိနစ်မှာပင ်
ဘယ်ေတာင်ပံကစားသမား န ေကျာ်က ပယ်နယ်တီဧရိယာထိပ်မ ှ
ကန်သွင်းကာ ဂိုးစတင်သွင်းယူခဲ့သည်။ 

ေစာစီးစွာ ဂိုးရခဲ့သည် ့ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းသည ်ပွဲကိုထိန်း 
ကစားခဲ့ပီး ဂိုးြပန်မေပးရရန ်ရတနာပုံတိုက်စစ်ကို စနစ်တကျပိတ်ဆို 
ကစားခဲ့သည်။ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းသည ်  ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင ်
ဂိုးထပ်မရံရိှိင်ုသည့် အခွင့်အေရးများရေသာ်လည်း အသုံးမချိင်ုခဲသ့လိ ု 
မတ်ခ်ဆာကီ၏ အေဝးကန်ချက်များမှာလည်း လွဲေချာ်ခဲ့သြဖင် ့နစ်နာ 
ခ့ဲရသည်။ ရတနာပံုအသင်းသည် ုိင်ပဲွြပန်ရရန် ကိးပမ်းခ့ဲေသာ်လည်း  
ှစ်ပဲွဆက်အ ံးြဖင့် ရင်ဆိင်ုခဲရ့သည်။ သုံးပဲွစကီစားအပီးတွင် ရှမ်းယူိက်ု 
တက်အသင်းက ပွဲတိုင်းအိုင်ရကာ ကိုးမှတ်ြဖင့် ဇယားထိပ်ဆုံးမှ 
ဦးေဆာင်လျက်ရှိပီး ရတနာပုံအသင်းမှာမ ူသုံးမှတ်ရရှိထားသည်။ 

ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် MNL  ပွဲစ်များမရှိဘ ဲ ပွဲစ် (၃) လက်ကျန် 
ပဲွများအြဖစ် ဇလူိင်ု ၁၃ ရက်တွင် GFA အသင်းှင့် ြမဝတအီသင်း၊ ဇလူိင်ု  
၁၄ ရက်တွင် ရခိုင်အသင်းှင် ့ရန်ကုန်အသင်းတို  ယှ်ပိင်ကစားမည ်
ြဖစ်သည်။    

သတင်း- ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ- MNL

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁၁

ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း    တစ် 

ေလ ာက်ှင့်  ကမ်းလွန်ပင်လယ် 

ြပင်တုိတွင် တစ်ခါတစ်ရံမုိးသက် 

ေလြပင်းများ     ကျေရာက်ပီး 

လ  င်းကီးိုင်သည်။    မိုးသက ်

ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင/်ေြမြပင ်

ေလသည် တစ်နာရီလ င် ၃၅ မုိင် 

အထိ တိုက်ခတ်ိုင်သည်။ 

လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းုိး 

တန်းတစ် ေလ ာက်ှင့်   ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ရှစ်ေပမှ  ၁၂ 

ေပခန်  ရှိိုင်သည်။ 

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်



ဇူလိုင်   ၁၂၊    ၂၀၂၂

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)တွင် တည်ရှိေသာ UNIQUE 

SOLUTIONS (MYANMAR) CO.,LTD၊ ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်- (၁၃၀၉၀၈၉၉၃) သည်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 
အမှတ်တဆံပ်ိအား  ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ် အမှတ်တဆံပ်ိမပူိင်ုရှင် 
ြဖစ်ပါသည်-

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်- ၄၇၃၈/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၂၇-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-် ၄၇၃၈/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၂၇-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ပဆဲသီန်၊ ှမ်းဆသီန်၊ ေနကာဆ၊ီ ဟင်းရက်ဆ၊ီ 

သံလွင်ဆီ၊ ငုပ်သီးမ န် ၊  ဆွင်းမ န် ၊ ေကာ်ဖီမ န် ၊ လက်ဖက်ေြခာက်စသည့်  စားေသာက်ကုန်အမျိးမျိးတုိအား မိမိတို 
ကုမ ဏီမှ ကုိယ်တုိင်ထုတ်လုပ်၍ ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် လက်လီလက်ကားြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ု  မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံ ူ
ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး  မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ 
မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက ကုမ ဏီ၏ အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

UNIQUE SOLUTIONS (MYANMAR) CO.,LTD ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-UNIQUE SOLUTIONS (MYANMAR) CO.,LTD ၏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၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၃၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၀/၁၉၀)တွင် တည်ရှိေသာ QUEEN 

EMPIRE  INTERNATIONAL  COMPANY   LIMITED၊ ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်- (၁၀၆၁၁၅၂၁၄) သည်ေအာက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်များအား ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်
အမှတ်တံဆိပ်များမူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 

မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-၂၄၇၀/၂၀၂၂ (ေနစဲွ-၄-၄-၂၀၂၂) မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-၄၄၉၁/၂၀၂၂(ေနစဲွ-၂၁-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-၂၄၇၀/၂၀၂၂ (ေနစဲွ-၄-၄-၂၀၂၂) မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-၄၄၉၁/၂၀၂၂(ေနစဲွ-၂၁-၆-၂၀၂၂)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်များမှ EUROCAKE အမည်ြဖင့် ကိတ်မုန် ၊ ေပါင်မုန် ၊ cheese cake၊ ကွတ်ကီး၊ 

ကိတ်ေြခာက်၊ အဆာေြပမုန်  စသည့်မုန်  အမျိးမျိးတုိအား ဒူဘုိင်းုိင်ငံအေြခစုိက်ကုမ ဏီြဖစ်ေသာ DOFREEZE LLC 
၏ ြမန်မာြပည်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ MOKATE အမည်ြဖင့် ေကာ်ဖီမစ်၊ ေကာ်ဖီမ န် ၊ 
ေချာကလက်အမ န် ၊ Ready to drink ေကာ်ဖီဘူးအမျိးမျိးစသည်တိုအား ပိုလန်ိုင်ငံအေြခစိုက်ကုမ ဏီြဖစ်ေသာ 
Mokate Sp. z o.o ၏ ြမန်မာြပည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ေရာင်းချခွင့် (Letter of Authorization and 
Agreement)အားလည်းေကာင်း၊ မမိတိို  QUEEN EMPIRE  INTERNATIONAL CO., LTD မှရရိှထားပီး ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ 
တင်သွင်း၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်လက်လီလက်ကားြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

 သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအမှတ်တံဆိပ်များအား မည်သည့်ပံုစံြဖင့်မဆုိ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပံုစံတူ 
ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့် တင်သွင်းေရာင်းချြဖန်ြဖး 
ြခင်းမျိး  မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ ထိသုို ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက 
အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာေစမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

QUEEN EMPIRE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-QUEEN EMPIRE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ၏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၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၂၀၃၉၀၄၁လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၂၀၃၉၀၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပတ ြမားအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၂)ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးကိကုိဦုး[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၃၇၂၀]ထမှံ တစ်ဆင့်ြပန်လည်ဝယ်ယူထားသူ ေဒ သူဇာခုိင်[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၀၇၂၃]မှ ဦးကိကုိဦုး 
အမည်ြဖင့ ်ဌာနမှထုတ်ေပးထားေသာ အိမ်ေပ တက်ေရာက်ေနထိုင်ခွင့ ်အေကာင်းကားစာမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
မတိ မှန် ြပန်လည်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပ ပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ထတ်ုေပးရန် မသင့ေ်ကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-ေအာင်ချမ်းသာ(၄)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၇၂/A၊ ဦးပိုင်အမှတ်-H/၉၉၊ အကျယ် 
အဝန်း ေပ(၄၀ x ၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅) ဧကရိှ လ/န (၃၉) ေလ ာက်ထားပီးေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် - H/၉၉၊ ဗဟိ ု(၁၄) လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၄) ေအးသာယာ 
ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်ေြမကွက်သည ်သန်လျင်မိ အိမ်ရာေြမချ 
ထားေရး ေြမစာရင်းတွင ်ဦးေဝလွင်ဦး[၁၂/သလန(ိုင်)၀၂၇၀၀၃] အမည်ေပါက်လျက ်
ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ထံမှ (၁၃-၉-
၁၉၉၇) ရက်စွဲပါ “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်သေဘာတူစာချပ်”ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားသ ူေဒ ေုအးကည်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု) ၀၀၃၅၆၂]မှ လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ ်
ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက ်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ 
ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို    စရန်ေငွအြဖစ ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ်  ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ သင်းသင်းေမာ် ေဒ သင်းသင်းေမာ ်

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

ဖုန်း - ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း - ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသရီိမိ၊ ရတနာသဒိ ိရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၅/ဥတ ရသရီရိပ်၊  

ေြမဧရယိာ(၀.၅၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၂၁၂၅)၏ အမည်ေပါက် ဦးeာဏ်ဝင်း (ဘ) 
ဦးချန်ိေပ  [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၁၀၆၀]ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ လှ 
လှဝင်း (ဘ) ဦးခင်တိတ် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၄၈၁၆]မှ ဒဂံုမိနယ်တရားံုး၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
အမှတ် (၆/၁၃၁၀/၂၀၂၂)မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖိုးေငွသွင်းချလန်မိတ ၊  ေြမေပးမိန်မူရင်း၊ 
ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ေသဆုံးြခင်း 
လက်မှတမူ်ရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်းများ 
တင်ြပပီး ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၂၁၂၅)ကိ ု၎င်းအမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများ အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာ 
ချက်ပါရိှသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေဒ လှလှဝင်း 
(ဘ) ဦးခင်တိတ် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၄၈၁၆]၏ အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား
လာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၃၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၅၄၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၂x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အမှတ်-၅၅၄၊ စိက်ုပျိးေရး(၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု 
ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ဦးြမသန်း(အမ်တီေအ-၁၆၆၂၂၂) အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ  ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ထံမ ှအထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၁၆၁၇၆/၁၉၉၇)
အရ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသူ ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(ေကအက်စ်အီး-၀၈၆၇၈၀)ထံမှ (၅-၃-၁၉၉၈)
ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်”အရ ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူ ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင်(MDY-SE-၀၀၇၂၂၄) [၁၀/ကတန(ိုင်)၀၀၈၁၇၁]မှ 
လက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချ 
လိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်
တန်ဖိုးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ်
ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ 
က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်များတွင်ေရနံအထွက်တိုးေရးကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်များတွင်ေရနံအထွက်တိုးေရး

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်း(၂၀၂၂)စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်း(၂၀၂၂)
၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းမ ှ   လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနေသာ    ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်
(၁၀)ကွက်တိုတွင ် တွင်းစားစနစ် (Well by Well Basic)ကိုအေြခခံ၍  လုပ်ငန်း 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးသေဘာတစူာချပ်  (Joint Operating Agreement-JOA)
ြဖင့်  ေရနံအထွက်တိုးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်
တင်ဒါေခ ယူ ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်၍  ရင်းှီးြမပ်ှံလိုသ ူိုင်ငံသား 
လုပ်ငန်းရှင်များှင့်  သမဝါယမအသင်းအဖဲွများမှ  စိတ်ဝင်စားမ အဆုိြပလ ာများ 
တင်ြပိုင်ရန်  ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းမ ှ လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနေသာ  ေအာက် 
ေဖာ်ြပပါ   ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်  (၁၀)ကွက်တိုအား   တင်ဒါေရးချယ်ရန်အတွက ်
စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည-် 

  စ် လုပ်ကွက် တည်ေနရာ စာချပ်အမျိးအစား  စ် လုပ်ကွက ် တည်ေနရာ စာချပ်အမျိးအစား

  (၁) PSC-D မဟူေတာင်ေဒသ JOA
  (၂) RSF-1 ေကျာက်ခွက-်လက်ပံတိုေဒသ JOA
  (၃) IOR-1 အရာေတာ်ေဒသ JOA
  (၄) RSF-8 ေရနံမေဒသ JOA
  (၅) IOR-4 ြပည်ေဒသ JOA
  (၆) IOR-6 ြမန်ေအာင်ေဒသ JOA
  (၇) IOR-7 ေရ ြပည်သာေဒသ JOA
  (၈) MOGE-5 အေဖျာက်ေဒသ JOA
  (၉) MOGE-5 ေညာင်တုန်းေဒသ JOA
  (၁၀) MOGE-5 မအူပင်ေတာင်ေဒသ JOA

၃။ ရင်းီှးြမပ်ံှလိသု ူိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် 
စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ (Letter of Expression of Interests -LoEI) တင်ြပ 
သည့်အခါ ကုမ ဏီ၏သင်းဖွဲစည်းမျ်း (Company’s Articles of Association-
AOA)၊ သင်းဖွဲမှတ်တမ်း (Memorandum of Association-MOA) သိုမဟုတ် 
ကုမ ဏီဖွဲစည်းပု ံ (Constitution of Company)၊  ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်
(Certificate of Incorporation)၊   လွန်ခဲ့သည့်  (၃)ှစ်အတွက်  ကုမ ဏီ၏ 
ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ (Last 3 years  Annual Report)၊ လွန်ခဲ့သည့်  (၃)ှစ် 
အတွက်  ကုမ ဏီ၏ဘ  ာေရးရှင်းတမ်း (Last 3 Years Financial Statement)
သိုမဟုတ် ဘ  ာေရးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (Financial Report)၊ ေရနံလုပ်ငန်း 
ဆိုင်ရာ  အေတွအကံများေဖာ်ြပချက ်  (Detail Track Record)၊  ကုမ ဏီတွင် 
လပ်ုငန်းက မ်းကျင်သမူျား၊ ပညာရှင်များှင့ဖဲွ်စည်းထားသည့ ်ကမု ဏ၏ီဖဲွစည်းမ  
ပုံစံှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရက်စာတမ်းများအား  Hard Copy (မူရင်း(၁)စုံ + မိတ  
(၃)စု)ံှင့် Soft Copy တိုကိုပူးတွဲ၍ “ြမန်မာေ့ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ “ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ 
ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်   (၁၀)ကွက်အတွက်    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်သွင်း ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်  (၁၀)ကွက်အတွက်    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်သွင်း 
ြခင်း-၂၀၂၂”ြခင်း-၂၀၂၂”ဟု  ေရးသားေဖာ်ြပ၍   လာေရာက်တင်ြပရမည်။   စိတ်ဝင်စားမ   
အဆိြုပလ ာတင်ြပြခင်းကိ ု ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဩဂတ်ုလ ၁၂ ရက်ေန   မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀) 
နာရီထက်ေနာက်မကျေစဘ ဲ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသို လိပ်မူ၍တင်ြပရမည-်

   န်ကားေရးမှးချပ်
  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန
  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
  ုံးအမှတ်(၆)၊ေနြပည်ေတာ်
၄။ စတ်ိဝင်စားမ အဆိြုပလ ာတင်ြပသမူျားသည် မမိတိို၏အဆိြုပလ ာများကိ ုစာတိက်ု 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ E-mail ြဖင့်လည်းေကာင်း တင်ြပြခင်းခွင့်မြပပါ။
၅။ စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပလိုသူများသည ်သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာသည့ ်

ေနရက်မှ   ရက်သတ ပတ်   (၂)ပတ်ကာသည့်အခါ    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ 
တင်ြပရာတွင်  လိအုပ်သည့အ်ေြခခအံချက်အလက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ၂၆-၇-၂၀၂၂ 
ရက်ေန  (၁၃:၀၀)နာရ၌ီ  ေရနှံင့သ်ဘာဝဓာတ်ေငွစမီေံရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၆)၊ 
ေနြပည်ေတာ်တွင ်ရှင်းလင်းတင်ြပမ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

၆။ စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပမ များအား ပဏာမေရးချယ်ခံရသူများစာရင်း 
(Short List) ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List)
တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖွဲများသည ်
တင်ဒါဖိတ်ေခ သည့်လုပ်ကွက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ  အချက် 
အလက်များကိ ုြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏   ဘူမိေဗဒ/ဘူမိူပ 
ေဗဒဌာနအဖွဲမှ  အခမဲ့  ရှင်းလင်းတင်ြပမ ြပလုပ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

၇။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List) တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်
များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လိသုည့ ်လပ်ုကွက် 
အတွက်  အဆိုြပလ ာများတင်သွင်းိုင်ရန်  JOA  စာချပ်ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Standard Terms and Conditions ကို  ေရနံှင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာနမ ှ ရှင်းလင်းေြဖကားေပးမည်ြဖစ်သည်။

၈။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List)တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်
များှင့် သမဝါယမအသင်းအဖွဲများသည် မိမိတိုအဆိုြပသည့် Terms and 
Conditions များအား အဆိုြပလ ာတွင်ေဖာ်ြပ၍ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။

၉။ အဆိုြပလ ာတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ   လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လိုသည့ ် လုပ်ကွက်ှင့ ်
စပ်လျ်းသည့်  Terms and Conditions အဆုိြပချက်များအေပ  နည်းပညာပုိင်း၊ 
ေငွေကးခိုင်မာေတာင့်တင်းမ ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေတွအကံများ ရှိ-မရှိ 
စိစစ်ြခင်းှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ညီွတ်မ  ရှိ-မရှိ စိစစ်ြခင်းများ 
ြပလုပ်၍ ေရးချယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

၁၀။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short  List)တွင်  ပါဝင်ေရးချယ်ြခင်းခံရသည့ ်
ုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များှင့် သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လိပ်စာသိုဆက်သွယ်ရမည-် 

   န်ကားေရးမှးချပ်
  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန
  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
  ုံးအမှတ်(၆)၊ေနြပည်ေတာ်
  ဖုန်း ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၄၆
  ဖက်စ် ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၂၁၃
  အီးေမးလ် oilandgasplanningdepartment@gmail.com
မှတ်ချက်။ အြခားသိရှိလိုသည်များရှိပါက  ေအာက်ပါလိပ်စာများသို    ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
 (၁)  န်ကားေရးမှးချပ်
  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန
  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ေနြပည်ေတာ်
  ဖုန်း  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၄၆
  ဖက်စ်  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၂၁၃
  အီးေမးလ် oilandgasplanningdepartment@gmail.com
 (၂) ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး
  ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း
  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်
  ဖုန်း  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၅၅/ ၃၄၁၁၀၅၆
  ဖက်စ်  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၁၇၈/ ၃၄၁၁၁၂၅
  အီးေမးလ် mogemdoffice4163@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါရန်ေကညာြခင်း
လှည်းကူးမိနယ်၊ တပင်ေရ ထီး၊ မိမ  ၈/၃ ရပ်ကွက်၊ 

သဇင်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၅၆)၊ ဦးသန်းေရ  အမည်ေပါက ်
ေြမ  ေပ(၄၀x၆၀)အား  ဆက်စပ်စာချပ ်များ ှင့  ်
ေဒ မိမိေအာင်ထံမ ှ  ိုင်ငံသားအမှတ ်  [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၂၃၇၅၈]ေဒ ကည်ကည်မာမ ှဝယ်ယူထားခဲ့ပီး ၎င်းေြမ 
ေပ တွင်      အုတ်တံတိုင်းကာရံြခင်း၊    အေဆာက်အဦ 
ေဆာက်လုပ်ြခင်းများ  ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ေကညာ 
သည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ များှင့်တကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း။

ေဒ ကည်ကည်မာေဒ ကည်ကည်မာ
09-25014642909-250146429

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းအေခ  (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်/ အရပ် 

အေခ  (၁၀/ေတာင်) (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သလ ာဝတီ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅၀၈/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း 
RC (၅၁၂ )ထပ်တိုက်၏   ဒုတိယထပ် (၃လ ာ)အခန်း၊   ဧရိယာ (၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ 
တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 
သည်ဟ ုဝန်ခသံမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ခင်ေအး [၁၂/သကတ(ိင်ု) ၁၂၈၆၉၉]၊ ေဒ ွယ်န ီ
[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၇၂၉၀]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်သူရ [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၂၀၃၀၀၇] က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်သူရ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်သူရ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

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

Ph-09- 765602290Ph-09- 765602290



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၆၉/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၆၉/က)၊ အင်းဝ(၂၀)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာ၊ ေဒ ခင်ေအးက [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၆၁၂၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်ေဒ ခင်ေအးက[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၆၁၂၂]ဇနီးသည ်(၂၀-
၄-၂၀၂၁) ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးမျိးဝင်း [၇/ဒဥန(ိင်ု)၀၈၂၁၁၆] မှ တစ်ဦးတည်း 
ေသာ ခင်ပွန်းေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် (၅/၂၄၅၇/၂၀၂၂) (၂၄-၅-၂၀၂၂)၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။                              ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                            မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
ချမ်းသာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ စပါယ်လမ်း၊ အမှတ်(F-23)ဟု ချမ်းသာေရ ြပည်အိမ်ရာ၊ စပါယ်လမ်း၊ အမှတ်(F-23)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-
၁၁-ေအ၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ချမ်းသာေရ ြပည်၊ ေြမကွက်အမှတ-်3-E၊ 
ဧရိယာ (၀.၁၀၉) ဧက၊ ေြမအမျိးအစား - ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမ 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် 
ဦးရီေမာင်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၃၃၉၄]က မိမိတစ်ဦးတည်း ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယ ူ
ရန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့် 
ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့ ်အည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ု 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
              ဦးဟိန်းစို                                      ဦးသန်းဦး              ဦးဟိန်းစို                                      ဦးသန်းဦး
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေြမကွက်အမှတ်(၈၃၁)၊ ေဝဇယ ာ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၃၁)၊ ေဝဇယ ာ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ 

၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
၁။ ေဒ ေဟမာဝတ(ီဘ) ဦးေဇာ်လင်းေမာင် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၀၇၂၃]ကိင်ုေဆာင်သ ူ

ှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းတိုပိုင်ဆိုင်ေသာ   သာေကတမိနယ်၊   ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၆/အေရှ)၊ ေဝဇယ ာ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၃၁)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ် 

ေပ(၂၀x၆၀)ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်း ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက် 

ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာ(၁၈)လမ်းအေနာက်၊ အမှတ်(၇၆၂)တွင်ေန ေဒ မင်းမင်းစိုး [၁၂/

သကတ(ိုင်)၁၅၇၀၃၅]ထံသို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် ှစ်ဦး 

သေဘာတူ ေရာင်းေဈးညိ  င်းသတ်မှတ်၍  ေဒ ေဟမာဝတီထံသုိ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချကာ “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအမ်ိ၊ ခ၊ံ ေြမ အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးစာချပ်” ချပ်ဆိကုာ 

ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။ ယခုအခါတွင် ေဒ ေဟမာဝတီသည် ေဒ မင်းမင်းစုိးှင့် ြပလုပ်ချပ်ဆုိထားေသာ  

အမ်ိ၊ ခ၊ံ ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ေဖာက်ဖျက်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့အ်မ်ိအား 

အြခားသူတစ်ဦးထံ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ၍ စရန်ေငွများအား ထပ်မံလက်ခံရယူထား 

ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

၃။ ထုိေကာင့် အထက်အပုိဒ်(၁)တွင် ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တုိအား ေဒ မင်းမင်းစုိး 

မှ စရန်ေငွများေပးေချ၍ ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ေဒ မငး်မငး်စုိးမှ ခငွ့်ြပသိရိှ 

ြခင်းမရှိဘဲ အဆိုပါေြမအိမ်ေပ သို အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ကျးေကျာ် 

ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်းမြပရန ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ မင်းမင်းစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မင်းမင်းစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေရ ရည်ဖူး(LL.B)                                 ဦးရန်လင်းေအာင်(LL.B)ေဒ ေရ ရည်ဖူး(LL.B)                                 ဦးရန်လင်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၅၀)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၀၁၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၅၀)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၀၁၀)

09-43110334                                          09-25439349809-43110334                                          09-254393498

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ မလ ကုန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၉/ဘ)ီ၊ ေြမညထီပ်ေန ဦးခင်ေမာင်ေဌး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၂၆၈၂၉]ှင့ ်ေဒ ဝင်းြမင့ ်[၁၂/

မဂတ(ိင်ု)၀၂၆၈၃၀]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်လင်းေဇာ်ေဌး(ခ)သားငယ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 

၀၈၅၆၇၂]သည် မိဘ၊ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအား အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

ြပလုပ်ပီး မိဘတို၏ ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိဘများခွင့်မလ တ်ိုင်သည့်ကိစ များကိ ု

ြပမူေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်အပီးစွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်

ေနာက်ေနာင်တွင်လည်း ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ တစ်စံုတစ်ရာကုိမ  လက်ခံ 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်းကိလုည်း ေမာင်လင်းေဇာ်ေဌး(ခ) သားငယ် 

ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းေဆွထက်(LL.B)ေဒ သင်းေဆွထက(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၆၂)

အမှတ်-၁၅၈၊ ညာတိလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၅၈၊ ညာတိလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၃၁၇၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၃၁၇၆

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   တွံေတးမိနယ်၊   အလံအုပ်ေကျးရာ၊ 

ကျိက်ပါဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၂) တွင် Dragon King အမည်ြဖင့်ေသာ
က်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန ်စီစ်ထားပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေရသန်  
စက်ုံများ၏ အမည်တူရှိခဲ့ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန်အတွက ်
အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနတွင် လိုင်စင်တင်ရန ်
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲေနာင်စိုး၊ ဦးညီေသာင်းထိုက်တို၏ လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရဦးရဲေနာင်စိုး၊ ဦးညီေသာင်းထိုက်တို၏ လ ဲအပ်တာဝန်ေပးချက်အရ
ေဒ ဝင်းဝင်းေသာင်း (LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေသာင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၃၂၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၃၂၉
၁၃-၉-၂၀၁၂၊ 09-43181816၁၃-၉-၂၀၁၂၊ 09-43181816

၉၉၃၊ ရန်ေြပ(၄)လမ်းအေရှ၊ သာေကတမိနယ်၉၉၃၊ ရန်ေြပ(၄)လမ်းအေရှ၊ သာေကတမိနယ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၃၊ ေြမကွက ်
အမှတ်-၁၀၉၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၀၉၈)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံ မိသစ ်  (ေြမာက်ပို င ်း ) မိနယ ် 
(ဦးေအးလွင)် (H/RGN-025844)အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) 
ေြမအား ေြမအမည်ေပါက ်ဦးေအးလွင်မ ှ
ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) မူရင်းမှာ အလုပ် 
ကိစ ြဖင့် သွားလာစ် ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ ့
ေကာင်း၊ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် 
ကိမု  ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်းထားြခင်း 
မရှိေကာင်းှင့် ၎င်း၏လက်ဝယ်တွင်ရှိ 
ေနသည့ ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ြပဿနာ တစ်စု ံ
တစ်ရာ ေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်း 
ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ပီး  ေြမငှားစာချပ်မူရင်း 
ေပျာက်ဆုံးသည်မှာ    မှန်ကန်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အိမ်ဂရန်ေပျာက်ဆုံး 
ေကာင်းှင့်ပတ်သက်၍   အမှတ်(၄၃)၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုး ေထာက်ခစံာ၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)  မိမရဲစခန်း 
ေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊ ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) မိတ တို 
တင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ် (ဂရန်) 
မိတ ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာ  အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ်-(၈၂)

တွင် တည်ရိှေသာ GOLDEN TRIDENT COMPANY LIMITED ၊ ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်- 
(၁၀၃၈၈၀၁၀၆)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင ်
ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်- ၅၁၅၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၇-၇-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-် ၅၁၅၅/၂၀၂၂ (ေနစွဲ -၇-၇-၂၀၂၂)
 အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်Naeiae Rice Snack (ေရ ဖုသံီး၊ ကန်စွန်းဥ၊ 

မုန်လာဥနီ၊ ပန်းသီး၊ စေတာ်ဘယ်ရီ၊ ငှက်ေပျာသီး  အစရိှေသာ အသီးအံှများအား ဆန်ှင့် 
ေရာစပ်ြပလပ်ုထားေသာမန်ုများ) Naeiae Yogurt Cube (စေတာ်ဘယ်ရ၊ီ ဘလူးဘယ်ရ၊ီ 
သရက်သီး စေသာ အသီးအှံများအား ဒိန်ချ်ှင့် ေရာစပ်ြပလုပ်ထားသည့်မုန်များ)
ှင့ ်Naeiae Fruit Chip (စေတာ်ဘယ်ရ၊ီ ပန်းသီး၊ သစ်ေတာ်သီး၊ ငှက်ေပျာသီးကဲသ့ိုေသာ 
အသီးေြခာက်များ) စသည့် ကေလး၊ လူကီးစားသုံးရန် သင့်ေတာ်သည့် အသင့်စား 
စားေသာက်ကန်ုများအား ထတ်ုလပ်ုကာ ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌ လက်လလီက်ကား
ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား တစ်ခုလုံးကို 
ထပ်တညူြီဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန်မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွြခင်း၊ အမည် 
စာသားပုစံတံမှူအစ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ု မေဆာင်ရက်ကရန် 
သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲမည်ဆိုပါက ကုမ ဏီ၏ စီးပွားေရးဆုံး ံး 
နစ်နာမ အဝဝအတွက် တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

GOLDEN TRIDENT COMPANY LIMITED ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-GOLDEN TRIDENT COMPANY LIMITED ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်   ေဒ ှင်းယုယဖိးေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ှင်းယုယဖိး
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)
The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၉-၇-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ခင်ဝင်းြဖ၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ 

တွင် ေရာင်းသ ူေဒ သန်းသန်းေအး 

အစား ေရာင်းသ ူေဒ ေအးေအးသန်း 

ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ်  ဦးေကာင်းဆက်သည် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထတ်ုေပး 
ေသာ Agentကတ် ေပျာက်ဆံုးသွား 
ပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။     Ph-09-761596718Ph-09-761596718

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေမှာ်ဘီမိ၊ ဆပ်သွားေတာေကျးရာအုပ်စု၊ 

ရှမ်းကုန်း   အ.ထ.က(ခွဲ) Grade-6တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ(အဖ)ဦးမင်းေဇာ်ဦး 

၏သမီး  မေရ ဇင်ခိုင်အား  ယေနမှစ၍ 

"မခိုင်ဆုယ်"ဟု ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ် ေဇာ်မှးဗိုလ်၊ CDC-

96212 ၏ BST,DSD,SSA, EDH, 
TFလက်မှတ်များ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။     Ph-09-976360900Ph-09-976360900

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် လင်းထက် မှတ်ပုံတင် 

အမှတ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၆၀၂၉]၏ BST 
လက်မှတ် 19-06/22ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။

Ph-09-259295978Ph-09-259295978

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၁/ပုဗ သီရိ 

ေြမာက်ရပ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်
(ပ-၃၃၈၈၅)၏ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမကွက ်
အမည်ေပါက် ဦးြမင့်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၆၈၃၅]၊ အဖအမည် ဦးေရ ေသာင်းမှ 
ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန်ထုတ်ေပးပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆံုး 
ေကာင်း၊ တရားံုး ကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ ကုိယ်တုိင် ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ 
ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်   ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်  မူရင်းများတင်ြပပီး 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန 
သို ဤေကညာချက်ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမချပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
အနာဂတ်အလင်းတန်း ြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်း(Brighter Future Myanmar 

Foundation)၏ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းသည ်အေသးစားေငွေရး
ေကးေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတမှီ လိင်ုစင်အမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၁၃ြဖင့ ်၉-၈-၂၀၁၃ရက် 
တွင် လုိင်စင်ရယူပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတုိင်း 
ေဒသကီး၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် လပ်ုကိင်ု 
လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ အနာဂတ်အလင်းတန်း ြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်းအဖွဲ 
(Brighter Future Myanmar Foundation)မှ Kanbawzax Microfinance Company 
Limitedအမည်ြဖင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ် ၀၃၃၈/၂၀၂၁ကို (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)
ရက်တွင် ရယူ၍ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်၊ ေပးရန် 
တာဝန်ှင့ ်ပိင်ုဆိင်ုပစ ည်းများကိ ုလ ဲေြပာင်းပီး လပ်ုငန်းကိ ုမလူအတိင်ုး ဝန်ထမ်း 
ေရးရာှင့ ်အေသးစားေငေွရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း 
ကို အေြပာင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ သက်ဆုိင်ရာ အသင်းသားများမှ မီစား၊ မီရှင်၊ ရရန်ေပးရန်ှင့် 
ပတ်သက်၍ လပ်ုငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 
သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းလိုပါက Kanbawzax Microfinance Company 
Limitedသို ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်းိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

Kanbawzax Microfinance Company LimitedKanbawzax Microfinance Company Limited
အမှတ်(၃၈)၊ (၄)လ ာ၊ ေရ သရဖီရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။အမှတ်(၃၈)၊ (၄)လ ာ၊ ေရ သရဖီရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။

ုံးဖုန်း-၀၁-၅၃၀၇၁၅ုံးဖုန်း-၀၁-၅၃၀၇၁၅

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်း၊ ေကျာက်စိမ်း (၃)လမ်း၊ 

အခန်း(၇)၊ (၈) အေဆာင်-၂၄ တွင်တည်ရှိေသာ BEST MYANMAR LAND CO.,LTD၊ 
ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်အမှတ်(၁၁၂၄၂၄၅၇၁)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ် 
အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်ထားသည့် အမှတ်
တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၄၉၂/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၁-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၄၄၉၂/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၁-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ကွန်ပိုစစ် 

(Composite Panel) အြပားအမျိးမျိးအား မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ြဖင့် ကပ်ှိပ်ကာ 
ထုတ်လုပ်၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်လက်လီလက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက ်
ရှိပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိ ုမှီြငမ်းတုပ 
သုံးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုေရာင်းချြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်း 
မျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲခဲ့မည ်
ဆိပုါက ကမု ဏ၏ီအကျိးစီးပွား ထခိိက်ုနစ်နာမ များအတွက် တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီ
တရားစဲွဆုိ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

BEST MYANMAR LAND CO.,LTD ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-BEST MYANMAR LAND CO.,LTD ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်   ေဒ ေစာြပည့်စုံေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ေစာြပည့်စုံ
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, DBL)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, DBL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)
The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဦးစိုးသူရထွန်း[၁၃/လရန(ိုင်)၁၈၄၆၇၄]လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန ်   လ ဲအပ် 

ခံရသူှင့် အသိသက်ေသစကားြပန် ဦးအုိက်ပန်း[၁၃/နဆန(ုိင်)၀၁၇၂၃၁]တုိှင့် 
အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ က ု်ပ် ဦးမျိးခင် သရူန်ိှင့ ်ေသာ်တာကမု ဏ ီ
ဥက   မှ ေရ တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ဦးစုိးသူရထွန်းှင့် စာချပ်ချပ်ခ့ဲရာ ကုမ ဏီမှ 
စမ်းသပ်ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းကို ေဆာင်ရက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက်ေနမှ ယေနအထိ ကုမ ဏီှင့် လာေရာက ်
ဆက်သွယ်ြခင်း အေကာင်းကားြခင်းများကိ ုမြပလုပ်ဘဲ လစ်လျ ခဲ့ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့် ယခုေကာ်ြငာသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ဆက်သွယ်ြခင်းမြပပါက ေနာင်ြဖစ်ေပ လာေသာ ကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)
တာဝန်ယမူည်မဟတ်ုေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကမု ဏစီာရင်းမှလည်း 
ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 ဦးမျိးခင်(ဥက   )၊ သူရိန်ှင့် ေသာ်တာကုမ ဏီဦးမျိးခင်(ဥက   )၊ သူရိန်ှင့် ေသာ်တာကုမ ဏီ
 အမှတ်(၁၂၄)၊ ကံလှရပ်ကွက်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၄)၊ ကံလှရပ်ကွက်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊
 ေနြပည်ေတာ်။ ေနြပည်ေတာ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သရီေိဇယျာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၂)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ်၊ 

တိက်ုေရှမျက်ှာမလူ င် (လက်ယာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်(၁၁၁၂x၄၇)ေပရိှတိက်ုခန်း 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား ေြမရှင်ှင့်ကန်ထုိက်တာတုိ  “RC တစ်ခန်းတဲွ 
(၆)ထပ်တိုက်ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်”အရ 
ကန်ထိက်ုတာ ဦးြပည်ေကျာ် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၉၉၅၅]ခဲွေဝရရိှေသာအခန်းြဖစ်ပီး 
၎င်းထံမှ (၁၀-၂-၂၀၁၆)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိ 
စာချပ်”အရ ဝယ်ယူထားရိှသူ  ေဒ သန်းသန်းလင်း [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၃၀၀၅၈]က 
မိမိတစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် ဦးေကျာ်မင်းိုင်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)  

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်းမေပ ၊ (၆)လမ်းထိပ်၊ 

အမှတ်(၂၉၀)၊ ၃/စတွီင် ေနထိင်ုေသာ ေဒ စစီခီိင်ု(ခ) စ ာဝင်း [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၀၄၄၆]
သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

စာချပ်အမှတ်- ၄၇၃၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၇-၆-၂၀၂၂)စာချပ်အမှတ်- ၄၇၃၄/၂၀၂၂ (ေနစွဲ - ၂၇-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အား မာလာအှစ်အရသာအမျိးမျိး၊ ခရမ်းချ်သီး 

အှစ်၊ မာလာေဟာေ့ပါအ့ှစ်၊ မာလာဆ၊ီ မာလာအမ န်၊ ငတ်ုဆ၊ီ ပငဲါးပအိစပ်၊ ငတ်ုချ်၊ 
မာလာရှမ်းေကာအှစ်၊ curry အှစ်၊ မဆလာ၊ ငါးမျိးစပ်မဆလာ၊ စီခ မ်းစတုိင်မာလာ 
အှစ်အမျိးမျိးတိုအား မမိကိိယ်ုတိင်ုထတ်ုလပ်ု၍ Online Systemမှ ြဖစ်ေစ၊ ဆိင်ုခန်းများ 
ဖွင့လှ်စ်၍ ြဖစ်ေစ၊ လက်လ/ီလက် ကား ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုတွင် ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း 
လုံး၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲ 
ြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ုြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ု 
မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွခ့ဲမည်ဆုိပါက အကျိး 
စီးပွား ထခိိက်ုနစ်နာေစမ များအတွက် တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ စီစီခိုင်(ခ) စ ာဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၄၄၆] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စီစီခိုင်(ခ) စ ာဝင်း [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၄၄၆] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်   ေဒ ှင်းယုယဖိးေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ှင်းယုယဖိး
(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M)(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)   (LL.B, LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)
The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်လမ်း၊ 

အမှတ်(၃)၊ အခန်း(4/A) ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက်၏ စတုတ ထပ်(၄)လ ာ၊ 
တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င် ေခါင်းရင်းခန်း အကျယ်အဝန်း (၁၂ေပခဲွ x ၅၀ေပ) တိက်ုခန်း 
ှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုလက်ရိှလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထား 
သူ ဦးေဇာ်ေဌး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၉၁၂၈]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု
ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ဝင်းဝင်းေရ  [၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၃၂၉၇၆]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သ ာဝင်း ေဒ ရီရီလွင် ေဒ သ ာဝင်း ေဒ ရီရီလွင်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၆၈၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၆၈၅)

အမှတ်(၁၀)၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၇၇၇၅၂၅ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၇၇၇၅၂၅

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

Myanmar Seafarers FederationMyanmar Seafarers Federation

“၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ်သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမ ေဆာင်များ “၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ်သက်တမ်းအတွက ်အလုပ်အမ ေဆာင်များ 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း”ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း”
ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလပ်ုသမားများအဖဲွချပ်၏ ဖဲွစည်း 

ပုံစည်းမျ်းအရ ၂၀၂၂-၂၀၂၄ ခုှစ်သက်တမ်းအတွက် (၅)ကိမ်ေြမာက ်အလုပ် 

အမ ေဆာင်ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းအား ၁၀-၇-၂၀၂၂ရက် (တနဂ  ေွေန )

တွင် ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပခဲ့ပီး “အသင်းသားများ၏ဆ မဲေပးေရးချယ်မ ”“အသင်းသားများ၏ဆ မဲေပးေရးချယ်မ ”အရ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်အမ ေဆာင်များအား ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည-်

 ၁။ ဦးစိုးမင်းေအာင(်ဥက   ) ၂။ ဦးဟုတ်စွမ် (ဒုတိယ ဥက   ) 

 ၃။ ဦးဘခိုင် ၄။ ဦးသိန်းထွန်း

  (အေထွေထွအတွင်းေရးမှး)  (တဲွဖက်အေထေွထအွတွင်းေရးမှး) 

 ၅။ ဦးချစ်လွင် (ဘ  ာေရးမှး)  ၆။ ဦးခင်ြမင့ ်(တွဲဖက်ဘ  ာေရးမှး)

 ၇။ ဦးအုန်းွန်လ  င်(အဖွဲဝင)် ၈။ ဦးထွန်းထွန်းလွင် (အဖွဲဝင)်

 ၉။ ဦးေကျာ်လင်းေအာင(်အဖွဲဝင)် ၁၀။ ဦးေအာင်ိုင် (အဖွဲဝင)် 

 ၁၁။ ဦးေကျာ်ေဆွဝင်း(အဖွဲဝင)်

 ၉-၆-၂၀၂၂ ရက်ကျင်းပသည့် (၆)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အသင်းသား

မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးမ ှအတည်ြပခဲ့သည့ ်ဖွဲစည်းပုံစည်းမျ်းအရ သေ  ဘာ 

လိက်ုေနကသည့ ်အဖဲွဝင်အသင်းသားများအား အလပ်ုအမ ေဆာင်အြဖစ် ေရးချယ် 

ိုင်ရန် ကားြဖတ်ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ပွဲအား ကျင်းပရန်လျာထားေကာင်း 

သတင်းထုတ်ြပန်အပ်သည်။

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင်(၂၀၂၂ ခုှစ်)ေရးချယ်တင်ေြမာက်ေရးေကာ်မရှင(်၂၀၂၂ ခုှစ်)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်
၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၅

 ဦးသီဟန် ှင့်  ၁။ ေဒ ခင်ေစာြမင့်
    ၂။ ဦးခင်ေမာင်ေထွး
 (တရားလို)   (တရားပိင်များ)(တရားလို)   (တရားပိင်များ)

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း 
မကီး၊ အမှတ်(၁၀၀၁) ေန ေဒ ခင်ေစာြမင့၊် ဦးခင်ေမာင်ေထွးေဒ ခင်ေစာြမင့၊် ဦးခင်ေမာင်ေထွး (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသ)ိ
တို သိေစရမည်။

တရားလုိက ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်း ပဋိညာ်အတုိင်း ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု အဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ 
သင်တိုကိုယ်တိင်ုြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟတ်ု) ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သူ၊ သင်တိုကိုယ်စားလှယ ်ုံးေတာ်အခွင့် 
အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ 
ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂-ခှုစ်၊ 
ဇူလုိင်လ (၂၁)ရက် (၁၃၈၄-ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆုတ် ၉ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)
နာရတွီင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုချက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 
ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သင်တိုသိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် 
ေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက် 
များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
များှင့ ်သင်ကထေုချတင်ြပအမီှြပလပ်ုလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ 
သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက် 
တွင်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီ 
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၂-ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၈)ရက်ေန  ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (နန်းရ န်းလဲ့) (နန်းရ န်းလဲ့) 
 မိနယ်တရားသူကီး  မိနယ်တရားသူကီး 
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားံုး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၅/ 

က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၅၀၅/က)၊ တေကာင်း(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင် 
ဥက လာပ၊ (ဦးသန်းဆင့)် (စအီီး- ၁၀၂၂၇၀) အမည်ေပါက်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးသန်း 
ဆင့် (စီအီး-၁၀၂၂၇၀) (ဖခင်)ှင့် ေဒ သန်းရီ(မိခင်) တိုကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးေအာင်ချိ 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၃၂၈၈]၊ ေဒ ခင်မာရ ီ[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၆၄၂၃]၊ ေဒ ေအးေအးကည် 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၅၆၉၆]၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၄၂၉၂]တိုသည် သားသမီး 
များေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ ်(၅/၂၂၅၈/၂၀၂၂) (၂၄-၅-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများှင့် ဂရန်မူရငး်တို 
တင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အားေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။    ဌာနမှး(ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန          မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ည၊ ဧရာ(၂၂)“ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ည၊ ဧရာ(၂၂)
လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၇၇/ခ)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ် လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၇၇/ခ)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ ်

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦတို၏ အကျိးခံစားခွင့်များှင့်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦတို၏ အကျိးခံစားခွင့်များှင့်

ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

တရားဝင်အမည်ေပါက်ထံမှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး အထူးကုိယ်စား 
လှယ်လ စဲာအမှတ်-၁၁၆၈၈/၂၀၀၈ ှင့် အရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်တုိြဖင့် 
ဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသူ 
ေဒ သမဲာဝင်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၁၆၈၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု 
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ  
အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ
ှင့်တကွ   ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသက်ိုင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသက်ိုင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ဦးဖိးသက်ဦး ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ဦးဖိးသက်ဦး
 LL.B, D.B.L LL.B  LL.B LL.B, D.B.L LL.B  LL.B
 (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆) (စ်-၁၃၀၇၂) (စ်-၅၀၄၂၉) (စ်-၄၈၁၁၆)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေနများ

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

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၅၂/ 

က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၁၅၂/က)၊ ကုန်းေဘာင်(၁၄)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဦးတင်စိုး)[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၂၀၃၃]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား ဦးတင်စိုး(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ ၅/၆၂၁/၂၀၂၂(၆-၅-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ အမည်ေပါက်၏ ဇနီးေတာ်စပ်သ ူေဒ ဝင်းဝင်း 
ြမင့်  [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၄၆၆၆]မှပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်  အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၄/ခ)၊ ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်(၅၉၄/ခ)၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ 
(၁)လမ်း၊  (၁၉)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံေတာင်၊ 
ဦးေကျာ်ဝင်း (PMA-၁၁၃၆၈၃) အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှား(ဂရန်) ေြမအား 
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ဝင်း(ကွယ်လွန်) 
၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင့်တင့်ေမာ် [၁၂/
တမန(ိုင်)၀၈၈၇၃၅] မှ တရားဝင်အေမ ွ
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး တစ်ဦးတည်းေသာ 
ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- 
၄/၁၉၈၅/၂၀၂၂ (၂၇-၄-၂၀၂၂) အသိ 
သက်ေသ (၂)ဦး၏ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်
လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/ 
အေရာင်းေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား   ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ 
အေဆာက်အဦသစ် ေဆာက်လုပ်ဆဲရှိပီး 
ေလ ာက် ထားသ ူေြမေနရာြပ၍ ပုိင်ဆုိင်/
အေရာင်း (ေြမပုကံူး) ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ု
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န ်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင ်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ငမိုးရိပ်)၊  ေြမကွက ်
အမှတ်(၉၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၉၁)၊ ငမိုးရပ်ိ(၉)လမ်း၊ (ငမိုးရပ်ိ)ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေဒ ပါပီ[၁၂/လမန 
(ိင်ု)၀၆၇၂၉၅]၊ ဦးချစ်ခင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၃၅၈၅၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမအား ဧရိယာ(၂၅x၅၀)ေပအနက်မှ 
ဦးေလာင်စစ်ခင်(ခ) ဦးချစ်ခင် ပိုင်ဆိုင် 
ေသာ ေြမကွက်အကျယ်ဧရိယာ(၁၂x၅၀)
ေပအား ဦးေလာင်စစ်ခင်အား တရားပိင် 
ထား၍  ေဒ ဥမ ာသန်းမှ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 
၉၃/၂၀၁၄၏ စီရင်ချက်၊ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၂/၂၀၁၆ ၏ အမန်ိှင့ ်တရားုံး၏ 
ဘီလစခ်န်စာတုိတင်ြပ၍ တရား ံးကိုယ် 
စား ဘလီစ်ဦးထွန်းထွန်းေအာင်[၉/မလန 
(ိင်ု)၀၉၅၇၆၈]မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိရုန်  ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေမာင်သာထူး  (ဘ) 

ဦးေမာင်ေလး [၉/တကန(ိုင်)၁၅၉ 
၅၉၆]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ(်မမှတ်မိ) 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၇၁၁၀၅၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၇၁၁၀၅၆

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ မြမွယ်ေအး (ဘ) ဦးေကျာ် 

ထူး [၉/တကန(ုိင်)၂၄၄၉၈၂]၏ ုိင်ငံ 
ကူးလက်မှတ်(မမှတ်မိ) ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၁၄၁၅၁၀၆ဖုန်း-၀၉-၉၅၁၄၁၅၁၀၆

“အမည်ေြပာင်း”“အမည်ေြပာင်း”
အဖ ဦးုိင်ဝင်း၏ သား ြပည်မိ၊ 

အ.ထ.က(၅)  Grade 4(A)  မှ 
ေမာင်ေကာင်းဆက်ုိင်အား “ေမာင် 
ေကာင်းထက်လင်း”ဟ ုေြပာင်းလ ဲ
ေခ ပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေမှာ်ဘီမိ၊ ဘိုးေဒါနကုန်း ေကျးရာ 

အုပ်စု၊ သရက်ညိပင်၊ အ.မ.ကေကျာင်း 
Grade-4 တွင်   ပညာသင်ကားေန 
ေသာ(အဖ) ဦးေကျာ်ေဝ၏သား ေမာင်ည ီ
မင်းခန်အား ယေနမှစ၍ ေမာင်လွင်မင်း 
သစ်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေမာင်လွင်မင်းသစ်ေမာင်လွင်မင်းသစ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၈၅)၊ 

အိမ်အမှတ်(၅၆)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ေဒ နီနီေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၀၁၀၃] 
အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ (အလျား ၆၀'x အနံ ၄၀' ) ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ 
တစ်ထပ်တုိက်အပါအဝင် သီးပင်စားပင်၊ ေြမေပ /ေြမေအာက်၊ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသ ူေဒ နီနီေအး [၁၂/အစန(ိုင)်၀၇၀၁၀၃]ထံမှ က ု်ပ်ကအပီးအပုိငလ် ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖုိးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှ(၇)ရက် 
အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

(၇)ရက်ေြမာက်သည့်တိုင ်  ကန်ကွက်သူမရှိပါက  ထိုအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သီတာေအးေဒ ခင်သီတာေအး
[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၆၅၈၂][၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၆၅၈၂]

Ph: 01- 8394284၊ 09-443102872Ph: 01- 8394284၊ 09-443102872
အမှတ်(၁၀၄)၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း၊အမှတ်(၁၀၄)၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း၊

သိမ်ြဖရထားရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။သိမ်ြဖရထားရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ
က ်ုပ်၏အမ သည်က   ေဒ မိုးမိုးလ  င် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၅၂၈၁] ှင့် 

ေဒ ေငရွည်မိုး(ခ)ေဒ ခင်ပူါထွန်း [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၃၂၁၁၃]တို ဂရန်အမည်ေပါက် 

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၅၀၇(ခ)၊ 

ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၂၈)ဟုေခ တွင်ေသာ 

(၂၀x၆၀)ေပ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုအမည်ေပါက်များထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် တန်ဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက ်

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေနမျိးဝင်း M.A (Business Law) ဦးေကျာ်မိုးလွင် (LL.B) ဦးေနမျိးဝင်း M.A (Business Law) ဦးေကျာ်မိုးလွင ်(LL.B)

 LL.B, DIR, DBL, DIL, DML, IFCC. အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၅၄) LL.B, DIR, DBL, DIL, DML, IFCC. အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၅၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၈၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၈၅)

အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ (၇)လ ာ၊ U Min Sein Lawfirm၊ Pansodan Office Tower၊ အမှတ်-၁၈၉/၁၉၅၊ (၇)လ ာ၊ U Min Sein Lawfirm၊ Pansodan Office Tower၊ 

ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၆၅၉ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၆၅၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၄)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ် (၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၂၅) ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (၂၅'x၅၀')ရှိ       
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားရိှေသာ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 
ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၅၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်(၁)ခန်းတည်း (၆ထပ်)တိက်ု အေဆာက်အဦ၏ 
ပထမထပ် (၂လ ာ) ေရ၊ မီး အစုပံါဝင်သည့ ်တိက်ုခန်း(၁)ခန်း၊ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ် 
ပတ်သက်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဟန်နထွီန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၂၁၅၇]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ၊ ေရာင်းချမ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုသည့် 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မ  
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ နမ့်ြဖြပာြမင့် ေဒ ခိုင်ဇာလွင် ေဒ နမ့်ြဖြပာြမင့ ် ေဒ ခိုင်ဇာလွင်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၀၈)

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၄၆၆၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၄၄၆၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁၁+၁၄၁၂)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၈၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်(၂)ကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကန်ိးှင့် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးအန်ုးကိင် [၁၂/မဂဒ (ိင်ု)၀၂၉၃၇၀] (ISN-၂၄၉၇၄၈) ှင့ ်ဦးလှသန်ိး [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၆၁၅၈၈]
(ISN-၀၅၃၆၁၆) အမည်များြဖင့ ်တစ်ဦးချင်းအမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်များထမှံ ေဒ ေထွးေထွး 
[၁၃/လရန(ိုင်)၀၉၄၃၅၅]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”် များြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲ 
ေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကား 
ကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာတန်ဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်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

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၆)လမ်း(အထက်လမ်း)၊ 

ေြမညီထပ်၊ အမှတ်-၁၃၇ တွင်တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ "SJ VITA MYANMAR "SJ VITA MYANMAR 
COMPANY LIMITED"COMPANY LIMITED"ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်109254347 109254347 သည် ေအာက်အမည်ပါ 
လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအား မမိတိစ်ဦးတည်း ြပလုပ်သံုးစဲွရန်အတွက် ရန်ကန်ုမိစာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်(၄/၃၈၃၁)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄/၃၈၃၁)မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၄/၃၈၃၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ  "MINGALARPAR" "MINGALARPAR" စာတန်းပါ  လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်သည ်

"SJ VITA MYANMAR COMPANY LIMITED" မှ  ေငွလဲလှယ်ေသာ  လုပ်ငန်းများှင့ ်
အေထေွထဝွန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းအတွက် မမိတိိုကမု ဏ၏ီ တစ်ဦးတည်းကိယ်ုပိင်ုစတ်ိကူး 
တထွီင်eာဏ်ြဖင့ ်ြပလပ်ုထားေသာ အမည်အမှတ်အသားြဖစ်ပီး အဆိပုါ အမှတ်တဆံပ်ိ 
အမည်အမှတ်အသားြဖင့် မိမိေငွလဲလှယ်ေသာ လုပ်ငန်းှင့် အြခားဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 
ကိစ အဝဝအား အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ အေရာင်အမျိးမျိး၊ ဒီဇိုင်းအမျိးမျိး ြပလုပ်၍ 
ONLINE SYSTEM မှြဖစ်ေစ၊ ုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ရန်ြဖစ်ေစ၊ အသားတံဆိပ်တုံးြပလုပ်၍ 
ြဖစ်ေစ၊ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ "SJ  VITA  MYANMAR COMPANY LIMITED"မှ တစ်ဦးတည်းအသံုးြပရန် 
အတွက် တီထွင်ထားေသာ"MINGALARPAR""MINGALARPAR" အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတပုသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသား 
ပုစံတံြူပလပ်ုြခင်း၊ ONLINE SYSTEM    ေပ တွင် ပုစံတံေူကာ်ြငာြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလုပ်၊ မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မှီြငမ်း 
တပုသုံးစဲွမည်ဆိပုါက ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီ
တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၁၈)
အမှတ်(၅၃၇/ခ)၊ ဥယျာ်လမ်း၊  (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၅၃၇/ခ)၊ ဥယျာ်လမ်း၊  (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-783067730ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-783067730



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၃/က၁/၃၂ ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၉)ဧကရိှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ဟေုခ တွင်ပီး  ရန်ကန်ုမိ၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေတဇ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ် Steel Structure  ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်သန်းဝင်း [၉/မရတ(ိင်ု)၁၀၉၄၄၇]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ အား မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့်အိမ် 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသက်ိုင်ဦးဦးသက်ိုင်ဦး

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

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

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

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

ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်28 E1)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၈၀ ေအ/၃၄)၊ ေြမအမျိးအစား-ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရှိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
က န်းေတာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စတိ သခုလမ်း၊ အမှတ်(၈)ဟေုခ တွင်သည့ ်(၆)ထပ်တိက်ု၏ 
(၃-လ ာ)၊ ဒုတိယထပ်(Hall)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၅ေပx အနံ ၅၀ေပ)ရိှ တုိက်ခန်း 
ှင့်ယင်းတုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလံုးတုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် 
ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စန်းစန်းေဌး[၁၂/
စခန(ိုင်)၀၀၂၁၃၉](ဘ) ဦးထွန်းေရ ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းဆု [၅/မရန(ိုင်) 
၀၃၁၀၈၀]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းဆုထံ 
တိက်ုိက်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်ထံသုိ လည်းေကာင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ ထိရုက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသိန်းဆု   ေဒ ဇာနည်ေအာင်ဦးသိန်းဆု   ေဒ ဇာနည်ေအာင်
[၅/မရန(ိုင်)၀၃၁၀၈၀]         LL.B, DBL, DIL, DML[၅/မရန(ိုင်)၀၃၁၀၈၀]         LL.B, DBL, DIL, DML
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၁၈/၁၅-၆-၂၀၁၇)
  ၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။  ၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။
  Ph: 09-5030919, 09-78041106  Ph: 09-5030919, 09-78041106

ေလလံေခ ယူြခင်းေလလံေခ ယူြခင်း
ASIA GENERAL TRANSFORMER CO., LTD ှင့် မိတ်ဖက်ကုမ ဏီများရိှ အသံုးမလုိ 

ပိလု ံလျက်ရိှေသာ ေအာက်ပါပစ ည်းအေဟာင်းများကိ ုေလလေံရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည-်

(ေမာ်ေတာ်ကားများ၊ ေမာ်ေတာ်ကား ကိုယ်ထည်ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ 

သအံေဟာင်းများ၊ မီးစက်၊ စက်ပစ ည်းများ၊ ဝါယာကိးအေဟာင်းများ၊ Metering Panel 

Enclosure များ၊ Automatic Voltage Regulator များ၊ လ ပ်စစ်ပစ ည်းများ၊ Panel 

Accessories၊ ုံးသုံးပရိေဘာဂပစ ည်းများ၊ ုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ၊ ေမာ်တာများ၊ 

ေရစုပ်စက်များ၊ ဘက်ထရီများ၊ ေရချိးခန်းသုံး ပစ ည်းများ၊ Forklift စက်)

ေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ေနရက ် - ေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ

  ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီထိ

ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် -  ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန (၁၆:၀၀) နာရီထိ

ေလလံေကာ်ြငာမည့်ရက ် - ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ညေန (၁၆:၀၀) နာရီ

ေလ ာက်လ ာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ - (၁) Peace Myanmar Electric CO., LTD (HO)

  အမှတ်-၁၃၇/၁၃၉၊ ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုားလမ်း၊

  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၁-၈၂၀၂၁၁၇၊ ၀၉-၄၃၁၄၄၉၈၆

  (၂) Peace Myanmar Electric CO., LTD (SVC)

  အမှတ်(၁၇၁)၊ ြမန ာလမ်း၊ 

  သာေကတစက်မ ဇုန်၊ သာေကတမိနယ်၊  

  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၈၉၈၄

  (၃) Asia General Transformer CO., LTD.

  အမှတ် (၁ မှ ၄၊ ၃၁ မှ ၃၅)ေရ သလွံင်စက်မ ဇန်ု၊ 

  လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း- ၀၉-၇၃၀၂၀၄၅၂၊ ၀၉-၇၃၀၂၀၄၅၃၊

  ၀၉-၄၂၁၀၂၆၅၂၂

  (၄) Kaung Thu Kha CO., LTD

  အမှတ်-၁၇၈၊ မက ရာမင်းသားကီး ေမာင်ပျိး 

  လမ်းှင့် တွင်းသင်းတိုက်ဝန ်ဦးထွန်းညိ 

  လမ်းေထာင့်၊ လ  င်သာယာဇုန်(၂)၊ 

  လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၁၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ Shwe Zabu River View Complex အိမ်ရာ၊ 

တုိက်အမှတ်(D)၊ အခန်းအမှတ်(၆၀၂)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၂၀၀-စတုရန်းေပ) အကျယ်ရိှ 
(၆)လ ာအခန်းှင့် ၎င်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု
တရားဝင်လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေဝမာမာထွန်း [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၀၅၉၈] ထံမှ 
ပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာချက်ပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ပီးြပတ်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းဖိးသိန်းဦးဝင်းဖိးသိန်း

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၁၂၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၁၂၇)
ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၄၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၄၉

တိုက် (၄/၆)၊ အခန်း(၁၂)၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၄)၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက် (၄/၆)၊ အခန်း(၁၂)၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၄)၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မခွဲေဝရေသးေသာ အေမွပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း မခွဲေဝရေသးေသာ အေမွပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
10120 W Flamingo Rd. Ste 42014, Las Vegas, Nevada ေန ဦးေနဝင်းေအာင်၊  

US Naturalization No. 34120379 ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

မဘိများြဖစ်ကသည့ ်ဦးွန်သန်းှင့ ်ေဒ သန်ိးရတီိုတွင် သားသမီး(၆)ဦးေမွးဖွား 

ခဲရ့ာ ၎င်းတိုမှာ ဦးခင်ေမာင်ွန် ၊ ေဒ ြမင့သ်န်းေဌး၊ ေဒ ြမင့သ်န်းေအး၊ ေဒ ေမ းေမ းသန်း၊ 

ေဒ ေထွးေထွးသန်းှင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည် ဦးေနဝင်းေအာင်တိုြဖစ်ကပါသည်။

ဖခင် ဦးွန်သန်းမှာ (၃-၇-၁၉၉၅)ရက်ကလည်းေကာင်း၊ မိခင် ေဒ သိန်းရီ 

မှာ (၅-၄-၂၀၂၂)ရက်ကလည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကပါသည်။ မခိင်ကွယ်လွန်သည့အ်ခါ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများ ကျန်ရှိပါသည်-

၁။  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိကီးမိနယ်၊ ေရထွက်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ် 

(၅၀၁/ေရထွက်အေရှ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၁/၂)(၃.၇၀)ဧက၊ (၇၁/၃)(၃.၂၂)ဧက၊ (၇၃) 

(၉.၇၈)ဧက၊ (၇၄)(၂.၀၂)ဧက၊ စုစုေပါင်း (၁၈.၇၂)ဧက ယာေြမအမျိးအစားေြမ။

၂။  ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄-ဂျ)ီ၊ ပထမတန်းစားေြမ၊

ေြမကွက်အမှတ်(၅)၊ ဧရိယာ(အလျား ၈၉'၆"
၁၀၃'

x ၄၉'၆"
၅၀'၆''

အနံ)ေပခန်ရှိ အမှတ်-၂၁၄၊ 

စက်ုံလမ်းဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ။

၃။  အမှတ်(၂၁၄)ရိှ (၆)ခန်းတဲွ၊ (၈)ထပ်တိက်ု(အခန်း ၄၈ခန်း)အနက် မခိင်အေမကွျန် 

အမှတ်(၂၁၄/A)၊ ပထမထပ်ှင့် (၂၁၄/B)(၈-လ ာ၊ ဘယ်ဘက်ြခမ်း၊ စက်ံုလမ်းှင့် ၁၃၃ 

လမ်းေထာင့်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၄။  အမှတ်(၃၁၄)၊ (၃ လ ာ)၊ ဘယ်ဘက်ြခမ်း၊ ဗညားဒလလမ်း(သီတာလမ်းမှတ်တုိင် 

ေရှ)၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၅။  အမှတ်(၉၉၇)၊ ေရ ယင်းမာ(၅)လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ 

ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမှင့် ၎င်းေြမေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  တိုက်ခံပျ်ေထာင် 

(၂)ထပ်အိမ်ေဟာင်းတစ်လုံး။

၆။  အမှတ်(၈)၊ ေအာင်ဘာေလလမ်း၊ (၇ လ ာ)၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။

ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းအရပ်ရပ်မှာ မခွဲေဝရေသးေသာ အေမွပစ ည်းများြဖစ်သြဖင့ ်

အေမွစား၊ အေမွခံများြဖစ်ကသည့် က ်ုပ်၏အမ သည် ဦးေနဝင်းေအာင်အပါအဝင် 

ကျန်သားသမီးများထ ံသက်ေရာက်ပါသည်။ အေမဆွိင်ုတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ သေဘာ 

ဆ တစ်ခုတည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

လှဒါန်းြခင်း စသည်တို ြပလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ယင်းကဲ့သိုေဆာင်ရက်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း  အေမွဆိုင်များှင့ ်  အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

                ဦးသန်းေအာင်                                          ေဒ သန်းြမင့်ကည်                ဦးသန်းေအာင်                                          ေဒ သန်းြမင့်ကည်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၁၆၄)၊ ိုတပီဗ လစ်   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၁၆၄)၊ ိုတပီဗ လစ်   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၆၁)

အမှတ်-၅၆၃၊ အခန်း(၁၀၄/၄)၊ ပထမထပ်၊ MAC Tower ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်-၅၆၃၊ အခန်း(၁၀၄/၄)၊ ပထမထပ်၊ MAC Tower ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ပုသိမ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ပုသိမ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၁၈၀၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၁၈၀

Royal Motor Co.,Ltd   ှင့်  ေဒ ခင်သ ာဦးRoyal Motor Co.,Ltd   ှင့်  ေဒ ခင်သ ာဦး
(၎င်းမှ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ(၎င်းမ ှတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ
ဦးစန်းဝင်းေအာင်၊ Credit Manager)ဦးစန်းဝင်းေအာင်၊ Credit Manager)
(တရားလို)     (တရားပိင်)(တရားလို)     (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (အထက်ဘေလာက်)၊ (ေြမညီထပ်)၊ 
(၃၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၅)ေန (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) ေဒ ခင်သ ာဦး(ဘ)ဦးခင်ေမာင်ြမင့် 
သိေစရမည်။

 သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုRoyal Motor Co.,Ltd(၎င်းမှ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခရံသ ူ
ဦးစန်းဝင်းေအာင်၊ Credit Manager)က တရားလိုှင့် တရားပိင်တိုချပ်ဆိုထားသည့ ်
(၃၀-၁၀-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ကတိပဋိညာ်အရ ေငွကျပ် ၁၄၁၁၅၆၉၆/-(ကျပ်တစ်ရာ့ 
ေလးဆယ့်တစ်သိန်းတစ်ေသာင်းငါးေထာင်ေြခာက်ရာကိုးဆယ့်ေြခာက်ကျပ်တိတိ)  
တရားပိင်ထံမှ ရလုိမ ရလုိေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 
၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်  စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု   ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ
သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်အရေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့် 
စပ်ဆုိင်သည့် အချက်များကုိ  ေချပေြပာဆုိုိင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက် (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၃ ရက်) မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀)နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားစွဲချက်ကိ ုထုေချ ရှင်းလင်းရန ်
ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆိုခဲ့သည့်ရက်တွင ်
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သုိမဟုတ် သင်၏ကုိယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                         (ေအာင်ဘုန်းဝင်း)                                                                         (ေအာင်ဘုန်းဝင်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)

                                                                        ပုသိမ်ခိုင်တရားုံး                                                                        ပုသိမ်ခိုင်တရားုံး

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

ပုသိမ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ပုသိမ်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၃၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၃

Royal Motor Co.,Ltd  ှင့်  ဦးခင်ေမာင်ြမင့်
(၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်
ဦးစန်းဝင်းေအာင်၊ Credit Manager)
(တရားလို)     (တရားပိင်)(တရားလို)     (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဇယျသီရိ(၂)လမ်း၊ အမှတ် 
(၂၀၉/ခ)(၂၁၀/က)ေန ဦးခင်ေမာင်ြမင့(်ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို Royal Motor Co.,Ltd(၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးစန်းဝင်းေအာင်၊ Credit Manager)က [တရားလုိှင့် တရားပိင်တုိ ချပ်ဆုိထားသည့် 
(၂၃-၁၀-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ ကတိပဋိညာ်အရ ေငွကျပ်(၉၉၇၀၀၀ဝိ/-) (ကျပ်ကုိးဆယ်ကုိးသိန်း 
ခုနစ်ေသာင်းတိတိ)ကိ ုတရားပိင်ထံမှ ရလုိမ ]ှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ 
သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ 
၂၈ရက ်(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၁ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မ ီ(၁၀)နာရီတွင ်အထက် 
အမည်ပါသူ တရားလို အဆုိလ ာကို ထုေချ ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းြပင် အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက် 
ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 
စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည် 
တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက် 
တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်ကထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈)ရက်တွင် ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                            (ချစ်စုဝင်း)                                                                            (ချစ်စုဝင်း)
တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

                                                                     ပုသိမ်မိနယ်တရားုံး                                                                     ပုသိမ်မိနယ်တရားုံး



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

(777) အေရှဒဂုံ  အိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး(777) အေရှဒဂု ံ အိမ် 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၆၈/၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၅)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးဝိုင်း 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစားေြမကွက်၏ အကျယ်အဝန်း(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ 
ပါမစ်(မူရင်းတစ်ြခမ်း+ မိတ တစ်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ ေြမေပ  
ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ဥပေဒအရ လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ုထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဦးဝင်းေအာင် [၇/သနပ(ိင်ု)၀၃၇၆၅၉]
မှ ဝန်ခသံြဖင့ ်ဦးဝင်းေအာင်ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေငကွိ ုေပးေချပီး 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲသဲမာေဒ သဲသဲမာ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၆၀/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၆၀/၂၀၁၇)
LL.B., D.B.L, D.I.L, WIPOLL.B., D.B.L, D.I.L, WIPO

အမှတ်-၈၃၇၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်-၈၃၇၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉- ၇၉၉၆၈၁၂၁၇၊ ၀၉- ၆၉၂၉၁၉၉၂၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉- ၇၉၉၆၈၁၂၁၇၊ ၀၉- ၆၉၂၉၁၉၉၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၁)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်-)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၆)၊ ဧရိယာ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ 
(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ အကွက်ချ ပါမစ်ေြမကွက်၏ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ ဧရိယာ 
(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရိှ ပါမစ်ေြမကွက်အစိတ်အပုိင်းှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ  အမှတ်(၁၅၆)၊  ရန်ကင်းလမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် ယင်းေနအိမ်၌ စွဲကပ် 
တည်ရိှသည့် အိမ်သံုးမီတာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင် 
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှသ ူဦးတင်စုိး (အဖ) ဦးက က် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၂၁၀၇၄]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တို၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ကန်ကွက်ရန်ရှိသ ူမည်သူမဆို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ ြပသ၍ 
က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်သည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင် ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  
အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးဟန် B.A (Law), LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.Lဦးေအးဟန် B.A (Law), LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈)
တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၃၂၉၃ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၃၂၉၃

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ဈ/၃၄၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ဈ/၃၄၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁၉/ခ)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၁၀၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၁၉/ခ)၊ 
အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးြမင့်ေဆွအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ထွက်ရှိ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးြမင့်ေဆွအမည်ေပါက ်ေြမချပါမစ် ထွက်ရှိ 

ထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းထားေသာ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ပါမစ်အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင် ဦးြမင့ေ်ဆထွမှံ 

အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးစန်းေအး [၁၂/ကခက(ုိင်)၀၆၀၄၅၂]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ဦးလ  င်ဦး [၈/မမန(ိုင်)၁၆၂၄၈၇]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆိ ုယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေြမပိုင ်
ဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလ  င်ဦး ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)ဦးလ  င်ဦး ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)
[၈/မမန(ိုင်)၁၆၂၄၈၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)[၈/မမန(ိုင်)၁၆၂၄၈၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
တိုက်(၁)၊ အခန်း(၃)၊ စက်မ လမ်းမကီး၊ အမှတ်-၁၉၂၊  ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊တိုက်(၁)၊ အခန်း(၃)၊ စက်မ လမ်းမကီး၊ အမှတ်-၁၉၂၊  ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊
အိုးအိမ်အိမ်ရာ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အိုးအိမ်အိမ်ရာ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၅၊ ဇီဇဝါဥယျာ်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်း 

အမှတ်-၁၀၂(ပထမထပ်)၊ ဧရယိာ(၁၁၅၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ မိရာှင့ ်

အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒါက်တာမ အမည်ြဖင့် တည်ရှိပီး၊ ဦးသန်ဇင်+၂ တိုမှ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်

တရားုံး၏ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၀၃၈/၂၀၁၁ ှင့်  တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၇၀/၂၀၂၂ အမိန်များှင့် (၅-၂-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ 

“အေမပွစ ည်းညိ  င်းခဲွေဝြခင်းကတစိာချပ်” များအရ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလာကာ ၎င်းတိုထမှံ ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး 

တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ လွင်လွင်ေအာင်(ခ)လဲမွ့န်ဝင့ေ်ဇာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၁၅၁၀၆၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဟန်သီစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)ေဒ ဟန်သီစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၆၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ မ ေလးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၁)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ 
အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ကီးအနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရ 
ေသးသည့် (၂၀'x၆၀') ေြမကွက်အား လမ်းမဘက်မှ မျက်ှာမူကည့်လ င် (ဘယ် 
ဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီ ံ
ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ တင်တင်ြဖ (BA-၀၀၀၀၀၃)အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရိှ၍ ၎င်း၏တရားဝင်အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သ ူေဒ အယ်နဝီင်းြမင့ထ်မှံ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခင့်ွရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးအ့ံဖွယ်ထွန်း[၁၂/တကန(ုိင်)၁၇၆၂၁၉]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ ေဒ ကည်ကည်သန်း[၈/သရန(ိင်ု)၀၀၃၇၂၀]က ဝယ်ယ ူ
ရန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ 
သို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်ေထွး(LL.B,D.B.L)ေဒ ကည်ကည်ေထွး(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၀)
အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆/ခ)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ (၆/၉)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ 

ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၂၁)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')အနက်မှ မခွဲ 
မစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၀'x၆၀')ရှိ ဦးြမဝင်း အမည်ေပါက ်ှစ(်၆၀)
ဂရန်မူရင်းြခမ်းေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ 
ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ဥမ ာ [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၃၈၂၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းမင်းသန် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၆၇၁၉]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသေပးေချ၍ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်ေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ြဖစ်ေစ၊  က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယုယုွယ်(LL.B,D.B.L) ေဒ သင်းယုမွန်(LL.B)ေဒ ယုယုွယ်(LL.B,D.B.L) ေဒ သင်းယုမွန်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၅၅၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၅၇)

အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
Heritage   Distribution   Group  Co., Ltd   အမည်ြဖင့ ်R.O 

No.100165642951 ပါရှိေသာ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမ ှထုတ်ေပးထား  
သည့ ်R.O မရူင်း(၁)ေစာင် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

Ph: 09- 424816545Ph: 09- 424816545

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် “ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာြခင်း”အသိေပးေကညာြခင်း”

 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇+၃၂ 
ကဘံဲ)့၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉)၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၆-ဧက) အကျယ်ရိှ ဦးတင့်ေအာင် ဦးတင့်ေအာင် 
[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၆၉၁][၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၆၉၁]ှင့် ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၆၈၀]ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၆၈၀]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်
ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်အမှတ်(၅၉)၊ ေခမာသ ီ(၃)လမ်း၊ သရီရိတနာရပ်ိသာ 
ဟေုခ တွင်သည့ ်ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုးံကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူများြဖစ်သည့် ဦးတင့်ေအာင် [၁၂/လမတ ဦးတင့်ေအာင် [၁၂/လမတ 
(ိင်ု)၀၂၀၆၉၁](ုိင်)၀၂၀၆၉၁]ှင့် ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၀၆၈၀]ေဒ ရင်ရင်ြမ [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၀၆၈၀]တုိထံမှ က ု်ပ် 
တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်သည့်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၇-ရက်)အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် 
စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်တကွ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍  သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့်ေနရက်သို  ေရာက်ရိှ 
သည့်တိုင်  ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စုံတစ်ဦးမ မရှိပါက  အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B)  ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး (LL.B) 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)

 ေဒ ဝင်းပပ(LL.B) ေဒ ခင်မျိးကည်(LL.B) ေဒ ဝင်းပပ(LL.B) ေဒ ခင်မျိးကည(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၆၆၆၀)  (စ်-၁၇၉၇၁) (စ်-၁၆၆၆၀)  (စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Phone: 09- 5184231, 09- 8614512, 09- 49208402Phone: 09- 5184231, 09- 8614512, 09- 49208402

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-ရန်ကန်ုသစ်၊ ေြမကွက်အမှတ် ၄၄-ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇-က)၊ ေအာင်ေဇယျ(၈)

လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဦးေအာင်စိန ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၄၉၃၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေအာင်စန်ိ(ဖခင်)သည် (၁၆-၆-၂၀၁၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊  ေဒ ြမကည်(မခိင်)သည် (၁၇-၈-၁၉၉၄)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးညညီေီအာင် 
(ညီ/အစ်ကို)သည် လူပျိကီးြဖစ်သြဖင့ ်(၂၄-၇-၂၀၁၈)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စွာ(ညီ/အစ်ကို)သည် လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်(၁၃-၆-
၂၀၁၄)ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်(၁) ဦးသန်ိးေဇာ် [၁၂/သဃက(ိင်ု) ၀၈၄၉၃၈] (၂) ေဒ ဥမ ာစန်ိ [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၈၄၉၃၉]၊ 
(၃) ေဒ လှလှြမတ် [၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၈၇၅၇၂]၊ (၄) ေဒ တင်တင်မိုး [၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၈၄၉၄၁]၊ (၅) ဦးသန်းထိုက်ေအာင ်[၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၀၄၈၁၁]၊  (၆) ေဒ ေဇဇာဇာဇူး [၁၂/သဃက(ိုင်) ၁၅၄၀၄၀]တိုက တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့ ်သား/သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ၎င်းတို 
ေမာင်ှမ(၆)ဦးမှလဲွ၍ အြခားေသာ အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မှမရိှပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၃/၇၇/၁-၃-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်းများ၊ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းဂရန်မူရင်းတိုပူးတွဲ၍ ၎င်းတို(၆)ဦးထံမှ GP ရသူ ဦးစန်းလ  င် [၉/ညဥန(ိုင်) ၀၄၀၉၇၁]က ပါဝါေပးသူများ ယေနထိတိုင ်
သက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့် ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်းမရိှေသးေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်(၃/၅၆၆/၇-၃-၂၀၂၂)တုိှင့် GP အမှတ်(၃၁၂၃/၂၄-၂-၂၀၂၂)၊ 
(၅၂၂၉/၂၈-၃-၂၀၁၃)တိုတင်ြပ၍  အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  
ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မ  မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၀၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ 
ဦးမူဆာေလး အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၁၊ အကျယ်အဝန်း 
(၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ကည်သန်း အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမှင့်ယင်းေြမကွက ်
များေပ ရိှ အေဆာက်အဦများအပါအဝင် ယင်းတို၌ တပ်ဆင်အသုံးြပလျက်ရိှသည့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်ပိုင်ဆိုင ်
အကျိးခစံားမ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းသန်းေအး ေဒ သန်းသန်းေအး 
[၁၂/မရက(ုိင်)၁၂၇၅၇၅][၁၂/မရက(ုိင်)၁၂၇၅၇၅]ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သီတာေဆွ [၁၂/အစန ေဒ သီတာေဆွ [၁၂/အစန 
(ိုင်)၀၁၁၀၆၀](ိုင်)၀၁၁၀၆၀]က   အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်   တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးထက်ကို (LL.B) ဦးထက်ဦးလွင် (LL.B) ဦးထက်ကိ ု(LL.B) ဦးထက်ဦးလွင ်(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၆၂၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၆၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၆၂၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၆၆)
 ဖုန်း ၀၉-၇၈၅၅၈၄၃၀၇ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၀၈ ဖုန်း ၀၉-၇၈၅၅၈၄၃၀၇ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၀၈
အမှတ်-၉၉၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၉၉၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၂၁၈အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၂၁၈
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၇၄
ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကိုကီး၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးကိုကိုကီး၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းများှင့ ်စပ်လျ်းသည့်အမ 

ေဒ သန်းသန်းလွင်             ----------              ေလ ာက်ထားသူ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် မိ၊ (ပ)စံြပရပ်ကွက်၊ 

ဩဘာလမ်း၊ အမှတ်-၂၅ တွင် ေနထိင်ုခဲေ့သာ ကွယ်လွန်သ ူဦးကိကုိုကီး၏ကျန်ရစ်ေသာ 
ပစ ည်းအေပ ၌ အေမထွန်ိးလက်မှတ်ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်ေသာ 
ေဒ သန်းသန်းလွင်က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားချက်ရှိသြဖင့ ်
ဤအမ ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၂၅)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆုတ် ၁၃ ရက်ေန)တွင် 
ဆုိင်ဆုိကားနာရန် ချန်ိးဆုိထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထုိကွယ်လွန်သူ ဦးကုိကုိကီး၏ 
ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည် အဆိရိှုသတူိုအား အဆိပုါအမ  
တွင် ၎င်းတို (လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟ ုထင်ြမင်လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ 
ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ  ၂၅ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု ၁၃ ရက်ေန )တွင် မိမိတုိကုိယ်တုိင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက် 
ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် အေမွထိန်းလက်မှတ်စာ မထုတ်ေပးမီ မှတ်တမ်းများကို  ကည့် ရန် 
အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၁၈ ှင့အ်ည ီဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ 
ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ေဒ သန်းသန်းလွင်၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင် 
ရက်ပီးလ င် အမ အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇူလိုင်လ (၈)ရက်ေန၌  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအးေအးသိန်း) (ေအးေအးသိန်း)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၂) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၂)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၆/ေက)၊ ကေမ ာဇလမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ်(၁၁၁-အက်ဖ်/ ၄-၂-ဘ)ီ၊ ေြမဧရယိာ 
(၀.၁၂၃)ဧက၊ ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ေပ ဘီ [၁၂/ကတတ(ိုင်) 
၀၁၆၉၇၇] အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ယခုေရာင်းချသူမှ ဦးသိန်းေဇာ် [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၂၅ 
၇၀၂] မှ အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း တရားဝင် 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အဆုိြပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
များက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံ 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင် ေဒ ှင်းေဝေအာင် 

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)  (စ်-၉၉၁၇)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)  (စ်-၉၉၁၇)
LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (WIPO-Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (WIPO-Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၅၈၃၇

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ေမှာ်ဘီမိ၊ ဘိုးေဒါနကုန်းအုပ်စု၊ 

သရက်ညိပင် အ.မ.က ေကျာင်း Grade-4 
တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ (ဘ) ဦးေကျာ် 
ေသာ်တာ၏သား ေမာင်သိန်းေရ ဝင်းအား 
ယေနမှစ၍ “ေမာင်လင်းသစ်ဟိန်း” ဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေမာင်လင်းသစ်ဟိန်းေမာင်လင်းသစ်ဟိန်း

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ေမှာ်ဘီမိ၊ လိပ တ် အ.မ.က မူလွန် 

Grade-5 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
(ဘ)ဦးသန်းေဌးဝင်း၏သမီး မပန်ဆုေဝ 
အား ယေနမှစ၍ မမုိးြမင့်န ာဟု ေြပာင်းလဲ 
ေခ ပါရန်။

မမိုးြမင့်န ာမမိုးြမင့်န ာ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
 ေမှာ်ဘီမိ၊ ဘိုးေဒါနကုန်းအုပ်စု၊ 

သရက်ညိပင် အ.မ.က ေကျာင်း Grade-4 
တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ (ဘ)  
ဦးေကျာ်စွာဝင်း၏သမီး မေမသရဖူအား 
ယေနမှစ၍  မယုြမတ်သူဟ ု ေြပာင်းလ ဲ
ေခ ပါရန်။

မယုြမတ်သူမယုြမတ်သူ

သက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများ ကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (ေသာင်ကီးေြမာက)်၊ ယုဇန 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁/က)၊ ဦးလှကည် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား၂၀ေပxအန ံ၆၀ေပ)၊ အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေြခရင်းြခမ်း ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ အရပ်စာချပ် 
အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသိန်းြမင့ ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၂၃၁၂] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ
ေဒ ခင်ဇင်မာ ပံး [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၁၅၅၆၇၄]မှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၁၀-၇-၂၀၂၂) ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သတ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၅)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  
တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)
ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၄၁၉၃၉၊ ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀၄၁၉၃၉၊ ၀၉-၇၇၃၅၆၂၀၈၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (ြမယမံုစမ်းရိပ်မိင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၀)၊ 
ဧရိယာ(၀.၂၁၃) ဧကရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ပါမစ်အမည်ေပါက်  ဦးေအာ်စကာ [၁၂/အစန 
(ိင်ု)၁၈၉၀၇၈]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တရားဝင် 
ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဘူေမာင် (LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)၊  ေဒ ေရ စင်ဝင်း (စ်-၁၆၇၀၅)ဦးဘူေမာင ်(LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)၊  ေဒ ေရ စင်ဝင်း (စ်-၁၆၇၀၅)
(အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉-၂၅၄၂၇၈၃၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉-၂၅၄၂၇၈၃၃၆

သမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၃၀၁)

တွင် ေနထိင်ုသ ူ(အဖ) ဦးေအးြမင့ှ်င့ ်(အမ)ိ ေဒ အံုးသန်းတုိ၏ သမီးြဖစ်သ ူ
မသင်းသင်းေအာင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၈၀၄၆]သည် မဘိများခွင့မ်လ တ်ိင်ု 
သည့်ကိစ ရပ်များ ကျးလွန်ခ့ဲသြဖင့် (၁၂-၇-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ 
စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းကျးလွန်ခဲ့သည့်ကိစ များကိုလည်း တာဝန် 
မယူပါ။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဖခင်- ဦးေအးြမင့်ဖခင်- ဦးေအးြမင့်
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၁၇၆၁၉][၁၂/မရက(ိုင်)၀၁၇၆၁၉]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ စခန်းကီးေကျးရာ၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်-၁၆/က၊ ဦးပုိင်အမှတ်- ၁၈/စ၊ ေြမအမျိးအစား- R3၊ ကွင်းအမည်- စခန်းကီး၊ 
ကွင်းအမှတ်-၉၉၀ A၊ ေြမအကျယ်အဝန်း - အလျား (၉၂၀)ေပ x အနံ (၃၀၀)ေပ၊ ဧရိယာ 
(၆.၁၀)ဧကဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးသည် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ လှည်းကူးမိနယ် လယ်ယာေြမ 
စီမံခန်ခဲွေရးှင့် ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ေြမစာရင်းပံုစံ-၁၀၅/၁၀၆ှင့် လယ်ယာေြမ လုပ်ပုိင် 
ခွင့်ြပမိန်လက်မှတ-် ပုံစံ (၇)ြဖင့် ေြမအမည်ေပါက ်- ဦးတင်ေအာင် [၁၂/လကန(ိုင်) 
၁၀၃၈၉၁]မှတ်သားတည်ရှိပီး၊ ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို
ကိ ုခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးတင်ေအာင်ကွယ်လွန်ပီးေနာက် ၎င်း၏ ဇနီးြဖစ်သူမှ အေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင် အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ကည်ကည်[၁၂/လကန(ိုင်) 
၁၃၃၈၂၁]မှ က ု်ပ်မတ်ိေဆထွသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် အဆိြုပကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် (၁၀-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသြဖင့် ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆုိ ဤသတင်းစာေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက် 
စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါ ေြမှင့်ပတ်သက်ေသာ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယသူ ူေဒ ခင်စ ာေအာင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၁၁၂၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ ေဒ ခင်စ ာေအာင် [၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၁၁၂၉]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
၁။ ေဒ နန်မိုင်    ၂။ ေဒ ြပည့်ြပည့်လ  င်ထွန်း၁။ ေဒ နန်မိုင်    ၂။ ေဒ ြပည့်ြပည့်လ  င်ထွန်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၃၈)
(LL.B, D.M.L) D.L (101) IP LAW,  LL.B, D.B.L, D.IP.L, D.M.L.(LL.B, D.M.L) D.L (101) IP LAW,  LL.B, D.B.L, D.IP.L, D.M.L.
(WIPO, SWITZERLAND)   D.C.W.E, DL-101 (WIPO Switzerland)(WIPO, SWITZERLAND)   D.C.W.E, DL-101 (WIPO Switzerland)

“ရာမည” Legal Services “ရာမည” Legal Services 
(ဥပေဒေရးရာ အတိုင်ပင်ခံှင့်အကံေပးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)(ဥပေဒေရးရာ အတိုင်ပင်ခံှင့်အကံေပးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)

တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ 
(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ံုးဖုန်း-09-260087755, 09-421123477, E-mail: yarmanyalegalservices21@gmail.comံုးဖုန်း-09-260087755, 09-421123477, E-mail: yarmanyalegalservices21@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ(်၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ် 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား(၃၀)ေပx အနံ(၅၀)ေပအနက်မှ 
(ေြခရင်းြခမ်း) အလျား(၁၅)ေပx  အနံ(၅၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ေဒ ခင်ြမအုန်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၃၈၀၉၂]ှင့် ေဒ စိန်စိန်ြမင့် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၀၅၄၉၃]
အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ု မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ြမအန်ုးကွယ်လွန်ပီးေနာက် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ 
သမီးြဖစ်သမှူ ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒအရ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ
ဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ ခင်ဝါဝါဦး [၁၃/တကန(ိုင)်၀၄၄၄၅၃]မှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်အဆိုြပကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ် (၁၀-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤသတင်းစာေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆုိပါေြမှင့် 
ပတ်သက်ေသာ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူ ေဒ ချိမာလွင် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ ေဒ ချိမာလွင် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၂၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

၁။ ေဒ နန်မိုင်    ၂။ ေဒ ြပည့်ြပည့်လ  င်ထွန်း၁။ ေဒ နန်မိုင်    ၂။ ေဒ ြပည့်ြပည့်လ  င်ထွန်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၀၄၂)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၃၈)
(LL.B, D.M.L) D.L (101) IP LAW,  LL.B, D.B.L, D.IP.L, D.M.L.(LL.B, D.M.L) D.L (101) IP LAW,  LL.B, D.B.L, D.IP.L, D.M.L.
(WIPO, SWITZERLAND)   D.C.W.E, DL-101 (WIPO Switzerland)(WIPO, SWITZERLAND)   D.C.W.E, DL-101 (WIPO Switzerland)

“ရာမည” Legal Services “ရာမည” Legal Services 
(ဥပေဒေရးရာ အတိုင်ပင်ခံှင့်အကံေပးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)(ဥပေဒေရးရာ အတိုင်ပင်ခံှင့်အကံေပးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း)

တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ တိုက်အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ 
(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ံုးဖုန်း-09-260087755, 09-421123477, E-mail: yarmanyalegalservices21@gmail.comံုးဖုန်း-09-260087755, 09-421123477, E-mail: yarmanyalegalservices21@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲခိုင်၊ ငပလီမိ၊ ြမြပင်ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမည်ှင့်အမှတ်

(ြမြပင်ေကးတုိင်ြပင်ကွင်း/၁၄၇)ရှိ ြမြပင်ရပ်ကွက်သစ် (၆)၊ ေဒသဖွံဖိးေရးှင့်အိမ်ရာ
ေြမကွက်များမ ှြမေအးသာယာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၈)၊ ဧရိယာစတုရန်းေပ 
(၅၀x၅၅)ရှိ ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင ်
လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး အေမွစားအေမွခံမှအစ အမ အခင်းအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်း၊ တရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိပါေကာင်း တာဝန်ယူ ဝန်ခံကတိြပသူ 
ဦးေအးြမ[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၈၁၅၆၀]ထံမှ ဦးေအာင်ြမင့်ဦး [၁၂/တကန(ိုင်)၁၄၂၆၃၉]
က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆုိပါေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ 
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ြမင့်ဦး                    ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML)ဦးေအာင်ြမင့်ဦး                    ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML)
[၁၂/တကန(ိုင်)၁၄၂၆၃၉]     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈)[၁၂/တကန(ိုင်)၁၄၂၆၃၉]     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈)
                                          အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊                                          အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊
  ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈

(၈-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင်ပါရှိေသာ (၈-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင်ပါရှိေသာ 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ 

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

သတိေပးတားြမစ်ေကာင်းေကာ်ြငာ အေကာင်းအရာပါ သတိေပးတားြမစ်ေကာင်းေကာ်ြငာ အေကာင်းအရာပါ 

ေဒ ညိညိသန်းဘအို၏ ေကာ်ြငာချက်အေပ  ေဒ ညိညိသန်းဘအို၏ ေကာ်ြငာချက်အေပ  
ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ (၃၅)လမ်း၊ အမှတ်- 
၂၄၄ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည[်၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၃၃၀] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်သည ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီး 
ရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၅(စ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၇ ေအ၊ 
၇၀ေအ ေြမကွက်ှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ အေရှေဈးလမ်း၊ 
အမှတ်၂၀ ဟု ေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦတိုမှာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရား
ုံး၊ ၂၀၀၃ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၅ တွင် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒ 
ပုဒ်မ-၂၁၈ အရ အေမွထိန်းလက်မှတ်စာှင့ ်၂၀၀၄ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် 
၈၇ တွင် အေမဆွက်ခြံခင်းအက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၃၁၇(၁)(၂)တိုအရ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်း 
လှဒါန်းခွင့၊် ေြမပုေံြမရာဇဝင်ကူးယခွူင့၊် အမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားခွင့၊် ေြမတိင်ုးတာ 
ခဲွစတ်ိခွင့ှ်င့ ်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိြုခင်း စသည့က်စိ ရပ်များအတွက် ဥပေဒှင့် 
အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

(၈-၇-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ အဆိုပါ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ 
အေရှေဈးလမ်း၊ အမှတ်-၂၀ှင့် တည်ရာေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးတားြမစ ်
ေကာင်း ေကာ်ြငာခဲ့သ ူေဒ ညိညိသန်းဘအို(Passport No.556639557)ှင့် ၎င်း၏ 
ခင်ပွန်း (၂၅-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသ ူဦးေအာင်ကည်(ခ) Kenny Baohတိုမှာ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ တရားသူကီးတရားုံး၊ ၂၀၁၃ ခှုစ်၊ ြပစ်မ ကီးအမ အမှတ်-၁၅၀ရိှ 
၎င်းတို၏ တရားုံးေရှေမှာက် တရားဝင်ထွက်ဆိခုျက်များအရ ၎င်းတိုသည် ြမန်မာိင်ုင ံ
သားများမဟတ်ုဘ ဲဗတိသိ ိင်ုငသံားများြဖစ်ကပါသည်။ သိုပါ၍ ၎င်းတိုမှာ ၁၉၈၇ခှုစ်၊ 
မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုကန်သတ်သည့ ်ဥပေဒြပ  ာန်းချက်များ 
အရ အထက်တွင် တိကျစွာေဖာ်ြပထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ 
အေရှေဈးလမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၂၀ ှင့် တည်ရာေြမကွက်တိုှင့်ပတ်သက်သည့ ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင ်ရရှိခံစားိုင်ခွင့်ရှိသူများမဟုတ်ကပါ။

သိုပါ၍ (၈-၇-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ေဒ ညိညိသန်းဘအိ၏ု သတေိပးတားြမစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာချက်မှာ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ြပ  ာန်းထားေသာ တည်ဆဥဲပေဒများှင့ ်အကျံးဝင် 
သက်ဆိုင်ြခင်း၊ ညီွတ်ြခင်းမရှိေသာေကာင့ ်(၈-၇-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ အဆိုပါသတိေပး 
တားြမစ်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ 
ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေပးပါရန် သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေပးြခင်းမြပပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-  ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်  ဦးလှမျိးြမင့်ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည ်  ဦးလှမျိးြမင့်
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၃၃၀]  B.A.,R.L; M.Dev.S(Thesis) (D.I.L) (D.I.R) [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၃၃၀]  B.A.,R.L; M.Dev.S(Thesis) (D.I.L) (D.I.R) 
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ဥပေဒအတုိင်ပင်ခံ(စ်-၅၄၈၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့်ဥပေဒအတုိင်ပင်ခံ(စ်-၅၄၈၃)
   ေဒ သူသူေဌး   ေဒ သူသူေဌး
   LL.B,LL.M,D.M.L   LL.B,LL.M,D.M.L
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၂၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၂၅)
  အမှတ်-၁၄၃၊ (ဒုတိယထပ်)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊   အမှတ်-၁၄၃၊ (ဒုတိယထပ်)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ 
  ေကျာက်ေြမာင်း(အေရှရပ်ကွက်)၊ တာေမွမိနယ်၊   ေကျာက်ေြမာင်း(အေရှရပ်ကွက)်၊ တာေမွမိနယ်၊ 
  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၄၉၀၃၂၁၈(HMM Law FIRM)  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၉၀၃၂၁၈(HMM Law FIRM)

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃/မာန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂၁၄)၊ ေြမဧရိယာ (၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၂၁၄၊ မာန်ေြပ (၁၉)လမ်း၊ 
(၃/မာန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ဇိင်ုတွန် (CF-၁၁၀၉၀၂) [၁၂/သကတ(ိင်ု) 
၁၂၄၄၀၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ေဒ ဇုိင်တွန် (မိခင်)
ှင့် ဦးအီဘရာဟင်(ဖခင်) တုိကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးသန်းေအာင် [၁၂/သကတ(ုိင်) ၂၂၂၇၁၇] 
ထံမှ GP အမှတ် ၂၇၇၁/၂၀၂၀ (၁၉-၂-၂၀၂၀)ရသူ ဦးမင်းေဇာ်ထွန်း [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၃၆၇၆၄]မှ ဦးသန်းေအာင်မှ ကျန်ိဆိထုားသည့ ်တစ်ဦးတည်းေသာသားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဂရန်မရူင်း၊ ပါဝါေပးသ ူသက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်ပါဝါမပ်ုသမ်ိး 
ေသးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ



ဇူလိုင်   ၁၂၊    ၂၀၂၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဘိုးေဒါနကန်ုးအပ်ုစ၊ု 

သရက်ညိပင်(အ.မ.က)ေကျာင်း Grade-1 
တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ မေချာ 
ယုယုကို (ဘ) ဦးကိုကိုဦး၏ သမီးအား 
ယေနမှစ၍   “မေချာယုယယ်”ဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

မေချာယုယယ်မေချာယုယယ်

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁၁)၊ ေြမချ(ပါမစ်) 

ေြမအမျိးအစား၊ ေြမဧရိယာ(၈၀’x၉၀’)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ယခု ေရာင်းချသ ူ
ဗိုလ်မှးကီးေဇာ်ေဇာ ်[၁၂/ဒဂန(ိုင)်၀၁၁၈၀၀]အမည်ြဖင့် (ေြမချပါမစ်)အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
အြပည့့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေနရက်ထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကစိ ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသန်းေဌးဦး ေဒ တိုးတိုးလွင် ဦးသန်းေဌးဦး ေဒ တိုးတိုးလွင်
 LL.B (စ်-၃၉၈၉၅) LL.B,D.B.L(စ်-၄၂၁၆၇) LL.B (စ်-၃၉၈၉၅) LL.B,D.B.L(စ်-၄၂၁၆၇)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၂၇)၊ လမ်း(၂၀)အေရှ၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၁၅၈၊ ၀၉-၄၂၂၄၉၄၇၆၁အမှတ်(၂၇)၊ လမ်း(၂၀)အေရှ၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၇၁၅၈၊ ၀၉-၄၂၂၄၉၄၇၆၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁
ဦးတင်ထွန်းလ  င်  တရားလို  
 ှင့်  
ေဒ စုစုေအာင်  တရားပိင်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ လမ်း(၄၀)ေထာင့်၊ 

(၆၅)လမ်း၊ မဟာမိင်(၁)ရပ်ကွက်၊ (ဓ-၃/၆)ေန (၁) တရားပိင် ေဒ စုစုေအာင် ှင့် 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့အ်ေပ   တရားလိ ုဦးတင်ထွန်းလ  င်က “(၂၅-၁၀-၂၀၁၇)ခှုစ် ရက်စဲွပါ 
ှစ်ဦးသေဘာတ ူဝန်ခကံတစိာချပ်အရ ေင ွ၄၅ဝဝဝဝဝ/ိ-(ေလးဆယ့င်ါးသန်ိးကျပ် 
တတိ)ိှင့ ်နစ်နာေကးေင ွ၁၅ဝဝဝဝဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ဆယ့င်ါးသန်ိးတတိ)ိ စစုေုပါင်း 
ေငွ ၆ဝဝဝဝဝဝိ/-(သိန်းေြခာက်ဆယ်ကျပ်တိတိ)ရလုိမ ” ေလ ာက်ထားစဲွဆုိချက် 
ရှိသည်ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ် 
ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ  ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၂၈)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း 
၁ ရက်)ေန   မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် အထက်အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိ ု
စွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်သိေစရ 
မည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင်ကွယ်ရာတွင ်ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင ်တရားလိုက 
ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ် 
စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်
သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာ 
တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဇာလီစံ) (ဇာလီစံ)
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)
 မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံး မရမ်းကုန်းမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ပဇွုန်ေတာင်ဥယျာ်အမ်ိရာ၊ 

လိပ်ကန်လမ်းတွင်ရှိေသာ  တိုက်အမှတ်(၈)၊  အခန်းနံပါတ်(၁၀၄)ကို  ပိုင်ဆိုင်သူ 
ေဒ ခင်သီတာကည်ှင့ ်သားြဖစ်သ ူဦးအာကာကိုကိုကီးတိုထံမ ှက ်ုပ်က ဝယ်ယူရန် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ(၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းဝင်းဦးသန်းဝင်း
[၁၂/ကမန(ိုင်)၀၂၃၀၆၂][၁၂/ကမန(ိုင်)၀၂၃၀၆၂]

တိုက်(၈/၃၀၄)၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၈/၃၀၄)၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၈၄)၊ (အလျား ၂၀ ေပ x အနံ ၆၀ ေပ)၊ 

(၁၂၀၀) စတရုန်းေပ အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
(၇)ရပ်ကွက်၊  ရာဇာဓိရာဇ်(၂၁)လမ်း၊  အမှတ် (၇၈၄)ဟုေခ တွင်ေသာ   ေြမအိမ်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ဇိုရာဘီဘီ (L/RGN-၀၄၃၆၀၄) အမည်ေပါက်ပီး၊ 
ေရာင်းသူဦးှင်းေမာင် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၂၉၀၁၉] မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ကုိကုိ [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၆၇၁၄]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ှင့် 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ကီးပွားေရးရပ်ကွက်(ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်-၂၉၉/က၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၁၈x၅၀)ရှိ (ဒါဘာ)
တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းအတွင်းရိှ လ ပ်စစ်မတီာှင့ ်ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိကုိ ေြမပိင်ုရှင်/အခန်းပိင်ုရှင် ေဒ တင်စပါယ်ေထွး [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၁၈၁၇၅၀]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ယင်း(ဒါဘာ)တိက်ုခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက  ဤေကညာပါသည့်ရက်မ ှ  (၇)ရက်အတွင်း   ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စ ာြမင့် (LL.B)ေဒ စ ာြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၅၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၅၂၈)
ုံး အခန်း (၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ုံး အခန်း (၅)၊ အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။
အိမ်- အမှတ် - (၁၅)၊ ၆-လ ာ၊ ဦးဝိဇ ာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အိမ်- အမှတ် - (၁၅)၊ ၆-လ ာ၊ ဦးဝိဇ ာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၇၈၇၂၀၀၆၀၄၊ ၀၉-၉၆၆၂၈၅၉၃၉ဖုန်း- ၀၉-၇၈၇၂၀၀၆၀၄၊ ၀၉-၉၆၆၂၈၅၉၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပ (၁)လမ်း၊ 

အမှတ-်၁၁၉၊ (၃)ထပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်းှင့်အလယ်ခန်း၊ စုစုေပါင်းအကျယ်အဝန်း 
(၂၄ ေပ x ၅၅ ေပ)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ေရမီးစံုအပါအဝင် တုိက်ခန်း(၂)ခန်း၏ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးမင်းခန်ေအာင ်(ဘ) 
ဦးသန်းေဇာ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၁၀၁၁၂] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက 
ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စုရည်လင်း (အထက်တန်းေရှေန)ေဒ စုရည်လင်း (အထက်တန်းေရှေန)

LL.B, LL.M (စ်-၂၅၃၇၄)LL.B, LL.M (စ်-၂၅၃၇၄)
အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၈)၊ ပတ ြမား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၄၂၀၇၅၇

သွာုတ သားအြဖစ်ေကညာြခင်းသွာုတ သားအြဖစ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊  တုိက်ကီးမိနယ်၊ ေဗာဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ သရက် 

ခံ(၂)လမ်းေန ဦးစိုးြမင့[်၁၂/တကန(ိုင်)၀၇၈၀၈၆]+ေဒ စန်းစန်းေဝ[၁၄/ဇလန 
(ိုင်)၀၃၂၂၃၇] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တိက်ုကီးမိနယ်၊ ေဗာဓကိန်ုးရပ်ကွက်၊ သရက်ခ ံ
(၂)လမ်းေန ဦးစုိးြမင့်+ေဒ စန်းစန်းေဝတုိ၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ရဲမုိးယံစုိး [၁၂/တကန 
(ိုင်)၂၂၅၈၈၅]သည် မိဘှစ်ပါးအေပ တွင်  ိုင်းစိုင်းစွာေြပာဆိုြခင်း၊ ရန်ြပမူ 
ြခင်းများြပလုပ်ပီး မိဘတို၏ဆိုဆုံးမမ များအေပ တွင် နာခံြခင်းတစ်စုံတစ်ရာ 
မရိှပါသြဖင့ ်သားြဖစ်သအူား ယေနမှစ၍ သွာတု သားအြဖစ် သွတ်သွင်းလိက်ုပ ီ
ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ေမာင်ရဲမိုးယံစိုးှင့်ပတ်သက်သည့ ်အြပအမူကိစ အဝဝ 
သည် မိဘေဆွမျိးများှင့ ်မည်သိုမ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ေကာင်းှင့ ်လုံးဝ 
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၂၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၂၈)
ဆည်ေြမာင်းဝင်း၊ မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိ။ ဆည်ေြမာင်းဝင်း၊ မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၃၆၇၈၅ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၃၆၇၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗုိလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်စိန်မှန်လမ်း၊ အမှတ်(၇/၉)တည်ရိှရာ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၃၅အိပ်ချ)်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၁၄)၊ ဧရိယာ 
(၈၀၀)စတရုန်းေပ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးတင်ေကျာ်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၀၂၃၇]
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် ဦးတင်ေကျာ်(ခင်ပွန်း)သည် (၂၃-၇-၂၀၂၁)
ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးေဒ နန်းခင်မာလွင်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၄၄၂၈၉]မှ တရား
ဝင်ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း(၂၆-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန  ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက် 
စာချပ်အမှတ်(၉၀၃/၂၀၀၄)မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မတိ ီလာမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ ပန်းတမ်ိတန်းရပ်၊ ပ်ုရှင်ုအံနီးရိှ “MUSE Mobile” ဖန်ုးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်း ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ ဆိုင်ေြမေနရာှင့ ်အေဆာက်အဦမှာ က ်ုပ်အမ သည် 
များြဖစ်သူ မိတ ီလာမိ၊ ေပါက်ေချာင်းရပ် (၂)လမ်းေန (ဘ) ဦးထွန်းရှင်၏ သမီး ေဒ ဆန်းကည် 
[၉/မထလ(ိုင်)၀၂၁၄၂၀]ှင့် ေဒ ခင်ထားတင့် (ဘ) ဦးထွန်းဘ [၉/မထလ(ိုင်)၀၄၂၇၈၀] 
ဝမ်းေတာ်ြပည့်ရပ်၊ မိတ ီလာမိတို (၂) ဦးပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့် အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအား ေဒ ဆန်းကည်ှင့် ေဒ ခင်ထားတင့်တို၏ ှစ်ဦး 
သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲဦးေကျာ်ေဖ [၉/မထလ(ြပ) ၀၀၀၀၀၆] (ဘ) ဦးကတီ ကန်ပတ် 
လမ်း၊ လင်းဇင်းရပ်၊ မိတ ီလာမိမ ှ“ MUSE Mobile” ဖုန်းဆိုင်သို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)
ရက်ေနမှ ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ထိ ငှားရမ်းြခင်းမှာ တရားမဝင်ပျက်ြပယ်ေကာင်းှင့ ်
ေနာင်ပုိင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ဆန်းကည်ှင့် ေဒ ခင်ထားတင့်တုိ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက် 
မရိှဘဲ အဆုိပါတုိက်ခန်းအား လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ြပင်ဆင် 
မွမ်းမြံခင်း၊ အြခားနည်းလ ဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလပ်ုသမူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
                       လ ဲအပ်သူများ လ ဲအပ်ချက်အရ လ ဲအပ်သူများ လ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ ဆန်းကည်၊ ေဒ ခင်ထားတင့် ဦးစိုးတင့် (B.A (Law), LL.B)ေဒ ဆန်းကည်၊ ေဒ ခင်ထားတင့် ဦးစိုးတင့ ်(B.A (Law), LL.B)
[၉/မထလ(ိုင်)၀၂၁၄၂၀]၊ [၉/မထလ(ိုင်)၀၄၂၇၈၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၉/မထလ(ိုင်)၀၂၁၄၂၀]၊ [၉/မထလ(ိုင်)၀၄၂၇၈၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
   စ်-၂၄၂၂ (၃၁-၁၀-၁၉၈၃)   စ်-၂၄၂၂ (၃၁-၁၀-၁၉၈၃)
  အိမ်အမှတ်-၆/၃၆၁၊ သာယာကုန်း(၁)  အိမ်အမှတ်-၆/၃၆၁၊ သာယာကုန်း(၁)
   နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတ ီလာမိ။   နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတ ီလာမိ။
   Ph: 09- 2165098, 09- 782818614   Ph: 09- 2165098, 09- 782818614

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊  ေြမကွက်အမှတ ်
(၅၃၄)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၅၃၄)၊ 
ေကာလိယ (၂၄)လမ်း၊  (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပ (ေဒ ခင်ြမေအး၊ စီအီး-
၀၆၃၇၃၆) အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမေအး(ဇနီး) 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးေသာင်းြမင့ ်[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၆၃၆၂၀]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်း 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၄/၆၃၆/ 
၂၀၂၂) (၆-၄-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်
လ ာ(၂)ေစာင်၊ ဂရန်၊ ိုင်၊ ကတ်၊ ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဝန်ေဆာင်ခတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း   စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ  အေထာက်အထားများ ြဖင့ ်  ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက် ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆွလမ်း၊ အမှတ်(၃)ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 3 Mahar Swe Condo တိုက်ခန်းအလ ာ (Level-2)၊ တိုက်ခန်း 
အမှတ်(A-205)ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၁၀၈၈) စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့် 
ကားတစ်စီးစာ ကားပါကင်၊ ေြမအချိးကျပိုင်ဆိုင်မ ှင့် ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး 
ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်မျိးေဇာ် [၁၄/အဂပ 
(ိင်ု)၁၅၅၆၂၆]+ ေဒ သက်ထားလ  င် [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၆၄၆၆၀] တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက   အေရာင်းအဝယ်ကို   ဥပေဒှင့်အည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၀၈၉၁)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၀၈၉၁)
အခန်းအမှတ်(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊အခန်းအမှတ်(၅)၊ ပထမထပ်၊ Strand Condominium၊

အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၆၈၀၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၆၈၀၈

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ သတိ 

ပ  ာန်လမ်း၊ အမှတ်-၂၈၊  R.C (၈)ထပ်တိုက်၏ ေခါင်းရင်းခန်းတိုက ်
ကိ ုမျက်ှာမူလ င ်လက်ဝဲဘက်အခန်း ၁၅ ေပ x ၆၀ ေပရှိ ေြမညီထပ် 
ှင့် ပထမထပ်တွဲလျက် အေပ ေအာက်တိုက်ခန်းှင့် ေရမီး (မီတာ 
၂လုံး) အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့ရိှ်သည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေြမပုိင်ရှင် ေဒ ေအးေကခုိင် [၁၂/ခရန 
(ိင်ု)၀၀၀၃၄၉]ထမှံ က န်ေတာ် ဦးကလွံင် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၁၉၀၂]
က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထား၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 ဦးကံလွင် ဦးကံလွင်
 Ph: 09- 444457085 Ph: 09- 444457085



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီ 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၇/၃လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ အလျားေပ(၁၅xအနံ ၅၀)ရိှတုိက်ခန်း 

ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ပိင်ုဆိင်ုပီးေရာင်းချပိင်ု ခွင့ရိှ်ေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး[၅/မရန(ိုင်)၀၁၆၄၄၈]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆ ွဦးြပည့်ဖိးေအာင်[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၂၂၄၉၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။  ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသု ူ

များရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာေသာစာရက် 

စာတမ်းမရူင်းများ ှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေဇာ်မင်း ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ ဦးေဇာ်မင်း ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်/၁၀၁၆၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်/၁၂၀၅၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်/၁၀၁၆၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်/၁၂၀၅၅)

အမှတ်(၁၀)၊ (ပ)ထပ်၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)၊ (ပ)ထပ်၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ 

ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၃၁၀၅၊ ၀၉-၂၅၄၂၁၃၇၈၅ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၃၁၀၅၊ ၀၉-၂၅၄၂၁၃၇၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်အန်ုးတင့[်၈/မဘန(ိင်ု)၀၂၁၅၅၈]၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်အုန်းတင့်သည် မင်းဘူးမိ၊ အမှတ်-၄(ရှမ်းစု)

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၇၃၊ ၇၄၊ ၇၅  ဟေုခ တွင်ေသာ (၀.၂၅၁)ဧကရိှ အမ်ိဝိင်ုးေြမကွက်များကိ ု
(၂၈-၅-၂၀၀၀)ေနကတည်းက ဝယ်ယူခ့ဲပီး လက်ေရာက်ရယူ၍ ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်ေန
ထိင်ုလာခဲသ့ည်မှာ ယေနအချန်ိအထြိဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအမ်ိဝိင်ုးေြမကွက်များကိ ုသား 
ြဖစ်သူ ေမာင်ထူးဝင့်လတ[်၈/မဘန(ိုင်)၁၄၇၀၉၉]အား သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် ေမတ ာြဖင့် အပိုင်ေပးြခင်းစာချပ ်ချပ်ဆို၍ တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေပးကမ်းမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယခုေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၁၀)ရက်အတွင်း မိမိတိုသာပိုင်
ဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အေရးဆိလုိပုါက ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းခိင်ုလုသံည့ ်အေထာက်အထားများ 
ြပသ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသိုြဖစ်ေစ က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ြခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

Sirius Guild Game Co.,Ltd ၏ Sirius Guild Game Co.,Ltd ၏ 

မတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်းမတည်ရင်းှီးေငွေလ ာ့ချပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ြမန်မာိင်ုငကံမု ဏမီျား ဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ပဒ်ုမ ၁၁၆ (င)၊ ပဒ်ုမခဲွ(၂)အရ"Sirius "Sirius 

Guild Game Co.,LtdGuild Game Co.,Ltd"၏ မတည်ရင်းီှးေငွေလ ာ့ချြခင်း ကိစ ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ 
၁၀-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုခဲေ့သာ အစရှုယ်ယာရှင်များ၏ အေထေွထ ွ
အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်စ်တွင် ကမု ဏမီတည်ရင်းီှးေင ွ
အေမရကိန်ေဒ လာ(၁,၀၀၀,၀၀၀)၊ အစရှုယ်ယာေပါင်း (၁၀၀၀၀)စ၊ု တစ်ရှယ်ယာ 
အေမရိကန်ေဒ လာ(၁၀၀)မှ ယခုအခါ  ကုမ ဏီမတည်ရင်းှီးေငွ အေမရိကန် 
ေဒ လာ(၅,၀၀၀)၊ အစရှုယ်ယာေပါင်း(၅၀၀)စ၊ု တစ်ရှယ်ယာအေမရကိန်ေဒ လာ(၁၀)
သို ေလ ာ့ချပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 Ah XianAh Xian
 Managing Director Managing Director
 Sirius Guild Game Co.,Ltd Sirius Guild Game Co.,Ltd

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ ်

သမဝါယမအသင်းစုသမဝါယမအသင်းစု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ ်သမဝါယမအသင်းစုပိုင ်

တိုက်ကီးမိ၊ မဂ  လာရပ်ကွက်ရှ ိ(၁.၉၀) ဧကစာရင်းေပါက ်“ေရ နန်းေတာ် “ေရ နန်းေတာ် 

ဆန်စက်ေြမေနရာ”ဆန်စက်ေြမေနရာ” အား အတ်ိဖွင့ေ်လလစံနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသည်။

 ၁။ အိတ်ဖွင့်ေလလံေလ ာက်လ ာ - (၁၃-၇-၂၀၂၂)ရက်မှ

   ေရာင်းချမည့်ရက ်  (၂-၈-၂၀၂၂) ရက်ထိ

 ၂။  ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် - (၂-၈-၂၀၂၂) ညေန(၄:၀၀)နာရီ

 ၃။  ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- (၃-၈-၂၀၂၂) နနံက် (၁၀:၄၀)နာရီ

 ၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချ - တိုက်ကီးမိနယ်သမဝါယမ

  မည့်ေနရာ   အသင်းစု

အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်များအား ေမးြမန်းစုစံမ်း 

ိုင်ပါသည်-

 ဖုန်း-၀၉- ၉၅၄၇၃၅၇၀၅၊ ၀၉- ၆၇၈၀၃၁၆၁၇ဖုန်း-၀၉- ၉၅၄၇၃၅၇၀၅၊ ၀၉- ၆၇၈၀၃၁၆၁၇

 ေလလံတင်ဒါထုခွဲေရာင်းချေရးအဖွဲ၊  ေလလံတင်ဒါထုခွဲေရာင်းချေရးအဖွဲ၊ 

တိုက်ကီးမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုတိုက်ကီးမိနယ်သမဝါယမအသင်းစု

အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာ အေမွဆက်ခံရန် သက်ေသခံလက်မှတ်စာရေစြခင်းငှာ 
ေလ ာက်ထားေကာင်းေလ ာက်ထားေကာင်း
အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၁၈၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၁၈
ကွယ်လွန်သူ ဦးဆန်နီ ကျန်ရှိရစ်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း

ေဒ ခင်ေဌး  --------------- ေလ ာက်ထားသူ
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၉)

ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်လမ်း၊ အမှတ်-၁၃၈၁ေန ကွယ်လွန်သ ူဦးဆန်န၏ီ 
ဇနီးေတာ်စပ်သည်ဟ၍ူ ကွယ်လွန်သ ူဦးဆန်န ီကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများ 
ထမှဲ ရရန်ရိှေသာ ေက းမမီျားကိ ုေကာက်ခရံန် အေမဆွက်ခြံခင်းအက် 
ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း ဤုံး၌ ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးဆန်နီ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသူ 
လူဟူသမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန  (၁၃၈၄ 
ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၃ရက်)နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် လာေရာက်က 
ရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင် ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ခင်ေဌး၏ ေလ ာက်ထား 
ချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့၊် မရသင့သ်ည်ကိ ုစီရင်ဆံုးြဖတ်လိမ့် 
မည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄)ရက်ေနတွင ်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 
က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (တင်ြမ)(တင်ြမ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး

ေဒ ေနာ်စင်သီယာယုှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်ေဒ ေနာ်စင်သီယာယုှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်
ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်(ဘ)ဦးတင်ေမာင်ဝင်း[၇/ဖမန(ိုင်)၁၂၈၁၇၈]ှင့် 

 ေဒ ေနာ်စင်သီယာယု(ဘ) ဦးကာယု[၇/သဝတ(ိုင်)၀၈၈၂၀၂]တိုသည် (၆-၁-၂၀၂၂)
ေနရက်တွင် တရားုံး၌ ကွာရှင်းခဲေ့သာ်လည်း ေနာက်ပိင်ုးကာလတွင် စတ်ိေြပပီး အကင် 
လင်မယားအြဖစ် ြပန်လည်ေပါင်းသင်းေနထိင်ုရင်း ှစ်ဦးပိင်ုစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ အတ ူ
တကွလုပ်ကုိင်ရာမှ လက်ရိှအေြခအေနတွင် သူတစ်ပါးထံသုိ ေပးရန်ရိှေသာ ေက းမီများ 
ကျန်ရှိေနပါသည်။

(၅-၇-၂၀၂၂)ေနနနံက်ပိင်ုးတွင် လင်မယားချင်း စတ်ိအခန်မသင့၍် စကားများရာမှ 
ထိုေနညေနတွင် ေဒ ေနာ်စင်သီယာယုမ ှ၎င်း၏စိတ်ဆ ြဖင့် လင်မယား(၂)ဦးပိုင်ေသာ 
ေငွကျပ်(၁၉၈)သိန်း ထည့်သွင်းထားသည့် ဘဏ်စာအုပ်ှင့် သူမဝတ်ဆင်ထားေသာ 
လက်ဝတ်ရတနာများယူေဆာင်၍ ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သူမ၏ ညီမ 
အရင်းြဖစ်သူထံ လင်မယား (၂)ဦး အတူအပ်ံှထားေသာ ေငွကျပ်သိန်း (၅၀)သည်လည်း 
သူမ၏ စီမံမ ေအာက်တွင်ရှိေနပါသည်။ ထိုေကာင့ ် (၁၉-၇-၂၀၂၂)ေန  ေနာက်ဆုံးထား 
၍ ေဒ ေနာ်စင်သီယာယုမှ ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများကို စာရင်းများှင့်အတူ ယူေဆာင်၍ 
ေနအိမ်သိုြပန်လာပီး ရှင်းလင်းေပးရန်ှင့် ကန်သတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင်ေအာင ်
မဆက်သွယ်ပါက ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်ထံတွင ်ကျန်ရှိေသာ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 
ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းအစရှိသည်တိုကိ ုစီမံခန်ခွဲ၍ ေက းမီကိစ ရပ်များ 
ေြပငိမ်းေအာင ်ေြဖရှင်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေဒ ေနာ်စင်သီယာယု၏ လက်ဝယ်ရှ ိ
ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများအား ထုခွဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း အပါအဝင် 
တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမံမ ြပြခင်းတုိကုိ ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်မှ ခွင့်ြပြခင်းမရိှေကာင်းှင့် 
လက်ခံေဆာင်ရက်သူများအေနြဖင့ ်ဥပေဒအရ တာဝန်ရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးကည်သာေကျာ်ဝင်းလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးြမင့်စိုး(ြဖး)LL.B ေဒ ှင်းွယ်ဖိးLL.B(Q) ဦးြမင့်စိုး(ြဖး)LL.B ေဒ ှင်းွယ်ဖိးLL.B(Q)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၃၅၀၆) (စ်-၁၀၈၃၈/၃၁-၅-၂၀၁၆) (စ်-၃၅၀၆) (စ်-၁၀၈၃၈/၃၁-၅-၂၀၁၆)
 ဖုန်း-၄၀၁၆၀၀၇၈၇ ဖုန်း-၀၉-၈၈၃၇၇၈၂၄၁ ဖုန်း-၄၀၁၆၀၀၇၈၇ ဖုန်း-၀၉-၈၈၃၇၇၈၂၄၁

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ တုိက် 

အမှတ်(၁၉၉/၂၀၀) မှ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏ ဒတုယိထပ်၊ (၃) လ ာေြခရင်းတိက်ုခန်းှင့ ်
၎င်းတိုက်ခန်းေပ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိထား 
ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေသာင်းလှ [၁၂/ဒဂတ 
(ုိင်)၀၄၅၃၅၄]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ဦးထွန်းလင်း [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၈ 
၅၇၅]၊ ေဒ တင့တ်င့ေ်ဌး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၅၆၉၉]တိုမှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံ ေသာ စာရက်စာတမ်း (မူရင်း) များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုလူကိုယ ်
တိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းလင်း၊ ေဒ တင့်တင့်ေဌးဦးထွန်းလင်း၊ ေဒ တင့်တင့်ေဌး
အမှတ်(၄၅/၄၇) ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၃ရန်ေြပ/သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၄၅/၄၇) ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၃ရန်ေြပ/သာေကတမိနယ်။

ဖုန်း ၀၉-၇၄၀၈၃၇၁၇၇၊ ၀၉-၇၉၅၆၉၆၁၉၆ဖုန်း ၀၉-၇၄၀၈၃၇၁၇၇၊ ၀၉-၇၉၅၆၉၆၁၉၆

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်တွင် ေနထိုင်သူများြဖစ်ကေသာ က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆ ွဦးေအာင်ကိဝုင်း [၉/မနမ(ိင်ု)၁၀၉၅၅၉]ှင့ ်ဦးေကျာ်ဝင်းထွန်း [၁၀/ကထန(ိင်ု) 
၀၆၇၂၈၅]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၄၅)၊ လူေန 
ရပ်ကွက်အမှတ-်သမိုင်း ေြမကွက်အမှတ(်၁/ခ၈၄ B)၊ တစ်နည်းအားြဖင့ ်အမှတ် (၁၁၈)၊ 
ဦးေမာင်ေမာင်စိုးလမ်းသွယ် (၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ် ဟေုခ တွင် ေသာ 
စတုရန်းေပ (၄၇၉၁.၆)၊ ဧက(၀.၁၁၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအမျိး အစား 
အိမ်ှင့်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေစာဝင်းခင် [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၀၉၀၅၈] (AKB-၂၀၆၁၇၃)ထမှံ က ု်ပ်တို၏ 
မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ဦးေအာင်ကိဝုင်းှင့ ်ဦးေကျာ်ဝင်းထွန်းတိုက ဝယ်ယရူန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက အေထာက်အထားခိုင်မာ 
စွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထလံာေရာက်ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးဇင်သင်းေအာင် ေဒ ယမင်းလတ် ဦးသက်ပိုင်ဝင်း ဦးဇင်သင်းေအာင ် ေဒ ယမင်းလတ ် ဦးသက်ပိုင်ဝင်း
 (LL.B, B.D.S, WIPO (LL.B, D.B.L, WIPO LL.B (LL.B, B.D.S, WIPO (LL.B, D.B.L, WIPO LL.B
 (Switzerland) (Switzerland) (စ်-၅၃၅၆၆) (Switzerland) (Switzerland) (စ်-၅၃၅၆၆)
 (စ်-၁၄၄၇၉) (စ်-၈၅၆၄) အထက်တန်းေရှေန  (စ်-၁၄၄၇၉) (စ်-၈၅၆၄) အထက်တန်းေရှေန 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

ုံးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ် (၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ ုံးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ် (၁၀၃-H)၊ ၃၆လမ်းတို၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉- ၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၈၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း ၀၉- ၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀၊ ၀၉-၇၈၅၁၈၁၂၁၀

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန
သုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာနသုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ သေုတသနှင့ ်တထွီင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာနအတွက် 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ခ၊ု ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရတ်ိြဖင့် ဝယ်ယမူည့ ်လပ်ုငန်း 
သုံးစက်ပစ ည်းများှင့် ုံးသုံးစက်ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍    
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခ ပါသည်-
 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများ - ၁၁-၇-၂၀၂၂
  စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်
 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများ - ၂၅-၇-၂၀၂၂(၁၆:၀၀)နာရီ
  ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်
 (ဂ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - သေုတသနှင့ ်တထွီင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာန၊ 
    (ရန်ကုန်)
၂။ တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိ 
လိုပါက သုေတသနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း(၀၁-၆၆၃၂၅၈၊ ၀၁-၆၆၅၂၉၂၊ 
၀၁-၆၅၂၈၆၀)သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
သုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာနသုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာန



ဇူလိုင်  ၁၂၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူမစ ာမိုး[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၄၈၄၂၃]၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

မစ ာမိုး Facebook Account (Sandar Moe) သည် ကိယ်ုပိင်ုရပ်တည်မ ြဖင့် 

မိသားစုှင့်အတူ သမ ာအာဇီဝကျနစွာ ေနထုိင်ရပ်တည်ေနသူြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွသည် အထက်ပါ Facebook Account Name  ြဖင့် Onlin Shopping 

လုပ်ငန်းကုိတွင်ကျယ်စွာ Skincare & Cosmetics   ပစ ည်းများှင့် မီးဖုိေချာင်သံုး 

ပစ ည်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်တွင် ေရာင်းဝယ်လပ်ုကိင်ု၍ ိုးသားစွာရပ်တည်ေနထိင်ု 

သြူဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိလုပ်ကုိင်ရပ်တည်ေနချန်ိတွင်  က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ေရာင်းဝယ် 

ြဖန် ြဖးသည့ ်ကုန်ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာများကို

လည်းေကာင်း၊ ဂုဏ်သိက ာပိုင်းဆိုင်ရာှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ေစာ်ကား 

ေြပာဆိမု များ၊ ခမ်ိးေြခာက်ဟန်တားမ များ၊ အမည်တပ်၍ ခိင်ုး  င်းေရးသားမ များကိ ု

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

လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ တွင် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ဂုဏ်သိက ာ 

ညိးွမ်းေစရန် နည်းမျိးစုှံင့ ်တိက်ုခိက်ုေြပာဆိေုနသည့ ်စကားရပ်များသုံး န်းြခင်း၊ 

Mobile Banking  စနစ်ကိ ုအသုံးြပ၍ ေငေွကးလမ်ိလည်ေကာက်ခြံခင်း၊ ေချးငှား 

ြခင်းတိုြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လွတ်လပ်မ ၊ လုံ ခံမ  

တိုအားထပိါးေစသည့ ်အြပအမ ူအေြပာအဆိ ုအေရးအသားတိုအား ထပ်မေံြပာဆိ ု

ကျးလွန်လာပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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၊ ေကျာက်ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊ ေကျာက်ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

09-770179180, 09-67705484809-770179180, 09-677054848

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ဦးထွန်းိုင်ေအာင် 

[၁၂/လမန(ိုင်)၁၀၁၀၄၁]    ကိုင် 
ေဆာင်သ၏ူ Passport ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၅၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၅၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်(တ/၄၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၇၀၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀)ေပx(၆၀)ေပရိှ ဦးကိကုိုိင်ုအမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် 
(မူရင်း) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ပန်းဝတ်ရည် [၁၂/ရပသ(ုိင်)၁၁၇၇၈၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါပစ ည်းအား ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပီး 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၁၅)
စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

ဦးခင်ေမာင်ေလးှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးခင်ေမာင်ေလးှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ေချာင်းဝေကျးရာေန မလှသန်း [၁၁/ပတန(ုိင်)၀၆၈၃၀၅]၊ မစ ာမိုး [၁၁/ပတန 

(ိုင်)၀၆၈၁၃၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်
ဦးယိုင်သာေအာင ်ှင့် ေဒ လှြမသိန်းတို၏ တတိယေြမာက်သမီးြဖစ်သ ူမစ ာဝင်း [၁၁/ပတန(ိုင်)၁၁၀၄၄၆] သည် 

မိသားစုများ၏ သေဘာတူညီချက်ဆ မပါဝင်ဘဲ အမှတ်(၅၆၆/ခ)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်ေန ဦးခင်ေမာင်ေလး၏ 
ကိတ ိမေမွးစားြခင်းအား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ကိတ ိမသမီးေမွးစားြခင်းအား 
လုံးဝသေဘာတညူြီခင်းမရိှပါေကာင်းှင့ ်မသိားစညုအီစ်မများမှ ကန်ကွက်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်စိုးိုင် ေဒ ဝိုင်းသူဇာ ဦးေကျာ်စိုးိုင ် ေဒ ဝိုင်းသူဇာ
 (LL.B, DL-101 (WIPO, Switz) (LL.B, D.I.L, IP Panorana (Korea) (LL.B, DL-101 (WIPO, Switz) (LL.B, D.I.L, IP Panorana (Korea)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၁၉၃) IP Management (WIPO, Switz) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၁၉၃) IP Management (WIPO, Switz)
 ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၅၁၂၅၅၂ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၂၅) ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၅၁၂၅၅၂ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၂၅)
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၄၄၆  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၄၄၆

မီနီကွန်ဒို တိုက်အမှတ်(၃၈၆)၊ အခန်း (၅/ဘီ)၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ (စ)ရပ်ကွက်၊မီနီကွန်ဒို တိုက်အမှတ်(၃၈၆)၊ အခန်း (၅/ဘီ)၊ သုဓမ ာလမ်းမကီး၊ (စ)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဝုဏာ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၆၈၅/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ု
မလူေြမအမည်ေပါက် ေဒ ြမင့သ်န်ိး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၉၅၁၅]ထမှံ မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-(၅၀၃၈/၂၀၂၀)
အရ တရားဝင်ေြမအမည်ေပါက်အြဖစ် ေနာက်ဆံုးပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေသာ ေဒ ေကသဝီင်း[၁၄/ကလန(ိင်ု)၀၇၈၁၁၃]က အဆိပုါ 
ေြမကွက်ကို မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလျက ်
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် (၉-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို 
ခိုင်လုံေသချာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ၊ ေကျာလ်န်ွသာွးပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ များကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L  ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L  
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)

တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
Ph:09-422662324,09-691996320Ph:09-422662324,09-691996320

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(ေလးေဒါင့်ကန်)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၇၉၇)

ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(၂၅ေပx၅၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦတိုကို ေဒ ေဆွေဆွေမာ်[၁၂/သဃက 
(ိုင်)၀၉၀၅၀၀]၊ ေဒ ပံး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၃၃၀၆]တိုှစ်ဦး အမည်ေပါက်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ ဧရိယာ 
ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ (၁၂.၅ေပx၅၀ေပ)၊ အိမ်အမှတ်(၂၇/က)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပူးတဲွအမည်ေပါက် ေဒ ေဆေွဆေွမာ်က တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ ု
လျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ေကျာ့ေကျာ့လွင[်၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၆၁၁၇]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်ေနကပင် ေငအွြပည့အ်ဝေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်၎င်းေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦကိ ု
ပိုင်ဆိုင်မ  အကျိးခံစားခွင့်တုိှင့် ပတ်သက်ပီး ေဒ ခင်ေကျာ့ေကျာ့လွင် တစ်ဦးတည်းသာလ င် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ တရားဝင်     
စီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L  ေဒ ေထွးစုလ  င် LL.B,D.B.L,D.I.L  
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၅၁၇)

တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။တိုက်(၃၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
Ph:09-422662324,09-691996320Ph:09-422662324,09-691996320

ေမာင်အာမက်ဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလားှင့် အများသိေစရန် ေမာင်အာမက်ဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလားှင့ ်အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ဖခင်(ဟာဂျ)ီ ဦးဒါဝတ်အာမက်ဂျင်ဝါးလား(ကွယ်လွန်သူ) ှင့် မိခင် ေဒ ဟာဝါဘီတုိသည် 
၎င်းတိုမ ှသားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ေမာင်အာမက်ဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား၊ (၂) မဂျာမီလာ 
ဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား ှင့ ်(၃) မရှာဗာနာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလားတုိ (၃)ဦးအား ထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ 
က ု်ပ်မိတ်ေဆွများ၏ ဖခင်(ဟာဂျ)ီ ဦးဒါဝတ်အာမက်ဂျင်ဝါးလားသည် ၂၀၀၃ ခုှစ် ဇူလုိင်လ 
(၂၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးေနာက ်(၁) ြပင်ဦးလွင်မိ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေဟာ်ကုန်းလမ်း၊ 
အမှတ်(၆၃)ရှိ ခံှင့်အိမ်၊ (၂) ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊  အေပ  
ဘေလာက်၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၃၀၉)ရှိ တိုက်ခန်း၊ (၃) ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 
ကုန်ေဈးတန်းလမ်း၊ ေအာက်ဘေလာက်၊ အမှတ်(၈၇)ရိှ ဒုတိယထပ်၊ ှစ်ခန်းတဲွတုိက်ခန်း၊ 
(၄) ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၆)လမ်း၊ ေအာက်ဘေလာက်၊ အမှတ်(၅၂)ရိှ ဒုတိယ 
ထပ်၊ သုံးခန်းတွဲတိုက်ခန်းများ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမေနရာှင့်တိုက ်
ခန်းများသည် ကွယ်လွန်သူ [(ဟာဂျ)ီ ဦးဒါဝတ်အာမက်ဂျင်ဝါးလား] တစ်ဦးပုိင်ပစ ည်းများ 
ြဖစ်ပီး အေမွပစ ည်းအြဖစ ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအေမွပုံပစ ည်းများ၊ ကွယ်လွန်သူ 
[(ဟာဂျ)ီ ဦးဒါဝတ်အာမက်ဂျင်ဝါးလား] ပုိင်ဆုိင်သည့် စာအုပ်ှင့် အိမ်တွင်း ပစ ည်းများှင့် 
ပတ်သက်၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ ဟာဝါဘ၊ီ (၂) မဂျာမလီာဒါဝတ်ဂျင် 
ဝါးလား၊ (၃) မရှာဗာနာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလားတို၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မပါဘ ဲလ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 
ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တုိးချဲေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ် 
ြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်ထားြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန ်
ေမာင်အာမက်ဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလားှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဟာဝါဘီ ဦးလှဝင်း(စ်-၂၇၅၄) ေဒ ဟာဝါဘီ ဦးလှဝင်း(စ်-၂၇၅၄)
 [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၉၇၇၄] B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L, M.Dev.S [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၉၇၇၄] B.Sc, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L, D.I.L, M.Dev.S
 မဂျာမီလာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ် မဂျာမီလာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ်
 [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၁၄၈၈] အမှတ်-(၂၅)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊    [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၁၄၈၈] အမှတ်-(၂၅)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊   
 မရှာဗာနာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၀၂၉၁၇၉ မရှာဗာနာဒါဝတ်ဂျင်ဝါးလား ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၀၂၉၁၇၉
 [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၉၇၄] [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၉၇၄]

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ   မသ ာဦး   [၇/ပခန(ိုင်) 

၂၈၂၁၅၉]၏  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ 
ထုတ်ေပးထားေသာ  စမက်ကတ်မှာ ခရီး 
သွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှ 
ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

မသ ာဦးမသ ာဦး
ဖုန်း-၀၉- ၆၈၂၂၉၉၇၃၈ဖုန်း-၀၉- ၆၈၂၂၉၉၇၃၈

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၈၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၈
 ရာစုှစ်ေငွေရးေကးေရးကုမ ဏီလီမိတက် ှင့်  ၁။ ေဒ တင်မျိးယု
 (ကုမ ဏီ၏ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ)ူ    ၂။ ဦးေကျာ်ေဇယျစိုး
 ဦးမင်းသူ
 (တရားလို) (တရားပိင်များ) (တရားလို) (တရားပိင်များ)

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကုသိုလ်ေတာ် 
လမ်းေထာင့်၊ (၆၈)လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(အ-၆)၊ အမှတ်(၁၆)ရပ်ေန (၁) တရားပိင ်
ေဒ တင်မျိးယှုင့ ်(၂) တရားပိင် ဦးေကျာ်ေဇယျစိုး (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူတို သေိစ 
ရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလုိ ကုမ ဏီက “တရားလိကုမု ဏမှီ ေချးယေူငတွိုးရင်းှင့်  “တရားလုိကုမ ဏီမှ ေချးယူေငွတုိးရင်းှင့် 
ဒဏ်ေကးေငေွပါင်း (၇၂၈၈၂၂၉/-) ကျပ်ှင့ ်နစ်နာေကးေငကွျပ် (၃၇၁၁၇၇၁/-) စစုေုပါင်း ဒဏ်ေကးေငေွပါင်း (၇၂၈၈၂၂၉/-) ကျပ်ှင့ ်နစ်နာေကးေငကွျပ် (၃၇၁၁၇၇၁/-) စစုေုပါင်း 
ေငကွျပ် (၁၁၀၀၀၀၀၀/-) (ေငကွျပ် သန်ိးတစ်ရာတ့စ်ဆယ်တတိ)ိ” ရလိမု ေငကွျပ် (၁၁၀၀၀၀၀၀/-) (ေငကွျပ် သန်ိးတစ်ရာတ့စ်ဆယ်တတိ)ိ” ရလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွ 
ဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံး အခွင့် 
အမိန်အရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို 
ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ 
(၂၂)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်(၁၀) ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀) နာရီတွင် 
အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် သင်မ 
လာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင် ကည့် လုိသည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် 
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်
သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်း 
လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။
 (ခင်နီနီေအး)(ခင်နီနီေအး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူကိုသက်ခိုင်ေကျာ[်၁၄/အဂပ(ိုင်)၂၄၉၉၇၈]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ကိသုက်ခိင်ုေကျာ် Facebook Account Name (ေအာင်ရတနာထိင်ုးလပ်ုငန်း) 

အမည်ြဖင့ ်မသိားစ၊ု မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအကားတွင် သမ ာအာဇဝီကျနစွာ ေနထုိင် 
လုပ်ကုိင်ရပ်တည်သူြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏  Account Name ကုိအသံုးြပ၍ 
မသမာသတူစ်စုတံစ်ဦးမှ Facebook, Viber Messenger, Instagram, Telegram, 
Whats App     စသည့်လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများေပ တွင် လည်းေကာင်း၊ 
လူမ ဝန်းကျင်ရှ ိ  ရပ်တည်ေနထိုင်ေသာ  မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်းအလယ်တွင ်
လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ခွင့်ြပချက်တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ မုိးေြဖာင့်ေသာသေဘာ 
ြဖင့် ဓာတ်ပုံများကူးယူေဖာ်ြပြခင်း၊ မိသားစုပုံများကူးယူေဖာ်ြပြခင်း၊ ဂုဏ်သိက ာ 
ညိးွယ်းေစရန် နည်းမျိးစုသံုံး၍ တိက်ုခိက်ုေြပာဆိဝုါဒြဖန်ြခင်း၊ Mobile Banking    
များကို အသုံးြပ၍ ေငွေချးသုံးြခင်း၊ အလှခံြခင်း၊ အစရှိသည့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ 
ဂုဏ်သိက ာ၊ လွတ်လပ်စွာေနထိုင်ရပ်တည်မ ၊ လုံ ခံမ ၊ စီးပွားရပ်တည်မ တိုကို 
တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထိခုိက်ေစာ်ကားခိမ်းေြခာက်လိမ်လည်မ များ ေပ ေပါက်လာ 
ပါက က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ Acc အစစ်မှန်အား ကူးယူသူမှ ကျးလွန်ေနြခင်းြဖစ ်
ေကာင်းှင့် ထိုကဲ့သို က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ဂုဏ်သိက ာှင့် စီးပွားရပ်တည်ေနထုိင်မ  
တိုအား ကျးလွန်ြခင်း၊ ေစာ်ကားခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ အမည်ဂဏ်ုသတင်းပျက်ေအာင် 
အစရိှသည့ ်လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင်ကျးလွန်မ များရိှလာပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
မှတည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ညတီရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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၊ ေကျာက်ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ သစ ာေနြခည်လမ်း၊ နတ်စင်တစ်ရာကုန်းထိပ်၊ ေကျာက်ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
09-770179180, 09-67705484809-770179180, 09-677054848

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၂၂/ 

က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၂၂/က)၊ ေဇယျာ(၁၈)လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်၊ ေဒ ကည(်အမ်ယူအန်-၁၀၄၅၄၈) အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ကည(်အပျိကီးဘဝ)ြဖင့် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးခင်ေအာင် [၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၈၆၁၄၁]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ေမာင်ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ ၁၁/၁၆၅၄/ 
၂၀၂၁(၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင် ိုင်/ကတ်၊ ေသစာရင်း၊ 
အမ်ိေထာင်စစုာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်- ၈၁၄၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့်တကွ 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်း၊ အမှတ် 

(၈၁၄)ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ် အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အရပ် 

ကတစိာချပ်ှင့ ်GP ရရိှထားေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေဆ ွ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၇၄၆၆]ထမှံ က ု်ပ် 

တို၏ မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန် စရန်ေပးစာချပ်ြပလပ်ုချပ်ဆိခုဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိကုဲသ့ို 

အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ နစ်နာမ  တစ်စုတံစ်ရာ အေကာင်းရိှိင်ုသ ူမည်သ ူ

မဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက် အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ချက်မရိှပါက တည်ဆဥဲပေဒများအား မဆန်ကျင်ေစဘ ဲေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးလိေမ ာ် (LL.B) ဦးေဝယံဦး (LL.B) ဦးမျိးသူရေအာင် (LL.B) ဦးလိေမ ာ် (LL.B) ဦးေဝယံဦး (LL.B) ဦးမျိးသူရေအာင ်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၄၃၁၄) (စ်-၁၄၁၃၆) (စ်-၁၇၁၄၈) (စ်-၄၃၁၄) (စ်-၁၄၁၃၆) (စ်-၁၇၁၄၈)

အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄ဖုန်း ၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၉၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၉၂
 ရာစုှစ်ေငွေရးေကးေရးကုမ ဏီလီမိတက် ှင့်  ၁။ ဦးမင်းသီဟေအာင်

 (ကုမ ဏီ၏ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ)ူ   ၂။ ဦးေအာင်ေကျာ်ွန်

 ေဒ ြမသက်ေဝ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   လ  င်သာယာမိနယ်၊   ေရဥက ံေကျးရာအုပ်စု၊               
ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၃၁၉)ရပ်ေန ဦးမင်းသဟီေအာင် (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ 

သိေစ ရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုကုမ ဏီက “တရားလိုကုမ ဏီမှ ေချးယူေငွတိုးရင်းှင့် “တရားလိုကုမ ဏီမှ ေချးယူေငွတိုးရင်းှင့ ်

ဒဏ်ေကးေငွေပါင်း (၁၃၂၀၂၂၂၈/-) ကျပ်ှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ် (၃၇၉၇၇၇၂/-) ဒဏ်ေကးေငွေပါင်း (၁၃၂၀၂၂၂၈/-) ကျပ်ှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ် (၃၇၉၇၇၇၂/-) 

စုစုေပါင်းေငွကျပ်(၁၇၀၀၀၀၀၀/-) (ေငွကျပ်သိန်းတစ်ရာ့ခုှစ်ဆယ်တိတိ)” ရလိုမ စုစုေပါင်းေငွကျပ်(၁၇၀၀၀၀၀၀/-) (ေငွကျပ်သိန်းတစ်ရာ့ခုှစ်ဆယ်တိတိ)” ရလိုမ  

ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ် 

ုံးအခွင့အ်မန်ိအရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်ဆိင်ုသည့အ်ချက်များကိ ု

ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

(၂၂)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ(်၁၀)ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် 

အထက်ကအမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ ထုေချ ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။   ၎င်းအြပင ် သင်သိေစရမည်မှာ၊   အထက်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င်၊ သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင် ကည့် လုိသည့်စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် 

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်

သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်း 

လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

 (ခင်နီနီေအး)(ခင်နီနီေအး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၁၅)

 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇူလိုင်   ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သိန်းကည်ေဒ သိန်းကည်
အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေန ဦးခင်ေဇာ်-
ေဒ ယ်စန်း၊ ေရ ကျင်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်ေန ဆရာကီး ဦးကျင်ြမင့် 
(အထက-ငမ်ိး)-ေဒ တင်ေမေဌး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်ေန [ဦးေဌးဝင်း 
(ဗဟိုတရားုံးချပ်-ငိမ်း)]-ေဒ ွဲွဲဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ေန ဦးထွဋ် 
ြမတ်က ယ်-ေဒ ေထွးေထွးစိန်၊ ေရ ကျင်မိနယ်၊ ဝင်းခနိမ်ရာေန ဦးတင် 
ဖုန်းြမင့်-ေဒ ရီရီုိင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်ေန ဦးေကျာ်သူ (အမ ေဆာင် 
အရာရိှချပ်-YESC, MOEP)-ေဒ နလီာရိှန်၊ ေရ ကျင်မိ၊ မကျည်းတန်းရပ်ေန 
ဦးစိုးမိုး-ေဒ ေဌးေဌး(ေရ စည်-စိုက်ပျိးေရးေဆးဆိုင်)တို၏ ေမွးသမိခင် 
ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၉ ေယာက်၊ ြမစ် ငါးေယာက်တို၏အဘွား၊ ဦးေအး၏ 
ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ သိန်းကည်သည ်၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ည 
၉:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်ခဲရ့ာ က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ပ်ုကလာပ်ကိ ု၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရ ကျင်မိေန 
ဦးေအး-(ေဒ သန်ိးကည်)တိုေနအမ်ိမှ သသုာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစန်းေဌးဦးစန်းေဌး
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေသာ်တာလမ်း၊ အမှတ် 
(၃)ေန (ဦးေအာင်သန်ိး-ေဒ ကည်)တို၏သား၊ (ဦးသက်ထူး)၊ ေဒ မမိခိိင်ု 
တို၏အစ်ကို၊  ေဒ စိုးစိုးေအာင်၏ခင်ပွန်း၊  ေမာင်ေအာင်ကိုဝင်း၊ 
ေမာင်ေအာင်ေကျာ်ခန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် ဦးစန်းေဌးသည် 
၁၁-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နနံက် ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၁၁ နာရတွီင် 
ထွက်ပါမည်။)                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ဝင်းေမာင်(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ဝင်းေမာင(်ငိမ်း)
ြပည်နယ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ(အတွင်းေရးမှး)ြပည်နယ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်ဖွံဖိးေရးေကာင်စ(ီအတွင်းေရးမှး)

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိ

ခိုင်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ (ဥက   ) (ငိမ်း)ခိုင်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်ဖွံဖိးေရးေကာင်စ ီ(ဥက   ) (ငိမ်း)

ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေငွကာယံ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၅)ေန 

ေဒ ကင်ေအး(ခ)ေဒ က ယ်စုသင်း၏ခင်ပွန်း၊  ဦးလင်းယံေမာင်(ခ)ဦးေအာင်ခိုင်မင်းေမာင်- 
ေဒ ခိုင်ခိုင်စိုး၊ ဦးထက်ေအာင်ရဲရင့-် ေဒ ေအးပပခိုင်( မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ/ ဒါိုက်တာများ) 
Golden Icon Co.,Ltd / Golden Icon Construction Co.,Ltd၊ [ဦးဝင်းရန်ေမာင်(ခ) ဦးအာကာ 
မင်းေမာင်]၊ ဦးမင်းသိမ်းေကျာ် (မန်ေနးဂျင်းဒါုိက်တာ-Green Leaf Farm Myanmar Co.,Ltd, 
ဒါိုက်တာ Golden Icon Construction Co.,Ltd)တို၏ဖခင်၊ မအိငုံဖူး၊ မမှးြပည့်သ ာခိုင်၊ 
ေမာင်သူရိန်ရဲရင့်၊ မေမြမတ်ေသာ်တာတို၏အဘိုး ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးဝင်းေမာင(်ငိမ်း)သည် 
၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၅:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 
ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၁-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၆-၇-၂၀၂၂ (စေနေန )တွင် အထက် 
ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှ ေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ် 
ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာုိင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း၊ အသင်းဝင် 

ြဖစ်ေသာ  ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့ ် (သခ-၅၈) 2nd Batch 
အသက် (၇၅)ှစ်သည် ၉-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့် ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံသွားှင့ ်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးြမင့်ေအာင[်၁၂/

ဗတထ(ိုင်) ၀၀၃၈၈၆]အမည်ေပါက်သည့် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၇)၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ် 
အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်(ေြမကွက်အမှတ-်၉၆၈ ှင့် ကပ်လျက် 
ဘက်အြခမ်း)ရိှ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ် ေြမချပါမစ် အမျိးအစားေြမကွက်ှင့တ်ကွ 
ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား မူလပုိင်ရှင်များထံမှ 
ဆက်စပ်စာချပ်များအရ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှထားအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး 
မိမိတစ်ဦးတည်း  လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအး 
ေအးဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၀၅၉၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေရ ဝါ 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၂၃၆၉]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 
စပ်လျ်း၍   ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့်   ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ
အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို (ကိယ်ုတိင်ု)လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပ 
ိုင်ပါသည်။   သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တိုင ်  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမွန်သိန်းေဒ ေအးမွန်သိန်း

LL.B, D.I.R, D.I.L, D.B.L, D.I.P.L, WIPO (Switzerland)LL.B, D.I.R, D.I.L, D.B.L, D.I.P.L, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၆၉)

အမှတ်(၁၅၆)၊ အခန်း(၂/ခ)၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅၆)၊ အခန်း(၂/ခ)၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၂၃၀၅၀၇မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၂၃၀၅၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ တညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊  နယ်ေြမ(၈)၊ 

ကွင်းအမှတ(်၄၀၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၃)၊အကျယ်အဝန်း  အလျား (၈၀)ေပxအနံ 
(၄၀)ေပရှိ ေြမကွက်ထဲမှ ခွဲစိတ်ထားေသာ အလျား(၂၀)ေပxအနံ(၄၀)ေပ 
[အိမ်အမှတ်(၇/၅၉) ခံစပ်ှင့်ကပ်လျက်] ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးွယ်[၁၂/အစန 
(ိုင်)၀၁၄၂၈၀]ှင့် ေဒ ခိုင်ဇာဇာေဝ[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၅၆၆၂]တိုထံမှ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်ကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သ ူ
မဆို တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 
ြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် (ခုနစ်)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်ထံသို 
ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက ်
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင် 
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၈၁)
ုံး-ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)တရားုံးအနီး၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ုံး-ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)တရားုံးအနီး၊ ုံးပတ်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၆၄၁၁၇၀ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၅၇၆၄၁၁၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၉၀/၂)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ(်၃၆ေဂျ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၂/၄-၁၇ဘီ)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၁)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ အမည်ေပါက် ဦးတင်ေအာင်စုိး [၁၂/ကမရ 
(ိုင်)၀၁၁၃၄၇] ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက ်(ခင်ပွန်း) ဦးတင်ေအာင်စိုးသည ်(၂၉-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ ငိမ်းေအး 
[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၀၁၅၃]က တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင် ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားဇနီးတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း 
ကျန်ိဆိသုည့ ်၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါဒဂံုမိနယ် တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဦးတင်ေအာင်စိုးအမည်ြဖင့် မှတ်သားထားသည့် အမည်ေပါက် လ ဲေြပာင်းြခင်းမှတ်တမ်းစာရက်အား တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ 
ေဒ ငမ်ိးေအးမှ ဌာနဝင်စာအမှတ်-၁၀၆၉/၄-၂-၂၀၂၂ ြဖင့ ်အမည်ေပါက်လ ဲေြပာင်းြခင်းမှတ်တမ်း (၁)ခသုာ အထားမှား၍ ေပျာက်ဆုံးေနပါေကာင်းှင့် 
အြခားအေထာက်အထားများအားလုံး မူရင်းတင်ြပပါေကာင်း၊ အမည်ေပါက် စာရက်အား အြခားသူလက်ဝယ်ေရာက်ေနြခင်းမဟုတ်ေကာင်း၊ 
ြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာေပ ေပါက်က တာဝန်ယူေကာင်း ဝန်ခံကတိတင်ြပစာှင့်အတ ူ (၃-၂-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ
တုိကုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရအတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်ကီး ဝင်းြမင့်ေဇာ် (ငိမ်း)ဗိုလ်ကီး ဝင်းြမင့်ေဇာ ်(ငိမ်း)

ဗကသ(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗကသ(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ
အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်

 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ စန်ိပန်းမိင်အမ်ိရာေန ေဒ ြဖြဖထွန်း၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း မှင်းသ ာေဇာ်၊ မခင်ေချာ၊ ေမာင်ေအာင်ရှင်းပိုင်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင ်ဖခင်ကီးြဖစ်သ ူဗိုလ်ကီးဝင်းြမင့်ေဇာ(်ငိမ်း)သည ်၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် 
ည ၇:၄၀ နာရီတွင် ုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရသြဖင့် မိသားစုှင့် 
အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၅)သီဟတပ်ခွဲ
ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ေဒ အမာဂျန်(ခ) ေဒ အမာ(ဖျာပုံ- ေဒးဒရဲ)ေဒ အမာဂျန်(ခ) ေဒ အမာ(ဖျာပုံ- ေဒးဒရဲ)
(ဟာဂျ ီ- ဦးဆရက်ဘယေဆးဆိုင်)(ဟာဂျ ီ- ဦးဆရက်ဘယေဆးဆိုင)်

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဒးဒရဲမိ၊  ဗိုလ်ချပ်လမ်းေန  (ဦးအီဘရာဟင-်ေဒ ဘီဘီ)တို၏  သမီးငယ်၊ 

ဖျာပုံမိ၊ အမှတ် (၁၅)၊ ေရ သာေလျာင်းဘုရားလမ်းေန [ဟာဂျဦီးဆရက်- 
ေဒ ရှရီဖာ(ခ)ေဒ ေအးချမ်း]တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဟာဂျ ီဦးေကျာ်လွင)်၏ ချစ်ဇနီး၊ 
ေဒ မာမာလွင်၊ ေဒ ေမေမလွင ်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
မိခင်ကီးသည် ၉-၇-၂၀၂၂ ရက်  ညတွင်  အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ ်
ခယံသွူားပါသြဖင့ ်၁၀-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဖျာပုံမိ ကဘရ်စတန်သို ပိုေဆာင်ဒါဖွနာ 
ြပလုပ်ပီးြဖစ်ေကာင်း ရပ်ေဝးေန ေဆွမျိးများှင့ ်မိတ်ေဆွများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ သိန်းကည် (ေရ ကျင်မိ)ေဒ သိန်းကည ်(ေရ ကျင်မိ)
အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်ေန  ဦးေကျာ်သူ (အမ ေဆာင်အရာရှိချပ် YESC-MOEP)-

ေဒ နီလာရှိန်တို၏မိခင်၊ ဦးေအး၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး   

ေရ ကျင်မိေန ေဒ သိန်းကည်  အသက်(၉၅)ှစ် သည် ၁၀-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သိန်းကည်
အသက်(၉၅)ှစ်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊  ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိ ု

ေရးရှင်း၊ အမ ေဆာင်အရာရှိချပ် ဦးေကျာ်သူ -ေဒ နီလာရှိန်တို၏ ေကျးဇူးရှင ်

ေမွးသမခိင် ေဒ သန်ိးကည် အသက်(၉၅)ှစ်သည် ၁၀-၇-၂၀၂၂ရက် (တနဂ  ေေွန) 

ည ၉:၃၀နာရတွီင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်

အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အေထွေထွမန်ေနဂျာှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံေရးဌာန

ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း

မခင်ရတနာေအာင်
ိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်(မ ေလး)

ဂျပန်ဘာသာ ဒုတိယှစ်
အသက်(၂၁)ှစ်

မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ထွန်တုံးရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ် 
(ဖဖ-၄/၁၁)၊ လမ်း(၅၀)ှင့် မေနာ်ဟရီလမ်းေထာင့်ေန ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး-
ေဒ ေထွးေထွး တို၏သမီးကီး၊ မခင်ြပည့်ြပည့်ေအာင် ၏အစ်မြဖစ်သူ 
မခင်ရတနာေအာင် သည် ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁၁:၄၅နာရီတွင် 
ုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၃-၇-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၁၀နာရီတွင် 
ေတာင်အင်းေြမာက်အင်း သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်   ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်   ကယ်   ပါသင့်   ေသွး   ြဖင့်   အ   သက်   ကယ်   ပါ

ကမ ာ့အပူချနိ်ကမ ာ့အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းလ ာအိုဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် 

လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ်ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇူလိုင်    ၁၂၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ - ၁၂ စာမျက်ှာ - ၁၇

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 
မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်
ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 
၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 
အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  
အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 
ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 
ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 
ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 
တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       
ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      
စတ်ိဓာတ်ခိင်ုမာေသာ  မျိးဆက်သစ်များကိလုည်း  ြပစပုျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 
ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၁
NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် 

၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံ   PDF  အမည်ခံ 
အကမ်းဖက်သမားများသည ်အနာဂတ် 
လူငယ်များ၏ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် 
အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပား၍   ပညာမဲ့ 
လူတန်းစားများ   ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် 
၎င်းတုိကုိ အေကာက်တရားြဖင့် ေထာက်ခံ 
အားေပး လာေစရန်   ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးေသာ 
ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်  ေကျာင်းသား၊ 
ဆရာ၊ မိဘများအား ခိမ်းေြခာက်အကျပ် 
ကုိင်ြခငး်၊    ဖမး်ဆီးသတ်ြဖတ်ြခငး်၊ 
ပညာေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံုများအား 
မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ 

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား 
ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၁

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်အချိေသာ  တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 
ကုိင်အဖဲွများအတွင်း ေရာက်ရိှေနသည့် CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ်ကိဆိုေရး 
စခန်းအသီးသီးှင့် နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်း 
အသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သူများကုိ  သတ်မှတ် 
စညး်ကမး်ချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမး်စွာ 
ေနထိုင်ိုင်ေရး  အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ိုင်ငံေတာ်
စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ     သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွက      အသေိပး 
ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရှိရသည်။ ေကညာချက်အြပည့်အစုံမှာ-  

 စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက ဟားခါးမိနယ် ေဈးသစ်ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၄) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းရှိ 
ေကျာင်းေဆာင်များှင့် ေကျာင်းပိုင်ပစ ည်းများ ဖျက်ဆီး၊ မ ေလးိုင်ငံြခားဘာသာတက သိုလ်ဝင်းအတွင်းသို လက်ပစ်ဗုံးများြဖင့် ပစ်ေပါက်ေဖာက်ခွဲ 

အာဆီယံအမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲ
ြမန်မာအသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ေရာက်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၁
၂၀၂၂ အာဆယီ ံအမျိးသမီးချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ အပ်ုစ(ုခ) စတတု ေန  

ကိ ုဇလူိင်ု ၁၁ ရက်က ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင ံမနလီာမိ၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ 
ြမန်မာှင့်  ဗီယက်နမ်အသင်း  သုံးပွဲဆက်အိုင်ရပီး ဆီမီးဖိုင်နယ ်
တက်ေရာက်သွားသည်။

အပ်ုစစုတတု ေနတွင် ြမန်မာအသင်းက လာအိအုသင်းကိ ုသုံးဂိုး-
တစ်ဂိုး၊ ဗယီက်နမ်အသင်းက တေီမာအသင်းကိ ုေြခာက်ဂိုး-ဂိုးမရိှတိုြဖင့် 
အိုင်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။                  စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြခင်း၊ အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်
ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံး 
စာအုပ်များအား     မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 
အတင်းအဓမ လုယူြခင်း      စသည့် 
နည်းလမ်းမျိးစုံအသုံးြပကာ   ပညာေရး 
က  ြမင့မ်ားေရးကိ ု ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီး 
လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် 
၁၀   ရက်  မွန်းလွဲ  ၁၂  နာရီခွဲခန်တွင် 
ချင်းြပည်နယ်   ဟားခါးမိနယ်  ေဈးသစ် 
ရပ်ကွက်ရှိ  အမှတ်(၄)  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်းအား အကမ်းဖက် 
သမားများက          ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ချင်းြပည်နယ ်ဟားခါးမိနယ်ရှ ိအမှတ်(၄) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအား အကမ်းဖက်သူများက ဝင်ေရာက ်
ဖျက်ဆီးမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

SARS-CoV-2 Variant Omicron 
(အိမုခီရန်) မျိးိုးဗဇီေြပာင်းေရာဂါပိုး 
ထပ်မေံတွရိှရမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ သတင်း 
ထုတ်ြပန်ြခင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း       ချည်မ င်ရှည်ဝါ 
မျိးေစ့ထုတ်ဧက ၃၃၄၀ 
စိုက်ပျိးသွားမည်

ြမန်မာအသင်းှင့ ်လာအိုအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကစ်။


