
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၁၁      ရက်၊      ကာသပေတးေန။                                                                                                                                            Thursday,      9     June    2022          ၁၀၇၆၁

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

ဖတ်စရာ

ယေန

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈  ခုှစ်)ေရးဆွဲရန် အမျိးသားညီလာခ ံ   

ကျင်းပခဲ့သည့ ်ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီးအတွင်း ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၈

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက          ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်     ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်သည် ယေနနနံက် 

ပိင်ုးတွင် ေကာင်စဝီင် ဗိလ်ုချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊ ေကာင်စီတဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊      ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေရ ေလး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစုိးသိန်း၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ   တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ် 

ွန်ဝင်းေဆွ၊     မိေတာ်ဝန် 

ဦးဘိုေဌး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ     လိုက်ပါ၍ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လှည်းကူး 

မိနယ်   ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရာ 

အနီးရှိ    ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈    ခုှစ်)       ေရးဆွဲရန် 

အမျိးသားညီလာခံ    ကျင်းပခဲ့ 

သည့်   ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး 

သို   သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

အမျိးသားညီလာခံကျင်းပခဲ့သည့် အေဆာက်အဦများသည် ိုင်ငံေတာ်အတွက် အေရးကီးသည့် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်) ေရးဆွဲေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်အေဆာက်အဦများြဖစ်

အေဆာက်အဦများ ေရရှည်တည်တံ့ေစေရးအတွက ်အေလးထားထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန်လို

စာမျက်ှာ » ၈ စာမျက်ှာ » ၁၂ စာမျက်ှာ » ၁၃

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ     ြပည်ပအလုပ်အကိုင် 

အလပ်ုသမားသက်ေသခကံတ် (Overseas Worker 

Identification Card - OWIC)အား   တရားဝင် 

ကိုင်ေဆာင်ေရး အသိေပးေကညာြခင်း

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာသစ်  ရှစ်ဦး  ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၁၅ 

ရာခိုင် န်းရှိ

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့် 

သတီင်းေလးပတ်အတွင်း ကေလးငယ် 

ေလးသိန်းေကျာ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရ



       

ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၀.၀

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၄၄.၉

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၈၃.၃

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၇.၂၀

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၈၀.၆

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၅၄

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၃.၆၀၀

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၁.၀၃

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၈၀၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၈

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၆၀၀ ၁၄ ၁၀၅,၁၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၉၇၃ ၂,၆၀၉,၆၀၀

MCB ၈,၀၀၀ ၈,၀၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၈ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၁၀ ၁၈၀,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၅၉၃ ၁,၅၁၂,၁၅၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၆၀ ၂၉၄,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ုိင်ငံအနာဂတ် ြမင့်မားတုိးတက်ေရးအတွက် ရင်းီှးြမပ်ံှမ တစ်ခုသည် ပညာ 

ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်မျိးဆက်သစ်လငူယ်လရူယ်တိင်ုးအား ပညာအေမ ွေပးေဝက 

သည်။ ပညာသင်ကားြခင်းသည ် သင်ကားသည့်ပညာရပ်များမ ှ   ရရှိလာေသာ 

အသeိာဏ်ပညာအေြခခြံဖင့ ်ဘဝေရှခရီးှင့်ကံေတွလာရသမ တိုကိ ုအေကာင်း 

ဆုံးြဖစ်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ိင်ုရန်အတွက်ြဖစ်သည်။ ဘဝတွင် တိုးတက်လာေအာင်၊ 

ေအာင်ြမင်မ များရရိှေအာင်၊ မိမ ိမိသားစုှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိုိင်ငံအကျိးကုိ 

သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ိုင်ေအာင ်ပညာသင်ကားကြခင်းြဖစ်သည်။

ပညာကို   မလိုလားေသာသူသည ်ေလာကတွင် မည်သူမ မရှိိုင်။ ပညာကို 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်မသင်ကားိင်ုြခင်းသာရိှမည်။ ပညာှင့ပ်တ်သက်၍ 

ပညာပါရမြီဖည့ဆ်ည်းကသမူျားလည်းရိှသည်။ ေလာကတွင် အလှဒါနအမျိးမျိး 

ရိှသည့အ်နက် ပညာအလှသည် အမွန်ြမတ်ဆံုးေသာအလှြဖစ်သည်။ ပညာသည် 

လမိ ာေရးြခားရိှေအာင်၊ အသိအြမင်ဗဟုသုတက ယ်ေအာင်၊ ဆင်ြခင်တံုတရား ြမင့်မား 

ေအာင်၊ လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းအားေကာင်းေအာင ်ပညာကို အစ်မြပတ် ဆည်းပူး 

ေနကြခင်းြဖစ်သည်။ ပညာတတ်သူြဖစ်ေသာ်လည်း ဆင်ြခင်တံုတရားှင့် အတ ၊ 

မာန၊ အစွန်းတရားများကီးမားသည် ့ပညာရှိမိုက်မဲသူများလည်းရှိသည်။ 

ေလာကတွင် အသeိာဏ်ပညာ၊ လမိ ာေရးြခားရိှေအာင် ပညာသင်ကားေပးက 

သမူျားရိှပီး အသeိာဏ်ပညာ ဆင်ြခင်တုတံရားနည်းပါးပီး မိက်ုမသဲမူျားြဖစ်ေအာင် 

သင်ကားေပးသူများလည်းရိှသည်။ ပညာမလုိလားေသာသူ မည်သည့်အခါမ  မရိှခဲ့ 

ေသာ်လည်း မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ပညာသင်ကားေရးကုိ ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး 

သမူျား ေပ ေပါက်လာသည်ကိ ုေတွရသည်။ မည်သည့အ်ဖဲွအစည်း၊ မည်သည့်ိင်ုင ံ

တွင်မှ ြပလုပ်ြခင်းမရှိေသာ ပညာေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသည့်အလုပ်များ 

ြပလပ်ုလာကသည်ကိ ုေတွရသည်။ ဆင်ြခင်တုတံရားနည်းပါးပီး အေတွးအေခ  

အယူအဆမှားယွင်းသည့် လမ်းမှားေရာက်သူများသည ်ပညာသင်ကားေရးကို 

ဖျက်ဆီးသည့ ်မိုက်မဲေသာလုပ်ရပ်များ လုပ်ကိုင်လာကသည်။

၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်းတုိ၏လက်ေအာက်ခံ 

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများြဖစ်သည်။ အကမ်းဖက်သမားများသည ်

အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပား၍ ပညာမဲ ့

လတူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်၎င်းတိုကိ ုအေကာက်တရားြဖင့ ်ေထာက်ခ ံ

အားေပးလာေစရန် ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မဘိများအား ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း၊ 

ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရးဆိင်ုရာအေဆာက်အအုမံျားအား    မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ အေထာက်အကြူပပစ ည်းများှင့ ်ေကျာင်းသုံးပုိှံပ် 

စာအုပ်များ၊ ေကျာင်းသုံးပစ ည်းများအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ အဓမ လုယူြခင်း 

စသည့် နည်းလမ်းမျိးစု ံေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးေနကသည်။

အကမ်းဖက်သမားများသည ်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏  လုပ်ေဆာင်မ များကို 

ေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးေနကရာ၌ ပညာသင်ကားေရးကိ ုပစ်မှတ်ထားတိက်ုခိက်ုလာ 

သည်မှာ လဲွမှားသည့ ်မိက်ုမေဲသာလပ်ုေဆာင်မ ြဖစ်သည်။ ပညာသင်ကားေပးြခင်း 

သည် အစုိးရအတွက်လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းမဟုတ်ဘဲ ုိင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူများ၏ 

အနာဂတ်အတွက် ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ေပးေနြခင်းြဖစ်သည်။ ပညာသင်ကားြခင်း 

သည် ေကျာင်းသားမိဘများှင့် တိုက်ိုက်သက်ဆိုင်ေပသည်။ ပညာမသင်ကား 

ိင်ုပါက ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားသာမက ိင်ုငေံတာ် 

အတွက်ပါ ထိခိုက်နစ်နာမ များ ြဖစ်ေပ ေစသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် မျိးဆက်သစ ်လူငယ်လူရယ ်

အားလံုးအား ပညာတတ်ေြမာက်ေစပီး အနာဂတ်ကုိဦးေဆာင်ုိင်မည့် ေခါင်းေဆာင် 

ေကာင်းများ၊ ဦးစီးဦးေဆာင်ေကာင်းများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် မည်သူမ မကျန် ပညာ 

တတ်ေြမာက်ေစေရး အားေပးြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံေတာ် 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒတွင် “ိင်ုငသံားတိင်ုးသည် ိင်ုငေံတာ်က ချမှတ်ထားေသာ 

ပညာေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများှင့်အည ီပညာသင်ကားပိုင်ခွင့်ရှိသည”်၊ “ဥပေဒြဖင့ ်

ြပ  ာန်းထားသည့ ်မသင်မေနရ အေြခခပံညာကိ ုသင်ကားရမည်”ဟ ုြပ  ာန်းထား 

သည်။ ုိင်ငံေတာ်က ကေလးငယ်များအားလံုးကုိ အခမ့ဲပညာေရးစနစ်ြဖင့် ပညာ 

သင်ယူခွင့်ရေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ လုိအပ်ေသာ ပညာေရးဆုိင်ရာ 

အေထာက်အပံ့များကိုလည်း ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ရာ   ပညာသင်ကားေပးြခင်းသည ်ိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်အတွက်၊ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏  ဘဝအနာဂတ်အတွက်၊   လူငယ်လူရယ်များ၏ 

အနာဂတ်ဘဝ  ြမင့်မားတိုးတက်ေရးအတွက ်   ေဆာင်ရက်ေပးေနြခင်းြဖစ်ပီး 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သူတုိ၏ အနာဂတ်ြဖစ်သည့ ်ပညာေရး၊ ပညာသင်ကားေရးကိ ု

ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးေနကေသာ        အသိမ့ဲအကမ်းဖက်အဖျက်သမားများအား 

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းလက်တဲွ၍ လံုးဝပေပျာက်သွားသည်အထိ အြမစ်ပါမကျန် တုိက်ဖျက် 

ှိမ်နင်းကရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။         ။

ြပည်သူများ၏အနာဂတ် 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြမင့်တင်

အမာ    ဇွန်   ၈

ဖျာပုံခိုင ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 

ကီးကပ်မ ၊ အမာမိငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

၏   ဦးေဆာင်မ ြဖင့်  “ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝုိင်းဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ေပး” စာသားပါ     ေြမစိုက်ဆိုင်းဘုတ ်

စိုက်ထူြခင်းှင့်   ငါးလုပ်ငန်းပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ       ြဖန်ေဝြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် 

အမာမိရိှ   မိကန်ုးေကျးရာ ေစျးလမ်းဆု ံ

၌ ကျင်းပသည်။

ငါးသယံဇာတ ြပန်းတီးမ မြဖစ်ေပ  

ေစရန် ြပည်သူများလိုက်နာရမည့် ေရချိ၊ 

ေရငန်   ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒများ၊   ြပစ်မ  

ြပစ်ဒဏ်များှင့် တားြမစ်ထားေသာ ငါးဖမ်း 

ကရိယိာများြဖင့်  ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများ မြပ 

လပ်ုကရန် စသည့် အချက်များပါဝင်ေသာ

ေရ ဘို   ဇွန်   ၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန ရှင်ယွန်းစခံန်းမတွင် ရာသာေကျးရာ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ  

စီမံကိန်း   စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးက  မှ  မုိးစပါးမျိးသန်  

မျိးေစ့ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ ် နည်းပညာေပးသင်တန်းကိ ု ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်သည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင ်  ေရ ဘိုခိုင်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးတင်ေမာင်ေဆကွ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး    

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   ေဒ ေမက ယ်ဝင်းက   မျိးစပါး 

မျိးသန်မျိးေစ့         ထုတ်လုပ်နည်းပညာများအေကာင်းှင့် 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ ဇာဇာမင်းက စပါးသီးှံ 

အမာမိ၌ ငါးသယဇံာတထန်ိးသမ်ိးေရး ဆိင်ုးဘတ်ုစိက်ုထ၍ူ ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန်ေဝ

ေြမစိက်ုပိစုတာအား အမာမိငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးသန်းဦးှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊ အင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မိကုန်း 

ေကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှးှင့်အဖဲွဝင် 

များ၊ ငါး၊ ပစွုန်၊ ကဏန်းလပ်ုငန်းရှင်များှင့် 

ေရလုပ်သားများ      ပါဝင်စုိက်ထူခ့ဲကပီး 

ငါးလပ်ုငန်းပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင် 

များအား ခရီးသွားြပည်သူများသုိ   အခမ့ဲ 

ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

၂၀၇

ေရ ဘိုမိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးသန်မျိးေစ့ 

ထုတ်လုပ်နည်းပညာေပးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

ဘက်စုသံီးံှ ပိုးမ ားေရာဂါကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး နည်းပညာများ 

အေကာင်းကိ ုသင်တန်းပိုချသည်။

သင်တန်းသုိ ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စီမံကိန်း ရာသာေကျးရာ 

မှ ေတာင်သူ ၂၅ ဦးှင့် ေရ ဘိုမိနယ်   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

စိုက်ပျိးေရးပညာရှင ်၁၂ ဦးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ေအးြမသက်ထား



ြပည်သူများ ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ဝယ်ယူစားသုံးိုင်ေရးအတွက ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ

ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်၍ အသား၊ ငါးှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိ ုအြပည့်အဝထုတ်လုပ်

ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် ညီလာခံကျင်းပခ့ဲသည့် 

ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီးသုိေရာက်ရိှရာ ေဆာက်လပ်ု 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေရ ေလးက 

အမျိးသားညလီာခကံျင်းပခဲသ့ည့ ်အေဆာက်အဦ၏ 

သမိင်ုးေကာင်း၊ အေဆာက်အဦများ ပျက်စီးယိယွုင်း 

ေနမ များှင့ ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးရန်အတွက် ေဆာင်ရက် 

ေနမ ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

သမိုင်းဝင်အေဆာက်အဦများြဖစ်

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

အမျိးသားညလီာခကံျင်းပခဲသ့ည့ ်အေဆာက်အဦများ 

သည် ုိင်ငံေတာ်အတွက် အေရးကီးသည့် ဖဲွစည်းပံု 

အေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈ ခှုစ်) ေရးဆဲွေဖာ်ေဆာင်ခဲသ့ည့ ်

သမိုင်းဝင်အေဆာက်အဦများြဖစ်ေကာင်း၊  ယခင် 

ေခတ်အဆက်ဆက်က သမိင်ုးဝင် အေဆာက်အဦများ 

ကို တတ်ိုင်သမ  ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ေကာင်း၊ ယခု 

ထိန်းသိမ်းမ များ အားနည်းခဲ့သည့်အတွက ်ပျက်စီး 

ယိုယွင်းမ များ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ 

အေဆာက်အဦများ ေရရှည်တည်တ့ံေစေရးအတွက် 

အေလးထား ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

ရှိပီးသား အေဆာက်အဦများကို ြပန်လည်ြပြပင်

ထားရှိရန်လိုေကာင်း၊    အဝင်အထွက်လမ်းများ 

စနစ်တကျရိှေစေရးအတွက်လည်း       ေဆာင်ရက်ရန် 

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ 

သည် ြပည်ေထာင်စခုန်းမကီးှင့ ်အေနာ်ရထာရပ်ိသာ 

တုိအတွင်း လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရိှ 

သူများ၏  တင်ြပချက်များအေပ  လိုအပ်သည်များ 

လမ်း န်မှာကားခဲ့သည်။

ခုနစ်ကိမ် ကျင်းပခဲ့

အဆိုပါ   အမျိးသားညီလာခံကျင်းပခဲ့သည့ ်

ြပည်ေထာင်စုခန်းမအေဆာက်အဦတွင ်  ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) အတည်ြပြပ  ာန်းိုင် 

ေရးအတွက် ၂၀၀၄ ခုှစ်မှ ၂၀၀၇ အထိ အစုအဖွဲ 

ရှစ်ဖဲွမှ ကိယ်ုစားလှယ် ၇၀၂ ဦးြဖင့ ်အမျိးသားညလီာခ ံ

ခနုစ်ကမ်ိ ကျင်းပခဲေ့ကာင်း၊ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 

(၂၀၀၈ ခုှစ်) အတည်ြပြပ  ာန်းပီးချန်ိတွင် အဆုိပါ 

ညလီာခခံန်းမကီးကိ ုအသုံးြပြခင်းမရိှေတာေ့ကာင်း၊ 

အမျိးသားညလီာခကံျင်းပြပလပ်ုရာ ေြမေနရာသည် 

ဧရိယာအားြဖင့ ်၅၈၅ ဒသမ ၈၁ ဧကကျယ်ဝန်းပီး 

ဧက ၂၀၀ ကို စိုက်ပျိးေရးဇုန်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ဧက ၁၀၀ ခန်ကိ ုေမွးြမေရးဇန်ုအြဖစ်လည်းေကာင်း 

အသုံးြပထားေကာင်း၊    ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ များ 

အားနည်းခဲ့သြဖင့ ်ယခုကဲ့သို ပျက်စီးမ များ ြဖစ်ေပ  

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိှိရပီး ယခအုခါ ြပန်လည်ြပြပင်  

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင်များသည ်

ေညာင်ှစ်ပင ်  စိုက်ပျိးေမွးြမေရး    အထူးဇုန်သို 

ေရာက်ရှိရာ အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးတိုက စိုက်ပျိးေမွးြမ  

ေရးဇုန်အတွင်း စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

များကို   အပိုင်းလိုက ်   ခွဲြခားေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ 

လမ်းများ ဇုန်အလိုက်ေဖာက်လုပ်ေနမ ၊ ဇုန်အလိုက် 

စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်၍ 

အသီးအံှများ၊ အသား၊ ွားုိှင့် ဥများထုတ်လုပ်၍ 

ေရာင်းချေပးိင်ုမ ၊ ေဒသခြံပည်သမူျားအလပ်ုအကိင်ု 

ရရှိေရး ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်မ    အေြခအေနများှင့် 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဇုန်ကိ ု    ဆက်လက်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့ ်   အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေအာင်ြမင်ေအာင်စိုက်ပျိးရန်လို

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ရန်ကန်ုမိ မိင်ု ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် စမ်ိးလန်းသာယာေရး၊ 

ရန်ကုန်မိေတာ်ေန   ြပည်သူများ    စားေသာက်မ  

အဆင်ေြပေစေရးအတွက် ယခင်တပ်မေတာ်အစုိးရ  

အဆက်ဆက် တာဝန်ယေူဆာင်ရက်စ်ကတည်းက 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ုဇုန်များအလိုက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေညာင်ှစ်ပင် စိက်ုပျိးေမွးြမေရးအထူးဇန်ု 

အေနြဖင့ ်သီးံှပင်များကိစုိက်ုပျိးလျက်ရိှပီး စားေရး 

အတွက် အေထာက်အကြူပသည့ ်ှစ်ရှည်ပင်များြဖစ် 

သည့် သရက်၊ ပိ ဲ၊ မာလကာ၊ ေရှာက ်စသည့် အပင် 

များစိုက်ပျိးရန်လိုသကဲ့သို ဟင်းသီးဟင်းရက်သီးှ ံ

ပင်များကိုလည်း ေအာင်ြမင်ေအာင ်စိုက်ပျိးရန်လို 

ေကာင်း၊ စုိက်ဧကများအားလံုး ြပည့်ဝစွာစုိက်ပျိး၍ 

ေြမကိ ုအကျိးရိှစွာ အသုံးချရန်လိေုကာင်း၊ စိက်ုနည်း 

စနစ်များ    မှန်ကန်ရန်ှင့်       ေရများကိုလည်း 

အကျိးရိှရိှ အသုံးချရန်လိေုကာင်း၊   အထွက် န်းများ 

စာမျက်ှာ  ၅ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား  ေညာင်ှစ်ပင ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန ်အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်းက စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဇုန်အတွင်း စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ အပိုင်းလိုက်ခွဲြခားေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ေညာင်ှစ်ပင ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်အတွင်း 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်စိမ်းလန်းသမဝါယမအဖွဲတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်ဓာတုကင်းလွတ်ဟင်းသီးဟင်းရက ်စိုက်ခင်းကိ ုကည့် စ်။



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ် (ကည်း) ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)မှ နည်းြပအရာရှိကီးများ၊ အမျိးသမီး 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းသူများ၊ အမျိးသမီးေြခလျင်တပ်စုမှးသင်တန်းမ ှသင်တန်းသူများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

စစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များပီသစွာြဖင့ ်ရဲရင့်ြပတ်သားသည့်စိတ်ဓာတ်၊ 

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းပီသသည့ ်စိတ်ဓာတ်တိုြဖင့ ်တာဝန်ကိုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ကရန်လိ ု

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၈

တပ်မေတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသမူျား 

အားလုံးသည် မမိဆိ အေလျာက် တိင်ုးချစ်၊ ြပည်ချစ် 

စိတြ်ဖင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏    တိုက်တွန်းချက်မ  

မပါရိှဘ ဲမမိတိို၏ဆ အေလျာက် တပ်မေတာ်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်လာကသူများြဖစ်သြဖင့ ်     မိမိကိုယ်ကိ ု

ဂုဏ်ယူပီးတန်ဖုိးထားကရန်လုိေကာင်း၊  စစ်ဘက် 

ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်သြဖင့်  ရဲရင့်ြပတ်သားသည့ ်

စိတ်ရှိရန်ှင့်   ေခါင်းေဆာင်မ အဂ   ါရပ်များှင့်အည ီ 

ေနထိုင်ကျင့် ကံရန်ှင့် ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရန ်လိုအပ်  

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်မမိကိိယ်ုကိမုမိ ိတိုးတက်ေအာင် 

အမဲေလ့လာ    ေလ့ကျင့်ေနကရမည်ြဖစေ်ကာင်း 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   တပ်မေတာ် (ကည်း) 

ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)မှ  နည်းြပအရာရှိ 

ကီးများ၊  အမျိးသမီးဗုိလ်ေလာင်း သင်တန်းသူများ၊  

အမျိးသမီးေြခလျင်တပ်စမှုးသင်တန်းမှ သင်တန်းသ ူ

များ၊ နယ်ေြမခေံလတပ်စခန်းဌာနချပ်မှ  အရာရိှကီး 

များအား သက်ဆိင်ုရာခန်းမများ၌ သီးြခားစ ီေတွဆု ံ

အမှာစကား ေြပာကားစ် ထည့သွ်င်းေြပာကားသည်။ 

အဆုိပါေတွဆံုပဲွများသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ှင့်အတူ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ေရ) ဗိုလ်ချပ်ကီး  

မိုးေအာင်၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) ဗိလ်ုချပ်ကီး  

ထွန်းေအာင်ှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး  

ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊         တပ်မေတာ်(ကည်း) 

ဗိုလ်သင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)   ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ 

နည်းြပအရာရှိများ၊ သင်တန်းသူအမျိးသမီးအရာရှ ိ

များှင့် ဗိုလ်ေလာင်းများ၊  နယ်ေြမခံေလတပ်စခန်း 

ဌာနချပ်မှ အရာရှိကီးများ တက်ေရာက်ကသည်။

အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများ ေမွးထုတ်ေပးပီး

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) လက်ုံးတပ်ဖွဲ

အသီးသီးတွင ်တာဝန်ေပးအပ်လျက်ရှိ

ဦးစွာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက              

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် တပ်မေတာ်၌အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်း 

များ      ခန်အပ်တာဝန်ေပးအပ်ထမ်းေဆာင်လျက ်

ရှိသည်မှာ ၁၉၅၈ ခုှစ်ကတည်းကပင ်ရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

သိုေသာ်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ကားကာလ 

အချန်ိများတွင် ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွများမှအပ အြခား  

အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများကိ ု တာဝန်ေပးအပ်ိုင်မ  

မရိှခဲေ့ကာင်း၊ မမိတိပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ချန်ိ၌ တပ်မေတာ်တွင် အမျိးသမီး 

အရာရိှများ ခန်အပ်တာဝန်ေပးအပ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး လက်ရိှအချန်ိ၌ တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

ှင့်  လက်ံုးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွအသီးသီး၌  အမျိးသမီး 

အရာရှိများ    တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုြပင်  အြခားအဆင့အ်မျိးသမီးစစ်မ ထမ်း 

လုပ်ငန်းပါသည့် SME များတွင်   အများစုလုပ်ကိုင ် 

ကသည်ကိေုတွရေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ှင့်ပတ်သက်၍    အမျိးသမီးများ၏ 

အခန်းက  ကိ ု    ေလးေလးနက်နက်ြဖင့်   စ်းစား 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံ၏ဧရိယာသည ်စတုရန်းမိုင်ေပါင်း  

၂၆၀၀၀၀ ေကျာ်၊ လဦူးေရ ၅၅ သန်းေကျာ်ရိှေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိးေြမများ  များစွာရှိပီး  မ တသည့်ရာသီဥတု 

ရိှေကာင်း၊ ေဒသအလိက်ု ထိက်ုသင့သ်ည့ ်စိက်ုပျိးေရး 

ှင့်     ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ု   ေဆာင်ရက်၍ 

တန်ဖိုးထားကရန်လိုေကာင်း၊    တပ်မေတာ်တွင် 

သင်တန်းစတင်    တက်ေရာက်သည့်အချနိ်မှစ၍ 

တပ်မေတာ်သားဘဝကိခုယံရူမည်ြဖစ်ပီး တိင်ုးြပည် 

ေကာင်းကျိးအတွက် ေဆာင်ရက်မည်ဟူသည့် ရိှရင်းစဲွ  

အခစံတ်ိများြဖင့ ်  မမိေိရးချယ်သည့ ်   လမ်းေကာင်း 

ေပ တွင်      စိတ်ကိုပိုင်ိုင်စွာ    ဆုံးြဖတ်ချက်ချ၍ 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေခါင်းေဆာင်မ ပညာရပ်များကိ ုအသုံးချ၍

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်းတစ်ဦးြဖစ်ေအာင်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ယခု   သင်တန်းတက်ေရာက်ကသူများသည ်

အသက်    ၁၈   ှစ်အထက်    ရှိပီးသူများြဖစ်သြဖင့ ်

မိမိကိုယ်တိုင ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချိုင်သည့ ်အရယ်များ 

ြဖစ်ကေကာင်း၊ သင်တန်းပီးဆံုးပီး တန်းြပည့စ်စ်မ  

ထမ်းချန်ိတွင် စစ်သားစတ်ိြဖင့ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်  

လိေုကာင်း၊ အရာရိှများအေနြဖင့် စစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင် 

များြဖစ်သြဖင့ ်    ရဲရင့်ြပတ်သားသည့်စိတ်ရှိရန်လိ ု

ေကာင်း၊     ေခါင်းေဆာင်မ အဂ   ါရပ်များှင့်အညီ 

လက်ေအာက်ငယ်သားများကို ညီွတ်မ တစွာြဖင့်  

အုပ်ချပ်ရန်လိုေကာင်း၊   အမျိးသမီးအရာရှိများကိ ု

ေရးချယ်ေဆာင်ရက်ရာတွင်    အဆင့ဆ်င့အ်ကြဲဖတ် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီး ေခါင်းေဆာင်မ  အရည်အချင်း 

အေပ     အေြခခံ၍ေရးချယ်ြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေခါင်းေဆာင်မ  ပညာရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေလလ့ာ၊ 

ေလ့ကျင့်၊ လိုက်နာေဆာင်ရက်ေနရန်လိုေကာင်း။ 

မိမိတိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းရပ ်

များအေပ  အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊ 

စည်းကမ်းရှိရန်ှင့ ်  အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ရန် 

လညး် အမဲမြပတ်ဂုတစုိက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်  

ေနရန်လိုေကာင်း၊ တက သိုလ်ပီးေြမာက်ပီးသူများ  

ြဖစ်သြဖင့်    ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ   အေတွအကံများ 

ရှိပီး    အရည်အချင်း   ရှိပီးသူများြဖစ်၍   မိမိတို 

တတ်က မ်းပီးသား      ဘာသာရပ်ကိုအသုံးချပီး 

ရည်မှန်းချက်အတိုင်း  မိမိတိုဘဝ  တိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်လိေုကာင်း၊ တပ်မေတာ်၌  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ပခုံးေြပာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရြခင်းြဖစ်၍ ေနာင်အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် အမျိးသမီး 

စစ်မ ထမ်းများကိလုည်း ေကာင်းမွန်သည့ ်တပ်မေတာ်  

၏ အစ်အလာများကို    လက်ဆင့်ကမ်း ိုင်ေရး  

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။ 

စာမျက်ှာ ၅ သို 

များကိုလည်း     ေမွးထုတ်တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပီး 

တပ်မေတာ်တွင်     အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများကို  

ဆက်လက်ေမွးထုတ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

အမျိးသမီးများ၏ အခန်းက  ှင့် 

အမျိးသမီး လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ကိ ု   

ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရမည်

မကာေသးမီကေကာက်ခံခဲ့သည့် သန်းေခါင် 

စာရင်းတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူဦးေရ ၅၃ ရာခိုင် န်း 

သည် အမျိးသမီးများြဖစ်ကပီး  အများစမှုာမီှခိသုမူျား 

ြဖစ်ပီး လုပ်အားများ အြပည့်အဝအသံုးမချုိင်သည် 

ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ ပညာေရး၊ ုံး/ဌာန၊ အထည်ချပ် 

ရေကာင်း၊  သဘာဝမှေပးထားသည့်   အရင်းအြမစ် 

များကို  အသုံးချေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက    မိမိတို 

ိုင်ငံတိုးတက်လာမည်ြဖစ်ပီး  ၎င်းတိုကိ ု အသုံးချ 

ိုင်ရန်အတွက်    လူသားအရင်းအြမစ်များလည်း 

လိုအပ်သြဖင့ ်   အမျိးသမီးများသည်လည်း    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်လိုေကာင်း၊    တပ်မေတာ်တွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်        အမျိးသမီး 

စစ်မ ထမ်းများသည် အမျိးသားများပင်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန ်ခက်ခဲသည့် တပ်မေတာ်၌  မိမိဆ  

အေလျာက် တိုင်းချစ်၊  ြပည်ချစ်စိတ်ြဖင့ ်   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသြဖင့ ် မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူပီး  

  မိမိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ချနိ်၌ တပ်မေတာ်တွင် 

အမျိးသမီးအရာရှိများ  ခန်အပ်တာဝန်ေပးအပ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  လက်ရှိ 

အချနိ်၌  တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)ှင့်  လက်ုံးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲအသီးသီး၌ 

အမျိးသမီးအရာရှိများ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိ

  လူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အမျိးသမီးများ၏  အခန်းက  ကို 

ေလးေလးနက်နက်ြဖင့် စ်းစားေဆာင်ရက်ကရမည်

  အမျိးသမီးအရာရိှများကိ ုေရးချယ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် အဆင့်ဆင့အ်ကဲြဖတ်စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ပီး ေခါင်းေဆာင်မ  အရည်အချင်းအေပ အေြခခံ၍ ေရးချယ်

  ေခါင်းေဆာင်မ ပညာရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေလလ့ာ၊ ေလက့ျင့၊် လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ေနရန်လို



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

ယူနီေဖာင်းဝတ်ထားသူသည ် မိမိယူနီေဖာင်း 

ဝတ်ထားသည့်အဖွဲအစည်း၏တာဝန်ကိ ု   ေကျပွန် 

စွာထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်လိုေကာင်း၊  ယူနီေဖာင်းကို 

စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ြခင်းသည် စည်းကမ်းစနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု  ထန်ိးသမ်ိးြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ချန်ိ၌ ရာထူးအရ၊ အသက်အရယ် 

အရ၊ သင်တန်းအဆင့သ်တ်မှတ်ချက်များအရ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ြခင်းများ  ကွာြခားလာမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

မမိတိိုရည်မှန်းချက်များ ြပည့ေ်ြမာက်ေအာင် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း။

စိတ်ဓာတ် က့ံခုိင်မ များကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး မိမိကိုယ်မိမ ိ

အမဲတိုးတက်မ ရှိေအာင် တည်ေဆာက်ကရမည်

စစ်ပညာသင်ကားြခင်းသည် မမိတိိုအသက်ကိ ု

ကာကွယ်ရန်အတွက်  ဦးစားေပးသင်ကားေပးြခင်း 

ြဖစ်သြဖင့ ်   အေလးထားလိုက်နာသင်ယူကရန်လိ ု

ေကာင်း၊  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ၌   အမျိးသမီး 

စစ်မ ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကံ့ခိုင်မ များကို ေတွရှိ 

ရပီး  ၎င်းစိတ်ဓာတ်ကံ့ခိုင်မ များကို  ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊   တပ်မေတာ် 

(ကည်း)၌သာမက တပ်မေတာ်(ေရ)ှင့ ်တပ်မေတာ် 

(ေလ)တိုတွင်လည်း    အမျိးသမီးစစ်မ ထမ်းများ

အေနြဖင့် ေပးအပ်လာသည့်တာဝန်များကုိ ေကျပွန် 

စွာ   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သည်ကို   ေတွရှိရ 

ေကာင်း။   

သင်တန်းတွင်       သင်ကားေပးလိုက်သည့ ်

စစ်ပညာများကိ ုက မ်းကျင်ေအာင်  ေလလ့ာကေစလိ ု

ေကာင်း၊  အဆင့်ဆင့်ေသာ တန်းြမင့်သင်တန်းများ 

တွင်လည်း အဆင့ ်ှင့ေ်လျာ်ညစွီာတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူများြဖစ်ေအာင ်    သင်ယူကရန်လိုေကာင်း၊ 

မိမိတို   တာဝန်ကျရာေနရာအသီးသီး၌    တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရာတွင်လည်း စနစ်တကျြဖင့ ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ကရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိိုဘဝ တိုးတက် 

ေရးအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့်စာေပများ 

ကို   ဖတ် ေလ့လာမှတ်သားပီး   မိမိကိုယ်မိမိ 

အမဲတိုးတက်ေနေအာင်    တည်ေဆာက်ကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

ကျရာတာဝန်များကုိ ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ရန်လုိ 

ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်    ိင်ုငေံရးအရ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့်  လုံ ခံေရးအရ  တည်ငိမ်

ေအးချမ်းမ များရိှရန်လိေုကာင်း၊   မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့် 

ြပည်သူများလိုလားသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို

ေလ ာက်လှမ်းလျက်ရိှပီး ေခတ်အဆက်ဆက် ိင်ုင၏ံ 

လိုအပ်ချက်များအရ   တပ်မေတာ်မှ    ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်များကို ဝင်ေရာက်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရသည်များ 

ရှိေကာင်း၊ ယခုအခါ မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း ၂၀၂၀ 

ြပည့ှ်စ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ 

တွင်  မဲမသမာမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်တာဝန် 

ရိှသမူျားက  ဥပေဒအရတာဝန်ယရှူင်းလင်းြခင်း မြပ 

သည့်အတွက်    ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်များကိ ု   ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ယခုအခါ  ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးရရှ ိ

ရန်အတွက် မိမိတိုအေနြဖင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွး 

ပွဲများြပလုပ်၍   ေဆွးေွးလျက်ရှိပီး  ကျန်ရှိသည့် 

အဖွဲများှင့်လည်း  ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

တစ်ိုင်ငံလံုး       ငိမ်းချမ်းမ ရိှရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲမကျင်းပိုင်ပါက   ၎င်းနယ်ေြမများရှ ိ

ြပည်သူများ၏အခွင့်အေရးများ ဆုံး ံးမ ရှိလာိုင် 

ေကာင်း၊ ထုိေကာင့်  အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွ(General 

Election)   ဆိသုည့စ်ကားှင့အ်ည ီေရးေကာက်ပဲွကိ ု  

တစ်ိုင်ငံလုံးကျင်းပိုင်ရန်လိုေကာင်း၊   သိုမှသာ 

ြပည်သမူျားလိလုားသည့ ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု   

မှန်မှန်ကန်ကန် ေဖာ်ေဆာင်ုိင်မည်ြဖစ်ပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့ ်ဖက်ဒရယ်ကိအုေြခခသံည့ ် ြပည်ေထာင်စစုနစ်ကိ ု 

သွားိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ထုိသုိေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

အတွက် တပ်မေတာ်သားများအေနြဖင့ ် မမိတိို ကျရာ 

တာဝန်များကို  စစ်သားစိတ်ေမွး၍   ေကျပွန်စွာ 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ေတွဆုပဲွံများအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက         တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်သည် တက်ေရာက်လာကသည့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ၏ တင်ြပချက်များကိ ုညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။                            သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ ေမွးြမ 

ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း   စနစ် 

တကျြဖင့ေ်မွးြမရန်လိေုကာင်း၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေစေရးအတွက ်တိရစ ာန် 

များကိ ုသတ်မှတ်ထားသည့အ်စာများကိ ုစနစ်တကျ 

ေက းေမွးရန်ှင့် တိရစ ာန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမှ 

ထွက်ရိှလာသည့်  စွန်ပစ်ပစ ည်းများကုိ စုိက်ပျိးေရး 

လပ်ုငန်းများအတွက် လိအုပ်သည့ ်ဇဝီေြမဩဇာအြဖစ် 

အသုံးြပိင်ုရန်လိေုကာင်း၊ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများ 

ှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများသည ်အြပန်အလှန် မှီခို 

လျက်ရှိေကာင်း၊ ေခတ်မီသည့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

စနစ်ကို   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်လိုေကာင်း၊  စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးပညာရပ်များ တတ်က မ်းေစေရးအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းများ၊ တက သိုလ်၊ ေကာလိပ် 

များမှ   စနစ်တကျ    သင်ကားေပးရန်လိုေကာင်း၊ 

ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများအေနြဖင့ ်     စိုက်ပျိးေမွးြမ 

ေရးေဆာင်ရက်ရန်အတွက်  ခွင့်ြပေပးထားသည့ ်

ေြမများကိ ုြပည့်ဝစွာစိုက်ပျိးေမွးြမရန်ှင့ ်စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးှင့ ်မသက်ဆိင်ုသည့ ်ေြမအသုံးချမ များမရိှ 

ေစေရး တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ ကပ်မတ ်

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊     ရန်ကုန်မိေတာ်ရှိ 

ြပည်သူများ  စားေသာက်ရန်အတွက်  အသားှင့် 

ငါးများ ေနစ်လိအုပ်ချက်ရိှေကာင်း၊  ငါးေမွးြမေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေချာငး်များ၊   ေြမာင်းများ၊ ပင်လယ် 

များမှရရိှသည့ ်ငါးသယဇံာတများကိ ုဖမ်းယစူားသုံးမ  

များြပားလာြခင်းေကာင့်     သဘာဝမှရရှိသည့ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်စိမ်းလန်းသမဝါယမအဖွဲတို 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်CJ Feed Myanmar ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။

  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ  ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေစေရးအတွက်   တိရစ  ာန်များကို 

သတ်မှတ်ထားသည့အ်စာများကိ ု စနစ်တကျေက းေမွးရန်ှင့ ် တရိစ  ာန်ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းများမှ ထွက်ရိှလာသည့စွ်နပ်စ်ပစ ည်းများကိ ုစိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများအတွက် 

လိုအပ်သည့်ဇီဝေြမဩဇာအြဖစ် အသံုးြပိုင်ရန်လို

  ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကို   စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်   ြဖစ်ထွန်းေအာင် 

ေမွးြမြခင်းြဖင့် ရန်ကုန်မိေတာ်အတွက်လိုအပ်သည့်ငါးများ ြပည့်ဝစွာရရှိေရး 

ေဆာင်ရက်ရမည်

  ြပည်သူများေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့်  ဝယ်ယူစားသုံးိုင်ေရးအတွက်  စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်၍ အသား၊ ငါးှင့ ်ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်များကို အြပည့်အဝ ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်လို

ကန်ကန်ြဖစ်ထွန်းေအာင် ေမွးြမြခင်းြဖင့် ရန်ကုန် 

မိေတာ်အတွက်လိုအပ်သည့်ငါးများ ြပည့်ဝစွာရရှ ိ

ေရး ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ငါးသည် လမူျား 

စားသုံးသည့်အသားများထဲတွင် ေဈး န်းအသက် 

သာဆုံးြဖစ်သည့အ်တွက် ေရရှည်တွင် ငါးသယဇံာတ 

ပစ ည်းများ ြပည့်ဝစွာထုတ်လုပ်ိုင်ေရး တာဝန်ရှိသ ူ

များအေနြဖင့်      ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန်လို 

ေကာင်း၊     ြပည်သူများေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူစားသုံးိုင်ေရးအတွက ်  စိုက်ပျိးေမွးြမေရး

လုပ်ငန်းများကိ ု  ေအာင်ြမင်ေအာင ် ေဆာင်ရက်၍ 

အသား၊ ငါးှင့ ်ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိ ုအြပည့အ်ဝ 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန်လိေုကာင်း၊  အလားတ ူြပည်သမူျား 

ွားိုကိ ုြပည့်ဝစွာေသာက်သံုးုိင်ေရးှင့် ြပည်တွင်း 

ိုလိုအပ်ချက်ကို    ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရးအတွက ်

ုိစားွားေမွးြမြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ စနစ်တကျြဖင့ ်

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင်    ေဆာင်ရက်ကရန်

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည်  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ကသုေရးဦးစီးဌာန၊  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတုိမှ  တိင်ုး 

ဦးစီးမှးများ၏ စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍   တင်ြပချက်များ 

အေပ  သိရှိလိုသည်များေမးြမန်း၍ တစ်ိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာြဖင့ ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးက   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ အြပန်အလှန် ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ယင်းေနာက်  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ 

ဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်    အဖဲွဝင် များသည် 

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးဇုန်အတွင်း     လှည့်လည်၍ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ် စိမ်းလန်းသမဝါယမအဖွဲ 

တို  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့် ဓာတုကင်းလွတ ်

ဟင်းသီးဟင်းရက်စုိက်ခင်းှင့်  CJ Feed Myanmar 

ကက်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းတို၏  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေနမ  အေြခအေနများကိ ုလိက်ုလံကည့် စစ်ေဆးရာ 

လပ်ုငန်းအလိက်ုတာဝန်ရိှသမူျားက  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ခဲ့ေကာင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က သရိှိလိသုည်များကိ ု

ြပန်လည်ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ငါးသယဇံာတများ နည်းပါးလာေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ု   စနစ်တကျ မှန်မှန် 



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၈ 

ဓုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ     ေကာ်ဖီှင့် 

လက်ဖက်သီးံှ စိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ု ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ေတာင်သူအစုအဖွဲများ၏  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  လိုအပ် 

ချက်များကိ ုအားေပးကူည ီ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး  

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကို ယမန်ေန  မွန်းလဲွပုိင်းက  ရှမ်း 

ြပည်နယ်၊ ပင်းတယမိနယ် ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်  

ေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌  

ကျင်းပသည်။

 အစည်းအေဝးသို စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန          ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ သမဝါယမှင့ ်  ေကျးလက်ဖံွဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန       ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးလှမိုး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့်  

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင ်  ဝန်ကီးများ၊   အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ဦးခန်ေဇာ်ှင့ ်ဦးစီးဌာနများမှ   န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ ြပည်နယ်အဆင့်  ဌာနဆိုင်ရာများ၊  

ဓကုိယ်ုပိင်ုအုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသမှ ေကာ်ဖီှင့်လက်ဖက် 

သီးှံ အစုအဖွဲများ  တက်ေရာက်ကသည်။

အရည်အေသွးြမင့ ်အဓိကပိုကုန်

အစည်းအေဝးတွင ်        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ြမန်မာေ့ကာ်ဖကီိ ုရည်မှန်းထားသည့ ်

အတိုင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ အရည်အေသွးြမင့ ် အဓိက 

ပိုကုန်ြဖစ်လာေအာင ်  ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ဧရိယာ 

တုိးချဲစုိက်ပျိးရန်ှင့် အရည်အေသွး ပုိမုိေကာင်းမွန် 

လာေရး ကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကာ်ဖဗီဟိ ု

အဖွဲေအာက်တွင ်   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်  

အလိက်ု လပ်ုငန်းအဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်

လက်ရှိစိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်ေနသည့ ်       ေဒသများရှ ိ

အေသးစား၊    အလတ်စားများ   အစုအဖွဲများကိ ု

ဦးစားေပးကာ  တိုးချဲိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေစျးကွက်တစ်ပါတည်းရရိှေရးအတွက် 

ြပြပင်ထုတ်လုပ်သူများှင့ ် ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းဝယ်မ အပိုင်းတွင ် 

အရည်အေသွးထန်ိးသမ်ိးရန် လိအုပ်သည့ ်ဓာတ်ခဲွခန်း 

များအသုံးြပိင်ုေရးှင့ ်  ေကာ်ဖအီကြဲဖတ်ိင်ုသည့ ်

လသူားအရင်းအြမစ်များ ေလက့ျင့ေ်မွးထတ်ုေပးေရး 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၈

အားကစားှင့ ်  လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၏  

လမ်း န်မ ြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံေသနတ်ပစ် အားကစား  

အဖွဲချပ်ှင့်  တပ်မေတာ်ေသနတ်ပစ်ေကာ်မတီတို 

ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်သည့်  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေသနတ်ပစ် 

အားကစားနည်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂) ဖွင့်ပဲွ  

အခမ်းအနားကုိ ယေန နံနက်၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် 

အားကစားေလ့ကျင့်ေရးစခန်း  (Gold Camp)  ရှိ 

Multipurpose Hall ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အားကစားှင့်    လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး  

ဦးမျိးလ  င်၊ တပ်မေတာ်ေသနတ်ပစ်ေကာ်မတီဥက    

ဗုိလ်ချပ်ဝင်းလွင်၊   အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ လူငယ ်

ေရးရာဦးစီးဌာန    ေခတ  န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေကျာ်ဆန်း၊ ြမန်မာိင်ုငေံသနတ်ပစ် အဖဲွချပ်ဥက     

ဦးေကျာ်မိုးဝင်း၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်  သင်တန်းသား 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံက တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဒိင်ုး၊ တပ်မေတာ် (ကည်း/ေရ/ေလ) ေသနတ်ပစ်ပိင်ပဲွ  

 ြမန်မာ့ေကာ်ဖီကိ ုအရည်အေသွးြမင့ ်အဓိကပိုကုန် ြဖစ်လာေအာင ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ဧရိယာတိုးချဲစိုက်ပျိးရန်ှင့ ်အရည်အေသွး ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေရး ကိးပမ်းကရမည်

စသည့ ်လပ်ုငန်းက  တစ်ခုလံုး ဖံွဖိးလာေရးအတွက် 

ပဂု လကိှင့ ်အစိုးရပူးေပါင်းပီး  ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးလှမိုးက 

ေကာ်ဖီှင့် လက်ဖက်ကုိအေြခခံေသာ အစုအဖဲွများ 

အေနြဖင့်  ကုန်ထုတ်သမဝါယမအသင်းများအြဖစ ်  

လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးှင့ ်    တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်အြဖစ ်

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်   ကူညီပံ့ပိုး 

ေပးေနမ များ၊       စုေပါင်းထုတ်လုပ်ြခင်းေကာင့ ်

ေဈးကွက်ေဝစရုရိှိင်ုမ  အားသာချက်များ၊ အရင်းအီှး 

မတည်ေငွ စုေဆာင်းြခင်း အေလ့အထှင့်  လုပ်ငန်း 

တိုးချဲလုပ်ကိုင်ိုင်မ  အခွင့်အလမ်းများ၊  ေကာ်ဖီှင့်  

လက်ဖက်စိက်ုခင်းများအတွက်  ကန်ုထတ်ုလမ်းများ၊ 

ေကျးလက်ေဒသများအတွက်  လ ပ်စစ်မီး  အသံုးြပ 

ိုင်ေရး၊   ေရရရှိေရးအပါအဝင ်   လူမ စီးပွားဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်  ကိစ ရပ် 

များကို ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက     လက်ရှိေဆာင်ရက ်

ေနေသာ     ရှမ်းြပည်နယ်၏    စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများှင့ ်ေရှအလားအလာများ၊ ေကာ်ဖီှင့်  

လက်ဖက်တိုးချဲစိုက်ပျိးေရးအတွက ်  လိုအပ်ချက် 

များကို ြပည်နယ်အစိုးရအေနြဖင့်  အားေပးကူညီ

ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို   ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာက 

ေသာ ေကာ်ဖှီင့ ်လက်ဖက်သီးံှအစအုဖဲွ  ကိယ်ုစား 

လှယ်များက လက်ရှိလုပ်ငန်းအေတွအကံများှင့ ်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  လိုအပ်ချက်များကိ ု တင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် 

တိုက    လိုအပ်သည်များ    ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များှင့်     ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်တိုက    ေကာ်ဖီှင့် 

လက်ဖက်သီးှ ံ       အရည်အေသွးေကာင်းမွန်စွာ 

ထုတ်လုပ်ုိင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ  အေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများကို   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ကရာ 

ေကာ်ဖှီင့ ်လက်ဖက်သီးံှ အစအုဖဲွ ကိယ်ုစားလှယ် 

များက လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်တိုသည ်  ပင်ေလာင်းမိနယ ်

ေနာင်တရား     အာလူးအေအးခန်းသိုေလှာင်ုံသို 

သွားေရာက်ကပီး  အာလူးမျိးေကာင်းမျိးသန်များ  

ထိန်းသိမ်းထားရှိမ ကို  ကည့် စစ်ေဆးပီး  လိုအပ် 

ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေဆွးေွး မှာကားခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊   

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်    ေနာင်တရား  

လက်ဖက်အချိေြခာက်ှင့ ်သစ်သီးအေြခာက်ခစံက်ု ံ 

သို      သွားေရာက်ကပီး      လက်ဖက်အချိေြခာက ်

ထုတ်လုပ်ေနမ ှင့်     နာနတ်သီးေြခာက်ထုတ်လုပ် 

ေနမ များကို ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ညေနပိုင်းတွင်  ပင်ေလာင်းမိရှ ိ စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန ဥယျာ် ခ၊ံ ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့ ်အပင်ဇဝီ 

နည်းပညာဌာနခဲွ ပင်ေလာင်းဥယျာ် ခံတွင် ေကာ်ဖီ  

ှင့် လက်ဖက်သီးှ ံ အစုအဖွဲများအား  ေတွဆုံ၍ 

၂၀၂၂ ခုှစ်  ေကာ်ဖီအရည်အေသွးအကဲြဖတ်ပိင်ပွ ဲ

တွင် ပင်ေလာင်းေဒသထွက ်ေကာ်ဖီများက အရည် 

အေသွးအြမင့်ဆုံးဆ ု(၃)ဆုရရှိခဲ့သြဖင့ ်မိမိေဒသ၏ 

ေအာင်ြမင်မ ကို   ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိေရး၊  

ေကာ်ဖီှင့် လက်ဖက်စုိက်ပျိးရန် ရာသီဥတုှင့် ေရေြမ 

အေြခအေနေကာင်းရှိသြဖင့ ်    ပင်ေလာင်းေဒသ၏ 

တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်အြဖစ ်ေကာ်ဖီှင့်  လက်ဖက်  

တိုးချဲထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးှင့ ်ေတာင်သအူစအုဖဲွများ၏  

လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

တိုက  ေကာ်ဖီှင့်လက်ဖက်သီးှ ံ  အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ 

အေထာက်အကြူပပစ ည်းများကိ ု ေထာက်ပံေ့ပးအပ် 

ကရာ ေကာ်ဖှီင့ ်လက်ဖက်သီးံှ  အစအုဖဲွကိယ်ုစား 

လှယ်များက လက်ခံရယူခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေသနတ်ပစ်အားကစားနည်း 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေသနတ်ပစ်အားကစား 

နည်း သင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)ကို ဇွန် ၈ ရက်မှ  

၁၄ ရက်အထ ိေအာက်ြမန်မာြပည်ရိှ တိင်ုး/တပ်မဌာန 

ချပ်များမ ှသင်တန်းသား ၄၃ ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည် 

ြဖစ်သည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်လူငယ် 

ေရးရာဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်   ေတွဆုံကာ 

မိမိတိုသည့်     ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများြဖစ်သည့်အတွက ် 

ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု     ထမ်းေဆာင်ရာတွင ် 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ကရန ်     လိုအပ်ေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိင်ုငေံကာင်းမည်ဆိသုည့အ်တိင်ုး  

မိမိတိုဌာန  တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက ်

ုံးလပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကေစ 

လုိေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း မိသားစုစိတ်ဓာတ် 

ြဖင့် စည်းလုံးညီွတ်စွာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး  အြပန် 

အလှန် ိုင်းပင်းကူညီသွားကရန ် လိုအပ်ေကာင်း၊  

လူငယ်ေရးရာဦးစီးဌာနသည ် ဌာနအသစ်ြဖစ်သည့် 

အတွက် လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်  အခက်အခ ဲ

များရိှပါက  တာဝန်ရိှသမူျားမှတစ်ဆင့ ်  အချန်ိမေရး 

တင်ြပိင်ုေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ရာတွင်   အခက်အခဲများရှိပါက  ေပါင်းစပ်ကူညီ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန ် တာဝန်ရှိသူများကိ ု

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ပစ်ခတ်စ်များှင့်   ကင်းကွာ 

ေနေသာ ေသနတ်ပစ်အားကစားသမားများအား 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ပစ်ခတ်စ်များ၊   နည်းစနစ်၊  

နည်းပညာများ၊ ပိင်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊  စည်းကမ်း 

များှင့ ်ြပစ်ဒဏ်များအား သရိှိေစရန်ှင့ ်ိင်ုငတံကာ  

ပိင်ပွဲများတွင ်    ေသနတ်ပစ်အားကစားနည်းြဖင့ ်

ုိင်င့ံဂုဏ်ြမင့်တင်ုိင်ေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်  ယခု 

သင်တန်းကိ ုဒုတိယအကိမ် ဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲ၊  အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွ၊ အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွှင့် အြခား 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ပိင်ပဲွများတွင်  ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် 

ခဲ့ကသည့ ်တပ်မေတာ်သား အားကစားသမားများ  

များစွာေပ ထွက်ခဲသ့ည်ကိ ု    ေတွြမင်ိင်ုမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  “အားကစားြမင့တ်င်ြခင်းသည် ိင်ုငေံတာ် 

ကို     ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေနြခင်းြဖစ်ပါသည”် 

ဟေူသာ ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီ အားကစားနည်းများစွာ 

ထဲမှ  ေသနတ်ပစ်အားကစားနည်း   ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန်   ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်    ိုင်ငံေတာ်ကို 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ပုိမုိလက်ေတွကျထိေရာက် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မျိးဆက်သစ်အားကစားသမား 

များှင့်   ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်  အားကစားသမားများ 

ေပ ထွက်လာေစေရးအတွက် ဝိင်ုးဝန်းကိးစားကေစ  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသမှ ေကာ်ဖှီင့ ်လက်ဖက်သီးံှ 

အစအုဖဲွများအား အရည်အေသွးေကာင်းမွန်စွာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးအတွက် လိအုပ်ေသာ အေထာက်အကြူပ 

ပစ ည်းများကိ ုေထာက်ပံ့ေပးအပ်စ်။



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

(၂၀၂၀)ြပည့ှ်စ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ု 

များသို ဝင်ခွင့ရ်ရိှထားပီး ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ံှြခင်းမရိှေသးသမူျား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ 

တက သိလ်ုများအချင်းချင်း ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားလိသုမူျား၊ အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ုများ 

တွင် ဝင်ခွင့်ရရိှသူများသည် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရှိ တက သိုလ်များသို ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်းှင့် လစ်လပ်ေနရာေပ မူတည်ပီး 

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိက်ုညသီမူျားအနက် အမှတ်အများဆုံးရရိှသမူျားအား ေရးချယ် 

၍ လစ်လပ်ေနရာများတွင ်အစားထိုးေြပာင်းေရ  တက်ေရာက်ခွင့်ြပေရး  ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Facebook Page, Website 

တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ုများှင့် ေဆးပညာီှး ယ်တက သိလ်ုများ၏ Website များတွင်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်းှင့် မမိတိိုလက်ရိှတက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ တက သိလ်ုများ 

တွင်လည်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၈

ြမန်မာ-အိ ိယ နားလည်မ စာခ န်လ ာ(MoU)

အရ အေကာင်အထည်ေဖာ ်   ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍       ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးကိ ုယေနတွင် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့်     ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက ်

သက်ခိုင်က ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် ြမန်မာိင်ုင ံ

ှင့ ်အိ ိယိင်ုငတံို ၂၀၁၇ ခှုစ်က လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ ့

သည့်   MoU အရ  အိ ိယိုင်ငံက   တစ်ှစ်လ င် 

အေမရကိန် ေဒ လာငါးသန်း န်းြဖင့ ်ငါးှစ်အတွက် 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၅ သန်းကို    ေထာက်ပံ့မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ပထမှစ်စီမံကိန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘ  ာှစ်အတွင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၃ ဒသမ ၈ 

သန်းြဖင့် ေမာင်ေတာမိနယ် ကိမ်ေချာင်းေတာင ်

ေကျးရာတွင် ေနအိမ်အလံုး ၆၀၊ ေရ ဇားေကျးရာတွင် 

ေနအမ်ိ ၁၄၈ လုံး၊ နံသာေတာင်ေကျးရာတွင် ေနအမ်ိ 

၄၂ လုံး စုစုေပါင်းေနအိမ် ၂၅၀ ကို အိ ိယိုင်ငံ 

အစိုးရအစအီစ်ြဖင့ ်ေဆာက်လပ်ုခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထားဝယ်   ဇွန်   ၈

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးအစိုး

ရအဖဲွ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးေရးရာ 

ဝန်ကီးက    ကီးမှးကျင်းပေသာ 

ဖွဲစည်းပု ံ           အေြခခံဥပေဒပါ 

တိင်ုးရင်းသားအခွင့အ်ေရးဆိင်ုရာ

ဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး          ထားဝယ်မိရှ ိ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီး  န်ကားေရးမှးုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။ 

တက်ေရာက်

ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ တိင်ုးရင်း 

သား လမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့၊် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီး   ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ကို၊ 

တိုင်းရင်းသား လူမျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက   ၏ 

အကေံပးအဖဲွ အဖဲွဝင် ေဒါက်တာ 

ဆလုိင်းငွန်ကျံးလျန်၊ တုိင်းေဒသ 

ေဆးတက သိုလ်များှင် ့ေဆးပညာှီး ယ်တက သိုလ်များရှ ိပထမှစ်သင်တန်းများ၏ 

လစ်လပ်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်ိုင်ေရး ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်ေကညာချက်

ြမန်မာ-အိ ိယ ှစ်ိုင်ငံအစိုးရအကား နားလည်မ စာခ န်လ ာအရ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် 

ရခိုင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အစည်းအေဝးကျင်းပ

ဒုတိယှစ်စီမံကိန်းအြဖစ ်   အိ ိယိုင်ငံအစိုးရှင့ ်

ညိ  င်းသေဘာတူညီပီးြဖစ်ေသာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

၁၃ ခုကို သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲတိုက အြမန်ဆုံးပီးစီးေအာင ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့ ်တတယိအကမ်ိ 

အဆိြုပေပးပိုထားေသာ စမီကံန်ိး ၁၇ ခှုင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ကိတင်ညိ  င်းေဆွးေွးိင်ုရန် ယေနအစည်းအေဝး 

ကို   ြပလုပ်ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊  အိ ိယိုင်ငံ၏ 

ေထာက်ပံက့ညူမီ များအေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနကိ ုလစ် သိုမဟတ်ု  သုံးလ 

တစ်ကမ်ိ စ်ဆက်မြပတ်သရိှိပီး လိအုပ်ေသာညိ  င်း 

မ များအရ အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်

လုပ်ငန်းများသတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပီးစီးုိင်မည် 

ြဖစ်သြဖင့် ေတွ ကံေနရသည့် အခက်အခဲများကို 

ေဆွးေွးေပးကရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မမိတိိုဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် MoU ကို ိုင်ငံေတာ်ကိုယ်စား လက်မှတ် 

ေရးထိုးထားသည့်အတွက်      MoU ပါအတိုင်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ေရးတွင် အဓိကတာဝန်ရိှ 

ပါေကာင်း၊ လုပ်ငန်းများလျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ုိင် 

ြခင်းြဖင့ ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ အကျိးကိုခံစားရ 

မည့်သူများအတွက် အကျိးေကျးဇူးများ ြမန်ဆန်စွာ 

ရရှိခံစားကရမည်ြဖစ်သြဖင့ ်    တာဝန်ရှိဌာနအဖွဲ 

အစည်းအသီးသီးက သတ်မှတ်ကာလများအတိုင်း 

တာဝန်ေကျပွန်စွာြဖင့်   စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ 

ေအာင်ြမင်စွာပီးစီးိင်ုေရး ပိမုိအုားထည့ေ်ဆာင်ရက် 

ေပးကပါရန်ှင့ ် မိမိတိုအားလုံး အနီးကပ်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်သွားကမည်ဆိုပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

များ ေအာင်ြမင်မည်ဟု ယံုကည်ပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်း 

ခိုင်တိုက   သက်ဆိုင်ရာက  အလိုက်   ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ  ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  လုပ်ငန်း 

စမီကံန်ိးအလိက်ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ေနသည့်ဌာနများမှ         န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် ဘာသာရပ် 

ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားတက်ေရာက်ကသည်။ ရခိင်ု 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဦးေဆာင်ေသာ ရခုိင်ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲတာဝန်ရှိသူများ၊ ေြမြပင်တွင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် ြပည်နယ်အဆင့ ်

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက အွန်လုိင်းမှတက်ေရာက် 

ခဲ့ကပီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုေဆွးေွးတင်ြပခဲ့က 

ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

တိုက လိအုပ်သည်များ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ကီးအစိုးရအဖွဲဝင ် ဝန်ကီးများ၊ 

ဌာနဆုိင်ရာများှင့် သင်တန်းသား/ 

သင်တန်းသမူျား တက်ေရာက်က 

သည်။

ေဆွးေွးပိုချသွားမည်

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး  ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့ ်

က ဖုိရမ်ကျင်းပမည့် သံုးရက်တာ 

ကာလအတွင်းတွင် ေဒသအလိက်ု 

တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီွတ်မ  

အေြခအေနများ၊ တိုင်းရင်းသား

လူမျိးများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် 

ပတ်သက်သည့်    ကိစ ရပ်များ၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အေထာက် 

အကြူပေစမည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ

အေထွေထွ ေရးေကာက်ပွဲှင့  ်

စပ်လျ်းသည့်     ကိစ ရပ်များှင့ ်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

များအကား  ချပ်ဆိုထားသည့် 

တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ  

ရပ်စဲေရး    သေဘာတူစာချပ်ပါ 

အေကာင်းအရာများ၊ ေဆာင်ရက် 

သင့သ်ည့အ်ချက်များကိ ုေဆွးေွး 

ပိုချသွားမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေခါင်းစ်များအလုိက် ထွက်ေပ  

လာသည့်   အကျိးရလဒ်များကိ ု

အေြခခံကာ     ိုင်ငံေတာ်က 

သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်မှန်ပီး 

စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့်  ပါတီစုံ 

ဒီမုိကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ 

အေြခခံသည့်    ြပည်ေထာင်စု 

ကိုတည်ေဆာက်ေရး၊ တစ်ိုင်ငံ 

လုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရး 

ှင့်        တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးတိုအတွက်     ပိုမို 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်လာိုင်မည ်

ြဖစ်သည့်အတွက်     ဝိုင်းဝန်း 

ေဆွးေွးကရန်    တိုက်တွန်း 

ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ် 

များတွင် တိင်ုးရင်းသားေရးရာှင့ ်

လမူ စီးပွားဘဝ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်ှင့် 

တိုင်းရင်းသား  လူမျိးများသည ်

မမိတိို တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ၏ 

အခွင့်အေရး  နစ်နာဆုံး ံးသည့် 

အခါှင့် အခွင့်အေရးများ နစ်နာ 

ဆုံး ံးဖွယ်ရှိလ င်     ကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်မ    ရရှိေရးအတွက ်

သက်ဆိင်ုရာများသို နည်းဥပေဒပါ 

တင်ြပရမည့်ပံုစံများအတုိင်း တင်ြပ 

ိုင်ပါေကာင်း  ေြပာကားသည်။

အမှာစကားေြပာကား

ယင်းေနာက် တနသ  ာရီတိုင်း

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးြမတ်ကိ ု

က အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ် ထားဝယ်တုိင်းရင်း 

သားိုးရာ  ယ်ေကျးမ အဖွဲက 

“စည်းလုံးြခင်းအတွက ်  သီချင်း 

တစ်ပုဒ်” သီချင်းြဖင့ ်  ကြပေဖျာ ်

ေြဖတင်ဆက်ကသည်။

ေဟာေြပာေဆွးေွး   

ယင်းေနာက် ဖိုရမ်ေဆွးေွးမ  

များကို   ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင် 

က ကမ ာ့ိင်ုငေံရးသမိင်ုးေကာင်း 

များ၊ ြမန်မာ့ုိင်ငံေရးသမုိင်းေကာင်း 

များ၊  တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရး 

များ    ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး  

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပါ တုိင်းရင်းသား  

အခွင့်အေရးများ၊    ိုင်ငံေတာ်၏     

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာ၊   ဥပေဒြပ 

ေရးအာဏာှင့်   တရားစီရင်ေရး 

အာဏာ၊ ၂၀၀၈  ဖဲွစည်းပံုအေြခခ ံ

ဥပေဒပါ   တိုင်းရင်းသားများ၏ 

အခွင့်အေရးများှင့ ်     ရပိုင်ခွင့ ်

တိုကို      ေဟာေြပာေဆွးေွး   

သည်။

ယေနကျင်းပသည့ ် ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒပါ တိုင်းရင်းသား 

အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ကိ ုဇွန် 

၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ သုံးရက် 

တာ  ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

- ၁၉၉၉ ခှုစ် ြပည်ပအလပ်ုအကိင်ုဆိင်ုရာဥပေဒသည် ြမန်မာိင်ုငရိှံ 

အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာနမှ စည်းကပ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် ဥပေဒ 

ြဖစ်ပီး အဆုိပါဥပေဒအရ ြပည်ပုိင်ငံသုိ သွားေရာက်လုပ်ကုိင်ေန 

သည့် အလုပ်သမားစာရင်းများရရိှုိင်ေရး၊ အလုပ်သမားေစလ တ် 

သည့် ြပည်ပအလုပ်အကုိင် အကျိးေဆာင်လုိင်စင်ရေအဂျင်စီများ

မှ ဝင်ေငခွွန်များ၊ ကန်ုသွယ်ခွန်များကိ ုစနစ်တကျေပးေဆာင်ေစ၍ 

ိင်ုငေံတာ်အတွက် ဝင်ေငမွျားရရိှေစေရး၊ အလပ်ုသမားများ ြပည်ပ 

ုိင်ငံများတွင် အခက်အခဲြပဿနာ တစ်စံုတစ်ရာြဖစ်ပွား၍ အကူအညီ 

ေတာင်းခလံာပါက အချက်အလက်များကိစုစ်ေဆး၍ ထေိရာက်စွာ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး၊ ိုင်ငံအလိုက် လုပ်သားထွက်ခွာမ 

စာရင်းများမှတစ်ဆင့် လိအုပ်သည့်မဝူါဒများ ေရးဆဲွချမှတ်ိင်ုေရး၊ 

ြပည်ပိုင်ငံများသို   သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများကိ ု

စနစ်တကျမှတ်ပံုတင်ထားရိှုိင်ေရးတုိအတွက် Data Server တွင် 

အချက်အလက်များသိမ်းဆည်း၍       ြပည်ပအလုပ်အကိုင ်

အလပ်ုသမားသက်ေသခကံတ် (Overseas Worker Identification 

Card - OWIC)ကိ ုသက်တမ်းငါးှစ်ြဖင့် ထတ်ုေပးလျက်ရိှပါသည်။

- ြမန်မာိင်ုငမှံ ြပည်ပုိင်ငံများသုိ သွားေရာက်အလပ်ုလပ်ုကိင်ုမည့် 

သူများအေနြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံရှိ   အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမ ှ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၈

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရှိန်သည ် ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ရန်ကုန်မိ 

ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်ရိှ က မ်းကျင်မ ေလက့ျင့ ်

ေရးသင်တန်းေကျာင်း အစည်းအေဝးခန်းမ၌ အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမားဆုိင်ရာ အြငင်းပွားမ များကို ဥပေဒှင့် 

အည ီညိ  င်းေြဖရှင်းရန် ဖဲွစည်းထားသည့ ်ခုသံမာဓ ိ

ေကာင်စီ၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ခုံသမာဓိအဖွဲ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်ှင့ ် မဂ  လာဒုံမိနယ ်  ညိ  င်း 

ဖျန်ေြဖေရးအဖွဲဝင်များ၊ အလုပ်ရှင်၊  အလုပ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်ေတွဆုံသည်။

ဖွဲစည်းေပးခဲ့

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင်      ဒုတိယဝန်ကီးက 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးအေနြဖင့ ်၂၀၂၁ ခှုစ် သဂတ်ုလ 

အတွင်း ယခုအဖွဲဝင်များကိုေတွဆုံ၍ လိုအပ်ချက် 

များ မှာကားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၁၂ ခှုစ် ခုသံမာဓ ိ

ေရးရာ   အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး  ဥပေဒှင့်အညီ 

အလုပ်သမားေရးရာ လုပ်ငန်းညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ

(WCC) ၃၅၄၇ ဖွဲ၊   မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ 

၃၂၅ ဖွဲ၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ ၁၅ ဖွဲှင့် ခုံသမာဓိေကာင်စ ီ

တစ်ဖွဲတိုကိ ုဖွဲစည်းေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း။

အလုပ်သမားေရးရာ      လုပ်ငန်းညိ  င်းေရး 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြပည်ပအလုပ်အကုိင်အလုပ်သမားသက်ေသခံကတ် 
(Overseas Worker Identification Card- OWIC) အား တရားဝင်ကိုင်ေဆာင်ေရး အသိေပးေကညာြခင်း

ထုတ်ေပးထားေသာ OWIC ပါရှိမှသာလ င် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်များ၊   နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင် ့    ြပည်ပိုင်ငံများသို 

သွားေရာက်ိင်ုမည်ြဖစ်ပီး OWIC သက်တမ်းငါးှစ်အတွင်း ခွင့်ြဖင့် 

ြပန်လာ၍ ြပန်လည်ထွက်ခွာမည်ဆုိပါက အဆုိပါ OWIC ကုိ ဆက်လက် 

ကိုင်ေဆာင်၍ ြပည်ဝင/် ြပည်ထွက်များ အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

- အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ ်     ေကညာထားသည် ့    NUG 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနသည ်      ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ  

စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိုင ်အသိအမှတ်ြပ 

ကတ် (OERC) ထုတ်ေပးြခင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာထားမ တွင် ၁၉၉၉ ခုှစ်   ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအရ  ြပည်ပတွင်အလပ်ုလပ်ုကိင်ုခွင့်အတွက် အသအိမှတ်ြပ 

သက်ေသခကံတ်အြဖစ်     ထတ်ုေပးထားသည့်   Overseas Worker 

Identification Card- OWIC အစား Overseas Employment 

Registration Card - OERC အြဖစ် ေြပာင်းလဲထုတ်ေပးမည ်

ြဖစ်ေကာင်းပါရှိရာ အများြပည်သူများသိရှိိုင်ေရး ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

- ြမန်မာုိင်ငံမှ ြပည်ပုိင်ငံများသုိ သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကုိင် 

မည့်သမူျားအေနြဖင့် ြမန်မာိင်ုငရိှံ အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာနမှ 

ထတ်ုေပးထားေသာ OWIC ပါရိှမှသာလ င် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆပ်ိများ၊  နယ်စပ်ဂတ်ိများမှတစ်ဆင့်   ြပည်ပိင်ုငမံျားသို 

သွားေရာက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

- ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ထွက်ခွာမည့်သမူျားသည် အကမ်းဖက်အဖဲွ 

အစည်းအြဖစ် ေကညာထားသည့်   NUG အလပ်ုသမားဝန်ကီး 

ဌာနမှထတ်ုေပးမည့် OERC အား ေလ ာက်ထားြခင်း၊ လက်ဝယ် 

ကုိင်ေဆာင်ထားြခင်း စိစစ်ေတွရိှရပါက Black List  စာရင်း 

ေရးသွင်းပီး      ြပည်ဝင/်ြပည်ထွက်ခွင့်များကိ ု   ပိတ်ပင်၍ 

အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ၊      တည်ဆဥဲပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

- ြပည်ပိုင်ငံများတွင်ေရာက်ရှိေနသ ူ    ြမန်မာိုင်ငံသားများ 

အေနြဖင့် အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းအြဖစ်   ေကညာထားသည့်  

NUG  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှထုတ်ေပးမည့် OERC အား  

ေလ ာက်ထားြခင်း၊ လက်ဝယ်ကိုင်ေဆာင်ထားြခင်း စိစစ် 

ေတွရိှရပါက Black List စာရင်း ေရးသွင်းပီး ိင်ုငကံူးလက်မှတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ုိင်ငံသားအြဖစ်မှ ရပ်စဲြခင်းခံရ၍ ြပည်ဝင်ခွင့် 

ပိတ်ပင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန

အလုပ်သမားေရးရာလုပ်ငန်းညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ(WCC) တွင် 

ေဆွးေွးညိ  င်းမ အားေကာင်းြခင်းြဖင့ ်အြငင်းပွားမ များကိ ုေလျာ့ကျေစိုင်

ေကာ်မတီတွင်    ကနဦးေြဖရှင်း၍ ေြပလည်မ များ 

ရရှိေနမ ေကာင့ ်  လုပ်ငန်းခွင်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ 

ကို         များစွာအေထာက်အကူြဖစ်ေနေကာင်း၊ 

ေြပငမ်ိးမ မရသည့ ်အြငင်းပွားမ များကိ ုမိနယ်ညိ  င်း 

ဖျန်ေြဖေရးအဖဲွြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေြဖရှင်း 

ေပးရမည့ ်ကစိ ရပ်များအတွက်  မိနယ်ေပါင်းစပ်အဖဲွ 

တိုြဖင့် ေြဖရှင်းေပးလျက်ရှိေကာင်း။ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊     တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များရိှ ခံုသမာဓိအဖဲွများအေနြဖင့် မိနယ် 

ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖဲွမှ လ ဲေြပာင်းေပးသည့ ်အြငင်း 

ပွားမ များကို ခုံသမာဓိေကာင်စီက သတ်မှတ်ေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြဖရှင်းေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ခုံသမာဓိေကာင်စီ၏ အဆုံး 

အြဖတ်ခံယူရန် ေလ ာက်ထားလာပါက  ဥပေဒှင့် 

အည ီခုအံဖဲွ ဖဲွစည်း၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း။ 

ခုံသမာဓိေကာင်စီအဖွဲဝင်အေနြဖင့ ်ခုံသမာဓိ 

အဖွဲ၏    ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ု    ေကျနပ်မ မရှိသြဖင့ ်

ခုသံမာဓေိကာင်စ၏ီ အဆုံးအြဖတ်ခယံရူန် တင်သွင်း 

သည့ ်ေလ ာက်ထားလ ာများကိ ုလက်ခရံရိှသည့အ်ခါ 

ခုံအဖွဲ ဖွဲစည်း၍ ကားနာစစ်ေဆးရာတွင ်စစ်ေဆး 

ချက်များ၊       သက်ေသခံြခင်းများအေပ  အေြခခံ၍ 

လွတ်လပ်စွာြဖင့ ် အလုပ်ရှင်ှင့ ်  အလုပ်သမားတို 

အတွက် မ တေသာဆုံးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး၊ ခုသံမာဓေိကာင်စ ီ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ  ေဆာင်ရက်ရန်လိ ု

ေကာင်း။

တိုက်တွန်းမှာကား

အလုပ်သမားေရးရာ     လုပ်ငန်းညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီ  (WCC) တွင် ေဆွးေွးညိ  င်းမ  အားေကာင်း 

ြခင်းြဖင့် အြငင်းပွားမ များကို ေလျာ့ကျေစုိင်သြဖင့် 

WCC  တိုးြမင့်ဖွဲစည်းေရး    ေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ဖျန်ေြဖေရးအရာထမ်းများအေနြဖင့ ်

အြငင်းပွားမ ြဖစ်ပွားသည့ ်အေြခခအံေကာင်းအရင်း 

များ၊ လပ်ုငန်းခွင်ဆက်ဆေံရးေကာင်းမွန်သည့ ်စက်ု ံ

များ၏ အေလ့အထများှင့် အြငင်းပွားမ မြဖစ်ပွား 

ေစရန်    ကိတင်ကာကွယ်ရန ်  နည်းလမ်းများကိ ု

အသိပညာေပးေဆွးေွးြခင်း၊   တစ်ဦးချင်းညိ  င်း 

ဖျန်ေြဖမ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားလာေစရန် အေတွ 

အ ကံများ    အြပန်အလှန်ေဆွးေွးဖလှယ်၍ 

လက်ေတွကျင့သ်ုံးရန်လိေုကာင်း တိက်ုတွန်းမှာကား 

သည်။                             

သတင်းစ်

ဘိုကေလး   ဇွန်    ၈

ငါးမျိးြပန်းတီးမ အား   ကိတင် 

ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက် ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီး ဘိုကေလးမိနယ် ဘုရား 

ေချာင်းေကျးရာအုပ်စုတွင်   မိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှယေနနံနက် ၁၀ 

နာရီတွင်   ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး 

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက ်

သည်။     

ေဆွးေွးေဟာေြပာ

အသိပညာေပး         လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ေခတ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေအာင်ေဆွ 

က ဘရုားေချာင်းေကျးရာအပ်ုစမှု ေဒသခ ံ

ြပည်သ ူ၅၀ ှင့်ေတွဆုံ၍    မိမိတိုဌာန 

အေနြဖင့ ်ှစ်စ်ငါးမျိး၊ ငါးသားေပါက်များ 

စိက်ုထည့လ်ျက်ရိှေကာင်း၊ ငါးသယဇံာတ 

များအား ထခိိက်ုပျက်စီးေစမည့ ်တားြမစ် 

ငါးဖမ်းကိရိယာများြဖင့်   ငါးဖမ်းဆီးမ  

မြပလုပ်ကရန်ှင့ ်  တားြမစ်ထားသည့ ်

ကိစ ရပ်များအား   ေရှာင်က်ြခင်းြဖင့ ်

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းမ အား ပူးေပါင်း 

ကညူရီန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးမ များ 

ှင့် ပတ်သက်သည့ ်ြပစ်မ ၊ ြပစ်ဒဏ်များ 

အား ြပည်သမူျား နားလည်သေဘာေပါက် 

ေစေရး ေဆွးေွးေဟာေြပာသည်။

အဆိုပါေဟာေြပာပွဲသို   မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက   ကုိယ်စား ဒုတိယ 

မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးစိုးေဇယျာထွန်း၊ 

ဘရုားေချာင်းေကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရး 

မှးှင့်  ေဒသခံများတက်ေရာက်ကပီး 

တက်ေရာက်လာသူများအား   မိနယ ်

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနှင့ ် တာဝန်ရိှသမူျား 

က   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေရချိငါး 

လုပ်ငန်းဥပေဒှင့်   တားြမစ်ထားေသာ 

ငါးဖမ်းကိရိယာ၊ ငါးဖမ်းနည်းများဆုိင်ရာ 

သမှိတ်ဖွယ်ရာများအား ြပည့စ်ုစွံာေရးသား 

အသိပညာေပးထားသည့်   ပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ     ြဖန်ေဝက 

သည်။

ဆက်လက်၍   မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနှင့်အတူ   တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေဒသခံများက ဘုရားေချာင်းေကျးရာအုပ်စု 

ေဒ တင်ြမတံတားအနီးတွင် ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းိုင်ရန်     ပူးေပါင်းပါဝင  ်

ေဆာင်ရက်ကေစေရး  အသိပညာေပး 

ဆုိင်းဘုတ်အား စုိက်ထူကေကာင်း သိရ 

သည်။

မိုးစက်(ဘိုကေလး)

ဘိုကေလးမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

(၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်)

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်တိုင်းရင်းသား ြပည်သူများအားလုံး လူတိုင်းသက်တမ်းေစ ့အသက် 

ရှည်စွာေနထိင်ုိင်ု၍ ေမ ာ်မှန်းသက်တမ်း ယခထုက်ပိမုိြုမင့မ်ားလာေစေရးအတွက် ဦးတည်ချက်ထားရိှကာ 

ေကျးလက်ေဒသများအထိ  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ  ကျယ်ြပန်စွာ  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ 

ထိုသို  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကဲ့သို  ကူးစက်ေရာဂါများကိ ု  ကာကွယ်ထိန်းချပ ်

ကုသြခင်း၊  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခငး်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မိခင်ှင့်ကေလးကျန်းမာေရး၊ 

ေကျာင်းကျန်းမာေရး၊ အာဟာရြမင့်တင်ေရး၊  မကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများ (ဥပမာ- ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ စသည်…)တိုကို  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး၊  ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရး စသည့ ်

ြပည်သူကျန်းမာေရး၊  ကုသေရးှင့ ်လူနာ န်းပိုြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ ေစာင့်ထိန်းအပ်ေသာ ကျင့်ဝတ် 

ှင့်အညီ  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏  ကျန်းမာေရးအတွက ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ်  ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲများ၊  ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊  တိုက်နယ်ေဆးုံများ၊  မိနယ်ေဆးုံများ၊ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအဆင့် ေဆးုံများ၊ ဗဟို 

အဆင့် ေဆးုံကီးများစသည်တိုကိ ုဖွင့်လှစ်ထားရှိရာ၌ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထုိသုိတုိင်းရင်းသားြပည်သမူျားအား ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေသာ တာဝန်သိုိင်င့ံဝန်ထမ်းများြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား အကမ်းဖက်သမားများှင့် 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများမ ှ  ယုတ်မာိုင်းစိုင်း၍  လူမဆန်စွာ   လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ များေကာင့ ်

ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ ကျန်းမာေရးမှးများ၊ အမျိးသမီးကျန်းမာေရးဆရာမများ၊ ကျန်းမာေရး 

ကီးကပ်များ၊ သားဖွားဆရာမများှင့ ်  အေထာက်အကူြပဝန်ထမ်းများသည ်အသက်ေသဆုံးြခင်းှင့ ်

ကိုယ်လက်အဂ   ါထိခိုက်သည်အထိ ြပင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိြခင်းတို ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။  

ထိသုို ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေကာင်းများ ြဖစ်ကသမူျားကိ ုအသက်ေသဆုံးေစ 

ြခင်းှင့်  ကိုယ်လက်အဂ   ါထိခိုက်ေစ၍  ြပင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိေစသည်အထ ိ   ယုတ်မာိုင်းစိုင်းစွာြဖင့ ်

လူမဆန်စွာလုပ်ကံခဲ့သည့်  အကမ်းဖက်သမားများှင့ ် အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများကိ ု ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာ ြပစ်တင် တ်ချေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိင်ုင ံသနူာြပှင့် သားဖွားေကာင်စသီည် သနူာြပှင့် သားဖွားတို၏ သနူာြပသားဖွားလပ်ုငန်း 

ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များှင့် ထိန်းသိမ်းရမည့် အမူအကျင့်များှင့်အညီ ြပည်သူလူထုအား 

အရည်အေသွးြပည့်မေီသာ သနူာြပေစာင့်ေရှာက်မ လပ်ုငန်းများကိ ုအများြပည်သတုိူ ခစံားခွင့်ရရိှေစရန်ှင့် 

သူနာြပသားဖွားများ၏  လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာေဆာင်ရက်ရာတွင ် အကာအကွယ်ေပးိုင်ေရးကို ရည်ရယ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ယခအုချန်ိတွင် ကမ ာှင့်တစ်ဝန်း ကပ်ေရာဂါများကိ ုခစံားေနရချန်ိ ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း သနူာြပှင့် 

သားဖွားများသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများအြပင ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှ ိ

ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာေရးလိုအပ်ချက်များကိုရရှိေစရန ်အေြခခံကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 

များအားလည်းေကာင်း၊  ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များ၏  ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စ်၊  ေမွးဖွားစ်ှင့် ေမွးဖွားပီး 

မခိင်ှင့်ကေလးငယ်များအား  ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိလုည်းေကာင်း  ေနညမေရး ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနရသူများြဖစ်ပါသည်။

၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေရဦးမိနယ်၊ ကွမ်းအုံေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာန၊ ချမ်းသာေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲတွင်   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  သားဖွားဆရာမ 

ေဒ စိုးစိုးေအးှင့် ၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊  စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ ဆားေတာင် 

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန၊ လင်းယ်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

သားဖွားဆရာမ ေဒ ွယ်ွယ်စိုးတိုအား အကမ်းဖက်သူတစ်စုက လာေရာက်ေခ ေဆာင်သတ်ြဖတ်ြခင်း 

ခံခဲ့ရေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ထိသုို တိင်ုးရင်းသားြပည်သလူထူ၏ု  ကျန်းမာေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ လပ်ုငန်းများကိ ုေနညမေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးေနေသာ သနူာြပသားဖွားများ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်း 

ခရံသည့်အတွက် ြမန်မာိင်ုင ံသနူာြပှင့် သားဖွားေကာင်စကီ လွန်စွာစတ်ိှလုံး မချမ်းေြမြ့ဖစ်ရပါေကာင်းှင့် 

သူနာြပသားဖွားများအား ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ေနေသာ  အကမ်းဖက်သူများအား  ြပင်းထန်စွာ  တ်ချ 

ပါေကာင်း သေဘာထားထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။            

          ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားေကာင်စီ

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအတွက် ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ များ ေပးအပ်ေနသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ကျးလွန်ေနြခင်းအေပ  
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထား ထုတ်ြပန်ချက်

ြမန်မာိုင်င ံသူနာြပှင့် သားဖွားေကာင်စ ီသေဘာထားထုတ်ြပန်ေကညာချက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၈)ရက်

၁။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရး၊ ိုင်ငံသူိုင်ငံသားအားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးတိုအတွက ် ဘက်ေပါင်းစုံမ ှအင်တိုက်အားတိုက်ြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။

၂။ ထိုသို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာ၌  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများြဖစ်ေသာ သူနာြပ၊ 

အမျိးသမီးကျန်းမာေရးဆရာမှင့ ်ဘက်စုသံားဖွားဆရာမများသည်  ိင်ုငှံင့အ်ဝှမ်း တာဝန်ကျရာ ေဒသ 

အသီးသီးတွင် ိင်ုငသံူိင်ုငသံားများ၏ စတ်ိေရာကိယ်ုပါ ကျန်းမာေရးအတွက် ေရှတန်းမှေန၍ စွန်လ တ် 

စွန်စား ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ သိုေသာ် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုထိပါးေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုေသာ အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းများက  ကျန်းမာေရးဌာနများ၊  ေဆးုံေဆးခန်းများကို  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ ုအကမ်းဖက် လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်ကို စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ ်ကားသိြမင်ေတွေနရပါသည်။

၄။ ြဖစ်စ်တွင် ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနက စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊  ေရဦးမိနယ်၊  ကွမ်းအံုေကျးလက် 

ကျန်းမာေရးဌာန၊ ချမ်းသာေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဘက်စုံသားဖွား 

ဆရာမ ေဒ စိုးစိုးေအးှင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်ြမင့်တိုအား  ေရဦးမိနယ ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ

အြပန်ခရီး အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းဝင်တစ်စကု ဓားများြဖင့ ်ရက်စက်စွာ ဝိင်ုးဝန်း ထိုးခတ်ု လပ်ုကသံတ် 

ြဖတ်ခဲ့သည်ကိုလည်းေကာင်း၊  ၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနက  စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ ေအာက်ေသာက်အုပ်စု၊ 

လင်းယ်ေကျးရာ၊ လင်းယ်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဘက်စုံ 

သားဖွားဆရာမ  ေဒ ွယ်ွယ်စိုးကို အကမ်းဖက်သူတစ်စုက လာေရာက်ဖမ်းဆီး ေခ ေဆာင်ကာ တုတ်၊ 

ဓား၊ ေသနတ်တိုြဖင့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ ်လုပ်ကံသည်ကိုလည်းေကာင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲဖွယ်ကားသိရ 

ပါသည်။

၅။ ုိင်ငံှင့်လူမျိးဖံွဖိးတုိးတက် ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည် အဓကိ 

ကျသည့် အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည့်အြပင ်  ေရှတန်းတိုက်စစ်မှးများအြဖစ ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း 

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းခံရြခင်းအတွက ်  မိသားစုဝင်များှင့်အတ ူ  ှေြမာတသ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအား  ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းက  တတ်ိုင်သည့် 

အားေပးေထာက်ပံမ့ ြပမည့အ်ြပင် အြပစ်မဲက့ျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ဘက်စုသံားဖွားဆရာမများှင့် မသိားစ ု

ဝင်တိုအား ရက်စက်စွာလပ်ုကသံတ်ြဖတ်ခဲသ့ည့ ်မည်သည့အ်ကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းကိမုဆိ ုြမန်မာိင်ုင ံ

သူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းက လုံးဝ(လုံးဝ)လက်မခံ ြပင်းထန်းစွာ ကန်ကွက် တ်ချပါေကာင်း သေဘာ 

ထား ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်း

ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်း(ဗဟို) MNMA(Central) 
သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

( ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက် )

ထန်းတပင်   ဇွန်   ၈

၂၀၂၂ခုှစ်  မိုးရာသ ီစုေပါင်း သစ်ပင် 

စိက်ုပျိးပဲွကိ ု ယေနနနံက်ပိင်ုးက ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပုိငး်ခုိင်   ထနး်တပင်မိနယ် 

တံတားဦးေကျးရာ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွ ဥက    ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်း၊ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊    မိနယ် 

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများှင့် ေကျးရာ 

တာဝန်ရိှသူများထံသုိ   စုိက်ပျိးသွားမည့် 

ပျိးပင်များကိ ုမိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး     ဦးိုင်လွင်ထွန်းက 

ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲ ဥက       ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်း၊ 

မိနယ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊  

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊   မိနယ် 

ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွဝင်များ၊   မိနယ်မိခင် 

ှင့်ကေလး     ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း  

အဖွဲဝင်များ၊      မိနယ်အမျိးသမီးေရး

ရာအဖွဲဝင်များ၊   ဆရာ   ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ေကျးရာ

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့် ေဒသခံြပည်သူ 

များက က န်းပင် ၃၀၊ ပျ်းကတိုး ၂၉ ပင်၊ 

ပိေတာက်ပင ်၃၀၊  မေဟာဂနီပင ်  ၃၀၊ 

ပျ်းမ ၄၅ ပင် ၊  မအူလက်တံရှည်ပင် ၃၀၊ 

စန်ိပန်းပင်  ၃၀ ၊ ငေုရ ဝါပင် ၃၀၊ မန်ဂျန်ရှား 

ပင် ၃၀၊  ေအာ်ရီရှားပင ်၃၀ ှင့်  ခေရ

တစ်ပင် စုစုေပါင်းပျိးပင ်၃၁၅ ပင်တိုကို 

စုေပါင်းစုိက်ပျိးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။ 

                     ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

   



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

ေနြပည်ေတာ်    Online    သတငး်ဌာနမှ 

လက်ေထာက်အယ်ဒီတာ ဦးဝင်းုိင်က  ြမန်မာုိင်ငံ 

တွင်  လက်ရိှစက်သံုးေလာင်စာဆီများ၏    ေဈး န်း 

အဆမတန်ြမင့်တက်ေနြခင်း၊  ြပတ်လပ်ေနြခင်းများ 

ရိှေကာင်း၊ အကျိးဆက်အေနြဖင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ  

ြပတ်ေတာက်ြခင်းှင့် ကုန်ေဈး န်းများ ၆၀ ရာခုိင် န်း 

ခန်အထိ ြမင့်တက်လာေကာင်း၊ သုိြဖစ်၍ အေြခခံ 

လက်လုပ်လက်စားြပည်သူများ  အခက်အခဲများစွာ 

ရင်ဆုိင်ေနရေကာင်း၊   ေလာင်စာဆီများ ေဈး န်း 

သက်သာစွာြဖင့် ြပတ်လပ်မ မရိှေစေရး ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့်  မည်က့ဲသုိ  စီစ် 

ေဆာင်ရက်ထားေကာင်းကုိ သိလုိေကာင်းေမးြမန်း 

သည်။

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက သတင်းေထာက်ကီး 

ယခုေမးြမန်းသည့်ေမးခွန်းကုိ  မကာမီကပင်   မိမိ 

ေြဖပီးြဖစ်ေကာင်း၊ စက်သံုးဆီေဈး န်း သက်သာေစရန် 

ှင့် ြပတ်လပ်မ မရိှေစရန် ှစ်ပုိင်းရိှေကာင်း၊ ေဈး န်း 

သည် ုိင်ငံတကာ န်းအတုိင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေဈး န်း 

သက်သာေစရန် အစုိးရအေနြဖင့် အခွန်အခေလ ာ့ေပါ့ 

ေပးြခင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း အနည်းဆံုး၊ အသက်သာ 

ဆံုး န်းထားြဖင့်    ေရာင်းချေပးုိင်ေစြခင်းများကုိ 

ထိန်းညေိပးြခင်းများကုိသာ     လုပ်ေဆာင်ေပးုိင် 

ေကာငး်၊ ေဈးကွက်စီးပာွးေရးစနစ်သည်  ယခင် 

အတုိင်းြဖစ်ေကာင်း၊ စက်သံုးဆီြပတ်လပ်မ မရိှေစေရး 

ကိစ တွင် ယခင်ကေြပာခ့ဲသက့ဲသုိ ၁၆  ရက်ေနအထိ 

အရန်ဆီရိှေကာင်း၊      ထပ်မံတင်သွင်းထားသည့ ်

စက်သုံးဆီများရှိေကာင်း၊   ေြမြပင်တွင ်  ေဈး န်း 

ကွာြခားချက်များရှိေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့်  ိုင်ငံ 

အတွင်း အသုံးြပရန်လိုအပ်သည့ ်   စက်သုံးဆီများ 

ြပည်တွင်းသို အလုအံေလာက် ေရာက်ရိှေနေစေရးှင့ ်

သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် 

တာဝန်ရှိသြဖင့်    ထိုအတိုင်းလုပ်ေဆာင်ေပးေန 

ေကာင်း၊ မမိအိေနြဖင့ ်မဒီယီာများအား ဆသီိေုလှာင် 

ရာ ေနရာများတွင် စက်သုံးဆီများ အမှန်တကယ် 

ရှိ/မရှိ     လက်ေတွ  လိုက်လံြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မှန်ကန်ပါက သတင်းေထာက်ကီးအေနြဖင့် “မိမိ 

ေြပာခဲသ့ည့က်စိ များမှာ မှားယွင်းပါသည်၊ စက်သုံးဆ ီ

များ အမှန်တကယ် ရှိေနပါသည်” ဟု    ြပန်လည် 

ေရးသားေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေရးသားေပး 

မည်ဟုအာမခံပါက  မိမိကုိယ်တုိင် သတင်းေထာက် 

ကီးကို လိုက်လံြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိန်ေခ ြခင်း 

မဟုတ်ပါေကာင်း၊       မီဒီယာများေြပာသကဲ့သို 

အြဖစ်အပျက်များကိလုည်း မမိတိိုကားသရိေကာင်း၊ 

မည်သည့အ်တွက်ေကာင့ြ်ဖစ်ရသည်ဆိသုည့ ်ကွာဟ 

ချက်ကုိလည်း သိပါေကာင်း၊ အဆုိပါကွာဟချက်ကုိ 

လည်း အတင်းအကပ်ြပြပင်ရန ်  မလွယ်ေကာင်း၊ 

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ြဖစ်သည့်အတွက် မိမိတို 

အေနြဖင့ ်ထန်ိးညေိပးြခင်းကိသုာ ေဆာင်ရက်ေပးိင်ု 

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ိုင်ငံ့အကျိးြပသတင်းမီဒီယာမှ  အယ်ဒီတာ 

ကိုခန်က မိမိတိုိုင်ငံ၌ ဝန်ထမ်းများလာဘ်စားြခင်း 

သည်  တိုင်းသိြပည်သိြဖစ်ေကာင်း၊    ယခုကဲ့သို 

လာဘ်စားြခင်း၏အေြခခံမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာ 

နည်းပါးြခင်း  ကုန်ေစျး န်းကီးြမင့်ြခင်းတိုေကာင် ့

ြဖစ်သည်ဟုသိရေကာင်း၊  အစိုးရအေနြဖင် ့  လစာ 

တိုးေပးေသာ်လည်း       ထပ်တူြဖစ်ေပ လာသည့် 

ကုန်ေစျး န်း ကီးမားြခင်းေကာင့်ဟ ုသိရေကာင်း၊ 

ယင်းကိစ သည် အစိုးရအဆက်ဆက ်ကုန်ေဈး န်း 

ကီးြမင့်လာြခင်းကိ ုထန်ိးချပ်ိင်ုြခင်းမရိှေကာင်းကိ ု

သိသာထင်ရှားေနေကာင်း၊ ယခုကဲ့သိုေသာကာလ 

တွင် ဝန်ထမ်းတချိ ပုိမုိလာဘ်စားလာသည်ကုိ ေတွရ 

ေကာင်း၊ ထိုအတ ူကမ ာအ့ေရးေကာင့ ်ကန်ုေစျး န်း 

ကီးြမင့်လာသည်ကုိလည်း ေတွရေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 

လက်ရိှအစိုးရအေနြဖင့် ဝန်ထမ်းများလာဘ်စားြခင်းမှ 

ကင်းေဝးေစရန်ှင် ့သက်သာေချာင်ချေိရး  မိသားစု 

ဘဝကိ ုငဲည့ာေသာအားြဖင့် ကန်ုေစျး န်းကျဆင်းေစ 

ရန်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ေအးချမ်းချန်ိတွင် လစာတိုးေပးရန် 

စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ   ရှိ/မရှိ    သိလိုေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

စရိတ်ှင့် ခံစားခွင့်များ

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက       လစာကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍    မိမိေြပာလိုေကာင်း၊   ယခုလက်ရှိ 

အေြခအေနတွင်    လစာတိုးြမင့်ေပးဖိုမရှိေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများသက်သာေချာင်ချေိရးအတွက် အေထာက် 

အကြူဖစ်ေစရန်   စရတ်ိှင့်   ခစံားခွင့်များ  တိုးတက် 

ရရှိခံစားိုင်ေရး    မိမိတိုအေနြဖင့်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း ယင်းကိစ များအား အေလးထား၍ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

97 Media မှ  သတင်းေထာက်ချပ ်  န လင်း 

(ထားဝယ်)က  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အစိုးရလက်ထက်တွင ် ြပည်ပမှရင်းှီးြမပ်ှံမ များ 

ဝင်ေရာက်လျက်ရိှသည်ဟသုရိေကာင်း၊ မကာေသးမ ီ

က ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၌ တုတ်ုိင်ငံှင့် ဂျပန်ုိင်ငံ 

တိုမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမ များဝင်ေရာက်ခဲ့သည်ဟ ုသိရှိရ 

ေကာင်း၊ ေမးြမန်းလိသုည့်ေမးခွန်းမှာ ြပည်ပမှရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ များ  ဝင်ေရာက်လာသည့်အေြခအေနှင့် 

ြပည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန ်

ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့် အေြခအေနကုိ သိလုိေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ပတ်သက်၍ စာရင်းဇယားများအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ လုပ်ငန်း ၇၀ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပမာဏ အေမရိကန် 

ေဒ လာ သန်း ၃၉၈၀ ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်ဟု သိရ 

ေကာင်း၊     အလပ်ုအကိင်ု  ဖန်တီးေပးိင်ုမ အေနြဖင့် 

အစိုးရအလုပ်အကိုင ်၁၉၀၀၀ ေကျာ်ှင့်  ပုဂ လိက 

အလုပ်အကုိင် ၁၄၀၀၀၀ ေကျာ် စုစုေပါင်း တစ်သိန်း 

ေြခာက်ေသာင်းေကျာ်    ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့သည်ဟု 

သိရေကာင်း၊ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 

အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာနှင့်် စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံ 

ြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနတိုက ေြဖကား 

ေပးရန် ေမတ ာရပ်ခပံါေကာင်း၊ အလပ်ုသမားဝန်ကီး 

ဌာနဘက်က တာဝန်ရှိသူမပါခဲ့လ င် မိမိအေနြဖင့် 

ေြဖကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     အလုပ်သမားှင် ့

ပတ်သက်၍ ခုိင်ှင့် မိနယ်များအလုိက် အလုပ်သမား 

ရှာေဖွေရးုံး ၈၉ ုံးဖွင့်ထားေကာင်း၊ အလုပ်သမား 

ရှာေဖွေရးုံး  ဖွင့်လှစ်ြခင်းမရှိသည် ့ ေနရာများတွင် 

အလုပ်သမားရှာေဖွေရး ေရလျားအဖဲွ(Mobile Team) 

များှင့် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း။

ြပည်တွင်းအလပ်ုအကိင်ုရှာေဖေွရးတွင် အကျိး 

ေဆာင် လိင်ုစင်ကိ ု၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်မှ စတင်ခွင့်ြပထတ်ု 

ေပးခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလတွင်  လိုင်စင်ရ 

ေအဂျင်စ ီ၇၀ ရိှပီး ပဂု လကိြပည်တွင်းအလပ်ုအကိင်ု 

ရှာေဖေွရးေအဂျင်စမှီတစ်ဆင့် အလပ်ုအကိင်ုရရိှေရး 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေနသည်ဟုလည်း  သိရ 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ှ ယခုလက်ရှိ 

ေမလအထ ိအလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန၊ အလပ်ုသမား 

 န်ကားေရးဦးစီးဌာန တိင်ုးေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

အလပ်ုအကိင်ုှင့် အလပ်ုအကိင်ု ရှာေဖေွရးုံးများှင့် 

အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်မ ှင့် အလပ်ုသမားချတ်ိဆက် 

ေနမ များကိ ုေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း၊ အလပ်ုအကိင်ု 

ရှာေဖွေပးိုင်မ အေနြဖင့်   အစိုးရအလုပ်အကိုင ်

၁၉၉၅၄ ခ ုရှာေဖေွပးိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ပဂု လကိ အလပ်ု 

အကိုင်ေပါင်း ၁၄၆၁၅၃ ခု စုစုေပါင်း ၁၆၆၁၀၇ ခု 

ရှာေဖွေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း၊      ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ှင့်ပတ်သက်၍ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစပီး ေမ ၃၁ ရက် 

အထိ  လုပ်ငန်းေပါင်း ၇၀ ရှိေကာင်း၊   အေမရိကန် 

ေဒ လာသန်း ၃၉၈၀ ေကျာ်  ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံမ ြဖစ်သည့် လ ပ်စစ်က  တွင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ    အေမရိကန်ေဒ လာ  ၃၀၆၂ သန်း 

ရှိေကာင်း၊ စက်မ က  တွင် အေမရိကန်ေဒ လာ 

၃၀၄ သန်းရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံများအေနြဖင် ့မည်သည့် 

ိုင်ငံများက ရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့သည်ကို  မိမိအေနြဖင့် 

မေြပာလိုေကာင်း။

ြပည်တွင်းလုပ်သား ၅၆၈၀၂ ဦး

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမ ှအလုပ် 

အကိုင်  ဖန်တီးေပးိုင်မ အေြခအေနမှာ  ြပည်တွင်း 

လုပ်သား ၄၈၈၇၇ ဦးအတွက်  အလုပ်အကိုင်များ 

ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံသား  ရင်းှီး  

ြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမှလည်း   ြပည်တွင်းလုပ်သား 

၇၉၂၅ ဦးအတွက် အလပ်ုအကိင်ုများ ဖန်တီးေပးိင်ုခဲ ့

ေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ရင်းှီးြမပ်ှံမ များမှ ြပည်တွင်း 

လုပ်သား ၅၆၈၀၂ ဦးအတွက်   အလုပ်အကိုင်များ 

ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ေခတ်ပံုရိပ်သတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းေထာက ်

ဦးဝင်းိုငက်  မိမိေမးြမန်းလိုသည်မှာ  ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရမ ှပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

မရှိေသာသူများှင့ ်  မှတ်ပုံတင်မရှိေသာသူများကိ ု

စီမံချက်တစ်ခုအေနြဖင် ့    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ြခင်းကိ ု ြပည်သူများက   ဝမ်းသာ 

အားရြဖစ်ခဲ့ကေကာင်း၊ သိုေသာ် အချိရပ်ကွက်/

ေကျးရာ ေအာက်ေြခများတွင် မလပ်ုေပးိင်ုသည်များ 

ကိ ုေတွရပါေကာင်း၊ ဌာနဆုိင်ရာများတွင် လာေရာက် 

လပ်ုကိင်ုေပးသည့် ေနရာတချိတွင်လည်း ပုစံ ံ၆၆/၆ 

အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်းရိှသူများကုိ ဦးစားေပး 

ပီး ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေပးေန 

သည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ပီး 

လတူန်းေစ ့ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးမှတ်ပုတံင် ကိင်ုေဆာင် 

ိင်ုေရးအတွက် တချိမိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများ 

၌ ပုံစံ ၆၆/၆ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း မရှိေသး 

ေသာသမူျားှင့် လ  င်သာယာကဲသ့ိုေသာ မိနယ်များ 

တွင် နာဂစ်ေဘးေကာင့် ေဆွစ်မျိးဆက်ြပတ်ပီး 

လာေရာက်ေနထိုင်သူ       အေတာ်များများတွင ်

အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်မှတ်ပုတံင် မရိှေသး 

ေသာသူများကိ ုေတွရှိရေကာင်း၊ မိသားစုစားဝတ ်

ေနေရးအတွက်  ရရာအလပ်ုကိ ု  သွားေလ ာက်ေသာ် 

လည်း အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့ ်မှတ်ပုံတင် 

မရှိေသာေကာင့်    အဆင်မေြပမ များြဖစ်ေနက 

ေကာင်း၊    ယခုအချနိ်တွင်  ေရးေကာက်ပွဲကာလ 

ကလည်း နီးကပ်လာပီြဖစ်သည့်အတွက် အိမ်ေထာင်စ ု

လဦူးေရစာရင်းှင့ ်မှတ်ပုတံင်မရိှေသးေသာသမူျားကိ ု

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက  မည်ကဲ့သို 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ကို သိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်း 

သည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက   မိမိသိသေလာက ်

ေြပာရရင ်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  လ  င်သာယာ 

ပန်းခင်းစီမံချက ်အကုန်မပီးေသးဟ ုသိရေကာင်း၊ 

အေသးစိတ်ကို  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့  ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ေြဖကားေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့််   ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ပန်းခင်းစမီခံျက်၊  

ပုစံ ံ၆၆/၆ တိုှင့်ပတ်သက်၍ မမိအိေနြဖင့် နားလည် 

ေအာင် ရှင်းြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ယင်းပန်းခင်းစီမ ံ

ချက်ကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမ ၃ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ုိဝင်ဘာ 

၃ ရက်အထိ ၁၈ လတာကာလ ေဆာင်ရက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လဦူးေရ ၃ ဒသမ ၄ သန်း မှတ်ပုတံင်မရိှ 

ဆိုသည့်  ကိစ ြဖစ်ခဲ့သည့်အတွက ်  မိမိတိုအေနြဖင့် 

ယခုလိ ုေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိ 

တွင် သုံးသန်းခန် မှတ်ပုတံင်ေဆာင်ရက်ေပးထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊     မိမိအေနြဖင့်      ယခင်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲတွင်လည်း             စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ရှင်းြပထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ေနထိုင်ခွင့်ပုံစံေလးမျိး

ရိှေကာင်း၊  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းရိှပီး မှတ်ပံုတင် 

မရှိြခင်း၊  အိမ်ေထာင်စု  လူဦးေရစာရင်းလည်းမရှိ၊ 

မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိြခင်း၊ ၎င်းေနခဲ့သည့်ေဒသတွင ်

အမ်ိေထာင်စစုာရင်းရိှပီး မှတ်ပုတံင်မရိှြခင်း၊ ၎င်းေနခဲ ့ 

သည့်ေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းလည်း 

မရိှ၊  မှတ်ပံုတင်လည်းမရိှြခင်း စသည်ြဖင့် ေနထိုင်မ  
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လိုက်ပါမည်ဟု  ေြပာပါေကာင်း၊    မိမိအေနြဖင့ ်

ေတာင်းဆိုလိုသည်မှာ   ယင်းသိုမေြဖိုင်ခဲ့သည့ ်

ေမးခွန်းများကိ ုေနာက်တစ်ပတ် သတင်းစာရှင်းလင်း 

ပဲွတွင် တိကျေသာေဒတာအချက်အလက်ြဖင့် ဗုိလ်ချပ် 

ရှင်းလင်းသည့ေ်နရာတွင် ထည့ေ်ြပာေစလိေုကာင်း၊ 

ေနာက်တစ်ခမှုာ မဂ  လာစကားြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်    ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ယခု ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ မ ၏ 

အကျိးရလဒ်အေပ မှာ  ခစံားရေသာအေကာင်းအရာ 

ှင့် မခံစားရေသာအသံများ    ကရင်ြပည်နယ်တွင ်

ကားသိရေကာင်း၊ KNU ၊ KNLA-PC ငိမ်းချမ်းေရး 

ေကာင်စ၊ီ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွကိ ုတက်ေကာင်း၊ 

တက်ပီးြပန်သွားသည့်အချနိ်     တပ်မှးများကို 

ြပန်လည်ပီး အဓိကမှာသည့်အေကာင်းအရာတစ်ခု 

ေပ ေပါက်လာေကာင်း၊ NRPC မှ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ရာြပည့်က PC အတွက် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအတွက ်

ေြမဧက ၇၀ ကူညီေပးရန် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ကို   အကူအညီေတာင်းေကာင်း၊   ကရင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်ကလည်း လိအုပ်သည်များကိ ုအကအူည ီ

ေပးေကာင်း၊ လက်ရှိ ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့်ဦးက စုိက်ပျိး/ ေမွးြမေရးအတွက် ေငွေကး 

ေထာက်ပံ့ပီးေပးသည့်အတွက်ေကာင် ့     ၎င်းတို 

အတွက် အဆင်ေြပေကာင်း၊ အပ်ုချပ်ေရးနယ်ေြမတွင် 

မီတာများလိုသည့်အတွက်    မီတာအလုံး ၁၀၀ 

ေလ ာက်ေကာင်း၊       ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့်ဦးကလည်း ချက်ချင်းကူညီေပးေကာင်း၊ 

ထိုေဒသ၏တိုင်းရင်းသားများက    ငိမ်းချမ်းေရး၏ 

အသီးအပွင့်ကိ ု  ခံစားလာရေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

၎င်းတို၏တပ်မှးများကိ ု   PDF  များှင့်    လုံးဝ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရန ်မိမိတိုငိမ်းချမ်း

ေရးအပျက်မခံိင်ုဘူးဆိသုည့ ်အဓကိမှာသည့စ်ကား 

ထွက်လာသည်ကိ ုကားသိရေကာင်း။

KNU က ငိမ်းချမ်းေရး မတက်သည့်အတွက ်

ေကာင့ ်KNU ေဒသတွင်    စီမံကိန်းလျာထားချက ်

လုပ်ငန်းများ ဖျက်သိမ်းလိုက်ေကာင်း၊ လက်ရှိေခ  

သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွ မတက်သည့အ်တွက် 

ေကာင့ ် ၎င်းတိုေဒသအတွက ်  ဖွံဖိးေရးမြဖစ်လာ 

ေကာင်း၊ ၎င်းတုိအတွက် ဝမ်းနည်းေကာင်း၊ လက်ရိှ 

ရပီးသားငိမ်းချမ်းေရးကို   ပျက်စီးမှာစိုးရိမ်သည့ ်

အတွက် ကရင်ြပည်နယ်တွင်ေနသည့် ေဒသခံလူထု 

များ၏ေြပာကားသံကိ ု မိမိကားရေကာင်း၊    မိမိ 

သတင်းဌာနမှေမးသည့် ေမးခွန်းမဟုတ်ေကာင်း၊ 

KNU ကိ ုလက်ရိှငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုရေအာင်သည်းခံပီး 

ဆွဲေခ ေပးရန် အစီအစ်ရှိပါေသးလားဟု  ကရင ်

ြပည်နယ်တွင်ေနသည့ ်ေဒသခလံထူမုျားကေမးသည့ ်

ေမးခွန်းြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိသတင်းဌာနမှေမးသည့ ်

ေမးခွန်းသည် ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း တရားုံး၊ ရစဲခန်း 

များတွင်  သိမ်းဆည်းရမိသည့်   ဆိုင်ကယ်များ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များရှိေကာင်း၊ ၎င်းတိုကိ ုတချိက 

ပိုင်ရှင်မဲ့အြဖစ်သိမ်းေကာင်း၊    ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုသည့ ်

အတွက်   အမ ကတစ်ခါတည်းပီးသွားေကာင်း၊ 

တချိကျ   တရားုံးတွင ်    အမ ပီးြပတ်သည်များ 

ရိှေကာင်း၊ သံုးှစ်၊ ေလးှစ် ေြမစုိက်ဘဝှင့် ြဖစ်ေန 

ေကာင်း၊ ေြမစိက်ုဘဝှင့ ်ကာကာထားသည့အ်တွက် 

တန်ဖိုးမဲ့လာပီး      အရည်ကျိကိုပိုလိုက်ေကာင်း၊ 

အရည်ကျိကိပုိုလိုက်လ င် ကားတစ်စီး၏တန်ဖိုးသည် 

သုံးသိန်း၊    ငါးသိန်းထက်ပိုမရေကာင်း၊  ဆိုင်ကယ် 

ဆိုလ င်လည်း သုံးေသာင်း၊ ှစ်ေသာင်း၊ ငါးေသာင်း 

သာ ရေကာင်း၊ မဂ  လာဒံုရဲစခန်းတွင်လည်း အြပည့် 

ြဖစ်ေနေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ်တွင်လည်း ဆုိင်ကယ် 

များ အြပည့်ြဖစ်ေနေကာင်း၊ ထိုဆိုင်ကယ်များကို 

အမ ပီးြပတ်သွားလ င် ြပည်သူလူထုအား သက်သာ 

ေသာေဈး န်းြဖင့် ေလလံချပီး ေရာင်းချေပးလ င် 

လတူိင်ုးကိယ်ုစ ီစီးိင်ုေကာင်း၊ ေနာက်တက်လာသည့် 

အစုိးရအတွက် ရလဒ်သည် ၎င်းတုိကုိ လုိင်စင်ချေပး 

သည့အ်တွက်ေကာင့ ်လိင်ုစင်ေဆာင်ရသည့ ်ေလလ ံ

ှင့်  ေအာင်သွားသည့်အခါ   ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိ ု

တစ်သိန်း၊   ထိုအေပ တွင်   မိမိတိုကအခွန်ထပ်ရ 

ေကာင်း၊ ှစ်စ် ိင်ုငေံတာ်ဝင်ေငလွည်း ရရိှေကာင်း၊ 

အရည်ကျိစက်ကိုပိုလိုက်လ င် တန်ဖိုးမဲ့ေကာင်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များ      ထိုနည်းလည်းေကာင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှေနရာတွင် အမ ပီးြပတ်သွားပီး 

ေလလမံပစ်ိင်ုေသးလ င်   ိင်ုငေံတာ်မှ ဦးစီးအရာရိှ၊ 

ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှများကိ ုေခတ ထန်ိးသမ်ိးသုံးစဲွခွင့၊် 

ဌာန၌တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အချနိ်တွင်  ထိုသို 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်ေပးမည်ဆုိလ င် ုိင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်  သီးြခားဝယ်ပီး   ပိုက်ဆံကုန်ေတာ့မည် 

မဟုတ်ေကာင်း၊   ဝန်ကီးဌာနရှိ  ဦးစီးအရာရှိများ 

သည်လည်း ေွ၊ မိုး၊ ေဆာင်း၌ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းက့ဲသုိ အစီအစ်များ ရိှ/

မရှိသိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     KNU  အဖွဲှင့် 

ပတ်သက်ပီး မဒီယီာတစ်ခေုမးသည့အ်ထ ဲေြဖသည့် 

အထဲတွင် ပါပီးြဖစ်ေကာင်း၊ KNU အဖဲွအတွင်းတွင် 

သေဘာထားကွဲလွဲေနသည်ကိုလည်း   ကားသိရ 

ေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီးေြပာသည်မှာ မှန်ကန် 

ပါေကာင်း၊  ယခင်ကတည်းကရှိသည့်      KNU 

နယ်ေြမတွင်လည်း တိက်ုပဲွများြဖစ်လာမည်ကိ ုစိုးရမ်ိ 

သည့် လူများလည်းရိှေကာင်း၊   မိမိတုိသေဘာထား 

သည် ဖိတ်ကားထားသည့်အတုိင်း လာမည်ဆုိလ င် 

ကိဆုိလျက်ရိှေကာင်း၊ KNU တစ်ဖဲွတည်းသာ  မဟုတ် 

ဘဲ ကျန်သည့်အဖွဲများအတွက်လည်း   ပါဝင်ပီး 

ဖတ်ိထားသည့အ်တိင်ုး  လာမည်ဆိလု င်   ကိဆိေုန 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ဆိုင်ကယ် 

များှင့ပ်တ်သက်ပီး ၎င်းတို၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 

အရ ေြဖကားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သမ်ိးဆည်းရမသိည် 

များကို စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဗဟို 

စက်ပစ ည်း စာရင်းအင်းှင့ ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနက 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွှင့ ်သွားေရာက်စစ်ေဆးပီး အဆင့် 

ခဲွထားေကာင်း၊ အဆင့ခဲွ်ထားပီး ြပြပင်ေပးမ ၊ သရံည် 

ကျိစက်ပိုေဆာင်မ များ    ေဆာင်ရက်ေပးေကာင်း၊ 

ြပည်သူဘ  ာသိမ်းဆည်းမ ှင့်      ပတ်သက်ပီး 

သမ်ိးဆည်းထားသည်များ ပျက်စီးမ  ရိှ/မရိှ အြမန်ဆုံး 

စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆင့် 

ခွဲြခားပီး    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ  ေလလံတင်ြခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်းြခင်းများ အကံြပချက်များကို ထိုအဖွဲ 

များဆီေရာက်ေအာင် ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထား 

ေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

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

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၄၈၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၈) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၅၃,၁၆၇) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၀၅) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၂) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (592,38၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပစ်မုျားသတ်မတ်ှ၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လူဦးေရစုစုေပါင်း (၃၃,၀၀၄,၇၄၂) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၅,၉၇၇,၂၇၅) 

ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးစီးသ ူ (၂၇,၀၂၇,၄၆၇) ဦးှင့် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ပီးစီးသူ (၂,၂၂၇,၃၅၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရစုစုေပါင်း (၆၂,၂၅၉,၅၆၀) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအားထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ရှစ်ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေ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 ၁၀၇၂၇၉၁၈ ၉၅၃၁၆၅၃ ၄၃၀၈၁

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၈၁၈၀ ၅၈၉၇၆၃၀ ၁၅၆၆၂၈

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၇၄၄၇ ၄၄၆၀၅၄၆ ၃၅၆၉၉

၄။ ထိုင်း ၄၄၇၃၈၆၇ ၄၄၁၈၂၀၂ ၃၀၂၄၂

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၂၀၈၄ ၃၆၂၉၁၈၈ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၂၅၆၂၃ ၁၂၄၄၈၄၂ ၁၃၉၄

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၀၅ ၅၉၂၃၈၇ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၀၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၁၅၆၀ ၁၄၈၆၁၀ ၂၂၄

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၇၈၂၄၀၄ ၈၂၇၅၄၄၀၈ ၁၀၃၄၂၈၄

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၉၀၂၈၂ ၄၂၆၃၆၇၁၀ ၅၂၄၇၁၅

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၂၆၆၁၆၃ ၃၀၁၄၅၈၁၀ ၆၆၇၄၀၀

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၆၅၉၄၁၇ ၂၉၁၁၄၇၁၃ ၁၄၈၅၉၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၆၁၀၃၃၃ ၂၅၇၅၉၀၀၀ ၁၃၉၇၉၃

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၄၉၁၈၃ ၂၁၉၉၉၅၂၁ ၁၇၈၉၉၈

၇။ ုရှား ၁၈၃၆၂၁၀၅ ၁၇၇၇၇၆၂၅ ၃၇၉၇၃၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၈၈၂၀၀ ၁၇၉၁၄၁၀၀ ၂၄၃၀၅

၉။ အီတလီ ၁၇၅၄၃၁၃၆ ၁၆၇၄၇၀၇၀ ၁၆၇၀၈၉

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းေလးပတ်အတွင်း ကေလးငယ် ေလးသိန်းေကျာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ
ေလာ့အိန်ဂျလိစ်    ဇွန်   ၈

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်သီတင်း 

ေလးပတ်အတွင်း ကေလးငယ်ေလးသိန်းေကျာ် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခခံဲရ့ေကာင်း အေမရကိန်ကေလး 

အထူးကုှင့ ်    ကေလးေဆးုံများအသင်းက 

ေြပာကားသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  စတင် 

ေတွရှိပီးေနာက်ပိုင်း ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၁၃ 

ဒသမ ၅ သန်းနီးပါး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ 

ရေကာင်းှင့ ်ကေလးငယ် ၅ ဒသမ ၆ သန်းခန်သည် 

၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း    ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဇွန် ၂ ရက်တွင် ပီးခဲသ့ည့ ်သတီင်းပတ်အတွင်း   

ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၈၇၀၀၀ ေကျာ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂ ါ  ကူးစက ်ခံ ခဲ့ ရေ ကာင ်း  သိရသည ် ။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကေလးငယ်များ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ သည် ိုင်ငံတစ်ဝန်း ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း၏ ၁၈ ဒသမ ၉ ရာခုိင် န်းရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၈၆ သန်းေကျာ်ရှိ 

ေကာင်း၊ အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း 

တစ်သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့် ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၈၂ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အီရန်ိုင်ငံ တာဘားစ်မိအနီး၌ ခရီးသည်တင်ရထားတစ်စင်း 

ေြပးလမ်းေချာ်တိမ်းေမှာက်၊ အနည်းဆုံး ၁၇ ဦးေသဆုံး
တီဟီရန်   ဇွန်   ၈ 

အရီန်ိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး တာဘားစ်မိအနီးတွင် 

ခရီးသည်တင်ရထားတစ်စင်းသည ်ေြမတူးစက်ှင့ ်

တိုက်မိပီး ေြပးလမ်းေချာ်ကာ တွဲဆိုင်းအချိ တိမ်း 

ေမှာက်သွားခဲ့ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရ 

သည်။ 

၁၇ ဦး ေသဆုံး

အဆိပုါြဖစ်စ်ေကာင့ ်ရထားေပ တွင် လိက်ုပါ 

လာသည့်ခရီးသည် အနည်းဆံုး ၁၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး 

၃၀ ေကျာ်  ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

ယင်းေြပးလမ်းေချာ်တမ်ိးေမှာက်မ သည် ယေန  

ေဒသစေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၅ နာရခဲွီခန်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး 

ရထားတွဲဆိုင်း ၁၁ တွဲအနက် ငါးတွဲ ေြပးလမ်းမ ှ

ေချာ်ထွက်သွားခဲ့သည်။  

အခင်းြဖစ်ပွားချနိ်တွင်     ရထားေပ တွင် 

ခရီးသည် ၃၄၈ ဦးလိုက်ပါ စီးနင်းလာေကာင်း 

သိရသည်။   

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသူများအား နီးစပ်ရာေဆးံု 

များသို ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

တာဘားစ်မိသည်    မိေတာ်တီဟီရန်မှ 

ကီလုိမီတာ ၉၀၀ (မုိင် ၅၆၀) ခန်အကွာ ေတာင်ခုိရာ 

ဆန်ြပည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်  ၈ 

အာဖရိကတိုက်၌ ယမန်ေနညေန 

ပိုင်းအထိ ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ ကူးစက်ခ ံ  

ရသူစုစုေပါင်း ၁၁၆၇၁၃၈၂ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ လက်ရိှတွင် အာဖရကိတိက်ု တစ်ဝန်း 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၂၅၃၄၆၉ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူေပါင်း ၁၁၀၃၆၉၆၂ ဦး ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

အာဖရကိတိက်ု၌ ေတာင်အာဖရကိ 

ိုင်ငံ၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊ တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်

အဂီျစ်ိင်ုငတံိုသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူး 

စက်ခံရမ   အများဆုံးိုင ်ငံများြဖစ  ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင ်ငံ၌ ေရာဂါ 

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာသြဖင့် 

သတိြပေနထိုင်ကရန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ေြပာကား 

ေဂျုဆလင ်  ဇွန်   ၈

အစ ေရးုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ  

များ ြမင့်တက်လာသြဖင့် ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ကရန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယမန်ေနတွင် သတိေပးေြပာကားခဲ့သည်။

ိုင်ငံအတွင်း ယမန်ေနက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၇၃၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိရသည်။ ိုင်ငံ 

သားများအား လူစည်ကားရာအေဆာက်အအုံများ

အတွင်းေရာက်ရှိေနချနိ်ှင့် အများြပည်သူဆိုင်ရာ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာ်များ      စီးနင်းချနိ်တို 

အပါအဝင်  ေရာဂါပုိးေတွရိှထားသူများ၏အနီးတွင်  

ေရာက်ရိှေနပါက ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ထားရန ်

တာဝန်ရှိသူများက  န်ကားခဲ့သည်။ ထိုြပင်ိုင်ငံ 

သားများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ရန် အခွင့် 

အလမ်းများြပားသူများကိ ု ငါးကိမ်ေြမာက် ကုိဗစ်-

၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးရန် ေဆးပညာရှင် 

များက ေဆွးေွးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

လက်ရှိအချနိ်တွင် ြပည်သူလုံ ခံေရးဝန်ကီး 

အိုမာဘာလက်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး  နစ်ဇန် 

ဟိုိုဝစ်တိုမှာ    ေရာဂါကူးစက်ခံရေသာ်လည်း 

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လျက်ရိှပီး ၎င်းတို၏ ေနအိမ် 

များမှ တာဝန်များထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။       ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၃၃၅၈ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ဆိုးလ်     ဇွန်    ၈

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၃၃၅၈ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၈၁၈၈၂၀၀ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

တာဝန်ရှိသူများက ယေနေြပာကားသည်။

ိုင်ငံအတွင်းမတ်လလယ်က    အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်း   ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကးူစက်မ များ  ြမင့်တက်လာခ့ဲရာမှ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ  စနစ်ကျစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သြဖင့ ်

ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ များြပန်လည ်

ကျဆင်းခဲ့သည်။

လက်ရှိအချနိ်၌ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိ 

လာသူ ၃၃၁၁၇ ဦး၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ 

ေကာင်း ေတွရိှခဲသ့ည်။ ထိုြပင် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၃၀၅ ဦး ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အာဖရိကတိက်ု၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၁ ဒသမ ၆၇ သန်းေကျာ်ရိှလာ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၃၉၆၈၉၃၁ ဦး 

ရှိေကာင်း၊  ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၁၁၇၀၄၂၇ ဦး 

ရှိေကာင်းှင့ ်တူနီးရှားိုင်ငံ၌   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း၁၀၄၃၅၄၀ ရိှေကာင်း 

အာဖရိက    ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရကိတိက်ု၌ အာဖရကိေတာင် 

ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ြဖစ်ပွားမ  အများဆုံးြဖစ်ပီး  အာဖရိက 

ေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုးေဒသများသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ြဖစ်ပာွးမ  

ဒုတိယအများဆုံး   ေဒသများြဖစ်ကာ 

အာဖရကိအလယ်ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အနည်းဆံုး 

ေဒသြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ    ဇွန်   ၈ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၅၂၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည့်အတွက်   ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၁၉၀၂၈၂ 

ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ 

သိရသည်။

ခုနစ်ဦးထပ်မံေသဆုံး

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များေကာင့ ်

ခုနစ်ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၇၁၅ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၈၈၅၇ ဦး ရိှသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ ၃၃၄၅ ဦး ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ

သည့်အတွက် ေဆးုံများမ ှြပန်လည်ဆင်းသွားကရာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာ 

လာသူေပါင်း ၄၂၆၃၆၇၁၀ ရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၅၂၃၃ ဦးထပ်မံေတွရှိ



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ
တရားခံ    ေကျာ်မင်းယု(ခ)  ဂျင်မီှင့်အတူ 

အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ ှင့ ်လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ များ 
တွင် အသုံးြပလျက်ရိှသည့ ်AK-47 ေသနတ် ေြခာက် 
လက်၊  M-16 ေသနတ် ရှစ်လက်၊ ၁၂-ဗို ေသနတ် ှစ် 
လက်၊ ေဒသ ရလုပ်ေသနတ် တစ်လက်၊ ကျည်အိမ် 
၁၈ ခတုိုအား အဆိပုါေနအမ်ိမှ သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ည်။

တရားခ ံေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မသီည် ၂၀၂၁ ခှုစ် 
ေဖေဖာ်ဝါရလီှင့ ်မတ်လအတွင်း ဆပူဆူ ြပလ ပ်ရှား 
မ များှင့ ်အစိုးရဝန်ထမ်းများ CDM လ ပ်ရှားမ များတွင် 
ပါဝင်လာေစေရးအတွက်   ဝါဒြဖန်လ ံေဆာ်မ များ 
ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုြပင်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
အတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန ်
အတွက် ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဧပီလအတွင်း Moon Light 
Operation အဖဲွအား ေစာသက်ထွန်း(ခ)ေနြခး(Sky 
Age Education)၊ ကိကုိုကီး(စမ်းေချာင်း)၊ သရူေကျာ် 
(ခ)နကီိလုပ်စ်၊ သန်းေအာင်၊  ရဇဲာနည် (ခ) အူိ(ုေဦွး 
က့ံေကာ်အဖဲွ)၊ ေကျာ်ေကျာ်မုိး(ခ)ေဇာ်ဝမ်းေမာင် (ဖမ်းမိ) 
တိုှင့်အတူ  စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တရားခံ  ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ  စီမံ န်ကား 
လျက်ရှိသည့ ်Moon Light Operation  အဖွဲသည်  
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း အေြခခပံညာအဆင့ ်
ေကျာင်းသ ူ  ေကျာင်းသားများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ 
စာသင်ေကျာင်းများကုိ ပစ်မှတ်ထားတုိက်ခုိက်ြခင်း၊ 
အြပစ်မ့ဲြပည်သူများကုိ    ထိတ်လန်တုန်လ ပ်ေအာင် 
ခိမ်းေြခာက်ုိင်ေရးအတွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးများကို 
သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ၎င်းတုိပါတီဝင်မဟုတ်ေသာ အြခား 
ပါတီဝင်များကိ ု သတ်ြဖတ်ြခင်း၊  ၎င်းတိုပါတီအား 
ေထာက်ခံမ မရှိသူများကိ ုသတင်းေပး/ဒလန်အြဖစ်  
စွပ်စွဲသတ်ြဖတ်ြခင်း၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ
များ၊   အစိုးရအေဆာက်အအုံများ၊   ပုဂ လိကဘဏ် 
များစသည့ ်  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများှင့ ်  အရပ်ဘက် 
ပစ်မှတ်များကိ ု    ဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကေကာင်း၊ 
ထိုသို အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်ုိင်ေရးအတွက် Moon  
Light Operation အဖဲွအား တရားခံေြပး လွင်ကုိလတ် 
က AK-47 ှင့် M-16 အလက် ၃၀၊ ကျည်ေတာင့် ၆၀၀၊  
ကျည်ကတ် ၉၀ ှင့် ဗုံးေဖာက်ခွဲရန ်ကတ်သီး ၅၀၀ 
ကို  တရားခံ  ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီထံ  ေပးအပ ်
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် Moon Light Operation အဖွဲသည ်
ေမာင်ေကျာ(်ခ)  ဖိးေဇယျာေသာ ်  ဦးေဆာင်သည့်  
ရန်ကုန်မိြပ  ေြပာက်ကျားအဖွဲ  (Yangon Urban 
Guerrilla-YUG)ှင့် ပူးေပါင်း၍ ရန်ကုန်မိအတွင်း  

အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ 
ကီးမားေသာ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း Mission ရှစ်ခအုား 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း    လုပ်ေဆာင်ရန် 

အစအီစ်ေရးဆဲွခဲ့ပီး တရားခ ံေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မ ီ  
က အဆုိပါ အကမ်းဖက်လုပ်ငန်း ရှစ်ခုကုိ  န်ကား  
ေစခိုင်းခဲ့ေကာင်း၊ Mission-1 အြဖစ် ၂၀၂၁  ခုှစ်  
ေမ ၂၁ ရက်တွင် တွံေတးမိနယ်အတွင်းရှ ိအေြခခံ 
ပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း    (ေရ ဆံေတာ်)သို 
လက်လုပ်ဗုံး     တစ်လုံးြဖင့ ်  ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း၊ 
၎င်းအြပင ်၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင်  
Moon  Light  Operation မှ  အကမ်းဖက်အဖွဲဝင ် 
ှစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ဘိဘုိှုင့ ်ရန်ပိင်ုဟန်ိးတိုသည် တံွေတး 
ရဲစခန်း၊  အမှတ်(၇၀)  ေြခလျင်တပ်ရင်းှင့ ်  ဘုရား 
ငုတ်တို စစ်ေဆးေရးဂိတ်တုိကုိ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရန်  
လာေရာက်စ် လံုခံေရးအဖဲွများက ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး  
မည့်ပစ ည်းများှင့်အတ ူ     ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း၊ 
Mission-2  အြဖစ် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ  ၇  
ရက်တွင် အင်းစန်ိမိနယ် ေဖာက့န်ရပ်ကွက် အပ်ုချပ် 
ေရးမှးုံးအား  လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်  ပစ်ခတ်ေဖာက်ခွဲ 
ခဲ့သည့်အတွက်     လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ 
စစ်သည် ှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

Mission-3 အြဖစ် လှည်းကူးမိနယ်ှင့် မဂ  လာဒံု 
မိနယ်အတွင်း     အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ၊ 
Mission-4 ၊ Mission-5 ၊ Mission-6 ၊ Mission-7 ၊ 
Mission-8 တိုအား ရန်ကင်းမိနယ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  
ဒလမိနယ်၊ သာေကတမိနယ်ှင့် ဒဂံုမိသစ် (ေတာင် 
ပိင်ုး)၊ လ  င်သာယာမိနယ်တိုတွင် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆးီမ  
များှင့် ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ များ လုပ်ေဆာင်ရန် စီစ် 
ေဆာင်ရက်ေနစ်  ဖမ်းဆီးခခံဲရ့ေကာင်း  သရိသည်။

တရားခံ ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီသည် ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ေဦွးကံေ့ကာ်အဖဲွသို လက်နက် 
ခဲယမ်းများ  ဝယ်ယူိုင်ရန်အတွက်   ေငွကျပ ်၅၅ 

သန်ိး   ေထာက်ပံေ့ပးခဲြ့ခင်း၊   ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ 
ြပည်သူအင်အားစ ု (Union  Of  Myanmar  Civil  
Defence –UMCD)အဖဲွှင့် ပူးေပါင်းပီး အေမရိကန်  
ေဒ လာ  သိန်းတစ်ေထာင်ခန်တန်ဖိုးရှိ  ေသနတ် 
ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်3D Printer ဝယ်ယူရန်အတွက် 
NUG ထသံို  ဆက်သွယ်ေတာင်းခခံဲြ့ခင်း၊  အကမ်းဖက် 
အဖွဲအစည်းများသို       ေငွေကးေထာက်ပံ့ရန ်
အေမရိကန်ေဒ လာများဝယ်ယူ၍    ြမန်မာေငွြဖင့ ်
လဲလှယ်ေပးြခင်းများ    အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက ်
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်မ များ ေဖာ်ေဆာင် 
ိုင်ရန်လိုအပ်သည့်   လက်နက်၊   ခဲယမ်း၊    C-4 
ယမ်းေတာင့၊် လက်ပစ်ဗုံး၊ ကတ်သီး၊ Dorne ၊ ဂိဟ်တ ု
ဖန်ုး၊ ေရဒယီိစုကားေြပာစက်၊ ေငေွကးှင့ ်နည်းပညာ  
ပံ့ပိုးိုင်ေရးအတွက် အကမ်းဖက်  NUG/ CRPH/
NUCC အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့် တရားခံေြပး ရည်မွန်၊ 
ေဇာ်ေဝစိုး၊   မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊  ေအာင်ကည်ွန် ၊ 
လွင်ကိုလတ်၊    ဝင်းြမတ်ေအး၊   ထင်လင်းေအာင်၊ 
မိုးေဇာ်ဦး၊ ြဖြဖသင်း၊  မင်းကိုိုင်၊  ဂျင်မီ  တိုသည် 
အပတ်စ် Zoom Meeting ြဖင့ ်ေဆွးေွးတိင်ုပင်ခဲ့က 
ေကာင်း သိရသည်။

သိုြဖစ်၍    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 
အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအား   ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ခဲြ့ခင်း၊  
အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များကို       အနီးကပ်စီစ်  
 န်ကားခဲြ့ခင်း၊  အကမ်းဖက်  NUG/ CRPH/ NUCC    
တိုှင့ ်အဆိပုါ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များအတွက် 

ပူးေပါင်း ကံစည်ခ့ဲြခင်းတုိကုိ ြပစ်မ ထင်ရှားကျးလွန် 
ခဲသ့ည့ ်တရားခ ံေကျာ်မင်းယ(ုခ) ဂျင်မအီား အကမ်း 
ဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၄၉(က)၊ ၅၀(ဈ)ှင့်  
၅၀(ည)   တိုြဖင့်   အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။
တရားခ ံေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီ (ဘ) ဦးတင်ယု  

သည်        ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  
အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ      အမိန်  
ေကညာစာအမှတ်   (၂/၂၀၂၁)    ြဖင့်     အကမ်းဖက် 
အုပ်စုအြဖစ်သတ်မှတ်ထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့်  
PDF အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲများ  အသုံးြပရန် 
အတွက် လက်နက်ခဲယမ်းများ  ေနအိမ်တွင်  သုိဝှက် 
သမ်ိးဆည်းြခင်း၊ Moon Light Operation  အဖဲွအား 
ဦးေဆာင်၍     ရန်ကုန်မိအတွင်း   အကမ်းဖက် 
ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ ြပလုပ်ြခင်း၊ လုံ ခံေရးဂိတ်များ၊  
ရစဲခန်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာုံးများှင့ ်နယ်ေြမခတံပ်များ 
အား တုိက်ခုိက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရန်အတွက် အကံေပး 
အြဖစ်ပါဝင်မ များေဆာင်ရက်ြခင်း၊  အကမ်းဖက်အပ်ုစ ု
အြဖစ် သတ်မှတ်ေကညာထားသည့ ်CRPH ၊ NUG ၊ 
PDF အမည်ခံအဖဲွများှင့် ၎င်းတုိ၏လက်ေအာက်ခံ 
ြဖစ်သည့ ်“ေွဦးက့ံေကာ်”အဖဲွသုိ လက်နက်ခဲယမ်းများ 
ဝယ်ယူိင်ုရန်အတွက် ေငေွကး လ ဲေြပာင်းေထာက်ပံ ့ 
ေပးြခင်း၊ UMCD အဖွဲှင့်ပူးေပါင်း၍  အေမရိကန် 
ေဒ လာ သန်း ၁၀၀ ခန်တန်ဖိုးရိှ လက်နက်ထတ်ုလပ်ု 
ိုင်သည့် 3D Printer ဝယ်ယူရန ်NUG အကမ်းဖက ်
အဖွဲသို ဆက်သွယ်ေတာင်းခံခဲ့ြခင်း၊  အကမ်းဖက ်
အဖွဲအစည်းများသို ေငွေကးေထာက်ပံ့ရန်အတွက ်
အေမရိကန်ေဒ လာများ   ဝယ်ယူ၍   ြမန်မာေငွြဖင့ ်
လဲလှယ်ေပးမ များ အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းြဖင့် 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ေငွေကး 
ေထာက်ပံ့မ များေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ၂၀၂၂ 
ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၂၁ ရက်တွင် စစ်အပ်ုချပ်ေရး(Martial 
Law)   စစ်ခုံုံးဖွဲ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
အကမ်းဖက်မ   တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၄၉(က)၊ 
၅၀(ဈ)ှင့် ၅၀(ည)တုိအရ “ေသဒဏ်”  အမိန်ချမှတ် 
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

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 
၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန် 

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ  ယေနအထိ ဆရာ   ဆရာမ  ၂၉၆၀  ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ ့
ပါသည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ
များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 
ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ထပ်မံ၍ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်ထပ်မံတိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

၂၁-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် တံွေတးမိ ေရ ဆေံတာ် 
ရပ်ကွက်ရှိ   အမက(မူလွန်)  ေကျာင်း ခံစည်းိုး 
တွင်     ေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်   လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံးကိ ု
ေတွရစ်။

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီဦးေဆာင်သည့ ်Moon Light Operation အဖွဲမှ 
အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲမ များ ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် တံွေတးမိနယ် ဘရုား 
ငုတ်တုိစစ်ေဆးေရးဂိတ်အား ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးရန် 
လာေရာက်စ ်ဖမ်းဆီးရမိသည့ ်တရားခံှစ်ဦးကိ ု
ေတွရစ်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း  အကမ်းဖက် 
လပ်ုငန်းများ ဦးေဆာင်လ ပ်ရှားေနသ ူေကျာ်မင်းယ ု
(ခ)ဂျင်မီအား   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့်   ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်    ပင်လံုအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရိှ 
အမှတ်     (၁၀၉/ဘီ)     ှစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်ကို 
ေတွရစ်။

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီှင့်အတူ   သိမ်းဆည်း 

ရမိသည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများကိ ုေတွရစ်။

၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် အင်းစိန်မိနယ် ေဖာ့ကန် 

ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး ဗုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ် 

ဒဏ်ရာရရှိသည့ ်စစ်သည်အား ေတွရစ်။

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီဦးေဆာင်ေသာ Moon Light Operation 

အကမ်းဖက်အုပ်စ ုဖွဲစည်းမ  အေြခြပဇယား

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ(ဖမ်းမိ)

ေကျာ်ေကျာ်မိုး(ခ) ေဇာ်ဝမ်းေမာင်

(ဖမ်းမိ)

ရဲဇာနည်(ခ)အူို

(ေွဦးကံ့ေကာ်အဖွဲ)

ေစာသက်ထွန်း(ခ)ေနြခး

(Sky Age Education)
သန်းေအာင်ကိုကိုကီး(စမ်းေချာင်း)

သူရေကျာ(်ခ)နီကိုလပ်စ်

(ခ)ကိုလတ်

Moon Light Operation



ဇွန်    ၉၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

သဃ  န်းက န်းမိနယ်      (ဇ)ေြမာက်ရပ်ကွက ်

ြပည်သာယာလမ်းသွယ(်၂)  အမှတ်(၁၄၂)ရှိ ၎င်း၏ 

ေနအမ်ိများတွင် M-16 ခနုစ်လက်၊ AK-47 ရှစ်လက်၊ 

MK-12 ၁၅ လက်၊ M4 A1 ကာဘုိင် သံုးလက်၊ FCG-9 

သုံးလက်၊ စိုက်ပါ ှစ်လက်၊ ကာဘိုင် တစ်လက်၊ 

ပစ တို ၁၁ လက်၊ လက်လုပ်ပစ တို ၁၂၈ လက် စုစု 

ေပါင်းေသနတ် ၁၇၈ လက်ှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်၊၊

တရားခံ ေမာင်ေကျာ(်ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် 

တရားခံ  ကျား  ၂၄၇ ဦး၊ မ ၄၆ ဦး ေပါင်း ၂၉၃ ဦး 

တိုကို  လက်နက်မျိးစုံ ၁၆၉ လက်၊ လက်လုပ် 

ေသနတ်မျိးစံု ၂၃၁ လက်၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်း ေြခာက်  

လက်၊ ကျည်အိမ်မျိးစု ံ၃၁၂ ခု၊ ကျည်မျိးစု ံ၁၈၈၁၀ 

ေတာင့်၊ ၄၀ မမဗုံးသီး ၄၃ လုံး၊ မိုင်းမျိးစု ံ၁၆ လုံး၊ 

လက်ပစ်ဗုံးမျိးစု ံ၄၈ လုံး၊ လက်လပ်ုမိင်ုး မျိးစု ံ၁၀၉၉ 

လုံး၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းဗုံးသီး ၁၇၅ လုံး၊ မီးခိုးဗုံး 

၆၁ လုံး၊ ယမ်းစိမ်း ငါးပိဿာ၊ ယမ်းြပင်း ၂၈ ေတာင့်၊ 

ယမ်းေပျာ့ ၁၁ ေတာင့်၊ လက်လုပ်ယမ်း ၄၃ ထုပ်၊ 

ယမ်းကိး(ေပ  ၁၀၀) တစ်ေခွ၊ ဒီတုိေနတာ ၈၉၆ ေချာင်း၊ 

ဒီတိုေနတာကိးေခွ ေလးေခွ၊ TNT ယမ်းမျိးစု ံ၁၆၃ 

ေတာင့၊် C4 ယမ်း (၁.၂၅) ေပါင် ၉ ေတာင့၊် Transistor 

၁၄ ဘူး၊ ကီးပက်ဖန်ုးအလုံး ၂၀ ၊ လမ်းေလ ာက်စကား 

ေြပာစက ်၁၆ လုံး၊ ဆက်သွယ်ေရးအထိုင်စက ်ငါး 

လုံး၊ မှန်ေြပာင်း ှစ်ခ၊ု ဂိဟ်တဖုန်ုး ၁၆ လုံး၊ Laptop 

ှစ်လံုး၊  Hard Disk တစ်ခ၊ု ATM ကတ်များ၊ ိင်ုငကံူး 

လက်မှတ်စာအုပ် တစ်အုပ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး ြပလုပ် 

မည့်စာရင်းများှင့ ်လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မည့ ်စာရင်း 

များြပစုထားသည့ ်မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများ၊ အြခားဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့ ်ြဖစ်စ်များအား ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀ ရက်ှင့် ၂၅ ရက်တို 

တွင် သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ အကမ်းဖက် NUG အဖွဲဝင် 

ရည်မွန်ှင့် လွင်ကိုလတ်မ ှရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ ် ရတနာလမ်း ရတနာှင်းဆီအိမ်ရာ တိုက်အမှတ်(3/B)၊ 

အခန်းအမှတ်(B-0907)၌  ေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်ှင့ ်အတူ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့ ်လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သဃ  န်းက န်းမိနယ် (၂၉)ရပ်ကွက် သုခိတာလမ်း  ခံအမှတ်(၆၇)ှင့် သဃ  န်း 

က န်းမိနယ် (ဇ)ေြမာက်ရပ်ကွက ်ြပည်သာယာလမ်းသွယ(်၂) အမှတ်(၁၄၂)

ရှိ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ ေနအိမ်များမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့ ်

လက်နက်/ခဲယမ်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၉-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင်  လ  င်သာယာမိနယ်  (၁၆)

ရပ်ကွက်ရိှ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွုံးအား လက်လပ်ု 

ဗုံးတစ်လုံး ပစ်ခတ်ခံရသြဖင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး 

ဒဏ်ရာရရှိမ ။
၃၀-၄-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှ ိ

မိမရဲစခန်းအတွင်းသို လက်လပ်ုမိင်ုး တစ်လုံး ပစ်ေပါက် 

ခံခဲ့ရသြဖင့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁၈-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် လမ်းမေတာ်မိနယ်  (၃)ရပ်ကွက်၌ 

ရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမှး ဦးမျိးလွင်  လုပ် ကံ 

သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၂၇-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် သာေကတမိနယ် မာန်ေြပ 

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၂၁-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် စမ်းေချာင်းမိနယ်ရှ ိ မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွံုး၌ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် တစ်ဦး ပစ်ခတ် 

ခံရမ ။

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရ ြပည်သာမိနယ် (၆)ရပ်ကွက်ရိှ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွံုးေရှတွင် လက်လုပ်ဗံုးတစ် 

လုံး ေပါက်ကွဲခဲ့ရာ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမ ။

၁-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် လ  င်သာယာမိနယ်  (၁၁)ရပ်ကွက် 

၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူတစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။

အတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် 

အတွက် လက်နက်ငယ်မျိးစံု ၃၅၃ လက်၊ ကျည်အိမ် 

မျိးစုံ ၄၇၆ ခု၊ ခဲယမ်းမျိးစုံှင့ ်ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်း

မျိးစုံတိုကို   ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ် 

သိရှိရသည်။

တရားခ ံေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်သည် 

STF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ SOF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွ၊ HRD အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွ၊ 

YG Network အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ UMCD 

အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွ၊ RF အမည်ခအံကမ်းဖက် 

အဖွဲ၊ UG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ 44-ST UG 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ YFA အမည်ခံအကမ်း 

ဖက်အဖဲွ၊ တာေမွမိနယ် ပကဖအမည်ခအံကမ်းဖက် 

အဖဲွ၊ သာေကတမိနယ် ပကဖအမည်ခအံကမ်းဖက် 

အဖွဲ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ် ပကဖအမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲ၊ ဒဂုံ ပကဖ အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ် ပကဖ 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)

မိနယ် ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊  လ  င် 

သာယာမိနယ ်  ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ 

လ  င်မိနယ်  ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ 

ေကာ့မှးမိနယ ် ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ 

ေဒါပုံမိနယ်  ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ် ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ 

စသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲ ၂၀ ကို   အကမ်းဖက ်

NUG အဖွဲထံမှ ရရှိခဲ့ေသာ လက်နက်/ ခဲယမ်းများ 

ထုတ်ေပးကာ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများှင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ 

အား လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ထွက်ဆိုချက်အရ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အုပ်ချပ်မ  

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်အတွက ်တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ေနေသာ မိနယ်/ရပ်ကွက်/ေကျးရာ  စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ြပည်ခုိင်ဖိးပါတီဝင်များအပါအဝင်  

အြခားဆန်ကျင်ဘက်ပါတီဝင်များှင့် အြပစ်မ့ဲြပည်သူ 

များကို  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

သည့်အြပင်   အစိုးရအေဆာက်အအုံများအား 

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမှ အကမ်ိ ၃၀၊ ရပ်ကွက်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးုံးများအား ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  ၃၂ ကိမ်၊ 

လ ပ်စစ်ုံးှင့်အနီးဝန်းကျင် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ  ကုိးကမ်ိ၊ 

ကညနုံးှင့်     အနီးဝန်းကျင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  

ကိုးကမ်ိ၊ ယာ်ထန်ိးုံးများအား   ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ   

၁၂ ကိမ်၊ CCTV Control Box များအား ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးမ  ငါးကမ်ိ၊ အြပစ်မဲြ့ပည်သလူထူ ုထတ်ိလန်  

ေကာက်ရံေစရန် ရည်ရယ်၍ အများြပည်သူှင့ ်

သက်ဆိုင်ေသာေနရာများ  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ   

အကမ်ိ ၆၀၊ ဘာသာေရးဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုအံနီး 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  ှစ်ကိမ်၊ စာသင်ေကျာင်းများ  

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ  သုံးကိမ်တိုကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ထုိသုိေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ေရးအဖဲွများကုိ  Mission ေဆာင် 

ရက်မည့် တင်ြပချက်အေပ မူတည်၍ လက်နက်/

ခဲယမ်းများ ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရ 

သည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်မှ 

လက်နက်/ခဲယမ်းများထုတ်ေပး၍ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ

များကို  အကမ်းဖက်လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ  ၂၈ ကိမ် 

ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။

- ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီ  ၂၉ ရက်တွင် HRD အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွကုိ ပစ တုိတစ်လက်၊ လက်လုပ် 

ဗုံး တစ်လုံး ထုတ်ေပးခဲ့ပီး လ  င်သာယာမိနယ ်

(၁၆)ရပ်ကွက်ရိှ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး အဖွဲုံး 

အား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ  အြပစ်မဲ့ြပည်သူ 

တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဧပီ ၃၀ ရက်တွင် STF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲကို  ပစ တို တစ်လက်ှင့်  လက်လုပ်မိုင်း 

တစ်လံုး   ထုတ်ေပးခ့ဲပီး ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)

မိနယ်ရှ ိမိမရဲစခန်းအတွင်းသို  ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ေမ ၁၈ ရက်တွင်  STF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲကို ပစ တို တစ်လက်၊ လက်လုပ်ဗုံး ှစ်လုံး 

ထတ်ုေပးခဲ့ပီး လမ်းမေတာ်မိနယ် (၃)ရပ်ကွက် 

၌ ရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမှး ဦးမျိးလွင ်

အား လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ေမ ၂၁ ရက်တွင် STF   အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲ   ပစ တုိ ှစ်လက်ထုတ်ေပးခ့ဲပီး စမ်းေချာင်း 

မိနယ်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံးအား 

ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

တစ်ဦးကျဆံုးခ့ဲပီး ရဲတပ်ဖဲွဝင် တစ်ဦးှင့် အြပစ်မ့ဲ 

ြပည်သူတစ်ဦးတို ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ေမ ၂၇ ရက်တွင် သာေကတမိနယ် ပကဖ 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွကုိ   ပစ တိ ုတစ်လက် 

ထုတ်ေပးခဲ့ပီး သာေကတမိနယ်  မာန်ေြပ 

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူတစ်ဦးကို  လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ေမ ၃၀ ရက်တွင် YG Network အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲကိ ု  ပစ တို တစ်လက်၊ လက် 

လုပ်ဗုံးတစ်လုံးကိ ု ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်  (၆)ရပ်ကွက်ရှ ိမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖွဲုံးသို ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အြပစ်မဲ့ြပည်သူ ှစ်ဦး 

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန်  ၁ ရက်တွင် လ  င်သာယာမိနယ် ပကဖ 

အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကို  ပစ တို တစ်လက် 

ထုတ်ေပးခဲ့ပီး   လ  င်သာယာမိနယ်  (၁၁)

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦးကိ ု  လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန် ၁ ရက်တွင် STF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲကို  ပစ တို တစ်လက် ထုတ်ေပးခဲ့ပီး မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်  (၃)ရပ်ကွက်ရှ ိ  အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ

တစ်ဦးကို  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန်  ၃ ရက်တွင် ေဒါပုံမိနယ် ပကဖ အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲကိ ု  ပစ တို တစ်လက် ထုတ် 

ေပးခ့ဲပီး ေဒါပံုမိနယ်၊ ရပ်ကွက်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖွဲုံး၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူ တစ်ဦးကို  လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၆ သို 

၂၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် (၉)ရပ်ကွက်ရှိ ကေမ ာဇ 

ဘဏ်ခွဲအား ဓားြပတိုက်ခံရမ ။ 



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂  

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ
- ဇွန်  ၇ ရက်တွင် STF   အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲကို       ပစ တိုတစ်လက်ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
သာေကတမိနယ်  ၃ မာန်ေြပရပ်ကွက်ရိှ လုံ ခံ 
ေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖွဲဝင်ှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန် ၈ ရက်တွင်     တာေမွမိနယ် ပကဖ 
အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွကုိ  ပစ တိ ုတစ်လက် 
ထုတ်ေပးခဲ့ပီး တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ ်
ရပ်ကွက်ရှိ  အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး  လုပ် ကံ 
သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် STF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်
အဖွဲကို          ပစ တိုှစ်လက်   ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်  ရဲရိပ်သာရပ်ကွက်၌ 
အြပစ်မ့ဲြပည်သူတစ်ဦး လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခ့ဲေကာင်း။

- ဇွန်  ၁၆ ရက်တွင်  လ  င်သာယာမိနယ ်ပကဖ 
အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွကုိ  ပစ တိ ုတစ်လက် 
ထုတ်ေပးခဲ့ပီး  လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၃)

ရပ်ကွက်ရှိ  အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး  လုပ် ကံ 
သတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် UMCD အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

အဖွဲကို  ပစ တိုတစ်လက်၊ လက်လုပ်မိုင်း ၁၂ 
လုံး၊ ယမ်းေပျာ ့၁၁ ေတာင့်၊ ယမ်းမ န်  တစ်ထုပ်၊ 
စနက်တံ ၁၈ ေချာင်းတိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ 

လမ်းရှ ိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ေရှ၌ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖွဲဝင်များကိ ုပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ 
ဝင်တစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ေကာင်း။

- ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင ်STF အမည်ခ ံအကမ်းဖက ်
အဖွဲကို  Glock  အမျိးအစား ပစ တို တစ်လက် 
ထတ်ုေပးခဲ့ပီး မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင်(၂)

ရပ်ကွက်ရိှ “လှသတီာ” ေရ ဆိင်ုအား ဓားြပတိက်ု 
ခဲ့ေကာင်း။

- ဩဂုတ်  ၅ ရက်တွင် ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)
မိနယ်     ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကိ ု
ပစ တိုတစ်လက်ထုတ်ေပးခဲ့ပီး    ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊  (၃၅)ရပ်ကွက်၊ မိင်မဟာ 
လက်ဖက်ရည်ဆိင်ု၌ အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦးအား 
ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဩဂုတ်  ၁၄ ရက်တွင် တာေမွမိနယ် ပကဖ 
အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွကုိ  ပစ တုိ ေြခာက်လက် 
ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ရန်ကုန်မိပတ်ရထား  လုံ ခံ 
ေရးအဖွဲများကိ ု ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ  လုံ ခံ 

ေရးရဲတပ်ဖဲွဝင် ေြခာက်ဦး ကျဆံုးခ့ဲေကာင်း။
- ဩဂုတ်  ၁၇ ရက်တွင် ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကို 
ပစ တိုတစ်လက်   ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ဒဂုံမိသစ ်
(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ (၅၇)ရပ်ကွက်ရှ ိမိနယ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွံုးသုိ ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ အြပစ်မ့ဲ 
ြပည်သူတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဩဂတ်ု  ၂၂ ရက်တွင် STF အမည်ခအံကမ်းဖက် 
အဖဲွကုိ ပစ တုိှစ်လက် ထုတ်ေပးခ့ဲပီး လ  င်သာယာ 
မိနယ် ဘရုင့ေ်နာင်တတံားအဆင်းရိှ လုံ ခံေရး 
ရဲကင်းအား ပစ်ခတ်ရန် ေစခိုင်းခဲ့ေကာင်း။

- ဩဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် STF အမည်ခံအကမ်း 
ဖက်အဖွဲကို  ပစ တိုတစ်လက် ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ် (၁၀၆)ရပ်ကွက် 
တွင် အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦးအား ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။

- ဩဂုတ်  ၂၆ ရက်တွင် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)
မိနယ် ပကဖအမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကို 
ပစ တိတုစ်လက် ထတ်ုေပးခဲ့ပီး ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိ 
ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်တွင် အြပစ်မဲြ့ပည်သ ူ
တစ်ဦး လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် လ  င်မိနယ် ပကဖ 
အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲကိ ု ပစ တို ှစ်လက် 
ထတ်ုေပးခဲ့ပီး လ  င်မိနယ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၌ 
အြပစ်မဲ့ ြပည်သူတစ်ဦး  လုပ် ကံသတ်ြဖတ ်

ခဲ့ေကာင်း။
- စက်တင်ဘာ  ၉ ရက်တွင် RF အမည်ခံအကမ်း 

ဖကအ်ဖဲွကုိ  လက်နက်ငယ်ှစ်လက် ထုတ်ေပး 

ခဲ့ပီး စမ်းေချာင်းမိနယ် ဗဟိလုမ်း၌ လှည့က်င်း 
ေဆာင်ရက်ေနေသာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များကိ ု
ပစ်ခတ်ရန်ေစခိုင်းခဲ့ရာ     လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်
တစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ေကာင်း။

- စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် RF အမည်ခံအကမ်း 
ဖက်အဖွဲကို  ပစ တိုတစ်လက် ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
မရမ်းကုန်းမိနယ်  (၁)ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ 
ြပည်သူတစ်ဦး  လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

- ေအာက်တိုဘာ  ၂၂ ရက်တွင် STF အမည်ခံ 
ကမ်းဖက်အဖဲွကုိ  ပစ တိ ုတစ်လက်၊ လက်လုပ် 

မိုင်း သုံးလုံး၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး၊ လိုင်စင်မဲ ့
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှစ်စီး     ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 
ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်ရိှ ကေမ ာဇ 
ဘဏ်ခွဲအား ဓားြပတိုက်ရန် ေစခိုင်းခဲ့ေကာင်း။ 

- ေအာက်တိုဘာ   ၂၃ ရက်တွင် RF အမည်ခံ 
အကမ်းဖက်အဖွဲကိ ု      လက်နက်ငယ် မျိးစုံ 
ရှစ်လက်၊ ကျည်အိမ်မျိးစုံ ၃၅ ခု၊ ကျည်မျိးစုံ  
၁၂၂၀ ေတာင့်၊ ၄၀ မမဗံုးသီး ၁၂ လံုး၊ ေရှထွက်မုိင်း 
ေလးလုံး၊ မီးခိုးဗုံးငါးလုံး၊   ပစ် ှစ်လံုး၊ ယမ်းမ န်  
ခနုစ်ထပ်ု၊မှန်ေြပာင်းတစ်လက်တိုအား ထတ်ုေပး 
ခဲ့ပီး ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ် ဗားကရာမီးပွိင့်ရှိ 
ယာ်ထိန်းရဲကင်းံုအား ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း။
- ေအာက်တိုဘာ  ၂၃ ရက်တွင် STF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွကုိ ပစ တုိေလး လက်ထုတ်ေပး 
ခဲ့ပီး ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်(၃)ရှိ 
ယာ်ထိန်းရဲကင်းံုအား ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ လုံ ခံေရး 
တပ်ဖဲွဝင် တစ်ဦး ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို          

၁-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင ်မရမ်းကုန်းမိနယ ်(၃)ရပ်ကွက်၌ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ ။

၃-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေဒါပုံမိနယ်   ရပ်ကွက်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲုံး၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၇-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် သာေကတမိနယ်  ၃ မာန်ေြပရပ်ကွက် 

တွင် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ ပစ်ခတ်ခံရမ ။

၈-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် တာေမွမိနယ် ကျားကွက်သစ ်

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၁၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် မရမ်းကန်ုးမိနယ် ဘရုင့ေ်နာင်(၂)

ရပ်ကွက်ရှ ိ“လှသီတာ”ေရ ဆိုင်အား ဓားြပတိုက်ခံရမ ။ 

၂၉-၆-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင ်တာေမွမိနယ ်ေမတ ာွန်  

ရပ်ကွက် သမာဓိလမ်းရှိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ေရှ၌ 

လုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၁၆-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင်  လ  င်သာယာမိနယ်  (၁၃)

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မ့ဲြပည်သူတစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 

ခံရမ ။  

၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဗုိလ်တေထာင်မိနယ် ရဲရိပ်သာ 

ရပ်ကွက်၌ အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခ ံ

ရမ ။ 

၅-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် 

အမှတ်(၃၅) ရပ်ကွက် မိင်မဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၁၄-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင် ရန်ကန်ုမိပတ်ရထား၌ လုံ ခံေရး 

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၁၇-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေတာင်ဒဂံုမိနယ် (၅၇)ရပ်ကွက် 

ရှိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲုံး၌ အြပစ်မဲ့ြပည်သူ 

တစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၂၆-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် (၉၄)

ရပ်ကွက်တွင် အြပစ်မ့ဲြပည်သူတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရမ ။ 

၁၁-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင် မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၌ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၉-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင ်စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဗဟိုလမ်း၌ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 

၂-၉-၂၀၂၁ ရက်တွင် လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၌

အြပစ်မဲ့ြပည်သူတစ်ဦး သတ်ြဖတ်ခံရမ ။ 

၂၂-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင် လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဘရုင့ေ်နာင် 

တံတားအဆင်းရှ ိလုံ ခံေရးရဲကင်း ပစ်ခတ်ခံရမ ။ 



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ 

- ိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် YFA အမည်ခံအကမ်း 

ဖက်အဖွဲကိ ု  ပစ တိုတစ်လက် ထုတ်ေပးခဲ့ပီး 

မရမ်းကုန်းမိနယ်ရိှ Mytel GM ဦးသန်ိးေအာင် 

ကို လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခ ံေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာ 

ေသာ်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ အကမ်းဖက ်CRPH ှင့် 

NUG အဖွဲဝင် ြဖြဖသင်း၊  ိုင်ထူးေအာင်၊ ဝင်းြမတ ်

ေအးှင့် လွင်ကိုလတ်တိုက နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ်

ေငေွကးများေကာက်ခ၍ံ အကမ်းဖက်မ များ ြပလပ်ု 

ရန်အတွက် ၎င်းထသံို တရားမဝင်နည်းလမ်းများြဖင့ ်

ေငွေကးပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပီး  အဆိုပါ  ရရှိေငွများကိ ု

လက်နက်/ခဲယမ်းများဝယ်ယူြခင်း၊   ေဖာက်ခွဲေရး 

အတွက်   လိုအပ်ေသာ    ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း၊ 

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ    ြပလုပ်ရန်အတွက ်

လိုင်စင်မဲ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များဝယ်ယူြခင်း၊ အကမ်း 

ဖက်အဖွဲများ ပုန်းခိုေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက် ေနရာ 

(Safe House)များ   ငှားရမ်းြခင်း၊   ြပည်သူလူထ ု

အထတ်ိတလန်ြဖစ်ေစရန် ေဖာက်ခဲွေရးလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သူလူထုများအား 

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ   ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေအာင်ြမင်မ အေပ မူတည်၍ အကမ်းဖက်သမား 

များအား ချးီြမင့်ေငွများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းှင့်

အချိအား ကိုယ်ကျိးအတွက ်ရယူသုံးစွဲခဲ့ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

တရားခံ ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်၏ 

ေစခိုင်းမ ြဖင့် အကမ်းဖက်အဖွဲများမ ှရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း   အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲသြဖင့် လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်ကုိးဦး၊ အြပစ်မဲ ့

ြပည်သ ူ၁၂ ဦး စစုေုပါင်း ၂၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များ  အပါအဝင်  အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ၁၄ ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သိုြဖစ်၍   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကိ ု  ရက်စက်စွာ  သတ်ြဖတ်ခဲ့ 

ြခင်း၊    အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များကို   အနီးကပ် 

စီစ် န်ကားခဲ့ြခင်း၊ အကမ်းဖက် NUG/CRPH/

NUCC တိုှင့်  အဆိုပါ  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ  

များအတွက်   ပူးေပါင်းကံစည်ခဲ့ြခင်းတိုကို ြပစ်မ  

ထင်ရှားကျးလွန်ခဲ့သည့် တရားခံေမာင်ေကျာ်(ခ) 

ဖိးေဇယျာေသာ်အား အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး

ဥပေဒပဒ်ုမ ၄၉(က)၊ ၅၀(ဈ)ှင့ ်၅၀(ည)တိုြဖင့ ်အေရး 

ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေသဒဏ်အမိန်ချမှတ်ခဲ့

တရားခ ံေမာင်ေကျာ်(ခ) ဖိးေဇယျာေသာ်သည် 

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် အကမ်းဖက် 

မ တုိက်ဖျက်ေရးဗဟုိအဖဲွ၊ အမိန်ေကညာစာအမှတ် 

(၂/၂၀၂၁)ြဖင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်သတ်မှတ်

ထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် PDF အမည်ခံအကမ်း 

ဖက်အဖဲွများ အသုံးြပရန်အတွက် လက်နက်ခယဲမ်း 

များအား   ေနအိမ်တွင်   သိုဝှက်သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

ရနကု်န်မိတွင်းရိှ အကမ်းဖက်အဖဲွ ၂၀ ကုိ ဦးေဆာင် 

၍ ရန်ကုန်မိအတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး

မ ြပလုပ်ြခင်း၊ လုံ ခံေရးဂိတ်များ၊ ရဲစခန်းများ၊ဌာန

ဆုိင်ရာံုးများှင့် နယ်ေြမခံတပ်များအား တုိက်ခုိက် 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊      အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကိ ု

လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်း စသည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် စစီ် န်ကားြခင်းတိုေကာင့ ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် စစ်အုပ်ချပ်ေရး 

(Martial Law)စစ်ခုံုံးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ    အကမ်းဖက်မ      တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ 

၄၉(က)၊ ၅၀(ဈ)ှင့ ်၅၀(ည)တိုအရ “ေသဒဏ်”အမန်ိ  

ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 မျိးမင်းထိုက(်ခ)မျိးထိုက်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၈ 

မ ေလး      တိုင်းေဒသကီး  

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်တွင ်  ေငွကျပ ်

၁ ဒသမ ၄ ဘလီယီေံကျာ် တန်ဖိုးရိှ 

ဘိန်းြဖှင့ ်    စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများ     ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 

ေကာင်း   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ

သိရသည်။

အေရးယူထား

ြဖစ်စ်မှာ    မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး   ရဲတပ်ဖွဲမ ှ     

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည ်ဇွန် ၄ ရက် နံနက် ၉ 

နာရီတွင် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်     ပွဲေကာက ်

ေကျးရာအနီးတွင ် မျိးမင်းထိုက ်

(ခ)မျိးထိုက် ေမာင်းှင်လာေသာ 

ေြခာက်ဘီးယာ်ကုိ  သတင်းအရ 

ရှာေဖွရာ   ေဒသကာလ တန်ဖိုး 

ေငကွျပ်  ၁  ဒသမ  ၄ ဘလီယီေံကျာ် 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်တွင် ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေကျာ် တန်ဖိုးရှိ

ဘိန်းြဖှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

 မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ ေမလေှာင်းပိုင်းှင် ့ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများတွင ်ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင ်အှံအြပား၌ 

ဥများြဖင့်  ြပည့်ေနေသာ  ငါးမကီးများှင့် မျိးရည်ြပည့်ဝေနေသာ ငါးထီးကီးများသည် ဥချရန် 

ေနရာလာရှာ၍ ငါးရစ်တက်ကပါသည်။

 ထိငုါးရစ်ငါးကီးများကိ ုဖမ်းဆီးလိက်ုပါက ငါးများမတ်ိလိက်ု၊ ဥချ၊ သားေပါက်မ များ မြပလပ်ုိင်ုကဘ ဲ

ေပါက်ပွားလာမည့် သန်းေပါင်းများစွာေသာ ငါးသားေပါက်အရယ်ငယ်(ငါးသန်)များကို ငယ်ရယ်စ် 

ဖမ်းဆီးလုိက်ပါက ေသေကျပျက်စီးကကာ ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် ငါးထုတ်လုပ်ုိင်ေရးှင့် တစ်ုိင်ငံလံုး 

ငါးရိက ာဖူလံုစွာစားသံုးုိင်ေရးကုိ အေထာက်အကူမြပေတာ့ဘဲ ငါးမျိးြပန်းတီးသွားေစုိင်ပါသည်။

 စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၂/၉၂)ြဖင့် ငါးရစ်ငါးသန်ရာသခီျန်ိများတွင် ငါးများဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန် တားြမစ်ထားပါသည်။ 

အဆိုပါတားြမစ်ချက်ကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက  သက်ဆိုင်ရာ  ဥပေဒအရ  ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိ ု

အြပစ်ေပးိုင်ရန ်ြပ  ာန်းထားပါသည်။

 သိုပါ၍ ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီအချနိ်များတွင ်ငါးရစ်ငါးများ လွတ်လပ်စွာ 

ဥချသားေပါက်ိုင်ေရးှင့ ် ုနယ်လှသည့်  ငါးသားေပါက်များ ဆက်လက်ရှင်သန်ကီးထွားိုင်ေရး 

အတွက် ငါးရစ်ငါးများှင် ့ငါးသားေပါက်များကိ ုဖမ်းဆီးြခင်းမြပဘ ဲေဘးမဲ့ေပးကပါရန ်  းေဆာ် 

အပ်ပါသည်။

  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီတွင် 

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန်   းေဆာ်ချက်

“ငါးရစ်ငါးသန ်ေဘးမဲ့ချန်၊ ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း”

“ငါးရစ်တစ်ေကာင ်သုံးလေရှာင်၊ ေထာင်ေသာင်းတိုးပွား ေရရှည်စား”

တန်ဖိုးရှိ  ဘိန်းြဖ ၁၂ ဒသမ ၂၁ 

ကီလို၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၇ 

ဒသမ ၃၈ သိန်း  သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 

သမ်ိးဆည်းရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများ 

အား  ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မှ      မ ေလးတိုင်းေဒသကီးသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်း  ြဖစ်ေကာင်း  

သရိှိရသြဖင့ ်၎င်းအား   ဥပေဒအရ     

အေရးယူထားရှိပီး    ကွင်းဆက ်

ြပစ်မ       ကျးလွန်သူများအား 

ဆက်လက်စစ်ေဆး    ေဖာ်ထုတ် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                 

သတင်းစ်

၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ် 

ဗားကရာမီးပိွင့်ရိှ ယာ်ထိန်းရဲကင်းံု၌ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင ်တစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။

၄-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင ်မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှ ိ

Mytel GM ဦးသိန်းေအာင် သတ်ြဖတ်ခံရမ ။

၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ် 

(၃)ရပ်ကွက်ရှ ိ   ယာ်ထိန်းရဲကင်းုံ၌   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။

၂၅-၈-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး) 

မိနယ် (၁၀၆)ရပ်ကွက်တွင် အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦး 

ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခံရမ ။

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၈

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ် ေကညာ 

ထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိ 

ှင့ဆ်က် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး     အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများ 

ကို          လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်

နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ   မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊   ေကာက်ရံ၍ 

ြဖစ်ေစ     လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူ 

အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ ်

မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပး 

ကူညီြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲလ င် အကမ်းဖက် 

မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရ 

မည့်အြပင ်   ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်း 

ိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံ 

ိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက 

ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံ 

ိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ  ၂၅ 

ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပး        သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး  

ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး    ရန်ကင်းမိနယ ်   အမှတ်(၁၂)

ရပ်ကွက်ေန ေအးမင်းသသူည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Aye Min Thu” Facebook 

အေကာင့်ြဖင့် အသိေပး သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက်အေပ    မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်   

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို   ပျက်ြပား 

ေစရန်ရည်ရယ်လျက ်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ   ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့ 

သည့်အတွက်     တရားဥပေဒှင့်အည ီ

ဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယ ူ

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို 

၏   လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ 

ယင်းတိုှင့်     ဆက် ယ်ေနေသာအဖွဲ 

အစည်းများ၊        လူပုဂ ိလ်များသည ်

ိုင်ငံေတာ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့် အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  

အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား 

ဥပေဒှင့်အညီ  ထိေရာက်စွာအေရးယ ူ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ် 

သူ၊  ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက် 

ေဖာ်ထုတ်    အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 
လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၈

ြပည်သူများအပန်းေြပေစရန်၊ ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့် စိတ်ခွန်အားသစ်များရရိှုိင်ရန် 

အတွက် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များကို တိုးြမင့ ်

တင်ဆက်လျက်ရိှရာ Friday Night Show ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  “MUSIC GALLERY- 3”  

ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲကိ ု ဇွန် ၁၀ ရက်   (ေသာကာေန ) ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ် 

ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ  ထတ်ုလ င့ြ်ပသမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစီအစ်တွင် ေတးသံရှင်များြဖစ်ကသည့် ရသ၊ ေဝလ ံ၊ ဆိုေတး၊ သာထူး 

ေဇာ်၊ Sparrow၊ ဂျင်းန၊ီ သ ာြမင့မ်ိရ်ု၊ ငမ်ိးချမ်း၊ အန်ုးသီးှင့ ်ေကျာ်ထက်တုိက ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသို တင်ဆက်မ ကို ဇွန် ၁၂ ရက် (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ဒုတိယ 

အကိမ် ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၈

သတုေဝြဖာသရီေိဂဟာ မသိားစုပိင်ပဲွ အသပိညာေပးအစအီစ် (Family Quiz) 

ပဲွစ်(၆၉)ကိ ုဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၏ MRTV–HD Channel 

မှ ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာ အသပိညာမ ေဝမ အစအီစ်ကိ ုအစအီစ်တင်ဆက်သ ူ

ထူးြပည့်ေအာင်ှင့ ်ယ်လတ်တိုက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းမ ှ

မသိားစမုျား ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပဲွများကိ ုဇွန် ၁၀ ရက်၊ ၁၁ ရက်ှင့် 

၁၂  ရက်တိုတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD မှ ညေန ၆ နာရီ 

သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            

      သတင်းစ်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာမိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာမ ေဝမ အစီအစ်၊ 

လူ ရ င်ေတာ်အသင်းမှ မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“MUSIC GALLERY - 3” ေတးဂီတ ေဖျာ်ေြဖပွဲ 

 ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိ ေရ ေသာင်ယံမိနယ်ခဲွ၊ ေကျးရာအပ်ုစ/ုရပ်ကွက်-

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်/အမည်-၁၉၉၄(ြပင်) မကျးီြပင်ကွင်း၊ ဦးပိင်ု/ေြမကွက်အမှတ်-(N-၂၉၂)၊ ေြမ ဧရယိာ 
(၃.၄၅)ဧကရှိ လယ်ယာေြမကိ ုအြခားနည်းအသုံးြပခွင့ ်အမိန်ရထားေသာ စားေသာက်ဆိုင်ှင့ ်တည်းခိုခန်း ေြမ 
အမျိးအစား အေကာင်းအရာ-လယ်/ိင်ု ၃၉/၄၀ အရ ပိင်ုဆိင်ုထားေသာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းတိုှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက် 
လျက်ရိှသည့်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးကည် (ဘ)ဦးလှေကျာ် [၉/ညဥန 
(ိုင်)၀၀၁၈၀၂] အမှတ်(၁၄)၊ ေလှာ် ခံလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမ ှဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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၊ အေရှကိကုန်းအမှတ်-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

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၂)

လမ်း၊ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၁)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား (၄၀'x၆၂ ၁၂ ')၊ 
(၀.၀၅၇)ဧက၊ (၂၅၀၀)စတရုန်းေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ဦးချစ်ိင်ု(ေအေအ-၁၄၀၁၂၉)[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၁၅၄၆၂၁]
က ဂရန်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသ ူေဒ သိဂ   ေစာ[၁၁/စတန(ိုင်) 
၀၀၂၂၇၃]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိ 
စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်လှမ်းလာသည်ကုိ 
က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ဖုိးေငွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
အြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ ်
သည်ကို  ကန်ကွက်လိုပါက  ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍  အကျိးခံစားခွင့ ်
များရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသမူည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီ
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်                                        ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်                                       ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၉၅)
LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)                          LL.BLL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)                          LL.B
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂                                ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂                                ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ေရ ေပါက်က)ံ၊ ရာဇဓရိာဇ်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၂၂)၊ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)
စတုရန်းေပအကျယ်ရှ ိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထား 
ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို 
သည် ဦးေအာင်ကီးြမ(ISN-၃၈၉၃၅၅)က ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခု 
ေရာင်းချသ ူဦးသိန်းေမာင[်၁၁/စတန(ိုင)်၀၆၅၆၄၉]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ 
အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှ ပိင်ုဆိင်ု 
ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက် 
ှင့ေ်နအမ်ိဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် 
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုတံင်စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၁၄)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
ုံးလုပ်ငနး်ကိစ ရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်                                        ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်                                       ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)                 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၅၉၅)
LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)                          LL.BLL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)                          LL.B
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂                               ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂                               ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးသဒိ ိထွန်း [၁၀/ကထန(ိင်ု)၀၉၈၆၄၉] 

ကံေ့ကာ်ရပ်ကွက်၊ ကျိက်ထိုမိှင့ ်ေဒ ဇဇီဝါေအးေမာင်[၁၂/လမတ 

(ိင်ု)၀၂၆၀၅၇]၊ ေကျာင်းကန်ုးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ 

တိုသည် စိတ်သေဘာထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပါသြဖင့် (၂-၄-၂၀၂၂) 

ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း သက်ဆုိင်သူ 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စ ာထွန်း LL.Bေဒ စ ာထွန်း LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၇၂)

(၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၅၅)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၄၈၅၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၄၈၅၉၉

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ထားဝယ်မိ၊ ဘုေမ ာ်ရပ်၊ ြမစပယ် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃)ေန အမက(ဘုေမ ာ်) 
KG တန်းမှ မသ ာသွယ်၏ဖခင်ြဖစ်သ ူ
ဦးဟန်ိးထက်ိင်ုှင့ ် ဦးဖိးမင်းကိ ု[၆/
ထဝန(ိင်ု)၁၄၀၁၀၇]တိုသည်  တစ်ဦး 
တည်းြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
က န်မ ေဒ ခင်သ ာချိ[၁၂/

ဒဂတ(ိုင်)၀၂၆၃၅၈]၏  ဖခင် 

အမည်မှာ ဦးြမင့်ကိင်(ခ) ဦးခင် 

ေမာင် လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးတည်းြဖစ ်

ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/၁၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆/၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၆၉(က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား 

၆၀ေပx အနံ ၂၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်ှင့်  အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ တင်တင်ြမင့်[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၀၁၀၄၂၃]အမည်ေပါက်တည်ရှိပီး ၎င်းထံမှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူထားပီး အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသူ 

ေဒ လှလှေထွး[၇/လပတ(ိင်ု)၀၀၅၄၄၉]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားမှ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန် (၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေင ွ

အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦှင့်စပ်လျ်းပီး  

အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ ရက်သတ ပတ် 

(၂)ပတ်၊ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အည ီအပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် (LL.B, D.B.L) (စ်-၇၀၇၈/၂၀၀၂)ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ ်(LL.B, D.B.L) (စ်-၇၀၇၈/၂၀၀၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၃၃၊ ပထမထပ်၊ ဓမ စိ ာလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်စံြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၃၊ ပထမထပ်၊ ဓမ စိ ာလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်စံြပရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၄၇၀၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၄၇၀၈

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဓမ ရတနာလမ်း၊ 

အမှတ်(၃)ေန ဦးေဇာ်ထက်(ဘ) ဦးေြပေအး [၈/ရစက(ုိင်)၁၅၆၈၆၈] ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေဇာ်ထက်သည် (၅-၂-၂၀၀၉) ရက်ေနတွင် ေဒ ဇာလ ီ
ခိုင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၈၉၀၃]ှင့်  ှစ်ဖက်မိဘများ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်အရ 
ှစ်ဦးသေဘာတလူက်ထပ်ထမ်ိးြမားကာ  အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ့ပီး 
သား/သမီး(၃)ဦး  ေမွးဖွားထွန်းကားခဲပ့ါသည်။ ယခအုခါ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေဇာ် 
ထက်ှင့်  ေဒ ဇာလီခိုင်တိုသည် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးစိတ်သေဘာထားချင်းတိုက်ဆိုင်မ  
မရိှေတာပ့ါ၍ (၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ် တရားုံးေတာ်၌ 
ှစ်ဦးသေဘာတအူကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စခဲဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ လင်မယား 
ှစ်ဦးအတူ ေပါင်းသင်းေနထုိင်စ်က ရှာေဖွစုေဆာင်းခ့ဲေသာ လက်ထက်ပွားပစ ည်းများ 
အနက်မှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၉) ရပ်ကွက်၊ ဓမ ရတနာလမ်း၊ 
အမှတ်(၃) ဟ ုေခ တွင်ေသာ (၄၀ေပx၆၀ေပ) အကျယ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ထပ်လံုးချင်းတုိက်(၁)လုံး၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
သဝုဏ ၊ ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၃၀)၊ ၃- လ ာ(စ)ီဟ ုေခ တွင် 
ေသာ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊  ပလုမွဲန်အမ်ိရာ၊ 
တိုက်အမှတ်(၄)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)ဟု ေခ တွင်ေသာတိုက်ခန်း(၁)ခန်း အစရှိသည့် 
မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများ၏ အကျိးခံစားခွင့်ှင့ ်စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုအား  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ ဦးေဇာ်ထက်က ေဒ ဇာလခီိင်ုအား  ဥပေဒှင့အ်ည ီ
အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေပးအပ်လိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆)
LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law)LL.B,DBL,DIL,MA (Business Law)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်

က န်ေတာ် ေမာင်မျိးလ  င်ဝင်း [၁/

မကန(ိုင်)၁၇၈၃၅၄]၏ ပတ်စ်ပို 

နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၉၁၆၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၉၁၆၃၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်

က န်မ မစ ာဝင်းထွဋ် [၁/ပတအ 

(ိုင်)၀၆၃၄၀၈]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

 ဖုန်း-၀၉-၆၈၇၁၅၂၅၄၆ဖုန်း-၀၉-၆၈၇၁၅၂၅၄၆

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်

က န်ေတာ်ေမာင်ေကျာ်စုိးုိင်  [၉/

မကန(ိုင်)၁၀၅၆၃၆]၏ ပတ်စ်ပို 

နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆံုးသွား 

ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်ေမာင်အကူးဖန်ုေအာင်  

[၁/ပတအ(ိင်ု)၀၅၄၄၈၁]၏ ပတ်စ်ပုိ 
နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆံုးသွား 
ပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။  

          ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၉၇၆၁၈ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၇၉၇၆၁၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ငဝန်က န်း 

သာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၂)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ထပ်လံုးချင်း 

တုိက်အေဆာက်အဦတွင်ေနထုိင်လျက်ရိှသူ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သင်းသင်းမွန် 

(ခ)ဂျမလီာဘ[ီ၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၇၆၀၂၇]ှင့ ်သားြဖစ်သ ူေမာင်ထက်ပုိင်ဦးတုိအား 

ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ပိင်ု(ခ) မဟုမ ဒ်အွစ်မာန်း[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၈၆၈၃၅]သက်ရိှ 

ထင်ရှားရိှစ်က အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦပိင်ုဆိင်ုမ အရပ်ရပ်ကိ ုစာချပ် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ အသိသက်ေသများေရှေမှာက်၌ အပီးအပုိင်လက်ေရာက် 

ေပးအပ်ပီးြဖစ်ေကာင်းကိ ုသက်ဆိင်ုရာဘာသာေရးအဖဲွကီးထ ံအစ လာမ့ ်တရား 

ဥပေဒဖဿဝါ(ဓမ သတ်)ဆုံးြဖတ်ချက်လည်း ရယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ယင်းေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအရပ်ရပ်တိုသည် က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ေဒ သင်းသင်းမွန်(ခ) ဂျမီလာဘီှင့် သားြဖစ်သူ ေမာင်ထက်ပုိင်ဦး(၂)ဦး 

သာပုိင်ဆုိင်ပီး စီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှ၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ  လုံးဝ 

(လံုးဝ)ပတ်သက်စပ်ဆုိင်ြခင်းှင့် ပုိင်ဆုိင်ြခင်းမရိှေကာင်းကုိ အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

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

 ေဒ သင်းသင်းမွန် ဦးြမတ်သန်းဦး[B.A(Eco:) H.G.P,D.A(1)] ေဒ သင်းသင်းမွန ် ဦးြမတ်သန်းဦး[B.A(Eco:) H.G.P,D.A(1)]

 အမှတ်(၄၂၂)၊ ငဝန်က န်းသာ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀) အမှတ်(၄၂၂)၊ ငဝန်က န်းသာ အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၀၂၂၀)

 (၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  (၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

 ပုသိမ်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၇၅၂၆၂၅ ပုသိမ်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၇၅၂၆၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ နီလာ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၅၄)၊ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဦးြမတ်က ယ်[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၀၆၉၃၄] တရားဝင်အမည် 
ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးကို ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးြမတ်ကိကုိဟုန်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၇၉၈၁၉]
ှင့ ်ေဒ ဝင်းြမတ်ြမတ်ေထွး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၇၇၇၁၅]တိုထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
က ်ုပ်ထံ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်အေရးဆို 
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ် 
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကုမုြဒာ LL.B, D.B.L, D.I.L, IDCSေဒ ကုမုြဒာ LL.B, D.B.L, D.I.L, IDCS
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၆၅၆သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ၈/ပုဗ သီရိရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(ဝ.ဝ၅၅ )ဧကရှိ ေဒ သန်းမှီ(မှတ်ပုံတင်အမှတ်- 
[၉/ပမန(ိုင်) ၀၈၅၁၀၄] အဘအမည် ဦးေအးေမာင ်အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမ
ငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ(်ပ-၃၄၃၃၅)ကိုေနြပည်ေတာ ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပု ံ
တင်ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ် လ ဲစာအမှတ်၊ ၁၄၁၆/၂၀၁၄ (၁၆-၁၂-၂၀၁၄ )ြဖင့် 
ေြမကွက်အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ဦးေဇယျေဇာ် 
(မှတ်ပုံတင်အမှတ်-[၁၃/နစန(ိုင်)၀၄၁၄၈၅] အဘအမည်  ဦး ေဇာ်ဝင်းမှ   
ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၈/ရစက(ိုင်)၁၄၃၀၂၇]ှင့် မှတ်ပုံတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်ချပ်ဆိုရန်အတွက် ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန ်
ေလ ာက်ထား လာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာ 
နသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကမ ာ့အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖို

အုိဇုန်းလ ာ

ကာကွယ်မ နဲအတူ 

ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စို



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာှင်းဆလီမ်း၊  

Rose Park Three ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ အမှတ်(၄-E)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-(၂၇/၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄-E)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၆၀ေပx အနံ ၇၅ ေပ) 

အနက်မှ တရားဝင် မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အမှတ် (၄-D)ှင့် ကပ်လျက်ရိှေသာ 

အြခမ်း(အလျား ၁၀၀ေပx အန၇ံ၅ ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ 

ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင် ဦးသန်ိးဟန် [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၄၄၈၇]အမည်ြဖင့မှ်တ်သားထား 

ပါသည်။ ေရာင်းချသ ူအမည်ေပါက် ဦးသန်ိးဟန်သည် မမိအိမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချ 

ခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခကံတြိပ 

ေြပာဆို၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသို ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူသည့်အတွက ်

ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသူထ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်သည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ဤေကညာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

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

အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၉၇(ေအ)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၂)၊ ေရချမ်းအိုးေကျးရာ၊ 

ကွင်းအမှတ်(၆၇၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၆/၄က)(၆၆/၄ခ)(၆၆/၁ဃ)(၆၆/၁င)၊ ေြမဧရိယာ 

၁.၃ ဧကထဲမှ ခွဲထွက်၍  A4. 48x51 ရှိ ကွက်စိတ်ေြမတစ်ကွက်အား ေဒ မိုမိုဟန်[၁၂/

ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၈၉၅]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ဥပေဒှင့်အညီ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ၍ 

က ်ုပ်အား ေရာင်းချလိုေကာင်း စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မှ သေဘာတူလက်ခံပီး 

ေြမ၏တန်ဖိုးတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပါသည်။ သိုပါ၍ 

ခံေရာင်းဝယ်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်သူများရိှပါက ဤေကညာသည့်ေနမှ(၇)ရက် 

အတွင်း မည်သူမဆို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အြပည့်အစုံြဖင့ ်

က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ကျန်ေငအွား ဥပေဒှင့် 

အည ီေပးေချ၍ လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းရယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးမျိးြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၂၀၈၃၈]ဦးမျိးြမင့[်၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၂၀၈၃၈]

ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(  /၂)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(  /၂)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။

Ph:09-408587913Ph:09-408587913

အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်အမှားြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၆-၆-၂၀၂၂)ရက် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၃၁)တွင်ပါရှိေသာ တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေန ေဒ ေအးေအးြမင့်၏ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် 
စာေကာင်းေရ(၇)တွင်ပါရှိေသာ “ေဒ ြမင့်ြမင့်ဟန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၂၈၄၉] + ၅” 
ဟေူသာစကားရပ်ကိ ု“ေဒ ြမင့ြ်မင့ဟ်န် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၈၄၉]ပါ ၅” ဟ၍ူ ေြပာင်းလ ဲ
ြပင်ဆင်ဖတ် ကပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးြမင့် (LL.B, D.B.L)ေဒ ေအးေအးြမင့ ်(LL.B, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၃၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၃၅၈)

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အုတ်တွင်းမိနယ်၊ အ.ထ.က (ခွဲ) 

ဝဲကီးေကျာင်း၊ နဝမတန်းမှ ေမာင်သက် 
ပိုင ်ဦး၏     ဖခင်အမည်မှန ်မ ှာ 
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းအရ    ဦးေစာ 
ဖားငဲ့ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေစာဖားငဲ့ဦးေစာဖားငဲ့

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ မလိခ 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၁၄)အား အမည်ေပါက် ေဒ ေစာစ ာဦး 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၅၃၇၄] ထံမှ ဦးေကာင်းစံ [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၃၈၈၆] က 

စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင ်

အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၁/က-၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-
၁/က-၁၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ဘရစ်ဂျစ်ခါး [၁၂/ဒဂန(ုိင်) 
၀၁၆၄၇၇]၊ ဦးခမ်းေအာင် [၇/ကကန(ိင်ု) 
၀၀၄၃၂၁]၊ ဦးတူးဂျာ [၁/မကန(ိင်ု)၀၁၄၂ 
၅၀]၊ ေဒ ထလွုန်(မ်)[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၆ 
၇၇၄] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ဘရစ်ဂျစ်ခါး၊ ဦးခမ်း 
ေအာင်၊ ဦးတူးဂျာ၊ ေဒ ထုလွန်(မ်)(၄)ဦး 
အနက်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ထ ု
လွန်(မ်) (မိခင်)ှင့် ဦးဝင်းကည ်(ဖခင်)
တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်၎င်း၏အစုအတွက ်
ေဒ ဆုိင်းေဆာင်(မ်) [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၂ 
၇၈၃]၊ ဦးဆိုင်းေအာင ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၆၉၈၇၉]တိုမ ှသား/သမီးေတာ်စပ် 
ေကာင်း ကတိသစ ာြပလ ာ (၅/၁၁၄/၂-
၅-၂၀၂၂)၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ 
ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ကျန်အမည်ေပါက် 
များြဖစ်ေသာ ေဒ ဘရစ်ဂျစ်ခါး၊ ဦးခမ်း 
ေအာင်၊ ဦးတူးဂျာတိုှင့် ပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း၊ အေရာင်းှင့ ်စွန်လ တ် ေြမပုကံူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား  တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း    အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၂၇-A၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၈၊ ဧရိယာ(၁၀.၀၁၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- “O” 
ေြမ၊ လ/န ၃၉ရရိှပီး ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်(၄၈)၊ မိေရှာင်လမ်း၊ 
[အမှတ်(၇)လမ်း]၊ ရာမရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု 
ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်မိေြမစာရင်း အမည် 
ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးလှြမင့်(ခ)ဦးအဖါ [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၅၁၈၇]က 
မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍  လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ
ေြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇) 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်ေဇာ်ဦးသန်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၃၄၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၃၄၁)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   အလုံမိနယ်၊    မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊     မင်းရဲေကျာ်စွာ 

အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ် (၃၉)၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၄)အား အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ေဇယျ 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၉၁၈၉] ထံမှ ေဒ လင်းလင်းခိုင[်၆/ကသန(ိုင်)၀၃၃၅၀၉] က 

စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင် 

အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်းတို၊ Khine 

Shwe War Condominium,Hall Type၊ တိုက်အမှတ်(၃၄) ဟုေခ တွင်ေသာ (၃)
ခန်းတဲွ (၇) ထပ်တုိက်၏  Level-5၊ Unit-A  အခန်းအမှတ် 5-A ၊ အကျယ်(၁၂၅၀) 
စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိ တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည်   င်းေဆာက်လုပ်ေရး 
ကုမ ဏီထံမှ(၂၃-၆-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ “ှစ်ဦးသေဘာတူအခန်းေပျာက် အေရာင်း 
အဝယ်ကတိစာချပ်”အရ ေဒ ြမသွယ်ခိုင်[၉/မရမ(ိုင်)၀၂၈၃၅၂]က ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

"ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်""ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၃၉/A)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၇)၊ ဘုိးဝဇီရာလမ်းရိှ  အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx 

၆၀) ေပ ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမ၊ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်းရိှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသး 

ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၂ေပx၆၀ေပ)ရှိ အိမ်ှင့် ေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုေြမအမည်ေပါက် ေဒ ေဌးေဌး (ကွယ်လွန်)ှင့ ်ခင်ပွန်း ဦးရွဲန်  

(ကွယ်လွန်)တို၏  ဆက်ခသံသူမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်ှင်းဦး၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ ်

သန်း၊ ဦးစုိးုိင်၊ ဦးဝင်းုိင်တုိထံမှ ဦးေအးမင်းမုိးုိင်၊ ေဒ ြမတ်သက်ေမာ်တုိက 

အဆိုပါ အိမ်ှင့်ေြမ၏ တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချဝယ်ယူ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ယင်းအိမ်ှင့်  ေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ အတွက် 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ယေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ အေထာက် 

အထားများှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် ကစိ ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ံုး- အမှတ် (၅၀)စီ/၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း၊   ဦးလှမင်း (ေပါင်းတည်) ံုး- အမှတ် (၅၀)စီ/၃၊ (ပ-ထပ်)၊ ဘဏ်လမ်း၊   ဦးလှမင်း (ေပါင်းတည်)

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ LL.B(ADVOCATE) ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ LL.B(ADVOCATE)

 ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၃၁၇၂ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၃၁၇၂ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန 

  (စ်-၅၅၅၅/၉၁)  (စ်-၅၅၅၅/၉၁)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- FMI-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၁၁၊ 

ဧရယိာ- (ဝ.၁၁၀)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ-အမှတ်- (J/18)၊ အထက်ပေဒသာပင်လမ်း၊ 
FMI City ၊  (၄) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၁။ ဗိလ်ုချပ်စန်ိလွင် (ငမ်ိး) [၁၂/ဗတထ(ိင်ု) 
၀၀၂၁၀၉]၊ ၂။ ေဒ ခင်ြမေရ  [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၀၂၁၁၀] အမည်ေပါက်  ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက်(၂)ဦးအနက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဗုိလ်ချပ်စိန်လွင်(ငိမ်း) ခင်ပွန်း ကွယ်လွန် 
သြဖင့ ်၎င်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ထက်ဝက်တိတိေဝစုကိ ုဇနီးြဖစ်သူ ကျန်အမည်ေပါက် တစ်ဦး 
လည်းြဖစ်ေသာ ေဒ ြမြမေရ (ခ)ေဒ ခင်ြမေရ [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၀၂၁၁၀] မှ အေမွစား၊ 
အေမခွတံစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၎င်းမှတစ်ပါး အြခားအေမစွား 
အေမွခံတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ   ကျန်ရိှခ့ဲြခင်းမရိှဘဲေသတမ်းစာတစ်စံုတစ်ရာ ေရးသားခ့ဲြခင်း 
လည်း မရိှပါေကာင်းှင့ ်၎င်းမှ တစ်ဦးတည်းအေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း ကျန်ိဆိထုား 
သည့် ကတိသစ ာြပလ ာ၊ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ (၂)ေစာင်၊ အမည် 
ေပါက် (ခင်ပွန်း) ေသဆုံးမ  လက်မှတ်ှင့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန် မရူင်းတိုအားတင်ြပ 
၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမှတ်(၆၆)၊ အခန်းအမှတ်(၄/B)၊ မိုးမခလမ်း၊ မုန်/ေတာင် ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၆)၊ အခန်းအမှတ်(၄/B)၊ မိုးမခလမ်း၊ မုန်/ေတာင် ရပ်ကွက်၊ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက အမှတ်(၆၆)၊ အခန်းအမှတ်(၄/B)၊ မိုးမခလမ်း၊ 
မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ရှ ိတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့ ်
ရှိသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆိုလာေသာ ေဒ ယုဇနြဖဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၅၂၂]ထံမှ 
အေပျာက်စနစ်ြဖင့် အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်
အထားအြပည့်အစံုြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်း 
လက်ေရာက်ရယ ူေငွအေကျေပးအပ်၍ အပီးသတ်စာချပ ်ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်
ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ
 (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆) (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ဖုန်း ၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေဝပလု (၈)

လမ်း၊ အမှတ်(၆၁၃၁၂)၊ေဒ ေမတင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမ 
အကျယ်ေပ (၂၀x၆၀) ရိှေြမှင့်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ တင်တင်စုိး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၄၃၈၇၉]မှ ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါ 
သြဖင့ ်ေဒ ဆသုက်ေဝ [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၂၁၆၃၃၇]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ဆုသက်ေဝ ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B) ေဒ ဆုသက်ေဝ ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   ုံး (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

ကာဘိုးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၀)၊ ေဒ ြမယ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်မရူင်း 
ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)၊ ၂၄၀၀စတရုန်းေပ၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅) ဧကရိှေြမှင့ ်ယင်းေြမ 
ေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးစိုးတင့ ်[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၆၂၆၇]
မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်း 
ရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ုံး (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

 ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၄၄)၊ (၄၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးြမင့်ခင ်အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမကွက်အနက် တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ (၂၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၁၄၄)၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုအေရာင်းအဝယ်အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူ 

ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇယျာထွဋ်[၁၂/

ဗဟန(ိုင်)၀၀၃၇၁၂]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/

ဗဟန(ိင်ု)၀၁၀၁၃၄]က ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား 

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ေနရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ စန်းစန်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စန်းစန်းေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးကိုကိုေဇာ် ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့် ဦးကိုကိုေဇာ် ေ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၊ အမှတ်-၆၂၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၉၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၉၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-င၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၆၉/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၆၉/က)၊ သ ာ(၁၂)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ 

 ေဒ သန်းသန်းဲွ(T/RGN-၀၀၇၂၃၂) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ေဒ သန်းသန်းွဲ(ဇနီး)သည် (၉-၅-၂၀၁၅)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးစိုးတင့် [၁၂/

ဥကမ(ိုင်)၀၈၇၈၈၇] မှ တစ်ဦးတည်းေသာ အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသည့်ခင်ပွန်းေတာ်စပ ်

ေကာင်း ဒဂံုမိနယ်တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာအမှတ် ၁၁/၁၄၇/၂၀၂၁၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာမ အေပ  တရားဝင်ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င ်သာယာမိနယ် ၊  ေြမတိုင ်း  

ရပ်ကွက်အမှတ်-FMI-၈၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၇၃၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက ်
တည်ေနရာအမှတ်(F-53)၊ ေရ စံပယ်(၄)
လမ်း၊ FMI City၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
ဦးကျန်ကားပု[၁/မကရ(ဧည့်)၀၀၀၇၇၃]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ဦးကျန်ကားပုထံမ ှအထူး 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၉၀၃၉/၂၁ 
(၁၀-၁၁-၂၁)ြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ် 
ခံရသူ ေဒ ရင်ရင်ေထွး[၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၄၅၈၄၈]မှ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ(၂၀၁၂)
ခှုစ်တွင် အမည်ေပါက်မှ ဘဏ်ေငေွချးရန် 
ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားခ့ဲြခင်းှင့်စပ်လျ်း 
၍ ယင်းဘဏ်ေချးေြမပုံမူရင်းမှာ ေနရာ 
အထားမှား၍ ေပျာက်ဆံုးသွားပီး မည်သည့် 
ဘဏ်တွင်မ  ေချးေငရွယခူဲြ့ခင်းမရိှသည်မှာ 
မှန်ကန်ေကာင်းှင့် ၎င်းေြမပံုမူရင်းေပျာက် 
ဆုံးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာ တစ်စုံ 
တစ်ရာေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယေူြဖ 
ရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  အမည်ေပါက် 
ကိုယ်တိုင်မ ှကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ 
ရှင်းလင်းတင်ြပစာှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
စာချပ် (ဂရန်)မူရင်းတိုအား တင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ 
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆက်
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပဗု သရီိမိ၊ ဝဏ ဒပီရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၈/ပဗု သရီ ိ

ရပ်မှ ေြမဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ဦးြမေအာင်၊ အဖအမည် ဦးလှေအာင်[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၃ 
၉၇၀]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၂၈၃၃)၏ ေြမေပးစလစ် မူရင်းေပျာက်ဆံုး 
သွားပါသြဖင့ ်ေြမေပးစလစ် မတိ မှန်ေြမေပးစလစ် မတိ မှန် ထတ်ုေပးပါရန် ေြမကွက်အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ 
အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှေသာ သားများြဖစ်ကသူ ဦးတင်ဝင်းေအာင်[၉/ဇဗသ(ိုင)်၀၁၀၉၁၈] 
အဖအမည် ဦးြမေအာင်ှင့် ဦးဖိးဝင်းေအာင်[၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၁၆၀၁] အဖအမည် 
ဦးြမေအာင်တို(၂)ဦးမှ ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့်တရား
ဝင်ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာ 
တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ 
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့ ်
အည ီေြမေပးစလစ်မတိ မှန်ေြမေပးစလစ်မတိ မှန် ထတ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

ြပင်ဦးလွင်မိြပင်ဦးလွင်မိ

ကန်ကွက်လ ာေခ ယူြခင်းကန်ကွက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁၀)၊ သီရိပေဒသာယာ်ရပ်နားစခန်း၊ (၂)ထပ် 

လူေနပဲွံုတုိက်ခန်းအမှတ် B-6 (ဂ)၊ (ဃ) အား ယခင်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးစုိးသိန်း[၁၂/

မဂတ(ိင်ု)၀၈၂၇၁၆]ထမှံ ဦးဆန်န ီ[၉/မနမ(ိင်ု)၀၆၂၅၅၉]ဝယ်ယခူဲ့ပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်

တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ  အာမခံစာအုပ်၌ အမည်ေြပာင်းလဲေလ ာက်ထားတင်ြပလာ 

ြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက မည်သမူဆိ ုအေထာက်အထားအြပည့အ်စု ံ

ြဖင့် ဤေကာ်ြငာသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ 

ြဖစ်ေစ၊ စာြဖင့ ်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်-

 စ် အမည် (၂)ထပ် လေူနပဲွုတံိက်ုခန်းအမှတ်စ် အမည် (၂)ထပ် လူေနပဲွံုတုိက်ခန်းအမှတ်

 (က) ဦးဆန်နီ [၉/မနမ(ုိင်)၀၆၂၅၅၉] B-6 (ဂ)၊ (ဃ)

၂။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်  ေကျာ်လွန်လက်ခံရရှိေသာ  ကန်ကွက်လ ာများှင့် 

ြပည့်စုံတိကျမ မရှိေသာ   ကန်ကွက်လ ာများအား   လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ ်

ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလေကျာ်လွန်ပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အာမခံစာအုပ်၌ အမည် 

ေြပာင်းလုိဲင်ေရးအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲြပင်ဦးလွင်မိနယ ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

"ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကန်ေလးစုလမ်း၊ "ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကန်ေလးစုလမ်း၊ 
အမှတ်(၃၁)၊(ေအ-၃)၊ ေခါင်းရင်းခန်း (ဒုတိယထပ်)တိုက်ခန်းအား အမှတ်(၃၁)၊(ေအ-၃)၊ ေခါင်းရင်းခန်း (ဒုတိယထပ်)တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း"ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း"
အထက်ပါတိုက်ခန်းသည် အကျယ်အဝန်း (၂၂x၃၆)ေပရှိ ြပင်ဆင်ပီး 

အခန်းြဖစ်၍ ေြမပုိင်ရှင်များထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် သည်ဟုဆုိေသာ ဦးေကျာ်သူ [၉/
ပသက(ိုင်)၁၀၆၀၄၇] ှင့် ေဒ ှင်းဝင့်ဝင့်ြဖ [၁၀/သထန(ိုင်)၁၇၁၂၈၉] တိုမှ 
ပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားပီး ထပ်ဆင့်ြပန်လည်ေရာင်းချိုင်ေကာင်း ယုံကည်၍ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်  
ကွက်ိုင်ပီး သတ်မတ်ှရက်ေကျာလ်နွပ်ါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။   

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သွယ်သွယ်စိုး (LL.B) ေဒ ကည်ကည်စမ်း (LL.B) ေဒ သွယ်သွယ်စိုး (LL.B) ေဒ ကည်ကည်စမ်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၃၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၃၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၇၈)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၀၀၄) ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ (၀၀၄) ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈။ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၄၂၀၂၊ ၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ် 

တရားုံးေတာ်၌တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် -၄၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ် -၄၅
 ေဒ မီမီလ  င် ှင့်  ေဒ ေအးသိန်း

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂) ရပ်ကွက်၊ 

ကန်သာယာ(၂) လမ်း၊ အမှတ်- (၁၆၂)ေန  ေဒ ေအးသန်ိး (ယခေုနရပ်လပ်ိစာမသသိ)ူ 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက "ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်၊ ေြမ၊ အေရာင်းအဝယ် "ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်၊ ေြမ၊ အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ "စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ " ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 

သင့က်ိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍  အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တို 

ကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လ(၂၂) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ်(၉))  ရက်ေန  မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ) 

နာရအီချန်ိတွင် အထက်အမည်ပါသ ူ တရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် 

ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများ ှင့် သင်က ထုေချ 

တင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့ ်အတ ူယေူဆာင် 

လာရမည်။ သို မဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 

သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါေထွး)(ဝါဝါေထွး)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်တရားုံး ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆-I)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၁၂-A/၂၆-A၂) ဧရိယာ (၀.၁၁၁) ေြမပိုင်ေြမ အရပ်အေခ  ရန်ကုန်မိ၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ကေမ ာဇရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၂၇) 

ေြမကွက်ှင့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးေအာင်ြမတ်စိုး [၁၄/

မမက(ုိင်)၀၀၃၅၂၅]၊ ေဒ ဇာြခည်ေအာင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၁၈၇၄၈]ထံမှ က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ယေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် လူကိုယ်တိုင ်

က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိက အေရာင်း 

အဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်ုိင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ (ဥပေဒဘဲွ)  ဦးဇဲွြပည့်စံုလွင် (ဥပေဒဘဲွ) ဦးေကျာ်ုိင်ဦး(ဥပေဒဘွဲ)  ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ (ဥပေဒဘဲွ)  ဦးဇဲွြပည့်စံုလွင် (ဥပေဒဘဲွ)

 (စ်-၈၇၆၂) (စ်-၁၃၄၈၅) (စ်-၅၃၀၈၇) (စ်-၈၇၆၂) (စ်-၁၃၄၈၅) (စ်-၅၃၀၈၇)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၅၀၅၇၃၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ 

ဗိလ်ုချိ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၇၀)၊ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀) (၂၄၀၀-စတရုန်းေပ)

(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  ေနအိမ်(၂)လံုးပါ ရိှသည့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ုေဒ မိုမိုေဆ ွ[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၁၄၀၁]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမည်ေပါက် 

လျက် ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါ 

ေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက ်

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ   ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက် 

ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃၇)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၃၆၆)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၆၆)၊ မဟာသရီလိမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေဒ ြမကည် (CG-၀၀၂၃၈၈) [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၇ 
၈၈၇] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ ်(ဂရန်) ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် 
ေဒ ြမကည်သည် (အပျိကီးဘဝ) ြဖင့ကွ်ယ်လွန်သြဖင့ ်ဦးလှသန်း [၁၂/အစန(ိင်ု) 
၁၆၁၈၈၉]၊ ေဒ လှြမင့ ်[၇/သဝတ(ိင်ု)၀၅၂၄၈၈]၊ ဦးကိကုိုကီး [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၃၇ 
၇၅၄]၊ ဦးကိုကိုေလး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၆၁၂]တိုမှ အမည်ေပါက်ှင့် မေအတူ 
ဖေအကွဲ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ အရင်းများေတာ်စပ်ေကာင်း၊ မိခင် ေဒ ြမစ်တွင် 
ဦးဘသင်ှင့် ဦးအုန်းေဖ လင်ေယာက  ျား (၂)ဦးရှိခဲ့ပီး ေဒ ြမစ်ှင့် ဦးဘသင်တိုမ ှ
ေဒ ြမကည ်တစ်ဦးတည်းသာ ေမွးဖွားေကာင်း၊ ဦးအုန်းေဖှင့် ေပါင်းသင်းခဲ့ရာ 
ေလ ာက်ထားသူတုိ ေမာင်ှမ (၄)ဦးကို ေမွးဖွားခ့ဲပီး အြခားေသာ သား/သမီးများ 
မရိှပါေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလဦူးေရစာရင်း၊ ှစ်(၆၀)
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ှင့် ေဒ လှြမင့်၊ ဦးကိုကိုကီး 
ထံမ ှGP အမှတ-်၆၃၇၈/၂၀၂၀ (၁၅-၆-၂၀၂၀) ရသ ူေဒ လှလှဝင်း[၁၁/မပန(ိုင်) 
၀၀၃၅၂၀]၊ ဦးလှသန်းထမှံ GP အမှတ် - ၃၀၀၉၀/၂၀၁၉ (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရသေူဒ ြဖ 
ြဖသန်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၁၉၁၇]၊ ဦးကိုကိုေလးထံမ ှGP အမှတ်-၆၃၈၈/၂၀၂၀ 
(၁၅-၆-၂၀၂၀) ရသူ ဦးေအာင်ကိုကို [၁၂/ကမရ(ိုင ်)၀၄၇၁၅၃] တိုမ ှ 
ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံး၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၁၄/၂၀၁၂ တွင် (၂၀-
၃-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင် ချမှတ်ေသာ အမန်ိှင့ ်ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု တရားုံး၏ 
တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၆၀/၂၀၂၁ တွင် (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် 
ချမှတ်ေသာ အမန်ိှင့ ်ယင်းအမန်ိအရ ထတ်ုေပးေသာ အေမဆွက်ခရံန် သက်ေသခ ံ
လက်မှတ်တို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်မ 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၅၇)၊ ၃-လ ာ(ဒုတိယထပ်)၊ ေခါင်းရင်းခန်း ဟုေခ တွင်သည့် 
(အလျား၁၂ေပ ၆လက်မx အန ံေပ ၅၀)အကျယ်အဝန်းရိှေသာ တိက်ုခန်းှင့အ်ကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေရာင်းချသူ ဦးစုိင်းေဝဖိးေအာင်[၇/ပခန(ုိင်) 
၃၁၃၄၇၁]က လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေကာင်းစံဟိန်း[၁၂/
သဃက(ိုင်)၁၆၆၀၈၇]က အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသ ူဦးစိုင်းေဝဖိးေအာင်ထံေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
တိုက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးသက်ဆိုင်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေကာင်းစံဟိန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၆၀၈၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေကာင်းစံဟိန်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၆၀၈၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးထွန်းလင်းိုင်(LL.B, D.B.L)ဦးထွန်းလင်းိုင(်LL.B, D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၅၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၅၄)

အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၆၅)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၀၉၀၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၀၉၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးခိုင်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅၉၀/၁၅)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ေတာင်ြမင့်)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၂၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအိမ်အမှတ(်၂၇)၊ (၇၃)လမ်းှင့် ဥယျာ်လမ်းေထာင့်၊ 
Garden Villa ေတာင်ြမင့်ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၀၂)
ဧကရှိ ှစ်(၃၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပ 
ေြမယာစမီခံန်ခဲွမ ဌာနရိှ ေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း 
(ခ) ရန်ေကွယုံ[၁၃/တယန(ိုင်)၀၀၀၃၀၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ဦးေဝမိုးေအာင်[၉/တတဥ(ိင်ု)၀၈၃၅၅၀]၊ ေဒ သရဖြီမင့[်၉/မဟမ(ိင်ု)၀၀၂၄၈၆]
တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့ ်
ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ် 
ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဝမိုးေအာင်၊ ေဒ သရဖီြမင့်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးေဝမိုးေအာင်၊ ေဒ သရဖီြမင့်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

Ph:-09-765602290Ph:-09-765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City) ၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City) ၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၉)

ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်လမ်းရိှ  ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၀၆/က)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ (၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင ်အမည် 

ေပါက် ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အအုံ အပါ

အဝင်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချခွင့်ရိှ 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအာင ် [၁၂/ဗဟန 

(ိင်ု)၀၀၂၀၄၈] ထမှံ က န်မ ေဒ ခင်ခင်ညိ [၁၂/ကတန(ိင်ု) 

၀၉၅၈၀၁]က  အပီးအပိုင ်  ဝယ်ယူရန်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက 

ပိုင်ေရးဆိုင်ေရးရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၁၄)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊  ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ခင်ညိေဒ ခင်ခင်ညိ

[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၉၅၈၀၁][၁၂/ကတန(ိုင်)၀၉၅၈၀၁]

ဖုန်း-၀၉-၇၅၃၅၂၈၇၂၈ဖုန်း-၀၉-၇၅၃၅၂၈၇၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ ်(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၁၈၈၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၁၈၈၇)၊ (၆၉)ရပ်ကွက် ဒဂုံမိသစ် 
(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေဒ ချစ်ေမ း (BSN/W 
- ၁၈၀၉၆၅)အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား 
ပါမစ်အမည်ေပါက်ေဒ ချစ်ေမ းထမှံ အရပ် 
စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့်ဝယ်ယူသူ ဦးရဲ 
ရင့်ဝင်းေကျာ် [၈/ရစက(ိုင်)၁၁၄၂၁၁]
ထံမှ စင်ကာပူသံုံး၏ (၅-၁-၂၀၂၁) ြဖင့် 
GP ရရှိသူဦးေနမျိး [၁၁/မအန(ိုင်)၀၀၂ 
၉၉၈]မှ ပါမစ်မရူင်း၊ စာချပ်၊ GP တိုတင်ြပ 
၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှား (ဂရန်) ေလ ာက်ထား 
လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တင်ြပပါမစ်တွင ်
ပါမစ်အမည်ေပါက်  ေဒ ချစ်ေမ း၏  ေရ  
ေြပာင်း မည့်သူများ၏ ရာဇဝင် အကျ်းချပ် 
ှင့်ဓာတ်ပုံေကျာဘက်တွင ်   မှတ်ပုံတင် 
အမှတ် BSN/W - ၁၈၀၉၆၅ ြဖစ်ပီး 
မှီခိုသူများစာရင်းစာရက်တွင် KWA-
၀၁၃၆၀၅ြဖစ်ေနြခင်းအား ရှင်းလင်းတင်ြပ 
ရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာဝယ်ယူစ်က 
တည်းကြဖစ်ေကာင်း    အမည်ေပါက် 
ေဒ ချစ်ေမ း၏ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 
မိတ ၊ သန်းေခါင်စာရင်း မိတ တိုတင်ြပ 
လာပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ပါမစ်ေြမအမည် 
ေပါက်ေဒ ချစ်ေမ းထမှံ ဦးရရဲင့ဝ်င်းေကျာ်မှ 
ဝယ်ယူပီး ဦးရဲရင့်ဝင်းေကျာ်ထံမှ GP 
ရရိှသူဦးေနမျိးမှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ှစ် 
(၆၀) ေြမငှား (ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၃၅၈၊  အကျယ်အဝန်း (၂၄၀၀) စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်  
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် အားလုံးတိုအား ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးြမေမာင်ှင့် ေဒ ြမြမကျင်တို၏ အမည်ြဖင့ ်
တည်ရှိေသာ ပစ ည်းများအား ဦးြမေမာင ်ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူက ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
စာချပ်အမှတ်- ၁/၄၆၀၅ ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်လာေသာ ေြမကွက်အား သမီးြဖစ်သ ူေဒ ုုေထွး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၆၆၈၆] သို 
ေမတ ာြဖင့ ်အပီးအပိုင ်ေပးကမ်းြခင်း ကတိစာချပ်ြဖင့ ် ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦ ေမတ ာြဖင့်အပီးအပိုင ်ေပးကမ်းြခင်းြပလုပ်သည့ ်ကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန် 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သ ူမရှိပါက အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦ ေမတ ာြဖင့် အပီးအပိုင ်
ေပးကမ်းြခင်းကိစ 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-၀၉၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ (၃၉/A) ရပ်ကွက်၊ ဒါနလမ်း၊ အမှတ်- 

၄၄၅ ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၉/A) ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၅) ေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ 

အကျယ်အဝန်းရိှ  ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုအား ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက် 

ပုိင်ရှင်  ဦးေသာ်တာသိန်း (ဘ) ဦးခင်ေမာင်သိန်း[၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၀၂၈၆]ထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အဆုိပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ် 

ကိစ 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-၀၉၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ ဖုန်း-၀၉၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၉၊    ၂၀၂၂

အိမ်ေရာင်းမည်အိမ်ေရာင်းမည်
ကုန်ေဈးတန်းလမ်းမအေပ 
မဟာဗ လလမ်းအနီး

သိမ်ေတာ်ကီးေကျာင်းအနီး
တတိယထပ်

ဆက်သွယ်ရန်-၀၉-၄၂၀၂၂၁၁၅၅ဆက်သွယ်ရန်-၀၉-၄၂၀၂၂၁၁၅၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃၁)လမ်းေအာက်၊ အမှတ်(၇၉)၊ 

ပထမထပ်(ဝဲဘက်) အကျယ်အဝန်း (၁၂'x၄၀')ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိ 
ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်ကည်[၁၁/
ကဖန(ုိင်)၀၃၁၂၂၆]ထံမှ က န်မ ေဒ ဖိးအိခုိင် [၁၄/မအန(ုိင်)၁၅၀၈၃၇]က 
အပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါတိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားမရူင်း ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်က န်မထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ဖိးအိခိုင်ေဒ ဖိးအိခိုင်
[၁၄/မအန(ိုင်)၁၅၀၈၃၇][၁၄/မအန(ိုင်)၁၅၀၈၃၇]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၈၃၆၁၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၈၃၆၁၇

“အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီ 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၂)၊ အခန်း(၀၁၇)၊ (၆-လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် 

၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ဦးေဇာ်မင်းေအာင် [၅/စကန(ိင်ု)၁၄၆၉၈၈]မှ ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေမာင်ေအး(ခ) ပါပု (L/RGN/027964)မှ အေရာင်းအဝယ ်

တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 

(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်လ  င်သိန်း(LL.B)ဦးေကျာ်လ  င်သိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၂)(၂၆-၃-၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၂)(၂၆-၃-၂၀၁၄)

အမှတ်(၈)၊ K-4၊ (၇)လမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈)၊ K-4၊ (၇)လမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၇၄၁ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၇၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈၆)၊ ေြမဧရိယာ (၄၀x၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 

ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိသည် မိေြမစာရင်း 

တွင် ေဒ အားကည(်ခ)ေဒ ပံးွဲ [၁၃/တယန(ိုင်)၀၁၆၆၃၇] အမည်ြဖင့ ်

တည်ရှိပါသည်။ ၎င်း၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသူ ဦးစိုးတင့် [၁၂/

ဒဂတ(ိင်ု)၀၂၂၃၃၉]က တာဝန်ယလူ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်း 

ရာ က ်ုပ်က သေဘာတူပီး  တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေင ွ

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုပါ၍  ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် 

ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက ် 

အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံယခေုကညာပါပီးသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်သမူရိှပါက  အေရာင် 

အဝယ်ကိ ု အပီးတိင်ု  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးရန်ဆုံဆင် [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၅၆၂၁၉]ဦးရန်ဆုံဆင် [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၅၆၂၁၉]

Ph:09-792288887Ph:09-792288887

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန ာလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၆၉၀/က+ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၄)၊ အမှတ်(၁၆၉၀/က+ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၄)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၉၀/က+ခ)၊ အကျယ်အဝန်း အလျားxအနံ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၉၀/က+ခ)၊ အကျယ်အဝန်း အလျားxအနံ (၂၀'x၆၀')၊ 

ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပစီရှိ ေဒ ူရ်မာဘီ(ခ)ခင်စန်းရီ ဧရိယာ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပစီရှ ိေဒ ူရ်မာဘီ(ခ)ခင်စန်းရီ 

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၄၇၄၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် (၂)ကွက် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၄၇၄၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက ်(၂)ကွက် 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များှင့် တွယ်ဆက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တုိအား အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိ၍ တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးေအာင်ြမတ်မိုး [၁၂/တမန(ိင်ု) 
၀၀၁၂၇၇]ထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်ကွ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာ ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးယ်ထွန်း(LL.B,LL.M)ဦးယ်ထွန်း(LL.B,LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)

တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ 
ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီမှတ်တိုင်အနီး၊ ြမန ာပန်း ခံေရှ၊ 

ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေကျာ်သရူန်ိ [၁၂/

ဥကမ(ုိင်)၂၂၇၅၄၅] CDC-71848 
၏ SID ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရိှပါက အေကာင်းကားပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၀၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၇၅၃၀၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၉)၊ ေြမညီထပ် ေြခရင်းခန်း(1-B)၊ 

အလျား(၁၇)ေပx အန(ံ၅၄)ေပ၊ အြမင့(်၁၇)ေပရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုအား  ဦးေဇာ်လွင်ဦး[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၂၆၀၄၃]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍  မိမိက  တရားဝင ် ပိုင်ဆိုင်ထားပီး  ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် ကွ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ
စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)(၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)(၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇)
စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်စွမ်းမဟာအိမ် ခံေြမအကျိးေဆာင်ကုမ ဏီလီမိတက်

အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇၉)၊ သုမဂ  လာလမ်းမ၊ တတိယထပ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း- ၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆ဖုန်း- ၀၉-၇၇၃၂၂၁၀၂၂၊ ၀၉-၇၇၇၇၂၀၁၆၆

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ
၁။ ေနြပည်ေတာ်ြပည်သူေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခုှစ်၊ 
ဘ  ာေရးှစ်တွင် ေဆးုလံာေရာက်ကသုေသာ လနူာများအတွက် လိအုပ်ေသာ 
(FDA) အသအိမှတ်ြပ ေဆးှင့ ်ေဆးပစ ည်းများ၊ ကင်ဆာေဆးဝါးများအပါအဝင် 
Speciality   ေဆးဝါးများ၊ Consumables For Speciality & IHC ၊    ဓာတ်ခဲွခန်းသုံး 
ှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းသုံးေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ၊  Basic Consumables များကို 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေဆးကုမ ဏီများ  ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် - ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )
 ေနရက်ှင့် အချနိ်  နံနက် (၉:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ ် - ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန ) 
   ညေန (၄:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များ အေသးစတ်ိ သရိှိလိပုါက ဖန်ုး-၀၆၇၃-
၄၂၁၄၆၄၊ ၄၂၁၄၆၃ သို ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကွမ်းရဲတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၆)

ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)

ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်၏ ပထမထပ်(၂)လ ာ (ေခါင်းရင်းခန်း) (၁၂ ၁၂  x ၅၀)ေပရိှ 

အေပျာက်စနစ် တိက်ုခန်း (၁)ခန်းကိ ုပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးဖန်ုးသန်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု) 

၀၁၄၁၉၇]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းများြဖင့်  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A (Law), LL.B.,ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး B.A (Law), LL.B.,

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၀၃/၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၀၃/၈၃)

အမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

အမှတ်(၉၄/၇၂)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။အမှတ်(၉၄/၇၂)၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၆၄၀၇၅၇ဖုန်း- ၀၉-၇၉၉၆၄၀၇၅၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၀၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၀၀

ေဒ ေဌးေဌးဝင်း ှင့် ၁။ ေဒ ေအးေအး ပံး

  ၂။ ေဒ ေကသီခိုင်

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၃၂)

ရပ်ကွက်၊ နတ်ေရကန် (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၄)ေန ေဒ ေအးေအး ပံး (ယခေုနရပ် 

လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ပဋညိာ်အတိင်ုး အမ်ိှင့ေ်ြမအေရာင်းအဝယ် ပဋိညာ်အတုိင်း အိမ်ှင့်ေြမအေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင် စာချပ်ချပ်ဆို၍ မှတ်ပုံတင် ေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၇ ရက်)ေန  

မွန်းမတည့မီ် (၁၀)နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလုိစဲွဆုိချက်ကုိ 

ထုေချရှင်းရန် ံုးသုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်က 

ဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာမေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာတွင ်

ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် 

စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အစရိှသည်တုိကုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင့်ကုိယ်စား 

လှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် 

အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်ေနတွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေအးေအးြမင့်) (ေအးေအးြမင့)်

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၄)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် 

(သကမ-၁၅)၊ လူေနရပ်ကွက် အမှတ်-၁၉၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၁၅/က+ခ၊ ၆၁၃/က+ခ)၊ 

ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၈၀x၆၀)ေပ၊  ဦးေအးမင်း ဂရန်အမည်ေပါက် 

ှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို  တရားဝင်လက်ေရာက် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ဦးေအးမင်း [၁၂/လသယ (ိင်ု)၀၁၆၅၀၉]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးြမင့ခ်ိင်ု 

[၈/နမန(ိုင်)၁၆၉၉၇၆]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လိသုည်ရိှပါက ေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထား (ဂရန်မရူင်းများ)ြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေ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၊တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊

ေအာင်ေြမသာယာ Shop House၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ေအာင်ေြမသာယာ Shop House၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေရ တိဂုံေစတီေတာ်

နယုန်လြပည့် မဟာသမယအခါေတာ်ေန အခမ်းအနားကျင်းပမည်နယုန်လြပည့် မဟာသမယအခါေတာ်ေန အခမ်းအနားကျင်းပမည်
ေလးဆူဓာတ်ပုံ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ (၁၂)လရာသီပွဲေတာ်များအနက ် 

၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေန  ၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) ေနထူးေနြမတ်၌  ေရ တိဂုံ 

ေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲကကီးမှး၍ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ရင်ြပင်၌ 

မဟာသမယအခါေတာ်ေနအခမ်းအနားကိ ုကျင်းပြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေနထူးေန ြမတ်၌ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား နံနက် အုဏ်တက် 

အချန်ိတွင် ဆွမ်းေတာ်ကီးကပ်လှြခင်း၊ ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ်ကီးများအား အဏ်ုဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းှင့်  လှဖွယ်ဝတ များဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊  ရင်ြပင်ေတာ ်

ေတာင်ဘက် ေရှးေဟာင်းဗဒု ပ်ုပွားေတာ်များတန်ေဆာင်းတွင်  မဟာသမယအခါေတာ်ေန  

ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ တရားေတာ်များနာကားြခင်း၊ ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝြခင်း၊ 

မဟာသမယေနြဖစ်ေပ လာပုံကို ေဖာ်ကျးသည့်အေနြဖင့် ဗုဒ ေဝယျာဝစ အသင်းများှင့် 

ဝန်ထမ်းများက ကပ ိလဝတ်ှင့ ်ေကာလယိ အပ်ုစ ု(၂) ခခဲွု၍  ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

အား  လကျ်ာရစ်လှည့်လည်ပူေဇာ်ပီး  ရာဟုေထာင့်  ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်းတွင် 

မဟာသမယအခါေတာ်ေန အခမ်းအနားကျင်းပြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးအထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့် 

ရင်ြပင်ေတာ်ေပ ရိှ ေခါင်းေလာင်းများကိ ုတစ်ပိင်တည်းတီးခတ်ြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရဟန်းရှင်လူြပည်သူများ ပါဝင်ကုသိုလ်ြပိုင်ပါေကာင်း   းေဆာ်အပ် 

ပါသည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ခင်ချစ်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်ပင်သစ်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး

ဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

ဒုတိယဦးစီးမှး(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)   ရာထူးေနရာ          

(၃)ေနရာအတွက် ဥပေဒဘွဲ(LL.B)ရရှိသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် အသက်(၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပံုစံအား www.constitutionaltribunal.gov.mm  တွင် Download 

ရယူိင်ုပီး ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများကိ ုပူးတဲွ၍ 

ေလ ာက်ထားရမည-်

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ (သိုမဟုတ်) ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ ၊

 (ဂ) ကွန်ပျတာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်မိတ (ရှိလ င်)၊

 (ဃ) အသက်အေထာက်အထားအတွက ်တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင ်

လက်မှတ်မိတ ၊ (မူရင်းအား လူေတွလာေရာက ်ေြဖဆိုသည့်အခါ 

ြပသိုင်ရမည်။)

 (င) (၃)လအတွင်း ုိက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပုိအရယ် ဓာတ်ပံု(၃)ပံု (ေကျာဘက် 

တွင် အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်အမှတ်ေရးသားရန)်၊

 (စ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက ်      အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင ်

ကတ်ြပားမိတ ၊

 (ဆ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမ 

ရဲစခန်း၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ဇ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊

 (ဈ) အလုပ်ခန်ထားြခင်းခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ 

ဆိင်ုရာခုံုံးတွင် အနည်းဆုံး (၅)ှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုေကာင်း 

ကတိဝန်ခံချက်။

၄။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည ်ေလ ာက်လ ာကို အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး၊ ုံးအမှတ်(၅၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို 

လိပ်မူ၍    လူကိုယ်တိုင ် (သိုမဟုတ်)    စာတိုက်မှ     တစ်ဆင့်  (သိုမဟုတ်) 

tribunalpersonneldep@gmail.com သို ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန )

ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၅။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ေလ ာက်လ ာှင့်အေထာက်အထားများကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးသို ၁၅-၇-

၂၀၂၂ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရန်ှင့ ်ကိတင်ေလ ာက်လ ာမတိ (၁)ေစာင်ကိ ု

ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံု အေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုးသုိ တုိက်ုိက်ေပးပုိရန်ြဖစ်ပါသည်။

၆။ ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာှင့ ်အေထေွထဗွဟသုတု 

ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ု၁၇-၇-၂၀၂၂ ရက်(တနဂ  ေွေန ) 

၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီထိ လည်းေကာင်း၊ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ုယင်းေန  

၁၄:၀၀နာရီတွင်လည်းေကာင်း ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပု ံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး၌ 

ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်သည်။ စာေမးပဲွေြဖဆိခွုင့က်တ်များကိ ု၁၆-၇-၂၀၂၂ ရက်(စေနေန) 

၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီအတွင်း ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုး၌ 

လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်။ စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ကတ်လာေရာက်ထုတ်ယူချန်ိတွင်       

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်မရူင်းအပါအဝင် ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူပူးတဲွတင်ြပခဲသ့ည့ ်

စာရက်စာတမ်းမိတ များ၏မူရင်းများကိ ုတစ်ပါတည်းယူေဆာင်လာရမည်။

၇။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး၊  

ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနခွ(ဲဖုန်း-၀၆၇-၃၄၃၀၂၄၂)သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အမည်ေြပာင်းှင့် ဖခင်အမည်မှန်အမည်ေြပာင်းှင့ ်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ အ.ထ.က (၆)၊ တတယိတန်းမှ 

ေမာင်ေဇာ်ရဲထက်အား ေမာင်ဈာန်ဝင်းထွန်းဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆုိပါရန် 
ှင့ ်ေမာင်ဈာန်ဝင်းထွန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်းဝင်း [၁၃/ကလန 
(ိုင်)၀၀၂၁၄၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေမာင်ဈာန်ဝင်းထွန်းေမာင်ဈာန်ဝင်းထွန်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစရံပ်ကွက်၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာလမ်းသစ်၊ 

တက သိလ်ုရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ်(၁၂၀၁)အား အမည်ေပါက် 

ဦးလှထွန်း [A/RGN-၀၁၅၂၅၄] [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၃၆၉၄၈]သည် (၁၆-၁၁-၂၀၀၇) 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 

၀၃၃၇၂၅]အမည်ြဖင့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့မှ်တ်ပုတံင်စာအပ်ုတွင်   အမည်ေြပာင်းလ ဲ

ေပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Palm Village အိမ်ရာ၊ 

တုိက်အမှတ်(၃၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၂) အား အမည်ေပါက် ေဒ မိုမိုေကျာ ်(ခ) 
မိုးမိုးေအး [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၇၁၁၉၀] ထမှံ ဦးေကျာ်ဝင်းြမင့ ်[၉/မမန(ိင်ု)၀၇၅ 
၀၅၃]က စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်
စာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက် 
လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား 
ြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၈)၊ ေစာရန်ပိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၃၀)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၂၈)၊ ေစာရန်ပိုင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၇၃၀)၊ 
တည်ရှိေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀) တည်ရှိေြမအကျယ ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမအကျယ ်ေပ(၂၀x၆၀) 

(ေဘးေြမကွက်-၇၂၉ ှင့် ကပ်လျက်အြခမ်း)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (ေဘးေြမကွက-်၇၂၉ ှင့် ကပ်လျက်အြခမ်း)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင် ့ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်အိမ်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ရန်ကုန်မိေြမစာရင်းတွင ်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်လျက ်
ရှိပီး အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ 
ြဖစ်ပါေကာင်း အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ ဂရန်မူရင်းစသည့် ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမရူင်းတိုြပသ၍ ဝန်ခကံတြိပေရာင်းချသ ူဦးလှမျိးဝင်း [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၇၇၉၂] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွကျပ်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
သက်ဆိင်ုေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ မရူင်းများြပသ၍ 
လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကိ ု
ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Engေဒ သက်ထားဆွိ LL.B, D.I.L, Dip in Eng
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၂၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၈

 ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက ်   ၁။ ဦးသန်းေဆွ 

 (သိမ်ြဖဘဏ်ခွဲ) (၎င်းကိုယ်စား ှင့် ၂။ ေဒ တင်တင်ခိင်ု

 လက်ေထာက်အေထွေထွ

 မန်ေနဂျာ ေဒ သန်းသန်းရိှန်)

 ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးများဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံးများ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၊   တရားမကီးမ  

အမှတ်- ၉၈/၂၀၁၇ အမ တွင် အိင်ုဒကီရကီိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက် 

ရန်အတွက် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကုိ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက် နံနက် (၁၀) နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာ 

အရပ်များ၍  ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ကိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်း 

ေကာင်း တရားဝင်လ ဲအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်း

ေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ 

တရားိုင်က တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ  ြဖစ်သည်။ 

မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခခုေုပ ေပါက်ပါက တရားုံးက 

တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရားုံး၏ အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကို 

ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း၊ ေလလံဆွဲဝယ်ယူမည့်သူတိုအား 

အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက  

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့်ဆံုးဝယ်ယူသူအား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် 

သတ်မှတ်သည်။ သိုေသာ် အြမင့်ဆံုးေပးသည့်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချ 

သည့ပ်စ ည်းအတွက် လက်ခရံန်မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသအူရာရိှ 

က ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး   မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ  ပစ ည်း 

အတွက်    ေလလဆဲွံဝယ်ယသူကူ   ေငကွျပ် ၁၀၀လ င်  ၂၅ ကျပ်ကိ ု

ေလလဆဲွံဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ 

ထိသုို ေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန်ြပန်လည် ေလလတံင်ေရာင်းချ 

လိမ့်မည်။

၅။ ေလလံဆဲွဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရိှက သတ်မှတ် 

ထားသည့် စေပ ေငကွိ ုတင်သွင်းမှသာ ေလလဆဲွံဝယ်ယခွူင့ရ်ရိှမည်။

၆။ ေလလဆဲွံဝယ်ယရူရိှသသူည် ၂၅ ရာခိင်ု န်း ေနချင်းေပးသွင်း 

ပီးေနာက် ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်ေနကိ ုပယ်၍ 

၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  ုံးဆင်းချနိ်မတိုင်မီ  ေပးေဆာင်ရမည်။           

၁၅ ရက် ေြမာက်သည့်ေနသည ်ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့ ်

သည့်ေနတွင် အေြပအေကျ ေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များ၌ ေပးေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကုိ တစ်ဖန် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။  

ေပးသွင်းထားသည့ ်ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်း 

ြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

ေလလံတင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်)(မိုမိုေအာင်)

 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

 (၁) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၂၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၆/က-၂) ေြမပိင်ုေြမ 

အမျိးအစား၊ ဧရိယာ (ဝ.၄၅၈) ဧကေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦအားလံုးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်။

[ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၉၃၀၀၀)]

 (၂) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက် (စက်မ ဇန်ု)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၆၊ ဧရယိာ (၁.၀၄၈) 

ဧက ှစ် (၆၀) စက်မ ေြမငှားဂရန်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 

အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံး။

[ေလလံကမ်းခင်းေဈးကျပ်သိန်း(၉၀၀၀)]

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

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

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

(ိုင်)၀၂၇၄၁၄]မှ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာအုပ ်ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ ်မတိ မှန် ြပန်လည်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစရံပ်ကွက်၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာလမ်းသစ်၊    

တက သုိလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်(စ)ီ၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၄)၏ အမည်ေပါက် 
ဦးကျငစိ်န်(ခ) ေဝါင်ကင်(မ်)ေလျာင[်၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၈၂၅၄]ှင့် ေဒ သန်းလှ 
[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၈၂၅၅]တိုထံမှ ေဒ ရည်မွန်ချိ[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၁၀၈၂၂]က  
စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင်  
အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လက်ဝမဲင်းဒင်လမ်း၊    ေမတ ာ 

ွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်(၈၆၄/၈၆၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၂)အား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ခင် 

လှ(ကွယ်လွန်)[၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၄၄၇၆]၏ အေမွဆက်ခံသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ယုယုေအး 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၄၄၉၀]ှင့် ဦးတင်ေအာင်ရ[ီ၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၄၄၈၀]တိုထံမှ ဦးေမာင် 

ေမာင် [၁၄/မမက(ိင်ု)၀၀၄၆၀၄]က စာချပ်စာတမ်းြဖင့ ်ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်တိက်ုခန်း 

ပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန်  ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက် 

လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ဎ/၃၇၊ ေမာ်လမိင ်

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၀၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ တရားဝင်ခဲွစတ်ိြခင်း 
မြပရေသးေသာ ေြမကွက်၏ (တတယိေြမာက်ေြခရင်းြခမ်း) အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၀x၆၀)
ရိှ ဗိလ်ုကီးစန်ိေအာင်[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၀၆၀၁၃]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း ေြမ 
ကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အေရာင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး၊  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိုသူ ေဒ ေဝြဖ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၀၂၇၂]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဇင်ဦး 
[၁၄/မအပ(ိုင်)၂၃၃၅၃၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွအချိကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
            ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင်                       ေဒ ေအးသူဇာ            ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင ်                      ေဒ ေအးသူဇာ
            LL.B                               LL.B, D.B.L, D.I.L            LL.B                               LL.B, D.B.L, D.I.L
           (စ်-၁၂၈၂၁)                         (စ်-၁၂၈၇၉)           (စ်-၁၂၈၂၁)                         (စ်-၁၂၈၇၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ရလပ- 

၂၆/လ  င်သာယာ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၂၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 

လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုသံာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၃၇၂ ဟေုခ  

တွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ က ု်ပ်တုိ၏ 

မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးြမင့်ိုင ် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၃၈၂၉၅]ှင့် ေဒ ေထွး 

ေထွးမွန် [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၀၂၄၆၀]တိုက ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးခင်ေဝ 

[၈/မကန(ိင်ု)၁၀၂၀၉၉]ထမှံ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 

ရန်ရိှပါက မည်သမူဆိ ုက ု်ပ်တိုထသံို ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

(၁၄)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ဦးသူရိန်ြမင့်  LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ ခုှစ်) ဦးသူရိန်ြမင့ ် LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ ခုှစ်)

 ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B, D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်) ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B, D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊  ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊  ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

သာေကတမိနယ် တရားုံးေတာ်သာေကတမိနယ ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄
ဦးေအာင်ိုင်ဦး             ှင့်     ှင့်                ၁။ ေဒ ေအးေအးသန်း
                  ၂။ ေဒ ကာလိယမာ
(တရားလို)                (တရားပိင်များ)(တရားလို)                (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပလမ်း 
(၂၀) အေနာက်၊ အမှတ်(၁၅)ေန (၂)တရားပိင် ေဒ ကာလိယမာ (ယခုေနရပ် 
လိပ်စာ-မသိ) သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ဦးေအာင်ိုင်ဦးက “(၂၇-၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦး “(၂၇-၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦး 
သေဘာတူေြမှင့် အိမ်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်၏ ပဋိညာ်ပါ သေဘာတူေြမှင့ ်အိမ်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်၏ ပဋိညာ်ပါ 
အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆို 
ချက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ်၊  ၎င်းအမ ှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက ်
များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၁၁ ရက်) မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏စွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ကဆိုခဲ့သည့် ေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 
လမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ်  သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မတိုင်မီေလး 
ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၈)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

              (ြဖြဖဝင်း)              (ြဖြဖဝင်း)
              မိနယ်တရားသူကီး              မိနယ်တရားသူကီး

သာေကတမိနယ်တရားုံးသာေကတမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၈၅)၊ စိန်ချယ်လမ်းေပ ရှိ ေပ၂၀xေပ၆၀ ပါမစ်ေြမမူရင်းှင့ ်
တစ်ထပ်တိုက်အားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ စုသ ာေအာင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၁၀၅၄] မှ 
ေဒ ခင်လှေဝ [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၀၁၃၀၁]သို ေရာင်းချရန်အဆိြုပလာပါ၍ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် 
အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်တကွ  ေဒ ခင်လှေဝထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်လှေဝ [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁၃၀၁]ေဒ ခင်လှေဝ [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁၃၀၁]
အမှတ်(၄၇၈)၊ ေစတနာ (၄)လမ်းအမှတ်(၄၇၈)၊ ေစတနာ (၄)လမ်း

(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၄၉၃၅ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၄၉၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ စက်တွင်းလမ်း၊ အမှတ်- 

၄၃၊ ၄ လ ာ(ဘီ)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းကို ပိုင်ရှင ်ေဒ သင်းသင်း [၁၄/

မအပ (ိင်ု)၁၈၉၆၈၉] ၏ (၂၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာရရှိသူ ေဒ ေအးစ ာထွန်း [၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၅၅၄၉]က အဆိုပါ 

တုိက်ခန်းကုိ ေဒ သင်းသင်းက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊  ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ဝန်ခံေြပာဆုိပီး ေရာင်းချရန်  ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွ 

ဦးုိင်လင်းထွန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၄၂၄၃၇] က ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ၍ 

ေရာင်းဖုိးေငွများအနက် စရန်ေငွအချိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ထုိတုိက်ခန်း 

ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက မည်သမူဆိ ုက ု်ပ်တိုထသံို ဤသတင်း 

စာပါသည့်ေနမှ(၇) ရက်အတွင်း  အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ (၇) ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ဦးသူရိန်ြမင့် LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်) ဦးသူရိန်ြမင့ ်LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)

 ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်) ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊  

ဘ ာပင်လမ်း၊ အမှတ်-၅၊ ေြမညထီပ် (ေခါင်းရင်းခန်း) ဟေုခ တွင်ေသာ 

တိက်ုခန်းကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ချိဝင်းမာ [၁၂/တတန(ိင်ု)၀၀၁ 

၂၆၆]က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၂၅၃၅၂] 

ထမှံ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်၍  ထိတုိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး 

ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက မည်သမူဆိ ုက ု်ပ်တိုထသံို ဤသတင်းစာပါသည့ ်

ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၁၀) ရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

 ဦးသူရိန်ြမင့် LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်) ဦးသူရိန်ြမင့ ်LL.B (စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)

 ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်) ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L (စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်ပင်

ချစ်ခင်

တဲ့

လူမျိး

သစ်ပင်

ကို

ှစ်စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မ ပံး ပံးခိုင ်၉/တကန 

(ိုင်)၂၃၁၈၈၂ ၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်   ေမာင်မင်းေဇာ ်

၉/တကန(ိင်ု)၁၄၉၉၂၈ ၏ ပတ်စ်ပို 

နပံါတ်(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ  မဇင်မာခိုင်  ၉/တကန 

(ိုင်) ၁၄၇၀၈၀ ၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆/အေနာက်)၊ 

ေဝဇယ ာ(၁၀)လမ်းအေနာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၀/က)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 

၂၀ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေြမအမည်ေပါက်သ ူ

ဦးထွန်းလှ(CI-၀၅၉၈၅၅)မှ ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ကိုကို[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၃၇၈၇]

မှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

(၆-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့် လူကိုယ်တိုင် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B)ေဒ ခင်ခင်ေဌး(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်းသွယ်(၁)၊ အမှတ်(၄၅)ရှိ 

ေြမကွက်ေပ တွင် တရားဝင်ေဆာက်လုပ်ထားပီး လူေနထိုင်ခွင့်(BCC)ြဖင့် တရားဝင ်
ေနထိုင်ကေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်တိုက်(၆)ခန်းအေဆာက်အဦ၏ ေြမညီတိုက်ခန်း 
(ေခါင်းရင်းြခမ်း)တိက်ုခန်း(အလျားxအန)ံ(၁၃x၅၀)ေပ အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းအား တရားဝင် 
ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးခင်ေလးေမာင် (HZA-114435)ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လှလှ 
ဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၈၁၂၉၁]သည် (၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် “တိုက်ခန်းအပီးအပိုင ် 
အေရာင်းအဝယ်စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်”ြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ အသိသက်ေသ 
များေရှတွင ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း
များယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ ်
ေငွေပးေချပီး တိုက်ခန်းအား လက်ေရာက်လက်ခံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ) ဇာနီဝင်း (LL.B)ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ) ဇာနီဝင်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉/၂၇-၁၁-၂၀၁၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉/၂၇-၁၁-၂၀၁၈)
အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-444888508, 09-253990579Ph: 09-444888508, 09-253990579

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ (၃)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၉/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမအလျားxအန ံ(၆၀ေပx၂၀ေပ)

ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံတိုအား အမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးဘေကျာ် (SGG-၁၃၀၇၀၇) ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းသူရိန ်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၄၆၁၃] ှင့် ေဒ ညိညိြမင့ ်

[၆/မမန(ိင်ု)၁၂၇၂၆၂]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လို 

သူများရိှက က ု်ပ်ထံသုိ တိကျခုိင်လံုေသာ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ  

ယခေုကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးေဆာင်ရက်ေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လွင်မာဦး (LL.B)ေဒ လွင်မာဦး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၀၄၄/၂၀၁၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၀၄၄/၂၀၁၄)

အမှတ်(၁၉၁)၊ စံပယ်လမ်း၊ ေညာင်သုံးပင်(ေတာင်ပိုင်း)၊ အမှတ်(၁၉၁)၊ စံပယ်လမ်း၊ ေညာင်သုံးပင(်ေတာင်ပိုင်း)၊ 

သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၂၂၁၁၉၉၀သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၂၂၁၁၉၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၁) ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်ြမဒင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၁) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၀)ေပxအနံ (၆၀)ေပရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်သွပ်မိုး ထရံကာ၊ ပျ်ခင်း ေနအိမ်(၁)လုံးတိုအား လက်ရှိလက်ဝယ ်
ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ သန်းသန်းြမင့် [၁၂/သလန(ုိင်)၁၀၆၅၅၁] ကုိင်ေဆာင်သူမှ က ု်ပ် 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးစန်ိေကျာ် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၉၁၀၆] ထေံရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲ ့
သြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေပးေချ
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူ
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက ်
မည့်သူမရိှပါက အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)
ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ုံးခန်း-ေရှေနများုံးခန်း၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။
09-750111095, 09-69225945709-750111095, 09-692259457

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၁၄/ခ)၊ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား(၂၀'x၆၀')အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ချိေလး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၁၆၉၇၁]က ဝယ်ယူလက်ဝယ်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိ 
ေကာင်းတာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများက 
ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွတချိအဝက်ကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟုအဆိုရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ 
တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင် 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး ဦးေသာ်ဇင် ဦးငိမ်းချမ်းေထွး
 LL.B (စ်-၁၆၇၁၃) LL.B(စ်-၁၆၇၄၆) LL.B (စ်-၁၆၇၁၃) LL.B(စ်-၁၆၇၄၆)
 ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၂၈၁ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၀၂၉၂၇၂
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ တိုက်(၄၆)၊ အခန်း(C-3)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁/ထူပါုံ)၊    ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂၁၉/ခ)၊   ေြမဧရိယာ  ေပ(၂၀x၆၀)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၁၂၁၉/ခ)၊ 

ထူပါုံ(၄)လမ်းအေရှ၊    (၁)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊   ေဒ ခေလးမ[၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၉၈၇၅၉]အမည်ေပါက ်

ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 

ေဒ ခေလးမ(မိခင်)၊ ဦးကိွင်(ခ) ဦးြမေသာင်း 

(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ သစ်သစ် 

ေဆ(ွခ) ေဒ ခင်မာကည်[၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၄၆၂၃၅]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ် 

စပ်ေကာင်းှင့ ်အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူြဖစ ်

ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့် 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိ 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်    ေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

(၃၇)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ဦးေအး 

ကိင်အမည်ေပါက်    ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

စာချပ်(ဂရန်)ေြမအား   အမည်ေပါက် 

ဦးေအးကိင် (ဖခင်)ှင့ ် ေဒ ခင်ေလး 

(မိခင်) တိုအသီးသီး(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်

သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းေအာင် 

[၁၃/လရန(ိုင်)၀၁၄၁၀၆]၊ ေဒ ေအးြမင့ ်

ြမင့် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၂၂၈၃] တိုမှ မိခင်၊ 

ဖခင်တုိ၏ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ မိမိတို 

သားသမီး(၂)ဦးသာေမွးဖွားခဲ့ပီးတရားဝင် 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 

လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတုိ တင်ြပ၍ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ

ကူးှင့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် 

ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားြခင်းအား တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၄/ဆင်ြဖရှင်ရပ်ကွက်ရိှ 

ဦးကျင်လ  င် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၁၁၇၀၂] 

အဖအမည် ဦးတုတ်ကီး အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမကွက်အမှတ်-ပစ(A)၁ အမည် 

ေပါက် (ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင်အေမွခ ံ

ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ေအးသန်း [၁၂/အစန(ိင်ု) 

၀၀၅၆၃၁] အဖအမည် ဦးထွန်းခင်မ  ှ

တရားဝင်အေမွခံြဖစ်ေကာင်း တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်မူရင်း၊ ေြမကွက်ဖိုး 

ေပးသွင်းချလန်မတိ  ဦးကျင်လ  င် ေသဆုံး 

ြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊    ေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦပုံများ တင်ြပပီး ၎င်း၏ 

အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လို 

သူများအေနြဖင့်    တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊     တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်    

ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန

၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှား 

စာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်-(၂၅)၊  ဗိုလ်ချပ်ေရနံချက်စက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅/၂)၊ ဗိုလ်ေစာေနာင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၄၆)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရယိာ (ဝ.ဝ၅၅) ဧကရိှ ေဒ လှစန်ိ အမည်ေပါက် 

မိေြမအမျိးအစားေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမာက်ဘက ်

အြခမ်း၊    အကျယ်အဝန်း   ဧရိယာ (ဝ.၀၂၈)  ဧကရှိ  ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ဦးေအာင်ေကျာ်သန်း [၁၂/သလန(ိင်ု)၁၁၄၉၁၇] ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သက် 

သက်မာ [၉/နထက(ိုင်)၁၂၂၇၁၁] မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍  ကန် ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍  (၇) ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ  တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မျိးချစ် (LL.B)ဦးေအာင်မျိးချစ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၇၄)

Ph-09778849700Ph-09778849700

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၂
 ကမ ာ့ရတနာဘဏ်   ၁။ ဦးသန်းမင်းေဆွ 
    ၂။ ေဒ ပပလင်း
 တရားလို   တရားပိင်များ တရားလို   တရားပိင်များ

(ယခင်လိပ်စာ) အမှတ်-၂၃၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ တံတားမိ 
နယ်ခွဲ၊ ေကျာက်တန်းမိ(ယခုလိပ်စာမသိ)ေန ဦးသန်းမင်းေဆွ သိေစရမည်။ 
သင့်အေပ ၌ တရားလုိက အေပါင်ဒီကရီရလုိေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည် 
ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ 
နနံက် ၁၀ နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 
ရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာ 
ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 
၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့သ်င်က ထေုချတင်ြပ 
အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တိုကိ ုသင်ှင့အ်တယူေူဆာင်လာရမည်။ 
သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၇)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (လင်းမင်းထွန်း)(လင်းမင်းထွန်း)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

{} ှင့်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကိ ု

သတိေပးေကညာချက်သတိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေဇာတိကလမ်း၊ အမှတ်(၃၂)တွင် တရားဝင ်

ုံးစိုက်ေသာ ေဒ ေအးချမ်းေမ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၂/တတန(ိုင်)၂၁၄၇၄၅] 
ကုိင်ေဆာင်သူသည်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကုိ  
မမိ၏ိ တစ်ဦးတည်းမပူိင်ုြဖစ်ေကာင်း ရန်ကန်ုမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၄/၃၇၇၅)ြဖင့် (၂၀-၅-၂၀၂၂)ရက်က မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီး
ြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ  “HOGUO” “HOGUO” ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကိ ု

ဖုန်းအပိုပစ ည်းအမျိးမျိးတိုတွင ်ကပ်ှိပ်ယှ်တွဲ၍ အသားတံဆိပ် ြပလုပ်သုံးစွ ဲ

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍  မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ ်အသုံးြပလျက ်

ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်သားကိ ုမည်သူမဆို 

မိမိ၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘ ဲတိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊  သွယ်ဝိုက်၍ 

ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တယူိုးမှား၊ တပုြပလပ်ုသုံးစဲွ ြခင်းမြပလပ်ုကပါရန် သတေိပးတားြမစ် 

အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာြခင်းမရှ ိတုပြပလုပ်သုံးစွဲေကာင်း ေပ ေပါက် 

ေတွရှိပါက   ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ၏  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီ

ထေိရာက်စွာ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် သတေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီသီဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သီသီဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမသ ာေအာင် (LL.B,LL.M)ေဒ ြမသ ာေအာင် (LL.B,LL.M)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၂၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၂၁)

အမှတ်(၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉- ၇၇၀၀၇၃၆၇၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉- ၇၇၀၀၇၃၆၇၉

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၅/တပင်ေရ  
ထီးရပ်၊    တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်ရှိ  
တပ်ကပ်ြမင့်ဝင်း (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်- 
၅၈၂၁၈၆)၊ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၀၆၁၄]  
အဖ အမည ်ဦးပန်းစိန်  အမည်ေပါက ်
ပါမစ် ေြမကွက်အမှတ်-ပစ(င)၄၉၈၈ 
အမည်ေပါက်(ကွယ်လွန်)၏ တရားဝင် 
အေမွခံဇနီးြဖစ်သူ  ေဒ သီတာလွင်  
[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၀၀၂၂]  အဖအမည်  
ဦးလှသိနး်မှ တရားဝင်  အေမွခံြဖစ် 
ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက ် 
မူရင်း၊  ေြမကွက်ဖိုးေပးသွင်းချလန် 
မိတ ၊  တပ်ကပ်ြမင့်ဝင်း ေသဆံုးြခင်း 
လက်မှတ်မိတ  ၊ ေြမကွက်ေပ ရှိ 
အေဆာက်အဦပုမံျားတင်ြပပီး  ၎င်း၏ 
အမည်ြဖင့ ် ေြမငှား စာချပ်ချထားေပး 
ပါရန်  ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်  
ကွက်လိုသူများ အေနြဖင့် တရားဝင ်
ပိင်ုဆိင်ုမ   စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရား 
ုံးအမန်ိဒကီရမီျား အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာ  တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ 
စီမံကိန်းှင့်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 
ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်ရက်မ  ှ        
စ၍(၁၅)ရက်အတွင်း  လာေရာက် 
ကန်  ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက   
ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့  ်
အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထား 
လာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာ 
လိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁/၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁၁)၊ 
(၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၈၁၁)၊ (၃)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုး 
မိနယ်၊ ဦးအုန်းေမာင် (ISN-၀၄၆၁၃၀) 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ပိုင်
ဆိုင ်ေကာင်းစာချပ်အမှတ်(၃၁၃၈/ 
၂၀၁၄) (၁၈-၆-၂၀၁၄)ြဖင့် ဦးဝင်းထွန်း၊ 
ဦးကည်လွင်၊ ေဒ တိုးတိုးရီ၊ ေဒ စန်းစန်း 
ဝင်း တို(၄)ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်လာပီး ၎င်းတို 
(၄)ဦးအနက် (၃)ဦးထမှံ စွန်လ တ်စာချပ် 
အမှတ် (၃၁၃၉/၂၀၁၄)(၁၈-၆-၂၀၁၄)ြဖင့် 
စွန်လ တ်ြခင်းလက်ခသံ ူေဒ စန်းစန်းဝင်း 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၁၁၉၅၂]သည် (၂၇-၁၁-
၂၀၂၀) ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးလွင်ဦး [၁၂/မရက(ိုင်) 
၀၁၁၈၃၀]မှ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ေကာင်း၊ 
၎င်းမှလွဲ၍အြခားခင်ပွန်း  တစ်ဦးတစ် 
ေယာက်မ မရိှေကာင်း၊ ၎င်းမှလဲွ၍အြခား
အေမဆွက်ခခွံင့ရိှ်သတူစ်ဦး တစ်ေယာက် 
မ မရှိေကာင်း (၂၃-၃-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ ်
လ ာ(၂)ေစာင်၊  ေသစာရင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုစာချပ်၊ 
စွန်လ တ်စာချပ်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 
(ဂရန်)၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတို
ကုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာရာ 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်
နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေညာင်တုန်းမိ၊ ေရ ဟသ  ာေတာရ ပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်ကီး၏ ေညာင်တုန်းမိ၊ ေရ ဟသ  ာေတာရ ပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်ကီး၏ 

တိုက်အုပ် ဆရာေတာ် ဘဒ   ယုဂ ရာဘိဝံသတိုက်အုပ် ဆရာေတာ် ဘဒ   ယုဂ ရာဘိဝံသ

''အဂ မဟာပ  ိတ'' ဂုဏ်ြပပူေဇာ်ပွဲှင့် ေကျာင်းတိုက်မုခ်ဦး သစ်ကီးဖွင့်ပွဲ''အဂ မဟာပ  ိတ'' ဂုဏ်ြပပူေဇာ်ပွဲှင့ ်ေကျာင်းတိုက်မုခ်ဦး သစ်ကီးဖွင့်ပွဲ

 ဖိတ်ကားလ ာ ဖိတ်ကားလ ာ

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေညာင်တုန်းမိ၊ ေရ ဟသ  ာေတာရ ပါဠတိက သိလ်ုေကျာင်းတိက်ု 

ကီး၏ တိက်ုအပ်ုဆရာေတာ်ဘဒ  ယဂု ရာဘဝိသံ (မဟာဂ ဝါစကပ  တိ၊ အဂ မဟာဂ ဝါစက 

ပ  ိတ)အား ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ အဂ မဟာပ  ိတဘွဲ 

တံဆိပ်ေတာ်အား ဆက်ကပ်လှဒါန်းပူေဇာ်ြခင်းခံရသြဖင့ ်အဂ မဟာပ  ိတ၊ ဂုဏဝိသိ  ပူဇာ 

ဂဏ်ုြပပေူဇာ်ပဲွှင့ေ်ကျာင်းတိက်ုမခ်ုဦးသစ်ကီးဖွင့ပဲွ် မဂ  လာအခမ်းအနားကိ ု၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ု 

လြပည့်ေကျာ ်(၅)ရက ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈) ရက်ေန  (စေနေန ) နံနက် (၈) နာရီတွင ်ကျင်းပ 

ြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ ဂုဏ်ြပပူေဇာ်ပဲွှင့် မုခ်ဦးသစ်ကီးဖွင့်ပဲွအား ရပ်နီး/ရပ်ေဝး၊ တပည့်ဒါယကာ၊ 

ဒါယကိာမများက မပျက်မကွက် (မပျက်မကွက်)တက်ေရာက်ကပါရန်ှင့ ်ပါဝင်လှဒါန်းလိပုါက 

၀၉-၄၂၂၅၄၂၅၆၆၊ ၀၉-၇၈၂၉၉၀၈၂၃၊ ၀၉-၈၉၅၈၉၆၂၂၅ှင့ ်  ၀၉-၂၅၀၁၂၁၈၇၆တိုထ ံဆက် 

သွယ်ပါဝင်လှဒါန်းိုင်ေကာင်းှင့် အခမ်းအနားအား  တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ ်

ပါသည်။

အဂ မဟာပ  ိတပူေဇာ်ပွဲှင့် ေကျာင်းတိုက်မုခ်ဦးသစ်ကီးဖွင့်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မတီအဂ မဟာပ  ိတပူေဇာ်ပွဲှင့် ေကျာင်းတိုက်မုခ်ဦးသစ်ကီးဖွင့်ပွ ဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

 ေရ ဟသ  ာေတာရပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်၊ ေညာင်တုန်းမိ ေရ ဟသ  ာေတာရပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်၊ ေညာင်တုန်းမိ

ဦးေမာင်ေအး H/RGN-၀၂၀၀၈၄၊ ဦးေမာင်ေအး H/RGN-၀၂၀၀၈၄၊ 

[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၈၈၉၀]ှင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၈၈၉၀]ှင့်

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃/ဒ၊ု ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၆၊ အကျယ်အဝန်း- ၆၀'x၅၀'၊ ဧရိယာ-ဝ.ဝ၆၈ဧက၊ ၃၀၀၀ စတုရန်းေပရိှ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၁၆၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
(၆)ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ု၂၀-၁-၂၀၀၀ ခုှစ် ေြမကွက်အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ်ကတ ိ
စာချပ်ြဖင့ ်ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်ရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိမှ လက်ဝယ်ရရိှထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများအေနြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အား 
မှတ်ပံုတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိမည်ြဖစ်၍  ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍(၇) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
စာရက်စာတမ်း၊  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြပသ၍  လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။  သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B,DBL, DILေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B,DBL, DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

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



ဇွန်   ၉၊    ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေဌးက ယ်(က)ရပ်ကွက်၊ မလ ကုန်း၊ ဇဋိလ 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၃၄၊ (၁)ခန်း တွဲ (၈ ၁၂  )ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦမှ (၆)လ ာ၊ 
ပ မထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၂၃ ေပ x ၄၈ ေပ)အကျယ်အဝန်း ရိှတိက်ုခန်းအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုအား တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးချစ်ေဆွ [၈/ပခတ(ိုင်) 
၁၅၃၀၇၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံး 
သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေရ သိန်းြမင့်ဦးေရ သိန်းြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၉၆)
အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃

ဦးေဇယျာစိုးှင့်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်ေကညာချက်ဦးေဇယျာစိုးှင့်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ 

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်(A)Plot- 5C Millcon Thiha GEL Limited 
HR Admin Manager ြဖစ်သဦူးဟန်ိးမင်းစိုး(၃၃)ှစ်၊ [၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၂၂၅၅၈] 
(အဖ) ဦးခင်ေမာင်ချိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
သိေစအပ်ပါသည်-

Millcon Thiha GEL Limited ကုမ ဏီမှသံထည်ပစ ည်းမျိးစုံဝယ်
ယူေရာင်းချထားသည့် ြမန်မာ့ေငွကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)ေကျာ်ကို အထက် 
ေဖာ်ြပပါ   ကုမ ဏီမှ  ေငွစာရင်းမန်ေနဂျာြဖစ်သ ူ ဦးေဇယျာစိုး (၃၈)ှစ်၊ 
(ဘ) ဦးတင်ေငွ [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၇၂၈၉၂]၊ မ-၁(၆)လ ာ၊  ဣစ သယလမ်း၊ 
ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ေနသသူည် ယင်းေငသွန်ိး(၁၀၀၀)
ေကျာ်အား  ဦးေဇယျာစိုးမှာ ကမု ဏသီိုေငမွျား လာေရာက်ေပးပိုြခင်းမရိှသြဖင့ ်
(၁၄-၉-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ဦးေဇယျာစုိးမှာ ယေနတုိင်ကုမ ဏီသုိ လာေရာက် 
ဆကသွ်ယ်ြခင်း၊ ေငွြပန်လည်ေပးသွင်းြခင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်းေပးြခင်း၊ တစ်စံု 
တစ်ရာမရိှ သြဖင့ ်ဖန်ုးဆက်အေကာင်းကားေသာ်လည်း ဖန်ုးမကိင်ု အဆက် 
အသွယ်မရခဲေ့သာေကာင့ ်ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ဦးေဇယျာစိုးမှ ကုမ ဏီသို အြမန်ဆုံးလာေရာက်ေတွဆုံညိ  င်း 
ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးရန ်စာရင်းရှင်းလင်းေပးပါရန ်ေတာင်းဆိုလိုက်ပါ 
သည်။  Millcon  Thiha  GEL  ကုမ ဏီလုပ်ငန်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ေငစွာရင်းရှင်းြခင်း၊ ကမု ဏှီင့ပ်တ်သက်သည့က်စိ အဝဝမှာ ဦးေဇယျာစိုးှင့် 
လုံးဝမသက်ဆိုင်ေတာ့ေကာင်း အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဟိန်းမင်းစိုး ဦးိုင်ဝင်း (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.I.L)ဦးဟိန်းမင်းစိုး ဦးိုင်ဝင်း (B.Sc,H.G.P,D.B.L,D.I.L)
[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၂၂၅၈၈) အထက်တန်းေရှေန[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၂၂၅၈၈) အထက်တန်းေရှေန
H&R Admin Manager (စ်-၂၆၄၇၆) (၃-၉-၂၀၀၇)H&R Admin Manager (စ်-၂၆၄၇၆) (၃-၉-၂၀၀၇)
MIllCON THIHA GEL CO.LTD တိုက်(၁၁၄)၊ ပထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ MIllCON THIHA GEL CO.LTD တိုက်(၁၁၄)၊ ပထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ 
 ေအာင်ေဇယျ (၈)လမ်းသွယ်(၂)၊  ေအာင်ေဇယျ (၈)လမ်းသွယ(်၂)၊ 
 ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊    ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊   
 သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 Ph: 09-43179584 Ph: 09-43179584

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးသန်ဇင်ေအာင်[၁၂/မဂတ(ိင်ု) 

၁၁၄၁၁၉] ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာ 
သားစာအုပ်သည် ေပျာက်ဆံုးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။

ဖုန်း-09-260542799ဖုန်း-09-260542799

ဦးေမာင်ေဌး (H/RGN-၀၂၀၀၈၂)[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၅၇၀၈]ှင့် ဦးေမာင်ေဌး (H/RGN-၀၂၀၀၈၂)[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၅၇၀၈]ှင့် 

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃/ဒ၊ု ေြမကွက် 

အမှတ်-၁၅၊ အကျယ်အဝန်း-ေပ(၆၀x၅၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၆၈)ဧက၊ ၃၀၀၀ စတရုန်း 
ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၁၅၊ ေအာင်သဒိ ိလမ်း၊ 
၆-ရပ်ကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို ၂၀-၁-၂၀၀၀ခုှစ်၊ ေြမကွက်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ကတိ
စာချပ်ြဖင့် ေရာင်းချခဲ့ပီးြဖစ်ရာ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုမှ လက်ဝယ်ရရှိ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားအေနြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် 
အား မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြပသ၍ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စုံ LL.B, DBL, DILေဒ ပွင့်(ခ) ေဒ ေမြပည့်စု ံLL.B, DBL, DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း-၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ ေရ အုတ်ဂူ(၅)လမ်း၊ အမှတ်-၆၁၁ 

(ပထမထပ်)ဟု အမည်တွင်ေသာ ေနအိမ်တိုက်ခန်းကို ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေတာ်ဝင်ှင်း 

[၆/ကသန(ိုင်)၁၁၃၄၈၀]ထံမှ   ဝယ်ယူရန်အတွက်   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ဦးဟိန်းကိုဇင ်[၅/စကန(ိုင်)၂၄၉၄၃၂]က စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ

ဤေကာ်ြငာပါပီး (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ 

အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဟိန်းကိုဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဟိန်းကိုဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးခင်စိုး(B.A, H.G.P)ဦးခင်စိုး(B.A, H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၃၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၄၃၂)

အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေအာင်သီတာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၆/2B)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဌးဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၄၁၅၃၀]၊ ေဒ ေစာရီ[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၃၂၁၈]တုိ၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ေဝဖိးေအာင် 
[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၈၂၄၀]သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲမဘိများအေပ  
အကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပီး ၎င်း၏ဆ အေလျာက် အိမ်ေပ မှ 
ဆင်းသွားပါသြဖင့်   သားအြဖစ်မှ   အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်းှင့ ်
ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်မည်သည့က်စိ ကိမု  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 
တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B) ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B) ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၅၃၀၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်- ၅၃၀၇၄)
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
( ၆၁၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည ်ေဒ ခင်ချိွယ်  
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၂၈၂၂] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးေအာင်မျိးဦး [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၁၅၁၈၀]က အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိးခံ
စားလျက်ရှိပီး ၎င်းမှအပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ် 
တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက ်
လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄) ၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း (ခ) ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄) ၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း (ခ) ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ် (၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ် (၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဦးေမာ်ေမာ်(ခ)ဦးမုိးေမာ်၏သားြဖစ်သူ ဦးမျိးြမတ်သ ူ[၉/ခအဇ(ိင်ု) 

၀၁၄၂၄၇]က ဦးချစ်ြမင့၏်သားြဖစ်သ ူဦးြမေသွး [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၀၁၆၈၆]
အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်လ ဲအပ်ထားသည့ ်
(၁-၉-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ  အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာမှတ်ပုံတင်အမှတ်- 
၈၀၈၆/၂၀၁၆ အား ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပါေကာင်း ေကညာအပ် 
ပါသည်။

ဦးမျိးြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးြမတ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း (ခ) ေဒ ေဘဘီေဒ ဘီဘီသိန်း (ခ) ေဒ ေဘဘီ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၁)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၇)၊ ကေလးဝလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၅)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုလာသူ ဦးေပါသိန်း [၅/ခဥန(ိုင်)၀၁၆၇၉၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င် [၉/ညဥန(ိုင်)၁၆၁၅၀၁]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ  
တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများသည ် ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး(LL.B)ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၀)
အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်။အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်။

Ph: 09-420307568, 09-794744866Ph: 09-420307568, 09-794744866

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေရ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၆)ေန မေဝဝင့ဝ်ါထွန်း(ဘ)ဦးထွန်းြမင့ ်(မ)ိေဒ သန်းဲွ [၁၀/မလမ(ိင်ု) 
၂၀၃၆၅၆] ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိများ၏ဆိဆုုံးမမ များကိ ုနာခမံ မရိှဘ ဲမဘိများ 
စတ်ိဆင်းရေဲစသည့ ်လပ်ုေဆာင်မ များအား အကမ်ိကမ်ိေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့ ်
သမီးအြဖစ်မ ှအပီးအပိုင်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်
ကိစ အဝဝတိုအား တာဝန်ယူေြဖရှငး်ေပးမည်မဟုတ်ေတာ့ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင်- ဦးထွန်းြမင့်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၈၆၄၇၀]ဖခင်- ဦးထွန်းြမင့[်၁၀/မလမ(ိုင်)၀၈၆၄၇၀]
မိခင်- ေဒ သန်းွဲ[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၁၃၄၈]မိခင်- ေဒ သန်းွဲ[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၁၃၄၈]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ န ိေကျးရာ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-

၉၅၉D၊ ကွင်း/အကွက်အမည်-ကညင်ေချာင်းကွင်း၊ ဦးပုိင်လုပ်ကွက်အမှတ်-၃(ခ)၊ ဧရိယာ 
(၆.၇၃)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ လယ်ေြမကို ၁၄-၆-၂၀၁၃ရက်စွဲပါ စာအမှတ်-စ၂၃/
လယ-၇/၂၀၁၃အရ  ေဒ ြမြမသန်း [၉/မမန(ုိင်)၀၁၉၈၄၆]မှ လယ်ယာေြမပံုစံ(၇)တွင် 
အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ၎င်းမှ အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 
လာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ  
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)          ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)          ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ စက်မ လက်မ (၂)လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၄I)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၃)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမသည ်ေဒ ေမာ်ေမာ်ချစ် [၁၂/
ဥကတ(ိုင်) ၀၅၅၄၉၄] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/
တမန(ိုင်)၀၅၀၁၃၀]က  အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်အကျိးခံစားလျက ်
ရှိပီး၊ ၎င်းမှ အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
ပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)      ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)      ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ဥတုဥတု

ရာသီ ရာသီ 

ေတာကိုေတာကို

မှီ၏မှီ၏



ဇွန်    ၉၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၉၊   ၂၀၂၂

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ အမှတ် 

(၁၀၅)ေန ေဒ ကျင်စန်း[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၆၅၀၈]သည် ၂၁-၉-    

၂၀၂၁ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

၁၀-လမ်း၊ အမှတ်(၆၇)ေန ေဒ ေဝမီလ  င်သို ရန်ကုန်မိ စာချပ ်

စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

အမှတ်(၅၈၈၁/၂၀၂၁)ကို လ ဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ  ေဒ ကျင် 

စန်း၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်များ   ပီးစီးေအာင်ြမင်ပီးသြဖင့ ်

အဆိုပါ လ ဲအပ်ထားသည့် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား   

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကျင်စန်း၏ ခွင့်ြပချက်အရ-ေဒ ကျင်စန်း၏ ခွင့်ြပချက်အရ-

ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၁)

အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၂၅)၊ (၇၇)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ဦးသန်းလွင်(CE-094519)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက ်ဦးသန်းလွင်[၁၂/
လမန(ုိင်)၀၂၀၄၄၆] (CE-094519)ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ (၁) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအး[၁၂/
သလန(ိုင်)၀၉၅၂၆၂]၊ (၂) ေဒ ခင်ေဆွြမင့[်၁၂/သလန(ိုင်)၁၁၀၂၆၇]တိုမှ ပါမစ်မူရင်း(မူလလူေနေြမကွက်အြဖစ ်ြပန်လည် 
အတည်ြပသတ်မှတ်ေပးသည့ ်တံဆိပ်တံုးုိက်ိှပ်၍ လက်မှတ်ေရးထုိးထားပါသည်။) တင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလ ာက်ထားလာရာ 
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ မူလေြမပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးသန်းလွင်အမည်ြဖင့် ြပန်လည်အတည်ြပေကာင်း 
အေကာင်းကားစာတင်ြပထားပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် အေဆာက်အဦမရိှ ကိယ်ုတိင်ုမေန ကားပစ ည်းအေဟာင်း 
များထားရိှပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအး၊ ေဒ ခင်ေဆြွမင့တ်ိုမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတစိာချပ်၊  ပါမစ်မရူင်းတင်ြပ၍ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ဝါးခယ်မမိ၊ စာေရးကုန်းရပ်ကွက်ရှ ိေြမစာရင်းအကွက်အမှတ်(၁၃က)ေညာင ်

ေချာင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁) ဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧကရှိ ေြမအား ေဒ သူဇာထွန်းမှ (မိနယ်ေရး 
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊ အဖွဲခွဲုံး)အမည်ြဖင့် လိုအပ်ေသာေြမေပးမိန်  တင်ြပေလ ာက် 
ထားလာပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
ဝါးခယ်မမိဝါးခယ်မမိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၃/တိုးချဲ၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၂၃၇၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ သင်းသင်းေဝ[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၈၆၄၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ လ ပ်စစ်မတီာ(၂)လုံး အပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ ပိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက် 
ရရှိထားသြဖင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်ရှိေကာင်း၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ သင်းသင်းေဝမှ ဝန်ခံကတိြပလာသည့်အတွက ်
ေဒ နီလာွန်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၄၇၄၅၉]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား (မူရင်း) များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

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

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေဆာက် 

အဦများအား တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ခဲေ့သာ ေကာ်မတမှီ အသအိမှတ်ြပကန်ထိက်ုတာလိင်ုစင်ရ ဦးခန်စည်သာေကျာ်(LC-၉၂၃)
သည် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၎င်း၏မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ေလးြမင့[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၀၂၃၉]မှ ၎င်းအေဆာက်အဦအတွက ်
ေပးသွင်းခဲ့ရေသာ အာမခံေကးအား ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအေပ  ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက ်
လိပုါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကညာသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 
အေကာင်းကားလိုက်သည-်

    စ်     အေဆာက်အစ်     အေဆာက်အဦလိဦလိပ်စာပ်စာ   ေြမရှင်အမည်           အေဆာက်အဦ    ကန်ထိုက်တာ   ေြမရှင်အမည ်          အေဆာက်အဦ    ကန်ထိုက်တာ
               ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရကန်ထိုက်တာ လိုင်စင်အမှတ်               ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရကန်ထိုက်တာ လိုင်စင်အမှတ်

    ၁       အမှတ်(၁၆)၊ ွယ်နီလမ်း၊     ဦးဝင်းေဇာ ်             ဦးခန်စည်သာေကျာ ် LC-၉၂၃

             ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊              (ခ) 
             အလုံ      ဦးခ န်မင်း  

     ဌာနဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)မှး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအုံ)

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၇)တွင် 

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆)၊ ေဒ ခင်ြမတ်သူ-
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)၏ အများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း 
ေကာ်ြငာတွင ်ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်အစား ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်း 
က န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သုဒဿန(၄)လမ်း၊ အမှတ်-၁၇၃ဟု ြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလယိ(၂၇)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၉)၊ တတယိထပ်၊ ေြခရင်းခန်းဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းကိ ု

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ သသီခီင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၁၂၂၈၃]က ေရာင်းချပိင်ု 

ခွင့်ရှိသူ ဦးသိမ့်ကိုကိုေမာင် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၉၈၆၉]ထံမှ ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေင ွေပးေချပီးြဖစ်၍ ထိတုိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 

မည်သူမဆို က ်ုပ်တိုထံသို ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 

အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၇)

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ေဒ သီသီခင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ သီသီခင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဥမ ာြမင့်(LL.B,D.B.L)        ေဒ စုစုေအာင်(LL.B)ေဒ ဥမ ာြမင့(်LL.B,D.B.L)        ေဒ စုစုေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၈၃၅၁/၁၃-၉-၂၀၁၂)       (စ်-၁၃၄၉၈/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)(စ်-၈၃၅၁/၁၃-၉-၂၀၁၂)       (စ်-၁၃၄၉၈/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)

အမှတ်(၈၉၉)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း အမှတ်(၈၉၉)၊ မဟာဗ လလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၃၀၉၈၉၂မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၃၀၉၈၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ် 

(U9-48)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၆၈)၊ ဦးတင်ေဌး [၁၂/ကတတ 

(ိုင်)၀၃၃၅၆၇] အမည်ေပါက်ပါမစ်မူရင်းပါ  ေြမအကျယ ် (၄၀'
၇၃'

 x 
၉၀'
၈၀')၊ (၄၈၀၂)

စတုရန်းေပရှိ   ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးတင်ေဌးမှ 

အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ 

ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ဦးလင်းေအာင် [၈/မကန(ိုင်)၁၄၈၄၇၅]မှ 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ    

ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သ ူ

မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီပီးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားသူ             န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ             န်ကားချက်အရ-

ဦးလင်းေအာင်         ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)ဦးလင်းေအာင ်        ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)

               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈)

               ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊                ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

                     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉                     ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး) မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း 

လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၀၂၇) ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၄၀x၆၀) ကျယ်ဝန်းေသာ
ေြမချပါမစ်မူရင်းှင့် မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်အလွတ်ှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  လက်ရှိအရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ခင်ေေွအး [၅/တဆန(ိင်ု)၀၇၃၃၅၂]မှ တရားဝင် 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မရူင်း) အြပည့် 
အစုံှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီဤအေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ယမုံေဇာ် (LL.B(Q),HGP)ေဒ ခင်ယမုံေဇာ် (LL.B(Q),HGP)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၄၅၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၄၅၉)

ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅ဖုန်း-၀၉-၈၈၅၀၃၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၉)

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ၄လ ာ(A)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂.၅'x၅၀')ရှိ ေရ၊မီးစု ံ

တုိက်ခန်းအား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ 

ေဒ ခိုင်စပယ်ဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၈၀၁၄၇] ထံမှ က န်မေဒ အိအိခိုင် [၁၄/

အဂပ(ိင်ု)၁၃၂၆၀၂] မှအပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က န်မထံသို စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက ်

အထားများှင့်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ အိအိခိုင်ေဒ အိအိခိုင်

[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၃၂၆၀၂][၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၃၂၆၀၂]

ဖုန်း ၀၉-၄၃၁၂၁၉၆၄ဖုန်း ၀၉-၄၃၁၂၁၉၆၄

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို

ြပင်ဆင်မ  ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ  ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၅၆၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၅၆
   ေဒ တင်တင်ေအး         ှင့်             ၁။ ဦးရဲလင်းေအာင်
               ၂။ ဦးဇင်ေဝဟန်
               ၃။ ဦးမျိးိုင်ဦး
               ၄။ ဦးရဲေဇာ်
               ၅။ မစ ာ
   (ေလ ာက်ထားသူ)             (ေလ ာက်ထားခံရသူများ) (ေလ ာက်ထားသ)ူ             (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်အေရှပိုငး်ခိုင်တရားုံး 
တရားမကီးမ   ၃၀၁/၂၀၁၈ အမ တွင်  ချမှတ်ေသာ အမိန်ကို ြပင်ဆင်မ ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ်မိ 
ေတာ်၊ (၉၄) ရပ်ကွက်၊ ေအ(၁)လမ်း၊ တိက်ု(၅)၊ အခန်း(၃၀၄)ေန ေလ ာက်ထားခရံသ ူ
(၂) ဦးဇင်ေဝဟန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

ယခအုမ တွင် ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ုတရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့ ်အမန်ိကိ ု
ေလ ာက်ထားသူမှ ြပင်ဆင်မ  တင်သွင်းရာ ဤုံးေတာ်တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်း 
တင်သွင်း၍  ထိုြပင်ဆင်မ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၄ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆို 
လဆန်း၇ ရက်) တွင်  ဆိင်ုဆိရုန် ဤံုးေတာ်မှ ချန်ိးဆိလုိက်ုသည်။ သင်ကိယ်ုတိင်ု 
ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့်အတွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒ 
အရခွင့်ြပထားသ ူကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာေရာက်ခဲ့လ င်  ၎င်းြပင်ဆင်မ ကို 
သင်မရှိသည့်အခါတွင ်တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၃) ရက်ေနတွင် ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

              (မိုမိုေအာင်)              (မိုမိုေအာင်)
             လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး             လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်(၂၄၀)၊ [သိန်း(၄၀)သွင်းေြမကွက]်၊ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ 
ြဖစ်သည့ ်ဦးေဇာ်ြမတ်မင်း [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၆၂၅၁] ကိယ်ုစား ဦးေအာင်ေကျာ်ေဆ[ွ၁၂/
ကတန(ိင်ု)၀၆၆၁၈၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသေပးေချ၍  အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိထုားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုပါ၍  
ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်  ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားမူရင်းများ ယူေဆာင်၍  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အထိ  ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေွးေွးအိ  LL.Bေဒ ေွးေွးအိ  LL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၅၂၅) ၀၉-၂၆၀၄၀၂၀၀၃အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၅၂၅) ၀၉-၂၆၀၄၀၂၀၀၃

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇွန်   ၉၊   ၂၀၂၂

ဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  ဇဋိလ(ေရ က)ဘဒ  ဇဋိလ(ေရ က)
(သာသနဓဇဓမ ာစရိယ)(သာသနဓဇဓမ ာစရိယ)

သိက ာေတာ် (၇၃)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၃)ှစ်သိက ာေတာ် (၇၃)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၃)ှစ်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ 

သဝီခံျမ်းေြမေ့ကျာင်းတိက်ု၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာေတာ်ကီး ဘဒ  ဇဋလိ (သာသနဓဇဓမ ာစရယိ)

သည် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း ၁၀ ရက်) ၈-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၇ နာရတွီင် ဆရာေတာ်ကီး 

စေံကျာင်းေတာ်၌ ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မသွူားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇုပ်ုကလာပ်ေတာ် 

အား (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလဆန်း ၁၄ ရက်) ၁၂-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန)တွင် ဆရာေတာ်ကီးအားရည်စူး၍ 

လှဒါန်းဖွယ်ရာ  အြဖာြဖာကိ ု လှဒါန်းကာ  ေရစက်ချအုေမာဒနာြပပီး   အ ိမအဂ ိဈာပနပူဇာ 

ဆင်ယင်ကျင်းပပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ဆရာေတာ်ကီးအား ေနာက်ဆံုးပူေဇာ်ြခင်းြဖင့် ပူေဇာ် 

ုိင်ကပါရန် တပည့် သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမအေပါင်းတိုအား ေလးစားစွာြဖင့် အေကာင်းကား 

သိေစအပ်ပါသည်။

ဦးeာေဏာဘာသှင့်

တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို
သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)

ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက   (ငိမ်း)(၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက   (ငိမ်း)(၁၉၈၈-၂၀၀၇)

Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်

အသက် (၉၃)ှစ်အသက် (၉၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊   အမှတ် (ခ/၅၀)၊   သီရိလမ်း၊  ေဖာ့ကန် 

ရပ်ကွက်ေန  (ဦးအယ်လ်အီးဘာဘို-ေဒ ူဘီ)တို၏သမီး  ေဒ အီးဘာဘို 

(သူနာြပအုပ်-ငိမ်း)၊ ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက   (ငိမ်း) 

(၁၉၈၈-၂၀၀၇)သည် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရီတွင် အင်းစိန်အေထွေထွ 

ေရာဂါကုေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ 

ထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ေဆးုံအုပ်ကီး ေဆးုံအုပ်ကီး

 သူနာြပအုပ်ကီး၊ သူနာြပဆရာမများှင့် ဝန်ထမ်းများ သူနာြပအုပ်ကီး၊ သူနာြပဆရာမများှင့ ်ဝန်ထမ်းများ

 အင်းစိန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး အင်းစိန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို
သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)

ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက   (ငိမ်း)(၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက   (ငိမ်း)(၁၉၈၈-၂၀၀၇)
Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်၊ လူမ ထူးခ န်(ပထမ)ဆင့်Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်၊ လူမ ထူးခ န်(ပထမ)ဆင့်

အသက် (၉၃)ှစ်အသက် (၉၃)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ကွက်၊ သရီလိမ်း၊ အမှတ် (ခ/၅၀)

ေန (ဦးအယ်လ်အီးဘာဘုိ-ေဒ ူဘီ)တုိ၏သမီး ေဒ အီးဘာဘုိ(သူနာြပအုပ်-
ငမ်ိး)၊ ြမန်မာိင်ုငသံနူာြပှင့သ်ားဖွားအသင်းဥက   (ငမ်ိး)သည် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက် 
ည ၉ နာရတွီင် အင်းစန်ိအေထေွထေွရာဂါကေုဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်
အရာထမ်း/အမ ထမ်းများအရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေဒ ခင်မေလး  (Mo Mo) ေရစကိမိေဒ ခင်မေလး  (Mo Mo) ေရစကိမိ
အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၉)၊ အခန်း(၉)ေန (အငိမ်းစားသစ်ေတာ 
အေရးပိင်ု ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ ြမေမ)တို၏သမီး၊ (ဦးဘလှ-
ေဒ စန်ိစန်ိ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်လှ၏ဇနီးသည် 
၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) နနံက် ၈:၃၀ နာရတွီင်  လူကီးေရာဂါ 
ြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်  
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးထွန်းလွင်(ခ) ဦးထွန်းထွန်းဦးထွန်းလွင်(ခ) ဦးထွန်းထွန်း
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလးအေရှပိုင်း 

ရပ်ကွက်၊ (၉၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀)ေန (ဦးတင်ေဖ-ေဒ ခင်ညိ)တို၏သားကီး၊ 

(ဦးသက်ထွန်း-ေဒ ြမရင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ လှလှ(ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး-

ငိမ်း)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ေဒ ခင်သန်းြမင့်)၊ ဦးဖိုးပါ-(ေဒ ခင် ပံးဝင်း)၊ 

(ဦးေရ မန်း)-ေဒ မာမာလွင်တို၏  ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး၊  ေဒါက်တာ 

ထက်ထက်ေအာင ်(Aesthetic Villa Clinic)၊ ေမာင်ဖိးထက်ေကျာ ်(Junior 

Engineer-Raffles Shipping)တုိ၏ ေမွးသဖခင်သည် ၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) 

ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် 

၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန် 

သူအားရည်စူး၍   ၁၂-၆-၂၀၂၂  (တနဂ  ေွေန )တွင်  အထက်ပါေနအိမ်သို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးခင်ေမာင်ရီ (ေရ ဘို)ဦးခင်ေမာင်ရ ီ(ေရ ဘို)
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အကံေပးပုဂ ိလ်(ငိမ်း) UMFCCIအကံေပးပုဂ ိလ်(ငိမ်း) UMFCCI

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၃/၅)ေန (ဦးဘုိးသိန်း- 

ေဒ ဆင်တန်)တို၏သား၊ (ဦးစိန်ရ-ေဒ ေစာသိန်း)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒ တင် 

တင်ြမင့်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးြမင့်လွင်(ဒု-စက်ုံမှး-ငိမ်း၊ အမှတ်-၁ 

ေရနံချက်စက်ုံ၊ သန်လျင်)  -  ေဒါက်တာခင်ရီဦး  (ဒု- န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ 

အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန၊ Lab Advisor, CHAI)၊  (ဦးလှဝင်း)- 

ေဒ တင်ရီြမတ် (Thalun International School, Yangon)၊ ဦးသင်းေမာင ်

ေမာင်ရီ-Carina Yi (USA)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မှင်းရည်ဝင်း(Australia)၊ 

Matthew-မဝတ်ရည်ဝင်း(USA)၊  ကိေုအာင်ြမင်ဦး (Deputy General Manager, 

Grand Guardian Tokio Marine General Insurance Co.,Ltd )-မေကျာေ့ကျာစ့၊ံ  

Katrina, Kaitlan, Patrick  တို၏အဘိုး၊ မလင်းြမတ်သွယ်၊ ေမာင်ြပည့်စုံတို၏ 

ဘိုးဘိုးကးီသည် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) ည ၇:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၉-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်း 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးခင်ေမာင်ရီ (ေရ ဘို)ဦးခင်ေမာင်ရ ီ(ေရ ဘို)
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အကံေပးပုဂ ိလ်(ငိမ်း) UMFCCIအကံေပးပုဂ ိလ်(ငိမ်း) UMFCCI

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၃/၅)ေန 

(ဦးဘိုးသိန်း-ေဒ ဆင်တန်)တို၏သား၊ (ဦးစိန်ရ-ေဒ ေစာသိန်း)တို၏ 
သားသမက်၊ (ေဒ တင်တင်ြမင့်)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးခင် 
ေမာင်ေအး-ေဒ ြမရီ)၊ (ဦးခင်ေမာင်ေဌး)-ေဒ ခင်ြမ၊ (ဦးေမာင်ေမာင-်
ေဒ ကည်ကည်)၊ (ဦးလှေဖ-ေဒ စိန်စိန်)၊ ဦးလှသိန်း-(ေဒါက်တာ 
ခင်မမ)၊ ေဒါက်တာတင်ထွဋ်-ေဒ ကည်ကည်၊ ေဒ ေသာင်းေသာင်း 
(ေရ ဘုိ)၊ (ဦးခင်ေမာင်သန်း-ေဒ အံုးေမ)တုိ၏ အစ်ကုိ/ညီ/ေမာင်၊ တူ/တူမ 
၁၈ ေယာက်တို၏ ဦးေလးသည ်၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ည ၇:၃၀ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၉-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလဲွ 
၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို   ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၂၃၉ (က+ခ) ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့(်၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု 
အေဆာက်အဦရှိ အကျယ်အဝန်း (၁၉'x၅၂')ရှိ ဒုတိယထပ်၊ (၃-လ ာ)၊ ေြခရင်း 
ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ (၂၆-၅-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ အဆက်စပ်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသူ ေဒ စံစံေမာင်သန်း (ဘ) ဦးခင်ေမာင်သန်း 
[၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၉၂၇၁၄]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပီး လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုထားေသာ 
တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက ်
တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမဝင်းေမာင် (LL.B)ေဒ ေမဝင်းေမာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၅၃)
အမှတ်-၂၉၉/ခ၊ ငဝုါမိင်လမ်း၊ ၁၀၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ်-၂၉၉/ခ၊ ငုဝါမိင်လမ်း၊ ၁၀၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၇၇၃၀၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၀၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၇၉၃၇၇၃၀၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၄/၅)၊ ဒဂုံေရ ြမား 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂၅) ေပ(၃၀x၅၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦကိ ုမှတ်ပုတံင် 

စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ဦးေအာင်မျိးဦး [၁၂/ကမတ(ိုင)်၀၆၄၄၄၀]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ  ဦးေစာေကျာ်ဟိန်း [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၄၆၈၁၇]ှင့် 

ေဒ မျိးသရီထိိက်ု [၉/ခအဇ(ိင်ု)၀၄၇၄၁၃]တိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုှင့် ေြမပိုင်ရှင်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ြပလပ်ုသည့ ်ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သန်းြမင့် (LL.B, WIPO, Switzerland) ေဒ စုြမတ်မွန် (LL.B)ေဒ သန်းြမင့် (LL.B, WIPO, Switzerland) ေဒ စုြမတ်မွန် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၃၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၇၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၃၇၈)

အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါ၊ (၈)လ ာ၊အမှတ်(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါ၊ (၈)လ ာ၊

ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အေပ ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အေပ ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈၊ ၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၂၈၀၂၄၂၀၀ဖုန်း- ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈၊ ၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၂၈၀၂၄၂၀၀

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ည)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၅၁/ခ၊ ေခမာသလီမ်း၊ အလျား(၂၀)ေပx အန(ံ၆၀)ေပ၊ (၁၂၀၀)
စတုရန်းေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ  ေြမယာဌာနတွင် ဦးေသာင်းေအး(ခ)ေသာင်းလ  င် 
အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်တည်ရိှေနသည့ေ်ြမကွက်ကိ ုအရပ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ  ဦးြမင့်သန်းစိုး [၉/ပမန(ိုင်)၀၅၈၀၀၇]မှ   တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ဦးေစာမင်းေနာင ်[၇/နတလ(ိုင်)၀၆၀၆၇၈]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၀၉၅၇)
အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁

အထူးှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီးဘာဘိုေဒ အီးဘာဘို
သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)သူနာြပအုပ်(ငိမ်း)

ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက    (၁၉၈၈-၂၀၀၇)ြမန်မာိုင်ငံသူနာြပှင့်သားဖွားအသင်းဥက    (၁၉၈၈-၂၀၀၇)

Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်Princess Srinagarindra Award(၂၀၁၂)ဆုရှင်

အသက် (၉၃)ှစ်အသက် (၉၃)ှစ်
အင်းစန်ိမိနယ်၊ ေဖာက့န်ရပ်ေန (မစ တာလူးဝစ်အီးဘာဘိ-ု

ေဒ ူဘီ)တို၏သမီး ေဒ အီးဘာဘိုသည ် ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်  ည 

၉ နာရီတွင် အင်းစိန်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါး 

ေသာေရာဂါြဖင့ ်ခရစ်ေတာ်၌ အပ်ိေပျာ်သွားပြီဖစ်ေကာင်း ကားသ ိ

ရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ှေြမာတသ ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

စစ်သူနာြပ အငိမ်းစားအရာရှိများှင့်စစ်သူနာြပ အငိမ်းစားအရာရှိများှင့်

စစ်သူနာြပအရာရှိများစစ်သူနာြပအရာရှိများ

အား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆးအား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆး

ေဒ ခင်ေစာေဒ ခင်ေစာ(အ(အငိမ်းစား)ငိမ်းစား)
အ.အ.ထ.က(၁)ြပည်ထ.က(၁)ြပည်

အသက်(၇၉)အသက်(၇၉)ှစ်ှစ်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်မိနယ်၊ ကိုးေသာင်းတိုးချဲအပိင်ုး(၂) 

ေန ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း-ေဒ စန်းစန်းဲွ၊ ေနြပည်ေတာ်  ေန ဦးသူရ- 
ေဒ စုြမတ်ြမတ်ေထွးတုိ၏ မခိင်ကီး၊ ေမာင်ဟန်ိးသရူစ၊ံ ေမာင်ေဇာ် 
ေဇယျာလင်းတုိ၏အဘွား အ.ထ.က(၁)ြပည် အငိမ်းစား ဆရာမကီး 
ေဒ ခင်ေစာသည် ၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  ညေန ၄:၃၅ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  မွန်းလဲွ 
၁ နာရီတွင် ေအးငိမ်းရာသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ လ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့် သင့် 

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ
ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် 

လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်

လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇွန်    ၉၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအတွက်    ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ များ ေပးအပ်ေနသည့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား      အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ကျးလွန်ေနြခင်းအေပ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

၏ သေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်    ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေဝခမံျား၏ 

လ ံေဆာ်၊   ဝါဒြဖနြ်ခင်းများ   လိက်ုပါလပ်ုေဆာင် 

ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား 

ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

(ိ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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၈

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကို    ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်၍  အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်

အစိုးရဝန်ထမ်းများအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်း၊ မိင်ုးခဲွတိက်ုခိက်ု 

ြခင်း၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း စသည့် အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ယခင် ၈၈ မျိးဆက်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်ပွင့လ်င်း 

လူအဖဲွအစည်း၏ လထူဆုက်ဆေံရးတာဝန်ခ၊ံ ယခအုကမ်းဖက် 

CRPH/NUG ၏ ိုင်ငံေရးှင့ ်လုံ ခံေရးအကံေပး ေကျာ်မင်းယ ု

(ခ)ဂျင်မအီား ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ ၂၄ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် အမှတ်(၂၇)ရပ်ကွက် ပင်လုံ 

အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှ ိ အမှတ်(၁၀၉/B)  ေနအိမ်၌  ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

သည်။

စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၈

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးမ များ၊ အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများှင့် လံုခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များကုိ လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ များကုိ လက်မခံေသာ တာဝန် 

သိြပည်သူများ၏ သတင်းေပးပိုမ ှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက ်

မ ေကာင့ ် ၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈  ရက်တွင်  အကမ်းဖက ် 

NUG အဖဲွဝင် ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား ဒဂုဆံပ်ိကမ်း 

မိနယ် ရတနာလမ်း ရတနာှင်းဆီအိမ်ရာ တိုက်အမှတ်(3/B) 

အခန်းအမှတ်(B-0907)၌ Sigsauer အမျိးအစား ပစ တိ ုှစ်လက်၊ 

၉ မမ ကျည် ၄၈ ေတာင့်၊   M-16 ေသနတ်တစ်လက်၊  ၅.၅၆ 

ကျည် ၇၄ ေတာင့်ှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး ၎င်း၏ထွက်ဆုိချက် 

များအရ  သဃ  န်းက န်းမိနယ်  (၂၉)ရပ်ကွက ်  သုခိတာလမ်း 

အမှတ်(၆၇)ှင့်                    စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက် NUG အဖွဲဝင်

ေမာင်ေကျာ်(ခ)ဖိးေဇယျာေသာ်အား ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

ဦးေဆာင်လ ပ်ရှားေနသူ ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီအား 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့

တရားခံ ေမာင်ေကျာ(်ခ)

ဖိးေဇယျာေသာ်၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု။

ေသဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့် 

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီအား ေတွရစ်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းမှ ခင်မာလာထွန်း

ထိုင်းကလပ်တွင် သွားေရာက်ကစားေနပီး ပထမဆုံးပွဲမှာပင် ှစ်ဂိုးသွင်းယူ
ရန်ကုန်    ဇွန်   ၈

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်  အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်း၏   အသင်း 
ေခါင်းေဆာင် ခင်မာလာထွန်းသည် ထိင်ုးအမျိးသမီးကလပ်အသင်းတွင် 
သွားေရာက်ကစားေနပီး ပထမဆုံးပွဲမှာပင ်ှစ်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့သည်။ 

ခင်မာလာထွန်းသည် ထုိင်းအမျိးသမီးကလပ် College of Asian 
Scholar အသင်းတွင် ကစားရန် ဇွန် ၇ ရက် နနံက်ပိင်ုးက ထွက်ခွာခဲ့ပီး 
ယင်းေနညေနပိုင်းမှာပင ်အသင်းှင့် စတင်ေလ့ကျင့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
ခင်မာလာထွန်းသည် ဇွန် ၈ ရက်က ယှ်ပိင်ကစားသည့် MH Nakhonsi 
အသင်းှင့်ပဲွတွင် College of Asian Scholar အသင်းအတွက် ပထမဆုံး 
ပွဲထွက်ကစားခဲ့ကာ ေြခစွမ်းြပပီး ှစ်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့သည်။ 

ခင်မာလာထွန်းသည ်သုံးလစာချပ်ြဖင် ့သွားေရာက်ကစားြခင်း 
ြဖစ်ပီး ထိုင်းလိဂ်တွင ်ကစားခွင့်ရသည် ့ပထမဆုံး ြမန်မာအမျိးသမီး
ေဘာလုံးသမားအြဖစ ်  မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။  ခင်မာလာထွန်းသည ်
ြမန်မာအမျိးသမီးေဘာလံုးသမားများတွင် ဒတုယိေြမာက် ြပည်ပထွက် 
ကစားသူြဖစ်လာပီး  တိုက်စစ်မှး  ဝင်းသိဂ   ထွန်းသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် 
ေအာက်တိုဘာလကတည်းက  အိ ိယကလပ်   ဂိုကူလမ်အသင်းတွင ်
သွားေရာက်ကစားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-College of Asian Scholar

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၈


