
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၆      ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                             Saturday,      4     June    2022          ၁၀၇၅၆

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌   ကျင်းပသည် ့  (၃၁)ကိမ် 

ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင ်

ဆတုဆံပ်ိရရိှခဲသ့ည့ ်ြမန်မာအားကစားအဖဲွများအား 

ုိင်ငံေတာ်က ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားကုိ 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဝဏ သိဒ ိ 

အားကစားု(ံB)၌ ကျင်းပရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက               ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်     တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားပီး  ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။

အခမ်းအနားသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

ေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီး 

ချပ်၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး

ဥက   ၊                  စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်  အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပဲွ ပုိက်ေကျာ်ြခင်းအားကစားနည်း ှစ်ေယာက်တဲွ 

ပိင်ပဲွတွင် ေရ တံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲသည့် အားကစားသမား 

များအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့ ်

ြမန်မာအားကစားအဖွဲများအား ိုင်ငံေတာ်က ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားပီး ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်



ဇွန်  ၄၊   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 ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၁.၀

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၇.၄

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၄၂၂.၆

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၈.၆၄

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၈.၀

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၇.၇၇

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၄.၀၂၂

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၅၁

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၂၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၃

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၆၀၀ ၇,၆၀၀ ၈၆ ၆၄၆,၆၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၂၀၉ ၅၆၄,၃၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၁ ၈,၀၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၃ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁,၀၁၅ ၁၇,၇၆၂,၅၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၂၀ ၅၂,၀၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၆၁ ၄၁၀,၅၅၀

AMATA ၄,၈၀၀ ၅,၀၀၀ ၁၈၀ ၈၆၄,၂၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ကုလသမဂ စားနပ်ရိက ာှင့်စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ၏ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် သစ်ေတာ 

သယံဇာတ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း အစီရင်ခံစာအရ ြမန်မာုိင်ငံ၏ သစ်ေတာဖံုးလ မ်းမ  

သည် ိင်ုငဧံရယိာ၏ ၅၁ ဒသမ ၅၄ ရာခိင်ု န်းရိှခဲသ့ည်။ ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ် အစရီင်ခစံာ 

အရ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ သည် ိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင် န်းရှိသည်။ 

၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ မှာ ိင်ုငဧံရယိာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိင်ု န်းှင့် 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ မှာ ိင်ုငဧံရယိာ၏ ၄၂ ဒသမ ၁၉ ရာခိင်ု န်း 

ရှိသည်ဟ ုအစီရင်ခံစာတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။

ကုလသမဂ  FAO အဖွဲ၏ ဆန်းစစ်ေလ့လာေတွရှိမ အရ လွနခ့ဲ်သည့် ှစ် ၂၀ 

ေကျာ်ေနာက်ပိုင်းမှစတင်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ ရာခိုင် န်းသည် 

တြဖည်းြဖည်းှင့် သိသိသာသာေလျာ့နည်းလာပီး သစ်ေတာများ ပုိမုိပျက်စီးလာ 

သည့သ်ေဘာကိ ုေတွရသည်။ လက်ေတွေြမြပင်တွင်လည်း ိင်ုင၏ံ သစ်ေတာများ 

သိသာစွာေလျာ့နည်းေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ေလျာန့ည်းလာရြခင်းမှာ လတူို၏ မဆင်မြခင် တရားမဝင်ခတ်ုလဲှြခင်းများေကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျိးြခင်း၊ ထုံးှင့် မီးေသွး 

ဖုတ်ြခင်း၊ အိမ်သုံးထင်းခုတ်ြခင်း၊ တိရစ ာန်ထိန်းေကျာင်းြခင်း စသည့် တိုက်ိုက ်

သိုမဟတ်ု သွယ်ဝိက်ုေသာနည်းများေကာင့ ်သစ်ေတာများ တြဖည်းြဖည်း ြပန်းတီး 

လာြခင်းြဖစ်သည်။

လတူိုအကျိးစီးပွားအတွက် မဆင်မြခင်အသုံးြပမ များေကာင့ ်သစ်ေတာများ 

တစ်စတစ်စြပန်းတီးလာသည်ကုိ ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ြမင်ေတွေနရသည်။ သစ်ေတာ 

များ ြပန်းတီးလာေသာေကာင့ ်  ရာသီဥတု ဆိုးရားစွာေြပာင်းလဲလာြခင်း၊ ြမစ်၊ 

ေချာင်း၊ ကန်များ တမ်ိေကာပျက်စီးညစ်ညမ်းလာပီး ေရချိများ ခန်းေြခာက်လာြခင်း၊ 

ကမ်းေြခများှင့် ပင်လယ်သမုဒ ရာများ ပျက်စီးယုိယွင်းလာြခင်း၊ ေတာင်ေပ ေဒသှင့် 

ကုန်းြမင့်များမှ ေြမဆီလ ာများ ြပန်းတီးပျက်စီးလာြခင်း၊ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ 

ေလျာ့နည်းေပျာက်ဆံုးလာြခင်း စသည့် ေဂဟစနစ်များ ပျက်စီးယုိယွင်းမ များှင့် 

အတူ လူသားများ အသက်ရှင်ရပ်တည်ေနထုိင်ေရးအတွက် ကီးမားသည့်ခိမ်းေြခာက် 

မ များှင့် ထိခိုက်မ စသည့်အကျိးဆက်များ ြဖစ်ေပ ေစခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ဖံွဖိးဆဲိုင်ငြံဖစ်ပီး ိင်ုင၏ံ လဦူးေရ ၇၀ ရာခိင်ု န်းခန်သည် 

ေကျးလက်ေဒသများတွင ်ေနထိုင်ကပီး အများအားြဖင့ ်ေနစ်ေနထိုင်မ ဘဝ၌ 

ထင်းမီးေသွးကိ ုအသုံးြပကသည်။ ထိုေကာင့ ်  တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ 

ေကျးရာတစ်ရာလ င် အနည်းဆုံး ထင်းစိက်ုခင်း ှစ်ဧက စိက်ုပျိးတည်ေထာင်ြခင်း၊ 

သစ်ထတ်ု ခတ်ုလဲှြခင်းကိ ုရပ်ဆိင်ုးထားြခင်းစသည့ ်သစ်ေတာထန်ိးသမ်ိးေရးတိုကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင် ယမန်ှစ် မိုးရာသီက သစ်ပင်သန်း ၂၀ ေကျာ် 

စိုက်ပျိးခဲ့ပီး ယခုမိုးရာသီတွင ်အပင်ေပါင်း သန်း ၂၀ ခန်  စိုက်ပျိးရန် စီမံေဆာင် 

ရက်ထားသည်။ ေြမေပ ေြမေအာက် သဘာဝသယဇံာတများ ထတ်ုယသူုံးစဲွမ များကိ ု

ေလ ာ့ချပီး တိုင်းြပည်၏ အရန်သယံဇာတအြဖစ် ထိန်းသိမ်းိုင်ေရး၊ ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်မ  ေလ ာ့ချေရးှင့် ြပန်လည်မ တလာေစေရး၊ ိုင်ငံပိုင် 

သစ်ေတာများ ေရရှည်တည်တံေ့စေရး၊ ေကျးရာပိင်ုထင်းစိက်ုခင်းများ တည်ေထာင် 

ေရး၊ ပင်လယ်ကမ်းေြခေဒသများရိှ ဒေီရေတာများ ထာဝစ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရး 

စသည့လ်ပ်ုငန်းစ်များကိ ုအမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့် 

အတ ူတိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၊ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ အဖဲွအစည်းများက ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကပီး ိုင်ငံအှံအြပားတွင ်သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးပွဲေတာ်များ ြပလုပ် 

ကကာ စိမ်းလန်းသာယာလှပသည့် ြမန်မာ့ေရေြမေတာေတာင်များ ြပန်လည် 

ြဖစ်ေပ လာေအာင် ဖန်တီးကရမည်ြဖစ်သည်။

သစ်ေတာသစ်ပင်ဟုဆိုရာတွင ်သစ်ပင်ကီးများ စုေဝးေပါက်ေရာက်သည့ ်

ေတာအုပ်ကီးများသာမက မိြပေကျးလက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်တွင် ေပါက်ေရာက် 

ေနေသာ သစ်ပင်များလည်းပါဝင်သည်။ ထိုေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံြပန်လည်စမ်ိးလန်း 

စိုြပည်ေစေရးအတွက်  သစ်ေတာများကို  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအြပင ်

ေြမလွတ်ေြမလပ်အားလံုးတွင် သစ်ပင်စိက်ုပျိးကရန်ြဖစ်သည်။ သစ်ေတာသစ်ပင် 

သည် ှစ်ေပါင်းရှည်ကာ အချနိ်ယူစိုက်ပျိးရသည်ြဖစ်၍ လက်ငင်းအကျိးစီးပွား 

အြမန်ြဖစ်ထွန်းရန်အတွက ်သစ်ေတာလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးကိုလည်း ေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်သင့်ပါသည်။ သစ်ေတာလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးဆိုသည်မှာ ှစ်ှစ်ခံ 

ေကာက်ပဲသီးှံပင်များကိ ုဆိုလိုသည်။    ၎င်းအပင်များသည ်  မိုးေခါင်ေရရှား၊ 

မိုးသည်းထန်မ ကိုခံိုင်ရည်ရှိပီး  သစ်ေတာလယ်ယာ  အသုံးြပသစ်ပင်မှ လူ၊ 

တိရစ ာန်အစားအစာ၊ စက်မ ကုန်ကမ်း၊ သစ်၊ ေလာင်စာ၊ ေြမဆီလ ာ၊ စားကုန်ှင့် 

ဝင်ေငွတိုးပွားေစပါေကာင်း။     ။

လူမ စီးပွားအကျိးြပေရး 

သစ်ေတာသစ်ပင်စိုက်ပျိးေပး

မေကွး    ဇွန်    ၃

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန   မေကွး 

မိနယ်  လူမ ဖူလုံေရးုံး၌  အကျံးဝင ်

မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်အာမခအံလပ်ုသမား 

လုပ်ငန်းခွင်     ထိခိုက်ေသဆုံးမ အတွက် 

ကျန်ရစ်သမူသိားစအုား  အကျိးခစံားခွင့် 

ေငွကျပ်သိန်း  ၁၅၀              ေပးအပ်သည့်  

အခမ်းအနားကုိ  ယမန်ေနနံနက် ၉ နာရကီ 

ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အခမ်းအနားတွင်   အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန     မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

လူမ ဖူလုံေရးုံး တုိင်းေဒသကီးတာဝန်ခံ 

အရာရှိ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးမိုးေကျာ်ြမင့က် အမှာစကားေြပာကား 

ရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်    လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒပါ 

သိေကာင်းစရာများအား       ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး   လူမ ဖူလုံေရးအကျံးဝင ်

မှတ်ပုတံင်ထားသည့ ်အာမခအံလပ်ုသမား 

လုပ်ငန်းခွင်    ထိခိုက်ေသဆုံးမ အတွက် 

တိုက်ကီး    ဇွန်   ၃

တုိက်ကီးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ  ကီးပင်လဟာ(ေတာင်)ေကျးရာတွင် ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ 

စီမံကိန်းအတုိးရေငွ ၅၀ ရာခုိင် န်းြဖင့် ေကျးရာတွင်း ကွန်ကရစ် 

လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း   အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ေန 

မ ကို   တာဝန်ရှိသူများက   ယေနတွင်       ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ကသည်။

တိုက်ကီးမိနယ ်           ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက ်

လူမ ဖူလုံေရးုံး၌ အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမား
လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေသဆုံးမ အတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့် ထုတ်ေပး

ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား အကျိးခံစားခွင့် 

ထုတ်ေပးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး 

တွင်  အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်

Myanmar Carlsberg Co.,Ltd. မှ အာမခ ံ

အလုပ်သမား  ဦးသက်ေမာင်ေမာင်၏ 

အလုပ်တွင်  ထိခိုက်မ ေကာင့်  ေသဆုံးမ  

အတွက်   ကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့ ်  

ေငွကျပ်သိန်း ၁၅၀ ကို        ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ စိမ့်လဲ့ြဖအား ေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍ Myanmar Carlsberg 

Co.,Ltd. မန်ေနဂျာ  ဦးစည်သူစိုးဝင်းက 

အကျိးခံစားခွင့်  လက်ခံရရှိသူကိုယ်စား 

ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည်ေြပာကား 

ေကာင်း သိရသည်။     ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

တိုက်ကီးမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်း အတုိးရေငွ ၅၀ ရာခိုင် န်းြဖင့်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှး  ေဒ စုသီတာလင်း၊  တာဝန်ခံ 

အင်ဂျင်နီယာ၊   စီမံကိန်းတာဝန်ခံ  ဝန်ထမ်းများက   ေကျးရာ 

ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဖွဲများှင့်အတ ူ  ြမစိမ်းေရာင ်

အတိုးရေင ွ၅၀ ရာခိင်ု န်း  ကျပ် ၁၀ သန်းြဖင့်  ေဆာင်ရက်သည့်  

ေကျးရာတွင်း  ကွန်ကရစ်လမ်းအရှည ်၄၅၅ ေပ၊ အကျယ် ၁၀ 

ေပှင့် ေြခာက်လက်မထ ု ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း   ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများကုိ ကည့် စစ်ေဆးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်

အဖဲွဥက   ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်   ဥက   ၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှ တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ ်

ဌာနချပ် တိုင်းမှး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံအိလုပံစ်ေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊  

ြမန်မာိုင်ငံ   အားကစားအဖွဲချပ်များမ ှ

ဥက   များ၊  ဒတုယိဥက   များ၊  ဖတ်ိကား 

ထားသမူျား၊  ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် အားကစား 

သမားများ၊ အုပ်ချပ်သူများ၊ နည်းြပများ 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ကသည်။

ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကား

အခမ်းအနားတွင်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က    ဂုဏ်ြပအမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင်  အားကစားဆိသုည်မှာ 

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၊ံ လမူျိး တစ်မျိး၏ ကျန်းမာ 

ကံ့ခိုင်မ ၊ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယကီးမားမ ှင့် 

စည်းလုံးညီွတ်မ တိုကို ေပ လွင်ေစိုင ်

ပီး  အားကစားပိင်ပွဲများသည ် တရား 

မ တမ ရှိသည့် စွမ်းရည်ြပယှ်ပိင်မ များ 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

အလားတ ူအားကစားသည် ိင်ုငသံ၊ူ 

ိုင်ငံသားများ၏ စိတ်ှလုံးကို စွဲေဆာင် 

သမ်ိးသွင်းိင်ုြခင်း၊  ိင်ုငံဂ့ဏ်ု၊  အမျိးဂဏ်ု၊ 

ဇာတဂိဏ်ုကိေုဆာင်ကာ  အမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်များ  ပိုမိုထက်သန်ေစိုင်ပီး 

ယှ်ပိင်မ တိင်ုးတွင် အိင်ုမခ၊ံ အ ံးမေပး 

သည့် စိတ်ဓာတ်၊ ခိုင်မာသည့်စိတ်ဓာတ ်

များကိ ုြဖစ်ေပ ေစိင်ုသည့အ်တွက် ကမ ာ ့

ိုင်ငံအသီးသီးတွင်      မိမိတိုိုင်ငံ၏ 

အားကစားအဆင့်အတန်းကို  ြမင့်တင ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ဆို 

သည်ကို၊ အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ေကာင်း။

တစ်နည်းအားြဖင့ ်မိမိိုင်ငံ ြပည်သ ူ

များ၏ ကျန်းမာကံ့ခိုင်မ ှင့် အားကစား 

အဆင့အ်တန်းကိ ုြမင့တ်င်ိင်ုရန်အတွက် 

ြပည်တွင်းအားကစားပိင်ပွဲများ၊ ေဒသ 

အတွင်း အားကစားပိင်ပွဲများှင့် ိုင်ငံ 

တကာ အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကပီး   မိမိတို၏  အားကစား 

စွမ်းရည်ကိ ုထတ်ုေဖာ်ြပသိင်ုရန်အတွက် 

အစွမ်းကုန်   ကိးပမ်းအားထုတ်ေနက 

သည်ကို ေတွြမင်ေနရေကာင်း။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်   အေရှေတာင ်

အာရှ  အားကစားပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာုိင်ငံ 

အေနြဖင့်   အားကစားနည်း ၂၀  ကို 

အားကစားသမား ၂၉၃ ဦး၊ အုပ်ချပ်သူ၊ 

နည်းြပ   ၉၇    ဦး   စုစုေပါင်း  ၃၉၀ ြဖင့် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ေကာင်း၊    ပိင်ပွ ဲ

မသွားမီ ိုင်ငံေတာ်အလံအပ်ှင်းပွဲတွင ်

အေကာင်းဆုံး   ကိးစားယှ်ပိင်ပီး ိင်ုငံ ့

ဂုဏ်ေဆာင်ခဲ့ကရန်၊     မိမိိုင်ငံအလံ 

လ င့်တင်ဂုဏ်ြပရသည်အထိ  ကိးစား 

ကရန်မှာကားခဲ့ေကာင်း၊  အားကစား 

သမားများ၏ ကိးစားယှ်ပိင်မ ေကာင့် 

ပိင်ပွဲတွင ်ေရ တံဆိပ် ကိုးခု၊ ေငွတံဆိပ် 

၁၈ ခု၊ ေကးတံဆိပ် ၃၅ ခု စုစုေပါင်း 

ဆုတံဆိပ် ၆၂ ခုတိုကိုရရှိခဲ့ပီး ပိင်ပွဲဝင ်

၁၁ ုိင်ငံအနက် အဆင့် ၇ ရရိှခ့ဲေကာင်း။

ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုဏ်ြပ

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် အုိင်မခံ၊ 

အ ံးမေပးစိတ်ြဖင့ ်      ိုးိုးသားသား 

ကိးစားပိင်ပွဲဝင်ခဲ့ကပီး   ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးရယူေပး 

ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို  အားကစားြဖင့ ်

ြမင့်တင်ေပးခဲ့ကသည့်အတွက ်ေကျးဇူး 

တင် ဂုဏ်ယူရေကာင်း၊   ိုင်ငံတကာ 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်  ေအာင်ိုင်မ  

ဆတုဆံပ်ိများ ဆွတ်ခူးရရိှပီး ိင်ုငတံကာ 

အလယ်တွင် အမိြမန်မာုိင်ငံေတာ်အလံ 

ကို  လ င့်တင်ကာ  ိုင်ငံေတာ်သီချင်းသ ံ

လွင့်ပျံေအာင်   စွမ်းေဆာင်ကိးပမ်းခဲ့သူ

များြဖစ်ကသည့်အတွက်  အုပ်ချပ်သူ၊ 

နည်းြပများအပါအဝင ်ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

အားကစား ေမာင်/မယ်များကိ ုယခကုဲသ့ို 

ထိုက်ထိုက်တန်တန်   ဂုဏ်ြပရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

(၃၁)ကိမ်တိုင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် SEA 

Game ပိင်ပဲွတိင်ုးကိ ုြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ရာတွင ် ပီးခဲ့သည့ ်(၂၉)ကိမ် 

ေြမာက်တွင ်အားကစားနည်း ၂၉ နည်း၊ 

အားကစားသမား  ၃၈၂ ဦး၊   ဆုတံဆိပ် 

ေရ  ခုနစ်ခုအပါအဝင် ဆုတံဆိပ် ၃၇ ခု၊ 

(၃၀)ကိမ်ေြမာက်တွင ် အားကစားနည်း 

၃၁ နည်း၊ အားကစားသမား ၃၅၁ ဦး၊ 

ဆုတံဆိပ် ေရ  ေလးခုအပါအဝင် ဆုတံဆိပ် 

၇၃ ခု၊ ယခု (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်ပိင်ပွဲတွင ်

အားကစားနည်း ၂၀၊ အားကစားသမား 

၂၉၃ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခ့ဲပီး ဆုတံဆိပ် 

ေရ  ကိုးခု အပါအဝင် ဆုတံဆိပ် ၆၂ ခုရရှိ 

ခဲ့သည်ကို  ေတွရေကာင်း၊ ကိန်းဂဏန်း 

များအရ တိုးတက်ေအာင်ြမင်မ ရခဲ့သည် 

ကို မြငင်းိုင်ေကာင်း၊  သိုေသာ်လည်း 

ယခုယှ်ပိင်သည့ ်အားကစားနည်းများ 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ပိင်ပွဲ 

ေနာက်ဆုတ်ခ့ဲသည့်အတွက် ြပည်တွင်း/

ြပည်ပတွင်    ေလ့ကျင့်ချနိ်များစွာရခဲ့ 

ေကာင်း၊  ေလ့ကျင့်ခဲ့သည့်အချနိ်တွင ်

ရခဲ့သည့် အေကာင်းဆုံးစံချနိ်များ ယခု 

ရခဲ့သလားဆိုသည်ကိ ု   ဆန်းစစ်ရန်လို 

ေကာင်း၊     မိမိအေနြဖင့်     ုပ်သံှင့် 

You Tube က ကည့ခ်ဲရ့သည့ ်အချိေသာ 

အားကစားပွဲများသည်  နည်းစနစ်အရ၊ 

သက်လုံအရ၊  ကံ့ခိုင်မ အရ  လိုအပ်ချက် 

ရှိေနသည်ကို ေတွရေကာင်း၊ အင်ြပည့ ်

အားြပည့်ကစားရန ်လိုေနေသးသည်ဟ ု

သုံးသပ်ရေကာင်း၊   အားကစားပိင်ပွဲ 

ပီးတိုင်း  ေလ့လာသုံးသပ်ပီး  ြပြပင်က 

ေသာ်လည်း မည်သည့်အတွက်ေကာင့ ်

တိုးတက်သင့်သေလာက ်    မတိုးတက် 

သည်ကိ ု ဆန်းစစ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခ ု

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်ပိင်ပဲွတွင် မိမိတုိထက် 

လဦူးေရနည်းပီး ိင်ုငငံယ်သည့ ်ိင်ုငမံျား 

က ဆုတံဆိပ်ရရှိမ တွင် မိမိတိုအထက်၌ 

ရှိေနသည်ကို ေတွရေကာင်း၊ ပိင်ပွဲဝင ်

သည့်   လူဦးေရ    အေရအတွက်ှင့် 

အားကစားနည်း      နည်းသည့်အတွက် 

ေကာင့ ်  သိုမဟုတ်   စံချနိ်၊   ကံ့ခိုင်မ ၊ 

နည်းစနစ်စသည့်အချက်များ ကွာြခား 

ြခင်းေကာင့လ်ားဟ ု ေမးစရာရိှေကာင်း။

တိုင်းြပည်၏ဂုဏ်သိက ာ

အားကစားှင့ ်စီးပွားေရး(ေငေွကး)၊ 

ိုင်ငံေရးေရာ၍မရေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ 

ကိုယ်စားြပ      ယှ်ပိင်ေနြခင်းသည ်

အိုလံပစ်ပိင်ပွ ဲ    အဆင့်ဆင့်သာြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ SEA Game တွင်သာမဟုတ်ဘဲ 

အာရှအဆင့အ်ထ ိသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုမှတစ်ဆင့်       ကမ ာ့အဆင့်အထိ 

သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိအေနြဖင့် 

အြပည့အ်ဝအားေပးရန် အသင့ရိှ်ေကာင်း၊ 

အဆင့်မီသည့်     အားကစားသမားတိုင်း 

သည်      ိုင်ငံကိုယ်စားြပချင်သည့ ်

စိတ်လည်း  ရှိရန်လိုေကာင်း၊  ယင်းမှာ 

တိုင်းြပည်၏ ဂုဏ်သိက ာြဖစ်ေကာင်း။

ယခုပိင်ပဲွတွင်  မိမိတုိုိင်ငံအေနြဖင့် 

အားကစားသမားများ      အေရအတွက် 

နည်းနည်းြဖင့ ်ပိင်ပဲွအမျိးအစားတစ်ဝက် 

ေလာက်ကိုသာ  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ုိင် 

ခ့ဲကေသာ်လည်း  ုိင်ငံအလုိက် အဆင့ ်

တစ်ခကုိ ု  ထိက်ုထိက်ုတန်တန် ရယေူပးခဲ ့

ကသည့ ်   ြမန်မာအားကစားသမားများ၏ 

ကိးပမ်းမ ၊ ဇဲွ၊ စိတ်ဓာတ်များှင့် ေအာင်ြမင် 

မ ကို  မှတ်တမ်းတင်   ဂုဏ်ြပကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။         စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ဆုတံဆိပ်ရရိှခ့ဲသည့် ြမန်မာအားကစားအဖဲွများအား 

ိုင်ငံေတာ်က ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စဒီတုယိဥက     ဒတုယိ 

ဝန်ကီးချပ်   ဒုတိယဗုိလ်ချပ် 

မှးကီး  စိုးဝင်း  (၃၁)ကိမ် 

ေြမာက ်  အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပွဲတွင ်  ဝူ ှး 

အားကစားနည်းမှ  ေငတွဆံပ်ိ 

ရရှိခဲ့သည့်     မစ ီဦးအား 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွ    ေပးအပ် 

ချးီြမင့်စ်။

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် အိင်ုမခ၊ံ အ ံးမေပးစတ်ိြဖင့်      

ိုးိုးသားသား ကိးစားပိင်ပဲွဝင်ခဲ့ကပီး ိင်ုငေံတာ်အတွက် 

ဆုတံဆိပ်များ    ဆွတ်ခူးရယူေပးြခင်းြဖင့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို  

အားကစားြဖင့ ်ြမင့တ်င်ေပးခဲ့ကသည့အ်တွက် ေကျးဇူးတင် 

ဂုဏ်ယူရေကာင်း၊   ိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲများတွင်  

ေအာင်ိင်ုမ ဆတုဆံပ်ိများ ဆွတ်ခူးရရိှပီး ိင်ုငတံကာအလယ် 

တွင် အမြိမန်မာိင်ုငေံတာ်အလကံိ ု လ င့တ်င်ကာ  ိင်ုငေံတာ် 

သီချင်းသံ လွင့်ပျံေအာင်  စွမ်းေဆာင်ကိးပမ်းခဲ့သူများ 

ြဖစ်ကသည့်အတွက်  အုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပများအပါအဝင် 

ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် အားကစား ေမာင်/မယ်များကိ ုယခကုဲသ့ို 

ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ြပရြခင်းြဖစ်



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ 

ထိုြပင ်    ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည့ ်

အားကစားအဖွဲချပ်အသီးသီးမှ ြမန်မာ 

အားကစား   ေမာင်/မယ်များအေနြဖင့ ်

အားကစားစည်းမျ်း၊  စည်းကမ်းဥပေဒ 

ေဘာင်များအတွင်းကေန  အားကစား 

စိတ်ဓာတ်အြပည့်ြဖင့ ် တရားနည်းလမ်း 

ကျစွာ ယှ်ပိင်အိုင်ယူပီး  ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် ေရ ၊ ေငွ၊ ေကး ဆုတံဆိပ်များ 

ဆွတ်ခူးေပးခဲ့သည့်အတွက်    ချးီကျး 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်ပါေကာင်း။

ေငွကျပ်သိန်းေပါင်း ၁၃၂၇၀

ယခုဂုဏ်ြပပွဲတွင ်   ပိင်ပွဲမသွားမ ီ

ကိတင်အသိေပး   ေကညာထားသည့ ်

အတိုင်း    တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲများတွင ်

ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့သူများကို ေငွကျပ်သိန်း 

၃၀၀၊ ေငွတံဆိပ်ရရှိခဲ့သူများကိ ုေငွကျပ် 

သိန်း ၂၀၀၊ ေကးတံဆိပ်ရရှိခဲ့သူများကိ ု

ေငကွျပ် သန်ိး ၁၀၀ ှင့ ်အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွ 

များတွင် ေရ တဆံပ်ိရရိှခဲသ့ည့ ်အားကစား 

သမား တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ ်သိန်း ၁၀၀၊ 

ေငွတံဆိပ်ရရိှခ့ဲသည့်   အားကစားသမား 

တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ် သိန်း ၇၀၊ ေကးတံဆိပ် 

ရရိှခ့ဲသည့် အားကစားသမားတစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ် ၃၅ သိန်း၊  အားကစားနည်း 

အလိုက်   တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

နည်းြပများကို မိမိတို အားကစားနည်း 

အလိုက် ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့ပါက နည်းြပ 

တစ်ဦးလ င်  ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀၊ ေငွတံဆိပ် 

ရရိှခဲပ့ါက ေငကွျပ်သန်ိး ၅၀၊ ေကးတဆံပ်ိ 

ရရိှခ့ဲပါက ေငွကျပ်သိန်း ၃၀ ှင့် အားကစား 

နည်းအလိက်ု အပ်ုချပ်မ အဖဲွများကိလုည်း 

ေရ တဆံပ်ိရရိှသည့ ်အပ်ုချပ်မ အဖဲွများကိ ု

ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀၊ ေငွတံဆိပ်ရရှိသည့ ်

အုပ်ချပ်မ အဖွဲများကိ ုေငွကျပ်သိန်း ၅၀၊ 

ေကးတဆံပ်ိရရိှသည့ ်အပ်ုချပ်မ အဖဲွများ 

ကို ေငွကျပ်သိန်း ၃၀  န်းြဖင့် စုစုေပါင်း 

ေငွကျပ်သိန်းေပါင်း ၁၃၂၇၀ ကို ချးီြမင့်

ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခခုျးီြမင့ ်

ေငမွျားသည် အားကစားှင့ ်သက်ဆိင်ုသ ူ

များအတွက်  သင့်ေတာ်သည့်  လူမ ဘဝ 

တိုးတက်မ ကိ ုအေထာက်အကြူပမည်ဟ ု

ယုံကည်ေကာင်း၊ အားကစားသမားများ 

က ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင်ရန် အားသွန်ခွန်စိက်ု 

ကိးစားသကဲသ့ို ိင်ုငေံတာ်ပိင်ုးကလည်း 

လိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမ များ      ရရှိေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ယခုထက်ပိုမိုေအာင်ိုင်ေရး

ယခုကဲ့သို   ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သ ူ

လထူအုပါအဝင် ပံပ့ိုးကညီူကသ ူေစတနာ 

ရှင်များ၊ အားကစားအဖဲွချပ်များမှ ဥက   ၊ 

ဒုတိယဥက   များှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ 

အားေပးချးီေြမာက်မ အေပ   တုံြပန်သည့် 

အေနြဖင့ ်ဆတုဆံပ်ိများရယူပီး ိင်ုငံဂ့ဏ်ု 

ေဆာင်ခဲ့ကသကဲ့သို    ေနာင်လာမည့် 

ိုင်ငံတကာ       ပိင်ပွဲများတွင်လည်း 

အားကစားသမားများအေနြဖင့ ် မမိတိို၏ 

ဇွဲ၊  လုံလ၊  ဝီရိယ၊  ကိးပမ်းအားထုတ ်

ေလ့ကျင့်မ ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ အိုင် 

မခံ  အ ံးမေပးသည့ ် စိတ်ဓာတ်များှင့ ်

ေပါင်းစပ်ပီး ယခထုက်ပိမုိ ုေအာင်ိင်ုေရး 

အတွက် အေလးအနက်ထား ဆက်လက် 

ကိးပမ်းယှ်ပိင်သွားကရန် တုိက်တွန်း 

မှာကားလိုေကာင်း။

အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွ 

သည်  အေရှေတာင်အာရ ှေဒသအတွင်း 

ဂုဏ်သိက ာအြမင့်ဆံုး  အားကစားပိင်ပဲွ၊ 

အာဆယီံိင်ုငမံျား၏  အားကစားအဆင့် 

အတန်းကို       မှတ်ေကျာက်တင်ရာ 

အားကစားပိင်ပွဲ၊    ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ 

အားကစားအဆင့်အတန်းကို တိုင်းတာ 

သည့် အားကစားပိင်ပဲွကီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းပိင်ပဲွကီးတွင် ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုြမင့တ်င် 

ေပးခ့ဲကသည့် အားကစားသမားများှင့် 

တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို  မှတ်တမ်းတင ်

ဂုဏ်ြပပါေကာင်း၊ အားကစား ေမာင်/

မယ်များအေနြဖင့ ်လာမည့် ၂၀၂၃ ခုှစ် 

ေမ ၅ ရက် မှ ၁၇ ရက်အထ ိကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့်  (၃၂)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရ ှ    အားကစားပိင်ပွ ဲ

အပါအဝင်    ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများတွင ်

လည်း ယခုထက်ပိုမိုေအာင်ြမင်မ ရရှိေရး 

မေလ ာ့ေသာ   ဇွဲ၊   လုံလ၊   အားမာန်၊ 

စိတ်ဓာတ်တိုြဖင့ ်ေရကုန်ေရခန်း ပိင်ပွဲ 

ဝင်ိုင်ေရး ယခုကတည်းက အားထုတ ်

ကိးပမ်းြပင်ဆင်သွားကရန် အေလး 

အနက် တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း။

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိ ုအားကစားြဖင့်ြမင့်တင်

လူငယ်လူရယ်တိုင်း  အားကစားကိ ု

စိတ်ပါဝင်စားပီး  ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် 

မျိးဆက်သစ်  ိုင်ငံ့သားေကာင်းများ၊ 

အားကစားထူးခ န်သည့်  ေမာင်မယ်များ 

အြဖစ် သက်ဆိုင်ရာ ေဒသကိုယ်စားြပ၊ 

ိုင်ငံကိုယ်စားြပသူများ  အဆင့်ကေန 

အေရှေတာင်အာရှမှ  အာရှအဆင့၊် ကမ ာ ့

အဆင့်အထိ ထိုးေဖာက်ိုင်သည့် ိုင်ငံ့ 

သားေကာင်းများြဖစ်ေအာင်  ဆက်လက် 

ကိးပမ်းပီး ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများတွင ်

ေအာင်ိုင်မ များ   ယခုထက်ပိုမိုရရှိပီး 

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိုအားကစားြဖင့ ်ြမင့်တင်ိုင ်

ကပါေစဟ ုတိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် အားကစားှင့်လူငယ်

ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံက    (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရ ှ    အားကစားပိင်ပွ ဲ

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲမ့  အေြခအေနများကိ ု

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်

ထိုေနာက်     (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွတွင် 

ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ဆရုအားကစားသမားများ၊ နည်းြပများှင့ ်

အုပ်ချပ်သူများကိ ု    ဂုဏ်ြပဆုေငွများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ရာ ုိင်ငံေတာ်စမံီအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်က ေရ တဆံပ်ိဆရုရိှခဲ့ကသည့ ်ဗိဗုနီမ် 

အားကစားနည်းမ ှ      ေမာင်မနားကွီး၊ 

ေမာင်အိက်ုစိုးလင်း၊  ေမာင်ဇင်လင်းထွန်း၊ 

ေမာင်ေဇာ်ေဇာ်၊   ေမာင်ေအာင်ခိုင်လင်း၊ 

ေမာင်ရာဇာထွန်း၊ ေမာင်ဟိန်းထက်ေအာင်၊ 

ေမာင်ေကျာ်သူစိုးေအာင်၊    မခိုင်ဝါဖူး၊ 

မေမဟန်နီေအာင်လွင်၊  ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားနည်းမ ှမခင်ှင်းေဝ၊ မြဖြဖ 

သန်း၊ မယမုံဇင်၊ ဝူ ှးအားကစားနည်းမ ှ

ေမာင်သိန်းသန်းဦး၊ Kurash အားကစား 

နည်းမှ မေအးေအးေအာင်၊ ကာယဗလှင့ ်

ကာယကံ့ခိုင်မ         အားကစားနည်းမ ှ

ေမာင်ရဲထွန်းေနာင်၊  ပီတန်းအားကစား 

နည်းမှ မခင်ချယ်ရီသက်၊ ဘိလိယက်ှင့် 

စူကာအားကစားနည်းမှ   ဦးေပါက်စ 

တိုကို   ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများ  ေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။

ယင်းေနာက်  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီး 

ချပ်က      ေငွတံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲကသည့် 

ေလှေလှာ်အားကစားနည်း ကူး/ကယက် 

ေလးေယာက်တဲွပိင်ပဲွမှ ေမာင်ြမင့က်ိကုိ၊ု 

ေမာင်ထက်ေဝလွင်၊ ေမာင်ေစာမုိးေအာင်၊ 

ေမာင်ထွန်းမင်းသန်၊ ေမာင်ေအာင်မျိးသ၊ူ 

ဘိလိယက်ှင့်စူကာ  အားကစားနည်း 

ှစ်ေယာက်တွဲပိင်ပွဲမ ှ   ေမာင်ေပါက်စ၊ 

ေမာင်မင်းစည်သူထွန်း၊    ေသနတ်ပစ် 

အားကစားနည်း   ှစ်ေယာက်တဲွပိင်ပဲွမှ 

ေမာင်ရဲထွန်းေနာင်၊ မချစ်စိုးွယ်၊ ဝူ ှး 

အားကစားနည်းမှ မစ ီဦးှင့ ်မစလု  င်ဝင်း 

တိုကို    ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများ  ေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ဆက်လက်၍ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဝင်များ       ြဖစ်ကသည့ ်

ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊   ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊        မန်းငိမ်းေမာင်၊ 

ေဒ ေအးစုန်ိ၊  Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ 

ဦးေမာင်းဟာ၊         ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ေစာဒန်နီယယ်၊       ေဒါက်တာဗညား 

ေအာင်မိုး၊   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်

ှင့် ဦးေရ ကိမ်း၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဒတိုယဗုိလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများ၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေရ)၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)      ှင့် 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများက    ဗိုဗီနမ် 

အားကစားနည်း၊   ဝူ ှးအားကစားနည်း၊ 

ကာယဗလအားကစားနည်း၊  Kurash 

အားကစားနည်း၊  ဘိလိယက်/စူကာ 

အားကစားနည်း၊     ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားနည်း၊ ပတီန်းအားကစားနည်း၊ 

ဂျဒိုအားကစားနည်း၊    ေြပးခုန်ပစ် 

အားကစားနည်း၊  ေသနတ်ပစ်အားကစား 

နည်း၊ ကူး/ကယက် အားကစားနည်း၊ 

တိုက်ကွမ်ဒို အားကစားနည်း၊  လက်ေဝှ 

အားကစားနည်း၊   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလှေလှာ်အားကစားနည်း၊   ြမားပစ ်

အားကစားနည်း၊   အေလးမအားကစား 

နည်းတုိတွင် ေငွတံဆိပ်ှင့် ေကးတံဆိပ် 

ဆုရရှိခဲ့ကသည့ ် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်ဆုရ 

အားကစားသမားများ၊ နည်းြပများှင့ ်

အုပ်ချပ်သူများကိ ု    ဂုဏ်ြပဆုေငွများ 

အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

စာမျက်ှာ ၅ သို »»

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်   ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း  ိုင်ငံ့ 

ဂဏ်ုေဆာင် ဆရုအားကစားသမားတစ်ဦးအား ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်င ွေပးအပ်ချးီြမင့စ််။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်    ေဒ ေအးုစိန်   ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ဆုရအားကစားသမားတစ်ဦးအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်   ဦးေမာင်းဟာ    ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ဆုရအားကစားသမားတစ်ဦးအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်   ေစာဒန်နီယယ်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ဆုရအားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေင ွေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ ်  ိုင်ငံ့ 

ဂဏ်ုေဆာင် ဆရုအားကစားသမားတစ်ဦးအား ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်င ွေပးအပ်ချးီြမင့စ််။



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ 

ယငး်ေနာက် ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် ဆု 

တံဆိပ်ရ အားကစားသမားများကုိယ်စား 

ေရ တံဆိပ်(၁)ခု၊ ေငွတံဆိပ်(၁)ခုရရိှေသာ 

ဗုိဗီနမ် အားကစားသမား မေမဟန်နီေအာင် 

လွင်က ေကျးဇူးတင်စကားြပန်လည်ေြပာ

ကားသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့် အဖွဲဝင်များသည် ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင ်

အားကစားသမားများှင့် နည်းြပများကုိ 

ဂုဏ်ြပလက်ဖက်ရည်ဝုိင်းြဖင့် တည်ခင်း 

ဧည့်ခံခ့ဲသည်။

ုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့်လည်း ပိင်ပဲွဝင် 

အားကစားသမားများ၏ ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် 

ုိင်ေအာင် ြပငး်ြပငး်ထန်ထန် ကိးစား 

ေလ့ကျင့်ေနမ များကုိ အသိအမှတ်ြပသည့် 

အေနြဖင့် ေလ့ကျင့်ေနစ်ကာလအတွင်း

တာဝန်ရှိသူများက မကာခဏ ကည့်  

အားေပးခ့ဲသက့ဲသုိ ပိင်ပဲွမသွားေရာက်မီ 

ေအာင်ုိင်ေရးအလံအပ်ှင်းသည့် အခမ်း 

အနားတွင်လည်း အားကစားသမားတစ်ဦး 

လ င် ေငွကျပ် ၂ သိန်းှင့် ေဒ လာ ၂၀၀  န်း၊ 

နည်းြပတစ်ဦးလ င် ေငွကျပ်တစ်သိန်းှင့် 

ေဒ လာ ၁၀၀  န်းစီချးီြမင့်ပီး အားကစား 

သမားများ၏ စိတ်ဓာတ်ကုိ ြမင့်တင်ေပး 

ခ့ဲသည်။ ထုိြပင် ထပ်ေဆာင်းချးီြမင့်မ အြဖစ် 

အားကစားပိင်ပွဲ ကျငး်ပေနစ်အတွငး် 

တစ်ဦးချငး်ပိင်ပွဲများတွင်  ေရ တံဆိပ် 

ရရှိခ့ဲကသူများကုိ    ေဒ လာ ၃၀၀၀၊ 

ေငွတံဆိပ်ရရိှခ့ဲသူများကုိ ေဒ လာ ၂၀၀၀၊ 

ေကးတံဆိပ်ရရှိခ့ဲကသူများကုိ ေဒ လာ 

၁၀၀၀၊ အသင်းလုိက် ပိင်ပဲွများတွင် ေရ  

တံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲကသူများကုိ  အားကစား 

သမားတစ်ဦးလ င် ေဒ လာ ၁၀၀၀၊ ေငွ 

တံဆိပ်ရရိှခ့ဲကသူများကုိ အားကစားသမား 

တစ်ဦးလ င် ေဒ လာ ၇၅၀၊ ေကးတံဆိပ်ရရိှ 

ခ့ဲကသူများကုိ အားကစားသမားတစ်ဦး 

လ င် ေဒ လာ ၅၀၀ ှင့် အကိ ဗုိလ်လုပဲွကုိ 

တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် အမျိးသမီးေဘာလံုး

အသင်းတုိကုိလည်း ေဒ လာတစ်သိန်း ချးီြမင့် 

ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် 

စည်းလုံးေရးေကာ်မတီ (မိုင်းလား) အဖွဲမှ ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ ဦးေဆာင်ေသာ ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်သိုေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃

တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိရန်ှင့် 

လက်နက်ကုိင်ပဋိပက  ချပ်ငိမ်းေရးတုိကုိ ရည်ရယ်၍ 

ဧပီ ၂၂ ရက်တွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မငး်ေအာင်လ  င်က  တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင ်

အဖဲွအစည်းများှင့် ေတွဆံုေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခ ခ့ဲရာ 

ငိမ်းချမ်းေရးှင့် စည်းလံုးေရးေကာ်မတီ (မုိင်းလား) 

အဖဲွမှ ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ ဦးေဆာင်သည့်  ငိမ်းချမ်း 

ေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည်  ယေနတွင်  ေနြပည်ေတာ် 

သုိ ေရာက်ရိှကသည်။

ငိမး်ချမး်ေရးှင့်    စညး်လံုးေရးေကာ်မတီ 

(မုိင်းလား) အဖဲွမှ ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ ဦးေဆာင် 

ေသာ ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် မွန်းလဲွ 

ပုိငး်တွင် ေလေကာငး်ခရီးစ်ြဖင့် ေနြပည်ေတာ် 

တပ်မေတာ်ေလဆိပ်သုိ ေရာက်ရိှကရာ အမျိးသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  ငး်ေရး ေကာ်မတီအဖွဲဝင်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အုပညာ 

ဦးစီးဌာနမှ တုိင်းရင်းသား တုိင်းရင်းသူများ၊ ငိမ်းချမ်း 

ေရးကုိလုိလားသည့် ေဒသခံြပည်သူများက ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးကုိရရိှေရးသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ 

ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးသည် 

ုိင်ငံသားအားလံုး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စု 

ကီးငိမ်းချမ်းဖုိ ေတွဆံုေဆွးေွးကပါစုိ၊ တုိင်းရင်းသား 

ေတွစည်းလံုးမှ ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ စသည့် 

စာသားပါဆုိင်းဘုတ်များှင့် ုိင်ငံေတာ်အလံငယ်များကုိ 

ကုိင်ေဆာင်၍ ကိဆုိကသည်။ 

အဆုိပါ ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည် 

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်    ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပုိင်း) 

ကျိင်းတံုမိသုိေရာက်ရိှရာ တိဂံေဒသတုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

မှ တုိင်းမှးဗုိလ်ချပ်မျိးမင်းထွန်းှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ 

ြပည်နယ်/ခုိင်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ 

ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ပါတီုိင်ငံေရးအဖဲွအစည်းများ 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမ ှေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း 

(၂/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃  

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

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

ေတာင်ငူ၊ ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပံု၊ စစ်ေတွ၊      ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတုိတွင် 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရိှ 

ကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ(မိန်းမဝတ်၊ကေလးဝတ်၊ ကျားရှပ်၊ တုိက်ပံု၊ 

ကုတ်အက   ျ၊ီ လက်မ သင်တန်း၊ မုန်မျိးစံုြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊ အစား 

အစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့်  ပန်းအလှြပင်သင်တန်း စသည့် 

သင်တန်းများကုိ ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ 

အပတ်စ် တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာသင်ကားေပးလျက်ရိှသည့်အြပင် 

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်ေကျာင်းများ၌ စေန၊တနဂ  ေွ 

ေနများတွင်လညး် အထူးသင်တနး်များအား ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပး 

လျက်ရိှပါသည်။ 

အဆုိပါ အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး်များ၌ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွင်း   သင်တန်းအပတ်စ် (၂/ ၂၀၂၂) အား 

(၁၃-၆-၂၁၂၂)ရက်ေနမှ  (၂၂-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ေပးမည်ြဖစ်ရာ တက်ေရာက်လုိေသာ သင်တနး်သား(အမျိးသမီး/

အမျိးသား)များအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ 

ေအာက်ပါ အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး် ပညာသင်ေကျာငး်များသုိ 

ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်း၍ တက်ေရာက်ုိင်ေကာင်း လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနက အသိေပးေကညာထားသည်။ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်) 

 အမှတ်-၁၃၅၊        ဓမ ေစတီလမ်း၊   ဗဟန်းမိနယ်၊   ဖုန်း- 

၀၉-၄၂၇၉၀၀၀၄၆ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး) 

အမှတ်-၁၆၉၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅ ၂၆လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

စစ်ကုိင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း- ၀၂-၄၀၃၆၇၉၈ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင်) 

ေရ ေတာင်ရပ်၊   အထက်လမ်းမကီးေဘး၊  ေမာ်လမိင်မိ 

ဖုန်း- ၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေတာင်ငူ) 

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

ဖုန်း- ၀၅၄-၂၃၅၇၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား) 

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

၂၅၂၂၅၅၈ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ဖျာပံု) 

ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမး်ေဘး၊ဖျာပံုမိ၊ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ပုသိမ်) 

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

၀၄၂-၂၁၀၇၃ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (စစ်ေတွ) 

ေမယုလမး်(ေလယာ်ကွငး်အနီး)၊ မန်ကျညး်မိင်ရပ်ကွက ်

စစ်ေတွမိ၊ ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ရာငံ) 

အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) ၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်) 

အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွငး်၊ ထားဝယ်မိ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပံုှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်ံုးက အပတ်စ် စေနေနတုိင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကုိ ထုတ်ေဝ 

ြဖန်ချလိျက်ရိှသည်။

၄ - ၆ - ၂ဝ၂၂ ရက်(စေနေန)တွင် ထွက်ရိှမည့် ေရ ေသွးဂျာနယ် အတဲွ 

(၅၄) အမှတ် (၂၃) ၌ ရတနာသံုးပါးကုိ ကည်ညိေလးစား၍ ေတာထဲတွင် 

ဘီလူးတုိ၏ ေဘးအ ရာယ်မှ လွတ်ေြမာက်သွားခ့ဲေသာ ထင်းခုတ်သမား၏ 

သားအေကာငး်ကုိ တင်ဆက်ထားသည့် “ရတနာသံုးပါး” မျက်ာှဖံုး 

ဇာတ်လမး်၊ စာေပဗိမာန် စိန်ရတုအထိမး်အမှတ်အြဖစ ် ြပလုပ်ေသာ 

ေရ ေသွးတုိလက်ရာ စာစီစာကံုးပိင်ပဲွတွင် ဆန်ခါတင်အဆင့် ေရးချယ်ခံရ 

သည့် “၁၂လရာသီပဲွေတာ်” စာစီစာကံုး၊  မိမိေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစ ရပ်များ 

ကုိ  ကုိယ်တုိင်မေဆာင်ရက်ဘဲ    သူတစ်ပါးကုိအားကုိးတတ်ေသာ၊ 

သူတစ်ပါးအေပ  မေကာင်း ကံစည်တတ်ေသာစိတ်ထားထားရိှ၍ ရရိှလာ 

မည့် အခွင့်အေရးများ ဆံုး းံသွားေသာ ေမာင်ပုိှင့် သူတစ်ပါးကုိ ကူညီ 

ေဆာင်ရက်တတ်ကာ စိတ်ေကာင်းထားရိှ၍ ေကာင်းကျိးခံစားရေသာ 

ေမာင်ချိတုိအေကာငး်ကုိ ေရးဖွဲထားသည့် “ထငး်သက်ေသ” ပံုြပင်၊ 

ကေလးများအေနြဖင့် ေရှင့်မီးကုိ ေခ တာ၍ စနစ်တကျသံုးစဲွသင့်ေကာင်း 

ပညာေပးတင်ဆက်ထားသည့် “ေရနဲမီးကုိ ေခ တာပါ” ဝတ ၊ မိမိ၏ 

ဘဝေပးအေြခအေနအရ      မိမိလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ရသည့်အလုပ်ကုိ 

တန်ဖုိးထားလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာငး်ကုိ  တင်ဆက်ထားသည့် 

“တင်းတိမ်ေရာင့်ရဲြခင်း” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ မိမိတုိ၏ ခံဝင်းအတွင်း 

ေနရာလွတ်များ၌ သီးပင်စားပင်များ စုိက်ပျိးပါက မိသားစုဝင်ေငွတုိးုိင်ပံုကုိ 

ပညာေပးေရးဖဲွထားသည့် “ုိးုိးေလး- ပျင်းေနဖုိ မလုိေတာ့ပါ” ှစ်မျက်ှာ 

ကာတွန်း၊ သက်ရိှသက်မ့ဲများကုိ တစ်ခုှင့်တစ်ခု   င်းယှ်ရာတွင် အသံုးြပ 

သည့် Adjective (နာမဝိေသသန)များ အေကာင်းကုိ ေလ့ကျင့်ခန်းများ 

ှင့်တကွ တင်ဆက်ထားသည့် “ေရ ေသွးအဂ  လိပ်သဒ ါ” အဂ  လိပ်စာသင်ခန်း 

စာက  ှင့် ကဗျာက  တုိအပါအဝင် က  စံုလင်စွာ ထွက်ရိှပီြဖစ်ရာ 

တစ်ေစာင်လ င် ေငွကျပ် ၄၀၀ ြဖင့် စာေပဗိမာန်စာအုပ်အေရာင်းဆုိင်များ

တွင် ဝယ်ယူုိင်ေကာင်း သိရသည်။                                  သတင်းစ်

ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးကုိလုိလားသည့် ေဒသခံြပည်သူများက 

လ  က်လ  က်လဲှလဲှဂုဏ်ြပကိဆုိကပီး ထုိမှတစ်ဆင့် 

ေလေကာင်းခရီးြဖင့် ေနြပည်ေတာ်သုိ ေရာက်ရိှခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရိှ

ြပည်ေထာင်စု     ဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း ုိင်င့ံ   

ဂုဏ်ေဆာင်ဆုရ အားကစား 

သမားတစ်ဦးအား ဂုဏ်ြပ 

ချးီြမင့်ေငွ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ြပည်ေထာင်စု     ဝန်ကီး  

ဦးမင်းသိန်းဇံ  ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် 

ဆုရ အားကစားသမားတစ်ဦး 

အား      ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ဦးစွာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က  အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင်  ယေနကျင်းပသည့အ်စည်းအေဝး 

သည် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ ြပင်ဆင် 

ဖဲွစည်းထားသည့် မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာဗဟုိေကာ်မတီ၏ 

၁/၂၀၂၂ ြဖစ်ေကာင်း၊ မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများှင့် 

ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

အစိုးရအေနြဖင့်  ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် 

ရက်စဲွြဖင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒ၊ စက်မ  

ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပေဒ၊   တီထွင်မ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒှင့ ် 

စာေပှင့်အပုညာမူပုိင်ခင့်ွဥပေဒတုိကုိ အတည်ြပ 

ြပ  ာန်းပီးြဖစ်ေကာင်း၊     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု စီးပွားေရးှင့က်ူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန မပူိင်ုခွင့ဦ်းစီးဌာနက အဓကိတာဝန် 

ယေူဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး မပူိင်ုခွင့ခ်ျိးေဖာက်မ အေပ  

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊  စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊   ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ် 

စသည့်ဌာနများက  သက်ဆုိင်ရာက  များအလုိက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်သွားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

တာဝန်ေပးထားပီးြဖစ်

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင ်မူပိုင် 

ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ ရပမ်ျားှင့်ပတ်သက်၍ ိုင်ငံသူိုင်င ံ

သားများအတွက် အကာအကွယ်ေပးိင်ုေရးြပ  ာန်း 

ရန် အေြခခံမူအခန်း-၁၊ ပုဒ်မ-၃၇ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ)တွင် 

ိုင်ငံသားများအား ပစ ည်းပုိင်ဆိုငခွ်င့်၊ အေမွဆက်ခံ 

ခွင့၊် ကိယ်ုပိင်ုလပ်ုပိင်ုခွင့၊် တထွီင်ခွင့ှ်င့ ်မပူိင်ုခွင့တ်ိုကိ ု

ဥပေဒြပ  ာန်းချက်ှင့အ်ည ီ   ခွင့ြ်ပရမည်ဟ ု လည်း 

ေကာင်း၊ အခန်း(၈)၊ ပုဒ်မ-၃၇၂ တွင် ဤဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒပါြပ  ာန်းချက်များှင့်လည်းေကာင်း၊ 

တည်ဆဥဲပေဒပါြပ  ာန်းချက်များှင့ ်လည်းေကာင်း 

မဆန်ကျင်ေစဘဲ      စီးပွားေရးကိစ ရပ်များကို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ပစ ည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ သုံးစွဲခွင့်ှင့် 

ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ခွင့်၊   မူပိုင်ခွင့်တိုကိ ု  ိုင်ငံေတာ်က 

အာမခံ၍လည်းေကာင်း     တာဝန်ေပးထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း။ 

ိုင်ငံေတာ်၏  စီးပွားေရးဦးတည်ချက်များကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်မူပိုင်ခွင့် 

အကာအကွယ်ေပးြခင်းစနစ်တစ်ရပ် ကျင့သ်ုံးေဆာင် 

ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့ ်  ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန်    အေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယေန   Globalization ေခတ်တွင် နည်းပညာများ 

အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်လာသည်ှင့်အမ  

အစိုးရ၊   ဌာနဆိုင်ရာများ၊  စွန်ဦးတီတွင်သူများ၊ 

ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ပါ မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ

ကိစ ရပ်များသည ်ပိုမိုအေရးပါပီး အေရးကီးသည့ ်

က  တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ရိှေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင်  

ိုင်ငံေတာ်၏  စီးပွားေရးမူဝါဒများကို  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရရှည်တညတ့ံ်ခုိင်မဲပီး   ဟန်ချက်ညီေသာ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ စမီကံန်ိး(၂၀၁၈-၂၀၃၀)တွင်    ပါဝင်သည့် 

လပ်ုငန်းစ်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ ိင်ုငေံတာ်တွင် တထွီင် 

ဖန်တီးမ ကိုအေြခြပသည့ ်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ပိုမိုဖွံဖိးလာေစရန်ှင့ ်      ဆန်းသစ်တီထွင်မ ှင့် 

ယှ်ပိင်ိုင်စွမ်းြမင့်မားသည့် အစိုးရှင့် ပုဂ လိက 

က  များ ြဖစ်ေပ လာိင်ုေစေရး ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

မူပိုင်ခွင့်စနစ်ကျင့်သုံးြခင်းသည ်များစွာအေထာက ်

 ြမန်မာိုင်ငံသည်  ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲှင့်  ကမ ာ့မူပိုင်ခွင့်အဖွဲတို၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အညီ 

မပူိင်ုခွင့ှ်င့ဆ်က်စပ်ေသာ ကန်ုသွယ်မ ဆိင်ုရာ သေဘာတစူာချပက်ိ ုလိက်ုနာေဆာငရ်က်ရန် လိအုပ်သကဲသ့ို 

အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငြံဖစ်သည့အ်တွက် အေရှေတာင်အာရှအဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားအကား မပူိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  သေဘာတူညီချက်ကိုလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရမည်

 မပူိင်ုခွင့ဥ်ပေဒများ ြပ  ာန်းကျင့သ်ုံးေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်းြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်ေစရန် အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစြခင်း၊  လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်   မူပိုင်ခွင့်အကာအကွယ်ေပးသည့်စနစ်     ခိုင်မာလာေစြခင်း၊  

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ များ၊ လူသားအရင်းအြမစ်များ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာိုင်ြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် 

အလမ်းအသစ်များ ေပ ေပါက်လာိင်ုြခင်း၊ အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာများကိ ုလ ဲေြပာင်းရယူိင်ုြခင်းြဖင့ ်ကန်ုထတ်ု 

လုပ်မ  ြမင့်မားတိုးတက်လာိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများကို ရရှိိုင်မည်

 ၂၀၂၃ မှ

တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲအတွက ်     ကိတင်ြပင်ဆင်သည့်အေနြဖင့ ်

ေမ ၂၂ ရက်မှ ဇွန် ၂ ရက်အထိ ထိုင်းိုင်ငံ၌ သွားေရာက်ေလ့ကျင့်ခဲ့ပီး 

ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲှစ်ပွ ဲ    ကစားပီးေနာက ်အပီးသတ်လူစာရင်း 

ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် ေြခစမ်းပဲွများတွင် ေဟာင်ေကာင် 

လက်ေရးစင်အသင်းှင့် ဂိုးမရိှသေရကျပီး ဘာရန်ိးလက်ေရးစင်အသင်း 

ကိ ုှစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှြဖင့် အေရးနမ့်ိခဲသ့ည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် 

ဇွန် ၃ ရက်တွင် အာရှဖလားေြခစစ်ပွဲကျင်းပမည် ့ကာဂျစ တန်ိုင်ငံသို 

ထွက်ခွာသွားပီး ကိတင်ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်လျက်ရှိသည်။

အာရှဖလား တတယိအဆင့်ေြခစစ်ပဲွယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာလ့က်ေရး 

စင်အသင်းတွင်  ဂိုးသမား- ေကျာ်ဇင်ဖိး၊ ြပည့်ဖိးသူ၊ ထွန်းန ဦး၊ 

ေနာက်တန်း- ေဒးဗစ်ထန်၊ ေဇာ်ရဲထွန်း၊ ငိမ်းချမ်း၊ ေကျာ်ဇင်လွင်၊ 

ဟိန်းဖိးဝင်း၊ စိုးမိုးေကျာ်၊ ရဲမင်းသူ၊  ဝင်းမိုးေကျာ်၊ အလယ်တန်း-

လ  င်းဘိုဘို၊ ရန်ိုင်ဦး၊ လွင်မိုးေအာင်၊ ထက်ဖိးေဝ၊ ြမတ်ေကာင်းခန် ၊ 

ေမာင်ေမာင်လွင်၊ ဆွမ်လမန်၊ ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊ ေအာင်ုိင်ဝင်း၊ ေရှတန်း-

ဝင်းိုင်ထွန်း၊ သန်းပိုင်ှင့် ေအာင်ေကာင်းမာန်တို ပါဝင်သည်။ ြမန်မာ 

အသင်းသည ်ေြခစစ်ပွဲတွင ်ကာဂျစ တန်၊ တာဂျစ်ကစ တန်၊ စင်ကာပ ူ

တိုှင့်  ကျေရာက်ေနပီး ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ ်

သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

အကူေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။  

ြမန်မာုိင်ငံစီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာ့ေစေရး 

စီမံချက်ပါ   လုပ်ငန်းစ်များတွင ်  မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးေဆာင ်

ရက်ြခင်းကိ ုဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

ှင့ ်လပ်ုထုံးလုပ်နည်းဆိင်ုရာ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ က   

တွင် လပ်ုငန်းစ်တစ်ခအုေနြဖင့ ်ချမှတ်ထားသည်ကိ ု

ေတွရေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်ိင်ုငတွံင် မပူိင်ုခွင့အ်ကာ 

အကွယ်ေပးြခင်းစနစ်တစ်ရပ ်ထူေထာင်ြခင်းသည ်

ိင်ုငစံီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်လာေစရန် အေထာက် 

အပံ့ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်ကိ ုလက်ခံေဆာင်ရက ်

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲှင့် 

ကမ ာ့မူပုိင်ခွင့်အဖဲွတုိ၏   အဖဲွဝင်ုိင်ငံြဖစ်သည်ှင့် 

အညီ မူပုိင်ခွင့်ှင့်ဆက်စပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ ဆုိင်ရာ 

သေဘာတစူာချပ်ကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ် 

သကဲ့သို   အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက ်

အေရှေတာင်အာရှအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား မူပိုင် 

ခွင့ဆ်ိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  သေဘာတညူခီျက် 

ကိုလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အာဆယီစံီးပွားေရးအသိက်ုအဝန်းပါ အာဆယီ ံ

ေဒသတွင်း    မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ   လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ေဒသတွင်း    ိုင်ငံများအေနြဖင့်   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကုန်စည်စီးဆင်းမ များတိုးတက်ေရးှင့် စီးပွားေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်မ တိုကိ ုအေထာက်အကူြပိုင်သည့် 

မူပိုင်ခွင့်စနစ်များကိ ု    ေဖာ်ေဆာင်ကျင့်သုံးေနက 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အြခားေသာအဖဲွဝင် 

ိုင်ငံများနည်းတ ူ   မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ  ဥပေဒများကိ ု

အြမန်ဆံုး    အေကာင်အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်ပီး 

မူပိုင်ခွင့်အကာအကွယ်ေပးသည့ ်     စနစ်တစ်ရပ် 

တည်ေထာင်ိုင်ရန် ယခုကဲ့သို ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်အြခားေသာ

အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများနည်းတူ အာဆီယံစီးပွား 

ေရးအသိုက်အဝန်းပါ လုပ်ငန်းစ်များအရ မူပိုင်ခွင့ ်

ဆုိင်ရာ ုိင်ငံတကာသေဘာတူစာချပ်များသုိလည်း 

ဝင်ေရာက်ရန ်   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။ 

ုိင်ငံေတာ်တွင် ကျင့်သံုးေဖာ်ေဆာင်မည့် မူပုိင် 

ခွင့်စနစ်သည် ိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားသည့ ်

စမံျားှင့ ်ကိက်ုညရီန်လိအုပ်သကဲသ့ို  ိင်ုင၏ံလက်ရိှ 

ြဖစ်တည်ေနသည့ ်ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး 

စသည့်  အေြခအေနများှင့်လည်း  လိုက်ေလျာ 

ညီေထွရှိရန ်   လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့် 

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၄)ရပ်ကို အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရာတွင် စနစ်တကျအကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေစ

ေရးအတွက်     ဥပ ေဒတစ်ခုပီးမှတစ်ခ ု  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဥပေဒများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် တာဝန်ရိှဝန်ကီးဌာနများအြပင်  မပူိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာ 

ဗဟိေုကာ်မတှီင့ ်ေအဂျင်စီတုိတွင် တာဝန်ေပးအပ် 

မည့ ်အစိုးရဌာနများ၊ ပညာရှင်များှင့ ်အစိုးရမဟတ်ု 

ေသာ အဖွဲအစည်းများကလည်း ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

မပူိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာဗဟိေုကာ်မတ၏ီ အဓကိေဆာင် 

ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုမပူိင်ုခွင့ဥ်ပေဒများ 

တွင် ေဖာ်ြပထားေကာင်း၊ ဗဟိုေကာ်မတီအေနြဖင့ ်  

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ     ေကာင်းစွာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်  လိအုပ်မည့မ်ဝူါဒများ၊ မဟာဗျဟာ 

များှင့ ်လပ်ုငန်းစမီခံျက်များကိ ုလမ်း န်ချမှတ်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဗဟိေုကာ်မတကီချမှတ်သည့ ် 

လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

လုိအပ်မည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်ှင့် န်ကား 

ချက်များကိ ု   ထုတ်ြပန်ိုင်ရန်    မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

ေအဂျင်စီကိ ု   အြမန်ဆုံးဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရရှိိုင်

မပူိင်ုခွင့ဥ်ပေဒများ ြပ  ာန်းကျင့်သံုးေဆာင်ရက် 

ိင်ုြခင်းြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ စီးပွားေရးဖံွဖိးတိုးတက်ေစရန် 

အေထာက်အကြူဖစ်ေစြခင်း၊ လပ်ုငန်းရှင်များအတွက် 

မပူိင်ုခွင့အ်ကာအကွယ်ေပးသည့စ်နစ် ခိင်ုမာလာေစ 

ြခင်း၊  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ များ၊ လူသားအရင်း 

အြမစ်များ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာိုင်ြခင်း၊ အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ   ေပ ေပါက်လာ 

ိုင်ြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများကို လ ဲေြပာင်း 

ရယူိုင်ြခင်းြဖင့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ  ြမင့်မားတိုးတက ်

လာိုင်ြခင်း စသည့် အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရရှိိုင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ယခုဖွဲစည်းထားသည့ ်   မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဗဟို

ေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ေသာ တာဝန်ခံဝန်ကီးဌာနှင့် 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် မိမိတိုပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ိုင်သည့်  အခန်းက  များတွင်   ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်း၊    ိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ သိပ ံှင့်ယ်ေကျးမ က  များ၊ 

တီထွင်ဆန်းသစ်မ ှင့်    ဖန်တီးမ များကို   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစိင်ုမည့ ်မပူိင်ုခွင့စ်နစ်တစ်ရပ်ကိ ုအစိုးရ 

ှင့်ြပည်သ ူ  အတူလက်တွဲ၍  အြမန်ဆုံးအ ေကာင် 

အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်ကပါဟ ု  တိုက်တွန်းလို 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်         ဗဟိုေကာ်မတီဒုတိယဥက    

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာပွင့ဆ်န်းက မပူိင်ုခွင့ ်

စနစ်တစ်ရပ် ေပ ေပါက်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်  အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးွန်ေအာင်က ပထမအကမ်ိ ဗဟိေုကာ်မတအီစည်း 

အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး မူပိုင် 

ခွင့်ဦးစီးဌာနမှ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်ဗီဒီယိုကို 

ြပသသည်။

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး

ထိုေနာက် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး  န်ကားေရး 

မှးချပ်  ေဒါက်တာမိုးမိုးသွယ်က   ဗဟိုေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂)သို တင်ြပသည့အ်မှာစာများ 

ကို ဖတ်ကားတင်ြပရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက        ဒုတိယဝန်ကီးချပ်က 

အမှာစာတစ်ခုချင်းအေပ      လိုအပ်သည်များကိ ု

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသည်။

ယင်းေနာက် ဗဟိေုကာ်မတဝီင် ဒတုယိဝန်ကီး 

များြဖစ်ကသည့ ်  ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်၊  ဦးရဲတင့်၊ 

ေဒါက်တာေအာင်ကီး၊  ဦးရင်ေမာင်ွန် ၊  ဦးွန်  

ေအာင်၊ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများှင့်စပ်လျ်း၍    သက်ဆိုင်ရာ 

က  များအလိုက ်ရှင်းလင်းေဆွးေွးတင်ြပကပီး 

အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်မူကမ်းများကုိ အတည် 

ြပကသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ်က ေဆွးေွးတင်ြပ 

ချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားကာ အစည်း 

အေဝးကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။            သတင်းစ်



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၃

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းသည ်  The  Global  Fund 

မှ   အကီးတန်းရန်ပုံေငွစီမံခန်ခွဲမ မန်ေနဂျာ Mrs. 

Izaskun Gavira ဦးေဆာင်ေသာအဖဲွအား ယမန်ေန  

နနံက်ပိင်ုးက ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

ေဆွးေွး

ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ခုခံကျ/

ကာလသားေရာဂါ စစ်ေဆးကုသြခင်း၊ ေဆးယ်ပါး 

တီဘီေရာဂါကုသြခင်း၊  ငှက်ဖျားေရာဂါရှာေဖွကုသ

ြခင်းလုပ်ငန်း ြပန်လည်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး

ဆိုင်ရာကိစ များ၊  အဆိုပါေရာဂါများ ကုသိုင်ေရး 

လိအုပ်သည့ေ်ဆးဝါးများ၊ အေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ ည်းများ ြပတ်လပ်မ မရှိေစ 

ရန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက စစီ်ေဆာင်ရက်ထား 

ရှိမ များ၊   အဆိုပါ    ေရာဂါများထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍    က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ    သင်တန်းများ 

ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးိုင်ေရး  ကိစ ရပ်များ၊  The 

Global Fund  အဖွဲှင့်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

အကား  ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိစ များကို   

ေဆွးေွးကသည်။

ဆက်လက်၍      ခုခံကျ/ ကာလသားေရာဂါ 

တုိက်ဖျက်ေရးစီမံချက်၊ တီဘီေရာဂါ တုိက်ဖျက်ေရး 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃

ြပည်သူများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်အဖွဲ 

အစည်းများအတွက် ဘဏ်လပ်ုငန်းဝန်ေဆာင်မ များ 

ကိ ုအြပည့အ်ဝပံပ့ိုးကညူေီဆာင်ရက်ေပးရန် ရည်ရယ် 

ဖွင့်လှစ်သည့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် လက်ေထာက် 

မန်ေနဂျာများ ဘဏ်လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ သင်တန်းအမှတ် 

စ် (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) သင်တန်း ဆင်းပဲွအခမ်းအနားကိ ု

ယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြမန်မာစ့ီးပွား 

ေရးဘဏ်(ုံးချပ်)၌ ကျင်းပသည်။

မှာကား

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ်စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီးက    ိုင်ငံပိုင် ြမန်မာ့ 

စီးပွားေရးဘဏ်သည် ြပည်သမူျား၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များှင့် အဖဲွအစည်းများအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန် 

ေဆာင်မ များေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်ိင်ုငေံတာ်ပိင်ု 

ဘဏ်ကီးတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုြပင်   အစိုးရ 

ဌာနဆုိင်ရာအားလံုး၏ ေငစွာရင်းများကိ ုထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည့အ်ြပင် အငမ်ိးစားိင်ုငံ ့

ဝန်ထမ်းများ၏     ပင်စင်လစာများ၊   ဆုေကး 

ကစိ ရပ်များကိ ု       တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

စီးပွားေရးထိခိုက်မ များအေပ ကုစားေရးအတွက ်

ေချးေငွများကိ ု      ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

ဘဏ်လပ်ုငန်းစနစ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍  သတ်မှတ်ေရးဆဲွ 

ြပ  ာန်းထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်ှင့် 

 န်ကားချက်၊     လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်ကရေကာင်း၊    သင်တန်းသားများ 

အေနြဖင့်     ယခုသင်တန်းမှပိုချေပးလိုက်သည့ ်

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များ၊  န်ကားချက်များကိ ုေကာင်းစွာသရိှိနားလည် 

ပီး  လက်ေတွကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်

လပ်ုငန်းလမ်း န်အြဖစ် ေသချာစွာမှတ်သားလိက်ုနာ 

ေဆာင်ရက်ကရန ်အေလးအနက်ထား မှာကားလိ ု

ေကာင်း၊   ေခတ်ှင့်အညီ  IT     နည်းပညာြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်သည့ ်Core Banking စနစ်ကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်၍  လုပ်ငန်းစ် 

ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကရန်မှာကားလိေုကာင်း၊ ြပည်သမူျားက အစ်အား 

ထားယံုကည်ရသည့် ဘဏ်တစ်ခုြဖစ်၍ ယင်းအစ် 

အလာေကာင်းကိ ု ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးပီး ဘဏ်ှင့် 

ဆက်သွယ်သူြပည်သူများကိ ု    ေစတနာထားကာ 

ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မ များ  အြပည့်အဝ ပံ့ပိုး 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန ်      မှာကားလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ငါးပတ်ကာြမင့်

ယခဖွုင့လှ်စ်သည့သ်င်တန်းသို ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 

ဘဏ်တွင်      လက်ေထာက်မန်ေနဂျာများအြဖစ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့ ်သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူ ၃၀  တက်ေရာက်ကပီး  သင်တန်းကာလမှာ 

ရက်သတ ပတ်    ငါးပတ်ကာြမင့်ခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၃
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်)တွင်   ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 
သည့ ်စာေရးဝန်ထမ်းကီးကပ်မ  တန်းြမင့သ်င်တန်း 
အမှတ်စ်(၈၇)ှင့ ်စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခသံင်တန်း 
အမှတ်စ်(၁၉၉)တို၏  သင်တန်းဆင်း စစ်ေရးြပ 
အခမ်းအနားကို      ယေနနံနက်   ၇   နာရီခွဲတွင် 
တက သိုလ်စစ်ေရးြပကွင်း(၁)၌       ကျင်းပရာ 
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ     တာဝန်ခံအဖွဲဝင် 
ဦးစုိးတင့်၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းတက သုိလ်(ေအာက်ြမန်မာ
ြပည်) ပါေမာက ချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ ဒတုယိပါေမာက ချပ် 
များ၊ ဌာနကီးမှးများ၊ တက သိလ်ုသင်ကားေရး/စမီ ံ
ဌာနများမှ ပါေမာက ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်တာဝန်ရိှ 
သမူျား၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျား တက်ေရာက် 
ကသည်။ 

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင ်ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန ်
အဖွဲ  တာဝန်ခံအဖွဲဝင်  ဦးစိုးတင့်က ပထမဦးစွာ 
ဤတက သိလ်ုအဆင့ဆ်င့ ်ေြပာင်းလလဲာပုအံကျ်းကိ ု
ေြပာကားလုိေကာင်း၊ ၁၉၆၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် 
တွင်   “ဗဟိုြပည်သူဝန်ထမ်းေကျာင်း”အမည်ြဖင့ ်
စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး  ၁၉၇၇  ခုှစ် ေမ ၅ ရက်တွင် 
“ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သိုလ”်အြဖစ်  အဆင့်ြမင့်တင်ခ့ဲ
ပီး“ဗဟိဝုန်ထမ်းတက သိလ်ု(ေဖာင်ကီး)”ဟ ုအမည် 
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲခဲ့ေကာင်း၊    ထိုေနာက်   ၂၀၁၆ 
ခုှစ် ေမ ၁၇ ရက်တွင် “ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် 
(ေအာက်ြမန်မာြပည)်”ဟု     အမည်ေြပာင်းလဲကာ 
ယေနအထိ     ေခ ေဝ သတ်မှတ်သုံးစွဲခဲ့ေကာင်း၊ 
၂၀၁၇ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် “ြပည်သူဝန်ထမ်း 
အကယ်ဒမီ”ကို   ထပ်မံတိုးချဲ   ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း၊ 
၂၀၂၂   ခုှစ်   ဇွန်   ၁   ရက်မှစ၍    “ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည)်”ဟု       အမည် 
ေြပာင်းလဲြပင်ဆင ်  သတ်မှတ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း 
သင်တန်းသား သင်တန်းသူအားလုံးကို အသိေပး 
ရှင်းလင်းေြပာကားလိုေကာင်း။ 

ိင်ုငေံတာ်၏အပ်ုချပ်ေရးယ ရားကိ ုအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိင်ုငေံကာင်း 
မည်ြဖစ်၍        ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည ်
ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်ေရးယ ရားအြဖစ ်ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲရာတွင ်   မိမိတို၏    စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ု
ြမင့်တင်ကာ    လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု  ေကျပွန်စွာ 
ထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူတုိ၏ ယံုကည်ကုိးစား 
မ ရရိှလာေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားကရန် 
လိုေကာင်း။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်အေနြဖင့်    ကာယ၊ 
eာဏ၊ စာရတိ တည်းဟေူသာ စွမ်းရည်သံုးရပ် အချိး 
ညီည ီဖံွဖိးတုိးတက်လာေစရန် ေလ့ကျင့်သင်ကား 
ေပးခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတွက် သင်တန်းကာလအတွင်း 
ေလလ့ာဆည်းပူးရရိှခဲသ့ည့ ်အေတွးအြမင်၊ ဗဟသုတု 
များကို မိမိတိုလုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်ေတွအသုံးချ 
ြခင်းြဖင့ ်  ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်သည့ ်ဒီမိုကေရစ ီ
ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရးအတွက် 
အကျိးရိှရိှ ပါဝင်လာုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 
သည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းများကို ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်မှ 
ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၅ ရက်အထ ိအွန်လိင်ုးြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ 
ေမ ၉ ရက်မှ ဇွန်  ၃ ရက်အထိ In-house ြဖင့် 
လည်းေကာင်း ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများမ ှ
သင်တန်းသား ၁၅၈ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၃၀၅ ဦးကို 
ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်၊၊ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း The Global Fund မှ တာဝန်ရှိသူများအား လက်ခံေတွဆုံ

စမီခံျက်၊ ငှက်ဖျားေရာဂါ တိက်ုဖျက်ေရးစမီခံျက်များ 

ှင့်   The Global Fund  ှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်အဖဲွများ 

အစည်းအေဝးကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ် 

(၄) အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးစညး်ကမ်းများှင့်အညီ   ကျင်းပရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ပါေမာက  

ေဒါက်တာေအးထွန်း ဦးေဆာင်၍ ကျင်းပခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပံ့ပိုးိုင်ေရး

အစည်းအေဝးတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် 

မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း လုိအပ် 

ေသာေနရာများတွင်  The Global Fund မှ  ထပ်မံ 

ေထာက်ပံ့မ များကို ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ 

စမီခံျက်များအလိက်ု အကျိးရိှစွာ အသုံးချေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရး၊  ခုခံကျ/ကာလသားေရာဂါ၊  တီဘီေရာဂါ၊ 

ငှက်ဖျားေရာဂါ     တိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက်များှင် ့

အဓကိပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်အဖဲွများအေနြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့်  လုပ်ငန်းများကို 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   လမ်း န်မ ှင့်အညီ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီကုသေဆး 

များ၊ တဘီေီရာဂါ ကသုေဆးများ၊ ငှက်ဖျားေရာဂါကသု 

ေဆးများ  စ်ဆက်မြပတ်ရရှိိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာ 

စီမံချက်ှင့်  အဓိကပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့်အဖွဲ 

များက  အေလးေပးေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ရပ်များ၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်များတွင ်  အေရးကီး 

သည့်      ေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်အရှိန်အဟုန်     ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်မ သင်တန်းများ ေဆာင်ရက် 

ိင်ုေရးှင့ ်လပ်ုငန်းများအရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ကိစ ရပ်များှင့် ခုခံကျ/ကာလ 

သားေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ငှက်ဖျားေရာဂါ ကာကွယ် 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများ      အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ေရးှင့ ် လာမည့ှ်စ်များတွင် The Global 

Fund ရန်ပံုေငွမှ ဆက်လက်ပ့ံပုိးုိင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆွးေွးကသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ   န်ကားေရးမှး 

ချပ်၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  န်ကားေရး 

မှးများ၊    ဒုတိယ န်ကားေရးမှးများ၊ ခုခံကျ/

ကာလသားေရာဂါ  တိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက်၊ တီဘီ 

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက်၊     ငှက်ဖျားေရာဂါ 

တိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက်များမ ှ      တာဝန်ရှိသူများ၊ 

The Global Fund ှင့်ဆက်စပ်အဖဲွများမှ တာဝန်ရိှ 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိုပါအစည်းအေဝးကိ ု ေနြပည်ေတာ်၌ ဇွန် 

၂ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ှစ်ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် လက်ေထာက်မန်ေနဂျာများ

ဘဏ်လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

စာေရးဝန်ထမ်းကီးကပ်မ တန်းြမင့်သင်တန်း အမှတ်စ်(၈၇)ှင့်

စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၉၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ပညာသင်ှစ်   အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများကိ ုဇွန် ၂ ရက်မှစတင်၍ တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အေြခခပံညာေကျာင်းများ၊ 

ဘန်ုးေတာ်ကီးသင်ေကျာင်းများှင့် ကုိယ်ပုိင်းေကျာင်း 

များ၌ စတင်ဖွင့လှ်စ်သင်ကားခဲရ့ာ ယေနတွင်လည်း  

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများသည ်  သက်ဆိုင်ရာ 

အတန်းအလိက်ု သင်ခန်းစာများကိ ုေအးချမ်းေပျာ်ရ င် 

စွာ သင်ကားလျက်ရှိသည်။ 

၉၃ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် န်း

ယေနတွင်  တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ် 

အသီးသီးရှ ိအေြခခံပညာေကျာင်းများ၊ ဘုန်းေတာ် 

ကီးသင်ေကျာင်းများှင့်       ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းများ၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူစုစုေပါင်း ၅၆၃၁၈၃၈ ဦး 

တက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှရာ တစ်ိင်ုငလံုံး 

ေကျာင်းတက်ရာခိုင် န်းအေနြဖင့် ၉၃ ဒသမ ၁၉ 

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်    ၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလးမိ အင်ဒိုင်း 

ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၉) အေြခခံပညာအထက ်

တန်းေကျာင်းအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

များက   မီးပုလင်းြဖင့ ်  ဝင်ေရာက်ပစ်ေပါက်မီး  ခဲ့ 

သြဖင့်   ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း 

မီးေလာင်က မ်းပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မီးေလာင်က မ်းပျက်စီး

ြဖစ်စ်မှာ ကေလးမိ အင်ဒိင်ုးကန်ုးရပ်ကွက်ရိှ 

အမှတ်(၉) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသို 

ဇွန် ၂ ရက်   ည ၁၀ နာရီခန်တွင်    PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက ဆိင်ုကယ်ြဖင့ေ်ရာက်ရိှလာ 

ပီး   ဒီဇယ်ဆီများထည့်ထားသည့ ်   မီးပုလင်းြဖင့ ်

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်

တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 

ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်

မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 

၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ   ဆရာ   ဆရာမ  ၂၄၈၂   ဦး     ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ့ပါ  

သည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှ ကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

ကေလးမိ အမှတ်(၉)အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်းဝင်းအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက မီးပလုင်းများြဖင့ ်ပစ်ေပါက်မီး  ဖျက်ဆီး

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ ပညာသင်ကား 

တစ်ိုင်ငံလုံး ၉၃ ရာခိုင် န်းေကျာ် ေကျာင်းတက်ေရာက်

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း     အေြခခံပညာဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။ 

အေြခခံပညာမူလတန်းတွင ်   ေကျာင်းအပ်ှ ံ

သည့် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ ၄ ဒသမ ၂ သန်း 

ြဖစ်ပးီ တက်ေရာက်သူ ၃ ဒသမ ၉ သန်း၊  အေြခခပံညာ 

အလယ်တန်းတွင် ေကျာင်းအပ်ှံထားသ ူ၁ ဒသမ 

၃ သန်းြဖစ်ပီး   တက်ေရာက်သ ူ၁ ဒသမ ၂ သန်း၊ 

အေြခခပံညာအထက်တန်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှထား 

သ ူ၄ ဒသမ ၁ သန်းြဖစ်ပီး  တက်ေရာက်သူ ၃ ဒသမ 

၈ သန်း စုစုေပါင်းေကျာင်းအပ်ှံသ ူ  ေြခာက်သန်း 

ြဖစ်ပီး    တက်ေရာက်သ ူ၅ ဒသမ ၆ သန်းြဖစ်ရာ 

တက်ေရာက်သူရာခိုင် န်းအေနြဖင့် ၉၃ ဒသမ ၁၉ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 
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(ဃ)ရပ်ကွက်ေန    ှင်းဝတ်ရည်ေအာင ်

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Wutt Yi Aung” 

Facebook အေကာင့်ှင့်   သာေကတ 

မိနယ ် (၈)ရပ်ကွက်ေန  သီဟကိုကို(ခ) 

သဟီ(ခ) ဗိလ်ုေအာင်ဒင်သည်  ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Thi Ha” Facebook အေကာင့် 

တိုသည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက် 

အေပ    မျက်ကွယ်ြပ၍   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် 

ရည်ရယ်လျက ် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန်  

ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် 

တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့်လှစ်         အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံ     အဖွဲအစည်းများ၊ 

ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်း 

များ၊  လူပုဂ ိလ်များသည်  ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစ 

ရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် 

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း 

ြပလုပ်ခဲ့သူများအား    ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ    အေရးယူသွားမည  ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့်    ထိုသို လ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒ 

ြဖန်သူများအား   ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် 

အေရးယူသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး်    သိရ

သည်။                               

သတင်းစ်

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

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

လာသည့်  Honda Odessy အမျိးအစား ေမာ်ေတာ် 

ယာ်သည်  ယေနမွန်းလဲွ  ၃  နာရခီန်တွင် ဘားအံမိ 

အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   ေရေကျာ်လမ်းရိှ CB ဘဏ်ခဲွ(၂)

သို ေရာက်ရိှလာပီး  ဘဏ်အတွင်းသို  ဝင်ေရာက်ကာ   

လက်နက်ြဖင့်   ခိမ်းေြခာက်၍   ဘဏ်အတွင်းရှိ   

ေငကွျပ်   ၁၂၅၄   သန်ိးကိ ုယေူဆာင်၍ ထွက်ေြပးသွား 

ခဲသ့ည့်အတွက်  ဓားြပတိက်ုမ အား  ကျးလွန်ခဲသ့ည့်   

အကမ်းဖက်သမားများကို      ဖမ်းဆီးရမိေရး  

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအေနြဖင့်    အချနိ်ှင့ ် 

တစ်ေြပးညီ    ချတိ်ဆက်၍    ပိတ်ဆိုိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ   အကမ်းဖက်အဖွဲသည်  ဘားအံ- 

မိင်ကီးငလူမ်းေကာင်းအတိင်ုး ေမာင်းှင်ထွက်ေြပး 

ခဲရ့ာ ကိေချာင်းေကျးရာအနီးရိှ စစ်ေဆးေရးဂတ်ိသို 

ေရာက်ရှိစ် လုံ ခံေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့ ်

ပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးရန် ရပ်တန်ေစခ့ဲေသာ်လည်း 

ရပ်တန် ြခင်းမရှိဘ ဲ     ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးသြဖင့ ်

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေြခာက်လှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ 

သည်။

ထိုသို  ေြခာက်လှန်ပစ်ခတ်စ်  အကမ်းဖက ်

သမားများ၏   ေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ   လမ်းေဘးရှ ိ

ေချာင်းအတွင်းသုိ ထုိးကျတိမ်းေမှာက်ခ့ဲပီး ယာ်ေပ ပါ 

အကမ်းဖက်သမားများက  လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ြပန်လည်ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုေသာေကာင့ ်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက  ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခ့ဲရာ ယာ်ေမာင်း 

ြဖစ်သူ သဟီကုိ အေသဖမ်းဆီးရမိကာ ေမာင်ေမာင်ဦး 

ှင့် ေကျာ်ေကျာ်တိုကိ ု  Glock  ပစ တို  တစ်လက်၊ 

ကျည်အိမ် ှစ်ခု၊   ကျည် ငါးေတာင့်၊  ဖုန်း တစ်လုံး၊ 

ဓားြပတိက်ု လယုက်ယေူဆာင်ခဲသ့ည့ ်ေငကွျပ် ၁၂၅၄ 

သန်ိးတိုှင့အ်တ ူဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး အကမ်းဖက်သမား 

ှစ်ဦးမှာ  ထွက်ေြပး  လွတ်ေြမာက်သွားေကာင်း 

သိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမသိမူျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး အလုံမိနယ် သလွံင်လမ်းအမ်ိအမှတ်  

(၇၇)ေန ေမာင်ေမာင်ဦး၊  (၂၆)ှစ် (ဘ) ဦးေအာင်ေမာ် 

သည် လူမ ကွန်ရက်တွင် ခင်မင်ခဲ့သည့ ်မှင်း ဆိုသူ 

အမျိးသမီးှင့ ်ချတ်ိဆက်၍ ကရင်ြပည်နယ်  လ  င်းဘဲွ 

မိနယ် ရှမ်းရာသစ်ေကျးရာသို လွန်ခဲသ့ည့ ်သုံးလခန်  

ကေရာက်ရှိကာ အဆိုပါေကျးရာရှိ CDM လ ပ်ရှား 

သမူျားှင့အ်တ ူေနထိင်ု၍ အကမ်းဖက်သင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း၊ ထိသုို ေနထိင်ုစ် ြဖစ်စ်တွင် 

ေသဆုံးခဲ့သည့်  သီဟဆိုသူက   ဆက်သွယ်လာပီး 

အလုပ်လုပ်မည်ဟုေြပာဆိုကာ    သီဟအပါအဝင် 

အမျိးသားေလးဦးက   ယေနမွန်းလဲွ  ၁၂ နာရီခဲွတွင် 

Honda Odessy အမျိးအစား ေမာ်ေတာ် ယာ်ြဖင့် 

ေကျးရာမခ်ုဦးသို  လာေရာက်ေခ ေဆာင်၍  ထွက်ခွာ 

ခဲ့ရာ ဘားအံမိသို  ညေန ၃ နာရီခန်တွင်  ေရာက်ရှ ိ

ခဲေ့ကာင်း၊  ၎င်းေနာက်  CB Bank အား ဓားြပတိက်ုပီး   

ထွက်ေြပးစ ်   ဖမ်းဆီးခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ဖမ်းဆီးရမသိ ူမ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ချမ်းြမ 

သာစည်မိနယ ်  ၁၀၅ လမ်း၊  ၆၆ လမ်းှင့် ၆၇ 

လမ်းကားရှိ   ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင်  ေနထိုင်သူ 

ေကျာ်ေကျာ် (၂၁) ှစ် (ဘ) ဦးေကျာ်ေဇာမှာ ယခင်က 

စားေသာက်ဆိုင်များတွင်  လိုက်လံသီချင်းသီဆို 

လုပ်ကုိင်ခ့ဲသူြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ 

လတွင် CDM  ြပလုပ်ထားသည့ ် ေကျာင်းဆရာမ 

ြဖစ်သ ူမစဆုိသုှူင့ ်ခင်မင်ခဲ့ပီး ၎င်း၏ချတ်ိဆက်ေပး 

မ ေကာင့ ်   ရှမ်းရာသစ်ေကျးရာသို   ေရာက်ရှိ၍ 

အကမ်းဖက်သင်တန်းများ တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း၊ 

ထိုသိုေရာက်ရှိစ်  ယခင်က  ခင်မင်ခဲ့ဖူးသည့ ်

ဘားအံမိေန  ထက်ြမက်ဆုိသူ၏  ချတ်ိဆက်ေပး 

မ ြဖင့်   ယခုဘဏ်ဓားြပတိုက်မ ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    ြဖစ်စ်တွင်    ထွက်ေြပး 

လွတ်ေြမာက်သွားသူှစ်ဦးမှာ   ရှမ်းရာသစ်တွင ်

ေနထိင်ုလျက်ရိှသ ူPDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမား 

များြဖစ်သည့ ်ကိုကက်ှင့ ် ကလုားတို ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ    လက်နက်ခဲယမ်းများှင့်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိသူများအား တရားဥပေဒအရ အမ ဖွင့် 

အေရးယူိင်ုေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားသည့် အကမ်းဖက ်

သမားများအား    အြမန်ဆုံး    ဖမ်းဆီးရမိေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်    ၄၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

(ယမန်ေနမှအဆက်)

တိုင်းရင်းသားများှင့ ်ပတ်သက်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏        ိုင်ငံေရးအပိုင်းတွင ်

တိုင်းရင်းသား  စည်းလုံးညီွတ်မ သည် 

ိင်ုငေံတာ်အတွက် အသက်တမ အေရးပါ 

သည်ြဖစ်၍ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများ 

ကား သံသယများဖယ်ရှားကာ ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင် ကိးစားတည်

ေဆာက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊   တိုင်းြပည ်

အတွက်  ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု တစ်ရက်ေစာ 

တည်ေဆာက်ုိင်လ င် ြပည်သူများအတွက် 

တစ်ရက်ေစာအကျိးရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းကိုလည်း အစိုးရအေနြဖင့ ်တစိုက် 

မတ်မတ် လုပ်ေဆာင်ေနသည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်      ငိမ်းချမ်းမ  

တည်ေဆာက်ေရး     လုပ်ငန်းစ်များ 

သာမက  ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရး(State 

Building)သာမက တုိင်းြပည်တည်ေဆာက် 

ေရး (Nation Building)ကိပုါ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊           ဥပမာအားြဖင့ ်

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်     စာေပဘာသာစကား၊ 

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များှင့်  ဓေလ့ 

ထုံးစံများကိ ု   ေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေနြဖင့် 

တိင်ုးရင်းသားဘာသာရပ် စာေပသင်ကား 

ေရး ဆရာ ဆရာမများေနရာတွင် တုိင်းရင်း 

သား ဘာသာစာေပ သင်ကားိုင်သည့ ်

ြပင်ပပုဂ ိလ် Teaching Assistant (TA) 

၁၂၁၂  ဦးှင့်  Language Teacher (LT) 

ှစ်ဦးတိုကို   ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

ပူးေပါင်း၍ ခန်ထားေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း။

တိုင်းရင်းသားစာေပ သင်ကားေရး

ထိုြပင ် တိုင်းရင်းသား   ဘာသာရပ် 

စာေပအသစ်များ           ြဖစ်ကသည့ ်

(တိင်ုးခမ်းတီ၊ ေမာ်ကယ် (ဆလံု)၊ ေတာင်ုိး၊  

ခမ၊ီ သက်) ငါးမျိးအတွက်လည်း Teaching 

Assistant(TA) ၁၂၇ ဦးှင့် Language 

Teacher(LT)  သုံးဦးတိုကို  ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနှင့်ပူးေပါင်း၍   ခန်ထား 

ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း၊       လက်ရှိတွင ်

ေကျာင်းသားဦးေရအရ ထပ်မံလိုအပ်ေန 

သည့် Teaching Assistant(TA)ှင့ ် 

Language Teacher(LT) ဆရာ ဆရာမ 

များ ခန်ထားိင်ုေရးအတွက် လစ်လပ်ေန 

သည့်   အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်

ေလ ာက်လ ာသစ်များေခ ယ၍ူ Teaching 

Assistant(TA)ှင့် Language Teacher 

(LT) များခန်ထားိုင်ေရး စိစစ်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ 

၏ စာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ များကိ ုထင်ဟပ် 

ေစရန်အတွက်     တိုင်းရင်းသားစာေပ 

သင်ကားေရးှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်ဆရာ 

ဆရာမများကုိ လစာတုိးြမင့် ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

ယင်းသို   တိုင်းရင်းသားစာေပများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအြပင ်           အဆိုပါ 

တိင်ုးရင်းသားေဒသရိှ တိင်ုးရင်းသားစာေပ 

အမှန်တကယ်က မ်းကျင်သည့် တုိင်းရင်း 

သားများကိ ုပညာအရည်အချင်းေလ ာေ့ပါ ့

၍ ကိုးတန်းေအာင် တိင်ုးရင်းသားများအား 

ခန်ထားိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

အတွက်    တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ၏ 

အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ တိုးတက် 

ရရိှေစေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

များတွင် တိင်ုးရင်းသားဘာသာ သင်ကား 

ိုင်ရန်အတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက 

တိုင်းရင်းသားစာေပ ၇၂ မျိးအား ခွင့်ြပ

သင်ကားလျက်ရှိပါေကာင်း၊ မိမိတို၏ 

ရည်ရယ်ချက်မှာ   မိမိတိုတိုင်းရင်းသား 

များ၏ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယ်ေကျးမ  

များကို မေပျာက်ပျက်ေအာင ်တိုင်းြပည ်

တည်ေဆာက်ေရး(Nation Building)ကိ ု

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သင်ိုး 

တွင်ပါဝင်သည့်    ဘာသာရပ်တိုင်းကို 

တိုင်းရင်းသားဘာသာများြဖင့ ်သင်ြခင်း 

မဟတ်ုဘ ဲြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာသင်သကဲ ့

သို  ဘာသာစကားကိုသာ သင်ကားေပး 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သင်ကားရာတွင်လည်း 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားများရှိသည့ ်

ေနရာများ၌သာ သင်ကားေပးသွားမည ်

ြဖစ်ပီး အစိုးရအေနြဖင့် တိုင်းရင်းသား 

များှင့ပ်တ်သက်သည့ ်စာေပ၊ ယ်ေကျး 

မ များကိ ု  အစ်အမဲ  အားေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊   သိုေသာ်လည်း  မိမိတို ဂုြပ 

ရမည်မှာ    မိမိတိုိုင်ငံတွင ်    ြပ  ာန်း 

သတ်မှတ် ထားသည့ ်ုံးသုံးဘာသာစကား၊ 

ုံးသုံးစာသည ်  ြမန်မာစာှင့်    ြမန်မာ 

စကားြဖစ်ေကာင်းကုိ သတိြပရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း။

ုံးသုံးစာ၊ ုံးသုံး ဘာသာစကား

ိုင်ငံတကာ၌လည်း အများအားြဖင့် 

သတ်မှတ်ထားသည့် ုံးသုံးစာ၊ ုံးသုံး 

ဘာသာစကားသည ်      တစ်မျိးသာရှ ိ

ေကာင်း၊   အချိိုင်ငံများတွင ်  ှစ်မျိး 

သုံးမျိးရှိေသာ်လည်း    အများအားြဖင့ ်

ြပည်ေထာင်စစုနစ်ြဖင့ ်ဖဲွစည်းထားသည့ ်

ုိင်ငံများတွင် တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေအာင် 

သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ ထိုြပင် တိင်ုးရင်း 

သားတိုင်းသည ်     ိုင်ငံသားများြဖစ်၍ 

ိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်နယ်စပ်ေဒသများတွင် ေနထိင်ု 

ကသည့ ်    တိုင်းရင်းသားလူမျိးများကိ ု

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်  အြမန်ရရှိေရး 

ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း။

တိုင်းရင်းသား        မျိးွယ်စုများ 

အေနြဖင့်လည်း မိမိတုိ၏ဘာသာစကား၊ 

စာေပ၊ ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ် 

အလာများ ဖွံဖိးတိုးတက်ပီး မိမိတို၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ များ    မေပျာက်ပျက ်

ေအာင် ြမင့်တင်ထိန်းသိမ်းေရး ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မတညူ ီ

သည့်        တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုတို၏ 

ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့် ဘာသာ၊ 

စာေပတိုသည် ြပည်ေထာင်စု၏  အလှ 

တရားြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မိမိတို၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ 

ဘာသာစကား၊ စာေပများကိ ုေဖာ်ထုတ် 

ကသက့ဲသုိ ြပည်ေထာင်စု၏ အလှ၊ ုိင်ငံ 

ေတာ်၏အလှကိလုည်း ဖန်တီးပုေံဖာ်ေပး 

ကရန် တိုက်တွန်းလိုေကာင်း။

သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ

ဆက်လက်ပီး   မိုးရာသီအတွင်း 

ြဖစ်ေပ လာမည့ ်ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုးှင့် 

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကညူကီယ်ဆယ် 

ေရးလုပ်ငန်းစ်များ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ ကိုတင်ြပလိုေကာင်း၊   ြမန်မာ 

ိုင်ငံသည်  ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မ ှင့် 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကိုလည်း ှစ်စ် 

အနည်းှင့်အများ   ခံေနရသည့်  ိုင်ငံ 

တစ်ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း၊  မိုးရာသီကာလ 

အတွင်း ေလြပင်းတိက်ုခတ်ြခင်း၊ မိုးသည်း 

ထန်စွာရာသွန်းြခင်းှင့် ေရကီးေရလ ံမ  

များြဖစ်ြခင်း စသည်ြဖင့ ်အခါအားေလျာ် 

စွာ   ြဖစ်ေပ ေလ့ရှိေကာင်း၊   ယင်းှင့် 

ပတ်သက်ပီး အမျိးသားေရးအသွင်ြဖင့ ်

ပုေံဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်အတွက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဒုတိယဥက    

ကိုယ်တိုင်ဦးစီးေဆာင်ရက်သည့ ်“အမျိး 

သား    သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စမီခံန်ခဲွမ ေကာ်မတ”ီကိ ု ဖဲွစည်းထားရိှပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊     ေကာ်မတီေအာက်တွင ်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်  သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စမီခံန်ခဲွမ အဖဲွများြဖင့ ်ဖဲွစည်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။ 

ေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာန

အေနြဖင့်    မိုးေလဝသှင့ ်   ဇလေဗဒ 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနက  ထုတ်ြပန်ေပး 

လျက်ရိှသည့ ်မုိးေလဝသဆုိင်ရာ ကိတင် 

ခန်မှန်းချက်ှင့်       သတိေပးချက်များ 

အပါအဝင် ေဒသတွင်းှင့်   ိုင်ငံတကာ 

မိုးေလဝသေအဂျင်စီများ၏   ကိတင် 

ခန်မှန်းချက်ှင့် အသိေပးချက်များကိုပါ 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ   ေစာင့်ကည့်ပီး 

လုိအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ 

ရယူေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် 

မန်ုတိင်ုးအ ရာယ်တစ်ခ ုကျေရာက်ပါက 

အေရာင်အဆင့်    ငါးမျိးသတ်မှတ်ပီး 

သတိေပးမ များ ြပလုပ်ပါေကာင်း၊ ယင်း 

တိုကို ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများက ထုတ်လ င့် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ဘဂ  လားပင်လယ ်

ေအာ်ှင့ ်   ကပ လီပင်လယ်ြပင်တွင  ်

အပူပိုင်းမုန်တိုင်း   စတင်ြဖစ်ေပ သည့ ်

အချနိ်အခါကို အဝါေရာင်အေြခအေန 

သတ်မှတ်ေကာင်း၊ ယင်းအဝါေရာင်အေရး 

ေပ အေြခအေနကို ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ၊ 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၊ ပုဂ လိကပုိင်  

မီဒီယာများှင့ ်FM များမှ          တစ်နာရီ 

ှစ်ကမ်ိမှ သုံးကမ်ိခန် သတေိပးချက်များ 

ထည့်သွင်းထုတ်လ င့်ေနေကာင်း၊ အဝါ 

ေရာင် အေရးေပ အေြခအေနြဖစ်သည့် 

ေနရာေဒသမှ     ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း 

ေဒသသို        ဦးတည်ေရလျားလာမည ်

ဆိုလ င်       လိေမ ာ်ေရာင်အေြခအေန   

သတ်မှတ်ထားပီး     မီဒီယာများြဖင့ ်

တစ်နာရီလ င် သုံးကိမ်မ ှေလးကိမ်ခန်  

အထိ   သတိေပးချက်များ    ထုတ်လ င့် 

သတိေပးေကာင်း။

အမဲနားစွင့်မိေနရန်၊ 

သတိရှိရန်လိုအပ်

မုန်တိုင်းသည် ြမန်မာ့ကမ်းိုးတနး် 

ဆီသို ဦးတည်ေရလျားလာပီး ြမန်မာ့ 

ကမ်းိုးတန်းသိုမြဖတ်ေကျာ်မီ ၁၂ နာရီ 

အလိကုိ ုအနေီရာင် အေရးေပ အေြခအေန 

သတ်မှတ်ပီး  အ ရာယ်ရှိသည့်အဆင့ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ စီမံချက်ပါအတုိင်း ကိတင် 

ြပင်ဆင်ပီးစီးေအာင ်  ေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အ ရာယ်ရိှသည်ြဖစ်၍ လံုခံ 

စိတ်ချရသည့်ေနရာများကို ေြပာင်းေရ  

ေနရာယူရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ မုန်တုိင်းအသိေပး 

ချက်ကို   မီဒီယာများက တစ်နာရီလ င် 

သုံးကိမ်မ ှေြခာက်ကိမ်ခန်အထ ိအချနိ် 

ှင့တ်စ်ေြပးည ီစာတန်းထုိး၍ ကားြဖတ် 

အစီအစ်ြဖင့် မကာခဏထုတ်လ င့်ေပး 

မ ရှိေကာင်း၊      ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာအြပင ်

တက်ေရာက်လာကသည့ ်   မီဒီယာများ 

အေနြဖင့်လည်း ြပည်သူလူထုကို အသိ 

ေပး၊   သတိေပးရန်   လိုအပ်သကဲ့သို 

ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း   မုန်တိုင်း 

သတင်းများ၊    သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ဆုိင်ရာသတင်းများှင့်ပတ်သက်၍ အမဲ 

နားစွင့်မိေနရန်၊ သတိရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ        အဖွဲအစည်းများ၏ 

သတ ိေပးချက်၊        ကိတင်ကာကွယ်မ များ 

ကို လုိက်နာေဆာင်ရက်ေပးရန်   ေြပာလုိ 

ေကာင်း။

ြပည်သူလူထုအားလုံး

သတိြပိုင်ေစမည့ ်အချက်အလက်မျိး 

များှင့် ထုတ်ြပန်ေပး

မန်ုတိင်ုးသတေိပးချက်များ ထတ်ုြပန် 

သည့်ေနရာတွင် ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

မုန်တုိင်း၏တည်ေနရာှင့် မိမိေနထုိင်ရာ 

အကွာအေဝး၊ မုန်တိုင်း၏ ေရလျားရာ 

လမ်းေကာင်းှင့ ်မိမိေနထိုင်ရာ အကွာ 

အေဝး၊ မုန်တိုင်းအမျိးအစား၊ မုန်တိုင်း 

ြဖတ်ေကျာ်မည့ ်ခန်မှန်းေဒသှင့် မိမိတို

ေနထိင်ုရာအကွာအေဝးတိုကိ ုသတြိပရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊      ယင်းှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

အေနြဖင့်     မုန်တိုင်းသတင်းများှင့ ်

ပတ်သက်ပီးြဖစ်ေစ၊       သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး         ြဖစ်ေစ 

ထုတ်လ င့်ရာတွင် မီဒီယာများကိုလည်း 

လမ်း န်မှာကားထားေကာင်း၊ ထုတ်လ င့် 

ရာတွင်    ပါးစပ်က   ေြပာသွားြခင်းမျိး၊ 

စာတန်းထိုး     ေဖာ်ြပြခင်းမျိးမဟုတ်ဘ ဲ

မုန်တိုင်း         ေရာက်ေနသည့်ေနရာ၊ 

ြဖတ်ေကျာ်ိုင်သည့်ေနရာတိုကိ ုြပည်သူ

လူထုအားလုံးသိရှိိုင်ေစမည့် ေြမပုံမျိး၊ 

ြပည်သလူထူအုားလုံး သတြိပိင်ုေစမည့ ်

အချက်အလက်မျိးများှင့် ထုတ်ြပန်ေပး 

ရန် လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများေရာ   ပုဂ လိကပိုင ်

မဒီယီာများကိပုါ ြဖန်ေဝပီး ထတ်ုေဝေပး 

လျက်ရှိေကာင်း။  

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇွန်    ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ပီးခ့ဲသည့် ေမ ၂၀ ရက်တွင် ေလြပင်း 

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပီး   မိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းမ များေကာင့ ်ေရကီးေရလ ံမ များ၊ 

ပျက်စီးဆုံး ံးမ များ     ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့ ်

မွန်ြပည်နယ်ှင့်  ကရင်ြပည်နယ်ေဒသ 

အချိတိုတွင် အချနိ်မီသတိေပးိုင်မ ှင့် 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်မ များ ရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရ၏ မှန်ကန်သည့် 

စုဖွဲမ ၊   ေကာင်းမွန်သည့ ်   ဇာတ်တိုက် 

ေလက့ျင့မ် ၊ ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ   

ြဖင့် ၂၄ နာရီအတွင်း  ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် 

ြပဿနာအခက်အခဲများကိ ုေြဖရှင်းေပး 

ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ေဘးအ ရာယ်

ကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရက်ရာတွင် အစိုးရ 

အေနြဖင့် “အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတိုင်း 

ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ရမည်”   ဆိုသည့် 

ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ 

သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်လမူ အဖဲွ 

အစည်းများ ပူးေပါင်းပီး ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ အစိုးရအေန 

ြဖင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်သင့် ြပည်သူ 

များကို   ေထာက်ပံ့မ များ   အြမန်ဆုံး 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန ်    ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

အသီးသီးတွင ်    ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်း 

သိုေလှာင်ုံ စုစုေပါင်း ၁၃၄ ခု ဖွင့်လှစ် 

ထားရှိပီး ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများကို 

သတ်မှတ်     အိမ်ေထာင်စုများအတိုင်း 

အဆင့်ဆင့် အဆင်သင့်သိုေလှာင်ထားရှ ိ

ေကာင်း ၊   သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကျေရာက်လာပါက  အေရးေပ ခိုလ ံရန် 

ေနရာများအြဖစ ်ေဘးဒဏ်ခံအေဆာက် 

အအုံ (Shelter) များကိ ုတိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်  ၁၁ ခတွုင် တည်ေဆာက်ထားရိှ 

ရာ စုစုေပါင်း ၂၁၉ လုံး တည်ေဆာက်ပီး 

ြဖစ်ရာ    ၂၃ လုံးမှာ တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ် 

ေကာင်း၊ သဘာဝေဘးြဖစ်ပွားချနိ်တွင ်

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး    ေဘးလွတ်ရာ 

ေရ ေြပာင်းြခင်းအပါအဝင ်   အေရးေပ  

တံုြပန်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသံုးြပုိင် 

ရန်အတွက် စက်ေလ၊ှ အသက်ကယ်အက   ျ ီ

များကိုလည်း တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များအလိုက် လိုအပ်ချက်ေပ မူတည်ပီး 

ကိတင်ြဖန်ခဲွထားရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ေမလအထ ိစစုေုပါင်း စက်ေလ ှ၄၉၆ စင်း 

ကိ ုလိအုပ်သည့ေ်နရာများတွင် ြဖန်ခဲွထား 

ရိှပါေကာင်း၊ တပ်မေတာ်အေနြဖင့လ်ည်း 

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်ပါက 

ကညူေီဆာင်ရက်ိင်ုရန် ကိတင်ြပင်ဆင် 

ထားရှိေကာင်း၊      ယခင်တပ်မေတာ် 

သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများကတည်းကတုိင် 

အားလုံးသိပီးြဖစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

အမန်ိေစာင့စ်ရာမလိဘု ဲသွားေရာက်ကညူီ

ယခု   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက       ယခင်    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

စ်ကတည်းက ၂၀၁၇ ခှုစ်တွင် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ှင့်              ပတ်သက်ပီး 

တပ်မေတာ် တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွအသီးသီးကိ ု

အပီးသတ်  န်ကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်လာပါ 

က တပ်မေတာ်တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွအသီးသီး 

အေနြဖင့်     အမိန်ေစာင့်စရာမလိုဘဲ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်သည့ ်

ေနရာတွင် မိမိတွင်ရှိသည့ ် အင်အားှင့် 

မိမိတွင်ရှိသည့် စွမ်းအားြဖင့် အြမန်ဆုံး 

သွားေရာက်ကူညီရန်အတွက ်အမိန်ေပး 

ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ပီးမှသာ ြပန်လည်တင်ြပ 

ြခင်းများ    ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ အချနိ်မီကူညီကယ်ဆယ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊   ေဆာင် 

ရက်ရမည့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စစ်ဘက်/

နယ်ဘက်တာဝန်ရှိသူများ       အေနြဖင့် 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီစီမံချက်ပါအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး လက်ေတွဇာတ်တိက်ု 

ေလ့ကျင့်မ များရှိသကဲ့သို    ြပည်သူများ 

ပါဝင်လာသည်အထိ စည်းံုးေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်အဖဲွအစည်းအားလံုး 

လက်ေတွေြမြပင်တွင ်    သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက် ညီညီ 

ွတ်ွတ်ှင့ ်ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိေကာင်း။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ

ဆက်လက်၍ အေထေွထအွေကာင်း 

အရာများကို   ေြပာကားသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    ပထမဆုံးအေကာင်းအရာ 

အေနြဖင့် လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများ 

တွင် ပျံံှေနသည့ ်ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

အေကာင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အေသးစတ်ိသရိှိ 

လိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်မံ 

ရှင်းြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါ (Monkeypox)သည် တရိစ ာန်များ 

မှ လကူိကုူးစက်ိင်ုသည့ ်ဗိင်ုးရပ်စ်ေရာဂါ 

ပိုး (Orthopoxvirus) ြဖစ်ပီး ေကျာက်ကီး 

မျိးွယ်ဝင်ေရာဂါပိုးြဖစ်ေကာင်း၊ ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၂၁ ရက်အထိ အာဖရိက 

ေဒသ ြပင်ပိင်ုင ံ၁၂ ိင်ုငတွံင် အတည်ြပ 

လနူာ ၉၂ ဦးှင့ ်သသံယလနူာ ၂၈ ဦးရိှပီး 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသမူရိှေသးဟ ုသရိှိ 

ရေကာင်း။

လူအချင်းချင်း    ကူးစက်မ အေနြဖင့် 

ေရာဂါပိုးရှိသူ၏ ှာရည်၊ ခ ဲသလိပ်များ၊  

အေရြပား ထိခုိက်ဒဏ်ရာများမှတစ်ဆင့် 

ကူးစက်ိင်ုသည်ဟ ုသရိေကာင်း၊  ေရာဂါ 

လက ဏာများအေနြဖင့ ်အဆင့ှ်စ်ဆင့ရိှ် 

ေကာင်း၊ ပထမအဆင့်တွင် အဖျားကီး 

ြခင်း၊ ြပင်းြပင်းထန်ထန်ေခါင်းကုိက်ြခင်း၊ 

ေရာင်ရမ်းြခင်းများ ြဖစ်တတ်ပါေကာင်း၊ 

ဒတုယိအဆင့အ်ေနြဖင့ ်ဖျားပီး တစ်ရက် 

မှ သုံးရက်အကာတွင် အေရြပားေပ တွင် 

အနကွီက်များှင့ ်အဖအုပမိ့မ်ျားထွက်ေပ  

လာတတ်ေကာင်း၊   ကိုယ်ခ ာအတွင်း 

ေရာဂါပိုး စတင်ဝင်ေရာက်ချနိ်မှ ေရာဂါ 

လက ဏာြပသည်အထ ိေြခာက်ရက်မှ ၁၃ 

ရက်ခန်အထ ိကာြမင့်ိင်ုေကာင်း၊ ေရာဂါ 

လက ဏာများသည် ေယဘုယျအားြဖင့ ်

ှစ်ပတ်မှ ေြခာက်ပတ်ခန်အထိ ကာြမင့် 

ပီးေနာက်သဘာဝအေလျာက် ေပျာက်ကင်း 

ုိင်သည်ဟု သိရေကာင်း၊   ြမန်မာုိင်ငံ၌ 

ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည့ ်  ေရေကျာက်ေရာဂါ 

သည် ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါှင့ ်သေဘာ 

သဘာဝချင်းမတူညီသလုိ ေရာဂါလက ဏာ 

လည်း     ကွဲြပားေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

အေရြပားေပ ၌  အဖုအပိမ့်များထွက်ရာ 

တွင ်အားလုံးကိ ုေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ဟ ုထင်မှတ်မှားပီး  အလွန်စုိးရိမ်မေနဘဲ 

နီးစပ်ရာ ေဆးု/ံေဆးခန်းများကိ ုသတင်း 

ပိုပီး    စစ်ေဆးကုသမ ခံယူရန်  လုိအပ် 

ေကာင်း ြပည်သူလူထုကို ဦးစွာအသိေပး 

လိုေကာင်း။

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအသွင ်

ြပန်ပွားိုင်ေြခ နည်းပါး

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကဲ့သို ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအသွင် 

ြပန်ပွားိုင်ေြခ        နည်းပါးေသာ်လည်း 

ေရာဂါပိုးသယ်ေဆာင်သူမှတစ်ဆင့ ်၎င်း 

ှင့ ်ထေိတွမသိည့လ်မူျားတွင် ကူးစက်ိင်ု 

ေြခများသည့်အတွက် ေရာဂါကာကွယ ်

ေရးနည်းလမ်းများကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ထုတ်ြပန်ထားပီး သတိြပလုိက်နာ 

ရန်လိုပါေကာင်း၊   ယခင်ကာကွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများသာြဖစ်ပီး ခက်ခဲသည့် 

နည်းလမ်းများမဟုတ်ေကာင်း၊ အသား 

စိမ်းများကို ကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီး 

မှစားရန်၊    ေတာိုင်းတိရစ ာန်များှင့် 

အကာအကွယ်မရှိဘဲ     မထိေတွရန်၊ 

တိရစ ာန်များကုိ ထိေတွမ ရိှခ့ဲလ င် လက် 

ကို ဆပ်ြပာြဖင့ ်ေဆးေကာရန်၊ သံသယ 

ြဖစ်ဖွယ်လူနာများှင့ ်      ထိေတွပါက 

Alcohol ပါဝင်သည့် လက်သန်ေဆးရည် 

များှင့ ်စနစ်တကျ ေဆးေကာရန်လိအုပ် 

ေကာင်း၊    သံသယြဖစ်ဖွယ်လက ဏာ 

ခံစားရပါက အြခားသူများှင့ ်ထိေတွမ  

မရှိေစရန်   ဂုြပေနထိုင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

နီးစပ်ရာ     ေဆးုံ/ေဆးခန်းများကို 

အြမန်ဆုံးသွားေရာက်ြပသကာ စစ်ေဆး 

ကုသမ ခံယူကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိဘ 

ြပည်သူများအေနြဖင့် ေမျာက်ေကျာက ်

ေရာဂါှင့ပ်တ်သက်၍  အလွန်အမင်းစိုးရမ်ိ 

စရာမလိဘု ဲိုးရှင်းသည့ေ်ရာဂါကာကွယ် 

ေရးနည်းလမ်းများကို သတိြပလိုက်နာ 

ကရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးအသ၊ိ ကျန်းမာေရး 

သတိှင့်      ေနထိုင်သွားကရန်လိုအပ ်

ေကာင်း။

အပ်ှံပီးသ ူ၅ ဒသမ ၂ သန်းရှိ

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ပညာသင်ှစ်ဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍    ေြပာလို 

ေကာင်း၊ ပီးခဲ့သည့် (၁၄)ကိမ်ေြမာက ်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်လည်း တင်ြပ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ယင်းပညာသင်ှစ ်

အတွက် အစိုးရ၊ ေကျာင်းသားမိဘှင့ ်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများက များစွာ 

ေမ ာ်လင့မ် ရိှေကာင်း၊ အစိုးရပိင်ုးအေနြဖင့ ်

ပညာသင်ှစ်အစတွင် ေကျာင်းဥပဓိုပ ်

ရှိေစေရးအတွက ်   မိနယ်အဆင့်အထိ 

ဌာနဆိုင်ရာများ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း၊   တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 

အေနြဖင့် ေမ ၂၆ ရက်မှ ဇွန် ၁ ရက်အထိ 

ေကျာင်းအပ်ှံေရးရက်သတ ပတ်အြဖစ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ေကျာင်း

အပ်ှံေရးေဆာင်ရက်သည့်အခါ မိမိတို 

အေနြဖင့ ်ေကျာင်းအပ်ံှသည့ ်စာရင်းများ 

ှင့် ပတ်သက်ပီး တွက်ချက်သည့် ေနရာ 

တွင် ယမန်ှစ်က ေကျာင်းအပ်ံှမ စာရင်း 

ြဖင့ ်တွက်ချက်ရေကာင်း၊ ထိသုိုတွက်ချက် 

ရသည်မှာ       တန်းစ်ကူးေြပာင်းမ များ 

ရှိေကာင်း။

လွယ်လွယ်ေြပာရမည်ဆိုပါက ယခု 

ှစ်  တစ်တန်းတက်သူသည် လာမည့ှ်စ် 

တွင်  ှစ်တန်းတက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ှစ်တန်းတက်သူများက     ေနာက်ှစ် 

သုံးတန်း တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ယင်းအေပ မူတည်ပီး ယခင် 

ှစ်က မည်မ အပ်ခဲေ့ကာင်း၊ ယခှုစ်တွင် 

မည်မ အပ်သည်ကိုမူတည်ပီး       တွက် 

ေကာင်း၊ ယခင်ှစ်အပ်ှံမ  ၅ ဒသမ ၃ 

သန်းရိှေကာင်း၊ ယခှုစ်တွင် ေမ ၃၁ ရက် 

အထိ အပ်ှံပီးသ ူ၅ ဒသမ ၂ သန်းရှိပီး 

၉၉ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင် န်း အပ်ှံပီး ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

များ၌  အပ်ှံမ များ တွက်ချက်ရာတွင ်

လည်း ယခင်ှစ် အပ်ှံမ ကိုအေြခခံပီး 

တွက်ချက်ရေကာင်း၊ တချိတိုင်းေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်အလိုက် အပ်ှံမ များကို 

ေြပာလိုေကာင်း၊   ကချင်ြပည်နယ်တွင ်

စာရင်းရှ ိ  ၁၈၅၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၃၁ ရက်အထိ ေကျာင်းအပ်ှံမ  စာရင်း 

၁၈၇၀၀၀ ေကျာ် ြဖစ်ပီး ရာခိင်ု န်းအားြဖင့ ်

၁၀၁ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကယားြပည်နယ်စာရင်းရှ ိ  ယခင်ှစ်က 

၅၁၈၁ ဦးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခှုစ်ေကျာင်း 

အပ်ှံမ  ၁၂၂၂၄ ဦးြဖစ်ပီး ၂၃၅ ဒသမ ၉၄ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ ်

တွင်     စာရင်းရှ ိ၁၅၆၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ယခှုစ် ေကျာင်းအပ်ံှမ စာရင်း 

၂၁၁၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ပီး ၁၃၅ ဒသမ ၄၁ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ ်

တွင် ယခင်ှစ်က ၃၂၉၀၄ ဦးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခှုစ် ေကျာင်းအပ်ံှမ  ၂၂၀၄၃ ဦးြဖစ်ပီး 

၆၆ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတွင် ယခင်ှစ်က 

၂၇၉၇၃၅ ဦးြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုှစ်တွင် 

၁၃၈၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၄၅ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊   မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီးတွင် ယခင်ှစ်က ၃၅၃၀၀၀ 

ေကျာ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုှစ် ၃၅၅၀၀၀ 

ေကျာ်ြဖစ်ပီး ၁၀၀ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင် န်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တွင်  ယခင်ှစ်က    ၅၈၇၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယခှုစ်  ၆၉၆၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ပီး 

၁၁၈ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင် န်း  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးတွင် ယခင်ှစ်က 

၈၃၃၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုှစ် 

တွင ်၉၁၇၀၀၀ ေကျာ်ြဖစ်ပီး ၁၁၀ ဒသမ 

၁၂ ရာခုိင် န်းြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှ အေန 

အထားအရ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှမ အများဆံုးမှာ ၉၁၇၇၂၇ ဦး 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊     ချင်းြပည်နယ်တွင ်

အနည်းဆုံးြဖစ်ပီး  ၂၂၀၀၀ ေကျာ်သာ 

ေကျာင်းအပ်ှံိုင်ေကာင်း။

ပညာတတ်ေြမာက်ေရး၏ 

ကနဦးေြခလှမ်း

ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးငယ်များ 

ှင့်ပတ်သက်ပီး အားလုံးေကျာင်းေနိုင် 

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအစိုးရှင့် တာဝန်ရှိ 

သမူျားက ပူးေပါင်း၍ ဆက်လက် ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်   ေကျာင်းေနအရယ်ကေလး 

တိင်ုး (KG+9) (အေြခခပံညာအလယ်တန်း)

အဆင့်ပီးဆုံးသည်အထ ိပညာသင်ကား 

ိင်ုရန် ရည်မှန်းချက်ထား ကိးပမ်းေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ (KG+9) ပီးဆုံးသည့ ်

အခါ    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 

သင်ကားသည့် ေကျာင်းများကုိ ဆက်လက် 

တက်ေရာက်ိင်ုပီး လပ်ုငန်းခွင်ဝင်ေရာက် 

ိုင်မည်ြဖစ်သကဲ့သို        သတ်မှတ်သည့် 

အရည်အချင်းြပည့်မီပါက   အဆင့်ြမင့ ်

ပညာများ   ဆက်လက်သင်ယူိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   ပညာသင်ယူခွင့ ်  အခွင့် 

အလမ်းများ    ဆုံး ံးနစ်နာမ မရိှေစေရးှင့ ်

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ   ပညာ 

သင်ယခွူင့ရ်ရိှေရးအတွက် ေကျာင်းအပ်ံှ 

ေရး ေဆာင်ရက်မ သည် ေကျာင်းသား 

တစ်ဦး ပညာတတ်ေြမာက်ေရး၏ ကနဦး 

ေြခလှမ်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ် ေကျာင်းအပ်ံှေရး လ ပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်မ များကုိ    ပံုများြဖင့်   ေဖာ်ြပ 

ထားေကာင်း၊    တက်ေရာက်လာသည့ ်

မီဒီယာသမားများအေနြဖင့ ်မိဘတစ်ဦး 

ေနရာမှ       ခံစားကည့်ေစလိုေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသားများ တက်က သလို မိဘ 

များလည်း ကည်ူးတက်က ေနသည်ကုိ 

ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်သင့်ြပည်သူများကို ေထာက်ပံ့မ များ အြမန်ဆုံးေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ရန်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီှင့်  တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ်အသီးသီးတွင်    

ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းသိုေလှာင်ုံစုစုေပါင်း ၁၃၄ ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပီး ကယ်ဆယ် 

ေရးပစ ည်းများကို သတ်မှတ်အိမ်ေထာင်စုများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် အဆင်သင့် 

သိုေလှာင်ထားရှိေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်လာပါက အေရးေပ  

ခိုလ ံရန်ေနရာများအြဖစ်      ေဘးဒဏ်ခံအေဆာက်အအုံ(Shelter)များကို 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်  ၁၁ ခုတွင် တည်ေဆာက်ထားရှိရာ စုစုေပါင်း ၂၁၉ လုံး 

တည်ေဆာက်ပီးြဖစ်ရာ ၂၃ လုံးမှာ တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်



ဇွန်    ၄၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း အား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၆၃၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၇) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (8,224,662) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (613,370) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၀) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (592,322) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက်   ကာကွယ်ေဆး 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၇ ရာခိုင် န်းရှိ

အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာန 

များ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်  အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၂၃၆၇၃ ၉၄၈၆၈၀၆ ၄၃၀၈၀

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၆၀၁၇ ၅၈၉၆၂၉၀ ၁၅၆၆၀၄

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၀၁၉၆ ၄၄၅၁၃၀၈ ၃၅၆၈၀

၄။ ထိုင်း ၄၄၆၀၅၅၆ ၄၃၉၅၅၄၅ ၃၀၁၁၆

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၁၁၁၄ ၃၆၂၈၂၁၇ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၁၀၆၁၆ ၁၂၂၆၄၇၃ ၁၃၈၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၇၀ ၅၉၂၃၂၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၆၁ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၉၆၇၉ ၁၄၇၅၈၅ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၅ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၂၇၁၂၈၃ ၈၂၃၉၄၁၈၄ ၁၀၃၂၈၆၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၆၉၅၉၉ ၄၂၆၂၂၇၅၇ ၅၂၄၆၅၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၁၀၁၂၉၀ ၃၀၀၅၄၅၉၉ ၆၆၆၉၇၈

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၅၇၀၇၆၂ ၂၈၉၈၁၉၁၇ ၁၄၈၄၂၆

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၄၆၉၅၃၁ ၂၅၅၁၅၅၀၀ ၁၃၉၆၁၆

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၅၈၉၃ ၂၁၉၅၄၁၄၁ ၁၇၈၇၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၄၃၉၆၄ ၁၇၇၅၅၁၉၄ ၃၇၉၃၆၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၄၁၈၃၅ ၁၇၇၇၁၁၄၅ ၂၄၂၂၉

၉။ အီတလီ ၁၇၄၅၇၉၅၀ ၁၆၆၃၅၂၁၅ ၁၆၆၈၃၅

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

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

 ေညာင်ေလးပင ်   ဇွန်   ၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အတွငး်ရှိ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများ   စတင်ဖွင့်လှစ်၍    ေကျာင်းများရှ ိ

အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား၊ ၁၂ ှစ်မှ ၁၇ ှစ်အထ ိေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ဇွန် ၂ ရက်က ကုိဗစ်ကာကွယ်ေဆး စတင် 

ထိုးှံေပးခဲ့သည်။

ထိုးှံေပး

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး    စတင်ထိုးှံေပးရာတွင ်  မိနယ် 

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင် ့  ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ လက်ေထာက ်

ဆရာဝန် ေဒါက်တာသဲဝတ်ရည်ထွန်းှင် ့သူနာြပဆရာမများ 

က အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား Sinopharm ကာကွယ်ေဆးှင့် အသက ်၁၂ ှစ်မှ ၁၇ ှစ် 

အထိ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအား   Myancopharm 

ကာကွယ်ေဆးများ စတင်ထိုးှံေပးခဲ့ကသည်။

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးထိုးရာသို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက      ဦးေကျာ်ဘုန်းေမာင်ှင့်အဖွဲဝင်များက    ကည့်  

အားေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

            ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

အသက်ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကား ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

တိုကျိ   ဇွန်   ၃ 

ဂျပန်ိုင်ငံ ဂ န်တင်ဒိုတက သိုလ်ှင့် နည်းပညာကုမ ဏီတစ်ခု 

ပူးေပါင်းပီး ပါကင်ဆန်ေရာဂါခံစားေနရသူများအတွက်  လူနာ၏ 

ကိယ်ုခ ာအေပ  သုံးဖက်ြမင်ပုရံပ်ိများအသုံးြပ၍ ကွန်ပျတာမှတစ်ဆင့် 

စစ်ေဆးကုသသည့်နည်းစနစ်ကို  အသုံးြပကုသေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါေရာဂါကုသေရးနည်းစနစ်အား ဂ န်တင်ဒိုကုမ ဏီက ဇွန် 

၃ ရက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ဂျပန်ပင်လယ်၏ ကမ်းုိးတန်းေဒသြဖစ်သည့် အီရီှကာဝါခုိင်ရိှ 

သက်ကီးရယ်အုိေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာရိှ သက်ကီးရယ်အုိများအား 

ယခုေရာဂါကုသသည့်နည်းြဖင့် စတင်ကုသေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုကဲ့သိုပါကင်ဆန်ေရာဂါကုသရာတွင ်အထူးနားကပ်တပ်ဆင်ထား 

သည့်ဆရာဝန်က ကွန်ပျတာမှတစ်ဆင့် လူနာခံစားေနရသည့် ေရာဂါ 

လက ဏာများကိုစစ်ေဆးကာ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင ်လူနာ၏ သုံးဖက ်

ြမင်ပုံရိပ်များကိ ုကည့် ိုင်ပီး လူနာ၏ ေရာဂါကုသမ ခံယူိုင်စွမ်းကို

ပါစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ပါကင်ဆန်ေရာဂါသည် အာုံေကာ 

ကစ့က်လျားြဖစ်သည့ ်ေရာဂါြဖစ်ပီး လနူာ၏ လက်ေြခများတန်ုြခင်းှင့ ်

ေတာင့်တင်းြခင်းတုိ ခံစားရေလ့ရိှသည်။  ုိင်ငံတစ်ဝန်း သက်ကီးရယ် 

အိုေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများရှိ  ပါကင်ဆန်ေရာဂါခံစားေနရသူ 

သက်ကီးရယ်အိမုျားအတွက် အဆိပုါ ပါကင်ဆန်ေရာဂါကသုေရးနည်း 

စနစ်ကို ြဖန် ြဖးေပးသွားိုင်မည်ဟု ေမ ာ်လင့်ေကာင်း ဂ န်တင်ဒို 

တက သိလ်ုက ေြပာကားသည်။ ယခစုတင်သုံးစဲွသည့ ်ပါကင်ဆန်ေရာဂါ 

ကုသေရးနည်းလမ်းသည ်      အဆင့်ြမင့်ေရာဂါကုသေရးနည်းလမ်း 

ြဖစ်ပီး ဆရာဝန်ှင့တ်ိက်ုိက်ုကသုသကဲသ့ိုပင် အကျိးေကျးဇူးရိှေကာင်း 

အဆိုပါတက သိုလ်မှ တွဲဖက်ပါေမာက  အိုယာမာဂျန်ကိုက ေြပာကား 

သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ လူနာ၏ သုံးဖက်ြမင်ပုံရိပ်အသုံးြပ၍ ပါကင်ဆန်ေရာဂါကုသမည်

ဘရာဇီးိုင်ငံရှိ အသက် ၅၀ ှင့်အထက်ြပည်သူများအား ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမည်
ေဆာ်ေပ လို   ဇွန်   ၃ 

ဘရာဇီးအစိုးရက ိင်ုငအံတွင်း 

ရှိ အသက် ၅၀ ှင့ ်အထက် 

ြပည်သူများအား   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ဒုတိယ 

အကိမ်ထပ်ေဆာင်းထုိးံှေပးရန် 

စစီ်လျက်ရိှေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး  မာဆယ်လိုကွာိုဂါက 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါကာကွယ်ေဆး  ဒတုယိ 

အကိမ်ထပ်ေဆာင်းထုိးံှမ စတင် 

မည့်ရက်ကို  မကာမီထုတ်ြပန ်

ေကညာသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခင်က  အသက် ၆၀ ှင့် 

အထက်    ြပည်သူများကိုသာ 

ကာကွယ်ေဆး  ဒုတိယအကိမ် 

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံေပးရန ်စီစ်ခဲ့ 

ေသာ်လည်း   ယခုအချနိ်တွင် 

အသက် ၅၀ ှင့်အထက်ြပည်သ ူ

များကိုပါ အဆိုပါအစီအစ်တွင် 

ထည့်သွင်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ကီး ိုဂါက ဆိုသည်။

ပထမအကိမ်ကာကွယ်ေဆး 

ထပ်ေဆာင်း      ထိုးှံေပးပီး 

ေနာက်  ေလးလခန်အကာတွင ်

ကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ် 

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံေပးရန် စီစ် 

ြခင်းြဖစ်သည်။

လက်ရှိတွင်   ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပီး ေသဆံုး 

မ ှင့ ်ေဆးုသံိုတက်ေရာက်ကသု

မ  န်းများလည်း ြမင့်တက်လာ 

သည်။ ေရာဂါကူးစက်မ  န်းများ 

ေလျာ့ကျေစရန် အလံုပိတ်အခန်း 

များတွင်   ှာေခါင်းစည်းများ 

ဝတ်ဆင်ထားရန်လုိအပ်ေကာင်း 

ြပည်နယ်များရိှ အာဏာပိင်ုများက 

ြပည်သူများအား     တိုက်တွန်း 

ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင်    ြပည်သူ ၁၆၆ 

ဒသမ  ၁ သန်း (လူဦးေရ ၇၇ 

ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်း)အား ကာကွယ် 

ေဆးအြပည့ ်အဝထိုး ှံေပးပီး 

ြဖစ်သည်။  ယင်းတိုအနက် ၉၃ 

သန်းသည် ကာကွယ်ေဆး ပထမ 

အကိမ် ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူ 

ပီးြဖစ်ပီး ၃ ဒသမ ၅ သန်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိထိုး

ှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဟိုချမီင်းစီးတီး   ဇွန်   ၃

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း   ဟိုချမီင်းမိေတာ်အတွင်း ယခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအတွင်း ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူအများ 

အြပားေတွရှိရပီး ယခုေတွရှိရသည့ ်ေရာဂါကူးစက်သူအေရအတွက ်

သည် ယမန်ှစ်အလားတူအချနိ်ကထက်          ခုနစ်ဆများြပား 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ယမန်ေနတွင်  ေြပာကား 

သည်။

လိုက်နာေဆာင်ရက်

စာသင်ေကျာင်းများတွင် အမ  က်စွန်ပစ်မ များမှတစ်ဆင့် ြဖစ်ပွား 

သည့် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်

စာသင်ေကျာင်းများအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများကို 

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ေကာင်း ဟိခုျမီင်းမိြပည်သူေကာ်မတ ီ

ဥက    ေဒါင်အမ်ဒတ်က ေြပာကားသည်။ 

ဟိုချမီင်းမိတွင် ယခုှစ်အတွင်း ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားသ ူတစ်သန်ိးေကျာ်ရိှခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ အဆုိပါမိအတွင်းရိှ 

ေဒသ၂၂ခုအနက် ေဒသ ၂၀ တွင် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

များေတွရှိေကာင်း သိရသည်။

 ဗယီက်နမ်ိင်ုငတွံင်  ယခှုစ် ပထမ ငါးလအတွင်း  ေသွးလွန်တပ်ု 

ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ၂၅၈၆၁ဦးေတွရိှရေကာင်း ဗဟုိစာရင်းအင်းံုးမှ 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆိုးလ်     ဇွန်    ၃

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၂၅၄၂ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့်  ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၈၁၄၁၈၃၅ ဦးရိှလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ယေနေြပာကား 

သည်။

ိုင်ငံအတွင်း  မတ်လလယ်က အိုမီခရန်ဗီဇ 

ေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်

မ များြမင့်တက်လာခဲ့ရာမ ှ     ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ  စနစ်ကျစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သြဖင့ ်

ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ များ ြပန်လည် 

ကျဆင်းခဲ့သည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သ ူ၃၂၉၂၅ ဦး၌ ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခရံေကာင်း 

ေတွရိှခဲသ့ည်။ ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၂၂၉ ဦးရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း ဟိုချမီင်းမိေတာ်တွင် 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားမ ြမင့်တက်လာ

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၂၅၄၂ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ဘီေအ - ၅ အမျိးအစား အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူှစ်ဦးေတွရှိ
မနီလာ  ဇွန်  ၃

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး လဇူန်ုေဒသရိှ 

ေဒသခံှစ်ဦးတွင်  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းမျိး 

စတ်ိတစ်မျိးြဖစ်သည့ ်  ဘေီအ - ၅အမျိးအစား 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်  ကူးစက်ေနသည်ကို 

ေတွရိှရေကာင်း ဖလိစ်ပိင်ုကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ဇွန် ၃ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသမူျားသည် 

ခရီးသွားလာြခင်းမြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း မီဒီယာ 

ရှင်းလင်းပဲွတွင် ဖလိစ်ပိင်ုကျန်းမာေရးဝန်ကီး

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ မာရီယာုိဆာရီယုိ ဗာဂျရီ ီ

ကေြပာကားသည်။ 

၎င်းဗိုင်းရပ်စ်  ကူးစက်ခံရသူများတွင ်

အေအးမိြခင်းှင့် ေချာင်းဆိုးြခင်းများ ခံစားရ 

ေသာ်လည်း ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာ

ေကာင်းေတွရိှရပီး ၎င်းတုိ၏ အြခားမိသားစု 

ဝင်တစ်ဦးမှာ  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သည်ကုိ ေတွရိှခ့ဲေကာင်း မာရီယာုိဆာရီယုိ 

ဗာဂျရီီက ေြပာကားသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်းBA.2.12.1 ှင့ ်  BA.4 အမျိး 

အစား ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်မ ကို 

လည်းေတွရိှခဲသ့ည်။ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃ဒသမ ၆၉သန်းေကျာ် 

ရိှပီး အဆိပုါေရာဂါေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၆၀၄၅၅ 

ဦး ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၀၄၁ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိ
နယူးေဒလီ      ဇွန်   ၃ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၄၀၄၁ ဦး  ထပ်မေံတွရိှခဲသ့ည့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်ခ ံ

ရသူေပါင်း ၄၃၁၆၈၅၈၅ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ေကာင့် ၁၀ ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသေူပါင်း 

၅၂၄၆၅၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ

လက်ရှိတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၁၁၇၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၃၆၃ဦး 

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် ေဆးုံများမ ှ

ြပန်လည်ဆင်းသွားကရာ ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း 

၄၂၆၂၂၇၅၇ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်  ၃
မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၇၇ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ     ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၅၁၀၁၉၆ ဦး ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်ေြခာက်ဦးသည ်ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 
၁၈၇၇ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၁၈၇၁ ဦးသည် ေဒသတွင်း 
ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။ထုိြပင် လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ှစ်ဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၆၈၀ 
ရိှလာပြီဖစ်သည်။ သိုေသာ် လနူာ ၁၇၁၅ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာခဲ့သည့်အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 
၄၄၅၁၃၀၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ 
၂၃၂၀၈ ဦးရိှပီး ယင်းတိုအနက် ၂၉ ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ ခစံားေနရ 
ပီး ၁၇ ဦး သည် အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာများ တပ်ဆင် 
ထားရသည်။   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ထက်ေအာင်ေဝ(ခ) Jason၊ ဟိန်းသူစိုး(ခ)  Shake ှင့် ိုင်လွင် 

တိုကို  သိမ်းဆည်းရမိသည့်   စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများှင့်အတူ 

ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့်  ကရင်ြပည်နယ်တိုတွင်  ေငွကျပ် 

သိန်း ၁၇၀၀ ေကျာ်  တန်ဖိုးရှိ  စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများြဖစ်သည့ ်

အက်တက်စီ(ေခါင်းခါေဆး)ှင့်   ကက်တမင်းများ  သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ေမ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ် ဆရာစံရပ်ကွက်ရှိ ဟိုတယ် 

အခန်းအမှတ်(၅၀၉)ကိ ုသတင်းအရရှာေဖရွာ ိင်ုလွင်ှင့ ်ဟန်ိးသစူိုး(ခ)

Shake တို ှစ်ဦးကို  အက်တက်စီ(ေခါင်းခါေဆး)ေဆးြပား  ၅၀၊ 

ကက်တမင်း  သုံးဂရမ်ှင့်အတ ူ  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  စစ်ေဆးချက်အရ 

ည ၇ နာရီတွင်    စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများ   ြဖန် ြဖးေရာင်းချသူ 

ထက်ေအာင်ေဝ (ခ)Jason ကို ရန်ကင်းမိနယ ်အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရှ ိ

ဟိုတယ်ကားပါကင်၌ Chevrolet   ယာ်ှင့်အတူ   အက်တက်စီ 

(ေခါင်းခါေဆး)ေဆးြပား ၄၀၀၀၊   ကက်တမင်း ဂရမ် ၁၇၀ ၊  Happy 

Water (စတ်ိေြပာင်းေဆးဝါးများေရာစပ်ထားေသာအမ န်) ခနုစ် ဂရမ်စပီါ 

အထပ်ု ၇၀ ှင့အ်တ ူဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမခိဲေ့ကာင်း၊ သတင်းကွင်းဆက် 

အရ ေမ ၂၆ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင်  ကရင်ြပည်နယ်  ြမဝတီမိ 

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှ ိစားေသာက်ဆိုင်ပိုင်ရှင ်  ေကာင်းစစ(်ခ) ကိုစစ် 

ကို ကက်တမင်း   သုည  ဒသမ ၂ ဂရမ်၊   အက်တက်စီ (ေခါင်းခါေဆး)

ေဆးြပား တစ်ြပား၊ Happy Water(စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများေရာစပ်

ထားေသာအမ န် ) ၁၅ ဂရမ်တိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သြဖင့ ်စုစုေပါင်း 

ေဒသကာလတန်ဖုိး ေငွကျပ်သိန်း ၁၇၀၀ ေကျာ် တန်ဖုိးရိှ အက်တက်စီ 

(ေခါင်းခါေဆး)ေဆးြပား ၄,၀၅၁ ြပား၊ ကက်တမင်း ၁၇၃ ဒသမ ၂ ဂရမ်၊ 

Happy Water (စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများ ေရာစပ်ထားေသာ အမ န် ) 

၄၉၇ ဂရမ်တို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊  စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃

တရားမဝင်     ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး     ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီ၏  ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ  

ြဖင့ ်တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ များကိ ု

ဥပေဒှင့်အညီ   ထိေရာက်စွာ 

တားဆီး      အေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇွန် ၃ 

ရက်တွင်  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

တရားမဝင်     ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး   အထူးအဖွဲ၏ 

စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

က စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်အတွင်း    တရားမဝင ်

က န်းတံခါးချပ်၊    က န်းြပတင်း 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိုတွင် ေငွကျပ် သိန်း ၁၇၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ

စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများြဖစ်သည့် အက်တက်စီ(ေခါင်းခါေဆး)ှင့် ကက်တမင်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

သိမ်းဆည်းရမ ိ    စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများြဖစ်သည့ ်   အက်တက်စီ 

(ေခါင်းခါေဆး)  တစ်ြပားလ င် ေငွကျပ်  ေြခာက်ေသာင်း၊ ကက်တမင်း 

တစ်ဂရမ်လ င် ေငွကျပ ်ေြခာက်ေသာင်း၊ Happy Water(စိတ်ေြပာင်း

ေဆးဝါးများေရာစပ်ထားေသာ အမ န် )  ခုနစ်ဂရမ်ပါ  တစ်ထုပ်လ င် 

ေငွကျပ် ရှစ်ေသာင်း န်းြဖင့်  KTV ှင့် Entertainment/ Bar/ Club 

များတွင်  လာေရာက်ကသည့်လူငယ်များကို ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသြဖင့ ် ၎င်းတိုအား ဥပေဒအရ အေရးယူထားရှိပီး  

ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများှင့် အလားတူ လူငယ်များအ ရာယ် 

ြဖစ်ေစိင်ုသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါး 

များ ြဖန် ြဖးေရာင်းချမ များကိ ု   ဆက်လက်စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်လျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်သိမ်းဆည်းရမိ

တခံါးှင့ ်  က န်းတခံါး  အပိင်ုးအစ 

များ   သုည ဒသမ ၅၁၉၄ တန် 

(ခန် မှန်း     တန်ဖိုးေငွကျပ် 

၃၄၂၈၀၄)ှင့်    အဆိုပါသစ်များ 

တင်ေဆာင်လာသည့်    ယာ် 

တစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၅၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း  ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၅၃၄၂၈၀၄ ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့်အညီ      အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး    အထူးအဖွဲ၏ 

စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

က စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

တမူးမိနယ်အတွင်း တရားမဝင် 

အင်ခွဲသား  သုည ဒသမ ၈၀၀၂ 

တန်     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၈၀၀၂၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီ   အေရး 

ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍    ဇွန်  ၃ ရက်တွင် 

သိမ်းဆည်းရမိမ   စုစုေပါင်းမှာ 

အမ တွဲ ှစ်မ     (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၁၅၄၂၂၈၂၄ ) ြဖစ်ေကာင်း 

တရားမဝင်     ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး      ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။

သတင်းစ်

ေရတာရှည ်   ဇွန်   ၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ    ေတာအုပ် ကီး 

ိင်ုလင်းေအာင်   ဦးစီးသည့ ်သစ်ေတာဝန်ထမ်း 

များသည ်  သစ်ေတာလုံ ခံေရးအဖွဲှင့်အတ ူ

ဇွန် ၁ ရက်  ညေနပိုင်းက သာဂရ-ကိုးပင ်

ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်း စိင်ုးရ ဘနိယ် ၆ မိင်ု 

သစ်ေတာစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် တရားမဝင ်

သစ်များ သယ်ေဆာင်မ မရိှေစရန် ေစာင့်ဆုိင်း 

ေနစ် ထွန်းေကျာ်ေအာင ် လယ်ေဝးမိနယ ်

သက်ကယ်ကျင်းေကျးရာေနသူ  ေမာင်းှင် 

လာေသာ   ေြခာက်ဘီးယာ်အား ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရာ  တရားမဝင ်   က န်းသစ်ခွဲသား 

ဆိုဒ်စုံ ၂၂ ေချာင်း ၁ ဒသမ ၉၆၀၆   တန်ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ယင်းေန  ညေန ၅ နာရခဲွီခန်တွင် ဇင်မိုးေင ွ

လယ်ေဝးမိနယ ် သက်ကယ်ကျင်းရာေနသ ူ

ေမာင်းှင်လာေသာ   ယာ်အားစစ်ေဆးစ် 

တရားမဝင ်   က န်းသစ်ခွဲသား   ဆိုဒ်စုံ ၁၅ 

ေချာင်း (၁ ဒသမ ၈၅၉၄  တန်)ကိ ု သမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့၍ သာဂရနယ်ေြမရဲစခန်းတွင် အမ ဖွင့် 

အေရးယူေဆာင်ရက်ထားေကာင်း   သိရ

သည်။                          

         ကိုလွင်(ဆွာ)

ပဲခူးိုးမ သာဂရ-ကိုးပင် ကားလမ်းတွင် တရားမဝင်က န်းသစ်ခွဲသားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃  

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ  တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇွန် ၂ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ြမစ်ကီးနား 

မိနယ် လွယ်ေခါေကျးရာအပ်ုစ ုလွယ်ေခါေကျးရာအနီး ၂၁ မိင်ု ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးဂတ်ိတွင် တူးဂျာေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်  

ြမစ်ကီးနားှင့် မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်များ၌

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၂၃၂ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း။

အလားတူ ယင်းေန   ညေန ၄ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ  တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်  ကန်ေတာ်ကေလး(ေတာင်)ရပ်ကွက် ြမန်မာ ့

ဂဏ်ုရည်လမ်းေပ တွင် ထက်ြမတ်ေအာင်ှင့ ်ကိကုိဝုင်း(ခ) ကလုားေလး 

တို ှစ်ဦးကို  မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်  စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများ 

ဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ပိုကုန်ရေငွြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန ်ကျန်ရှိေသာကုမ ဏီ (၁၃၇)ခုအား အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များအား အမည်မည်းစာရင်းထည့်သွင်းေကာင်း ေကညာ

အသိေပး ေကညာချက်

၁။ ုိင်ငံေတာ်အတွင်းသုိ ုိင်ငံြခားသံုးေငွများ ဝင်ေရာက်လာသည့် အဓိကလမ်းေကာင်းြဖစ်ေသာ ပုိကုန် 

တင်ပုိမ မှ ရေငွများအြပည့်အဝရရိှရန်မှာ အဓိကကျသည့်အချက်ြဖစ်သြဖင့် ုိင်ငံြခားသံုးေငွ စီမံခန်ခဲွမ ဥပေဒ 

ပဒ်ုမ ၃၈-ခ ှင့ ်ိင်ုငြံခားသုံးေငစွမီခံန်ခဲွမ စည်းမျ်း အပိဒ်ု ၃၅ တိုတွင် ပိုကန်ုတင်ပိုသသူည် ကန်ုစည်များကိ ု

သေ  ဘာတင်သည့်ေနမှ ေြခာက်လအတွင်း ((၁၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ သုံးလအတွင်း) ယင်း၏ 

ဘဏ်စာရင်းသို ိုင်ငံြခားသုံးေငွြဖင့ ်ဝင်ေရာက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း ြပ  ာန်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

၂။ သုိြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ပုိကုန်တင်ပုိခ့ဲသည့် ပုိကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ပုိကုန်ရေငွများကုိ 

ပိုကုန်တင်ပိုသည့်ေနမှစ၍ ေြခာက်လအတွင်း ယင်း၏ ဘဏ်ေငွစာရင်းသို ိုင်ငံြခားသုံးေငွြဖင့ ်မပျက် 

မကွက် ြပန်လည်ထည့သွ်င်းေစေရးအတွက် ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရး 

ဗဟိုေကာမ်တီ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဗဟိုဘဏ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိင်ုင ံကန်ုသည်များှင့ ်စက်မ လက်မ လပ်ုငန်းရှင်များအသင်းချပ်ှင့ ်ိင်ုငြံခားသုံးေငမွျားေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားသည့်လုပ်ငန်း(AD)လိုင်စင်ရဘဏ်များ ပူးေပါင်း၍ ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 

သည်-

 (က) AD လိုင်စင်ရဘဏ်များမ ှဆက်သွယ်ေခ ယူစာရင်းရှင်းလင်းြခင်း၊ 

  ( ၂ ှစ်ကာကာလအတွင်း)

 ( ခ ) ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုင ံကန်ုသည်များှင့ ်စက်မ လက်မ လပ်ုငန်းရှင်များ အသင်းချပ် 

မှ ဆက်သွယ်ေခ ယူစာရင်းရှင်းလင်းြခင်း၊

  (ရက်ေပါင်း ၆၀)

 ( ဂ ) သတင်းစာများှင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏  Website  တွင် စာရင်းရှင်းလင်းရန ်

ေကညာြခင်း၊

  (ရက်ေပါင်း ၆၀)

 (ဃ) စာရင်းရှင်းလင်းမ မရှိသူများအား စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက 

ပိုကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်(ပသက) ပိတ်သိမ်းြခင်း၊

  (ရက်ေပါင်း ၃၀)

 ( င ) ကုန်သွယ်မ ှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟုိေကာ်မတီမှ ဦးေဆာင်၍ 

ပိုကုန်တင်ပိုသူများှင့ ်အစည်းအေဝး (၅) ကိမ်ြပလုပ်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွးြခင်း။  

၃။ ပိုကုန်တင်ပိုသူများအေနြဖင့ ်ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈-ခ ြဖစ်ေသာ “မည်သူမ  

ပုိကုန်ရေငွအားလံုးကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ုိင်ငံေတာ်အတွင်းရိှ ယင်း၏ဘဏ်ေငွစာရင်းသုိ ုိင်ငံြခားသုံး 

ေငွြဖင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှေစရ” ဟ ုလည်းေကာင်း၊ အဆိုပါတားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ပါက အဆိုပါဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂-က အရ “ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုသည့ ်ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်” ဟ ုလည်းေကာင်း ြပ  ာန်းချက်များကိ ုလိက်ုနာရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ပုိကုန်တင်ပုိခ့ဲပီး ပုိကုန်ရေငွ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန်ကျန်ရိှသည့် ကုမ ဏီများ 

အား အထက်အပိဒ်ု (၂) ပါအတိင်ုး အေကာင်းကားြခင်း၊ ပုိကုန်သွင်းကုန်လပ်ုငန်းရှင် မှတ်ပုတံင်လက်မှတ် 

ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အစည်းအေဝးများြပလုပ်၍ ေဆွးေွးြခင်းတိုကို အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ပီးေသာ်လည်း 

ပိုကုန်ရေငွြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန ်ကျန်ရှိေသာကုမ ဏီ (၁၃၇)ခု ရှိပါသည်။ 

၅။ အဆိုပါကုမ ဏီ(၁၃၇)ခု (ပူးတွဲစာရင်း) အား ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂-က အရ 

အေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ကမု ဏမီျားှင့ ်ပူးတဲွေဖာ်ြပထားသည့ ်ကမု ဏမီျား၏ ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင် 

များအား   အမည်မည်းစာရင်းထည့်သွင်းေကာင်းှင့ ်  ကျန်ရှိေနေသးသည့် ပိုကုန်ရေငွ ဝင်ေရာက်ရန ်

ကျန်ကမု ဏမီျားအားလည်း အေရးယေူဆာင်ရက်ရန် ဆက်လက်စစိစ်လျက်ရိှေကာင်း ေကညာပါသည်။ 

  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

  (၃ - ၆ - ၂၀၂၂)

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ပိုကုန်တင်ပိုခဲ့ပီး ပိုကုန်ရေငွြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန် ကျန်ရှိေသာကုမ ဏီများစာရင်း

စ် ကုမ ဏီအမည် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အမည် ကုမ ဏီလိပ်စာ မှတ်ပုံတင်အမှတ်

1 A.T.M INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

KYAW KYAW WIN NO.4/6 ANAWYAHTA STREET8(C),(5)

QUARTER PAZUNDOUNG 

TOWNSHIP, YANGON 

12/PABATA(AEI)000412

MA OHN MYINT 12/TAMANA(N)099606

RA HA NA 12/PABATA(AEI)000723

2 ABSOLUTE METAL COMPANY 

LIMITED

AUNG PHYO @ MYINT THU 

@ SAI LON

YAW ATWIN WUN U PHO HLAING STREET

NO.(93)SHWE LIN PAN INDUSTRIAL 

ZONE, 

HLAING THAR YAR TOWNSHIP, 

YANGON REGION

09973434888

13/KATANA(N)073334

LINN THU @ AUNG MOE 13/KATANA(N)111747

 MYINT SEIN @ YON SEIN 12/LAMATA(N)023524

THANDAR HTUN @ KHIN 

KHIN CHAL @

 NAN VOE LYAO 

13/KATANA(N)089008

3 AFA FAMILY COMPANY 

LIMITED

KYAW KO KO WIN MIN YE KYAW SWAR STREET

NO.1/27, AUNG THIT SAR QUARTER, 

KALAY TOWNSHIP, CHIN STATE

09783114581  

3/MAWATA(N)073246

 AYE AYE MYINT 10/THAHTANA(N)101768

 SIN TI YA SO 3/MAWATA(N)073245

4 ARCHIPELAGO SEAMEN 

CLUB COMPANY LIMITED

BO BO TUN Principal Place Of Business In Union-52 

A DOCKYARD STREET, DAWBON, YANGON 

5/KANANA(N)034860

MYAT THIDAR 12/TAMANA(N)121911

5 ARYAN GROUP COMPANY 

LIMITED

DAW SITA DEVI BOGALAY ZAY STREET, NO.(39/B), 

6TH FLOOR ,(7) WARD, BOTAHTAUNG 

TOWNSHIP,, YANGON 

9/MAYAMA(N)083414

U RAM AWADESH 7/PHAMANA(N)092327

6 ASIA LACE EMBROIDERY 

COMPANY LIMITED

DAW CHO PA PA WAT MA SOUK WUN HTUNT STREET

NO.   193144WARD,     SOUTH 

DAGON(EAST)   INDUSTRIAL ZONE,DAGON 

MYOTHIT(SOUTH)TSP, YANGON REGION

12/DAGATA(N)113638

DAW KHIN THET MON 12/DAGATA(N)061174

 DAW LI SHE MEI 13/KAKHANA(N)016570 

DENG YANGWEN E90494013

 LIN HSUEH LIANG 306197795

7  ASIA WHALE TRAVELS & 

TOURS COMPANY LIMITED 

 DAW MAY THAN HTAIK NO(40), GROUND FLOOR, 

7TH STREET

LANMADAW, YANGON REGION

14/MAAHPA(N)146950 

U MAUNG MAUNG LAY @ 

U MAUNG HLA

6/MAAHYA(N)087195 

 U ZAW WIN KO  6/MAAHYA(N)084272 

8  ASIA WIN MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED 

 DAW AISHA BI BI BO MIN YAUNG STREET,NO.(129),

MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP, 

YANGON REGION

12/PABATA(PYU)000513 

 DAW THI THI WIN 12/PAZATA(N)029527 

 MS.MOHAMED HANIFA 

JERDHAWS BHANU 

Z3084005 

 U AUNG NAING WIN 12/MAGATA(N)089674 

 U MYO MIN OO   1/MAKANA(N)083396 

 U NAY WIN 12/MAGATA(N)008851 

 U NYUNT WIN 12/MAGATA(N)033970 

 U TINT TUN WAI 12/AHLANA(N)040935 

9 AUNG MYIN THU KHA 

COMPANY LIMITED

 

AUNG PHYO KYAW NO.80, GROUND FLOOR, NGAMOEYEIK (10) 

STREET,   THINGANGYUN TOWNSHIP, 

YANGON

12/LATHANA(N)019993

PHYO WAI WIN 12/OUKAMA(N)210907

10 AURUM IMAGE COMPANY 

LIMITED

MOHAMMED REZUSEIN 

@ ZAW MYINT SWE

BOTATAUNG PAGODA ROAD,

NO.(204), GROUND FLOOR,

WARD NO.(2), PAZUNDAUNG

 TOWNSHIP, YANGON 

11/MATANA(N)030538

MU HAR MED YAR SEIN 11/MATANA(N)030466

U NAWYU MULHAKIM 11/MATANA(N)030539

U SHOM SHAL FAISEL 11/MATANA(PYU)002071

11 AUSI MYANMAR COMPANY 

LIMITED

DAW KHIN KYU KYU SHEIN THU DA THA NA 1  STREET, NO- 40/B 

THIN GAN GYUN TOWNSHIP, YANGON 

REGION

5/KHATANA(N)000900

U MYINT AUNG 13/LAYANA(N)030813

12 BAMBOO SHADE FAMILY 

COMPANY LIMITED

DAW THAN KYI HTAR NAR STREET, NO.(60+65), BETWEEN 

OF (73X75) STREET, ZAMYINZWE WARD, 

(GAGYI-60), PYI GYI TAGON TOWNSHIP

12/LAMANA(N)009419

13 BAW PYADAR SHIN 

COMPANY LIMITED

KYAW HTAY MYINT BETWEEN  29   STREET  & MERCHANT 

ROAD, NO.639, 4TH FLOOR,PABEDAN 

TOWNSHIP, YANGON REGION

3/MAWATA(N)042452

U KYAW HLAING 3/MAWATA(N)070005

14 BEAUTIFUL LAND 

MYANMAR COMPANY 

LIMITED

DAW HNIN PWINT AYE NO. 943KYAUK TAUNG (1) STREET, 

NEAR SEIN LAE MYING CAR PARK

MEKANAL  GROUP ,  MYAWADDY 

TOWNSHIP,KAYIN STATE

7/PAKHANA(N)315162

DAW KHIN MYAT SU 7/PAKHANA(N)315167

DAW YIN MIN EI 7/PAKHANA(N)043832

15 BEST MOST FIRST SARL 

CO., LTD.

HE, JIANHUI AUNG UNIVERSAL ROAD, NO.170

MYAUNGTAGAR INDUSTRY ZONE,

 HMAW BI TOWNSHIP, YANGON REGION

EB5997000

MYO KYAW MYINT 12/LATHANA(N)021842

WANG XUHONG EE2737061

16 BRIGHT FOOD COMPANY 

LIMITED

U KANU GHOSH THA ZIN (1) LANENO.B-107

FMI CITY/HLAING THAR YAR

 TOWNSHIP, YANGON

11/SATANA(N)023805

U RAINJIT GHOSH 11/SATANA(N)043789

17 CHENGFANG COMPANY 

LIMITED

DAW AYE AYE WAR AIR PORT YEIK THAR ,(1ST) STREET

NO.(16/E)SAW BWAR GYI GONE QUARTER, 

INSEIN TOWNSHIP., YANGON 

12/TATANA(N)237615

DAW HTIKE HTIKE SAN 12/TATANA(N)253248

18 CHUE YADANAR TRADING 

COMPANY LIMITED

CHUE YADANAR MYO NEIK BAN  STREET,  NO.(37), 4 FLOOR   

THARDU  EAST WARD, KYEEMYINDINE   

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/KAMATA(N)072849

WIN MYO THET 8/TATAKA(N)014188

WIN ZAW 10/MALAMA(N)017045

19 CTY JOHN 99 YANGON 

COMPANY LIMITED

NGUYEN TRONG HIEU 39TH STREET, NO.122, GROUND FLOOR 

LOWER BLOCK, KYAUKTADA TOWNSHIP, 

YANGON 

C3760578

U MIN SOE 12/KATATA(N)013461

20 DA FONG COMPANY LIMITED NYEIN AYE THIRI MYAING STREET, NO(1)HTAUK 

KYAUNG(SOUTH)WARD, MINGALARDONE, 

YANGON REGION

13/THANANA(N)019379

YANG YEI PYING 13/LAYANA(N)080072

YANG MAY YEE 13/LAYANA(N)110290

U ZAW MIN 5/SAKANA(N)017308

21 DANA SUYAR COMPANY 

LIMITED

U HLA WIN NO.(460, SEIN PANN WARD, 

BETWEEN(32ND X 34TH) STREET, 

(85TH X 86TH )STREET, AUNG MYAY THAR 

ZAN TOWNSHIP

7/MALANA(N)090651

DAW WIN THAN DAR OO 12/AHSANA(N)202448

22 DECEMBER MOE 

COMPANY LIMITED

DAW WIN PA PA KYAW SAL MYAUNG KYAUNG STREET,

OAK THAR MYOTHIT WARD, BAGO 

TOWNSHIP,, BAGO REGION 

1/MANYANA(N)155514

U AUNG KYAW MOE 9/MAHTALA(N)221936

23 DELTA QUEEN 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

DAW NI PHYO KYAING CORNER OF AHNAWRAHTAR STREET & 

SINT OH DAN STREET NO.107/109, 15TH 

FLOOR, WAH WAH WIN TOWER, (4) WARD, 

LATHA TOWNSHIP, YANGON REGION

12/LAMANA(N)147765

U NAY WAN 12/LAMATA(N)034793

U SHWE KYAING 12/DAGANA(N)026760

24 DILLIAM AUNG 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

DAW PHYU PHYU LWIN BAYINT NAUNG ROAD,4 QUARTER, 

MYAWADDI TOWNSHIP, KAYIN STATE 

3/KAKAYA(N)093064

U ZAYAR MIN 7/PAKHANA(N)238336

25 EDELLE GENERAL 

TRADING COMPANY LIMITED

DAW HSU MON AUNG NO.677, BYAMASO STREET, 4B,4/6 BLOCK, 

SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, YANGON 

REGION 

5/SAKANA(N)197957

KU EUN YOUNG M52626436

26 ENVIRO A ONE 

INDUSTRIAL CO., LTD.

MR. MOHAMAD ISMAIL 

BIN IBRAHIM

4 THAN CHET WUN U MYU ROAD, EAST 

DAGON INDUSTRIAL ZONE, EAST DAGON 

TOWNSHIP, YANGON

E5607125A

MR. SIM KWANG WEE E6767093L

MR. SOH CHIN LIAN E4731040E

MRS. ELIZA YUKIKO WONG E4648061K

MRS. LIU YOUNG QING, 

RENEE @ THIDA

E5449339F

စာမျက်ှာ ၁၆ သို 



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂  

27 GABAR L INN COMPANY 

LIMITED 

AUNG THU NO. B/2, MIN YE KAUNG MON STREET 

SHWE YADANAR STREET CORNER, (68) 

WARD, DAGON SEIKKAN TOWNSHIP, 

YANGON

 12/KATANA(PYU)002288

AYE KYAING 10/MALAMA(N)176707

AYE NAING 12/DAGATA(N)055247

AYE THIDAR WIN 14/PHAMANA(N)189495

BAL LAWARR @  MAUNG KYAW 12/KATANA(PYU)003076

MYA SOE 12/AHSANA(N)156979

MYINT OO 12/LATHAYA(PYU)000065

MYA SOE 12/AHSANA(N)156979

SI WAH LEGU @ MAUNG SOE 12/KATANA(PYU)001163

28 GALAXY-7 TRADING 

COMPANY LIMITED                      

 

DAW EI ZAR PHYO U PHAY THIN STREET NO.8 (KHA) 

WARD,

 THINGANGYUN TOWNSHIP, YANGON

8/PAKHAKA(N)274476

DAW SU SU MAR 12/THAGAKA(PYU)003335

U PRAMOD KUMAR  7/PHAMANA(N)174918

U TIN MAUNG LWIN 9/PAMANA(N)014629

U WIN AUNG 7/TANGANA(N)092749

29 GAN DA MAR NA THE 

COMPANY LIMITED

 

KYAW WIN TUN  7TH-FLOOR(B),NO(.140), KAN WEST 

WARD,   MINGALAR TAUNG NYUNT 

T/S, YANGON 

10/PAMANA(N)219165

SOE NAING  10/PAMANA(N)092672

TIN AYE  PAG-166650

WIN SANDY AUNG 12/YAKANA(N)082325

YE WIN TUN 10/PAMANA(N)219164

WIN THEIN 10/PAMANA(N)092673

30 GLOBAL GARUDA 

COMPANY LIMITED 

AUNG NAING OO 36 STREET, BETWEEN (77X78) ST, 

NO-133, MAHA AUNG MYAY TSP, 

MANDALAY

 9/MAHAMA(N)009669

THWE THWE AUNG 9/PAOULA(N)001602

31 GLOBIZ LOGISTICS 

COMPANY LIMITED

HTOO HTOO LATT OLYMPIC TOWER CORNER OF 

MAHABANDOOLA STREET & BO AUNG 

KYAW STREETNO 406/4 FLOOR, KYAUK 

TADA TOWNSHIP, YANGON 

12/MAYAKA(N)040824

NANDAR MAW 12/YAKANA(N)066970

THAW ZIN HTET 9/PAMANA(N)247290

32 GLORY RADICAL TRADING 

COMPANY LTD

NANG AYE WAH   CONNER OF SIT TAUNG STREET AND 

MA LI HKA STREET, NO.101,HLAING 

THAR YAR TOWNSHIP, YANGON

13/THAPANA(N)029327

TANG SENG  1/THANANA(N)012404

33 GOLDEN OAKTHAR 

GROUP COMPANY LIMITED

HTAIN LIN(A)HTAIN LIN LWIN WAW STREET, PHAYERGYI MYO, BAGO 

TOWNSHIP, BAGO

12/TAMANA(N)011786

SWE ZIN LATT  7/PHAMANA(N)310419

WAI ZAR TUN (A)YARZAR  7/PHAMANA(N)240573

34 GREAT MOUNT SILVER 

TRADING COMPANY 

LIMITED

U ZAW MIN TUN NO.94, 37TH STREET (MIDDLE)

GROUND    FLOOR5-WARD, KYAUKTADA 

TOWNSHIP, YANGON 

12/AHSANA(N)158100

35 GREAT QUALITY 

INDUSTRIAL COMPANY 

LIMITED 

MOHAMED MOOSA @ NAY 

WIN LAY   

SHWE DAGON PAGODA ROAD,

NO.98/100  PABEDAN TOWNSHIP, 

YANGON

 12/PABATA(N)018109

MOHAMED SHRIF 12/PABATA(N)008866

SABIHA @ DAW JULY MOE 12/PABATA(N)032508

OSMAR 12/PABATA(N)031287

SO MARIA 12/PABATA(N)031288

36 GREAT WINDOW CO., LTD ABDULAR MAID 130 STREET NO.(5)PHOE MYAY 

QUARTER/ MINGALAR TAUNG NYUNT 

TSP, YANGON

AI-111062

AURZIBAR KHARTU@SU SU MTNT-036313

THIDAR SAW MAUNG MTNT-036314

KYAW KHIN 12/TAMANA(N)090986

SAW MAUNG@ABDU SAMAD TGKN-054725

THU ZAR SAW MAUNG MTNT-036501

37 GREEN LAUREL 

PHARMACEUTICAL 

TRADING COMPANY 

LIMITED

U MYINT NAING MYA YAR GONE STREET, NO.(16), 

SHWE MYA YAR HOUSING, MINGALAR 

TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON 

REGION

12/THAGAKA(N)138872

U THEIN WIN SPTA-038768

38 GREEN MAST TRADING 

COMPANY LIMITED

DAW KHIN SU SU HTWE NO. (1572), MAY KHA ROAD,

(63) QUARTER, INDUSTRY ZONE (2), 

SOUTH DAGON TOWNSHIP, YANGON 

REGION

9/KAMANA(N)097283

DAW KHIN THAN MYINT 9/KAMANA(N)081025

DAW KHIN THAN SAW 9/KAMANA(N)072845

U SOE AUNG 9/MAKANA(N)008779

39 H B N COMPANY LIMITED AYE MYA THIDAR NGA. HTUT KYEE PAGODA STREET  

107/109

BAHAN, YANGON REGION

7/TANGANA(N)134521

MR LEE MOO SOO M 35731962

40 HARRIER COMPANY 

LIMITED 

NYI NYI HTWE 21/26 SHWE OHN PIN HOUSING.

YANSHIN ROAD. YANKIN 

TOWNSHIP, YANGON REGION

13/YASANA(N)054810

41 HAY SHAN SMILE 

COMPANY LIMITED 

KYI MIN NO.(115), 92 STREET, KAN SHAE 

WARD, MINGALAR TAUNG NYUNT 

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/KAMANA(N)099792

WIN WIN MAW 12/KAKHAKA(N)060953

42 HEIWA PLASTIC TRADING LTD MYINT NAING BO  MYAT    TUN  STREETNO.( 116/118 ),  

( 6 B ) ( 5 ) QUARTER, BOTATAUNG   

TOWNSHIP,  YANGON REGION

12/THAGAKA(N)138832

THAN HTAY 12/KAMAYA(N)002161

43 H - HTET COMPANY 

LIMITED 

DAW LAE LAE WIN BALEKA 11TH STREET NO.325/A  

10 TH BLOCK , SOUTH OKKALAPA 

TOWNSHIP, YANGON

12/OUKATA(N)016858

U THET KO KO OO 12/OUKATA(N)156339

U YAN NAING LIN 12/OUKATA(N)177849

44 INFRA TRADE COMPANY 

LIMITED

HTIN LIN AUNG NO(130/1), THAN THU MAR ROAD 7 

FLOOR SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, 

YANGON REGION 

12/SAKHANA(N)058308

KHIN MAUNG WIN 12/MAGADA(N)079692

U THAN LWIN 12/YAKANA(N)026355

45 INTERNATIONAL 

BRILLIANT POWER 

COMPANY LIMITED

U KYAW THEIN NO.132, INYA ROAD, KAMAYUT, 

YANGON REGION

12/PAZATA(N)0004549

DAW HLA HLA WIN PZDG-008895

U THEIN NAING PZDG-008940

46 K L T ENTERPRISE LIMITED DAW KYI KYI MYA NO.576, STRAND ROAD, 

LANMADAW TOWNSHIP, 1ST 

FLOOR, YANGON, MYANMAR

12/PABATA(N)029621

U TOE LAY 12/LAMADA(N)018630

47 KHAING & HLAING 

TRADING COMPANY 

LIMITED

MIN KHAING INYAR MYAING ROAD,NO.(23/8), 

GOLDEN VALLEY (2), BAHAN 

TOWNSHIP, YANGON REGION

5/SAKANA(N)005685

SIZAR YU HLAING 9/MAKANA(N)092679

48 KHIN HOKE FAMILY & GROUP 

COMPANY LTD 

DAW CHAN MYAE KYAW 6-STREET, NO.(67/2), 

14-QUARTER, SOUTH OKKALAPA 

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/OUKATA(N)128820

DAW THINZAR TUN 12/OUKAMA(N)187688

DR. KHIN LAT LAT MON 12/OUKATA(N)120208

U HTET LIN AUNG 12/OUKATA(N)163821

U KHANT MIN THEIN 12/OUKAMA(N)214353

U KYAW LWIN 7/PAKHANA(N)174808

U NYI ZAW MYINT 12/OUKATA(N)199689

U WAI LWIN OO 12/AHSANA(N)097573

49 KING JOKER TRADING 

COMPANY LIMITED

DAW EI EI KYAW KANT KAW STREET, NO.(GAGYI/47), 

NO.(1)WARD, MYAWADDI TOWNSHIP, 

KAYIN STATE

3/MAWATA(N)023646

DAW KHIN MYINT THEIN 3/MAWATA(N)001019

U BO BO KYAW 3/MAWATA(N)023635

U PYAE PHYO AUNG 10/MALAMA(N)237392

50 KO HTET EXPORT IMPORT 

COMPANY LIMITED

THET NAUNG TUN (54)STREET, NO.(448), 4TH FLOOR, 

BOTAHTAUNG TOWNSHIP,YANGON

12/OUKATA(N)190447

ZAW ZAW AUNG 12/OUKATA(N)153775

51 LILYPAD COMPANY 

LIMITED

DAW AYE MIN KHAING AH-MA- KA (49) KYAUNG STREET

NO.(100),TAUNG THU GONE WARD, 

INSEIN TOWNSHIP, YANGON

12/AHSANA(N)184316

DAW NANG SEIN NWE OO 13/TAKANA(N)220850

U SETT TUN KHAING 12/AHSANA(N)181982

U SHWE KHINE 12/AHSANA(N)045333

52 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP 

COMPANY

LIMITED 

SAN SAN MYINT NO.5, AYE THARYAR STREET, MAN 

AUNG QUARTER,TAMWE TOWNSHIP 

YANGON REGION

12/MAGATA(N)081968

SAW THUREIN HTET 12/TAMANA(N)117747

THEIN LIN AUNG 12/TAMANA(N)002961

53 LINFRA LIMITED GABRIEL BOU GEBRAEL 35TH STREET, NO.162, NO.2 QUARTER, 

KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON 

REGION

RL3511732

MOHAMAD KHALED EL 

HAFFAR EL 

HABBAL/LR0349166

TIN WINT WINT LWIN 12/YAKANA(N)020271

54 LINN WAI YAN COMPANY 

LIMITED

KHIN MAUNG OO BOTAHTAUNG ZAY ROAD, NO.(195), 

6TH FLOOR, PAZUNTAUNG OWNSHIP, 

YANGON

 12/BAHANA(N)090127

LIN HTUT KO 12/PAZATA(N)040055 

SAN SAN HTAY 12/PAZATA(N)040037

SAW LWIN 12/PAZATA(N)040103

55 LOTUS WOOD INDUSTRY 

LIMITED

AR KHI LIT @ MICKY CORNER 39TH STREET & ANAWRAHTA 

ROAD, NO.(1103),CENTRAL TOWER, 

KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON 

REGION

1/MAKANA(AEI)001397  

MR.RAMESH KUMAR 

SAWARTHIA

KJ0487459 

SAN JAY KUMAR 1/MAKANA(N)018331

SANKAT MOCHAN 

SHRIVASTAVA

Z3087045 

SHIV KUMAR @ NAY WIN KO 9/KHAAHZA(PYU)000454

56 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED DAW KHIN MALAR AYE 53RD STREET, BUILDING NO.52, 

2ND FLOOR, PAZUNDAUNG 

TOWNSHIP,YANGON REGION

12/THAGAKA(N)021558

DAW KHIN MYAT NANDAR AYE 12/THAGAKA(N)173511

57 LUCKY MEN (MWD) 

COMPANY LIMITED

U KYAW TIN OFFICE ROAD, NO.18, MAYNIGONE,  

NO.4 QUARTER, MYAWADDY 

TOWNSHIP, KAYIN STATE

10/MALAMA(N)204903

U MYO TUN 12/BAHANA(N)111231

U WIN MIN HTET 14/MAMANA(N)222055

58 MANDALAY DA ZHONG 

COMPANY LIMITED

MA RONGFU NANGE/4-74, 41X42 STR, 62X63 

STR, MAHARMYAING 2 QTR, 

MAHARAUNGMYAY TOWNSHIP, 

MANDALAY REGION

E92386267

59 MANDALAY LONGYEAR SHOES 

CO., LTD

MR. FU KUNYUAN FACTORY ZONE, PHASE 1A, 

BLOCK (A), PLOT NO. F-D1-4, 

MYOTHA INDUSTRIAL PARK, 

NGAZUN TOWNSHIP, MANDALAY 

REGION

ED2724508

MR. OU QIANG E46527224

MR. ROGER BOPPART X3801140

MR. ZHANG ZAIJUN EE2038373

60 MAY TRADING YANGON 

COMPANY LIMITED

U AUNG NAING SOE NO. (209), FIRST FLOOR, 39TH STREET,    

MIDDLE    BLOCK,  KYAUKTADA 

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/DAGATA(N)122765

U HLA WIN 12/DAGATA(N)132028

U TIN WIN 12/DAGATA(N)132025

61 MGAS TRADING COMPANY LTD. U CHIT KO KO THIRI KHAY MAR ST. NO. 17, 

ZAWANAWARD, THINGANKYUN 

TOWNSHIP, YANGON

12/THAGAKA(N)203318

U MAUNG GYI 12/DAGATA(N)008208

62 MYANMAR ASIA EXPRESS 

TRADING COMPANY 

LIMITED

DAW EI EI SHWE MYA WUT YI 5TH STREET, 

NO.12/A, PARAMI YEIKTHAR, 

9TH QUARTER,  MAYANGONE 

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/MABANA(N)085504

DAW THI THI AYE 10/BALANA(N)057589

U WIN NAING 12/MABANA(N)076949

63 MYANMAR CABLE MART 

COMPANY LIMITED

PYAYE PHYO TUN NO. 101-A, DANA AUNG 

STREET,THUWANA (29) 

QUARTER, THINGANGYUN 

TOWNSHIP, YANGON REGION, 

 8/GAGANA(N)076494

ZAY YAR LWIN 12/BATAHTA(N)026834

64 MYANMAR SIMCO 

SONG DA JOINT STOCK 

COMPANY LIMITED

DUONG VAN TOAN YANSHIN ROAD,BUILDING (24), ROOM 

34, SHWE OHN PIN HOUSING (YANKIN 

PALM VILLAGE(2)),YANKIN TOWNSHIP, 

YANGON

C3007556

NGUYEN BA KHOAT C1350602

NGUYEN CONG KIEN C3210275

NGUYEN MINH HUNG B3430733

NGUYEN VAN THANTH B4975368

65 MYANMAR TOP ONE 

COMPANY LIMITED 

DAW THIDA SAN BUILDING NO.96, NILAR STREET

ROOM NO.1,2,3,4,5 SAW BWAR GYI 

GONE, INSEIN TOWN SHIP, YANGON 

REGION

13/NASANA(N)011269

U SHWE HTOO 13/NASANA(N)022833

66 MYANMAR WOOD 

MART CO., LTD 

(အမည်ေြပာင်းထားပါသည)်

DAWEI RIVER ENTERPRISE 

COMPANY LIMITED

DAW NAN KHAM PHAUNG THIRIYADANA WHOLESALES MARKET 

NO.J(66 )  NORTH OHKALAPA 

TOWNSHIP , YANGON

13/MAHSATA(N)047901

U KAW SHIN HAW 13/KAKHANA(N)012216

67 MYANMAR YI YUCHENG 

RENEWABLE RESOURCES 

TECHNOLOGY CO., LTD

KHIN MOE MYINT MYA TAUNG WIN GYEE OO HMO 

STREET, WAREHOUSE NO.394, SHWE 

LIN BAN INDUSTRIAL ZONE,HLAING 

THAR YAR TOWNSHIP, YANGON 

REGION

13/YASANA(N)002867

LI,SONG EC1797684

68 MYAT AUNG MYANMAR 

COMPANY LIMITED

AUNG MYIN THANATPIN STREET/PAGODA ZAY 

NALMYAY,NO.(658)

MYOTWINGYI WARD, BAGO

T7/PAKHANA(N)193760

HTAY HTAY MYINT 7/THANAPA(N)012296

HTIN PAW AUNG 7/PAKHANA(N)270464

MAY ZAW SOE 7/PAKHANA(N)256169

THET LWIN MYO 7/PAKHANA(N)223524

THET WAI 7/PAKHANA(N)065885

THUZAR MYINT 7/PAKHANA(N)223525

69 MYAT HTET THU COMPANY 

LIMITED

EI JULY THAYET TAW (4) STREET,NO.(69)

THAYET TAW (SOUTH) WARD, 

KYEEMYINDAING TOWNSHIP, YANGON 

REGION

6/LALANA(N)074744

SOE THAT 6/LALANA(N)063803

70 MYAT KYAW KYAW 

COMPANY LIMITED

U KYAW THAN NO.(1/133),SE PIN 

STREET,TAUNG THAR WARD,

PYINMANA TOWHSHIP,

NAYPYITAW, 09450062737,

onlineking111@gmail.com

9/PAMANA(N)088116

71  MYAT MYITTAR COMPANY 

LIMITED 

 MYINT THEIN  U AUNG ZAYA STREET,NO.(8/96),

WARD KYI NO.(2),BAGO TOWNSHIP, 

BAGO 

7/PAKHANA(N)235296 

 MYO MYINT THEIN 7/PAKHANA(N)223986

 NAN SU MAUNG 7/PAKHANA(N)393798

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 



ဇွန်    ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

72 MYAWADDY WHITE 

ELEPHANT COMPANY 

LIMITED 

 HAY MAR PHYO PADAUK STREET,NO.3 QUARTER, 

MYAWADDY TOWNSHIP, KAYIN

 6/KATHANA(N)043591 

PHYO THET KYAW 12/OUKATA(N)166073 

73  MYO MYANMAR TUNN 

COMPANY LIMITED 

 U THU RA KARYA 6 STREET, NO1/136A

MINGALARDON TOWNSHIP, YANGON 

REGION

 12/LATHAYA(N)003043 

74  N A N  H T E I K  K H A U N G 

COMPANY LIMITED 

 MYAT THEINGI KYAW BETWEEN (62X63) STREET AND 

(41X42) STREET, HNIN SI LAN THWE, 

NO.(NA-4/87), MAHAAUNGMYAY 

TOWNSHIP, MANDALAY REGION

 9/PAKAKHA(N)051912 

 MYINT THAN TUN  14/PATHANA(N)009883 

 MYO THANT KO  9/PAKAKHA(N)051914 

 NANN HTWE YIN  13/THANANA(N)013669 

 YE KHAUNG TUN  14/MAMAKA(N)114738 

75 NEW FUTURE STAR 

COMPANY LIMITED 

 

 DAW NAN AYE CHO 

 

LA/AH-(54 ) ,TAUNG NI  KWAE 

STREET,PAIT SWEL QUARTER, 

MOEGOKE TOWNSHIP, PYIN OO 

LWIN DISTRICT, MANDALAY REGION

13/MANGANA(N)006497 

76 NGWE THEE 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 

 AYE THANDAR KHAING AYAR (18) STREET, NO.819,(NYA) 

WARD, NORTH OKKALAPA TOWNSHIP, 

YANGON

 12/OUKAMA(N)150079 

 WIN THU 12/OUKAMA(N)150284 

77  NOBLE GREEN TRADING 

COMPANY LIMITED 

 DAW WIN YAYKU STATION STREET, NO.(44)

(8) QUARTER,MAYANGONE TOWNSHIP, 

YANGON

 11/SATANA(N)000351 

 U AUNG AUNG  12/DAGATA(N)046951 

U THAN WIN  12/AHSANA(N)169522 

78 NYEIN HSU LATT 

COMPANY LIMITED 

 DAW NU NU MOE NO.(833), BO MUE BA HTOO STREET,

(133 )  WARD,  DAGON (EAST) 

TOWNSHIP, YANGON 

12/MAYAKA(N)095337

 DAW THAE SU SAN 5/KATHANA(N)074401 

 U KYAW SWAR HTWE 12/MAYAKA(N)109373

 U THIHA  14/KAKANA(N)100664 

79 OAK THAR KYAW 

COMPANY LIMITED

 AUNG KYAW ZAW KAN NAR STREET,NO.(412)

ZINE GA NAING TAUNG PINE QUARTER 

/ BAGO  

7/PAKHANA(N)219131

 KHIN THOUNG 7/PAKHANA(N)130678

 KYAW LWIN OO 7/PAKHANA(N)192928 

 NAUNG NAUNG KYAW 7/PAKHANA(N)219130 

 WEI ME KYAW 7/PAKHANA(N)219133

80  ONGOING BUSINESS GROUP 

LIMITED 

DAW KAYTHI WIN AUNG (40TH) STREET,NO.(242),

KYAUKTADA TOWNSHIP, 

YANGON REGION 

8/THAYANA(N)077031

 U TUN TUN 12/KATATA(N)013577

81 PA DA MYARR NYI NAUNG  

COMPANY LIMITED

 U YE MON ZIN NO.106, MYOTHIT, ASIA MAIN ROAD -1, 

THIN GAN NYI NAUNG, MYAWADDI 

TOWNSHIP, KAYIN STATE

8/PAKHAKA(n)208046

U KAUNG MYAT KYAW 9/MAKHANA(N)149234

U KHIN MAUNG WIN 3/MAWATA(N)024223

U SOE MIN LWIN 3/BAAHNA(N)313829

U MIN KO 9/PAMANA(N)107574

U AUNG NAING OO 12/MAWATA(N)041138 

U LIN BIN HU @ 

WIN NAING 

12/LATHANA(AEI)000309

82 PANDAW CRUISES 

LIMITED 

 LIN LIN HTUN NO. 121KYAW SWAR QUARTER,  

NAUNG U TOWNSHIP,  

MANDALAY REGION

 12/KAMATA(N)084627 

WAH WAH MOE 9/NYAOUNA(N)161277 

83  PAW LAR CHAN COMPANY 

LIMITED

 DAW CHIN HTWE KIN @ KHIN 

MOE THWE 

BO SOON PAT STREET

NO.285 PABEDAN TOWNSHIP, 

YANGON REGION

12/LATHANA(N)002929 

U CHIN SAN FATT @ U TIN MYINT  12/KAMAYA(N)038822 

84 POPA-L COMPANY 

LIMITED 

 

 KHIN NYO LATT SEIKKAN THAR STREET,

NO.(245),GROUND FLOOR,

UPPER BLOCK,KYAUKTADA 

TOWNSHIP, YANGON REGION

 14/PATHANA(N)057316 

 KHIN AYE MYINT  14/PATHANA(N)062654 

 TUN CHIT  12/KATATA(N)020993 

85 PRECIOUS MYAWADDY 

LOGISTICS AND SUPPLY 

CHAIN LIMITED

 DAW NILAR SOE BOGYOKE STREET,NO.(E/2), NO.(1) 

QUARTER,MYAWADDY  CITY, KAYIN 

STATE

 12/OUKATA(N)168261 

 MAY ME MYO  12/BAHANA(N)093830 

 SU MON HTWE  12/OUKATA(N)189299 

86 PSPN HOLDING COMPANY 

LIMITED

 

 KYI THEIN 

 

THANLWIN STREETBUILDING (C), 

ROOM NO.(602), PYIN NYA WADDY 

AVENUE NO.(5) WARD, YANKIN 

TOWNSHIP, YANGON REGION

6/THAYAKHA(N)055127 

87 PWINT NADI SOE COMPANY 

LIMITED

  

 DAW SAN PWINT THU MYA YADANAR STREET,NO.(152),TOECHE 

Y A D A N A R  T U N P W E Y O N E T A N 

QUARTER,MAWLAMYAING

TOWNSHIP, MON STATE

12/YAPATHA(N)053066 

U AUNG THWIN  12/YAPATHA(N)032622 

 U NYAN SOE  10/MALAMA(N)050011 

 U BO BO KYAW  3/MAWATA(N)023635 

88 PYAE THU TA 

INTERNATIONAL SERVICES 

COMPANY LIMITED 

 U BO BO KYAW KYAIKKHAMI STREETSAN GYI YET,ZAY 

GYI WARD,MAWLAMYING TOWNSHIP, 

MON STATE

 3/MAWATA(N)023635 

U PYAE PHYO AUNG  10/MALAMA(N)237392 

89 QUILLING CARD MYANMAR 

COMPANY LIMITED

DAW AYE AYE SWE YADANARMON 2ND STREET, AYE YEIK 

MON HOUSING NO.9,4TH QUARTER, 

HLAING TOWNSHIP, YANGON

12/DAGANA(N)022625

HNIN SABEI SWE 12/DAGANA(N)022627

90 RAJU INTERNATIONAL 

TRADING COMPANY 

U ZAW NAING SYI BIN STREET,NO.(79),24 

QUARTER, DAGON MYOTHIT 

(SOUTH) TOWNSHIP,YANGON 

3/BAAHNA(N)319664

91 RED PEACOCK COMPANY 

LIMITED

DAW TIN ZAR MAW ANAW YAHTAR ROAD,NO,235/A

(10 )WARD ,HLA ING  THARYAR 

TOWNSHIP, YANGON 

12/LATHAYA(N)091443

DAW YIN MIN TUN 12/LATHAYA(N)021532

U AYE MIN 12/LATHAYA(N)016509

92 RIMO COMPANY LIMITED HLAING WIN HTUT AUNGMINGALAR STREET,2830, SOUTH 

DAGON, YANGON

12/OUKAMA(N)160786

KHIN AYE MU 12/OUKAMA(N)118023

MOH MOH MYINT AUNG 12/OUKAMA(N)178604

93 ROBUST COMMODITIES 

MYANMAR LTD

DAW THE SU SU AUNG SULE PAGODA ROAD, NO. (182-

194)3RD FLOOR, UNIT NO.66, 

KYAUKTADA TOWNSHIP, YANGON 

REGION

7/THAWATA(N)115177

MR. RAAGHAVAN

NAARAYAN

K 0496837B

MRS. ANURADHA 

NAARAYAN

K0193383R

94 ROSE CITY (MYANMAR) 

COMPANY LIMITED

U ARHYUP ALLY KON ZAY DAN STREET,

NO.126/130,PABEDAN

TOWNSHIP, YANGON REGION

12/TAMANA(N)101928

U MEHMOOD 12/PABATA(N)002580

U SHAHABUDEEN 12/BATAHTA(N)036602

95 ROYAL TWIN STARS 

TRADING COMPANY 

LIMITED

DAW KHIN MAR LWIN THIRI ZAYAR STREET, NO.(1008), 

GROUND FLOOR, WARD NO.(7), 

SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP, 

YANGON REGION

12/OUKATA(N)205226

U TIN LATT 12/OUKATA(N)204307 စာမျက်ှာ ၁၈ သို 

96 S M A (NAING ) COMPANY 

LIMITED

U AUNG NAING 126 TH STREET,NO.(4),1ST 

FLOOR,THA PYAE GONE 

QUARTER,MINGALAR 

TAUNG NYUNT TOWNSHIP, YANGON 

REGION

MTNT-036102

U MYINT NAING MTNT-036101

U TAYUKAN @

U SOE MYINT

BTG-211811

97 SANMIK NATURAL FOOD 

MYANMAR (PRIVATE) LTD.

MR. PATHMALAL 

WITHANAGE

NO. 803, MYITTA YEIK MON HOUSING,  

DAMADARNA STREET, NATCHAUNG 

QUARTER, TAMWE TOWNSHIP, 

YANGON

N6556447

U HLAING MIN HTIKE 13/MAMANA(N)007898

U SAN LIN 13/THAPANA(N)007045

98 SANUKI COMPANY 

LIMITED

KYAW KYAW THINWIN (6) STREET, NO.

(1007),(34) QUARTER,NORTH DAGON 

TOWNSHIP, YANGON

9/MAMANA(N)039993

MYAT THU 12/OUKATA(N)050982

99 SAT WINE INN ARR MINING 

COMPANY LIMITED                         

 

DAW YAN LI WAR @ HLA HLA 

SAN

43RD STREET  NO.39, 

GROUND FLOOR6 QUARTER/ 

BOTAHTAUNG TOWNSHIP,

YANGON

13/KATANA(AEI)000076

U SAI YE KYAUK 13/KATANA(N)001431

100 SAVITA COMPANY LIMITED DAW OHN MAR WIN NO.29/5 FLOOR(B),94TH 

STREET, KANTAWKALAY SOUTH 

QUATER/ YANGON/ MINGALAR TAUNG 

NYUNT TOWNSHIP, 

YANGON

 14/THAMANA(N)000098

U ELAN GO@AUNG NAING 12/MAGATA(PYU)000008

U MYINT SWE 14/PATHANA(N)045385

101 SAY YADANAR AUNG COMPANY 

LIMITED

U THIT NYI NO.543, MYA THIDA STREET, (16/1) 

WARD, THINGANGYUN TOWNSHIP, 

YANGON

13/LAMANA(N)0788712

U MYO WIN 12/THAGAKA(N)005379

U THAUNG KYWE 12/DAGATA(N)012091

U KYAW TINT SWE 12/MAYAKA(N)034581

U AUNG KYAW SEIN 12/OU KA MA(N)177739

102 SCAI YANGON LIMITED

   

 

DAW THAN THAN AYE NO. 3 HIGHWAY ROAD, ROOM 

46, 47, BLOCK CC 44-65 

THIRIYADANA WHOLESALE 

MARKET, NORTH OKKALAPA 

TOWNSHIP, YANGON

10/THAPHAYA(N)008199

MR. TAN SIOW CHUA E6516858F

MS. LEE SWEE HOON K1363143R

103 SEIN FAMILY EXPORT& 

IMPORT COMPANY 

LIMITED

DAW SEIN SHWE YIN AYE PAGODA STREET, 

HLAING THARYAR INDUSTRY ZONE, 

NO.189(A)(5)EXTENSION HLAING 

THARYAR TOWNSHIP, YANGON

12/OUKAMA(N)124273

U AYE SU  12/OUKAMA(N)124812

U CHAUNG SU  12/OUKAMA(N)124026

U HTEIN SU 12/LAMANA(N)111651

U KYAW MIN OO 12/OUKAMA(N)000427

U KYIN SU 12/OUKAMA(N)149173

U MYAING SU 12/OUKAMA(AEI)000190

U WE SU  12/OUKAMA(N)149171

104 SEINN YADANAR THAIK 

COMPANY LIMITED 

DAW HKAWN BU (51ST) STREET, (MIDDLE BLOCK), 

NO.(93), 7TH FLOOR, WARD NO.(1), 

PAZUNDAUNG TOWNSHIP, YANGON

13/KAKHANA(N)043355

DAW YAN IN NYO 13/TAYANA(N)014564

U AUNG NAING 13/TAYANA(N)024904

U KYAW TUN   13/TAYANA(N)014963

105 SEINUS CLIQ FASHION 

COMPANY LIMITED     

KIM HYUK KEE NO.21, R-2 STREET,

YANGON INDUSTRIAL ZONE

MINGALADON GARDEN CITY, 

MINGALADON TOWNSHIP, YANGON

 M32089599

LEE YUN CHUL   M55038473

106 SEMAS MYANMAR 

MANUFACTURING

COMPANY LIMITED

DAW SOE MOE KO NO. (145/A), TWIN THIN TAIK 

WUN U TUN NYO STREET, SOUTH 

DAGON SEIKKAN INDUSTRIAL ZONE, 

INDUSTRIAL ZONE (1), DAGON 

SEIKKAN TOWNSHIP, YANGON

12/LAMATA(N)021752

107 SHENG XING DA

COMPANY LIMITED

DAW KYAWE CHIN NO.41,PAN WHAR STREET, YANGON 

THIT QUARTER,THINGANGYUN 

TOWNSHIP, YANGON

13/LAYANA(N)217700

U AUNG KYAW ZAWW 10/MALAMA(N)128056

108 SHWE KYAW ZAW COMPANY 

LIMITED

DAW SU WAI LINN AYETHARYAR STREET,NO.(D-44) FMI 

HOUSING/YANGON/HLAING THAR 

YAR, YANGON REGION

12/DAGANA(N)028592

DAW WAI MYO HTET 7/PAMANA(N)000288

U MINN KHANT 12/DAGANA(N)028593

U WIN NAING LINN 13/THAPANA(N)065511

109 SHWE YATI SAN

COMPANY LIMITED

SAN YU THE PHYU CHAUNG VILLAGE,NO.(185),

HTAN PIN CHAUNG VILLAGE 

GROUP,INNTAKAW TOWNSHIP, 

BAGO REGION

11/SATANA(N)003174

THET MIN HTUT 14/HATHATA(N)224198

110 SHWE YAUNG SIN TUN 

COMPANY LIMITED

AYE AYE WIN MIN YE KYAW SWAR (10) STREET, NO-

3/3/563 QUARTER, HLAING THARYAR 

TOWNSHIP, YANGON REGION,

09-420178658, shweyaungsintun@

gmail.com

12/AHLANA(N)009253

THAN HTWE 12/AHLANA(N)001814

YE HTUT ZAW 12/AHLANA(N)044438

111 SUN FOREST

COMPANY LIMITED

DAW SHARR KYU TUUMYAUNG VILLAGE, PLOT NO. KA 

THAINE KWIN, U PAING LOTE KWAT 

(77), YAE TOWNSHIP, YANGON REGION

13/MASATA(N)032781

112 SUN INFRASTRUCTURE LTD MAUNG SAN 628/636, MERCHANT STREET, LOWER 

BLOCK UNIT 101, LEVEL 1, PABEDAN 

TOWNSHIP, YANGON REGION, 

09260744433, tintunaung331@

gmail.com

10/MALAMA(N)102224

THUTA SANN 10/KAHTANA(N)131367

TIN TUN AUNG 12/DALANA(N)061277

113 SUPER K STAR

COMPANY LIMITED

KYAN TAR WAI EAST HORSE RACE COURSE 

ROAD,NO.26, 4TH FLOOR, TAMWE 

GYI (KHA)WARD, TAMWE TOWNSHIP, 

YANGON REGION

13/LAYANA(N)172268

SAI AIK SAI 13/MAHSATA(N)046223

SAI MAUNG KHAM 13/KATANA(N)134468

THEIN MIN 12/OUKATA(N)137034

114 TACTICS IDEA LOGISTICS 

& TECHNICAL SERVICES 

COMPANY LIMITED

U MIN THU NYAUNGTONE STREET, NO.8(B)

KYUN TAW (SOUTH) QUARTER/ 

SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON 

REGION

12/LAMATA(N)031784

U SAI LIN MYAT MIN 12/SAKHANA(N)067991

115 TECHNOLAND COMPUTER 

TRADING COMPANY LIMITED

MYAT SOE WIN NO. (162-170), 36TH STREET MIDDLE 

BLOCK, KYAUKTADA TOWNSHIP, 

YANGON REGION

12/LAMATA(N)019335

NAW AYE AYE MYAT 14/HATHATA(N)001428

116 THADAR NYO

COMPANY LIMITED

ZAW MIN TUN SIN SHWE LE 3 STREET,NO.315,NO.

(5) QUARTER, MYAWADDI TOWNSHIP, 

KAYIN STATE

10/MALAMA(N)232207
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ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

 စာမျက်ှာ  ၁၇  မှ

117 THAR YAR CHAN MYAE 

COMPANY LIMITED

ENOOS @ KYAW THEIN BO MYAT TUN ROAD,NO.(181/183/ 

185), ROOM-5(A), 5 FLOOR, (9) WARD, 

BOTAHTAUNG TOWNSHIP, YANGON 

12/MAGATA(N)113915

NOOR ALAM @ HLA MYINT 12/MAGATA(N)106847

TIN AUNG 12/TAMANA(N)126211

118 THE GAZILLION STAR 

TRADING COMPANY LIMITED

U THAN TOE AUNG LET WEL MIN DIN STREET,NO.1200, 

5TH FLOOR MYITTAR NYUNT WARD, 

TAMWE, YANGON REGION

09441553176, NAFWAVEPEARL@

GMAIL.COM

 12/DAGASA(N)009359

U WIN THEIN 12/YAKANA(N)025794

ZAW MIN NAING 12/TAMANA(N)132200

119 THE GYAR MINN FIBRE 

COMPOSITE COMPANY 

LIMITED

DAW EI THINZAR MAUNG GAYUNAR STREET, NO.(222/223)

144 WARD, NEW DAGON(EAST), 

YANGON REGION 09420314986, lady.

maung@gmail.com

12/THAGAKA(N)154614

U ZAW TOE 12/MAGATA(N)014483

120 THI HA SOE SAN PRODUCTION 

CO., LTD

DAW SHU KYI NO.H/78, AHTHAWKA STREET

MAYONGONE TOWNSHIP, YANGON 

REGION

14/PATHAYA(N)083745

U AUNG THEIN 14/PATHAYA(N)083744

U MYO MIN AUNG 14/PATHANA(N)164678

U THANT ZIN SOE 13/MAPATA(N)031033

U TIN TUN AUNG 14/PATHANA(N)164679

121 THUWUNNA MYAY SI MINING 

COMPANY LIMITED

DAW THAN NYO SWARE TAW STREET, NO.(3)/357

WARD NO.(3)/HPA-AN TOWNSHIP, 

KAYIN STATE 095403439, 

thuwunnamyaysi@gmail.com

3/BAAHNA(N)162663

U MIN ZAW 3/BAAHNA(N)318475

122 TROPICAL WOODS COMPANY 

LIMITED

BIL KIS @ HLA HLA WIN NO.(107/108), MAKHAYAR MINTHAR 

GYI STREET DAGON SEIKKAN 

INDUSTRIAL ZONE(.II), DAGON 

SEIKKAN TOWNSHIP, YANGON REGION 

09-961593671, yenooslawfirm@

gmail.com

12/PABATA(N)005293

ZAINAB BI BI @ TIN TIN WIN 12/PANATA(N)027412

123 VENEER INTERNATIONAL 

MYANMAR COMPANY LIMITED

MR NITESH KUMAR GUPTA PLOT NO.16, CORNER OF THUKHITAR 

STREET AND MYA AYAR STREET

DAGON SEIKKAN INDUSTRIAL ZONE 

( II )DAGON SEIKKAN TOWNSHIP, 

YANGON REGION

Z2084287

MR.RAHUL GOPICHAND GUPTA Z2333588

U MIN KUN HTAW 12/DAGANA(N)000455

124 VILITHAR INTERNATIONAL 

TRADING COMPANY LIMITED

DAW NAW EI HTOO PHAW A STRONG GOLDEN STREET, NO,

O-238 FMI CITY, HLAING THAR YAR 

TOWNSHIP, YANGON

14/MAAHPA(N)350110

DAW NAW EI THI PHAW 14/MAAHPA(N)297943

125 WANG YE COMPANY LIMITED LI , JUNPENG SOUT LOTE YAY STREET,

NO.(109-112) , MYAUNGTAGAR STEEL 

FOUNDING INDUSTRIAL ZONE ,

HMAWBI TOWNSHIP, YANGON REGION

EB5906983

U SI THU HTAY 12/AHSANA(N)232270

U THUYA SOE 12/MAYAKA(N)002085

126 WARTAYAR VENEER 

INDUSTRIES PRIVATE 

LIMITED

ASHISH AGARWAL CORNER OF THAN DIN STREET AND 

BO TAIK CHUN STREET BLOCK NO.(49), 

PLOT NO. (322/323) WAR TA YAR 

INDUSTRIAL ZONE, SHWE PYI THAR 

TOWNSHIP, YANGON REGION

Z 4372553

SHYAM DAGA Z2225281

127 WATERSTONE COMPANY 

LIMITED

DAW THYNN WYNN AYE KABARAYE PAGODA ROAD,UNIT 

10-5,PEARL CONDO BAHAN, YANGON, 

12/KAMAYA(N)053011

DAW WYNN WYNN NYUNT 12/THAGAKA(N)191307

128 YE YINT NADI

COMPANY LIMITED

KHON AUNG NAING WIN NO 15 QUAT THIT 3 STREET, PAUK 

CHAUNG WARD MEIKHTILAR 

TOWNSHIP, MANDALAY 

3/BAAHNA(N)204594

SAW SHWE TUN 3/MAWATA(N)070108

129 ZARNI LINN

COMPANY LIMITED

AUNG WIN NO.186/188, ROOM (6-A), PANSODAN 

MIDDLE BLOCK KYAUKTADA 

TOWNSHIP, YANGON

12/BATAHTA(N)034134

AYE SANDAR HTUN 12/THAKATA(N)161719

SEIN WIN 12/BATAHTA(N)035029

130 ZAY YAR TUN TRADING 

COMPANY LIMITED

DAW THUZAR HLAING DAWNA STREET,NO.(KA/94), 

NO.(1) QUARTER,MYAWADDY 

TOWNSHIP,KAYIN STATE 

3/BAAHNA(N)001866

U TUN HLAING 3/BAAHNA(N)053806

U ZAYAR TUN 3/BAAHNA(PYU)001865

131 ZHIXING COMPANY LIMITED U MYINT ZAW BET; 62 ST & INDUSTRIAL PARK ROAD, 

BON PYAN TAW YA KYAUNG ST,NO-

E6-C, PYIGYITAGON TOWNSHIP, 

MANDALAY REGION

12/LAMANA(N)128567

U PI CHAN 13/MASATA(N)071424

132 AUNG THARA PHU 

(MYAWADDY) LOGISTICS 

COMPANY LIMITED

DAW KAY THI OO NO. B/503, AUNG MINGALAR STREET, 

4 WARD, MYAWADDY TOWNSHIP, 

KAYIN STATE

3/MAWATA(N)0231133

U TUN TINT KYAW 12/MAGATA(N)091664

133 DANA SU LUB

COMPANY LIMITED

DAW POE ZAR OO NAT SHIN NAUNG STREET

4 WARD MYAWADDY TOWNSHIP, 

KAYIN STATE

12/AHSANA(N)190856

U MYINT AYE 5/WALANA(N)079722

134 KAY THI  (MYAWADDY) 

COMPANY LIMITED

DAW KAY THI WIN NO.299, ROOM (406), GYOE PYHU 

CONDO, GYOE PHYU STREET, 

MINGLLAR TAUNG NYUNT, YANGON

3/KAKAYA(N)068750

MA EAINDAW KYAW 3/KAWATA(N)063158

U PAING NYEIN OO 3/MAWATA(N)0218301

135 SHWE NAN TAW GENERAL 

BUSINESS COOPERATION 

ASSOCIATION LIMITED

U NYUNT WIN No.18, LONE THWE MHWE STREET, 

5 WARD, MYAWADDY, KAYIN STATE

9/KAPATA(N)057269

U TIN MAUNG YI 9/KAPAPA(N)066609

U TIN SOE 3/KATAYA(N)112575

DAW THIN THIN YU 9/KAPATA(N)027404

DAW ZIN MOH MOH MAUNG 9/KAPATA(N)181717

136 SHWE THEE NGWE THEE 

COMPANY LIMITED

U SOE NAING YARZA THINGYAN STREETNO.287

(4) WARD, MYAWADDY TOWNSHIP, 

KAYIN STATE

10/MALAMA(N)157076

U THEIN SOE 10/MALAMA(N)235185

137 WIN YATI TUN

COMPANY LIMITED

DAW AYE AYE MYINT BUILDING (2), ROOM(304), MYA 

KANTHAR HOUSING, KHYAY(1)

STREET ,  (5 )  WARD,  HLA ING 

TOWNSHIP, YANGON REGION,

10/MALAMA(N)236359

DAW YI YI MYINT 10/MALAMA(N)157039

U HLA WIN TINT MTLA-092391

U THEIN SOE 10/MALAMA(N)235185
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ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                   ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Unit 1 Greeting people 
Lesson 1: Greeting, introducing and leave-taking 

Greeting ေတွဆုံြခင်း
တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ေတွဆံု တ်ဆက်ရာတွင် အသံုးြပသည့် စကားလံုးများ 

- Hi/ Hey/ Hello
- Good morning (နနံက် ၅ နာရမှီ ေနလယ် ၁၂ နာရမီထိုးမအီချန်ိ 

အထိသုံးိုင်), Good afternoon (ညေန ၆ နာရီအထ ိသုံးိုင်), 
Good evening (ညေန ၆ နာရီေကျာ်လ င်သုံးပါ) 

 (Good night ှင့် Goodbye) ကို တစ်ေနတာအတွက် ခွဲခွာ 
 တ်ဆက်ရာတွင်သုံးသည်။

- How are you? သကိ မ်းပီးသားသကူိ ုြပန်လည်ေတွဆုတံဲအ့ခါ 
သုံးပါတယ်။  ေနေကာင်းလားလို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ How 
are you? လို ကိုယ့်ကို တ်ဆက်တဲ့အခါ ကိုယ်ကလည်း How 
are you? လို ြပန် တ်ဆက်လိုရသလိ ု I am fine. Thanks, 
and you? ေနေကာင်းပါတယ်။ ခင်ဗျားေရာ… လို ြပန်ေြပာလုိ 
လည်း ရပါတယ်။

- How do you do? အခမှု မတ်ိေဆြွဖစ်တဲသ့ကူိ ု တ်ဆက်တဲအ့ခါ 
သုံးပါတယ်။ ေနေကာင်းလားလို အဓိပ ာယ်ရတယ်။ How do 
you do? ကိ ုHow do you do? လိုပ ဲြပန်ေြပာလိုရသလို၊ I am 
fine. Thanks, and you? လိုလည်း ြပန်ေြပာလိုရပါတယ်။ 

- ေတွဆုံ တ်ဆက်တဲအ့ခါ ေအာက်မှာေဖာ်ြပထားတဲ ့စကားလုံး 
ေတွကိုလည်း အသုံးြပိုင်ပါတယ်။  မင်းေနေကာင်းလား လို 
အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

 What’s up? What’s new? How is it going? What is going 
on? How are things? How is everything? How’s life? 
How are you doing? 

Introducing မိတ်ဆက်ြခင်း 
မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ နာမည်၊ အသက်၊ ဇာတိမိနဲ  အတန်း တိုကို 

ေြပာြပရပါတယ်။ 
- နာမည်ကို ေြပာရင ်My name is _____________. (or) I am 

______________. လို ေြပာလိုရပါတယ်။ My name is လို 
ေြပာတာက ပိုယ်ေကျးပါတယ်။ 

- ကိုယ့်မှာ နာမည်အတို (nickname) ရှိရင်လည်း ေြပာြပိုင်ပါ 
တယ်။ 

 You can call me ________. (or) My nickname is 
___________. 

- အသက်ကို ေြပာရင ်I am 11 years old. (or) I am 11. (or) 
My age is 11. လို ကိက်သလို ေြပာိုင်ပါတယ်။ 

- ဇာတိမိကိ ုေြပာရင် I am from Mandalay. လို ေြပာရပါတယ်။ 
- အတန်းကို ေြပာရင ်I am a Grade 6 student. (or) I am in 

Grade 6. လို ေြပာိုင်ပါတယ်။
- It is nice to meet you. ေတွရတာ ဝမ်းသာပါတယ်… လို 

အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ (nice ေနရာမှာ glad, happy, pleased 
တိုကို သံုးုိင်ပါတယ်။ meet ေနရာမှာ see ကုိလည်း သံုးုိင်ပါ 
တယ်။) ကိယ့်ုကိ ုIt it nice to meet you. လို ေြပာရင် ကိယ်ုက 
Nice to meet you too. လို ြပန်ေြပာရပါတယ်။  

ဥပမာ။  Hello! My name is Naing Min Khant. You can call me 
Ko Khant. I am 11 years old. I am from Mandalay. I am 
a Grade 6 student. 

Leave-taking ခွဲခွာ တ်ဆက်ြခင်း 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် ခဲွခွာ တ်ဆက်ရင် ေအာက်မှာေဖာ်ြပ 
ထားတဲ့ စကားလုံးေတွကိ ုသုံးိုင်ပါတယ်။ 

- Goodbye, Bye-bye, Bye, Good night, See you soon, See 
you later, Catch you later, See ya! Nice talking (စကား 
ေြပာရတာ ေကာင်းတယ်။ အာေတွတယ်) , Take care, Have 
a nice day!.. etc. စသည်ြဖင် ့ေြပာိုင်ပါတယ်။ 

ေအာက်ပါ နမူနာစကားေြပာပုံစံကိ ုေလ့လာပါ။ 
Dialogue : On the way to school (ေကျာင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ)
Ko Ko : Excuse me, I’ m Ko Ko. What’s your name? 
Su Su : I’ m Su Su. Nice to meet you, Ko Ko. 
Ko Ko : Nice to meet you too. 
Su Su : Are you a Grade 6 student? 
Ko Ko : Yes, I am. And you? What grade are you in? 
Su Su : Me too. I am also in Grade 6. 
Ko Ko : Where are you from, Su Su? 
Su Su : I am from Yangon. And you? 
Ko Ko : I am from Mandalay. 
Su Su : Nice talking, Ko Ko. But I have to go to my class. 
Ko Ko : OK. Bye, Su Su. 
Su Su : Bye! 

(စကားေြပာပုံစံကိ ု ေလ့လာပီးရင ်နမူနာဝါကျေတွနဲ  အစားထိုး 
ေလ့ကျင့်ပါ။)

ေလ့ကျင့်ခန်းအားလုံး ေြဖဆိုပါ။ 

I. Match the following. 
1. Hi!  a. Morning. 
2. How do you do?  b. You too. 
3. How are you?  c. Bye! 
4. Have a nice day!  d. How do you do? 
5. Goodbye  e. I’m fine, thanks.
6. Where are you from?  f. Nice to meet you too. 
7. Glad to see you.  g. I’m from Yangon. 
8. Good morning  h. Hello!

II. Introduce yourself by using the following facts. 

1.  Zaw Min Naing / Nickname (နာမည်အတို): Zaw Zaw / 
Mandalay / Age: 12 / Grade 7 

  Hello! It’s nice to meet you. I’ m ___________. You can 
call me ___________. I’m from ___________. I’m _____ 
years old. I’m in _______. 

2.  Aung Bo Myint / Nickname (နာမည်အတို): Bo Bo / Nay 
Pyi Taw / Age: 11 / Grade 6 

  Hi, Good morning! It is nice to see you. I’ m ___________. 
You can call me __________. I’m from ___________. 
I’m _____ years old. I’m in _______. 

3.  Phyo Sandar / Nickname (နာမည်အတို): Phyo Phyo/ 
Taunggyi / Age: 13 / Grade 8 

 Good morning! Nice to meet you. I’ m ___________. 
You can call me ___________. I’m from ___________. I’m 
_____ years old. I’m in _______. 

Answer 

(I)  1. (h); 2. (d); 3. (e); 4. (b); 5. (c); 6. (g); 7. (f); 8. (a); 
(II)  (1)  Hello! It’s nice to meet you. I’m Zaw Min Naing. You 

can call me Zaw Zaw. I’m from Mandalay. I’m 12 
years old. I’m in Grade 7. 

 (2) I’m Aung Bo Myint. Bo Bo. Nay Pyi Taw. 11. Grade 6. 
 (3) Phyo Sandar. Phyo Phyo. Taunggyi. 13. Grade 8. 

(လာမယ့်အပတ်မှာ   Lesson 2:  Greetings From postcards 
အေကာင်း ေဖာ်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။)

Grade 6

Unit 1 Lesson 1 : My favourite singer 
My favourite singer သင်ခန်းစာတွင် ပါရိှသည့် grammar usage 

(သဒ ါအသုံးအ န်း) များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေဖာ်ြပချက်များကို 
ေလ့လာပီး ဝါကျများအစားထိုးေလ့ကျင့်ပါ။ 
* Like + Ving (or) Like to V1 = ကိက်ှစ်သက်သည်။
 (like ရဲအေနာက်မှာ Ving (သိုမဟုတ်) to V1 လိုက်ိုင်ပါတယ်။) 
e.g. (1) I like playing football. (or) I like to play football. 
 (2) She likes doing yoga.  (or) She likes to do yoga. 
* (be) from ____ ေနာက်တွင် ေနရာ သိုမဟတ်ု အလပ်ု၊ ကမု ဏတီို 
ကို ထည့်သွင်းေရးသားိုင်သည်။ 
e.g. I am from Nay Pyi Taw. (ေနရာ) 
e.g. She is from KBZ Bank. (အလုပ်) 
*  Can I ….V1….?  (ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံ) …… ိုင်မလားဟု 

အဓိပ ာယ်ရသည်။ 
e.g.  Can I use your dictionary? (က န်ေတာ် ခင်ဗျားအဘိဓာန်ကိ ု

သုံးလိုရမလား။) 
e.g.  Can I know your name? (က န်ေတာ် ခင်ဗျားနာမည်ကို 

သိိုင်မလား။) 
e.g.  Can I ask you a few questions? (က န်ေတာ် ခင်ဗျားကိ ုေမးခွန်း 

ေမးိုင်မလား။) 

* Have & Have got (ပိုင်ဆိုင်ြခင်း) 

Have ှင့် Have got ကို ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများကိ ုေဖာ်ြပရာတွင ်
သုံးသည်။ 

Have ကိ ုအသုံးြပရာတွင ်Subject က I, We, You, They ဆိုလ င် 
have ကိုသုံးပီး He, She, It, Ko Ko, Ma Ma ဆိုလ င် has ကို သုံးပါ။ 

-  Subject (singular အနည်း) has / Subject (plural အများ) 
have ကိုသုံးရသည်။

-  အြငင်းဝါကျတွင ်Subject (အများ) do not have / Subject 
(အနည်း) does not have 

-  ေမးခွန်းေမးရင် Do Subject (အများ) have…? / Does Subject 
(အနည်း) have… ? 

Have got ကို သုံးရာတွင ်Subject က အနည်းဆိုလ င် has got 
ကိသုုံးပီး Subject က အများဆိလု င် have got ကိ ုအသုံးြပရပါတယ်။ 

- Subject (အနည်း) has got / Subject (အများ) have got 
- အြငင်းဝါကျတွင ်has/ have not got
- ေမးခွန်းေမးရင ်Has/ Have ….Subject got? 

မှတ်ချက်။   Have ှင့် Have got တိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုြခင်းများ ေဖာ်ြပရာတွင် 
မိမိှစ်သက်ရာ အသုံးြပိုင်ေသာ်လည်း စားြခင်း၊ေသာက်ြခင်း၊ေရချိး
ြခင်း၊ အားလပ်ရက်ရိှြခင်းတုိကုိ ေဖာ်ြပရာတွင် have ကိသုာ အသုံးြပရ 
သည်။ 
ဥပမာ။ (1) I have breakfast at 7 a.m. (have got သုံးလိုမရပါ။) 

 (2) I have coffee at breakfast. (have got သုံးလိုမရပါ။)
 (3) I have a bath once a week. (have got သုံးလိုမရပါ။) 
(ဒေီနရာမှာ take a shower နဲ have a bath က ေရချိးတာတေူပမယ့် 

ေရပန်းနဲေရချိးတာနဲ  ေရချိးကန်နဲ  ဇိမ်ခံပီးေရချိးတာ ကွာြခားမ ရှိပါ 
တယ်။ I have a bath once a week. လို ေရးတာဟာ တစ်ပတ်တစ်ကမ်ိ 
ဇိမ်ခံပီး ေရချိးတယ်လို ဆိုလိုတာပါ။) 

(4) Have a nice day! (have got သုံးလိုမရပါ။)
ေလ့ကျင့်ခန်း ေြဖဆိုပါ။ 
 ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ုအသုံးြပပီး အေမး၊ အေြဖ အြပန် 
အလှန်ေလ့ကျင့်ပါ။ 

Sample role card သုပ်ေဖာ်ကတ်ြပား နမူနာပုံစံ 
Name:  Zin Thu 

Job: pianist 
Hobbies:  playing tennis 
Favourite thing (s) pet dog 
Family members: 3 

A: Hi, Good morning. 
B:  Hello, Good morning. 
A:   What’s your name, please? (or) May I know your name? 

(or) Can I know your name? 
B:  I’m Zin Thu. 
A:  What do you do for a living? (or) What is your job? (or) 

What is your profession? (or) What is your occupation? 
B:  I am a pianist. 
A:   What do you like to do in your free time? (or) What do 

you like doing? 
B:  I like to play tennis. (or) I like playing tennis. 
A:   What is your favourite thing? (or) What’s the thing you 

would like to have most?
B:  A pet dog. 
A:  How many family members do you have/ have you got? 
B:  three. 
A:  Ok, thanks. 
B: You are welcome. 
ေလ့ကျင့်ခန်း (၁) 

Name: Khin Lin Latt 
Job: Singer 
Hobbies:  playing the guitar 
Favourite thing (s)  pet cat
Family members:  3
(လာမယ့်အပတ်မှာ Lesson 2: Life as an artiste ရဲ ေလက့ျင့်ခန်း 

ေတွကို ဆက်လက်ေဖာ်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။)

Unit 1 Greeting people မှ Lesson 1 Greeting, introducing and 

leave-taking ှင့် ဆက်စပ်သည့် မှတ်သားစရာ အေကာင်းအရာများှင့် 

ေလ့ကျင့်ခန်းများကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပလုိက်ပါသည်။

Grade 7
ယခစုာမျက်ှာတွင် Grade 7 ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအတွက် 

Unit 1 Lesson 1: My favourite singer ှင့်ဆက်စပ်သည့် မှတ်သားစရာ 
အေကာင်းအရာများှင် ့ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပလိုက ်
ပါသည်။



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

Unit 1 

Lesson 1: Do you have good eating habits? 

 Talking about eating habits 

Vocabulary

1. choke (v) = အသက် ှကျပ်သည်

2. digestion (n) = အစာေချြခင်း

3. junk food (n)  = အာဟာရမရှိေသာ အစားအစာ

4. mindfully (adv)  = စိတ်ပါလက်ပါ

5. mindlessly (adv) = စိတ်မပါလက်မပါ

6. mineral water (n) = ေရသန်

7. obesity (n) = အဝလွန်ြခင်း

8. sugary (adj) = သကားပါဝင်မ များြပားေသာ

(7) Eating junk food (အာဟာရမရိှေသာ အစားအစာများကိ ုစားြခင်း) 

The good eating habits we should develop (လိုက်နာသင့်ေသာ 

စားေသာက်မ အေလ့အထများ) 

(1) Eating slowly and mindfully (ေှးေှးစား စိတ်ပါလက်ပါစား)

(2) Eating fruits and vegetables (အသီးနဲ ဟင်းသီးဟင်းရက်များများစား)

(3) Eating a balanced breakfast (မ တေသာ နံနက်စာစား) 

(4) Eating more home-cooked meals (အိမ်ချက်ထမင်းဟင်းများကိစုား)

(5) Chewing properly (ေကျညက်ေအာင ်ဝါးစား) 

(6) Cutting down on sugar (သကားေလ ာ့စား) 

(7) Eat food rich in calcium (ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်ေသာအစားအစာ 

များကိုစား) 

(A) Choose good eating habits and bad eating habits. 

1. Taking sugary drinks      (a bad eating habits) 

2. Eating mindfully (_____________) 

3. Including fish in your diet (_____________)

4. Drinking mineral water (_____________) 

5. Eating a variety of vegetables (_____________)

6. Using a phone while eating (_____________) 

7. Eating junk food (_____________) 

8. Always eating breakfast (_____________)

9. Eating too much (_____________) 

10 .Eating meals or snacks while watching TV (_______________) 

Practice on speaking 

(စကားေြပာအြပန်အလှန ်ေလ့ကျင့်ပါ)

A: What do you usually have for lunch? 

B: I usually have rice and curry for lunch. 

A: How much water do you drink every day? 

B: I drink 7 to 8 liters of water every day.  

A: Do you often have junk food and sugary drinks? 

 Why/ Why not? 

B: No. I don’t often have junk food and sugary drinks because 

having them can cause high blood pressure, cancer, and 

many heart- related diseases. 

A: How long do you usually take to finish a meal? 

B: about 20 minutes. 

A: Where do you usually have your meals at home? 

B: At the dining table. 

A: Who do you usually have your meals with? 

B: I usually have my meals with my parents. 

A: While you are eating, do you do any other thing like 

reading, watching TV or using the phone? 

B: No, I don’t do anything while I am eating. 

(B)Tell the class your eating habits. 

(မိမိစားေသာက်မ ပုံစံအေလ့အထကို သူငယ်ချင်းများအားေြပာပါ)

ဘယ်လိုအစားအစာေတွစားသလဲ

ေရဘယ်ေလာက်ပမာဏေသာက်သလဲ

ထမင်းစားချနိ်မတိုင်မီမှာ ဘာေတွစားေလ့ရှိသလဲ

ထမင်းစားတာ ြမန်လား၊ ေှးလား

ထမင်းစားတာ အချနိ်ဘယ်ေလာက်ကာသလဲ

မိသားစုနဲအတူ ထမင်းစားရတာ ကိက်သလား ဘာေကာင့်လဲ

တစ်ခါတစ်ရံ ထမင်းစားရင်းနဲ  ဘာလုပ်ေလ့ရှိသလဲ

Answer

(A) 1. A bad eating habits 2. a good eating habits

3. a good eating habits  4. a good eating habits 

5. a good eating habits  6. a bad eating habits 

7. a bad eating habits  8. a good eating habits 

9. a bad eating habits  10. a bad eating habits  

(B) My eating habits 

I eat a variety of food such as meat, fish and vegetables. I 

take 8 glasses of water every day. Sometimes, I have fruit like 

apples or bananas. I never eat junk food. I am a fast eater. I 

usually have meals in less than 10 minutes. I think it is not 

good for digestion. I love eating with my family as it is 

enjoyable. Sometimes, I eat my meals while watching TV or 

using the phone. 

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

ယခုအချပ်ပုိစာမျက်ှာတွင်  Grade 9  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက် Lesson- 1 THE NECKLACE ှင့် ဆက်စပ်သည့် မှတ်သား 

စရာအေကာင်းအရာများှင် ့ေလ့ကျင့်ခန်းများကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 

လိုက်ပါသည်။ 

Lesson- 1 THE NECKLACE

ေမးခွန်းနပံါတ်(၁)သည် သင်ခန်းစာအားလံုးထဲမှ  သင့်ေလျာ်သည့် 

စကားလံုးကုိ ေရးချယ်ေြဖဆုိရမည်ြဖစ်သည်။ Vocabulary (ေဝါဟာရ 

စကားလုံး) သိမှတ်ထားရှိမ ကို ေမးသည့် ေမးခွန်းြဖစ်သည်။ 

ဒီေမးခွန်းေြဖတဲ့အခါမှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျကို ေသချာဖတ်ပီး 

ကွက်လပ်ေနရာမှာ ဘယ်စကားလံုးြဖစ်ုိင်သလဲဆုိတာ ခန်မှန်းကည့် 

ရမှာြဖစ်ပါတယ်။  အစစကားလုံးေပးထားေတာ ့ ေြဖဆိုရတာလွယ်ပါ 

တယ်။ ေရှေနာက ်ဆက်စပ်စ်းစားကည့်တတ်ဖိုလိုပါတယ်။ 

I. Fill a suitable word in each sentence. 

1. Min Min runs around the p_____ every morning. 

ေမးခွန်း နံပါတ် ၁ မှာ ေပးထားတ့ဲဝါကျက မင်းမင်းက နံနက်ခင်းတိင်ုး 

_____ ကိ ုပတ်ေြပးတယ်။ ဒါဆိ ုဘာကိ ုပတ်ပီးေြပးမှာလ။ဲ ဒသီင်ခန်းစာ 

မှာပါတဲ့ ေဝါဟာရစကားလုံးေတွကိ ုဆက်စပ်ေတွးကည့်ရင ်p နဲစတဲ့ 

စကားလုံးေတထွကဲ park ပန်း ခဆံိတုဲစ့ကားလုံးက အသင့်ေလျာ်ဆံုးပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ မင်းမင်းက နံနက်ခင်းတိုင်း ပန်း ခံကို ပတ်ေြပးတယလ်ို 

အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။

2. Nothing can r_____ a mother’s love and care. 

ေမးခွန်း နံပါတ် ၂ မှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျက ဘယ်အရာကမ  မိခင် 

တစ်ဦးရဲ ေမတ ာနဲ  ဂစုိက်ုေစာင့်ေရှာက်မ ကိ ု_______ မလပ်ုိင်ုပါဘူး 

လို ေပးထားတယ်။ ဒါဆိ ုဘာမလပ်ုိင်ုဘူးလ။ဲ အစစကားလုံး r ဆိေုတာ။့ 

ဒသီင်ခန်းစာမှာပါတဲ ့ေဝါဟာရစကားလုံးေတကွိ ုဆက်စပ်ေတွးကည့်ရင် 

replace (အစားထိုးသည်)ဆိတုဲ ့verb က အသင့်ေလျာ်ဆုံးပြဲဖစ်ပါတယ်။ 

ဘယ်အရာကမ  မိခင်တစ်ဦးရဲ ေမတ ာနဲ  ဂုစိုက်ေစာင့်ေရှာက်မ ကို 

အစားမထိုးိုင်ပါဘူးလို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

 3. December is the l_____ month of the year. 

ေမးခွန်း နံပါတ်  ၃ မှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျက  ဒီဇင်ဘာသည် 

ှစ်တစ်ှစ်၏ _____ လြဖစ်သည်လို ေပးထားပါတယ်။ အစစကားလံုး 

l ဆိုေတာ့။ ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ေဝါဟာရစကားလုံးေတွကိ ုဆက်စပ် 

ေတွးကည့်ရင် last (ေနာက်ဆံုးြဖစ်ေသာ)ဆိုတဲ့ adjective က အသင့် 

ေလျာ်ဆုံးပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာသည် ှစ်တစ်ှစ်၏ ေနာက်ဆုံးလ 

ြဖစ်သညလ်ို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။

4. Do you notice the d_____ between the twins? 

ေမးခွန်း နပံါတ် ၄ မှာ ေပးထားတဲဝ့ါကျက အမ ာှစ်ေယာက်ကားက 

_____ ကို သတိထားမိလား။ လို ေပးထားပါတယ်။ အစစကားလုံး d 

ဆိုေတာ့။ ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ ေဝါဟာရစကားလုံးေတွကိ ု ဆက်စပ် 

ေတွးကည့်ရင် difference (ြခားနားချက်)ဆိုတဲ့ noun က အသင့် 

ေလျာ်ဆုံးပဲြဖစ်ပါတယ်။ အမ ာှစ်ေယာက်ကားမှာရှိတဲ ့ြခားနားချက် 

ကို သတိထားမိလားလို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

5. Be c_____! There is a car coming.

ေမးခွန်း နံပါတ် ၅ မှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျက ကားလာေနတယ်။ 

_____ လုပ်ပါ လို ေပးထားတယ်။ အစစကားလုံး c ေပးထားတယ်။ 

Be ရဲအေနာက်မှာ adjective လိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ 

ေဝါဟာရစကားလုံးေတွကိ ုဆက်စပ်ေတွးကည့်ရင ်careful (ဂုစိုက ်

ေသာ) ဆိတုဲ ့adjective က အသင့်ေလျာ်ဆုံးပြဲဖစ်ပါတယ်။ ကားလာေန 

တယ်။ ဂုစိုက်ပါလို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

ေအာက်မှာေပးထားတဲ ့ေလ့ကျင့်ခန်းေတွကိ ုေြဖဆိုကည့်ပါ။ 

1. Maung Maung is sitting on the b_____ in front of the 

house.

2. She has round and w_____ eyes. 

3. He settled me a d_____ of 10,000 K this morning.

4. Ko Ko made careless m_____s in the exam.

5. W_____ is a good exercise for our health.

6.  Are you a_____ of ghosts?

7.  A h_____ family cannot be bought with money. 

8. A g_____ in Myanmar is Mingalabar.

Answer: 1. bench; 2. wide; 3. debt; 4. mistakes; 5 Walking; 

6. afraid; 7. happy; 8. greeting; 

ေမးခွန်းနံပါတ်(၂) မှာေတာ့ ေပးထားတဲ့စကားလုံးရဲ မှန်ကန်တဲ့ 

ပုံစံကို ေြပာင်းလဲေြဖဆိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ Word form ေမးခွန်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေပးထားတဲဝ့ါကျမှာ noun, verb, adjective, adverb ေတထွကဲ 

ဘယ်ပုံစံနဲ  ေြဖဆိုရမလဲဆိုတာ သိထားဖိုလိုပါတယ်။

ဥပမာ။ (differ) Ko Ko is _____ from his brother in their manners. 

ဒီဝါကျမှာ Verb to be ရဲအေနာက်မှာ ကွက်လပ်ြဖစ်ေနတဲ့အတွက ်

differ (verb) ပုစံကံေန different (adjective) ပုစံကံိ ုေြပာင်းလေဲြဖဆိ ု

ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေြဖက Ko Ko is different from …… 

(differ) Do you know the _____ between them? ဒီဝါကျမှာ the 

ရဲအေနာက်မှာ ကွက်လပ်ြဖစ်ေနတဲ့အတွက ်differ (verb) ပုံစံကေန 

difference (noun) ပုစံကံိ ုေြပာင်းလေဲြဖဆိ ုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေြဖက 

Do you know the difference between them?  

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Study the following good eating habits and

bad ones  

The bad eating habits we should avoid (ေရှာင်ရှားသင့်ေသာ 

စားေသာက်မ အေလ့အကျင့်များ)

(1) Mindless eating (စိတ်မပါဘဲစားြခင်း)

(2) Nighttime noshing (အိပ်ရာမဝင်မီစားြခင်း)

(3) Endless snacking (မုန်အလွန်အကျးစားြခင်း)

(4) Skipping breakfast (နံနက်စာမစားဘဲေနြခင်း)

(5) Emotional eating (စားေသာက်ရင်း ေတွးေတာြခင်း)

(6) Eating too quickly (လျင်ြမန်စွာစားသုံးြခင်း)

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               



ဇွန်   ၄၊  ၂၀၂၂

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂-၆-၂၀၂၂ ရက်     ေကးမုံ 

သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ (၃၁)ပါ ေဒ ရ ီ
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) ေကာ်ြငာ 
တွင် ဦးညီညီထွန်း [၁၁/စတန(ိုင်) 
၀၀၂၁၀၅]ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-သ.က.တ-၂၊ မိမငမ်ိးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉၉/ခ၊ (အလျား 
၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းအမည်ေပါက် ေြမှင့်တစ်ထပ် 
အေဆာက်အအုအံပါအဝင်) အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူ
ဦးမျိးြမင့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၄၈၁၆]ှင့် ေဒ ညိညိဆန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်) 
၀၁၅၆၈၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ဆန်းလွင် [၇/မလန(ိုင်) 
၀၇၆၃၈၇]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် (၂-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခသုတင်းစာေကညာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးြပတ်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသီဟ(ဥပေဒဘွဲ)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၄၃၄)

Chit Law Firm စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။Chit Law Firm စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph: 09-780589820Ph: 09-780589820

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၏ီခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုခဲေ့သာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက်အဦများအား 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခ့ဲေသာ ေကာ်မတီမှ အသိအမှတ်ြပ ကန်ထုိက်တာလုိင်စင်ရ ဦးေအာင်ုိင်ြမင့်(LC-၆၀၆)သည် ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မိုးမိုးေအး [၉/မဟမ(ိုင်)၀၀၁၃၉၄]မှ ၎င်းအေဆာက်အဦအတွက် ေပးသွင်းခဲ့ရေသာ အာမခံေကးအား 
ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များှင့်အတူ ေကညာသည့်ေန  (၁၄)ရက်ေနအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေကာင်းကားလိုက်သည-်

 စ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ စ် အေဆာက်အဦလိပ်စာ ေြမရှင ် အေဆာက်အဦ ကန်ထိုက်တာ
   အမည် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်   အမည် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ လိုင်စင်အမှတ်
    ကန်ထိုက်တာ    ကန်ထိုက်တာ

 ၁ အမှတ်(၁၀၃)၊ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅) ြမန်မာ့တုတ် ဦးေအာင်ိုင်ြမင့ ် LC-၆၀၆
  ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ ် အမျိးသမီးအသင်း      

 ၂ အမှတ်(၄၂)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၆ ရပ်ကွက ် ေဒ ေအးေမ ဦးေအာင်ိုင်ြမင့ ် LC-၆၀၆
  လ  င်မိနယ်

ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နမိတ်ိအတွင်း Total Station  
မှန်ေြပာင်းကရိယိာြဖင့ ်ေြမတိင်ုးတာြခင်း၊ Digital ေြမပုထံတ်ုလပ်ုြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍  ေဆာင်ရက်လိေုသာ ေြမတိင်ုးကမု ဏမီျားအေနြဖင့ ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကို ေအာက်ပါအတိုင်း တင်သွင်းိုင် 
ပါသည်-
 (က) ေလ ာက်လ ာစတင် - ၆-၆-၂၀၂၂
  ေရာင်းချမည့်ေန    (တနလ  ာေန )
 (ခ) တင်ဒါအာမခံေကးှင့ ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂
  ေလ ာက်လ ာ တင်သွင်းရမည့်ေန  (တနလ  ာေန )
 (ဂ) တင်ဒါေဆာင်ရက်မည့်ေန  - ၂၃-၆-၂၀၂၂
    (ကာသပေတးေန )
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်လ င် ကျပ် ၅၀၀၀/- (ကျပ် 
ငါးေထာင်) န်းြဖင့် ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့် အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊  ဖုန်းနံပါတ်  ၀၂-၄၀၆၇၄၁၈ သို 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ဝမ်းတွင်းမိ၊ ိုးကန်ေကျးရာေန 

ဦးချစ်ဆန်း [၉/ဝတန(ိင်ု)၁၈၅၄၉၄] 

၏ ဖခင်အမည် ဦးဝင်းဘိ(ုခ) ဦးညိ ပံး 

မှာ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးဝင်းဘို(ခ) ဦးညိ ပံးဦးဝင်းဘိ(ုခ) ဦးညိ ပံး

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ဝမ ်းတ ွင ်း မိ ၊     အထက 

(ေရ ေတာင်)မှ ေဒ ေနြခည်ေွး [၉/
ဝတန(ိင်ု)၁၃၂၂၉၄]၏ ေမွးသက ရာဇ် 
အမှန်မှာ   (၁၅-၆-၁၉၈၁)  ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                (၁၅-၆-၁၉၈၁)(၁၅-၆-၁၉၈၁)

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆ အယ်လ်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၁ ဂျ-ီ၂/စီ၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၉) ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် (၄၆-စ)ီ၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား (၂) 

ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးေဇာ်ေဌး 

[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၈၈၉၁]ထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန် 

တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင် 

ခံစားခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေကျာ်ေကျာ်ေအာင ်

CDC.98770 ၏ ALL IN ONE 
စာအုပ်မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆုံး
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၄၅၈၅၆၅ဖုန်း ၀၉-၇၈၄၄၅၈၅၆၅

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် စံေကာင်းဆက်ဇင်ဗို၊ 

CDC.112164 ၏ ALL IN ONE 
စာအုပ်မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆုံး
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း ၀၉-၇၆၃၀၆၂၃၄၂ဖုန်း ၀၉-၇၆၃၀၆၂၃၄၂

ေမာ်ေတေမာ်ေတာ်ယာ်ာ်ယာ်
မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ေပျာက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ေပျာက ်

မိတ ေလ ာက်ထားြမိတ ေလ ာက်ထားြခင်းခင်း
ယာ်အမှတ်၊  2K/8684  NISSAN 

DIESEL Tractor Head (4x2) ယာ် 
လက်ဝယ်ရှိသူအမည-် ဦးထွန်းလွင် မှတ်ပုံ 
တင်အမှတ်-[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၈၁၇၈]မှ 
ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃) ေပျာက် 
ဆုံး၍ မတိ ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သည်။  ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာသည့ ်
ရက်မှ (၃၀)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ုံးသို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။
ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

တိုင်းေဒသကီးုံးခွဲ(ရာသာကီး)တိုင်းေဒသကီးုံးခွ(ဲရာသာကီး)
ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇၃-က)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်သည် 

ဦးစိုးသန်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၅၂၄၆၂](TME-၀၀၈၇၁၈) အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက် 

ြဖစ်ပီး ယင်းေြမှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၆၇၃-က)၊ က န်းေရ မိင်(၅)

လမ်း၊ (၁၈/L)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟု  ေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ၎င်းအမည်ေပါက် မှ မမိသိာလ င် 

လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခ ံ

ေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက ်

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။                           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆သမုိင်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၆/၂၊ (အလျား ၆၈'/၆၇'x အနံ ၁၀၉'.၆''/၁၃၀'၆'')၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၈၆ဧက) 

အကျယ်ရှိ ဦးြမင့်ိုင ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကုန်းြမင့်ရိပ်သာ၊ ေဇယျာ 

ေခမာလမ်း၊ အမှတ်(၅၀၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ်တိုက်ှင့် ေရ၊ မီး စသည့် အကျိး

ခစံားခွင့မ်ျားအားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ (အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးြမင့်ိင်ုကိယ်ုစား) 

ရန်ကန်ုမိ၊ စာချပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်ပုတံင်ုံးေတာ်၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူ

ဦးရဲေခါင်[၇/ပခန(ိုင်)၂၆၁၀၁၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူ 

မဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်တိုထံသို ယေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ကာလေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးဆုံးေအာင ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင်ထွဋ်  (H.G.P, LL.B(Advocate)             ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B)ဦးတင်ထွဋ်  (H.G.P, LL.B(Advocate)             ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀/၉၁)                                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၇၆၀/၉၁)                                    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊                                 ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၉၂၅၆၊                                 ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဘရဏ(ီ၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၇/ခ)ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၀ေပx အနံ၂၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ 

ဦးေကျာ်သန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၂၇၆၂] အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ (၁)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်ခွဲတိုက်၏ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကိ ုလက်ရှိေြမပိုင်ရှင ်

ဦးသန်းေဇာ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၆၇၄၇]ှင့် ကန်ထိုက်တာတိုအကျိးတူ ပူးေပါင်း 

ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပီး ကန်ထိုက်တာဘက်မ ှရရှိခဲ့ေသာအခန်းအား ကန်ထိုက်တာထံမ ှ

တစ်ဆင့ ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ ထားပပထိက်ု[၂/ဖဆန(ိင်ု)၀၀၇၁ 

၃၀] ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ရရီြီမင့[်၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၄၂၀၃]က ဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက်  ေရာင်းဖုိးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍  အဆုိပါ တုိက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၅)ရက် 

အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တို 

ထံသုိ  လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်   ယင်းေနရက် ေကျာ်လွန်ပါက  

အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ရီရီြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ရီရီြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်  ေဒ ှင်းယုယဖိး ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ှင်းယုယဖိး 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)   (အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)   (အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၁၅၆၇)

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂



ဇွန်   ၄၊    ၂၀၂၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၉)၊ (အလျား ၄၀ ေပ x အနံ ၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမ၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ် ီအမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ  ရိှ ခအံမှတ်-၁၂၉၊ 
ရတနာသုခ(၁)လမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟ ု
ေခ တွင်ေသာ အိမ် ခံေြမှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေဒ ြမင့်ြမင့်ရ ီ[၁၂/အစန 
(ိုင်)၀၀၃၈၃၃]က ၎င်းတရားဝင ်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း မ က်ဟဝန်ခံ၍ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့််ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားစာချပ် 
စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၄၇)
ုံး-အမှတ်(B-5)၊ အခန်း(၄၀၁)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ုံး-အမှတ်(B-5)၊ အခန်း(၄၀၁)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊

 (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၇၈၅၀၄၆၇၅၄၊ ၀၉- ၅၀၄၆၇၅၄ဖုန်း-၀၉- ၇၈၅၀၄၆၇၅၄၊ ၀၉- ၅၀၄၆၇၅၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ 

သီရိရတနာလက်လီလက်ကားေဈး၊ အေဆာက်အဦအမှတ်(B)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ(်၅)ဟ ု
ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၄၅)ရှိ (၂)ထပ်ဆိုင်ခန်းအေဆာက်အဦှင့ ်
ယင်းဆိင်ုခန်းရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးေကာ်မတ၊ီ ေဈးများဌာနတွင် အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ နန်းေကသီ [၁၂/တမန(ုိင်)၀၈၉၃၄၉]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူ 
မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းသန်ေဒ ေအးမင်းသန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)
အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂(စက်မ ဇန်ု)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် ၂၄၂၊ ဧရိယာ(၀.၂၄၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၂၄၂၊ ကေနာင်(၄)လမ်း၊ စက်မ ဇုန်(၁)၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ဂိေုဒါင် အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ

ေကာင်း မ က်ဟေကညာသ ူေဒ စ ာလ  င် [၈/ခမန(ိုင်)၀၅၉၆၇၇]ထံမှ အပီး 

အပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 

အား ကန်ကွက်လိုသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံ လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ေဒ ေအးမင်းသန်ေဒ ေအးမင်းသန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၅၉)

အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၄၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၇၈၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၇၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၉၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၉၄)၊ စံပယ်လမ်း၊ ၄၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေဒ ခင်သန်ိး (CF-၀၀၃၀၆၆)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)ေြမအား၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈/၂၀၂၂ 
တွင် တရားလိ ုေဒ ဆင့ဆ်င့ေ်ကျာ်မှ တရားပိင်ေဒ ခင်သန်ိး၊ ဦးeာဏ်ဝင်း၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဌး 
တုိအေပ  ေြမှင့်အိမ်အား ပဋိညာ်အတုိင်း မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ
ေပးေစလိုမ  စွဲဆိုခဲ့ြခင်းအေပ  ေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အဦအပါအဝင ်ဆက် ယ်သည့် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုအား ပဋညိာ်အတိင်ုး အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင် 
စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစရန် စရိတ်ှင့်တကွ အိုင်ဒီကရီချမှတ်လိုက်သည့(်၂၈-၃-၂၀၂၂)
ရက် ချမှတ်သည့ ်စရီင်ချက်ဒကီရှီင့ ်ယင်းတရားုံး၏ တရားမဇာရမီ အမှတ်- (၂/၂၀၂၂) 
အမိန်တိုတင်ြပ၍ တရား ံး ေဒ ခင်သိန်း၊ ဦးeာဏ်ဝင်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌးတို ကိုယ်စား 
တရားုံးဘီလစ်စာေရးကီး ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်မှ  ဂရန်မူရင်း တရားုံးအမိန်များှင့်ဘီလစ ်
ခန်စာကုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား 
တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၅၁၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၉၅၁)၊ ြမဝတီလမ်း၊ ၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်၊ ေဒ ခိင်ုခိင်ုသန်ိး (HLG-၀၁၀၅၃၈)  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား 
ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံး တရားမကီးမ အမှတ်-၂၈/၂၀၂၁ တွင် တရားလိ ုေဒ ြမစမ်ိးရည်မှ 
တရားပိင်ေဒ ခိုင်ခိုင်သိန်း၊ ဦးေအာင်ြမင့်၊ ဦးစိုးွန်တိုအေပ  ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင ်
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  စွဲဆိုခဲ့ြခင်း အေပ  အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာ
ချပ်ချပ်ဆိေုပးရန်စရတ်ိှင့တ်ကွ တစ်ဖက်သတ်အိင်ုဒကီရခီျမှတ်လိက်ုသည့ ်စရီင်ချက်ဒကီရ ီ
ှင့် ယင်းတရားုံး၏ တရားမဇာရီမ အမှတ်-(၅၄/၂၀၂၂) အမိန်တိုတင်ြပ၍ တရား ံး ေဒ ခိုင် 
ခိင်ုသန်ိး၊ ဦးေအာင်ြမင့၊် ဦးစုိးွန်တုိကုိယ်စား တရားုံး ဒတုယိဦးစီးမှး (ဘလီစ်) ေဒ ြမသတီာ 
လ  င်မှ ဂရန်မရူင်း တရားုံးအမန်ိများှင့ ် ဘလီစ်ခန်စာကိတုင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ ု
ရန် ေြမပုကံးူေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

(၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ အမှတ်-၅၀၈ဟုေခ တွင်သည့် (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ အမှတ်-၅၀၈ဟုေခ တွင်သည့် 
အိမ် ခံေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ် ခံေြမကွက်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

(၁)ထပ်တိုက် ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ (၁)ထပ်တိုက် ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ကေသာ ေဒ သမိ့သ်မိ့ေ်အး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၂၄၆၄၉]

ှင့် ေဒ သွယ်သွယ်ေအး [၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၄၃၁၆]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

အထက်ပါအိမ်ှင့် ခံေြမကွက်တိုမှာ ၂၀၁၀ခုှစ်ကတည်းက မိသားစုစီမံမ အရ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ(၂)ဦးှင့် ၎င်းတို၏မိခင ်ေဒ ရင်ြမတို အတူတကွ လက်ဝယ်ထားရှ ိ
ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကပါသည်။

ထုိအတွက်ေကာင့် ပူးတဲွပိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်ကေသာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ(ွ၂)ဦး၏ 
သေဘာတ ူခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲအဆိပုါအမ်ိှင့ ်ေြမကွက်အား မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက် 
ကမ  ဝယ်ယြူခင်း၊ အေပါင်ခြံခင်း၊ ေပးကမ်းမ အေပ  လက်ခြံခင်း၊ အြခား တစ်နည်းနည်း 
ြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ကပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ လ ဲေြပာင်းြခင်းတစ်စုံတစ်ရာ
ြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီတရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၀၇၂)
အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊ ြမရတနာရပ်ကွက်၊ 

ကွင်းအမှတ်(၂၇၆-က)၊ တဇင်ကုန်းကီးကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (က/၁၈)၊ 

ဧရိယာ(၀.၈၁၀)ဧကရှိ ဂရန်ေြမသညD်OVNO-၁၁၃v/၂၀၀၇အရ  (၂၅-၂-

၂၀၀၈)မှ (၂၄-၂-၂၀၁၈)အထိ ဦးသန်းဝင်း အမည်ြဖင့် (၁၀)ှစ်ဂရန်ေြမြဖစ် 

ပါသည်။ အဆိုပါဂရန်စာချပ်မူရင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ရပ်ကွက ်

အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခစံာှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခစံာများတင်ြပ၍ က ု်ပ်၏ 

အမ သည်မှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံး၊ ဂရန်သက်တမ်းတိုးေလ ာက်ထားပီးြဖစ်ပါ

သည်။ အဆိုပါဂရန်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပေဒှင့်အညီ အကျိး 

ခစံားခွင့ရိှ်သ ူ(သိုမဟတ်ု)  ကန်ကွက်လိသု ူ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာမှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများ၊ တရားုံးဒကီရ ီ

များြဖင့် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)

LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.LLL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၄၀၄၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၁၈၄၀၄၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏အမ သည် ဦးစည်သကူိ ု[၁၂/လကန(ိင်ု)၁၈၂၂၇၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာ 

အပ်ပါသည်-
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရာေန  ဦးစည်သူကို [၁၂/လကန(ိုင်)၁၈၂၂၇၀]ှင့် 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရစကိမိနယ်၊ ပခန်းငယ်ေကျးရာေန ေဒ အိမွန်ေကျာ် (ဘ) ဦးအံ့ေကျာ ်[၈/စလန(ိုင်)၁၃၅၇၁၃] 
တိုသည် (၁၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင်  ှစ်ဦးသေဘာတူ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ထိုသို 
ေပါင်းသင်းေနထိုင်ရင်း လူငယ်သဘာဝ စိတ်အခန်မသင့်၍ စကားများကာ ေဒ အိမွန်ေကျာ် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ 
ေဒ အိမွန်ေကျာ် ေနအိမ်မှဆင်းသွားသည့်အချနိ်တွင ်ကိုယ်ဝန်(၁)လရှိေနပါသြဖင့ ်က ်ုပ်၏အမ သည်မှ ေဒ အိမွန်ေကျာ် 
စားဝတ်ေနေရးအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲပါေသာ်လည်း ကေလးေမွးဖွားသည့်အချန်ိတွင် က ု်ပ်၏အမ သည်အား အေကာင်း 
ကားခဲြ့ခင်းမရိှသလိ ုက ု်ပ်၏အမ သည်မှ ေဒ အမွိန်ေကျာ်ှင့ ်သမီးအား အိမ်သုိြပန်လာ၍ ြပန်လည်ေပါင်းသင်းရန်ေခ ေသာ် 
လည်း ၎င်းမ ှြပန်လာခဲ့ြခင်းမရှိ၍ က ်ုပ်၏အမ သည်မှ ဆက်သွယ်သည့် အခါတွင်လည်း ၎င်း၏လိပ်စာအား တိတိကျကျ 
မေြပာဘဲ ေရှာင်တိမ်းေနပါသြဖင့ ်ေဒ အိမွန်ေကျာ်အေနြဖင့် ြပန်လည်ေပါင်းသင်းရန ်ဆ ရှိပါက အြမန်ဆုံးြပန်လာရန်ှင့် 
က ်ုပ်၏အမ သည်အေနြဖင့် ချစ်ခင်မပျက် မိသားစုြပန်လည်ေပါင်းသင်းရန် ဆ ရှိပါသည်။ ေဒ အိမွန်ေကျာ် ေနအိမ်မှ 
ဆင်းသွားသည်မှာ (၁)ှစ် (၄)လ ကာပြီဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏အမ သည်ှင့ ်ေဒ အိမွန်ေကျာ်တုိသည် ယခအုချန်ိထ ိတရားဝင် 
ကွာရှင်းြပတ်စဲထားြခင်းမရှိသည့်အတွက ်တရားဝင ်အကင်လင်မယားအြဖစ်ရှိေနပါသည်။ ထိုေကာင့် က ်ုပ်အမ သည်၏ 
ဇနီး ေဒ အမွိန်ေကျာ်ှင့် သမီးအား လက်ခံထားသူ မည်သူမဆုိ က ု်ပ်၏အမ သည်အား အေကာင်းကားေပးရန်ှင့် ထိမ်ချန်ကာ 
လက်ခံထားသူများအား သိရှိပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစည်သူကို ေဒ တင်တင်ညိ (LL.B)ဦးစည်သူကိ ု ေဒ တင်တင်ညိ (LL.B)
[၁၂/လကန(ိုင်)၁၈၂၂၇၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၃၇၂)[၁၂/လကန(ိုင်)၁၈၂၂၇၀] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၃၇၂)
Ph-09-975393300 Ph-09-763278835Ph-09-975393300 Ph-09-763278835
 အမှတ် (၂/၃၁)၊ ေမတ ာလမ်း၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရာ၊ လှည်းကူးမိ။ အမှတ် (၂/၃၁)၊ ေမတ ာလမ်း၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရာ၊ လှည်းကူးမိ။

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
ရန်ကင်း၊  ေကျာက်ကုန်း၊ 

မဂ င်လမ်းကျယ်ေပ ရှိ ေနရာ 
ေကာင်းေသာ ေထာင့်ကွက်။ 
(70'x45')

Ph: 09-755630090Ph: 09-755630090

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးငိမ်းချမ်းေဇာ် [၇/

ပတတ(ိင်ု)၁၁၂၀၆၇]၏ MB 563339 
Passport စာအုပ် ေပျာက်ဆံုးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။

ဖုန်း- ၀၉-၇၉၀၄၈၈၂၆၈ဖုန်း- ၀၉-၇၉၀၄၈၈၂၆၈

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း၊ 
အမှတ်-၂၉၉ ဟုေခ တွင်ေသာ ဆိုင်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အမှတ်-၂၉၉ ဟုေခ တွင်ေသာ ဆိုင်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအး [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၇၄၇၈၀] ကုိင်ေဆာင်သူသည် 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ဆိုင်ခန်းကို ယေနအချနိ်ထိ တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး 
အကျိးခံစားလျက်ရှိေနပါသည်။

လွန်ခဲ့ေသာ (၁)ှစ်ေကျာ်ခန်က က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအး၏ညီြဖစ်သူ 
ဦးခင်ေမာင်ေအးသည ်ကန်ထိုက်တာထံမ ှေလျာ်ေကးေငွထုတ်ယူရန်ဟုေြပာဆိုပီး 
(၁၅-၆-၁၉၈၁)ရက်စွဲြဖင့် ချပ်ဆိုထားေသာစာချပ်မူရင်း (၁)ေစာင်၊ (၁၆-၆-၁၉၈၆) 
ရက်စဲွြဖင့ ်ချပ်ဆုိထားေသာစာချပ်မူရင်း(၁)ေစာင်၊ (၂၅-၉-၂၀၁၀)ရက်စဲွပါ ကန်ထုိက်တာ 
ြဖင့် ချပ်ဆုိထားေသာစာချပ်မူရင်း (၁)ေစာင်၊ စုစုေပါင်းစာချပ်မူရင်း (၃)ေစာင်တိုအား 
ယေူဆာင်သွားခ့ဲပီး က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ ယေနတုိင် ြပန်လည်အပ်ံှြခင်းမရိှဘဲ ကွယ်လွန် 
ေသဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

သိုပါ၍ အဆိုပါ စာချပ်မူရင်း (၃)ေစာင်ကို လက်ဝယ်ထားရှိသူများက ယင်း 
စာချပ် (၃)ေစာင်အား မှီြငမ်း၍ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ အတင်းအကပ်ြပြခင်း၊ 
မေလျာ်ဩဇာသုံးစဲွြခင်း၊ အြခားမသမာေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်သုံးစဲွြခင်းတိုြပလပ်ုပါက 
မေတာ်မတရားြပလုပ်သူများှင့်သက်ဆိုင်ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအးှင့် လုံးဝ 
(လုံးဝ) သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးတင်ေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး (LL.B, LL.M, MRes (Law), DBL)ဦးသက်ိုင်ဦး (LL.B, LL.M, MRes (Law), DBL)

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

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



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၁)တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၂Y2)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(ပ မတန်းစား ၁၆၄)၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၉)ဧက၊ အမည်ေပါက် (၁)ေဒ တင်ေမ [၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၁ 
၅၈၇]၊ (၂) ေဒ ယ်ယ်ကည် ([၁၂/လမတ(ုိင်)၀၂၃၁၀၄]၊ အိတ်ချ်/အာရ်ဂျအီန် -၀၃၆၃၃၈)၊ (၃) ေဒ သန်းသန်းေဆွ ([၁၂/လမတ(ုိင်) 
၀၀၈၁၈၇]၊ အိတ်ချ်/အာရ်ဂျအီန်-၀၃၆၃၃၉) ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက်မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ တင်ေမသည် (၂၄-၇-၂၀၂၁)ရက်ှင့် 
၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးလှေမာင်သည် (၇-၇-၂၀၁၅)ရက်တိုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၎င်းတိုတွင် (၁)ဦးသန်ိးဦး (၂) ေဒ ယ်ယ်ကည် (၃) ေဒ သန်း 
သန်းေဆွတိုသားသမီး (၃) ဦးတည်းကိုသာေမွးဖွားထွန်းကားခဲ့ေကာင်း၊ အြခားသားသမီး ေမွးချင်းတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်း 
အမည်ေပါက် အမှတ်စ် (၁)ေဒ တင်ေမ၏ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့ ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း (၂-၂-၂၀၂၂)ရက် ကျမ်းကျနိ် 
ဆိသုည့ ်ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စ ု
လဦူးေရစာရင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်တိုတင်ြပ၍ ဦးသန်ိးဦး [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၈၁၀၄]၊ ေဒ ယ်ယ်ကည် [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၃၁၀၄]၊ 
ေဒ သန်းသန်းေဆ ွ[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၈၁၈၇]တိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၄၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၇၄၁)၊ ဦးစလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးဆန်းေမာင်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်
(ဂရန်) ေြမအား PBU-၀၅၂၉၀၃ အမည်ေပါက် ဦးဆန်းေမာင် (ကွယ်လွန်)သြဖင့် ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်း ေကာ်ြငာစာချပ်အမှတ-်၆၂၆၉/၂၀၁၆(၁၁-၁၁-၂၀၁၆)ြဖင့် ေဒ ယ်ယ်ဦးမှ 
ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး ၎င်းထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၂၂၁/၂၀၁၇ (၁၉-၁၀-၂၀၁၇)ြဖင့် 
ေဒ ေအးေအးဆင့မှ် ဝယ်ယခူဲ့ပီး ေဒ ေအးေအးဆင့ ်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏ကတိ ိမသား
ေမွးစားြခင်းစာချပ်အမှတ်-၂၅၄၂၃/၂၀၁၉(၁၉-၉-၂၀၁၉)ြဖင့် ေမွးစားြခင်းခံရသူ ဦးေအး 
ြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၈၅၃၅]မှ ဂရန်မူရင်း၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ပိုင်ဆိုင် 
စာချပ်၊ အေရာင်းစာချပ်၊ ကိတ ိမသားေမွးစားစာချပ်ေဒ ေအးေအးဆင့်၊ ေသစာရင်း၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ အစ်မကီး ေဒ ေအးေအးဆင့်သည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်၍ ကိတ မိသားြဖစ်ေသာ မိမိကအေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ဦးေအးြမင့်၏ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကတိသစ ာြပလ ာတို တင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၇၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၀၆/B၊ ဧရယိာ (၂၁၆၀)စ/ေပ၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၁၃၀၆/B၊ ဦးထွန်းြမင့လ်မ်း၊ ၃၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အမ်ိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမ 

စာရင်းတွင် ဦးေဇာ်ထွန်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၁၆၈၁]အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ

(၁၀-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတေူြမှင့အ်ေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ် စရန်ေင ွ

ေပးစာချပ်” အရ   ေဒ နီလာွန်  [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၇၄၅၅]က  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍         

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 

အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

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

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၅၀၅)၊ ဗညားဦး(၁)လမ်းှင့် ငထင်ငယ်လမ်းေထာင့်ရှ ိအမည်ေပါက် 
ဦးညီညီထူး [၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၁၄၂၈] ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀.၆x၆၀) ဟုေခ တွင် 
ေသာ ေြမကွက်အား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးချစ်သက်လင်း 
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၉၀၉၁]မှ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ရှ ိ  အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ဇင်မာလွင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၀၆၇၅]က 
အမည်ေပါက်ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၅၈၁၃/၂၂) ြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းမရိှ ဝန်ခေံြပာဆိလုျက် 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ဗဟန 
(ုိင်)၀၄၃၃၇၀]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက် 
လုိပါက အထက်ပါေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှသူ မည်သူမဆိပုိုင်ဆိင်ုမ  
ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ ်
လွန်သည့်တိုင်ေအာင်  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်၍ 
စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆုိသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B)  ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B)  ေဒ ေမသူေအာင် (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)
အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လအမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လ
ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆။  ရန်ကုန်မိ။ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ မေနာသုခလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁/၄၇)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်၊ အလျားxအနံ (၄၀x၆၀) ေပ 
အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်တစ်ထပ်ခဲွတိက်ုအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုပါမစ် အမည် 
ေပါက် ေဒ အန်ုးကည် [၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၂၀၃၆၄] ထမှံ အဆင့ဆ်င့စ်ာချပ်များြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ု 
သည်ဟုအဆိုရှိသူ ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၀၅၂၄]က ကာလေပါက်ေဈး 
အတိုင်း ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း အပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 
အချိကိ ုေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိလု င် 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍  ကန်ကွက်သူမရိှလ င် အေရာင်း 
အဝယ်အား တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဌးလွင် (LL.B)ဦးေဌးလွင ်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၀၈)

အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ကံလမ်း၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-401579081ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-401579081

“အမှတ်တံဆိပ်များအသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်များအသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေကာလိယ(၂၇)လမ်းတွင်ေနထိုင်ေသာ ေဒ ငိမ်းငိမ်းေဆွ[၁၂/ကခက 

(ိုင်)၀၆၇၈၆၁] သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်များအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်

မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်များမူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

             စာချပ်အမှတ်-၁၆၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ -၁၃-၁-၂၀၂၂)      စာချပ်အမှတ်-၁၆၂/၂၀၂၂(ေနစွဲ -၁၃-၁-၂၀၂၂)              စာချပ်အမှတ်-၁၆၁/၂၀၂၂(ေနစွဲ -၁၃-၁-၂၀၂၂)      စာချပ်အမှတ်-၁၆၂/၂၀၂၂(ေနစွဲ -၁၃-၁-၂၀၂၂) 

အထက်ေဖာ်ြပပါ မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၁၆၁/၂၀၂၂ြဖင့ ်သက  န်းပရကိ ရာအမျိးမျိးထတ်ုလပ်ုြခင်း၊  သက  န်းတိက်ုများ 

ဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့် မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်၁၆၂/၂၀၂၂ ြဖင့် အမျိးသားဝတ်/အမျိးသမီးဝတ်အက   ျ၊ီ ကေလးဝတ်အက   ျအီမျိးမျိး၊ 

အဝတ်အထည်အမျိးမျိးတုိအား ကိယ်ုတိင်ုထတ်ုလပ်ု၍  ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌  လက်လ/ီလက်ကားြဖန်ြဖးေရာင်းချသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိများအား  မည်သည့ပ်ုစံြံဖင့မ်ဆိ ုမီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသားပုစံတံထူတ်ုလပ်ု 

ေရာင်းချြခင်း၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့်အသုံးြပြခင်းမျိးမြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပ 

သုံးစွဲခဲ့မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ ငိမ်းငိမ်းေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ငိမ်းငိမ်းေဆွ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

  ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)              ေဒ ေစာြပည့်စုံ(LL.B.D.B.L)  ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)              ေဒ ေစာြပည့်စု(ံLL.B.D.B.L)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၆၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၅၆)၊ ဗိလ်ုဇင်ေယာ်လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 
သစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ်[ီ၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၂၃၂၃၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ်(ဂရန်ေြမ)အား ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ ြမင့ြ်မင့ရ်ကွီယ်လွန်၍ ၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ
တန်အမိန်(ခ) ဦးသိန်းလွင်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၉၁၈၁]မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း တင်ြပ၍ ဦးသိန်းလွင(်ခ)တန်အမိန်မှ GP ရသူ ေဒ မာလာေအး [၁၂/
စခန(ိုင်)၀၂၇၆၀၀]မှ GP ေပးသူ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိေကာင်းှင့ ်GP မုပ်သိမ်းေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာတင်ြပ၍  ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 
အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကမ-၁၆၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၉၀၈/က၊ ဧရိယာ(        x ၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၉၀၈/က၊ ေရ ရင်ေအး 

ေကျာင်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ် (ဦးလှစိုး )အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား 
အမည်ေပါက် -ဦးလှစိုးထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေအာင် 
ကိုကိုဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၃၇၆၆]မှ ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ ၎င်းသိမ်းဆည်းထားရာမ ှ
အထားအသိမှုားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း အဆိပုါေြမကွက် 
ှင့ ်ေြမချပါမစ်မရူင်းအား အြခားမည်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်သို ေရာင်းချေပါင်ံှေပးကမ်း 
ထားြခင်း၊ စွန်လ တ်ထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်းတို 
လုံးဝမရိှပါေကာင်းှင့ ်ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာေပ ေပါက်ပါက တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
ြဖစ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးေထာက်ခံစာှင့် 
ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်တုိ တင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှား 
စာချပ်ဂရန် ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

၁၉'၆''
  ၂၀'

“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း”“လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၆၃၆)တည်ရှိေသာ   UNITED ASIA DEVELOPMENT Co. Ltd  ကုမ ဏီ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၁၀၆၄၉၅၁၇)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ  အမှတ် 
တံဆိပ်အား  ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင်   မှတ်ပုံတင်သွင်း           
ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၂၄၆၇/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၄-၄-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၂၄၆၇/၂၀၂၂(ေနစွဲ-၄-၄-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားအား mobile 

application များ၊  link များမှတစ်ဆင့ ်အင်တာနက်ြဖင့ ်ချတိ်ဆက်၍ အစား 
အေသာက်ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ အငှားယာ် 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊  အိမ်အေရာက်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊ အလှအပေရးရာ 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊  ကားအလှဆင်ြပြပင်ေရး   ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစသည့ ်  
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအမျိးမျိးတိုတွင ်အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆိုမှီြငမ်းတုပ 
သုံးစွဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းတူလုပ်ကိုင်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်  အသုံးြပြခင်းမျိးမြပ
လပ်ုမေဆာင်ရက် ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက 
ကုမ ဏီ၏အကျိးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာမ များအတွက် တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
UNITED ASIA DEVELOPMENT COMPANY  LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-UNITED ASIA DEVELOPMENT COMPANY  LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
    ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်       ေဒ ေစာြပည့်စုံ    ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်      ေဒ ေစာြပည့်စုံ
   (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)       (LL.B,D.B.L)   (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)       (LL.B,D.B.L)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)                                           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)

The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ 

“အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်“အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြပန်လည်

 ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း” ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း”

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေထွး(ဘ) ဦးနီ အသက်(၄၃)ှစ် 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၇၂၂၀]ကိင်ုေဆာင်သသူည် (၂၈-၃-၂၀၂၂)ရက်တွင် ဦးွန်  

ေမာင်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်အေထွေထွကိုယ ်

စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၅၁၄၂/၂၂)ြဖင့် အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ(GP)

အား လ ဲအပ်ေပးခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဦးွန်ေမာင်အား 

လ ဲအပ်ထားသည့ ် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၅၁၄၂/၂၂)အား 

ဆက်လက်လ ဲအပ်ရန်  ဆ မရှိေတာ့သည့်အတွက်   ြပန်လည်ုပ်သိမ်း    

ေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးယ်ေအာင်(LL.B)ဦးယ်ေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၅/၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၅/၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇/၁၅၉)၊ (၃၇)လမ်း၊ (အလယ်) ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇/၁၅၉)၊ (၃၇)လမ်း၊ (အလယ်) ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၉၀၉၅၈၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၂၅၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၉၀၉၅၈၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၂၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သရက်ေတာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေစာပု 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၉၄) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်(၂)ခန်း 
တဲွ (၈     )ထပ်တုိက်၏ Level-8၊ အခန်းအမှတ်(B-8)၊ အကျယ်(၁၁'၆''x၆၀')ရိှ တုိက်ခန်း 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည်  တေကာင်ဘွားကုမ ဏီလီမိတက် [၎င်းကုမ ဏီ၏ 
ကိယ်ုစား (ဒါိက်ုတာ) ဦးသရူထွန်း [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၂၄၇၇]]မှ ခစံားခွင့ရိှ်ေသာ အခန်း 
ြဖစ်ပီး ၎င်းကုမ ဏီထံမှ (၁၈-၁-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ ်
ကတိစာချပ်အရ လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်သူေဒ မီမီေအာင်[၆/ထဝန(ုိင်)၀၆၉၇၂၇]က 
မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍   လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်
က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သေိစ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

၁
၂



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ခ)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၂၂)၊ ြမရတနာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၂)ဟေုခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား 
ဦးထွန်းရိှန် [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၀၆၄၇] အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း အလျား ေပ(၄၀)x 
အနံ ေပ(၆၀)အနက်မှ ေြခရင်းအြခမ်း(အလယ်)၊ အလျား(၁၀)ေပx အနံ (၆၀)ေပ 
အကျယ်ရိှ ေြမှင့အ်မ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ ်
ရိှေသာ ဦးသန်ဇင်ဦး[၁၄/ဖပန(ုိင်)၀၅၂၀၁၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများ ြဖစ်ကေသာ 
ေဒ ခင်မာရှီင့ ်ေဒ ခင်ဝင်းကည်တိုမှ (၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် တရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
လက်ေရာက်ရရိှခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ အမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျား 
သိရှိသေဘာတူညီြခင်းမရှိဘ ဲ  မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ   အြခားသူတစ်ဦးထံ 
တစ်ဆင့လ် ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်းများ မြပလပ်ုကရန် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   အသိေပးတားြမစ်အပ်ပီး   တားြမစ်ချက်များအား 
ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လွင်မာဦး (LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)ေဒ လွင်မာဦး (LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ (Star City) သလွံင်ရပ်ိမွန်အမ်ိရာစမီ ံ

ကန်ိး၊ City Loft ၊ တိက်ုအမှတ်(CL-1(A1)၊ RC(၈)ထပ်တိက်ုမှ ၂-လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၉)၊ 
ဧရယိာ (၇၁၀)စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ေရမီး အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်သူဟန် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၈၆၂၆၈]၊ ေဒ အိအိခင် 
[၁၂/သလန(ိင်ု)၁၀၅၅၃၇]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းိင်ုထွန်း [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၁၅၇၉၁၃]၊ ေဒ မိုးစ ာြမင့ ် [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၉၈၈၇၄]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းိုင်ထွန်းှင့် ေဒ မိုးစ ာြမင့်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဝင်းိုင်ထွန်းှင့ ်ေဒ မိုးစ ာြမင့်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-28 E2၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-162၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၉)၊ ေရ လဝင်းလမ်း၊ က န်းေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း 
မိနယ်ရှိ  Golden  Palace  Hotel  အမည်ြဖင် ့  ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ 
(၈)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ (၁)လုံးှင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ပိုင်ခွင့ ်အပါ 
အဝင် ယင်းတိုှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတုိအား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး လင်ဖီေဟာင်(ခ)ေဒ ခင်ေအးလွင် [၁၂/ပဘတ 
(ုိင်)၀၂၆၀၃၈]+(၁)ဦးတို (၂)ဦး လက်ဝယ်ရိှ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ထားပါသည်။ 
ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ေပ ရိှ (၈)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦတွင်ရိှေသာ Golden Palace 
Hotel အမည်ြဖင့ ်ဟိတုယ်လပ်ုငန်းအား လင်ဖေီဟာင်(ခ)ေဒ ခင်ေအးလွင် အမည် 
ြဖင့်   လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန်အတွက်   လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး 
ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ Hotel  လပ်ုငန်းအမည် ှင့ ်လပ်ုငန်းလိင်ုစင် 
သက်တမ်းတုိးြမင့်ြခင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားမရူင်းများှင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန် အသေိပးေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိုးလမ်ိးေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ 

အခန်း(၅)၊ တိုက်(၁၈)ေန ဦးေနမင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၃၂၃၁]မှ Htoo Htet 

Han Co.,Ltd အမည်ြဖင့် စက်မ /စီးပွားေြမငှားဂရန်အသစ်ရရှိေရးအတွက ်

လန(၃၉)ခွင့်ြပမိန် ၊    ပန်းတေနာ်မိနယ်    စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်မှးုံး၏ 

လန(၃၉)ကျပီး ငါးေမွးြမေရးကန်ေြမ အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့ ်

အြခားလိအုပ်သည့ ်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေလ ာက်ထား 

လာမ ှင့်ပတ်သက်၍ ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်ကန်ကွက်တင်ြပ 

ိင်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ုယခေုလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့ေ်ကာင်း 

အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် မအပူင်ခိင်ုအေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့် 

ရက်အထိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေလ ာက်ထားသူအား 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊  န်ကားချက်ှင့်အညီ စက်မ /စီးပွားေြမငှားဂရန်အသစ ်

ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

(က) ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဘဝိင်ုး 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ ်(၄၆၄-က၊ ဘဝိုင်းရာကွင်း)၊ ဦးပိုင် 

အမှတ်(၅၅)၊ ဧရိယာ(၄.၄၆)ဧကရှိ ေြမကွက်။

(ခ) ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဘဝိင်ုး 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ ်(၄၆၄-က၊ ဘဝိုင်းရာကွင်း)၊ ဦးပိုင် 

အမှတ်(၅၆)၊ ဧရိယာ (၄.၆၃)ဧကရှိ ေြမကွက်။

 ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ

 ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

 မအူပင်မိ မအူပင်မိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ ဝဇီရာ(၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၁၉ / ၁၂  )၊  တတိယထပ်၊  အကျယ်အဝန်း (၁၈'x၅၁')အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတုိက်ခန်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးသန်ဇင်ခိုင် [၁၂/တကန(ိုင်)၁၅၁၉၉၁] 

ှင့ ်ေဒ ဝင်းဝင်းေကျာ် [၉/ပဥလ(ဧည့)်၀၀၀၀၇၁]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေဟမာ 

eာဏ်လင်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၉၅၉၃၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုမည့တ်ိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေကျာ်ေဇာေဝ (LL.B) ေဒ ဝင်းပပေအာင် (LL.B) ဦးေကျာ်ေဇာေဝ (LL.B) ေဒ ဝင်းပပေအာင ်(LL.B)

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၈၈၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၁၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၈၈၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၁၂၆)

လိပ်စာ-အမှတ် ၉၃(က)၊ တတိယထပ်၊ သုတလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လိပ်စာ-အမှတ် ၉၃(က)၊ တတိယထပ်၊ သုတလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၇၇၇၄၇၃၄၄၅၊ ၀၉-၇၅၀၀၆၅၇၉၉ဖုန်း ၀၉-၇၇၇၄၇၃၄၄၅၊ ၀၉-၇၅၀၀၆၅၇၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၆၄၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၆၄၅၊ 
သီတဂူ (၁)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးတင်လ  င်) (ISN-
၅၅၈၀၇၁) [၁၂/မရက(ုိင်)၀၆၅၀၀၅] အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးတင်လ  င် (ISN-၅၅၈၀၇၁) [၁၂/မရက(ိင်ု) 
၀၆၅၀၀၅]မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမငှားစာချပ ်
ဂရန်ှင့ ်ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်တိုတင်ြပ၍ 
ဘဏ်ေချးရန်ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ  ၂၀၁၉ အေရာင်း 
ေြမပုကံူးမှတ်ချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်း 
ရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ ဝင်စာအမှတ်- 
၂၀၈၁၊ ၂၉-၆-၂၀၂၁ ြဖင့် ေြမပုံေြမရာဇဝင ်
မူရင်းအနက်မ ှေြမပုံ ၁ ပုံ၊ ရာဇဝင် ၁ ချပ် 
မရူင်းတိုသာလ င် လက်ဝယ်ရိှပီး ေြမပုမံရူင်း 
၁ ရက်မှာ သမ်ိးဆည်းထားရာမှ အသုံးြပခဲရ့ 
ြခင်း လံုးဝမရိှဘဲ အထားအသုိမှားယွင်းကာ 
ေပျာက်ဆုံးေနသည်မှာ မှန်ကန်ပါေကာင်း 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းမှာလည်း လက်ဝယ်ရှိ 
ပါေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းလံုးဝမရိှပါေကာင်း 
ှင့ ် အ ပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ 
ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ကျမ်းကျနိ်လ ာြဖင့ ်
ပူးတဲွတင်ြပလာပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဦးတင် 
လ  င်မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်တင်ြပ၍ 
ဘဏ်ေချးရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာ 
ြခငး်အား တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
စ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၀/ဒီ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၂-H/၃-၁က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၄)ဧက ရှိ ေြမပုိင်ေြမကွက် 

ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အင်းယား 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၀-ဈ-၁) ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် ဆက်သွယ် 

အသုံးြပထားေသာ ပစ ည်းများှင့်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုအမည် 

ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝင်းဦး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၇၇၃၈]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို 

အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ နစ်နာမ တစ်စုတံစ်ရာ အေကာင်းရိှ 

ိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ချက်မရိှပါက တည်ဆဲဥပေဒ 

များအား မဆန်ကျင်ေစဘ ဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 

သည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလိေမ ာ်  ဦးေဝယံဦး   ဦးမျိးသူရေအာင်ဦးလိေမ ာ်  ဦးေဝယံဦး   ဦးမျိးသူရေအာင်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၄၃၁၄)  (စ်-၁၄၁၃၆) (စ်-၁၇၁၄၈)(စ်-၄၃၁၄)  (စ်-၁၄၁၃၆) (စ်-၁၇၁၄၈)

အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄

ေသွးသည်အသက်ေသွးသည်အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၂၊ ၂၃ (ကမာရတ်)၊ ၂၆၊ 

၂၈(သမိင်ုး)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်- မင်းဓမ ဥယျာ်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်- ၁၀၀(E)၊ ဂရန်အမှတ်-၁၀၀(B)၊ ဧရိယာ (၇၄၈၂)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် Myanmar Imperial Vega Co., Ltd  

အမည်ေပါက်တည်ရှိပီး ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား ဒါိုက်တာတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေအာင်မင်း 

[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၆၁၈၂]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည် လ ဲ ေြပာင်း

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း

မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)   ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)   ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇- ၆၄၀-၆၁၆ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇- ၆၄၀-၆၁၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ် (၇၇/ခ)

ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၅၀ေပ x ၉၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့်တက ွယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ စာချပ်စာတမ်း အဆက်အစပ်ြဖင့် 
ပိင်ုဆိင်ုသ၊ူ လ ဲေြပာင်းိင်ုသ ူဦးေကျာ်မိုး [၁၂/ကခက(ိင်ု)၀၅၁၉၉၂]ှင့ ်ေဒါက်တာ 
အိအိတင်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၀၄၉၁၀]တိုထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေပးကတိစာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆုိခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အေရာင်းအဝယ် 
ြပြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ နစ်နာမ  တစ်စုံတစ်ရာ အေကာင်းရှိိုင်သ ူမည်သူမဆို 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ချက်မရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများအား မဆန်ကျင်ေစဘဲ 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

                        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလိေမ ာ်  ဦးေဝယံဦး   ဦးမျိးသူရေအာင်ဦးလိေမ ာ်  ဦးေဝယံဦး   ဦးမျိးသူရေအာင်
(LL.B)    (LL.B)      (LL.B)(LL.B)    (LL.B)      (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၄၃၁၄)   (စ်-၁၄၁၃၆)  (စ်-၁၇၁၄၈)(စ်-၄၃၁၄)   (စ်-၁၄၁၃၆)  (စ်-၁၇၁၄၈)

အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၂)၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးခင်ေဆွ 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်အနက ်တရားဝင်မခွဲစိတ ်

ရေသးသည့် (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ဧရိယာ (၂၀'x၆၀')အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်အမှတ်(၁၀၄၂)၊ ဖားေရ ေကျာ်လမ်း၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါ 

အဝင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေြမအမည် 

ေပါက ်ဦးခင်ေဆွထံမ ှဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် 

ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်ေရ ဦး [၉/မထလ(ုိင်)၀၆၈၉၇၈]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ စနု ာေထွး [၇/အတန(ိင်ု)၀၇၈၉၆၅]က ဝယ်ယရူန်အတွက် 

ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်တက ွ

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးကိုကိုေဇာ်    ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်ဦးကိုကိုေဇာ်    ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၂) W.I.P.O (Swit)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၂) W.I.P.O (Swit)

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

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉- ၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉- ၄၄၃၁၀၅၅၈၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉- ၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉- ၄၄၃၁၀၅၅၈၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂၀/A)၊ စတုတ ထပ် 

(ေခါင်းရင်း)ဟုေခ တွင်ေသာ အခန်းအား ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၃၈၉၄၀]ှင့် ေဒ ချိချိမိင် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၈၈၉၉]တိုှစ်ဦးပိုင် 
တုိက်ခန်းြဖစ်ပီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး၏ အတိအလင်း တရားဝင်ခွင့်ြပချက်မရိှ 
ဘ ဲအဆုိပါတုိက်ခန်းကုိ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ နည်းအမျိးမျိးြဖင့် လ ဲေြပာင်း 
ြခင်းမြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုေပးသကူိပုါ ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ အေရးယ ူ
မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်မျိးထက်ဦးေကျာ်မျိးထက်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၁၂၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၁၂၇)
တိုက်(၅၅)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ သုခမိင်အိမ်ရာ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ တိုက်(၅၅)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ သုခမိင်အိမ်ရာ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀ ၁၈၄ ၆၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀ ၁၈၄ ၆၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ေအာင်သိဒ ိ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၉၂၈)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၉ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၀.၀၆၇)ဧက၊ (၂၉၄၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးတင်ြမင့[်၁၂/လကန(ိင်ု) 
၀၇၀၇၆၆] အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှ(အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိ 
ထားသူ) ဦးခင်ေမာင်ြမင့် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၇၀၇၆၅]သည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါကဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း) 
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ် (FMI အမ်ိရာစမီကံန်ိး)၊ 

သရဖ ီ(၄) လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅)၊ အမ်ိအမှတ် (H-130)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၈၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ (၀.၁၁၀) 

ဧက၊ (၄၈၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ၂ထပ် RC ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ  

ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ လှကျင်[၁၀/သဖရ(ိင်ု)၀၀၂၆၂၂]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရိှပီး 

အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှမိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၂၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၂
ဦးေမာင်ေမာင်ေလး      ှင့်  ၁။    ဦးဆတ်ယာနာရာယန်းဆူဘေလကာ

   ၂။ ဦးခင်ေမာင်သိန်း

(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဘတ်ုကင်းလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၄၃ေန (၁)တရားပိင် ဦးဆတ်ယာနာရာယန်းဆူဘေလကာ (ယခုေနရပ် 

လိပ်စာမသိ)သူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ  တရားလိုက”အိမ်၊ ေြမအေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆို

ေပးေစလိမု ” ကိ ုေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ ်

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၁)ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၈ 

ရက်)၊ နံနက်(၁၀)နာရီတွင်   အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာ 

ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင် တရားလိကုကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပ 

လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု 

သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာ တင်သွင်း 

လိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                         (ခင်သ ာ)(ခင်သ ာ)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၁)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၂၅၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀)ေပx အနံ (၆၀)ေပရိှ ေဒ လှကည် 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၆၇၄၀] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးပိုက်တင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၁၁၉၆၃၉]က တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် 

၎င်းထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပး

ေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့် ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက် 

အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၀၆/၂၀၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၀၆/၂၀၀၆)

အမှတ်-၉၊ ဆရာမကီးလမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။အမှတ်-၉၊ ဆရာမကီးလမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၈၆၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၆၄၁၅၆၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၈၆၈၄၊ ၀၉-၇၉၁၆၄၁၅၆၄

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေအဝမ်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၇/၂၈၀ 

ဟုေခ တွင်သည့် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅-သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁ခ၉၇)၊ ေြမဧရိယာ 
(၀.၁၈၈)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် ယင်းတုိှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒ သန်းတင့်[၈/
ပခက(ိုင်)၀၁၇၄၀၅]ထံမှ  ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။   အဆိုပါေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သ ူ
မရှိပါက အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL)                    ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P, LL.B, D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc, PGDL)                    ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P, LL.B, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)
အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊    အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊    အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                 အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                                ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃                                ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ(်၁၃၇)၊ ၂၆-လမ်းေန 

ဖခင် ဦးရင်ြမင့်[၁၂/တတန(ုိင်)၀၁၄၄၇၀]၊ မိခင် ေဒ သက်သက်ေမာ်[၁၂/
တတန(ုိင်)၀၁၄၃၈၉]တို၏သားငယ် ေမာင်သက်ကုိကုိသည် မိဘစကား 
နားမေထာင်ပါသြဖင့ ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။

ဖခင်-ဦးရင်ြမင့်၊ မိခင်-ေဒ သက်သက်ေမာ်ဖခင်-ဦးရင်ြမင့်၊ မိခင်-ေဒ သက်သက်ေမာ်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ မ/ူလွန် စိန်ကီး 

ေကျာင်း၊ ဒတုယိတန်းမှ မေဆာင်းဝတ်ရည် 

မှး၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးေဌးဝင်းစိုး 

[၁၀/ရမန(ိုင်)၂၁၆၂၅၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဌးဝင်းစိုးဦးေဌးဝင်းစိုး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အ.လ.က 

(ေကာ့လ  င်) ၊      Grade(9)မှ 

ေမာင်ဝင်းသူေကျာ်ှင့် Grade(7) 

(သင်ိုးသစ်)မှ မေမြခည်ဇာသတူို၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ    ဦးေဇာ်[၁၀/

ခဇန(ိင်ု)၀၀၁၀၂၈]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ဦးေဇာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ဆိပ်ကမး်)မိနယ်၊ ေြမတုိငး်ရပ်ကွက်အမှတ်(၈၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ြမန ာလမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x ၆၀)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၅၅) ဧကရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့်  အရပ်ရပ် အားလုံးသည် 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးeာဏ်ြမင့်စုိး[၁၂/

ဒဂန(ိင်ု)၀၁၅၁၇၁] အမည်ေပါက်တည်ရိှပီး ၎င်းထမှံ (၁၉-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင်  ရန်ကုန်မိ 

စာချပ်စာတမး်မှတ်ပံုတင်ံုး၌ ချပ်ဆုိခ့ဲေသာ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 

(၆၆၂၆/၂၀၂၀)အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေဇာ်လင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၇၃၈၈]၏ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ငိမ်းဆုထွန်း[၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၅၂၈၄]မှ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်း၍ 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာသြဖင့် 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) 

ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤ 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)  ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)  ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀-၆၈၅-၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇-၆၄၀-၆၁၆

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရိှ ေရနံဓာတုေဗဒစက်ံုစု (သံပရာကန်)မှ ဓာတ်ဆီအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍  ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ံုးအမှတ် (၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆုိြပလ ာတင်သွင်းုိင်ပါရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် စက်ုံ ပစ ည်း ပမာဏ     တင်ဒါပိတ်ချနိ်      တင်ဒါဖွင့်ချနိ်စ် စက်ုံ ပစ ည်း ပမာဏ     တင်ဒါပိတ်ချနိ်      တင်ဒါဖွင့်ချနိ်

   အမျိးအမည် (ဂါလန်) ေနရက်   နာရီ   ေနရက်     နာရီ   အမျိးအမည် (ဂါလန်) ေနရက်   နာရီ   ေနရက်     နာရီ

 (၁)  သံပရာကန် ဓာတ်ဆီ   ၂,၀၀၀,၀၀၀  ၂၁-၆-၂၀၂၂  ၁၂:ဝဝ   ၂၁-၆-၂၀၂၂   ၁၄:ဝဝ

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဌာန၊  ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂ သို ုံးချန်ိ အတွင်း ဆက်သွယ်၍ 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန်  ၄၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း

၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် 
ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်အားခဲွုှံင့ ်ဓာတ်အားလိင်ုးတည်ေဆာက်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအမှတ် - 20(T)/ 
DPTSC(PTP)/22-23 (ြမန်မာကျပ်ေင)ွ ြဖင့ ်တင်ဒါေခ ဆိဝုယ်ယလူိပုါသည်။
၂။ အဆိပုါတင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကေဲရးဦးစီး 
ဌာန၊   ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပတ်ိရက် 
(၁၆ - ၆ -၂၀၂၂) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် 
လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား 
ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား 
ဝန်ကီးဌာန၏ Web – Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း 
ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။                          

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဖုိးစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၅၁/A)တည်ရိှရာ ဗဟန်း 

မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂အိုင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၈ပီ/၅ေအ)၊ ဧရိယာ 
(၀.၂၄၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ဂရန်ရိှေြမပိင်ုေြမ၊ အမည်ေပါက် ဦးစိင်ုးလတ်ိ [၁၃/ကတန 
(ိုင်)၀၅၈၅၅၁]ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် (ဖခင်) ဦးစိုင်းလိတ်သည ်(၂၄-
၂-၂၀၀၉)ရက်ှင့် (မိခင်) ေဒ စိမ်းယ်သည် (၂၀-၇-၂၀၀၁) ရက်တိုတွင ်ကွယ်လွန်ခဲ့က 
သြဖင့ ်ေဒ ဆုမျက်ချယ်(ခ) ေဒ စိမ်းေရ စင် [၉/မဟမ(ိုင်)၀၁၂၄၇၆]၊ ဦးသီဟစိုး [၁၂/
ပဇတ(ိင်ု)၀၃၃၉၁၆]၊ ေဒ ဂျးသက်လယ် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၃၉၁၇]၊ ေဒ အမိ့သ်က်လယ် 
[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၄၁၃၉]တိုမှ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် ၎င်းတိုသားသမီး(၄)
ဦးသာလ င် အေမွဆက်ခံသူများအြဖစ ်ကျန်ရှိခဲ့ပီး အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူမည်သူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရှိခဲ့ေကာင်း၊    ကိတ ိမေမွးစားထားြခင်းလည်းတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ မရိှပါေကာင်း ကျန်ိဆိသုည့(်၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက် ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်း၊ 
ယင်းေြမ၏ အမည်ေပါက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်-၃၃၂၉/၂၀၀၇တိုှင့် အတူ 
ေဒ ဆုမျက်ချယ်(ခ) ေဒ စိမ်းေရ စင်၊ ဦးသီဟစိုး၊ ေဒ ဂျးသက်လယ်၊ ေဒ အိမ့်သက်လယ် 
တုိထံမှ GPအမှတ်-၅၇၈၄/၂၀-၉-၂၀၂၁ြဖင့် ရရိှသူ ဦးမင်းမင်းြမတ် [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၁ 
၈၀၉]မှ ပါဝါေပးသသူက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်ပါဝါပ်ုသမ်ိးြခင်းမရိှေကာင်း ကျမ်းကျန်ိ 
လ ာတိုတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့်  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
 က န်ေတာ်များ Glowing Success 

Dragon Co., Ltd အမည်ြဖင့ ် MICB 

ဘဏ်တွင်    ဖွင့ ်လှစ်ထားေသာ  

Account  No. FD G100913 ၏  

ဘဏ်စာအုပ်   ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။

Glowing Success Dragon Glowing Success Dragon 

Co., LtdCo., Ltd

Ph-09- 787011000Ph-09- 787011000

      09- 760740608      09- 760740608

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊  ေတာင်သာေကျးရာအုပ်စု၊   ကွင်းအမှတ ်        

(၁၆၈၆က)၊ အကွက်အမည်(အတ်ုကျင်းကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈)၊ ေြမအမျိးအစား 
(ဘိုးဘပိင်ုေြမ)ဟေုခ တွင်ေသာ ဧရယိာ(၁.၂၈)ဧကရိှ ေြမကွက်သည် ေဒ ြဖြဖေအး(ဘ) 
ဦးသိန်းလွင်[၉/ပမန(ိုင်)၁၈၃၂၃၄]ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အဆိုရှိပီး အဆိုပါေြမကွက်အား 
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ြဖြဖေအးထံမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးမျိးသန်းိုင်[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၇၀ 
၆၄၈]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးြပည့်ဖိးေမာင်(LL.B)ဦးြပည့်ဖိးေမာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၈၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၈၃)
မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၂၃၄၄၆၁မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၂၃၄၄၆၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံးေနြပည်ေတာ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်း

၁။    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ် 

ေငွလုံးေငွရင်း  ရန်ပုံေငွှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊  ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှိ 

ပျ်းမနား၊ လယ်ေဝး၊ တပ်ကန်ုးှင့ ်ဒက ိဏသီရိမိနယ်တုိတွင် တည်ေဆာက်မည့ ်

ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငန်း (၄)ခတုိုအား ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် 

ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင် ကမု ဏမီျားကိ ုသတ်မှတ်ချက်ှင့အ်ည ီအတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ 

(Open  Tender) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။

(က) ဂမုန်းေတာင်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန အေဆာက်အဦ      (၁) လုံး

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

(ခ) သာဝတ ိေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန၊ အေဆာက်အဦ            (၁) လုံး

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

(ဂ) ေညာင်လွန်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန၊ အေဆာက်အဦ       (၁) လုံး

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

(ဃ) ေရ ခဲအင်းေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွ ဲအေဆာက်အဦ         (၁) လုံး

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

၂။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ ်- ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်

                        နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ ေနာက်ဆုံးတင်သွင်း                 - ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက် 

       ရမည့်ရက်ှင့်အချနိ ်                                          ညေန(၄:၀၀)နာရီ

၃။  တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိလိုပါက  ုံးချနိ်အတွင်း 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- 

၀၆၇-၅၅၀၄၃၄ သို စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနေနြပည်ေတာ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးခိုင်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မဟာမိင(်၁)

ရပ်ကွက်၊ (၃၆x၃၇) လမ်းကား၊ (၆၅x၆၆)လမ်းကား၊ (၆၅/ဘီ)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၂၂-က)ဟုေခ တွင်သည့် ကွင်းအမှတ်/ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ဥယျာ်တန်း(ခ))၊ 
ဦးပိင်ုအမှတ်/ေြမကွက်အမှတ်(၂၂-က)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၂၇၅) ဧက၊ ှစ်(၃၀) ဂရန်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ 
ြဖစ်ေသာ ဦးရဲထွန်း[၉/မဟမ(ုိင်)၀၀၉၄၆၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ ဇာလ ီ
ထွန်း [၉/စကန(ိင်ု)၀၇၂၆၁၂]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကိေုပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်န(၇)
ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာစာရက် စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသ  ကန်(၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၆၄)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC(၆)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (ေြမညီထပ်)+(ထပ်ခုိး)၊ တုိက်ကုိ 
မျက်ှာမလူ င် (လက်ယာဘက်အခန်း)၊ ေြမညဧီရယိာ(၉၅၄)စတရုန်းေပ+ထပ်ခိုး ဧရယိာ 
(၉၅၄)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးိင်ုကိ ု
(ခ)ဦးိုင်န  [၉/မထလ(ိုင်)၂၁၀၁၅၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဖိးေဇာ ်
ဟန်(ခ)ဦးဖိးေအး [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၁၉၈၄]၊ ေဒ ခင်မွန် [၁၀/မဒန(ိုင်)၁၇၅၉၇၈] 
တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိုဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဖိးေဇာ်ဟန်(ခ)ဦးဖိးေအး၊ ေဒ ခင်မွန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဖိးေဇာ်ဟန်(ခ)ဦးဖိးေအး၊ ေဒ ခင်မွန်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင် (LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်(LL.B), WIPO (Switzerland)

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ေပ ြပလာ    ေရယာ်မှတ်ပုံတင် 

အမှတ်-၁၁၅၄၃ ၏  လုပ်ငန်းလိုင်စင ်

သည် (၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပျာက် 

ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်    ေတွရ ှိပါက 

ဆက်သွယ်ေပးပါရန်။   

        Ph-09-43097067  Ph-09-43097067

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅ဘီ၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၂၉ပီ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၂၄/L)၊ နတ်ေမာက်ရပ်ိသာလမ်း၊ ဆရာစရံပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင် ပံး ပံး [၁၂/

ဗဟန(ိင်ု)၀၀၅၅၂၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း 

အဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ်   စရန်တန်ဖုိးေငွ 

ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်ယင်း ေြမကွက်ေပ ရိှ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခံစား 

ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ဧရာချမ်း 

သာကွန်ဒို၊ တိုက်အမှတ်(၁၄/ေအ)၊ အထပ်ြမင့ ်RC(၁၈)ထပ် (Lift ပါ) အေဆာက်အဦ၏ 

အခန်းအမှတ်(၁၀-၃၁၄)၊ (၁၀-လ ာ)၊ ဧရိယာ (၄၇၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 

၎င်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်

ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ချမ်းသာေရ ေြမကုမ ဏီလီမိတက်၏   ကိုယ်စား 

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေနမျိးိုင် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၁၀၂၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်ေသာဦးေနသူေအာင်[၉/မဟမ(ုိင်)၀၁၅၉၈၇]က အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်

တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အထ ိ

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေနသူေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေနသူေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B), WIPO (Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B), WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-421157856, 09-798458627Ph-09-421157856, 09-798458627

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘရုားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂၇)ရပ်ကွက်၊ 

ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၃၆၄)ှင့် (၃၆၅)ရှိ ေပ(၄၀x၆၀) ခံ၊ ေြမ 

ကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်း ခံ၊ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ 

သည်ဟုဝန်ခံေြပာဆိုသ ူေဒ နန်းွန်ေမ[၁၃/တကန(ိုင်)၀၈၅၇၀၀]

ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 

ဦးသိနး်ုိင်ဦး [၅/ယမပ(ိုင်)၀၂၇၂၅၉] ကိုင်ေဆာင်သူက စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ခ၊ံ ေြမ(၂)ကွက် 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများသည် က ်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာ    

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာပါ 

သည့်(၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်   ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးဆုံးသည ်

အထ ိဥပေဒှင့ ်အည ီတရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသိန်းိုင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသိန်းိုင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြပည့်ထူးခန်(စ်-၁၆၈၀၈)ဦးြပည့်ထူးခန်(စ်-၁၆၈၀၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

အမှတ်(၁၇၀၃-က)၊ ြပည်လုံးေမ းလမ်း၊ ပန်း ခံ(၂၄)၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၇၀၃-က)၊ ြပည်လုံးေမ းလမ်း၊ ပန်း ခံ(၂၄)၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၇၇၃၂၉ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၇၇၃၂၉

ဒီကရီကုိ အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်ဒီကရီကုိ အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၅၄ ှင့်ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၅၄ ှင့်ဆက်သွယ်သည့ ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၀၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၀၄
ဦးမျိးြမင့်လွင ်             ှင့်   ၁။ ေဒ ခိုင်ေရ စင်
    ၂။ ဦးိုင်ဟိန်းေဇာ်
(တရားိုင်)    (တရား ံးများ)(တရားိုင်)    (တရား ံးများ)
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရှင်သဒိတ် 

လမ်း၊ အမှတ်-၆၅၃ ေန တရား ံးများြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒ ခိင်ုေရ စင်၂။ ဦးိင်ုဟန်ိးေဇာ် 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတိုသိေစရမည်။

၂၀၁၇ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၄၅၄တွင်ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည် 
ြပလုပ်ရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားုိင် ဦးမျိးြမင့်လွင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 
မည်သည့အ်ေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလပ်ုေစရန် အမန်ိကိ ုမထတ်ုသင့ေ်ကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခခုရိှုလ င် အေကာင်းြပ၍ ေချဆိရုန် သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ် 
အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်၊  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန် 
လဆုတ် ၁၀ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

          (ဝင်းြမင့်ထွန်း)          (ဝင်းြမင့်ထွန်း)
ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး



ဇွန်   ၄၊    ၂၀၂၂

"Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) "Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) 

ဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်းဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်း

၁။ အာဆီယံလူမ အသိုက်အဝန်းအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းတု၊ 

သတင်းမှားများ၏ အ ရာယ်ကုိ တိကျေသာသတင်းမှန်များြဖင့် ထိေရာက်စွာတံုြပန် 

ိုင်ေရး၊ ေဒသတွင်း ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပညာေရး 

စသည့ ်က  ကီးများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ရည်ရယ်၍ “RISE ASEAN Countering 

The Infodemic" ေခါင်းစ်ြဖင့ ်ဗီွဒယီိဇုာတ်လမ်းတိုပိင်ပဲွတွင် လငူယ်လရူယ်များအား 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ ပိင်ပွဲစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ -

 (က) ပိင်ပွဲဝင်များသည ်(အသက် ၁၈ှစ်မှ ၂၅ှစ်အတွင်း) ဝါသနာရှင ်အဆင့် 

ှင့် ပညာရှင်အဆင့ ်လူငယ်လူရယ်များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ပါသည်။

 ( ခ)  ဇာတ်လမ်းတို အများဆုံးကာြမင့်ချန်ိ (၁)မိနစ်စာခန်  ရှိရမည်ြဖစ်ပီး HD 

Format  ြဖစ်ရပါမည်။

 ( ဂ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ ဇာတ်လမ်းတိုတွင် သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ၏  

အ ရာယ်ကိ ုမည်ကဲ့သို ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်ေကာင်းှင့ ်

သတင်းမှန်များ၏ အေရးပါမ ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။

        (ဃ) ပိင်ပဲွဝင်များသည် ပိင်ပဲွဝင်ဇာတ်လမ်းတုိ (ဇာတ် န်းစာမူ /  Story Board) 

ှင့တ်ကွ မမိိ၏ကုိယ်ေရးအကျ်း၊ မှတ်ပံုတင်မိတ တုိကုိ ဇွန်လ တတိယပတ် 

(၁၂-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ ဩဂုတ်လေနာက်ဆံုးပတ် (၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက်အတွင်း   

ြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား(ြပည်လမ်း)ရန်ကုန်ံုးသုိ  လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊  

စာတုိက်မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ် riseaseanmyanmar2022@gmail. com  

သို ေပးပိုရပါမည်။

 (င) ပိင်ပွဲဝင်ဇာတ်လမ်းတိုသည ်RISE ASEAN စီမံကိန်း၏ရည်ရယ်ချက်ကိ ု

ေပ လွင်ေစရပါမည်။

၃။ ဆရုရိှေသာပိင်ပဲွဝင်အမည်စာရင်းကုိ  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် ေကညာ 

ေပးမည်ြဖစ်ပီး-

 (က)  ပထမဆုအတွက်   (ကျပ် ၁၅ သိန်း) 

 (ခ)  ဒုတိယဆုအတွက်  (ကျပ် ၁၀ သိန်း)

 (ဂ) တတိယဆုအတွက် (ကျပ် ၈ သိန်း) ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် အာဆယီံိင်ုငမံျားမှ ဆရုဇာတ်လမ်းတိမုျားအား အာဆယီ ံ

ိုင်ငံအသီးသီး၏ ုပ်သံလိုင်း၊ website ှင့် Social Media များတွင် ထုတ်လ င့်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ အဆိုပါပိင်ပွဲှင့်စပ်လျ်း၍ စုံစမ်းသိရှိလိုပါက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်းနံပါတ်- 09-652258969၊ အီးေမးလ် 

လပ်ိစာ-  riseaseanmyanmar2022@gmail.com သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။

၆။  ိုင်ငံအတွင်း ဆုရပိင်ပွဲဝင် ဇာတ်လမ်းတိုများ၏ မူပိုင်ခွင့်သည် ဇာတ်လမ်း 

ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်း ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်သက်ဆိုင်သည်။

  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား

      ြပန်ကားေရး      ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆)၊ 

သမန်ိဗရမ်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၁)၊ ေြမဧရယိာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပ 
ရှိသည့်အနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်း [လမ်းမှမျက်ှာမူလ င်- ညာဘက်အြခမ်း] အကျယ် 
(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့် လက်ဝယ် 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဝင်းဗိလ်ု [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၁၆၅၉၈]သည် ၎င်းမှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
အဆုိြပလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ် 
သက်၍ ကန်ကွက်တားြမစ်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)
တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊
ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉- ၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇ဖုန်း-၀၉- ၇၉၁၇၂၂၆၀၇၊ ၀၉- ၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း 
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊   မေကွးမိ၊   ကန်သာ (ဒီ)အုပ်စု၊ 

(၁၁)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၆၈)ေန ဦးတင်ေင ွ[၈/မကန(ိင်ု)၀၅၀၈၃၀]

ှင့် ေဒ လှလှေထွး [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၆၀၀၈၀]၏သမီး မချ ိမာလာသင်း 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၉၅၂၈၁]သည် မိဘှစ်ပါး၏ ဆိုဆုံးမစကားကိ ု

မနာခံဘဲ မိဘှစ်ပါးဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် အကိမ်ကိမ် 

ြပမူေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ သမီး 

အြဖစ်မှ  အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။  ေနာက်ေနာင် 

မချိမာလာသင်းှင့ ်ပတ်သက်သည့်  ကိစ အဝဝအား  လုံးဝ 

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

မိဘများ- ဦးတင်ေငွ + ေဒ လှလှေထွးမိဘများ- ဦးတင်ေငွ + ေဒ လှလှေထွး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ကမာရတ်မိနယ်၊ ေလ့ကျင့်ေရး 

အထက်တန်းေကျာင်း Grade-7 (E) 
တွင်   ပညာသင်ကားေနေသာ  
ဦးလ  င်မျိးေကျာ်၏သမီး မဝင်းလဲ့ြဖ 
အား  မေရ ဝတ်မ န်ဟု  ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။             မေရ ဝတ်မ န်မေရ ဝတ်မ န်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးမျိးသိန်းထွန်း[၁၂/ဒလန(ိုင်) 

၀၇၃၀၄၃]   ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ 
သေ  ဘာသားလုပ်သက်မှတ်တမ်းကတ ်
CDC-98278 (Seaman Book)သည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်  ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph-09-783489618Ph-09-783489618

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

အမှတ်(၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေပ ေတာ်မူ(၂)
လမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၇၉၉/က တွင် 
ေနထိုင်ေသာ မငယ်ဖူးေဝ၏ ဖခင် 
အမည်မှန်မှာ ဦးြမင့်စိန်[၁၂/လမန 
(ိုင်)၀၃၁၂၂၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အင်းစိန ် မိနယ်၊ ဦးသန်းစိန ် 

ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်းေကျာင်းGrade 
10မှ (ဦးစိန်လှဝင်း)-ေဒ သက်ဝါဦး 
၏သမီး မအြိမတ်ြဖအား မေအးြမခင် 
ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မေအးြမခင်မေအးြမခင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်း 

တန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ စကားဝါ 

ပင်လမ်း၊  အမှတ် (၄၈)  တည်ရှိရာ 

ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(26-A1)၊ ေြမကွက်အမှတ ်ပ မ 

တန်းစား-၁၀၈၊ ေြမဧရယိာ(၀.၀၂၉)ဧက၊ 

ေဒ စွမ်က(ခ)ြမြမဆင့ ်[၁၂/ကမတ(ိင်ု) 

၀၄၅၂၉၇] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် 

မိခင် ေဒ စွမ်က(ခ)ြမြမဆင့်သည် ၁၇-

၈-၂၀၂၁ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဖခင် 

ဦးေငွလ  င်သည် (၉-၃-၂၀၁၈)ရက်တွင ်

လည်းေကာင်း၊ အသီးသီး ကွယ်လွန် 

သြဖင့ ်သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခိုင်မွန်ဦး 

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၂၄၉၀]၊ ေဒ သင်းစု 

ေထွး [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၀၈၇၃]တိုမှ 

သမီးေတာ်စပ်ေကာင်း၊ (၄-၃-၂၀၂၂)ရက် 

ေနတွင် ကျန်ိဆုိသည့် ဒဂံုမိနယ်တရား

ုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်

လ ာ (၂)ေစာင်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

တင်ြပ၍   ေဒ ခိုင်မွန်ဦး၊   ေဒ သင်းစု 

ေထွးတုိမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 

စာချပ်ချပ်ဆိုရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက် 

ထားလာရာ   တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်(ေတာင်)

ရပ်ကွက်၊ ေဝဠဝန်လမ်းကျယ်၊ အမှတ် ၃၂/D 

တည်ရိှရာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(28-C)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၁) အယ်လ်(သို)ေြမပိုင ်

ကွက်(၈၈၁ မှ ၈၈၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၅)ဧက၊ 

ေြမပိုင်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ေဒ လှေဌး [၁၂/

စခန(ိုင်)၀၁၈၆၉၈]မှ ေြမကွက်ခွဲစိတ်ရန ်

ေြမပုံ၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံ 

ေြမရာဇဝင်ှင့ ် ေြမတိုင်းေြမပုံေလ ာက် 

ထားလာရာ အမည်ေြပာင်းလေဲလ ာက်ထား 

စ်က ေဒ လှေဌး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၈၆၉၈]၊ 

ေဒ ွန် ေဝ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၇၅၂၇] ၊ 

ေဒ ွန်ေရ  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၇၁၇၂]တိုမှ 

ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး[၈/မထန(ိုင်)၀၉၆၅၈၂]

သို ေပးအပ်ခ့ဲေသာ  ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 

မှတပံု်တင်ံုး     အေထွေထွကုိယ်စားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ်-၂၂၆၈၇(၂၀၁၄)/၂၁-၈-၂၀၁၄ 

ြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာလ ဲအပ်ထားေသာ 

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ၈-၂-

၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ 

တင်ုံး၌  တရားဝင်ုပ်သိမ်းပီး  ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေလ ာက်လ ာမတိ ှင့ ်GP ပ်ုသမ်ိး 

ေကာင်း သတင်းစာတိုကိဌုာနသို တင်ြပလာ 

ပါ၍ အမည်ေပါက် ေဒ လှေဌးမှ ေြမကွက ်

ခွဲစိတ်ရန် ေြမပုံ၊ အေရာင်းေြမရာဇဝင်ှင့ ်

ေြမတိင်ုးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လိ ု

ပါက  တရားဝင်  ခိုင်လုံေသာအေထာက ်

အထားများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

လပ်ုထုံးလုပ်နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပး 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊ စြံပရန်ကင်းေဈး ေြမညထီပ်ရိှ ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၉၃) 

ဆိုင်ခန်းအငှားချထားခံရသူ ေဒ လာလီသား [၁၃/နခတ(ိုင်)၀၆၃၄၃၃]၏ ဆိုင်ခန်း 
မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ် (S-44894)  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍  မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။
ေဈးများှင့်ကုန်စည်ပွဲုံများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေဈးများှင့်ကုန်စည်ပွဲုံများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဈးတာဝန်ခံ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၅၄၇၀၃ေဈးတာဝန်ခံ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၁၅၄၇၀၃

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြမင်း ခံမိ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်သာယာ  

ေဈးကီးအေနာက်ဘက်ရှိ အေဆာက်အဦအမှတ်(၃၁၅)၏ အေနာက်ေထာင့်ရှိ 

တိက်ုခန်း(၂)ခန်းကိ ုက ု်ပ်အမ သည်များ၏ ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးဘတင်မှ ေဒ စတံအီား 

(၂၀-၁၀-၁၉၇၈) ခုှစ်မှ စတင်၍ ငှားရမ်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဦးဘတင်၏ 

အေမစွားအေမခွမံျားမှ ေဒ စတံ၏ီ သမီးြဖစ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်ိးအား ဆက်လက် 

ငှားရမ်းခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ ြမင်း ခံမိနယ် တရားုံး၌ ၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  

အမှတ်-၁၁၅ “၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်၊ မိြပဆိုင်ရာ ငှားရမး်ခကီးကပေ်ရးအက်ဥပေဒ

ပဒ်ုမ -၁၂(၁) (က) ပထမပိင်ုးအရ အမ်ိလခပျက်ကွက်သည့ ်အတွက် ှင်ထတ်ုလိမု ” 

စွဲဆိုထားပါသည်။

ထိုေကာင့် ြမင်း ခံမိ၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်သာယာေဈးကီး 

အေနာက်ဘက်ရိှ အေဆာက်အဦအမှတ်(၃၁၅)၏ အေနာက်ေထာင့်ရိှ တုိက်ခန်း 

(၂)ခန်းမှာ ြမင်း ခံမိနယ်တရားုံးတွင် အမ စစ်ေဆးေနေသာ အဆင့်ြဖစ်၍ 

အမ ှင့်ပတ်သက်ေသာ အပီးသတ်အမိန် ယေနတုိင်ချမှတ်ထားြခင်းမရိှေသးပါ။ 

ထိုေကာင့ ်ဤဆိုင်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ေရာင်းြခင်း၊ ဝယ်ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ တစ်ဆင့် 

ငှားရမ်းြခင်းများ  မြပလုပ်ရန်ှင့် ြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်မျိးထွဋ်ဦးေအာင်မျိးထွဋ်

LL.B. (Q) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၅/၂၀၂၀)LL.B. (Q) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၅၅/၂၀၂၀)

အမှတ်(၃၈)၊ (၃-လ ာ/ဘီ)၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ ေြမနီကုန်း (ေတာင်) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၃၈)၊ (၃-လ ာ/ဘီ)၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ ေြမနီကုန်း (ေတာင်) ရပ်ကွက်၊

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိစမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ဖုန်း- ၀၉-၉၇၃၅၆၂၇၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၆၂၂၈၄ဖုန်း- ၀၉-၉၇၃၅၆၂၇၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၆၂၂၈၄

လူေပျာက်ေကညာှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်လူေပျာက်ေကညာှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့် 

(၅၃)လမ်း (ဗလေီရှ)၊ အခန်း (၁၀/၁၁)၊ အမှတ်-၇၅/၈၀ ေန ေဒ ခင်သန်ိးလွင် 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၈၂၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

အများသိေစရန်သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မတ်ိေဆွ ေဒ ခင်သိန်းလွင်၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေမာင်ေမာင်တင်(ခ) 

ေအဝမ်း ဟာဂျေီလးသည ်ေနအိမ်မှ (၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက် နံနက် ၆ နာရီခန်  

တွင် အမှတ်(၁၇/၁၈)၊ စံပယ်လမ်း၊ သီရိမွန်ပလာဇာ၊ ဘုရင့်ေနာင်၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ်သို ထွက်သွားရာမှ ယေနအထိ အဆက်အသွယ်မရဘဲ ေပျာက်ဆုံး 

ေနသြဖင့် မိသားစုများမ ှများစွာစိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ ခင်သိန်းလွင်၏ခင်ပွန်းမှာ   ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး 

ကျန်းမာေရးမေကာင်းသူတစ်ဦးြဖစ်ေသာေကာင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆ ွေဒ ခင် 

သိန်းလွင်၏ခင်ပွန်း ေအဝမ်းဟာဂျေီလးကို ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ထား 

သူများကုိ တည်ဆဲဥပေဒအရ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ ခင်သိန်းလွင်၏ခင်ပွန်း ေအဝမ်းဟာဂျေီလး က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ေဒ ခင်သိန်းလွင်၏ခင်ပွန်း ေအဝမ်းဟာဂျေီလး 

ရိှရာေနရာကိ ုသရိှိသမူျားမှလည်း ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ် ရိှရာေနရာကုိ သိရိှသူများမှလည်း ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ် 

သတင်းေပးပါရန်ှင့် ေအဝမ်း ဟာဂျေီလးကို ေတွရှိေခ ေဆာင်ိုင်ေအာင် သတင်းေပးပါရန်ှင့် ေအဝမ်း ဟာဂျေီလးကို ေတွရှိေခ ေဆာင်ိုင်ေအာင် 

ကညူဆီက်သွယ် သတင်းေပးသမူျားကိလုည်း ေကျးဇူးဆပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကညူဆီက်သွယ် သတင်းေပးသမူျားကိလုည်း ေကျးဇူးဆပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ဖုန်း-၀၉-၇၀၅၀၇၉၂၂၊  ၀၉-၄၂၀၁၁၆၂၆၃၊  ၀၉-၇၉၆၁၆၀၃၀၂၊ ဖုန်း-၀၉-၇၀၅၀၇၉၂၂၊  ၀၉-၄၂၀၁၁၆၂၆၃၊  ၀၉-၇၉၆၁၆၀၃၀၂၊ 

၀၉-၄၅၇၇၇၈၅၃၀၀၉-၄၅၇၇၇၈၅၃၀

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာြခည်ဝင်း (LL.B, LL.M) ေဒ ဇာြခည်ဝင်း (LL.B, LL.M) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၁/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၁/၂၀၁၂)

(WIN Law Firm)(WIN Law Firm)

အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း (အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ေြမညီ၊ ၅၅လမ်း (အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၉၇၄၅၃၃၇၁၂
ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီး
ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ) ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိုဝယ်ယူလို 
ပါသည်-

 စ်        တင်ဒါအမှတ်         စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်စ်        တင်ဒါအမှတ်         စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

 (က) 16(T)/DPTSC(PSD)/22-23 National Control Center(Naypyitaw) ရိှ 
   SCADA Server Room တွင် လက်ရိှအသံုးြပ 
   လျက်ရိှေသာ 400V AC Distribution စနစ်အား 
   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) 17(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ ေကဗီွ   ဘလဲင်း-ေဒါင်းေရးဓာတ်အားလိင်ုး 
   (၂၀)မိုင်ှင့်ဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းအတွက်
   ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 (ဂ) 18(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၂၃၀ ေကဗီွ ကဘံဲ-့ခေနာင်တိဓုာတ်အားလိင်ုး 
   (၈)မိုင်ှင့်ဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းအတွက် 
   ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

 (ဃ) 19(T)/DPTSC(PTP)/22-23 ၆၆ ေကဗွီ (ေရကည-်ဟသ  ာတ)-ဇလွန် 
   ဓာတ်အားလိုင်း (၁၄)မိုင်ှင့် ဓာတ်အားခွဲုံ
   စီမံကိန်းအတွက် ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

၂။ အဆိုပါတင်ဒါများအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊   
ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက် (၄ - ၇ - ၂၀၂၂) 
ရက် (၁၄:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစတင်၍ တင်ဒါပုစံမံျားအား ုံးချန်ိအတွင်း 
လာေရာက် စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web – Portal 
(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။                          

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

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

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပုိင်၊ ေနြပည်ေတာ်အုတ်စက်ံုတွင် အသံုး 

ြပရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကျာက်မီးေသွး ၂၅၀၀ တန်အား တင်ဒါေခ ယူ၍ ဝယ်ယူ 

လိုပါသြဖင့ ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် အမျိးအစား ဝယ်ယူမည့်တန်    ေရေငွ အပူဓာတ်စ် အမျိးအစား ဝယ်ယူမည့်တန်    ေရေငွ အပူဓာတ်

    ပါဝင်မ  န်း ေပးသည့် န်း    ပါဝင်မ  န်း ေပးသည့် န်း

 (က)  မေကွးတိုင်း  ၂၅၀၀ တန်       < ၁၂% 5000 K Cal/Kg, 

  ေဒသထွက်   9150 Btu/Lb

         ေကျာက်မီးေသွး

၂။ (က)  တင်ဒါပုံစံထုတ်ေပးမည့်ရက ် - ၃-၆-၂၀၂၂ရက်

 (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ

 (ဂ)  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေနြပည်ေတာ်အုတ်စက်ုံ

၃။ တင်ဒါပံုစံှင့် အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် ေမးြမန်း 

စုံစမ်းထုတ်ယူိုင်ပါသည-်

 -  ေနြပည်ေတာ်အတ်ုစက်ု၊ံ ပျ်းမနား- ေတာင်ညိကားလမ်း၊ မိင်ုတိင်ု ၁၆/၄၊ 

  မင်းကုန်းေကျးရာအနီး၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

 -  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၄၃၁၃၂၇၄၉၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၇၆၆၄

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အင်းစိန်မိနယ်၊ စည်ပင်ဝင်း(၃)

ေန   (ဦးလှမျိးသူ)-ေဒ နီလာဝင်း 
တို၏သား ေမာင်ထက်အုဏ်ကို 
ေမာင်ဇွဲသီဟ    ဟုေြပာင်းလဲေခ ဆို 
ပါရန်။                       ေမာင်ဇွဲသီဟေမာင်ဇွဲသီဟ

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ -၄၃၁ (စ)အရြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒပုဒ်မ -၄၃၁ (စ)အရ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန်

ေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  ထုတ်ဆင့်သည့်ေကာ်ြငာစာေလ ာက်ထားြခင်းအေပ  ထုတ်ဆင့်သည့်ေကာ်ြငာစာ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၈၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၀၈
ဖိုရမ်း(န်)ြမန်မာကုမ ဏီလီမိတက်   ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ

(FORUN MYANMAR COMPANY LIMITED) 

[၎င်းကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာဦးခင်ေမာင်ေထွး(ခ)တူးတူး]

 No.(11), Bahan (2) Street, Myoma Ward, Bahan Township, Yangon 

Region, Myanmar တွင် ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်ဖိရုမ်း(န်)ြမန်မာကမု ဏလီမီတိက် (FORUN 

MYANMAR COMPANY LIMITED) [၎င်းကုမ ဏီ၏ကုိယ်စားတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ 

မန်ေနဂျင်းဒါိက်ုတာဦးခင်ေမာင်ေထွး(ခ)တူးတူး] က ၂၀၁၇ခှုစ်၊ ြမန်မာိင်ုငကံမု ဏမီျား 

ဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၁(စ)အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ယင်းကုမ ဏီ 

ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သူ မည်သူမဆုိ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မိမိတုိမှ နည်းလမ်းတကျ လ အဲပ်ထားသည့် အခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်စားလှယ် 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အဆိုပါကင်းလွတ်ခွင့်အား ရသင့်/မရသင့်ကိ ု၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇)ရက် 

၁၃၈၄ခှုစ်၊ နယန်ုလဆတ်ု ၄ ရက်) နနံက်(၁၀)နာရတွီင် ကားနာ၍ ကင်းလွတ်ခွင့ြ်ပသင့ ်

မသင့က်ိ ုစရီင်ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသမူည်သမူဆိ ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ေကာင်း ေကာ်ြငာထုတ်ဆင့်လုိက်သည်။ ကန်ကွက်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှမရိှပါက 

အဆိုပါေလ ာက်ထားချက်များအား စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ 

အပ်ပါသည်။

 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရး

ထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                          (ခင်နီနီေအး)                                                                          (ခင်နီနီေအး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၂၅)

ရပ်ကွက်၊ အ.မ.က(၂) Grade-4 မှ 
မခိုင်ဇင်သန်၏   ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးခင်ေမာင် ဝင်း    [၉/ညဥန(ိင်ု)၁၉၂၂၁၉]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်းဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ မိုးကိးစံြပ၊ အေလာင်းဘုရား 

ရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်းရိှ(၅၀x ၅၅)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှေသာေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အိမ်၊ 
အဝစီေိရတွင်း အပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား 
ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း[၇/ပခန(ုိင်)၁၃၀၃၈၄]မှ လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ၎င်းအိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားများှင့ ်တကွ ယခု 
ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာ 
ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက ်
မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ဇာလင်း   ေဒ ထက်ထက်ပိုင်ေဒ ခိုင်ဇာလင်း   ေဒ ထက်ထက်ပိုင်
(LL.B,D.B.L)    (LL.B)(LL.B,D.B.L)    (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၇၇၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၇၇၁)

အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ အမှတ်(၃၅)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေရချမ်းအိုး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၁၂၃၅၊ ၀၉-၈၈၂၆၈၀၆၄၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ေဒ ခင်ဝင်း(TGKN ၀၃၀၈၅၇)အမည်ေပါက်သည့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ 

(၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ရတနာရိပ်ငိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၃၆)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)
ရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်များအား လက်ဝယ်ထားရိှပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစန်းုိင် 
[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၇၀၃၃၁]၊ အမှတ် ၁၁၇၂၊ ဓမ သခုလမ်း၊ (၁၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုေံတာင်ပိင်ုး၊ 
ရန်ကုန်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွအနက ်စရန် 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ  စာချပ်စာတမ်း 
(မရူင်း)၊ သက်ဆိင်ုရာဌာန၏ မရူင်းစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက် 
မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့အ်ည ီြပလပ်ုသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေလးေလးရီေလးေလးရီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၃၄/၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၁၃၄/၈၇)
အမှတ်-၁၁၇၊ (၃)လ ာ၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁၇၊ (၃)လ ာ၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၀၉၇သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၀၉၇

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းအထည်ချပ်လုပ်ငန်း
မိန်းမဝတ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအြမန်ဆုံး 

အလိုရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉-၅၁၆၈၇၄၂၊  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉-၅၁၆၈၇၄၂၊  
                            ၀၉-၅၀၇၄၆၂၅                            ၀၉-၅၀၇၄၆၂၅
တည်ေနရာ -  ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ တည်ေနရာ -  ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
                    ေဘလီအဆင်း၊ သင်းဝင်                    ေဘလီအဆင်း၊ သင်းဝင်



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၇၈၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၇၈)၊ (၇၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ဦးတင်လ  င်-
(KPG-၀၇၀၀၄၉)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက ်ဦးတင်လ  င် (KPG-
၀၇၀၀၄၉)ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးစိုး 
မိင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၄၄၂၅]မှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ(်ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာရာ 
အမည်ေပါက်မှတ်သားထားမ မရှိြခင်း၊ ေြမချပါမစ်တွင ်ဖျက်သိမ်းပီး တံဆိပ်တုံးပါရှိပီး 
မလူလေူနေြမကွက်အြဖစ် ြပန်လည်အတည်ြပေကာင်း တဆံပ်ိတုံးပါရိှပါသြဖင့ ်မိြပှင့ ်
အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသို ေမးြမန်းခ့ဲရာ အမည်ေပါက် ဦးတင်လ  င် (KPG-၀၇၀၀၄၉) 
ြဖစ်ေကာင်းှင့် ုိင်ငံေတာ်စမံီကိန်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းပီးြပန်လည်သတ်မှတ်ချထားေပး
ခ့ဲသည့်ေြမကွက်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ေြမချပါမစ်ံုးလက်ခံ၏ (Colour Copy)အား မူရင်းခဲွ 
အြဖစ် ြပန်လည်အသုံးြပိုင်ပါရန် ြပန်ကားလာပါသြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားပီး 
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဦးစုိးမိင်မှ ေြမချပါမစ် 
မူရင်းတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၅)၊ ထွန်းသရီ(ိ၆)လမ်း၊ (အလျား ၄၂ေပ x အန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ 
(၂၅၂၀)စတရုန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမအနက်မှ မခဲွမစတ်ိရေသးသည့ ်(အလျား 
၂၂ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ဧရိယာ(၁၃၂၀)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးထွန်းေအး 
(AE-၂၄၆၉၆၃) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအေဆာက် 
အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးကို အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်
ဦးထွန်းေအး၏ တရားဝင်ဇနီးမယားြဖစ်သ ူေဒ ခင်သန်းြမင့ ်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၂ 
၆၇၆]က လက်ရှိထား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အြခား 
တစ်နည်းနည်းြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထား 
ြခင်းမရိှေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများြပသ၍ ဝန်ခကံတြိပေရာင်းချသ ူ
ေဒ ခင်သန်းြမင့်ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေကာင်းြမတ်ေကျာ ် [၆/ထဝန 
(ိုင်)၁၁၄၉၁၆]သည ်အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွကျပ ်အချိကို ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

 ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ    
က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့သ်တ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးတင်ကိုကိုဝင်းဦးတင်ကိုကိုဝင်း

LL.B, D.B.L, W.I.P.O (Switzerland)LL.B, D.B.L, W.I.P.O (Switzerland)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၂၃)

အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၃)ရပ်ကွက်၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂

“ေြမကွက်(၅)ကွက်ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍“ေြမကွက(်၅)ကွက်ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည ် “ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း “ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်များြဖစ်ေသာ (၂၉၅)၊ (၂၉၆)၊(၂၉၇)၊ (၂၉၈)ှင့် ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်များြဖစ်ေသာ (၂၉၅)၊ (၂၉၆)၊(၂၉၇)၊ (၂၉၈)ှင့် 

(၂၉၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်(၅)ကွက် အပါအဝင် ေြမေပ ေြမ (၂၉၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက(်၅)ကွက် အပါအဝင် ေြမေပ ေြမ 

ေအာက်ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” ေအာက်ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား     ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်  

သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် 

ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးေဌးြမင့်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၆၄၈၈၅]ထံမှ တရားဝင် ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို 

ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ  

အထ ေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့သ်ဇူာ(LL.B)        ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀)ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B) ေဒ ပွင့သ်ဇူာ(LL.B)        ဦးေနလင်း(LL.B)(စ်-၅၀၄၃၀)

  (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)   ဦးသန်ိးထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)  (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)   ဦးသန်ိးထွန်းေကျာ်(LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉)

         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ          အထက်တန်းေရှေနများ         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ          အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ကမ ာေအးအမ်ိရာဝင်း၊ 

တိုက်(၆)၏ ပထမထပ်ရှိ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)၊ (အလျား ၂၅ေပx အနံ ၃၅ေပ)
အကျယ်အဝန်းရှိေသာ  တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်အး 
[၆/မအရ(ိုင်)၀၃၆၇၇၆]ှင့် ေဒ ေမဇင်ြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၁၁၃၀]တိုမှ 
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၃)
အမှတ်(၁၈၉)၊ အညာစုလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၈၉)၊ အညာစုလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၆၁၈၂၁၁ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၆၁၈၂၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၂) ရပ်ကွက်၊ ယဇုနလမ်း၊ စစ်ေတာင်းရပ်ိမွန်၊ 

တိုက်အမှတ်(၁၅)၊ အခန်း(၀၀၁)၊ ေြမညီ(ဘယ်)၊ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ ေရ၊ 

မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟဝုန်ခကံတြိပကေသာ ဦးစဝံင်းေမာင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၄၃၁၈] 

ှင့် ေဒ ြမြမတိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၃၆၇၀]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးြမင့်သ ူ[၅/ 

မမန(ိုင်)၀၇၈၀၀၀] ှင့် ေဒ ေရ ဇင်လတ်[၅/ကလဝ(ိုင်)၀၃၇၅၂၃]တိုက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၈-၆-၂၀၂၂) ရက်အတွင်းတိကျခိုင်လု ံ

ေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ   က ်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်     

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက တုိက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစန်းြမင့် (LL.B)      ေဒ ဇာြခည်ဖိး (LL.B)ဦးစန်းြမင့ ်(LL.B)      ေဒ ဇာြခည်ဖိး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၀)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၈၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၀)            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၈၀၆)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၇၅၄၄၉  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၈၀၂၆၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၄၇၅၄၄၉  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၈၀၂၆၂

အခန်း-(၂၀၅)၊ တိုက်-၃၊ ကေနာင်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အခန်း-(၂၀၅)၊ တိုက်-၃၊ ကေနာင်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (သက 

မ- ၁၆)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၂/ခ)၊ ေရ ရင်ေအးေကျာင်းလမ်း၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပ၊ ဦးေကျာ်မိုးေအာင် ပါမစ်အမည်ေပါက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးခင်သိန်း [၁၂/လမန(ိုင်) 
၀၃၂၆၇၁] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ှင်းအိအိခိုင် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၄၉၆၉၇] မှ 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုပါ၍  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသည်ရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(ပါမစ်မူရင်းများြဖင့)် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၅၈)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ Shop Houseတိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ Shop House
(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၆၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၆၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေဝသန်းကည် [၁၁/သတန(ိုင်)၀၀၄၆၅၃]

ကိုင်ေဆာင်သူသည ်“ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မဟာြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် “ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မဟာြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၃၅စီဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၃၇၆)၊ အကျယ်(၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) အမှတ်(၃၅စီဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၃၇၆)၊ အကျယ်(၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၃၁) ဟုေခ  ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၃၁) ဟုေခ  

တွင်ေသာ (၃ထပ်ခွဲ)အေဆာက်အဦအပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည့် အကျိးခံ တွင်ေသာ (၃ထပ်ခွဲ)အေဆာက်အဦအပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည့ ်အကျိးခံ 

စားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး”စားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူြဖစ်ေသာ “ဦးန  [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) “ဦးန  [၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 

၀၁၇၉၄၉]”၀၁၇၉၄၉]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့ ်

သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B)    ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)         ဦးေနလင်း(LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀)ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B)    ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)         ဦးေနလင်း(LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀)

(စ်-၁၄၅၉၈)                         (စ်-၁၄၅၉၂)     ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉) (စ်-၁၄၅၉၈)                         (စ်-၁၄၅၉၂)     ဦးသိန်းထွန်းေကျာ် (LL.B) (စ်-၅၄၇၄၉) 

         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ        အထက်တန်းေရှေနများ         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ        အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေြမာက်အေရှရပ်ကွက်၊ ဌာနာလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၅)တည်ရိှရာ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 26 A2၊ ေြမကွက်အမှတ် 
၄၀၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၂၆)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန(်သက်ကုန်)၊ ေဒ ြမွန် [၁၂/ကမတ 
(ိင်ု)၀၃၅၅၁၀]အမည်ေပါက် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။အမည်ေပါက်(မခိင်)ေဒ ြမွန်သည် 
(၂၀-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဖခင်)ဦးေအးေမာင်သည် (၂-၉-၁၉၉၅)ရက်တွင် 
လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သား၊ သမီးများြဖစ်ေသာ (၁)ေဒ ေစာြမင့်[၈/
မလန(ုိင်)၀၀၈၄၃၈]၊ (၂)ဦးေအာင်သန်း[၁၂/လမန(ုိင်)၀၁၃၄၅၇]၊ (၃)ေဒ ကကဝင်း 
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၅၁၄၄]၊ (၄)ဦးမျိး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၆၅၂၄]တိုမှ သားသမီးများ 
ေတာ်စပ်ေကာင်း (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် ကျနိ်ဆိုသည့် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျနိ ်
လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 
စာရင်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ေြမခွန်ေြပစာတင်ြပ၍ (၁)ေဒ ေစာြမင့်၊ (၂)ဦးေအာင်သန်း၊ (၃)
ေဒ ကကဝင်း၊ (၄)ဦးမျိးတိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ငှက်ေပျာေတာလမ်း၊ အမှတ်(၄၄)၊ ၄-လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂     x ၅၀)ေပရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့် 

ဝယ်ယရူန် လက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ စန်ိသန်း[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၇၉၈၅]သို က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

    န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ရီ   ေဒ အိဖိးဇင်   ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ  ေဒ အိဖိးဇင်   ဦးသိန်းွန်

BSc, DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL   LL.B,D.B.L (စ်-၁၅၉၇၅)  BA,HGP,R.L,DBL,DML,DILBSc, DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL   LL.B,D.B.L (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၊  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊   ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀၊  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

၁
၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေြမာက် ရပ်ကွက်၊ ဟသ  ာတလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ ေြမညထီပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၂     x ၅၀)ေပရိှ တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးကုိ အေပျာက် 

စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ ေကသွယ်လွင ် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၃၅၆၇]၊ 

၂။ ေဒ သိဂ   လွင် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၃၅၆၈] ှင့် ၃။ ေဒ စုလ  င်လွင် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၀၇၉၈] တိုအား က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း (မရူင်း) များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ        ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ        ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်

BSc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL      LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) BA, HGP, R.L, DBL, DML, DILBSc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL      LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) 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၊      ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊                ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း ၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀၊      ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃၊                ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

၁
၂

တစ်ဦးတည်းမူပိုင် လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းတစ်ဦးတည်းမူပိုင ်လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အေနာက်ပုိင်းခုိင်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမုလမ်း၊ ေြမုကွန်ဒုိ၊ အခန်း 

အမှတ်(၄၀၁)တွင် ေနထိုင်ေသာ ဦးေနဝင်းေမာင်ကိုကီး (ဘ) ဦးကိုကီး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၀၆၄၇]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

(မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်- ၃၄၈၅/၂၀၂၂) (2022 Nice Classification-41)(မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-် ၃၄၈၅/၂၀၂၂) (2022 Nice Classification-41)

အထက်ပါ အမှတ်တံဆိပ်သည် ဦးေနဝင်းေမာင်ကိုကီး၏ မူလတီထွင်ဖန်တီးထားသည့် 

မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်ပီး TEACHER THUZAR EDUCATION CENTER COMPANY LIMITED ၏ 

မူပိုင်အမှတ်အသားြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှစတင်၍ ''Tr.Thuzar Education Center (TZEC)'' 

ဟေူသာ လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်ပညာေရးဆိင်ုရာ သင်တန်းေကျာင်းဖွင့လှ်စ် 

သင်ကားခဲြ့ခင်း၊ Online Education Center ေကျာင်းဖွင့လှ်စ်ြခင်း၊ ေခတ်ှင့အ်ည ီေပ ေပါက်လာသည့် 

အလီက် ထေရာနစ်နည်းပညာများ အသုံးြပ၍ ပညာေရးဆိင်ုရာ သင်တန်းေကျာင်း ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပး 

ြခင်းတိုကိ ုယေနအချနိ်အထိေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ Tr.Thuzar Education Center (TZEC)'' 

သည်  Edexcel Exam approved center ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်ရရှိပီးေသာ သင်တန်း 

ေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ Pearson student Excellence Awards Ceremony 2022 တွင် Excellence 

Students အများဆုံးရေသာေကျာင်း (The Most Recipient School  From Myanmar)  ရရိှထားေသာ 

ေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ဌာနတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့ ်ဥပေဒပုဒ်မ ၉၃ ှင့် 

အညီ မှတ်ပုံတင်သွင်း သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ  လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိ ုအြခားမည်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  တုပသံုးစွဲြခငး်၊ ြပလုပ်ြခငး်၊ ဆင်တူယုိးမာှးထင်ေယာင်ထင်မာှးြဖစ်ေစရန် 

အသုံးြပြခင်းမြပလပ်ုရန်ှင့ ်အကယ်၍ ထိသုို ြပလပ်ုသုံးစဲွမည်ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရား

စွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေနဝင်းေမာင်ကိုကီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေနဝင်းေမာင်ကိုကီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဇင်မျိးသက် ( (LL.B,LL.M,M.RES)ေဒ ဇင်မျိးသက် ( (LL.B,LL.M,M.RES)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၇၄၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၇၄၀)

No.58,(4)th street, (1)th Ward, Lanmadaw Township, YangonNo.58,(4)th street, (1)th Ward, Lanmadaw Township, Yangon

Ph;09-268168200, Email:aungshinthant@gmail.comPh;09-268168200, Email:aungshinthant@gmail.com

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေဆာက်အဦအား တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေကာ်မတမှီအသအိမှတ်ြပ ကန်ထိက်ုတာလိင်ုစင်ရ ဦးေကျာ်ဝင်း 
(LC - ၃၆၄)သည် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ နီနီဝင်း [၁၂/တမန(ုိင်)၁၄၀၀၉၉]မှ ၎င်းအေဆာက် 
အဦအတွက် ေပးသွင်းခ့ဲရေသာ အာမခံေကးအား ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ခွင့်ြပရန်မသင့် 
ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကညာသည့ေ်နရက်မှစ၍ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အေကာင်းကားလိုက်သည-်

စ်    အစ်    အေဆာက်အဦလိပ်စာ              ေြမရှင်အမည်        အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ ကန်ထိုက်တာ ဆာက်အဦလိပ်စာ              ေြမရှင်အမည ်       အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ရ ကန်ထိုက်တာ 
            ကန်ထိုက်တာ  လိုင်စင်အမှတ်            ကန်ထိုက်တာ  လိုင်စင်အမှတ်

၁      အမှတ်(၅၁၁)၊ ေကာလိယလမ်း    ေဒ ခင်မမ  ဦးေကျာ်ဝင်း    LC-၃၆၄
        (၂၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
        ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

                       အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုံ)င်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုံ)



ဇွန်   ၄၊   ၂၀၂၂

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး
၁၉၄၈ ခုှစ် ပျ်းမနားမယ်၁၉၄၈ ခုှစ် ပျ်းမနားမယ်

ေဒ ခင်သွယ်ေအး(အမာ)ေဒ ခင်သွယ်ေအး(အမာ)
မိမေကျာင်းဆရာမေဟာင်းမိမေကျာင်းဆရာမေဟာင်း
ကုသေရးမှး-မသန်စွမ်းေဆးုံကုသေရးမှး-မသန်စွမ်းေဆးုံ

Occupational Therapist (Bom Bay)Occupational Therapist (Bom Bay)

အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်
(ေနရှင်နယ်ဦးေအး-ေဒ ုု)တို၏ သမီးကီး၊ (ဦးညီပု-ေဒ ြမရင်)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ အဂ  လန်ိုင်ငံေန (ဦးထွန်းလွင)်၏ ချစ်လှ စွာေသာဇနီး၊ 
သမားေတာ်ကီး ေဒါက်တာမျိးြမတ်လွင်-ေဒ ရရီေီအာင်တို၏ချစ်လှစွာေသာ 
မိခင်၊ ေဒါက်တာထွန်းေအးလွင် ၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ (ဦးြမင့်ေဆွ)၏ 
ညီမ၊ (ဦးတင့်ေဆွ)၊ (ဦးဝင်းေဆွ)၊ ေဒ ခင်ွယ်ေအး၊ ဦးကိုြမင့်၊ ဦးြမင့်ေဝ၊ 
ဦးချစ်ကိကုိ၊ု (ေဒါက်တာချစ်ညညီ)ီ တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေဒ ခင်သွယ်ေအး 
(မာေမေမ)သည် ၃၁-၅-၂၀၂၂ရက် နံနက်တွင် အဂ  လန်ုိင်ငံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိေဆမွျားအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ စက်ေရတွင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ စက်ေရတွင်း ဒါယကာကီး

ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန (ေဒ ေအးကည်)၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဦးခင်ဦး-ေဒ သန်းသန်းဆင့်၊ ဦးခင်လတ်ကီး-ေဒ စန်းစန်းပွား၊ 

(ဦးခင်ေလး)-ေဒ ေရ ရည်၊ ေဒ ခင်ေဌးေမာ်တုိ၏ဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက် 

တို၏အဘိုးသည ် ၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ 

နာရီတွင် ပန်းလ  င်ေဆးုံ၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၄-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပို

ေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ် အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဗိုလ်မှးကီးေဝလင်း(ငိမ်း) ဗိုလ်မှးကီးေဝလင်း(ငိမ်း) 

အသက်(၆၀)အသက်(၆၀)
အမှတ် (၉၄၆)၊ ဖိုးရာဇာ(၃)လမ်း၊ (၄၃) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂု၊ံ 

ရန်ကုန်မိေန (ဦးေကျာ်လင်း-ေဒ ွန် ရီ)တို၏ သားလတ်၊ 

ေဒ စုစုထွန်း၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာလူလူေအာင်-ေဒါက်တာ 

လဲ့ရည်မွန်လင်း၊ ေဒါက်တာြပည့်စုံထွန်း-ေဒါက်တာှင်းစ ီထွန်း 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး၊ ေြမးေလး ေမာင်ြပည့်ဘုန်းခန်၏ 

ဘိုးဘိုးသည် ၁-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၂-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 

ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိးအေပါင်းအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းသန်းြမေဒ သန်းသန်းြမ

အသက်(၁၀၆)ှစ်အသက်(၁၀၆)ှစ်
(ဦးြမ-ေဒ န)ီတို၏သမီး၊ (ဗိလ်ုမှး ေမာင်ေအး-ငမ်ိး)၏ဇနီး၊ 

(ဦးေဖသန်း-ေဒ စိန်စိန်)၊ (ဦးေဖသိန်း-ေဒ ခင်ဖုန်)၊ (ဦးဘသိန်း-

ေဒ ခင်ေထွး)၊   (ဦးသန်းေအာင်-ေဒ ခင်ခင်ကီး)တို၏ညီမ၊ 

(ဦးသက်-ေဒ သန်းွယ်)၊ (ေဒ ခင်ွန်ွန်-ဦးခင်ေမာင်လတ်)၊ 

(ဦးခင်ေမာင်)-ေဒ ခင်ရ၊ီ (ေဒ တင်တင်ဲွ-ဦးတင်ဦး)၊ (ေဒ ခင်ု-ု 

ဦးေမာင်ေမာင်လင်း)တို၏အစ်မသည် ၃၀-၅-၂၀၂၂ရက် နံနက် 

၈:၂၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁-၆-၂၀၂၂ရက် မွန်းလွဲ 

၁၂:၃၀ နာရတွီင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှေဆမွျိး 

မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအသေိပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီး

ဌာန၊ သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခင်လတ်ကီး-
ေဒ စန်းစန်းပွားတို၏ဖခင် ဦးစိန်ေအး အသက်(၉၄)ှစ်သည် 
၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန)မွန်းလဲွတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။          

ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
   ဝန်ထမ်းများ   ဝန်ထမ်းများ

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

ဦးေအာင်ကည်(ကပ်ခို)ဦးေအာင်ကည(်ကပ်ခို)
အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊  ြမန်မာ့ကုန်တိုက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)၊  ြမန်မာ့ကုန်တိုက်

ဆကာကီးအသင်းနာယကကီးဆကာကီးအသင်းနာယကကီး

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဆကာကီးမိနယ်၊ ကပ်ခိုေကျးရာေန 

(ဦးပတု-ုေဒ ဖွားေမ)တို၏သား၊ (ဦးထွန်းတင်-ေဒ သန်း)တို၏သားသမက်၊ 
အမှတ်(၆၇၂)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ကူးတိုဆိပ်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာ 
ေတာင်ွန် မိနယ်ေန ေဒ ြမသိန်း(အထက်တန်းသူနာြပ-ငိမ်း)၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးကည်သန်း-ေဒ ယ်ယ်မိုး၊ ဦးသက်ိုင်-
ေဒ တင်ဝင်းကည်၊ (ဦးဝင်းိင်ု)-ေဒ  ေဌးေဌးလှ၊  ဦးေအာင်ခိင်ုဦး-ေဒ မမိခိိင်ု 
တို၏ဖခင်၊ ေြမးကုိးေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တုိ၏ဘုိးဘုိးကီးသည် ၂-၆-
၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၀ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါေဝဒနာြဖင့် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၆-၂၀၂၂(စေနေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။)
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၈-၆-၂၀၂၂(ဗဒု ဟူးေန)တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ရာလယ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၁/၃၂(ခ)၊ ဧရယိာအကျယ်အဝန်း ေပ(အလျား ၅၃x အန ံ

၁၀)ေပရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလာသ ူ

ေဒ ဝင်းကည်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၁၂၃၁၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာ 

ြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဖိးသက်ဦး(စ်-၄၈၁၁၆)ဦးဖိးသက်ဦး(စ်-၄၈၁၁၆)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၆၄၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၃၇၆၄၁၅

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၂) ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၁)၊ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၂) ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၁)၊

ခေရလမ်းသွယ် (၂)၊ တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (၀၀၄) တိုက်ခန်းှင့် ခေရလမ်းသွယ ်(၂)၊ တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (၀၀၄) တိုက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုး 

တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးမိုးခိင်ု [၁၂/သလန 

(ိုင်)၁၀၇၀၆၄] ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ဤ ေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ် (LL.B)ေဒ သီတာမမ (LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၆၆)

အမှတ် (၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း (၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  အမှတ် (၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း (၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉- ၂၅၄၁၃၀၀၇၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃၊ ၀၉- ၂၅၄၁၃၀၀၇၄

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိန်ေအးဦးစိန်ေအး

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးခင်လတ်ကီး၏ ဖခင် 
ဦးစိန်ေအး အသက်(၉၄)ှစ်သည် ၂-၆-၂၀၂၂ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ
ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

ဦးဝင်းေဌးှင့်ဇနီး ေဒ ခင်စန်းြမင့်ဦးဝင်းေဌးှင့်ဇနီး ေဒ ခင်စန်းြမင့်
အတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)အတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး 

ေဒ ရီရီေဝေဒ ရီရီေဝ B.Sc (Zoology) B.Sc (Zoology)

အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ခင်မျိးေသာင်း (ဦးစီးအရာရှိ၊ ဝယ်ယူေရးှင့ ် ြဖန် ြဖးေရးဌာနခွ)ဲ၏ မိခင် 
ေဒ ရီရီေဝ အသက်(၆၆)ှစ်သည် ၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ 
၁:၃၀နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုများှင့ ်
ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆရာမေဒ ေအးွန်ဆရာမေဒ ေအးွန်
B.A,B.Ed၊ S.A.T(ငိမ်း)B.A,B.Ed၊ S.A.T(ငိမ်း)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရမ်းဗဲမိ၊ သာယာကုန်းရပ်ေန(ဦးေအးြမ)-ေဒ စံုတို၏သမီး၊ 

(ဦးေအာင်ေကျာ်သန်ိး)-ေဒ ခင်ေအးတို၏ ညမီ၊ ဦးခင်ေအး-ေဒ ကည်ကည်၊ 

ဦးကည်ဝင်း-ေဒ ြမင့် ြမင့ ်ေအး၊ ဦးေကျာ်ြမသန်း-ေဒ ဝင်းဝင်းေအး၊ 

ဦးသန်းထိုက်-ေဒ ေအးေအးမင်းတို၏ အစ်မ၊ တူ၊ တူမ ၁၁ ေယာက် 

တုိ၏အေဒ ၊ ေြမးေလးေယာက်တုိ၏ ေဘာင်ေဘာင်ကီးသည်  ၃-၆-၂၀၂၂ရက် 

နံနက် ၃:၄၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ် 

အား ၅-၆-၂၀၂၂ရက ်မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီး 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိသားစုေဆွမျိးများအား အသိ

ေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။(တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်-၁၇/၁၈၊ ၁၄၅ 

လမ်း၊ သီတာမှတ်တိုင်အနီး ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် 

ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု
ဦးြမင့်ေသာင်း ဦးြမင့်ေသာင်း 

(တရားုံးလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားုံးလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(ေကျာက်တန်း)(ေကျာက်တန်း)

အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၂)လမ်း 

အထက်၊ အမှတ်(၄၄၁)ေန (အင်းစိန်ကံဦး ေကျာင်း) ဦးဩဘာသ၏ညီ၊ 

(ေဒ ေသာင်းရီ)၊ ေဒ ကည်ဝင်းတုိ၏ေမာင်၊ ဦးေအာင်ြမင့်လွင်-ေဒ ခင်မုိးေထွး 

တို၏ အစ်ကိ၊ု ေမာင်ထွန်းသရူေအာင်၊ ေမာင်ချမ်းေြမသ့၊ူ ေမာင်သတုေအာင် 

တို၏ ဘကီးသည ်၂-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် 

ကျစီုသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအား 

ရည်စူး၍ ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၆ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထ ိ

အထက်ပါ ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေသွးသည်အသက်ေသွးသည်အသက်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး 

ေဒ ရီရီေဝ B.Sc (Zoology)
အသက် (၆၆)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန (ဦးြမေမာင်-ေဒ အုန်းသင်)၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်ေန (ဦးေငွခိုင်-ေဒ တင်ွန် )တို၏သမီး၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန 

(ဦးလွင်-ေဒ ေငွဆိုင်)တို၏သမီးေခ းမ၊ (ဦးြမင့်စိုး)-ေဒ ကည်ကည်တင်(ပင်လု ံ

ေဆးုံ-ငိမ်း)၊ (ဦးေမာင်ေအး-ေဒ ေဌးေဌး)၊ ဦးခင်ေမာင်ေငွ( န်မှး၊ လဝက-

ငိမ်း)-ေဒ စမ်းစမ်းေအးတို၏ညီမ၊ (ေဒ ေအးေအးခိုင်)၊ ေဒ ရီရီခိုင် (ဒု- န်ချပ်၊ 

ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန)၊ ဦးစိုးထွန်း-ေဒ ွန်ွန်ခိုင်၊ ေဒ ခင်မာကည်တို၏အစ်မ၊ 

မသိဂ   ေသာင်း(ထက်/ြပ၊ အထက-၁၊ အင်းစိန်)၊ Dr.ခင်မျိးေသာင်း(ဦးစီးအရာရှိ၊ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)တို၏မိခင်၊ ဦးလှေသာင်း (ြမန်မာ ့

ေလေကာင်း-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည် ၂-၆-၂၀၂၂ရက် (ကာသပေတး 

ေန ) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၆-၂၀၂၂ရက် (စေနေန ) 

ညေန ၃နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ 

မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) 

ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၈-၆-၂၀၂၂ရက် (ဗဒု ဟူးေန ) နနံက်တွင် အင်းစန်ိ 

မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊   ပိေတာက်ရိပ်သာ (၃)လမ်း၊ အမှတ် (၁၉၆/A) 

ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် 

ပါသည်။                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုေခ တာိုင်သည့် နည်းလမ်းများ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်    ၄၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဗဟိုေကာ်မတီအစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၂)တွင် အမှာ 

စကားေြပာကားစ်။

ဖတ်စရာယေန

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။
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၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

မူပိုင်ခွင့ ်အကာအကွယ်ေပးြခင်းစနစ်တစ်ရပ ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့်

ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်အေထာက်အကူြပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃ 

မပူိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာ ဗဟိေုကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝး(၁/၂၀၂၂) ကိ ုယေန  

မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ညီလာခံခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ  မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဗဟို

ေကာ်မတီဥက      ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်     ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးစုိးဝင်း တက်ေရာက် 

အမှာစကား ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး     ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများ၊    အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်၊  န်ကားေရးမှးချပ် 

များှင့်တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၃ အာရှဖလား တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ ယှ်ပိင်ရန် ြမန်မာအသင်း အပီးသတ်လူေရးချယ်

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၃

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း  နည်းြပချပ် 

အန်တွမ်နီေဟးသည်   ၂၀၂၃   အာရှဖလား 

တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ ယှ်ပိင်မည့် အပီး 

သတ်လစူာရင်းကိ ုဇွန် ၃ ရက်က ထတ်ုြပန်လိက်ု 

ပီြဖစ်သည်။ 

အပီးသတ် ၂၃ ဦး ေရးချယ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည်  အာရှ 

ဖလား     တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲအတွက ်

ပဏာမကစားသမား ၂၇ ဦးြဖင့်   ေလ့ကျင့် 

ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ကစားသမား ေလးဦးေလ ာခ့ျကာ 

အပီးသတ် ၂၃ ဦး  ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည် အာရှဖလား 

စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဘားအံမိရှိ CB ဘဏ်ခွဲ(၂)အား ဓားြပတိုက်မ  

ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

များအား အချနိ်တိုအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ 

ပိုကုန်ရေငွ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန် ကျန်ရှိေသာ 

ကမု ဏ(ီ၁၃၇)ခအုား အေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ပီး ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များအား အမည်မည်းစာရင်း 

ထည့်သွင်းေကာင်း ေကညာ

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၅


