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ဖတ်စရာယေန

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲေြဖဆိုခွင့် 
ေလ ာက်ထားြခင်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်အထိ 
သတ်မှတ်ရက ်တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ တာဝန်ယူမ  ဆယ်လေြမာက်၏

မှတ်တိုင်များ

ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှေသာ 

စက်ုံကီးများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ  ေလျာ့နည်းလာသည့ ်

အေြခအေနှင့်စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသိုပန်ကားချက်

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

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
 

(၇၄)ကိမ်ေြမာက ်တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ
ေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၅

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာနက  ကီးမှးကျင်းပ 

ေသာ (၇၄)ကမ်ိေြမာက် တပိဋိက 

ဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရးချယ်ေရး 

(သေဘာေရးေြဖ) စာေမးပွဲ ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပုိင်း 

တွင်   ရန်ကုန်မိ   ကမ ာေအး 

ကန်ုးေြမ ဝဇိယမဂ  လာဓမ သဘင် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်ကည်ညိ

အခမ်းအနားသို   ိုင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ဥက   ၊ 

အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ အဘိဓဇ 

အဂ မဟာ      သဒ မ ေဇာတိက 

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ 

ဘဒ  ကမုာရာဘဝိသံ (ဝဋသံကာ 

ပါဠိ သိေရာ မဏိ) အမှးြပေသာ 

တိပိဋကဓရ  တိပိဋကေကာဝိဒ 

သဝါဒါစရယိအဖဲွ ဆရာေတာ်ကီး 

များ၊ ပုစ ကဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

ကီးကပ်ေရး ဆရာေတာ်ကီးများ 

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး         ဝန်ကီးချပ် 

ဦးလှစိုး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  (၇၄)ကိမ်ေြမာက ်တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)စာေမးပွ ဲေြဖဆိုေနကစ်။

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်မည်

စာမျက်ှာ » ၂

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၅



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေရး
ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ဒမီိကုေရစီိင်ုငတံိင်ုးတွင် စည်းကမ်းဥပေဒကိ ုအေလးထားဂစုိက်ုကသည်။ 
စည်းကမ်းဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက်နာေသာ ဒီမုိကေရစီုိင်ငံတွင် ဖံွဖိးတုိးတက် 
သာယာဝေြပာေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ အမှန်တွင် စည်းကမ်းသည ်ဒီမိုကေရစ ီ
ိင်ုငမှံသာမဟတ်ု စည်းကမ်းဥပေဒကိ ုေလးစားလိက်ုနာေသာ မည်သည့်ိင်ုငမံဆိ ု
ေအးချမ်းသာယာဖွံဖိးတိုးတက်ေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

စည်းကမ်းဥပေဒကို  ေလးစားလိုက်နာြခင်းမရှိလ င်  အကွပ်မရိှသည့်ကမ်း 
ပရမ်းပတာြဖစ်သကဲ့သို အကျည်းတန်အုပ်ဆိုးေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေနေပ 
လိမ့်မည်။ စည်းကမ်းဥပေဒတုိကုိ  ြပ  ာန်းလုိက်နာေစြခင်းသည်  မေတာ်မတရား 
အတင်းအကျပ် ဖိှိပ်မ ြပလပ်ုြခင်းမဟတ်ုေပ။ ြပ  ာန်းထားေသာ စည်းကမ်းဥပေဒ 
များသည ် လူေဘာင်ေလာက  သာယာဝေြပာပီး  စနစ်တကျရှိေစေရးအတွက ်
သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်အဆင့အ်တန်းရိှေသာ ဒမီိကုေရစ ီ
ိုင်ငံြဖစ်လိုလ င် ြပ  ာန်းထားေသာ  စည်းကမ်းဥပေဒတိုကိ ု ေလးစားလိုက်နာ 
ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏     ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ သည်   အေကာင်းမဲ့ြဖစ်ေပ  
လာြခင်းမဟုတ်ေပ။ စည်းကမ်းဥပေဒတုိကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်းေကာင့် ေပ ေပါက် 
လာြခင်းြဖစ်သည်။    စည်းကမ်းဥပေဒေဖာက်ဖျက်ြခင်းေကာင့်   မှစ်မိဖွယ်ရာ 
အေြခအေနအမျိးမျိးကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ဒမီိကုေရစီိင်ုငကံိ ုထေူထာင်ရာတွင်  
စည်းကမ်းဥပေဒကိ ုအေလးထားလိုက်နာရသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်  
အသွင်ကူးေြပာင်းမ ကာလအတွင်း ဒမီိကုေရစခီရီးလမ်း ေြဖာင့တ်န်းေစရန်အတွက်  
တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်ဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ တာဝန်များကိ ုအစိုးရှင့အ်တ ူ
ပူးေပါင်းလက်တွ ဲေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုှစမှ်စတင်၍ အာဏာရပါတီ၏ လုပ်ေဆာင်မ များသည ် ဥပေဒှင့် 
ညွီတ်ြခင်းမရိှဘ ဲ  မမှန်မကန်လပ်ုေဆာင်မ များရိှလာရာ   တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 
ဒမီိကုေရစစီနစ်တွင် စည်းကမ်းတကျရိှေစရန်ှင့ ်တရားမ တမ ရိှေစရန် အကမ်ိကမ်ိ 
တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။  သိုေသာ်   ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရာ၌    ကိတင် 
မေဲပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ဥပေဒှင့မ်ညွီတ်သည်များ ရိှခဲသ့ည်ကိသုရိပီး  
ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပချန်ိတွင်လည်း မစဲာရင်းအမှားအယွင်းများ ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည်ကိ ု
အချိေသာုိင်ငံေရးပါတီများှင့်လူပုဂ ိလ်များက အသိေပးခ့ဲကသည်။ မဲစာရင်း 
များကိ ု ြပန်လည်စစိစ်ခဲရ့ာ အမှားအယွင်းများရိှေနသြဖင့ ်အစိုးရှင့ ်ေရးေကာက်ပဲွ 
ေကာ်မရှင်မှ တာဝန်ရိှသမူျားအား ေြဖရှင်းေပးပါရန် အကမ်ိကမ်ိေြပာကားခဲသ့ည်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်   တာဝန်ရှိသူများှင့ ်  အကိမ်ကိမ်ေတွဆုံညိ  င်း 
ခဲ့ေသာ်လည်း ေြဖရှင်းေပးြခင်းမရှိသြဖင့ ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) 
ှင့အ်ည ီိင်ုငေံတာ်အား အေရးေပ အေြခအေနေကညာ၍ တာဝန်ယေူဆာင်ရက် 
ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်ရာတွင်  ိုင်ငံေတာ်တိုးတက်ေရး 
အတွက် ေရှလပ်ုငန်းစ် (၅) ရပ်ှင့ ်ဦးတည်ချက် (၉) ရပ်တိုကိ ုချမှတ်ေဆာင်ရက် 
ေနသည်။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ လက်ေတွကျေသာ ရည်ရယ်ချက် 
များြဖင့် တုိင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့် စားနပ်ရိက ာဖူလံုေရးအတွက် ဦးတည်  
ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရသည်။    ိုင်ငံေတာ်အား  အေရးေပ အေြခအေန 
ေကညာပီး ဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်းအား ေြဖာင့်တန်းတည့်မတ်ေအာင် ေဆာင်ရက် 
ရာတွင် တိင်ုးြပည်အကျိးစီးပွားကိ ုမျက်ြခည်အြပတ်မခဘံ ဲဒမီိကုေရစနီည်းလမ်း 
အရ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပဲွတွင် မဲမသမာမ ကုိအေကာင်းြပ၍ ေပ ေပါက် 
လာသည့်   အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့ ်  အကမ်းဖက်သမားများသည ် ဥပေဒမဲ့  
မင်းမဲ့စိုက်ဆန်စွာ ြပလုပ်ေနကသည်။ ဥပေဒအထက်တွင ်မည်သူမ ရှိ၍မရဘ ဲ
ဒမီိကုေရစကီိ ုမျက်ကွယ်ြပ၍ ဖျက်ဆီးသမူျားကိ ုအေရးယလူျက်ရိှပီး အကမ်းဖက် 
သမားများ၊ အဖျက်သမားများအား ထိေရာက်စွာတုိက်ဖျက်လျက်ရိှသည်။ တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိုင်းြပည်ေအးချမ်းသာယာေရးအတွက ်ဥပေဒေဖာက်ဖျက်မ ၊ 
ညီွတ်မ တိုကို  ဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ိုင်ငံေတာ် 
တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်အမုန်းတရားများ မြဖစ်ေပ  
ေစရန်ှင့ ်ထခိိက်ုဆုံး ံးမ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ထန်ိးထန်ိးသမ်ိးသမ်ိး ေဆာင်ရက် 
ေနသည်ကုိေတွရသြဖင့်   တရားဥပေဒကုိ   ေလးစားလုိက်နာသည်မှာ   ထင်ရှား 
ေပ လွင်ပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်းမ အေပ  
မတူည်၍  ၂၀၂၃ ခုှစ်  သဂုတ်လအတွင်း ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထွေထွ ေရးေကာက် 
ပွဲကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည်။   ချမှတ်ထားေသာ   
ေရှလပ်ုငန်းစ်ှင့ဦ်းတည်ချက်ပါအတိင်ုး မျက်ြခည်မြပတ် ေဆာင်ရက်ေနသည်။  
အားလုံးအေနြဖင့ ်တိင်ုးြပည်ကိ ုငမ်ိးချမ်းေစလိသုည့၊် ဖံွဖိးေစလိသုည့ ်စတ်ိဆ  
ရိှရန် အေရးကီးသည်။ တိင်ုးြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်စားနပ်ရကိ ာေပါများေရး 
သည်   အဓိကကျသည့်အတွက ်   ငိမ်းချမ်းမ ရရှိေအာင ် ဦးစွာေဆာင်ရက်ရန ်
လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က မှာကား 
ထားရာ သတိတရားြဖင့ ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကပါရန ်ေမတ ာ 
ရပ်ခံအပ်ပါေကာင်း။         ။

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၈,၃၀၀ ၈,၃၀၀ ၁၈၀ ၁,၄၉၄,၀၀၀

MTSH ၃,၀၅၀ ၃,၀၅၀ ၁,၆၂၀ ၄,၉၁၆,၀၀၀

MCB ၇,၈၀၀ ၇,၈၀၀ ၁၅ ၁၁၇,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၅ - ၁-၂၀၂၂)

FPB ၁၉,၅၀၀ ၁၉,၅၀၀ ၈၄ ၀

TMH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၉၀၀ ၂,၉၀၀ ၀ ၀

AMATA ၆,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၈ ၄၈,၀၀၀

( စ ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၉၂၀
(ဆ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၈၇.၆
( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၁၁.၅ 
( ဈ ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၅၃၃.၄
(ည) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၄၀ 

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

(က)  အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၇၇၈.၀  
( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၂၀၀၉.၅
( ဂ ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၉.၂၂
(ဃ) ထိုင်း တစ်ဘတ် =  ၅၃.၅၄၆
( င ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၃.၉၉

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၅

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင ်မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်ထံသို ဂုဏ်ယူ 

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။

ြမန်မာ - ဘယ်လာစ်ု  ှစ်ိင်ုငအံကား ကန်ုသွယ်ေရး၊ ပညာေရးှင့ ်အြခားေသာ နယ်ပယ်များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ်ဘယ်လာုစ်သမ တိုင်ငံ၏ မဲ မံေသာ သေဘာထားကိ ုအတည်ြပလိုပါသည်။

ိင်ုငတံကာစင်ြမင့တွ်င် ြမန်မာ − ဘယ်လာစ်ု  ှစ်ိင်ုင ံ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနများအကား  ဆက်လက်ြဖစ်ထွန်းလျက် 

ရှိေသာ အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်ထိေတွေဆာင်ရက်မ များသည ်ှစ်ိုင်ငံအကား အကျိးေကျးဇူးြဖစ်ထွန်းေသာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များ ြဖစ်ထွန်းေရးအတွက ်ေထာက်ပံ့ေပးိုင်လိမ့်မည်ဟ ုယုံကည်ပါသည်။ 

မိမိအေနြဖင့ ်အေဆွေတာ်အား အစ်ချစ်ကည် အေလးထားလျက်ရှိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ဘယ်လာုစ်သမ တိုင်ငံ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာ ဗလာဒီမာ မာေခး 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးထံသို ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ ေပးပို

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲေြဖဆိုခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ု

ဇန်နဝါရီ  ၁၅ ရက်အထိ သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့ ်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၅

တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ  ေြဖဆိခွုင့ ်ေလ ာက်ထားြခင်းကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်အထိ သတ်မှတ်ရက် တိုးြမင့ ်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့ ်

ေလ ာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  အခက်အခဲတစ်စံုတစ်ရာ 

ရှိပါက  ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန  (ေနြပည်ေတာ်)  သို 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်အားလုံး(ေကျာင်းဖွင့်ရက်

ေနာက်ကျေသာ  တိင်ုးေဒသကီး/  ြပည်နယ်   ကိုးခမှု  မိနယ် 

၄၆ မိနယ်ှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာ ေဝးလံ 

ေဒသများ အပါအဝင်)မှ  အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 

များ၊ ေကျာင်းခဲွများ၊  တဲွဖက်ေကျာင်းများ၊  ကုိယ်ပုိင်အထက် 

တန်းေကျာင်းများ၊ ဘန်ုးေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်းများမှ  

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေြဖဆိုကမည့ ်         ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားှင့ ် ြပင်ပေြဖဆိမုည့သ်မူျား  အဆင်ေြပေချာေမွ 

ေစရန်အတွက်  ေလ ာက်လ ာေရာင်းချြခင်းှင့်  ြပန်လည် 

ေပးပိုြခင်းတိုကိ ု   ၂၀၂၂  ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၅  ရက်အထိ 

သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့်   ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာိင်ုငစံာစစ်ဦးစီးဌာနက  ယေန  

ရက်စွဲြဖင့ ်ထုတ်ြပန်ထားသည်။

၂၀၂၂  ခုှစ်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ  ေြဖဆိုခွင့ ် 

ေလ ာက်လ ာများကိ ု ၂၀၂၁ ခှုစ် ိဝုင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ဒဇီင်ဘာ 

၃၀ ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားိင်ုေကာင်း ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်း 

ှင့ ်ပတ်သက်၍ အခက်အခတဲစ်စုတံစ်ရာရိှပါက ြမန်မာိင်ုင ံ

စာစစ်ဦးစီးဌာန (ေနြပည်ေတာ်)  ုံးအမှတ်(၅၂)ရှိ ဖုန်း ၀၆၇ 

- ၃၄၃၀၅၈၃၊   ၀၆၇ - ၃၄၃၀၅၈၄၊   ၀၉-၂၀၂၄၂၉၇ ၊  

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန  ရန်ကုန်(ုံးခွဲ)ရှိ ဖုန်း  ၀၉-

၄၃၁၄၀၂၂၆၊ ၀၉ - ၂၆၁၉၅၅၅၅၉၊   ၀၉ - ၄၄၃၀၀၇၈၆၄ 

တိုကို  ဆက်သွယ်ေမးြမန်းေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

 



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေြပာကားသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၀၂၂ ခုှစ်မှာ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ တိုင်းြပည်စည်ပင်သာယာဝေြပာေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊ ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 
အေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုိင်ုငေံတာ်ကီး ေပ ထွန်းလာေစေရးတိုအတွက် အစုိးရအေနနဲ ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်သလိ ုြပည်သတူစ်ရပ်လုံးကလည်း ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးကဖို ေမတ ာရပ်ခံပါတယ်။ 

“ညညီာမှြပည်သာမည်” စကားကိ ုလက်ကိင်ုထားပီး က န်ေတာ်တိုအားလံုး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစိုဟ ုတိက်ုတွန်းရင်း တိင်ုးရင်းသားမဘိြပည်သအူားလံုး ှစ်သစ်က 
စလို ေကာင်းကျိးလိုရာဆ  ြပည့်ဝပါေစေကာင်း ထပ်မံဆုေတာင်းအပ်ပါတယ်။
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 ေရှဖုံးမှ

တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊ သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအးထွန်း 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဧည့်ပရိသတ်များက 

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရးချယ်ေရးအဖွဲ၊ 

သဝါဒါစရိယ  ဥက    ဆရာေတာ်၊   ရန်ကုန်မိ 

လ  င်သာယာမိနယ ်   သာသနာ့ဂုဏ်ရည်ေကျာင်း 

ဆရာေတာ် (အဘဓိဇမဟာရ  ဂု၊ု အဂ မဟာပ  တိ)  

ဘဒ  ပညိဿရာ  ဘိဝံသ  ဆရာေတာ်ကီးထံမ ှ

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး   ဆရာေတာ် 

သံဃာေတာ်များ ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေတာ်မူသည့် 

ပရိတ်တရားေတာ်များကို နာယူကည်ညိကသည်။ 

ေြဖဆိုရန်အသင့်ရှိ

ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ  

ဥက   ၊ ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ကမုာရာ 

ဘိဝံသက     စာေြဖသံဃာအရှင်သူြမတ်တိုသည ်

ြမတ်စွာဘုရားရှင်၏   သာသနာေတာ်သုံးရပ်တွင ်

ေရကန်ကီးှင့်   င်းယှ်ပါက ကန်ေပါင်ိုးှင့ ်ပမာ 

တူပီး သစ်ပင်ကီးှင့်  င်းယှ်ပါက ေရေသာက်ြမစ ် 

ှင့်ပမာတူေသာ ပရိယတ ိသာသနာေတာ်ကို အခါ 

ေလးြမင့ ်ရှည်ကာတင့်ေအာင ်ေြမာက်ပင့်အားေပး 

မည်ဟူေသာ   ြမင့်ြမတ်ေသာ   ရည်သန်ချက်ြဖင့ ်

တိပိဋကဓရ    တိပိဋကေကာဝိဒ   ေရးချယ်ေရး 

(သေဘာေရးေြဖ) စာေမးပဲွကီးသုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ 

ရန်၊   ပရိယတ ိစာေပ   ြပ  ာန်းကျမ်းစာများကို 

အားထုတ်ဆည်းပူးပီး ေြဖဆိုရန် အသင့်ရှိေနကပ ီ

ြဖစ်ပါ၍     ဘုရားတပည့်ေတာ်တိုအေနြဖင့်လည်း 

ဝမ်းေြမာက်ပီတ ိသာဓု အုေမာဒနာ ေခ ဆိုလျက် 

ရိှပါေကာင်း ဦးစွာပဏာမ ေလ ာက်ထားအပ်ေကာင်း။

သာသနာေတာ်သန်ရှင်း တည်တံြ့ပန်ပွားေအာင် 

ေဆာင်ရက်ကရာ၌ ပရိယတ ိ  သာသနာေတာ်သည် 

အေြခခအံရင်း မူလအကျဆံုးြဖစ်သည်ကုိ သရိှိေတာ် 

မူက၍လည်းေကာင်း၊ ထိုပရိယတ ိ သာသနာေတာ် 

တွင်လည်း ဝိနည်းသာသနာေတာ်သည် သာလွန်၍ 

အေြခခံအရင်းမူလကျသည်ကုိ ဆင်ြခင်သိြမင်ေတာ် 

မူ၍ လည်းေကာင်း၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ေလာင်းလျာ 

စာေြဖပွဲဝင်  အရှင်ြမတ်များသည်  အရည်အချင်း 

ြပည့်ဝသည့်   သုတဗုဒ များ  စင်စစ်ြဖစ်ေစရမည ်

ဟူေသာ   ေြမာ်ြမင်ချက်ကီးစွာြဖင့ ်   တိပိဋကဓရ 

တိပိဋကေကာဝိဒ   ေရးချယ်ေရး(သေဘာေရးေြဖ)

စာေမးပွဲကီး၌ ဝိနယပိဋကကို ဦးစွာပထမ ေြဖဆိုရ 

သည့ ်ကျမ်းစာအြဖစ် သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားသည်ကိ ု

ေကာင်းစွာသိရှိကပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဝိနယပိဋကသည်     ရဟန်းေတာ်များအတွက ်

ကိုယ်ှင့် တ်ကို   ယ်ေကျးေအာင်    န်ြပေသာ 

တရားြဖစ်ပါေကာင်း၊  ဝိနည်းပညတ်ေတာ်အတိုင်း 

ေြပာဆိုေနထိုင်ေသာ     ရဟန်း သံဃာေတာ်အား 

သာသနာေတာ်ကို ကည်ညိပီးေသာသူများက ပို၍ 

ေလးစားကည်ညိကပါေကာင်း၊ ရဟန်း သာမေဏ 

ဟူေသာ   အြဖစ်သည်ပင ်   ဝိနည်းေဒသနာေတာ် 

စည်းကမ်းအတိင်ုး စစီ်ြပလပ်ုမှ အစစ်အမှန် ြဖစ်ိင်ု 

ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်“ဝနိည်းသည် သာသနာေတာ် 

၏ အသက်”ဟု  ေရှးဆရာေတာ်  အရှင်ြမတ်တို 

အသိအမှတ်ြပခဲ့ကပါေကာင်း၊  လူ၊ နတ်၊ ြဗဟ ာ၊ 

သတ ဝါတို ချမ်းသာရေကာင်း အဆုံးအမေကာင်း 

ြဖစ်သည့ ်  သာသနာေတာ်ြမတ်ကီးကိ ု  အားထား 

ေတာ်မူခဲ့သည့် ြမတ်စွာဘုရားသည ်သာသနာေတာ် 

ြမတ်ကီး၏ ဆတ်ုယတ်ုကွယ်ေပျာက်ေကာင်း တရား 

များှင့်   သန်ရှင်းတည်တံ့ေကာင်း   တရားများကိ ု

ထိုထို    ေဒသနာအားေလျာ်စွာ   အများအြပား 

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ရာဝယ ်    အဂ  ုတ ရ်ပါဠိေတာ်၊ 

ဧကနပိါတ အဓမ ဝဂ်တွင် “ေယ ေတ ဘကိ ေဝ ဘကိ  

အဓမ ံ  အဓေမ ာတိ  ဒီေပ ိ”   အစရှိသည်ြဖင့ ်

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ရာ အဓမ ကို အဓမ ဟုြပေသာ 

ရဟန်း၊ ဓမ ကို ဓမ ဟုြပေသာရဟန်း၊ ဝိနည်းမဟုတ် 

သည်ကို ဝိနည်း မဟုတ်ဟု ြပေသာရဟန်း၊ ဝိနည်း 

ကို ဝိနည်းဟု ြပေသာရဟန်းတိုသည ်လူနတ်တို၏ 

အကျိးစီးပွား ချမ်းသာများရန် ကျင့်ကံကကန်ုသည် 

ြဖစ်၍ ဤသာသနာေတာ်ကိုလည်း အကာအရှည ်

တည်ေစသည် မည်ကုန်၏ဟု ပါရိှပါေကာင်း၊ ဤသို 

ေသာ တရားေတာ်အရ အဓမ ကို အဓမ ၊ ဓမ ကို ဓမ ၊ 

အဝိနယကို အဝိနယ၊ ဝိနယကို ဝိနယ ဟု အမှန် 

အတိုင်း ေဟာေြပာပိုချ သင်ြပိုင်ဖိုရန်မှာ သုံးြဖာ 

ေသာ   ပိဋကတ်ကို   သင်ယူကျက်မှတ ်  တတ်သိ 

နားလည်မ ရိှမှသာ ြဖစ်ိင်ုပါေကာင်း၊ ယခအုရှင်ြမတ် 

တို  ေြဖဆိုကမည့်  ဝိနယပိဋက၊  သုတ  ပိဋက၊ 

အဘိဓမ ပိဋကဟူေသာ    သုံးြဖာေသာ   ပိဋကတ် 

ကျမ်းစာအရပ်ရပ်တုိသည် အရှင်ြမတ်တုိ၏ မှန်ကန် 

ေသာ ကျင့် ကံိုင်မ ှင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမ 

အေပါင်း သူေတာ်ေကာင်းတိုကိုလည်း မှန်ကန်စွာ 

ေဟာေြပာပိုချ   သင်ြပိုင်မ ၏   ပဓာနအေကာင်း 

ေကာင်းြမတ်သည့် အေြခခံြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင ်

တစ်ရပ် “သာသန  ိတိယာ ပန ပရိယတ ိ ပမာဏံ” 

သာသနာတည်ဖိုရန်မှာ   ပရိယတ ိသည်   ပဓာန 

ြဖစ်ေကာင်း၊    အရှင်ြမတ်တို   သင်ယူကျက်မှတ ်

ေလ့လာအပ်ေသာ   ပရိယတ ိသည်   လူနတ်တို၏ 

အကျိးစီးပွား     ချမ်းသာများရန်ြဖစ်သည့်အြပင ်

သာသနာေတာ် အရှည်ခံ့၍ တည်တံ့ြခင်း၏ ပဓာန 

အေကာင်းြဖစ်ေသာေကာင့် “ငါတုိသည် လူနတ်တုိ 

၏   အကျိးစီးပွားများေကာင်း   သာသနာေတာ် 

တည်တံ့ေကာင်းအမ ကို ြပမိေလပ”ီ ဟု eာဏ်ြဖင့် 

 ကာ အခါခါရ င်လန်း ဝမ်းေြမာက်ကရပါေကာင်း။

ချးီြမင့်ေကာ်ေရာ ်ပူေဇာ်လျက်ရှိ

အရှင်ြမတ်တိုဘက်မှ သဒ ါ၊ ဝရီယိ၊ သတ၊ိ သမာဓ၊ိ 

ပညာ ငါးြဖာေသာအား ကိုယ်၌ထားလျက် ဘုရား 

ေဟာလတ် ပိဋကတ်ကို ကျက်မှတ်ြပန်ဆိုေရးေြဖ 

ေတာ်မူကသက့ဲသုိ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရဘက်ကလည်း 

တိပိဋကဓရ    တိပိဋက  ေကာဝိဒ    ေရးချယ်ေရး 

စာေမးပဲွကီး ကျင်းပြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်သုံးမျိးတွင် 

“ပရယိတ ိသာသနာေတာ်ကီးကိ ုအားေပးချးီေြမာက် 

ရာ၌ အထက်တန်းအကျဆုံး ချးီေြမာက်ရန်” ဟေူသာ 

ရည်ရယ်ချက်ရှိသည့်အားေလျာ်စွာ   ပစ ယာုဂ ဟ 

အဝဝြဖင့ ်ချးီြမင့်ေကာ်ေရာ ်ပူေဇာ်လျက်ရှိေနသည ်

ကိုလည်း အရှင်ြမတ်တို အသိပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြမတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း  သာသနာေတာ်ကီးကို 

ရဟန်းေတာ်များက ဓမ ာဂု ဟတရားြဖင့ ်ချးီေြမာက် 

ကရန်၊ ဒါယကာ ဒါယကိာမများက အာမ ိသာဂု ဟ  

ပစ ည်းြဖင့် ချးီေြမာက်ကရန် တာဝန်ေပးေဝေတာ ်

မူခဲ့ပါေကာင်း၊ သိုြဖစ်ပါ၍ သံဃာေတာ် အရှင်ြမတ ်

များအား ပစ ည်းေလးပါးတိုြဖင့ ်မပင်မပန်း ချမ်းချမ်း 

သာသာ သာသနာြပိင်ုရန် အေရးသည် ငါတိုတာဝန် 

ြဖစ်သည်ဟ ုှလုံးသွင်းကာ သားစ်ေြမးဆက် မပျက် 

မကွက်ဘ ဲဆက်လက် ေထာက်ပံ ့သွားကရန်မှာလည်း 

လဒူါယကာ ဒါယကိာမများ၏ တာဝန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည်  “သာဂါရာ အနဂါရာ စ၊ 

ဥေဘာ အေညာ ညနိဿိတာ အာရာဓယ ိ သဒ မ ံ၊ 

ေယာဂေက မံ အုတ ရံ  (ဣတိဝုတ က၊ ၂၇၀)” ဟူ၍ 

ဆရာ ဒကာ ညွီတ်ကပါက လဒူါယကာ ဒါယကိာမ 

များှင့ ်ရဟန်းေတာ်များ အချင်းချင်း အမီှြပ၍ သဒ မ  

သံုးြဖာ သာသနာေတာ်ကုိ ေအာင်ြမင်စွာ ပီးေြမာက် 

ေစိင်ုေကာင်းကိ ုေဟာေတာ်မခူဲပ့ါေကာင်း၊ ြမတ်စွာ 

ဘုရားရှင ်ေဟာေတာ်မူအပ်ေသာ ယင်းဂါထာေတာ ်

ကိုပင်  သာဂါရာ “အနဂါရာ စ၊ ဥေဘာ အေညာ 

ညနိဿိတာ အာရာဓယ ိ သဒ မ ံ ၊ ေယာဂေက မံ 

အုတ ရ”ံ ဟ ုအာသီသ ပတ နာြပ၍ နိဂံုးချပ်အပ်ပါ 

ေကာင်း “သာရဏယီဩဝါဒကထာ” မန်ိကားေတာ်မ ူ

သည်။

ယင်းေနာက်  ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေအးထွန်းက 

သာသနာေရးဆုိင်ရာများ ေလ ာက်ထားပီး လှဖွယ်  

ဝတ ပစ ည်းများှင့ ်ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။ 

ဆက်လက်၍  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  သန်လျင် 

မိနယ်   ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ၊ 

အကျိးေတာ်ေဆာင ်မင်းေကျာင်းပထမြပန် စာသင် 

တိက်ု၊ အဂ မဟာပ  တိ၊ အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတကိ 

ဓဇ ေဒါက်တာဘဒ  စ ိမာဘိဝံသ ဆရာေတာ်ကီး 

ထံမှ အုေမာဒနာ  တရားနာယူကပီး  လှဒါန်းမ  

အစုစုအတွက် ေရစက်သွန်းေလာင်း အမ ေပးေဝက 

သည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

ဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလ ှမိသားစုတို 

က လှဒါန်းသည့် ေနဆွမ်းကို တိပိဋကဓရ တိပိဋ 

ေကာဝိဒ သဝါဒါစရိယအဖွဲ ဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

ပစု ကဆရာေတာ်ကီးများ၊ ကီးကပ်ေရး ဆရာေတာ် 

ကီးများှင့ ်(၇၄)ကမ်ိေြမာက် တပိဋိကဓရ တပိဋိက 

ေကာဝိဒ ေရးချယ်ေရးစာေမးပွဲ ေြဖဆိုေတာ်မူက 

ေသာ စာေြဖသံဃာေတာ်များထံ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ပီး  တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ သဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီးများကိ ုသက  န်းစေသာ လှဖွယ်ြခင်း 

ှင့ ်နဝကမ အလှေတာ်ေငမွျားကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်း 

သည်။

ဆက်လက်၍  ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအးထွန်းှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်   ရန်ကုန်မိ   သီရိမဂ  လာ 

ကမ ာေအးကုန်းေြမ       မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူ 

သိမ်ေတာ်ကီး၌  (၇၄)ကိမ်ေြမာက်  တိပိဋကဓရ 

တိပိဋကေကာဝိဒ  ေရးချယ်ေရးစာေမးပွဲ  ေြဖဆို 

ေတာ်မူကေသာ အဘိဓမ ာ(ေရှပိုင်း) စာေြဖသံဃာ 

ေြခာက်ပါး၊ အဘိဓမ ာ(ေနာက်ပိုင်း) စာေြဖသံဃာ 

ေြခာက်ပါး၊ ဒီဃနိကာယ် စာေြဖသံဃာ ၂၇ ပါးှင့် 

ဝိနည်း(ေရှပိုင်း) စာေြဖသံဃာ ၈၇ ပါး စုစုေပါင်း 

စာေြဖသဃံာေတာ် ၁၂၆ ပါးတိုအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိ 

သည်။

အဆိပုါ (၇၄)ကမ်ိေြမာက် တပိဋိကဓရ တပိဋိက 

ေကာဝဒိ ေရးချယ်ေရး (သ ေဘာေရးေြဖ) စာေမးပဲွကီး 

ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ငါးရက်တိုင်တိုင ်

ရန်ကုန်မိ သီရိမဂ  လာ ကမ ာေအးကုန်းေြမ မဟာ 

ပါသာဏလိဏ်ုဂသူမ်ိေတာ်ကီး၌ ကျင်းပြပလပ်ုသွား 

မည်ြဖစ်ပီး စာေြဖသံဃာ ၁၉၂ ပါး ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                 သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွဥက   ၊ အဘဓိဇမဟာရ  ဂု၊ု အဘဓိဇ အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတကိ၊ 

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ ဘဒ  ကမုာရာဘဝိသံ (ဝဋသံကာ ပါဠ ိသေိရာမဏ)ိက သာရဏယီဩဝါဒ 

ကထာ မိန် ကားေတာ်မူစ်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ     ၅
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိင်ုရာ ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်း ဝယ်ယေူရးေကာ်မတ၏ီ 
ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ု    ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်
ုံးအမှတ်(၁)  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအေဝးတွင ်  ေကာ်မတီဥက     ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးေအာင်ိုင်ဦးက 

ေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ တတယိလ  င်းကာလ 

အတွင်း ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာ ေဆး၊ ေဆးကိရိယာများ၊ အထူးသြဖင့် 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည်များ၊ ကသုေဆးများကိ ုတင်သွင်းြဖန် ြဖး ေပး 

ုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံများှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ခဲ့မ ၊   ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးက  ပိုကုန်သွင်းကုန် 

ကိစ ရပ်များ၊  သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကိစ ရပ်များှင့ ်

အေကာက်ခွန် ရှင်းလင်းေရးကိစ ရပ်များကုိ ဦးစားေပး 

အစီအစ်ေရးဆွဲ၍    ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့မ များ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းဝယ်ယူေရးေကာ်မတီ၏ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေကာင် ့ကိုဗစ်ေရာဂါကိ ုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့မ    အေြခအေနများအား 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ထုိေနာက် ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအးထွန်းက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

အတွက် ကာကွယ်ေဆးများ၊ ကုသေဆးများအပါ 

အဝင် ေဆးပစ ည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူမ ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ဘ  ာေငွေကးသံုးစဲွမ  

အေြခအေနများှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အေြခအေန 

များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။ 
ဆက်လက်၍        တက်ေရာက်လာသည့ ်

ေကာ်မတီဝင်များက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများ အရိှန်အဟန်ုမပျက် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် လိအုပ်သည့် 
ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ   ဝယ်ယူေရးှင့်စပ်လျ်း 

သည့အ်ေြခအေန၊ ဖံွဖိးမ မတ်ိဖက်ိင်ုင/ံအဖဲွအစည်း 
များမှ လှဒါန်းထားသည့် ပစ ည်းများ လက်ခံရရှိမ  

အေြခအေန၊ လက်ရိှ ြပည်တွင်းကူးစက်မ များအတွက် 
လိုအပ်ေသာ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများကို ထပ်မံ 
ဝယ်ယူရမည့်    ကိစ ရပ်များှင့်    ေကာ်မတီ၏ 
ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့်    လုပ်ငန်းစ်များ 
အေပ  ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

အစည်းအေဝးသို   ေကာ်မတီဥက      ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့်   ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး
ဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦးှင့ ်
ေကာ်မတီဝင် ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ 
ဥက   များ၊   ဌာနဆိုင်ရာ   အကီးအကဲများှင့ ်
ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ကိယ်ုစားလှယ်များ တက်ေရာက် 
ကသည်။                                             သတင်းစ်

သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ ICT ကို လယ်ယာက  ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများတွင် 

အကျိးရှိထိေရာက်စွာအသံုးချိုင်ေရး စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၅
ေခတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အေြခခံ 

သည့် ဆန်းသစ်တီထွင်မ ြဖင့် လယ်ယာ 
က  ၏    ကုန်ထုတ်စွမ်းအားြမင့်တင ်
ိုင်ရန်   လယ်ယာက     အဆင့်-၄ 
(Agriculture 4.0) ကို        လက်ေတွ 
ေြပာင်းလဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ေရး၊ 
ြပည်သူများအား   မိမိဝန်ကီးဌာနက 
ဝန်ေဆာင်မ ေပးလျက်ရိှေနသည့ ်လပ်ုငန်း 
များ လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရးတုိအတွက် 
သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်  ဆက်သွယ် 
ေရးနည်းပညာ ICT ကို  ယခုထက် ပိုမို 
ကျယ်ြပန်စွာ   သုံးစွဲရန်လိုအပ်ေကာင်း 
ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းက      စိုက်ပျိးေရး၊ 
ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
စုေဝးေဆာင်ခန်းမ၌      ကျင်းပသည့ ်
စကားဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွ ဖွင့ပဲွ်ခမ်းအနားတွင် 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက 
ေြပာကားသည်။

လယ်ယာက  ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက် 
ရာတွင် အြပန်အလှန် ဆက်စပ်လျက်ရှိ 
သည့်   စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်
ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ ဦးစီး 
ဌာနများ၊ တက သိုလ်များမ ှတာဝန်ရှိသူ 
များအကား   လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက ်
အြမင်ချင်းဖလှယ ်    ေဆွးေွးြခင်းြဖင့ ်

ေခတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလုပ်ငန်း 
စ်များ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင် 
ရန် ရည်ရယ်ပီး က  အလုိက် ေခါင်းစ် 
များ သတ်မှတ်၍ လစ်ပထမပတ် ဗဒု ဟူး 
ေနတိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစ ်ကျင်းပခဲ ့
ရာ  ပ မအကမ်ိအြဖစ် ယေနကျင်းပသည့ ်
စကားဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွကိ ု“သတင်းအချက် 

အလက်ှင့်   ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ 
ICT ကိ ုလယ်ယာက  ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 
များတွင် အကျိးရှိထိေရာက်စွာအသုံးချ 
ိုင်ေရး” ေခါင်းစ်ြဖင့် ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါ   စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲသို 
ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီး၊ 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးေကျာ်မင်းဦးှင့် 

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ပါေမာက ချပ် 
များ၊    ဌာနဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူများ 
တက်ေရာက်ေဆွးေွးကပီး တိုင်းေဒသ 
ကီး၊ ြပည်နယ်များမှ ကုိယ်စားလှယ်များ 
က အွန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် ပါဝင်တက်ေရာက် 
ေဆွးေွးကသည်။

ကိုဗစ်-၁၉     ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ေြပာင်းလဲလာသည့် ေနစ်လူေနမ ဘဝ 

ပုံစံသစ်ှင့်   ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ များ 

ေကာင့ ်ICT  နည်းပညာသည ်အေရးပါ 

ေသာ အခန်းက  မှ ပါဝင်လျက်ရှိသကဲ ့

သို လယ်ယာကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  ကွင်းဆက် 

တစ်ေလ ာက် ေခတ်မီဖံွဖိးတုိးတက်လာ 

ေစေရးအတွက်လည်း     ဒစ်ဂျစ်တယ် 

နည်းပညာကိ ုပိမုိတွုင်ကျယ်ထေိရာက်စွာ 

အသုံးချရန်    လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၊   ေတာင်သူ 

လယ်သမားများအေနြဖင့်လည်း မိုဘိုင်း 

ဖုန်းသုံးစွဲမ      တွင်ကျယ်လာလျက်ရှိရာ 

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ အေြခခံသည့် 

ေတာင်သူပညာေပးလုပ်ငန်း       တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး    ကိးပမ်းြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စ် -၄၆ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားှင့် 

အေြခခံစာရင်းကိုင်ှင့် ုံးလုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ သင်တန်း အမှတ်စ် -၂၃၃ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၅

လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင ်   (Certified 
Public Accountant - CPA) (ပထမပိင်ုး) အမှတ်စ်- 
၄၆ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက် ၉ 
နာရီတွင် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး  စုေပါင်း 
ခန်းမ၌ ကိဗုစ်-၁၉ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီ
ကျင်းပသည်။

သင်တန်းဖွင့ပဲွ် အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

စာရင်းစစ်ချပ် ပါေမာက  ေဒါက်တာကေံဇာ်က စာရင်း 
ပညာရှင်များ အေရအတွက်သာမက အရည်အေသွး 
တုိးတက်ေစရန်ှင့်  စာရင်းပညာရပ်များကုိ ုိင်ငံတကာ 
ှင့်   ရင်ေပါင်တန်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန်  လိုအပ်ပါ 
ေကာင်း၊  သိုပါ၍ CPA  သင်ိုး န်းတမ်းများကို 
ြမန်မာိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီမ ှ   ြပည်ပိုင်ငံများ၏ 
စာရင်းပညာသင်ကားမ  အဆင့်အတန်းှင့်အညီ 
အဆင့်ြမင့်တင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ၂၀၁၄ 

ခုှစ်တွင်    လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်   Mutual  
Recognition Agreement (MRA) အရ ယခုအချနိ် 
တွင်    ြမန်မာစာရင်းပညာရှင်များအား  အာဆီယံ 
လက်မှတ်ရစာရင်းပညာရှင်များ   (ACPA)  အြဖစ် 
ေပ ထွက်လာပီြဖစ်ေကာင်း။ 

သိုပါ၍ ဤသင်တန်းသို တက်ေရာက်ခွင့ရ်သည့ ်
သင်တန်းသားများအေနြဖင့် မိမိတို ရရှိထားသည့ ်
အခွင့အ်လမ်းများကိ ုအြပည့အ်ဝရရိှိင်ုရန်  သင်တန်း 
ကာလအတွင်း သင်ကားေပးသည့ ်ဘာသာရပ်များကိ ု
လုံလဝီရိယစိုက်ထုတ်၍    ေလ့လာသင်ယူကရန်၊   
သင်တန်းစည်းကမ်း၊  စာေမးပွဲစည်းကမ်းများကို    
တတိကိျကျလိက်ုနာပီး ိင်ုငေံတာ်၏ အနာဂတ်ဖံွဖိး 
တိုးတက်ေရး၊ စာရင်းပညာအနာဂတ်ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးတိုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်   အားထားရေသာ   ပထမအဆင့်စာရင်း 
ပညာရှင်များြဖစ်ေအာင် ကိးပမ်းကေစလုိေကာင်း  
မှာကားသည်။

ထိုေနာက်    ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 
သင်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းအပ်ုက သင်တန်းဆိင်ုရာ 
အချက်အလက်များကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ဖွင့်ပဲွ 
အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိင်ု (CPA)    (ပထမ 

ပိုင်း)    သင်တန်းအမှတ်စ်- ၄၆ တွင်    ဤုံးမှ 

သင်တန်းသား ၅၁ ဦးှင့် ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်း 

မှ    သင်တန်းသား ၉၄ ဦးတိုကို  သင်တန်းခန်း 

တက်ေရာက ်(Face to Face) ပိုချြခင်းြဖင့ ်လည်း 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငစံာရင်းေကာင်စ(ီMAC) ရန်ကန်ု 

သင်တန်းေကျာင်းမ ှသင်တန်းသား ၂၀ ကို Online 

ြဖင့ ်လည်းေကာင်း စစုေုပါင်း ၁၆၅ ဦးကိ ုသင်ကားပိုချ 

မည်ြဖစ်ပီး  ဘာသာရပ်များအေနြဖင့ ်  Module 1 

တွင် ဘာသာရပ် သုံးခု၊ Module 2 တွင် ဘာသာရပ် 

သုံးခ ုစစုေုပါင်းဘာသာရပ် ေြခာက်ခုတုိကုိ  ဇန်နဝါရ ီ

၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ၁၁ လကာ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ ်

သည်  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၌ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာ ၆ ရက်မှ  ၂၀၂၂ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ ၅ ရက်အထ ိ

ဖွင့လှ်စ်ပိုချခဲေ့သာ အေြခခစံာရင်းကိင်ုှင့ ်ုံးလပ်ုငန်း 

က မ်းကျင်မ သင်တန်း(Grade-1)အမှတ်စ်-၂၃၃ 

သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို    တက်ေရာက်၍ 

သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ေြပာကားသည်။    ယေန  

ပီးေြမာက်ေသာ Grade-1 သင်တန်းသို ြပည်ေထာင်စ ု 

အဆင့်   အဖွဲအစည်းများှင့်  ဝန်ကီးဌာနများမ ှ

သင်တန်းသား ၁၂၅ ဦး   တက်ေရာက်ပီးေြမာက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                           
 သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၅

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန     ပညာေရးှင့ ်

ေလက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာန တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် 

ခိုင်ဦးစီးမှးုံးများကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ       လူငယ် 

သင်တန်းေကျာင်း ၃၆ ေကျာင်းတိုတွင ်   (၇၄)ှစ် 

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ု   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

အပ်ုစဖဲွုကာ အပ်ုစုပိင်ပဲွအြဖစ် ေဘာလုံးပိင်ပဲွ(ကျား)၊ 

ြခင်းလံုးပိင်ပဲွ(ကျား)၊ ထပ်ုဆီးတိုးပိင်ပဲွ(မ)၊ လွန်ဆဲွ 

ပိင်ပဲွ(ကျား၊ မ) များအား လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးချင်း 

ပိင်ပွဲအြဖစ ်   မီတာ ၅၀ အေြပးပိင်ပွ ဲ (ကျား၊ မ)၊ 

မတီာ ၁၀၀ အေြပးပိင်ပဲွ(ကျား၊ မ)၊ အာလူးေကာက် 

အေြပးပိင်ပဲွ(ကျား၊ မ)၊ မုန်စားအေြပး ပိင်ပဲွ(ကျား၊ 

မ)၊ ဂန်ုနအီတ်ိစွပ်အေြပးပိင်ပဲွ (ကျား၊ မ)၊ သုံးေချာင်း 

ေထာက်အေြပးပိင်ပွဲ(ကျား၊ မ)၊ အြမင့်ခုန်(ကျား၊ 

မ)၊ အလျားခုန်(ကျား၊ မ)၊  ဆန်ေကာရက်အေြပး 

ပိင်ပဲွ(မ)၊ အပ်ချည်ထုိးအေြပးပိင်ပဲွ(မ)၊     ေခါင်းအံုး 

ိက်ုပိင်ပဲွ (ကျား၊ မ)၊ သံပံုးုိက်ပိင်ပဲွ(ကျား၊ မ)  များ 

အား လည်းေကာင်း   ကျင်းပေပးခဲရ့ာ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၃၉၃၉ ဦး ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။

အားကစားပိင်ပွဲများ     ကျင်းပေပးြခင်းြဖင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ စုေပါင်းေဆာင်ရက ်

တတ်သည့ ်စတ်ိဓာတ်၊ ေကာင်းေသာယှ်ပိင်လိသုည့ ်

စိတ်ဓာတ်များ   ေမွးြမေပးေရး၊     တိုင်းရင်းသား 

အချင်းချင်းပုိမုိစည်းလံုးချစ်ခင်လျက် ြပည်ေထာင်စု 

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မဲသည့် လူငယ်များြဖစ်လာေစေရး၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်လျက်ရှိေသာ စက်ုံကီးများ၏ 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ  ေလျာ့နည်းလာသည့်အေြခအေနှင့်စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူသိုပန်ကားချက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊    ဇန်နဝါရီလ၊    ၅ ရက်

၁။ လ ပ်စစ်ှင့စွ်မ်းအင်ဝန်ကီးဌာနသည် တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များအလိုက ်  အများြပည်သူှင့ ်   စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းများတွင ်

ဓာတ်အားသုံးစဲွိင်ုရန်အတွက် ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ေပးြခင်းှင့် ဓာတ်အားပိုလ တ်ြဖန် ြဖးေပးြခင်းများကို 

စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသက့ဲသုိ ှစ်စ်တုိးတက်လာ 

သည့် ဓာတ်အားသုံးစွဲမ များအတွက်လည်း တိုးတက်ြဖန် ြဖးိုင်ရန ်

စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ပုံမှန်အချနိ်တွင်     အြမင့်ဆုံးဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်မ သည် 

(၄၂၀၀)မဂ ါဝပ်ခန်ရှိေသာ်လည်း လက်ရှိအချနိ်တွင်  ြပည်ပမ ှမှာယူ 

တင်သွင်းရေသာ   LNG to Power   ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏ 

ထုတ်လုပ်မ    (၇၅၀) မဂ ါဝပ်ခန်မှာ ဓာတ်ေငွေဈး န်းေလးဆခန်  

ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ရပ်တန်ထားရြခင်း၊ ရတနာကမ်းလွန် 

ဓာတ်ေငွစမီကံန်ိးမှ စ်ဆက်မြပတ်ဓာတ်ေငွထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် ှစ်စ် 

ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းြပြပင်မ လုပ်ငန်းစ်များကို    ယခင်ှစ်များကဲ့သို  

(၂၇-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနမှ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရ 

သြဖင့် သဘာဝဓာတ်ေငွဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏ ထုတ်လုပ်မ  

(၅၄၀) မဂ ါဝပ်ခန်  ေလျာန့ည်းေနြခင်း၊ ဘလီူးေချာင်းေရအားလ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားမှ ဓာတ်အားပိုလ တ်ေပးေနသည့ ်၂၃၀ ေကဗီွ 

တာဝါတိင်ုများကိ ုအကမ်းဖက်သမူျား၏ အကမ်ိကမ်ိ မိင်ုးခဲွဖျက်ဆီး 

ခရံြခင်းေကာင့ ်ဓာတ်အား (၁၈၀) မဂ ါဝပ်ခန်တို အသီးသီးေလျာန့ည်း 

လျက်ရှိပါသည်။ 

၃။ ထိုအြပင် သဘာဝဓာတ်ေငွသုံး ဓာတ်အားေပးစက်ုှံင့ ်ေရအား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး စက်ုအံချိတွင် ဓာတ်အားေပးစက်များ ှစ်စ် 

ထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေနြခင်း၊  ယခု ပွင့်လင်းရာသီ 

ကာလ၌ ေရအားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ုမံျားအတွက် ေရဝင်ေရာက်မ  

နည်းလာပီး ေွရာသီကာလဓာတ်အားြဖန် ြဖးေပးိုင်ေရးအတွက ်

ေရေလှာင်ကန်/ဆည်များ၌ ေရအားလ ပ်စစ်ထုတ်လုပ်မ ကိ ုထိန်းသိမ်း 

ေလ ာ့ချေမာင်းှင်ရြခင်းတိုေကာင့် စုစုေပါင်း ဓာတ်အားထုတ်လုပ ်

ိင်ုမ မှာ သုံးစဲွမ ထက် (၁၄၇၀) မဂ ါဝပ်ခန် ေလျာန့ည်းလျက်ရိှေနပါသည်။ 

ထိသုို ေလျာန့ည်းေနရာမှ  ရတနာဓာတ်ေငွစမီကံန်ိး၏ ထန်ိးသမ်ိးြပြပင်မ  

များ ပီးစီးပါက (၇-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍   ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ိုင်ပီး 

ဖျက်ဆီးခံရသည့် တာဝါတိုင်များကို အြမန်ဆုံးြပြပင်ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ်လည်း   (၉၃၀)မဂ ါဝပ်ခန်မှာ  ဆက်လက် 

ေလျာ့နည်းေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သိုြဖစ်၍ ဓာတ်အားေလျာ့နည်းထုတ်လုပ်ေနရသည့်ပမာဏှင့်

အည ီဓာတ်အားစနစ်အား တည်ငမ်ိမ ကိထုန်ိးညရိန် ေဆာင်ရက်ရသည့ ်

အတွက်   ဓာတ်အားသုံးစွဲမ များြပားေသာ  နံနက် (၀၇:၀၀)နာရီမှ 

ည(၁၁:၀၀)နာရီအတွင်းှင့် ညအချနိ်(၁၇:၀၀)နာရီမှ (၁၉:၀၀)နာရီ 

အတွင်း   အများဆုံးထုတ်လုပ်ေပးိုင်ေသာ ဓာတ်အားပမာဏထက ်

ေကျာ်လွန်ချန်ိများ၌ ဝန်အားေလ ာခ့ျ၍ ဓာတ်အားစနစ်ထန်ိးညြိခင်းကိ ု 

မြဖစ်မေန ေဆာင်ရက်ရလျက်ရှိသြဖင့် အချိေနရာများတွင် အချနိ် 

ပိုင်းဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ များ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါသည်။ 

၅။ ိင်ုငေံတာ်တွင် အမ်ိေထာင်စေုပါင်း (၁၀.၉) သန်းခန်ရိှသည့်အနက် 

လက်ရှိအချနိ်တွင် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၆.၆) သန်းခန်  (၆၀%)သည် 

ိင်ုငေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်မှ ဓာတ်အားရရိှသုံးစဲွလျက်ရိှပါသည်။ လက်ရိှ 

မီးရရှိသုံးစွဲေနေသာ အိမ်ေထာင်စုများအေနြဖင့် မီးလင်းအားတူ၍ 

ဓာတ်အားသုံးစွဲမ နည်းေသာ LED မီးသီး/မီးေချာင်းကို အစားထိုး 

သုံးစွဲြခင်း ြပလုပ်မည်ဆိုပါက အိမ်ေထာင်စု(၁)စုလ င် (၂၀) ဝပ်ခန်  

ေခ တာိုင်မည်ြဖစ်ပီး အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၆.၆) သန်းမ ှဓာတ်အား 

ပမာဏ (၁၃၂) မဂ ါဝပ် ေခ တာိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် မီးသုံး 

စဲွမ များေသာ အိမ်ေထာင်စုများအေနြဖင့် မလုိအပ်ေသာေနရာများရိှ 

မီးခလုတ်များကိ ုပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်အိမ်ေထာင်စု(၁)စုလ င် (၁၀၀)

ဝပ်ခန်  ေခ တာသုံးစွဲပါက အိမ်ေထာင်စု(၃)သန်းအတွက် (၃၀၀) 

မဂ ါဝပ်ခန်  သက်သာမည်ြဖစ်သြဖင့ ်   စုစုေပါင်း (၄၃၂) မဂ ါဝပ်ခန်  

ေလျာ့နည်းေစမ အား ြပန်လည်ြဖည့်တင်းအစားထိုးေပးိုင်သည့် 

အြပင် အိမ်ေထာင်စု(၁)စုချင်းစီ၏ လ ပ်စစ်မီတာခ ေပးေချရမ များ 

လည်း ေလျာ့နည်းသက်သာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၆။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဝန်အားထန်ိးညမိ အရ ေလျာန့ည်းသွားေသာ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ များအတွက်   အချိေသာေနရာများတွင် 

ဝန်အားေလ ာခ့ျရြခင်းများအေပ  ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်အဆင်မေြပ 

မ များရှိပါက နားလည်ေပးိုင်ပါရန်ှင့် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို အြမန် 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုေရးအတွက် ကိးစားလျက်ရိှသည့်အြပင် ေနအား၊ 

ေရအားအပါအဝင် စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်မျိးစုမှံ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိမုိ ု

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး စီမံကိန်းသစ်များကိုလည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

လျက်ရှိပါေကာင်း ေမတ ာရပ်ခံအသိေပးအပ်ပါသည်။ 

              လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

သီေပါ    ဇန်နဝါရီ   ၅

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါမိ 

နယ် ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနှင့ ်အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနတို  ပူးေပါင်း၍   လူငယ်ှင့်အားကစား 

ေခါင်းစ်ြဖင့် အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲကို 

ဇန်နဝါရ ီ၃ ရက်က ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  လူထုအေြခြပဗဟို 

ဌာနခန်းမတွင်  ြပလုပ်ခဲ့သည်။

အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲတွင ်မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန  ဦးစီးမှး  ေဒ ခင်နလီာစိုးက ေဆွးေွးပဲွ   

ြပလပ်ုရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်အား ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး    မိနယ်အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာန       အားကစားမှး 

ေဒ သန်းေရ မာက   မိမိတိုဌာန၏  အဓိက 

တာဝန်ြဖစ်သည့ ် တစ်မျိးသားလုံးကျန်းမာ

ကံ့ခိုင်ေစရန်ှင့် လူငယ်များအေတွးအေခ ၊ 

အယူအဆ၊ စိတ်ဓာတ်များ ခုိင်မာလာေစရန် 

အတွက်  လူငယ်များကို အားကစားကွင်း 

ထဲ     အေရာက်ေခ ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

အားကစားှင့ ်  စည်းုံးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

လတ်တေလာတွင်  မိမိတို  ဌာနအေနြဖင့် 

ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာများရှ ိေကျာင်းများသို 

ကွင်းဆင်း၍ လူငယ်များ၊ ေကျာင်းသားများ 

ှင့်ေတွဆံု၍ အားကစားဆိင်ုရာ ေဟာေြပာပဲွ၊ 

အားကစားပစ ည်းများအား    ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း၊   လူငယ်များအတွက ်

အားကစားသင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရန် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ အားကစားုှံင့ ်အားကစား 

ကွင်းတွင ်  လူငယ်များ   အခမဲ့လာေရာက ်

ကစားိင်ုေကာင်း၊  မမိတိိုဌာနှင့ ်ချတ်ိဆက် 

၍   ှစ်သက်ရာ   အားကစားနည်းများကိ ု

လာေရာက်ကစားကရန် အကံေပးတုိက်တွန်း 

လုိေကာင်း စသည်ြဖင့် ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                               ၂၁၀

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းများတွင် 

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ေကျာင်းေနေပျာ်ပီး ပညာရည်ြမင့်မား၍ စွမ်းရည ်

ြပည့်ဝေသာ မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ ြဖစ်လာေစ 

ေရးှင့် ထူးခ န်သည့်လူငယ်အားကစားသမားများ 

ေပ ထွန်းလာေစေရးတုိအတွက် အေထာက်အကူြပ 

ိုင်ေရးရည်ရယ ်ကျင်းပေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                               

သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

ကံမေလး ဆိုလာလ ပ်စစ် ြမစ်ေရ 

တင် စီမံကိန်းသည် မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီး  သရက်ခိုင ်  ေအာင်လံမိနယ ်

ကံမေလးေကျးရာအနီးတွင ်   တည်ရှိ 

သည်။ ေတာင်သူများအတွက ်စိုက်ပျိး 

ေရကို ဧရာဝတီြမစ်မှ    ေရကို  ၇၅ 

ကီလိုဝပ်ေမာ်တာြဖင့်   တွဲဖက်ထား 

သည့် (၉)ကျဆက် ေရတင်ပန်  သုံးစုံ 

ြဖင့် စုပ်တင်ကာ ေရငိမ်ကန်၊ ေရေပး 

ေြမာင်း၊ ေရထန်ိးေရေပးအေဆာက်အအု ံ

များြဖင့ ်  စနစ်တကျ  ြဖန် ြဖးေပးေဝ 

သွားမည်ြဖစ်သည်။

စမီကံန်ိးတွင် ေရေပးေြမာင်းှစ်မိင်ု၊ 

တူးေြမာင်းအေဆာက်အအု ံ၉၉ ခုပါရှိ 

ပီး  ၁၇၀ ကီလိုဝပ်ဓာတ်အား  ထွက်ရှိ 

သည့ ်ဆိလုာစနစ်ပါဝင်သည်။ စမီကံန်ိး 

ကို    ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင် 

အပီးတည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 

စီမံကိန်းပီးပါက    ေွ၊   မိုး၊ ေဆာင်း 

သုံးရာသီစလုံး    စိုက်ပျိးိုင်မည်ြဖစ ်

သြဖင့ ်သီးံှစိက်ုစွမ်းအား၊ သီးံှအထွက် 

 န်းများ ြမင့မ်ားလာြခင်းှင့အ်တ ူလမူ  

စီးပွားဘဝ      ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည ်

ြဖစ်သည်။

“ဒ ီြမစ်ေရတင်စမီကံန်ိးဟာ ဆိလုာ 

စနစ်ပါဝင်တဲ့အတွက် လ ပ်စစ်ေရတင ်

ေတွမှာ ှစ်စ်ေရေပးေဝတဲ့အခါ သုံးစွဲ 

ရတဲ့    လ ပ်စစ်ဓာတ်အားယူနစ် ၄၀ 

ရာခိုင် န်း သက်သာမှာြဖစ်လို ေရရှည် 

အတွက်လည်း အကျိးရိှမှာြဖစ်ပါတယ်” 

ဟ ု ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးြမင့ဦ်းက 

ရှင်းြပသည်။

မေကွးတိုင ်းေဒသကီးအတွင ်း 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသံုး     ေရတင်များမှ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားခ    ကုန်ကျစရိတ် 

ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက်   ြပန်လည် 

ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ြဖစ်သည့ ်ေနအလင်း 

ေရာင်ြခည်သုံး ဆိုလာစနစ်ကို တွဲဖက် 

တပ်ဆင်လျက်ရှိရာ     မင်းဘူးခိုင ်

မင်းဘူးမိနယ ်   ကမ်းနီေရတင်တွင ်

လည်း တပ်ဆင်ပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

မေကွးခိုင် မေကွးမိနယ် ြမင်ကွန်း 

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်တွင ်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်တွင်   ဆိုလာစနစ်တွဲဖက ်

တပ်ဆင်ရန်  ရန်ပုံေငွလျာထားပါဝင ်

ေကာင်းှင့ ်   အသစ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

ေရတင်စီမံကိန်းများကိုလည်း ဆိုလာ 

ှင့ ်လ ပ်စစ်တဲွဖက် တပ်ဆင်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံ

ခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်း ေဆာင်ရက်ပီး လ ပ်စစ် 

ေရတင်လုပ်ငန်း အခု ၃၀ မှ ှစ်စ် ေွ/

မုိး သီးံှဧကေပါင်း ၃၉၃၇၆ ကိ ုစိက်ုပျိး 

ေရေပးေဝြခင်းြဖင့ ်  မိုးေခါင်ေရရှားသည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံ     အလယ်ပိုင်း    အပူပိုင်း 

ေြခာက်ေသွဇန်ု၏  စိက်ုပျိးေရးက  ကိ ု

အားြဖည့ ်  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေသွီးံှရာသတွီင် စိက်ုပျိး 

ေြမဧက ၁၆၆၈၀ ကို    စိုက်ပျိးေရ 

ေပးေဝရန် လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်မင်းဟန ်(သတင်းစ်)

သီေပါမိ၌ လူငယ်ှင့် အားကစားေခါင်းစ်ြဖင့် 

အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲ ြပလုပ်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ တာဝန်ယူမ  ဆယ်လေြမာက်၏ မှတ်တိုင်များ 
ကေနာင်

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က  မိမိတိုိုင်ငံ၌ ချည်မ င်ှင့်  အထည် 

ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမ တွင်    လိုအပ်ချက်များရှိသြဖင့်   ြပည်ပသွင်းကုန် 

ေလ ာ့ချရန် ြပည်တွင်းစက်ုံများမှ လုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်ိုင်ရန် 

လိုေကာင်း၊ အြမတ်ကို အဓိကမထားဘဲ ြပည်သူများ ေ ဈး န်း 

သက်သာစွာရရှိေရးှင့်  ကုန်ကမ်းရရှိေအာင် စိုက်ပျိးမ အေြခအေန 

မှသည် ေ ဈးကွက်တွင် အရည်အေသွးြပည့်မီစွာ  ေရာင်းချိုင်ေရး 

အထိ လမ်း န်မှာကား

အကီးအကဲများ၏ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက်များ

ိုင်ငံေတာ်      စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏   

ကုိးလြပည့် ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲမ ှင့်  

ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ြပည်သူများထံသို ိုဝင်ဘာ ၁  

ရက်တွင်  မိန်ခွန်းေြပာကားခဲ့သည်။  ကိုးလတာ 

အတွင်း  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏    

ေဆာင်ရက်မ ၊   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊        ကုသေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ၊    

လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်အစီအစ်များ၊ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်များ၊  စာသင်ေကျာင်းများ 

ဖွင့လှ်စ်မ အစအီစ်၊ စီးပွားေရးက  တွင် စိက်ုပျိး 

ေရး၊     ေမွးြမေရး   တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိုင်ေစဖို၊ 

စက်သုံးဆီှင့်    စားသုံးဆီသုံးစွဲမ    ခိး ခံေခ တာ 

ေစဖုိှင့် ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်စွာ စားေသာက် 

ေနထုိင်၍ ြပည်သူများ ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရး၊ စက်မ   

ကုန်ထုတ်ှင့်    ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး အစရိှသည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ု 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်     ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ိဝုင်ဘာ ၃ ရက်က ိင်ုငေံတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက          ဗန်းေမာ် 

ဆရာေတာ်ဘရုားကီးှင့ ်    ိင်ုငေံတာ်ဩဝါဒါစရယိ  

မဟာဝိဇိတာုံေကျာင်းတိုက ်     ပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်တိုအား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း၍ သာသနာ 

ေတာ် ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဆိင်ုရာများကိ ု တင်ြပ 

ေလ ာက်ထားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ချမ်းေအး 

သာစံမိနယ်ရိှ ေလက့ျင့ေ်ရးအလယ်တန်းေကျာင်း၊ 

အားကစားကွင်းများှင့်    မ ေလးတက သိုလ ်

တိုသို      သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထိုေနာက်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အား တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွံုး အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌     ေတွဆုံခဲ့ပီး    မိြပအဂ   ါရပ်ှင့်အညီ    

ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး၊  ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

ြမင့်မားေရး၊ စည်းကမ်းလိုက်နာေရးှင့ ်စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးအပါအဝင ်  က  အလိုက်  ေဆွးေွး 

ညိ  င်းေပးခဲ့သည်။

ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က  ကျင်းပသည့် ကရင ်

ြပည်နယ်ေနအခမ်းအနားသို       ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က      သဝဏ်လ ာေပးပိုခဲ့ရာတွင်  

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည်  တိုင်းရင်းသားညီေနာင ်

များအားလုံး  တန်းတခူစံားိင်ုမည့ ်ေရရှည်တည်တံ ့

ခိုင်မဲပီး  ဟန်ချက်ညီေသာ   ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ      

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက်   အမျိးသားြပန်လည ်

သင့်ြမတ်ေရးှင့်   ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးကို 

ခိုင်မာသည့်သ ိ  ာန်ြဖင့်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း၊  ငိမ်းချမ်းသာယာသည့်  လူမ  

အသိုက်အဝန်းကီးတစ်ခုကိ ု   ေနာင်မျိးဆက်သစ် 

များအတွက် အေကာင်းအြဖစ် ချန်ထားေပးကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ုိဝင်ဘာ ၁၀ ရက်ှင့် ၁၁ ရက်တုိတွင် ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် အင်းတေကာ် 

စက်မ ဇုန်၊ တပ်မေတာ်  ချည်မ င်ှင့်   အထည်စက်ံု  

(သမိုင်း)ှင့် ြမန်မာ့ေဆးဝါးစက်ု ံ (အင်းစိန်)တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က  

မိမိတိုိုင်ငံ၌ ချည်မ င်ှင့်  အထည်ထုတ်လုပ်သုံးစွ ဲ

မ တွင်    လိုအပ်ချက်များရှိသြဖင့်    ြပည်ပသွင်းကုန် 

ေလ ာ့ချရန် ြပည်တွင်းစက်ုံများမှ လုံေလာက်စွာ  

ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်လုိေကာင်း၊     အြမတ်ကုိ    အဓိက 

မထားဘ ဲြပည်သမူျား ေဈး န်းသက်သာစွာရရိှေရးှင့ ် 

ကုန်ကမ်းရရှိေအာင် စိုက်ပျိးမ အေြခအေနမှသည်  

ေဈးကွက်တွင ် အရည်အေသွးြပည့်မီစွာ  ေရာင်းချ 

ိုင်ေရးအထိ လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

 ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏသရီိမိနယ်ရိှ ဗဒု ဥယျာ် 

ေတာ်တွင် တည်ထားပူေဇာ်မည့ ် “မာရဝိဇယ” ဗုဒ  

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး  ထုဆစ်ြခင်းှင့ ် တည်ထား 

ကိုးကွယ်ရန်       ေဆာင်ရက်ေနမ များှင့ပ်တ်သက်၍ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်             ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ိင်ုငေံတာ်အဆင့ ်တာဝန်ရိှပဂု ိလ်  

များအား ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း  အခမ်းအနားကို  

ိုဝင်ဘာ  ၁၂  ရက်က  ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်အတွင်းရှိ 

မဟာမဂ  လာမ  ပ်ေတာ်၌ ကျင်းပသည်။  စကျင် 

ေကျာက်ေတာ်ကီး အဆင့ဆ်င့တ်ူးေဖာ်ြခင်းမှ သယ်ယ ူ

ြခင်း၊    ထွင်းထုြခင်းတိုအြပင ်  ဂ ကုဋိတိုက်များ၊ 

ဓမ ာုမံျား၊ ေမာ်ကွန်းတိက်ုများ၊ ဇရပ်၊ မဂ  လာတတံား  

စသည့် ဘုရားေကျာင်းကန်များကိ ု ရတနာပုံေခတ် 

လက်ရာြဖင့ ်တည်ထားမည်ဟ ုသိရှိရသည်။

ိုင်ငံေတာ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး  

မင်းေအာင်လ  င်သည်     ုရှား-ြမန်မာ   စစ်ဘက် 

နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး  ပူးတဲွေကာ်မရှင် 

ဥက   ၊  FSMTC of Russia ၏ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး  

Mr.Vladimir Drozhzhov ှင့် JSC “Rosoboro-  

nexport” ကုမ ဏီ   ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

Mr.A.L.Chekmarev တို ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စား 

လှယ်အဖဲွအား ိဝုင်ဘာ ၁၂ ရက်က   လက်ခေံတွဆု ံ

ခဲသ့ည်။ ှစ်ိင်ုငတံပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား စစ်ဘက် 

နည်းပညာဆုိင်ရာပူးေပါင်းမ   တုိးြမင့်ုိင်မည့်အေြခ 

အေန၊  ေခတ်မီြမန်မာ့တပ်မေတာ်အြဖစ ်   အဆင့် 

ြမင့်တင်ရာတွင ်ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှ လူသား 

အရင်းအြမစ်ှင့ ်နည်းပညာလိအုပ်သည်များ ဝိင်ုးဝန်း 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့မ ၊   ှစ်ိုင်ငံ  ကာကွယ်ေရး 

အပိင်ုးတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များအြပင် စီးပွားေရး 

အပါအဝင် က  ေပါင်းစုံ၌ တိုးြမင့ ်လုပ်ေဆာင ်

ိုင်မည့် အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍   ခင်မင် 

ရင်းှီးစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည်       ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ်ေရးဆိင်ုရာ       ဂျပန် 

အစိုးရ၏   အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်   နီပွန် 

ေဖာင်ေဒးရှင်း  ဥက    H.E.Mr.Yohei SASA KAWA 

အား   ုိဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က    ေနြပည်ေတာ် 

ရိှ  တပ်မေတာ်ဧည့်ရိပ်သာ၌ လက်ခံေတွဆုံ၍ 

လက်ရှိ     ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ များ၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်   ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊  

ဂျပန်ိုင်ငံမှ  ကူညီေပးလျက်ရှိသည့်အေြခအေန 

များှင့်   ှစ်ိုင်ငံ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ 

စသည်တိုကို  ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်        ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည်  တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  အာရှေရးရာ အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်        မစ တာစွန်းေဂ ရှန်းှင့်   

အေမရိကန်ိုင်ငံ      နယူးမက ဆီကိုြပည်နယ ် 

အပ်ုချပ်ေရးမှးေဟာင်း  မစ တာဘလ်ီရစ်ချတ်ဆန် 

တိုကိလုည်း     ေတွဆု၍ံ ိင်ုငတံကာဆက်ဆေံရး  

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးှင့ ်  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ကူညီေဆာင်ရက်ေပးမည့် အေြခ 

အေနများကို ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း၊  ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းများအတွက်  ေဆွးေွးြခင်း 

များကို ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် ိုဝင်ဘာ ၁၉ 

ရက်က ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

ဖံွဖိးေရး တက သိလ်ုပညာေရးဘဲွ ငါးှစ်သင်တန်း 

အမှတ်စ်   (၄)  ေကျာင်းဆင်း  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ   ၇၂ ဦးကို     ေတွဆုံအမှာစကား 

ေြပာကားသည်။  ထုိအခမ်းအနားသုိ    ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ  ဖွံဖိးေရးတက သိုလ် 

(စစ်ကိင်ုး)ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမှင့ ် ပင်လုခံန်းမတိုမှ 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ ၂၀၀ က    Video 

Conferencing ြဖင့ ် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်လြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။  ဆယ်လတာအတွင်း အစိုးရှင့် ြပည်သူများသည ် ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်၊ ကိုယ်ကျိးရှာ 

ြပည်ဖျက်လိုသည့ ်အကမ်းဖက်သမားများ၏အ ရာယ်တိုကိ ု  ကံ့ကံ့ခံ၍    ှိမ်နင်းေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ကသည်။     ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူအတွက ် ချမှတ်ထားသည့ ်  ေရှလုပ်ငန်းစ်ငါးရပ်ကိ ု

တိတိကျကျလိုက်နာြခင်းြဖင့ ်မေလျာ့ေသာ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယတိုေပါင်းစပ်ကာ  ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်ဆီသို ချတီက်လျက်ရှိရာ  ိုဝင်ဘာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ချက်များအနက ်သတင်းအချက်အလက်အချိကိ ု   

ေကာက်ုတ်တင်ြပလိုက်ရပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်အဖွဲဝင်များ ိုဝင်ဘာ ၃ ရက်က 

မ ေလးတက သိုလ် ပင်မစာကည့်တိုက်အတွင်း လှည့်လည်ကည့် စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ြပည်ေထာင်စုသမ တ       ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

လုံ ခံေရး၊  တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးေကာ်မတ ီ     အစည်းအေဝးအမှတ်စ် 

(၆/၂၀၂၁) အား ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က ကျင်းပရာ  

လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးေကာ်မတီဥက    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီဥက   ၊         ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    မင်းေအာင်လ  င်  တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက်  

လိအုပ်သည့ ်ဥပေဒများ ြပ  ာန်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

ှင့်      ြဖည့်စွက်ြခင်းများ    ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  

အများြပည်သူများ သိရှိနားလည်လိုက်နာိုင်ေစ 

ေရးအတွက် ဘက်ေပါင်းစံုမှစ်းစား၍  ေလးေလး 

နက်နက်  စ်းစားေဆာင်ရက်ရန်  လုိအပ်မ အေြခ 

အေနများကို အကျယ်တဝင့ ်ရှင်းလင်းေြပာကား 

ခဲ့ပီး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

များ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ အဂတလိိက်ုစားမ   

တုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ဥက   ၊  တိုင်းေဒသကီး/  

ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်များှင့ ်ဒတုယိဝန်ကီးများက 

သက်ဆိင်ုရာက  ရပ်များှင့ ်လုံ ခံေရး၊ တည်ငမ်ိ  

ေအးချမ်းေရးှင့ ်   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ  

ကိစ ရပ်များအား      ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်ကိ ု

ေတွရသည်။

ြမန်မာိင်ုင ံသတင်းမဒီယီာေကာင်စဝီင်များ  

ကတိသစ ာြပြခင်းအခမ်းအနားကို ိုဝင်ဘာ ၂၄ 

ရက်ကကျင်းပရာ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ေရှေမှာက် 

တွင် ေကာင်စီဝင်များက  ကတိသစ ာြပကသည်။  

ယင်းအခမ်းအနားတွင ်ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

အမှာစကားေြပာကားရာ၌        သတင်းမီဒီယာ 

ေကာင်စသီည် သတင်းမဒီယီာသမားများ  သတင်း 

အချက်အလက်    လွတ်လပ်စွာရယ ူ  ြဖန် ြဖးခွင့ ်

ရရှိရန်အတွက်         ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရမည ်

ြဖစ်သကဲ့သို  မှန်ကန်တိကျသည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကိ ုြပည်သမူျားရရိှေရးအတွက်လည်း  

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်  တာဝန်ရိှေကာင်း 

ှင့်    ြမန်မာိုင်ငံ   သတင်းမီဒီယာေကာင်စီတွင ် 

စာနယ်ဇင်းဆိင်ုရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှပဂု ိလ်များ၊ 

တတ်သိပညာရှင်များ      ပါဝင်ကသည့်အတွက ်

သတင်းမီဒီယာေလာကအကျိး၊    ိုင်ငံေတာ်ှင့်  

ိုင်ငံသားများအကျိးကို     ေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ကမည်ဟ ု   ယုံကည်ပါေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာုိင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွ ညီလာခံ 

(၂၀၂၁)၏ ဒုတိယေြမာက်ေန  ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်၌  

ြမန်မာိုင်ငံစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ        နာယက၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က တက်ေရာက်  

မိန်ခွန်းေြပာကားရာတွင်  စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများ 

အြဖစ်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကသူများသည ်

ယခင်က  တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအတွက ်  မိမိတို၏ 

အသက်ခ ာကိုပင်  မငဲ့ကွက်ဘဲ  ိုင်ငံေတာ်က 

ေပးအပ်လာသည့်တာဝန်များကိ ု   စွမ်းစွမ်းတမ ံ

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် ယေန  

အချနိ်တွင် တိုင်းြပည်၏အမျိးသားကာကွယ်ေရး 

ှင့်  လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများတွင်   တပ်မေတာ်၏ 

အရန်အင်အားြဖစ်သည့်  စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ 

သည်  တာဝန်သိသိှင့်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်ကို ေတွရေကာင်း စသည်ြဖင့် ထည့်သွင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည်  ိုဝင်ဘာ ၂၈ 

ရက်တွင် ကျေရာက်သည့ ်  (၁၀၁)    ကိမ်ေြမာက ်

အမျိးသားေအာင်ပွဲေနတွင် ြပည်သူများအတွက ်

သဝဏ်လ ာေပးပိုခဲ့ရာ၌ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်  ရန်ကုန် 

တက သိုလ်အက်ဥပေဒကိ ု  ြပည်သူများ အလိုဆ  

ှင့်ဆန်ကျင်ပီး နယ်ချဲအစိုးရက အတင်းအကျပ ်

ြပ  ာန်းခဲ့သည်ကို  ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၅  

ရက် (ြမန်မာသက ရာဇ်  ၁၂၈၂ ခု၊   တန်ေဆာင်မုန်း 

လြပည့ေ်ကျာ်  ၁၀  ရက်)  တွင်    ဆန်ကျင်ကန်ကွက် 

ခဲ့ရာမှ အမျိးသားေအာင်ပွဲေန   သမိုင်းေကာင်း၊     

ိင်ုငေံတာ်သည်    ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ အပ်ုချပ်ေရး 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များတွင် ပညာေရးေြပာင်းလဲမ  

များသည်   အဓိကအခန်းက  ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်     

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများသည်  အမိိုင်ငံေတာ် 

ကီးကို အမှန်တကယ် ချစ်ြမတ်ိုးပီး အချင်းချင်း 

သံသယစိတ်ကင်းရှင်းစွာြဖင့် အြပန်အလှန်ေလးစား 

ညီွတ်လျက်    အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်ကီး    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်  စတ်ိေကာင်းေစတနာအြပည့ ် 

ဇွဲလုံလအြပည့်ြဖင့်    အားသွန်ခွန်စိုက်ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း     ထည့်သွင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကျင်းပေရး  

ဗဟိေုကာ်မတ ီဒတုယိအကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

ကို ိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က ကျင်းပရာ  ဗဟိုေကာ်မတ ီ

ဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း   တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကား၍ 

အခမ်းအနားြပင်ဆင် ဖိတ်ကားေရးအစီအစ်များ 

ကို ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

အေရှေတာင်အာရှိင်ုငမံျားဆိင်ုရာ စာရင်းစစ် 

ချပ်ုံးများအဖွဲ(ASEANSAI)၏ (၆) ကိမ်ေြမာက ်

ထိပ်သီးအစည်းအေဝး (6th ASEANSAI  Summit) 

ကိ ုိဝုင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ြမန်မာိင်ုငကံ  အမ်ိရှင်ိင်ုင ံ

အြဖစ်ဦးေဆာင်၍         ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ ်

ြဖင့်ကျင်းပရာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက   ၊      ဒုတိယဝန်ကီးချပ်   ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း အထူးဧည့သ်ည်ေတာ်အြဖစ် 

Video Message  ြဖင့် မိန်ခွန်းေြပာကားခဲ့ရာတွင ်

ိုင်ငံအတွင်း    ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ များ၊  

ေရှလုပ်ငန်းစ်များ၊ အာဆီယံှင့်  စပ်ဆက်အဖွဲ  

အစည်းများအားလုံးှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   

သမိုင်းေကာင်းတိုကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုအတ ူ(၂၂) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံကည်းတပ် 

ဦးစီးချပ်များ အစည်းအေဝး (22nd ASEAN  Chiefs    

of  Army   Multilateral  Meeting) ကို ိုဝင်ဘာ  

၁၂ ရက်က  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်   ကျင်းပရာ  

ဒတုယိ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်း တက်ေရာက်၍ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အလွန်   

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးတွင်         အာဆီယံ 

ကည်းတပ်များ၏အခန်းက    (The  Role of  

ASEAN   Armies   In the  Process   of   Rehabili-  

tation  After  the  COVID-19 Pandemic)  ေခါင်းစ် 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ဦးေဆာင်ေဆွးေွးရာ     စီးပွားေရးှင့ ်

ဆက်စပ်ပီး လမူ စီးပွားဘဝ  ြပန်လည်နာလန်ထေူရး 

လုပ်ငန်းသည်  ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန်ကာလ 

တွင် ိုင်ငံများအားလုံး ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့် 

အေရးအကီးဆုးံ လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သြဖင့ ် 

ိုင်ငံများအကား    ပူးေပါင်းမ များကိ ု  ပိုမိုတိုးြမင့ ်

သွားရန်ှင့်     အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည ်

ကပ်ေရာဂါအလွန် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

များကို       ဘုံအကျိးစီးပွားအြဖစ ်  သိမှတ်ခံယူပီး 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေြဖရှင်းသွားကပါက ိုင်ငံအားလုံး 

အတွက်    ပိုမိုထိေရာက်ပီး    အကျိးများေစမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ဒုတိယ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည်   

အခမ်းအနားအတွင်း    တပ်မေတာ်၏    စစ်ဘက်- 

အရပ်ဘက် ဆက်ဆံေရးတိုးတက်ြမင့်မားေစေရး၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊         စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရး၊ 

ကန်ုစည်စီးဆင်းမ လျင်ြမန်ေစေရးစသည့ ် က  များ 

အလိုက် ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုြပင ်ယေန   

အာဆီယံ    ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင်သာမက 

ေဆွးေွးဖက်ိင်ုငမံျားှင့ ်အစည်းအေဝးများတွင်ပါ  

ြမန်မာိင်ုငှံင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ကို ကည့်ပါက ASEAN Centrality, ASEAN Unity 

ှင့် ASEAN Way ကိ ု ထိခိုက်လာပီလားဆိုသည်ကို  

သံသယြဖစ်စရာေတွရိှလာရေကာင်းှင့်  အာဆီယံ 

အထူးကိယ်ုစားလှယ် ြမန်မာုိင်ငံသို လာေရာက်ေရး 

ှင့်ပတ်သက်ပီး    ြမန်မာိုင်ငံက   အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေသာ်လည်း အမျိးမျိးေသာ ညိ  င်း 

မ များှင့်  ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ ်   ေတာင်းဆိုမ  

များအြပင်    ိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပေဒြဖစ်သည့ ်

တရားရင်ဆိုင်ဆဲ   ပုဂ ိလ်တစ်ဦးကို မည်သည့် 

ပုဂ ိလ်၊  အဖွဲအစည်းကမ     ေတွခွင့်မရှိသည့ ်

အချက်ကို  ေကျာ်လွန်၍  ေတွခွင့်ရရန် မြဖစ်ိုင် 

သည့် ေတာင်းဆိုချက်များပါ     ကံေတွခဲ့ရမ  

အပါအဝင် ိင်ုငေံရးအေြခအေနများ၊ ေရှဆက်မည့ ်

လမ်းြပေြမပုံှင့ ် လုပ်ငန်းစ်များကိ ု ထည့်သွင်း 

ေြပာကားခ့ဲသည်။  ုိင်ငံအလုိက် ေဆွးေွးတင်ြပ

ချက်များအေပ           ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မ ှ    

ကုိယ်စားလှယ ်တစ်ဦးြဖစ်သည့်    ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏   အကံေပးပုဂ ိလ် 

ေဒါက်တာယ်ယ်ွယ်က    အှစ်ချပ်     သုံးသပ် 

ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ငံတကာှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးလပ်ုငန်း 

များ စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲေရးအတွက ်အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစရန် တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

သတင်းှင့် နည်းပညာဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမ ြဖင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ အသုံးြပလျက်ရှိသည့် 

ကာကွယ်ေဆးထိုး    သတင်းအချက်အလက ်  

စီမံခန်ခွဲမ စနစ် (Vaccination     Management   

Information System-VMIS) သည် Asian-

Oceanian Computing Industry Organization 

(ASOCIO) အဖွဲအစည်းမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် 

ြပလုပ်သည့် ASOCIO ICT Award တွင် Digital 

Government Award ရရိှခဲသ့ည်မှာ ယခလုအတွက် 

ထူးြခားဂုဏ်ယူဖွယ ် သတင်းတစ်ရပ ်ြဖစ်သည်။ 

အိ ိယိင်ုင ံ ဂိအုာမိတွင်  (၃) ကမ်ိေြမာက်  

Goa Maritime Conclave 2021 (GMC-2021) ကိ ု

ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ကျင်းပြပလုပ ်

ခဲ့ရာ  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီး 

မိုးေအာင် တက်ေရာက်ခဲ့ပီး အိ ိယသမုဒ ရာ၏  

မဟာဗျဟာ အချက်အချာကျမ ၊ အခွင့အ်လမ်းှင့ ်

စိန်ေခ မ များ၊  ေရေကာင်းလုံ ခံေရးဆိုင်ရာ  ကိစ  

ရပ်များတွင ်  တပ်မေတာ် (ေရ)မှ   တက်က စွာ   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များ၊  အိ ိယသမုဒ ရာ 

အတွင်း   သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ   လုံ ခံေရး

ခမ်ိးေြခာက်မ များကိ ု Navy  to Navy Staff Talks, 

Coordinated Patrol, Bilateral ှင့ ်Multilateral  

ပူးေပါင်း၍  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်နည်းလမ်း 

များအား  ေဖာ်ထုတ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။

လာအိ ုြပည်သူဒမီိကုရက်တစ်သမ တိင်ုင၏ံ  

ဖိတ်ကားချက်အရ    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည ် 

ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက်က   လာအိ ုြပည်သူဒမီိကုရက်တစ် 

သမ တိင်ုငအံစိုးရှင့ ်ကလုသမဂ ဖံွဖိးမ အစအီစ်  

(UNDP) တို ပူးေပါင်း၍  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

ကျင်းပသည့်  (၁၃) ကိမ်ေြမာက်  အဆင့်ြမင့ ်

စကားဝိင်ုး  ေဆွးေွးပဲွသို ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲသ့ည်။

အင်တာပုိလ်၏ ဖိတ်ကားချက်အရ ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး၊   ြမန်မာိင်ုင ံ ရတဲပ်ဖဲွ  

ရဲချပ်ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးသန်းလ  င်သည် တူရကီ 

ုိင်ငံ အစ တန်ဘူလ်မိတွင်  ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ 

၂၅  ရက်အထိ  ကျင်းပသည့ ်(၈၉) ကိမ်ေြမာက ် 

အင်တာပိုလ်  အေထွေထွညီလာခံ (89th Session 

of INTERPOL  General Assembly) သုိ  တက်ေရာက် 

ခ့ဲပီး အင်တာပုိလ် အလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ 

ဥက   ှင့ ်ေကာ်မတဝီင် ေဒသဆိင်ုရာကိယ်ုစားလှယ်    

၁၂   ေနရာအသစ်ေရးချယ်မ ကို   လ ိဝှက်မဲေပး 

စနစ်ြဖင့ ် ေရးချယ် ခန်အပ်ြခင်းတိုတွင် ြမန်မာိင်ုင ံ

ကိုယ်စားြပ  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းအပါအဝင်  

အင်တာပုိလ်၏ ရဲအဖဲွများ  စွမ်းရည်ြမင့တ်င်ေရးတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ  ပူးေပါင်းုိင်မည့်က  များ

ှင့်      ြမန်မာုိင်ငံမ ခင်း တားဆီးိှမ်နင်းေရးတွင်  

ရဲတပ်ဖွဲများအချင်းချင်း  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

က  များ  ပိုမိုတိုးြမင့်ိုင်ေရးတိုကိ ုေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့သည်။                     

  စာမျက်ှာ ၈ သို 

   

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က တပ်မေတာ်ချည်မ င်ှင့် အထည်စက်ု(ံသမိုင်း)အတွင်း ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်သည်   ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး ြပြပင် 

ေြပာင်းလမဲ များတင်ွ ပညာေရးေြပာင်းလမဲ များသည ်  အဓကိအခန်း 

က  ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်   တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားသည်  အမိိင်ုငေံတာ် 

ကီးကို  အမှန်တကယ်ချစ်ြမတ်ိုးပီး  အချင်းချင်း သံသယစိတ်

ကင်းရင်ှးစွာြဖင့ ်  အြပနအ်လန်ှေလးစားညွီတ်လျက ်    အနာဂတ် 

ိင်ုငေံတာ်ကီး     ဖံွဖိး တိုးတက်ေရးအတွက်   စတ်ိေကာင်းေစတနာအြပည့်  

ဇဲွလုံလအြပည့ြ်ဖင့ ်   အားသွန်ခွန်စိက်ု ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း  ထည့်သွင်းေြပာကား



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ    ၅

ရန်ကုန်မိ ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီး၏ေတာင်ဘက်၊ ဓမ ရက ိတကုန်းေြမ 

ေပ တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့ ်

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ကီးအား (၁၅) 

ကိမ်ေြမာက ် ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မဟာဝိဇယ  ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

အား ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်အတွင်း ြငမ်းဆင ်

ြခင်းလုပ်ငန်း     ေဆာင်ရက်ပီးေနာက ်

ေစတီေတာ်ရိှ ေရ မုိက်ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ကို ၁၅ ရက်အတွင်း ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်ကာ ေဖေဖာ်ဝါရ ီေနာက်ဆုံးပတ်တွင် 

ေရ သက  န်းကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းပူေဇာ် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

“ေစတီေတာ်ကီး     ေရ သက  န်း 

ကပ်လှမ ကို  ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာ 

ေဆာင်ရက်ဖုိရိှပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် 

မှာ ြငမ်းဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ပီး 

တစ်ဆက်တည်း    ေရ သက  န်းကပ်လှ 

ပူေဇာ်သွားမှာပါ။ အလှရှင် ေတွအေနနဲ  

ေဖစ့်ဘွတ်ခ်မှာလည်း ေကညာေပးထား 

သလို  ေစတီေတာ်မှာလည်း  ကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်လှဒါန်းိင်ုပါတယ်။ ငှက်ြမတ် 

နားနဲ စန်ိဖူးေတာ်မှာ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ပီး ရတနာပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

လုိတယ်ဆုိရင် အမျိးသားများကုိယ်တုိင် 

တက်ေရာက်လှဒါန်းိုင်ေအာင် စီမံေပး 

ထားပါတယ်။     ေစတီေတာ်ေရ သက  န်း 

ကပ်ရမယ့ ်အေနအထားြဖစ်ေနတဲအ့တွက် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာနရိှ  တက သိလ်ု၊  ဒဂီရေီကာလပ်ိှင့ ်  

ေကာလိပ်များတွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်ှင့်  (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ် 

များအတွက်  ေအာက်ပါဘွဲသင်တန်း  အသီးသီးကိ ု(၆-၁-၂၀၂၂)  ရက်ေနတွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

(က) ဥပေဒပညာ စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ခ ) ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ဂ ) ဂုဏ်ထူးတန်း တတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(ဃ)  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း (ပထမှစ်ဝက်)

(င) မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(စ) မဟာဘွဲသင်တန်း ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ 
(၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင ်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၅

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ 

ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတိုတွင် အိမ်တွင်းမ သက်ေမွး 

လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ 

(မန်ိးမဝတ်၊ ကေလးဝတ်၊ ကျားရှပ်၊ တိက်ုပု၊ံ ကတ်ုအက   ျ)ီ၊ လက်မ သင်တန်း၊ မန်ုမျိးစု ံ

ြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊ အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့် ပန်းအလှြပင ်

သင်တန်း  စသည့်   သင်တန်းများကိ ု  ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င်   သင်တန်း 

အပတ်စ်(၈)ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာ သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်း 

အပတ်စ် (၃/ ၂၀၂၂)အား (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ 

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ရာ  တက်ေရာက်လိေုသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ 

အမျိးသား)များအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ ေအာက်ပါ 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများသုိ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်း၍ တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်)

 အမှတ်-၁၃၅၊ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖုန်း ၀၁-၅၃၆၂၈၀

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး)

 အမှတ်- ၁၆၉၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ x၂၆ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊

 စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 ေရ ေတာင်ရပ်၊ အထက်လမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၊ ဖုန်း ၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ေတာင်ငူ)

 အမှတ် (၁၈)ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း၊ ဘူတာအနီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ 

 ဖုန်း၀၅၄-၂၃၅၇၁

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစုေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖုန်း ၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ဖျာပုံ)

 ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမ်းေဘး၊ ဖျာပံုမိ၊ ဖုန်း ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ပုသိမ်)

 အမှတ်-၂ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း ၀၄၂- ၂၅၃၇၃၊ 

 ၀၄၂-၂၁၀၇၃

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (စစ်ေတွ)

 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 

 ဖုန်း ၀၄၃- ၂၂၀၆၇

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်)

 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ 
ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် 

သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

 စာမျက်ှာ ၇ မှ

(၁၁)ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံဥပေဒေရးရာ ဝန်ကီးများ 

အစည်းအေဝး  (ALAWMM) အား ေအာက်တိဘုာ ၂၇ ရက်တွင်  

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့် ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ် ေဒါက်တာသတီာဦး  တက်ေရာက်၍   

ြမန်မာိင်ုငသံည် အာဆယီပံဋညိာ်စာတမ်းကိ ုအေလးထား 

လုိက်နာပီး ပဋိညာ်စာတမ်းပါ တာဝန်ရိှမ များကို ေလးစား 

လိက်ုနာခဲပ့ါေကာင်း၊ အာဆယီအံသိက်ုအဝန်း တည်ေဆာက် 

ြခင်းှင့် ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကုိ ေအာင်ြမင် 

ေစရန်   အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့်အတူ    လက်တွဲ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသည် ALAWMM 

၏ ေဆာင်ရက်မ များတွင် တက်က စွာြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ေကာင်းှင့် (၁၉)ကိမေ်ြမာက် အာဆီယံအဆင့်ြမင့်ဥပေဒ 

အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး (ASLOM) အလှည့်ကျဥက     

တာဝန်ကို  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက ်

ိုင်ခဲ့ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုအတ ူ(၄၂)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီဥံပေဒ ပညာရှင်များ 

အသင်း (42nd ALA GoverningCouncil) အစည်းအေဝး၊ ုိဝင်ဘာ 

၁၇  ရက်က  ကျင်းပသည့်  (၁၀)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ကေနဒါ  

စီးပွားေရးဝန်ကီးများ  အစည်းအေဝး၊   ိဝုင်ဘာ ၁၀ ရက်ှင့် 

၁၁ ရက်တုိတွင် အာရှုိင်ငံများ၏ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ  

တရားုံးများှင့်အဆင့်တ ူအဖွဲအစည်းများအသင်း (AACC  

The Association of Asian Constitutional Courts and 

Equivalent Institutions)  အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာစာတမ်းဖတ်ပဲွ၊ 

ိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် (၂၂) ကမ်ိေြမာက် တရားသူကီးချပ်များ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာညီလာခံ(WEBINAR of the 22nd International 

Conference of Chief Justice of the World)၊ (၅၉)ကိမ် 

ေြမာက ်အာရှ-အာဖရိက ဥပေဒအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ (Asian - 

African Legal Consultative Organization-AALCO) 

အစည်းအေဝးကို လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ 

များက ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးုိင်ငံများအကား  

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ပေပျာက်ေရး

ဆုိင်ရာ မိတ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ုိင်ေရး အဖဲွဝင် 

ိုင်ငံများအကား   ေဒသတွင်းေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရး 

ဆုိင်ရာ အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံမှ  အိမ်ရှင်အြဖစ်   

လက်ခံကျင်းပရမည့် (၅)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး  ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖဲွအစည်းအေဝး 

ကုိ ယခုလအတွင်း ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနက 

Virtual Conferencing  စနစ်ြဖင့်  ပူးေပါင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး 

အေရှဖျားအာရှှင့် အေရှေတာင်အာရှုိင်ငံများ၏ ဘူမိသိပ ံ 

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတ ီ (Coordinating 

Committee for Geoscience Programmes in East and 

South East Asia (CCOP)၏ (၅၇) ကမ်ိေြမာက် ှစ်ပတ်လည် 

အစည်းအေဝးှင့် (၇၇)ကိမ်ေြမာက် ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး (The 57th CCOP Annual  Session and the 

77th CCOP steering Committee Meeting)ှင့် ဆက်စပ် 

အစည်းအေဝးများကို ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ   

ထိုင်းိုင်င ံဘန်ေကာက်မိရှ ိCCOP ုံးချပ်ှင့်  ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံ ဟွိင်းမိတိုမှ Virtual ြဖင့် ကျင်းပရာတွင်လည်း 

ြမန်မာိုင်ငံမ ှတာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ခဲ့သည်။                    

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်မည်

ေဂါပကအဖွဲအေနနဲ          ကိးစားပီး 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်”ဟ ု  မဟာဝိဇယ 

ေစတေီတာ်ြမတ် ေဂါပကံုးမှ ုံးအဖဲွမှး 

ဦးသိန်းြမင့်က ေြပာသည်။

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား 

၂၀၁၈ ခုှစ်  မတ်လတွင်  ေရ သက  န်း 

ကပ်လှပူေဇာ်ခဲ့ပီး     ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်ေစတီေတာ်ကီးြပြပင ်

မွမ်းမေံရးလပ်ုငန်းများ ယာယဆီိင်ုးငံခ့ဲရ့ာ  

ဇန်နဝါရီလဆန်းပုိင်း၌ ေရ သက  န်းကပ်လှ 

ိုင်ရန် လုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရက်မ  

ြဖင့် သဒ ါတရားထက်သန်ေသာ ကုသုိလ် 

ရှင်များ လာေရာက်လှဒါန်းလျက်ရိှသည်။

တပိုတွဲလြပည့်ေနတွင ်ေစတီေတာ် 

ကီး၌ ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်ကို ကျင်းပေလ ့

ရိှေသာ  မဟာဝဇိယေစတေီတာ်ကီးအား  

၁၉၈၀ ြပည့ှ်စ် ေမ ၂၇ ရက် ညေန ၄ နာရ ီ

မိနစ် ၅၀ တွင် သာသနာေတာ်သန်ရှင်း 

ေရးှင့ ်တည်တံြ့ပန်ပွားေရး ပထမအကမ်ိ 

ဂိုဏ်းေပါင်းစု ံသံဃာ့အစည်းအေဝးကီး  

ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီးမ အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ် ဓမ ရက ိတကုန်းေြမေပ ၌ ဇူလိုင် 

၂၇ ရက် မဂ  လာအချန်ိအခါတွင် ပ က်ချ၍  

ေအာက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၌ အုတ်ြမစ်ချ 

တည်ထားရန် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ-ကူး

သဲကုန်း    ဇန်နဝါရီ    ၅
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး သကဲန်ုးမိနယ် ရပ်ေဝး/ရပ်နီး ြပည်သ ူ

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမှ စုေပါင်းအလှေငွကျပ ်
သိန်းေပါင်း ၁၁၀၀ ြဖင့် တည်ေဆာက်ပီးစီးခ့ဲေသာ ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ု ံဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  နနံက် ၈ နာရကီ ြပည်သူ  
ေဆးုံဝင်းအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးယ်ေထွး 

က  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ 
ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတဦက    ဦးလှမင်းက လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 
ချက်များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပီး ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံု တည်ေဆာက်ေရးှင့် 

ပတ်သက်၍ ဘ  ာေရးအေြခအေနများကို ေအာက်ဆီဂျင် 
စက်ုံ ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး ဦးတင်ဦးက 
ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအား မိနယ်စီမ ံ
အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးယ်ေထွးက မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သည်။
ယင်းေနာက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးယ်ေထွး၊ 

အမှတ်(၆) တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်းစက်ုံမှ ဗိုလ်မှး 
ေအာင်ဝင်းထွန်း၊ ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတ ီ
ဥက   ှင့်အဖဲွဝင်များက ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုအား ဖဲကိးြဖတ် 
ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

ချစ်ှင်းသုန်(ြပန်/ဆက်)

သဲကုန်းမိနယ ်ြပည်သူေဆးုံဝင်းအတွင်း ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံဖွင့်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်  ၂ /၂၀၂၂
၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၃ ရက်
 (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက်)

       ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များအား ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွများ၊ 
ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များကိ ုချးီြမင့်အပ်ှင်းလိုက်သည ်- 
(ယမန်ေနမှအဆက်) 

ရဲဗလတံဆိပ်
၅၈၂။ ဦးေကျာ်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မာန်ဟုန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်
၅၈၃။ ဦးမန်းတင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေနာင်မိုးေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုမ လင်းမိနယ်
၅၈၄။ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ရာဇဂိလ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကေလးမိနယ်
၅၈၅။ ဦးကပ်မွန် အုပ်ချပ်ေရးမှး ပျ်ခုံကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကေလးမိနယ်
၅၈၆။ ဦးဝင်းေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး နတ်ေြမာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကေလးမိနယ်
၅၈၇။ ဦးေကျာ်လင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ပင့်သာကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်
၅၈၈။ ဦးစိန်မင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရရှင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်
၅၈၉။ ဦးေကျာ်ခင်(ခ)ဂျပန် အုပ်ချပ်ေရးမှး သင်ေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်
၅၉၀။ ဦးေကျာ်ကီး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေတာင်ပုံေကျးရာအုပ်စု၊ ေကာလင်းမိနယ်
၅၉၁။ ဦးတင်ထွန်းဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ဖလဲေကျးရာအုပ်စု၊ ေကာလင်းမိနယ်
၅၉၂။ ဦးြမင့်ေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကုက ိကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေကာလင်းမိနယ်
၅၉၃။ ဦးခင်ေဇာ်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ကင်းပန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ပင်လည်ဘူးမိနယ်
၅၉၄။ ဦးေအာင်ကိ ု အုပ်ချပ်ေရးမှး ဒူးေထာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဆားလင်းကီးမိနယ်
၅၉၅။ ဦးြမင့်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး စိုင်လျားေကျးရာအုပ်စု၊ ယင်းမာပင်မိနယ်
၅၉၆။ ဦးေကျာ်ထူး အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ထီးချိင့်မိနယ်
၅၉၇။ ဦးေကျာ်ေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တည်ေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ထီးချိင့်မိနယ်
၅၉၈။ ဦးမင်းေကျာ်လင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ပျ်ခုံကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကေလးမိနယ်
 (ခ)အဲငါ
၅၉၉။ ဦးြမင့်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး တင်ဘက်ေကျးရာအုပ်စု၊ မင်းကင်းမိနယ်
၆၀၀။ ဦးေမာင်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ကလုံေကျးရာအုပ်စု၊ ကသာမိနယ်
၆၀၁။ ဦးဝင်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ချမ်းေအးသာယာရပ်ကွက်၊ ကန်ဘလူမိနယ်
၆၀၂။ ဦးစိုးိုင်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကျာက်ဖူးကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်မိနယ်
၆၀၃။ ဦးညိဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ကူးတိုကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်မိနယ်
၆၀၄။ ဦးညိလင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး မကျးီနီေကျးရာအုပ်စု၊ ေရဦးမိနယ်
၆၀၅။ ဦးထွန်းထွန်းဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး မင်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရ ဘိုမိနယ်
၆၀၆။ ဦးညီညီဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကျာက ာေြမာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ မုံရာမိနယ်
၆၀၇။ ဦးဝင်းေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး အင်ကင်းစုေကျးရာအုပ်စု၊ ပုလဲမိနယ်
၆၀၈။ ဦးကိုကိုလွင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆယ်မိုင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကာ့ေသာင်းမိနယ်
၆၀၉။ ဦးသက်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေစာ်ဖျားေကျးရာအုပ်စု၊ သရက်ေချာင်းမိနယ်
၆၁၀။ ဦးေဇာ်မျိးဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကျာက်ဆင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
၆၁၁။ ဦးေအးမင်းကိ ု အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ်(၉)ေကျးရာအုပ်စု၊ ေမာေတာင်မိ
၆၁၂။ ဦးမင်းယုသဏ်း အုပ်ချပ်ေရးမှး မင်းရပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
၆၁၃။ ဦးြမင့်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ပဝေကျးရာအုပ်စု၊ တနသ  ာရီမိနယ်
၆၁၄။ ဦးခင်ေငွ အုပ်ချပ်ေရးမှး စည်ပိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရတာရှည်မိနယ်
၆၁၅။ ဦးေအာင်ိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး နဂါးေမာက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာင်ငူမိနယ်
၆၁၆။ ဦးေအာင်ေဇာ်လတ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကိကုန်း(ေတာင်ေပ )ေကျးရာအုပ်စု၊ 
   ေပါင်းတည်မိနယ်
၆၁၇။ ဦးေအာင်ြမင့်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ြပည်ေအးရပ်ကွက်၊ သက လမိ
၆၁၈။ ဦးေအးစိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး လ စင်ကုန်းေကျးရာအုပ်စ ု၊ ြပည်မိနယ်
၆၁၉။ ဦးေအာင်ထွန်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဇီးပင်လှေကျးရာအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်
၆၂၀။ ဦးေမာင်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး သမန်းေတာေကျးရာအုပ်စု၊ မေကွးမိနယ်
၆၂၁။ ဦးသာလူ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဟံသာဝတီေကျးရာအုပ်စု၊ ဂန်ေဂါမိနယ်
၆၂၂။ ဦးစိန်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေြမာက်ခရမ်းေကျးရာအုပ်စု၊ ဂန်ေဂါမိနယ်
၆၂၃။ ဦးစံေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး သဒွတ်ေကျးရာအုပ်စု၊ မိင်မိနယ်
၆၂၄။ ဦးေကျာ်ေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဂျတ်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ မိင်မိနယ်
၆၂၅။ ဦးေအာင်စိုးမင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အိုင်မေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်
၆၂၆။ ဦးဝင်းစိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ပုလင်းြပားကီးေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်
၆၂၇။ ဦးသန်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကန်ေချာေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၂၈။ ဦးြမင့်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တူရင်းဘိုေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၂၉။ ဦးဟန်ေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေြခေဆးေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၃၀။ ဦးဖိုးစွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ကန်ေတာ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၃၁။ ဦးြမင့်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး သဲြဖဝေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၃၂။ ဦးေအာင်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မီးေပါက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၃၃။ ဦးြမတ်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ရ ပိုေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်
၆၃၄။ ဦးဝင်းြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဂွးကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်
၆၃၅။ ဦးထွန်းတင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ုံးပင်ကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်
၆၃၆။ ဦးဝင်းိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မိသာေကျးရာအုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မိနယ်
၆၃၇။ ဦးသိန်းထွန်းေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ုံးစည်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာင်သာမိနယ်
၆၃၈။ ဦးြမင့်ွယ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဘုရားလှေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာင်သာမိနယ်

၆၃၉။ ေဒ သက်သက်ချိ အုပ်ချပ်ေရးမှး ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်

၆၄၀။ ဦးိုင်လင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး မင်းတဲအီကင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်
၆၄၁။ ဦးေအာင်ေဆွထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ပတ်ကန်ုးဝန်းကျင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်
၆၄၂။ ဦးငိမ်းေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မီးေလာင်ဖျားေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ဦးမိနယ်
၆၄၃။ ဦးဝင်းေဆွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ြမစ်ကမ်းေကျးရာအုပ်စု၊ မတ ရာမိနယ်
၆၄၄။ ဦးေသာင်းရှိန ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဝါးုံကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ စ့်ကူးမိနယ်
၆၄၅။ ဦးတူးေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ခူလယ်ေကျးရာအုပ်စု၊ စ့်ကူးမိနယ်
၆၄၆။ ဦးေကျာ်ဆန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ှမ်းရာေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာင်သာမိနယ်
၆၄၇။ ဦးြမင့်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး စကားပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ မတ ရာမိနယ်
၆၄၈။ ဦးဝင်းိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး သေြပသာေကျးရာအုပ်စု၊ မတ ရာမိနယ်
၆၄၉။ ဦးစိုးငိမ်းဟန ် အုပ်ချပ်ေရးမှး (ဇ) ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်
၆၅၀။ ဦးြမင့်ိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေြမာက်တတံိင်ုးရှည်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ပသုမ်ိကီးမိနယ်
၆၅၁။ ဦးတင်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ကာနီကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်
၆၅၂။ ဦးေအာင်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ပလိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ စ့်ကိုင်မိနယ်
၆၅၃။ ဦးမှတ်တင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေချာင်းဆုံေကျးရာအုပ်စု၊ ေတာင်သာမိနယ်
၆၅၄။ ဦးလှတိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ကြဖေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ဦးမိနယ်
၆၅၅။ ဦးေသာင်းေအး အုပ်ချပ်ေရးမှး ကမ ားတဲေကျးရာအုပ်စု၊ 
   ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်
၆၅၆။ ဦးေဌးလ  င် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆူးြဖကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊
    ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်
၆၅၇။ ဦးစိုးသိန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေနာင်ဘိုေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိနယ်
၆၅၈။ ဦးလှမင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဒူးရင်းဆိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိနယ်
၆၅၉။ ဦးဝင်းစိုးြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ှင်းစုံေကျးရာအုပ်စု၊ ေရးမိနယ်
၆၆၀။ ဦးမန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ှီးပေဒါေကျးရာအုပ်စု၊ မုဒုံမိနယ်
၆၆၁။ ဦးသန်းဆိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဝင်းစိန်ရာသစ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သထုံမိနယ်
၆၆၂။ ဦးဝင်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေချာင်းဆုံအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်
၆၆၃။ ဦးလှရီ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေအာက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်
၆၆၄။ ဦးမျိးဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆင်ေခါင်းေကျးရာအုပ်စု၊ သံတွဲမိနယ်
၆၆၅။ ဦးစိုးဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျိက်သလဲေကျးရာအုပ်စု၊ တွံေတးမိနယ်
၆၆၆။ ဦးေဝလင်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကန်ုးတလေဘာင်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု မဂ  လာဒုံမိနယ်
၆၆၇။ ဦးသက်ပိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ၇/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်
၆၆၈။ ဦးထွန်းရီ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်
၆၆၉။ ေဒ စိုးစိုးလွင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်
၆၇၀။ ဦးခင်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၈၈) ရပ်ကွက်၊ 
   ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်
၆၇၁။ ဦးမျိးလွင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်
၆၇၂။ ဦးမျိးြမင့်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဘုရားကီးေကျးရာအုပ်စု၊ သုံးခွမိနယ်
၆၇၃။ ဦးေကျာ်လှ အုပ်ချပ်ေရးမှး ကံဘဲ့ေကျးရာအုပ်စု၊ တွံေတးမိနယ်
၆၇၄။ ဦးတင်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျံတူးေကျးရာအုပ်စု၊ ခရမ်းမိနယ်
၆၇၅။ ဦးလှဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ 

   လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်
၆၇၆။ ဦးကည်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ 
   လ  င်သာယာ (အေရှပိုင်း) မိနယ်
၆၇၇။ ဦးြမထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၂၆) ရပ်ကွက်၊ 
   ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်
၆၇၈။ ဦးစိုးမင်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေတာ်ကူးအေရှေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွမ်းခကံန်ုးမိနယ်
၆၇၉။ ဦးေမာင်စ ီ အုပ်ချပ်ေရးမှး ရှင်ေတာ်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်
၆၈၀။ ဦးတင်ဝင်းေဇာ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မဲေနာေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်းမူမိနယ်
၆၈၁။ ဦးစိုးြမင့ ်  အုပ်ချပ်ေရးမှး မကျးီေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ေရဦးမိနယ်
၆၈၂။ ဦးစိုးိုင်  အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ေလေကျးရာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်
၆၈၃။ ဦးစိုးိုင်(ခ) ဖိုးသာထူး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေစာင်းတန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရ ဘိုမိနယ်
၆၈၄။ ဦးဝင်းေစာေလး အုပ်ချပ်ေရးမှး စည်သာေြမေကျးရာ အုပ်စု၊ ေရဦးမိနယ်
၆၈၅။ ဦးသာမိုး  အုပ်ချပ်ေရးမှး ညိတုံေကျးရာအုပ်စု၊ ပုလဲမိနယ်
၆၈၆။ ဦးeာဏ်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တပ်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်
၆၈၇။ ဦးသန်းဆင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး သားမ ားေကျးရာအုပ်စု၊ နတ်ေမာက်မိနယ်
၆၈၈။ ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေအာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ထီးလင်းမိနယ်
၆၈၉။ ဦးြမင့်သိန်းေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး သင်ပျိေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်
၆၉၀။ ဦးခင်ေမာင်သန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဟသ  ာမေကျးရာအုပ်စု၊ စ့်ကူးမိနယ်
၆၉၁။ ဦးသိန်းေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး (၈၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်
၆၉၂။ ဦးြမင့်ေဆာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆည်ကီးေတာေကျးရာအုပ်စု၊ မုံရာမိနယ်
၆၉၃။ ဦးဝင်းဗိုလ ်  အုပ်ချပ်ေရးမှး မကျးီစုေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်းမူမိနယ်

၆၉၄။ ဦးစိန်ေစာ  အုပ်ချပ်ေရးမှး ဇီးကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၆၉၅။ ဦးေကျာ်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကာင်ပန်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ်မိနယ်

 (ခ)ေကျာ်ကီး

၆၉၆။ ဦးေကျာ်တင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မိေချာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်

၆၉၇။ ဦးဖန်စစ်စကို အုပ်ချပ်ေရးမှး တေလတေကျးရာအုပ်စု၊ လိပ်သိုမိ

၆၉၈။ ဦးေအာင်တင်မျိး အုပ်ချပ်ေရးမှး ြမဝတီေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်
စာမျက်ှာ ၁၀ သို »»

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်း



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၉ မှ 

၆၉၉။ ဦးဖိုးကည ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေညာင်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၇၀၀။ ဦးေသာင်းမိင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေတာင်ကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ မတ ရာမိနယ်

၇၀၁။ ဦးလ  င်ေမာင်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ရတနာဘမု ိအေရှ ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

၇၀၂။ ဦးေဌးေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အဂ  လားရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိနယ်

၇၀၃။ ဦးစိုးိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ်(ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေရြဖမိနယ်

၇၀၄။ ဦးဆွတ်လွတ်ခါးလာ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကးနန်းရပ်ကွက်၊ မိုးေမာက်မိနယ်

၇၀၅။ ဦးဆီေလာင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ငလားရပ်ကွက်၊ မတူပီမိနယ်

၇၀၆။ ဦးသန်းဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ချပ်သင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၇၀၇။ ဦးွန်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဘုတ်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၇၀၈။  ဦးြမင့်စိုး  အုပ်ချပ်ေရးမှး  စစ်ပင်ရပ်ကွက်၊ မုံရာမိနယ်

၇၀၉။ ဦးေဇာ်မျိးေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေြပာင်မထိမ်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

   ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်

၇၁၀။ ဦးသာချိ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေပါက်ေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ပခုက မိနယ်

၇၁၁။ ဦးဆန်းဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး လက်ဝဲေကျးရာအုပ်စု၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၇၁၂။ ဦးဇာနည်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ပဲကူးေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်းမူမိနယ်

၇၁၃။ ဦးေစာမင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး သရက်ေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်

၇၁၄။ ဦးေမာင်ေမာင်ွန်  အုပ်ချပ်ေရးမှး ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိနယ်

၇၁၅။ ဦးခင်ေမာင်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး လှေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ဝက်လက်မိနယ်

၇၁၆။ ဦးတင်ြမင့်တိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ရင်းမာကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဝက်လက်မိနယ်

 (ခ) ဦးြမင့်တိုး

၇၁၇။ ဦးေစာိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ စိုင်ြပင်မိ

၇၁၈။ ဦးချိဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ရာသာေကျးရာအုပ်စု၊ တန်ဆည်မိနယ်

၇၁၉။ ဦးဝင်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျားမင်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ဆားေတာင်မိ

၇၂၀။ ဦးလွမ်းေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အင်ေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ေရဦးမိနယ်

၇၂၁။ ဦးဝင်းေဇာ်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျးီပင်ကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဝက်လက်မိနယ်

၇၂၂။ ဦးြမင့်ေဇာ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တာပိုင်းေကျးရာအုပ်စု၊ က န်းစုမိနယ်

၇၂၃။ ဦးဝင်းြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဟာြမင်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ထားဝယ်မိနယ်

၇၂၄။ ဦးတင်ေမာင်ကည ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိနယ်

၇၂၅။ ဦးေမာင်ကိ ု အုပ်ချပ်ေရးမှး ရာသစ်ရပ်ကွက်၊ ေရနံေချာင်းမိနယ်

၇၂၆။ ဦးသန်းေဇာ်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး နဘဲကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်

၇၂၇။ ဦးထွန်းထွန်းဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး သီးကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်

၇၂၈။ ဦးေဇာ်ေဌးိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေနရင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရစကိမိနယ်

၇၂၉။ ဦးေဇာ်ထွန်းလင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေအာင်ေမတ ာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိနယ်

၇၃၀။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေမာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဟမမာလာေတာင်ရပ်ကွက်၊

   မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

၇၃၁။ ဦးထွန်းေဝ အုပ်ချပ်ေရးမှး မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်

၇၃၂။ ဦးေအာင်မိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး တမ ဝတီရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၇၃၃။ ဦးေကျာ်စိန် အုပ်ချပ်ေရးမှး ချမ်းြမသာစည်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

   ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၇၃၄။ ဦးခင်ေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကံပိုင်ေကျးရာအုပ်စု၊ မတ ရာမိနယ်

၇၃၅။ ဦးစန်းလွင် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရပူရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်မိနယ်

၇၃၆။ ဦးေကျာ်ထင်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ြပည်လုံးတိုင်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်

၇၃၇။ ဦးေကျာ်လ  င် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကန်ထက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ရမည်းသင်းမိနယ်

၇၃၈။ ဦးြမင့်ိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အင်းေပါင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ရမည်းသင်းမိနယ်

၇၃၉။ ဦးေကျာ်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁၇) ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိနယ်

၇၄၀။ ဦးေအာင်မျိးသန်  အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁၉) ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိနယ်

၇၄၁။ ဦးမိုးေဇာ်ြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တလင်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

   ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်

၇၄၂။ ဦးေအာင်မိုးထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ေရာင်ြပေကျးရာအုပ်စု၊ ဘီးလင်းမိနယ်

၇၄၃။ ဦးေကျာ်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေအာင်ေမတ ာရပ်ကွက်၊ ေရးမိနယ်

၇၄၄။ ဦးြမင့်ေဇာ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး သာယာေအးရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်

၇၄၅။ ဦးသန်းေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အေနာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်

 (ခ) ဗိုက်ကီး

၇၄၆။ ဦးေဇာ်မင်းိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ်(၃/၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

၇၄၇။ ဦးေဆွဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ကုန်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်

၇၄၈။ ဦးညီညီေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်

၇၄၉။ ဦးေမာင်လွင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး တမာကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ်

၇၅၀။ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး သံတံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်

၇၅၁။ ဦးတင်ထွန်းေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း) မိနယ်

၇၅၂။ ဦးခင်ေမာင်သန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁၅) ရပ်ကွက်၊ 

   ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း) မိနယ်

၇၅၃။ ဦးေကျာ်လွင်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ရှာဘွားေကျးရာအုပ်စု၊ ေကာ့မှးမိနယ်

၇၅၄။ ဦးဝင်းဗိုလ(်ခ)ဝင်းထွဋ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မေရ ဥေကျးရာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မိနယ်

၇၅၅။ ဦးေကျာ်စိန် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်

၇၅၆။ ဦးထွန်းေပ  အုပ်ချပ်ေရးမှး မိကုန်းရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမိနယ်

၇၅၇။ ဦးစိုင်းေရ ဘ အုပ်ချပ်ေရးမှး နမ့်စလပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သိ ီမိနယ်

၇၅၈။ ဦးေကျာ်ဆန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ကျိက်လတ်မိနယ်

၇၅၉။ ဦးသက်ေနာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိနယ်

၇၆၀။ ဦးတင်ထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေလာကဓမ ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိနယ်

၇၆၁။ ဦးိုင်ေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေညာင်ငုတ ိရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်

၇၆၂။ ဦးေကျာ်မျိးိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မဲအိုးေကျးရာအုပ်စု၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်

၇၆၃။ ဦးေကျာ်ရှိန် အုပ်ချပ်ေရးမှး သဃ  န်းဆွဲေကျးရာအုပ်စု၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ်

၇၆၄။ ဦးသိန်းေဆွြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဇယမေကျးရာအုပ်စု၊ ေရစကိမိနယ်

၇၆၅။ ဦးစိုးမိင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ပန်းေတာေကျးရာအုပ်စု၊ မိသစ်မိနယ်

၇၆၆။ ဦးေကျာ်ေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကဒုံစီးရပ်ကွက်၊ ေပါင်မိနယ်

၇၆၇။ ဦးချစ်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး က န်းဘက်ကရင်ေချာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

   တွံေတးမိနယ်

၇၆၈။ ဦးေသာင်းလ  င်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ကစင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

  (ခ) ကိုထက်  လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း) မိနယ်

၇၆၉။ ဦးဝင်းွန်  အုပ်ချပ်ေရးမှး သာယာေအးရပ်ကွက်၊ 

   ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်

၇၇၀။ ဦးြမင့်ေဆ ွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေကျာက်မီးေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

၇၇၁။ ဦးြမင့်ကည ် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၂၉) ရပ်ကွက်၊ 

   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်

၇၇၂။ ဦးစိုးမင်းသ ူ အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်

၇၇၃။ ဦးတင်ေငွ အုပ်ချပ်ေရးမှး ေမာ်ရေကျးရာအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းမိနယ်

၇၇၄။ ဦးေငွလင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အိမ်ယာေကျးရာအုပ်စု၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်

၇၇၅။ ဦးသိန်းေဇာ် အုပ်ချပ်ေရးမှး သင်းေပါင်းကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ မိင်မိနယ်

၇၇၆။ ဦးမှတ်ကီး အုပ်ချပ်ေရးမှး သရက်ပင်ဝန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရ ဘိုမိနယ်

၇၇၇။ ဦးကည်သိန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ပန်ေတတုေကျးရာအုပ်စု၊ မိုင်းကိုင်မိနယ်

၇၇၈။ ဦးသန်းေရ  အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆင်အင်းေကျးရာအုပ်စု၊ ေရ ဘိုမိနယ်

၇၇၉။ ဦးေမာင်ေမာင်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး ြပည်ေတာ်သာေကျးရာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်

၇၈၀။ ဦးခင်ေမာင်ကည ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ငါးြမားကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေရစကိမိနယ်

၇၈၁။ ဦးမျိးေလး အုပ်ချပ်ေရးမှး ွားဘန်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ရာငံမိနယ်

၇၈၂။ ဦးတင်ထွန်းိုင် အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ြမစ်သားမိနယ်

၇၈၃။ ဦးမိုးေကျာ်ေကျာ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ိုးကီးေကျးရာ၊ ခရမ်းမိနယ်

၇၈၄။ ေဒ မိုးမိုးသင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိနယ်

၇၈၅။ ဦးေဇာ်မင်းဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူမိနယ်

၇၈၆။ ဦးလှေထွး အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်

၇၈၇။ ဦးေဝဇင်ေသာင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်

၇၈၈။ ဦးဝင်းေရ  ေကျးရာတာဝန်ခံ လင့်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ြမင်း ခံမိနယ်

၇၈၉။ ဦးခင်ေမာင်ကည ် ေကျးရာတာဝန်ခံ တံငါကျင်းေကျးရာ၊ ေတာင်သာမိနယ်

၇၉၀။ ဦးထွန်းဝင်း ေကျးရာတာဝန်ခံ ေညာင်ကန်ေကျးရာ၊ ေတာင်သာမိနယ်

၇၉၁။ ဦးေအာင်ြမင့ ် ေကျးရာတာဝန်ခံ ွယ်ုံေကျးရာ၊ စ့်ကူးမိနယ်

၇၉၂။ ဦးတင်စိုး ေကျးရာတာဝန်ခံ ြပည်စိုးေအာင်ေကျးရာ၊ စ့်ကူးမိနယ်

၇၉၃။ ဦးကည်လင ် ေကျးရာတာဝန်ခံ နယ်ြခားေကျးရာ၊ ြမင်း ခံမိနယ်

၇၉၄။ ဦးသိန်းဝင်း ေကျးရာတာဝန်ခံ ပုတီးကုန်းေကျးရာ၊ မိသစ်မိနယ်

၇၉၅။ ဦးေအာင်မိင ် ေကျးရာတာဝန်ခံ သာစည်ေကျးရာ၊ နတ်ေမာက်မိနယ်

၇၉၆။ ဦးလွန်းေခါင် ေကျးရာတာဝန်ခံ ဟိုကပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ြမစ်ကီးနားမိနယ်

၇၉၇။ ဦးတင်စိုး(ခ) အိုက်ပီး ေကျးရာတာဝန်ခံ မနေကျးရာ၊ ဖားကန် မိနယ်

၇၉၈။ ဦးေသာင်းထ ီ(ခ) ဦးဘို ေကျးရာတာဝန်ခံ ဇီးြဖကုန်းေကျးရာ၊ တန်ဆည်မိနယ်

၇၉၉။ ဦးေကျာ်လ  င် ေကျးရာတာဝန်ခံ ေညာင်ပင်ကန်ေကျးရာ၊ အရာေတာ်မိနယ်

၈၀၀။ ဦးြမင့်ေသာင်း ေကျးရာတာဝန်ခံ အုန်းနေပါင်းေကျးရာ၊ ေရဦးမိနယ်

၈၀၁။ ဦးတင်လ  င် ေကျးရာတာဝန်ခံ မိသစ်ေကျးရာ၊ ပခုက မိနယ်

၈၀၂။ ဦးသိန်းေအာင် ေကျးရာတာဝန်ခံ ပင်းတဲေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၈၀၃။ ဦးြမင့်ေမာင ် ရာအိမ်မှး ဆန်းက ယ်ေမာ်ေကျးရာ၊ ဖားကန် မိနယ်

၈၀၄။ ဦးစိန်ထွန်း ရာအိမ်မှး တက်စီေကျးရာ၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၈၀၅။ ဦးညိေအး ရာအိမ်မှး (စ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

၈၀၆။ ဦးeာဏ်ထွန်း ရာအိမ်မှး ထွန်တုံးရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၀၇။ ဦးခ တ်တား ရာအိမ်မှး ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၀၈။ ဦးဝင်းေဇာ ် ရာအိမ်မှး တမ ဝတီရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၀၉။ ဦးေဌးဝင်း ရာအိမ်မှး မင်းတဲအီကင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၈၁၀။ ဦးတင်ထွန်း ရာအိမ်မှး ေကျာက်ြဖကန်ေကျးရာ၊ ြမင်း ခံမိနယ်

၈၁၁။ ဦးစိန်ကိင် ရာအိမ်မှး က န်းဘက်ကရင်ေချာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

   တွံေတးမိနယ်

၈၁၂။ ဦးကည်ေအာင ် ရာအိမ်မှး ေရထွက်ေကျးရာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

၈၁၃။ ဦးသက်ိုင် ရာအိမ်မှး မဟာမိင(်၁)ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

၈၁၄။ ဦးသိန်းေကျာ် ရာအိမ်မှး ဆင်ေြမေကျးရာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်

၈၁၅။ ဦးသန်းေဆာင် ရာအိမ်မှး ေလ ာ်ြဖေတာင်ေကျးရာ၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၈၁၆။ ဦးခိုင်ဦး  ရာအိမ်မှး ေလ ာ်ြဖေတာင်ေကျးရာ၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၈၁၇။ ဦးငယ်(ခ)ဦးြမင့်ေအာင ်ရာအိမ်မှး အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

၈၁၈။ ဦးသန်ဇင်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၃၃ ရပ်ကွက်၊ 

     ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း) မိနယ်

၈၁၉။ ဦးချစ်သန်း  ရာအိမ်မှး အဂ  ဘိုေကျးရာအုပ်စု၊ ကျိက်ထိုမိနယ်

၈၂၀။ ဦးလှဝင်း  ရာအိမ်မှး ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်

၈၂၁။ ဦးလွင်မိုးဦး  ရာအိမ်မှး ေမာင်ငံရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်

၈၂၂။ ဦးထွန်းထွန်းြမင့ ် ရာအိမ်မှး ယုဇနပန်း ခံ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်

စာမျက်ှာ ၁၁ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

၈၂၃။ ဦးမျိးြမင့ ်  ရာအိမ်မှး ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

၈၂၄။ ဦးဖိုးချိ  ရာအိမ်မှး သဃ  န်းက န်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်

၈၂၅။ ဦးမျိးေအာင ်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်

၈၂၆။ ဦးတင်မိုး(ခ) ဦးေနလင်း  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၉၃ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်

၈၂၇။ ဦးမျိးြမင့(်ခ)ရဲကီး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၉၄ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်

၈၂၈။ ဦးတင်လ  င်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်

၈၂၉။ ဦးဂျလိုင်မျိးမင်းမင်း  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်

၈၃၀။ ဦးအုန်းလွင်  ရာအိမ်မှး ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ သန်လျင်မိနယ်

၈၃၁။ ဦးရဲဒင်  ရာအိမ်မှး နယ်ေြမ ၁၁ ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာ၊ သန်လျင်မိနယ်

၈၃၂။ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂၀ ရပ်ကွက်၊ 

    လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်

၈၃၃။ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်  ရာအိမ်မှး ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

၈၃၄။ ဦးအာိုး(ခ) စိုးြမင့်ေထွး  ရာအိမ်မှး မိသစ(်က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

၈၃၅။ ဦးစိုးသိန်း  ရာအိမ်မှး ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

၈၃၆။ ဦးသိန်းဝင်းေဇာ ်  ရာအိမ်မှး ေဗာဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိနယ်

၈၃၇။ ဦးဘိုးေင ွ  ရာအိမ်မှး ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်

၈၃၈။ ဦးသန်းဦး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်၊ 

    လ  င်သာယာ (အေရှပိုင်း) မိနယ်

၈၃၉။ ဦးြမင့်ဦး  ရာအိမ်မှး စီဖွားေကျးရာ၊ မဘိမ်းမိနယ်

၈၄၀။ ဦးေမာင်ဦး  ရာအိမ်မှး ၆ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိ

၈၄၁။ ဦးြမင့်ေအး  ရာအိမ်မှး တူးေြမာင်းေကျးရာ၊ လပွတ ာမိနယ်

၈၄၂။ ဦးေမာင်ေဆွ  ရာအိမ်မှး စံပါယ်နံသာေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၈၄၃။ ဦးချစ်ေအး  ရာအိမ်မှး မိမရပ်ကွက်၊ တမူးမိနယ်

၈၄၄။ ဦးသိန်းေဇာ်ဝင်း  ရာအိမ်မှး မှန်နီပင်ေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၈၄၅။ ဦးသန်ဇင်ဦး  ရာအိမ်မှး သေြပကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်

၈၄၆။ ဦးစန်းဝင်း  ရာအိမ်မှး စမ်းကီးေကျးရာ၊ နတ်တလင်းမိနယ်

၈၄၇။ ဦးခင်စိုး  ရာအိမ်မှး ပုဇွန်ေြမာင်းေကျးရာ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၈၄၈။ ဦးမျိးိုင်  ရာအိမ်မှး သံလျက်ေမာ်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

    မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

၈၄၉။ ဦးထွန်းထွန်း  ရာအိမ်မှး စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

၈၅၀။ ဦးလှေဝ  ရာအိမ်မှး ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၅၁။ ဦးလင်းေအာင ်  ရာအိမ်မှး ြမင်းကပါ ေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ဦးမိနယ်

၈၅၂။ ေဒ ှင်းှင်းလ  င်  ရာအိမ်မှး မကျးီတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ 

    ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်

၈၅၃။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း  ရာအိမ်မှး ဘုရင့်ေနာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၈၅၄။ ဦးေကျာ်ေသာင်း  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်

၈၅၅။ ဦးေမာင်ကည်ရင ်  ရာအိမ်မှး မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်

၈၅၆။ ဦးေကျာ်မင်းဦး  ရာအိမ်မှး ၁၀ ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိင်ုး) မိနယ်

၈၅၇။ ေဒ ခင်ညိဦး  ရာအိမ်မှး ကက်သွန်ခင်း(၂) ရပ်ကွက်၊ အုတ်တွင်းမိနယ်

၈၅၈။ ဦးဘြမင့ ်  ရာအိမ်မှး မိေဟာင်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်

၈၅၉။ ဦးေဌးေအာင်  ရာအိမ်မှး ဇီးကုန်းေကျးရာ၊ ပုဗ သီရိမိနယ်

 (ခ)ဦးေမာင်နီ

၈၆၀။ ဦးတင်ေမာင်ေဌး  ရာအိမ်မှး ၁၅ ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိနယ်

 (ခ)ဘိုေဌး (ခ)လူမင်း

၈၆၁။ ဦးဘိုစိုး  ရာအိမ်မှး ကျစီုေကျးရာ၊ ကိပင်ေကာက်မိနယ်

၈၆၂။ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး  ရာအိမ်မှး ေဒါန ခံရပ်ကွက်၊ မုံရာမိနယ်

၈၆၃။ ဦးဝင်းကိင ်  ရာအိမ်မှး ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်

၈၆၄။ ဦးထွန်းကည ်  ရာအိမ်မှး ဥဿာမိသစ် ရပ်ကွက်ကီး ၈၊ နယ်ေြမ ၁၁၊ ပခဲူးမိ

၈၆၅။ ဦးေမာင်ဦး  ရာအိမ်မှး မဇင်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိနယ်

၈၆၆။ ဦးေဇာ်ဝင်း  ရာအိမ်မှး စမ်းကေလးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၈၆၇။ ဦးကိုေလး  ရာအိမ်မှး တခွဲကျဲေကျးရာ၊ ေရတာရှည်မိနယ်

၈၆၈။ ဦးေဇာ်ေလး  ရာအိမ်မှး ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်

၈၆၉။ ဦးသက်ကိ ု  ရာအိမ်မှး ြမရည်န ာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၇၀။ ဦးေကျာ်ေကျာ်မင်း  ရာအိမ်မှး ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၇၁။ ဦးမိုး(ခ) ဦးစိုးမိုးေအာင ်  ရာအိမ်မှး ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၇၂။ ဦးတင်ဝင်း  ရာအိမ်မှး ထွန်တုံးရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၇၃။ ဦးေအာင်တင်  ရာအိမ်မှး ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၈၇၄။ ဦးဝင်းမိုး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မတ ရာမိနယ်

၈၇၅။ ဦးေကျာ်ရှိန်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မတ ရာမိနယ်

၈၇၆။ ဦးကိုကိုေအာင ်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မတ ရာမိနယ်

၈၇၇။ ဦးတင်ေဇာ်ဝင်း  ရာအိမ်မှး အင်းေပါင်(တ)ေကျးရာ၊ ရမည်းသင်းမိနယ်

၈၇၈။ ဦးေကျာ်ေကျာ ်  ရာအိမ်မှး ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၇၉။ ဦးေဇေဇ  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်

၈၈၀။ ဦးရန်ိုင်စိုး  ရာအိမ်မှး ေတာ်ပေကာက်ေကျးရာ၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်

၈၈၁။ ဦးေအာင်ြမင့်ြမတ ်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၆ ရပ်ကွက်၊ 

 (ခ) ဗဒင်   လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်

၈၈၂။ ဦးြမင့်ဦး(ခ)ဘာဘူ  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၂ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

၈၈၃။ ဦးေအာင်မင်း  ရာအိမ်မှး ရှစ်အိမ်စု၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၈၈၄။ ဦးမျိးဝင်းွန်   ရာအိမ်မှး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

၈၈၅။ ဦးမင်းေဆွ  ရာအိမ်မှး အေနာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်

၈၈၆။ ေဒ မိ  ရာအိမ်မှး ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်

၈၈၇။ ဦးေအာင်ေဌးလ  င်  ရာအိမ်မှး သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်

၈၈၈။ ဦးေစာဦး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၂၄ ရပ်ကွက်၊ 

    ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

၈၈၉။ ဦးထွန်းလ  င်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၃၅ ရပ်ကွက်၊ 

 (ခ) ဦးထွန်းိုင်   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်

၈၉၀။ ဦးလှဦး  ရာအိမ်မှး ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

၈၉၁။ ဦးေအာင်ေမာ်  ရာအိမ်မှး ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

၈၉၂။ ဦးမင်းေဇာ်ဦး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၀၆ ရပ်ကွက်၊ 

    ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

၈၉၃။ ဦးစန်းဝင်း  ရာအိမ်မှး ဘုရားကီးပိုင်း၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်

၈၉၄။ ဦးစိန်ေသာင်း  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၈၉၅။ ဦးမျိးတင့်ိုင ်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၉၄ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်

၈၉၆။ ဦးထိန်လင်း  ရာအိမ်မှး မိမရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်

၈၉၇။ ဦးဘိုနီ  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၈ ရပ်ကွက်၊ 

    လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်

၈၉၈။ ဦးဆန်းဝင်း  ရာအိမ်မှး ြမရည်န ာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၈၉၉။ ဦးေမာင်ေအး  ရာအိမ်မှး ထန်းဂွ(တ)ေကျးရာ၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၉၀၀။ ဦးစိုးဝင်း  ရာအိမ်မှး လိပ်ကျေကျးရာ၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်

၉၀၁။ ဦးြမသန်းထွန်း  ရာအိမ်မှး ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရာ၊ စ့်ကူးမိနယ်

 (ခ) ဦးေမာင်ငယ်

၉၀၂။ ဦးေမာင်ဦး  ရာအိမ်မှး (စ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

၉၀၃။ ဦးေအာင်မျိးငိမ်း  ရာအိမ်မှး အကွက်(၃)၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၉၀၄။ ဦးမျိးခိုင်  ရာအိမ်မှး ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရာ၊ စ့်ကူးမိနယ်

၉၀၅။ ဦးကရင(်ခ) ေဇာ်ထိုက်  ရာအိမ်မှး မုတ မေကျးရာ၊ ေပါင်မိနယ်

၉၀၆။ ဦးစိန်ြမင့်  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်

၉၀၇။ ေဒ ေအာင်ိုင်ိုင်ဝင်း  ရာအိမ်မှး ြမသီတာေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

၉၀၈။ ဦးဝင်းလွင်ဦး(ခ) ေပါင်မုန်   ရာအိမ်မှး ကုန်းတလေပါင်ေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်

၉၀၉။ ဦးကျန်ေကျာင်း  ရာအိမ်မှး ြမရည်န ာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၉၁၀။ ေဒ ခင်ဥမ ာသွင် ရာအိမ်မှး အမှတ် ၉၄ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်

၉၁၁။ ဦးေရခဲ  ရာအိမ်မှး မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိုးညင်းမိနယ်

၉၁၂။ ဦးမိုးသူ  ရာအိမ်မှး ေြမြမင့်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိနယ်

၉၁၃။ ဦးသန်းေဌး ရာအိမ်မှး က န်းေတာရပ်၊ ြမဝတီမိနယ်

၉၁၄။ ဦးေကျာ်စိန်ဝင်း ရာအိမ်မှး ေှာကုန်းေကျးရာ၊ ခင်ဦးမိနယ်

၉၁၅။ ဦးေကျာ်ိုင် ရာအိမ်မှး ေှာကုန်းေကျးရာ၊ေကာလင်းမိနယ်

၉၁၆။ ဦးေမာင်ြမင့ ် ရာအိမ်မှး ဝဲကီးေကျးရာ၊ ထီးချိင့်မိနယ်

၉၁၇။ ဦးရီဦး  ရာအိမ်မှး ေကျာက်ဆင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၉၁၈။ ဦးေသာင်းေင ွ ရာအိမ်မှး ဟသ  ာကုန်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ

၉၁၉။ ဦးတိုးတိုး  ရာအိမ်မှး စမ်းကေလးေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၉၂၀။ ဦးသန်းွယ်ေအာင ် ရာအိမ်မှး ေသာင်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၉၂၁။ ဦးဝကီး(ခ) ထွန်းြမတ်ေဆွ ရာအိမ်မှး ေရ တံခါးရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ

၉၂၂။ ဦးေဌးိုင်  ရာအိမ်မှး မေတာ့ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ မိုးညိမိနယ်

၉၂၃။ ဦးကိုကိုိုင(်ခ) ိုင်ြမင့ ် ရာအိမ်မှး ေညာင်ပင်သာေကျးရာ၊ ေကျာက်ကီးမိနယ်

၉၂၄။ ဦးေဇာ်လတ် ရာအိမ်မှး ေရ အိုး(၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်

၉၂၅။ ဦးဆန်းလင်း ရာအိမ်မှး ယာတဲစုေကျးရာ၊ ေရစကိမိနယ်

၉၂၆။ ဦးလှသန်း  ရာအိမ်မှး ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၉၂၇။ ဦးတိုး(ခ) ထွန်းြမင့ ် ရာအိမ်မှး ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်

၉၂၈။ ဦးဝင်းိုင(်ခ) နဂါးေလး ရာအိမ်မှး ဆိပ်မူေကျးရာ၊ ဖားကန် မိနယ်

၉၂၉။ ဦးတင်လှ  ရာအိမ်မှး ၃၁ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်

၉၃၀။ ဦးထွန်းိုင် ရာအိမ်မှး ငါးရာနဲ(မ)ေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၉၃၁။ ဦးေြပေအး ရာအိမ်မှး ေချာင်းကီးေကျးရာ၊ သပိတ်ကျင်းမိနယ်

၉၃၂။ ဦးသိန်းြမင့ ် ရာအိမ်မှး ေတာင်စွန်းေကျးရာ၊ ဘီးလင်းမိနယ်

၉၃၃။ ဦးေပါေဌး  ရာအိမ်မှး အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်၊ ွားထိုးကီးမိနယ်

၉၃၄။ ဦးသိန်းလ  င်(ခ) ဦးကုလား ရာအိမ်မှး ကျိက်သလဲေကျးရာအုပ်စု၊ တွံေတးမိနယ်

၉၃၅။ ဦးေဌးေအာင် ရာအိမ်မှး ပဝတ်ကုန်းေကျးရာ၊ ပုေလာမိနယ်

၉၃၆။ ဦးဝင်းြမင့ ် ရာအိမ်မှး ကျိက်ေထာ်(မ)ေကျးရာ၊ ေကာ့မှးမိနယ်

၉၃၇။ ဦးထွန်းေနလင်း ရာအိမ်မှး ကျိက်ေထာ်(မ)ေကျးရာ၊ ေကာ့မှးမိနယ်

၉၃၈။ ဦးေအာင်ိုင်ဦး ရာအိမ်မှး တမ ဝတီရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

 (ခ) ဦးဗိုလ်နဲ

၉၃၉။ ဦးသန်းေဌး ဆယ်အိမ်မှး နားေနာက်ေကျးရာ၊ ဟုမ လင်းမိနယ်

၉၄၀။ ဦးေမာင်ထွန်း ဆယ်အိမ်မှး မလယ်ေကျးရာ၊ ကန်ဘလူမိနယ်

၉၄၁။ ဦးေအာင်တင်သိန်း ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၅၄) ရပ်ကွက်၊ 

 (ခ) ဦးေကျာ်ရဲေအာင ်  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

၉၄၂။ ဦးစိုးစိုး  ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၂၂) ရပ်ကွက်၊ 

    ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

၉၄၃။ ဦးမိုးေကျာ ် ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

စာမျက်ှာ ၁၂ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၁ မှ
၉၄၄။ ဦးတင့်ေဇာ်ယု ဆယ်အိမ်မှး ဘူတာစုရပ်၊ မိုးညင်းမိနယ်
၉၄၅။ ဦးဓာတ်အိုး ဆယ်အိမ်မှး ထွန်တုံးရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်
၉၄၆။ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ဆယ်အိမ်မှး ဘူတာကုန်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်သာမိနယ်
 (ခ) ေဌးလ  င်
၉၄၇။ ဦးေအာင်ကီး ဆယ်အိမ်မှး ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်
 (ခ) ေအာင်လွင်
၉၄၈။ ဦးိုင်လင်း ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၄၉) ရပ်ကွက်၊ 
   ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်
၉၄၉။ ဦးြမင့်စိုး ဆယ်အိမ်မှး ေဈးကီးရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်
၉၅၀။ ဦးညိသန်း ဆယ်အိမ်မှး မိုးေကာင်းရပ်ကွက်၊ ပင်လည်ဘူးမိနယ်
၉၅၁။ ဦးထွန်းလင်းေကျာ ် ဆယ်အိမ်မှး (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်
၉၅၂။ ဦးဝင်းကိ ု ဆယ်အိမ်မှး ေရ ေလှေကျးရာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်
၉၅၃။ ဦးေပါက်စီ ဆယ်အိမ်မှး သံလျက်ေမာ်အေနာက်ရပ်ကွက်၊
    မဟာေအာင်ေြမမိနယ်
၉၅၄။ ဦးသန်းိုင်ဦး ဆယ်အိမ်မှး ေဈးရပ်ကွက်၊ တိုက်ကီးမိနယ်
၉၅၅။ ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း ဆယ်အိမ်မှး ြမင်းတန်ေကျးရာ၊ ေရ ဘိုမိနယ်
၉၅၆။ ဦးေဇယျာလင်းထက ် ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၂၅) ရပ်ကွက်၊ 
   ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်
၉၅၇။ ဦးဇာနည်ဦး ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၅၅) ရပ်ကွက်၊
    ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်
၉၅၈။ ဦးသိန်းတန် ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၈၈) ရပ်ကွက်၊ 
   ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်
၉၅၉။ ဦးစန်းြမင့(်ခ) သန်းမင်း ဆယ်အိမ်မှး အမှတ် (၈၈) ရပ်ကွက်၊ 
         ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်
၉၆၀။ ဦးေအာင်ကိုကိ ု  ဆယ်အိမ်မှး    ဟသ  ာေကျးရာ၊ ေရစကိမိနယ်
၉၆၁။ ဦးသိန်းစိုး  ဆယ်အိမ်မှး    ေကျာက်ဖူးေကျးရာ၊ ေရစကိမိနယ်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်မ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ
ရဲေကျာ်စွာတံဆိပ်

၁။ ရဲ ၄၈၉၄ ရဲမှး မျိးမင်းေဇာ ်    ကရင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ
၂။ ရဲ ၆၉၆၉ ဒုတိယရဲမှး  စိုးြမင့်ထွန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၃။ လ ၂၄၀၀၂၄ ဒုတိယရဲအုပ်  ငိမ်းချမ်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၄။ လ ၂၀၆၉၃၇ ရဲအရာခံ ခင်ေမာင်ထွန်း မူးယစ်ေဆးဝါး
         တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ
၅။ လ ၂၁၀၉၃၃ ရဲအရာခံ ေအာင်မျိးြမင့ ် မူးယစ်ေဆးဝါး
         တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ
၆။ လ ၁၈၅၆၈၉ ရဲတပ်ကပ ် သက်မိုး    မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၇။ လ ၂၂၉၀၉၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ်ေမာင်ေမာင ်မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၈။ လ ၂၇၆၃၈၂ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ် ေနဗလ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၉။ လ ၂၃၂၁၇၃ ရဲတပ်သား  ဇင်မင်းပိုင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

ရဲေကျာ်သူတံဆိပ်
၁။ လ ၁၉၉၃၇၁ ရဲတပ်ကပ ်ေကျာ်မင်းဦး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၂။ လ ၂၅၂၀၁၃ ရဲတပ်ကပ ်တင်မျိးထူး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
၃။ လ ၂၆၅၉၁၅ ရဲဒုတိယတပ်ကပ ်    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ
  ေအာင်ေဇာ်ထက်

စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ 
စီမံထူးခ န်တံဆိပ်(ဒုတိယဆင့်)

၁။ ကည်း ၂၂၅၆၈  ဗိုလ်မှးချပ်      တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ 
   ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ် လုံ ခံေရးအကူတပ်
၂။ ကည်း ၂၅၉၅၅  ဗိုလ်မှးချပ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)
   ြမတ်မင်းဦး
၃။ ဦးစိန်ဝင်း   န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သန်း  န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၅။ ေဒါက်တာြမတ်ဝဏ စိုး  န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၆။ ေဒါက်တာတင်ထွန်း  န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၇။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး  န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၈။ ပါေမာက    န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
 ေဒါက်တာခင်ေဇာ် 
၉ ။ ေဒါက်တာသီတာလှ ပါေမာက ချပ်/    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေဆးုံအုပ်ကီး
၁၀။ ေဒါက်တာေကျာ်ေရ  ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၁၁။ ပါေမာက   ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
 ေဒါက်တာမျိးသက်တင်
၁၂။ ပါေမာက    ပါေမာက ချပ်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
 ေဒါက်တာေအးေအးခင်
၁၃။ ပါေမာက    ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
 ေဒါက်တာေအးေအးဦး
၁၄။ ပါေမာက   ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေဒါက်တာလှဝင်းြမင့်
၁၅။   ပါေမာက   ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေဒါက်တာေရ တိုး
၁၆။   ပါေမာက   ပါေမာက ချပ်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေဒါက်တာေဌးေဌးတင်
၁၇။   ဦးဝင်းကိုေအာင ်  အေထွေထွမန်ေနဂျာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 
           ဝန်ကီးဌာန

စီမံထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်)
၁။ ကည်း ၂၅၉၇၈  ဗိုလ်မှးချပ်     တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ 
     ကိုကိုဦး     လုံ ခံေရးအရာရှိချပ်ုံး
၂။ ကည်း ၂၈၁၁၈  ဗိုလ်မှးချပ်      တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ  
     ေကျာ်ေကျာ်လွင ်   လုံ ခံေရးအရာရှိချပ်ုံး
၃။ ကည်း ၃၄၆၄၀  ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး  ဘဝင်ေအး စစ်တက သိုလ်
၄။ ကည်း ၃၉၈၂၄  ဗိုလ်မှးေကျာ်ေဇာ်ရ ဲ  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)
၅။ ရဲ ၄၀၈၂  ရဲမှးမျိးြမင့ ်     ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖဲွ
၆။ ေဒါက်တာထွန်းတင်  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၇။ ေဒါက်တာေကျာ်ကံေကာင်း ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၈။ ေဒါက်တာမိုးခိုင် ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၉ ။ ေဒါက်တာစုစုေဒွး ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး ေဆးုံအုပ်ကီး  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၁၁။ ေဒါက်တာထွန်းမင်း တိုင်းေဒသကီး  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
  ြပည်သူကျန်းမာေရး/ 
  ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး 
၁၂။ ေဒါက်တာကည်လွင ် ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာေရး/ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
  ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး
၁၃။ ေဒါက်တာေဇာ်မင်းထွန်း တိုင်းေဒသကီး  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
  ြပည်သူကျန်းမာေရး/ 
  ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး
၁၄။ ပါေမာက ေဒါက်တာချိချိွန်ဒုတိယပါေမာက ချပ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၁၅။ ဦးေကျာ်မင်း ဌာနမှး  ရန်ကုန်မိေတာ် 
  (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၁၆။ ဦးချိထွန်းေအာင် ဌာနမှး  ရန်ကုန်မိေတာ် 
  (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၁၇။ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း  န်ကားေရးမှး သမဝါယမှင့်ေကျးလက်
    ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန
၁၈။ ဦးြမတ်သွင ် လက်ေထာက်အတွင်းဝန ် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်
    ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
၁၉။ ဦးခင်ေဌး လက်ေထာက်အတွင်းဝန ် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်
    ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
၂၀။ ေဒ ေအးေအးသိန်း  န်ကားေရးမှး လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်
    ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန
၂၁။ ေဒါက်တာသက်ေအာင ် ေဆးုံအုပ်ကီး  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၂၂။ ဦးသန်ဇင် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
    ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
၂၃။ ဦးတင်ေမာင်ေထွး ဒုတိယ န်ကားေရးမှး (မိြပ) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
၂၄။ ေဒါက်တာစိန်ေမာင်ေမာင ် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
    ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
၂၅။ ဦးတင်ကို ဦးစီးအရာရှ(ိမိြပ) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
၂၆။ ဦးဝင်းခိုင်ထွန်း ေရယာ်အုပ-်၃ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 
    ဝန်ကီးဌာန

လူမ ထူးခ န်တံဆိပ်(ပထမဆင့်)
၁။ ဦးေမာင်ကိ ု မဟာေဇယျာဘုံရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 
  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး
၂။ ဦးဘရန်မိုင် ြပည်ကီးကျက်သေရအေနာက်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 
  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

လူမ ထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်)
၁။ ဦးေနဝင်း ဆိုင်းပညာရှင်
၂။ ဦးေအာင်ခိုင်သန်း မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ  မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ 
    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး
၃။ ဦးဟန်စိုးေကျာ ် မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဒဂုံမိနယ်၊
    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၄။ ဦးeာဏ်ဝင်း မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ  ပန်းပဲတန်းမိနယ်၊ 
    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၅။ ဦးမျိးေဇာ်သန်  ဒါိုက်တာ   ဒဂုံမိနယ်၊ 
    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၆။ ေဒ ထွန်းသီတာခိုင် အထက်တန်းြပ အထက-ဇန်ေယာ့၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
  ေခါင်လန်းဖူးမိနယ ်
၇။ ေဒ စ ာမိုး  မူလတန်းြပ အလက-အတာေတာ်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေခါင်လန်းဖူးမိနယ်
၈။ ေဒ ညိ  မူလတန်းြပ အမက-ပဇယ်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေခါင်လန်းဖူးမိနယ ်
၉။ ေဒ ဇယ်ေနာ  မူလတန်းြပ အလက(ခွဲ)-ဖန်တုံ၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
   ေခါင်လန်းဖူးမိနယ်
၁၀။  ေဒ ဇာမဲေခ ရှင်း  အေထွေထွလုပ်သား အမက-ထုံဖူး၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
       ေခါင်လန်းဖူးမိနယ်

စီးပွားထူးခ န်တံဆိပ်များ
လယ်ယာစီးပွားထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်)

၁။  ေဒါက်တာေအာင်ိုင်ဦး   န်ကားေရးမှး    စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
              ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
၂။  ေဒါက်တာမိုးမိုးသိန်း  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး    စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
              ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စာမျက်ှာ ၁၃ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၂ မှ

၃။  ေဒါက်တာစုမျိးသွယ ် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

            ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၄။  ေဒ ေအးေအးမင်း ဒုတိယဦးစီးမှး   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

            ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၅။   ဦးြမင့်ေဇာ ်  ေြမတိုင်း-၄   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်  

            ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စက်မ စီးပွားထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်)

၁။  ကည်း ၂၆၂၄၁  ဗိုလ်မှးကီး ေဇာ်ထွန်းဦး ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၂။  ကည်း ၄၈၄၈၈  ဗိုလ်ကီး အာကာေဇာ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၃။  ကည်း ၅၁၅၅၈  ဗိုလ်ကီး ကုေဋေအာင ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၄။  ကည်း ၅၃၅၈၅  ဗိုလ်ကီး ြမင့်သူလွင ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်းထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

ဝန်ေဆာင်စီးပွားထူးခ န်တံဆိပ်(ဒုတိယဆင့်)

၁။  ဦးဝင်းြမင့်ေအာင ်    ေရေကာင်းဌာနမှးချပ ် ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

            ဝန်ကီးဌာန

၂ ။  ဦးေကာင်းထက ် ဒုတိယအေထွေထွ  ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး   

       မန်ေနဂျာ/ ဌာနမှး  ဝန်ကီးဌာန

၃။  ဦးစဝင်းိုင ်   န်ကားေရးမှး(စက်/လ ပ်) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၄။  ဦးေဇာ်သန်းဦး  လက်ေထာက်ေရေကာင်း ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၅။  ဦးသိန်းေဌး  ေရယာ်အုပ်-၃   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၆။  ဦးစိန်ကိင်  စက်ခန်းအုပ်-၃   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၇။  ဦးေမာင်ခိုင်  ေရယာ်အုပ်-၄   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၈။  ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ် အငယ်တန်းစာေရး  ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၉။  ဦးေအာင်မင်း  တက်မကိုင်-၅   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၁၀။  ဦးငိမ်းချမ်းဦး  တက်မကိုင်-၅   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၁၁။  ဦးစိုးရယ ်  သေ  ဘာသား   ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

ဝန်ေဆာင်စီးပွားထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်) 

၁။  ဦးထွန်းေဇာ်ဦး   န်ကားေရးမှး  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး  

            ဝန်ကီးဌာန

၂။  ေဒ ဥမ ာြမင့ ်   န်ကားေရးမှး  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး  

            ဝန်ကီးဌာန

၃။  ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း အေထွေထွမန်ေနဂျာ ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

       (ေလေကာင်းထိန်း) (ပူးတွဲ)

၄။  ဦးမျိးဝင်း  ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချပ ် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၅။  ဦးေဇာ်သိန်း  ဒုတိယဌာနမှး   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

       ( န်ကားေရးမှး)  ေကာ်မတီ

၆။  ေဒါက်တာှင်းလဲ့စိုး ဒုတိယ န်ကားေရးမှး စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

            ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၇။  ဦးသက်ိုင်ဦး  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

            ဝန်ကီးဌာန

၈။  ဦးေအာင်ေဇာ်သိန်း လက်ေထာက ်   ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

       အေထွေထွမန်ေနဂျာ ဝန်ကီးဌာန

၉။  ဦးေဇာ်မင်းဦး  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

            ဝန်ကီးဌာန

၁၀။  ဦးရဲထင်ေမာ ်  လက်ေထာက ်   ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

       အေထွေထွမန်ေနဂျာ ဝန်ကီးဌာန

၁၁။  ေဒ ခင်ေမသန်း  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အား 

            ဝန်ကီးဌာန

၁၂။   ေဒ တင်တင်ဦး  လက်ေထာက ်   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

        န်ကားေရးမှး  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၁၃။  ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး လက်ေထာက ်   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

        န်ကားေရးမှး (မိြပ) ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၁၄။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းြမင့ ် လက်ေထာက ်   စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

        န်ကားေရးမှး  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၁၅။  ဦးစန်းမျိးေအာင ် အင်ဂျင်နီယာမှး   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၁၆။  ဦးထွန်းေအာင်စိုး လက်ေထာက ်   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

        န်ကားေရးမှး (စက်/လ ပ်)

၁၇။  ဦးသိန်းိုင်ဦး  လက်ေထာက ်   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

        န်ကားေရးမှး (စက်/လ ပ်)

၁၈။  ဦးေနဦး  အလုပ်ုံမှး(စီမံေရး) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၁၉။  ဦးတင့်ေဆွဦး  လက်ေထာက ်   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

        န်ကားေရးမှး (စက်/လ ပ်)

၂၀။  ဦးစိုးမိုးေအာင ်  အလုပ်ုံမှး(ကုန်ထုတ်) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၁။  ဦးြမင့်ေဆ ွ  အင်ဂျင်နီယာမှး   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၂။  ဦးeာဏ်လင်းေအာင ် လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၃။  ေဒ သွဲသွဲထူး  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၄။  ဦးတင်ေရ   အလုပ်ုံမှး(စီမံေရး) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၅။  ဦးစိုးလွင ်  အင်ဂျင်နီယာမှး(ပိုက်လိုင်း) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၆။  ဦးေဌးလွင ်  အင်ဂျင်နီယာမှး(ပိုက်လိုင်း) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၇။  ဦးွန် မိင ်  အလုပ်ုံမှး(စီမံေရး) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၂၈။ ေဒ နီလာေဆွ  လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၂၉။ ေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၃၀။ ဦးသူရေဇာ် ဦးစီးအရာရှ(ိမိြပ)       စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

              ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၃၁။ ဦးေနိုင်ဝင်း လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ    ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၃၂။ ဦးေအာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ဟိန်း လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ    ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၃၃။ ဦးစန်းေဌး အလုပ်ုံခွဲမှး(ကုန်ထုတ်)    လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၄။ ဦးဆလိုင်းုန်းလျန် လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၅။ ဦးေအာင်ချိထွန်း ဦးစီးအရာရှ(ိစက်/လ ပ်)    လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၆။ ဦးရဲေအာင်စိုး လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၇။ ဦးေမာင်အုန်း လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၈။ ဦးလျန်ထန်း လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃၉။ ဦးစိုးသွင ် အလုပ်ုံခွဲမှး(ကိရိယာဌာန)   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၄၀။ ဦးစိုးမိုးေအာင ် အလုပ်ုံခွဲမှး(စီမံေရး)     လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၄၁။ ဦးလ  င်မင်း ထက်လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ  လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၄၂။ ေဒ ေဆွေဆွလတ်  ဦးစီးအရာရှ ိ        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၃။ ေဒ ြမင့်ြမင့်တင ် ဦးစီးအရာရှ ိ        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၄။ ေဒ တင်တင်ေဌး  ဦးစီးအရာရှ ိ        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၅။ ေဒ လှုခိုင် ဦးစီးအရာရှ ိ        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၆။ ေဒ မိုးမိုးြမင့ ် ဦးစီးအရာရှ ိ        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၇။ ေဒ ဥမ ာဝင်း စာရင်းကိုင-်၁        လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၄၈။ ေဒ ခင်ေရ သိန်း ုံးအုပ်        လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

              အင်အားဝန်ကီးဌာန

၄၉။ ေလ ၂၂၁၄၀ ဒုအရာခံဗိုလ် တင်ေထွး     ြမစ်ကီးနားေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

၅၀။ ေလ ၂၂၅၂၅ ဒုအရာခံဗိုလ် ေနမျိး     နမ့်စန်ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

၅၁။ ေလ ၃၂၂၉၂ တပ်ကပ်ကီး ဖိးေဝလ  င်    ေတာင်ငူေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

၅၂။ ေလ ၃၃၈၅၄ တပ်ကပ ်ထက်ိုင်       ပုသိမ်ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

၅၃။ ေလ ၃၃၈၅၅ တပ်ကပ ်ေကျာ်မိုးဝင်း      မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

၅၄။ အရသ ၅၂၄၂ ေလေကာင်းထိန်း-၃      မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

    ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း

၅၅။ အရသ ၅၂၄၃ ေလေကာင်းထိန်း-၃     မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

    ေဒ ေနာ်ေဖာေကထူး 

၅၆။ အရသ ၅၂၅၅ ေလေကာင်းထိန်း-၄     မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

    ေဒ ွယ်နီေအာင်

၅၇။ အရသ ၅၅၀၉ ေလေကာင်းထိန်း-၄     မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

    ေဒ ခင်ေမဦး

၅၈။ အရသ ၅၈၇၁ ေလေကာင်းထိန်း-၅     မဂ  လာဒုံေလတပ်စခန်းဌာနချပ်

    ေဒ သ ာြမင့်

၅၉။ ေဒ ထူးြပည့်ြပည့်ညိ ဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၆၀။ ေဒ ေသာ်ေသာ်ထက်ကိုကိုဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၆၁။ ေဒ ေဟမာန်ဦး ဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၆၂။ ေဒ စ ီေကျာ် ဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန

၆၃။ ေဒ ကည်ကည်ဦး ဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန
၆၄။ ဦးရန်လင်း ဒုတိယဦးစီးမှး        ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 
    (ေလေကာင်းထိန်း)      ဝန်ကီးဌာန
၆၅။ ဦးေဇာ်ဝင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
၆၆။ ဦးထွန်းလင်းေအာင ် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
 (ခ) ေဗွေမာင်း
၆၇။ ေဒ ေဘွလာလ် ဌာနခွဲစာေရး        လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
၆၈။ ဦးလျန်တူး လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၂)     လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
၆၉။ ဦးယွမ်ဟုန်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)   လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၀။ ဦးတင်ရှိန် ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး       လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၁။ ေဒ စ ာဟန် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးမှး    လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ
              အင်အားဝန်ကီးဌာန
၇၂။ ဦးခင်ေဇာ် ဒု-ကီးကပ်ေရးမှး       ရန်ကုန်မိေတာ် 
              စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

စာမျက်ှာ ၁၄ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၃ မှ

၇၃။ ေဒ ခင်ေချာအိ လက်ေထာက်ဦးစီးမှး စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၇၄။ ဦးေစာမင်း အကီးတန်းစာေရး ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

   ဝန်ကီးဌာန

၇၅။ ဦးဘုန်ကုန်း လက်ေထာက်ကီးကပ်ေရးမှး  လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၆။ ေဒ ေညာင်ငိုက်ဝုန ် အကီးတန်းစာေရး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၇။ ေဒ ဆိုင်းငယ ် စာရင်းကိုင-်၃ လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၈။ ေဒ ဗန်ေရ ေဗွ အကီးတန်းစာေရး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၇၉။ ဦးဝင်းိုင်ဦး လက်ေထာက်ကီးကပ်ေရးမှး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  (မိနယ်) 

၈၀။ ဦးခင်ေမာင်တင ် လက်ေထာက်ကီးကပ်ေရးမှး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  (မီတာ)

၈၁။ ဦးသန်ဇင်လ  င် လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၃) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၈၂။ ဦးရှိန်းကီး လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၃) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၈၃။ ေဒ ရည်မွန် ဒုတိယလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးမှး လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ

   အင်အားဝန်ကီးဌာန

၈၄။ ဦးထွန်းထွန်း ယ ရားေမာင်း(၃) ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

   ေကာ်မတီ

၈၅။ ဦးေအာင်ဝင်း လ ပ်စစ်က မ်းကျင(်၄) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၈၆။ ဦးချစ်မန်း ဒု-လက်ေထာက ် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ကီးကပ်ေရးမှး(မီတာ) 

၈၇။ ဦးထန်ခွက် ဒု-လက်ေထာက ် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ကီးကပ်ေရးမှး(မီတာ) 

၈၈။ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း ဒု-လက်ေထာက ် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ကီးကပ်ေရးမှး(မီတာ) 

၈၉။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ဒု-လက်ေထာက ် လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ကီးကပ်ေရးမှး(မီတာ) 

၉၀။ ဦးဝင်းေဆွ တက်မကိုင-်၅ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

   ဝန်ကီးဌာန

၉၁။ ဦးကည်ေဆ ွ တက်မကိုင-်၅ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 

   ဝန်ကီးဌာန

၉၂။ ဦးတင်ေဇာ်ြမင့ ် ယ ရားေမာင်း-၅ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

   ေကာ်မတီ

၉၃။ ဦးဇင်ေမာင်ဦး ယ ရားေမာင်း-၅ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

   ေကာ်မတီ

၉၄။ ဦးမင်းမင်းထွန်း ယ ရားေမာင်း-၅ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

   ေကာ်မတီ

၉၅။ ဦးေကျာ်ကိုကိုထွန်း လိုင်းဝန်ထမ်း(ေနစား) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၉၆။ ဦးြပည့်စုံေအာင ် မီတာစာေရး(ေနစား) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၉၇။ ဦးေကျာ်မင်းခန်  မီတာစာေရး(ေနစား) လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ပညာရပ်ဆိုင်ရာထူးခ န်တံဆိပ်များ

ဝိဇ ာပညာထူးခ န်တံဆိပ်(ပထမဆင့်)

၁။ ဦးတင်ခ(တက သိုလ်တင်ခ)                  စာေပပညာရှင်

နည်းပညာထူးခ န်တံဆိပ်(တတိယဆင့်)

၁။ ကည်း ၂၀၈၉၃ ဗိုလ်မှးချပ် ေဌးေအာင် ကာကွယ်ေရးပစ ည်း

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၂။ ကည်း ၂၆၁၆၈ ဗိုလ်မှးကီး ိုင်ေအာင် ကာကွယ်ေရးပစ ည်း    

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၃။ ကည်း ၃၃၀၄၇ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

  ိုင်လင်းေအာင ်

၄။ ကည်း ၃၀၅၄၃ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

  ြမတ်လင်းထွန်း

၅။ ကည်း ၃၄၃၃၁ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

  ထိန်လင်းဦး

၆။ ေရ ၃၉၉၈ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အလယ်ပိုင်းေရတပ်ကွပ်ကဲမ ဌာနချပ်

  ေကျာ်ေကျာ်လွင်

၇။ ေရ ၄၀၇၂ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ြမင့်ခိုင ် ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၈။ ေရ ၄၀၇၉ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ကိုထက် ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၉။ ေရ ၄၁၂၆ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

  တင်ထွန်းေအာင်

၁၀။ ကည်း ၄၅၃၁၁ ဗိုလ်မှးဆန်းမင်းထူး ေြမပုံထုတ်လုပ်ေရးအင်ဂျင်နီယာတပ်

၁၁။ ေရ ၄၂၁၄ ဗိုလ်မှးေအာင်မျိးဝင်း ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၁၂။ ေရ ၄၂၁၅ ဗိုလ်မှးေကျာ်ငိမ်းစ ံ ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၁၃။ ေလ ၂၉၂၇ ဗိုလ်မှး ချမ်းေြမ ့ ေလယာ်ထုတ်လုပ်

   ြပင်ဆင်ေရးဌာနချပ်

၁၄။ ေလ ၃၁၀၁ ဗိုလ်မှးေအာင်မျိးြမင့ ် ေလယာ်ထုတ်လုပ်

   ြပင်ဆင်ေရးဌာနချပ်

၁၅။ ကည်း ၄၂၄၇၀ ဗိုလ်ကီးမင်းေဇာ်ေဌး ကာကွယ်ေရးပစ ည်း    

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ 

၁၆။ ကည်း ၅၁၃၇၁ ဗိုလ်ကီးေနလင်းကိုကိ ု ကာကွယ်ေရးပစ ည်း    

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၁၇။ ကည်း ၅၁၄၆၈ ဗိုလ်ကီးညီလင်းေအာင ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်း    

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၁၈။ ကည်း ၅၁၆၁၀ ဗိုလ်ကီးဖိးသူေဌး လုံ ခံေရးှင့်ဆိုင်ေသာပုံှိပ ်

   လုပ်ငန်းများစက်ုံ

၁၉။ ကည်း ၅၃၉၀၈ ဗိုလ်ကီးြပည့်ဖိးေအာင ် ကာကွယ်ေရးပစ ည်း

   ထုတ်လုပ်မ တပ်ဖွဲ

၂၀။ ေရ ၄၅၄၂ ဗိုလ်ကီး စိုးမိုးေအာင ် ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၂၁။ ေရ ၅၀၆၁ ဗိုလ်ကီးေကာင်းထက်ေဝ ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၂၂။ ေလ ၃၃၉၇ ဗိုလ်ကီး မင်းေမာ်ဟန ် ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး  

   ဌာနချပ်

၂၃။ ေလ ၃၈၀၄ ဗိုလ်ကီး လ  င်မင်းဖိး ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၂၄။ ေလ ၄၀၇၀ ဗိုလ်ကီး တင်ေအာင်ခိုင် ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၂၅။ ၂၇၂၂၉ အရာခံဗိုလ် သိန်းိုင် ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၂၆။ ေလ ၂၀၆၅၈ အရာခံဗိုလ် ထွန်းစိုးိုင် ေလယာ်ထုတ်လုပ်

   ြပင်ဆင်ေရးဌာနချပ်

၂၇။ ေလ ၂၀၇၃၈ အရာခံဗိုလ် သန်းဦး ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၂၈။ ၂၈၉၆၉ ဒုအရာခံဗိုလ် တင်ထွန်းေအာင် ေရတပ်သေ  ဘာကျင်းဌာနချပ်

၂၉။ ေလ ၂၈၄၆၇ ဒုအရာခံဗိုလ် သန်းထိုက်ေအာင် ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၃၀။ ေလ ၃၁၁၂၄ ဒုအရာခံဗိုလ် ေဇာ်မျိးလွင် ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၃၁။ ေလ ၂၁၉၃၉ အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး ဝင်းစိုး ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၃၂။ ေလ ၂၇၇၉၂ အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး တင်ေဌး ေလယာ်ထုတ်လုပ်ြပင်ဆင်ေရး

   ဌာနချပ်

၃၃။ ဦးမင်းကည ် လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ သမဝါယမှင့်ေကျးလက်

   ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

အုပညာထူးခ န်တံဆိပ် (ပထမဆင့်)

၁။ ေဒ စန်းစန်း(ခ) အာဇာနည်စန်းစန်း ဆပ်ကပ်ပညာရှင်

    အုပညာထူးခ န်တံဆိပ် (တတိယဆင့်)

၁။ ဦးေအာင်ကည်ေဆ ွ  ဇာတ်သဘင်ပညာရှင်

၂။ ဦးမင်းေအာင်ဝင်း(ခ)ေရ မိင်ဝင်းကည ် ဇာတ်သဘင်ပညာရှင်

၃။ ဦးထွန်းေဝ  ဆိုင်းပညာရှင်

       

   ( ပုံ ) မင်းေအာင်လ  င်   

          ဗိုလ်ချပ်မှးကီး   

    ဥက     

                          ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၅

(၇၅)ှစ်ေြမာက်    စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ု

ကိဆုိဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင် 

သံကားှင့် ြမန်မာိုင်ငံလူရ င်ေတာ်အသင်း(ဗဟို)

တိုပူးေပါင်းပီး လူရ င်ေတာ်ပိင်ပွဲများကို “စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုလူရ င်ေတာ်ဖလား”      ေခါင်းစ်ြဖင့် 

MRTV HD Channel မှ            တင်ဆက်မည်ြဖစ ်

သည်။

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်

အဆိပုါ ပိင်ပဲွှင့ ် ေဖျာ်ေြဖေရးအစအီစ်များကိ ု

ပွဲစ် ရှစ်ပွဲ ေရးဆွဲကာ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှစတင်ပီး 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် အထိ    အပတ်စ်စေနေန  

ညတိုင်းှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်ှင့် ၁၀ ရက်ေနများ 

အပါအဝင်   ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                              

 သတင်းစ်

“စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုလူရ င်ေတာ်ဖလား” လူရ င်ေတာ်ပိင်ပွ ဲ

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား၌  ြပသမည်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၅

မေကွးတိုင်းေဒသကီး   မိင်မိနယ ်   စိုကန် 

ေကျးရာရိှ “စိကုန်”ဘုန်းကီးေကျာင်းဝင်းအတွင်းသုိ 

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ဝင်ေရာက် 

ကာ ဘုန်းကီးေကျာင်းပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး 

အား  ေသနတ်၊  လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့ ်  ပစ်ခတ်၊ 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ည ၁၀ နာရီတွင် 

မိင်မိနယ် စိုကန်ေကျးရာရှိ “စိုကန်” ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှိ     သိမ်ေကျာင်းအတွင်း၌ 

ေကျာင်းထိင်ုဆရာေတာ် ဥးeာနကိ သက်ေတာ် (၄၄)

ှစ် (၂၁) ဝါ (ဘ)ဦးeာဏ်ြမင့သ်ည် ေကျာင်းေနသဃံာ 

များြဖစ်သည့ ်ဥးအိ ိရ သက်ေတာ်(၇၃)ှစ် (၇) ဝါ 

(ဘ)ဦးချစ်ေထွး၊ အရှင်ဇာနိတ ရ သက်ေတာ်(၁၂)ှစ် 

(ဘ)ဦးြမင့ေ်အာင်၊ အရှင်ေတဇနယိ သက်ေတာ်(၁၀)

ှစ် (ဘ)ဦးြမင့်ေအာင်၊ အရှင်ဝိမလ သက်ေတာ်(၁၁)

ှစ် (ဘ) ဦးြမတိုးှင့ ်အာဂ ဆရာေတာ်ြဖစ်သည့ ်

ေပါက်မိနယ်     စခန်းလှကီးေကျးရာဘုန်းကီး 

ေကျာင်းမ ှဥးဝိမလ သက်ေတာ်(၆၀)ှစ် (၁၉) ဝါ 

(ဘ)ဦးထွန်းစန်ိ၊ စိကုန်ေကျးရာေန ေမာင်ေထွးလင်း 

(၂၇)ှစ် (ဘ)ဦးြမတုိးတုိှင့် အတရိှူေနစ် မိင်-ကမ  

ကားလမ်းအတိင်ုး ဆိင်ုကယ်များေမာင်းှင်လာသည့ ်

PDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား  ၂၀  ခန်သည် 

ေသနတ်များ ကိုယ်စီကိုင်ေဆာင်ထားပီး ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို ဆဲဆိုေအာ်ဟစ်ဝင်ေရာက ်

လာခဲ့သည်။

ထုိသုိအကမ်းဖက်သမားများ ဝင်ေရာက်လာစ် 

ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ် ဥးeာနိကသည် ကိုရင ်

ငယ်ေလးများအား  ေခ ေဆာင်ကာ  အကမ်းဖက ်

သမားများ၏ ေဘးအ ရာယ်မှ လွတ်ေြမာက်ိင်ုေရး 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများသည ်    ေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း ဝင်ေရာက်လာပီး ေကျာင်းတိုက်ေဘးတွင ်

ရပ်တန်ထားသည့် ဘုန်းကီးေကျာင်းပိုင် Mark II 

ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးအား   ေသနတ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ်ပီး  လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံးြဖင့် ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ်လည်း  လက်လုပ်မိုင်း  ှစ်လုံးမှာ 

ေပါက်ကွဲခဲ့ြခင်း   မရှိခဲ့သြဖင့ ်  အကမ်းဖက်သမား 

များမှာ သိမ်ေကျာင်းအတွင်း ထပ်မံဝင်ေရာက်၍ 

သိမ်ေကျာင်းအတွင်း  ကျန်ရှိေနသည့်   အာဂ  

ဆရာေတာ် ဥးဝမိလထမှံ လက်ကိင်ုဖန်ုး ှစ်လုံးအား 

လယုက်ယေူဆာင်ကာ မိင်-ကမ ကားလမ်းအတိင်ုး 

ဆိုင်ကယ်များြဖင့ ်ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများ၏ ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ် 

ဖျက်ဆီးခဲ့မ ေကာင့ ်ဘုန်းကီးေကျာင်းပိုင ်Mark II 

ေမာ်ေတာ်ယာ်၏     ယာဘက်ေနာက်ဘီးအေပ  

ကိုယ်ထည်၌   ကျည်ှစ်ချက်   ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပီး 

ယာ်၏ ဝဲဘက်အြခမ်း ေြမကီးေပ ၌ မေပါက်ကွဲ 

ေသးသည့ ်လက်လပ်ုမိင်ုး ှစ်လုံးအား ေတွရိှရသြဖင့ ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ေဖာက်ခဲွရှင်းလင်းခဲသ့ည်။ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မိင်မိနယ် စိုကန်ေကျးရာရှိ “စိုကန်”ဘုန်းကီးေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ဝင်ေရာက်ကာ
ဘုန်းကီးေကျာင်းပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးအား ေသနတ်၊ လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့် ပစ်ခတ်၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ထိုေနာက် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များသည် အကမ်း 

ဖက်သမားများ၏ အကမ်းဖက်ရန်ြပမည်ကိ ုစိုးရံ၍ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့ရသည့်      ေကျာင်းထိုင ်

ဆရာေတာ်ှင့ ်ကိရုင် သုံးပါးတိုအား ြပန်လည်ရှာေဖ ွ

ကာ အာဂ ဆရာေတာ်ှင့အ်တ ူလုံ ခံစတ်ိချရသည့ ်

ေနရာသို       ပင့်ေဆာင်သီတင်းသုံးေစလျက်ရှိပီး 

ဘန်ုးကီးေကျာင်းအတွင်း ဝင်ေရာက်ကာ  ဖျက်ဆီးမ  

ကျးလွန်ခဲ့သည့်     အကမ်းဖက်သမားများအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက    ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။                               

သတင်းစ်

ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ချကီာလွယ်ခဲ့သူ အမျိးသားစာေပဆုရှင် စာေရးဆရာ တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ) ကွယ်လွန်
အမျိးသားစာေပဆရှုင် စာေရးဆရာ တင့ေ်ဆ ွ

(ဖျာပု)ံသည် ဇန်နဝါရ ီ၅ ရက် နနံက်အေစာပိင်ုးက 

ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး   ကွယ်လွန်ချန်ိတွင်   အသက် 

(၉၇)ှစ် ရှိပီြဖစ်သည်။

စာေရးဆရာတင့်ေဆွ(ဖျာပုံ) (ဗိုလ်မှးချပ် 

အငိမ်းစား)   (အမှတ် (၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီး၊ အငိမ်းစား)ကို ၁၉၂၅ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ 

၁ ရက်တွင်  အဖ  ဦးဘေသာင်ှင့် အမိ ေဒ သင် 

တိုက   ဖျာပုံမိတွင ်   ေမွးဖွားခဲ့ပီး   ေမွးချင်း 

ှစ်ေယာက်အနက် အငယ်ြဖစ်သည်။ 

ဆရာကီးသည် ဖျာပုံမိရှိ အစိုးရအထက ်

တန်းေကျာင်းတွင် (၁၀)တန်းထိ ပညာသင်ယူခဲ့ 

သည်။ ၁၉၃၈ ခှုစ် ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ် အေရးအခင်း 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ  ဖျာပုံမိ ေကျာင်းသားသပိတ်တွင ်

ပါဝင်ခ့ဲရာမှအစြပ၍ ုိင်ငံေရးအား စိတ်ပါဝင်စား 

ခဲ့သည်။

၁၉၄၃ ခှုစ် ဂျပန်ေခတ်တွင် ြမန်မာက့ာကွယ် 

ေရးတပ်မေတာ်(ဘီဒီေအ) တပ်မေတာ်သားဘဝ 

သို စတင်ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုှစ်တွင် 

မဂ  လာဒုံ      ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စ် (၂)ကို 

တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီး  ဂျပန်ိုင်ငံ  ဘုရင့် 

စစ်တက သိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း အပတ်စ် (၅၈)သို 

ထပ်မံေရးချယ်ေစလ တ်ြခင်းခံရသည်။      ဒုတိယ 

ကမ ာစစ်ပီးဆုံးေသာ ၁၉၄၅  ခှုစ်တွင် ြမန်မာိင်ုငသံို 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

၁၉၄၆ ခှုစ်တွင် ဗိလ်ုချပ်ကီးေနဝင်း၏ သနက 

(၄) (ြပည်)တွင် ရဲေဘာ်အြဖစ ် ြပန်လည်စစ်မ ထမ်း 

ခ့ဲသည်။ ၁၉၄၈ ခုှစ်တွင် ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှအြဖစ် 

ခန်အပ်ြခင်းခရံပီး ၁၉၄၈ ခှုစ် ိဝုင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် 

တစ်ရပ်တည်းေန ဖျာပံုသူ ေဒ ခင်စန်းှင့် လက်ထပ် 

ခ့ဲသည်။ ဗုိလ်မှးချပ်အဆင့်ြဖင့် ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်တွင် 

အငိမ်းစားယူခ့ဲသည်။ တပ်မေတာ်တွင် တပ်ရင်းမှး၊  

တပ်မမှး၊ တုိင်းမှး စသည့်တာဝန်များ ထမ်းေဆာင် 

ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ေြခြမန်တပ်မ 

ြဖစ်သည့် အမှတ်(၇၇) ေြခြမန်တပ်မအား ဦးေဆာင် 

ဖွင့လှ်စ်တည်ေထာင်ခဲက့ာ ပခဲူးိုးမမှ ဗကပ ဗဟိဌုာန 

ချပ်အား ဖိခွင်းိုင်ခဲ့သည်။

၁၉၇၄ ခှုစ်မှစတင်ပီး ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုဝန်ကီး၊ ဝန်ကီးချပ်ုံး ဒုဝန်ကီးှင့် အမှတ်(၁) 

စက်မ ဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး တာဝန်များအား ၁၉၈၈ 

ခုှစ်အထိ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။   ြမန်မာ့ 

ဆိရှုယ်လစ်လမ်းစ်ပါတတွီင် ပါတဝီင်တစ်ဦးြဖစ်ပီး  

ဗဟိုေကာ်မတီဝင်ှင့ ်      ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင် 

ေကာ်မတီဝင်အြဖစ ်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

မုဒုံမိနယ် အမှတ်(၁) မဲဆ နယ်ှင့် ေမှာ်ဘီ 

မိနယ် အမှတ်(၂)မဆဲ နယ်တိုမှ ြပည်သူလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ေရးချယ်ခခံဲရ့သည်။ ိင်ုငေံတာ် 

တာဝန်များ   ထမ်းေဆာင်စ်   လွတ်လပ်ေရး 

ေမာ်ကွန်းဝင်  (ဒုတိယဆင့်)ှင့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည ်

(ပထမဆင့်) ဘွဲတံဆိပ်များကို   ိုင်ငံေတာ်မှ 

ချးီြမင့်ြခင်းခံရသည်။

၁၉၈၈ ခုှစ်တွင် အနားယူခဲ့ပီး ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ ခင်စန်းှင့ ်ရန်ကုန်မိ မရမ်းကုန်းမိနယ်  (၆)

ရပ်ကွက ်အေနာက်ေမခ လမ်းသွယ်(၂) ခံအမှတ် 

(၄)တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ခဲ့ပီး ၂၀၀၉ ခုှစ် 

ဇလူိင်ု၅ ရက်တွင် ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်စန်း ကွယ်လွန် 

ခဲ့သည်။ 

ဇနီးြဖစ်သူ ကွယ်လွန်ပီးေနာက ်အထီးကျန် 

ဘဝအား စာေပေရးသားြခင်းြဖင့် ေြဖသိမ့်ေနထုိင် 

ခဲရ့ာ  ေကျာပိုးအတ်ိေလးကိခုျကီာလွယ်၊  ြပည်တွင်း 

ေသာင်းကျန်းမ ှင့်သာ   ုန်းကန်လာရေသာ 

လွတ်လပ်ေရး၊     မထိကန်သာေရကည်ရှာခဲ့၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက် တုိးတက် ကံဆ စက်မ က   

စာအုပ်များေရးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါစာအုပ်များ 

အနက်    ေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ု   ချကီာလွယ် 

စာအုပ်ြဖင့ ်  ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်   အမျိးသားစာေပ 

(စာပေဒသာ)ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ 

ဟိန်းထက်(ေကးမု)ံ

စာေရးဆရာ တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၅

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ       မိသားစုပိင်ပွဲ 

အသိပညာေပးအစီအစ် (Family Quiz) ပဲွစ်(၄၈) 

ကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားမ ှဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်

အဆိုပါ ပွဲစ်(၄၈)၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပးအစီအစ်ကို ေတးသံရှင ်ရဲထိုက်ှင့် 

MRTV မှ သဲဆုေဇာ်တိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  

လရူ င်ေတာ်အသင်းှင့ ်ကိလုေူချာတိုအဖဲွမှ မသိားစ ု

များက ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲ 

များကို ဇန်နဝါရီ ၇ ၊ ၈၊ ၉ ရက်ေနများတွင ်ြမန်မာ့ 

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV HD မှ ညေန ၆ 

နာရီ သတင်းအပီးတွင် ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ်

လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကိုလူေချာအဖွဲတိုမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ  ဇန်န်ဝါရီ   ၅

အိ ိယိုင်ငံ၌      ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၅၈၀၉၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှရသြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်  

ခံရသူ ၃၅၀၁၈၃၅၈ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ေသာအချက်အလက်များ

အရသိရသည်။ 

ေသဆုံးသူ ၄၈၂၅၅၁ ဦးရှိ

ထိုြပင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၅၃၄ ဦး ထပ်မ ံ

ေသဆုံးသြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ

၄၈၂၅၅၁ ဦး ရိှလာသည်။ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ၄၂၁၇၄ ဦးအား ထပ်မံေတွရှိခဲ ့

သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆ ဲ

လူနာ ၂၁၄၀၀၄ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင် ၁၅၃၈၉ ဦးမှာ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်သက်သာလာသြဖင့ ် 

ေဆးုံမ ှဆင်းသွားခဲ့ရာ လက်ရိှအချနိအ်ထိ ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသူ ၃၄၃၂၁၈၀၃ ဦး 

ရိှလာသည်။ ထိုြပင်  ိင်ုငအံတွင်း အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၂၁၃၅    ဦးရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

မဟာရက်ရ ထရာြပည်နယ်၌ အဆိပုါဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၆၅၃ ဦးရှိပီး ေဒလီ၌ ၄၆၄ 

ဦးရိှသည်။ ိင်ုငအံတွင်း  လက်ရိှအချန်ိတွင် အိမုခီရန် 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်               ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ   ၈၂၈    ဦးရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗန်ေကာက်   ဇန်နဝါရီ  ၅

ထိင်ုးိင်ုင၌ံ ှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရပ်များအတွင်း 
အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်မ များ စတင် 
ြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်တွင် အိုမီခရန်ဗီဇ 
ေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၀၀၀ ေကျာ် ရိှလာပီး 
ဇန်နဝါရီ ၃  ရက်တစ်ရက်တည်းတွင်ပင ်  အဆိုပါ  
ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသ ူ၂၈၀ ရိှခဲေ့ကာင်း 
သရိသည်။ ထိင်ုးုိင်ငံ၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ုိင်ငံတကာ 
မှ ေရာက်ရှိလာေသာခရီးသည်များအတွက ်ကိုဗစ်-
၁၉ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခားေစာင့်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်း 
ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားရန် တာဝန်ရိှသမူျားက 
ြပန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ိုဝင်ဘာလအတွင်းက     ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး 

ြပန်လည်ဦးေမာလ့ာေစရန် ခရီးသွားလပ်ုငန်းများအား 
ြပန်လည်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ိုင်ငံအများအြပားမ ှခရီး 
သည်များကို  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာသီးြခား 
ေစာင့်ကည့်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပခ့ဲရာတွင် ဒီဇင်ဘာလ 
ေှာင်းပုိင်းတွင် အဆုိပါစည်းမျ်းအား  ြပန်လည်ချမှတ် 
ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချနိ်    ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်မ  ထန်ိးချပ်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်း 
များှင့်   ပုဂ လိကကုမ ဏီများမှ ဝန်ထမ်းများအား 
မိမိတိုေနအိမ်များမှေန၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ိုင်ေရး
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အဒစ်အဘာဘာ  ဇန်နဝါရီ   ၅
အာဖရိကတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ညေနပိုင်း 

အချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၉၇၈၁၈၃၈   ဦးရှိလာေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ 
ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် 
ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ ကျန်းမာေရး 
ေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစားြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါ 
ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကား 
ချက်အရ အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း၂၂၉၁၀၁ ဦးရိှေကာင်း 
ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 
စုစုေပါင်း ၈၇၄၆၃၇၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အာဖရိကတုိက်၌ ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံ၊ ေမာ်ုိကုိ 
ိုင်ငံ၊ လစ်ဗျားိုင်ငံ၊ တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်အီသီယိုးပီး 
ယားုိင်ငံတုိသည် ကုိဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  
အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ 
ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာသည်။

အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရး 
စင်တာ၏  ေြပာကားချက်အရ  အာဖရိကတိုက ်
တစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ အေရအတွက် 

သည် ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ
ေပါင်း၏  ၃   ဒသမ ၃  ရာခိုင် န်း  ရှိေကာင်းှင့ ်
အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်း  အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်
ေသဆုံးသူ    အေရအတွက်သည ်  ကမ ာတစ်ဝန်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း၏ ၄ 
ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၃၄၇၅၅၁၂  ဦးရှိေကာင်း၊ 
ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 
၉၆၆၇၇၇ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်တူနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-
၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၂၈၂၆၀ ရိှေကာင်း 
အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်  ကာကွယ်ေရး 
စင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကတုိက်၌  အာဖရိကေတာင်ပုိင်းေဒသ 
သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံးေဒသ 
ြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပိုင်းှင့ ်ေတာင်ပိုင်းေဒသ 
များသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ဒတုယိအများ 
ဆုံးြဖစ်ကာ    အာဖရိကအလယ်ပိုင်းေဒသသည ်
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                              ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ  ဇန်နဝါရီ   ၅

တူရကီိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၅၄၇၂၄ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ် ိင်ုငတံစ်ဝန်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၉၆၅၂၃၉၄ ဦးရှိလာေကာင်း  

တူရကီုိင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၁၃၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့်  အဆိုပါေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၈၂၉၃၂  ဦး ရိှလာေကာင်းှင့် ေရာဂါမှြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၂၆၅၆၁ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အတည်ြပေပးခဲ့

တူရကီိုင်ငံသည ်တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန် တရူကကီျန်းမာေရး အာဏာ 

ပိင်ုများက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ု

၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ် ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၆ 

ဒသမ ၉၈  သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊   ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကမ်ိ ထိုးံှပီးသေူပါင်း ၅၁ ဒသမ ၇၁ သန်း ေကျာ် 

ရှိေကာင်းှင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရေပါင်း ၁၃၃ ဒသမ ၅၅  သန်းေကျာ် အသုံးြပ 

ပီးြဖစ်ေကာင်း တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အူလန်ဘာတာ  ဇန်နဝါရီ   ၅

မွန်ဂိုလီးယားိုင်ငံသည ် ိုင်ငံသားအားလုံးကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  စတုတ အကိမ် 

ထိုးှံေပးရန်  စီစ်လျက်ရှိေကာင်း  မွန်ဂိုလီးယား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး အန်ဘိုးလ်က ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် 

တွင် ေြပာကားသည်။

ှစ်သစ်ကူးကာလတွင် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ  ြမင့်တက်လာသည့်အတွက ်ိုင်ငံ 

သားများအား   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

စတုတ အကိမ်ထုိးံှေပးရန်  ဆံုးြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး    အန်ဘိုးလ်က    သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲတွင ်ေြပာကားသည်။

မွန်ဂိလုီးယားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၅၈၅  ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့်  အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၃၉၂၁၈၉ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်မွန်ဂိုလီးယားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ 

၃ ဒသမ ၄ သန်းရိှသည့အ်နက် ၆၆ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်း 

သည်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးံှမ  

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်အထက် 

အသက်အရယ်ရှိသူအားလုံး၏ ၉၂၂၆၈၁ ဦးသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ်

အပိုေဆာင်းထိုးှံမ  ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဘာလင်  ဇန်နဝါရီ   ၅

ဂျာမနီိင်ုင၌ံ            ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

အိမီုခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၅၂၀၄ ဦး 

ရှိခဲ့ပီး  ိုင်ငံအတွင်း  အဆိုပါဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခရံသ ူ၃၅၅၂၉ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်ကူးစက်ခ ံ

ရသူအများစုမှာ အသက် ၁၅ ှစ်မှ ၃၄ ှစ်အရယ် 

အတွင်းရှိသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ယမန်ေနတစ်ေနအတွင်း၌ပင ်  ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၀၅၆၁ ဦးရှိခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ယခုသိရှိရေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကူးစက်မ ှင့်  ေသဆုံးမ 

ဆိင်ုရာအချက်အလက်များသည်   ထပ်မြံမင့တ်က်လာ 

ုိင်ေကာင်း ဂျာမနီကျန်းမာေရးဝန်ကီး၏ ေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ  ကားလ်လူတာဘက်က    ေြပာကား 

သည်။  

ုိင်ငံအတွင်း ယခုသီတင်းပတ်ကုန်၌ ဗဟုိအစုိးရ 

ှင့်    ေဒသ ရတာဝန်ရိှသမူျားအကား   အိမုခီရန်ဗဇီ 

ေြပာင်း ဗိင်ုးရပ်စ်တိက်ုဖျက်ေရးဆိင်ုရာ      ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့်  လုပ်ငန်းစ်များကုိ  ေဆွးေွးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၃၅ သန်းေကျာ် ရှိလာ 

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၇၈ သန်းေကျာ်ရှိလာ

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၅၄၇၂၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ထိုင်းိုင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်

မွန်ဂိုလီးယားိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

စတုတ အကိမ် ထိုးှံေပးရန် စီစ်

ဂျာမနီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ၅၂၀၄ ဦးရှိ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၉၅၇၄၄၃၁၄ ဦး

ေသဆုံးသူ           ၅၄၇၆၆၃၅ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၆၂၆၂၆၈၅ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် န်းရှိ

(၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာစည်းကမ်းများကုိ စနစ်တကျလုိက်နာေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ပီး 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည  (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၁၈၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွ အတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၃၃) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပိုး ေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁.၁၉) ရာခုိင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၈၇,၆၃၂) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၄၃၂) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၂၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၉,၄၀၉) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့်ရရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆံုးသူ (၄) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေသဆုံး 

သူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၈၂) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လဦူးေရ စစုေုပါင်း (၂၀,၉၁၆,၂၉၉) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၁၅,၉၆၉,၅၆၉) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၄,၉၄၆,၇၃၀) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍  (၄-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း (၃၆,၈၈၅,၈၆၈) 

ကိမ်ထိုးှံပီး ြဖစ်ပါသည်။

•  ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကမ ာ 

တစ်ဝန်းတွင် (၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

(၄၇၀,၅၂၉) ဦးရှိ၍ ေသဆုံးသ ူ(၁၀၈) ဦး ရှိပီး ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှိ ိုင်င/ံ ေဒသေပါင်း (၁၄၀) 

ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ှင့် ပတ်သက် 

၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို မျက်ြခည်မြပတ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပေ်ရးလုပင်န်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခွဲြခားထားရှိရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊ ကုသေရးစင်တာ (Treatment 

Center) များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ီှး ယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိင်ုအဖဲွအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

 အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

 စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့်  

 နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ်အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

 ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

 ေပးြခင်း စသည်တုိကုိ မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

 က အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

 ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း    းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

•  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန
(၄-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၄၁၃၆ ၄၁၁၅၁၄၉ ၁၄၄၁၀၉

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၇၁၇၄၅ ၂၇၈၀၁၀၉ ၅၁၆၆၂

၃။ မေလးရှား ၂၇၆၉၈၈၆ ၂၆၉၈၆၁၃ ၃၁၅၉၁

၄။ ထိုင်း ၂၂၃၉၄၇၅ ၂၁၈၂၈၂၉ ၂၁၇၆၉

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၁၇၇၂၁ ၁၄၃၆၀၄၆ ၃၃၄၇၅

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၄၃၂ ၅၀၉၄၀၉ ၁၉၂၈၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၁၅၉၆ ၂၇၆၉၁၄ ၈၃၂

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၃၅ ၁၁၆၉၇၁ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၄၇၈၇ ၁၀၆၁၄၅ ၄၀၆

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၅၃၂ ၁၅၃၃၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၈၀၄၀၇၂၀ ၄၁၉၀၁၁၈၃ ၈၅၁၄၃၉

၂။ အိ ိယ ၃၅၀၁၈၃၅၈ ၃၄၃၂၁၈၀၃ ၄၈၂၅၅၁

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၃၂၃၈၃၇ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၄၂၆

၄။ ဗိတိန် ၁၃၆၄၁၅၂၀ ၁၀၅၁၀၆၂၁ ၁၄၈၉၄၁

၅။ ြပင်သစ် ၁၀၅၈၉၅၀၅ ၈၂၇၅၂၈၃ ၁၂၄၅၆၃

၆။ ရှရှား ၁၀၅၈၅၉၈၄ ၉၆၀၀၇၂၈ ၃၁၃၀၁၅

၇။ တူရကီ ၉၆၅၂၃၉၄ ၉၁၆၂၈၅၁ ၈၂၉၃၂

၈။ ဂျာမနီ ၇၂၇၉၀၂၅ ၆၅၈၁၈၀၀ ၁၁၃၄၇၁

၉။ စပိန် ၆၇၈၅၂၈၆ ၅၁၁၃၃၈၅ ၈၉၆၈၉

၁၀။ အီတလီ ၆၅၆၆၉၄၇ ၅၁၆၃၆၀၅ ၁၃၈၀၄၅

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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



ဇန်နဝါရီ   ၆၊  ၂၀၂၂

ှလုံးသားထဲက ပင်လုံဝတ တို

အခုလို   ေအးချမ်းတဲ့   ေဆာင်းလရာသီကိ ု
ေရာက်လာရင ်သတိရမိတယ်ပင်လုံေရ။ 

ဇန်နဝါရ ီေငှွင်းမ န်ေတဟွာ သတရိစရာေတကွိ ု
တူးဆွေပးေနသလိပုါပ။ဲ ပင်လုနံဲအတခဲွူမရတဲ ့ပင်လု ံ
သူေရ သတိရလိုက်တာကွယ်။ 

အချနိ်ေတွကာေညာင်း ှစ်ေတွေဟာင်းခဲ့ေပ 
မယ့် ထပ်ေလာင်းသတိရစရာေတွက အသစ်အသစ် 
ေတွြဖစ်ြဖစ်လာရတာေပါ ့နန်းမိုရယ်။ 

“နန်းမိတုို   ပင်လုကံ     ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင် 
အထက် အြမင့်ေပ ၄၄၄၀ မှာရှိတာ။  လွိင်လင်ခိုင ်
ထဲမှာေပါ့။   မှတ်ထားဦးေနာ်၊   ရှမ်းြပည်ဆိုေပမယ့ ်
ေတာင်းပုိင်းမှာရိှတာ၊ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပုိင်းဆုိပါေတာ့” 

ပင်လုံသူနန်းမိုရဲ စကားသံဝဲဝဲေလးကို အမှတ် 
တရရိှေနဆဲပါ။ အမှတ်ရစရာေတွက အများသားလား။ 
တက သိုလ်ေတွ ြပန်ဖွင့်ေတာ့မယ်ဆိုတာ ကားလာ 
ရေတာ့ သတိရြပန်ေရာ။  အဲဒီအချနိ်က တက သိုလ် 
လာတက်ခွင့ရ်တဲ ့နန်းမိတုစ်ေယာက် လွတ်လပ်ေရး 
ေနအခမ်းအနားေတ၊ွ ြပည်ေထာင်စေုန  အခမ်းအနား 
ေတဆွိရုင်   လက်မလွတ်တမ်း  တက်ေရာက်ခဲတ့ာေလ။ 
အခမ်းအနားေတွပီးရင် အင်းလျားမှာ ဘူးသီးေကာ် 
သွားစားရင်း လွတ်လပ်ေရးနဲပတ်သက်တဲ ့မိုးိုင် 

တဲ့   ပင်လုံသမိုင်းေကာင်းကိ ု  မေမာတမ်းေြပာြပ 
တတ်သူေပါ့။ 

“ပင်လုံဟာ သမိုင်းဝင်ေဒသတစ်ခု၊ လွတ်လပ် 
ေရးရရှိေရးအတွက ်အေရးပါခဲ့တာ။ တိုင်းရင်းသား 
ေတ ွဥမကဲွသိက်ုမပျက် ေအးအတ ူပအူမ ေနိင်ုေအာင် 
ြပည်မေတာင်တန်း ပူးေပါင်းေရးစာချပ်ကိ ုချပ်ဆိုိင်ု 
ခဲ့တဲ့ေနရာေပါ့။ အလည်တစ်ေခါက်ေတာ့ အေရာက် 
ေခ ဦးမယ်ေနာ်” 

အသံဝဲဝဲေလးနဲ    နန်းမိုရဲ   စကားသံေလးကိ ု
ခတုိင်ုကားေယာင်ေနဆပဲါ။ တကယ်ေတာ့ နန်းမိကု 
ေခ ရှာပါတယ်။ ေကျာင်းပိတ်ရက်ေတွေရာက်တိုင်း 
ပင်လံုကုိအလည်လုိက်ခ့ဲဖုိေပါ့။ ေကျာင်းသာပီးသွား 
ကတယ် ပင်လုံကိ ုမေရာက်ြဖစ်ခဲ့ပါဘူး။ 

ခွင့်လ တ်ပါ နန်းမိုေရ။ 
ပင်လုကံိ ုတစ်ေနေတာ ့အေရာက်လာမယ်ဆိတုဲ ့

ဆ ဟာ ခုချနိ်ထိေတာ့ မြပည့်ဝိုင်ေသးဘူးေလ။ 
“ပင်လုကံိေုလ ေတာင်ကီး-လိွင်လင်-ကျိင်းတု ံ

ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီးအတိင်ုး လာလိုရတယ်ေနာ်။ 
ေတာင်ကီးကေနဆိုရင ်   လွိင်လင်ကိ ု    ၅၈ မိုင် 
ခရီးပဲရိှတယ်။ လိွင်လင်ရဲ ေြမာက်ဘက် ေြခာက်မုိင် 
ဆိုရင် ပင်လုံကိုေရာက်ပီ။  လာမယ်ဆိုရင ်ဖုန်းသာ 

ကိဆက်လိုက်ေနာ်” 
လွန်ခဲ့တဲ့ငါးှစ်ကအထိ     ေခ ေနတုန်းေပါ့။ 

ေတွးမိလိုက်တိုင်း ရင်ကိုလ ပ်ခတ်ေစြပန်တယ်။ 
လွတ်လပ်ေရးေန ပဲွလမ်းသဘင်ေတွ၊ လွတ်လပ် 

ေရးေနသီချင်းသံေတွကလည်း နန်းမုိကုိ သတိရေစတာ 
ပါပဲ။ ဒီှစ်ဆုိရင် (၇၅)ှစ်ြပည့် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စု 
ေနတဲ၊့ စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန  ကျင်းပမယ့ ်အကိ 
သတင်းေတွက အတိတ်ကို တူးဆွေဖာ်ေဆာင်ေန 
ေတာ့တာေပါ့။ 

“၁၉၄၇ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနမှာ 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက    ဗမာကိုယ်စားလှယ်၊ 
ရှမ်းေကာ်မတီ   ေစာ်ဘွားေတွက   ေြခာက်ဦး၊ 
ရှမ်းေကာ်မတ ီ လူထုကိုယ်စားလှယ်က  ေြခာက်ဦး၊ 
ချင်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ ်သုံးဦးနဲ   ကချင် 
ကိုယ်စားလှယ ်ေြခာက်ဦးတိုက    လွတ်လပ်ေရး 
အတွက် တညီတွတ်တည်း သေဘာတူလက်မှတ် 
ေရးထိုးခဲ့ကတဲ ့ အထင်ကရ သမိုင်းဝင်ပင်လုံမိက 
ပင်လုံသူဆိုတာ မေမ့နဲေနာ်” 

တစ်သက်လုံးေမ့ိုင်မှာမဟုတ်တဲ ့    နန်းမိုရဲ 
စကားသံဝဲဝဲေလးေတွပါပဲ။ 

“ချယ်ရီပန်းေတွပွင့်ေနပီ၊ ြမင့်မားတ့ဲေတာင်တန်း 

ေတွဝန်းရံေနတဲ့    ြပည်ေထာင်စုအေမ ွ  ပင်လုံမိ 
ေလးမှာ    ထင်း ှး၊       ချယ်ရီေတွပွင့်လန်းပီး 
မေနာြဖတဲ့ေသွးချင်းေတွြဖစ်တဲ့   ရှမ်း၊  ပအိုဝ်း၊ 
ေတာင်ုိးတုိင်းရင်းသားေတွ စေုပါင်းေနထိင်ုကတာ 
ေပါ့။   ေကျာင်းမပီးခင်က  မေရာက်ြဖစ်ခဲ့ေပမယ့ ်
တစ်ချနိ်ချနိ်မှာ အေကာင်းအေပါင်းသင့်ရင ်လာခဲ့ဖို 
ဖိတ်ေခ ပါတယ်။ ထာဝရအတွက်ပါေနာ်...” 

ရန်ကုန်မှာ  ဘဲွလာယူတုန်းက နန်းမုိေြပာခ့ဲတ့ဲ 

စကားေလး။ 

ထာဝရအတွက်ပါတ့ဲ။ ှစ်ေတွကာခ့ဲပီ။ အဲဒီတုန်း 

ကသာ    ပင်လုံကိုလိုက်ြဖစ်ခဲ့ရင်   ကိုယ်လည်း 

ပင်လုံသားတစ်ေယာက ်  ြဖစ်ေနေလာက်ေရာေပါ့။ 

ခုချနိ်မှာေတာ့ ကိုယ်ေရာ နန်းမိုပါ  ေရ ရတုတိုင်တဲ့ 

အသက်အရယ်ေတွနဲေပါ့။ 

“ပင်လုံဆိုတာ  ရှမ်းစကားအေနနဲ   ပန်လုံတဲ့ 

ကျယ်ဝန်းြပန် ြပးတဲ ့လွင်ြပင်ကျယ်ကီး၊ ဒါမှမဟတ်ု 

ကွင်းြပင်ကျယ်ကီးလို အဓိပ ာယ်ရတာေပါ့။  ဟိုး- 

ေရှးတန်ုးကေတာ ့    လခဲျားေစာ်ဘွားလက်ေအာက်ခ ံ

မိတစ်မိြဖစ်ခ့ဲပီး လဲချားေစာ်ဘွား အုပ်ချပ်ခ့ဲတာေပါ့” 

“နန်းမိုေကာ ေစာ်ဘွားမျိးွယ်ကပဲလား” 

“မဟုတ်ရပါဘူး   အစ်ကိုရယ်၊   နန်းမိုက ိုးိုး 

ဝန်ထမ်းသားသမီးတစ်ဦးပါ” 

ေရ ရတုအသက်တိုင်တဲ့အထ ိ နန်းမိုရဲ စကား 

သံဝဲဝဲေလးကို ကားေယာင်ေနမိဆဲ။ စကားသံေလး  

ေတွက    ခုချနိ်အထိ   လတ်ဆတ်ေနဆဲပါပဲကွယ်။ 

သိပ်ကို သတိရမိပါတယ် နန်းမိုေရ။ 

ခုေတာ့လည်း  သမိုင်းဝင ်အထင်ကရမိေလး 

ဟာ   တိုးတက်ဖွံဖိးေနပါပီ။   သမိုင်းဝင်ပင်လုံ 

ြပည်ေထာင်စုေကျာက်တိုင်၊     ပင်လုံတက သိုလ်၊ 

နည်းပညာတက သိလ်ု၊ စက်မ အထက်တန်းေကျာင်း၊ 

နယ်စပ်ေဒသှင့်   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးသင်တန်းေကျာင်း၊      သာသနိက 

အေဆာက်အအုေံတနွဲ  ကျန်းမာေရး ေဆးုေံဆးခန်း 

ေတွနဲ  ဖွံဖိးေနပီေပါ့။ 

ပင်လုံမိေလး တိုးတက်ေနပါပ။ီ ဝမ်းသာတယ် 

နန်းမို။ ထာဝရအတွက်ပါလို ဖိတ်ေခ ခဲ့တဲ့ ပင်လုံကို 

အသက်နဲခ ာ  တည်ရှိေနသေရေတာ ့ တစ်ေနေန  

လာြဖစ်ေအာင်၊ ေရာက်ြဖစ်ေအာင ်လာခဲ့ပါဦးမယ်။ 

ေသွးချင်းတိုေနထိုင်ရာ    ှလုံးသားထဲက    နန်းမို 

ေနထိုင်တဲ့    သမိုင်းဝင်အထင်ကရ   ပင်လုံမိကိ ု

လာြဖစ်ေအာင ်ကိးစားေနပါတယ်လို။ 

ှလုံးသားထဲက ပင်လုံရယ်လိုသာ...။      ။

ေကာင်းစစ်လင်း

တိုင်းရင်းသားိုးရာ စကားထာဉာဏ်စမ်းများ
မွန်တိုင်းရင်းသားစကားထာ(၂)

ဤေနတွင် ဗညားှင့ ်လဂွမ်းအမ်ိတို 
ှစ်ဦး ဘန်ုးကီးေကျာင်းတွင် သင်ခန်းစာ 
များကို ကျက်မှတ်ေနကသည်။ 

သလီ၊ သမာဓှိင့ ်ြပည့စ်ုေံသာ ရာဦး 
ေကျာင်းဆရာေတာ်ကီးထတွံင် ေကျာင်း  
အပ်ိေကျာင်းစားအြဖစ် ဘန်ုးကီးေကျာင်း 
သားလပ်ုကာ ပညာသင်ကားလျက်ရိှရာ 
စည်းကမ်းလိုက်နာမ  အထူးေကာင်းသူ 
တိုလည်းြဖစ်သည်။ 

ဘုန်းကီးေကျာင်းမှ သင်ကားေပး 
ေသာ ေလာက၊ီ ေလာကတု ရာစာေပများ 
ကို အထူးေလ့လာမှတ်သားကရသလို 
အတန်းပညာရပ်များကိုလည်း  ထူးခ န် 
ကသည်။ 

ဤေနသည်    မွန်းလွဲတစ်နာရီမှ 
သုံးနာရအီထ ိစာကျက်ပီး စာြပန်ရသည့ ်
ေနတစ်ေနြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်  ဗညားှင့် လဂွမ်းအိမ ်
တုိအြပင် ဘုန်းကီးေကျာင်းရိှ ေကျာင်းသား 
များအားလုံး   စာကျက်ေနကရြခင်း 
ြဖစ်ေလသည်။ ေပးထားသည့သ်င်ခန်းစာ 
များကိ ုအလွတ်ရလ င် ဆရာေတာ်ကီးထ ံ
တွင ်ြဖစ်ေစ၊ ဆရာေတာ်ကီးက တာဝန် 

တက သိုလ် သ င်နီလာ

ေပးေသာ ဆရာေတာ်တစ်ပါးပါးထံတွင ်
ြဖစ်ေစ    ကျက်ထားေသာစာများကို 
အလွတ်ြပန်ဆိုကရသည်။ 

အချိသင်ခန်းစာများကို   စာြဖင့ ်
ြပန်လည်   ေရးသားြပသရသည်လည်း 
ရှိသည်။ စာစစ်ေပးေသာ ဆရာေတာ်၏ 
ေကျနပ်မ ရမှသာ ေနာက်တစ်ေနအတွက် 
ဆက်လက်သင်ယူရမည့် သင်ခန်းစာအသစ် 
ကိ ု  ဆရာေတာ်က  ချေပးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဗညားှင့်လဂွမ်းအိမ်တုိ သငူယ်ချင်း 
ှစ်ဦး   ဆရာေတာ်ကီးထံတွင ် ယေန  
အတွက် ေလ့လာကျက်မှတ်ထားသည ်
များ ကိ ုအလွတ်ြပန်ဆိခုဲ့ပီးပလီည်းြဖစ် 
သည်။   ဆရာေတာ်ကီးက   ေကျနပ် 
ှစ်သက်သြဖင့ ်   သင်ခန်းစာအသစ်ကို 
ချေပးရာ သင်ယူပီး နားချနိ်သိုေရာက်ရှိ 
လာေတာ့သည်။ 

“ဗညားေရ နားချန်ိေရာက်ပဆီိေုတာ ့
မန်ကျည်းပင်ကီးေအာက်မှာ ေစာင့်ေနာ် 
သူငယ်ချင်း” 

လဂွမ်းအိမ်က     ဆရာေတာ်ကီး 
ချေပးမည့်   သင်ခန်းစာအသစ်များကို 
ေစာင့ဆ်ိင်ုးေနရင်း အရင်ပီးှင့သွ်ားသည့ ်

ဗညားအား   ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 
ဗညားက     လက်မေလးေထာင်ြပပီး 
ေကျာင်းေအာက်ထပ်သို ဆင်းသွားသည်။ 

“ကဲကဲ- ေမာင်လဂွမ်းအိမ်လည်း 
သွားလိုရပါပီကွယ”် 

ဆရာေတာ်ကီး၏    ခွင့်ြပချက်ရ 
သြဖင့် လဂွမ်းအိမ်၏မျက်ှာ ဝင်းပသွား 
ပီး ေကျာင်းေအာက်သို အေြပးတစ်ပိုင်း 
ြဖင့် ဆင်းလာသည်။ 

“ဗညားေရ- ဗညား- ငါလာပီေဟ”့ 
“ရှိပါတယ်ကွ၊  ငါလည်း   မင်းကို 

ေစာင့်ေနတာပါ” 
“ဆိပုါဦး- ဗညားရာ- ဘာေတမွျားရိှ 

လိုလဲ၊  ငါ့ကို ေစာင့်ေနတယ်ဆိုေတာ့-” 
လဂွမ်းအိမ်က     မန်ကျည်းပင်ကီး 

ေအာက်ရှိ     ြမက်ခင်းစိမ်းများေပ သို 
လှဲချလိုက်ရင်း ေြပာသည်။ 

“ထုံးစံအတိုင်းေပါ့ကွာ-  eာဏ်စမ်း 
ကစားကဖို အချနိ်ကျေနပီေလ” 

“ေကာင်းတာေပါ့။ မင်းက အရင် 

စေမးေတာ့ေလ” 
“ဒါဆိုရင် စေမးပီေနာ်၊ အမျိးသမီး 

ေတွက ေခါင်းနဲရက်ထားရတဲ့ ငါးဟာ 
ဘာငါးလဲ” 

ဗညားေမးလိုက်သည့ ်    အေမးကို  

လဂွမ်းအိမ်က ေတွခနဲတစ်ချက်စ်းစား 
ပီး ဆက်ေြပာသည်။ 

“အမျိးသမီးေတွ ေခါင်းနဲရက်ထား 
ရတဲ့ ငါးဟာ ဘာငါးလဲဟုတ်စ၊ သိတာ  
ေပါကွ့ာ- ဟင်း ဟင်း၊ ေြဖမယ်ေနာ်- အဒဲါ 
‘ငါးဘီး’ ေပါ့” 

“ေတာ်လိုက်တာ   သူငယ်ချင်းရာ၊ 
ဒီတစ်ခါလည်း ငါပဲ ဆက်ေမးလုိက်ဦးမယ်”

“ေမးချင်ေသးရင ်ေမးပါ ဗညားရာ” 
“သွားပါများ ပါးစပ်ေညာင်းတဲ၊့ အဒဲါ 

ကို ေြဖစမ်းပါဦးကွာ” 
ဗညား၏အေမးကိ ု ကားကားချင်း 

လဂွမ်းအိမ်တစ်ေယာက ်      ေခါင်းကို 
တစ်ချက်ှစ်ချက်      ကုတ်လိုက်ရင်း 
စ်းစားဟန်ြပသည်။ 

“ေမးခွန်းက လွယ်မလုိနဲ  ခက်တယ် 
ဗညားေရ၊ မင်းကရှာရှာေဖေွဖ ွေမးတတ် 
တယ်ကွာ” 

“ပန်းေပးရင်ေတာ ့   ေြပာေပါ့ကွာ။ 

အေြဖက ရှိပါ့ဗျာ” 

“ဗညားေရ    မင်းေမးတဲ့အေမးကိ ု

မေြဖခင် ငါလည်း မင်းကို ေမးခွန်းထုတ် 
လိုက်ချင်ေသးတယ ်ရမလား”   

“ရပါတယ်  လဂွမ်းအိမ်ရာ  ေမးပါ၊ 
ေမးစမ်းပါ” 

“တစိမ့်စိမ့်နာေသာငါး ဘာငါးြဖစ ်
မလဲဆိုတာပဲ သူငယ်ချင်း” 

“ဟားဟားဟား-   သိပ်သိတာေပါ့ 
လဂွမ်းအိမ်ရာ၊   အဲဒီအေြဖက   ငါး 
တစ်မျိးရဲ အမည်ပဲ- ‘ငါးဆင်နင်း’တဲ့။ 
မှန်တယ်မဟုတ်လား” 

“မှန်ပါ့ဗျာ- မှန်ပါတယ်။  မင်းေမး 
ထားတဲ့ေမးခွန်းရဲ    အေြဖကိုလည်း 
တစ်ခါတည်းငါေြဖပါ့မယ်။  သွားပါများ 
ပါးစပ်ေညာင်းဆိုတာ ‘ခ’ု ကိ ုေြပာတာ 
ေလ။  အခုေမးခဲ့ ေြဖခဲ့တာေတွက    မွန် 
တိုင်းရင်းသား   စကားထာေတွထဲက 
ေရသတ ဝါနဲဆိုင်တဲ့ eာဏ်စမ်းေတွေပါ့ 
ဗညားရာ” 

လဂွမ်းအိမ်၏ တိကျေသချာေသာ 
အေြဖှင့် စကားထာeာဏ်စမ်းများ၏ 
မူလအရင်းအြမစ်များကိုပါ   ေြပာြပိုင ်
ြခင်းေကာင့ ်ဗညားတစ်ေယာက ်ပါးစပ် 
အေဟာင်းသားြဖစ်သွားရသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင်   သံေချာင်းေခါက်သံ 
ငါးချက်ထွက်ေပ လာရာ     ညေနပိုင်း 
ေရချိးရမည့ ်  အချက်ေပးသံြဖစ်သြဖင့ ်
ဗညားှင့်  လဂွမ်းအိမ်တို    ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းေပ သို အေြပးအလ ားတက်သွား 
ကေလေတာ့သည်။      ။ 



ဇန်နဝါရီ   ၆၊  ၂၀၂၂

ဒုံးအကများကို ေခတ်အလုိက်အားြဖင့် သံုးမျိး
ခွဲြခားိုင်မည်ြဖစ်ပီး   ေခတ်တစ်ေခတ်ချင်းတွင် 
အနည်းငယ်  ကွဲြပားမ ရှိလာသည်ဟ ု ၁၉၆၉ ခုှစ် 
ရန်ကုန်မိ      ေရှးေဟာင်းကရင်ယ်ေကျးမ  
ဆပ်ေကာ်မတီ   ကရင့်ေတးဂီတ  အုသုခုမတွင ်
ေတွရှိရသည်။ 

၁။ ေရှးေခတ်ဒုံး 
၂။ ေခတ်လယ်ဒုံး
၃။ မျက်ေမှာက်ေခတ်ဒုံး 

ဟူ၍  ကရင်ဒုံးအကများကို   ခွဲြခားိုင်ေကာင်း 
မှတ်သားရပါသည်။ 
ေရှးေခတ်ဒုံး 

ေရှးေခတ်ဒုံးအကကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာြဖင့ ်
အတိအကျမေတွရှိရေသာ်လည်း  သက်ရှိဘိုးဘွား 
အဆက်ဆက်တို၏   လက်ဆင့်ကမ်း တစ်ဆင့် 
စကားများအရ ဒုံးကြခင်းကိ ုေရှးအခါက (ပိုးကရင ်
အေခ ြဖင့)် “ယိင်ုးတုံး”(ယါင်းတု)ံဟ ုေခ ဆိေုကာင်း 
သိရသည်။ 

အချနိ်အခါအားြဖင့် ကိုလိုနီဗိတိသ ေခတ်ဟု
ဆိုထားေပရာ  ၁၉၆၉ ခုှစ်အရဆိုလ င်  ှစ်ေပါင်း 
၆၀၊ ၇ဝ အထက်ကပင ်ဆိုရမည်ြဖစ်ပီး  ယခုအချနိ် 
ှစ်များအရဆိလု င် ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် အထက်ပင် 
များစွာ ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ေပသည်။ 

ယိင်ုးတုံး(ယါင်းတု)ံ ဆိသုည်မှာ ေြခနင်း မှန်မှန်  
ကကွက်ဟန်ကိ ုေြပာလိြုခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ပထမတွင် 
ေြခကိုသာမူလထားပီး    ေနာက်ဆုတ်၊  ေရှတိုး၊ 
ေြခုတ်၊ ေြခလှမ်းမ ြဖင့် ကခဲ့ကပီး ေနာက်မှသာ 
“ေြခှင့လ်က်စံု ကကွက်ပံု” ဟုေခ ေသာ “ထံုးလီ တံုး” 
ကို ကခုန်မ ြပခဲ့ကသည်ဟ ုသိရသည်။ 

ထိုေခတ်အခါက ဒုံးအက၏ကကွက်များမှာ 
သီချင်းစာသားအဓိပ ာယ်ကို  သုပ်ေဖာ်၍  ိုးိုး 

ေြခဟန်လက်ဟန်ြဖင့ ်    ကကသည်ကများသည်။ 
စည်းချက်ကိုလည်း  ှစ်ချက်စည်း၊   စည်းမှန် 
ေလးေလးြဖင့ ်ကကသည်ကများသည်။ 

သိုေသာ် ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ဟာသဒုံးများမှာကား 
စည်းချက်ြမန်ြမန်ြဖင့် ကခုန်ကြခင်းြဖစ်ေပသည်ဟု 
ကရင့်ေတးဂီတအုသုခုမ မှတ်တမ်းများက  ေဖာ်ြပ 
ထားသည်။ 
ေခတ်လယ်ဒုံး 

ေခတ်လယ်ဒုံးအကများမှာ     မသိမသာ 
ေြပာင်းလဲမ  ရှိလာသည်။ ကဟန်ကကွက်ေြခဟန်၊ 
လက်ဟန်တိုမှာ အချိးကျကျှင့ ်ခပ်ငမိ့်ငမိ့က်ရသည့ ်
ကကွက်မျိးလည်း ပါဝင်လာပီး     ေခတ်လယ် 
ေခတ်တွင် ဒုံးအကအမျိးမျိး ေပ ခဲေ့လသည်။ တထွီင် 
သပ်ုေဖာ်ကခန်ုမ  "ဒုံးအက" အား ေလးမျိးသတ်မှတ် 
ိုင်ေကာင်း မှတ်သားရပါသည်။ 

၁။ ိုးိုးေကျးလက်ဒုံးများ 
၂။ ပုံြပင်ဝတ (ဇာတ်နိပါတ်)ဒုံးများ 
၃။ ဇာတ်ဟန်ခင်းေသာ သုပ်ေဖာ်ဒုံးများ 
၄။ ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ဒုံး ဟူ၍ြဖစ်သည်။ 
ထိုအြပင်   ေပျာ်ရ  င်ဖွယ် ဒုံးအမျိးအစား 

များကိုလည်း   သုံးမျိးထပ်မံခွဲြခားမှတ်ိုင်ေသး
သည်။

(က) ေမာင်ိုဒုံး
(ခ) ဒံုးေစာင်းကဒယ် (ြဖစ်ကတတ်ဆန်းဒံုး) 
(ဂ) သုပ်ြပဒုံးတိုပင်ြဖစ်ေပသည်။ 

မျက်ေမှာက်ေခတ်ဒုံး 
မျက်ေမှာက်ေခတ်သိုေရာက်ရှိရန် ေခတ်စနစ် 

များ အမျိးမျိးေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ ခဲ့ေပရာ  ယင်းသို 
ေြပာင်းလဲလာမ ှင့်အညီ      ကရင်တိုင်းရင်းသား 
ေသွးချင်းတို၏  ဒုံးအကများသည်လည်းေြပာင်းလဲ

ခဲ့ရသည်။ 
တစ်ချနိ်ေသာအခါက “ဒုံးအက” နည်းမျိးစုံ 

ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်မှာမှန်ေသာ်လည်း၊ ေခတ်ှင့် 
စနစ်အေြခအေန၊ ြပည်တွင်းေအးချမ်းမ ှင့ ်စီးပွားေရး 
အေြခအေနစသည့ ်အေကာင်းများေကာင့ ်ကရင်ဒံုး 
အက၏ ခရီးလမ်းသည်လည်း ေြပာင်းလခဲဲရ့ေပသည်။ 
အထူးသြဖင့်  ဒုတိယကမ ာစစ်အတွင်းကာလှင့ ်
ြပည်တွင်းစစ်ကာလ တစ်ေလ ာက်လုံးတွင် “ဒုံးအက” 
များ ေပျာက်ကွယ်လုမတတ ်နည်းပါးခဲ့ရသည်။ 

ယခုေနာက်ပိုင်းတွင ်တိုင်းရင်းသား ေသွးချင်း 
တို၏ ယ်ေကျးမ များကို  ေဖာ်ထုတ်ြမင့်တင်လာ 
ကရာ “ဒုံးအက”များ ြပန်လည်တွင်ကျယ်လာကာ 
ကခုန်မ  များြပားလာခဲ့သည်။ 

ယခင်အချနိ်က  ဇွဲကပင်ေတာင်ေြခ၊  ေဒါန 
ေတာင်ေြခတစ်ဝိုက်တွင်သာ  ကျင်လည်ခဲ့ရေသာ 
အားမာန်ြပည့်ဝသည့ ်ဒုံးအကှင့် ဒုံးေတးသံတိုမှာ 
ကရင်အမျိးသားတုိ၏ ယ်ေကျးမ တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်
ြပည်မ၊ ေြမြပန်အှံသို   ေရာက်ရှိပျံှံလာခဲ့ပီ 
လည်းြဖစ်ေပသည်။ 

ယေနေခတ်ှင့်အညီ   တိုးတက်လာေသာ 
အများဆုံးေတွေနရသည့ ်ဒုံးအကမှာ ေပျာ်ရ င်ဖွယ် 
ရာ"ေမာင်ို" အမျိးအစားပင်ြဖစ်ေကာင်း ကရင့ ်
ေတးဂီတအုသုခုမ မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။ 
ိုးရာကိ ုအေြခခံ၍ အမျိးသားဟန်မပျက ်ကကွက် 
ဟန်မှအစ  ဒုံးေတးများကိုပါ  ဆန်းသစ်တီထွင် 
လာကပီး တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို၏ ချစ်ကည ်
ရင်းှီးမ ကို   ေဖာ်ကျးခဲ့ကသည်ပင ် ြဖစ်ေပေတာ့
သည်။  ။

ကရင်တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို၏ ကရင်ဒုံးအကသည ်မိသားစုလိုက်ြဖစ်ေစ၊ အုပ်စုလိုက်ြဖစ်ေစ၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ၊ ေပျာ်ရ င်စရာများှင့ ်ေအာင်ြမင်မ ၊ ေပျာ်ရ င်မ ပွဲများအြဖစ ်အားရဝမ်းသာ စိတ်လိုက်မာန်ပါြဖင့ ်
စုေပါင်းကခုန်ရာမှစ၍ ဒုံးအကကဲ့သိုေသာ အကကို စတင်ခဲ့သည်ဟုယူဆရေကာင်း မှတ်သားရပါသည်။ ယခုအခါတွင် ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်၊ ရာသီအလိုက်ပွဲေတာ်၊ ဘာသာေရးပွဲေတာ်များှင့ ်ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲအမျိးမျိးတို၌ 
ကရင်အမျိးသားယ်ေကျးမ တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ဒုံးအကကို အားမာန်အြပည့်ြဖင့ ်ဆင် ဲကေပသည်။ 

မင်းသက်တင်

ညီအစ်မဆယ့်ှစ်ေဖာ(်ဆယ့်ှစ်ပါးဂူ) 
တစ်ခါက စ ရဝတီမိတွင ်သူေဌး

ကီးဇနီးေမာင်ံှှစ်ဦးရိှသည်။ သတူိုတွင် 
သားသမီး  လုံးဝ  မထွန်းကားသြဖင့ ်
မိစွန်ရိှေညာင်ပင်ကီးမှ         ုက စိုးထ ံ
သွားေရာက်ကာ  သားဆုပန်ကေလသည်။  
ထိုေနာက်   တစ်ှစ်လ င် သမီးတစ်ဦးစီေမွး 
လာရာ သမီး ဆယ့ှ်စ်ဦး ေမွးပီးချန်ိတွင်  
သေူဌးကေတာ်မှာ ကွယ်လွန်ရရှာသည်။ 

ခင်ပွန်းြဖစ်သူက    အိမ်ေထာင် 
ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်    ေနာက်အိမ် 
ေထာင်ြပရာ     သမီးဆယ့်ှစ်ေဖာ်ကိ ု
ေနာက်အိမ်သူက    မကည်ြဖေပ။ 
တြဖည်းြဖည်းြဖင့်   စီးပွားေရးလည်း 
ကျဆင်းကာ  စားဝတ်ေနေရးများလည်း 
ကျပ်တည်းလာေသာအခါ  ေနာက်အိမ် 
သူဇနီးက    သမီးများကိုစွန် ပစ်ရန ်
တိုက်တွန်းေလသည်။     ဖခင်ြဖစ်သ ူ
မှာလည်း ဇနီးသည်အားမလွန်ဆန်ိုင်
ေတာ့သြဖင့်  သမီးဆယ့်ှစ်ေဖာ်အား 
ေတာတွင်းသို စွန်ပစ်လိက်ုရေတာသ့ည်။ 

ညီအစ်မ     ဆယ့်ှစ်ေဖာ်သည် 
ေတာတွင်း၌  လှည့်လည်သွားလာရင်း 

ြမစ်တစ်စင်းကုိေတွရာ ထုိြမစ်မှ ငါးတုိအား    
ဖမ်းယစူားေသာက်ရေလသည်။   အစ်မကီး 
ဆယ့်တစ်ဦး၏ ငါးဖမ်းေသာ တုတ်ခ န် 
သည် ငါးမျက်လုံးတစ်ဖက်မှ  အြခား 
တစ်ဖက်သို   ထုတ်ချင်းေပါက်ဝင်သွား 
သည်။   အငယ်ဆုံးညီမ၏ ငါးဖမ်းေသာ 
တုတ်ခ န်မှာ    ငါးမျက်လုံးတစ်ဖက်မ ှ
ဝင်ကာ   ငါးပါးစပ်မှြပန်ထွက်လာသည်။ 

ဤအချင်းအရာသည ်     ညီအစ်မ 
ဆယ့်ှစ်ေဖာ်အတွက်   အေကာင်းရင်းခံ 
ြဖစ်ေလေတာ့သည်။ 

ညီအစ်မတိုသည ်      ေတာတွင်း၌ 
သွားလာရင်း       အဘွားအိုတစ်ဦးှင့် 
ေတွကာ အဘွားအိ၏ုေနအမ်ိသို လိက်ုပါ 
သွားကသည်။    စင်စစ်အဘွားအိုမှာ 
လူေယာင်   ဖန်ဆင်းထားေသာ  ဘီလူး 
မကီးြဖစ်ေနေတာ့သည်။  ညီအစ်မတုိကုိ 
အဘွားအိုကီးက  ေနအိမ်တွင်  ကေလး 
ထိန်းအလုပ်ကို     ေပးထားသည်။ 
များမကာမပီင်   ညအီစ်မဆယ့ှ်စ်ေဖာ်က 
အဘွားအိုကီးအား     ဘီလူးမကီးမှန်း 
သိသွားေတာ့သည်။  ထိုအခါ  အလွန် 
ေကာက်ရံမိကပီး ေနအိမ်မှတိတ်တဆတ်ိ 

ထွက်ေြပးကေလသည်။ 
အိမ်ြပန်လာေသာ      အဘွားအို 

အြဖစ်ဖန်ဆင်းထားသည့ ်ဘလီူးမကီးက 
အေကာင်းစုသံရိှိကာ ထွက်ေြပးသမူျားကိ ု
ေနာက်မှ လိုက်ေလေတာ့၏။ 

ညီအစ်မများသည ်   ထွက်ေြပးရင်း 
လမ်းခရီးတွင ်   ကီးမားေသာွားမကီး 
တစ်ေကာင်ှင့ေ်တွသည်။     ွားမကီးက 
ွားအုပ်ကီးှင့်အတူ    ညီအစ်မတိုကို 
ကယ်တင်လိက်ုပီး    လအူများေနထိင်ုရာ 
ေနရာေဒသသို  ေရာက်ရှိေအာင ်  ပိုေပး 
လိုက်သည်။ 

ညအီစ်မဆယ့်ှစ်ေဖာ်သည်    ေမာပန်း 
လွန်းသြဖင့်    ေညာင်ပင်တစ်ပင်ေအာက် 
တွင်ထိုင်ကာ     အပန်းေြဖေနကသည်။ 
ထိုစ်တွင်      ဘုရင်မင်းြမတ်အတွက ်
ကင်ရာေတာ်ရှာေဖွရန ်     လာကေသာ 
မှးမတ်များက   ညီအစ်မများကိ ု ေတွရှိ 
သွားသည်။   ုပ်ရည်အဆင်း  လှပမ  
ရှိသြဖင့ ်သေဘာေတွကာ နန်းေတာ်သို 
ေခ ေဆာင်ခဲ့ရာ     ဘုရင်မင်းြမတ်က 
သေဘာကျေတာ်မူပီး        ညီအစ်မ 
ဆယ့်ှစ်ေဖာ်စလုံးကို          မိဖုရား 

တင်ေြမာက်လိုက်ေတာ့သည်။ 
ထိုသတင်းကိ ုဘီလူးမကီး ကားသ ိ

သွားေသာအခါ  အလွန်လှပေသာ  မိန်းမ 
ပျိအသွင်ဖန်ဆင်းကာ  လူအများ  ေရခပ် 
ဆင်းရာေနရာတွင် ေစာင့်ေနေလသည်။ 
အလွန်လှပသည့်       ထိုမိန်းမပျိ 
အေကာင်းကိ ု  ဘုရင်ကကားသိေလရာ 
နန်းေတာ်သိုေခ ေဆာင်ကာ     မိဖုရား 
တင်ေြမာက်လိုက်ြပန်သည်။     ညီအစ်မ 
ဆယ့်ှစ်ေဖာ်ထက်  ပိုမိုလှပတင့်တယ ်
သြဖင့် ဘုရင်က အထူးအေလးေပးေတာ ်
မူေလသည်။ 

မိဖုရားြဖစ်လာေသာ   ဘီလူးမကီး 
သည်   ညီအစ်မတိုအား   ဒုက ေပးရန် 
ကံစည်ေတာ့သည်။ 

တစ်ညတွင် ညီအစ်မဆယ့်ှစ်ေဖာ်
တိုအိပ်ေမာကျေနစ်     ဘီလူးမကီးက 
ညအီစ်မတုိ၏ မျက်လံုးများကုိ တိတ်တဆိတ် 
ေဖာက်ယူလိုက်သည်။       အစ်မကီး 
ဆယ့်တစ်ဦးလုံး၏        မျက်လုံးအစုံကိ ု
ေဖာက်ယူိုင်ေသာ်လည်း     အငယ်ဆုံး 
ညမီ၏မျက်လံုးကုိမူ တစ်လံုးသာ ေဖာက်ယူ 
ရရှိသည်။   ဘီလူးမကီးသည ် မျက်လုံး 
များကုိ ဘီလူးတုိင်းြပည်သုိ  ညတွင်းချင်း 
ယူေဆာင်သွားကာ      နန်းေတာ်သို 
မိုးမလင်းမ ီအေရာက်ြပန်လာခဲ့သည်။ 

ညီအစ်မတိုသည်    မျက်လုံးများ 

မရိှေတာသ့ြဖင့ ်   ေအာ်ဟစ်ညည်းတွား 
ေနကသည်။        ထိုသတင်းကိ ု ဘုရင် 
မင်းကီး ကားသေိသာအခါ အေကာင်းစု ံ
ေမးြမန်းေတာ့သည်။ 

လူေယာင်     ဖန်ဆင်းထားေသာ  
ဘီလူးမကီးက     ညီအစ်မဆယ့်ှစ် 
ေဖာ်သည် ဘီလူးမများြဖစ်၍ တစ်ဦး၏ 
မျက်လုံးကိ ုတစ်ဦးက       ေဖာက်စားက 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့်        ညဘက် 
ဆိုလ င်လည်း  ညီအစ်မတို  အေဆာင် 
ဘက်မှ  အလင်းေရာင်များ ေတာက်ပ 
ေနေကာင်း     ကုန်းေချာေလ ာက်ထား 
လိုက်ေလသည်။ 

ထိုအခါ   ဘုရင်မင်းြမတ်လည်း 
အလွန်      ေကာက်ရံမ ြဖစ်ရကာ        
ညအီစ်မ ဆယ့ှ်စ်ေဖာ်ကိ ုေတာတွင်းသို  
စွန်ပစ်ေစေတာ့သည်။ ထိုအချနိ်မှစ၍ 
ညီအစ်မတိုသည်   ေတာကီးအတွင်းရှ ိ 
ဂူကီးတစ်ခုအတွင်း၌    စုေဝးကာ  
ေနထိုင်ကရေလေတာ့သည်။ 

ထိုဂူကီးသည်     ရှမ်းြပည်နယ ်
မိုးနဲမိှင့ ်ှစ်မိင်ုခန်သာကွာေဝးသည်။ 
ယခုအခါ  ယင်းဂူကီးကို  “ဆယ့်ှစ် 
ပါးဂူ”       ဟု ေခ တွင်ကေပေတာ့
သတည်း။ 

(Ref: SHAN LEGENDS, by
       Pu Loi Hom and Pu Loi Tun) 

ေရှးေခတ်ရှမ်းပုံြပင်များ ပါေမာက ေဒါက်တာခင်ရီဝင်း 

ချင်းလူမျိးဆိုင်ရာ ဟာသများ  ဆလိုင်းေရ လင်း 

(အမှတ်မထင် ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိေသာ ချင်းလူမျိးဆိုင်ရာ ဟာသများကိ ုသေဘာိုးြဖင့ ်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည)်

ပိုေကျသွားေအာင်
ချင်းေတာင်တန်းရှိ ရာတစ်ရာတွင် အလွန်အက ားသန်ေသာ ဦးဟုတ်ရ ီဆိုသူ ရှိ၏။ သူညီမသည ်

ဆယ်တန်းကို ှစ်ခါပင် ကျ ံးေလသည်။ သိုေသာ် သူအေြပာက “ှစ်ှစ်ဆက်တိုက် ဒီစာပဲ ဖတ်ရေတာ့ 
တစ်ခါတည်း ေအာင်သွားသူထက ်ပိုပီးစာေကျတာေပါ့။” 

အားမာန်ြပည့်ဝ ကရင်ဒုံးအကအားမာန်ြပည့်ဝ ကရင်ဒုံးအက

ဤသည်ကို နားကားြပင်းကတ်ေသာ ရာသားတစ်ဦးက ေြပာလိုက်သည်မှာ.. 
“စာပိုေကျသွားေအာင ်ဆယ်တန်းမှာ ၁၀ှစ်ေလာက် ေနလိုက်ပါလား”ဟူသတည်း။  ။

  



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

အမျိးသမီးအား    ဆွဲေနသူသည် 

ုတ်ြခည်းဆိုသလိ ု      ေရှမှာ    လူ 

တစ်ေယာက်လာရပ်သည်ကို ြမင်ရ 

သည်။ အံအ့ားသင့သွ်ားသည်။ ထိအုချန်ိ 

မှာပင် သူ၏မျက်ှာဆီသို စွပ်ဝင်လာ 

ေသာ မည်းမည်းအရာတစ်ခုကိ ု ြမင်ရ 

သည်။ ေရှာင်ရန်၊ တိမ်းရန် အချနိ်မရ 

လိုက်။ မျက်ှာတည့်တည့်ကို မိမိရရ 

အထိုးခံရသည်။    လ င့်ပစ်ခံရေသာ  

ကစားစရာ   အုပ်တစ်ုပ်အလား 

ြမက်ခင်းေပ သို   လဲကျသွားရသည်။ 

သူသည် ြပန်ထလာသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး 

ကို ရင်ဆိုင်သည်။  စင်စစ်   သူတို 

ှစ်ေယာက်လုံး      မူးေနကသည်။ 

သိုရာတွင် သှူင့စ်ာပါက ေမာင်ေမာင်ဦး 

၏အေြခအေနမှာ ပို၍ေကာင်းသည်။ 

 “စမစ်၊ စမစ်” 

အမျိးသမီး၏အသကံိ ုကားရသည်။ 

ယင်းအသံေကာင့်ပင ်  အမျိးသမီးမှာ 

ေအမီမိင်ြဖစ်ေကာင်း    ေသချာသွား 

သည်။

ေဂျာ့တိုလူသိုက ် ေရာက်လာသည်။ 

စမစ်ဆိုသူမှာ အင်အားများြပားေသာ 

လူသိုက်ကို ြမင်လိုက်ရသြဖင့် အံ့သ 

သွားဟန်တူသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်  ေအမီမိင်၏ 

လက်တစ်ဖက်ကုိ ဆဲွယူဆုပ်ကုိင်လုိက် 

သည်။  ေအမီမိင်သည်  ထိတ်ထိတ် 

ပျာပျာ ြဖစ်ေနေလသည်။ 

“ကိယ်ုပါ ေအမ ီ... ေမာင်ေမာင်ဦးပါ”

ေမာင်ေမာင်ဦး၏လက်ထဲမှ ုန်းထွက် 

ရန်ကိးစားေနေသာ     ေအမီမိင်မှာ 

ကားလိုက်ရေသာအသံေကာင့ ်   ငိမ် 

သွားသည်။    ေမာင်ေမာင်ဦးအသံကိ ု

မှတ်မပိုရံသည်။ မေမ ာ်လင့ဘ် ဲကံေတွ 

လိုက်ရသည့်အတွက ်     အံ့အားသင့် 

ေနဟန်ရှိသည်။    စမစ်ဆိုသူသည် 

ကားဆီသို      လက်လှမ်းလိုက်သည်။ 

ေမာ်ေတာ်ကားမီးကုိ ဖွင့်လုိက်ြခင်းြဖစ် 

သည်။ ကားမီးေရာင်ြဖင့ ်  အားလုံးကိ ု

ြမင်သာလာသည်။

စမစ်သည်     ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်

မျက်ှာချင်းဆိုင်၍   ရပ်လိုက်သည်။ 

ယခအုခါ ေအမီမိင်သည် ေမာင်ေမာင်ဦး 

၏ကိုယ်ကိုကွယ်၍ ရပ်ေနသည်။

“သူက ဘယ်သူလဲ ေအမီ” 

စမစ်၏ အေမး။ အဂ  လပ်ိလိ ုေမးြခင်း 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

ေမာင်ေမာင်ဦး၏လက်ထဲမှ ုန်းထွက်ရန်ကိးစားေနေသာ ေအမီမိင်မှာ ကားလိုက်ရေသာ

 အသံေကာင့်ငိမ်သွားသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးအသံကို မှတ်မိပုံရသည်။ 

မေမ ာ်လင့်ဘဲ ကံ ေတွလိုက်ရသည့်အတွက် အ့ံအားသင့်ေနဟန်ရှိသည်။   

 စမစ်ဆိုသူသည် ကားဆီသိုလက်လှမ်းလိုက်သည်။ ေမာ်ေတာ်ကားမီးကို ဖွင့်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။

 ကားမီးေရာင်ြဖင့်  အားလံုးကို ြမင်သာလာသည်။

စမစ်သည် ေမာင်ေမာင်ဦးှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်၍ ရပ်လိုက်သည်။ 

ယခုအခါ ေအမီမိင်သည် ေမာင်ေမာင်ဦး၏ကိုယ်ကိုကွယ်၍ရပ် . . . 

ြဖစ်သည်။ 

“ေအမီရဲ   ဝမ်းကွဲေမာင်ပါ   စမစ်။ 

လူေကာင်းကေလးပါ”

ေအမီမိင်ေြဖသည်။   

စမစ်သည်  အေတာ်ချည်းေဒါသြဖစ်ေန 

ဟန်ရိှသည်။  အသားမှာ ဆတ်ဆတ်တုန် 

ေနသည်။ သူ၏ တ်ခမ်း ကဲွသွားခ့ဲသည်။ 

ေသွးကျလာသည်။ ေသွးသည် သူ၏ 

ကက်ဥေရာင် ကတ်ုအက   ျေီပ သို ကျဆင်း 

စွန်းေပေနသည်။    သူသည် လူလတ်ပုိင်း 

ထဲကြဖစ်သည်။  ေမာင်ေမာင်ဦးတိုထက် 

အသက်ပိုကီးသည်။

“မင်းက ဘာလို လာေှာင့်ယှက်ရတာ 

လဲဟင်”

စမစ်၏အေမးကိ ု   ေမာင်ေမာင်ဦးက 

ေြဖမည်ြပကာရိှေသး၊ ေအမီမိင်က ဝင်၍ 

ေြပာသည်။

“ေအမီ ရှင်းြပမယ ်စမစ်”

ေအမီသည်   ထိုသူအေပ  အဘယ် 

ေကာင့်     ခန်ညားေနရပါသနည်းဟု 

ေမာင်ေမာင်ဦးေတွးသည်။   စိတ်ထဲက 

လည်း မေကျနပ်ချင်။ ထိုေကာင့်ပင  ်

သူသည် ေအမီ၏ကုိယ်ကုိ တွန်းလ တ်လုိက် 

သည်။ စမစ်ှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်သည်။

သည်တွင် ေအမီက ကားဝင်လာြပန ်

သည်။

“ေနစမ်းပါဦး  ကုိဦး။  ေအမီေြပာပါရ

ေစဦး။ စမစ်ဟာ လူကီးလူေကာင်းပါ”

“  ဪ၊ အခုထက်ထိ မင့်လူကုိ လူကီး 

လေူကာင်းစာရင်းထ ဲသွင်းေနတန်ုးပလဲား။ 

ေအမီ”

“သဟူာ ဘရုင်မင်းြမတ်ရဲ တပ်မေတာ် 

က စစ်ဗိုလ်တစ်ေယာက်ပါ ကိုဦး”

“ဪ၊ ဒါေကာင့် လူကီးလူေကာင်း 

ေတွရဲ အမူအကျင့်ကိ ုကျင့်တာကိုး”

“သူ မူးေနတာ ကိုဦးမြမင်ဘူးလား”

“မူးတိုင်း ဒီလိုလုပ်ရမှာလား ေအမီ။ 

ေနစမ်းပါဦး။ သလူပ်ုသမ ကိ ုမင်းက လိလုိ ု

ချင်ချင်   ခံေနတာလား။   သူကို    မင်း 

ကိုယ်တိုင်က လိုလားေနသလား”

“ဒီလိုေတာ့ မဟုတ်ဘူး ကိုဦး။ ေအမီ 

ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ိုင်တဲ့ 

မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ပါ...”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ေအမီမိင်အား 

နားမလည်ိုင်သလိ ုကည့်ေနမိသည်။ 

“ဒမီယ်၊ မင်းကိ ုကျပ် ေကာင်းေကာင်း 

ဒုက ေပးိုင်တယ် သိလား”

စမစ်က  အဂ  လိပ်လို  ေြပာသည်။ 

“ဟုတ်လား၊    ကျပ်အေနနဲလည်း 

ခင်ဗျားကိ ု    ေကာင်းေကာင်း   ဒကု ေပးိင်ု 

တယ်” 

ေမာင်ေမာင်ဦးကလည်း အဂ  လပ်ိလိပုင် 

သွက်လက်ချက်ချာစွာ    ြပန်ေြပာသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦး၏    ေလယူေလသိမ်း 

ေကာင့် စမစ်သည် အနည်းငယ် အထင်ကီး 

လာပုံရသည်။

“မင်း ဘုရင့်တပ်မေတာ်က အရာရှိ 

တစ်ဦးကိ ုေစာ်ကားေနတယ်ဆိတုာ သတ ိ

ြပမိဖို ေကာင်းတယ”်

“ခင်ဗျားအေနနဲလည်း ဗမာမိန်းကေလး 

တစ်ေယာက်ကုိ ေစာ်ကားခဲ့တယ်ဆိုတာ 

ေမ့ဖိုမသင့်ပါဘူး”

အေြခအေနမှာ တင်းမာလာသည်။ 

စမစ်ဆိုသူသည် တစ်ကိုယ်လုံး နတ်ကျ 

သလို တုန်ေနသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ 

လည်း    ထိုနည်းှင်ှင်ပင်။    သူသည် 

ဘာတစ်ခုကိုမ  ဂုစိုက်ပုံမရ။

 ေဂျာတ့ိုလသူိုက်မှာလည်း ရလဲာသည်။ 

စမစ်ကိရုင်ဆိင်ုရန် အသင့ရိှ်ေနကသည်။ 

တစ်ေယာက်ှင့တ်စ်ေယာက် မျက်ှာရပ်ိ 

မျက်ှာကဲ ြပေနကသည်။ 

စမစ်သည် အစ်းစားရ ကျပ်သွားပုေံပ  

သည်။     ေအမီမိင်၏မျက်ှာကို    အက ူ

အညီေတာင်းသလိ ု    လှမ်းကည့်လိုက ်

သည်။   ေအမီမိင်သည်လည်း သူှယ်ပင် 

ေမာင်ေမာင်ဦးတိုှင့်      ပတ်သက်၍ 

ဘာလပ်ု၍   ဘာေြပာရမည်မှန်း   မသိိင်ု 

ေလာက်ေအာင ်ြဖစ်ေနသည်။

စမစ်သည် သက်ြပင်းတစ်ချက်  က်ရင်း 

ေြပာလိုက်သည်။

“ေအမီ၊ တိုများ ဒီကသွားစို”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်   ေအမီမိင်၏ 

လက်ေမာင်းတစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထား 

သည်။ ေအမီမိင်၏ ကုိယ်ကုိ သူဘက်သုိ 

ဆွဲယူလိုက်သည်။ 

“ဒမီယ်။ ေအမကီိ ုေအးေအးေဆးေဆး 

ထည့်လုိက်ပါ။ သူကုိ ကျပ် သူအိမ်အေရာက် 

လိုက်ပိုေပးဖို တာဝန်ရှိေနတယ်”

“ေကျးဇူးတင်ပါတယ် မစ တာစမစ်။ 

ေအမကီိ ုခင် ဗျားနဲ ထည့လ်ိက်ုရမှာနဲစာရင် 

ကျားတစ်ေကာင်နဲအတူသာ ထည့်လုိက် 

ပါရေစ”

“သူကို ကျပ် အိမ်အေရာက် ေကာင်း 

ေကာင်းမွန်မွန်ပိုေပးမှာပါ”

“ဟုတ်ကဲ့။  မစ တာစမစ်မှာ အရင် 

ကတည်းက အဲဒီစိတ်ကူးမျိးရိှခ့ဲဖုိေကာင်း 

ပါတယ်။ ဒလီိဆုိရုင် ကျပ်တိုနဲ ကေတာက် 

ကဆတ်ြဖစ်ရဖို   အေကာင်းေတာင်   ေပ  

ေပါက်လာစရာမရှိပါဘူး”

စမစ်သည် ေတွေတွေဝေဝ ြဖစ်သွားရ 

ြပန်သည်။ ေအမီမိင်၏မျက်ှာကိ ုလှမ်း 

ကည့်ြပန်သည်။    ေအမီမိင်သည  ်

ေမာင်ေမာင်ဦး၏မျက်ှာကိ ု   ကည့်ေန 

သည်။ မည်သည့်နည်းှင့်မ  ေမာင်ေမာင်ဦး 

က  သူအား စမစ်၏လက်ထသဲို  ြပန်ေပး 

လိက်ုမည်မဟတ်ုေကာင်း      ေအမီမိင် 

နားလည်လာရသည်။

“ဒီလိုလုပ်ပါ စမစ်။  ရှင်ြပန်ှင့်ပါ။ 

ေအမီရဲေမာင်ဝမ်းကဲွက  ေအမီကို အိမ် 

အေရာက် လိက်ုပိုေပးပါလမ့်ိမယ် ေအမ ီ

အတွက် စိတ်ချပါ”

စမစ်တွင် အြခားေရးချယ်စရာမရှိ။ 

သူ၏မျက်ှာတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက် 

ှင့် အားမလိုအားမရ အသွင်အြပင်မျိး 

ေပ ေပါက်လာသည်။

“မင်းတို တစ်ေနသိမယ်။ မင်းတိုကိ ု

ဒုက လှလှေတွေအာင ်ငါလုပ်ြပမယ”်

စမစ်သည် ကမ်ိးဝါးရင်း ကားအတွင်း 

ဝင်ထိင်ုလိက်ုသည်။ စမစ်၏ကား ဝူးခန ဲ

ေမာင်းထွက်ချန်ိ၌ ေစာဝင်းေဆကွ ပခုံး 

ှစ်ဖက်ှင့်နဖူးသို  လက်ဝါးကပ်တိုင ်

သဏ ာန်  ကက်ေြခခတ်တိုထိလျက် 

ေြပာလိုက်သည်။

“ေဂါ့ေဆ့ဖ်ယူ စမစ်”

စမစ်သည်          ဒမ်ချင်းမုိးမ န်ေအာင် 

ဆဲေရးသွားသည်။  ပက်ထရစ်က ခဲလုံး 

တစ်လုံးကို   ေစာေစာကပင ်  အသင့် 

ေကာက်ထားသည်။   စမစ်က ဆဲေရး 

ေသာအခါ ခဲြဖင့် ကားဆီသို ပစ်လိုက် 

သည်။   ေမာ်ေတာ်ကားေနာက်မှန ် ကွဲ 

ကျသံကို  ကားရသည်။  စမစ်သည် 

ကားရပ်ပီး ဆင်းလာေလဦးမလား ထင် 

ကသည်။ ေစာင့်ကည့်ကေသးသည်။ 

ကားသည် တစ်ဆက်တည်း ေမာင်းှင် 

သွားေကာင်း ေတွကရသည်။

ေအမီမိင်သည် သက်ြပင်း  က်လိက်ု 

သည်။ တစ် ဆက်တည်းမှာပင် “အမ်ိြပန် 

ကေအာင”် ဆိုသည်။ 

သတူိုသည် လမ်းမေပ သို ေရာက်လာ 

သည်။ လမ်းအတိုင်း ေလ ာက်လာက 

သည်။ 

“ဒီစမစ်ဆိုတဲ့အေကာင်ဟာ ဘယ် 

အေကာင်လဲ ေအမီ”

ေမာင်ေမာင်ဦး  ေမးသည်။  

“ထားလိုက်စမ်းပါ သူအေကာင်း။ 

သူသွားပီမဟုတ်လား၊   ဘာြဖစ်လို 

သူအေကာင်း ေြပာေနေတာ့မှာလ”ဲ

“သူအေကာင်း   ကုိယ်သိချင်တယ် 

ေအမီ” 

ေအမီမိင်သည် စတ်ိပျက်လက်ပျက် 

ြဖစ်ရဟန်ရှိသည်။

“သူနာမည်က စမစ်ဆမ်ေရာဒ့ရစ်တဲ။့ 

စစ်တပ်မှာ  ကပ တိန်အဆင့်ရှိတယ်။ 

အသက်သုံးဆယ့်ငါး။ ေဖေဖနဲ  ရင်းှီး 

တယ်။ ေအမနီဲခင်တယ်။ သူအေကာင်း 

က ဒါပဲ”

“သူလိုလူတစ်ေယာက်နဲ     ခုလို 

ညဘက်မှာ   ဒီလိုေနရာမျိး  လာဝံ့တဲ့ 

ေအမ့ီသတ ိကို ကိုယ်ချးီကျးတယ”်

“ေငါ့မေနနဲ ။ ေအမီကိုယ်တိုင်က 

အစေတာ့   သူကို  လူကီးလူေကာင်း 

ထင်ေနတာကို။”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၃၄)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၉၈)၊ သရဖီ(၅)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(ေပ၄၀x၆၂)၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၇)ဧက၊ စတုရန်း 
ေပ(၂၄၈၀)ရိှသည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ တစ်ထပ် RC တုိက်ပါ  အိမ်ေြမအား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဂရန်အမည်ေပါက်  ေဒ ေမြမတ်မွန်ေကျာ် [၃/ဘအန(ိင်ု) 
၂၇၂၆၃၂] က ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ
ရန်အတွက် စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာချပ်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ  က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးအပိင်ု လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းပီးဝယ်ယသူ၏ူ အမည်ေပါက်ရရိှသည် 
အထ ိဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်သူဦးမျိးေကျာ်သူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃) (၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၄၃) (၁၅-၆-၂၀၁၇)
၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်စု-ေညာင်နီ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့ ်

အမည်-၆၆၆/ြပင်-ေညာင်နီ၊ ဦးပိုင်အမှတ်-လန/၄၊ ေြမအမျိးအစား-Y၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၅၀x၂၉၈)ရှိ ရာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းရာ 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုြပင်ဦးလွင်မိ၊ မိနယ်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင ်ေြမစာရင်းပုံစ-ံ၁၀၅ ရရှိထားသ ူ
ေဒ မာလာမုိး[၉/ပဥလ(ုိင်)၀၀၁၀၆၄]က မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှထား ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည် 
လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၀)
အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၃၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အိမ်အမှတ် 
-၆၀၄/၁၃၈၈၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ[၇/ပခန(ိုင်)၁၁၉၃၄၄] 
ပုိငဆုိ်ငေ်သာ ေြမဧရိယာဧက အကျယ်(ဝ.ဝ၆၆)ဧက၊ (၂၈၈၀) စတုရန်းေပ၊ 
ေြမအကျယ် (၄၈ေပx ၆၀ေပ) ဂရန်အမည်ေပါက်အား ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာန (မိြပ 
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန)တွင် ဂရန်အမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီ [၇/ပခန(ိုင်)၁၁၉၃၄၄]ေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ[၇/ပခန(ိုင်)၁၁၉၃၄၄]
အမှတ်-၆၀၄/၁၃၈၈၊ ရတနာလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၆၀၄/၁၃၈၈၊ ရတနာလမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၀၆၁၇၉ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၀၀၆၁၇၉

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
၁။    ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင်  မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ် 
ကုန်တင်ေရယာ်ေရ စ ာ(၁)/၁၃၈၈၃၏ မူလပိုင်ရှင ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင် 
ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်၊ မဟာသုခလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀)ေန ဦးေလးြမင့်[၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၇၁၈၀၅]ထမှံ ဝယ်ယူပီးေကာင်း စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
များတင်ြပပီး ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၁၅)လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၁၉)ေန ဦးလှေမာင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၅၂၂၃]မှ ေရယာ်ပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်း 
လဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။
၂။   အဆိုပါ ေလ ာက်ထားချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  န်ကား 
ေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန် 
သည်လမ်းေထာင့်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)
အတွင်း မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားလာသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ ်
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

- ၃၃၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၂၅၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) (၀.၀၅၅)ဧကရှိ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိ 
သစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ၃၃-ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါထွန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၅)ဟ ု
ေခ တွင်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ု 
ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ၏ူ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရသ ူေဒ ခင်ေဆဦွး[၁၂/မရက 
(ိင်ု)၀၆၈၅၈၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖုိးေငွ 
ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့် 
ရိှသည်ဆုိပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊မာလာမိင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်- 

၈၈ ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏ စတတု ထပ်၊ 
၅-လ ာ၊ တုိက်ေရှမျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်(၁၂    'x၅၀')
ရှိတိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား (ရန်ကုန်အားမာန်သစ် 
ကုမ ဏီလီမိတက်) (ေြမရှင်) ဦးစုိးစုိးသန်း (ခ) ဦးစိုးစိုး [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၈၃ 
၈၉၅]ထံမှ (၁၉-၃-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ "ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခန်းအပီးအပုိင် 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်" အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ သန်းသန်းေအး  
[၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၀၁၀၁၅]က မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်၍ 
လ ေဲြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင် 
ပါသည်။ ကန်ကွက် ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးမင်းေဇာ်   ဦးေကျာ်မင်းိုင်ဦးေအးမင်းေဇာ ်  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။

၁
၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၈၀)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျားxအနံ) (၄၅ေပx၆၀ေပ)ရိှ ဦးေကျာ်တင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန် ေြမကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ယခအုေခ အမှတ် (၁၅၈၀)၊ စိ ာမဏလိမ်း၊ (၄၁) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင် 
သည့ ်(၁)ထပ် (BN) ေနအမ်ိတစ်လုံး ေရ၊ မီး၊ အစုအံလင်အပါအဝင် ယင်းတိုှင့ဆ်က်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်း၊ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 
တရားဝင ်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်တင ်(၁၂/ 
ရကန(ိုင်)၀၅၆၉၉၅)အား က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမအေရာင်း 
အဝယ် စရန်ေငေွပးကတစိာချပ်” ြဖင့ ်တန်ဖိုးေငမွျားအနက်မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ၍ ဝယ်ယထူားပါသည်။ 
အဆိုပါပစ ည်းှင့်ပတ်သက်၍ အပီးသတ် ေငွအေြပအေကျေပးေချပီး တရားဝင ်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ ရပ်များကို
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့အ်ေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရးကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာ
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ကန်ကွက်လိုပါကဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ကန်ကွက်လိုပါကဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
 ေဒ ခင်နီလာဦး                     ေဒ ခင်ညိမီဦး ေဒ ခင်နီလာဦး                     ေဒ ခင်ညိမီဦး
 LL.B, D.B.L, B.D.S (MOFA)  [B.Sc, B.A(B.L), B.D.S (MOFA), C.B.L] LL.B, D.B.L, B.D.S (MOFA)  [B.Sc, B.A(B.L), B.D.S (MOFA), C.B.L]
 (Dip in English), W.I.P.O              (Dip in English), W.I.P.O (Dip in English), W.I.P.O              (Dip in English), W.I.P.O
 (Switzerland)                       (Switzerland) (Switzerland)                       (Switzerland)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၁၁၃) အမှတ၁်၁၀၆/ခ၊ အဏ ဝါလမ်းှင့် ကန်သာယာ(၂)လမ်းေထာင့်၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၁၁၃) အမှတ်၁၁၀၆/ခ၊ အဏ ဝါလမ်းှင့် ကန်သာယာ(၂)လမ်းေထာင့်၊
                (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။                (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။
                      ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၅၀၉၉၄၅၊ ၀၉-၉၅၅၅၄၆၅၅၂                      ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၅၀၉၉၄၅၊ ၀၉-၉၅၅၅၄၆၅၅၂

 ယခုှစ်မှ

အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည်  အာဆယီ ံဖဆူယ်ချန်ပယီ ံ

ရှစ်ပိင်ပွဲကို ဧပီလှင့် အာဆီယံ ဖူဆယ်ကလပ်ပိင်ပွဲကို 

သဂတ်ုလတိုတွင် ကျင်းပရန် စစီ်ထားပီး ပိင်ပဲွှစ်ခစုလုံးကိ ု

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။

အာဆယီ ံဖဆူယ်ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွကိ ု၂၀၀၁ ခှုစ်တွင် 

စတင်ကျင်းပခ့ဲပီး ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့် ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် 

စတင်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ယခှုစ်တွင် (၁၇) ကမ်ိေြမာက် 

အြဖစ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ထိုင်းအသင်းက ၁၅ ကိမ်ှင့် 

အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကတစ်ကိမ ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။ ြမန်မာ 

အသင်းမှာမူ  ဒုတိယတစ်ကိမ်ှင့်  တတိယှစ်ကိမ် ရရှိ 

ထားပီး ၂၀၁၆ ပိင်ပွဲတွင ်  ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်သို ပထမဆုံး 

အကိမ် တက်ေရာက်ုိင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ အာဆီယ ံဖူဆယ် 

ကလပ်ပိင်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပီး ြမန်မာ 

ကလပ်များအေနြဖင့ ်၂၀၂၁ ပိင်ပဲွမှလဲွ၍ ကျန်အကမ်ိများတွင် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲသ့ည်။ ကျင်းပပီးစီးခဲသ့ည့ ်ေြခာက်ကမ်ိ 

စလုံး ထိုင်းကလပ်များသာ ဗိုလ်စွဲထားပီး ြမန်မာကလပ် 

များအေနြဖင့ ်MIU အသင်း (ယခင် MIC) က ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ 

၂၀၁၈ ှင့် ၂၀၁၉ ပိင်ပွဲတိုတွင ်တတိယဆုများရရှိခဲ့သည်။ 

၂၀၁၇ ပိင်ပဲွတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲသ့ည့ ်PU အသင်းမှာမ ူ

အုပ်စုအဆင့်မှ ထွက်ခဲ့ရသည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

 အာဆင်နယ်မှ
ကာရာေဘာင်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ပွဲစ်ကို 
ေရ ဆိင်ုးေပးဖုိ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှာ  အဂ  လန်ေဘာလံုး 
အဖွဲချပ်ထံ  ေတာင်းဆိုခဲ့တာြဖစ်ပီး  လီဗာပူး 
အသင်းမှ နည်းြပကေလာ၊့ ကစားသမားသုံးဦးြဖစ်တဲ ့
အဲလစ်ဆင်၊ ဖာမီို၊ ဂျိးမာတစ်တိုဟာ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခခံဲရ့တာေကာင့ ်ချယ်လ်ဆီးအသင်း 
နဲ   တစ်ဖက်ှစ်ဂိုးစီ သေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့တဲ့ 
ပရီမီယာလိဂ်ပဲွစ်မှာ လဲွေချာ်ခ့ဲရတာြဖစ်ပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ  လဗီာပူးအသင်းတိုပဲွစ်မှာ 

လီဗာပူးအသင်းဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်
ခံရသူ၊ ဒဏ်ရာရရိှသူ၊ ပဲွပယ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံရသူေတွ
ရှခိဲတ့ာေကာင့် လီဗာပူးအသင်း ကစားသမားကုိးဦး  
အထိ အဲဒီပွဲစ်မှာ ပါဝင်ကစားိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။

ဒါ့ြပင် လီဗာပူးအသင်းရဲ အားထားရတဲ ့ကစား 
သမားေတြွဖစ်တ့ဲ မုိဟာမက်ဆာလာ၊ ဆာဒီယုိမာေနး၊ 
နာဘီကီတာတိုဟာလည်း  ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှာ 
စတင်ကျင်းပမယ့် အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်
ပွဲကို သွားေရာက်ကစားရမှာြဖစ်တာမို လီဗာပူး 
အသင်းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ  ကစားမယ့ ်

ကာရာေဘာင်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမအေကျာ ့
ပဲွစ်ကိ ုေရ ဆိင်ုးေပးဖို ေတာင်းဆိခုဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။

လဗီာပူးအသင်းဟာ နည်းြပကေလာ့ ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံထားရတာေကာင့် တာဝန်ယူ 
မကုိင်တွယ်ုိင်ခ့ဲတ့ဲ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ   ပဲွစ်မှာ 
လီဗာပူးအသင်းကုိ      တာဝန်ယူကုိင်တွယ်ခ့ဲတ့ဲ 
လက်ေထာက်နည်းြပ ပက်လင်ဒါဟာလည်း လက်ရိှ 
မှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခထံားရတယ်လို သရိ 
ပါတယ်။

လက်ရိှမှာ လီဗာပူးအသင်းရဲ ကာရာေဘာင်ဖလား 

ဆမီီးဖိင်ုနယ်ပဲွစ်ေရ ဆိင်ုးေပးေရး ေတာင်းဆိမု ကိ ု
အတည်ြပေပးခဲ့ပြီဖစ်တာေကာင့ ်လဗီာပူးအသင်း 
နဲ  အာဆင်နယ်အသင်းတိုရဲ ကာရာေဘာင်ဖလား 
ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့် ပထမအေကျာ့ပဲွစ်ကုိ ဇန်နဝါရီ 
၁၃ ရက်မှာ လဗီာပူးအသင်းရဲ အမ်ိကွင်းအန်ဖီးလ်မှာ 
လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယအေကျာ့ပွဲစ်ကိ ုဇန်နဝါရီ 
၂၀ ရက်မှာ  အာဆင်နယ်အသင်းရဲ  အိမ်ကွင်း 
အမ်းမရိတ်မှာ လည်းေကာင်း ကျင်းပသွားမှာ 
ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ေငွကယ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၅

စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနကိ ုဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ် “တယှူ် ဲေပျာ် 

ဂတီပဲွေတာ်” သခီျင်းဆိုပိင်ပဲွ အပ်ုစ(ု၄) ပထမပဲွစ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ၇ ရက် 

(ေသာကာေန ) ညတွင် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ တိုက်ိုက ်

Live ိုက်ကူးထုတ်လ င့်မည်။  

အဆိုပါပွဲစ်၌    တိုင်းရင်းသားပိင်ပွဲဝင်များ ြဖစ်ကသည့ ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ ဝင်းမိုးေအာင်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှ

ခင်သက်တင်၊  ကယားြပည်နယ်မှ အမိ့သ်ရဖ၊ူ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးမှ 

ေဝေဝဖိး၊  ချင်းြပည်နယ်မှ  ေရဗက ာ၊  ကချင်ြပည်နယ်မှ  အဂျံး၊ 

ေနြပည်ေတာ်မှ စိုင်းလင်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှေအးြမသီတာှင့ ်

“တယှူ် ဲေပျာ် ဂတီပဲွေတာ်” သခီျင်းဆိုပိင်ပဲွ အုပ်စ(ု ၄ )ပထမပဲွစ် ြမန်မာ့ပ်ုြမင်သံကားမှ တိက်ုိက်ု Live ြပသမည်
ကရင်ြပည်နယ်မ ှေစာရဲရဲတိုက  ယှ်ပိင်သီဆိုကမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ့ 

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား ေခတ်ေပ ေတးဂီတအဖဲွက တီးခတ်ေပးမည် 

ြဖစ်ကာ  ဒုတိယအကိမ်အြဖစ်  ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် (တနဂ  ေွေန)  နံနက် 

၁၀ နာရီခွဲတွင် ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ 

“တူယှ် ဲေပျာ်ဂီတပဲွေတာ်”သီချင်းဆုိပိင်ပဲွတွင်  ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးတိုမ ှတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

သုံးဦးစီြဖင့ ်စုစုေပါင်း ၄၅ ဦးတိုက အဖွဲ ငါးဖွဲခွဲ၍ အုပ်စုပွဲစ် ၁၀ ပွဲကို 

ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှိ      ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားတွင ်

လည်းေကာင်း၊   ေနာက်ဆုံးပွဲစ်သုံးပွဲကိ ု ရန်ကုန်မိ ြပည်သာယာရှ ိ

ြမဝတီမီဒီယာစင်တာတွင်လည်းေကာင်း  ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၆ 

ရက်မှစ၍ အပတ်စ်ေသာကာေနညများတွင်  Live  ိက်ုကူးထတ်ုလ င့် 

ြပသခဲရ့ာ ၂၀၂၂  ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၆ ရက် (တနဂ  ေေွန  ည)အပါအဝင် 

၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၁ ရက်အထ ိ အပတ်စ်  ေသာကာေနညတိင်ုး  

သဆီိယှု်ပိင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။                           သတင်းစ်

အနာဂတ်ကမ ာ သာယာဖို အိုဇုန်းလ ာကို ကာကွယ်စို



ဇန်နဝါရီ  ၆၊   ၂၀၂၂

အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ (ယခင် မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရး 

ဦးစီးဌာန)က တည်ေဆာက်ချထားေပးခ့ဲသည့် ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ှင်းဆကီန်ုး(က)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဥယျာ်အမ်ိရာ၊ (၆)ခန်းတဲွ(၆)ထပ်၊ တိက်ုအမှတ်(၁)၊ 
အခန်းအမှတ်(၀၀၂)၊ တုိက်အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၅)၊ (၂၀၃)၊ (၃၀၆)၊ (၄၀၂)၊ 
(၄၀၄)၊ တိုက်အမှတ်(၄)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၃)၊ တိုက်အမှတ်(၁၀)၊ အခန်းအမှတ် 
(၄၀၄) အခန်းများသည် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနပိုင်အခန်းများြဖစ်ပါ
သည်။ ယင်းအခန်းများှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်ထားများ  လက်ဝယ်ရ 
ထားရိှပါက (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထားပီး ဤဦးစီးဌာန၊ အိမ်ရာဖံွဖိးေရး 
ဌာနခွဲသို လာေရာက်တင်ြပေပးရန ်အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
ဖုန်း-၀၁-၈၃၉၂၅၂၄၊ ၀၁-၈၂၄၅၆၈၆ဖုန်း-၀၁-၈၃၉၂၅၂၄၊ ၀၁-၈၂၄၅၆၈၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ွားထိုးကီးမိ၊ အမှတ်(၅)တိုးချဲ 

ကွက်သစ်ေန ေဒ မုိးကည်၏ သားြဖစ်သူ  ေမာင်ဇာနည်ထက် 

[၉/နထက(ိုင်)၂၃၂၂၀၁]သည် မိဘဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ 

မိမိသေဘာ ဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ် 

လုိက်သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ကိစ မှ  တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

မိခင်-ေဒ မိုးကည်မိခင်-ေဒ မိုးကည်

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ပါသည’်’
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ေန က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွေဒ စုငမ်ိး 

ေထွး [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၃၁၄၇] ၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၄၄)၊ 

ေရ စင် (၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၇၊ အလျား (၄၀)ေပx အန ံ(၆၀) ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေဒ ြမြမတင် [၁၂/မရက(ုိင်)၁၀၇၀၁၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် အမျ ိးအစားေြမကွက်မှ 

တရားဝင် မခဲွစိတ်ရေသးေသာ အလျား (၂၀)ေပxအနံ (၆၀)ေပ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ရိှ အိမ်ှင့် 

ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်  ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးွန်ေရ  [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၃၉၂၇] ထသံို က ု်ပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စုငိမ်းေထွးက ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့ ်

ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ် အထက် 

ေဖာ်ပါ ေြမကွက်ှင့၎်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ပျ်ေထာင်အမ်ိ(၁)လုံးပါ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

ှင့်ပတ်သက်၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက  မည်သူမဆို  အေထာက်အထား 

ခိုင်မာစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

   ဦးဇင်သင်းေအာင်  ေဒ ယမင်းလတ်   ဦးဇင်သင်းေအာင ်  ေဒ ယမင်းလတ်

   LL.B,B.D.S,WIPO (Switzerland)   LL.B, D.B.L, WIPO (Switzerland)   LL.B,B.D.S,WIPO (Switzerland)   LL.B, D.B.L, WIPO (Switzerland)

   စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈        စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂   စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈        စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀

‘‘သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်’’‘‘သက်ဆိုင်သူများသိေစရန’်’
SME Development Bank ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်၊ ဒုဥက   ှင့် အမ ေဆာင်အရာရှိချပ ်ဦးေဇယျာွန်သည် 

(၂၂-၁၀-၂၀၁၆)ရက် ဘဏ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စတင်ထမ်းေဆာင်ချနိ်မှ (၁-၄-၂၀၂၁)ရက် တာဝန်မှရပ်ဆိုင်း 

မခံရမီအထိ လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ဘဏ်ဥပေဒ၊ ေချးေငွဆိုင်ရာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ 

လုပ်ကိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးအြဖစ် “အမည်ေကာင်းှင့် ဂုဏ်သတင်းေကာင်း”“အမည်ေကာင်းှင့် ဂုဏ်သတင်းေကာင်း”  ပိုင်ဆိုင်ထားသူြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းေဈးကွက်မ ှသိပီးြဖစ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာွန်သည် (၁-၄-၂၀၂၁)မှ (၃၁-၇-၂၀၂၁)ထ ိတာဝန်မှရပ်ဆိင်ုးခရံသည့က်စိ ကိ ုေြဖရှင်းြခင်း၊ တာဝန် 

ြပန်ထမ်းေဆာင်ရန် ကိးစားြခင်း၊ ဘဏ်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ရိှမ ကိစ များေြဖရှင်းြခင်းတိုအား ကုိယ်တုိင်ေဆာင်ရက် 

ခ့ဲေကာငး် ၎င်းကျန်ရစ်ခ့ဲသည့် ေဆာင်ရက်မ မှတ်တမ်းများအရ သိရပါသည်။ ဦးေဇယျာွန်သည် (၁-၈-၂၀၂၁)ရက် 

က ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး “ဇနီး ေဒ အိသ ာဘိုသည် ၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆိုးေမွ၊ ေကာင်းေမွများကို စွန်လ တ်ပီး၊ “ဇနီး ေဒ အိသ ာဘိုသည် ၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆိုးေမွ၊ ေကာင်းေမွများကိ ုစွန်လ တ်ပီး၊ 

ခင်ပွန်း၏ အမည်ေကာင်းှင့် ဂုဏ်သတင်းကို  မထိခိုက်ေစရန်အလိုငှာ ဘဏ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ကူညီေြဖရှင်း ခင်ပွန်း၏ အမည်ေကာင်းှင့ ်ဂုဏ်သတင်းကိ ု  မထိခိုက်ေစရန်အလိုငှာ ဘဏ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ကူညီေြဖရှင်း 

ေပးရန်ှင့ ်မသိားစပုိင်ုေရးဆိင်ုခွင့မ်ျားှင့ ်သီးြခားစီးပွားေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ အကျိးအြမတ်များအား မထခိိက်ုေစဘ ဲေပးရန်ှင့ ်မသိားစပုိင်ုေရးဆိင်ုခွင့မ်ျားှင့ ်သီးြခားစီးပွားေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ အကျိးအြမတ်များအား မထခိိက်ုေစဘ ဲ

ေြဖရှင်းေပးရန်” ေြဖရှင်းေပးရန”် က ်ုပ်တို Law Firm သို အပ်ှံထားသည်ြဖစ်၍ SME Development Bank ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့ ်

ေကာ်မတအီဖဲွများအား ေတွဆုရံန် တရားဝင်အေကာင်းကားြခင်းှင့ ်သက်ဆုိင်ရာအကီးအကဲများသုိ ြဖန်ေဝေပးပို 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း “ဦးေဇယျာွန်ှင့် ေငွေကးဆက်ဆံသူများ” “ဦးေဇယျာွန်ှင့် ေငွေကးဆက်ဆံသူများ” သိေစအပ်ပါသည်။

က ု်ပ်တို Law-Firm မှ အပ်ံှသ ူေဒ အသိ ာဘိ၏ု ဆ ှင့အ်ည ီဥပေဒအရ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်ရိှေန၍-

(က) ဦးေဇယျာွန်  ဘဏ်လုပ်ငန်းတာဝန်စတင်ချနိ်မှ တာဝန်မှရပ်နားခံရချနိ်အထိ

(ခ) ဦးေဇယျာွန်  ဘဏ်လုပ်ငန်းတာဝန်မထမ်းေဆာင်မ ီအချနိ်မှ မကွယ်လွန်မီအထိ ကာလများအတွင်း 

“ဦးေဇယျာွန်အား ေငွေပးရန်ရှိသူများ”“ဦးေဇယျာွန်အား ေငွေပးရန်ရှိသူများ”သည် က ်ုပ်တိုှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေဒ အိသ ာဘိုှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေပးရန်ရှိသည့ ်

ကစိ ရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ အြမန်ဆံုး ဆက်သွယ်ပီး မည်သို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်တို Law-Firm Law-Firm မှ “လက်မှတ်ရစာရင်းကိုင်အဖွဲ”“လက်မှတ်ရစာရင်းကိုင်အဖွဲ”သို အပ်ှံ၍ “SME Development Bank ှင့် “SME Development Bank ှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ စာရင်းများ၊ မိသားစုှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းများ”သက်ဆိုင်ေသာ စာရင်းများ၊ မိသားစုှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းများ”ဟု တိတိကျကျရရှိ၍ ဘဏ်ှင့်မှန်ကန်စွာ 

ေြဖရှင်းေပးသွားရန်ရှိသြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှအြမန်ဆုံးဆက်သွယ်ေပးပါရန ်  အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ိုင်  ေဒ လက်လက်လင်း ဦးေအာင်eာဏ်မင်း ဦးေအာင်ိုင်  ေဒ လက်လက်လင်း ဦးေအာင်eာဏ်မင်း

 (စ်-၄၉၅၈)  (စ်-၁၄၀၃၆) (စ်-၁၄၅၄၂) (စ်-၄၉၅၈)  (စ်-၁၄၀၃၆) (စ်-၁၄၅၄၂)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

“ဝင်းထက်” ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း“ဝင်းထက”် ဥပေဒလမ်း န်ှင့် အေထွေထွအကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း

အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၊ ေြမကွက်အမှတ ်

-၁၉၅/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် -၁၉၅/က၊ တမ်ိကားမင်းေခါင်လမ်း၊ ၇/ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးဝင်းစိန် အိုင်အက်စ်အန်-၅၄၈၇၄၄) အမည်ေပါက ်

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းစိန် (အိုင်အက်စ်အန်-၅၄၈၇၄၄)ခင်ပွန်း 

ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ စန်းစန်းြမင့ ်[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၅၃၈၅]ထမှံ GP အမှတ်- 

၁၆၉၆/၂-၂-၂၀၂၁ြဖင့်ရရိှသူ ဦးေအာင်ကီး [၁၂/သဃက(ဧည့်)၀၀၀၁၆၁]မှ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်း၊ ပါဝါမူရင်း၊ ပါဝါ 

ကျမ်းကျန်ိ၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မရူင်း ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက်ေထာက်ခခံျက်၊ 

ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊ ကျမ်းကျန်ိလ ာှင့ ်ကိယ်ုတိင်ုဝန်ခခံျက်တိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

စာချပ် ချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၂၀ ေဒ ခင်မာချိမှ 

ပါမစ်မရူင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍  ရှင်းလင်းရန် အေကာင်း 

ကားခဲရ့ာ ဝင်စာအမှတ်-၂၅၂၁/၂၁-၉-၂၀၂၁ ြဖင့ ်အမ တဲွပတ်ိသမ်ိးခွင့ြ်ပပါရန် တင်ြပလာပါ 

သြဖင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ၁ထပ်-အုတ်ကာသွပ်မိုး အေဆာက်အဦရှိပီး အိမ်ငှား-

ေဒ လှလှဝင်းမိသားစ ုေနထိုင်ပါသြဖင့ ်ဝင်စာအမှတ်-၄၄၂၀/၇-၁၂-၂၀၂၁ ြဖင့် အိမ်ငှား 

ထားရိှြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်း 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိတင်ြပလာပါသည်။ သိုြဖစ်၍ GP-ဦးေအာင်ကီးမ ှပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)  ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ေဒ ထိုက်ထိုက်လွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ ်

မိနယ်၊ ေအာင်မင်းေခါင်လမ်းသွယ်(ဝင်ဒါမီယာ)၊ အမှတ်-၂၂/က တည်ရှိရာ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၆/အီး၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၀၃-စီ/၁၊ ဧရိယာ(၀.၂၃၉)

ဧကရိှ ေြမပိင်ုေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ (၁-ထပ်)တိက်ုအေဆာက်အဦ အပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆထွသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ

အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုေကာင့ ်အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်ှင့် 

အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်    

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆

H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးထွန်းဝင်း အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)

မိနယ်၊ ၇၇-ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ အမှတ်-၅၅၇ တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၇၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၅၇၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရယိာ (၀.၀၅၅)

ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်   အေရာင်းအဝယ ်

ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။

ထိုေကာင့် အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ် 

ြပလပ်ုြခင်းအတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ေငအွေကျေပးေချြခင်း အပါအဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ လ ဲေြပာင်းြခင်းများကို  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ အရဲေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်ှင့်အမည်-၃၄၉ (အေြမာင်)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်(၅၁/၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ဧရိယာ(၄.၉၁)ဧကရှိ လယ်ယာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းလယ်ယာေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေညာင်တုန်းမိနယ်၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင ်ဦးလှြမင့[်၁၄/ညတန(ိုင်)၀၃၆၇ 
၂၅]အမည်ြဖင့ ်လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပသည့်ပုံစ(ံ၇)ရရှိထားပီး အမည်ေပါက် ဦးလှြမင့်၊ ေဒ စန်းယုံ[၁၄/ညတန(ိုင်)၀၃၉၆၀၀]တို 
ထမှံ ဦးမျိးေအး[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၀၄၃၂၅]သည် (၂-၁-၂၀၁၅)ရက်စဲွပါ ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး  မမိတိစ်ဦး 
တည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဆွေဆွသန်း(LL.B.,D.I.L)ေဒ ေဆွေဆွသန်း(LL.B.,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၀)

အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

2Q/ 7747 (YGN), Toyota Corolla AXIO NZE141 (2011) ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 2Q/ 7747 (YGN), Toyota Corolla AXIO NZE141 (2011) ေမာ်ေတာ်ယာ်အား 
အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့် အငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးေနမျိး(ဘ) ဦးတင်ေအး အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့ ်အငှားချထားြခင်းခံရသ ူဦးေနမျိး(ဘ) ဦးတင်ေအး 

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၁၇၁၄]၊ အာမခံေပးသူများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေဌး(ဘ) ဦးကည် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၁၇၁၄]၊ အာမခံေပးသူများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေဌး(ဘ) ဦးကည ်
[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၇၀၃၄၃]၊ ဦးေကျာ်မင်း(ဘ) ဦးေသာ်ဒါ [၁၄/ပသန(ိုင်)၁၇၀၃၄၃]၊ ဦးေကျာ်မင်း(ဘ) ဦးေသာ်ဒါ 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၃၀၉၀]တိုှင့် ယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူတို [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၃၀၉၀]တိုှင့် ယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူတို 
သိရှိေစရန် ေကညာြခင်းသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း

ဦးေနမျိးသည် Thilawun Services Co.,Ltd မှ ေရာင်းချေသာ 2Q/ 7747 
(YGN), Toyota Corolla AXIO NZE141 (2011) , Chassis No. NZE141- 3002710 
ေမာ်ေတာ်ယာ်အား အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့် ဝယ်ယူလိုေကာင်း 
ေလ ာက်ထားလာသြဖင့ ်Best Merchant Finance Co., Ltd မှ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက် 
ေနတွင် ဝယ်ယူ၍ ဦးေနမျိးအား (၂၄)လသက်တမ်း အငှားချထားေပးခဲ့ပါသည်။ 
စာချပ်သက်တမ်းသည်(၄-၉-၂၀၂၁)ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အထက်အမည်ပါသူ ဦးဝင်းေဌးှင့် ဦးေကျာ်မင်းတိုမ ှဦးေနမျိး ပျက်ကွက် 
ပါက မိမိတိုအသီးသီးတာဝန်ယူေပးသွင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း အာမခံသူများအြဖစ ်
အသီးသီး တာဝန်ယူလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပါသည်။ ဦးေနမျိးသည် အရစ်ကျ   
ေငွများေပးသွင်းရန် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလ ထိ(၁၀)လ 
ဆက်တိက်ုပျက်ကွက်ခဲ့ပီး စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့ေ်နာက် ယေနထ ိBest 
Merchant Finance Co., Ltd သို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မ  တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။ 
Best Merchant Finance Co., Ltdမှ အေကာင်းကားစာများ အကိမ်ကိမ်ေပးပုိခ့ဲ 
ေသာ်လည်း ဦးေနမျိးမှ လာေရာက်ဆက်သွယ်ေြဖရှင်းေပးြခင်းမရိှသကဲသ့ို အငှားချ 
ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ကိုလည်း Best Merchant Finance Co., Ltd ထံသို 
လာေရာက်အပ်ှံြခင်းမရှ ိပျက်ကွက်ေနပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ Best Merchant Finance Co., Ltdမှ အငှားဝယ်စနစ်ြဖင့ ်
အငှားရယထူားသ ူဦးေနမျိး၊ အာမခသံ ူဦးဝင်းေဌး၊ ဦးေကျာ်မင်း တိုှင့ ်အထက်ပါ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူမည်သူမဆို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရှိသည့ ်
ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း Best Merchant Finance Co., Ltd သို ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို 
လာေရာက်အပ်ှံေြဖရှငး်ရန်ှင့် အဆုိပါရက်အတွငး် လာေရာက်အပ်ှံေြဖရှငး် 
ြခင်းမရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အငှားဝယ်ယူသ ူဦးေနမျိး၊ အာမခံသူများြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းေဌး၊ ဦးေကျာ်မင်း 
တိုှင့် အများသိေစရန်ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ခင်ြမြမထွန်း ေဒ ပိုးအိြဖ ေဒ မိုးပပေကျာ် ေဒ ခင်ြမြမထွန်း ေဒ ပိုးအိြဖ ေဒ မိုးပပေကျာ်
 BA (Law), LL.B LL.B, D.B.L, D.I.L LL.B,D.B.L BA (Law), LL.B LL.B, D.B.L, D.I.L LL.B,D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၆၉၁၀) (စ်-၁၆၅၇၈/၂၀) (စ်-၁၇၆၃၀/၂၁) (စ်-၆၉၁၀) (စ်-၁၆၅၇၈/၂၀) (စ်-၁၇၆၃၀/၂၁)
 ဖုန်း -၀၉- ၅၀၁၂၆၅၂ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၅၅၃၆၉၃ ဖန်ုး-၀၉- ၉၇၀၀၃၈၄၆၀ ဖုန်း -၀၉- ၅၀၁၂၆၅၂ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၂၅၅၃၆၉၃ ဖန်ုး-၀၉- ၉၇၀၀၃၈၄၆၀

အမှတ်(၇)၊ ပ  ိတလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇)၊ ပ  ိတလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်- (င)၊ ွယ်နီ(၉)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်- ၃၆၉၁

၂ ၊ 
အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ေနာ်သန်းသန်းေအး (N/ OKA -၀၃၄၆၈၇)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက် ဇနီးြဖစ်သူမှာ (၅-
၁၁-၂၀၁၀)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်၍ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေစာေမာင်ငယ် [၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၃၀၁၆၆]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
ပါေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာသည့်အတွက ်ဦးေနမျိးေကျာ ်[၁၂/
စခန(ိုင်)၀၅၆၁၅၈]ှင့် ဦးမင်းညီညီ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၁၇၄]တိုက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာလွင်( LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်( LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)
အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ လူေနရပ်ကွက(်ဏ/ ၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၁/ခ)၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (ဏ/၁၄)ရပ်ကွက်၊ မုိးတိမ်(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁/ခ) ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အကျယ်(၂၀ေပx၆၀ေပ)
ရှိ ဦးအီစလံ (S/ KGN-၀၀၃၃၃၅) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူ
ဦးစံြပည့် [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၁၅၄၈]မှ  တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း  ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အေလျာက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း  အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူ
က ်ုပ်တိုထံသို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၅)၊ သန်လျင်ေဈးတန်းကွက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(၁၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၇)ဧက (အလျား ၁၆’xအနံ ၈၅’)ှင့် ဦးပုိင်အမှတ်(၁၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧက၊ (အလျား ၂၀'xအနံ ၉၀')၊ စုစုေပါင်း 
ဧက (၀.၁၆၀)ဧကရှိ ၃(ခ)ရရှိပီး ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် ေရမီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုရန်ကုန်
ေတာင်ပုိင်းခုိင်သန်လျင်မိနယ် လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ေြမပံုေြမရာဇဝင်တုိအရ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ွယ်နီဦး[၁၂/ သဃက(ိုင်)၁၅၈၇၉၇]ထံမှ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွများက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးသက်ိုင်(စ်-၄၈၄၆၆) ေဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးသက်ိုင်(စ်-၄၈၄၆၆)
 B.A(Law),LL.B ေဒ လွီးစ်မာရီ(စ်-၅၂၃၃၉) B.A(Law),LL.B ေဒ လွီးစ်မာရ(ီစ်-၅၂၃၃၉)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ အိအိေအာင်(စ်-၅၄၂၈၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၉၈၆) ေဒ အိအိေအာင်(စ်-၅၄၂၈၂)
  (အထက်တန်းေရှေနများ)  (အထက်တန်းေရှေနများ)

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၉၈၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၂၆၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၉၈၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၂၆၈၄၅

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇/A)ရှိ PRIMROSE 8မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇/A)ရှိ PRIMROSE 8thth MILE CONDO ၏  MILE CONDO ၏ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၃) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် အရပ်ရပ်အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့် စပ်လျ်း၍ အခန်းအမှတ်(၁၀၃) ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် အရပ်ရပ်အကျိးခံစားခွင့်တိုှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူဟု အဆုိြပသူ ေဒ ြဖြဖထွန်း[၁၂/မရက(ုိင်) 

၀၀၆၁၆၅]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏အမ သည်က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်သေဘာတူကပီးြဖစ်သည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာ

တမ်း(မရူင်း) များြဖင့ ်က ု်ပ်တုိထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈) ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)

 B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၁၆၂)(ပထပ်)၊ (၃၅)လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၂)(ပထပ်)၊ (၃၅)လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၃၉/A)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၇)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၄၀x 

အနံေပ ၆၀)ရှိ ဦးေဌးေမာင်(SBO-၀၄၉၇၂၃)[၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၅၂၅]အမည် 

ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

အား အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသန်းထွန်းဦး 

[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၂၇၇၅]မှ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ ခိင်ုမာစိုး[၉/ပမန(ိင်ု)၁၉၂၅၄၅]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် 

(ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိ ု

သူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခိုင်မာစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခိုင်မာစိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၅၁)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ၄၀x အနံ ေပ၆၀)ရှိ ဦးသန်းဝင်း 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ(ေခါင်း 

ရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ၂၀x အန ံေပ၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ တရားဝင်လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးြပည့်ဖိးဟိန်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၄၄၄၈]ထံမှ ကျ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိုးရီ 

[၁၄/ဒဒရ(ုိင်)၁၃၂၃၉၈]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကိ(ု၂-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျ 

ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

 Ph: 09-778849700 Ph:09-773562082 Ph: 09-778849700 Ph:09-773562082

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်ေြမာက်ပုိင်း၊ 

ကျန်စစ်သားလမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ်(၃၅၂/က+၃၅၃/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အာရ်စ(ီ၂)ထပ်တိက်ု(၁)လုံးအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 

ဦးဆက်ိင်ုေအာင်[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၈၂၅၉၁]ှင့ ်၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ဆမွုန် 

မိမုိထုက်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၃၃၁၉၅]တိုက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မမေသာင်း(LL.B/DIL)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၇၈/၈၄)ေဒ ခင်မမေသာင်း(LL.B/DIL)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၆၇၈/၈၄)

ေဒ ေမွယ်ဦး(LL.B/DBL)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၈၂၄/၂၀၁၀)ေဒ ေမွယ်ဦး(LL.B/DBL)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၈၂၄/၂၀၁၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈၊ ၀၉-၉၇၂၇၃၃၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈၊ ၀၉-၉၇၂၇၃၃၀၄၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (ဆ/က) ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ(၂)လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ် (၃/ခ)၊  အခန်းအမှတ်-ပထမထပ် (၂/က) ေခါင်းရင်းခန်း၊ အကျယ် 
အဝန်း (၁၂ေပx၄၂ေပ) ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ် တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံေြပာဆိုသ ူဦးေကျာ်ေဌး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၉၉၆၆]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် ေရာင်းဖိုး 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ် 
တိုထံသို  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးေအာင ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ တင်တင်ေအး (LL.B) ေဒ ဝင်းဆင့်ဆင့်သူ (LL.B) ေဒ တင်တင်ေအး (LL.B) ေဒ ဝင်းဆင့်ဆင့်သ ူ(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၀၅၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၆၁၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၀၅၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၆၁၄)

Libran Legal GroupLibran Legal Group
အမှတ်-၅၀ (ေြမညီ)၊ ၃၉ လမ်း(ကမ်းနား)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၀ (ေြမညီ)၊ ၃၉ လမ်း(ကမ်းနား)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
၀၉-၄၅၅၆၇၆၁၂၂ libranlegalgroup @ gmail.com, www.librangroup.com၀၉-၄၅၅၆၇၆၁၂၂ libranlegalgroup @ gmail.com, www.librangroup.com

အမည်မှန်အမည်မှန်
ွားထိုးကီးမိနယ် သမန်းေတာ 

အ.ထ.က(ခွဲ) ဒသမတန်းမှ မေရ စင် 

ြမင့်၏ အမည်မှန်မှာ မေရ ဇင်ြမင့်[၉/

နထက(ိုင်)၂၁၀၂၃၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

မေရ ဇင်ြမင့်မေရ ဇင်ြမင့်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.ထ.က 

(ေခါဇာ)၊ Grade    (10) သင်ိုးသစ်မ ှ

မသန်းဇာဦး၏     ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေထာ်ဦး [၁၀/ရမန(ိုင်) ၁၁၃၀၇၆]

ြဖစ်ပါေကာင်း။                  ဦးေထာ်ဦးဦးေထာ်ဦး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးေမာင်လွင်ေမာ ်[၁၂/ရကန(ိုင်) 

၀၇၂၆၆၀] CDC -67812 ကိုင်ေဆာင် 

ေသာ SID ကတ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။                    ဖုန်း-09-5044052ဖုန်း-09-5044052

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMARTHE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGYMINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY

DEPARTMENT OF POWER TRANSMISSION AND DEPARTMENT OF POWER TRANSMISSION AND 

SYSTEM CONTROLSYSTEM CONTROL

Invitation for Expressions of Interest (EOI) – Consulting ServicesInvitation for Expressions of Interest (EOI) – Consulting Services

Date : Thursday, 6 January 2022

Tender No : 12(T)/DPTSC(PSD)/2021-2022(Mini)

Title of Assignment : In-house Consultancy Services for the Development 

of Power System, and the Upgrading and Reha-

bilitation of Existing SCADA-EMS Myanmar

Deadline for Submission of EOI: [ 8thFebruary 2022 , 14:00 hr]

1. Department of Power Transmission and System Control (DPTSC) 

of the Ministry of Electricity and Energy (MOEE) of the Republic of the 

Union of Myanmar (“the Client”) invites firms to submit EOIs for Selec-

tion of Consulting Services for: In-house Consultancy Services for the 

Development of Power System, and the Upgrading and Rehabilitation 

of Existing SCADA-EMS Myanmar.

2. The consulting service of the project is required to assist DPTSC 

and MOEE throughout the implementation of the Power System De-

velopment Project and the Upgrading and Rehabilitation of Existing 

SCADA-EMS Myanmar. The main tasks are;(i) to enhance the utilization 

capacity of NEPLAN Software for Power System Analysis, (ii)to set up 

Centralized Disturbance Fault Recording Management System, (iii)the 

scheduling for tertiary frequency control activation to all possible 

imbalances affected by active and reactive power, (iv) the discrimina-

tion and coordination of protective relaying scheme, (v) transmission 

system outage planning, for each and every aspects of maintenance 

methodologies, (vi)upgrading and rehabilitation of the existing SCADA-

EMS system, (vii) to assist the proceeding of contract management for 

the Project (viii) to support  the Quality Control, Quality Assurance and 

Least Cost Management of the Project and (ix) transfer of know-how, 

advanced planning and analysis software and tools and training.

3. The location of the Assignment is in Myanmar, and the duration 

is five years.

4. Quality-Cost-Based Selection (QCBS) process will be used and 

only the short-listed firms will be invited to submit the Request for 

Proposal (RFP).

5. DPTSC will not be responsible for any costs or expenses incurred 

by firms in connection with the preparation or submission of EOIs.

6. Further information and Terms of Reference (TOR) can be obtained 

by sending the official request via email at the address below during 

office hours, 09:30 to 16:30 hours. The TOR will be sent by email.

7. EOI documents must be delivered in a written form to the address 

below by mail or in person before [8th February 2022, 14:00 hr].

Director General

Department of Power Transmission and System Control

Ministry of Electricity and Energy

Office Building No. 27, Nay Pyi Taw

The Republic of the Union of Myanmar

consultant.wg.dptsc@moee.gov.mmconsultant.wg.dptsc@moee.gov.mm

+95 0673410362,+95 0673410394

သစ်ေတာ     မှန်      လ င်     အသုံး     ဝင်၊     အစ်     ထာဝရ    ထိန်းသိမ်း      ကသစ်ေတာ     မှန်      လ င်     အသုံး     ဝင်၊     အစ်     ထာဝရ    ထိန်းသိမ်း      က



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ ကလီရီပ်ိသာလမ်းသွယ်၊ ခအံမှတ်(၆)၊ (Pyone 

Pyone Apertment)၊ တုိက်အမှတ်(C)၊ ပ မထပ်၊ အခန်းအမှတ်(C-151)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၄၅)ရှိ တိုက်ခန်း 

တစ်ခန်းှင့် ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ၊ ကားပါကင်အပါအဝင် တိုက်ခန်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် 

လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးမျိးမင်းစုိး [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၈၂၆၉]သို က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကိ ု  တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ  အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

 BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B,DBL(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B,DBL(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀ ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀ ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ု/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၀)၊ ေြမညီထပ် ေပ(၁၂ ၁၂  x ၄၇ ) (ေြခရင်းခန်း)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
ထားသူ ဦးညီညီ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၉၉၄၅]+ေဒ ေမသဇင်ဖူး[၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၆၈၂၇၈]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ နန်းစန်းစန်းြမင့ ်[၁၃/ကမန(ိင်ု) 
၀၆၄၉၆၁]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း) 
အြပည့်အစုံှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုေဝဖိး(စ်-၁၅၆၉၉)ေဒ စုေဝဖိး(စ်-၁၅၆၉၉)

[LL.B,DIPL,WIPO(Switzerland)][LL.B,DIPL,WIPO(Switzerland)]
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သိဒ ိေကျာင်းလမ်း၊ 

ပါေမာက လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၅၉/က)၊ ယခင်အေခ  (ကွင်းအမှတ်-၁၉)၊ 
ကွင်းအမည်(သမုိင်း)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၂၅/က)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၁၉ ေပx 
အနံ ေပ ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် မိေြမစာရင်း အခွန်ေြပစာများတွင် 
ေဒ ြမကည်ကည်(PGU-123571) [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၄၈၁၈] အမည်ေပါက် 
တည်ရိှပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူ
ဦးေဇာ်မိုးဝင်း [၁၃/ပတယ(ိုင်)၀၄၄၁၁၉]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ 
မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)
အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်/ေရှရပ်ကွက်၊ ဥယျာ်လမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၁၂)၊ ေြမညီထပ(်B)၊ (၁၅'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်း 
တိုက်ခန်းရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုပီး၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခ ံ
ကတိြပသူ ဦးေမာင်ေမာင်တိုး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၇၄]ထံမှ  က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲမျိးိုင် ေဒ ကည်ကည်စိုး ဦးခင်ေမာင်သန်းဦးရဲမျိးိုင ် ေဒ ကည်ကည်စိုး ဦးခင်ေမာင်သန်း
B.A(Law),L.L.B LL.B B.Sc,(Chem),H.G.PB.A(Law),L.L.B LL.B B.Sc,(Chem),H.G.P
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၂၃၀၃) (စ်-၅၃၇၁၇) (စ်-၈၀၃၄)(စ်-၂၃၀၃) (စ်-၅၃၇၁၇) (စ်-၈၀၃၄)

တိုက်အမှတ်(၈)၊ ေြမညီ၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ ေြမညီ၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂၊ ၀၉-၇၈၅၄၉၉၆၇၉စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၃၁၉၂၊ ၀၉-၇၈၅၄၉၉၆၇၉

အြမန်ြပန်လာပါအြမန်ြပန်လာပါ
က န်ေတာ် ဦးေသာင်းထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ြမင့၏်ဇနီး ေဒ ြမင့ြ်မင့ဦ်း(ခ)မီးမီး 

[၁/ဝမန(ိုင်)၀၇၅၀၅၀]သည် (၁၀-၁၀-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါ 
သြဖင့ ်အြမန်ဆုံးြပန်လာပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးေသာင်းထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ြမင့်ဦးေသာင်းထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ြမင့်
 [၉/ကဆန(ိုင်)၁၃၈၃၇၃] [၉/ကဆန(ိုင်)၁၃၈၃၇၃]
 ဖုန်း-၀၉-၆၆၆၇၁၈၁၉၉ ဖုန်း-၀၉-၆၆၆၇၁၈၁၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ 

သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ(်၅၇၈)၊   အကျယ်အဝန်း  ေပ(၄၀x၆၀) 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုအား 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင ်  ေဒ စံြမသိန်း အမည်ြဖင့ ်
ဂရနေ်လ ာက်ထားဆဲြဖစ်ပီး လက်ဝယ်ထားရိှ ပုိင်ဆုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိသူ ေဒ စံြမသိန်း [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၀၈၇၄]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ြပာစမ်း(LL.B, DL 101-WIPO Switzerland)ေဒ ကည်ြပာစမ်း(LL.B, DL 101-WIPO Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၃)
အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၃၀၄၂၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၇၇၇၄၂၄၈ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၃၀၄၂၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၇၇၇၄၂၄၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေမာင်ေအာင်မျိးဟိန်း 

[၁/မကန(ိင်ု)၁၈၄၈၃၉] ကိင်ုေဆာင်သ ူ
သည်  သေ  ဘာသားမှတ်ပုံတင ်  CDC-
72920 ၏ All in one လက်မှတ်စာအုပ ်
သည် (15-12-2021)ရက်တွင် ေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။            ဖုန်း-09-43024385ဖုန်း-09-43024385

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၁၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၉၅/က)၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၃၁)ဧကရိှ ဦးပုိ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် 
ပတ်သက်၍ လက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ စီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့်၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ သီသီေကျာ်[၁၂/အလန(ုိင်) 
၀၃၄၄၈၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်စာတမ်းအေထာက်
အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်
 LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B(စ်-၄၂၁၆၉) LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B(စ်-၄၂၁၆၉)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၉)၊ ပင်းယ(၁၄)လမ်း၊ 

အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ ၂၀x အန ံေပ ၆၀)၊ ဧရယိာ (၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူ ဦးေအာင်သိန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်) 
၁၃၃၉၁၅]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက် စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင် ဦးမျိးသန်(ခ) ဦးေမာင်ကီး ေဒ တင်မိုးခိုင်
 LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B(စ်-၄၂၁၆၉) LL.B (စ်-၁၀၅၇၇) LL.B(စ်-၄၂၁၆၉)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇အမှတ်(၁၂၁၂/ခ)၊ တိုးချဲ(၂)လမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၁၆၃၈၆၅၊ ၀၉-၇၉၅၃၈၆၄၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ် (၆၉၉)က၊ အိ ာ(၁၁)လမ်း၊ 

(ဋ)ရပ်ကွက် ေပ(၂၀x၆၀) ှစ်ထပ်အတ်ုညပ်ကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၏  အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသ ူေဒ ဂွက်ေထာ ်

[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၄၀၀၉၆]ထံမှ  အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူခဲ့ပီး  လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးေအးြမင့် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၃၂၂၄၀]+ေဒ မုိးသီတာ[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၃၃၁၆၅]ထံမှ 

မေမြမတ်ေမာင် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၇၃၁၈၂] သည် ၂၀-၂-၂၀၂၂ ရက်တွင်  အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ 

တရားဝင် စာချပ်အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ 

(၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေရာက်ပီး 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။ 

မေမြမတ်ေမာင် မေမြမတ်ေမာင ်

[၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၃၁၈၂][၁၂/မရက(ိုင်)၁၇၃၁၈၂]

ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကီးေဘး၊ မိကွက်သစ်၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကီးေဘး၊ မိကွက်သစ်၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ Ph: 09-444855524ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ Ph: 09-444855524

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်(၇၄၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမချပါမစ် 

ဦးြမေမာင ်အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိသည့ ်အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်အနက်မ ှေြခရင်းြခမ်းြဖစ်သည့ ်ေပ(၁၆x ၆၀) 
ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ကုိ ေြမချပါမစ်မိတ ၊ အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်မူရင်းများြဖင့် တစ်ဆင့်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားေသာ ေဒ မာမာဝင်း 
[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၁၃၅၆၀]က  အပီးအပိင်ုြပန်လည်ေရာင်းချသည့အ်တွက်  က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ ဇာဇာေအးက ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူခီဲ့ပီး 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်အိမ်ေြမ၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ၊ ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇာဇာေအး၏  န်ကားချက်အရ-ေဒ ဇာဇာေအး၏  န်ကားချက်အရ-
ဦးမင်းမင်းဝင်း(LL.B) ေဒ ခင်ြမမွန်(LL.B) ဦးဝင်းွန်(LL.B)ဦးမင်းမင်းဝင်း(LL.B) ေဒ ခင်ြမမွန်(LL.B) ဦးဝင်းွန်(LL.B)
(စ်-၉၉၂၉) (၂၇-၅-၂၀၁၄) (စ်-၁၂၂၀၆) (၁၄-၃-၂၀၁၇) (စ်-၃၅၆၂၂) (၁၆-၁၂-၂၀၁၀)(စ်-၉၉၂၉) (၂၇-၅-၂၀၁၄) (စ်-၁၂၂၀၆) (၁၄-၃-၂၀၁၇) (စ်-၃၅၆၂၂) (၁၆-၁၂-၂၀၁၀)
                           (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန)                           (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၁၆၁၆)၊ ဦးမင်းလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၁၆)၊ ဦးမင်းလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၈၁၂၊ ၀၉- ၄၂၀၀၆၈၁၇၃၊ ၀၉-၄၂၅၀၁၈၀၃၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၁၈၁၂၊ ၀၉- ၄၂၀၀၆၈၁၇၃၊ ၀၉-၄၂၅၀၁၈၀၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၅၀/၁၁၇၂) ဟုေခ တွင်သည့် ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ခတ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၇၂/ခ)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ တရားဝင်ခဲွစတ်ိြခင်းမြပရေသးေသာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ (ဂရန်မရူင်းြခမ်း) ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊    မိြပေြမယာဌာန   မိေြမစာရင်းတွင ်

ဦးချစ်တင် (YDN-၀၀၁၉၂၅) အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်း၏ကိုယ်စား 

သမီးြဖစ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်ိင်ု [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၂၅၅၅]မှ  လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု  အဆိုြပသူထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးေအာင်မိုးညိထူး [၈/ပဖန(ိင်ု)၀၀၀၅၀၀]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာချပ် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို  ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန်ပါက 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆၀)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၆၀)၊ ေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်”တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်မ်ိအား အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး လက်ရိှထား 

ပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါေကာင်း အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရှိပါ 
ေကာင်း ပါမစ်မရူင်း၊ အေရာင်းအဝယ်အဆက်ဆက်စာချပ်မရူင်းများြပသ၍ ကတြိပေရာင်းချသ ူဦးလှေအာင် [၁၂/လမန(ိင်ု) 
၁၂၁၉၅၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွကျပ်ကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက သက်ဆိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မ မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွ
ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု  လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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



ဇန်နဝါရီ  ၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၅/ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၁၁၈၅) စတုရန်းေပ ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပက်ကွ၊် နဝရတ(်၁၁)လမ်း၊ အမတ်ှ(၆၅/ခ)ှင့် အမှတ်(၆၈/က)၊ (၂)ခန်း 
တဲွ RC(၅)ထပ်တုိက်၊ တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် (လယ်ယာဘက် ဒုတိယထပ်အခန်း)၊ တုိက်ခန်းဧရိယာ(၁၀၂၆)စတုရန်းေပရိှ တိုက်ခန်းှင့် 
၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံ 
ခန်ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ခင်မာေအး(N/RGN-၀၀၉၈၆၁)[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၂၀၁၃၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ် 
ေသာ ေဒ သဲေုဝ[၁၄/မအန(ိင်ု)၁၆၆၈၆၄]၊ ဦးြမတ်မင်းသ[ူ၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၈၅၄၆၃]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေနအထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
ေဒ သဲုေဝ၊ ဦးြမတ်မင်းသူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ေဒ သဲုေဝ၊ ဦးြမတ်မင်းသူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ေ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)
Ph:09-765602290Ph:09-765602290

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း”
 ဦးစိုးသူရိန်တင(်ဘ) ဦးတင်အုန်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၁၂၂၈]ကိုင်ေဆာင ်

သူှင့် ေဒ ေနြခည်ဝင်း(ဘ) ဦးဝင်း န်  [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၇၇၄၉]တိုသည် 
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်ရိှ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်-(၄/၄၈၅၁) (၁၃-၁၂-
၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကပါ
သည်-

 အထက်ေဖာ်ြပပါ “ZAPP ZAPP” အမှတ်တံဆိပ်အမည်ပါ အဂ  လိပ်စာ 
သားြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ ပံုအမှတ်အသားကုိ စားေသာက်ဆုိင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ 
စားေသာက်ကုန်များ ေရာင်းချြခင်းှင့ ် ြဖန် ြဖးြခင်း၊ ထိုင်းအေထာင်းစုံှင့ ်
ထိင်ုးဟင်းလျာအှစ်များ ထတ်ုလပ်ုြခင်းှင့ ်ြဖန်ြဖးြခင်း၊ စားေသာက်ကန်ုလပ်ုငန်း 

များှင့် ပတ်သက်သည့ ်အြခားေသာ တိုးချဲေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများအြပင ်
ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ 
လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ ဗီိုင်း၊ Letter Head၊ 
Internet၊ Website ၊  Facebook အစရှိသည်တိုအြပင ်ေခတ်ှင့်အညီ ေပ ေပါက် 
လာသည့်နည်းပညာတိုတွင ်အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်အမည်ပါ အမှတ်အသားှင့်  စာလုံး 
ဒဇီိင်ုးပုတံဆံပ်ိပါ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊  အားလုံးကိ ု
ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ ြဖစ်ေစ၊ ပုတံပူုမှံား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားတပုသုံးစဲွြခင်း၊ ြဖန်ြဖး 
ေရာင်းချြခင်း၊ ထတ်ုလပ်ုြခင်းမြပကရန်ှင့ ်အကယ်၍ ထိသုိုြပလပ်ုပါက တည်ဆ ဲ
ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရး ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
   ေဒ မိုနာလီဇာေမာင်ေမာင်ခ      ေဒ ေရ ရည်ေသွး   ေဒ မိုနာလီဇာေမာင်ေမာင်ခ      ေဒ ေရ ရည်ေသွး
  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၆၆၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၇၅)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၆၆၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၇၅)

အမှတ်(၅၅၉)၊ သမာဓိ(၄)လမ်း (၃၉-ဘီ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။အမှတ်(၅၅၉)၊ သမာဓိ(၄)လမ်း (၃၉-ဘီ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၄၇၉၉၆၂၊ ၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၄၇၉၉၆၂၊ ၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
 ေနြပည်ေတာ်၊ ဒက ိဏသီရိမိ၊ ဒက ိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၈/ဒက ိဏသီရိအလယ်ရပ်)၊ စ ာလမ်းရှိ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၁၅၃၉) 
ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၈၀)ေပ x အန ံ(၈၀)ေပ၊ ဧရယိာ(၀.၁၄၆)ဧကရိှ အမ်ိဝိင်ုး 
ခံေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင ်
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိ/ေြမဌာနတွင် ေဒ ခင်ခင်ဦး(ဘ) ဦးေလာက်အယ[်၁၃/
သပန(ိုင်)၁၀၄၃၀၅]အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ 
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးရဲေကျာ်သူ [၈/ပခက(ုိင်)၂၀၉၇၄၃]ထံမှ 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွေဒ ြမသီတာ [၁၂/အလန(ုိင်)၀၃၉၅၈၂]က 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြပသ၍ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေစက့န်ုသည်အထ ိကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမသီတာ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၉၅၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမသီတာ [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၉၅၈၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမင်းစိုး (LL.B)ဦးမင်းစိုး (LL.B)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၂၄၁)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၂၄၁)
ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၀၂၉၁ေအာင်မဂ  လာ(၂)လမ်း၊ ပျ်းမနားမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၀၂၉၁

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းအေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၀၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၀

ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်လှစိုး၌ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေကာင်း။

ေဒ မာမာမင်း  ---------------------- ေလ ာက်ထားသူ။

အမှတ်(၁၇/၂၁)၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တတံား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးေန ေဒ မာမာမင်းက ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့ ်

လှစိုး၏ တစ်အိမ်တည်းအတူေန တူဝရီးြဖစ်သည်ဟူ၍ အခန်း(၅)(ဒုတိယ 

ထပ်)၊ တိုက်(၁၁၄)၊ လမ်း(၅၀)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီးေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးြမင့လှ်စိုးမှာ ကျန်ရစ်ေသာ ပစ ည်းများ 

ထဲမှ ရရန်ရှိေသာ ေက းမီများကိုေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက ်

ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိေုကာင်း ဤုံး၌ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်း 

ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်လှစုိးမှာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသူဟူ 

သမ တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၁၉ ရက် (၁၃၈၃ခှုစ်၊ ြပာသိ ု

လဆုတ်၃ ရက်)တွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်ေလ ာက်သူ 

ေဒ မာမာမင်း၏ ေလ ာက်ထားချက်ကိ ုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့ ်မသင့် 

သည်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။            (ခင်ခင်ေအး)အမိန်ဆင့်စာခလွတ်။            (ခင်ခင်ေအး)

ေငွ-----ရရှိပီး  ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)ေငွ-----ရရှိပီး  ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဘိုးေဒါနကန်ုးေကျးရာအပ်ုစ၊ု 

ကွင်းအမှတ်(၅၁၂ A)၊ ကွင်းအမည်-ေရသိုးေချာင်း ေြမာက်ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 
-၂/၄ခ-၁၊ ဧရိယာ(၃.၂၀)ဧက၊ ေြမစာရင်းပုံစ(ံ၁၀၅)ှင့် လယ်ယာေြမပုံစ(ံ၇)
တို၌ ဦးစိုးဝင်း(ဘ)ဦးထွန်းလ  င်[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၃၃၈၆၅]အမည်ေပါက် 
လယ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ပိင်ုရှင်အြဖစ် အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ု 
ပါေကာင်းှင့် မိမိတစ်ဦးတည်း၏ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင် 
ခွင့ရိှ်ပါေကာင်းဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးစိုးဝင်း(ဘ)ဦးထွန်းလ  င်[၁၂/မဘန(ိင်ု) 
၀၃၃၈၆၅]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အလုိငှာ ေရာင်းဖုိးေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ေရာင်းဝယ်မ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထံသို ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့် 
တုိင်ေအာင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ပုိင်ဆုိင်မ ကိစ ရပ်များကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်စ ာထက်(LL.B.,D.B.L.,D.I.L)ေဒ ခင်စ ာထက်(LL.B.,D.B.L.,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၂/၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၂၂/၂၀၁၆)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၀၄၃၁၅၊ ၀၉-၇၉၅၇၃၅၁၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၀၄၃၁၅၊ ၀၉-၇၉၅၇၃၅၁၂၈

‘‘အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း’’‘‘အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း’’
က န်ေတာ် ဦးေတဇာလင်း [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၃၅၂၁] ှင့ ်က န်မ ေဒ ေအး 

ေအးခုိင် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၈၈၇၂၇] တုိ၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်တုိးတက်လင်း[၁၂/
သဃက(ိုင်)၂၀၄၈၄၄]သည် မိဘ၏သွန်သင်ဆုံးမမ များအား အကိမ်ကိမ ်
လျစ်လျ  ဆန်ကျင်ပီး မိမိသေဘာအေလျာက် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ ၎င်းအား အေမွစား အေမွခံသားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ြပဿနာအ ပ်အရှင်း၊ ကစိ အဝဝကိ ုလက်ခ ံ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

ဦးေတဇာလင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၃၅၂၁]ဦးေတဇာလင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၃၅၂၁]
ေဒ ေအးေအးခိုင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၈၇၂၇]ေဒ ေအးေအးခိုင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၈၇၂၇]

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပ ေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပ ေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

တာေမွမိနယ် တရားုံးေတာ်တာေမွမိနယ ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂
၁။ ေဒ သန်းသန်း  ှင့်  ၁။ ေဒ သန်း

၂။ ဦးမူနာ(ခ) ဦးလွင်မျိးေအာင ်  ၂။ ေဒ ွန်

တရားလိုများ   တရားပိင်များတရားလိုများ   တရားပိင်များ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ အိုးကန်ုးရပ်ကွက်၊ ေဒ ဘွင့လ်မ်း၊ 

ပထမထပ်၊ အမှတ်(၂၂- A) ေန အမှတ်(၁) တရားပိင် ေဒ သန်း (ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 

မသိသူ)ှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အုိးကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄၂ လမ်း၊ အမှတ်(၁)ေန 

အမှတ်(၂) တရားပိင ်ေဒ ွန်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတို သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိများက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင်စာချပ် 

ချပ်ဆိေုပးေစလိမု  ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍  သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 

မဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၌ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာ 

ဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် 

၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ 

ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆုတ် ၃ ရက်)  မွန်းမ 

တည့်မ ီ၁၀ နာရီတွင ်အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလိုများ စွဲဆိုချက် 

ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက် 

တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိ 

ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိများက ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်း 

များှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ု

သင်ှင့်အတ ူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှ ေန

လက်ထဲတွင ် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ  

မတိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (ေမကဆုန်)         (ေမကဆုန်)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

               တာေမွမိနယ်တရားုံး               တာေမွမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၄)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒါက်တာတင်မိုးြဖ(EN-၀၀၀၈၇၆)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အမည်ေပါက် ေဒါက်တာတင်မုိးြဖထံမှ လက်ဆင့်ကမ်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိလက်ဝယ်ထားစ ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ကတိြပသူ 
ဦးထွန်းမင်းလတ(်ခ) ဦးထွန်းကိုကိုလတ[်၈/ရနခ(ိုင်)၀၆၉၈၇၄]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့ ်
မရိှေကာင်းှင့် ဆုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)
ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဇင်ေအးေဒ သဇင်ေအး

LL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.RLL.B, D.B.L, D.I.L, D.I.R
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၃၂)

အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇အမှတ်(၁၅၉၅)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၈၀၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ 

ရတနာသုခလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၅၇)၊  ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)ရှိ 

ဦးကိေုလးအမည်ေပါက်ပါ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ထမှံ “ှစ်ဦးသေဘာတအူဆင့ဆ်င့် 

အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ှင်း 

ုေအာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၁၃၅၅]ကိုင်ေဆာင်သူမှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)

များြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်

လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေရ ရည်ေသွး(LL.B,DBL)(စ်-၄၂၈၇၅)ေဒ ေရ ရည်ေသွး(LL.B,DBL)(စ်-၄၂၈၇၅)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်-၅၂၊ ချမ်းသာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၂၊ ချမ်းသာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉၊ ၀၉-၉၈၂၅၁၃၂၄၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၁၈၃၉၊ ၀၉-၉၈၂၅၁၃၂၄၇

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



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

HNIN YAUNG MYAY CO., LTD.HNIN YAUNG MYAY CO., LTD.
မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချေကာင်းေကညာြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချေကာင်းေကညာြခင်း

က န်ေတာ်တို HNIN YAUNG MYAY CO., LTD. သည် 

ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၁၆၉၄၂၆၂၃)ြဖင့် မှတ်ပုံတင ်

ထားသည့် ကုမ ဏီြဖစ်ပါသည်။ ကုမ ဏီမတည်ေငွရင်းကိ ု

ကျပ်သိန်း ၅၀,၀၀၀,၀၀၀/- မှ သိန်း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- သို 

ေလ ာ့ချမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖုန်း-၀၁-၃၈၃၈၃၅ဖုန်း-၀၁-၃၈၃၈၃၅

HNIN YAUNG MYAY CO., LTD.HNIN YAUNG MYAY CO., LTD.

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ မဟာဝဏ်အထက်လမ်း၊ ကမာကည ်

အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ် (၁၉)၊ (၂)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက်သည် မိရာှင့်အုိးအိမ်ဖံွဖိး 

ေရးဦးစီးဌာန စေုပါင်းအေဆာက်အအုတွံင် ေဒ ဥမ ာကည် အမည်ေပါက်  တရားဝင် 

ပိင်ုထားေသာ ပထမထပ်တိက်ုခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)၊ ဧရယိာ (၁၁၈၀) စတရုန်း 

ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ တုိက်ခန်းှင့် တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 

တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ဥမ ာကည် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၃၆၉၈] 

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစုိးမင်းထုိက်[၉/ပမန(ုိင်)၁၈၄၀၅၅]သည် (၁၅-

၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင ်“တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်သေဘာတူကတိ

စာချပ်”ကို ချပ်ဆိုပီး လက်ေရာက်လက်ခ ံဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစိုးမင်းထိုက်တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက ်၎င်း၏  

တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ် 

လှဒါန်းြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အြခားေသာ 

ကိစ အရပ်ရပ်တိုအား  က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ ဦးစိုးမင်းထိုက်မ ှ သိရှိြခင်းမရှိဘ ဲ

ြပလုပ်ခဲ့ပါက တရားဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

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

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

 အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊  အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂ ၄၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၁၆၂ ၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆-ေဂျ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂/၄-၂၃)၊ ဧရယိာ(၀.၀၆၆)

ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ(်၉၁)၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)

လမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် တပ်ဆင် 

ပါရှိေသာ  ပစ ည်းများှင့်တက ွ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး           

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ 

များြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်သန်းမိင် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၃၆၂၅]၊ ေဒ ဆသုစ်သစ်ိင်ု[၁၂/

ရကန(ုိင်)၀၇၀၅၅၈]၊ ေဒ ခင်ထက်ထက်ုိင်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၅၀၆၇]တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးထင်ေကျာ် ေဒ သက်ေလးချိ ဦးထင်ေကျာ ် ေဒ သက်ေလးချိ

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

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

Super Top Law FirmSuper Top Law Firm

အမှတ်(၁၃၈)၊ ပထမထပ်၊ (၃၂)လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၈)၊ ပထမထပ်၊ (၃၂)လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

(၁) ေဒ ကည်ကည်(ခ) ေဒ တီတီမာ၊ (၂) ေဒ နီလူးဖွရ်၊ (၁) ေဒ ကည်ကည(်ခ) ေဒ တီတီမာ၊ (၂) ေဒ နီလူးဖွရ်၊ 
(၃) ေဒ မိုးစ ာ တိုှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း(၃) ေဒ မိုးစ ာ တိုှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ှင့် ဦးထွန်းေအာင်တုိမှာ ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၆)

ရက်ေနတွင် အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများကို စာချပ်ချပ်ဆို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
ထိသုို အစရှုယ်ယာ လပ်ုကိင်ုရာတွင် ၂၆လမ်း ၈၀x ၈၁လမ်းကားရိှ KL ကားေရာင်း 
ဝယ်ေရး ေဆာက်ရက်ခဲ့သည့်ဆိုင်ခန်း၊  MDY SI - 5803ကား၊  YGN 6P -6966 
ကားတိုသည် အစရှုယ်ယာလပ်ုငန်း ဆက်စပ်ပစ ည်းများြဖစ်ပါသည်။ ဦးထွန်းေအာင် 
မှာ (၉-၇-၂၀၂၁)ရက်က   ကွယ်လွန်သွားပါသည်။  အစုရှယ်ယာပစ ည်းြဖစ်သည့ ် 
အထက်ပါကားများကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွခွင့ ်ြပချက်မပါဘဲ မသိေအာင်(၁) 
ေဒ ကည်ကည် (ခ) ေဒ တတီမီာ၊ (၂) ေဒ နလီူးဖွရ်၊ (၃) ေဒ မိုးစ ာတိုမှ ေရာင်းချခဲ ့
ပါ၍ အစုရှယ်ယာ တန်ဖိုးေငွခွဲေဝေပးရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအိမ်တွင် ညိ  င်းခဲ့
ေသာ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ြခင်းမရှိပါ။

 အဆိပုါ ၂၆လမ်း၊ ၈၀x၈၁ လမ်းကားရိှ ဆိင်ုခန်းကိ ုေရာင်းချရန် ေဆာင်ရက် 
ေနေကာင်းကားသိရပါ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဆ တစ်စံုတစ်ရာမပါဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ 
ဝယ်ယူြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း မြပလုပ်ပါရန်ှင့် ထိုသို 
ေဆာင်ရက်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိေုတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမာမက်ကရင်(ခ)ဦးေအာင်ထက်(ဘ) ဦးအလီ ဦးဝင်းေအး [ LL.B]ဦးမာမက်ကရင်(ခ)ဦးေအာင်ထက်(ဘ) ဦးအလီ ဦးဝင်းေအး [ LL.B]
[၇/မလန(ိုင်)၀၆၁၁၀၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၅၂/၂၀၁၇)[၇/မလန(ိုင်)၀၆၁၁၀၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၅၂/၂၀၁၇)
သီရိမဂ  လာအေနာက်ရပ်ကွက်၊  အကွက်(၁၈) ၊ အမှတ်(၅၉) ၊  သီရိမဂ  လာအေနာက်ရပ်ကွက်၊  အကွက်(၁၈) ၊ အမှတ်(၅၉) ၊  
ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မ ေလးမိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၀၅၄၀၂၆ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၅၉ဖုန်း-၀၉-၂၀၅၄၀၂၆ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၈၉၈၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ြမင်သာစုေပါင်း 

အိမ်ရာ၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄/၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၃/၂)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၃၃/၂)၊ ပထမထပ်(A)၊ 

ြမင်သာ(၃)လမ်း၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ 

တုိက်ခန်းတွင် လက်ရိှေနထုိင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ ေဒ မုိးမုိးကည်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၈၄ 

၄၆၃]၊ အဖ-ဦးေအာင်ြမတ်ေကျာ်မှ ၎င်း၏ ေနအမ်ိတိက်ုခန်းအား ကာလတန်ဖုိးြဖင့် အပီး 

အပိုင်လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွ

ြဖစ်သူမှ သေဘာတူညီသြဖင့် အဆိုပါတိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငွအြဖစ ်(၁-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 

ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း(၇-ရက်အတွင်း)

က ်ုပ်ထံ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံတင်ြပ၍ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် ပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ပါသည်။

ဦးေကာင်းြမတ်ဘုန်းထွဋ်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၈၄၉၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကာင်းြမတ်ဘုန်းထွဋ[်၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၈၄၉၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးခင်ေဇာ် ေဒ ေအးေအးမို ဦးခင်ေဇာ် ေဒ ေအးေအးမို

 B.Sc(Zoology),H.G.P,R.L B.Sc(Physics),H.G.P,R.L,D.A B.Sc(Zoology),H.G.P,R.L B.Sc(Physics),H.G.P,R.L,D.A

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၁၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၆၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၀၁၂)

အမှတ်(ခ/၂၉၄)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(ခ/၂၉၄)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊

 သန်လျင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ သန်လျင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၉-က)၊ ေြမကွက်အမှတ်[၂၀၀(ခ)]၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပ ကျယ်ဝန်းေသာ 
ေြမကွက်အား ေဒ ေဆွေဆွေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၈၅၇၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်
ပါ ေကာင်း၊ (၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၀၃)
တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium ၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium ၊ အခန်း(၃၇) (ပ)ထပ်၊
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၇၈၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေရ တဂိုဘံရုားလမ်း၊ အမှတ်(၁၃)၊ 

(၄)လ ာေန ေဒ စန်းစန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၀၈၆၄]ှင့် ကိုမင်းသီဟေကျာ်[၁၂/

လသန(ိုင်)၀၂၂၈၇၂]ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လ ဲအပ်ချက်အရ ဤေကညာချက်ကိ ု

ေကညာြခင်းြဖစ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒ စန်းစန်းှင့် ကိုမင်းသီဟေကျာ ်     

သားအမိသည-်

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိလမ်းမေပ ရိှ-အမှတ်(၆၂/A)

ဟေုခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ ေတာင်ဘက်ြခမ်း(ရန်ကန်ုဘက်ြခမ်း) 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၆၂၁၂)ရှိေသာ (ေြမညီထပ)်အခန်းကို-

၂၀၁၈ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ (၇)ရက်တွင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားခဲ့ပီး 

ယေနတိုင် မိမိတိုငှားရမ်းထားသည့ ်အိမ်ငှားများ ေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

လက်ရှိထားမ အေပ တွင်လည်းေကာင်း ထိပါးေှာင့်ယှက်သူများကိ ုဥပေဒအရ 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

 ဦးဝင်းေဆွဦး(စ်-၃၈၄၁) ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅) ဦးဝင်းေဆွဦး(စ်-၃၈၄၁) ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်(စ်-၁၀၈၉၅)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၂၆)၊ (ပ)ထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၂၆)၊ (ပ)ထပ်၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၅၇၆၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၅၇၆၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-(၁၅)သမိင်ုး၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၅/ခ)၊ 
(၀.၀၄၄)ဧက ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် 
(၄၉)၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
မရမ်းကုန်း၊ ေဒ ေရ မိင်အမည်ေပါက် ေြမပုိင် 
ေြမ(အိမ်ရာေြမသတ်မှတ်)ေြမအား အမည် 
ေပါက် ေဒ ေရ မိင်ထံမှ တရားုံးအမိန်အရ 
အေမွဆက်ခံြခင်းအရ ပိုင်ဆိုင်လာသ ူဦးဝင်း 
က ယ်ပါ ၃အား တရားပိင်ထား၍ မရမ်းကန်ုး 
မိနယ်တရားုံးတရားမကီးမ အမှတ်-၁၇/ 
၁၉၉၈(၁၂-၇-၂၀၀၂)ြဖင့ ် ဦးသိန်းလွင်မ  ှ
တရားလိုြပလုပ်ကာ ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမ 
ကွက်အားဆုံး ံးခံ၍ တရားလိုအား ေပးအပ် 
ေစလိမု ြဖင့ ်တရားစဲွဆိခုဲရ့ာ တရားလိ ုဦးသန်ိး 
လွင်မှ   အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသည်။ ဇာရီမ  
အမှတ်-၈/၂၀၀၂ (၁၅-၁-၂၀၀၄)ြဖင့် အတည်ြပ 
မိန်ရရိှခ့ဲပီး အမှားြပင်စာချပ်အမှတ်-၅၈၆/ 
၂၀၀၈ (၃-၃-၂၀၀၈)ြဖင့ ် ဦးသိန်းလွင်မ  ှ
အမှားြပင် စာချပ်ချပ်ဆိခုဲပ့ါသည်။ ထိုေနာက် 
ဦးသိန်းလွင်အား တရားပိင်ထား၍ ရန်ကုန် 
အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမ 
အမှတ်-၄၁၅/၂၀၁၆(၅-၆-၂၀၁၇)ြဖင့ ်ဦးသန်း 
ထိုက်မှ    တရားလိုြပလုပ်ကာ   ေြမှင့် 
အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ ်စာချပ်ချပ် 
ေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ တရားလိုမှ
အိုင်ဒီကရီရရှိခဲ့ပါသည်။ တရားမဇာရီမ  
အမှတ်-၅၁/၂၀၁၈ (၂၃-၆-၂၀၂၁)ြဖင့ ်ဒကီရကီိ ု
အတည်ြပမိန်ရရှိခဲ့ပီး ေဒ ဆုဒါလီဝင်းအား 
တရားံုးအရာရှိအြဖစ် ခန်အပ်ခဲ့ပါသည်။ 
တရား ံးကိယ်ုစားတရားုံးမှ တာဝန်ေပးအပ် 
ြခင်းခံရသူ   ဘီလစ်ေဒ ဆုဒါလီဝင်း[၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၆၀၀]မှ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား၊ (၂၈-၆-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ဘီလစ်ခန်  
စာ ေဖာ်ြပပါတရားုံးအမိန်တိုကို တင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ    
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ စေုပါင်းုံးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၈၉)၊ (၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးတင်ြမင့်(ခ) ဦးေကျာ်ေအးအမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် 

လက်ရိှထား စမီခံန် ခဲွလျက်ရိှသ ူေဒ သဂိ   လွင်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၇၈၇၃]ထမှံ က ု်ပ် 

၏မိတ်ေဆွ ေဒ နန်းခင်တင့်[၁၀/သထန(ိုင်)၀၉၁၁၀၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက 

က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်  ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မျိးမမခင်(LL.B)ေဒ မျိးမမခင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၂၄)

အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၄)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၄၃၄၉၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၆၄၃၃၄၈၊ ၀၉-၄၄၃၀၄၃၄၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ကီးပွားေရး(ေတာင်)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ် (၅၃၇/က)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေအာင် 
သေြပ (၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅၃၇/က)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အား
လုံးတိုအား မိ ေြမစာရင်းတွင ်တရားဝင ်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးသိန်းကည ်
[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၀၉၉၉၂]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေြမှင့် အိမ် 
တန်ဖိုးေင၏ွ စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ  ေြမှင့ ်အမ်ိအေရာင်းအဝယ် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရှိပါက ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇) ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  မှတ်ပုတံင်စာချပ်မရူင်းများှင့ ်တကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  ေဒ ြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

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

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ကုန်းေဘာင်(၁၄)လမ်း၊

ခံှင့်တိုက်ေြမေနရာ (၄၀ေပ x ၆၀ေပ) - ေြမပိုပါ ပါသည်။

ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇

၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂

ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ ်ေရဥက ံရပ်ကွက်၊ L ပုံစံေထာင့်ကွက ်
၁၄၂ေပ x ၃၂ေပ 
၈၀ေပ x ၃၂ေပ (စုစုေပါင်း ၂၂၂ေပ x ၃၂ေပ) 

ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇
၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂

ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းရန်ရှိသည်
မွန်ြပည်နယ်၊ သြံဖဇရပ်မိနယ်၊ ေမာ်လမိင် - ကျိက မသွီား ကားလမ်းမေပ 

ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦ (၁.၇၈ ဧက)

 ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇ ဖုန်း ၀၉-၇၆၅၁၃၀၆၈၇

၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂၀၉-၇၆၅၁၉၇၁၇၂

ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ဇန်နဝါရီ  ၆၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
ြပည်မိ၊ ဘုရားကီးတုိးချဲရပ်ကွက်၊ က့ံေကာ်လမ်း၊ အမှတ် ၂၇ တွင် 

ေနထိုင်သူ ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းမှ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်-၄၈  သံဒင်း၊   ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၁၃(က)ဟု ေခ တွင်သည့် 
(၂၀ ေပx ၆၀ ေပ) ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ပါမစ်မရူင်းအမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်  
ဦးေဇာ်ိုင်ဝင်း(အမှတ်စ်-၄၀၅၆၉)ထံမှတစ်ဆင့်  အဆင့်ဆင့်ေရာင်းချခဲ ့
ေသာ ပါမစ်မူရင်းှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ တုိက်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အား ေဒ ဇူလုိင်မုိး[၁၂/အစန(ုိင်)၂၅၁၄၃၁]ထံမှ က ု်ပ် ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း  
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၆၃၉၅၇]မှ   (၄-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင်   စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။  ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ 
ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများသည် အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက က ု်ပ်ှင့ ်ေရာင်းသတူိုသည် အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ု
ဆက်လက်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(ဖုန်း- ၀၉-၄၅၂၃၃၈၁၅၄)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(ဖုန်း- ၀၉-၄၅၂၃၃၈၁၅၄)

ေဒ အုန်းရီ(D/RGN-ဝဝ၄၈၉၅)အား အေကာင်းကားေတာင်းဆိုြခင်းေဒ အုန်းရီ(D/RGN-ဝဝ၄၈၉၅)အား အေကာင်းကားေတာင်းဆိုြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်-၆/၁၁၊ ဟားခါးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၃/က၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ ေပ x 
၆၀ ေပ)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၂၇)ဧက အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ကိ ုလူကီးမင်း ေဒ အန်ုးရ ီ
က တရားဝင် အမည်ေပါက်ေနပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွသည် အဆိုပါေြမကွက်ကို 
လူကီးမင်းထမှံ အေရာင်းအဝယ်သေဘာတစူာချပ်ြဖင့ ်အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယကူာ 
လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှပါသည်။ ယခုအခါ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် အဆုိပါေြမကွက်ကုိ 
တရားဝင် အမည်ေြပာင်းုိင်ရန်အတွက်  မှတ်ပံုတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြပလုပ်ရန် 
လိုအပ်ေနပါသည်။  သိုြဖစ်ရာ   လူကီးမင်းအေနြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၅)ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို  လာေရာက်ချပ်ဆိုေပးပါရန ်
အေကာင်းကား ေတာင်းဆုိအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့် 
အညီ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်
ေကာင်း လူကီးမင်းကိ ုအေကာင်းကားအသေိပးအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းကိ ုဆက်သွယ် 
ရှာေဖွ၍မရသည့်အတွက ်သတင်းစာေကညာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ကည်ကည်ေထွး (LL.B,D.B.L)ေဒ ကည်ကည်ေထွး (LL.B,D.B.L)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၈၅၅၃

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ကိုသူရြပည့်စုံ [၁၂/

အစန(ိုင်)၂၂၂၀၇၇]  သေ  ဘာသား 
လက်မှတ် GSP 104660 ေပျာက်ဆုံး၍ 
ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။

ဖုန်း -09-793726205ဖုန်း -09-793726205

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၁/တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၂၈၄၊ သမိုင်း 

မိသစ ်(၄)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၅ ေပ x အနံ ၅၀ ေပ)ရှိ အိမ်အမှတ်(ခ/၁၅၆)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေဒ ှင်းမိင်အမည ်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အတွင်းမ ှ(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၂ ၁၂  ေပx အနံ ၅၀ ေပ)ရှိသည့် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပိုင်ဆိုင်အကျိး
ခံစားေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံေြပာဆိုသူ ေဒ ကျင်မိင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၈၅၆၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဝါရပါး [၁၂/
သခန(ြပ)၀၀၀၄၂၁]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငမွျားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးြပတ်သည်အထိ တရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စန်းစန်းေအးေဒ စန်းစန်းေအး

LL.B, 101.WIPO(Switzerland)LL.B, 101.WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၆၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၆၂)

အမှတ်(၁၀)၊ ေဘာဂသိဒ ိလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၁၂၀၁၀အမှတ်(၁၀)၊ ေဘာဂသိဒ ိလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၁၂၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် 28 C1၊ ေြမကွက်အမှတ-်၆၃ ေဂျ/၃ 
ေအ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၃၄)၊ 
တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ 
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (၁) ဦးမျိးေအာင်[၁၂/
ပဇတ(ိုင်)၀၁၄၀၉၈]၊ (၂) ေဒ ခင်စန်းေဝ 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၂၆၉၀]၊ (၃) ဦးစိုးေအာင ်
[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၁၉၄၅]၊ (၄) ဦးတိုးဝင်း 
[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၃၁၁၈၈]၊ (၅) ဦးမျိးြမင့ ်[၁၂/
တမန(ုိင်)၀၆၁၀၉၁]၊ (၆) ေဒ ခင်စန်းလင်း 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၃၁၈၄]၊ (၇) ေဒ ချယ်ရီ 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၃၄၂၀]၊ (၈) ဦးေကျာ်ဇင် 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၁၉၆၉]၊ (၉) ေဒ ြမတ် 
ြမတ်သင်း    [၁၂/တမန (ိုင်) ၀၉၆၁၄၈]၊ 
(၁၀) ဦးေအာင်ခိုင ် [၁၂/တမန (ိုင ်) 
၀၉၈၀၆၉]၊ (၁၁) ေဒ ခင်စမ်းရီ [၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၂၄၂၃၁]၊ (၁၂) ဦးသိန်းတန် [၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၂၃၇၉၈]၊ (၁၃) ေဒ ခင်စိန်ရီ [၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၁၃၄၂၅]   အမည်ေပါက် 
ဧရိယာ(၀.၀၅၈)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက ်
အနက်မှ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၅၀)အား 
ဦးမျိးေအာင်+၉ ထမှံ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
အမှတ်-၁၇၇၀/၂၀၁၃ (၈-၅-၂၀၁၃)ြဖင့် 
ဝယ်ယသူ ူေဒ ခင်စမ်းရ၊ီ ဦးသန်ိးတန်၊ ေဒ ခင် 
စိန်ရီတိုအနက်မှ ေဒ ခင်စမ်းရီသည် (၂၆-
၆-၂၀၂၀)ရက်တွင်  ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏ 
အစုအတွက်   ဦးလှေရ  [၁၂/စခန(ိုင်) 
၀၂၄၂၃၀]မှ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင ်
ခင်ပွန်းေတာ်စပ် ေကာင်း၊ ဒဂံုမိနယ်တရားံုး 
ကျမ်းသစ ာေပးသူ အရာရှိေရှေမှာက်တွင ်
ြပလုပ်သည့်   (၂၅-၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် ၁/၃၀၆၅/၂၀၂၁၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊       ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ကျန်ပူးတွဲပိုင်ရှင ်ဦးသိန်းတန်၊ ေဒ ခင်စိန်ရီ 
တိုှင့်အတူ     ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း     ေြမပုံှင့ ်
အမှားြပင်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများ 
ြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၈၀၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၈၀
ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက ်  ေဒ ေဌးေဌးမွန်

(သိမ်ြဖဘဏ်ခွဲ)(၎င်းကိုယ်စား ြမန်မာ့ ှင့်

ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက(်ုံးချပ်)မှ ဦးလှတင့်

Assistant Vice President)

    တရားလို  တရားပိင်    တရားလို  တရားပိင်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစရံပ်ိသာ၊ သာယာဝတလီမ်း၊ 

အမှတ်(၄၃/ဘီ)ရပ်ေန တရားပိင ်ေဒ ေဌးေဌးမွန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ဘဏ်ေချးေငွအတွက ်အေပါင်ဒီကရီ”ရလိုမ  

ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆုတ် ၁၁ ရက်)  မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင်  အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 

၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 

တွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လုိသည့် 

သက်ဆိုင်သည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်း 

မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်ွန်ရှင်) (ခင်ွန်ရှင်)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အမ်ိရာ၊ ကယ်စင် 

မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရိှ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ စီမံကိန်းအဆင့်၊ တုိက်အမှတ် 

(ေအ-၃)၊ အခန်းအမှတ်(၉၀၁)၊ Type (B)၊ Area (၉၀၅) Sqft ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်း 

တွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တိုက်ခန်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခိုင်ဇင်ေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၈၂၁၂] 

တိုထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ေဖာ်ြပပါကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထ ံသို ခိင်ုလုေံသာ 

စာချပ်စာတမ်းများှင့အ်တ ူယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေမာင်ေအး ေဒ စန်းစန်းြမင့်ဦးခင်ေမာင်ေမာင်ေအး ေဒ စန်းစန်းြမင့်

[၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၄၆၅၂] [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၅၅၄၆][၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၄၆၅၂] [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၅၅၄၆]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၉၇ ၀၉- ၄၅၀၀၂၁၂၄၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၃၉၇ ၀၉- ၄၅၀၀၂၁၂၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၀၃/ခ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် - ၂၀၃/ခ၊ ပါရမီလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ဦးခင်ေဆွ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၂၅၄၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက ်
ဦးခင်ေဆွထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၇၃/၈-၁၁-၂၀၂၁)ြဖင့် ရရှိသူ GP ေဒ ေွးေွးအိ 
[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၅၂၇၈၉]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ ၁၁/၂၁၈၄/၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ှင့် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍  အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ(၁၉၉၇)ခုှစ်တွင် အမည်ေပါက် ဦးခင်ေဆွမှ အေရာင်းေြမပုံကူးယူခဲ့ြခင်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမပုံ/ ေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ အထားအသိုမှားပီး ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ 
မှန်ကန်ေကာင်း၊ ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ် ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ (၁၁/၂၁၈၃/၁၉-၁၁-၂၀၂၁)တိုကိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေမာင်ထက်ေနာင်ပုိင်  [၁၂/ဥကမ 

(ိုင်)၂၄၃၅၆၈]  ကိုင်ေဆာင်ေသာ  
BST Certificate No.55979/17 သည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph: 09-970947708Ph: 09-970947708

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁၃)၊ ဦးတင်ထွန်း+ဦးေကျာ်စိုး အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်(၁၃)၊ ဦးတင်ထွန်း+ဦးေကျာ်စိုး အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမ 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ထဲမှ ေြခရင်းြခမ်း (၁၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမေပ (၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ထဲမှ ေြခရင်းြခမ်း (၁၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမေပ တွင် ွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားဆဲ (၂)ထပ်တိုက်ေြမအား ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ေဆာက်လုပ်ထားဆ ဲ(၂)ထပ်တိုက်ေြမအား ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမ၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ယခုလက်ရှိ 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ရင် ု[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၉၂၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
၎င်းေြမကွက်ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများအားလုံးြဖင့ ် က ်ုပ်ထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ-  န်ကားချက်အရ- 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ တင့်တင့်ခိုင်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ တင့်တင့်ခိုင်

(စ်-၁၄၈၅၃)၊ LL.B, DBL, DIL, CBL(စ်-၁၄၈၅၃)၊ LL.B, DBL, DIL, CBL
အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂။အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂။

“အြမန်ငှားမည်”“အြမန်ငှားမည”်
ပခဲူးမိ၏အချက်အချာကျေသာ ဘဏ်များှင့ ်  ပဲွုလံပ်ုငန်းများစွာ 

ရိှေသာ အန်ုးပင်တန်းလမ်းမေပ ရိှ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၃၂x၁၂၈)

ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေပ(၃၀x၈၄) R.C ှစ်ထပ်တိက်ုအား 

အြမန်ငှားမည်။ အကျိးေဆာင်များလည်း ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။

 ေဈး န်း - တစ်လသိန်း(၂၀) (ညိ  င်း)

Ph: 09-5300103, 09-5030645Ph: 09-5300103, 09-5030645

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၀)၊  ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၉၉/ခ)၊  အကျယ်အဝန်း 

(၂၃ ေပ x ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၁)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည် ဦးခင်ေမာင်သန်း(YNG -၀၈၈၇၄၁)အမည်ေပါက်ေသာ 

ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၄၉၉/ခ)၊ ရတနာလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် ဟု 

ေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ၎င်းအမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ေနာက်ဆံုး 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သည့် ေဒ သန်းွဲ [၁၂/လမန(ိုင်) ၁၀၆၆၉၈]မှ မိမိသာလ င် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိပီး အရှပ်အရှင်းကင်းရှင်း 

ေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ညိညိလွင် [၅/ဟမလ(ိုင်)၀၀၀၂၄၁]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

လင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ မဟာမိင်ေကျာင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၆၆၁)လပ်ိစာအမည်ေပါက်သည့ ်ေြမအကျယ်အဝန်း ေရှမျက်ှာစာ 

၂၀ ေပ x အနံ ၅၀ ေပ ေြမေပ ေြမေအာက ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 

ဦးေအးမင်း [၁၀/ဘလန(ုိင်)၀၀၀၀၀၈]ကုိင်ေဆာင်သူ  လက်ရိှပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်၍ 

၎င်းထံမှ ယင်းအိမ် ခံေြမကို ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ နန်းမျိးမျိးေဝ 

[၁၃/ကမန(ိင်ု)၀၅၅၂၄၀]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ေရာင်းချသ ူဦးေအးမင်းထံသုိ စရန်ေင ွ

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား ဤေကာ်ြငာ 

သည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံခိင်ုလုေံသာ သက်ေသ အေထာက်အထား 

စာချပ်မရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ရန် 

ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်းမျိးမျိးေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ နန်းမျိးမျိးေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ခင်ေမာင်ဆန်း(LL.B)ခင်ေမာင်ဆန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၆၃)

အမှတ်(၆၄)၊ သီရိ- သေြပညိလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၆၄)၊ သီရိ- သေြပညိလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၆၆၉၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၆၆၉၇

{}



ဇန်နဝါရီ   ၆ ၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၇၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၅/၂)၊ သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈၊ ဦးစိုးြမင့်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၅/၂)၊ သဇင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၉၈၊ ဦးစိုးြမင့်၊ 

ေဒ တင်ေမစန်းအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ေဒ တင်ေမစန်းအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ 

အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ကီးအနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်း အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှေခါင်းရင်းြခမ်း 

အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်အစိတ်အပိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်အစိတ်အပိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှအမ်ိေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးစိုးြမင့ ်

၏ဇနီးြဖစ်သ ူပိင်ုရှင်ေဒ ခင်ြမင့ရ်[ီ၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၀၁၄၄၈]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးတင်ေအာင် [၈/မလန(ုိင်)၀၂၄၅၂၈]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အိမ်ေြမပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ   မည်သူမဆို   ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း  အိမ်ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်  

ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

 ဦးတင်ေအာင် ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L) ဦးတင်ေအာင် ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B, D.B.L)

 [၈/မလန(ိုင်)၀၂၄၅၂၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) [၈/မလန(ိုင်)၀၂၄၅၂၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)

 ေညာင်ပင်တဲရာ၊ အထက်မင်းလှ အမှတ် ၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ပင်တဲရာ၊ အထက်မင်းလ ှ အမှတ် ၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ေရ ြပည်သာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၂)၊ ေရကာတာပတ်လမ်း၊ ဦးပုိင် 

အမှတ်(၉၄/၂)၊ ေြမဧရိယာ စတုရန်းေပ(အလျား ၂၁၇ ေပx အနံ ၄၉၊ ၇၂၊ ၆၃ ေပ)ရှိေြမကွက်ကို ေြမလုပ်ကိုင်သူအမည် ဦးစိုးြမင့ ်

အမည်ေပါက် ေြမခွန်ေြပစာကိင်ုေဆာင်သထူမှံ အဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသည်ဟ ုအဆိရိှုပီး လက်ရိှ လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူ

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်အဆိုြပသူ ဦးေကျာ်လွင[်၇/ကဝန(ိုင်)၀၅၁၉၅၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံတွင် ခုိင်လံုေသာစာမှတ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်အတူ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန် 

ဆံုးသည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်သူမရိှပါက ယခုအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငွန်ဒီဆန်းေဒ ငွန်ဒီဆန်း

LL.B, D.B.LLL.B, D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၄၇)

အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၃-E၊ ၃၅ လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၃-E၊ ၃၅ လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-43200093ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-43200093

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၉၂၀၂၁-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၉
 ဦးထွန်းိုင်ဦး တရားလို

 ှင့် 

 ဦးဝင်းကည ် တရားပိင်

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  (၃၁)

ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ အမှတ်(၉၉)ေန ဦးဝင်းကည(်ယခုေနရပ်လိပ်စာ 

မသိသူ)သိေစရမည်။

 သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ် 

အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုမှတ်ပုတံင် စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ” 

ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ်) 

၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိ ု

ုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

(၁၄)ရက် (၁၃၈၃ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၃ရက်)ေနမွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)

နာရတွီင် အထက်အမည်ပါ တရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင်ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက ်

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ 

တင်ြပအမှီြပလိုသည့်  စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို   သင်ှင့်အတူ 

ယူေဆာင်လာရမည်။   သိုမဟုတ်    သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်

ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 

ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။

 ၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)(ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)

 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာအေရှ (၁၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၆)ဟု “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာအေရှ (၁၇)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၈၂၆)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) အနက်မှ ေြမအကျယ် (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) ေြမှင့် ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) အနက်မှ ေြမအကျယ ်(အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ (၁)ထပ်အိမ်အား အပိုင်ဝယ်ယူြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”ယင်းေြမေပ ရှိ (၁)ထပ်အိမ်အား အပိုင်ဝယ်ယူြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ေဖာ်ြပပါအမ်ိှင့ေ်ြမေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေြမအမည်ေပါက်သ ူေဒ စန်းစန်းစိုး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၃၂ 

၀၃၈]ထမှံ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုသ ူေဒ ယယုဆုန်း [၁၁/တကန(ိင်ု)၀၀၃၆၁၇]က  တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
စွာြဖင့် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ြမြမင့မ်ိရ်ု [၁၂/ကတန(ိင်ု)၀၀၄၂၀၁]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် (၂-၁-၂၀၂၂) ရက်တွင် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများေရာင်းမည် (ေနရာေကာင်း)ကွန်ဒို(သစ်)/တိုက်ခန်းများေရာင်းမည ်(ေနရာေကာင်း)
၁။ စမ်းေချာင်း၊ မဂ  လာလမ်း၊ (1250)Sqft၊ 6.F၊ က န်းပါေကး MBR(1),BR(1) 

ြပင်ဆင်ပီး၊ လူေနခွင့်ကျပီး၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အသစ် ။  (၁၄၃၀)သိန်း

၂။ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ေအာင်လမ်း၊ (1380) sqft၊ 4.F က န်းပါေကး၊ MBR(1),BR(1) 

A/C(2)၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ ေပကျယ်တိုက်ခန်းသန်။  (၉၅၀)သိန်း

၃။ စမ်းေချာင်း၊ ပန်း ခံလမ်း၊ ေပ (15x45) 2.F၊  က န်းပါေကး အိပ်ခန်း(1) ,A/C(1) 

သံပန်းဆန်းရှိတ်ြပည့်၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေန တိုက်ခန်းသန်။  (၆၃၀)သိန်း

၄။ စမ်းေချာင်း၊ သီရိလမ်း၊ ေပ (121
2

x50) 4.F၊ ပါေကး၊ ေက ြပား၊ အိပ်ခန်း (1)၊ 

သံပန်းဆန်းရှိတ်ြပည့်၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အသင့်ေနတိုက်ခန်းသန်။ (၄၃၀)သိန်း

(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127(ဆက်သွယ်ရန်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 54.ဟသ  ာတလမ်းေန ဦးေကျာ်သန်ိး-

ေဒ ေအးုတို၏သမီးြဖစ်သူ မမိုးမိုးသိန်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၃၈၂၇]သည် 

မဘိစကားကိနုားေထာင်ြခင်းမရိှဘ ဲဂဏ်ုသကိ ာညိးွမ်းေအာင် အကမ်ိကမ်ိ 

ြပလုပ်ေသာေကာင့် သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။၎င်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ေဒ ေအးု[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၂၁၉၉]ေဒ ေအးု[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၂၁၉၉]

သက်ဆိုင်သူှင့်အများသိေစရန်သက်ဆိုင်သူှင့်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ေြခရာ၊ ကွင်းအမှတ် 

(၄၄၇-ဘီ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃/၉)ရှိ ဓနိစိုက်ပျိးထားေသာေြမ(၃၂.၉၇)ဧကသည် 

ဦးစိုးေကျာ်ိင်ု[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၆၄၇၅၉]တစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမြဖစ်ပါသည်။

ဦးစိုးေကျာ်ိင်ုမှာ လွန်ခဲေ့သာ(၃၁-၃-၂၀၁၆)ရက်တွင် ေဒ ပ[ု၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု) 

၀၆၂၂၆၄] အမှတ်(၇၉၆)၊ ေညာင်ဦးလမ်းသွယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုဆံပ်ိကမ်းမိနယ် 

ေနထုိင်သူထံမှ ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲသည်မှာ 

ယေနတိုင် ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဓနိစိုက်ပျိးေြမ (၃၂.၉၇)

ဧကအား သက်ဆိင်ုရာအစိုးရုံးဌာနအသီးသီးတွင် ပိင်ုဆိင်ုမ အတွက် အမည်ေပါက် 

ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်သြဖင့် ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သက်ဆိင်ုသ ူ

ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းိုင်ဦးဝင်းိုင်

B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.L.D,D.L(WIPO)(Switzerland)B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.L.D,D.L(WIPO)(Switzerland)

C.B.D.S,P.G.D.L Senior Consultant Law AdviserC.B.D.S,P.G.D.L Senior Consultant Law Adviser

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၉)

ုံး-အမှတ်(၁၄၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၅)လမ်းှင့်အေနာ်ရထာလမ်း၊ ၂/ရပ်ကွက်၊ ုံး-အမှတ်(၁၄၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၅)လမ်းှင့်အေနာ်ရထာလမ်း၊ ၂/ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အိမ်-အမှတ်(၃၂)၊ သိဂ   (၁)လမ်းေြမာက်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အိမ်-အမှတ်(၃၂)၊ သိဂ   (၁)လမ်းေြမာက်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၈၅၇၊ ၀၉-၇၉၈၂၀၂၃၄၄၊ ၀၉-၄၄၇၄၁၁၁၁၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၄၈၅၇၊ ၀၉-၇၉၈၂၀၂၃၄၄၊ ၀၉-၄၄၇၄၁၁၁၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၂၀/သမိုင်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁/
က-၁-A-၅၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊ ေြမ 
ကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉)၊ မင်းဓမ လမ်း၊ 
(၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (ေဒ သ ီ
တာလွင်)[၁၂/မရက(ိုင ်)၀၂၉၀၇၃]
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်)ေြမအား  အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ 
ေဒ သီတာလွင်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၉၀၇၃]
ကိယ်ုတိင်ုမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)
မူရင်း၊ ၂၀၁၇-ခုှစ်၊ ဘဏ်ေချးေြမပုံေြမ 
ရာဇဝင်မူရင်းမှာ မည်သည့်ေနရာတွင်မှ 
အသုံးြပခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း၊ ၎င်းေြမပုံမှာ 
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက  ်
အေရးမကီးေတာ့ေကာင်း   မှတ်ယူ၍ 
စနစ်တကျမသိမ်းဆည်းခ့ဲသြဖင့် ယခုရှာေဖွ 
မေတွရှိပါေကာင်း၊    ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်)မရူင်းမှာ မမိလိက်ဝယ်တွင်ရိှ 
ေကာင်း၊ ၂၀၁၇-ခုှစ်၊ ဘဏ်ေချးရန် 
မှတ်ချက်ပါ ေြမပုေံြမရာဇဝင်အား ဌာနသို
ြပန်လည်အပ်ံှုိင်ြခင်းမရိှသည်မှာလည်း 
မှန်ကန်ပါေကာင်း၊   ယခုအသစ်ထုတ် 
ေပးမည့ ်ဘဏ်ေချးရန် မှတ်ချက်ပါရိှေသာ 
ေြမပုံေြမရာဇဝင်အတွက ်တစ်စုံတစ်ဦးမှ 
ကန်ကွက်လာလ င်လည်း တာဝန်ယူေြဖ
ရှင်းုိင်ပါေကာင်းှင့် ဌာန၏ အဆံုးြဖတ် 
ကိုသာခံယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဒ သီတာ 
လွင်ကိုယ်တိုင်မှ (၄-၃-၂၀၂၁)ရက်စွဲြဖင့ ်
ကျနိ်ဆိုထားသည့် ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုကို 
တင်ြပ၍ ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုကံူးေလ ာက် 
ထားလာရာ    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈
ဦးေဇာ်ဦး --------------------        တရားလို တရားလို
              ှင့်
ဦးလှဝင်း --------------------   တရားပိင်တရားပိင်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)

ရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ်(၄၄၈)ေန ဦးလှဝင်း(ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ
သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ ်
အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုမှတ်ပုတံင် စာချပ်ချပ်ဆိေုပးေစလိမု ” 
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ်) 
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိ ု
ုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
(၁၄)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း ၁၃ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀)နာရီ 
တွင် အထက်အမည်ပါ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက ်
ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ် ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထေုချ 
တင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို  သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ်  သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၃၀)ရက်တွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

       (ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)       (ေမေသာ်ေသာ်ဝင်း)
                 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)                 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
 က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေနလင်းေအာင်၊ အမှတ်(၇၈)၊ (၇)လမ်း၊ 

(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း သိေစအပ်ပါသည်-

 ဦးေအာင်ေသာင်း လက်ရိှပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှေသာ ရန်ကုန် 
မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁)၊ 
(၈)ရပ်ကွက် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာေသာ အေထာက်အထား 
များှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်ဝင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၃၀)ဦးေအာင်ဝင်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၃၀)

အမှတ်-၂၂၄(က)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေကျာင်းကုန်း(၂၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၂၄(က)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေကျာင်းကုန်း(၂၆)ရပ်ကွက်၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
‘‘ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်း ‘‘ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်း 

(၅၀)၊ အမှတ်(၁၂၅)(ေြမညထီပ်) (တိက်ုကိမုျက်ှာမေူသာ်ဝဘဲက်) (၅၀)၊ အမှတ်(၁၂၅)(ေြမညထီပ်) (တိက်ုကိမုျက်ှာမေူသာ်ဝဘဲက်) 

(၁၂ေပခဲွx၆၀)ရိှအခန်း”(၁၂ေပခဲွx၆၀)ရိှအခန်း”အား ဦးခင်လ  င်ပါ(၈)ဦးထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

က အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်  တိက်ုခန်းတန်ဖိုး 

ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

ရန်ရိှပါက (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်   လာေရာက်တင်ြပ          

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်စန်းြမင့် B.A(Law),LL.Bေဒ ခင်စန်းြမင့ ်B.A(Law),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၀၆၉)

တိုက်(၁)၊ အခန်း(၈)၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၈)၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၁-၅၂၇၃၁၄၊ ၀၉-၄၃၀၈၄၃၂၃ဖုန်း-၀၁-၅၂၇၃၁၄၊ ၀၉-၄၃၀၈၄၃၂၃

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊

 ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၉)၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၁၉)၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ

 ဦးေကျာ်ေကျာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ ဦးေကျာ်ေကျာ ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ

 အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရိှ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက် 

လုပ်ထားေသာ ေရမီးစံုပါ ေဆာက်လုပ်ဆဲ(၃)ထပ်တုိကလူ်ေနအိမ်တုိအား  ဂရန် 
အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်ဦးေကျာ်ေကျာ်ထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်  အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူပိုင်ရှင်ဦးေမာင်ေမာင်သန်း[၁/မမန(ိုင်) 
၀၈၆၄၅၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ခင်စီစီမိုး [၁၂/
မဂတ(ိုင်)၀၇၀၁၂၉]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာ 
ေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ 
မည်သူမဆို ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်စီစီမိုး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၁၂၉]          ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)ေဒ ခင်စီစီမိုး[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၁၂၉]          ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B.,D.B.L)
အမှတ်(၁၂၈၂)၊ သရဖလီမ်း၊                                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)အမှတ်(၁၂၈၂)၊ သရဖလီမ်း၊                                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
(၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။             အမှတ်(၁၉၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။             အမှတ်(၁၉၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 
    (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။     (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 
    ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉    ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အဿက(၂၂)

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၁)၊ ၂ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ဒုတိယထပ်(၃လ ာ)၊ 
အခန်းအမှတ်-ေအ(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၇x၅၄)ရိှတိက်ုခန်း 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးစိုးဝင်း[၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၇၂၇၈၅]ထံမှ က ်ုပ်တိုက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်သည်။ 
အဆိုပါတိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်စပ်လျ်း၍  ဥပေဒေကာင်းအရ ဆိုင်ေရး   
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သအူြဖစ် ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက သက်ဆိင်ုသည့် 
အေထာက်အထားမူရင်းြပည့်စံုစွာြဖင့် (၂၇-၁-၂၀၂၂)ရက်မတုိင်မီ က ်ုပ်တို 
ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။          ေဒ ေအးသူဇာလ  င်၊ ဦးသန်ေဇာ်လ  င်ေဒ ေအးသူဇာလ  င်၊ ဦးသန်ေဇာ်လ  င်

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၂၉၄၄၈၁၊ ၀၉-၅၀၄၆၅၉၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၂၉၄၄၈၁၊ ၀၉-၅၀၄၆၅၉၇

အဝါကတ်အဝါကတ်
ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

က န်မ မဇူလိုင်ေအာင်[၁၂/အစန 
(ိုင်)၁၈၄၁၀၄]၏ Customs BrokerCustoms Broker 
အဝါကတ်(558701)(558701)မှာ ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့် ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။      Ph:09-253583030 Ph:09-253583030

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၂၂၉/ခ၊ ၂၃၀/က)၊ အခန်းအမှတ် (ပ မထပ်) (ယာဘက်ြခမ်း)၆လ ာ(ဘီ)
ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ် (၁၈x၅၅)ေပရိှ တိက်ုခန်းအပါအဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ပီး   
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးတင်သန်း [၁၂/
ဥကမ(ုိင်)၀၇၉၅၄၂၊  N/OKA-016105] ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက  ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက် 
အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား (မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B,D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B,D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၅၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ တေကာင်း(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၆/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၉ေပ/၂၈ေပx၆၅ေပ/၆၇ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀) စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ  မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ရီ (CA-
၀၆၇၀၈၂)အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ကုိယ်တုိင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ 
အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈စီ-၁)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၇၂)ဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာ(၀.၀၂၆ဧက)ရှိ ေဒ ကျင်ြမ[၁၄/ဘကလ(ိုင်) 
၀၈၉၉၄၉] အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် 
(၄၁)၊ ကံခင်းလမ်း၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ 
ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင ်
အေမဆွက်ခပံိင်ုခွင့ရိှ်ပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဝဇင်ဦး 
[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၈၅၁၄၄]ှင့် ေဒ ြဖစင်ေမာင ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၉၈၃၉]ထံမ ှက ု်ပ် 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှ(၁၄)ရက် 
အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းြဖင့်   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B, D.M.L, D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B, D.M.L, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆) 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂-ခ/ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၉/ဒ)၊ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၂-ခ/ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉/ဒ)၊

 ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၂)ဧကရှိ ဦးရဲေအာင်(ခ) သုခရဲေအာင် အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၂)ဧကရှိ ဦးရဲေအာင်(ခ) သုခရဲေအာင် အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား

 ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ အမှတ်-၃၁ဟု ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း၊ အမှတ်-၃၁ဟု

 ေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦများှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်  ေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦများှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၊ အေဆာက်အဦများှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်
အဆိပုါေြမကွက်၏ အမည်ေပါက်သ ူဦးရေဲအာင်(ခ) သခုရေဲအာင်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၂၃၃၇]က ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်၎င်းထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိခဲ့ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးြပတ်သည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
 ဦးစိုးပိုင်                                           ေဒ တင်တင်ညိ ဦးစိုးပိုင ်                                          ေဒ တင်တင်ညိ
 LL.B, D.B.L, D.M.L                          LL.B, D.B.L, D.I.L    LL.B, D.B.L, D.M.L                          LL.B, D.B.L, D.I.L   
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၈၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၈၉) 
အမှတ်-၁၀/၁၂(ပထမထပ်)၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၄(E)၊ ၃၅-လမ်းတို(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်-၁၀/၁၂(ပထမထပ်)၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၄(E)၊ ၃၅-လမ်းတို(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၈၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၁၄၄       )၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၁၄၄     )၊ ဥက ာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ 
ဦးခင်ေမာင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၀၇၂၅၈]
(AA-၀၁၈၇၈၃)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးခင် 
ေမာင်ကိုယ်တိုင်မှ ဂရန်၊ ိုင်/ကတ် 
ဝန်ေဆာင်ခတိုတင်ြပ၍ ေြမတိုင်း 
ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမရာဇဝင်မှတ် 
ချက်ပါ (၂၀၁၁)ခုှစ်တွင် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးယူခ့ဲေသာ် 
လည်း ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ 
အထားအသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံး 
သွားခဲ့ေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး
ကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ်-၁၂/၉၂၇ (၁၆-
၁၂-၂၀၂၁)ကိ ုတင်ြပလာသြဖင့် ဦးခင် 
ေမာင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၇၂၅၈](AA 
-၀၁၈၇၈၃)ေြမတိုင်းေလ ာက်ထား 
လာမ အေပ  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ ်
ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်  
ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

၁
၂
၁
၂

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  စ ာဝရဘဒ  စ ာဝရ
သိက ာေတာ်(၄၁)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၆၅)ှစ်သိက ာေတာ်(၄၁)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ပုလဲမိသစ်၊ eာဏရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ မဂ  လာသီရိမဟာ 

သတိပ  ာန်ေကျာင်းတုိက်ကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ်ကီး ဘဒ  စ ာဝရ အရှင်သူြမတ် 

သည် ၄-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ဝိတိုရိယအထူးကုေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မသွူားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇုပ်ုကလာပ်ေတာ်အား 

၁၀-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ညေန ၃ နာရတွီင် အ ိမအဂ ိဈာပန သာဓကုဠိနပဇူာကိ ုေရေဝးသသုာန်၌ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ဆရာေတာ်ကီး၏တပည့် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမအေပါင်းတိုကို အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [မဂ  လာသရီမိဟာသတပိ  ာန်(ရခိင်ုေကျာင်းတိက်ု)မှ ကားများ မွန်းလဲွ 

၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်]။                  အ ိမအဂ ိဈာပနသာဓုကိဠနပူဇာကျင်းပေရးေကာ်မတီ

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

ဦးသိန်းြမင့်ဦးသိန်းြမင့်
အလုပ်ုံခွဲမှး၊ BPI ေဆးဝါးစက်ုံအလုပ်ုံခွဲမှး၊ BPI ေဆးဝါးစက်ုံ

အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ ေမာ့ကနင်ေကျးရာေန (ဦးရ-ေဒ တု)တို၏ 

သားလတ်၊ ေဒ ေအးဇင်၏ချစ်ခင်ပွန်း၊ ဦးခင်ေမာင်တင့်-ေဒ သီတာဦး၊ ဦးေအာင် 
ေဆွ-ေဒ ေမာ်ေမာ်သိန်း၊   ဦးမျိးမင်း-ေဒ ယုယုဝါ၊    ဦးရဲလင်းေအာင်၊  ဦးရဲြမင့-်
ေဒ သီတာမွန်တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်တို၏အဘိုးသည ်
၄-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ညေန ၃:၂၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ပန်းလ  င် 
ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၆-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ 
၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးချပ် တင့်ေဆွဗိုလ်မှးချပ် တင့်ေဆွ
ဝန်ကီး(ငိမ်း)ဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း) ဗိုလ်မှးချပ် 

တင့်ေဆွသည် ၅-၁-၂၀၂၂(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ဘဝ 
တစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ ချာလီသန်းှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ ချာလီသန်းှင့်
 ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းများ
 စက်မ ဝန်ကီးဌာန စက်မ ဝန်ကီးဌာန

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

ေဒ ခင်ခင်ဝင်းေဒ ခင်ခင်ဝင်း
(မိမေကျာင်းသူေဟာင်း)(မိမေကျာင်းသူေဟာင်း)

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ပိေတာက်ပင်လမ်းေန (ဦးသွယ်-ေဒ သန်းတင်)တို၏ 

သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ(၃)လမ်း၊ မိသစ(်က+ခ)၊ အမှတ်(၉၃)
ေန  [ဦးသိန်းခိုင် (အမ ေဆာင် ဒုတိယဥက   -၂ Shwe Bank)]၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 
ဦးညီညီေအာင်-ေဒ ခင်နီလာခိုင်(UAB Bank)၊ ဗိုလ်မှးစိုးဝင်းခိုင်-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ 
ဦးေမာင်ေမာင်ရဲဝင်းခိုင်(Shwe Bank)-ေဒ ွယ်နီချိတို၏မိခင်၊ မခိုင်ခိုင်ဟိန်း၊ မေကခိုင်ဦး၊ 
မစ ီဝင်းခိုင်၊ ေမာင်ေမာင်ေကျာ်ဝဏ ခိုင်၊ ေမာင်ေမာင်ေအာင်ေတဇခိုင်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏
ဘွားဘွားကီးသည် ၄-၁-၂၀၂၂(အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၆-၁-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ကန် ဒါယကာကီး

ဦးေအာင်သန်းဦးေအာင်သန်း
အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်ေန  (ဦးသာလယ်-ေဒ မေအး)တို၏သား၊  ကျိက်မေရာမိနယ်ေန 
(ဦးဖာကျမိ-်ေဒ သန်းစိန်)တို၏ သားသမက်၊  ရန်ကုန်မိ၊  တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုလွံင်လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂)၊ အခန်း(၀၀၁)ေန ေဒ ခင်မိင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်သန်း 
(စ.စ.စ-ငိမ်း)-ေဒ ေအးေအးွယ်၊  ဦးကိုကိုေအာင်(MPE)-ေဒ ခင်ေထွးြမင့်၊  ဦးထွန်းစိုးေအာင်-
ေဒ မျိးမျိးခိုင်တို၏ဖခင်ကီး၊ ေမာင်ထက်မင်းေအာင်၊ ေမာင်ေအးမင်းပိုင်၊ ေမာင်ဟိန်းဝဏ ေအာင်၊ 
ေမာင်ေကျာ်ဇင်သန် ၊ ေမာင်ဥက ာမိုး၊ ေမာင်ဟိန်းထက်ေဇာ်တို၏အဘိုး ဦးေအာင်သန်းသည ်၃-၁-
၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) ညေန ၆:၀၅ နာရတွီင် ေအာင်ရတနာအထူးကေုဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၄-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၁-
၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၆ နာရမှီ ၁၀ နာရထီ ိဘရုားအမှးြပေသာ သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်တိုအား 

ဆွမ်း၊ သက  န်းအစရိှေသာ ဒါတဗ ဝတ အစစုတုိုကိ ုဆပ်ကပ်လှဒါန်း အမ ေပးေဝမည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်
အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်တရားနာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

စာေရးဆရာတင့်ေဆွ(ဖျာပုံ) အမျိးသားစာေပဆုရှင်(၂၀၁၀)စာေရးဆရာတင့်ေဆ(ွဖျာပုံ) အမျိးသားစာေပဆုရှင(်၂၀၁၀)

လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင်(ဒုတိယဆင့်) ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်(ပထမဆင့်)လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင(်ဒုတိယဆင့်) ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည(်ပထမဆင့်)

ဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန

ဂျပန်ေခတ်ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စ်(၂)ဂျပန်ေခတ်ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စ်(၂)

ဂျပန်ဘုရင့်စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၅၈)ဂျပန်ဘုရင့်စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၅၈)

(MAJA)နာယက၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံ(နာယက)(MAJA)နာယက၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံ(နာယက)

ဖျာပုံမိနယ်အသင်း(နာယက)/ မိတ ီလာဘိုးဘွားရိပ်သာ(နာယက)ဖျာပုံမိနယ်အသင်း(နာယက)/ မိတ ီလာဘိုးဘွားရိပ်သာ(နာယက)

(ကည်း-၅၃၆၇)(ကည်း-၅၃၆၇)

ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း) တပ်မ(၇၇)ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆ(ွငိမ်း) တပ်မ(၇၇)
အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်

ဖျာပုံမိေန (ဦးဘေသာင-်ေဒ သင်)တို၏သား၊ (ဦးထွန်းရင-်ေဒ ြမသစ်)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒ ခင်စန်း)၏ 

ခင်ပွန်း၊ (ဦးေအာင်ြမင့်-ေဒ သန်းကည်)တို၏ ေမာင်၊ (ဦးဟန်သိန်း-ေဒ ြမင့်သိန်း)၊ (ဦးေဌးြမင့်-ေဒ စန်းရီ)၊ 

ဦးြမေအာင-်ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်၊ ဦးေကျာ်ြမင့်ထွန်း-ေဒ ခင်စိုးြမင့်တို၏ ဦးေလး၊ ေြမး ၁၂ ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်၊ 

တီှစ်ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင ်အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆးုံ 

ခုတင်(၅၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ် 

ေဆးုံကီး ခုတင်(၁၀၀၀)၊ မဂ  လာဒုံ၊ ငိမ်းေအးဇရပ်၌ သရဏဂုံတင်၍ မဂ  လာဒုံစစ်သခ   ျိင်း၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဦးစိုးမိုးေဇာ်(ကိုပါ)ဦးစိုးမိုးေဇာ(်ကိုပါ)
(အဆိုေတာ် စိုးေဇာ်)(အဆိုေတာ် စိုးေဇာ်)

တံတားဦးမိတံတားဦးမိ

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန [ဦးစိုးေရ  (ုပ်ရှင)်]-ေဒ ခင်ရီ(အ.ထ.က-၁၊ လမ်းမေတာ်၊ 

ငိမ်း)တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ေဒ ခင်ေမာ်စိုး (Htoo Mar & POP POP 

Co., Ltd)၏ေမာင်၊ တံတားဦးမိ၊ သာေဂါင်ရပ်ေန (ဦးချစ်တင်-ေဒ တင်ရီ)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့် (ေဇာ်-ေမာ်မိတ )၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ေအာင်ေဇာ်ေမာ်၊ မအမိ့ေ်ဇာ်ေမာ် ၊ မစမိ့ေ်ဇာ်ေမာ် (Air KBZ၊ မ ေလးအြပည် 

ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေမာင်ေကျာ်ခိင်ုခန်၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဦးေလး ဦးစိုးမိုးေဇာ်(ကိပုါ)သည် ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ 

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်တွင် တံတားဦးမိသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ အဘက် 

ဘက်မှ ကူညီေပးကပါေသာ ေစတနာရှင်နာေရးကူညီမ အသင်း၊ တံတားဦးမိ 

ရပ်မိရပ်ဖများ၊ မိသူမိသားများ၊ ေဆွမျိးများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ Air KBZ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ ဝန်ထမ်းများအား မိသားစုမှ လ  က်လဲှစွာေကျးဇူး

တင်ရှိပါေကာင်း။                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း)ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း)
အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အေနာက် 

ေမခလမ်းသွယ်(၂)၊ အမ်ိအမှတ်(၄)ေန ေဒ ခင်စန်း(ကွယ်လွန်)၏ 

ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ကည်း-၅၃၆၇ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ(ငိမ်း)၊ 

အမှတ်(၁)စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီး(ငိမ်း)သည် ၅-၁-၂၀၂၂ 

ရက် နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ 

ပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်ဇနီး ေဒ ကကလှဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်ဇနီး ေဒ ကကလှ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(မုဒုံ)ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(မုဒုံ)
သားဖွား၊ မီးယပ်ဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)သားဖွား၊ မီးယပ်ဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)

အသက်(၉၆)ှစ်အသက်(၉၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂/က)ေန[ပါေမာက  

ေဒါက်တာေအာင်သန်းဘတူ ( န်ကားေရးမှးချပ်-ငိမ်း၊  ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန)၏ဇနီး 

ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွးသည ်  ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်  ညေန ၆:၁၆ နာရီတွင်  Grand  Hantha ေဆးုံ၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ   အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန တပည့်များေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန တပည့်များ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးချပ် တင့်ေဆွ(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးချပ် တင့်ေဆွ(ငိမ်း)
အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်

ကိုကို-ိုစီတိုမိသားစုကို ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်မှာ 
ခဲွခွာသွားတ့ဲအတွက် ယူကျံးမရ ေကကဲွဝမ်းနည်း 
ရပါတယ်။

ေမာင်ေစာထွန်း (သံအမတ်ကီး-ငိမ်း)-ေမာင်ေစာထွန်း (သံအမတ်ကီး-ငိမ်း)-
ခင်ေဝလှ(ိုစီ)ခင်ေဝလှ(ိုစီ)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၄B)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၃၅၇)၊  ဧရိယာ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၅၇)၊ (၈)

လမ်း၊ ပသုမ်ိွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင် 

ွန် မိနယ်၊ ဦးေအာင်သင်း (KWA-

၀၀၆၄၁၆) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်သင်း 

(ခင်ပွန်း)  ကွယ်လွန်သြဖင့်  ေဒ စန်း 

စန်းြမင့် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၃၁၆၈]မှ 

တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးေတာ် 

စပ်ေကာင်း၊ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင ်

ဆိုင်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 

ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်း၊ 

ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း 

တိုတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်

ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  တရားဝင်ခိုင်လုံ 

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက် 

အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ချင်းတွင်းအေနာက် 

ရပ်၊  ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ  ေြမဧရိယာ 

(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေဒ သင်းသင်းေအာင ်

[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၁၀၀၁၇]၊ အဖအမည် 

ဦးတင့်ေအာင် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)

ေြမငှားစာချပ်  ေြမကွက်အမှတ် (ပ-

၂၃၂၄၂) ကိ ုေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်း 

မှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်

လ ဲစာအမှတ်-၁၂၈၇/၂၀၁၆ (၃၁-၁၀-

၂၀၁၆)ြဖင့် ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ 

ေဒ ေမ းေမ းသင်း[၅/မရန(ုိင်)၀၇၈၈၆၀]၊ 

အဖအမည် ဦးစန်းေအာင်မှ ေဒ ဇာဇာ 

ဝင်း [၉/မထလ(ုိင်)၂၂၂၅၄၀]ှင့် မှတ်ပံုတင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်   ချပ်ဆိုရန် 

အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပး 

ပါရန်   ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့  ်

ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 

အမိန် ဒီကရီများ  အေထာက်အထား 

ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီ၊  မိြပစီမံကိန်း 

ှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာ 

ချက်  ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍  (၁၅)ရက် 

အတွင်း   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် 

ေရးကူးခွင့်  ေလ ာက်ထားလာမ အား 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည  ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေဒါက်တာ ေစာြမရီေဒါက်တာ ေစာြမရီ
M.B.,B.S,D.P,M.Sc (Chemical Pathology)(U.K)M.B.,B.S,D.P,M.Sc (Chemical Pathology)(U.K)

ပါေမာက (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်(၂)ရန်ကုန်ပါေမာက (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်(၂)ရန်ကုန်

ေရာဂါေဗဒဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစည်အထူးကုေဆးုံေရာဂါေဗဒဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ဗဟိုစည်အထူးကုေဆးုံ

International Children Course CoordinatorInternational Children Course Coordinator

ဓမ ေဇာတိဝိပဿနာရိပ်သာဓမ ေဇာတိဝိပဿနာရိပ်သာ

ဥက   ၊ ရက ိတပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်းဥက   ၊ ရက ိတပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၃/စ)ီေန (သရီပိျခံျ ီဦးဦးေကျာ်ဇ-ံ

ေဒ သာုခုိင်)တုိ၏သမီးကီး၊ [ြပန်ကားေရးအတွင်းဝန် ဦးခင်ေမာင်လတ်(ငိမ်း)-ေဒ မမ]တုိ၏ 
သမီးေခ းမ၊ (ဗုိလ်ကီးေရ ေကျာ်)-ေဒ ခင်တုိးြမင့်၊ (ဦးေရ ဇံေအာင်)-ေဒ ေအးသန်း၊ (ဦးေရ သာ)-
ေဒ ခင်ညိ၊ ေဒါက်တာေရ ထွန်းေကျာ်-ေဒါက်တာစန်းစန်းဝင်း(UK)၊ ေဒ ြမသဇူာတို၏အစ်မကီး၊ 
(ေဒါက်တာဦးေမာင်ေမာင်လတ)်၏ဇနီး၊   ဦးေဇာ်ြမတ-်ေဒ ခင်ခင်ု(USA)၊   ဦးတင်ေဇာ်ေအး-
ေဒ ခင်ခင်ေဆွတုိ၏ေကျးဇူးရှင်မိခင်၊ တ/ူတူမ ရှစ်ေယာက်တုိ၏အေဒ ၊ ေြမးသုံး ေယာက်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်အဘွား ေဒါက်တာေစာြမရီသည ်၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟုိစည်အထူးကုေဆးံု၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၇-၁-
၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝး  ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းတိုအား  အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၁-၁-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) နနံက် ၇ နာရတွီင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းမည် 
ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ပါေနအိမ်သို က ေရာက်ေပးကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

အားကစားြမင့တ်င် စတ်ိလန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆးအားကစားြမင့တ်င် စတ်ိလန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး

မူးယစ်ကိုပစ်မူးယစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ် စိတ်သစ် 

လူသစ် လူသစ် 

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇန်နဝါရီ   ၆၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

စာမျက်ှာ » ၁၇

စာမျက်ှာ » ၁၈၊ ၁၉

စာမျက်ှာ » ၁၅

ယေနဖတ်စရာ

ကမံေလး ဆိလုာလ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင် စမီကံန်ိးသစ်မှ လာမည့ေ်သွီးံှအတွက် စိက်ုပျိးေရစတင်ေပးေဝမည်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၅

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်တွင် စတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည့်   ကံမေလး ဆိုလာလ ပ်စစ်   ြမစ်ေရတင ်

စမီကံန်ိးသစ်မှ လာမည့ေ်သွီးံှအတွက် စိက်ုပျိးေရ 

စတင်ေပးေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး ဆည်ေြမာင်းှင့ ် ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

“ကံမေလး ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းက   အသစ် 

ြဖစ်ပီး      စီမံကိန်းအကျိးြပဧက   ၃၀၀ ြဖစ်ပါ 

တယ်။  ဆိုလာနဲ  လ ပ်စစ် တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားတဲ ့

စမီကံန်ိးတစ်ခြုဖစ်ပီးေတာ ့လာမယ့ေ်သွီးံှရာသမှီာ 

ေဒသခံေတာင်သူေတွ ေရသွင်းစိုက်ပျိးေရးစနစ်ကိ ု

စတင်စမ်းသပ်ေလ့ကျင့်တ့ဲအေနနဲ ဧက ၁၀၀ ကုိ စတင် 

စမ်းသပ်    ေရေပးေဝသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရလီ 

စတုတ ပတ်ေလာက်ကေနစပီး ေရေပးေဝဖုိ လျာထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီး ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီး 

ဌာနမှ                  စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆင်နယ်အသင်းှင့် လီဗာပူးအသင်းတို ကစားမည့ ်

ကာရာေဘာင်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစ ်ေရ ဆိုင်း
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ  လီဗာပူးအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမယ့် ကာရာေဘာင်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ ်ပထမအေကျာ့နဲ  ဒုတိယအေကျာ့ 

ပွဲစ်ေတွကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိုင်းခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ယခုှစ်တွင် အာဆီယံအဆင့် 

ဖူဆယ်ပိင်ပွဲှစ်ခုစလုံး 

ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၅

အာဆီယံေဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် ယခုှစ်တွင် 

အာဆယီအံဆင့ ်ဖဆူယ်ပိင်ပဲွှစ်ခစုလုံး ကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်သည်။

အာဆယီေံဘာလုံးအဖဲွချပ်သည်  အဖဲွဝင်ိင်ုင ံ

များ၏ လက်ေရးစင်အသင်းများအတွက ်အာဆီယံ 

ဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲှင့ ်    ကလပ်အသင်းများ 

အတွက် အာဆီယံဖူဆယ်ကလပ်ပိင်ပွဲတို ြပလုပ ်

လျက်ရိှပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ပီးခဲသ့ည့ ်

ှစ်များတွင် ပိင်ပွဲအချိ ြပလုပ်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ 

အာဆီယံ ဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ှင့် 

၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် ကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲဖျက်သမ်ိးခဲရ့ပီး 

အာဆီယံ ဖူဆယ်ကလပ်ပိင်ပွဲကိုမ ူ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

တွင် ကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင်မ ူ

ြပန်လည်ကျင်းပိုင်ခဲ့သည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲှစ်ခုမှာ      ြမန်မာအသင်းများ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့် ပိင်ပွဲများြဖစ်ပီး 

အာဆီယံ  ဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်အသင်း      ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကာ 

အာဆယီ ံဖဆူယ်ကလပ်ပိင်ပဲွကိမု ူြပည်တွင်းဖဆူယ်  

လိဂ်၌   ဗိုလ်စွဲသည့်အသင်းအား   ေစလ တ်ြခင်းြဖစ ်

သည်။                  စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

လီဗာပူးအသင်းမှာ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်မ အများအြပား 

ေတွရှိခဲ့ပီးေနာက ်ဇန်နဝါရီ ၆ 

ရက်ပိုင်းမှာ     အာဆင်နယ် 

အသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားမယ့ ်

ကာရာေဘာင်ဖလား   ဆီမီး 

ဖိင်ုနယ်အဆင့ ်  ပထမအေကျာ ့

ပဲွစ်ကိ ုေရ ဆိင်ုးေပးဖို လဗီာပူး 

အသင်းက   ေတာင်းဆိုခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူ၊ 

ဖျားနာသူနဲ  ဒဏ်ရာရရှိသူေတ ွ

များြပားေနတာေကာင့ ်အသင်း 

ရဲ       ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစ ်

ကို    ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပီးေနာက ်

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လ ံ၁သို 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မိင်မိနယ် စိကုန်ေကျးရာရိှ 

“စိုကန်”ဘုန်းကီးေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက 

ဝင်ေရာက်ကာ ဘန်ုးကီးေကျာင်းပိင်ု ေမာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီးအား ေသနတ်၊ လက်လပ်ုမိင်ုးများြဖင့ ်ပစ်ခတ်၊ 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၃၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ

၁ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် န်းရှိ

ရင်းှီးချစ်ကည် ေသွးချင်းတိုဌာနီ


