
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၅     ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,      18     June    2022          ၁၀၇၇၀

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

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် ေရ စင်ေရ ြပား လုံးေတာ်ြပည့်ေစေသာ်
ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၇ စာမျက်ှာ » ၁၈၊ ၁၉

စာမျက်ှာ » ၁၇

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ ်

(PNLO)ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၇

ိုင်ငံေတာ်၏       ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ် ပအိုဝ်းအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ်(PNLO) ဒုတိယ 

ဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ  ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲတို   ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု  ယေန  

နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန   အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖဲွံုးဝန်ကီးဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊  အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး 

ှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရး

ေကာ်မတီဥက    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး  

အဖွဲေခါင်းေဆာင ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ရာြပည့်၊     အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အဖဲွဝင်  ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊ 

အမျိးသား       စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ် (PNLO)ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို 

ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ဖတ်စရာ

ယေန

၂၀၂၃ ခုှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေ ဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ြဖန်ြဖးေရာင်းချ

ေလ့လာစရာ အဂ  လိပ်စာ



        

ဇွန်  ၁၈၊   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 = ၁၂၉၄.၁

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၅.၄

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၁.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၃.၂၆

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၆.၂

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၀၄

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၄၆၀

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၅၅

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၇၀၄

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၇

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၇၀၀ ၂၈၀ ၂,၁၂၂,၄၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၇၀၀ ၅၅၁ ၁,၄၆၂,၇၀၀

MCB ၆,၈၀၀ ၆,၉၀၀ ၂၄၉ ၁,၇၀၃,၂၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၁၇ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၅ ၉၀,၀၀၀

TMH ၂,၆၀၀ ၂,၅၅၀ ၆ ၁၅,၃၅၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၂၅ ၆၃,၇၅၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၅၂ ၂၅၄,၈၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ိင်ုငတွံင် စက်သံုးဆီှင့်စားသံုးဆီသံုးစဲွမ  ြမင့မ်ားသြဖင့ ်ြပည်ပမှ စက်သုံးဆ၊ီ 

စားသုံးဆီများကို ှစ်စ်တင်သွင်းေနရသည်။ ြပည်တွင်းဆီ ဖူလုံေရးှင့် ိုင်ငံ့ 

စီးပွားဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် အဆိပုါဆှီစ်မျိးကိ ုခိး ခေံခ တာသုံးစဲွရမည်ြဖစ် 

ပီး တစ်ဖက်တွင် ြပည်တွင်း၌ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေသာ စားသုံးဆသီီးံှ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

ေရးကို ဆထက်တိုး၍ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ကရမည်ြဖစ်သည်။

သုံးစဲွမ ေလ ာခ့ျေရးကိ ုြပည်သမူျားအား တိက်ုတွန်းေနေသာ်လည်း လက်ေတွ 

တွင် ေလ ာ့ချသုံးစွဲေရးမှာ  အခက်အခဲရှိသြဖင့ ်  ထုတ်လုပ်မ ကိုသာ  တိုးတက် 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန် လိအုပ်ေပသည်။ လတူစ်ဦးလ င် တစ်ရက် ဆစီားသုံးမ အေနြဖင့် 

၂ ဒသမ ၅ ကျပ်သားရှိပီး တစ်ိုင်ငံလုံးတွင ်တစ်ှစ်လ င် ဆီတန်ချနိ်လိုအပ်မ မှာ 

တန်ချန်ိ  ေြခာက်သန်ိးမှ ခနုစ်သန်ိးခန်ြဖစ်ေသာ်လည်း  ြပည်တွင်းဆထီတ်ုလပ်ုမ မပါ 

ှစ်စ်ြပည်ပမှ  ဆီတန်ချနိ် ရှစ်သိန်းမှ ကိုးသိန်းအထိ တင်သွင်းေနရသည်မှာ 

လတူစ်ဦးချင်း ဆစီားသုံးမ  ြမင့မ်ားေနြခင်းှင့ ်လပ်ုငန်းသုံးဆမီျား ေနစ်လိအုပ်ချက် 

ြမင့်မားေနေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့်  ဆီထွက်သီးှံများကို  မြဖစ်မေနတိုးချဲစိုက်ပျိးကရမည်ြဖစ ်

သည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ဆီထွက်သီးှံစိုက်ပျိးရန်အတွက်  စိုက်ပျိးေြမများ 

လုံေလာက်စွာရှိပီးြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဆီအိုးကီးြဖစ်ိုင်သည့ ်တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီးတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျိးေရးစီမံကိန်းများကို စနစ်တကျြပန်လည် 

လပ်ုကိင်ုရန် လိအုပ်ေပသည်။ ြပည်တွင်း၌ ဆအီန်ုးဆ ီအဆင့ြ်မင့ခ်ျက်လပ်ုိင်ုေသာ 

နည်းပညာများလည်း တိုးတက်ထွန်းကားလာေအာင ်လုပ်ေဆာင်သင့်ေပသည်။ 

ပုံမှန်စိုက်ပျိးေနကျြဖစ်ေသာ ှမ်း၊ ေြမပဲဆီထွက်သီးှံများကိ ုတိုးတက်စိုက်ပျိး 

ိုင်ေရးကိုလည်း ကိးစားေဆာင်ရက်သင့်ေပသည်။ 

အလားတူ ဆီထွက်သီးှံေနကာစိုက်ပျိးေရးကိ ုြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး 

များတွင် တိုးချဲစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ သီးှံအထွက်တိုးေရးကိ ုဆက်လက်ကိးပမ်း 

အားထုတ်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဆီထွက်သီးှံတစ်မျိးြဖစ်သည့ ်

ပဲပုပ်သီးံှကုိ စုိက်ပျိးလျက်ရိှသည်။ ြပည်တွင်းမှထွက်ရိှသည့် ှမ်းှင့် ပဲပုပ်တုိကုိ 

ြပည်ပသုိတင်ပုိုိင်သြဖင့် ဦးစားေပးစိက်ုပျိးသွားကရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်း၌ 

ပပဲပ်ုစိက်ုပျိးမ ကိ ုတိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်ြပည်တွင်းဆထီတ်ုလပ်ုမ  တိုးတက် 

လာမည်ြဖစ်သည့်အြပင ်တိရစ ာန်အစားအစာအတွက် ြပည်ပမ ှပဲပုပ်ကိတ်ဖတ ်

များ တင်သွင်းေနရမ ကို ေလ ာ့ချိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားတွင ်စိုက်ပျိးသူေတာင်သူများက စားနပ်ရိက ာသီးှံ 

အမျိးမျိးကိ ုအစ်အလာမပျက် စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု လျက်ရိှရာ မျိးေကာင်းမျိးသန်  

များထွက်ရှိေရး၊  သီးှံအထွက်တိုးေရး၊  ေဈးကွက်ဝင်ေရးတိုကိ ုဝိုင်းဝန်းကူည ီ

ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငံစ့ီးပွားဖံွဖိးတိုးတက် 

ေစမည့် စိုက်ပျိးသီးှံသုေတသနလုပ်ငန်းများကို ြမင့်တင်အားေပးေဆာင်ရက ်

ကရမည်ြဖစ်သည်။ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ုစနစ်တကျေဆာင်ရက်၍ စိက်ုပျိး 

ေရးထုတ်ကုန်များ တိုးတက်လာေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံအတွက ်

များစွာအကျိးရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ 

စုိက်ပျိးေရးှင့်တဲွဖက်လုပ်ငန်းသည် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ိင်ုငတွံင် စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းကိ ုကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုကျယ်ြပန်စွာေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်း မရိှေသးေပ။ အေြခခ ံ

ကျပီး စနစ်တကျေမွးြမိုင်ရန်အတွက် ေမွးြမေရးပညာရှင်များလိုအပ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ှင့်  တိရစ ာန်ေမွးြမေရးှင့ ် ကုသေရး 

တက သိလ်ုတစ်ခစုသီာရိှသည်။ စိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခသံည့်ိင်ုငြံဖစ်၍ သက်ဆိင်ု 

ရာတက သိုလ်များ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်လုိအပ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအစိုးရလက်ထက်တွင ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးပညာရှင်များ ေမွးထုတ်ေပး 

ိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးသိပ ံေကျာင်းများ၊ ေကာလိပ်ှင့ ်

တက သိုလ်များ တိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ေအာင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ်ပညာရှင်များ 

ေမွးထုတ်ေပးုိင်ပါက ကျယ်ြပန်စွာြဖစ်ေပ လာမည့် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်လိအုပ်မည့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များ လုေံလာက်စွာရရိှလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသကီးများတွင် ခိင်ုများ တိုးချဲဖဲွစည်း 

လျက်ရှိပီး ခိုင်များအလိုက် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်း 

ေကျာင်းများ ထပ်မံတုိးချဲဖွင့်လှစ်ုိင်ေရး စမီေံဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ သက်ဆိင်ု 

ရာက  အလိက်ု ပညာရှင်များေပ ထွက်လာပါက လပ်ုငန်းခွင်များတွင် ဝင်ေရာက် 

ပီး စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ အထွက်တုိးေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံသည ်စိုက်ပျိးေရးိုင်ငံြဖစ်ပီး ေရခံ၊ ေြမခံ အေြခခံ 

ေကာင်းများ လုံေလာက်စွာရှိသြဖင့ ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များ တိုးတက် 

ထွက်ရှိလာေအာင ်သုေတသနလုပ်ငန်းများှင့ ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးပီး ုိင်င့ံစီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။       ။

ိုင်ငံ့စီးပွားဖွံဖိးေရး ဆီထွက်သီးှံစိုက်ပျိးေပး
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၈

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ သံအမတ်ကီး ဦးချစ်ေဆွအား ထုိင်းုိင်ငံဆုိင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လ ဲအပ်ြခင်းခံရေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်သံအမတ်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်လိုက်ပီးြဖစ်သည်။ 

သတင်းစ်

သံအမတ်ကီး ဦးချစ်ေဆွအား ထိုင်းိုင်ငံဆိုင်ရာ ြမန်မာသံအမတ်ကီးအြဖစ် ခန်အပ်

၁။ (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ေရ တံဆိပ် 

ဆွတ်ခူးေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ ြမန်မာအားကစားသမားများအား ိုင်ငံေတာ်မှ အားေပးဂုဏ်ြပချးီြမင့်သည့်အေနြဖင့် လူစီး 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ဝယ်ယူခွင့်ကိ ုအထူးကိစ ရပ်အေနြဖင့ ်ခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေရ တဆံပ်ိဆရု အားကစားသမားများအား ြပည်တွင်းရိှ ေမာ်ေတာ်ယာ် Showroom ှင့ ်Sale Center များမှ စက်စွမ်းအား 

၂၀၀၀ စစီှီင့ေ်အာက်၊ CIF တန်ဖိုး(ဆိပ်ကမ်းေရာက်တန်ဖုိး) ကျပ်သန်ိး ၃၀၀ ှင့ေ်အာက် လစူီးေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးစ ီဝယ်ယ ူ

ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်ပတင်သွင်းယာ်မှတ်ပံုတင်ခအား ကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  

အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်သည-်

 (က)  န်ကားေရးမှး(ယာ်မှတ်ပုံတင်) - ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၁၄၂

 ( ခ) ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ယာ်မှတ်ပုံတင်) - ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၀၃၈

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင် ေရ တံဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ေသာ ြမန်မာအားကစားသမားများအား 

အထူးကိစ ရပ်အေနြဖင့် လူစီးေမာ်ေတာ်ယာ် ဝယ်ယူခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာ အသိေပးေကညာြခင်း

ပဲခူး   ဇွန်    ၁၇

ပဲခူးခိုင ်       ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ 

မိနယ်တာဝန်ခံ     ဦးတင်ဝင်းထွဋ်ှင် ့

ဝန်ထမ်းများသည ်        ဇွန် ၁၂ ရက်က 

ပဲခူးမိနယ ်      ေဘာနတ်ကီးေကျးရာ 

ပဲခူးြမစ်အတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
တတ်ုလယ်ကျင်းေလဆှပ်ိသို ကွင်းဆင်း 

၍ ငါးရစ်ငါးသန်ကာလြဖစ်သည့် ေမ၊ ဇွန်၊ 

ဇူလုိင်လများတွင် ငါးများမိတ်လုိက်၊ ဥချ၊ 

သားေပါက်သည့် ရာသီချနိ်ြဖစ်သြဖင့် 

ေရချိငါးလပ်ုငန်း   ေရြပင်အတွင်း  ငါးရစ်

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ငါးသန်ကာလ        ငါးမဖမ်းဆီးေရးှင့် 

ဘက်ထရီေရှာ့တိုက ်    ငါးဖမ်းြခင်းများ 

မရှိေစေရးအတွက ်ပညာေပးေဟာေြပာ 

ြခင်းှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ         ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။       

     သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၇

၂၀၂၂   ခုှစ်    ြပည်နယ်ှင့်   တုိင်း 

ေဒသကီး တိက်ုကွမ်ဒိုပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွုှင့ ်

ဆုချးီြမင့ ်ြခင်းအခမ်းအနားကို ယေန  

မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သိဒ ိ 

အားကစားု(ံB)၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဖွဲဝင်များြဖစ်က 

ေသာ မန်းငိမ်းေမာင်၊    Jeng   Phang 

ေနာ်ေတာင်၊        ဦးစိုင ်းလုံးဆိုင်၊ 

ေစာဒန်နီယယ်၊ ေဒါက်တာဗညားေအာင်မုိး 

ှင့ ်ဦးေရ ကမ်ိး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ 

ြဖစ်ကေသာ   ဦးြမင့်ကိင်၊ ေဒါက်တာ 

မျိးသန်ိးေကျာ်၊ ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းှင့ ်

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်က 

ေသာ   ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊  ဦးစန်းလွင်၊ 

ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း၊       ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေဇယျှင့်    ဦးသန်စင်၊   န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊  ဌာနခွဲများမှ  န်ကားေရးမှး 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊  

ပိင်ပဲွဝင်အသင်းများမှ အုပ်ချပ်သူ/နည်းြပ 

များှင့ ်အားကစားသမားများ၊ ဌာနခဲွများ 

မှ ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ယေနတွင်   တတိယေနပွဲစ်များ 

အြဖစ်  အမျိးသား(၅၄-၅၈)ကီလိုတန်း 

တွင်   ေအာင်ထက်ြမတ်(ရန်ကုန်)ှင့် 

  င်းရေဝဖိး(ဧရာဝတီ)         တိုက 

လည်းေကာင်း၊    အမျိးသား(၄၆-၅၀) 

ကီလိုတန်းတွင် လင်းထက်ေအာင(်ရှမ်း)

ှင့်    ြမတ်မင်းဟန(်ရန်ကုန်)    တိုက 

လည်းေကာင်း၊    အမျိးသား(၆၃-၆၈) 

ကီလိုတန်းတွင်      ေအာင်ေကာင်းခန်  

(ရန်ကုန်)ှင့်    စိုင်းစံြမင့(်ရှမ်း)    တိုက 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီး(၄၀-၄၃)ကလီိ ု

 ေရှဖုံးမှ

ငမ်ိးချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့် ပအုိဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ် 

(PNLO)ဒတုယိဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်၊ တဲွဖက်အေထေွထအွတွင်းေရး 

မှး(၁) ခွန်မင်းသိန်း၊ ဗဟုိေကာ်မတီဝင် ခွန်ဇဲွထုိရ်တုိ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွတွင် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့် ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး 

အဖွဲချပ်(PNLO) ဒုတိယဥက   (၁) ခွန်ထွန်းတင်တိုက  တ်ခွန်းဆက် 

အမှာစကား ေြပာကားကပီး တက်ေရာက်လာကသမူျားက ငမ်ိးချမ်း 

ေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုအြပန်အလှန်ေဆွးေွးကကာ 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ ပထမေနကို ရပ်နားလိုက်သည်။ 

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ဒတုယိေနကိ ုဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                 သတင်းစ်

ိင်ုငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့် ပအုိဝ်းအမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးအဖဲွချပ် (PNLO)ဒုတိယဥက   (၁) ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

တိုက်ကွမ်ဒိုပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား တက်ေရာက်

တန်းတွင် စုစုဝင်း(ရှမ်း)ှင့် ချမ်းငိမ်းခင် 

(ရန်ကုန်)တုိက လည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီး 

(-၄၀)ကီလုိတန်းတွင်    ေအာင်ဂ န်ဖိး 

(ဧရာဝတီ)ှင့်   ဝင့်သိဂ   ထွန်း(ရန်ကုန်)

တုိက လည်းေကာင်း  ယှ်ပိင်ကစားက 

သည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ပိင်ပွဲများအပီးတွင ်ဆုချးီြမင့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို  ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

အမျိးသား(၇၄-၈၀)ကီလို    ပိင်ပွဲတွင ်

ပထမ၊ ဒုတိယှင့် ပူးတွဲတတိယဆု ရရှိ 

ကသမူျားကိ ု လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျ 

က  လည်းေကာင်း၊  အမျိးသမီး(+၇၃)

ကလီိ ုပိင်ပဲွတွင်   ပထမ၊ ဒတုယိှင့ ်ပူးတဲွ 

တတယိဆ ုရရိှကသမူျားကိ ုပိုေဆာင်ေရး 

ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး  ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းက  လည်း 

ေကာင်း၊   အမျိးသမီး(၆၇-၇၃)ကီလို 

ပိင်ပွဲတွင ်   ပထမ၊   ဒုတိယှင့် ပူးတွဲ 

တတယိဆ ုရရိှကသမူျားကိ ုဥပေဒေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ဒတုယိဝန်ကီး ဦးစန်းလွင်က 

လည်းေကာင်း၊  အမျိးသား အသင်းလိက်ု 

သုံးေယာက်တဲွ ကကွက်ပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊ 

ဒတုယိှင့ ်ပူးတဲွတတယိဆ ုရရိှကသမူျား 

ကုိ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်က      လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသမီးအသင်းလိုက ်သုံးေယာက်တွဲ 

ကကွက်ပိင်ပွဲတွင ်  ပထမ၊  ဒုတိယှင့် 

ပူးတွဲတတိယဆု       ရရှိကသူများကိ ု

အားကစားှင့လ်ငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးမင်းသိန်းဇံက 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသား(၅၄-၅၈) ကလီိ ု

ပိင်ပွဲတွင်   ပထမ၊  ဒုတိယှင့် ပူးတွဲ 

တတယိဆ ုရရိှကသမူျားကိ ုကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းက  လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသား(၄၆-၅၀)ကီလို   ပိင်ပွဲတွင ်

ပထမ၊ ဒုတိယှင့် ပူးတွဲတတိယဆု ရရှိ 

ကသူများကိ ုသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီး 

ဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

မျိးသိန်းေကျာ်က      လည်းေကာင်း၊ 

အမျိးသမီး(၄၀-၄၃)ကီလို   ပိင်ပွဲတွင ်

ပထမ၊   ဒုတိယှင့် ပူးတွဲတတိယဆု 

ရရိှကသမူျားကိ ုအလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးြမင့်ကိင်က 

လည်းေကာင်း ဆုတံဆိပ်ှင့် ေငွသားဆု 

များကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

စုေပါင်းတံခွန်စိုက်ဒိုင်း

ဆက်လက်ပီး အမျိးသား(၆၃-၆၈) 

ကီလုိပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊ ဒုတိယှင့် ပူးတွဲ 

တတိယဆု ရရှိကသူများကိ ု ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ     အဖွဲဝင် 

ဦးေရ ကိမ်းှင့် အမျိးသမီး (-၄၀)ကီလို 

ပိင်ပဲွတွင် ပထမ၊ ဒုတိယှင့် ပူးတဲွတတိယ 

ဆု ရရှိကသူများကိ ု   ေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး      တိုက 

ဆုတံဆိပ်ှင့် ေငွသားဆုများကိ ု လည်း 

ေကာင်း၊  အမျိးသား  အေကာင်းဆုံး 

အားကစားသမားဆရုရိှသည့ ်  င်းရေဝဖိး 

(ဧရာဝတ)ီှင့် အမျိးသမီးအေကာင်းဆုံး 

အားကစားသမားဆုရရှိသည့် ထူးသ ာ 

ေအာင်(ရန်ကုန်)တိုကို  ေကာင်စီအဖဲွဝင် 

ေစာဒန်နယီယ်က  ဆတုဆံပ်ိှင့ ်ေငသွား 

ဆုကျပ်တစ်သိန်းစီကိ ု    လည်းေကာင်း၊   

ေရ  ေြခာက်ခု၊ ေငွ ှစ်ခုှင့် ေကး သုံးခု 

တိုြဖင့ ်အမျိးသမီးတခွံန်စိက်ုဒိင်ုး ရရိှသွား 

သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအသင်းကိ ု

ေကာင်စီအဖွဲဝင ်       ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်က 

လည်းေကာင်း၊ ေရ  ခုနစ်ခု၊ ေငွ သုံးခုှင့် 

ေကး ှစ်ခုတိုြဖင့် အမျိးသားတံခွန်စိုက် 

ဒိင်ုးရရိှသွားသည့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အသင်းကိ ုေကာင်စအီဖဲွဝင် Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်က လည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်း 

ေရ  ၁၃ ခု၊  ေငွ ငါးခုှင့် ေကး ငါးခုတိုြဖင့် 

စုေပါင်းတံခွန်စိုက်ဒိုင်း      ရရှိသွားသည့ ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအသင်းကုိ ေကာင်စီ 

အဖဲွဝင်  မန်းငမ်ိးေမာင်က လည်းေကာင်း 

တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုများကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်

ကျိက်လတ်   ဇွန်   ၁၇

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ကျိက်လတ် 

မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနက  ဦးေဆာင်ကျင်းပ 

သည့် ကမ ာ့သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ  တုိက်ဖျက်ေရး 

ေနအထမ်ိးအမှတ် မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု

ယေနနနံက် ၇ နာရခဲွီက ကျိက်လတ်မိ ဇဝန 

ဗုဒ အကယ်ဒမီဝင်းအတွင်း ြပလုပ်သည်။

ကျိက်လတ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ
ေရှးဦးစွာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်ေဇယျ၊ စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင် 

များှင့် ကျိက်လတ်မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

တာဝန်ခံေတာအုပ် ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးတိုက 

တက်ေရာက်လာသူများထံသို မေဟာ်ဂနီပင ်

၃၅၀၊ မန်ဂျန်ရှားပင် ၃၅၀၊ ေရသင်းဝင်ပင် ၂၅၀၊ 

မာလာလူးကားပင် ၂၅၀  စုစုေပါင်း ပျိးပင် 

၁၂၀၀  အား  ေပးအပ်၍  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ ့

ကသည်။

အဆုိပါ မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ  

သို    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  ဥက   ှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့် 

ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                         ၂၀၇



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

မြန်ြာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန ြိုးောသီ သစ်ပင်စိုြ်ပျ ို းပွဲနှင့် ငါးြျ ို းစိုြ်ထည့်ပွဲ ြျင်းပ

နနပြည်နော်   ဇွန်   ၁၇

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ရောင်စု 

ဝန်ကြီး ဦးရောင်ရောင်အုန်းသည် ယရန့ 

ေွန်းလဲွြုိင်းတွင် ရနပြည်ရတာ် ရေယျာသေီ ိ

မေို့နယ်  ခရေြင်လေ်းခွဲေှိ ြုံနှိြ်ရေးနှင့်  

ေုတ်ရဝရေးဦးစီးဌာန     ရနပြည်ရတာ် 

ြုံနှိြ်စြ်ရုံနှင့်  တြ်ြုန်းမေို့ေှိ  ပေန်ော့ 

အသနှံင့ ်ရြ်ုပေင်သကံြားတို၌့ ြျင်းြသည့် 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ေုိးောသီသစ်ြင်စုိြ်ြျ ိုးြဲွနှင့် 

ငါးေျ ိုးစိုြ်ေည့်ြွဲ      အခေ်းအနားသို့ 

တြ်ရောြ်သည်။

ရေှးဦးစွာ   ရနပြည်ရတာ်ြုနိှံြ်စြ်ရုသံို ့

ရောြ်ေှိ မြီး   ပြည်ရောင်စုဝန်ကြီး 

ဦးရောင်ရောင်အုန်းနှင့်ေနီး ရေါ်ခင်ရွဝွင်း 

တ့ုိြ ေရော်ဂနီြင်ြုိ စုိြ်ြျ ိုးရြးကြသည်။ 

ေို့ရနာြ် ေုတိယဝန်ကြီး ဦးေဲတင့်၊ 

အမေတဲေ်းအတွင်းဝန် ဦးေျ ိုးပေင့ရ်ောင်နှင့် 

ေနီး၊     ဌာနွိုင်ောအကြီးအြဲေျားြ 

ေတနာတန်းဝင်ြျွန်းြင်ေျားြိ ုစိြ်ုြျ ိုး 

ရြးကြမြီး ဝန်ေေ်းေျားြ  ြျ ိုးြင်ရြါြ် 

ေျားြို စိုြ်ြျ ိုးရြးကြသည်။ 

ယင်းရနာြ် ပြည်ရောင်စဝုန်ကြီးနှင့် 

အဖဲွ့ြ ဝန်ေေ်းေျား၏ သစ်ြင်စိြ်ုြျ ိုးရန 

ေှုြိ ုလှည့လ်ည်ကြည့ရ်ှုအားရြးကြသည်။

ယရန့တွင် ရနပြည်ရတာ်ြုနိှံြ်စြ်ရု၌ံ 

ြျွန်းြင် ၁၀၀၊ ြံ့ရြာ်ြင် ၂၀၊  ြုြ္ကို 

ြင် ၂၀၊  ေရော်ဂနီြင် ၂၀၊    ေဲေလီြင် 

၂၀ နှင့ ်ေင်းြွတ်ြင် ၂၀ စစုရုြါင်း ြျ ိုးြင် 

ရြါြ် ၂၀၀  ြိ ု    စိြ်ုြျ ိုးရြးခဲက့ြရကြာင်း 

သိေသည်။ 

ွြ်လြ်၍  ပေန်ောအ့သနှံင့ ်ရြ်ုပေင် 

သံကြားသို့ ရောြ်ေှိမြီး  ပြည်ရောင်စု 

ဝန်ကြီးနှင့ ်ေနီးတိုြ့ ခရေြင်ြိ ုစိြ်ုြျ ိုး 

ရြးကြသည်။ 

 ေိုရ့နာြ် ေတုယိဝန်ကြီး၊  အမေတဲေ်း 

အတွင်းဝန်နှင့်ေနီး၊  ဌာနွိုင်ောအကြီး 

အြေဲျား၊   ပေန်ောအ့သနှံင့ ်ရြ်ုပေင်သကံြား 

ဝန်ေေ်းေျားြ ြျ ိုးြင်ရြါင်း  ၁၆၀၀ ြို 

သတ်ေှတ်ရနောေျားတွင်   စိုြ်ြျ ိုးရြး 

ကြော   ပြည်ရောင်စဝုန်ကြီးနှင့ ်အဖဲွ့ြ   

လိုြ်လံကြည့်ရှုအားရြးကြသည်။

ယင်းရနာြ်  ငါးေျ ိုးစိုြ်ေည့်ပခင်း 

အခေ်းအနားြို   ွြ်လြ်ြျင်းြော 

ပြည်ရောင်စုဝန်ကြီးနှင့်    ေနီးတို့ြ 

ငါးရေွးပေူရေးြန်အတွင်းသို ့ေိင်ုဝေ်ငါးခ ူ

ငါးသားရြါြ်ေျားြို စိုြ်ေည့်ရြးကြ 

သည်။ 

ွြ်လြ်မြီး   ေုတိယဝန်ကြီးနှင့်  

တာဝန်ေှိသူေျား၊       ဝန်ေေ်းေျားြ 

ငါးရေွးပေူရေးြန်အတွင်းသို့   ငါးသား 

ရြါြ်အရြာင်ရေ  ၅၀၀၀ ြိ ု စိြ်ုေည့် 

ကြသည်။

ယင်းရနာြ် ပြည်ရောင်စဝုန်ကြီးြ 

ပေနေ်ာ့အသနံငှ့် ရုြ်ပေင်သကံြား Block C 

တွင်    ရေေီယိုနှင့်   ရုြ်သံလိုင်းေျားေှ  

သတင်းတင်ွြ်သူေျား၊ ဝန်ေေ်းေျား 

အား ေင်းေင်းနီှးနီှးရတွ့ွု၍ံ ေေီယီာသည် 

အရေးကြီးရကြာင်း၊ ရခတ်ြာလအလိြ်ု 

ရပြာင်းလေဲှုေျားြိ ုရဖာ်ရွာင်ေေည်ပဖစ် 

ရကြာင်း၊  ပြည်သူေျားေံ သတင်းအေှန် 

ေျားရောြ်ေှိေန် ကြိုးြေ်းရွာင်ေွြ် 

ကြေေည်ပဖစ်ရကြာင်း၊ သို့ပဖစ်၍  ပေန်ော့ 

အသံနှင့် ရုြ်ပေင်သံကြားြို ကြည့်ရှုေန်၊ 

နားရောင်ေန်       လိုအြ်သည့်အတွြ်  

နုြျ ိုသစ်လွင် တြ်ကြသည့် ြုံသဏ္ဌာန် 

ပဖင့်    တင်ွြ်ေှုြို    ရပြာင်းလဲရဖာ် 

ရွာင်လျြ်ေှိရကြာင်း၊ လူငယ်ြဏ္ဍ 

ြိလုည်း ဦးစားရြးေတ်ုလွှင့ရ်ြးလျြ် 

ေှိရကြာင်း ရပြာကြားသည်။ 

ေို့ရနာြ်   ပေန်ော့အသံနှင့်  ရုြ်ပေင် 

သံကြားေှိ ရေေီယိုေုတ်လွှင့်ေှု စတူေီယို 

ေျားြိုလည်းရြာင်း၊  5.1 Surround 

Sound စတေူယီိအုခန်းြိလုည်းရြာင်း  

လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ရွးခဲ့သည်။

သေင်းစဉ်

နနပြည်နော်   ဇွန်    ၁၇
ေဲရခါင်သိြ္ပံနှင့်     ေိုင်းနိုင်ငံွိုင်ော 

ြိုေီးယားသေ္မတနိုင်ငံသံရုံးတို့ ြူးရြါင်း 

ြာ ေောေဲရခါင်ရေသအတွင်း ေဲရခါင်-

ြိုေီးယားြူးရြါင်း    ရွာင်ေွြ်ရေး 

ရေသွိုင်ောဖိုေေ်ြို   ယရန့နံနြ်ြိုင်း 

တွင်   Hybrid   စနစ်ပဖင့် ေိုင်းနိုင်ငံ 

ဘန်ရြာြ်မေို့ေှိ ေှန်ဂေီလာေိုတယ်၌ 

ြျင်းြသည်။

ေက်နောက်
အခေ်းအနားသို့   ဘန်ရြာြ်မေို့ေှိ 

သြ်ွိင်ုောအစိုးေဌာနေျားနှင့် သရံုံးေျား 

ေှ ြိုယ်စားလှယ်ေျား၊ ဖွံ့မဖိုးေှုေိတ်ဖြ် 

နိင်ုငေံျား၊ တြ္ကသိလ်ုေျား၊ နိင်ုငတံြာနှင့် 

ရေသတွင်း    သုရတသနနယ်ြယ်ေှ 

ြိယ်ုစားလှယ် ၅၀ ရြျာ်တိုြ့ ြိယ်ုတိင်ု 

တြ်ရောြ်ခဲ့ကြမြီး       ပေန်ောနိုင်ငံေှ 

ေိတုယ်နှင့ ်ခေီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ရောင်စုဝန်ကြီး      ရေါြ်တာ 

ရဌးရအာင်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနေှ တာဝန်ေိှသ ူ

ေျား၊ ပေန်ောနိုင်ငံခေီးသွားလုြ်ငန်း အဖွဲ့ 

ချုြ်နှင့်    ညီရနာင်အသင်းအဖွဲ့ေျားေှ 

ြိယ်ုစားလှယ်ေျား၊ အပခားရသာအဖဲွ့ဝင် 

နိုင်ငံနှင့် အဖွဲ့အစည်းေျားေှ ြိုယ်စား 

လှယ်ေျားြ  အွန်လိုင်းေှ  တြ်ရောြ် 

ကြသည်။

အွိြုါ  ဖိေုေ်ြိ ု  ေရဲခါင်ရေသတွင်း 

ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ရေး    ေူရဘာင်၏ 

လြ်ေှိအရပခအရနနှင့်  ဦးတည်ရွာင် 

ေွြ်ေှုေျားြို   ရလ့လာွန်းစစ်နိုင်ေန်၊ 

ေရဲခါင်-ြိေုီးယား ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ေှု 

အစီအစဉ်ေျားရအာြ်တွင်   ေဲရခါင်နှင့် 

ေိတ်ဖြ်နိုင်ငံနှင့်      အဖွဲ့အစည်းေျား 

အကြား  ရြါင်းစည်းေှုွိုင်ော အကြံပြု 

ချြ်ေျားြိ ုရလလ့ာအြပဲဖတ်နိင်ုေန်နှင့် 

ြိုေီးယားသေ္မတနိုင်ငံ၊   ေဲရခါင်အဖွဲ့ဝင် 

နိုင်ငံေျားနှင့် နိုင်ငံတြာေိတ်ဖြ် အဖွဲ့ 

အစည်းေျားအကြား   ြူးရြါင်းရွာင် 

ေွြ်ေှုြို    ပေှင့်တင်နိုင်ေန်    ေည်ေွယ်၍ 

ြျင်းြပခင်းပဖစ်မြီး    အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံေျားေှ 

အစိုးေ၊ ြဂု္ဂလြိြိယ်ုစားလှယ် စစုရုြါင်း 

၁၀၀ ရြျာ် ြါဝင်တြ်ရောြ်ကြသည်။ 

နွွးနွွး
အွိြုါ  ဖိေုေ်တွင်     ေရဲခါင်ရေသ၏ 

နိုင်ငံရေးအရပခပြု    စီးြွားရေးွိုင်ော 

ြိစ္စေြ်ေျားပဖစ်သည့် ေဲရခါင်ရေသတွင်း 

အပြည်ပြည်ွိင်ုော ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ် 

ရေးနှင့်  ပြင်ြေိတ်ဖြ်ေျားနှင့် ေိရတွ့ 

ွြ်ွရံေးေရူဘာင်ေျား၊ ြေဝနီိင်ုငရံေး 

ွိုင်ော ေောဗျူောရပောြ် ယှဉ်မြိုင်ေှု 

ေျားနှင့်  အနာဂတ်ြာလစိန်ရခါ်ေှုေျား၊ 

ေဲရခါင်ရေသအတွင်း    နိုင်ငံတြာနှင့် 

ြဲရေါင်-ြိုေီးယား ပူးရပါင်းရောင်ေွြ်ရေး ရေသေိုင်ောဖိုေြ်နှင့် ဧည့်စာေင်းစီြံေန့်ေွဲြှုစနစ် အသုံးမပုြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းရေွးရနွးပွဲ ြျင်းပ

ပြင်ြအဖွဲ့အစည်းေျားအကြား   ေိရတွ့ 

ွြ်ွေံှုေျား၊ ေရဲခါင်ရေသတွင်းြူးရြါင်း 

ရွာင်ေွြ်ေှုြို   ြိုေိုြျယ်ပြန့်ရအာင် 

ရြါင်းစည်းရဖာ်ရွာင် ေရူောင်ရေးနှင့် 

ေဲရခါင်ရေသ ရေေှည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတြ်ရေး 

ွိုင်ော   ြိစ္စေြ်ေျားြို    သြ်ွိုင်ော 

သရံုးံေျားေှ ြုိယ်စားလှယ်ေျား၊ သုရတသန 

ြညာေှင်ေျားနှင့်    ဘာသာေြ်ွိုင်ော 

ြျွေ်းြျင်ြညာေှင်ေျားြ   ဦးရွာင် 

ရွွးရနွးရပြာကြားခဲ့မြီး    တြ်ရောြ် 

လာကြသည့် ြိယ်ုစားလှယ်ေျားြ သလိိ ု

သည်ေျားြို ေင်းနှီးြွင့်လင်းစွာ အပြန် 

အလှန် ရွွးရနွးဖလှယ်ကြသည်။

အွိြုါ ရွွးရနွးြဲွတွင် ပြည်ရောင်စ ု

ဝန်ကြီးြ ြိဗုစ်-၁၉ အလွန်ြာလေျား 

တွင် ေရဲခါင်အဖဲွ့ဝင်နိင်ုငေံျား၏ စီးြွားရေး 

ပြန်လည်ေူရောင်ေန်အတွြ်  လြ်ေှိ 

ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ေှု  ေူရဘာင်ေျားြို 

အွင့်ပေှင့်တင်ေန် လိအုြ်ေည့်အရပခအရန 

ေျား၊ ေရဲခါင်အဖဲွ့ဝင်နိင်ုငေံျား၏ ခေီးသွား 

လုြ်ငန်း လူ့စွေ်းအားအေင်းအပေစ်ဖွံ့မဖိုး 

တိုးတြ်ေှု ြွာေချြ်ေျားြိ ုအရောြ် 

အြပူြုနိင်ုေည့်  အရပခအရနေျား၊   ေော 

ေဲရခါင်ရေသခွဲခေီးသွားလုြ်ငန်း   ဖွံ့မဖိုး 

တိုးတြ်ရေးအတွြ် ေရဲခါင်-ြိေုီးယား 

ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ေှု    ေူရဘာင်အပြင် 

အပခားရသာဖွံ့မဖိုးေှု ေိတ်ဖြ်နိုင်ငံေျားေှ 

လည်း     ြံ့ြိုးြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ေန် 

လိအုြ်ချြ်ေျားနှင့် ပေန်ောနိင်ုငေှံ ေရဲခါင်-

ြိေုီးယား ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ေှုလြ်ုငန်း 

စဉ်ေျားတွင်   ခေီးသွားလုြ်ငန်းြဏ္ဍေှ 

ြူးရြါင်းရွာင်ေွြ်ရနေှုေျားြို  ြါဝင် 

ရွွးရနွးသည်။

ေွန်းလဲွြိင်ုးတွင် ပြည်ရောင်စဝုန်ကြီး 

သည် ဧည့စ်ာေင်းစေီခံန့် ခဲွေှုစနစ် (GLMS) 

အသုံးပြုေှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍   ြျင်းြသည့် 

ညိှနှိုင်းရွွးရနွးြဲွသို ့တြ်ရောြ်သည်။ 

ရွွးရနွးြဲွတွင် ပြည်ရောင်စဝုန်ကြီး 

ရေါြ်တာရဌးရအာင်ြ    အေှာစြား 

ရပြာကြားသည်။ 

ယင်းရနာြ် ဝန်ကြီးဌာနေှ တာဝန်ေိှ 

သေူျားနှင့ ်Myanmar Ease Net Co.,Ltd 

ေှ တာဝန်ေှိသူတို့ြ GLMS စနစ်အသုံး 

ပြုေှုနှင့ြ်တ်သြ်၍ ေှင်းလင်းတင်ပြကြမြီး 

တြ်ရောြ်လာကြသူေျားြ  ဝိုင်းဝန်း 

ရွွးရနွးအကြံပြုခဲ့ကြရကြာင်း   သိေ 

သည်။

သေင်းစဉ်

ပြည်နောင်စဝုန်ကကီး ဦးနောင်နောင်အန်ုးွှင့အ်ဖဲွ့ နနပြည်နော် နဇယျာသေီမိေို့နယ်  ခနေြင်လေ်းခဲွ 
ေိှ  ြုံွ ှြ်ိနေးွှင့် ေေ်ုနဝနေးဦးစီးဌာန နနပြည်နော်ြုံွ ှြ်ိစက်ရု၌ံ ဝန်ေေ်းေျား၏  သစ်ြင်စိက်ုြျ ိုးနနေှုကိ ု  
လှည့်လည်ကကည့်ရှုအားနြးစဉ်။

ပြည်နောင်စဝုန်ကကီး ဦးနောင်နောင်အန်ုးွှင့ဇ်နီး နေါ်ခင်နွဝွင်း  ပေန်ောအ့သံွ ငှ့ ်ရုြ်ပေင်သကံကား 
ငါးနေွးပေူနေးကန်အေွင်းသို့  ေိုင်ဝေ်ငါးခူ ငါးသားနြါက်ေျား စိုက်ေည့်နြးကကစဉ်။



ဇွန်    ၁၈၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိ  င်း အစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ၂၀၂၂ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်း

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပေရးဦးစီး 

ေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကို ယေန  

နံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်  ုံးအမှတ်(၃၁)   

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန စုေပါင်း 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကိဗုစ်-၁၉ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များှင့အ်ည ီကျင်းပရာ အခမ်းအနားကျင်းပေရးဦးစီး 

ေကာ်မတဦက    သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကို တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ

ိင်ုငေံတာ်  ဝါဆိသုက  န်းဆက်ကပ် လှဒါန်းပဲွ အခမ်း 

အနားကျင်းပေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတဦက    သာသနာ 

ေရးှင့ ် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအးထွန်း၊ ဦးစီးေကာ်မတီဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဒတုယိဝန်ကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်၊ အမ ဲ

တမ်းအတွင်းဝန်၊  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  ဆပ် 

ေကာ်မတီဝင်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တကေ်ရာက် 

ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပေရး ဦးစီးေကာ်မတ ီ

ဥက    သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုက ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းပွဲအတွက် ဦးစီးေကာ်မတီ၏ ပထမအကိမ် 

အစည်းအေဝးြဖစ်ပါေကာင်း။

အခမ်းအနားြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက   က နာယက၊ 

သာသနာေရးှင့ ်     ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဥက   အြဖစ် ေဆာင်ရက ်

မည့်ဦးစီးေကာ်မတီှင့်  ဒုတိယဝန်ကီးက ဥက    

အြဖစ် ေဆာင်ရက်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကိ ု

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ ဖဲွစည်းေပးခဲ ့

ပါေကာင်း၊ ဦးစီးေကာ်မတီက လိုအပ်ေသာ ဆပ် 

ေကာ်မတီ ၁၁ ခုကို  ထပ်ဆင့်ဖွဲစည်းေပးခဲ့ပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊ လပ်ုငန်းေကာ်မတှီင့ ်ဆပ်ေကာ်မတတုိီ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း သတ်မှတ်ေပးထား 

ပီးြဖစ်ေကာင်း။

လုံ ခံေရးကို အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

အတွက်  န်ကားချက်များ ထတ်ုြပန်၍ ေဆာင်ရက် 

သွားရန်၊ ဆပ်ေကာ်မတမီျားကလည်း ပူးေပါင်းလိက်ု 

နာေဆာင်ရက်သွားကရန် လိအုပ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ထုိေနာက် လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက    သာသနာ

ေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအးထွန်းက ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ 

အခမ်းအနား   ေအာင်ြမင်စွာ  ကျင်းပိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှသည့ ်အေသးစတ်ိအေြခအေနများ 

ကို ေဆွးေွးတင်ြပပီး ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးမ ှ

ဥက   များက ဆပ်ေကာ်မတအီလိက်ု ေဆာင်ရက်ထား 

ရိှမ များှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်အစအီစ်များ 

ကို Power point ြဖင့် ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ယင်းေနာက် အခမ်းအနားကျင်းပေရး ဦးစီး 

ေကာ်မတဦက    သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုက တင်ြပ 

ေဆွးေွးချက်များအေပ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးပီး 

အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ုေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်းစ်

ပုဗ သီရိမိနယ်အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် မသန်စွမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၇

မသန်စွမ်းမ အဆင့သ်တ်မှတ်ြခင်းှင့ ်မသန်စွမ်း 

သူများမှတ်ပုံတင်ြခင်း   Pilot Project အြဖစ် 

ေဆာင်ရက်သည့ ်ပဗု သရီိမိနယ်အတွင်းရိှ မသန်စွမ်း 

သူများအတွက ်မသန်စွမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေပး

အပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင် ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့ ်     ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦေအာင်ထွန်းခိုင်၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီအဖွဲဝင် ဦးြမင့်စိုး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဥတ ရသီရိခိုင ်စီမံအုပ်

ချပ်ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊ ပဗု သရီိမိနယ်အတွင်း 

မှ Pilot Project ြဖင့စ်စိစ်ပီး မသန်စွမ်းသမှူတ်ပုတံင် 

လက်မှတ်ရရှိမည့် မသန်စွမ်းသူများ တက်ေရာက ်

ကသည်။

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက မသန်စွမ်းသမူျား 

၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၂)တွင် မသန်စွမ်းမ အဆင့် 

သတ်မှတ်ြခင်းှင့် မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကို ကနဦးစီမံကိန်း ေလးမိနယ်ြဖစ်သည့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  ပုဗ သီရိမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ ်ဘားအံမိနယ်ှင့ ်ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး ေညာင်ေလးပင် မိနယ်တိုတွင် အြမန်ဆုံး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် လိုအပ် 

သည်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ ့

ကပါေကာင်း၊ ေမ ၉ ရက်တွင် မသန်စွမ်းမ  အဆင့် 

သတ်မှတ်ြခင်းှင့ ်  မသန်စွမ်းသူများ  မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်းဆိုင်ရာ  ေရှေြပးစီမံချက်  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မ  မိတ်ဆက်ြခင်းအခမ်းအနားကို 

ကျင်းပခဲ့ပီး မသန်စွမ်းမ အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်းှင့ ်

မသန်စွမ်းသမူျား မှတ်ပုတံင်ြခင်း ဆရာြဖစ်သင်တန်း 

ကိလုည်း ေမ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထ ိပဗု သရီိမိနယ် 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင် ဖွင့လှ်စ်ခဲရ့ာ သင်တန်းသား ၁၂၀ တက်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း၊ အဆိုပါ ဆရာြဖစ်သင်တန်းဆင်း ဆရာ  

ဆရာမများ၊ ပုဗ သီရိမိနယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/

ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်းကွင်းဆင်း အသိ 

ပညာေပးေဆာင်ရက်ရာတွင် မမိတိို ဆ အေလျာက် 

မသန်စွမ်းသ ူမှတ်ပုံတင်ေလ ာက်ထားလာကသည့် 

ကိုယ်အဂ   ါ မသန်စွမ်းသူ  ၃၇  ဦး၊ အြမင်အာုံမသန ်

စွမ်းသူ တစ်ဦး၊ အကားအာုံမသန်စွမ်းသ ူေလးဦး၊ 

eာဏ်ရည် မသန်စွမ်းသ ူ ၁၀  ဦး စစုေုပါင်း မသန်စွမ်း 

သ ူ၅၂  ဦးတိုကို မသန်စွမ်းမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်များ 

ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု 

ှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင် ဦးြမင့်စိုးတိုက 

အမှာစကားေြပာကားကသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် 

ပုဗ သီရိမိနယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ေကျးရာများမ ှ

မိမိတိုဆ အေလျာက် မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင် 

ေလ ာက်ထားလာကသည့ ်ကိုယ်အဂ   ါမသန်စွမ်းသူ 

၃၇ ဦး၊ အြမင်အာုံမသန်စွမ်းသူ တစ်ဦး၊ အကား 

အာုံမသန်စွမ်းသူ ေလးဦး၊ eာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသ ူ

၁၀ ဦး စုစုေပါင်း မသန်စွမ်းသူ  ၅၂ ဦးတုိကုိ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင်တိုက မသန်စွမ်းသ ူမှတ်ပုတံင်လက်မှတ်များ 

ေပးအပ်ခဲ့ ပီး   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

မသန်စွမ်းသူများ အသင်းဥက    ေဒ ခင်သီတာထွန်း 

က ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားသည်။ 

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ဇွန် 

၆ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထ ိရန်ကန်ုမိ တွင် ဖွင့လှ်စ်ခဲသ့ည့ ်

လူမ ေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံခန်ခွဲမ  အေြခခံသင်တန်းှင့် 

ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်(ံုးလုပ်ငန်းှင့်ဘ  ာေရး

စီမံခန်ခွဲမ )သင်တန်းဆင်းပွဲသို အွန်လိုင်းြဖင့ ်တက် 

ေရာက်အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။                                               သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၇

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် ၂၀၂၂ ခုှစ် မုိးရာသီ 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွေတာ် အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 

၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံေတာ  ်

ဗဟိုဘဏ် ုံးအမှတ်(၅၅)၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်ဥက    

ဦးသန်းညိန်းက မေဟာ်ဂနီပင်ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ဒုတိယဥက    ဦးဝင်းေသာ်က စိန်ပန်းပင်ကိုလည်း 

ေကာင်း၊  န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် အရာထမ်း 

အမ ထမ်းများက က န်းပင်၊ မေဟာ်ဂနပီင်၊ စန်ိပန်းပင်၊ 

စွယ်ေတာ်ပင်များကုိ သတ်မှတ်ဧရိယာများအလုိက် 

စိုက်ပျိးကသည်။

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်ဥက    

ှင့ ်အဖဲွဝင်များသည် စေုပါင်း သစ်ပင်စိက်ုပျိးေနသည့ ်

အရာထမ်း/အမ ထမ်းများကို လှည့်လည်ကည့်  

အားေပးခဲ့ပီး ယခင်ှစ်များက စိုက်ပျိးခဲ့သည့  ်

သစ်ပင်များ ရှင်သန်ြဖစ်ထွန်းမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆး၍ 

လိုအပ်သည်များမှာကားသည်။

ယေန ကျင်းပသည့ ်ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ် 

မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် ရတနာတန်းဝင် က န်း၊ 

မေဟာ်ဂနီ၊ စိန်ပန်း၊ စွယ်ေတာ်ပင် စုစုေပါင်းအပင ် 

၃၅၀ စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ် 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲေတာ ်ကျင်းပ



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ပုဗ သီရိမိနယ်ရှ ိ

ဥပ ါတသ ိ       ကုန်းေတာ်ေပ တွင် 

တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့်    ဥပ ါတ 

သ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏   ေဂါပက 

အဖဲွကဦးေဆာင်ကာ ေစတေီတာ်ကီး၏ 

ပထမေဖာင်းရစ်ဧရိယာ ၂၆၀၄ စတုရန်း 

ေပအား ေရ စင်ေရ ြပား၊  ေရ သက  န်းှင့် 

ေရ ေဆးသက  န်းများ ကပ်လှပေူဇာ်ပဲွကိ ု

၂၀၂၃ ခုှစ်တွင ်ကျင်းပြပလုပ်ရန ်စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အံဖွ့ယ်ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး

၏ အြမင့်ေပေအာက ်  တစ်ေပေလျာ့၍ 

၃၂၅ ေပ eာဏ်ေတာ်အြမင့ရိှ်ေသာ ဥပ ါတ 

သ ိေစတီေတာ်ကီးသည်  ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကဲှင့်တကွေသာ     အများ 

ြပည်သူတုိ၏ ကုသုိလ်ေကာင်းမ ေကာင့် 

လံုးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်းများ   ကပ်လှ 

ပူေဇာ်ိုင်ရန်     ရည်ရယ်ထားရှိခဲ့ရာ 

သပ ာယ်တင့တ်ယ်စွာြဖင့ ်ဗဒု ဘာသာဝင် 

များအတွက်  ဂုဏ်ယူဝင့်က ားဖွယ်ရာ 

ြဖစ်တည်လာမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

ဓာတ်ေတာ်အစစ် ေြခာက်ဆူ

၄-၈-၂၀၀၆ ရက်ေနမှ ၉-၃-၂၀၀၉ 

ရက်ေနအထ ိှစ်ှစ် ခနုစ်လ ငါးရက်ကာ 

တည်ထားခဲရ့ေသာ ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

တွင်  ေဂါတမဘရုားရှင်၏   “သာရရီက” 

ဓာတ်ေတာ်အစစ် ေြခာက်ဆူကုိ ဌာပနာ 

သွင်းလှပေူဇာ်ထားရိှပါသည်။ ထီးေတာ် 

တင်လှပီးချနိ်တွင ်         အေပ ပိုင်း 

စန်ိဖးူေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်၊ ထီးေတာ်၊ 

ပန်းလည်တိုင်၊        ငှက်ေပျာဖူးေတာ်၊ 

ကာလန်ရဲှင့ ်ကာေမှာက်၊ ေအာက်ကာ 

ုအထိ          ေရ စင်ေရ ြပားများကို 

တစ်ပိင်နက်ပေူဇာ်ထားရိှပီး ေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီး၏      ေဖာင်းရစ်ေအာက ်

ကာေမှာက်မှ ပန်းတည်ခံုသုိတုိင် ေရ ေဆး 

သက  န်းေတာ်များ   ကပ်လှပူေဇာ်ထား 

ရှိခဲ့သည်။   ထိုသိုေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင ်

ေရ စင်ေရ ြပား သုံးကျပ်သား  အချပ်ေရ 

၁၂၀၇ ချပ်၊ တစ်ကျပ်သား အချပ်ေရ ၂၂၀ 

တိုြဖင့်    ေရ ေဆးသက  န်းအပါအဝင် 

အတွက်  အလှရှင်များစွာတိုက     ပထမ 

အကိမ်      လှဒါန်းပူေဇာ်ခဲ့ကသည်။ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ေဝယျာဝစ များ 

ကိ ုေဂါပကအဖဲွက တာဝန်ယူပီးေနာက် 

ပထမအကိမ် ၈-၁၁-၂၀၁၄ ရက်ေနမှ 

၂၀-၂-၂၀၁၅ ရက်ေနအတွင်း  တတိယ 

ေဖာင်းရစ်ဧရိယာ  ၂၂၈၀  ဒသမ ၁၃ 

စတုရန်းေပအား ေရ စင်ေရ ြပား ၂၅၅၄ 

ချပ်ြဖင့ ်၂-၂-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် ကပ်လှ 

ပီးစီးခဲ့ပီး ကျန်ေအာက်ေြခ ပန်းတည်ခံု 

အထိေနရာတိုအား ေရ ေဆးသက  န်းကို 

ဆက်လက်ကပ်လှခဲ့ရာ   ၂၀-၂-၂၀၁၅ 

ရက်ေနတွင်  ပီးစီးေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်ပီး ဒုတိယေဖာင်းရစ်ဧရိယာ 

၂၂၀၀ ဒသမ ၉၆ စတရုန်းေပအား ေရ စင် 

ေရ ြပား ၂၂၃၂ ချပ်    ကပ်လှြခင်းှင့ ်

ကျန်ေအာက်ေြခပန်းတည်ခံုတုိင်  ဧရိယာ 

တိုအား ေရ ေဆးသက  န်းကပ်လှြခင်းကိ ု

၁၈-၁၁-၂၀၁၈ ရက်ေနမှ  ၁၉-၂-၂၀၁၉ 

ရက်ေနအတွင်း ဒတုယိအကမ်ိ  ကပ်လှ 

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် ေရ စင်ေရ ြပား လုံးေတာ်ြပည့်ေစေသာ်

ပီးစီး ေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးကိ ု    ရဟန်း 

ရှင်လ ူြပည်သူြပည်သားအေပါင်းတုိအား 

ေဘးဥပဒ်အ ရာယ်   ရန်အသွယ်သွယ် 

တိုမှ  ကင်းစင်ငိမ်းေပျာက ်   ချမ်းသာ 

ေရာက်ေစပီး      ေကာင်းကျိးစ်က 

ကျက်သေရမဂ  လာအြဖာြဖာတို ြပည့်စု ံ

ေစလျက်  ကည်ညိသဒ ါပွားများိုင်က

ေစရန်  “ဥပ ါတသ ိ” ဟူ၍   အမည် 

တွင်ေစခဲ့ပီး  ရည်ရယ်တည်ေဆာက ်

ပူေဇာ်ထားရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခအုခါ ေဂါပကအဖဲွ၏ဦးေဆာင်မ  

ြဖင့်  တတိယအကိမ်ေြမာက ်  ကပ်လှ 

ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ရာ  ေအာက်ပါအတိုင်း 

လပ်ုငန်းအဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ေဆာင်ရက်ကရ 

သည် -

(၁) စီမံချက်ေရးဆွဲြခင်း။ 

(၂) ေကာ်မတီများဖွဲစည်းြခင်း။  

(၃) ညိ  င်း       အစည်းအေဝးများ 

ကျင်းပြခင်း။

(၄) ေရ စင်ေရ ြပား       ကပ်လှေရး 

အတွက်   ေစတီေတာ်ဩဝါဒါ 

စရိယ  ဆရာေတာ်ကီးများထံမ ှ

ဩဝါဒခံယူြခင်း။ 

ထိုသို    ေဆာင်ရက်ရမ များအြပင ်

အေသးစိတ် စီမံေဆာင်ရက်ကရာတွင ်

ေအာက်ပါအတိုင်း      များြပားလှစွာ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကရသည-်

(၁) လှဒါန်းကလိသုမူျားစွာသရိှိေစ

ြခင်းငှာ လှဒါန်းပူေဇာ်  းေဆာ် 

လ ာများ ြဖန်ေဝြခင်း။ 

(၂) ေရ စင်သတ ှင့်   ေအာက်ခံ 

ေကးြပားများ ဝယ်ယူြခင်း။ 

(၃) ေဆာင်ရက်ိင်ုကမည့ ်ပညာရှင် 

များြဖင့ ်   လုပ်ငန်းစာချပ်များ 

စနစ်တကျေရးဆွဲချပ်ဆိုြခင်း။ 

(၄) ေဆာင်ရက်    ပီးစီးသွားေသာ 

ေရ စင်ေရ ြပားများကိ ု မှန်ကန် 

စနစ်တကျ   ရှိေစေရးအတွက ်

စစ်ေဆးေရး/ လက်ခံေရးအဖွဲ 

များ ဖွဲစည်းြခင်း။ 

(၅) ေရ စင်ေရ ြပားများ   ေအာက်ခံ 

ေကးဖရိန်၌  တပ်ဆင်မ အေပ  

တွင် စိစစ်ကပ်မတ်ေရး၊ ယခင် 

ကပ်လှပူေဇာ်ပီးစီးခ့ဲမ လုပ်ငန်း

ရပ်များကိ ုအေသးစတ်ိစစ်ေဆး 

၍        ချိယွင်းမ များအေပ  

ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမံြခင်းများ 

သန်စင်ြခင်း၊ အေရာင်တင်ြခင်း၊ 

ခိုင်မဲမ စိစစ်ြခင်း။ 

(၆) လှဒါန်းမ       အစုစုတိုအတွက် 

ဂုဏ်ြပလ ာ    မှတ်တမ်းများ၊ 

လှဒါန်းေနရာကို   မှတ်သား 

ေဖာ်ြပေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်များ 

အားလုံးအတွက ် ဓာတ်ပုံိုက ်

မှတ်တမ်းများြပစုြခင်း။ 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြပင်ဆင်ေရးအဖွဲ

ထိုသို      ေဆာင်ရက်ကရာတွင ်

လုပ်ငန်းများ      တိကျမှန်ကန်စွာှင့် 

ေအာင်ြမင်စွာ ပီးစီးိုင်ေစေရးအတွက ်

“ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာ ြပင်ဆင်ေရးအဖဲွ” 

ကို  ဝန်ကီးဌာနများမှ   အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်တိုြဖင့် ဖွဲစည်းေစပီး 

လက်ေတွကွင်းဆင်း    စစ်ေဆး   ေဆာင် 

ရက်ကရြပန်ပါသည်။ 

ေရ စင်ေရ ြပား  ေရ သက  န်းကပ်လှ 

ပေူဇာ်မ သည် ကမ ာတွင် ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

၏ ယုံကည်မ  အထွတ်အြမတ်ထားြခင်း 

ကိ ုေဖာ်ကျးြခင်းသာြဖစ်ပါ၏။ မည်သည့ ်

ိင်ုငမံျားတွင်မဆိ ုေရ ြဖင့ ်ကပ်လှပေူဇာ် 

ြခင်းအစား  ေရ ေဆးြဖင့်သာ ပူေဇာ်ေလ ့

ရိှကသည်။ ေရ စင်ဦးဘ  ာေရးအလိုငှာ 

ိုင်ငံေတာ်မှစုေဆာင်း၍   ေငွစက ၏ 

တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ကပီး   ေရ တိုအား 

ေငွေကးဘ  ာအြဖစ ်ရင်းှီးစုေဆာင်း 

ထန်ိးသမ်ိးကသည်။ ဗဒု ဘာသာဝင်ချင်း 

တူမ လျက်  ေစတီေတာ်တိုအား  ေရ စင် 

ေရ ြပား ကပ်လှြခင်း အေလအ့ထမရိှက။ 

ေထရဝါဒဗဒု ဘာသာစင်စစ်ြဖစ်ကေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံတည်းသာလ င် 

တန်ဖိုးအရိှလှဆုံး  ထိေုရ ကိ ုဘရုားေစတ ီ

ကီးများ၌       ေရ သက  န်းေတာ်အြဖစ် 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းေကာင့ ်  ကမ ာက 

ြမန်မာအား  “ေရ ိုင်ငံ” ၊    “Golden 

Myanmar” ဟူ၍  ေခ ဆိုသမုတ်ခဲ့ြခင်း 

သာ။ 

ေရ ိုင်ငံ

ဤသည်ကိ ုြမန်မာတိုက ဂဏ်ုယူက 

ရမည်ြဖစ်ပါ၏။   စင်စစ်ေရ ထွက်မ  န်း 

များ၍ “ေရ ိုင်ငံ” ဟု ေခ ဆိုသမုတ်ခံရ 

ြခင်းမဟတ်ုပါ။ ဗဒု ေဂါတမ၏  ဓမ တရား 

ေတာ်များကိ ုအေလးအနက် ယုံကည်စွာ 

ကိုးကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ြဖင့်       ေရ စင် 

ေရ ြပားများစွာတိုအား အလှရှင်ြပည်သ၊ူ 

ြပည်သားများက    ကပ်လှပူေဇာ်ြခင်း 

ဂုဏ်ေကာင့်ဟူသည်ကိ ု သိရှိနားလည် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ယံုကည်သက်ဝင်မ သည် မှန်ကန်မ  

ရိှေစရန် အေရးအကီးဆံုးြဖစ်၏။ က န်ေတာ် 

သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်၊ ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ 

စစ်စစ်ြဖစ်ဖို   ယုံကည်ေလးစားမ ရှိရန် 

အကိမ်ကိမ်အဖန်ဖန်  ကိုယ့်ဘာသာ 

ဆန်းစစ်ခဲပ့ါသည်။ ပွင့ေ်တာ်မခူဲ့ပီးေသာ 

ဘုရားရှင်အဆူဆူတုိသည် ေကာင်းြမတ် 

ေသာ အကျိးကုိြဖစ်ေပ ေစြခင်းငှာ တရား၊ 

ဓမ ၊ ကျမ်းစာများစွာတိုကိ ုေဟာကားေပး 

ခဲ့ကပါ၏။  ဘာသာတိုင်း၏    ဓမ အသိ 

သည် ေကာင်းြမတ်ေသာ အကျိးများရိှေစ 

ြခင်းငှာ၊     ေဟာကားဆုံးမခဲ့ြခင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်း အေလးအနက်ခံယူလာုိင် 

ခဲ့ပါသည်။  

ဗုဒ ဘာသာဝင်        ြမန်မာတိုကား 

“နေမာတဿ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ 

သမ ာသမ ဒ ဿ” ဟူ၍    သုံးကိမ်ရတ ်

ဆိုကကာ၊  အလှအတန်း၊     ဘာသာ 

သာသနာေရးကစိ တိုကိ ုနဒိါန်းစခဲ့က၏။ 

ဆိလုိရုင်းကား   ပွင့ေ်တာ်မခူဲ့ပီးကေသာ 

ဘရုားရှင်တိုအား ကည်ညိေလးြမတ်စွာ 

ဦးခိုက်၍ ဝပ်တွားရှိခိုးပူေဇာ်ြခင်းအဖွင့ ်

ပင်။ နိဂံုးချပ်၌ ဗုဒ သာသနံ၊ စိရံတိ  တ”ု 

ဟူ၍ ဗုဒ သာသနာ အဓွန်ရှည်တည်တံ ့

ပါေစ ဟူ၍ ဆုေတာင်းကလျက ်ပီးဆုံး 

ေစမ ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ကပါ၏။ 

ေရ ိုင်ငံေတာ်သား    ေရ ိုင်ငံေတာ် 

သူများ ြဖစ်ကကုန်ေသာ   ြမန်မာတို 

အခါအခွင့်သင့်ချနိ်    လှဒါန်းပူေဇာ်မ  

အစုစုတုိကုိြပုိင်ကေစရန် “ေရ ေတာင် 

ေပါက်....ဝမ်းေြမာက်ေပျာ်တဲသ့”ူ အကျိး 

ြပ ကဗျာကိေုရးဖဲွခဲေ့သာ  ေနြပည်ေတာ် 

(တပ်ကုန်း)   မဟာသီဟနာဒေကျာင်း 

တိုက် အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ိုင်ငံေတာ ်

ဩဝါဒါစရိယ ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်၏ 

ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ် ဘဒ  အာစဏိ  

၏ ကဗျာကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုးေဖာ်ြပအပ် 

ပါသည်- 

“ေစတီဘုရား၊ ေရ ြပားကိုလှ

 က ယ်ဇဋိလ၊ သဒိသ ပုံတူ 

ေကာင်းဂုဏ်သတင်း၊ 

သင်းသင်းကက 

ေရ ေတာင်ေပါက်၊ 

ဝမ်းေြမာက်ေပျာ်တဲ့သူ။

ေရ သည်   တန်ဖိုးကီးြမတ်လှပါ၏။ 

ေရ စင်ေရ ြပားတိုအား   စုေဆာင်းထား 

ကသူများ၊ ေငွသားများအား စုေဆာင်း 

ထားရိှကသမူျား၊ လက်ဝတ်ရတန၁ြပ၍ 

ဂုဏ်ြပခံလိုသူများ၊    ြပည့်စုံေနကသ ူ

များစွာတိုကိ ုအေလးအနက် တိက်ုတွန်း 

လိုပါ၏။ အခါအခွင့ ်အသင့်ေလျာ်ဆုံး 

ြဖစ်ေသာ  “ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီး”ထံ ေရ စင်သက  န်းေတာ်၊ ေရ ေဆး 

သက  န်းေတာ်များ   ကပ်လှပူေဇာ်ိုင ်

ကေစေရးအတွက ်    သတင်းေကာင်း 

  းေဆာ်ေဖာ်ြပ   ရည် န်းဖွဲဆိုအပ်ပါ 

သည်။        ။

ညိထွန်းလွင် 

ဗုဒ ဘာသာဝင်ချင်းတူမ လျက် ေစတီေတာ်တိုအား ေရ စင်ေရ ြပားကပ်လှြခင်း 
အေလအ့ထမရိှက။ ေထရဝါဒဗဒု ဘာသာစင်စစ်ြဖစ်ကေသာ ြမန်မာိင်ုင ံတစ်ိင်ုင ံ
တည်းသာလ င်  တန်ဖိုးအရိှလှဆုံး ထိေုရ ကိ ုဘရုားေစတီကီးများ၌  ေရ သက  န်းေတာ် 
အြဖစ် ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းေကာင့ ်ကမ ာက ြမန်မာအား “ေရ ိင်ုင”ံ ၊ “Golden 
Myanmar” ဟူ၍ ေခ ဆိုသမုတ်ခဲ့



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမ ှ

အမှတ်(၆)  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းမ ှေကျာင်း 

အုပ်ဆရာကီး        ဦးဝင်းခိုင်က 

“က န်ေတာ်တို   ေကျာင်းအေနနဲ  

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေြဖဆိုသူ 

၈၇ ဦးရိှပီး ၄၁ ေယာက် ေအာင်ြမင် 

တဲအ့တွက် ေအာင်ချက်ရာခိင်ု န်း 

အားြဖင့ ်၄၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင် န်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဂဏ်ုထူးရရိှမ အေနနဲ  

ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထရှူင် ှစ်ဦး၊ 

ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်  တစ်ဦး၊ 

ေလးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင်  တစ်ဦး၊ 

သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်   ှစ်ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်  ှစ်ဦးနဲ  

တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ငါးဦးြဖစ် 

ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ေကျာင်း 

ေအာင်ချက်ကို ေကျနပ်အားရမ  

ရိှပါတယ်။ စာစစ်ဌာနေကျာင်းေတ ွ

မှာေတာ ့မနက် ၆ နာရီဆို ေအာင် 

စာရင်းေတ ွထုတ်ြပန်ပီး  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ   စာစစ်ဦးစီးဌာနမှာေတာ့ 

မနက် ေလးနာရကီစပီး Website 

မှာ  ေကညာေပးထားရမယ်လို 

 န်ကားထားပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ဌာနရဲ  လမ်း န်ချက်အတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ပါတယ်။ က န်ေတာ့် 

အေနနဲ  ေြဖဆုိသူေတွအားလံုးကုိ 

ေတာ ့ေအာင်ေစချင်တယ်။ ေြဖဆိ ု

သကူေလးငယ်ေတေွရာ သင်ကား 

ရန်ကုန်   ဇွန်    ၁၇

၂၀၂၁- ၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်အတွက် တက သုိလ်ဝင် 

စာေမးပဲွကုိ ၂၀၂၂ မတ် ၃၁ ရက်မှ ဧပီ  ၉ ရက်အထိ 

ကျင်းပခဲ့ပီး တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲေအာင်စာရင်း 

များကို  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအပါအဝင် တိုင်း 

ေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌   ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက   ဇွန် ၁၇ ရက် 

နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ ေအာင်စာရင်းကိ ုနနံက် 

၄ နာရီတွင် ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန Website 

ြဖစ်ေသာ   www.myanmarexam.org  တွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေအာင် စီစ်ထားပီး သက်ဆုိင်ရာ 

မိနယ်အသီးသီးရှ ိ    စာစစ်ဌာနေကျာင်းများတွင ်

လည်း အဆိပုါေအာင်စာရင်းကိ ုထတ်ုြပန်ထားသည်။

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကိ ုရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီးရိှ ၄၄ မိနယ်မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၃၄၄၇ 

ဦး  ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခုဲ့ပီး  စာေမးပဲွ    ေအာင်ချက်မှာ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအေနြဖင့ ် ၄၆ ရာခိင်ု န်းေကျာ် 

ရှိေကာင်းသိရသည်။

တစ်ုိင်ငံလံုးအေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ် 

ဝင်စာေမးပဲွတွင် သပိ ံဘာသာတဲွ၌ အမှတ်အများဆုံး 

ရရိှသ ူ၁၂ ဦး၊ ဝဇိ ာဘာသာတဲွ၌ အမှတ်အများဆုံးရရိှသ ူ

၁၁ ဦး၊ ဝိပ ဘံာသာတဲွ၌ အမှတ်အများဆံုးရရိှသူ ၁၁ ဦး 

ရှိေကာင်းသိရသည်။

ယေန ဇွန် ၁၇ ရက်တွင်  ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင် 

စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း   ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီးမှ တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ ဝင်ေရာက် 

ေြဖဆိုခဲ့ပီး ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့ ် ေြခာက်ဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင်ှင့ ်       ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်တို၏ 

ရင်တွင်းစကားသမံျားကိ ုြမန်မာသ့တင်းစ်မှ ေတွဆု ံ

ေမးြမန်းခဲ့သည်များကိ ုေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

၂၀၂၃-ခုှစ်၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲှင့် 
ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေပးတဲဆ့ရာ ဆရာမေတွ၊ အုပ်ထိန်း 

သူ   မိဘေတွ  သုံးဦးသုံးဖလှယ ်

ဟန်ချက်ညမှီ စာေမးပဲွေအာင်ြမင် 

စွာ ေြဖဆိုိုင်မှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ယခင်ှစ်နဲယှ်ရင်        အခုှစ် 

က န်ေတာ်တိုေကျာင်း   ေအာင် 

ချက်က အများကီးတိုးတက်လာ 

ပါတယ်” ဟုေြပာသည်။ 

ဝင်ေရာက်ကည့် သူများြပား

ထိုြပင် ယေန  နံနက် ၄ နာရီ 

တွင်လည်း ြမန်မာိင်ုငစံာစစ်ဦးစီး 

ဌာန Website ြဖစ်ေသာ www. 

myanmarexam.org တွင်လည်း 

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ် 

အလိုက်  တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းများ  ထုတ်ြပန်ေပး 

ခဲရ့ာ ဝင်ေရာက်ကည့် သူ များြပား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တက သိုလ်ဝင်         စာေမးပွဲ 

ဝင်ေရာက်ေြဖဆိ ု     ေအာင်ြမင်ခဲသ့ ူ

ေမာင်သက်ပိုင်လင်းက    “ ဒီေန  

တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်ြမင်တဲ့

အတွက်        ဝမ်းသာေပျာ်ရ င်ေနပါ 

တယ်။     ေမ ာ်မှန်းထားသလို 

ြဖစ်လာတဲအ့တွက်လည်း ေကျနပ် 

မိတယ်။      ထွက်ေပ လာမယ့် 

အမှတ်အေပ မူတည်ပီး      ဘယ် 

ေကျာင်းေတ ွဆက်တက်ရမယ်ဆိ ု

တာ    ေရးချယ်ဆုံးြဖတ်ရမှာပါ။ 

စာေမးပွဲ       ေအာင်ြမင်ေအာင ်

သင်ကားြပသေပးတဲ ့       ဆရာ 

ဆရာမေတ ွ      အားလံုးကုိလည်း 

ေကျးဇူးတင်ရိှပါတယ်။ က န်ေတာ့် 

လိ ုစာေမးပဲွေအာင်ြမင်တဲ ့သငူယ် 

ချင်းေတွအတွက်လည်း   ဂုဏ်ယ ူ

ဝမ်းေြမာက်မိပါတယ”် ဟု   ေြပာ 

သည်။

ကိးစားသင်ယူခဲ့

တက သိုလ်ဝင်       စာေမးပွဲ 

ဝင်ေရာက်ေြဖဆိ ု    ေအာင်ြမင်ခဲသ့ ူ

တစ်ဦးကလည်း “ တက သုိလ်ဝင် 

စာေမးပွဲေြဖဆိုရမယ်လို      စသိ 

ကတည်းက ေြဖချင်ေနခဲ့တာပါ။ 

ေကျာင်းက  သင်ေပးတဲစ့ာေတကွိ ု

တစ်ေနစာတစ်ေန    အပီးလုပ်ပါ 

တယ်။ နားမလည်တဲ့ စာေတွကို 

လည်း  ဆရာ  ဆရာမေတွကို  

ေသချာေမးြမန်းပီး       ကိးစား 

သင်ယူခ့ဲပါတယ်။  ဒါေကာင့် အခု 

ေအာင်စာရင်း ထွက်ေတာ့လည်း 

ေအာင်ြမင်မယ်လို ေမ ာ်လင့်ခဲ့တဲ့ 

အတိင်ုး ြဖစ်လာခဲပ့ါတယ်။ အခလုိ ု

ေအာင်ြမင်ေအာင်      ဝုိင်းဝန်းပ့ံပုိး 

ေပးခဲ့ကတဲ့ မိဘှစ်ပါးနဲ  ဆရာ 

ဆရာမေတွကို   ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

တယ်။ အမှတ်စာရင်း ထွက်လာမှ 

ဘယ်ပညာရပ်ေတကွိ ုဆက်လက် 

သင်ယရူမယ်ဆိတုာ ဆုံးြဖတ်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်” ဟုေြပာသည်။ 

တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ ေအာင် 

စာရင်းများကိ ုWebsite မှ အသိ 

ေပး ထတ်ုြပန်ေကညာသည့အ်ြပင် 

ေဝးလံေသာ ေဒသများရှ ိ  စာစစ် 

ဌာနများှင့်         အင်တာနက် 

အဆက်အသွယ်   ေကာင်းစွာမရ 

ရှိေသာ        စာစစ်ဌာနများ၏ 

ေအာင်စာရင်းများကိ ုြမန်မာအ့သ ံ

ေရဒီယို        အစီအစ်မှလည်း 

ေကညာေပးခဲ့ပီး ေအာင်စာရင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည ်

များရိှလာပါက ြမန်မာိင်ုငစံာစစ် 

ဦးစီးဌာနသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

စုံစမ်းိုင်ေကာင်းလည်း    သိရ 

သည်။ 

၄၇  ဒသမ ၁၈ ရာခိုင် န်း

၂၀၂၂ခု ှစ ် တက သိုလ်ဝင ် 

စာေမးပွဲတွင်     ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း ေြဖဆို 

သ ူ ၁၆၁၀၉ ဦးရိှပီး ေအာင်ြမင်သ ူ

၇၆၀၀ ရှိကာ  ေအာင်ြမင်မ ရာခိုင် 

 န်းအေနြဖင့်        ၄၇  ဒသမ ၁၈ 

ရာခုိင် န်းရိှေကာင်း၊  ဥတ ရခုိင် 

အတွင်းရှိ မိနယ်များြဖစ်ေသာ 

ဥတ ရသရီိမိနယ်၊ ပဗု သရီိမိနယ်၊ 

ေဇယျာသရီိမိနယ်ှင့ ်တပ်ကန်ုး 

မိ နယ်တိုတွင် ဂဏ်ုထူးရေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ၁၄၃၇ ဦး၊ ိုးိုး 

ေအာင်ြမင်သူ ၂၀၁၇ ဦး စုစုေပါင်း 

ဦးေရ ၃၄၅၄ ဦး၊      ေအာင်ချက် 

ရာခိုင် န်း ၄၆ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင် 

 န်းှင့်   ဒက ိဏခိုင်အတွင်းရှိ 

မိနယ်များြဖစ်ေသာ ဒက ိဏသရီ ိ

မိနယ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ပျ်းမနား 

မိနယ်ှင့် လယ်ေဝးမိနယ်တို 

တွင်   ဂုဏ်ထူးရေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၇၁၃ ဦး၊         ိုးိုး 

ေအာင်ြမင်သ ူ၂၄၃၃ ဦး စုစုေပါင်း 

၄၁၄၆ ဦး၊ ေအာင်ချက်ရာခိုင် န်း 

၄၈ ဒသမ ၂၀ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်း - ေအာင်သန်

ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုေကျာ်

အထက(၅) ကမာရတ်မ ှ

ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

ဘာသာစံုဂုဏ်ထူးထွက်လုိ သမီးအလွန်ေပျာ်ပါ 

တယ်။ မဘိေတ ွေဆမွျိးေတလွည်း အေတာ်ေပျာ်ေန 

တာ ေတွရပါတယ်။ ဆရာေတွဂုဏ်ယူရတဲ့အထိ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့လို   သမီးဝမ်းသာပါတယ်။   သမီးက 

ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရချင်တဲ့အတွက ်      ှစ်စ 

ကတည်းက  တစ်ေနစာတစ်ေန     ပုံမှန်လုပ်တယ်၊ 

အမ်ိစာေတဆွိလုည်း ပီးေအာင်လပ်ုတယ်။ ည့န်က် 

တဲ့အထိ ကိးစားပါတယ်။ စာေမးပွဲေတွဆိုလည်း 

ေသချာအေလးထားပီး ေြဖပါတယ်။ အားနည်းတယ် 

ထင်တဲ့ဘာသာေတွကို ပိုပီးလုပ်တယ်၊ ပုံဆွဲကျင့် 

တယ်၊ ေမးခွန်းေဟာင်းေတ ွေလ့ကျင့်ေြဖဆိုတယ်၊ 

ဒီှစ်ေြဖမယ့ ်ေမာင်ေလး ညီမေလးေတွ အချနိ်ေတွ 

အများကီးရပါေသးတယ်၊ ကိးစားကပါလိုေြပာချင်ပါ 

တယ်။ သမီးရဲမိဘှစ်ပါး၊ အထူးသြဖင့်  သမီးရဲ 

ေမေမ၊ ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက အခုထိသင်ကား 

ေပးခ့ဲတ့ဲ ဆရာ ဆရာမေတွအားလံုးကုိ ေကျးဇူးတင် 

ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက သမီးက ကေလး 

အထူးကဆုရာဝန်ကီး ြဖစ်ချင်ခဲတ့ာပါ။ အမှတ်မခီဲရ့င် 

ေဆးတက သိုလ်တက်မယ်လို စိတ်ကူးရှိပါတယ်။

ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်းေကျာင်း(ကမာရတ)်

TTC မှ ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

သမီးက ြမန်မာစာ၊  ဓာတုေဗဒ၊   ူပေဗဒနဲ  

ဇဝီေဗဒ ေလးဘာသာ ဂဏ်ုထူးနဲ ေအာင်ြမင်ခဲတ့ာပါ။ 

သမီး ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရတာ အလွန်ေပျာ်ပါတယ်။ 

မှန်းထားတာက ဘာသာစံုဂုဏ်ထူးဆုိေတာ့ စိတ်ထဲ

မှာေတာ့တစ်မျိးြဖစ်တာေပါ့။ ေမာင်ေလးေတ ွညီမ 

ေလးေတွလည်း ှစ်စကတည်းက ပုံမှန်တစ်ေနစာ 

တစ်ေနကိးစားကျက်ပီး       ကျန်းမာေရးလည်း 

ဂစုိက်ု၊ ေသေသချာချာကိးစားကမယ်ဆုိရင် ဂုဏ်ထူး 

ေတွ အများကီးနဲ  ေအာင်ြမင်ိုင်ပါတယ်။ သမီးက 

ှစ်စကတည်းက ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူး မှန်းပီး 

ကိးစားခဲ့တာပါ။ သင်ခန်းစာေတွ၊ ေမးခွန်းေဟာင်း 

ေတွကအစ အားလုံးေလ့လာ ေလ့ကျင့်ကျက်မှတ ်

ခဲပ့ါတယ်။ ဒါေပမယ့ ်ဘာသာစုဂံဏ်ုထူးမရခဲေ့ပမယ့ ်

ေလးဘာသာရေတာ့လည်း ေပျာ်ပါတယ်။ သမီးက 

အေမပဲရှိတာ၊ အေမက ငယ်ငယ်ကတည်းက အခု 

အချန်ိထ ိအစစအရာရာ ပညာေရးကအစ သတူတ်ိင်ု 

သေလာက် အစွမ်းကန်ု အားေပးပံပ့ိုးခဲ့ပါတယ်၊ ေမေမ ့

ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ သမီးရည်မှန်းချက်က 

ဆရာဝန် ြဖစ်ချင်တာပါ။

အထက(၅) ဗိုလ်တေထာင်မ ှ

ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

သမီးက ြမန်မာစာ၊ ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝ 

ေဗဒဘာသာေတမှွာ ဂဏ်ုထူးထွက်ပါတယ်။ ၁၀ တန်း 

စတက်ကတည်းက မိဘဂုဏ်ယူရတ့ဲ သမီးတစ်ေယာက် 

ြဖစ်ေအာင် ကိးစားမယ်ဆိတုဲ ့စတ်ိနဲ ကိးစားခဲတ့ယ်။ 

စာကို တစ်ေနစာတစ်ေန  ပုံမှန်ကျက်တယ်။ သခ  ျာ 

ပုဒ်စာေတွကိုလည်း ပုံမှန်တွက်ခဲ့တယ်။ အားနည်း 

တဲ့ ဘာသာြဖစ်တဲ့ ူပေဗဒနဲ  ဓာတုေဗဒဘာသာ 

ေတကွိ ုေသချာကိးစားကျက်မှတ်ခဲတ့ယ်။ သင်ကား 

တဲ့ဘာသာရပ်ေတွကိ ုနားမလည်တဲ့အခါမှာ ဆရာ 

ဆရာမေတွကို ေမးြမန်းတယ်။ ဆရာ ဆရာမများ 

ကလည်း ေကျာင်းသားနားလည်တဲ့အထ ိစိတ် ရှည် 

စွာရှင်းြပေပးခဲ့တယ်။ သမီးရဲမိဘှစ်ပါးကလည်း 

လိေုလေသးမရိှ ကျန်းမာေရးကအစ ေသချာဂစုိက်ု 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့တယ်။      အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့် သမီးမှန်းထားတဲ့ ေြခာက်ဘာသာမထွက ်

ေပမယ့လ်ည်း ေလးဘာသာပထွဲက်ခဲအ့တွက် ေပျာ်ပါ 

တယ်။ ဆရာ ဆရာမေတွနဲ  မိဘှစ်ပါးရဲ ပံ့ပိုးကူည ီ

ေပးတဲ့  ေကျးဇူးေကာင့ ်     ြဖစ်ပါတယ်။ သမီးက 

ေဆးတက သိလ်ုတက်ပီး လူအသက်ေပါင်းများစွာကိ ု

ကယ်တင်ိုင်တဲ့    ဆရာဝန်ေကာင်းတစ်ေယာက ်

ြဖစ်ေအာင်   ကိးစားသွားချင်ပါတယ်။    ေမာင်ေလး 

ညီမေလးေတွ အားလုံကလည်း  မိဘ ဆရာစကား 

ကိနုားေထာင် ပးီ ဘဝရဲေရးချယ်သင်ယူေဆာင်ရက်တ့ဲ 

အရာတုိင်း အစွမ်းကုန်ကိးစားေအာင်ြမင်မ ရရိှပါေစ

လုိ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။ ေတွဆံုေမးြမန်း - ေမ းေမ း

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ ကျ ံးသူများှင့် အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့် စာေမးပဲွဝင်ေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရိှေသာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက် ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ေနာက်ဆံုးတစ်ကိမ် တက သုိလ် 

ဝင်စာေမးပွ ဲကျင်းပေပးမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာုိင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၂၀၂၂ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ေအာင်စာရင်းများ ထုတ်ြပန်
တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးြဖင့်ေအာင်ြမင်သူများ၏ ရင်တွင်းစကားသံများ   

ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးဝင်းခုိင် ေမာင်သက်ပိုင်လင်း

အထက (၅) ကမာရတ်မ ှ

ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်း 
ေကျာင်း (ကမာရတ)်TTC မှ 
ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

အထက (၅) ဗိုလ်တေထာင်မ ှ

ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ ေအာင်စာရင်း 

များကို ယေန  ဇွန်  ၁၇ ရက်တွင်   သက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာနများ၌ 

ထတ်ုြပန်ေကညာခဲ့ပီး ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်းမှ (၆)ဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင ်  ေမာင်ေကာင်းစည်သူဟိန်းှင့ ်  မလှူပါေအာင်တို၏ 

ရင်တွင်းစကားသံများကိ ုယခုလိုကားသိခဲ့ရပါသည်။

ေမာင်ေကာင်းစည်သူဟိန်း

ေရကည်မိနယ ်အထက (ငါးသိုင်းေချာင်း) စာစစ်ဌာနမှ

(သိပ ံဘာသာတွဲ)

ေမး။ ။  ဂုဏ်ထူများြဖင့်ေအာင်ြမင်မ ရရှိေအာင် ကိးစားခဲ့ပုံကို 

ေြပာြပေပးပါ။

ေြဖ။ ။  ပညာသင်ှစ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အ ေြခအေန 

ေကာင့ ်ေကျာင်းများ      ယာယီ ပိတ်ထားေသာ်လည်း 

ပညာေလ့လာသင်ယူမ ကို  မရပ်တန်ခဲ့ပါဘူး။  ဘာသာရပ်အလိုက ်

ေလ့လာသင်ယူမ ကို  ေနစ်ပုံမှန်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ နားမလည် 

တဲ့ ဘာသာရပ်ေတွကိုလည်း ဆရာ ဆရာမများထံ ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်း သင်ယူခဲ့ပါတယ်။

ေမး။ ။   အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိ ု  ေြပာြပေပးေစလိပုါ

     တယ်။ 

ေြဖ။ ။   ေဆးတက သိလ်ုတက်ေရာက်ပီး တိင်ုးြပည်ှင့လ်မူျိးကိ ု  

အကျိးြပိုင်မည့်            ဆရာဝန်ေကာင်းတစ်ေယာက် 

ေကျာင်းကုန်း   ဇွန်   ၁၇

၂၀၂၂ ခှုစ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ပသုမ်ိခိင်ု ေကျာင်းကန်ုး 

မိနယ်မှ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့သူှစ်ဦး၏ ရင်တွင်းစကားသံကိ ု

အခုလိုပဲ ေြပာြပခဲ့ပါတယ်။

ေမာင်ညီရဲထက ်(ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင)်

     က န်ေတာ်က ေကျာင်းကန်ုးမိနယ် ဝက်ေချာင်းေကျးရာကေန 

ကံ့ေကာ်မိင်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်းမှာ  လာေရာက်ပညာ 

သင်ယူေနတဲ့  ေကျာင်းသားြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာင်းတက်တဲ ့ကာလ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနတဲအ့ချန်ိအတွင်းမှာ စာကိလုည်းကိးစား၊ 

ကျန်းမာေရးကိုလည်း  ဂုတစိုက်နဲ    ြပမူေနထိုင်ရပါတယ်၊ 

ေကျာင်းမှန်မှန်တက်ြခင်းကလည်း           အကျိးထူးရေစပါတယ်။  

က န်ေတာ့်အေနနဲ  ေကျာင်းကသင်တဲစ့ာေတကွိ ု   တစ်ေနစာတစ်ေန  

မှန်မှန်ေလ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။  တစ်ပတ်ြပည့်ရင်တစ်ကိမ ်   ြပန်လည် 

ကျက်မှတ်ေလ့လာပါတယ်။   မေကျလည်တဲ့  စာေတွကိုလည်း 

ဘာသာြပ ဆရာ ဆရာမေတွကို ြပန်လည်ေမးြမန်းပီး ေလ့ကျင့်ခဲ့ 

ပါတယ်။

မဘိှစ်ပါးကလည်း ပညာေရးဝန်ထမ်းဆရာ ဆရာမများြဖစ်တဲ ့

အတွက် အေထာက်အကမူျားစွာ ရရိှခဲပ့ါတယ်။ ဘာသာရပ်ေတအွားလုံး 

အခက်အခဲမရှိပါဘူး။   သခ  ျာကေတာ့   ထပ်တလဲလဲ  တွက်ချက် 

ေလ့လာရပါတယ်။  ေြခာက်ဘာသာအထ ိဂုဏ်ထူးထွက်ချင်ေပမယ့် 

ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိတာကိုပ ဲေကျနပ်ဝမ်းသာရပါတယ်။

ဇလွန်     ဇွန်     ၁၇

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ဟသ  ာတ 

ခိုင်   ဇလွန်မိနယ်   ၂၀၂၂ ခုှစ် 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌ ဝိဇ ာဘာသာ 

တွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလုံးတွင ်  

ဒတုယိဆရုရိှသ ူအထက  ေရ ေကျာင်းမှ   

သံုးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မယ်ယ်ွယ် 

ှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်။

ေမး။        ။သမီးအေနနဲ   သုံးဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရရှိေအာင ်ဘယ်လို

ြပင်ဆင်     ကိးစားခဲ့သလဲဆိုတာ 

ေြပာြပေပးပါဦး။

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ဝိဇ ာဘာသာတွဲတွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး ဒုတိယဆုရရှိသူ မယ်ယ်ွယ်ှင့် ေတွဆုံြခင်း

 ဘာအေကာင်းေကာင့်ပဲြဖစ်ြဖစ ်ပညာေလ့လာသင်ကားမ ကို မရပ်တန်လိုက်ပါှင့ ်

ြဖစ်ေအာင်     ဆက်လက်ကိးစားသွားပါမယ်။  ေအးချမ်းစွာ  

ပညာသင်ကားိုင်ေရးှင့ ်    ယခုလိုထူးခ န်ေအာင်ြမင် ေအာင်  

ပညာသင်ကားေပးခဲ့တဲ့  ဆရာ ဆရာမများကို ေကျးဇူးအထူး 

တင်ရှိပါတယ်။

ေမး။ ။  မျိးဆက်သစ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိုအကံြပ 

တိုက်တွန်းချက် ေြပာကားေပးေစလိုပါတယ်။

 ေြဖ။ ။   တစ်ေနတာသင်ကားမ  ေတွကို  အေက းမထားဘဲ 

ေလ့လာ၊   သင်ယူ၊                ကျက်မှတ်ြခင်းအားြဖင့ ်           

က န်ေတာ့လ်ိ ုေကျာင်းအတွက်၊ ိင်ုငအံတွက် ဂဏ်ုယအူားထားရတဲ ့ 

ထူးခ န်တဲ့   လူငယ်ေလးများ  ြဖစ်ေပ လာေစမှာြဖစ်ပါေကာင်း 

အကံြပတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

မလှူပါေအာင ်   

 အထက (ငါးသိုင်းေချာင်း)  စာစစ်ဌာနမှ  (သိပ ံဘာသာတွဲ)

ေမး။ ။    သမီးရဲအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိ ု ေြပာြပေပးေစချင်

    ပါတယ်။

ေြဖ။ ။   အများြပည်သကူိ ုအကျိးြပိင်ုမည့ ်ခဲွစတ်ိ        အထူးက ု

ဆရာဝန်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင ်ဆက်လက်ကိးစား 

သွားပါမယ်။   ေမာင်ေလး၊  ညမီေလးေတကွိ ုတိက်ုတွန်းချင်တာကေတာ ့

ဘာအေကာင်းေကာင့ပ်ြဲဖစ်ြဖစ် ပညာသင်ယမူ ၊  ေလလ့ာသင်ကားမ  

ေတွကို   မရပ်တန်လိုက်ပါနဲ ၊ နားမလည်တာ၊  မသိတာများရှိခဲ့ရင ်

ဆရာ ဆရာမေတွကို ဆက်သွယ ်ေမးြမန်းပီး  အမဲမြပတ ်ေလ့လာ 

သင်ယြူခင်းအားြဖင့ ်ဘာသာစုဂံဏ်ုထူးများြဖင့ ်   ေအာင်ြမင်ိင်ုမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း  အကံြပတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

          ေတွဆုံေမးြမန်း- ှင်းယုေဝ(ြပန်/ဆက်)

        ဓာတ်ပုံ- စိုးမင်းဦး(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်မှ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ှစ်ဦး၏ ရင်တွင်းစကားသံများ

သူငယ်ချင်း ေကျာင်းသားများကုိေြပာချင်တာက ဘယ်အရာမဆုိ 

စိတ်ဆ ကီးစွာနဲ  ကိးစားရင် ေအာင်ြမင်ိုင်ပါတယ်၊ပညာသင်ှစ ်

အစမှအဆုံးထိ  မှန်မှန်ကိးစားကပါလို   တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ 

က န်ေတာ်ငယ်စ်ကတည်းက  ဆရာဝန်ြဖစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့ 

ပါတယ်။ အဒဲါေကာင့ ် စာကိစုနစ်တကျနဲ    အေြခခကံစပီး ေလလ့ာခဲပ့ါ 

တယ်။  အမှတ်စာရင်းထွက်လာပီး  ေဆးတက သိုလ်ဝင်ေရာက်ခွင့်ရ 

မယ်ဆိုရင်  တက်ေရာက်သင်ကားမှာြဖစ်ပါတယ်၊    ေကျးဇူးတင်ပါ

တယ်။

ေမာင်  င်းထက်ဖိး (ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင)်

က န်ေတာ်က ေကျာင်းကုန်းမိနယ်  ဘဝေရှေဆာင်ကိုယ်ပိုင ်

အထက်တန်းေကျာင်းမ ှ  ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်ေမာင်  င်းထက်ဖိး 

ြဖစ်ပါတယ်။

က န်ေတာ့်ဖခင်က လယ်သမားတစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ မိခင်က ပညာေရး 

ဌာနမှ အလယ်တန်းြပဆရာမတစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်။  က န်ေတာ ် အခုလို 

ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိတာကလည်း ကိးစားမ ေကာင့်ပဲြဖစ်ပါတယ်။

မကိးစားဘဲနဲ   ဘာမှမရပါဘူး။   အဓိက   ကေတာ့  မိမိရဲေအာင်ြမင ်

ချင်တဲ့စိတ်၊ ြဖစ်ချင်တဲ့ဆ ေတွ ရှိေနဖိုပါ၊ ရည်မှန်းချက်ထားရပါမယ်။

အတန်းထမှဲာ ဘာသာရပ်အလိက်ုဆရာ ဆရာမများရဲ သင်ကားမ  

ကိ ုစတ်ိဝင်စားစွာ နားေထာင်၊ မှတ်သား၊ ေလလ့ာရပါတယ်။ နားမလည် 

ပါက နားလည်ေအာင်ဆရာ ဆရာမများကိ ုမရှက်မေကာက်ေမးပါတယ်။ 

တစ်ေနစာတစ်ေန ပီးေအာင်ကျက်မှတ်ပါတယ်၊  သခ  ျာဘာသာကို 

အထပ်ထပ် ြပန်တွက်ေလက့ျင့ပ်ါတယ်၊ ဇဝီေဗဒကိ ုေရးကျက်ပါတယ်၊ 

အထူးသြဖင့ ်   ေနစ်သင်ခန်းစာများကိ ု   ေနစ်ကျက်မှတ်ေလလ့ာ 

တွက်ချက်သွားပါက     လုံးဝေအာင်ြမင်မှာြဖစ်ေကာင်း    က န်ေတာ် 

ကိုယ်ေတွအရ  ေြပာိုင်ပါတယ်။

ခလုိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် သင်ကားြပသေပးပါေသာ ဆရာ ဆရာမ 

များ အားလုံးကိုလည်း   ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ညီငယ်၊ ညီမငယ ်

များကို အဓိကေြပာချင်တာကေတာ ့စိုက်ပျိးချနိ်မှာ အလုပ်လုပ်မှ 

ရိတ်သိမ်းချနိ်မှာ  ဇိမ်ကျိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်၊   ကိးစားမ ရဲရလဒ်က 

ေအာင်ြမင ်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)

ေြဖ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့ ်   သမီးေကျာင်း 

စတက်ကတည်း  ေကျာင်းမှန်မှန်

တက်ခဲ့ပါတယ်။   စာကိုပုံမှန်ကျက်ခဲ့ပါ 

တယ်ရှင့်။  ဆရာ ဆရာမေတွ စာသင် 

ကားတဲ့ အချနိ်မှာလည်းအာုံစူးစိုက ်

ပါတယ်။ တစ်ေနေပးတဲ ့ေကျာင်းသင်ခန်း 

စာများကို   တစ်ေန ပီးေြမာက်ေအာင ်

ကျက်ခဲ့ပါတယ်။  ကျန်းမာေရးကိုလည်း 

အတတ်ိင်ုဆုံး ဂစုိက်ုခဲပ့ါတယ်။ စာအပ်ု 

စာေပများကို    အားလပ်ချနိ်များတွင် 

ဖတ် ခဲ့ပါတယ်။    

ေမး။   ။စာေပသင်ကားမ  အေထာက် 

အကြူပဝါသနာ ဘာေတလွပ်ုခဲ ့

ပါသလဲ။

ေြဖ။  ။စာေပသင်ကားမ ကိ ု  အေထာက် 

အကူြပေစရန်      အားလပ်ချနိ် 

များတွင်    ေကျာင်းစာကည့်တိုက်မ ှ

စာအုပ်များကုိ  ဖတ် ေလ့လာခ့ဲပါတယ်။ 

ေကျာင်းသင်ခန်းစာများကို   သူငယ်ချင်း 

များှင့အ်တ ူအြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့က 

ပါတယ်။

ေမး။ ။ သမီးအေနနဲ  တက သိုလ်ဝင် 

တန်းစာေမးပွဲကိ ု         အမှတ်

ေကာင်းစွာနဲ  ေအာင်ြမင်ပီးေနာက် သမီး 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို     ေြပာြပ

ေပးပါ။        

ေြဖ။ ။ ဟတ်ုကဲပ့ါသမီးကေတာ့ အထက် 

တန်းြပ ဆရာမတစ်ေယာက်ြဖစ် 

ချင်ပါတယ်။ ေအးချမ်းတဲ့ ဆရာမဘဝ 

ကိသုေဘာကျပီး အနာဂတ်မျိးဆက်သစ် 

များကို   မိမိတတ်ိုင်ေသာအင်အားြဖင့ ်

ေမွးထတ်ုေပးချင်ေသာေကာင့ ်  အထက် 

တန်းြပ ဆရာမတစ်ေယာက် ြဖစ်ချင်ပါ 

တယ်ရှင့်။      

  ေဝယံ(ြပန်/ဆက်)

 မလှူပါေအာင်၊ ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်(သိပ ံဘာသာတွဲ)

မယ်ယ်ွယ်

ေမာင်ေကာင်းစည်သူဟိန်း   မလှူပါေအာင်

ေမာင်  င်းထက်ဖိး ေမာင်ညီရဲထက်

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   ၁၈၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ကည့် မ ြမင်ကွင်း

ဥတ ရသီရိမိနယ ်

မအီမိ ေရကည်မိနယ် အုတ်တွင်းမိနယ်

ေမှာ်ဘီမိနယ်ကန်ဘလူမိနယ်

ငပုေတာမိနယ် ကသာမိနယ် ေညာင်တုန်းမိနယ်

မိနယ်(ြပန်/ဆက်) ခိုင်(ြပန်/ဆက်) ထွန်းေကျာ်(ေညာင်တုန်း)

ဉာဏ်ဟိန်းေအာင်ဝင်းငိမ်း(ကန်ဘလူ)

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)ေမာင်ေမာင်ေဌး(ြပန်/ဆက်)

ေကျာ်စွာဟိန်း(ြပန်/ဆက်) တင်စိုးလွင(်ြပန်/ဆက်)

တပ်ကုန်းမိနယ ်



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့်

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့ ်(၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ  

ေခါင်းေဆာင်  ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက 

ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ေြပာမည့ ်

အေကာင်းအရာများမှာ(တစ်) PDF  အပါ 

အဝင်   အဖွဲအစညး်အမျိးမျိးအမည်ခံ၍ 

လက်နက်ကုိင်ဆန်ကျင်လျက်ရိှသည့် အဖဲွ 

အစည်းများမှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိ ု

သမူျားှင့ပ်တ်သက်၍ အသေိပးထတ်ုြပန် 

ရြခင်းအေြခအေန၊     (ှစ်)ငိမ်းချမ်းေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊      (သုံး)တာဝန်မှ 

ကင်းကွာေနေသာ       အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ု ြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်းှင့် 

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများ၏ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များသာြဖစ်ေကာင်း၊  

(တစ်)မှ (သံုး)အထိ  မိမိအေနြဖင့် ရှင်းလင်း 

ေြပာြပသွားမည်ြဖစ်ပီး    ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အပိုင်းကို    ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်   ဦးခင်ေမာင်ဦးက           

ရှင်းလင်းေြပာကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေနာက် ေမး၊ ေြဖ က  ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေမးခွန်းများေမးသည့အ်ခါ စနစ်တကျြဖစ် 

ေစေရး အခမ်းအနားမှးက မဒီယီာအမည် 

အလိုက်  ဖိတ်ေခ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မီဒီယာတစ်ခုလ င် အချန်ိကန်သတ်ချက် 

အရ  ေမးခွန်းတစ်ခုစီ  ေမးြမန်းေပးရန ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဝါဒေရးရာမ  င်းတိုက်

ပထမဦးဆံုးအေနြဖင့်  PDF  အပါ   

အဝင်   အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ 

လက်နက်ကိုင်  ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖဲွအစည်းများမှ ဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင် 

ေရာက်လုိသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပး 

ထုတ်ြပန်ြခင်းအေပ      ေြပာကားလို 

ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံသည် တိင်ုးရင်းသား

ေပါင်းစုံေနထိုင်သည့်      ိုင်ငံြဖစ်ပီး 

ညီွတ်မ     အားနည်းခဲ့သည့်အတွက ်         

ိုင ်ငံေတာ်၏ဖွံ ဖိးတိုးတက်မ သည် 

ပတ်ဝန်းကျင်ိင်ုငမံျား၊    ေဒသတွင်းိင်ုင ံ

များှင့စ်ာလ င် ိင်ုငေံတာ်သည် တိုးတက် 

သင့်သေလာက ် မတိုးတက်ဘဲ  ထိခိုက် 

နစ်နာခဲ့ရပါေကာင်း၊     ိုင်ငံေတာ်က 

အကမ်းဖက်အုပ်စုဟ ု   သတ်မှတ်ထား 

သည့ ်CRPH ှင့ ်NUG တိုသည် ိင်ုငေံတာ် 

အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကို   ဦးတည်ပီး 

စိတ်ဓာတ်တက်က သည့်လူငယ်များကို 

ဝါဒေရးရာမ  င်းတိုက်ပီး  အကမ်းဖက်မ  

ကျးလွန်ေစရန်၊  ုိင်ငံေတာ်ကုိဆန်ကျင် 

ေစရန်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊  စည်းုံး

သမ်ိးသွင်းခထံားရသမူျားသည် PDF အပါ 

အဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး အမည်ခံ၍ 

အကမ်းဖက်မ များတွင် ပါဝင်ခ့ဲရပါေကာင်း။

မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင် ့   ိုင်ငံေတာ် 

ဖံွဖိးတိးုတက်မ တည်ေဆာက်ေရး အခန်း 

က  တွင်      တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

တစ်ရပ်လုံး    ညညီွီတ်ွတ်ှင့ ်   ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေစလိသုည့ ်ဆ ရိှပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်မမိတိို၏သတ်မှတ်စည်းကမ်း 

ချက်များှင့်  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ှံပီး    ြပည်သူဘဝသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေစိုင်ေရးအတွက ်

သား၊ သမီးချင်း   ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အရ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တချိ 

ေသာမိဘြပည်သူများ၏     အစုိးရအေပ  

ေမတ ာရပ်ခံချက်များ၊   ေရာက်ရှိေဒသ 

များရိှ ေဒသခံတုိင်းရင်းသားများ၏ ေမတ ာ 

ရပ်ခခံျက်များ၊ ိင်ုငံအ့ကျိးကိ ုလိလုားသ ူ

များ၏   ေမ ာ်လင့်ချက်ေကာင့်လည်း 

ပါဝင်ပါေကာင်း၊  လက်ရှိ   မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး ငဖဲမိတွင် ၉ ဦး၊  စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး ကေလးမိတွင ်  ၅ ဦး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ပုသိမ်မိတွင ်

၁ ဦးှင့် ကျံေပျာ်မိတွင ်၈ ဦး၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး  မ ေလးမိတွင ်၁၅ ဦး   

စုစုေပါင်း ၃၈ ဦး       လက်ခံခဲ့ပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊  မေနကအထ ိ   လက်ခံပီး PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲ၏  လုပ်ရပ် 

များကို   သိြမင်လာပီး   မိဘရင်ခွင်ကိ ု           

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးေနသည်ကုိ မီဒီယာ 

များ     ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆက်လက်ပီး  ဆက်သွယ်မ များြပလုပ ်

ေနသမူျားလည်းရိှပါေကာင်း၊  ဆက်လက် 

လက်ခံသွားမည ်ြဖစ်ေကာင်း။

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့က

အဆုိပါြဖစ်စ်မျိးသည် ၁၉၈၈ ခုှစ် 

တပ်မေတာ်က  ိင်ုငေံတာ်ငမ်ိဝပ်ပြိပားမ  

တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ  တာဝန်ယစူ်အခါ 

ကလည်း ြဖစ်ေပ ခဲေ့ကာင်း၊ ထိအုချန်ိတွင် 

တပ်မေတာ်က   ိုင်ငံေတာ်၏အာဏာ 

အရပ်ရပ်ကိ ုရယလူိက်ုသည့အ်ခါ  အစိုးရ 

ှင့်  တပ်မေတာ်၏   ေစတနာအမှန်ကို 

သံသယစိတ်ှင့်  ယုံကည်မ မရှိြဖစ်လာ 

ေအာင် ေသွးထုိးလ ံေဆာ်ခ့ဲသည့်အတွက် 

ေကျာင်းသားလူငယ်များသည ်  နယ်စပ် 

ေဒသကိ ုအစလုိက်ုအပံလိက်ု ထွက်ေြပး

တိမ်းေရှာင်ခဲ့ကပါေကာင်း၊   ထွက်ေြပး 

တမ်ိးေရှာင်ရာ ေဒသတွင်ရိှသည့ ်  ေဒသခ ံ

လက်နက်ကိုင်များ၊ အြခားအဖွဲအစည်း 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

များထသဲို ေရာက်သွားကပီး ၎င်းတို လမူ  

ဒကု များှင့ရ်င်ဆိင်ုေနရသည်ကိ ုနီးစပ်ရာ 

မိသားစု  အသိုင်းအဝိုင်းများမှတစ်ဆင့ ်

အစုိးရက ကားသိခ့ဲရပါေကာင်း၊ ထုိေကာင့ ်

၁၉၈၈ ခုှစ်   စက်တင်ဘာ   ၂၆  ရက် 

ရက်စွဲြဖင့ ်ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ေကာင်း၊ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း 

ေမတ ာရပ်ခခံျက်ကိ ုထတ်ုြပန်ခဲေ့ကာင်း၊ 

နယ်စပ်ေဒသကို  တိမ်းေရှာင်သွားသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ မိဘရပ်ထံ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရးအတွက် ကချင်၊ 

ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိင်ု၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်

စစ်ကိုင်း၊ တနသ  ာရီ၊ ပဲခူးတိုင်းတိုတွင်ရှ ိ

သည့ ်မိနယ် ၂၇ မိနယ်တွင် ကိဆိေုရး 

စခန်းများ  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း၊  ေကညာ 

သည့်   ရက်ြဖစ်သည့ ်    ၁၉၈၈  ခုှစ် 

စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ၁၉၉၁ ခုှစ် မတ် 

၇ ရက်အထ ိြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်

ေကျာင်းသားေပါင်း ၃,၃၅၄ ဦး၊  မိမိတို၏ 

အမှားကို    မှားယွင်းသည့်လုပ်ရပ်ဟု 

သေဘာေပါက်သိြမင်ပီး  လက်နက်ချ 

အလင်းဝင်လာသည့် ေကျာင်းသား ၅၀၅ ဦး 

စစုေုပါင်း ၃,၈၅၉ ဦးရိှေကာင်း မှတ်တမ်း 

များအရ သိရှိရပါေကာင်း။

ကမ်းလှမ်းကိဆိုေန

မသမာသူများ၏     ေသွးေဆာင်     

ြဖားေယာင်းမ များေကာင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ     လမ်းမှားေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်၏ 
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ပထမဦးဆုံး စတင်ေဆွးေွးခဲ့

အစိုးရ၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန ်

ကမ်းလှမ်းချက်အေပ   NCA လက်မှတ် 

ေရးထုိးထားသည့်အဖွဲ  ၇  ဖွဲ၊  NCA 

လက်မှတ်မထိုးရေသးသည့ ်  အဖွဲ ၃ ဖွဲ 

စုစုေပါင်း ၁၀ ဖွဲက  တက်ေရာက်မည်ဟု

ြပန်ကားခဲ့ေကာင်း၊  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ေမ           

၂၀ ရက်တွင်   RCSS(SSA)အဖွဲ ဥက    

စဝ်ယွက်ဆစ်  ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲှင့ ်

ပထမဦးဆုံး   စတင်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း၊ 

ယင်းအဖွဲသည ် အစိုးရက ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးရန်   ကမ်းလှမ်းရာတွင ် ပထမ 

ဦးစွာ အြပသေဘာ  လက်ခေံကညာချက် 

ထုတ်ခဲ့သည့်     အဖွဲထဲကတစ်ဖွဲြဖစ ်

ေကာင်းကိ ုအသအိမှတ်ြပေြပာကားလိပုါ 

ေကာင်း၊ စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ခိုင်မာေရးှင့ ်ဒီမို 

ကေရစီစနစ်ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အေြခခ ံ

သည့်  ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရး 

တိုအတွက်  သွားိုင်မည့်လမ်း၊ လုပ်ိုင် 

မည့်နည်းလမ်း၊  အေြခခံဥပေဒှင့်အညီ

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့အ်ေပ   ေဆွးေွးခဲ့က 

သကဲ့သို  ေဒသခံများ၏  လူမ ဘဝဖွံဖိး 

တိုးတက်မ  အခက်အခအဲေပ  ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး၊  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးမ လပ်ုငန်းစ်များ  ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင်  အချနိ်ဇယား(Time Frame)ကို 

စနစ်တကျေရးဆွဲေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများကို   လည်းေကာင်း၊ 

မွန်ြပည်သစ်ပါတီ(NMSP)ှင့်   ေဆွးေွး 

ရာတွင်    ဖက်ဒရယ်ှင့်ဆိုင်သည့်မူများ၊ 

ြပည်နယ်ဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာကိစ ၊  ေဒသ 

လုံ ခံေရး၊  တိင်ုးရင်းသားေဒသပညာေရး 

စနစ်၊        တိုင်းြပည်တည်ငိမ်ေရး   

လမ်းေကာင်းအေပ   အေထာက်အကြူပ 

ိုင်မည့် အေြခအေနများကို  ေဆွးေွးခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု ေဖာ်ေဆာင် 

ရာတွင်  အသိပညာ၊    အတတ်ပညာှင့် 

ြပည့်စုံသည့ ် လူသားအရင်းအြမစ်သည ်

အဓကိလိအုပ်သည့အ်တွက် တစ်ိင်ုငလံုံး 

တိင်ုးရင်းသားေဒသများပါမကျန် ပညာရည် 

ြမင့်တင်ေရးကုိ  လက်ေတွကျကျ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

အေြခအေနများကိ ုလည်းေကာင်း၊ ကရင် 

အမျိးသားအစည်းအုံး၊  ကရင်အမျိးသား 

လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်(ငိမး်ချမ်း 

ေရးေကာ်မတီ)KNU/KNLA(PC)ှင့် ေတွဆု ံ

ရာတွင ်ငိမ်းချမ်းေရးရရှိမှသာလ င် ိုင်င ံ

တည်ေဆာက်ေရး(State    Building)၊ 

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရး   (Nation 

Building)ကုိ ပုိမုိသွက်လက်စွာ ေဆာင်ရက် 

ိင်ုမည်ြဖစ်သည့်အတွက် မိမိတုိင်းရင်းသား၊ 

မိမိြပည်နယ်ှင့ ်  မိမိတိုင်းြပည ်   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးကို     ဦးတည်စ်းစား 

ေဆာင်ရက်ရန် လိုသည့်အေြခအေနများ 

ကို လည်းေကာင်း၊ “ဝ” ြပည်  ေသွးစည်း 

ညွီတ်ေရးပါတ ီ UWSP ှင့ ် ငမ်ိးချမ်းမ  

ရှိမှသာလ င်    ေဒသတည်ေဆာက်ေရး၊ 

တိုင်းြပည်တည်ေဆာက်ေရးကို    ပိုမို 

သွက်လက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ ်

သည့်အတွက ် တိုင်းြပည်၏လိုအပ်ချက်၊ 

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားတို၏  လိုအပ်ချက် 

များ၊  ြပည်သလူထူ ုဆ ှင့က်ိက်ုညသီည့ ်

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ် ကျင့်သံုးေဆာင်ရက် 

ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စနစ်တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ် 

များကို လည်းေကာင်း၊  ဇွန် ၄ ရက်တွင် 

ိင်ုငေံတာ်အကီးအကှဲင့ ်အမျိးသားဒမီိ ု

ကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ     NDAA 

(မိုင်းလား)အဖွဲှင့်    ေတွဆုံေဆွးေွး 

မ များ   ြပလပ်ုခဲပ့ါေကာင်း၊   ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲများ  ေဆာင်ရက်ေနချနိ်တွင် 

လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး 

တိုတွင် ရပ်တန်ေန၍မရဘဲ စ်ဆက်မြပတ် 

တိုးတက်မ ရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေနရမည် 

ြဖစ်သည့ ်အေြခအေန၊  မိမိတိုအေနြဖင့ ်

တိင်ုးြပည်၏အနာဂတ် မျိးဆက်သစ်များ 

ကိ ုတည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး ဖံွဖိးတုိးတက် 

သည့်  ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကီးကို 

လက်ဆင့်ကမ်းိုင်ေရး  ငိမ်းချမ်းေရးရရှ ိ

ေအာင်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည့ ်

အေြခအေနများအြပင် NDAA (မိင်ုးလား)

အဖွဲအေနြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ်မှခွဲမထွက်ဘ ဲ

ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊  တိင်ုးရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်     ိုင်ငံေတာ် 

အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးကိ ု

စွဲမဲစွာ ထိန်းသိမ်းလိုက်နာလျက်ရှိသည့ ်

အေြခအေနများကို လည်းေကာင်း၊  ဇွန် 

၁၃ ရက်တွင်လည်း ရခိင်ုြပည်လွတ်ေြမာက် 

ေရးပါတီ(ALP)ှင့်  ေတွဆုံခဲ့ေကာင်း၊ 

ပထမဆုံး     ထုတ်ြပန်ချက်ထုတ်ြပန်ခဲ ့

သည့်အဖဲွြဖစ်သည့်အေြခအေန၊ ုိင်ငံေတာ် 

တွင် ေခတ်အဆက်ဆက်  တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်    အဖွဲအစည်းများ၏ 

ေတာင်းဆိုချက်များ၊ အမှန်တကယ်ြဖစ်

ိင်ုဖွယ်ရိှသည်များ စသည့ ်အချက်များကိ ု

ေဆွးေွးခဲ့ကပါေကာင်း၊    ယေနတွင် 

PNLO အဖဲွှင့ ်ေဆွးေွးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကျန်အဖွဲများှင့်လည်း  ထပ်မံေဆွးေွး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ကမ်းလှမ်းထား

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အဖဲွဝင်၊ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရး 

ှင့်ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရး

ေကာ်မတီဥက       ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန(၁)     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ

ေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ ်

ဦးစီးအဖွဲဝင်များှင့ ်         ေဆွးေွးပွဲ 

တက်ေရာက်လာခ့ဲကသည့် အဖဲွအသီးသီး 

သည် ထပ်မေံဆွးေွးခဲ့ကပီး ေဆွးေွးပဲွ 

သေဘာတူညီချက်များကို  လက်မှတ် 

ေရးထိုးိုင်ခဲေ့ကာင်း၊  ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှ 

သည့် တိုင်းရင်းသား EAO အဖွဲ  ၃ ဖွဲှင့် 

လည်း ဆက်လက်ေတွဆုံေဆွးေွးသွား

ရန်ရှိေကာင်းကိ ု ေြပာကားလိုေကာင်း၊ 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန်အတွက်  ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲသို ေရာက်ရှိလာြခင်းမရှိေသး 

သည့်   NCA   လက်မှတ်ေရးထိုးပီး               

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ 

ေရးထုိးထားြခင်းမရိှေသးသည့် တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများကိ ုတိင်ုးြပည် 

အကျိး၊ ေဒသအကျိးအတွက်  ငိမ်းချမ်း

ေရးေဆွးေွးမ များြပလုပ်ိုင်ရန ် ယခင် 

ဖိတ်ေခ   ကမ်းလှမ်းချက်များအတိုင်း 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ိင်ုငေံတာ်စမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစုိးရအဖဲွအေနြဖင့ ်

ထပ်မံ၍ဖိတ်ေခ ခဲ့ေကာင်း၊ ထပ်မံဖိတ် 

ေခ ချက်အေပ  တက်ေရာက်ေဆွးေွး 

မည့်   တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ      

အသီးသီးမှ  ဥက   (သိုမဟုတ်)   ဥက    

ကိုယ်စား       အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်မည့ ်

ေခါင်းေဆာင်ှင့်  အဖဲွဝင်  ၂ ဦး၏အမည် 

စာရင်းကိ ုဇွန် ၃၀ ရက်  ေနာက်ဆုံးထား 

ြပန်ကားေပးေစရန်  ကမ်းလှမ်းထားပါ 

ေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိးကိုကည့်

NCA အရေရးဆဲွထားသည့် ုိင်ငံေရး

ေဆွးေွးမ မူေဘာင်တွင်      အစိုးရ၊ 

လ တ်ေတာ်၊  တပ်မေတာ်၊  တုိင်းရင်းသား

လက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများ၊ ိင်ုငေံရး 

ပါတီများ စသည့်အစုအဖွဲအသီးသီးမ ှ

ပါဝင်သည့်ကုိယ်စားလှယ်များှင့် ုိင်ငံေရး 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများကို  ကျင်းပရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊     အချိတိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်များ ေြပာဆုိသက့ဲသုိ၊ မီဒီယာ 

များလ ံေဆာ်ေနသကဲ့သို၊  လက်ရှိအေန 

အထားအရ  ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်း 

အစုအဖွဲ စုံလင်မ မရှိေကာင်း  ေြပာေန 

ကသည်များရှိပါေကာင်း၊  လက်ရှိတွင် 

မိမိတိုသည်  တပ်မေတာ်အေနှင့်ေရာ 

အစိုးရအေနှင့ပ်ါ ေဆွးေွးေနြခင်းြဖစ်ပီး 

ေဆွးေွးချက်များထတွဲင် ြဖစ်ချင်သည်ကိ ု

ေဆွးေွးကပီး  ြဖစ်သင့်သည်များကို 

ေြပာဆိုညိ  င်းခဲ့ကေကာင်း၊  လက်ရှိ 

ငိမ်းချမ်းေရး ဖိတ်ေခ ေဆွးေွးချက်များ 

သည်  လ တ်ေတာ်တင်ြပပီး   ေဆွးေွး 

ဆုံးြဖတ်ရမည့်  ကိစ ရပ်များလည်းရှိပါ 

ေကာင်း၊  လ တ်ေတာ်ေပ ေပါက်လာ 

လ င်လည်း   လက်ရှိေဆွးေွးေနေသာ 

ိုင်ငံေရးပါတီများ  အစုအဖွဲများကပင ်

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ြဖစ်လာ 

မည်ြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်သား လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲလည်းပါပီးြဖစ်

ေကာင်း၊ အချိေသာအေကာင်းအရာများ 

သည် ြပင်ဆင်သင့၊် ြပင်ဆင်ရမည့က်စိ ရပ် 

များရိှလာလ င် မည်သည့အ်ဖဲွအစည်းက 

အဓကိကျသည်၊ မည်သည့အ်ဖဲွအစည်းှင့ ်

ညိ  င်းရမည်ဆိုသည့ ်    အချက်များကိ ု

အေြခခံဥပေဒကို  ေလ့လာထားသူတိုင်း 

သိရှိပီး ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ် မိမိတို 

အေနြဖင့်   ကိတင်ေဆွးေွးေနြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း၊   လက်ရှိအေြခအေနထက ်

ေကာင်းသည့်နည်းလမ်း၊  အခွင့်အခါသင့် 

သည့်  အချနိ်ရှိမည်မဟုတ်ေကာင်းကို 

ေြပာကားလိေုကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွး

ေွးမ များှင့ပ်တ်သက်ပီး တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်

လည်း  မိမိတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ 

အကျိး၊ မိမိေဒသ၏အကျိး၊ ိုင်ငံေတာ ်

၏အကျိးကိုကည့်ပီး   ေဆာင်ရက်သင့ ်

သည်ဟု  မိမိအေနြဖင့ ်   တိုက်တွန်းလို 

ေကာင်း။

ညီွတ်ေရးရိုင်မည်

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်  အတူတကွ 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်နည်းလမ်းမှာ ညွီတ် 

ြခင်း၊  သည်းခံြခင်း၊    ခွင့်လ တ်ြခင်း၊ 

ေကာင်းကျိးကိလုိလုားြခင်း၊ ေကာင်းကျိး 

ကုိ  ေဆာင်ရက်ုိင ် ြခငး်တုိသာြဖစ်    

ေကာငး်၊  ယင်းသိုေဆာင်ရက်ိုင ်မ  ှ

သာလ င်     ညီွတ်ေရးရိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ညွီတ်ေရးနည်းလမ်းသာလ င် 

ငိမ်းချမ်းေရးနည်းလမ်း   ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ  

ရလုိလ င် မိမိတုိုိင်ငံသားအားလံုး ညီွတ် 

ေရးကို  ဦးစွာတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ “ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

အတွက်  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ 

အားသည်  အဓကိကျသည့ ် အခန်းက   

တွင် ပါဝင်ပီး ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်း 

မှာ သာရိှသည် ”  ဟ ုိင်ုငေံတာ်အကီးအက ဲ

က ေြပာခဲ့ေကာင်း၊    ယင်းကိ ု  မိမိတို 

အေလးအနက်ခံယူပါေကာင်း၊ ြပင်ပက 

ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ ြပင်ပကလာသည ်

များသည ် အားြဖည့်အကူအညီများသာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊  တိုင်းြပည်တစ်ြပည်၏ 

အဓိကအင်အား    အစစ်အမှန်သည် 

ြပည်တွင်းတွင်သာရှိေကာင်း    အေလး 

အနက်ခံယူပီး    ြပည့ ်အင်အားကို 

တည်ေဆာက်ိင်ုမည့ ်အမျိးသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ် 

များတွင် အားလုံးပါဝင်ကရန် တိက်ုတွန်း 

လိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး     တတိယအချက် 

အေနြဖင့်  တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ 

အေြခခံပညာေရးဝန ်ထမ ်းမ ျားအား  

ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်းှင့်  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏ အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များကိ ုတင်ြပလိုပါေကာင်း။

တာဝန်မှကင်းကွာခဲ့ရ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်ေခါင်း 

ေဆာင်များြဖစ်လာကမည့ ် မျိးဆက်သစ်  

လူငယ်များ၏  ပညာရည်ြမင့်မားေရးကိ ု

ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ပညာသင်ကားေရး 

အေတွအကံရင့်ကျက်သည့ ်     ဆရာ 

ဆရာမများ၏  အခန်းက  သည်လည်း 

အေရးပါသည့်အခန်းက  မှ  ပါဝင်ပါ 

ေကာင်း၊       ပညာေရးတာဝန်များ 

ထမ်းေဆာင်မ အေပ  ိင်ုငေံရးသမားများ 

၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များေကာင့ ်  CDM 

လုပ်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ 

များရိှြခင်း၊ ငမ်ိးချမ်းစွာ ဆ ြပမ များတွင် 

ပါဝင်ခဲြ့ခင်းများေကာင့ ်စုိးရိမ်ေကာင့်ကျ 

မ များြဖစ်ေပ လာကာ တာဝန်မှကင်းကွာ 

ခဲရ့ပါေကာင်း၊ ဆရာ  ဆရာမများအေနြဖင့ ်

၎င်းတို၏  သင်ကားေရးတာဝန်များကို 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိင်ုရန်အတွက် မမိ ိ

တို၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနာက်ဆုံး 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်း၊ မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံးသို သတ်မှတ်ပုံစံြဖည့်ပီး 

အယူခံလ ာတင်သွင်း  သတင်းပိုကရန ်

အသေိပးေကညာထားပါေကာင်း၊ မမိတိို 

ေမ ၃၁ ရက်အထ ိ ကနဦးလက်ခမံည်ြဖစ် 

သည့်အတွက်  လက်ခံသတင်းပိုကရန ်

ထုတ်ြပန်ထားေသာ်လည်း   လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးှင့ ်အြခားေသာအခက်အခ ဲ

များေကာင့ ်      သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိသည်ကိ ု  ေတွရပါ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်သတင်းပိုဆက်သွယ် 

ရမည့်ရက်ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၄ ရက် 

အထိ   ထပ်မံ၍တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးခဲ ့

ေကာင်း၊ ဇွန် ၁၄ ရက်အထိ အထက်တန်းြပ 

၃၇၉ ဦး၊  အလယ်တန်းြပ  ၁၀၀၅  ဦး၊ 

မူလတန်းြပ ၇၇၂ ဦး  စုစုေပါင်း ၂၁၅၆ ဦး 

စာရင်းေပးထားပီး   လက်ခံေဆာင်ရက ်

မည့ ်လပ်ုငန်းစ်များအတိင်ုး ေဆာင်ရက် 

လက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၄၃၈) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၀၇,၀၄၅) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၇၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၈) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၈၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ခုနစ်ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၄၉၂၅ ၉၅၈၃၁၀၅ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၅၆၄၄ ၅၉၀၁၆၃၉ ၁၅၆၆၇၉

၃။ မေလးရှား ၄၅၃၄၆၆၅ ၄၄၇၄၃၅၈ ၃၅၇၃၀

၄။ ထိုင်း ၄၄၉၄၈၈၀ ၄၄၄၃၄၂၈ ၃၀၄၂၅

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၅၀၆၈ ၃၆၃၀၇၇၂ ၆၀၄၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၅၅၈၀၁ ၁၂၇၁၈၄၁ ၁၄၀၁

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၇၄ ၅၉၂၄၈၀ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၇၃ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၅၇၉၃ ၁၅၂၀၁၈ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၈၆၁၁၃၂ ၈၃၆၁၁၆၁၃ ၁၀၃၇၉၂၈

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၇၀၅၇၇ ၄၂၆၈၂၆၉၇ ၅၂၄၈၁၇

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၆၄၄၇၀၃ ၃၀၃၁၀၇၇၂ ၆၆၈၈၉၂

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၀၂၈၈၅၃ ၂၉၂၉၀၄၂၀ ၁၄၈၉၉၆

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၀၉၅၉၈၈ ၂၆၁၃၂၁၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၆၀၄၄၉ ၂၂၀၆၅၃၅၀ ၁၇၉၄၇၂

၇။ ုရှား ၁၈၃၉၁၇၉၇ ၁၇၈၁၅၀၂၄ ၃၈၀၃၃၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၆၃၆၄၃ ၁၈၀၆၂၀၅၅ ၂၄၄၁၆

၉။ အီတလီ ၁၇၇၇၃၇၆၄ ၁၇၀၀၅၃၆၆ ၁၆၇၆၁၇

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

  

၁။ ြမန်မာေ့ရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလပ်ုငန်း၏ ေရနရှံာေဖတွူးေဖာ် 

ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ 

Posco International Corporation (Myanmar E&P) ကမု ဏသီည် 

ေရ သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံကိန်းတွင်  သဘာဝဓာတ်ေငွထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ရန်အတွက် အသင့်ေစာင့်ဆုိင်းလျက်ရိှေသာ ေရယာ်များ ေခတ ရပ်နား 

ိုင်ရန်အတွက် (Temporary Remote Mooring Buoy) ေရလျား 

ေဗာ်ယာချထားမည့ ် တည်ေနရာကိုေဖာ်ြပသည့ ် Coordinate များ 

ြဖစ်ေသာ Mooring Buoy ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် 

၂၅.၇၆ စက န် ၊  အေရှေလာင်ဂျတွီဒ ်၉၂ ဒီဂရ ီ၂၇ မနိစ ်၂၉.၅၀ စက န်  

အတွင်းတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်ေနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ 

၃၁ ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ သုိြဖစ်ပါ၍ ေရ သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံကိန်းတွင် အေထာက်အကူြပ 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် အသင့ေ်စာင့ဆ်ိင်ုးလျက်ရိှေသာ 

ေရယာ်များ   ေခတ ရပ်နားုိင်ရန်အတွက်  (Temporary Remote 

Mooring Buoy) ေရလျားေဗာ်ယာချထားမည့် တည်ေနရာမှ (၄)

ကလီိမုတီာ ပတ်လည်အတွင်းအား ေရေကာင်းသတေိပးချက် (Notice 

to Mariners)  ထုတ်ြပန်ေကညာထားပါ၍  သေ  ဘာကီးငယ်များ၊ 

ကုန်တင်စက်ေလှများ၊   ငါးဖမ်းသေ  ဘာများ၊   စက်တပ်သမ န်များ 

ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ ေကျာက်ချရပ်နားထားြခင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း 

ှင့ ်ငါးဖမ်းကရိယိာများချထားြခင်း မြပလပ်ုကရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။                                               ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတင်းေကညာချက ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၇

 ယေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲအချနိ် တိုင်းထွာချက်အရ ဧရာဝတီြမစ ်

ေရသည် ကသာမိတွင် ယင်းမိ၏ စုိးရိမ်ေရမှတ်ေအာက် သုံးေပခန်  

တွင် ေရာက်ရိှေနသည်။ အဆိပုါြမစ်ေရသည် ေနာက်သုံးရက်အတွင်း 

ယင်းမိ၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်သို ေရာက်ရှိိုင်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကသာမိနယ်အတွင်းရိှ ြမစ်ကမ်းအနီးှင့ ်ေြမနမိ့ပ်ိင်ုး 

ေနထိုင်သူများအေနြဖင့် အထူးသတိြပေနထိုင်ကပါရန် အကံြပ 

အပ်ပါသည်။

 မိုး/ဇလ

ြမစ်ေရကီးြခင်း သတိေပးချက်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၇

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးေအာင်ေစာဝင်းသည်   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်                  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အစီအစ်ြဖင့ ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    မဂ  လာဒုံရှိ   အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန     သင်တန်းေကျာင်းတွင ်

အေြခြပေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်မဲဆ ရှင်စာရင်း 

အေြခခံလူဦးေရစာရင်း  ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆး 

ြခင်းလပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု သွားေရာက်ကည့်  

အားေပး၍ လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

စစ်ေဆးလျက်ရှိ

အဆိပုါအေြခခလံဦူးေရစာရင်း  ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ု 

စစ်ေဆးြခင်းကိ ုပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊  ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးှင့်  မွန်ြပည်နယ်ေဒသများမ ှ ထုတ်ုတ် 

ဝန်ထမ်းအင်အား ၄၂ ဦး၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

ရန်ကုန်     ဇွန်      ၁၇  

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိလ်ု(ေအာက်ြမန်မာြပည်)တွင် ဖွင့လှ်စ်ခဲသ့ည့ ်

ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း ဒတုယိအကီးအမှးစမီခံန် ခဲွမ  

သင်တန်း အမှတ်စ်(၄)ှင့် အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း 

စီမံခန် ခဲွမ သင်တန်း အမှတ်စ်(၁၇)တို၏ သင်တန်း 

ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို  ယေနနံနက်  ၈ နာရီတွင်      

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ်    (ေအာက်ြမန်မာြပည)် 

ေကတမုတခီန်းမ၌ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန် 

အဖွဲ  တာဝန်ခံအဖွဲဝင်  ဦးစိုးတင့်၊  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

တက သိုလ် (ေအာက်ြမန်မာြပည)်မှ  ပါေမာက ချပ် 

ဦးေဇာ်ေဇာ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ ဌာနကီးမှး 

များ၊ တက သုိလ်သင်ကားေရး/စီမံဌာနများမှ ပါေမာက  

ဆရာ ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

တာဝန်ခအံဖဲွဝင် ဦးစိုးတင့က် အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှကီး 

အားလံုးသည် ဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းအသီးသီး၌ 

အဓိကကျေသာ  အခန်းက  တွင်   တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ေနေသာသူများြဖစ်သြဖင့ ်  တစ်ဦးချင်း 

အလိုက် မိမိတိုထမ်းေဆာင်ရမည့ ်လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကိုသိရှိပီး    က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ   လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ကရန ်လိုအပ်ေကာင်း။

အဆင့ြ်မင့အ်ရာရိှကီးများအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းခွင် 

သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိပီး  အလုပ်တာဝန်ဝတ ရား 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၇

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့ ်   ေဆးဘက်ပညာ 

တက သိုလ်၏   (၂၅)ကိမ်ေြမာက ်  ဘွဲှင်းသဘင ်

အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက်ပုိင်းတွင်  ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ်ရိှ တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်

ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်  ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာ

တက သိုလ်ေကျာင်းအုပ်ကီး  ဗိုလ်မှးချပ်ဝင်းဗိုလ်၊ 

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု  

ပါေမာက ချပ်  ဗိုလ်မှးကီး   ေဒ ေမခင်သိန်းှင့်  

တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ ်ေဆးဘက်ပညာတက သိလ်ု 

ပညာေရးအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

အစအီစ်အရ  တပ်မေတာ်သနူာြပှင့ေ်ဆးဘက် 

ပညာတက သိုလ်ေကျာင်းအုပ်ကီး၊  ပါေမာက ချပ် 

ှင့ ်ပညာေရးအဖဲွဝင်များသည် ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ 

သိုဝင်ေရာက်၍ သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်ေနရာယူ 

ကပီး ြမန်မာဆ့ိင်ုးတရူယိာအဖဲွက  ိင်ုငေံတာ်သခီျင်း 

တီးမ တ်ကာ ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားကုိ ဖွင့်လှစ် 

သည်။ ထိုေနာက် ေကျာင်းအပ်ုကီးက ဘဲွှင်းသဘင် 

ကျင်းပေကာင်းေကညာပီး   ဘဲွယမူည့သ်မူျားအား 

ကတိသစ ာခံယူေစြခင်း၊  သက်ဆိုင်ရာ ပါေမာက / 

ကထိကဌာနမှးများက    ဘွဲယူမည့်သူများကို 

ပါေမာက ချပ်ထံသို ပိုေဆာင်ြခင်းတိုကို အစီအစ် 

အတိုင်း ေဆာင်ရက်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်မဲဆ ရှင်စာရင်းြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အေြခခံလူဦးေရစာရင်း ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကည့် 
ထုတ်ုတ်ဝန်ထမ်းအင်အား  ၃၃ ဦး၊  ေပါင်းဝန်ထမ်း 

၇၅ ဦးြဖင့ ်ေမှာ်ဘ၊ီ တိက်ုကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်များ၏ 

မဲစာရင်းအေြခခံလူဦးေရစာရင်းများကိ ု   စစ်ေဆး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်၏ အစီအစ်ြဖင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

သဝုဏ လငူယ် ေလက့ျင့ေ်ရးစင်တာတွင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့် မဲဆ ရှင်စာရင်းအေြခခံလူဦးေရစာရင်း 

ေြမြပင်တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက် 

ေနမ ကိ ုသွားေရာက်ကည့် အားေပး၍ လိအုပ်သည် 

များမှာကားသည်။

အဆိပုါအေြခခလံဦူးေရစာရင်း ေြမြပင်တိက်ုဆိင်ု 

စစ်ေဆးြခင်းကို ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမမ ှထုတ်ုတ် 

ဝန်ထမ်းအင်အား ၆၀၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

ထုတ်ုတ်ဝန်ထမ်းအင်အား ၅၁ ဦး၊  ေပါင်းဝန်ထမ်း 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းဒုတိယအကီးအမှး စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၄)ှင့် အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၁၇)တို၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
များကိ ုထမ်းေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းတက သိလ်ုမှ 

ေလက့ျင့သ်င်ကားေပးလိက်ုသည့ ် ပညာရပ်ဆိင်ုရာ 

များကို  လက်ေတွနယ်ပယ်တွင ်  မှန်မှန်ကန်ကန် 

ထထိေိရာက်ေရာက် အသုံးြပေဆာင်ရက်သွားကရန် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ “ ဝန်ထမ်း ”  များသည်  ုိင်ငံေတာ်ှင့် 

ြပည်သူအတွက် “ေမာင်းှင်အား” ြဖစ်ပီး ုိင်ငံအတွက် 

အမဲတမ်းအဆင်သင့်ရိှေနသည့်   အခုိင်မာဆံုးေသာ 

Institution တစ်ခု ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းေကာင်းများအေနြဖင့ ်ိင်ုငှံင့လ်မူျိးအကျိး 

စီးပွားကိ ု ထာဝရေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်ရမည်ြဖစ ်

သလိ ု ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်က 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတို၏သက်ဆိုင်ရာတာဝန ်

များကုိ ေကျပွန်စွာ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ပုိးထမ်းေဆာင် 

သွားကရန်ှင့ ် ြပည်သူတို၏  ယုံကည်အားထားရ 

ေသာ ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ြဖစ်ကရန်လိအုပ်ေကာင်း 

တိုက်တွန်းမှာကားပီး သင်တန်းသား  သင်တန်းသ ူ

များကုိ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များေပးအပ်သည်။

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း  ဒုတိယအကီးအမှး စီမံ 

ခန်ခွဲမ သင်တန်း အမှတ်စ်(၄)သို သင်တန်းသား  

၁၅ ဦး၊ သင်တန်းသူ ေလးဦး၊ စုစုေပါင်း  ၁၉ ဦးှင့်        

အဆင့ြ်မင့အ်ရာထမ်းစမီခံန် ခဲွမ သင်တန်း အမှတ်စ် 

(၁၇)သို သင်တန်းသား ၂၄ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၁၉ ဦး၊ 

စစုေုပါင်း ၄၃ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလ 

မှာ ဧပီ ၂၅ ရက်မှ ဇွန် ၁၇ ရက်အထိ  ရက်သတ  

ရှစ်ပတ်ကာ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်၏ 

(၂၅)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဆက်လက်၍ ပါေမာက ချပ်က  သနူာြပပါရဂဘဲွူ 

သင်တန်းသူ     ရှစ်ဦး၊      သူနာြပမဟာသိပ ံဘွဲ 

သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ ၄၃ ဦး၊  ေဆးဝါးမဟာ 

သိပ ံဘွဲ သင်တန်းသား ရှစ်ဦး၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

နည်းပညာမဟာသပိ ံဘဲွ သင်တန်းသား ၁၈ ဦး၊ ေဆး 

ပညာသင်ကားေရး  ဘဲွလွန်ဒပီလိမုာသင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၇၂ ဦး၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ  အသံလွန် 

လ  င်းြဖင့ ်    ေရာဂါရှာေဖွြခင်းနည်းပညာဒီပလိုမာ 

သင်တန်းသား ေြခာက်ဦး၊  အထူးကပ်မတ်သနူာြပစမု  

ဒီပလုိမာ  သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ရှစ်ဦးှင့် ခဲွစိတ် 

ခန်းသူနာြပစုမ  ဒီပလုိမာ သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

၃၀ တိုအား  ဘွဲများအပ်ှင်းကာ  ဘွဲရသူများအား 

ေကျာင်းအုပ်ကီးက    ဘွဲများှင့်ေလျာ်ညီေသာ 

အေဆာင်အေယာင်အမှတ်လက ဏာြဖစ်သည့ ်ဝတ်ု ံ

များကိ ုဝတ်ဆင်ခွင့ြ်ပခဲ့ပီး  ဘဲွှင်းသဘင်မှတ်တမ်း 

စာအုပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ယင်းေနာက် ေကျာင်းအပ်ုကီးက   ဘဲွှင်းသဘင် 

မိန်ခွန်းေြပာကားပီး    အခမ်းအနားကို  ုပ်သိမ်း 

ေကာင်းေကညာကာ    တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတက သိုလ်   ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ 

ပါေမာက ချပ်ှင့ ်ပညာေရးအဖဲွဝင်များသည် ဘဲွှင်း 

သဘင်ခန်းမမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားကေကာင်း 

သိရသည်။                           

   သတင်းစ်

၁၁၁ ဦးြဖင့် အေြခြပေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်

လက်ရိှ ေရ ြပည်သာှင့် ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း) မိနယ် 

များ၏မဲစာရင်းအေြခခံ    လူဦးေရစာရင်းများကို 

စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၇

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။  လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်(၅)ေပမှ (၈)ေပခန်   

ရှိိုင်သည်။                                                                                                                                                                    မိုး/ဇလ
ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အေြခအေန



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၁၇

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ေဒါက်တာ 

ေဇာ်ြမင့ေ်မာင်၏   လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ များအေပ  တိင်ုကားြခင်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍    အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်က  စုံစမ်း 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲ  ဖွဲစည်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။

စစ်ေဆးေတွရှိချက်အရ   ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ေဒါက်တာ 

ေဇာ်ြမင့ေ်မာင်သည် ိင်ုငေံရး ရာထူး လက်ရိှြဖစ်ခဲစ့်က မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်း မိသစ်စမီကံန်ိးဧရယိာှင့ ်ဆက်စပ်သည့ ်လယ်ယာ 

ေြမများကို အြခားနည်းသုံးစွဲခွင့်ရရှိေရးှင့်  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ 

ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ုိင်ေရးတုိအတွက် ေဆာင်ရက်ရသည့် ဆက်စပ် 

ကုမ ဏီတစ်ခုမှ ေပးအပ်သည့် စုစုေပါင်း ထိုင်းဘတ်ေငွ သုံးသိန်း၊ 

အမရပူရမိြပဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

ကမု ဏတီစ်ခကု ေပးအပ်သည့ ်စစုေုပါင်း ေငကွျပ် သန်ိး ၆၅၀၊ လပ်ုငန်း 

ရှင်တစ်ဦးကေပးအပ်သည့်  အေမရိကန်ေဒ လာ  တစ်သိန်းတိုကို 

တံစိုးလက်ေဆာင်အြဖစ် လက်ခံရယူခဲ့ြခင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း 

ြမင်း ခံခိုင်/မိနယ်  NLD  ပါတီုံးအတွက် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက 

စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်သည့ ်ေြမေနရာ  သညု ဒသမ ၀၁၇၁ ဧက ှင့ ်ြပင်ဦးလွင် 

မိနယ် NLD ပါတီုံး အတွက် ေြမေနရာ သညု ဒသမ ၁၇၂ ဧကတိုကိ ု

တည်ဆဲဥပေဒစည်းမျ်းများကိ ုေဖာက်ဖျက်၍  ချထားေပးခဲ့သည့ ်

အတွက် ိင်ုငေံတာ်မှ ေငကွျပ်သန်ိး ၃၄၃၀ ေကျာ် နစ်နာဆုံး ံးေစခဲြ့ခင်း 

တိုေကာင့ ်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်းေဒါက်တာေဇာ်ြမင့ေ်မာင်အေပ  အဂတ ိ

လိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၅ အရ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ်၌  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် တရားစွဲဆို 

တင်ပိုခဲရ့ာ ရာဇဝတ်ကီးမ အမှတ် ၆/၂၀၂၁ မှ ၁၀/၂၀၂၁ အထ ိအမ ငါးမ  

ြဖင့် လက်ခံစစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်က ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း 

ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်ကို အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၅ အရ ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ပီး ယေနတွင် အမ ငါးမ အတွက် 

ေထာင်ဒဏ် ၂၁ ှစ် ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်အဂတိ 

လိက်ုစားေကာင်း စစ်ေဆးေပ ေပါက်ချက်အရ စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

က စစ်ေဆးစ်  အေထာက်အထားမြပိုင်ေသာ ြမန်မာေငွကျပ ်

သိန်း ၉၀၀၀ ေကျာ်၊ အေမရိကန်ေဒ လာ ှစ်ေသာင်း၊  ထိုင်းဘတ်ေင ွ

ငါးသိန်းတိုကို ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

စစ်ေတွ       ဇွန်    ၁၇

ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်း ယာ်အ ရာယ် ကင်းရှင်း 

ေရးအတွက် ြပည်နယ်အသပိညာေပးေရး  ဆပ်ေကာ် 

မတီမှ အသိပညာေပးေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ   ြပည်နယ်   ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနှင့်   အမှတ်   (၅)ယာ်ထိန်း

ရဲဒုတပ်ဖွဲခွဲမှးုံးတိုပူးေပါင်း၍     ယာ်စည်းကမ်း၊ 

လမ်းစည်းကမ်းဆိင်ုရာ   အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွ 

များကုိ နည်းပညာတက သိလ်ု (စစ်ေတ)ွ၊     ကွန်ပျတာ 

တက သိုလ်(စစ်ေတွ)ှင့်     စစ်ေတွတက သိုလ်တို၌   

ယေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍ ကျင်းပသည်။

အသိပညာေပး

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများတွင်   ရခိုင် 

ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ  ဦးစီး 

ဌာန ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးကံွန်က   ကုန်းလမ်း

ပိုေဆာင်ေရး  န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏  ရည်ရယ ်

ချက်များ၊  ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်ြပလုပ်ပံုအဆင့်ဆင့်၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ နပံါတ်ြပား 

များအေကာင်းကိုလည်းေကာင်း၊    အမှတ် (၅) 

ယာ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲခွဲမှးုံးမ ှ ဒုတပ်ဖွဲခွဲမှး ရဲမှး 

ေအာင်ကီးက ေမာ်ေတာ်ယာ်ဥပေဒှင့်  ယာ်စည်း

ကမး်၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ   ဥပေဒများကို 

လည်းေကာင်း၊  စစ်ေဆးေရးမှးဦးလှြမင့်သိန်းက  

ေမာ်ေတာ်ယာ်ေမာင်းှင်ရာတွင ်  လိုက်နာရမည့် 

ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်များကိုလည်းေကာင်း    အသိ

ပညာေပးေဆွးေွးေဟာေြပာခဲ့ကပီး   ယာ်စည်း 

ကမ်း၊   လမ်းစည်းကမ်း   အသပိညာေပး    လက်ကမ်း 

စာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးကသည်။

တက်ေရာက်

အဆိပုါ  ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိင်ုရာ 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများသို     နည်းပညာ  

တက သိုလ်(စစ်ေတွ)၊     ကွန်ပျတာတက သိုလ် 

(စစ်ေတွ)ှင့် စစ်ေတွတက သုိလ်တုိမှ ဆရာ ဆရာမ 

များ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား စစုေုပါင်းအင်အား 

၇၅၀ ခန်  တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်  ၁၇

မိတ်မိနယ်၊ ေဝါမိနယ်ှင့် မိုင်းဆတ်မိနယ်တို၌ မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ သရိသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် ဇွန် ၁၆ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် 

မတ်ိမိနယ်  ကလွင်ေကျးရာေန ပိင်ုပိင်ုဦး၏ေနအမ်ိကိ ုဝင်ေရာက်ရှာေဖ ွ

ရာ ၎င်းအား  မေတွရှိရဘ ဲေဝဇင်(ခ)ေနာင်ကိုင်းှင့ ် ရန်ိုင်ဦးတိုကို 

ေတွရှိရပီး   စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၇၈၀၀၀  ကိုလည်းေကာင်း။ 

အလားတ ူဇွန် ၁၅ ရက် ညေန ၆ နာရ ီ၁၀ မနိစ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖဲွ 

သည် ေဝါမိနယ် ကမ်းကီးဆိပ်ေကျးရာရှ ိစစ်ေတာင်းတံတားထိပ်၌ 

ေနမျိးြမင့ ်ေမာင်းှင်လာေသာ Suzuki Ertiga အမျိးအစားယာ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၇၅၈၀၀ ှင့် 

ြမန်မာေငွကျပ ်၃ ဒသမ ၂ သိန်းတိုကိုလည်းေကာင်း၊  ထိုအတူ ဇွန် ၁၆ 

ရက် မွန်းလဲွ ၁၂ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး ရတဲပ်ဖဲွ 

မှ တပ်ဖွဲဝင်များ  ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိုင်းဆတ်မိနယ ်

မယ်ပလုုေံကျးရာအပ်ုစ ုပါေဘာေကျးရာအနီးရိှ မိင်ုးဆတ်-တာချလီတ်ိ 

သွားကားလမ်းတွင်  ေလာ်ဆာေမာင်းှင်လာေသာ  ဆိုင်ကယ်ကို 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ အုိက်စ် သုည ဒသမ ၀၀၇ ကီလုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ မွန်းလဲွ ၁၂ နာရ ီ၃၅ မိနစ်တွင် အဆုိပါေနရာ၌ 

အုိက်တူးေမာင်းှင်လာသည့် ဆုိင်ကယ်ကုိ ရပ်တန်စစ်ေဆး ရှာေဖွရာ 

အိက်ုစ် ၂ ဒသမ ၀၀၅ ကလီိကုိလုည်းေကာင်း ထပ်မသံမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်

၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါးများ 

ဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ အရ တရားစွဲဆိုခံရသည့ ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင ်အေပ  အမိန်ချမှတ်

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

 ုံးအမ ှတ်  (၅၆ ) ၊  ေဇယျဌာနီလမ်း ၊  ဥတ  ရသီရိ မိနယ် ၊  ေနြပည်ေတာ ် ၊ 

စာတိုက်ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

Website Address - http://www.accm.gov.mm

၁။  မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမ ှင့ ်  စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဂတိ 

လိုက်စားမ ြဖင့ ် က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့ ် စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်အညီ  ေကာ်မရှင်သို ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ုံးသို ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် ေရးအဖဲွှင့ ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲတစ်ခုခုသိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအ

စည်းတစ်ခုခုသုိြဖစ်ေစ သတင်းေပးပုိချက်ှင့် တုိင်တန်း ချက်များကုိ ေပးပုိုိင်သည်။

၂။ တိုင်ကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထံ မိတ ေပးပို ြခင်းမြပဘဲ တိုက်ိုက  ်

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိင်ုကားသ၏ူ  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမတိ ၊ ဆက်သွယ်ရန် 

လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပံု၊ 

အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင် စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ ပျက်ေစရန် 

တမင်ြပလုပ်တုိင်ကားပါက ဤဥပေဒပုဒ်မ ၅၉ အရ အေရးယ ူခံရုိင်သည်ကုိလည်း 

သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်

သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

စစ်ေတွမိ၌ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲြပလုပ်

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနမျိးြမင့်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။



ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၇

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထား 

ေသာ   CRPH၊   NUG ှင့်   ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး 

ကို    ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်   ြပည်သူလူထုကိ ု

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရ 

ယ ရားများပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း 

များကို လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိး 

စုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ် 

မ ၊   ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိနားမလည်၍ 

ြဖစ်ေစ၊    ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ    လိုက်ပါ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့် 

ြဖစ်ေစ၊   တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ   အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ  

များြပလုပ်ြခင်း၊   လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ု

ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊   အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်   အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က 

ှင့်     ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊   အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)

ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရမည့ ်

အြပင် ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ု 

ေသာပစ ည်း၊   မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း 

များကိ ုအကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရပါက ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း 

ခံရိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် 

တွင် ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး

ြဖစ်ေသာ်လည်း ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်ေန     ရဲဝင့်ေကျာ ်(၃၅)ှစ်သည် 

၎င်းအသံုးြပသည့် “Ye Wint Kyaw” Facebook 

အေကာင့သ်ည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ချက် 

အေပ   မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်

ေအးချမ်းေရးကိ ု  ပျက်ြပားေစရန ် ရည်ရယ ်

လျက်   လ ံေဆာ်ြခင်း၊   ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပမ ူ

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့ ်

အည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိးအမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယူ

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်

ထိုကဲ့သို    CRPH၊  NUG ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ကို   ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ     အားေပး 

ကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်   ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း မိဘြပည်သူများ သိရှိိုင်ေရးအသိ

ေပးသတင်းထတ်ုြပန်ထားေကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

 မိနယ်အချိ၌မှ

အကမ်းဖက်သမား ၂၀  ခန်က   ဝင်ေရာက်မီး  ဖျက်ဆီးေနေကာင်း 

သတင်းအရ   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက   သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

အကမ်းဖက်သမားများမှာ စာသင်ေကျာင်း၏ အေရှေြမာက်ဘက်ရှိ 

လ ိအတွင်းသို   ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး   ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

မီးေလာင်ေနသည်ကိ ုေတွရိှရသြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ်ြပည်သ ူ

များက ဝိင်ုးဝန်းမီးြငမ်ိးသတ်ခဲရ့ာ မနိစ် ၃၀ ခန်အကာတွင် မီးငမ်ိးသွား 

ခဲသ့ည်။ မီးေလာင်မ ေကာင့ ်ေကျာင်းုံးခန်း တစ်ခန်း၊ စတိခုန်း တစ်ခန်း၊ 

မှန်တစ်ချပ်၊   ပရင်တာတစ်လုံး၊  မိတ ကူးစက် တစ်လုံး၊ ေကာ်ေဇာ 

ေြခာက်ချပ်၊   ဗလာစာအုပ်များ၊  မိုးကာလိပ်ှင့ ်စာရက်စာတမ်းများ 

မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံး

အလားတ ူဇွန် ၁၆ ရက် နနံက် ၁၀ နာရ ီမနိစ် ၂၀ ခန်တွင် ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် (ဃ)ရပ်ကွက် ေမဓာဝလီမ်းရိှ 

အမှတ်(၄)အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းအေရှ၌ မသက  ာဖွယ်

အထပ်ုတစ်ထပ်ုေတွရိှေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါေကျာင်းဝင်ေပါက်အနီးေတွရသည့ ်

မသက  ာဖွယ်အထပ်ုအတွင်းမှ PVC ပိက်ုြဖင့ ်ြပလပ်ုထားသည့ ်လက်လပ်ု 

မိုင်းှစ်လံုးအား Keypad ဖုန်းတစ်လံုး၊ ဓာတ်ခဲတစ်လံုးတုိြဖင့် ချတ်ိဆက် 

ထားသည်ကိ ုေတွရိှရသြဖင့ ်သက်မဲြ့ပလပ်ုသမ်ိးဆည်းခဲေ့ကာင်း  သရိ 

သည်။

ြဖစ်စ်တွင်   ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်     တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထ ု

တစ်ရပ်လုံးအေနြဖင့်လည်း ယခုကဲ့သို ယုတ်မာိုင်းစိုင်းသည့်လုပ်ရပ ်

ကို  ကျးလွန်ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန် အားေပးလ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊ 

PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွများအေပ    ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏  လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရှိပါက လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များှင့် သက်ဆုိင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများထံ သတင်းပုိြခင်း 

ြဖင့ ်ြပည်သူလုံ ခံေရး၊ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်လငူယ်များ၏ လုံ ခံေရး 

ကို  ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါရန ် ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းထားေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၇

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိနယ်ှင့် ေကျာက်တန်းမိနယ်၌ 

ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် အကမ်းဖက်သမားများက အကမ်းဖက်မ လပ်ုရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်ရန် လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍ 

အကမ်းဖက်သ ူအမျိးသားှစ်ဦးှင့် အမျိးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံးကာ 
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ြခင်းြပမည်ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက   ထုတ်ြပန်ထားပီး 

ြဖစ်ရာ ြပစ်မ ကျးလွန်ခ့ဲြခင်းမရိှေသာ PDF အဖဲွဝင ်

များက တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး၌ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း     ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက ်

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရ လည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရ လည်းေကာင်း စစ်မှန်၍စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

               သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့် ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ PDF အဖဲွဝင်တစ်ဦးအား ၎င်း၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလ ဲေြပာင်း ေပးအပ်

ရိှကသြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားက ၎င်းတို 

၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၁၇

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မတ ရာမိနယ်ရှိ ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံမ ှ

မတ ရာ၊ ပသုမ်ိကီးှင့ ်အမရပရူ မိနယ်များရိှ မိုးစပါးလျာထားဧက  ၇၄၃၉၄ ဧကအား 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းစွာ  စိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက်   ေရေပးေဝမည့်အစီအစ်၊ 

ေရလှည့်ဇယားများြဖင့် ဇွန် ၁၈ ရက်မှစတင်ပီး ေရေပးေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

လက်ေထာက ် န်ကားေရးမှးုံး ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီး

ဌာန(မ ေလးမိ)မှ သိရသည်။

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၏ ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင် 

တမံမှ ေွသီးှံ၊ မိုးသီးှံများကိ ုရာသီအလိုက ်စိုက်ပျိးေရေပးေဝလျက်ရှိရာ (၂၀၂၁ 

- ၂၀၂၂) ခုှစ်တွင် ေွစပါး  ၆၈ဝ၅၈  ဧကှင့်        အြခားသီးှံ  ၁၁၆၂ ဧကအား    

ေအာင်ေရေပးေဝပီးြဖစ်သည်။                                                          

    ေအာင်ိုင်ဝင်း

ထန်းတပင်  ဇွန် ၁၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ထန်းတပင် 

မိနယ်၌    သစ်ေတာသစ်ပင်များှင့် 

ေဂဟစနစ်များ စ်ဆက်မြပတ်တည်တံ ့

ေရး၊ သက်ရိှလသူားများ၏ ပတ်ဝန်းကျင် 

တည်တံ့ေကာင်းမွန်ေရး၊   သစ်ေတာ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့်   စိမ်လန်းစို 

ြပည်ေရးကို   အေထာက်အကူြပပီး  

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ  ကို  ကိတင် 

ကာကွယ်ိုင်ရန် ရည်ရယ်၍ ၂၀၂၂ခုှစ ်

မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ထန်းတပင်-

ေတာင်ငူကားလမ်း စစ်ေတာင်းတံတား 

လမ်းေဘးဝဲ/ယာ၌  ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲ ဥက    ဦးလှ ြမင့်ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

ေကျာက်တံခါး   ဇွန်   ၁၇

ေကျာက်တခံါးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

ထန်းတပင်မိနယ်၌  မိုးရာသစီေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ ကျင်းပ

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး 

ဦးစိုးလွင်ှင့် ဝန်ထမ်းများက  ေဒသခံ 

ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများ 

အား စိုက်ပျိး မည့်ပျိးပင်များကိုေပးအပ ်

သည်။  ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာက 

သည့် မိနယ်အဆင့် တာဝန်ရိှသူများှင့် 

ေဒသခံြပည်သူများစုေပါင်း၍   ခေရ၊ 

မေဟာ်ဂနီ၊ စိန်ပန်း၊ ပျ်းမ စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၁၀၀၀ ကို စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။              မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား ရှင်းလင်းေြပာကား

မိုးစပါးလျာထားဧက ၇၄၃၉၄ ဧက

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေရးအတွက ်

ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံမ ှေရေပးေဝ

ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် ေကျးရာဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP) ေကျးရာ ၁၂ ရာအား အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ဇွန်  ၁၄ ရက်တွင် 

ေချာက်တရာေကျးရာှင့ ်က န်းကန်ုးေကျးရာတို၌ မိနယ်ဦးစီး 

မှးက ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းစမံီကိန်း၏ ရည်ရယ် 

ချက်၊ မူဝါဒများ ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း၊ ေကျးရာ၏ အဓိက 

လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်ေသာ     ဖွံဖိးေရးစီမံချက်ေရးဆွဲပီး 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနက နည်းပညာများ 

ပံ့ပိုးေပးကာ ေဆာင်ရက်ေပးသွားြဖစ်ေကာင်းှင့် စီမံကိန်း 

တာဝန်ခံက စီမံချက်များေရးဆဲွြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများက ေကာ်မတဝီင်များ 

ကို အများသေဘာတူ ဆ ှင့်အညီ     အတည်ြပေရးချယ ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။                                                         ၂၂၂



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၇

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် စိုက်ပျိးေရးေဆးလုပ်ငန်းရှင ်

များ၊ အသင်းဝင်ကုမ ဏီများ  စုစည်းဖွဲစည်းထားေသာ  Consortium 

အဖဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း၍  ေတာင်သူ 

လယ်သမားများ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းခွင်တွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်လျက် 

ရိှေသာ အရည်အေသွးှင့စ်ခံျန်ိစံ န်းြပည့မ်သီည့ ်ယရူီးယားေြမဩဇာ 

များ ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်  ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာ 

၇၅၀၀၀  တန်ခန်ကို  သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ဇွန် ၁၁  ရက်မှစတင်၍  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်၁၁ ခုရိှ မိနယ် ၁၃၆  မိနယ်မှ အေရာင်းဆုိင် ၂၉၁  ဆုိင်တွင် 

ကိက်ေရာင်း/ ကိက်ဝယ်စနစ်ြဖင့် လက်ငင်းေငွေချြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ေဈး န်းသက်သာစွာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးမည့်   ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု   သက်ဆိုင်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွမ အဖဲွထမှံ ဝယ်ယခွူင့လ်က်မှတ်များ အခမဲရ့ယ၍ူ 

မိနယ်များရှ ိ သက်ဆိုင်ရာအေရာင်းဆိုင်များ၌ ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ ထတ်ုြပန်ထားေသာ 

ရည် န်းေဈး န်းများအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ် ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ုမိနယ်အလိက်ု 

သတ်မှတ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ သတ်မှတ်ေဈး န်း 

အတိုင်း   ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်ကိုက်ညီပီး  ဝယ်ယူရန်    အခက်အခဲရှိခဲ့လ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဖုန်း 

၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀၊ ေကျး

လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁ ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးများှင့်  မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသို 

လည်း ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်းသိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာြဖန် ြဖးေရာင်းချ

ယူရီးယားေြမဩဇာများအတွက ်ရည် န်းေဈး န်းများ

၂၀-၆-၂၀၂၂     50 Kg ပါ တစ်အိတ်ေဈး န်းြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက ်။ (၁)  ရန်ကန်ုဂိေုဒါင်ေဈး + ေဒသအလိက်ု သယ်ယူပုိေဆာင်စရိတ် + ကန်ုတင် /ချ ခ + အြမတ် 

ေငွတိုေပ တွင် အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူသုံးစွဲသူေတာင်သူများအေနြဖင့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာများ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ ဝယ်ယရူာတွင် ေကျနပ်မ မရိှပါက ေကာ်မတ ီ

၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ လံု ခံစိတ်ချစွာြဖင့်  သတင်းေပးတုိင်ကားုိင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည် -

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅ (သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန) 

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀ (သမဝါယမဦးစီးဌာန)

  ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁  (ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)

  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှးုံးှင့် 

မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသိုလည်း တိုင်ကားိုင်ပါသည်။

 (၃) သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့် ကိုက်ညီပီး ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါက  မိနယ်အဆင့် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီသို ချတိ်ဆက်သတင်းပိုဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ

ကုန်

ပစ ည်း

ရန်ကုန်

ဂိုေဒါင်ေဈး

ေနြပည်ေတာ် မေကွး မ ေလး စစ်ကိုင်း ရန်ကုန် ရခိုင်

ပျည်းမနား/ 

လယ်ေဝး
တပ်ကုန်း မေကွး စလင်း/ ပွင့်ြဖ မုံရာ ေရဦး/ ေရ ဘို သုံးခွ ထန်းတပင် စစ်ေတွ ေမာင်ေတာ

ယူရီးယား 

ေြမဩဇာ
၈၆၀၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀ ၈၉၀၀၀ ၈၉၁၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၉၈၀၀ ၈၈၀၀၀ ၈၆၅၀၀ ၉၂၆၀၀ ၉၉၄၀၀

ကရင် ဧရာဝတီ ရှမ်း (အေရှ) ရှမ်း (ေြမာက)် ရှမ်း (ေတာင်)

ဘားအံ လ  င်းဘွဲ ပုသိမ် ဟသ  ာတ ကျိင်းတုံ မိုင်းတုံ လား  း ေကျာက်မဲ ေတာင်ကီး ကေလာ မိုင်းပန်

၈၈၈၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၈၂၀၀ ၈၈၁၀၀ ၉၆၀၀၀ ၁၀၀၈၀၀ ၉၂၀၀၀ ၉၀၁၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၈၈၀၀ ၉၂၀၀၀

ပဲခူး မွန်

ပဲခူး ြပည်
ေမာ်လမိင/် 

သထုံ

၈၇၈၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက် ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ
ဘားအံ    ဇွန်   ၁၇

ကရင်ြပည်နယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

သဘာဝေရြပင်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ အုိင်များအတွင်း ှစ်စ်ငါးမျိးများ 

စိက်ုထည့ေ်ပးလျက်ရိှရာ ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ဘားအံမိနယ် သလှံယ် 

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၌ ဂျိင်းြမစ်အတွင်း ငါးမျိးများစိက်ုထည့ေ်ပးခဲသ့ည်။

ငါးမျိးစိက်ုထည့သ်ည့ ်အခမ်းအနားသို ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့ဦ်း၊ ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ေဒ ခင်ေဆ ွ

ထွန်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွဝင်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာ 

များ၊ သလှံယ်ေကျးရာှင့ပ်တ်ဝန်းကျင်ေကျးရာများမှ ေဒသခြံပည်သမူျား 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ငါးြမစ်ချင်းေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀၊ ငါးခုံးမကီးေကာင် 

ေရ ၁၅၀၀၀၀ စစုေုပါင်းငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀၀ ကိ ုဂျိင်းြမစ် 

အတွင်းသို ငါးမျိးများ စိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကရင်ြပည်နယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ဂျိင်းြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 
အထက်တန်းေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်အပတ်စ် စေနေနတိုင်း ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                                                   ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။ 

(1)  (ေအ မှ အီး) အထိ စာပိုဒ်တစ်ခုချင်းစီကိ ုေအာက်တွင် ေပးထား 

ေသာ ၁ မှ ၅ ှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ။ ပထမတစ်ခုကို သင့်အတွက် 

နမူနာ လုပ်ြပထားပါသည်။ 

1. Shwe Mann Tin Maung’s creativity  (D) 

  ေရ မန်းတင်ေမာင်ရဲ တီထွင်ိုင်စွမ်း

2. The title he received (  ) 

  သူရရှိခဲ့ေသာဆု

3. What Myanmar Zat Pwe is  (  ) 

  ြမန်မာ့ဇာတ်ပွဲဆိုတာ

4. Personality traits   ( ) 

  ပင်ကိုအမူအကျင့်

5. Personal profile   ( ) 

  ကိုယ်ေရးအကျ်း 

Ans: 1. (D)    2. (E)    3. (A)    4. (C)  5. (B) 

(2)  Read the  passage again and answer the following 

questions. 

1. What is Myanmar Zat Pwe? ြမန်မာ့ဇာတ်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ။ 

2. When and where was Shwe Man Tin Maung born?

 ေရ မန်းတင်ေမာင်ကုိ ဘယ်ေနရာ၊ ဘယ်အချန်ိမှာ ေမွးဖွားပါသလဲ။ 

3.  What did Shwe Man Tin Maung do during his visit to 

the US?   အေမရိကန်ကို     သွားလည်ပတ်စ်အတွင်း 

ေရ မန်းတင်ေမာင ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ 

4. What were Shwe Man Tin Maung’s famous creations? 

 ေရ မန်းတင်ေမာင်ရဲ ေကျာ်ကားတဲဖ့န်တီးမ ေတကွ ဘာေတလွ။ဲ 

5. What is the title Shwe Man Tin Maung received in 1953? 

  ၁၉၅၃ ခုှစ်မှာ ေရ မန်းတင်ေမာင ်ဘာဆုရရှိခဲ့သလဲ။ 

6.  What personality traits made Shwe Man Tin Maung 

successful? 

   ဘယ်ပင်ကိုအမူအကျင့်က ေရ မန်းတင်ေမာင်ကိ ုေအာင်ြမင ်

ေစတာလဲ။ 

Ans: 1. Myanmar Zat Pwe is a classical dance drama.

 2. In 1918, Shwe Man Tin Maung was born in Mandalay.

 3.  During his visit to the US, he learnt by heart the 27 

verses on the Buddha’s renunciation. 

 4.  Shwe Man Tin Maung’s famous creations were his 

new style of the duet dance, novels and operas. 

 5.  In 1953, Shwe Man Tin Maung received the title Alinga 

Kyaw Swa, which is awarded to outstanding artistes 

in Myanmar. 

 6.  His diligence and hard work made Shwe Man Tin 

Maung successful. 

(3)  Match the adjectives to describe personality traits with 

their meanings. 

  ပငကုိ်အမူအကျင့်ကုိ ေဖာ်ြပရန် နာမဝိေသသနများကုိ ၎င်းတုိ၏ 

အဓိပ ာယ်များှင် ့ယှ်တွဲြပပါ။ 

Personality trait Meaning 

ပင်ကိုအမူအကျင် ့ အဓိပ ာယ်

1. Passionate  a. having the ability to create 

 ြပင်းြပေသာ ဖန်တီးိုင်စွမ်းရှိြခင်း 

2. Dedicated  b. not proud 

 ှစ်ြမပ်ထားေသာ မဝင့်က ားေသာ

3. Competitive c. hard-working 

 ယှ်ပိင်လိုစိတ်ရှိေသာ ကိးစားေသာ

4. Imaginative d. giving a lot of time and 

  energy to something 

 စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိေသာ တစ်စုံတစ်ခုေပ တွင် အချနိ်၊

  စွမ်းအား အေြမာက်အြမားထားရိှြခင်း 
5. Modest e. having a strong desire to do 

  what you like 
 မက ားဝါေသာ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ေဆာင်ရန် 
  ြပင်းြပေသာစိတ်ရှိြခင်း
6. Creative  f. enjoying competition 
 ဖန်တီးိုင်ေသာ ယှ်ပိင်ြခင်းကိ ုှစ်သက်ြခင်း
7. Diligent  g. good at thinking of new and 
  clever ideas 
 လုံလဝီရိယရှိေသာ  အေတွးသစ်၊ အြမင်သစ်များ 
  ေပ ထွက်လာြခင်း 

Ans: 1.e    2.d    3.f     4.g     5.b     6.a    7.c
(4) Fill each blank with an appropriate adjective from Exercise 3. 
  ေလက့ျင့်ခန်း ၃ မှ သင့်ေတာ်ရာ နာမဝေိသသနများကိ ုကွက်လပ် 

တစ်ခုစီတွင် ြဖည့်စွက်ပါ။ 
My mother is a (1) ------- woman. She is never proud. 

My father is a (2) ---------- teacher. He spends most of his 
time teaching and preparing lessons. My elder brother is (3) 
---------- about music. He wishes to be a musician one day. 
My elder sister is (4) ---------. She can make beautiful bags 
by using coloured paper.   My  friends  think  that  I  am a (5) 
---------- student because I study all the time. 
Ans: 1. modest   2. dedicated   3. passionate   4. creative
 5. hardworking

က န်ေတာ့်အေမသည် က ားဝါမ မရှိေသာ အမျိးသမီးတစ်ဦးြဖစ ်
သည်။ သသူည် ဘယ်ေတာမှ့ မာန်မာနထားြခင်းမရိှပါ။ က န်ေတာ့်အေဖ 
သည်   အလုပ်တွင်   စိတ်ှစ်ြမပ်ထားေသာ ဆရာတစ်ဦးြဖစ်သည်။ 
သူသည် များေသာအားြဖင် ့စာသင်ကားြခင်းှင် ့သင်ခန်းစာများကို 
ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်ပင ်  အချနိ်ကုန်ေလ့ရှိသည်။ က န်ေတာ့်အစ်ကိုသည် 
ဂတီှင့်ပတ်သက်ပီး ြပင်းြပေသာစိတ်ထားရိှသူတစ်ဦးြဖစ်သည်။ သူသည် 
တစ်ေန  ဂတီပညာရှင်တစ်ဦး ြဖစ်ရန် ဆ ရိှသည်။ က န်ေတာ့်အစ်မသည် 
ဖန်တီးိုင်စွမ်းရှိသူတစ်ဦးြဖစ်သည်။ သူသည် ေရာင်စုံစက များှင့် 
လှပေသာ အတ်ိေလးများ ြပလပ်ုိင်ုသည်။ က န်ေတာ်သည် အချန်ိြပည့် 
စာေလလ့ာေနသည့အ်တွက်ေကာင့်   သငူယ်ချင်းများက က န်ေတာ့်ကိ ု
စာကိးစားေသာ ေကျာင်းသားတစ်ဦးဟ ုထင်ြမင်ယူဆကသည်။

Grade 7

Unit 1 Greeting people 

Lesson 3: Greetings for special events 

ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စကားလုံးများကိ ုကျက်မှတ်ပါ။ 

Rain (မိုး) 

Drizzle မိုးဖွဲ၊ မိုးဖွား 

Showers ခဏရာသည့်မိုး (မိုးေြပး)

Rain မိုး

Rainy မိုးရာသွန်းေသာ

Downpour  ုတ်တရတ်သည်းထန်စွာရာေသာမိုး 

Flood ေရကီးမ 

Clouds (မိုးတိမ်)

Cloudy တိမ်ထူေသာ၊ မိုးအုံေသာ

Gloomy ေကာင်းကင်တစ်ခုလုံး အုံမ  င်းေနေသာ

Foggy ြမဆိုင်းေသာ

Overcast အုံမ  င်းေသာ၊ တိမ်ဖုံးေသာ

Clear တိမ်ကင်းစင်ေသာ 

Cold (ေအးေသာ)

Hail မိုးသီး၊ မိုးသီးေက သည်။

Sleet  မိုးေရာှင်းပါကျသည်။ မိုးှင်းကျသည်။

Snow ဆီးှင်း၊ ဆီးှင်းကျသည်။ 

Snowy ဆီးှင်းကျေသာ

Snowflake ဆီးှင်းပွင့်

Blizzard ှင်းမုန်တိုင်း

Wind (ေလတိုက်)

Breeze ေလြပည်ေလညင်း

Blustery ေလထန်ေသာ

Windy ေလထန်ေသာ

Gale ေလြပင်းမုန်တိုင်း

Hurricane ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း

Storm မုန်တိုင်း

Temperature (အပူချနိ်)

Hot ပူေသာ

Warm ေွးေသာ

Sunny ေနသာေသာ

Cool ေအးေသာ

Cold ေအးေသာ

Freezing ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းေသာ

Other Vocab (ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အြခားေသာစကားလုံးများ) 

Forecast ကိတင်ခန်မှန်းချက် 

Drought မိုးေခါင်ြခင်း 

Lightning  မိုးကိးပစ်ြခင်း 

Thunder မိုးခိမ်းသံ

Rainbow သက်တံ

Natural disasters (သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ) 

Landslide ေြမပိြခင်း

Avalanche ေတာင်ေပ မှ ှင်းထုတစ်ဟုန်ထိုးပိကျြခင်း

Earthquake ငလျင် 

Tornado ေလဆင်ှာေမာင်း

==============

ေလ့ကျင့်ခန်းများ ေြဖဆိုပါ။ 

 (1)  Ask and answer the questions about these pictures. 

The first one is given as an example. 

1.
 
 

(sunny) 
2.

 
(rainy)

3.

 
 
(snowy)
4. 

 

(stormy) 
5. 

 

(windy) 
(2)Fill in the blanks with the given words. 

snow snowy storm stormy  
sunny cloudy rain  rainy 
1. Let’s wait till the _____ stops.  
2. On _____ days, we play games at home. 
3. Now, the skies are _____. 
4.  _____ covered his hair and his skin was cold. 
5.  We have had a very _____ winter this year. 
6.  It is _____ today. Let’s go for a walk.
7.  Lightning can occur during a _____. 
8.   It is dangerous to climb a mountain on a day when it 

is _____.      
++++++++++

(လာမည့်အပတ်တွင် Lesson: 4 Let’s send a postcard သင်ခန်းစာ 
ပါ အေကာင်းအရာများကိ ုထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါမည်။)

Is it cloudy? 
No, it isn’t. 
It is sunny. 

Is it sunny? 
____________
____________

Is it rainy? 
____________
____________

Is it snowy? 
____________
____________

Is it sunny? 
____________
____________



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Lesson 3: Busy dad! 
• Adverbs of indefinite frequency  

•  Adverbs of definite frequency 

Adverbs of indefinite frequency (တကိျမ မရိှေသာ

ကိမ် န်းြပ ကိယာဝိေသသန)

Always = အမဲတမ်း

Usually / generally/ normally = များေသာအားြဖင့်

Often/ frequently = မကာခဏ

Sometimes = တစ်ခါတစ်ရံ

Seldom/ rarely/ hardly = ရှားရှားပါးပါး ကံေတာင့် ကံခဲ

Occasionally = ရံဖန်ရံခါ

Never = ဘယ်ေတာ့မှ 

မှတ်ချက် 

တိကျမ မရှိေသာ ကိယာဝိေသသနများကိ ုMain Verb ရဲအေရှ 

Helping Verb/ Verb to be တိုရဲ အေနာက်တွင် ထားေရးရသည်။

e.g.  She is late for school. (always) 

        She is always late for school. (သ ူေကျာင်းအမေဲနာက်ကျတယ်

e.g.  Ko Ko goes to school on foot. (usually) 

   Ko Ko usually goes to school on foot. (ကိုကို ေကျာင်းကိ ု

   ေြခလျင်သွားေလ့ရှိတယ)် 

e.g.  Daw Lay eats beef. (never) 

 Daw Lay never eats beef. (ေဒ ေလး ဘယ်ေတာ့မှ အမဲသား 

 မစားပါ) 

သိုေသာ် usually/ normally/ often/ sometimes / occasionally 

တိုကို ဝါကျရဲအေရှမှာေရာ အေနာက်မှာပါ ထားေရးိုင်သည်။

e.g.  Usually I get up early. I go there occasionally.

“often” ကိုေတာ့ ဝါကျရဲေနာက်ဆုံးမှာ ထားေရးရတယ ်“very/ 

quite”တိုကို ထည့်ေရးေလ့ရှိတယ်။ 

e.g.  He walks very often. She goes shopping quite often. 

Adverbs of definite frequency (တိကျမ ရှိေသာ 

ကိမ် န်းြပ ကိယာဝိေသသန)

Every + minute, hour, morning, evening, day, week, month, 

year, season, four  hours, two weeks, five years (အချနိ်တိုင်း၊ 

နံနက်တိုင်း၊ ေနတိုင်း၊ လတိုင်း၊ ှစ်တိုင်း၊ ေလးနာရီတိုင်း၊ ငါးှစ်တိုင်း 

စသည်ြဖင့)် 

e.g. Take this medicine every four hours every day/ every 

 morning. (ဒီေဆးကို ေလးနာရီြခားပီး ေနတိုင်းေသာက်ပါ) 

   once /twice/ three times + a minute,      an hour, a day,  

 a week, a month, a year (တစ်မိနစ် ၊ တစ်ကိမ ် ၊ 

15.  weekends /usually / boys / football/ the/ at / play 

_____________________________________________. 

(B) Cross out the incorrect adverbs of indefinite frequency in 

each sentence of the following. 

e.g.  Khin Khin gets up early five days a week. Khin Khin gets 

 up early very often/ sometimes. 

Ans: Khin Khin gets up early very often. 

1. It rains in the desert once or twice a year. It hardly ever/ 

 often rains in the desert. 

_______________________________________________. 

2. Most Sundays, I go to the cinema with friends. I always/  

 usually go to the cinema with friends on Sundays. 

_______________________________________________. 

3. Mya Mya does yoga about three times a week. Mya Mya 

 occassionally/ frequently does yoga. 

_______________________________________________. 

4. We spend all our    holidays in Taunggyi.     We always / 

 sometimes go to Taunggyi on holidays. 

_______________________________________________. 

5. Father works late about once a month. Father often / 

 occasionally works late. 

_______________________________________________. 

(C)Translate the followings. (ေအာက်ပါတိုကို ဘာသာြပန်ဆိုပါ။)

၁။  ေမေမ နနံက်တုိင်း အိပ်ရာေစာေစာထသည်။  (get up/ every morning)

     _______________________________________________. 

၂။ ေဇာ်ေလး ညတိုင်း ွားိုတစ်ခွက်ေသာက်သည်။ (drink/ every 

 night)

 _______________________________________________. 

၃။ ေမာင်ေမာင် ေသာကာေနတိုင်း ဒီကိုလာသည်။ (come here/ 

every Friday)

 _______________________________________________. 

၄။ က န်ေတာ် ေနတုိင်း အိမ်စာလုပ်သည်။ (do homework/ every day)

 _______________________________________________. 

၅။ ဦးေလး တစ်ပတ်ှစ်ကိမ် ေရသွားကူးသည်။ (go for a swim/ 

twice a week)

 ________________________________________________. 

၆။ ကိုကို တစ်ခါတစ်ရံ သူဆီလာသည်။ (come to him) 

 ________________________________________________. 

၇။ ညီမေလး နံနက်တိုင်း အိပ်ရာေနာက်ကျမှထသည်။ (get up late) 

 ________________________________________________. 

၈။ ဆရာကီးက က န်ေတာ်တိုကို များေသာအားြဖင့် အိမ်စာအများ 

ကီးေပးသည်။ (give us a lot of homework)

  _______________________________________________. 

၉။ မင်းမင်း တစ်ပတ်တစ်ကိမ် ေဈးဝယ်သွားသည်။ (go shopping) 

 ________________________________________________. 

၁၀။ က န်ေတာ် အချိရည်ေသာက်ခဲတယ်။ (drink sugary drinks) 

 ________________________________________________.
++++++++++++++

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

   2.(know) He is _____ about history. 

ေမးခွန်း နံပါတ် ၂ မှာ ေပးထားတ့ဲဝါကျက သူသည် သမုိင်းနဲပတ်သက် 

ပီး _____ ြဖစ်သည်။ လို ေပးထားတယ်။ ကွက်လပ်ရဲအေရှမှာ verb 

to be ရှိတယ်။ ဒီေတာ့ Verb to be + Adjective ပုံစံြဖစ်ပါတယ်။ 

အေြဖက adjective ထည့်ရမှာပါ။ ေပးထားတဲစ့ကားလုံး know (verb) 

မှာ knowledge (noun) ဗဟုသုတ၊  knowledgeable (adj) ဗဟု 

သတုရိှေသာဆိတုဲစ့ကားလုံး ေတရိှွပါတယ်။ ဒဟီာေတထွကဲ adjective 

ြဖစ်တဲ့ knowledgeable ကို ေြဖဆိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သူသည် သမိုင်း 

ပညာရပ်နဲပတ်သက်ပီး ဗဟုသုတရှိသည်လို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

   3.(know) Reading gives us _____ and pleasure. 

ေမးခွန်း နပံါတ် ၃ မှာ ေပးထားတဲဝ့ါကျက စာဖတ်ြခင်းသည် _____ 

နဲေပျာ်ရ င်မ ကို ေပးသည်။ လို ေပးထားတယ်။ ကွက်လပ်ကိ ု and နဲ  

ဆက်ေပးထားတယ်။ and နဲဆက်လိုရတာ အမျိးအစားတူတာေတွ 

ပဲရပါတယ်။ Noun and noun, verb and verb, adjective and 

adjective …etc. အခုဝါကျမှာ and ကိ ုnoun နဲဆက်ေပးထားတယ်။ 

ဒါဆို ကွက်လပ်ေနရာမှာ noun ေြဖဆိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေြဖက 

knowledge (noun) ကို ေြဖရမှာြဖစ်ပါတယ်။  စာဖတ်ြခင်းသည ်

ဗဟုသုတ နဲေပျာ်ရ င်မ ကို ေပးသည်။ လို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

    4. (beauty) Po Po Hay Tha has a _____ face and smile. 

   ေမးခွန်း နံပါတ် ၄ မှာ ေပးထားတဲ့ဝါကျက ပိုပိုေဟသာမှာ ____ 

ြဖစ်တဲ့ မျက်ှာနဲ  အ ပံးရှိတယ်လို ေပးထားတယ်။ ကွက်လပ်ရဲ 

အေရှမှာ a (article) ရှိတယ်။ ကွက်လပ်ရဲအေနာက်မှာ face (noun) 

ရှိပါတယ်။ ဒီေတာ့ article + adjective + noun ပုံစံြဖစ်ပါတယ်။ 

ကွက်လပ်မှာ adjective ထည့်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ beauty (noun) ရဲ 

adjective ပုံစံက beautiful ြဖစ်ပါတယ်။ ပိုပိုေဟသာမှာ လှပတဲ့ 

မျက်ှာနဲ  အပံးရှိတယ်လို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 

   5.(dress) Everyone values their wedding d_____. 

ေမးခွန်း နပံါတ် ၅ မှာ ေပးထားတဲဝ့ါကျက လတူိင်ုး သတူိုရဲမဂ  လာ 

ေဆာင် _____ ကိ ုတန်ဖိုးထားကတယ် လို ေပးထားတယ်။ ကွက်လပ်ရဲ 

အေရှမှာ wedding (noun) ရှိတယ်။ ဒီေနရာမှာ noun က noun ကို 

ြပန်ပီး အထူးြပပါတယ်။ ဥပမာ။ ေရအိုး ဆိပုါစို။ ေရက အိုးကိ ုအထူးြပ 

တယ်။ ေရကလည်း နာမ်၊ အိုးကလည်းနာမ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ 

မဂ  လာေဆာင်ဝတ်စုံ ေြဖရမှာြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေပမဲ့  their က 

အများဆိေုတာ ့dress ကိ ုအများပုစံနံဲ  ေြဖဆိရုမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေြဖက 

dresses ပါ။ လတူိင်ုး သတူိုရဲ မဂ  လာေဆာင်ဝတ်စုေံတကွိ ုတန်ဖိုးထား 

ကတယ် လို အဓိပ ာယ်ရပါတယ်။ 
ေလ့ကျင့်ခန်းေတွကိ ုေြဖဆိုကည့်ပါ။ 

1. (dress) Wait a minute! I’m getting _____. 
2. (differ) Min Maung is _____ from Khin Maung in their 
  manners. 
3. (differ) She knows the _____ between right and wrong. 
4. (care) Don’t be _____ when you cross the road. 
5. (care) Be _____ in crossing the road. 
6.  (happy) The _____ is the opposite of sadness. 
7. (poor) U Kyaw Htoo is the _____ man in our town. 
8.  (poor) P_____ is the state of being poor. 
9.  (poor) Daw May Thi was _____ dressed. 
10.  (beauty) Her sister is always _____ dressed. 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

တစ်ရက်တစ်ကိမ်၊တစ်လသုံးကိမ ်စသည်ြဖင့)် 

e.g.  They go to the library once a day/ twice a week/ 

 three times a month. (သူတိုတစ်ရက်တစ်ကိမ်၊      တစ်ပတ် 

 တစ်ကိမ်၊ တစ်လသုံးကိမ ်စာကည့်တိုက်သွားတယ)် 

  hourly, daily, weekly, monthly, yearly       (အချနိ်အလိုက် 

 ေနတိုင်း၊ အပတ်တိုင်း၊ လတိုင်း၊ ှစ်တိုင်း) 

e.g.  Mum makes a call to her parents daily/ weekly/ monthly. 

 (ေမေမက ဘွားဘွားတိုနဲ  ေနတိင်ုး၊ ရက်သတ ပတ်တိင်ုး၊ လတိင်ုး 

ဖုန်းေြပာတယ)် 

မှတ်ချက် 

တိကျေသာ ကိမ် န်းြပကိယာဝိေသသနများကိ ုဝါကျရဲေနာက ်

ဆုံးတွင် ထားရသည်။ 

အကယ်၍ ကိယာဝိေသသနသည် ဆိုလိုရင်း အေကာင်းအရာ 

မဟုတ်ပါက ဝါကျရဲအေရှတွင ်ထားေရးရသည။်

Exercises

(A) Order the words to make sentences correct. (မှန်ကန်ေသာ 

ဝါကျများ ြပန်လည်ေရးသားပါ။)

1. on/ they/ work/ Saturdays/ never 

_______________________________. 

2.  takes/ rarely/ train/ the/ Father 

_______________________________. 

3.  sometimes/ at/ to/ cinema/ the/ we/ the/ go/ weekends

______________________________________________. 

4.  am/ in/ I/ hurry/ a / never 

_______________________. 

5.  I / early/ up/ often/ get

________________________. 

6.  always/ the / Sunday/ make / on/ they / breakfast

____________________________________________. 

7.  friends / plays / the / with / she / her / in / often / park 

______________________________________________. 

8.  bed / makes / he/ his / never 

__________________________________________. 

9.  sometimes / on / play/ we / Sunday / cards 

___________________________________________. 

10.  hardly / the / watch / they / TV / afternoon / ever / in 

_____________________________________________. 

11.  always/ o’clock/ up / I / at/ get/ seven 

_____________________________________________. 

12.  have/ lunch / fish / seldom / for / we 

_____________________________________________. 

13.  rarely / bus / work/ by / to / go/ they 

_____________________________________________. 

14.  reads/ sister / the / my / newspaper / often 

_____________________________________________. 



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

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

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းြခင်းကားကီးနဲေရကိုယူသဗျ
ရမ်းဘိကုန်ုးရာ၏ ေကာင်းကင်ြပင်၌ ဆင်ြဖကီး ပျဝံေဲနေလ၏။ 

“ေဟ ဆင်ကီးဟ၊ ဆင်ကီး ေခွးပေုရ၊ လာေဟ ့ဒမှီာကည့လှ်ည့”် 

မည်သူက အစြပ၍ ေအာ်လိုက်သည်မသိေသာ အသံများသည် 

ရမ်းဘိုကုန်းတစ်ရာလုံးကိ ုဖုံး ခံသွားေလသည်။ 

“ဟဲ့ ငက က်၊  ွားေတွ ဘာေတွ  တိုးမိမယ်ေနာ်။  ကေလးကိ ု

ဂုစိုက ်” 

ညေနေစာင်းပမီို အမ်ိြပန်ွားများြဖင့လ်ည်း လမ်းမှာစည်တတ်၏။ 

ကေလးများြဖင့်လည်း ြပည့်တတ်သည်။ ကေလးှင့်ေတွေသာအခါ 

ွားကပင်ေရှာင်သွားစမဲြဖစ်ေသာ်လည်း    တိုးေဝှေြပးလ ားေသာ 

ွားအုပ်ှင့် ကံပါမူ မေတာ်တဆနင်းသွားတတ်ေပ၏။ သိုေကာင့ ်

ကေလးအေမများက ေအာ်ဟစ်သတိေပးကြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ဟာ ... ဟုတ်တယ်ဟ” 

“ကာစူးေရ ဆင်ကီးဟ၊ ဆင်ကီးမှ နည်းတဲ့ ဧရာန ဆင်ကီး 

မဟုတ်ဘူး” 

ေကာင်းကင်တွင ်    တိမ်ေြခရှင်း၏။   ြပာစင်ေသာ  မိုးသား 

ေနာက်ခံဝယ် ေငွုပ်သွင်ဆင်ြဖကီးသည ်တေရေရှင့် ေတာင်မ ှ

ေြမာက်သို လွင့်ေမျာေန၏။ 

ေတာင်မှေြမာက်သို အစ်တစိက်ုလွင့ေ်ြပးလာရာက ရမ်းဘိကုန်ုး 

ရာနားအေရာက်တွင ်အဂ   ါေထာင့်သိုထိုးသွားပီး ပုတီးပင်ဘုရားေပ  

ေလာက်သုိအေရာက်တွင် ရမ်းဘုိကုန်းရာဘက်သုိ ထပ်မံေရလာြပန် 

သည်။ 

“ဟာ ြပန်လာပဟီ၊ ြပန်လာပ”ီ ကေလးများသည် ဝမ်းသာအားရ 

ေအာ်က၏။ “ဟယ် မ  င်းေတအန်လာပီ။ မ  င်းေတွ မ  င်းေတွ” 

အြပာေနာက်ခံှင့် ပနံရစွာ ေငွေတာင်ကီးလို ဆွတ်ဆွတ်ြဖ 

ေနေသာ ဆင်ကီးဝမ်းဗိုက်မှ မီးခိုးများ အူထွက်ေန၏။ မီးခိုးတန်း 

ကီးသည ်မိန်းမပျိ၏ဆံပင်ေလမှာလွင့်သလို လွင့်ပျလံုံးထွက်ေန၏။ 

သိုရာတွင်  ဆင်ြဖကီး၏ဝမ်းဗိုက်တွင်  တပ်ဆင်ထားေသာ 

မ  င်းသွင်းသည့ ်မီးတတ်ုမှာ မီးမငမ်ိးေသးေပ။ အရိှန်ေကာင်းေကာင်းြဖင့ ်

ေတာက်ေလာင်ေနေလ၏။  ထိုမီးကွင်းမှာ  အဝတ်ကို   ေရနံစိမ်ပီး 

သေံချာင်းှင့တ်ပ်၍ မီး  လ တ်လိက်ုြခင်းြဖစ်သည်။ ဤဆင်ပ်ုမီးပုံးပျ ံ

ကို မလ တ်မီကပင ်အြခားေသာ ေရနံမီးတုတ်တစ်ခုြဖင့ ်ဆင်ုပ်၏ 

တစ်ကိုယ်လုံး  မ  င်းြပည့်ေအာင ်   လုပ်ေပးလိုက်ပီး   လ တ်ခါနီးမှ 

မီးကွင်းကိ ု မီး  ေပးလိုက်သည်။  မီးပုံးပျ၏ံအေခါင်းထဲ၌  မ  င်းအား 

ေလျာ့မသွားေအာင ်ထိုမီးကွင်းက ြဖည့်ေပး၏။ 

“ကျေတာ့မယ်ေဟ ့ကျေတာ့မယ်” 

ကာလသားေပါက်စကေလးများှင့ ်ကာလသားကီးများသည ်

ရာြပင်သို ေြပးထွက်သွားက၏။ သူတစ်ပါး လ တ်လိုက်ေသာ မီးပုံးပျ ံ

အားကုန်၍ကျသည်ကို မပျက်မစီး လိုက်လံေကာက်ယူ၍ရလ င် 

သတူိုက ထပ်မလံ တ်ရန်ပင်ြဖစ်သည်။ သုိရာတွင် ဆင်ြဖပ်ုကီးကား 

မကျုံသာမက   ရမ်းဘိုကုန်းရာေပ သိုအေရာက်တွင်   အေပ သို 

ထိုးတက်သွားေလ၏။ 

“ဆင်ုပ်ကီးေဟ ့ဆင်ုပ်ကီး”   ကေလးများ၏   တစ်ခဲနက် 

ေအာ်သံက ကိုေဆးိုး၏ နားထဲသို တိုးဝင်လာေလသည်။ 

ကိေုဆးိုးသည် လက်စသတ်သွားပြီဖစ်ေသာ မီးအမ်ိကိ ုအသာချ 

ထားလိုက်ပီး   တံစက်မိတ်လွန်ေအာင်ထွက်၍   ေမာ့ကည့်သည်။ 

မျက်စိြပာသီပီြဖစ်သည့်အြပင ်မီးပုံးပျကံလည်း ြမင့်တက်သွားပီမို 

ကိုေဆးိုးမှာ ပက်လက်လန်မတတ် ေမာ့ကည့်မ ှြမင်ရသည်။ သိုစ် 

တွင် သူေခါင်းတွင် ပတ်ထားေသာေခါင်းေပါင်းေစာင်မှာ ဖုတ်ခနဲ 

ြပတ်ကျသွားေလ၏။   ေခါင်းေပါင်းေစာင ်  ြပတ်ကျသွားသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ကိေုဆးိုးမှာ ချာခနလှဲည့၍် ကန်ုးေကာက်လိက်ုသည်တွင် 

“တကတည်းေတာ် မကီးမငယ်နဲ”ဟူေသာ မကျးီဒန်၏ အသံသကီး 

ေကာင့်   ကိုေဆးိုး၏ေခါင်းေပါင်းေစာင်ှင့ ်    ထိလုလုလက်မှာ 

တွန်ဆတ်ုသွားေလ၏။ ေခါင်းေပါင်းေစာင်အရကိေလးမှာ မကျးီဒန်၏ 

ေရှတည့တ်ည့မှ်ာ ကျမလိျက်သားြဖစ်ေနသည်။ မကျးီဒန်က မန်ကျည်း 

ပင်၏ ေအးရိပ်ကိုခိုကာ ကျကျနန မုန်ထုပ်ေနြခင်းြဖစ်ေပသည်။ 

“မကီးမငယ်နဲ  ငါကဘာလုပ်လိုလဲဟ ေဟ” 

ကိေုဆးိုးသည် မကျးီဒန်အား ြပန်ေမးပီးမှ ေခါင်းေပါင်းေစာင်ကိ ု

ေကာက်ယူသည်။ ဖုတ်ဖက်ခါ၍ ေခါင်းတွင်ြပန်ပတ်သည်။  

“မီးပုံးပျံကည့်တာက  ေတာ့်အလုပ်လားလို။  မသကာ  ဒီမှာ 

မုန်ကူှဲ(နယ်)လို လုပ်လိုလုပ်ပါလား၊ အခုေတာ့ မကီးမငယ်နဲ” 

“တယ်၊ မုန်ကူပီးထုပ်စမ်းပါေြပာလည်း ိုးိုးပဲ ေြပာစမ်းပါ 

ကျးီဒန်ရာ” 

ကိုေဆးိုးက   မကျးီဒန်ှင့်  ေဘးတိုက်    ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ 

မုန်ထပ်ုရန် ဖက်ကုိကည့်ေသာအခါ ဆုတ်ပီးသားဖက်မရိှေပ။ နံနက် 

က ခုတ်လာေသာ ငှက်ေပျာရက်များသာ အလက်လိုက်ရှိေန၏။ 

“ညည်းဟာက ဘယ်မလဲ ထုပ်စရာဖက”် 

“မရှိလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆုတ်ေပါ့ေတာ်။ ေတာ့်ကို ဆုတ် 

ေပးေနရဦးမှာလား” 

မကျးီဒန်ကေတာ့စ၍ မျက်ှာချင်းဆိုင်မိသည်မှစ၍ အေင တူး 

ေန၏။ ကိေုဆးိုးမှာ ဘာမ  ြပန်မေြပာဘ ဲငှက်ေပျာလက်များကိထုဆဲွပီး 

အရက်များကို အတန်းလိုက်ရေအာင် ဆွဲခွာေန၏။ မုန်ထုပ်မည့ ်

ငှက်ေပျာရက်ကိ ုသည်လိုပဲခွာရသည်။ အလက်အေကာပါပါေအာင ်

ဆွဲခွာပီးမ ှမစုတ်မကွဲေသာဖက်များကိ ုတစ်ထုပ်စာစီ ဖဲ့ယူရသည်။ 

အလက်တွင်ကပ်လျက ်   ေသးေသးငယ်ငယ်ေလးေတ ွ   ဖဲ့ယူပါက 

အရင်းဖွာပီး   ပဲ့ကုန်တတ်ေပ၏။   ငှက်ေပျာလက်ဆယ်လက်ခန်ကိ ု

ခွာပီးသည့်ေနာက်၌   ကိုေဆးိုးက   အေကာများကိ ု   ဖဲ့ပစ်သည်။ 

ဖက်ရက်များကိ ုမဖမဲဆတ်ုေသးဘထဲပ်ထားကာ အားလုံးကိ ုအေကာ 

သင်ပီးမှ ပုဆုိးစုတ်တစ်ထည်ြဖင့် ှစ်ဖက်ညပ်ပွတ်ဆဲွ၍ သတ်ုသင်ြပန် 

ေပသည်။ 

ရာလယ်လမ်း၌ကား မီးပုံးပျထွံက်ကည့ေ်သာ ကေလးများသည် 

မပီုံးပျေံပျာက်ကွယ်သွားသည့တ်ိင်ုေအာင် လစူမုကဲွကေသးေပ။ ဆညူ ံ

စွာ ေဆာ့ကစားေနက၏။ 

ကိုေဆးိုးတိုအိမ်ဝိုင်းအတွင်းရှိ    မန်ကျည်းပင်ရိပ်တွင်ကား 

လမ်းမှင့ြ်ခားနားစွာ တတ်ိဆတ်ိေန၏။ မကျးီဒန်က မန်ုကိမု၍ဲထပ်ုေန 

သလုိ ကုိေဆးုိးကလည်း ဖက်ကုိ အလျင်အြမန်သုတ်၍ ပီးစီးုိင်ရန် 

ကိးစားေန၏။ 

မကျးီဒန်သည်   မုန်အြဖသား၏အခွက်ထဲသို   ကုလားပဲှင့ ်

ထန်းလျက်ေရာသည့်အစာ(ဌာပနာ)ကို ထည့်ြမပ်ပီးလ င် ဖက်ြဖင့ ်

မထပ်ုေပ။ လက်ြဖင့ ်ကိင်ုမကဲိင်ုကာ ငမ်ိသက်ေန၏။ အမှန်မှာ အလပ်ု 

လုပ်ရင်းတန်းလန်းက  မကျးီဒန်တစ်ေယာက်မှာ  ေငးေမာေနမိြခင်း 

ြဖစ်ေပသည်။ သသူည် ွားတင်းကပ်ုဘက်သို အမှတ်မဲေ့ငးကည့ေ်န၏။ 

ွားတင်းကုပ်တွင်းရိှ အဆင့်(ကျပ်ခုိးစင်)ေပ တွင် ေရနံအေြပာင်သား 

ြဖင့် ထွန်ထုံး၊ ထယ်တုံးှင့် ထမ်းပိုးတုံးများကိ ု ြမင်ရ၏။ လယ်လုပ် 

ကိရိယာများကား အငိမ်းစားသွားကေလပီ။

ွားတင်းကုပ်ထဲတွင်မူ ွားနီကီးသည် ွားစာေခါင်းအရှည်ကီး 

ထဲရိှ ွားစာများကုိ ဟုိထုိးသည်ေမ လုပ်ေန၏။ စာဥကီးမှာမူ တင်းကုပ ်

၏အြပင်ဘက်သို ကိးတစ်ဆုံးထွက်ကာ ှစ်ခိက်စွာ အိပ်ေပျာ်ေန 

ေပသည်။ 

မကာပါေချ။ ွားနီကီးသည် ွားစာေခါင်းကိ ုဖင်ေပး၍ တင်းကပ်ု 

အြပင်သုိ ထွက်လာသည်။ ကိးတစ်ဆံုးေရာက်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 

ေြမကီးကိ ုတ ှး ှးကန်ုးနမ်း၍ တဗန်ုးဗန်ုးြမည်လာေအာင် ေြမြပင်ကိ ု

ေရှေြခြဖင့်ယက်၍ ရင်ဘတ်ေအာက်သို ပက်သွင်းေနေလ၏။ 

သည်အခါကျမှ မကျးီဒန်မှာ သတိြပန်ဝင်လာကာ မထုပ်ရေသး 

ေသာ မန်ုကိဖုက်ြဖင့ ်ပတ်သည်။ ထပ်ုပီးသား မန်ုထပ်ုများစထီည့ထ်ားရာ 

ဆန်ေကာထဲသို အသာချလိုက်၏။ 

“အင်း နင်တိုမှာေတာ့ ငိမ်းလို ေအးလိုပါကလား ဖိုးနီရဲ” 

မကျးီဒန်က ွားနီကီးကို လှမ်း၍ေြပာရာက 

“တုိများြဖင့် လယ်မပိတ်ေသးေတာ့   မပိတ်ေသး၊ လယ်ပိတ်ြပန် 

ေတာလ့ည်း လယ်ပိတ်သွားလုိ အလပ်ုနဲလက်နဲကိ ုမြပတ်ပါလားဟဲ။့ 

နင်တိုမေတာ့ ဟင်း” 

“ေတာ်စမ်းပါဟာ” 

ကိုေဆးိုးက  ညည်းညသံြဖင့ ်  မာန်ေလသည်။  “ဟိုကွား၊ 

ဒီကလူ၊ တူသလား” 

ကိုေဆးိုးက သုတ်ပီးသား ဖက်တစ်ထပ်ကိ ုမကျးီဒန်ေဘးသို 

ချေပးရင်း မာန်ေနြပန်ေလသည်။ 

တစ်ဖန်ဆက်၍     “ညည်းဟာက   တိုေကျာင်းသားတုန်းက 

ကိုေဆးိုးသည် လက်စသတ်သွားပီြဖစ်ေသာ မီးအိမ်ကို အသာချထားလိုက်ပီး   

တံစက်မိတ်လွန်ေအာင်ထွက်၍   ေမာ့ကည့်သည်။ 

မျက်စိြပာသီပီြဖစ်သည့်အြပင် မီးပုံးပျကံလည်း ြမင့်တက်သွားပီမို 

ကိုေဆးိုးမှာ ပက်လက်လန်မတတ်ေမာ့ကည့်မှ ြမင်ရသည်။ 

သိုစ်တွင် သူေခါင်းတွင်ပတ်ထားေသာ ေခါင်းေပါင်းေစာင်မှာ ဖုတ်ခနဲ 

ြပတ်ကျသွားေလ၏။ ေခါင်းေပါင်းေစာင် ြပတ်ကျသွားသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 

ကိုေဆးိုးမှာ ချာခနဲလှည့်၍ ကုန်းေကာက်လိုက်သည်တွင်.......

   

ချစ်ပန်းနဲတူေနပီ။ ချစ်ပန်းက ဆွမ်းခံလည်းမလိုက်ချင်၊  ဆွမ်းချက် 

လည်းမထချင်၊     စာလည်းမအံချင်ေပမယ့ ်   ဘုန်းကီးရဲကိမ်လုံး 

ေကာက်လို လုပ်ရတာကိုး” 

ငယ်ြဖစ်ကိ ုြပန်လှန်ေဆွးေွးရသြဖင့ ်ကိုေဆးိုး၏မျက်ှာမှာ 

လန်းေနပုံရ၏။  

“တစ်ေနကျေတာ ့ဘသားေချာက အတ်ုေလကှားရင်းမှာအပ်ိေန 

တဲ့ ေခွးကီးေရှမှာ ေသေသချာချာသွားထိုင်ပီး ကျားဘိုရယ ်နင့်မှာ 

ေတာ ့ငါ့လုိစာလည်းမအံရဘူး၊ ဆွမ်းလည်းမခံရဘူး၊ ဘုန်းကီးလည်း 

ှိပ်မေပးရဘူး၊   စားလိုက် အိပ်လိုက်နဲ    သိပ်ပီးဟန်ကျပါလားလို 

သွားညည်းသတဲ့။ ကတည်း အဲဒါကို ဘုန်းကီးကားလည်းကားေရာ 

ဟိုက အဟိတ်တိရစ ာန်ေခွး၊ နင်ကလူ၊ တူသလားဟဲ့ဆိုပီး ေကျာင်း 

ေပ ေခ  ေဆာ်လဘန်ေတေတာ့တာပဲေဟ့ ဟားဟား” 

ကျိးကုန်ပီြဖစ်ေသာ သွားက င်းသွားကျန်ေတွ ေပ ေအာင် ကုိေဆးုိး 

က အားရပါးရရယ်ချေလ၏။ မကျးီဒန်မှာ မသိမသာပံးေနရသည်။ 

“ေအး၊ အခလုည်း ညည်းက လ၊ူ ဟိကု ွား၊ တမူလား ကျးီဒန်ရဲ။ 

ညည်းမှာက ကုသိုလ်မှန်း၊ အကုသိုလ်မှန်း ခွဲသိတယ်၊ ွားက သိသ 

လား” 

“ ဒါေတာ့ေတာ်    ပင်ပန်းလွန်းေတာ့လည်း    ညည်းမိတာေပါ့။ 

တစ်ခါတေလေတာ့လည်း ေခွး၊ ွား တိရစ ာန်ကမှ မပူမပင်ေနရ 

ေသးတယ် ထင်မိပါရဲ” 

“ြဖစ်ရေလတယ် ကျးီဒန်ရယ်။ က ဲညည်းကည့်စမ်း၊ ွားေတွမှာ 

ေြမကီးေပ မှာအိပ်ရတဲ့ ဘဝက တက်သလား၊ တိုဆိုရင် အရင်လို 

ေြမကီးေပ မှာ ကွပ်ပျစ်နဲ  အပ်ိရတဲဘ့ဝကေနပီး အခ ုအဆင့က်ေလးနဲ  

အိပ်ိုင်လာပီ။ အရင်က အိမ်သာမရှိဘူး။ ေဟာ အခု အိမ်သာနဲ” 

“ဒါကေတာ ့လကူိုးေတာ်ရဲ၊ ဒါေလာက်ေတာ ့ေြပာင်းလရဲမှာေပါ”့ 

“ေအးေလ၊ ဒါေကာင့် ညည်းဟာလူပါလို ငါ ေြပာေနတာေပါ့ ” 

ကိေုဆးိုးမှာ စတ်ိထကဲသေိသာ်လည်း မကျးီဒန် နားရှင်းေအာင် 

ပါးစပ်မှရှင်းမြပတတ်သြဖင့ ်မချင့်မရဲှင့် အဆုံးသတ်ကာ ထရပ်ရင်း 

ေြပာ၏။                                              (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ဧရာချမ်း 

သာကွန်ဒုိ၊ တုိက်အမှတ် (၁၄/ေအ)၊ အထပ်ြမင့် RC (၁၈)ထပ် (Lift ပါ) အေဆာက်အဦ၏ 
အခန်းအမှတ်(၀၉-၃၂၂)၊ (ေအ-၀၉၀၄)၊ (၉-လ ာ)၊ ဧရိယာ (၈၃၆) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒို 
တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ချမ်းသာေရ ေြမကမု ဏလီမီတိက်၏ 
ကိယ်ုစား မန်ေနးဂျင်းဒါိက်ုတာ ဦးေနမျိးိင်ု [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၁၀၂၄] ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ြမသတီာ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၇၄၂၅၉]၊ ဦးeာဏ်ဖိး [၁၂/ပဇတ(ိင်ု) 
၀၃၃၃၀၃] တိုက အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ နတ်ေချာင်း(၃)လမ်း၊ အမှတ်-၅ 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်-၄-ေအ ၉၂၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၉၈ ေပ ရှိ 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ၂-ခန်းတဲွ ၆ ထပ်တိက်ု၏ မှန်ခန်းှင့တဲွ်လျက်ပါရိှေသာ ေြမညထီပ် 
(တိက်ုမျက်ှာမူကည့လ် င် ယာဘက်အခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂x၅၀)ေပရိှ တိက်ုခန်းှင့် 
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အရ အ ပ်အရှင်းကင်းစွာလက်ရှိထား
ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ နနီေီအာင် 
[၉/မခန(ိင်ု)၀၂၉၉၂၅] ၏ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ ရရိှထားသ ူေဒ သသီေီအာင် 
[၉/မခန(ိုင်)၀၀၀၆၉၇]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေကျာ်ေဇယျ [၅/ဝလန(ိုင်)၁၁၀၇၆၇] မှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်သေဘာတူညီသြဖင့ ်
အေရာင်းတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းချသူထ ံေပးေချခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

ဤတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဤတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 
ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၁၈)
တိုက်(၅၅)၊အခန်း-၂၂၊ ဒုတိယလ ာ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိုက်(၅၅)၊အခန်း-၂၂၊ ဒုတိယလ ာ၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၅

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ 

လမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၅၅/C 
ေန (ဘ) ဦးေကျာ်လွန် (မိ) ေဒ မီမီေအး 
တို၏သားြဖစ်သူ   ေမာင်ပိုင်ဖိးစံ၏ 
အမည်အား     ေမာင်ဘုန်းြမတ်ပိုင်ဟ ု
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ဘုန်းြမတ်ပိုင်ေမာင်ဘုန်းြမတ်ပိုင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန ် မိ ၊  ေရ  ြပည်သာမိနယ် ၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၆၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၂၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၄)ဧက၊ ေဒ စိုးစိုး 

ရီ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၆၈၆၂] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ စိုး 

စိုးရီ[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၆၈၆၂]ထံမှ အထူး

ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၆၃၇၁/၁၉ 

(၁၅-၂-၂၀၁၉)ြဖင့ ်SP ရရိှသ ူေဒ ဇင်ဇင်ထွန်း 

[၇/မလန(ိင်ု)၀၀၁၃၀၁]မှ ဂရန်မရူင်း၊ ကိယ်ု 

စားလှယ်လ ဲစာ ပါဝါမပ်ုသမ်ိးေကာင်း ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာတိုတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံကူး 

ေလ ာက်ထားြခင်းအား ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက် 

(၁)ရှိ ၂၀၁၄ခုှစ် ေဒ စိုးစိုးရီမှ ဘဏ်ေချး 

ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်ြပရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ 

ေလ ာက်ထားသူမှ အဆိုပါေြမကွက်ှင့  ်

ပတ်သက်၍ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ဘဏ်ေချးရန် 

ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားခဲ့ပီး ဘဏ်ေချးေြမပံု 

အား ထုတ်ယူခ့ဲေသာ်လည်း မည်သည့်ဘဏ် 

တွင်မှ ေချးယူြခင်းမရှိဘ ဲဘဏ်ေချးေြမပုံမှာ 

အထားအသိုမှားယွင်းမ ေကာင့ ်ေပျာက်ဆုံး 

သွားေကာင်း အဆိုပါဘဏ်ေချးေြမပုံအား 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ  ေရာင်းချ၊ 

ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်းစွန်လ တ်လှဒါန်းထား 

ြခင်းတိုမရှိပါေကာင်းှင့် ဘဏ်ေချးေြမပုံ 

ေပျာက်ဆုံးြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍   ြပဿနာ 

တစ်စုတံစ်ရာ ေပ ေပါက်လာပါက တာဝန်ယ ူ

ေြဖရှင်းေပးပါမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိ 

ကျမ်းကျန်ိလ ာတို တင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထား လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက  

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း     ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်လပ်ုေဆာင်းကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြပည်သူ  

ကွက်သစ် (၂)လမ်း၊ အမှတ်(၅)၊ (၂) ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ပ မထပ်)၊ 
(၆)လ ာ၊ တိုက်ကိုမျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၁၇)စတုရန်းေပရှိ 
တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး 
လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု ဝန်ခကံတြိပသမူျားြဖစ်ေသာ ဦး ေကျာ်ဆန်းေရ [၁၂/
စခန(ုိင်)၀၀၆၉၈၉]၊ ဦးစုိးြမင့်သိန်း [၁၂/စခန(ုိင်)၀၅၅၁၇၁]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
များြဖစ်ေသာ  ေဒ ေအးေအးြမတ[်၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၀၄၉၅]၊ ေဒ ေမသ ာခိုင်[၁၂/စခန 
(ိုင်)၀၆၉၇၃၇]၊ ဦးထူးေအာင်လင်း[၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၁၈၉၈၅]တိုက အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိ ု
သမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့ ်
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးြမတ်၊ ေဒ ေမသ ာခိုင်၊ ဦးထူးေအာင်လင်းတို၏ ေဒ ေအးေအးြမတ်၊ ေဒ ေမသ ာခိုင်၊ ဦးထူးေအာင်လင်းတို၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ေဝဖိးေအာင် LL.B, WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင ်LL.B, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅)
Ph:-09-421157856, 09-798458627Ph:-09-421157856, 09-798458627

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

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာ/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ် ၃၇/၃၉ (၈)ထပ်တိက်ု၏ ေြမညထီပ် (ညာဘက်ခန်း) (၁၄x၅၀)
ေပ အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူ
ဦးထိန်ဝင်း [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၀၉၄၉၁)+ေဒ စန်းစန်းေအး [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၀၉ 
၄၇၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၁၅၁၄] က 
အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ ်
ေနမှ (၁၄) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း (မရူင်း)များှင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ေအာင်ြမင်ေအာင ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၆၉၁)
အမှတ် (၈၂)၊ ၁၂ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ် အမှတ် (၈၂)၊ ၁၂ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ ်
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၉၄၆၃၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၆၃၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ နဝရတ် (၁၀)လမ်း၊ အမှတ် (၄၁)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်

(၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၊ (၁၈ x ၅၂)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ တတိယထပ် (၄-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ် (A-4)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ အေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းပီး တရားဝင ်ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ဝင်းမိုးေအး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၈၇၆၇၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဝဖိးေကျာ်(LL.B)ဦးေဝဖိးေကျာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၀၀၅) (၂၀-၁-၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၀၀၅) (၂၀-၁-၂၀၂၁)

အမှတ် (၁၀၈/၁၁၀)၊ (၃)လ ာ(ေခါင်းရင်း)၊ (၃၈)လမ်း(ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၀၈/၁၁၀)၊ (၃)လ ာ(ေခါင်းရင်း)၊ (၃၈)လမ်း(ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၁၉၆၃၆၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၁၉၆၃၆၇

မိတ ီလာမိနယ်တွင် မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင့် 

ှံစားေြပာင်းစိုက်ပျိးမ  ေဒသခံေတာင်သူများ လာေရာက်ေလ့လာ

ကင်းတားေရေလှာင်တမံမ ှမိုးစပါးှင့ ်အြခားသီးှံများအတွက ်

စိုက်ပျိးေရကိ ုဇွန် ၂၀ ရက်မ ှစတင်ေပးေဝသွားမည်

ြဖးမိနယ်တွင် သစ်စိမ်းေြမဩဇာစိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကျင်းပ

မိတ ီလာ   ဇွန်   ၁၇

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  မတိ ီလာမိနယ် 

ကန်ဦးစြံပေကျးရာအနီးရိှ ေမွးြမေရးအသုံးချ 

သုေတသနှင့် မျိးထိန်းမျိးပွား ခံ(သဖန်း)

တွင် မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင် ့  တိရစ ာန်အစာ    

ှံစားေြပာင်း       စိုက်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု

ယမန်ေနက ေဒသခံေတာင်သူများ လာေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်   ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန၊   ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနှင့်  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍    ထွန်စက်ကီးှင့်  ချတိ်ဆွဲ 

ေမာင်းှင်သည် ့  ေလဖိအားသုံး  မျိးေစ့ချ 

ကရိယိာြဖင့် ေမွးြမေရးအသုံးချ သေုတသန 

ှင့် မျိးထန်ိးမျိးပွား ခ(ံသဖန်း)တွင် တရိစ ာန် 

အစာ ံှစားေြပာင်း စိက်ုပျိးြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုသို ေလဖိအား 

သုံး   မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင့်  စိုက်ပျိးြခင်း 

လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာသို 

ေဒသခေံတာင်သမူျားက လာေရာက်ေလလ့ာ 

ခဲ့ကသည်။ 

ယင်းသို လာေရာက်ေလလ့ာေသာ ေဒသခ ံ

ေတာင်သမူျားအား  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

မှ    မိနယ်ဦးစီးမှး   ဦးတင်ေမာင်ြမင့်က  

ေလဖအိားသုံးမျိးေစခ့ျ ကရိယိာြဖင့် ဝါသီးံှ၊  

အေစ့ထုတ်ေြပာင်း၊ ပဲမျိးစုံှင့် ေြမပဲသီးှံ 

များကိ ုစိက်ုပျိးိင်ုပီး စိက်ုပျိးရာတွင်လည်း 

မျိးေစ့ေလလွင့်မ မရှိဘဲ မျိးေစ့ကုန်ကျမ ှင့်   

အချနိ်ကုန်သက်သာေစပီး   စိုက်ပျိးစရိတ ်

ကုန်ကျမ သက်သာေကာင်း     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ြမစ်သား   ဇွန်   ၁၇

မ ေလး       တိုင်းေဒသကီး 

ေကျာက်ဆည်ခိုင ်  ြမစ်သားမိနယ ်

အတွင်းရှိ  ကင်းတားေရေလှာင်တမံမ ှ

ယခုှစ်    မိုးစပါးစိုက်ပျိးရာသီတွင ်  

ေကျာက်ဆည်ခုိင်အတွင်းရိှ ြမစ်သား 

မိနယ်၊      ေကျာက်ဆည်မိနယ်၊ 

တတံားဦးမိနယ်များှင့ ်မတိ ီလာခိင်ု 

အတွင်းရှိ   ဝမ်းတွင်းမိနယ်တိုတွင ်

မိုးစပါး   စိုက်ပျိးရန်   လျာထားဧက 

၁၁၀၀၀၀ ေကျာ်ကိ ုေရေပးေဝသွားမည် 

ြဖစ်ပီး  ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာများ 

အတွင်း      မိုးစပါးပျိးေထာင်ေရကိ ု 

ဇွန် ၂၀ ရက်မှ စတင်၍ ေရေသာက် 

ေြမာင်းအုပ်စုအလိုက ်  ေရလှည့်စနစ် 

များြဖင့်    အလှည့်ကျေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း    ြမစ်သားမိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ  စမီခံန် ခဲွ 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၏   စပါး 

အများဆုံး    စိုက်ပျိးရာ   ကင်းတား 

ေရေလှာင်တမံသည ်ှစ်စ်   မိုးစပါး၊ 

ေစွပါးှင့ ်အြခားသီးံှများကိ ုစိက်ုပျိး 

ေရ  ေပးေဝလျက်ရှိေသာ   တမံြဖစ်ပီး 

ေဒသတွင်းေသာက်သံုးေရှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်    စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးတိုအြပင ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုေရးတိုကိ ု

ပါ   အကျိးြပလျက်ရှိေသာ  ဘက်စုံ 

ေရေလှာင်တမံတစ်ခုလည်း ြဖစ်သည်။ 

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခှုစ် မိုး(ေကာက်ကီး)

ရာသီတွင် ကင်းတားေရေလှာင်တမံမ ှ

ယေနထိ ကန်တွင်းသုိေလှာင်ေရပမာဏ 

ဧကေပ ၃၁၇၆၄၀ ရိှပီး လက်ဝေဲြမာင်း၊ 

လက်ယာေြမာင်းှင့် ပန်းေလာင်ေြမာင်း 

ေရေသာက်စနစ် သုံးခအုတွင်း စိက်ုဧက 

ေပါင်း ၁၁၀၃၁၂ ဧကေပးေဝရန် လျာထား 

ခဲ့ပီး ပန်းေလာင်ြမစ်ဆိုင်ရာ ေြမာင်းခွ ဲ

များကို ဇွန် ၂၀ ရက်မှစ၍ ၁၀ ရက်ဖွင့ ်

ငါးရက်ပိတ်       ေရလှည့်စနစ်ြဖင့ ်   

လည်းေကာင်း၊     နတ်လ ဲေြမာင်းကိ ု

ရှစ်ရက်ဖွင့ ်   ေလးရက်ပိတ ် ေရလှည့် 

စနစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ လက်ဝဲေြမာင်း 

ေရေသာက်စနစ်တွင် အပ်ုစ ုသုံးခခဲွုကာ 

ရှစ်ရက်ဖွင့ ်ေလးရက်ပတ်ိ ေရလှည့စ်နစ် 

ြဖင့ ်   လည်းေကာင်း၊  လက်ယာေြမာင်း 

ေရေသာက်စနစ်ကိုမ ူ  ဇွန်   ၂၂  ရက်မှ 

အပ်ုစု သံုးအုပ်စုခဲွကာ အလှည့်ကျေပးေဝ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။          

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု ံ- ေမာင်လွင ်

ြဖး   ဇွန်   ၁၇

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြဖးမိနယ်တွင် သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ 

(ပိက်ုဆေံလ ာ်) စိက်ုခင်းအား ထယ်ထိုးေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်း 

အခမ်းအနားကို ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန မျိးေစ့ဌာနခွဲ  အုတ်ြဖတ် ခံ၌  ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ေရှးဦးစွာ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဒတုယိတိင်ုးဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးက သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ 

စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့် ေြမသားတည်ေဆာက်မ  တိုးတက်ေကာင်းမွန် 

ေစပီး    ေြမတွင်းအာဟာရများ   က ယ်ဝေစမည့်အြပင ်  

ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ဓာတ်ေြမဩဇာများေရရှည်အသုံးြပြခင်း

ေကာင့် ေြမဆလီ ာအတွင်း သဘာဝေြမဩဇာများပျက်စီးြခင်း၊ 

အကျိးြပ   အဏုဇီဝများနည်းပါးြခင်းကိ ု  အလွယ်ကူဆုံး၊ 

အသက်သာဆုံးြဖင် ့   ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍   ေတာင်ငူခိုင ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှး ဦးြမတ်မင်းေထွးက သစ်စိမ်းေြမဩဇာစုိက်ပျိးြခင်း 

ြဖင့် ေပါင်းြမက်များေပါက်ြခင်းမှသက်သာေစပီး တစ်လခွဲ 

သားအထိ ထယ်ထိုးေြမြမပ်ရမည့်နည်းလမ်းများကိုလည်း 

ေကာင်း၊ မျိးေစ့ဌာနခွဲ ခံတာဝန်ခံ ဦးစိုးိုင်က စိုက်ပျိးေရး 

နည်းလမ်းများကိုလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

ဥတုရာသီ

ေတာကိုမှီ၏

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန ်ေရြပည့်လ ံ တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ



ဇွန်   ၁၈၊    ၂၀၂၂

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်
ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”

“ယာ်အမှတ်   6B-3933 ၏ 
ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့်    ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

“က-ည-န၊ ခုိင်ံုး“က-ည-န၊ ခုိင်ံုး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)”(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)”

(၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၂)တွင် (၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၂)တွင် 

ပါရှိေသာ ဦးလှသန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၇၅၂၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ပါရှိေသာ ဦးလှသန်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၇၅၂၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေပ  

ကန်ကွက်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း။ကန်ကွက်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း။
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်းမကီး၊ တိုက်(၉၂) A-7, 

(၇)လ ာေန ေဒ ေကျာေ့မ(HLG-၀၄၆၄၈၉)ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ကန်ကွက်ရှင်းလင်းေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၁၂၁)၊ 

(ေအ-၃)ရှိ တိုက်ခန်းသည် ေဒ ေကျာ့သာ(AH-၁၄၀၉၆၉)ကိုင်ေဆာင်သူတစ်ဦး

တည်းပုိင်ဆုိင်ရရိှေသာ တုိက်ခန်းမဟုတ်ဘဲ၊ မိသားစုများပုိင်ဆုိင်ေသာအေမွဆုိင် 

တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှသန်း(ဝယ်ယူသူ)အား အဆိုပါတိုက်ခန်းေရာင်းချ 

ရာတွင် ေဒ ေကျာေ့မ(လ ဲအပ် န်ကားသ)ူအပါအဝင် ကျန်မသိားစ၊ု ေမာင်ှမများ 

အား အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းမရှိဘ ဲစရန်ေငွလက်ခံ၍ အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မိသားစုပိုင်တိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးမ ှသိရှိ 

သေဘာတူြခင်းမရှိပါဘ ဲ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ြခင်းအား  ကန်ကွက်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်  ြပန်လည်ကန်ကွက ်

ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေကျာ့ေမ ေဒ စုစုေအာင်(LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ ေကျာ့ေမ ေဒ စုစုေအာင်(LL.B, D.B.L, D.I.L)

(HLG-၀၄၆၄၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)(HLG-၀၄၆၄၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၀၉/၁၆-၁၂-၂၀၁၀)

 တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊  တိုက်(၂၁)၊ ပထမထပ်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊ 

 (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 Ph: 09-31066498, 09-769147794 Ph: 09-31066498, 09-769147794

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- 

၂၇/၁၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၈၁)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ  အမှတ်-၈၊ 
ေငှွင်းဆလီမ်း၊ ေရ ပင်လုအံမ်ိရာ အပိင်ုး(၁)၊ ၂၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို၏ 
မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ ြမတ်ြမတ်သ ူ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၉၆၄၁]
က မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိ ု
သြဖင့် က ု်ပ်မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ  မည်သူမဆို  ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်
ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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။

ဖခင်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်ှင့် 

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
အ.ထ.က (၁) မဂ  လာေတာင ်

ွန်  Grade-8(A)တွင် ပညာ 

သင်ယေူနေသာ ေမာင်ဇင်ကိြုမင့၏် 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ   ဦးတင်ထွန်း 

ြဖစ်ပီး   ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ 

၄-၆-၂၀၀၈ ြဖစ်ပါသည်။

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ကေလာမိ၊ အမှတ် ၄/၅၆ ေန ေဒ ခင်ြမဦး [၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၀၄၂၄၈]

သည် တူမအရင်းြဖစ်သူ ေဒ န ထွန်းဦး [၅/အတန(ိုင်)၀၀၀၁၅၃]အား 
အေမစွားအေမခွ ံကတိ ိမသမီးအြဖစ် စာချပ်နပံါတ် ၄၃/၂၀၂၂ ြဖင့ ်တရားဝင် 
ေမွးစားပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ြမဦး [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၀၄၂၄၈]ေဒ ခင်ြမဦး [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၀၄၂၄၈]

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ကံ့ေကာ ်

လမ်းရှ ိ   ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၃၄)ှင့်   (၁၂၃၅)ဟုေခ တွင်ေသာ   ေြမအကျယ ်(၄၀x၆၀)ေပရှိ  ေြမကွက ်

(၂)ကွက်တွဲ ဦးအင်ဒူးဘွဲကျဲအိ ုအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမကွက်များအပါအဝင ်ေြမေပ  

ေြမေအာက်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  ေဒ တင်ေဌးဝင်း [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၁၈၇၁၁]ှင့် 

ဦးချနိ်ရင်လို [၁၃/ကခန(ိုင်)၀၃၈၃၇၇]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သူဇာဝင်း[၁၃/သနန(ိုင်)၀၃၈၂၉၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သူဇာဝင်း[၁၃/သနန(ိုင်)၀၃၈၂၉၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သိမ့်သ ာေအာင် ေဒ သင်းသင်းဟန် ေဒ သိမ့်သ ာေအာင် ေဒ သင်းသင်းဟန်

 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၄၈၂၂၉/၂၀၁၆) (စ်-၁၁၉၈၆/၂၀၁၇) (စ်-၄၈၂၂၉/၂၀၁၆) (စ်-၁၁၉၈၆/၂၀၁၇)

ုံး-စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၀၃၄၅၄ုံး-စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၀၃၄၅၄

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဒက ဏိသီရိမိ၊ ဒက ဏိသီရိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၈/ဒက ိဏသရီ ိ
အလယ်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၃၁၀၁၇)၊ 
ေြမဧရိယာ(၀.၁၄၆)ဧကရှိ ဗိုလ်မှးချပ် 
ေအာင်မျိးထွန်း (ဘ) ဦးေအာင်တင် [၁၂/
စခန(ိင်ု)၀၆၄၆၇၁] အမည်ေပါက် (ပါမစ်) 
ေြမကွက်ကိ ုေဒ မီးငယ(်ခ)ချနိ်ယန်ေရး 
(ဘ) ဦးေဆွးရှန်ကွမ်း [၁၃/လရန(ိုင်) 
၁၇၉၃၀၅]မှ ေြမေပးမန်ိမရူင်း၊ ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်မူရင်း၊ 
ေရာင်းသူ/ဝယ်သူ တရားုံးကျမ်းကျနိ ်
မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံချက် 
မရူင်း၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခ ံ
ချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း 
တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထား 
လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေန 
ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း
များ၊    တရားုံးအမိန် ဒီကရီများ၊ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီေြမငှား
စာချပ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ  ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာလုိက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က န်မ  ေဒါက်တာခိုင်သူဇာဝင်း [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 

၀၀၀၅၁၀]ှင့် ေဒါက်တာ ုိင်ညိန်း [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၀၆၂၇၇]

တိုသည် ှစ်ဖက်ေသာမိဘများသေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်၁၈-

၁၀-၂၀၀၆  တွင်   တရားသူကီး၊ ှစ်ဖက်မိဘများေရှေမှာက ်

တွင် တရားဝင် လက်မှတ်ေရးထိုး ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲပ့ါသည်။ 

သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပီး မည်သည့အ်ခါမှ ကွာရှင်းထားြခင်း 

မရှိေကာင်းှင့် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်း 

အများသိရှိေစရန ်တရားဝင်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒါက်တာ ခိုင်သူဇာဝင်းေဒါက်တာ ခိုင်သူဇာဝင်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၆)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၁/ခ)၊ တစ်ခန်းတည်း RC(၅)ထပ်တိုက်မှ တတိယထပ်(၄-လ ာ)၊ ဧရိယာ 
(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်မာေရ  [၉/မရမ(ိင်ု)၀၅၁၂၇၂]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွဦးမျိးြမင့ ်
[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၇၈၅၈]၊ ေဒ ခင်လြပည့်ဝန်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၈၄၁၄]တိုမှ အပီး 
အြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ    ပီးဆုံးသည်အထ ိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးြမင့် ှင့် ေဒ ခင်လြပည့်ဝန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမျိးြမင့ ်ှင့် ေဒ ခင်လြပည့်ဝန်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်သကတ-၁၊ ေြမကွက်အမှတ် ၃၀၀/ခ၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် (၃၀၀/ခ)၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေဒ ေဘဘီ[၇/ဝမန(ဧည့်)၀၀၀၀၄၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ေဘဘီထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် ၄၃၇၈ (၂၄-၆-၂၁)ြဖင့ ်
ကိယ်ုစားလှယ် လ ဲအပ်ခရံသ ူေဒ ယြုမတ်ထွန်း [၆/ကသန(ိင်ု)၀၄၀၈၄၄]မှ  ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ 
(၂၀၁၅) ခုှစ်တွင် အမည်ေပါက်မ ှဘဏ်ေငွေချးရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားထုတ်ယူခဲ့ြခင်းှင့ ်
စပ်လျ်း၍ ၎င်းဘဏ်ေချးေြမပုံအား မည်သည့်ဘဏ်တွင်မ  အသုံးြပခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ 
လက်ဝယ်တွင်ထားရိှခဲရ့ာမှ အမ်ိအေြပာင်းအေရ များေကာင့ ်ေပျာက်ဆုံးသွားခဲသ့ည်မှာ မှန်ကန် 
ပါေကာင်းှင့ ်၎င်းေြမပုှံင့ပ်တ်သက်၍ ြပဿနာတစ်စုတံစ်ရာ ေပ ေပါက်ခဲပ့ါက ၎င်းမှ အလုံးစု ံ
တာဝန်ယူပါေကာင်း အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မှ ကျနိ်ဆိုထားသည့် တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါေပးအပ်ထားသူသက်ရှိထင်ရှားရှိပီး ြပန်လည်ုပ်သိမ်းထားြခင်း 
မရှိေသးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ အမည်ေပါက်၏ ၂၈-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ ရှင်းလင်း 
တင်ြပစာှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းတိုအားတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ဥတ ရသီရိမိ၊  ဇဝနသိဒ ိရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၂/ဥတ ရသီရိ 
အလယ်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ (ဝ.၂၂၉)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ် (ဥ-၅၃၅၉)၊ ေဒ နန်း 
စမ်ခမ်း (ဘ) ဦးစိုင်းတစ်ေအာင်၊ အမည် 
ေပါက်၊ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက် 
ကိ ု ဦးတင်ေမာင်[၉/ရမသ(ုိင်)၀၁၀၇၄၃]  
(ဘ) ဦးသာလ  င်မှ ေနြပည်ေတာ်စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အထူးကိယ်ုစား 
လှယ်လ စဲာအမှတ် ၂၅၀၆/၂၀၂၁ (၂၉-၁၂- 
၂၀၂၁) တင်ြပ၍ ေဒ စ ာဝင်း [၉/ရမသ 
(ိင်ု)၀၈၅၂၆၇] (ဘ) ဦးတင်ေမာင် အမည် 
ြဖင့်  မှတ်ပံုတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆုိရန် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် 
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက် 
လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်မ  
စာချပ်စာတမ်းများ တရားုံးအမန်ိဒကီရ ီ
များ အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ  
ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှ 
စ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်  
ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက  ဌာန၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ/
ေြမရာဝင်ေရးကူးခွင့ ် ေလ ာက်ထားလာမ  
အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ ၊ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ကွမ်းရဲတန်း 

လမ်း၊ တုိက်အမှတ်-၆၄ ဟုေခ တွင်ေသာ (၆) ထပ်တုိက်၏ အခန်းအမှတ် - 4-B 

(ေြခရင်းခန်း)၊ (အလျား ၅၀ x အန ံ၁၂.၅)အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးမျိးထွန်းြမင့် [၁၂/သဃက(ုိင်) 

၀၈၃၂၉၉] က မိမိတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ရှိထား 

ပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပချက်အရ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

(စရန်ေငွ)ကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်  အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  တိုက်ခန်းအေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့် အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စမ်းစမ်းဝင်း (LL.B.,D.B.L)ေဒ စမ်းစမ်းဝင်း (LL.B.,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၅/၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၉၅/၂၀၀၄)

တိုက်(၅၀)၊ အခန်း (A-20၊ ဘဏ်လမ်း၊ တိုက်(၅၀)၊ အခန်း (A-20၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉ ၅၄၀၈၄၁၅ဖုန်း-၀၉ ၅၄၀၈၄၁၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၆
ဦးလှသိန်း ှင့် ၁။ ေဒ ချိချိလွင်
  ၂။ ေဒ ဇွန်ဟွိင်း
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ် 

လမ်း၊ အမှတ် (၁၂၀၁)ေန (၂) တရားပိင် ေဒ ဇွန်ဟွိင်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) 
သိေစရမည်။

သင့်တုိအေပ ၌ တရားလုိက “အချင်းြဖစ်ပစ ည်းသည် တရားလုိလတ်တေလာ 
လက်ရိှထားေနထိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း မ က်ဟေကာ်ြငာေပးေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက် 
ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 
စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ သင့်ကုိယ်စားလှယ်၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရ ေရှေန 
ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့ ်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက် (၁၃၈၄ 
ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၄ ရက်ေန )  မွန်းမတည့်မီ  ၁၀:၀၀ နာရီတွင်  အထက်က 
အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက ်
ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်မလာ 
မေရာက်၊ ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်ကွယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 
၎င်းအြပင ်တရားလိုကကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထုေချတင်ြပ 
အမှီြပဆိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပုိလုိက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄) ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ (၁၇) ရက်ေနတွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

 (ေအာင်ေနမျိး)(ေအာင်ေနမျိး)
 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃/ရန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ ေနာင်ိုးလမ်း၊ အမှတ် 

(၁+၂)၊ ၂ ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်မှ၊ စတုတ ထပ် (၅-လ ာ)၊ တိုက်မျက်ှာမ ူ(ညာဘက် 
အခန်း) ဧရိယာ (၁၀၂၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း  ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ  ဦးဘုန်းခန်ကို [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၉၁၆၉၂]၊ 
ေဒ ေမဇင်သန်  [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၄၃၀၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇင်ဝင်းမာ 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၅၆၄၀] မှ အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက် 
မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်ဝင်းမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ဇင်ဝင်းမာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး ဦးဝင်းမင်းစိုး 

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

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

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

သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံးေတာ်၌သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံးေတာ်၌
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅

ေဒ ြမတ်သီရိေွး ှင့် ဦးေကာင်းြမတ်စံ
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ေဒါနဘွား၊ ကားကီး 

ကွင်း၊ တိက်ုခန်းအမှတ်(A-9)ေန တရားပိင် ဦးေကာင်းြမတ်စ ံ(ယခေုနရပ်လပ်ိစာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလိုမ ”ကို 
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်
၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ
သင့်ကိယ်ုစားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ံုးအခွင့်အမိန်ရေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 
(၂၉)ရက်  (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် အထက် 
အမည်ေရးသားပါရိှသူ တရားလို၏ အဆုိလ ာကို ထုေချရင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 
လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက် 
ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကုိထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိက 
ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်း 
မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်ေန   ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေရ ရီခိုင်) (ေရ ရီခိုင်)
 တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂)
 သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သမုတိ ာ(၂၅)လမ်း၊ အမှတ် 

(၉၅၂/၉၅၃)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်မှ၊ ဒုတိယထပ်(၃-လ ာ)၊ တိုက်မျက်ှာမူ 
(လက်ဝဲဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၈၄၆)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်ပီးတရားဝင ်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးြမင့်စိုးသိန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၆၇၇၁]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဇင်ေဝလွင်[၇/ပတန(ိင်ု)၁၁၂၂၈၈]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့ ်
တကွ  က ်ုပ်ထံသို  ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ေနရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်ေဝလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ဇင်ေဝလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

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

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

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၅/၄)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၂၆)၊ ြမရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၁/က)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၃၀) 
ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဂရန်အမည်ေပါက် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးြမသိန်း 
[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၀၀၉၄၃] ကွယ်လွန်ပီးေနာက် တရားဝင် အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှသူ
ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့် 
၎င်း၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည ်[၁၂/ရပသ (ိုင်)၀၀၀၉၄၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ  ဦးမျိးဝင်းထွန်း [၁၂/မဘန(ိုင်)၁၁၂၂၈၉]က   အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် (စရန်ေငွ)ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ် 
သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သြဖင့က်န်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ 

က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁)
အမှတ်(၄၉၄)၊ တတိယထပ်၊ ငမိုးရိပ်(၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၉၄)၊ တတိယထပ်၊ ငမိုးရိပ(်၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၃၁၅၃၃၁၀သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၃၁၅၃၃၁၀

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၅၈/ခ)ေန ေဒ ရည်မွန်ဦး [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၆၇၆၄]၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်- က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသည် 

အထက်ပါ လပ်ိစာအတွင် - Liberty Visa အမည်ြဖင့ ်ကမု ဏဖွီင့လှ်စ်ပီး လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်လာသည်မှာ (၆)ှစ်ရိှပီး ေကာင်းသတင်းေကျာ်သည့် ကုမ ဏီအြဖစ် 

ရပ်တည်လာခဲ့ရာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက  ဝန်ထမ်းမှ အလွဲအသုံးြပခဲ့မ ရှိ 

ခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းအား သေဘာထားကီးစွာ တာဝန်မှရပ်စဲခဲ့ပါသည်။ 

ယခြုပန်လည် လည်ပတ်ေနစ်တွင် မလိသုမူျားမှ ကမု ဏ၏ီ ပံုရိပ်ညိးွမ်းေအာင် 

အကျိးစီးပွားပျက်ြပားေအာင် လမူ ကွန်ရက်ေပ တွင် ေရးသားြဖန်ေဝလာသည်ကိ ု

ေတွရပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ယခုကဲ့သို အကျိးထိခိုက်ေအာင် ေရးသား 

ြဖန်ေဝသ ူမည်သကူိမုဆိ ုတည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမတ်မွန် (LL.B) ေဒ ေရ စိန် (LL.B)ေဒ ေအးြမတ်မွန် (LL.B) ေဒ ေရ စိန် (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၅၁၆၅၅) (၃၀-၈-၂၀၁၉) (စ်-၁၀၉၅၄) (၃၀-၆-၂၀၁၆)(စ်-၅၁၆၅၅) (၃၀-၈-၂၀၁၉) (စ်-၁၀၉၅၄) (၃၀-၆-၂၀၁၆)

ေဇာတိက (၂)လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းကီး။ ၅၇(က)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ေဇာတိက (၂)လမ်း၊ သဃ  န်းက န်းကီး။ ၅၇(က)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊

မဂ  လာဒုံမိနယ်။ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မဂ  လာဒုံမိနယ်။ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)

Ph: 09-441977350 မိနယ်။ Ph: 09-43091553Ph: 09-441977350 မိနယ်။ Ph: 09-43091553



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ လင်ပန်း-၂၂၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၆၃၉)ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၆၄၈)

ဟုေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ယခုေရာင်းချသူ ဦးမျိးမင်းဦး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၀၂၅၆]မှ 

စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဝဠ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၆၆၇၂]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B, D.I.L, Dip in HR)ေဒ သူဇာေအာင်(LL.B, D.I.L, Dip in HR)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀၊ ၀၉-၉၇၂၁၁၁၃၃၆

သက်ဆိုင်သူများသိေစန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများသိေစန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးထွန်းေအာင်သန်ိးက ေဒ နန်းညိေထွးေအာင်[၁၃/

လလန(ိုင်)၀၀၇၈၅၆]အား (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ြမန်မာ့အလင်း 

သတင်းစာှင့် ေကးမုံသတင်းစာမှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်၍  ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား  တာဝန်မယူ 

ေကာင်းှင့် ဦးထွန်းေအာင်သိန်းှင့် လံုးဝပတ်သက်ဆက်စပ်မ မရိှပါေကာင်း 

ေဒ နန်းညိေထွးေအာင်ှင့်  သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဦးထွန်းေအာင်သိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးထွန်းေအာင်သိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စ ာထွန်းေဒ စ ာထွန်း

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

Ph: 09-420448599Ph: 09-420448599

Passport ေပျာက်ဆုံးြခင်းPassport ေပျာက်ဆုံးြခင်း
က န်ေတာ် ဇွဲခန်စိုးလွင် (ဘ) ဦးသိန်းစိုး၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၁၂/လမန(ိုင်) 

၁၆၃၁၈၇] ကိင်ုေဆာင်ေသာ Passport (နပံါတ်မမှတ်မ)ိသည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ေမာင်ဇွဲခန်စိုးလွင်ေမာင်ဇွဲခန်စိုးလွင်
အမှတ် (၆၄၈) သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၆၄၈) သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-251160299Ph:09-251160299

Passport ေပျာက်ဆုံးြခင်းPassport ေပျာက်ဆုံးြခင်း
က န်မ မိမိလွင် (ဘ) ဦးရန်စိုင်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်-[၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၉၅၂၆] 

ကိင်ုေဆာင်ေသာ Passport (နပံါတ်မမှတ်မ)ိ သည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ေဒ မိမိလွင်ေဒ မိမိလွင်
အမှတ် (၆၄၈) သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊အမှတ် (၆၄၈) သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊

Ph:09-263920974Ph:09-263920974

‘‘အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ‘‘အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  

ေကညာြခင်း”ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုသီရိ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၈) ၆-လ ာ(ညာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၆ေပx ၆၀ေပ)ရှိ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်ေဒ စူစီလာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၈၅၁၇] 

ကုိင်ေဆာင်သူ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ တုိက်ခန်း 

အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ  ေဒ စူစီလာသည် (၂၆-၇-၂၀၂၁) ရက်တွင် ကွယ်လွန် 

သွားခ့ဲပါသည်။ ကွယ်လွန်သူ ေဒ စူစီလာတွင်  သားသမီးများြဖစ်ကေသာ 

ဦးမုိဟန်၊ ေဒ ပါရဝါ (ခ) မသီသီ၊ ေဒ ဆူေလခါှင့် ဦးပီေဂျေရာင်း (၄)ဦးတို 

မှ အေမွဆက်ခံသူများအြဖစ ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။

ကွယ်လွန်သ ူမခိင် ေဒ စစူလီာအမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုကျန်ရစ်ခဲေ့သာ  

အထက်ေဖာ်ြပပါ  တိုက်ခန်းသည် အေမွဆိုင်တိုက်ခန်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်

က ု်ပ်၏အမ သည် ဦးပေီဂျေရာင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၄၇၆၆]၏ သေဘာတ ူ

ခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲအေမွဆိုင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ 

ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ် လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိ ြပလပ်ုခွင့ ်

မရိှေကာင်း၊ အကယ်၍  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ပါက ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာ 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးပီေဂျေရာင်း ေဒ မာမာသိန်း (LL.B)ဦးပီေဂျေရာင်း ေဒ မာမာသိန်း (LL.B)

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၆၆] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၆၆] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)

 အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီ၊ ၈၉လမ်း၊  အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီ၊ ၈၉လမ်း၊ 

 ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊  ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

 မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

 Ph:09-5064959, 09-5088605 Ph:09-5064959, 09-5088605

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
(၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ   ေကးမုံ 

သတင်းစာ      စာမျက်ှာ(၃၁)ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးြမင့ ်ချိ+၁ 

ေကာ်ြငာတွင် ေမာင်မိုးသိန်းခန်အစား 

ေမာင်မိုးဟန်ိးခန်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမ၊ 

Ayar Chantha Condominium, BLK-9B,   # 03-210 တွင် ေနထုိင်ေသာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
များြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းမင်းစိုး[၁၄/ဓနဖ(ိင်ု)၁၂၀၃၄၀]ှင့ ်ေဒ သသူစူန်း [၁၄/ဓနဖ(ိင်ု) 
၁၂၀၃၂၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ Yankin Housing Project (2011-
2012)အမ်ိရာ၊ ရန်ေအးလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၈/၅)၊ အခန်းအမှတ်(၅၁)၊ ပ မထပ်ဟေုခ တွင် 
ေသာ ရန်ေအးအိမ်ရာတိုက်ခန်းအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်
အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ေွမာြမင့(်ဘ) ဦးေမာင်ြမင့ ်[၇/ဖမန(ိုင်)၁၀၁၂၈၆]ထံမှ 
အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခွင့်မရှိေသာ အထူးကိုယ်
စားလှယ်လ ဲစာရရိှထားေသာ ဦးေဇာ်ဝင်းွန် (ဘ) ဦးဘွန်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၁၄၇၂]
မှ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်ဝင်းွန်  (ဘ) ဦးဘွန် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၁၄၇၂]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက အကျိး 
ခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၃၀၁)
အမှတ်(၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၃၀၁၆ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၇၆၁၃၄၊ ၀၉-၇၉၁၂၃၃၀၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ယဿဝတ ီ

(၁၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၉၃-A)၊ ၂ခန်းတဲွ(၃ထပ်ခဲွ)တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်-A)၊ 

အကျယ်အဝန်းေပ(၁၂x၅၀) ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ၎င်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက် 

လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်

စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ ဇင်ဇင်လတ်[၁၂/သဃက(ိုင်) 

၁၅၄၄၂၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းေကးေငွ၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါပစ ည်းအရပ်ရပ်ှင့ပ်တ်သက် 

၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 

အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ ်

ပိုင်ဆုိင်ေရးကိစ များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ေကာငး် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၃)၊ အေနာ်မာ 

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၇)၊ ၂ခန်းတွဲ(၅)ထပ်)တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၅လ ာ-A)၊ အကျယ် 

အဝန်းေပ(၁၈x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ၎င်းတိုက်ခန်းှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက ်

ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

အဆက်အစပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးဝင်းိုင ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၈၁၆၂]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ တင်ေထွးချစ်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၅၉၆၃၉]၊ ဦးြမင့်သိန်းုိင် 

[၁၂/ဥကတ(ိုင)်၁၂၈၁၃၇]တိုက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိပုါပစ ည်းအရပ်ရပ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံ

သုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ် 

ေငွေပးေချ၍  အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင် ေကျးရာအုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ်-၅၁၉က/ ေညာင်အုပ်ကီး အေရှကွင်း၊ ဦးပုိင်အမှတ် (၃၂/ ဃ
၁၀ )၊ ေြမဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်း-အလျားxအနံ (၄၀ေပx ၁၈၃ေပ) ရှိ  ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  

အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်စပ် 

ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်ကေသာ ဦးသက်လွင်ဦး [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၁၇ 

၈၇] ှင့် ေဒ ုလ  င်ေထွး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၂၁၉၅၁]တိုထံမှ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ တိုးေဝဖိး [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၁၉၃၂၉]က  အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ် က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ် 

ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း(LL.B)ေဒ ခင်သူဇာငိမ်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ေတာင်ကီးမိ၊ ကန်ေရှရပ်ကွက်ရှိ အကွက်အမှတ်(၂၂) အကွက်အမည် 

(ကန်ေရှရပ)် ေြမကွက်အမှတ ် (၂၂၁) ဦးပိုင်အမှတ် (၁၆၁-က) ဧရိယာ ဝ.၁၅၈ ဧက 

အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  ေြမခွန်ေတာ် အမ တဲွအမှတ်-၂၉၅/၁၉၉၅ ြဖင့်  ဦးေအာင်ေဇယျ 

[၁၃/တကန(ိုင်)၀၁၆၄၃၆] မှ အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇယျ (ကွယ်လွန်) အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမကွက်အမှတ် (၂၂၁)၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ် (၁၆၁-က) ဧရယိာ ဝ.၁၅၈ဧက၏ ေြမငှားဂရန် (မရူင်း)မှာ ေပျာက်ဆုံးေန၍  

ဦးေအာင်ေဇယျ (ကွယ်လွန်) အမည်မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ က န်မ 

ေဒ ညီမေလး (ခ) နန်းခမ်းဝါ အမည်ြဖင့် ေပျာက်ဆုံးအမည်ေြပာင်း ေြမငှားဂရန ်

ထုတ်ေပးပါရန် ေတာင်ကီးခုိင် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ တင်ြပ ေလ ာက်ထား 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသည့် တရားဝင် 

စာရက်စာတမ်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူသက်ဆုိင်ရာသုိ ဤေကညာ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမကွက်ှင့်  အကျိးခံစားခွင့ ်  အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

သက်ဆုိင်ရာ ံုးေတာ်အဆင့်ဆင့်တွင် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ညီမေလး (ခ) နန်းခမ်းဝါေဒ ညီမေလး (ခ) နန်းခမ်းဝါ

[၁၃/တကန(ိုင်)၀၄၅၆၄၃][၁၃/တကန(ိုင်)၀၄၅၆၄၃]

အမှတ်(၂၂၃) ေဇာတိကလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။အမှတ်(၂၂၃) ေဇာတိကလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ အမှတ် 
(၃၃-ဘီ)တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၂ဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၄၃၈ပီ-၁/၁၁-ဘီ-၁)၊ ဧရိယာ(၀.၃၉၆)
ဧက၊ ေြမအမျိးအစား ဂရန်ရှိ ေြမပိုင်ေြမ၊ 
အမည်ေပါက် ေဒ ေစာြမရ[ီ၁၂/ဗဟန(ိင်ု) 
၀၀၆၄၈၀]ကိုယ်စားSPအမှတ်-၉၅၄၁/ 
၁၇-၁၀-၂၀၁၇ြဖင့်ရရှိသ ူေဒ ရန်ဆီ[၁၃/
မဆတ(ိုင်)၀၄၂၂၅၉]မှ ယင်းေြမ၏ 
အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ ်
အမှတ်-၁၃၈/၁၉၉၉(စာချပ်ုံး လက်ခံ 
အမှန်)၊ ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်း မရှိေကာင်း 
(၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန ဒဂံုမိနယ်တရားံုး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ိုင်ငံသားကတ်တိုကို 
တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိ ု
ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေအာင်ထွန်း[၁/ဝမန 

(ိုင်)၀၉၂၁၇၇]၏    ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၀၅၅၆၅၉ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၀၅၅၆၅၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေဇာ်ပန်းေအာင[်၁/

မကန(ိုင်)၂၂၄၅၅၁]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၁၈၃၁၃၈၉ဖုန်း-၀၉-၉၅၁၈၃၁၃၈၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ဆန်ဖ[၁/ဝမန(ုိင်) 

၀၉၀၃၇၉]၏ပတ်စ်ပုိနံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၈၇၆၈၆၈ဖုန်း-၀၉-၇၈၉၈၇၆၈၆၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်   ေမာင်ေသာင်းဆာ[၁/ 

မကန(ိုင်)၁၀၆၄၀၅]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ ်

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၂၀၀၁၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၂၀၀၁၁၃

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်      ေမာင်ေမာင်ြမင့[်၁/

မကတ(ုိင်)၁၅၅၉၉၅]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်  

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၅၄၇၉၆၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၆၅၄၇၉၆၉၁

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မသူဇာမိုး[၁/မညန(ိုင်)၁၉၁

၁၁၈]၏ပတ်စ်ပိုနံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်   ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၈၈၄၉၇၇



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၄/၁ ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ(၁၁)လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၁၇၇/၂)၊ ဧရယိာ အကျယ်အဝန်း အလျား ၃၀ေပ၊ အန ံ၆၂ ေပ ရိှေသာ 
ေြမညီထပ်တုိက်ခန်းှင့်  ယင်းတုိက်ခန်းရိှ   ေရ၊ မီး အပါအဝင် တွယ်ကပ်ဆက်စပ် 
ေနေသာ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေြမရှင်ေဒ နီနီမာ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၂၀၆၅၁]ထံမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သန်းသန်း န်  [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၁၁၆]မှ 
စရန်ေငွတချိတစ်ဝက်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။   ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ ထက်ထက်လင်း (စ်-၅၀၇၃၁)ေဒ ထက်ထက်လင်း (စ်-၅၀၇၃၁)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၁၁၇)၊ ေတာင်သူကုန်းလမ်း၊အင်းစိန်မိနယ်။ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေတာင်သူကုန်းလမ်း၊အင်းစိန်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၉၆၈၈၁၈ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၉၆၈၈၁၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊   ရှင်သိဒ ိတ်(၁၂)လမ်း 

(ေအာက်)၊ အမှတ်(၆၇၄/ခ)၊ တတိယထပ်(၄)လ ာ(အလျား ၁၈ေပx အနံ၅၅ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရှိ  ေရမီးစုံတိုက်ခန်းအပါအဝင ်ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်သက်ဆိုင်ေသာ အကျိးခံစား 

ခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးကိ ုတရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် သည်ဟ ု 

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းိုင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၈၁၆၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများမ ှ

အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ထိုေကာင့် 

ယင်းတိက်ုခန်းအပါ အဝင် ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်သက်ဆိင်ုေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ု

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  

ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ်ကို  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၅၃)

တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၀၄/H) ၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ တိုက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၁၀၄/H) ၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉- ၄၄၃၀၂၆၁၉၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၂၆၁၉၉၊ ၀၉- ၄၄၃၀၂၆၁၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ၅၁-လမ်းအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်-A၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ၅၁-လမ်းအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ်-A၊ 

အခန်းအမှတ်(၂၁၆)အခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအခန်းအမှတ်(၂၁၆)အခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

ကိ ုပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ မိုမိုဟန်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၄၈၉၅]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်အတွက ်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ က ်ုပ်ထံတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ိုင်(B.Sc, HGP)ဦးေကျာ်ိုင်(B.Sc, HGP)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၉၃)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၉၆၂၂၅၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၉၆၂၂၅၅

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ စ ေယာ်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ်(၃၅၆)၊ သာယာကန်ုးအေနာက်ကွင်း၊  ဦးပိင်ုလပ်ုကွက်အမှတ် (၁၃/ဃ) 
ေြမအမျိးအစား လယ်ေြမ၊ ဧရိယာ(၁.၀၀ဧက)ရိှ (၂၅-၇-၂၀၁၄)ရက်စဲွြဖင့် ခွင့်ြပခ့ဲ 
သည့်စာအမှတ်(၀၉၅/လယ-၇/၂၀၁၄)အရ ေဒ နနီွီန်  ေဒ နီနီွန်  အမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမ 
လပ်ုပိင်ုခွင့ြ်ပလက်မှတ်ပုစံ(ံ၇)ရရိှထားသည့ ်လယ်ေြမအပါအဝင် ယင်းှင့ ်ဆက်စပ် 
လျက်ရှိေသာ ရာေြမခန်မှန်း(၀.၄၄ဧက)၊ စုစုေပါင်းခန်မှန်း (၁.၄၄ဧက)ှင့် 
လယ်ေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးှင့် ပတ်သက်၍ ေရာင်းချပိင်ုဆိင်ု 
ခွင့်ရိှေသာ ဦးချစ်စန်း [၅/ကနန(ုိင်)၀၃၈၃၃၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေင ွတချိတစ်ဝက်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ 
ြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများ    
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဆုမွန်ေအာင်(LL.B, LL.M)ေဒ ဆုမွန်ေအာင်(LL.B, LL.M)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၆၉၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၆၉၅)
အမှတ်(၁၉၆)၊ စိန်ေမရီဝင်း၊ က န်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၉၆)၊ စိန်ေမရီဝင်း၊ က န်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph: 09-43174648Ph: 09-43174648

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ် (ယခင်တာေမွတိုက်နယ်)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-(၂-ဂျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၄၈-ေအ၃၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၀.၂၈)ဧကရှိ 
ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၁၂၂၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း 

(ကင်းဘဲလ်လမ်း)၊ ဗုိလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်သည့် 
ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ေရာင်းသ ူေဒါက်တာ ေဒ ေအးေအးြမင့် (ISN-၂၀၅၆၁၈) [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၆၈၁၆] 

အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ေြမပိုင်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား 

ေရာင်းသူမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ   လက်ဝယ်ရှိ  ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ            
ေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်းဝန်ခံလျက ်ေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွအနက်  တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ် ကန်ကွက်လိုပါက 

ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ် 

ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆/၂၀၁၃)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ေဒ မေစာသိန်း [၁၁/စတန(ိုင်)၀၁၇၀၄၂]၊ ေဒ လတ်လတ်ခိုင် ေဒ မေစာသိန်း [၁၁/စတန(ိုင်)၀၁၇၀၄၂]၊ ေဒ လတ်လတ်ခိုင် 

[၁၁/စတန(ိုင်)၀၆၄၉၈၄]ှင့် အများသိေစရန်[၁၁/စတန(ိုင်)၀၆၄၉၈၄]ှင့် အများသိေစရန်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိနယ်၊ ရာကီးေတာင်၊ ဦးဥတ မလမ်း၊ အကွက် 

အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃၁-ခ)၊ ဧရိယာ ၀.၀၄၇ရှ ိဘိုးဘပိုင်ေြမ၊ ေြမအမျိး 
အစား (အိမ်ရာ) ေြမကွက်သည ်သာဇံလှလမ်း၊ ေကျးပင်ကီးရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွ 
မိနယ်ေန ဦးသာစိန်ဦးကိုယ်တိုင ် ကိးပမ်းရှာေဖွရရှိသည့်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူထား 
ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဇနီးေဒ မေစာသန်ိး၊ သမီး ေဒ လတ်လတ်ခိင်ုတိုကိ ု
ေနထိင်ုခွင့ေ်ပးထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ကိ ုဦးသာစန်ိဦးမှ 
အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရ်ရိှေစရန်ေဆာင်ရက်ပီး ခံစည်းုိး  အခိင်ုအမာ ကာရရံန် 
ြပလုပ်ေပးမည်ေြပာဆိုသည်ကို မေချမငံေြပာဆိုရန်ရှာြခင်း  ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်
ဇနီးေဒ မေစာသိန်းအား ယခုေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနမှစ၍ ဇနီးအြဖစ်မှ အပီးအပုိင် 
စွန်လ တ်ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့်  သမီးေဒ လတ်လတ်ခုိင်အားလည်း    သွာုတ သမီး 
အြဖစ်သတ်မှတ်ကာ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် ၎င်းတိုေဆာင်ရက် 
ြပမူချက်တိုသည် ဦးသာစိန်ဦးှင့် လုံးဝပတ်သက် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ 
ေကာင်း ေဒ မေစာသိန်း၊ ေဒ လတ်လတ်ခိုင်ှင့် အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားသူ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ   လ ဲအပ် န်ကားသူ             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
    ဦးသာစိန်ဦး              ဦးလှြမင့် (LL.B, D.B.L)    ဦးသာစိန်ဦး              ဦးလှြမင့ ်(LL.B, D.B.L)
           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၇၂၂၂/၂၀၀၄)           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၇၂၂၂/၂၀၀၄)
             အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊              အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ ၂)၊ 
                            ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                            ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၆၇၉) ဟုေခ  

တွင်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားရိှေသာ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ သစ ာလမ်း၊ အမှတ်(၆၇၉)

ဟုေခ တွင်သည့် (၂)ခန်းတွဲ(၈ထပ်ခွဲ )တိုက်+Lift ပါ အေဆာက်အဦ၏(၈လ ာ)၊ (ဘယ်+ညာ)၊ အခန်းအမှတ်(၈-ေအ)ှင့် (၈-ဘီ)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၅၄'x ၃၄')စီရိှေသာ မီနီကွန်ဒုိတုိက်ခန်း(၂)ခန်း၊ ယင်းတုိက်ခန်း(၂)ခန်းှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးေအးမင်းလတ ်[ ၁၀/မလမ(ိုင်)၁၄၅၇၉၅]ှင့် ေဒ စုစုေအာင်[၁၃/မဆတ 

(ိုင်)၀၃၄၂၈၀]တိုထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်မ ၊ ေရာင်းချမ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုသည့်အေထာက်အထား မူရင်းများှင့် 

တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ နမ့်ြဖြပာြမင့်     ေဒ ခိုင်ဇာလွင် ေဒ နမ့်ြဖြပာြမင့ ်    ေဒ ခိုင်ဇာလွင်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၀၈)

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၄၄၆၆၇အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၂)၊ Strand Condo (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခလံမ်း၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၄၄၆၆၇

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမကီး၊ ရာလယ်လမ်းရှိ အမှတ် 

(၂၃၃)၊ Park View Condo ၇လ ာရှိ  အခန်းအမှတ်A (701)၊ အကျယ်အဝန်းစတုရန်း ေပ(၉၈၀)ဟုေခ ေသာ ကွန်ဒို 
တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူဟ ုအဆိုြပသူ ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင[်၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၁၀၃၆၂၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန်အတွက် ကိတင်စာရင်းေပးသွင်းထားပီး ဘိကုင်ေင ွေပးေချ 
ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဗန်လျန်ကျံး (LL.B)   ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B) ဦးဗန်လျန်ကျံး (LL.B)   ေဒ လားမွန်ရှားမီး(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၉၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၇၅၉)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၉၀)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၆၈၃၈၅၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၅၅၅၁
အခန်းB-107၊ TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အခန်းB-107၊ TGK Villa ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၇၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၈၈၆)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)

ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေဒ လှမ ခိုင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၈၉၁၅] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေရာင်းချသူ  ေဒ သက်သက်ဟန်[၉/ဝတန(ိုင်) 
၁၂၆၁၆၆]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက် အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ လှယ်မင်း[၇/ပတန(ိုင်)၀၈၇၄၉၇]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ လှယ်မင်း[၇/ပတန(ိုင်)၀၈၇၄၉၇]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)    ေဒ ေစာြပည့်စုံ(LL.B,D.B.L)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)    ေဒ ေစာြပည့်စု(ံLL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)    အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၈၈၆)

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

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(ဈ/၃၄)၊ ဒဏ ိဏလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၉၅၁(ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 

၆၀ေပx အန ံ၂၀ေပ)ရိှ ဦးသန်းေမာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသည့ေ်ရာင်းချသ ူေဒ တင်မာဝင်း  [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၅၉၁၁၇]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု 

ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆုိင်သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေကဇင်စိုး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၉၇၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေကဇင်စိုး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၉၇၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇ဘီ)၊ သီရိလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၈)၊ အေဆာက်အအုအံမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
သည့ ်(၇)ထပ်တိက်ု၏ ပထမထပ်(ေအ)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) တိက်ုခန်းအား ယခေုရာင်းချသ ူ
ေဒ သီတာေအာင်[၇/သကန(ိုင်)၀၀၀၇၅၈]ှင့် မဖိးေဝဦး [၇/သကန(ိုင်)၁၃၉၂၁၀]
တိုမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ လွတ်လပ်စွာေရာင်းချ
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ယေနေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သူဇာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၇၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ခင်သူဇာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၀၇၇၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိမ့်ြဖိုင် LL.B, D.B.L, D.M.Lေဒ အိမ့်ြဖိုင် LL.B, D.B.L, D.M.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)

တိုက်(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးေဘး၊ တိုက်(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးေဘး၊ 
ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်။ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၈၈၉/ခ၊ အကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့ ်ယင်းေြမ 

ေပ ရှိ အမှတ်-၁၂/က၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ၂၅/၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ  ေြမှင့အ်မ်ိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်း 

တွင် ဦးစေလမန်(TTE-၀၁၆၀၈၆) အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတ ိ

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့ ်(၂၄-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ “ပါမစ်ေြမှင့ ်အမ်ိအပီး 

အပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်းစာချပ်”အရ ေဒ ုိင်ုိင်ေမာ် [၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၁၁၃၉]က 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍   လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့်  က ်ုပ် 

မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက် 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားမူရင်းများ 

ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 

မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ  အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

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

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ 

စီမံကိန်းအဆင့်၊ ဇုန်(A)၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်းရှိ တိုက် 

အမှတ်(A-3)၊ အခန်းအမှတ်(၁၂၁၃)၊ အခန်းအမျိးအစား (Type 2BR) အကျယ် 

အဝန်း (၉၀၅) စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးြဖမုိးဇင် 

[၉/မနမ(ိုင်)၁၀၈၉၉၇] ကိုင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည် 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ၎င်းကွန်ဒိ ု

တိက်ုခန်း၏ တန်ဖိုးေငအွား အေြပအေကျေပးေချ၍ တရားဝင်လက်ေရာက် 

ဝယ်ယူလိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။             

               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုးမိုးြမင့်(LL.B)ေဒ မိုးမိုးြမင့(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄၅)၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ရန်ကုန်မိ။ 

[S.R.S-REAL ESTATE Ph:-09-43125834,09-779726621] [S.R.S-REAL ESTATE Ph:-09-43125834,09-779726621] 

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၈၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၈
ေဒ ယမင်းထက်                            ေလ ာက်ထားသူေဒ ယမင်းထက ်                           ေလ ာက်ထားသူ

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ တရားမအေထေွထမွ အမှတ်-၉၈တွင်  ကွယ်လွန်သ ူေဒ တင်တင်ဦးှင့ ်

ဦးေမာင်ေမာင်သန်းတို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ စိုက်ပျိးေရးပေဒသာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၄၁)၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သ ူေဒ တင်တင်ဦးှင့် ဦးေမာင်ေမာင ်

သန်းတို၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်းစာလက်မှတ် ထုတ်ေပးပါမည့ ်

အေကာင်း ေလ ာက်ထားသူ ေဒ ယမင်းထက်က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ 

ေလ ာက်ထားချက်ရိှခ့ဲသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ  ၆ ရက်(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆို 

လဆန်း ၉ ရက်)တွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် ချန်ိးဆိထုားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန် 

သ ူေဒ တင်တင်ဦးှင့် ဦးေမာင်ေမာင်သန်းတုိ၏ ကျန်ရိှရစ်ေသာပစ ည်းများတွင်  အကျိး 

စီးပွားတစ်ခုခုသက်ဝင်သည့် အဆုိရိှသူ ခပ်သိမ်းတုိအား အဆုိပါ အမ တွင်၎င်းတုိ (လာေရာက် 

ေလ ာက်ထားဆိင်ုဆိရုန် သင့ေ်လျာ်မည်ဟ ုအထင်ရိှလ င်)ဆိခုဲေ့သာ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ 

(၆)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း(၉) ရက်) နံနက်၁၀နာရီ၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မမိတိိုနည်းလမ်းတကျလ ဲအပ်ထားသ ူကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးဦးြဖင့ ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လာေရာက် ဆုိင်ဆုိရန်ှင့်  ကျန်ရိှေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမွထိန်း 

လက်မှတ်စာမထုတ်မေပးမီ၊ မ ခင်းမှတ်တမ်းများကို ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်း 

အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၁၈ ှင့်အညီ ယခုမိန် ကားဆင့်ဆုိလုိက်သည်။ ၎င်းက့ဲသုိ လာေရာက် 

ြခင်းတစ်ခခုမုရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ံုးေတာ်ကဆုိခ့ဲေသာ ေဒ ယမင်းထက်၏ ေလ ာက်လ ာ 

အေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင် စရီင်ချက်ချမှတ်လမိ့ ်

မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၁၅)ရက်   ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

              (လှလှေသာင်း)              (လှလှေသာင်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ယမုံနာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(က/၂၇၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx ၅၀ေပ)ရိှ ေြမေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ 
(၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ် တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ တတယိထပ်(၄-လ ာ/ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်း 
(၁) ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံသူ ေဒ ဝင်းဝင်းေရ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၄၄၄၂]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရမ်းပရာကတ်(ရ )[၇/ဖမန(ိုင်)၀၉၁၈၇၀]မှ စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသည်များရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားြဖင့ ်
လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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

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

(သကမ-၁၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၉/က)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀'x ၆၀')၊ ေဒ လှလှဝင်း ပါမစ်အမည်ေပါက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ သုသုထွန်း[၁၂/လသယ 
(ိုင)်၁၁၀၈၃၈] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးကိုကိုဖိး[၁၂/လမန(ိုင)်၁၆၅၂၈၅]က 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိပါ၍ အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်လုိသည်ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား (ပါမစ် 
မရူင်းများ)ြဖင့ ်ကန်ကွက် ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာShopHouse၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာShopHouse၊ 
(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

“ဦးေစာကေနစိုး [၃/ဖပန(ိုင်)၀၁၇၈၅၃]“ဦးေစာကေနစိုး [၃/ဖပန(ိုင်)၀၁၇၈၅၃]

ဦးစိန်ွန်  [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၆၂၅၈] ှင့်အများသိေစရန်”ဦးစိန်ွန်  [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၆၂၅၈] ှင့်အများသိေစရန်”
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(FUP-2485)ေြမတူးစက်ယ ရား(၁)စီးသည် Family United Power Group Of Co,Ltd မှ 

ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ပစ ည်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းပစ ည်းအား အထက်အမည်ပါပုဂ ိလ်(၂)ဦးထံသို 

(၇-၁-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ငှားရမ်းြခင်းစာချပ်ြဖင့ ်အငှားချထားခဲပ့ါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အငှားယ ူ

သမူျားသည် ငှားရမ်းကာလများ ေစေ့ရာက်ခဲေ့သာ်လည်း ယေနအချန်ိအထ ိကမု ဏထီသံို 

စက်ယ ရားအား ြပန်လည်အပ်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းခေက းကျန်ှင့ ်နစ်နာေကးများကိလုည်း 

ေပးသွင်းြခင်းမရိှဘဲ ပျက်ကွက်ေနပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ စက်ယ ရားှင့် အငှားယူသူတိုကို 

ကုမ ဏီမှ ယေနအချနိ်အထိ ဆက်သွယ်၍မရသည့ ်အေြခအေနရှိပါသည်။ အငှားယူသူ 

ဦးေစာကေနစိုးှင့် ဦးစိန်ွန်တိုသည် ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း 

ငှားရမ်းထားသည့ ်စက်ယ ရားှင့် ေပးသွင်းရန ်ကျန်ရှိသည့်ေငွများကိ ုကုမ ဏီထံသို 

မပျက်မကွက ် ြပန်လည်ေပးအပ်ရန ်  ေတာင်းဆိုပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ စက်ယ ရားအား 

ေတွရိှပါက မည်သမူဆိ ုကမု ဏထီသံိုြဖစ်ေစ၊ က န်ေတာ့်ထသံိုြဖစ်ေစ သတင်းပုိေပးပါရန် 

အသိေပးအပ်ပါသည်။ သတင်းေပးသူအား ထိုက်တန်စွာ ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

Family United Power Group Of Co, Ltd မှFamily United Power Group Of Co, Ltd မှ

တာဝန်ရှိသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရတာဝန်ရှိသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)ဦးလ  င်ဘွား (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၀/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၀/၂၀၁၂)

အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ Golden City Condo, Block No(B-2)၊ Basement+RC(၃၄)

ထပ် Condo အေဆာက်အဦ၏ (၁၄)လ ာအခန်း၊ Unit No (14-02)၊ ဧရိယာ(၁၂၄၃.၀၅)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် 
ေရမီး အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးဖိးေဇာ်ဟိန်း[၁၃/
လရန(ိုင်)၁၂၇၇၇၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်လင်းိုင ် [၉/လဝန(ိုင်)၀၀၃၆၀၇]၊ ေဒ ေွဇင်ဦး [၇/တငန 
(ိုင်)၁၁၆၈၄၇] တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်လင်းိုင်၊ ေဒ ေွဇင်ဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးေဇာ်လင်းိုင်၊ ေဒ ေွဇင်ဦးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

Ph- 09-765602290Ph- 09-765602290
အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း အမျိးသားေသွးဌာန၌ 

ေသွးှင့် ေသွးပစ ည်းများ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရန် လိုအပ်သည့် ေသွးလှ 

ဘဏ်သံုးေဆးပစ ည်းှင့် ကွန်ပျတာဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူလုိပါ 

သြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသားြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

များ ေခ ယူအပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်

  (ကာသပေတးေန )  (ကာသပေတးေန )

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ် - ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ ်- ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်   

  (ဗဒု ဟူးေန)(၁၆:၀၀)နာရီ  (ဗဒု ဟူးေန)(၁၆:၀၀)နာရီ

တင်ဒါှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက အမျိးသားေသွး 

ဌာန(ရန်ကုန်)သို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

 အမျိးသားေသွးဌာနအမျိးသားေသွးဌာန

 ဖုန်း(၀၁၈-၃၇၂၇၅၃/၀၁၈-၃၇၂၇၅၄) ဖုန်း(၀၁၈-၃၇၂၇၅၃/၀၁၈-၃၇၂၇၅၄)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေပါက်ေတာ 

ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ကွင်း/အကွက်အမှတ်-၁၁၃/ခ၊ ကွင်း/အကွက်အမည်-စမ်းရာကွင်း၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်/ေြမကွက်အမှတ်-၁/၁ရှိ ဧရိယာ(ဧက)(၅.၁၅)ဧကကို ဦးေမာင် 

ေသာင်း (ဘ)ဦးေကျာ်တင့်[၁၃/တခလ(ိုင်)၀၀၀၁၇၈]က တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း(မူရင်း)များြဖင့် ဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာေဌး(LL.B)ေဒ သီတာေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၆)

အမှတ်(၁၄၁၂)၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အမှတ်(၁၄၁၂)၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၁၄၇၈(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၁၄၇၈

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ICEC International School တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ Year 2 မှ 

အဖ ဦးမျိးေအာင်၏သား  ေမာင်သတု 

စစ်အား ေမာင်သုတeာဏ်ဟု ေြပာင်း 

လဲေခ ဆိုပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း

အဖ ဦးမျိးေအာင်၏  သမီး 

မဝတ်ယမ ံသင်းအား  မဝတ် 

ယမုံသင်းဟု  ေြပာင်းလဲေခ ဆို 

ပါရန်။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ အ.ထ.က (၂) ကမာရတ် 

ေကျာင်းတွင်   ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ရဲရင့်ေသွး Grade 7 (A)ှင့်  မပန်း 
သွန်းြခယ် Grade 3(A)တို၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးပိုင်ေအာင်စိုး [၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၆ 
၆၇၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးပိုင်ေအာင်စိုးဦးပိုင်ေအာင်စိုး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၈၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၂)၊ 

အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ခင်သီတာစုိးအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရိှပုိင်ဆုိင် ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံသူ 
ေဒ သီတာေအာင် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၄၀၆၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးသန်းလွင် 
ထွန်း [၉/မကန(ိုင်)၀၈၈၂၆၄]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ှင့်  ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုသည်များရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။  

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊   ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၁၉၆)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၁၁၉၆)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   ေဒ ြမစိန် 
(အက်စ်/အိုေကေအ-၀၄၉၅၃၄)၊ ဦးတင် 
စိန် (ပီအယ်လ်အီး-၀၂၆၈၃၆)၊  အမည် 
ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ေဒ ြမစန်ိ(အက်စ်/အိေုကေအ-၀၄၉၅၃၄)၊ 
ဦးတင်စန်ိ (ပအီယ်လ်အီး-၀၂၆ ၈၃၆)တိုမှ 
ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ (၂၀၀၂)
ခှုစ်တွင် ထတ်ုယခူဲေ့သာ ဘဏ်ေချးေြမပု ံ
မူရင်းမှာ သိမ်းဆည်းထားရာမှ အထား 
အသို မှားယွင်းကာ   ေပျာက်ဆုံးသွား 
ေကာင်း    ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်-၄/ 
၁၆၉၄/၂၀၂၂ (၂၆-၄-၂၀၂၂)ကို တင်ြပ 
လာပါသြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  သုံးခွမိ 

နယ်၊ ပတုပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သူကီးပတုပ် 

ေကျးရာေန မခင်ခင်သက်၏    ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေသာင်းလ  င် [၁၂/သခန 

(ိုင်)၀၁၅၆၇၈] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေသာင်းလ  င်ဦးေသာင်းလ  င်

 ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ် ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်

အမျိးသားလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာနအမျိးသားလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာန

English Language Proficiency Test ဖွင့လှ်စ်မည့ ်အစအီစ် English Language Proficiency Test ဖွင့်လှစ်မည့် အစီအစ် 
ေကညာချက်ေကညာချက်

ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ် အမျိးသားလူစွမ်းအား အရင်းအြမစ ်
ဖံွဖိးမ ဌာန အစအီစ်ြဖင့ ်English Language Proficiency Test (အဂ  လပ်ိ 
ဘာသာစကား စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း)ကို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်
စာေမးပွဲအမည ် - English Language Proficiency Test
    အဂ  လိပ်ဘာသာစကားစစ်ေဆးအက ဲ
    ြဖတ်ြခင်း
ပညာအရည်အချင်း - အနိမ့်ဆုံး Grade -9   ေအာင်ြမင်ပီးေကာင်း 
သတ်မှတ်ချက်  (သိုမဟုတ်) ပညာအရည်အချင်းအတွက်
    ေထာက်ခံချက်ြပိုင်ရမည်။
စာေမးပွဲေကး - ၃၀၀၀၀- ကျပ်
ေပးအပ်မည့်လက်မှတ ် - Certificate of English  Language Proficiency 
အမည်    Test
စစ်ေဆးမည့်နယ်ပယ ် - Four Skills (Reading , Writing, Speaking 
    and Listening)
စုံစမ်းရန ်  - ရန်ကန်ုပညာေရးတက သိလ်ု၊ သင်တန်းေရးရာ 
    ဌာန၊ ဖုန်း-(၀၁-၅၃၄၂၇၃)
 ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်

 ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ်-၁၀၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ  အမှတ်-၁၀
ဦးေသာင်းထွန်းပါ-၂             ှင့်  ေဒ တင်ဝင်းပါ-၁၆
(တရားလိုများ)   (တရားပိင်များ)(တရားလိုများ)   (တရားပိင်များ)
(ယခင်လိပ်စာ) ပိတုန်းစမ်းေကျးရာ၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ သန်လျင် 

မိနယ် (ယခုလိပ်စာမသ)ိေန (၁)ဦးေကျာ်လွင်ဦး (၂) ေဒ သန်းကည် တိုသိေစ 
ရမည်။

သင်တိုအေပ ၌တရားလိုများက အေမွပုံစီမံခန်ခွဲေပးေစလိုေကာင်းှင့ ်
ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍  
အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၂ 
ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ 
အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ 
ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င်  သင့မ်ျက်ကွယ်တွင်  ြငင်းချက်များ 
ကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများ 
ှင့သ်င်က  ထေုချတင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တိုကိ ု သင်ှင့် 
အတ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့် 
အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

         (လင်းမင်းထွန်း)          (လင်းမင်းထွန်း) 
     တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)     တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

မီးသတိြပမီးသတိြပ



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်) မှ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများအား အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်(ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် ဝယ်ယူလုိေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်-

 စ် ပစ ည်အမျိးအမည် အေရအတွက်စ် ပစ ည်အမျိးအမည ် အေရအတွက်

 (က) 33/11 kV, 3 MVA & 11/3.3 kV, 2 MVA, 1 Lot

  1 MVA Substation Accessories (3 Items)

 (ခ) အရာေတာ်-၃ စီမံကိန်းအတွက် 1 Lot

  တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများ

  ဝယ်ယူြခင်း(ဒီဇယ်ဆီ၊ ဘိလပ်ေြမ၊ အုတ်၊ သဲ၊ 

  ေကျာက်၊ သစ်၊ သံေချာင်းလုံး)

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရက ်- ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ 

   ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ

 တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၈-၆-၂၀၂၂၊ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်)၊ ြဖည့တ်င်းေရးဌာနခဲွ-၂၊ 

ုံးအမှတ်(၅၀)၊ ေနြပည်တာ်၊ ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၇-၃၄၃၁၂၉၅, ၀၆၇-၃၄၃၁၃၀၈ 

တွင် လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၁)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၂-က+ခ)ဟု ေခ တွင်ေသာ 
အလျား (၄၆ ေပxအန ံ၆၀ ေပ)၊ ဧရယိာ (၂၇၆၀)စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၆၂) ဧကအကျယ်အဝန်း 
ရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ (၃)ထပ်တိက်ု(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုယင်းေြမကွက်၏ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက ်ေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၂/
အစန(ိုင်)၁၆၇၆၆၅]ထံမှတစ်ဆင့် ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 
လက်ရှိထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အပိုင်ေရာင်းချသ ူေဒ ြမြမဝင်း 
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၄၄၂၂၃]မှ ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေဇာ်မင်း [၁၂/အစန(ိင်ု) 
၀၄၇၄၆၄]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံး 
သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၈၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၄၈၂)
ဖုန်း- ၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄ဖုန်း- ၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄

အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ပုလဲရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၉၀၉)၊ ဦးစိုးြမင့်လင်း 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၁-ေပ၊ ၆-လက်မ x ၆၀ ေပ) 

ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

၁၈/ရပ်ကွက်၊ ပလုရဲတနာလမ်း၊ အမှတ်(၉၁၀)၊ ဦးသန်းေရ  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားဂရန်ေြမ အမျိးအစား၊ (အလျားxအနံ)၊ (၄၀-ေပ၊ ၆-လက်မ x ၆၀ ေပ) 

အကျယ်အဝန်း၏ ထက်ဝက်တိတိြဖစ်ေသာ (အလျားxအနံ)၊ ေပ(၂၀x၆၀) 

အကျယ်အဝန်းရှိ   ေြမကွက်ှင့်   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 

ဦးစိုးြမင့လ်င်း [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၈၁၆၁၃]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွြဖစ်သ ူဦးစန်ိဝင်း 

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၉၃၁၂]သည် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိတို၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် 

ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပိုင်အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သည်အထိ ဆက်လက်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလှဦး (စ်-၄၄၄၉၄)ဦးလှဦး (စ်-၄၄၄၉၄)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ 

ဖုန်း- ၀၉-၉၆၁၆၀၆၀၆၁ဖုန်း- ၀၉-၉၆၁၆၀၆၀၆၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေအးရိပ်သာ(၄)လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ-်၄၃၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၂၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်သည ်
ဦးချစ်စံ(ခ)ဦးဘချစ်စန် (CG-၀၅၇၇၈၁)[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၇၃၈] အမည်ေပါက် 
ေြမငှားဂရန်ှင့်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ဖခင်ြဖစ်သူှင့် မိခင်ြဖစ်သူ 
ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
အဆုိြပသူ (၁) ေဒ စန်းစန်းြမင့် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၄၅၄၉၀]၊ (၂) ေဒ ြမြမစန်း [၁၂/တမန 
(ိုင်)၀၆၈၅၁၉]၊ (၃) ေဒ လှလှစန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၃၆၃]၊ (၄) ေဒ သန်းသန်းြမင့် 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၇၄၀]တိုထံမှ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လိုပါက က ်ုပ်ထံသို တရားဝင်ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
များြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်မျိးေအးေဒ တင်မျိးေအး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၁၆)
အမှတ်(၁၉၆)၊ န ဝန်လမ်း၊ (၂၀/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၁၉၆)၊ န ဝန်လမ်း၊ (၂၀/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-264859293, 09-982646587ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-264859293, 09-982646587

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လအငှားအိမ်ရာ၊ တုိက်-၁၇၊ အခန်း-၀၀၆ေန ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် [၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၇၀၇၃]ကိင်ုေဆာင်သ ူေဒ တင်တင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၆ရပ်ကွက်၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ အမှတ်-၉၈၈ ဟေုခ တွင် 
ေသာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ) ဧရိယာရှ ိေြမကွက်အား ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
(၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုေတဇလမ်း၊ အမှတ်-၇၁၇ေန ဦးလှေအာင်သာ[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၀၇၇၆၄] ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ တင်တင်ဝင်းမှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲလင်းေအာင်(LL.B)ဦးရဲလင်းေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၂၅၁)
ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉-၆၆၆၃၁၃၃၄၄ေရှေနများုံးခန်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၄၇၈၂၅၂၊ ၀၉-၆၆၆၃၁၃၃၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၅၀)၊ ေနကာ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၂၄၄)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x ၆၀)ေပရှိ ဦးမင်းသန်  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ေဒ ခင်ေအးသက် [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၅၁၅၅၆]မှ မိမိ 
လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိလုျက် အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
ေဒ ဖိးစ ီေကျာ် [၉/သပက(ိုင်)၀၅၇၄၄၄]က ဝယ်ယူရန် (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်၎င်းေြမကွက်၏  ပိုင်ဆိုင်မ အကျိးခံစားခွင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး  ကန်ကွက်လိုပါက  က ်ုပ်ထံသို 
ခိင်ုလုေံသချာေသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ၊ ေကျာ်လွန်သွားပါက ၎င်းေြမကွက်၏ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  
များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တိက်ု(၃၆)၊ ဒတုယိထပ်(ဝ)ဲ၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပသုမ်ိွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ Ph:09-422662324, 09-691996320တိက်ု(၃၆)၊ ဒတုယိထပ်(ဝ)ဲ၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ပသုမ်ိွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ Ph:09-422662324, 09-691996320

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အပိင်ုး(၄)၊ ငမိုးရပ်ိ(၅)

လမ်း၊ အမှတ် (၅၁၁)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်၏ တတိယထပ် (တိုက်ကို 

မျက်ှာမလူ င် လက်ဝဘဲက်)အခန်း၊ ဧရယိာ (၅၄၀.၅) စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့် 

ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု

ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒ ရီရီဝင်း [၁၂/လကန(ုိင်)၀၀၂၁၈၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်ေသာ ေဒ ှင်းအအိခိိင်ု [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၇၇၁၉၈]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ် 

အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျ 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ေနရက်အထိ  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ု   ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းအိအိခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ှင်းအိအိခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

LL.B, D.B.L,D.I.L,D.I.P.L WIPO (Switzerland)LL.B, D.B.L,D.I.L,D.I.P.L WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-765602290Ph-09-765602290

အမှတ် (၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ် Star City ၊ အမှတ် (၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ ်Star City ၊ 

သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ဇာလီမွန် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၅၃၁၁] ကိုင်ေဆာင် 

သူ၏  တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ  ေအာက်ပါအတိုင်း  အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၅၅/က)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ (အလျား 
ေပ ၂၀ x အနံ ေပ ၆၀)ရိှ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပေြမယာစီမံခန်ခွဲမ  စာရင်းှင့ ်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနတွင ် (၂၃-၈-၁၉၉၃) 
ရက်စဲွပါေြမငှားစာချပ်အမှတ်- သကတ/၂(တ)/၀၀၇/၉၃ ြဖင့ ်ေဒ ေအးြမင့ ်[၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၇၈၈၉၇]မှ တရားဝင ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သား 
တည်ရိှပီး ေြမအမည်ေပါက် ေဒ ေအးြမင့်သည် (၁၉၉၇)ခှုစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်း၏ 
ခင်ပွန်း ဦးထွန်းသည် (၁၉၈၇)ခှုစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အသီးသီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကပီးြဖစ်၍  
၎င်းတို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား ဦးေမာင်ဟန် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၈၄၈၄]က  
အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ု အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး အေပါင်အံှ အ ပ်အရှင်း လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပ စကားကမ်းလှမ်းချက်အရ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိ 
တိုအား အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ဦးေမာင်ဟန်ထံသုိ စရန်ေငွများ ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နရက်မှစ၍  (၇) ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ ဇာလီမွန် ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိင်ု (LL.B),D.B.Lေဒ ဇာလီမွန် ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ုိင် (LL.B),D.B.L
[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၅၃၁၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၅၃၁၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈) (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)
   ၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈   ၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈
အမှတ် (၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်း အေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊အမှတ် (၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်း အေရှ၊ ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ 

ဘိုးရာဇာ (၃)လမ်း၊  အမှတ် (၈၆၆/က)၊  ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရှိ  ေြမေပ (၂၀x၆၀) 
ေြမှင့်အိမ်ကိ ုေဒ အိကိုဇင်လတ် [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၈၇၀၇] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှလက်ရှိ 
မိမိသာလ င်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 
များှင့်တက ွ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီး 
အပိုင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ-
ေဒ ွယ်နီလ  င်ေဒ ွယ်နီလ  င်
ဥပေဒဘွဲ(LL.B)ဥပေဒဘွဲ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၁၇)
အမှတ်(၂/၈၅)၊ ေငွသဇင်လမ်း၊ ွယ်ေခွေကျးရာအုပ်စု၊ ရာသစ်၊ ေထာက်ကန် ၊ အမှတ်(၂/၈၅)၊ ေငွသဇင်လမ်း၊ ွယ်ေခွေကျးရာအုပ်စု၊ ရာသစ်၊ ေထာက်ကန် ၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၇၃၅၉မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၇၃၅၉

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇)အေရှရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇)အေရှရပ်ကွက်၊ 
ေအာင်သေြပအေနာက်(၁)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ေအာင်သေြပအေနာက(်၁)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၁၂(ခ)၊ တုိက်အမှတ်(၆)၊ ၅-ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ ေြမကွက်အမှတ်-၂၁၂(ခ)၊ တုိက်အမှတ်(၆)၊ ၅-ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ 
ပထမထပ်၊ တိုက်ခန်းအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၃)ရှိ လူေနခွင့်ကျပီး ပထမထပ်၊ တိုက်ခန်းအကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၃)ရှိ လူေနခွင့်ကျပီး 

တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှ ိတိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးကိ ုတရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ညိညိလွင်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၉၂၄၃]
ှင့် ဦးေဇာ်မင်းထုိက် [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၄၅၈၅၅]တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
အတွက် ေရာင်းဖုိးေင၏ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် စရန်ေငွကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ထိုေကာင့် ယင်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ယေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် 
က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေစာလင်း [၁၄/လပတ(ိုင်)၁၁၈၆၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေစာလင်း [၁၄/လပတ(ိုင်)၁၁၈၆၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးထွန်းထွန်း(ဝါးခယ်မ)ဦးထွန်းထွန်း(ဝါးခယ်မ)

LL.B (စ်-၈၀၂၀)LL.B (စ်-၈၀၂၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၂၃(က)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ (ေရကန်ေရှ)၊ သုဝဏ ၊ အမှတ်-၂၃(က)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ (ေရကန်ေရှ)၊ သုဝဏ ၊ 
ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-09-420118326, 09-254471171ဖုန်း-09-420118326, 09-254471171

 အမည်ေြပာင်း အမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အလက 

(ေကာ့လ  င်) Grade 1 မှ (အဖ) 
ဦးေကျာ်ေမာင်   [၁၀/ခဇန(ိုင်) 
၀၀၈၇၈၅]၏သမီး မှင်းစုဝန်းအား 
မှင်းအိန ာဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါ 
ရန်။                            မှင်းအိန ာမှင်းအိန ာ

 အမည်ေြပာင်း အမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ မလွူန် (၁)

ေကျာင်းရာ၊ Grade 2 မှ (အဖ) ဦးချမ်းလွန် 
[၁၀/ရမန(ိုင်)၁၆၈၂၉၉]၏သား ေမာင် 
ထက်ြမတ်ထူးအား ေမာင်ထူးေအာင ်
ေကျာ်ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

ေမာင်ထူးေအာင်ေကျာ်ေမာင်ထူးေအာင်ေကျာ်

 အမည်ေြပာင်း အမည်ေြပာင်း
ေြမာင်းြမမိ၊   ရှမ်းကုန်းပိုင်း 

အမက Grade(6)မှ (အဖ) ဦးထက် 
ေအာင်၏သား ေမာင်ြပည့်စုံခန်အား 
ေမာင်ြမတ်ေကာင်းခန်ဟု ေြပာင်းလဲ 
ေခ ဆိုပါရန်။ 

ြမတ်ေကာင်းခန်ြမတ်ေကာင်းခန်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

မီးသတိြပမီးသတိြပ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ လ  င်တက သိုလ်ဝင်း၊ MES Building၊ 

အခန်းအမှတ် (303) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ြမန်မာုိင်ငံဘူမိသိပ ံအသင်း 

(၎င်း၏ကိုယ်စား) (၇-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

ေဒါက်တာ တင်ေဌးမ[ူ၁၂/လမန(ိင်ု)၀၉၈၂၈၈]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၈U10၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၂/၁၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ ေြမအမျိး 

အစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၁၇၂/၁၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း 

ှင့် ြပည်ချမ်းသာလမ်းေထာင့်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

တွင်  “ြမန်မာိုင်ငံဘူမိသိပ ံအသင်းြမန်မာိုင်ငံဘူမိသိပ ံအသင်း” အမည်ေပါက်မှတ်သားထားေသာ 

ေြမကွက်ဥပစာြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တိုေပ တွင် ေြမသားြပြပင်ြခင်း၊ ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပ်ြခင်းများအပါအဝင် “ြမန်မာိုင်ငံဘူမိသိပ ံအသင်းြမန်မာိုင်ငံဘူမိသိပ ံအသင်း”ုံးခန်း 

ဖွင့လှ်စ်ြခင်းလပ်ုငန်းများ စတင်ေဆာင်ရက်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အကျိး 

သက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ (သုိ) “ြမန်မာုိင်ငံဘူမိသိပ အံသင်းြမန်မာုိင်ငံဘူမိသိပ အံသင်း” ထံသုိြဖစ်ေစ (၁၄)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒ 

ှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ေဇာ်                       ဦးသန်ေဇာ်                       

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။
ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ်    ဦးေအာင်ြမင့ ် ြမတ  ်
Passport No.ME 240279 CDC No. 63756  
၏  PSC & RB လက်မှတ်ေပျာက်ဆံုးသွား 
ပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။

ဖုန်း-09-799642284ဖုန်း-09-799642284

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သံုးခွမိနယ်၊ 

ပတုပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ သူကီးပတုပ်ေကျးရာ 
ေန ေမာင်မင်းေအာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးေသာင်းလ  င်[၁၂/သခန(ုိင်)၀၁၅၆၇၈]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေသာင်းလ  င်ဦးေသာင်းလ  င်

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ အပိုင်း(၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၉/ခ)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၃၉/ခ၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၂၄ ေပx အနံ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၃၃)ဧကရိှ ှစ် (၆၀) 

ေြမငှားဂရန်    ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်   ှစ်ထပ်အုတ်ညပ်ပျ်ေထာင်အိမ ်

အပါအဝင် ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင် 

ေကာင်း မ က်ဟေကညာစာချပ် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-၃၂၃၅/၂၀၁၈ အရ ေဒ မိမိေအာင် 

(PAN-၁၂၁၈၁၇) မှ တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍  ၎င်း၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ 

မှတ်ပုတံင်အမှတ်-၆၇၇၃/၂၀၁၈ ရရိှသ ူဦးေမာင်ဥ [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၃၃၁၃၂] မှ တာဝန် 

ယူ၍ ေရာင်းချပီး မိမိလက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း၊  အ ပ်အေထွး 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံ ကတိြပေြပာဆုိ၍ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွသုိ ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူသည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေရာင်းချသူထ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လို 

ပါက သက်ဆုိင်သည့် စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ 

ဤေကညာပါသည့် ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 

မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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

 ‘‘ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း  ‘‘ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ ၉၂-လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၃)ဟု ေခ တွင်ေသာ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၂ I I ၊ ေြမကွက်အမှတ်- VV ၉၀၊ အကျယ်အဝန်း (၃၀x၅၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၁၅၀၀) 

စတုရန်းေပ၊ (ဝ.၀၃၄)ဧကရှိ  ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  

(၂)ခန်းတဲွ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူေနထုိင်သူ (၄)ဦး 

မပါဝင်ဘဲ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစီမုိရ်(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင် [၁၂/ မဂတ(ဧည့်) 

၀၀၀၁၉၅] မှ တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦ ြဖစ်ပါ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ (၂) ခန်းတဲွ (၂)ထပ် အေဆာက်အဦှင့ပ်တ်သက်၍  

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ) ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မှ အမ်ိခန်းလခေကာက်ခြံခင်း၊ 

အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊  အေဆာက်အဦ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း 

စသည်တိုကို  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့်အြပင်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးစမီိရ်ု(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့ ်အေဆာက် 

အဦတုိအား တုိးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတုိ မြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစီမိုရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း   ေဒ ှင်းသီတာဖိး ဦးစီမိုရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင ် ေဒ မာမာသိန်း   ေဒ ှင်းသီတာဖိး 

[၁၂/မဂတ(ဧည့်) ၀၀၀၁၉၅]  (LL.B)  (LL.B)[၁၂/မဂတ(ဧည့်) ၀၀၀၁၉၅]  (LL.B)  (LL.B)

အမှတ် (၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  (စ်-၈၇၉၂)     (စ်-၁၃၇၂၀)အမှတ် (၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  (စ်-၈၇၉၂)     (စ်-၁၃၇၂၀)

ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများကန်/ေရှရပ်ကွက်၊     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ။  ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၅၀၀၂၃၇၃ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၅၀၀၂၃၇၃ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

 ဖနု်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

 ‘‘ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း  ‘‘ေြမှင့် အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’အများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ ၉၄-လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၆)ဟုေခ တွင်ေသာ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁၂ I I ၊ ေြမကွက်အမှတ-် VV ၂၁၆၊ အကျယ်အဝန်း (၃၀x၅၀)ေပ၊ ဧရိယာ 

(၁၅၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၃၄)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက ်

ေပ ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦတွင် အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယေူနထိင်ုသ ူ

(၄)ဦးမပါဝင်ဘဲ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစီမိုရ(်ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင ်[၁၂/

မဂတ(ဧည့)်၀၀၀၁၉၅]မှ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသည့် ေြမှင့အ်ေဆာက် 

အဦ ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

က ု်ပ်၏မတ်ိ ေဆ ွဦးစမီိရ်ု(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင်မှ အမ်ိခန်းလခေကာက်ခြံခင်း၊ 

အခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း၊  အေဆာက်အဦြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊  စီမံခန်ခွဲြခင်း 

စသည်တုိကုိ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့်အြပင် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးစီမုိရ်(ခ) 

ဦးေအာင်ေအာင်လွင်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေြမှင့အ်ေဆာက်အဦတိုအား 

တိုးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းတို မြပလုပ်ပါရန ်အများသိေစရန ်ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစီမိုရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင် ေဒ မာမာသိန်း   ေဒ ှင်းသီတာဖိး ဦးစီမိုရ်(ခ)ဦးေအာင်ေအာင်လွင ် ေဒ မာမာသိန်း   ေဒ ှင်းသီတာဖိး 

[၁၂/မဂတ(ဧည့်) ၀၀၀၁၉၅]  (LL.B)  (LL.B)[၁၂/မဂတ(ဧည့်) ၀၀၀၁၉၅]  (LL.B)  (LL.B)

အမှတ် (၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  (စ်-၈၇၉၂)     (စ်-၁၃၇၂၀)အမှတ် (၁၁၁)၊ ၉၄-လမ်း၊  (စ်-၈၇၉၂)     (စ်-၁၃၇၂၀)

ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများကန်/ေရှရပ်ကွက်၊     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်-၃၆၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ 

ရန်ကုန်မိ။  ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်မိ။  ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၅၀၀၂၃၇၃ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉- ၅၀၀၂၃၇၃ မဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။

 ဖနု်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း၊ ချမ်းသာဂုဏ်ေရာင်ကွန်ဒုိတွင်ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ “ေငွချမ်းသာ”ကွန်ဒို၏ (၁၀)ထပ်အေဆာက်အဦမှ (၃-လ ာ) အခန်းအမှတ်(၀၃-၀၇)၊ အကျယ်အဝန်း 
ဧရိယာ(၁၇၅၀)စတုရန်းေပရှိ (Superior)အမျိးအစားအခန်းြဖစ်ေသာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒို 
တုိက်ခန်းတွင် အခုိင်အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာ ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
တုိကုိ ေြမပုိင်ရှင် ဦးေနမျိးုိင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၁၀၂၄]ေြမပုိင်ရှင် ဦးေနမျိးုိင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၁၀၂၄]ထံမှ ေဒ ခင်ခင်ေလး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၆၅၄၃၂]ေဒ ခင်ခင်ေလး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၆၅၄၃၂]ှင့် ဦးလ  င်မုိးထက် ဦးလ  င်မုိးထက် 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၃၆၃၁][၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၃၆၃၁]တိုသည် (၇-၇-၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ “တိုက်ခန်းလ ဲေြပာင်းေရာင်းချသည့်ကတိစာချပ”်ြဖင့ ်
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး  မိမိတိုသာလ င် တရားဝင်လက်ရှ ိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 
လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 
စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 
တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၀)၊ သေရေခတ ရာလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၇၆၁+၇၆၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၈၀x၈၀)ရိှ  ေြမချပါမစ် ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် (၂)ကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်
ေြမစမီခံန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ  မိေြမစာရင်းတွင်  ဦးကလုား (CK-၀၀၅၃၂၄)ှင့ ်ဦးစဦံး (AA-၀၃၉၂၅၇)ဦးကလုား (CK-၀၀၅၃၂၄)ှင့ ်ဦးစဦံး (AA-၀၃၉၂၅၇) အမည်များြဖင့ ်
တစ်ဦးချင်း အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်များထံမှ ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၅၀၃၅]ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၅၀၃၅] 
သည်  ‘‘ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့်အဆက်စပ် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်”မျာြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး 
မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင် လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 
ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍  အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ် က ်ုပ်ထံ လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဇုန်-၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂)၊ 

ဧရိယာ(၀.၉၆၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၅၂၊ ဂ ဝင်လမ်း၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ဦးစိန်ထွန်း(CHK-017509)၊ ေဒ ေအးေအး[L/RGN-039192]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦးအနက် တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ဦးစိန်ထွန်း(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအး 
[L/RGN-039192] [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၃၅၃၈](ဇနီး)မှ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင်ဇနီး 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းမှလဲွ၍ အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရိှခ့ဲေကာင်း 
ှင့ ်၎င်းကသာလ င် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပါေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ အမည်ေပါက်(ခင်ပွန်း)၏ (၇-၉-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေသစာရင်း၊ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်မရူင်းတိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀)ေန ေဒ ခင်ြမင့(်ဘ)ဦးတင် [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၄၄၃၀]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ 
ပင်လုလံမ်းရိှ ၁။ ေြမကွက်အမှတ်(က/၈)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၇) ဧက၊ ၂။ ေြမကွက်အမှတ်(ခ/၈)၊ 
(အလျား ၅၀ေပx အနံ ၅၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၂၅၀၀)စတုရန်းေပ၊  ၃။  ေြမကွက်အမှတ ်
(က/၉ + ခ/၉)၊ (အလျား ၁၀၀ေပxအနံ ၅၅ေပ)၊ ဧရိယာ (၅၅၀၀) စတုရန်းေပ၊ ၄။ ေြမကွက် 
အမှတ် (က/၁၀+ခ/၁၀)၊ (အလျား၁၀၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(၆၀၀၀) စတရုန်းေပရိှ 
ေြမကွက်များအားလုံးမှာ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိး 
ှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ် အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ြမင့် [၁၂/
လမတ(ိင်ု)၀၁၄၄၃၀] ပိင်ုဆိင်ုေသာ ေြမကွက်များြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်များအတွင်း 
၌ ေဒ ခင်ြမင့်မှာ  ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်၍ တရားဝင ်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းြဖင့ ်
ေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များှင့် ၎င်းေြမကွက်များေပ ရိှ ေနအိမ်အေဆာက် 
အဦများ အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ ေဒ ခင်ြမင့် တစ်ဦးတည်း 
ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ေဒ ခင်ြမင့်၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက် ရရှိြခင်းမရှိဘဲ 
မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 
စွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲြခင်းတို 
မြပလပ်ုပါရန် အသေိပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ ေဒ ခင်ြမင့၏် သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရဘ ဲ
ေရာင်းချြခင်းှင့ ်ဝယ်ယြူခင်းတိုအြပင် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွြခင်းတိုြပလပ်ု 

ပါက ြပလပ်ုသမူျား၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ေဒ ခင်ြမင့မှ်လည်း တည်ဆဥဲပေဒ 
ှင့်အညီ လိုအပ်သလို တရားစွဲဆိုေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသိန်းဟန် (LL.B, DBL)ဦးသိန်းဟန် (LL.B, DBL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၄၃၁)

ေဒ အိေရ စင် (LL.B, DBL, DIL) ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ် (LL.B, DBL, DIL)ေဒ အိေရ စင် (LL.B, DBL, DIL) ဦးရဲမျိးမင်းေကျာ ်(LL.B, DBL, DIL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၁၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၇၁၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၂၁)

ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၆၉၀၈၆၉၄၁

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၃၄ေြမကွက်ကီးအား မျက်ှာမေူသာ် 

လက်ယာဘက်ြခမ်း(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမေပ ရှိ   အုတ်ညပ်ှစ်ထပ်ရှ ိ   ှစ်(၆၀)ဂရန်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးစူလ်တန်(AG-309853)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ 
အဆိပုါကွယ်လွန်သ ူဦးစလ်ူတန်၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ဟာလမီာဘဘီမှီ ဦးလှစိုးက ယ်အားလည်းေကာင်း၊ ဦးလှစိုးက ယ်ထမှံ ဦးမင်းမင်းေဇာ် 
[၁၀/မလမ(ုိင်)၀၁၀၅၅၃]က ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းှင့်တကွ ေြမှင့်အိမ်အား တရားဝင် လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စီမံခန်ခဲွလ ေဲြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပပီး ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိသူများသည် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထား (မရူင်း)ြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
ေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ် (LL.B)    ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M)ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ ်(LL.B)    ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၀၉)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၀၉)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)

အမှတ်-၁၇၈၊ ဒုထပ်၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၇၈၊ ဒုထပ်၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၅၄၁၂၇၅၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၅၄၁၂၇၅၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၈ အီး-၁၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၈၀ေအ ၃၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧကရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ငှက်ေပျာေတာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂)၊ က န်းေတာေြမာက်ရပ်ကွက်ရှ ိ
အတ်ုညပ်(၂)ထပ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင် မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် 
ေဒ ခင်ထားထား[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၅၉၃]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိပါသည်။ ေဒ ခင်ထားထားထံမ ှမှတ်ပုံတင်အထူးကိုယ်စား
လှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၉၂၃/၂၀၀၆)ရရိှသူ ဦးြမတ်ထင်[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၃၁၉၇၃]ှင့် ဦးြမလွင်[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၃၁၉၇၅]တိုက ေြမှင့် 
အိမ်အား စီမံခန်ခွဲလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားသည် ဤေကညာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)ြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ် (LL.B)    ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M)ဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ ်(LL.B)    ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B,LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၀၉)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၀၉)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)

အမှတ်-၁၇၈၊ ဒုထပ်၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၇၈၊ ဒုထပ်၊ အခန်း(၅)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၅၄၁၂၇၅၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၂၁၉၂၊ ၀၉-၅၄၁၂၇၅၂၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၁၈၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင်  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ          

ဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ဦးစီးဌာနက  မဲေခါင်-လန်ချန်း အထူးရန်ပုံေငွကျပ ်(၆၇၄.၃၁၉) သန်းြဖင့် 

ေဆာင်ရက်မည့် ''ရှမ်းြပည်နယ်တုိင်းရင်းသားေရးရာှင့်  သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းစင်တာ''(Center of Vocational Training and  Ethnic Community  

Affairs)  အေဆာက်အဦ (၁၄၇ေပx ၅၀ေပx ၂၇ေပ) သကံကွူန်ကရစ်ှစ်ထပ်၊ 

ေရမီးမလိ ာသွယ်တန်းြခင်း အပါအဝင်)ကိ ုရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ 

ေအးသာယာမိ၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၂)၊ ခေပါင်းေရကည် 

ရပ်၌ ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းရန်  ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။    တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ မှ ၂၀-၇-၂၀၂၂ ထိ

   (ုံးချနိ်အတွင်း)

၃။    တင်ဒါတင်သွင်းရမည် ့ - ၂၀-၇-၂၀၂၂၊ မွန်းတည့် ၁၂:ဝဝ နာရီ

       ေနာက်ဆုံးရက် 

၄။   တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ

     ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးဦးစီးဌာန

  ုံးအမှတ် (၁၄)၊ ေနြပည်ေတာ်

၅။    အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ဖန်ုးနပံါတ် ၀၉- ၄၂၀၇ 

၁၅၇၉၈၊ ၀၆၇-၄၀၉၅၄၈၊ ၀၆၇-၄၀၉၅၄၅သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။    

       တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ြပည်ကီးကျက်သေရရပ်၊ 

(၂၃)လမ်း၊ (၈၃x၈၄) ကား၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၂)၊ အကွက်အမှတ်(၁၆၈)၊ ဧရယိာ(၀.၀၃) 
ဧက(၂၀x၈၀)ေပရှိေသာ ေြမေပ ရှိအိမ်အမှတ်(၅၁)ေနအိမ်ှင့်အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိအား ေဒ ရာဘီယာ(ခ)ေဒ ခင်ခင် အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သည့ ်
ဘိုးဘွားပိင်ုေြမှင့ ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုအား ေဒ ရာဘယီာ 
(ခ)ေဒ ခင်ခင် ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကသူများအားလုံးှင့ ်
ေဒ ွဲွဲသိန်း [၉/သစန(ိုင်)၀၁၁၀၆၃]တိုှင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ေဒ နန်ဆိုင်း [၁/မကန(ိုင်)၀၀၉၂၈၃]ှင့် ေဒ ပွင့်ြဖသက်ိုင် [၁/မကန(ိုင်) 
၂၁၆၀၈၁]တိုမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခဲ့ကပီးေနာက်  လက်ရှိလက်ေရာက ်      
ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့်၊ ေဒ နန်ဆိုင်းှင့် ေဒ ပွင့်ြဖသက်ိုင ်
တုိမှ အမည်ေပါက် ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ံုးဌာနအသီးသီးတွင် ေလ ာက် 
ထားေဆာင်ရက်မ  ှင့ပ်တ်သက်၍ ေဒ ရာဘယီာ (ခ) ေဒ ခင်ခင် အမည်ေပါက်ထား 
သည့် ဘိုးဘွားပိုင်ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေမွ
ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ကသမူျားအားလံုးှင့် ေဒ ဲွဲွသန်ိးတိုမှ ကန်ကွက်ရန် မရိှသေဘာ 
တူညီေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်လိုသူရှိခဲ့ပါကလည်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ယေနမှစ၍ ခုှစ်ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါကအေရာင်း 
အဝယ်ကစိ အား တရားဝင်ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ိုင် (LL.B)ဦးေအာင်ိုင် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၁၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၁၆၅)

အမှတ် (၄၂)၊ ၃၇လမ်း၊ (၁)ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကီး (၅)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။အမှတ် (၄၂)၊ ၃၇လမ်း၊ (၁)ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကီး (၅)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၃၆၄၃၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၄၃၆၄၃၄

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့ ်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ မိတ်မိဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ မိတ်မိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း      ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့ ်
ေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်းတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လိုပါသြဖင့် မုတ်ခွံဝယ်ယူလိုသူ လုပ်ငန်းရှင်များထံမ ှ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) မုတ်ခွံ(ခွဲသတ်/ေရေသ)(ေရာရာ)များေရာင်းချြခင်း(က) မုတ်ခွံ(ခွဲသတ်/ေရေသ)(ေရာရာ)များေရာင်းချြခင်း
(တင်ဒါအမှတ်-၁၊ တင်ဒါအမှတ်-၂)(တင်ဒါအမှတ်-၁၊ တင်ဒါအမှတ်-၂)

၂။ (က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - (၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ 
           စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်   ုံးချနိ်အတွင်း

(ခ) တင်ဒါအမှတ်(၁)ပိတ်မည့်  - (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်(၉:၃၀)နာရီထိ
      ရက်ှင့်အချနိ်
(ဂ) တင်ဒါအမှတ်(၂)ပိတ်မည့်  - (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်
      ရက်ှင့်အချနိ်    (၁၁:၀၀)နာရီထိ
(ဃ)တင်ဒါအမှတ်(၁)စိစစ်ေရးချယ ်  - (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်
       မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ်      (၁၀:၀၀)နာရီ
(င) တင်ဒါအမှတ်(၂)စိစစ်ေရးချယ ်  - (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်
      မည့်ေနရက်ှင့်အချနိ်     (၁၁:၃၀)နာရီ
(စ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ  - ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်
      တင်သွင်းရမည့်ေနရာ      ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယ  
       အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)
      ုံး၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊
    မိတ်မိ။ဖုန်း-၀၅၉-၄၁၀၄၉
(ဆ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများစိစစ ်  - ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်
        ေရးချယ်မည့်ေနရာ     ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယ
     အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)
      ုံး၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊
     မိတ်မိ။

၃။    မုတ်ခွံများကည့် ရန်ှင့် တင်ဒါများှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချက် 
အလက်များအား  ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယ 
အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မိတ်မိ၊ 
ဖုန်း(၀၅၉-၄၁၀၄၉)၊(၀၅၉-၄၂၈၀၆)တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင ်     
ပါသည်။     တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၆၃   )၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂၀၀စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် 
ေဒ စိန်ြမ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၈၉၅၂] အမည်ြဖင့်  တည်ရှိလျက်ရှိပီး၊  ေဒ စိန်ြမသည်       
(၁-၁၁-၂၀၀၉)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးထွန်းစန်ိသည်(၂၆-၈-၁၉၉၇)
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း  အသီးသီးကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ ယခုအခါ 
၎င်းတုိ၏တရားဝင်သမီးအရင်းများြဖစ်ကေသာ  ေဒ စန်းစန်းေဆွ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၀၈ 
၈၁၈]ှင့် ေဒ ဝင်းမာေဆွ [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၄၃၁၉]တုိမှ အဆုိပါေြမှင့် အေဆာက်အဦ 
အား မိမိတိုသာ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်းှင့်   လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါ 
ေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပလျက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလို
ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွလည်း အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငအွချိအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက် 
အထားမူရင်းများတင်ြပ၍  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို         
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ အပီးတုိင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B)                                   ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)ဦးရန်ိုင်ဟိန်း(LL.B)                                   ေဒ သီရိန ာဝင်းွဲ(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၈၉၃)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၅၅)

အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၂၀၈၇၁၊ ၀၉-၇၉၉၂၃၀၀၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ မ ေလးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၉၁)၊ အလျား(၄၀)ေပx 
အနံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ွန်ွန် ကည ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ အမှတ် 
(၃၉၁/က)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ 
ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (ှစ်ထပ်)ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် ဦးေအာင်မျိးိုင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၁၇၅၄]မှ 
တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာေြမှင့ ်အိမ်ြဖစ်ပီး  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ ်
ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လန်ွပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံး 
သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေရ သိန်းြမင့်                          ဦးေရ သိန်းြမင့်                          

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၇၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊  ဗဟန်းမိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂ ဘ၊ီ  ေြမကွက်ရပ်ကွက်     ၄၉၄ ေအ-၁
၂

          

ဧရိယာ(၀.၁၉၃)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- ဂရန်ရှိေြမပိုင်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ  အမှတ်-၁၇၊              

ကိယု့မ်င်းကိယု့ခ်ျင်းရပ်ိသာလမ်း၊ ငါးထပ်ကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ  

တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်(၅)ထပ်တုိက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိ၏ မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက် 

ပိင်ုရှင် ဦးတင်ဝင်းလ  င်(ခ)လင်ခိင်ုခ မ်း[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၄၉၉၄]က မမိတိစ်ဦးတည်း တရားဝင် 

ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက  ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

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

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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၁၉)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ 

၆၀ေပ)၊ အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ကီးအနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ကီး၏ ေြမကွက်ကိ ု
မျက်ှာမူ၍ကည့်ေသာ ်(ညာြခမ်း)၊  (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ အမှတ်(၇၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့် 
ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲဌာနတွင ်ေရာင်းသ ူဦးဝင်းေကျာ(်WKA-၂၀၂၈၉၁)[၁၂/
လမန(ိုင်)၀၆၉၃၃၀]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးြပည် 
မိုးေအာင်[၁၂/အစန(ိုင်)၁၁၄၂၇၇]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

၁
၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

တိုက်ခန်းအကျယ်ငှားရန်ရှိသည်တိုက်ခန်းအကျယ်ငှားရန်ရှိသည်
ယုဇနပလာဇာအနီး၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွ။

ေပ ၂၅ x ေပ ၅၀ တိက်ုခန်းကျယ်၊ အခန်းအြပည့ ်ေက ြပားကပ်ပီး၊ 
ှစ်ခန်းတွဲ၊ သုံးခန်းတွဲ ငှားရန်ရှိပါသည်။

 ဖုန်း- 09-795500877 ဖုန်း- 09-795500877
  09-795500899  09-795500899

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ ရှင်သိဒ တ် (၁၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၇၉/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
အကျယ်အဝန်း (၁၅x၆၀)ေပ၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) (ေြမကွက်အမှတ်(၆၇၉/က)ှင့ ်ကပ်လျက် 
အြခမ်း)ရှိ  ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ  အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင် အကျိးခံစားလျက်ရှိသူ ေဒ နမ့်မိုးမိုးလ  င် 
[၁၄/ပတန(ိုင်)၁၁၄၃၄၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  ဝယ်ယူရန်  အဆိုပါ အိမ်/
ေြမတန်ဖုိး တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည့် စရန်ေငွကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအိမ်/
ေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ 
မည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ယခေုကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍  (၁၄)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ယခုေဖာ်ြပပါ 
အိမ်/ေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ွန်ွန်သန်း (LL.B,DBL)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ွန်ွန်သန်း (LL.B,DBL)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉)
 အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Ph: 09-401526880, 09-260983331 Ph: 09-401526880, 09-260983331

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၇၆)၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်(၇၆)
ဦးသာထက်(ခ) ဦးစိုးမျိးထွန်း ှင့် ၁။ ေဒ မာမာဝင်း
  ၂။ ဦးမျိးေဇာ်
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဈးကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်သခုလမ်း၊ အမှတ်(၁၆၀)ေန (၁) တရားပိင် ေဒ မာမာဝင်းှင့် (၂) တရားပိင် 
ဦးမျိးေဇာ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိ ုဦးသာထက်(ခ)ဦးစိုးမျိးထွန်းက ှစ်ဦးသေဘာတ ူ
ေငွေချးငှားြခင်းကတိစာချပ်အရ ေချးေငွ(၄၆၃၀၀၀၀၀)ှင့် (၃၄)လအတွက် 
နစ်နာေကးေင ွ(၄၅၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း (၉၁၃၀၀၀၀၀)ကျပ်ရလိမု  ေလ ာက်ထား 
စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရှေနှင့် 
ြဖစေ်စ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၆)ရက်ေန (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၉ ရက်)ေန 
မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏အဆုိလ ာကုိ ထုေချ 
ရှင်းလင်းရန ်  ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။  ၎င်းြပင ်  အထက်ပါေနရက်တွင ်
သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 
လိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က 
ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ် 
လိုက်ရမည်။  သင်ကထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ြမတ်စံ) (ြမတ်စံ)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ အလင်းေရာင် (၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၂၅)တိုက်၏ (ပထမထပ်-ဘီ/မှန်ခန်း)၊ (မျက်ှာမူလ င်လက်ဝဲဘက)်၊ 
အကျယ်အဝန်း (၁၂  ၁၂  ေပ x ၅၀ ေပ)အကျယ်ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းတွင် 
တပ်ဆင်ထားေသာ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ စန်းြမင့် [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၀၆၄၄၆]ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)
အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေကျာ်မင်းထွန်း(ဘ)ဦးလှဝင်း[၁၄/ရကန(ိင်ု) 

၀၁၁၄၁၂]  ကိုင်ေဆာင်သူ၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေရကည်မိနယ်၊ 
အသုတ်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ြမဝါးုံလမ်း၊ အကွက်အမှတ(်၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ် 
(၂၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေမာင်ဟန် အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း (အလျား 
၁၀၀'x အန ံ၇၀')၊ ဧရယိာ (၀.၀၈၆)ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ  
တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  အေဆာက်အအုံတိုအား  (၅-၆-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ 
“အိမ်ှင့် ခံေြမေရာင်းချြခင်းကတိစာချပ”် အရ   တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ၊ 
ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံတိုြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအံုတုိှင့်စပ်လျ်း၍ က ု်ပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မင်းထွန်း၏ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အေမွပုံပစ ည်းအြဖစ ်
စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်း တစ်စုံတစ်ရာမြပလုပ်ရန်ှင့ ်ထိုသိုြပလုပ ်
ေဆာင်ရက်ပါက က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဥပေဒှင့ ်အည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်မင်းထွန်း ေဒ ေအးေအးမူ(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်မင်းထွန်း ေဒ ေအးေအးမူ(ဥပေဒဘွဲ)
[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၁၄၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၄၇)[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၁၁၄၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၄၇)
 ၀၉-၄၂၀၃၀၆၉၃၈ ၀၉-၄၂၀၃၀၆၉၃၈

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းဝင်းေရ  [၁၁/မအန(ိုင်)၀၂၃၀၅၇]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒ ဝင်းဝင်းေရ  
ှင့ ် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးလှေရ တို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ရခိုင်ြပည်နယ ်
မာန်ေအာင်မိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ ဗ လလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၃၄)၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၁၂)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၇၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၁)ဧကရှိ ေနအိမ်ှင့် မာန်ေအာင်မိမေဈး 
အြပင်တန်း စာတိုက်လမ်းရှ ိစည်ပင်ပိုင်ဆိုင်ခန်းအမှတ(်၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) 
ဘိုတဲအေရှလမ်းရှိ  ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၁)၊ (၅)အသီးသီးတိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 
ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းများ ေပျာက်ဆံုးသွားပါ၍ အဆုိပါ  စာရက်စာတမ်းများ 
အား ေကာက်ရေတွရိှပါက ဆက်သွယ်အေကာင်းကားေပးပါရန်ှင့ ်၎င်းတိုအား 
လက်ဝယ်ထားရိှ  မမှန်မကန်အသံုးြပေနပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ 
အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။
လွဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လွဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းေရ  ေဒ လှလှေဌး(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းေရ  ေဒ လှလှေဌး(LL.B)
[၁၁/မအန(ိုင်)၀၂၃၀၅၇]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၆၆)[၁၁/မအန(ိုင်)၀၂၃၀၅၇]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၆၆)
 အမှတ်-၁၂၃၉၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သုခ(၂၅)လမ်း၊   အမှတ်-၁၂၃၉၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သုခ(၂၅)လမ်း၊  
 ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတ။ ဖန်ုး-09-795917306 ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတ။ ဖုန်း-09-795917306

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆/သမုိင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်- အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၅၁/ဃ)၊  ဧရိယာ(၀.၁၀၈)ဧကရှိ  ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ရန်ကုန်မိ၊  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
(၆)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိုင်၊ ကုန်းြမင့်ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀/ဘီ-၂)ဟု ေခ တွင်ေသာ (၂)ထပ်အေဆာက်အဦ၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်မီးအပါအဝင ်
တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ  
ဌာနရှိ ေြမစာရင်းတွင ်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၈၅၉၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများသည် ခိုင်လုံေသာမှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် ယခုသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ
(၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးသက်လွင်ဦး ေဒ ှင်းအိခိုင် ဦးသက်လွင်ဦး ေဒ ှင်းအိခိုင်
 LL.B, LL.M, D.B.L, D.M.L, D.I.L, PGDL B.Sc, LL.B, LL.M, PGDL, D.A, D.M.A.C LL.B, LL.M, D.B.L, D.M.L, D.I.L, PGDL B.Sc, LL.B, LL.M, PGDL, D.A, D.M.A.C
 D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၇၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၇၀)

အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၄၃၀၉၀၇၈၂အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၄၃၀၉၀၇၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂၇-

ေအ)ေနထိုင်သူ ေဒ ငုဝါငုံ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၈၆၀၁] ကိုင်ေဆာင်သူပိုင်ဆိုင်ပီး 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည့်  ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၃၆-ဘီ)၊ ဒုတိယထပ် 
အလျား(၁၈)ေပxအနံ(၅၅)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တုိကုိ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ေဒ ေမဖိးဦး[၁၂/အစန(ုိင်)၁၇၃၆၂၂]မှ 
(၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းှင့်တက ွယခု 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ထသံို ြဖစ်ေစ၊ ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ် 
စာချပ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ချပ်ဆိမုည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်သူ လ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ ေမဖိးဦး ဦးေနလင်းေအး (LL.B, DBL, DIL)ေဒ ေမဖိးဦး ဦးေနလင်းေအး (LL.B, DBL, DIL)
[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၃၆၂၂] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၅၂၄)[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၃၆၂၂] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၃၅၂၄)
 ရက်စွဲ(၁၄.၆.၂၀၁၀) ရက်စွဲ(၁၄.၆.၂၀၁၀)
 အမှတ်(၃၂) ဗိုလ်eာဏ(၃)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း (၅)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၃၂) ဗိုလ်eာဏ(၃)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း (၅)ရပ်ကွက်၊ 
 ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-979008986 ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-979008986

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၇၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၅/က ဟေုခ တွင်ေသာ အမ်ိအမှတ်-၃၈၅/က၊ မင်းေခါင်လမ်း၊ 
(၇၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်ရိှ အကျယ်အဝန်း အလျား(၂၀)ေပx 
အန(ံ၆၀)ေပရိှသည့ ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်
ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးသည် 
ေဒ ေအးသွယ် [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၁၅၂၅]အမည်ြဖင့ ်ေြမချပါမစ်တွင် တည်ရိှေနပီး 
အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ ေအးသွယ်ထံမှ စာချပ်စာတမ်းအဆက်ဆက်ြဖင့် ေနာက်ဆံုး 
ဝယ်ယူထားသ ူမမ ခင်ေဌး [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၇၇၄၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင်ကိမုင်း [၈/ရစက(ိင်ု)၁၉၆၃၆၉]က အထက်ပါအမ်ိှင့ေ်ြမအား 
ဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွရယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍  အထက်ပါ 
အိမ်ှင့်ေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထခံိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများတင်ြပ၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ စ ာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.A.Psy)လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ စ ာမင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.A.Psy)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀)
အမှတ်-၄၂၉၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၄၂၉၊ သုမိတ ာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
ခံအမှတ်-၆၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ခံအမှတ်-၆၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (င/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁၇/၁၁၉၊ ပထမ 

ထပ်၊ (အလျား ၂၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ ယင်းတိက်ုခန်းကိ ုေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးေကျာ်စန်ိ(ခ)ဦးရန်ကျင်ချမ်း [၉/မရက(ိင်ု)၁၁၄၉၆၆] (ကွယ်လွန်)၏ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း(ခ)ရန်ြမင့်လင် [၉/မရက(ုိင်)၁၀၆၃၄၅]ထံမှ က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 

ထံသို စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့ ်တကွ လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

အဆိပုါတိက်ုခန်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာဝင်း (LL.B) ေဒ ခင်သ ာချိ(LL.B)ေဒ သီတာဝင်း (LL.B) ေဒ ခင်သ ာချိ(LL.B)

စ်(၄၉၀၆၅/၁၇) စ်(၅၀၀၅၃/၁၈)    စ်(၄၉၀၆၅/၁၇) စ်(၅၀၀၅၃/၁၈)    

အခန်း-၃၊ ၇ လ ာ၊ Strand Condo၊ အခန်း-၃၊ ၇ လ ာ၊ Strand Condo၊ အခန်း-၃၊ ၇ လ ာ၊ Strand Condo၊ အခန်း-၃၊ ၇ လ ာ၊ Strand Condo၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ တုိက်အမှတ် (၇၂)၊ (၄)လ ာ၊ (ေြခရင်းခန်း/ဘီ)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းှင့ ်တုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပိင်ုဆိင်ုခဲသ့ ူဦးေအာင်စိုး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၂၆၂၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ  အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက 
ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာတရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သင်းပပေအာင် ဦးရန်ိုင်ထွန်း ေဒ သင်းပပေအာင ် ဦးရန်ိုင်ထွန်း
 LL.B,LL.M,D.B.L, WIPO (Switzerland) LL.B LL.B,LL.M,D.B.L, WIPO (Switzerland) LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၆၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၉၆၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၂၄)

The Light House (Legal Service & Consultancy Group)The Light House (Legal Service & Consultancy Group)
အမှတ် (၉၂၀/ခ)၊ ပင်းယလမ်းမ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၉၂၀/ခ)၊ ပင်းယလမ်းမ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

09-880888317, 09-692214348, 09-663998996  thelighthouse. tppa.mm @ gmail.com09-880888317, 09-692214348, 09-663998996  thelighthouse. tppa.mm @ gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ဥတ ရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒ ရိပ်ကွက်၊ ေြမ 
တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်  ၂/  ဥတ ရသီရိ 
အလယ်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ (၀.၂၃၄)ဧက၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၅၄၆၈)၊ ဦးစိန်ဝင်း 
အဖအမည် ဦးပ ု[၇/တငန(ိင်ု)၀၀၄၀၅၁] 
အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ ဦးဝင်းေဆွ 
အဖအမည် ဦးခင်ေအာင် [၁၂/ပဇတ(ိင်ု) 
၀၃၁၄၆၈] မှေြမေပးမန်ိမရူင်း၊ ေြမကွက် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မရူင်း၊ ေရာင်းသ/ူ
ဝယ်သူတရားံုး ကျမ်းကျန်ိမရူင်း၊ ှစ်ဦး 
သေဘာတူကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက် 
အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 
ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊ ဝယ်ယသူမှူ 
ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး 
ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် 
ကန်ကွက်လိသုမူျားအေနြဖင့ ်တရားဝင် 
ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး 
အမန်ိဒီကရီများ အေထာက်အထားခုိင်လံု 
စွာတင်ြပ၍  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင  ်
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက ်
ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍  (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်
အညီ ေြမငှားစာချပ်ေလ ာက်ထားလာ
မ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။
မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်၊ အ.ထ.က (ရှမ်းကုန်း)ေကျာင်း၊ 
Grade-5 မှ   မဖူးဖူးသွင်၏ဖခင ်
ဦးမျိးထွန်း၏ အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်း 
ထွန်းဝင်း [၁၂/မဘန(ိုင်)၁၂၄၀၈၃] 
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်၊ 

သေြပလှေကျးရာေန  ဦးရဲထွန်း(ခ) 

မိုးကူးမား၏သား ေမာင်ေကျာ်သရူန်ိ 

၏   ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ   ၈-၅-

၂၀၀၃ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၂၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၁၂၄
Family United Power Group Co,.Ltd ှင့် ၁။ ဦးစိုးသီဟံ
(ကုမ ဏီ၏ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူ  ၂။ ဦးစန်းဝင်း
ဦးထွန်းထွန်းဦး)  ၃။ ေနမင်းေရာင်ေဆာက်လုပ်ေရး 
      ကုမ ဏီလီမိတက်
(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အထူး(၄)လမ်း၊ 
အမှတ်(၆၆)ေန ဦးစုိးသီဟံ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
မာဃ(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၉၅၁/က)ေန ဦးစန်းဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကမာရတ် 
မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အင်းလျားလမ်း၊ အမှတ် (၅၂/ဘ)ီ ေနမင်းေရာင်ေဆာက်လပ်ုေရး ေနမင်းေရာင်ေဆာက်လပ်ုေရး 
ကုမ ဏီလီမိတက် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)ကုမ ဏီလီမိတက် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသူတိုသိေစရမည်။

သင်တုိအေပ ၌ တရားလို Family United Power Group Co,.Ltd (ကမု ဏ၏ီ Family United Power Group Co,.Ltd (ကုမ ဏီ၏ 
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ ဦးထွန်းထွန်းဦးတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသ ူဦးထွန်းထွန်းဦးက စက်ယ ရားလက်ေရာက်ရလိုေကာင်း 
စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၆)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ 
(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်
ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။  ၎င်းြပင်အထက်ပါေနရက်တွင ်  သင်တိုမလာေရာက ်
ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင်တုိမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် 
တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်အမ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက 
ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တိုကိုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင် 
လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင်တုိကုိယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။ 
သင်တိုက ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၈)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ခင်ခင်ေအး) (ခင်ခင်ေအး)
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၉) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၉)
 ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

} }

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၌ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၀။၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၁၀။

၁။ ဦးပီတာေဝ(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်ေရ  ှင့် ၁။ ိုင်ဂုေဆာက်လုပ်ေရး

    (ကိုယ်တိုင်ှင့ ်(၂)တရားလို၏      ကုမ ဏီလီမိတက်၊ 

    အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်။)       (Naing Group Construction 

၂။ ေဒ ခင်စိုးကိင်။       Co.,Ltd)

    ၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ(်၁)   ၂။ ဦးေမာင်ေမာင်မိုးေဇာ်

    (တရားလို  ၃။ ေဒ ေမရတနာခင်

    ဦးပီတာေဝ(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်ေရ ။)

               တရားလိုများ       တရားပိင်များ               တရားလိုများ       တရားပိင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ အမှတ်(၂၈-ေအ)ေန အမှတ်(၂) တရားပိင် ဦးေမာင်ေမာင် 

မိုးေဇာ်ှင့် အမှတ်(၃) တရားပိင ်ေဒ ေမရတနာခင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ

သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုများက တရားလိုများပိုင်ဆိုင်ေသာ ကိုယ်ပိုင ်

လမ်းေပ သို တရားပိင်များြဖတ်သန်းသွားလာအသံုးမြပရန်ှင့် ေှာင့ယှ်က်ြခင်း 

မြပရန် အမဲတမ်း တားဝရမ်းရလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ 

သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် 

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ သင့တ်ိုကိုယ်စားလှယ်  ုံးအခွင့အ်မန်ိရ 

ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကိ ုေချပ 

ေြပာဆိုိင်ုသ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့ပ်ါ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ 

(၁)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၄ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် အထက်က 

အမည်ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိမုျားစဲွဆိခုျက်ကိ ုထေုချရင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်တုိသိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ရ်က်တွင် 

သင်မလာမေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င်  သင်တိုကွယ်ရာတွင ်  ြငင်းချက်များကိ ု

ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။  ၎င်းြပင ်တရားလိုများက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်း 

များှင့ ်သင်တိုက ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ 

သင်တိုှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ ်သင့်တိုကိုယ်စားလှယ်

ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်တိုက ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊   ဇွန်လ (၁၇)ရက်တွင်  ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍   က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုမိုေအာင်) (မိုမိုေအာင်)

 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်



ဇွန်   ၁၈၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ကိင်ေဒ ခင်ကိင်

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

အမှတ်(၁)၊ သတ တွင်းလုပ်ငန်း၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ ဦးတင်လတ်စိုး-

ေဒ စစုလု  င်ေဌးတို၏ မခိင် ေဒ ခင်ကိင် အသက်(၇၂)ှစ်သည် ၁၇-၆-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန ) နံနက် ၉:၃၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသ ိ

ရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ

အမှတ်(၁) သတ တွင်းလုပ်ငန်းအမှတ်(၁) သတ တွင်းလုပ်ငန်း

ေဒ ေကသီေဖေဒ ေကသီေဖ
အထက်တန်းြပဆရာမ(အ.ထ.က-၂၊ လသာ-ငိမ်း)အထက်တန်းြပဆရာမ(အ.ထ.က-၂၊ လသာ-ငိမ်း)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
အမှတ်(၄၆)(ဒီ)၊ ေခမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေနှင့် ယခု ဩစေတးလျိုင်ငံ 

မဲလ်ဘုန်းမိေန (ဦးေဘ-ေဒ တင်တင်)တုိ၏သမီး၊  (ဦးစံေအး-ေဒ ေကးလ  င်)တုိ၏ သမီး 
ေခ းမ၊ [ဦးခင်ေမာင်ွန်(ေကျာင်းအုပ်ကီး-ငိမ်း၊ အထက-၂၊ ဒဂံု)]၏ ဇနီး၊  (ဦးကုိကုိကီး)၊ 
(ေဒ ကကေဖ)၊ (ဦးနီတာေဖ)-ေဒ သိဂ   မင်းဒင်၊ [ေဒ သ ာေဖ(ခ)Hilda Pe]-Dr.Rex 
Palmer ၊ ေဒ စ ာေဖ(ခ)Sylvia Pe-Dato Goplan Murugasu တို၏ညမီ၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေဖ-
ေဒ ခင်စန်းဝင်း၊ [ဦးနီတာေဖ(ခ)Peter Pe] ၊ (ဦးတင်ထွဋ်)-ေဒ တင်တင်အုန်း၊  Dr.တင်တုိး-ေဒ ခင်ြမမူ 
တို၏အစ်မ၊  Dr.eာဏ်လင်း-ေဒ ေချာစုေဝ(Australia)တို၏မိခင်၊ မစုန ာလင်း၊ ေမာင် 
ဥက ာeာဏ်လင်းတို၏ချစ်လှစွာေသာ အဘွားသည် ၉-၆-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန )တွင် 
Melbourne မိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၈-၆-၂၀၂၂(စေနေန )တွင် Springvale 
Botinical Cemetery, Melbourne  မိ၊  Australia ုိင်ငံ၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်ှင်းရီေဒ ခင်ှင်းရီ

(ေမာ်လမိင်)(ေမာ်လမိင)်

တပ်မေတာ်မိုးေရကာဖျင်စက်ုံ(ငိမ်း)တပ်မေတာ်မိုးေရကာဖျင်စက်ု(ံငိမ်း)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ေမာ်လမိင်မိေန(ဦးေမာင်ချစ်-ေဒ ေအးကည်) တို၏သမီး၊ 

(ဦးေအာင်သန်း-ေဒ ေရ တင့)်တို၏ သမီးေခ းမ၊ အမှတ်(၃၈၆-က)၊ ေအာင်ဆ ု

ပန်လမ်း၊ ကီးပွားေရးေတာင်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန (ဗုိလ်ကီး 

ေအာင်ခင်ေထွး၊ DSA-14)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးမျိးကိုကိုေထွး၊ 

(ဦးယ်မင်းေထွး)၊ ဦးေကျာ်မျိးထုိက်-ေဒ အိှင်းေထွးတုိ၏မိခင်၊ မနန်းခမ်းစွန်၊ 

မအိမင်းထုိက်တုိ၏ ဘွားဘွားသည် ၁၇-၆-၂၀၂၂ရက် နနံက် ၃:၁၂နာရတွီင် 

(၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါေဝဒနာြဖင့် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၆-

၂၀၂၂ရက် မွန်းလဲွ ၂နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ အေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။(ေနအိမ်မှကားများ ၁၂:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိ ုအတည်ြပလုပ်ရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်း-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်း-၂၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၁၅ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၂၂၆ှင့်ဆက် ယ်သည့် ၂၀၁၅ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၂၂၆ှင့်ဆက် ယ်သည့် 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၆၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၅၆
ဦးြမင့်ေဆ ွ  ှင့်  ေဒ ခင်ေအးမိင်

ဒီကရီအိုင်ရသူ     တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ    တရား ံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   မရမ်းကုန်းမိနယ်၊   (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   မရမ်းကုန်းမိနယ်၊   (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာက်ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ်(၂၅/A) တရား ံး ေဒ ခင်ေအးမိင်(ယခုေနရပ် ေအာက်ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ်(၂၅/A) တရား ံး ေဒ ခင်ေအးမိင(်ယခုေနရပ် 

လိပ်စာမသိသူ)လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

၂၀၁၅ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၂၆တွင် ကျရှိသည့်ဒီကရီကို 

အတည်ြပလပ်ုရန် ဤံုးေတာ်တွင် တရားိင်ုက ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ 

မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကို မထုတ်သင့် 

ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

ုံးေတာ်အမိန်အရ ေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရ 

ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၅ရက် မွန်းမတည့မ် ီ၁၀နာရ ီ

တွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ရက်ေနတွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

အမိန်ဆင့်စာခ-၂၀၀ကျပ်ရရှိပီး

                                                     (စိုးလင်းေအာင်)                                                     (စိုးလင်းေအာင)်

                                            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)                                            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ က န်းေတာ 

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၉၈)၏ ပထမထပ်(ေခါင်းရင်း+အလယ်)အခန်း၊ 
အကျယ်အဝန်း(၂၅)ေပx အနံ(၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်း 
တိက်ုခန်း၌ စဲွကပ်တည်ရိှသည့ ်ေရမတီာ၊ အမ်ိသုံးမတီာ(၂)လုံး၊ အယဲားကွန်း 
(၅)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
လျက်ရှိသူ ဦးြပည့်စိုးေအာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၁၇၃၇]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက် 
ရန်ရှိသူ မည်သူမဆို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ ြပသ၍ 
က ု်ပ်ထသံို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်သည့်ေနရက် ေကျာ်လွန်သည့်တုိင် ကန်ကွက်မ မရိှခ့ဲပါက အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရှိေစရန ်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၆၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၆၅
ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်                   ှင့် ဦးဝင်းကိုိုင်

(၎င်း၏ကိုယ်စား တာဝန်လ ဲအပ်ြခင်းခံရသ ူ (ခ) ဦးတင်ထွဋ်ေအာင်

မန်ေနဂျာ ဦးသီဟလင်း)

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေကာလယိ (၃၂)လမ်း၊ အမှတ်-၃၇၁ (ေခါင်းရင်းတိက်ု)၊ ေြမညထီပ်ေန တရားပိင် 

ဦးဝင်းကိုိုင(်ခ)ဦးတင်ထွဋ်ေအာင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင်အေပ ၌ တရားလိုက   အလွဲသုံးစားြပလုပ်ထားသည့ ်   ေငွကျပ် 

သိန်း ၅၂၀ ရလုိမ  ရလုိေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို 

ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လ(၂၉)ရက်(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၂ ရက်) ေနမွန်းမတည့မ် ီ(၁၀)နာရတွီင် 

အထက် အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သို 

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါ ေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက် 

ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်

တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပ အမီှြပ 

လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 

သိုမဟုတ ်သင့်ကိုယ်စားလှယ ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က 

ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                    (ြမင့်ေကျာ်)                                                                    (ြမင့်ေကျာ)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၇)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၇)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၁) ရပ်ကွက်၊ ေဇာတိကလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၄၀/ခ)၊ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရှိသူ) [၁၄/မအပ(ိုင်)၂၀၃၈၆၃] ကိုင်ေဆာင်သူ 

ေဒ ေနာ်ထူးပွဲသည ်(၅-၁၁-၂၀၁၉)တွင ်Farmer Auto Trading Co., Ltd. မ ှTOYOTA 

COROLLA AXIO (4L/2014) ယာ်အား ိုးမဘဏ်ှင့ ် ချတိ်ဆက်၍ (HP) 

အရစ်ကျစနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်းရမည့ေ်ငမွျားကိ ုေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ယခုအခါ တုိက်(၅)၊ အခန်း(၄)၊ ဗုိလ်ရာွန်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်ေန ဦးဟိန်းေဇာ် 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၁၄၈၅] ကိုင်ေဆာင်သူသည် ၎င်းလက်ဝယ်တွင် အဆိုပါယာ် 

ဝီှးတက်မူရင်းှင့်တကွ ေဒ ေနာ်ထူးပဲွှင့် Farmer Auto Trading  Co., Ltd. တို ချပ်ဆုိ 

ထားေသာ စာချပ်မရူင်းများ၊ ုိးမဘဏ်သို ေငသွွင်းထားေသာ ေငသွွင်းချလန်မရူင်းများ၊ 

ေဒ ေနာ်ထူးပဲွမှ လ ဲေြပာင်းေပးခဲေ့သာ စာချပ်များ ြပသ၍ ိုးမဘဏ်သို အရစ်ကျေပးသွင်း 

ရန် ကျန်ေငွများကိ ုတစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ေပးသွင်းပီး ယာ်ပိုင်ဆိုင်မ စာအုပ် (Owner 

Book) အား ထတ်ုယရူန် ေတာင်းဆိလုာပါသြဖင့ ်ထတ်ုေပးေတာမ့ည်ြဖစ်ရာ မည်သမူဆိ ု

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ယခ ုေကညာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၅)ရက်တွင်း 

က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ Farmer Auto Trading Co., Ltd.ထသံို ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

Farmer Auto Trading Co., Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရFarmer Auto Trading Co., Ltd.၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B.D.B.L,WIPO-Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း (LL.B.D.B.L,WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ် (၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

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

ေဒ စန်းစန်းြမင့်(အင်းစိန်)ေဒ စန်းစန်းြမင့်(အင်းစိန်)
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၃)ေန 
(ဦးသန်းေအာင်-ေဒ သန်းတင်)တို၏သမီး၊ (ဦးထွန်းရင်-ေဒ ြမစိန်)တို၏သမီးေခ းမ၊ 
[ဦးတင်ဦး(မန်ေနဂျာ၊ စိုက်ပျိးေရး-ငိမ်း)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ စင်ကာပူိုင်ငံေန 
ဦးေအာင်ုိင်ဦး-ေဒ ေအးချမ်းစုိး၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒ ွယ်နီဦး၊ ဦးြမင့်ုိင်ဦး-ေဒ ခင်ေထွးရီ 
(ေြမတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ ေဒ ေကသီဦး၊ ဦးသက်ိုင်ဦး-ေဒ ေအးေအးစိုးတို၏ 
မိခင်၊ ေြမး ငါးေယာက်၊ ြမစ် ှစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး ေဒ စန်းစန်းြမင့်သည ်၁၇-
၆-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက် ၆:၁၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၆-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေွေန ) မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍ ၂၃-၆-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန )နံနက် ၇နာရီမ ှ၁၁နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ် 
သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းတင်ဦးထွန်းတင်
တနသ  ာရီတိုင်းပညာေရးမှး(ငိမ်း)တနသ  ာရီတိုင်းပညာေရးမှး(ငိမ်း)

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
စ့်ကိုင်မိနယ်၊ ကက်စိမ့်ရာေန ေဒ ေထွး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ ဝ၊ 

ဦးဘာဘာ-ေဒ လှရ၊ီ ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ စိုးစိုးခိုင်၊ စစ်ကိင်ုးမိေန ဦးစေံရ -ေဒ ွယ်နတီို၏အစ်ကိ၊ု ရန်ကန်ု 

မိေန ဦးေမာင်ေမာင်တင ်- ေဒ ခင်စန်းဝင်း၊  ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း-ေဒ ကည်ကည်ြမင့်၊ ေဒ သန်း 

ကုေဋလင်း(အထက-၁၊ လသာ)၊ စ့်ကိုင်မိ၊ ကက်စိမ့်ရာေန ဦးေမာင်ညိ-ေဒ သီြမင့်၊ ဦးြမင့်သိန်း-

ေဒ ုယ်ထွန်း၊ ရပ်ေစာက်မိေန ဦးကိုကိုေမာင-်ေဒ မုိးချယ်ရတီို၏ေကျးဇူးရင်ှ ဖခင်ကီး၊ ဦးေအာင် 

ြမတ်မင်း(Bay Point Marine Co.,Ltd)-ေဒ ယုဇနဗိုလ်ြမင့(်Padamyar FM)၊ ေဒ လ  င်သ ာေအာင် 

(မြူပ-ေြမာင်းဆုံကီး)၊ ေဒ ချယ်ရဟီန်ထွန်း(ဆည်ေြမာင်း-ြမစ်သား)၊ ဇူးဇူးစ ီေအာင်(Prime Matter)၊ 

မေမြမတ်စ၊ံ မခင်ငမ်ိးစ(ံရန်ကန်ုစည်ပင်-သမ်ိကီးေဈး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုးြဖစ်သ ူဦးထွန်းတင် 

သည် ၁၇-၆-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက် ၅:၁၈နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ  

ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၆-၂၀၂၂(စေနေန ) နနံက် ၉ နာရတွီင် ကက်စမိ့ရ်ာသသုာန်၌ ေကာင်းမွန်စွာ 

သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသိေပး အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ လှလှြမင့်ေဒ လှလှြမင့်
(ထားဝယ်)(ထားဝယ်)

B.A (Law), LL.BB.A (Law), LL.B

အသက် (၆၈)ှစ်အသက် (၆၈)ှစ်
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ Los Angeles မိေန ဦးေဇာ်လွန်း၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒါက်တာရီေဇာ်(M.B.,B.S, M.D.,F.A.A.P)၊ တွဲဖက် 
ပါေမာက  (Children Hospital Los Angeles)၊  ေဒါက်တာဘုန်းသစ်ိုး 
(Teacher, Los Angeles Unified School Dictrict)-ကိုဇင်ေမာင်ေမာင ်
(Master Control Software  System Engineer, FUJI FILM Irvine 
Scientific)တို၏ ေမွးသမိခင် ေဒ လှလှြမင့်သည် ၁၆-၆-၂၀၂၂ရက် မွန်းလဲွ 
၁ နာရီတွင် San Gabriel Hospital ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ လှလှြမင့်ေဒ လှလှြမင့်
(ထားဝယ်)(ထားဝယ်)

B.A (Law), LL.BB.A (Law), LL.B

အသက် (၆၈)ှစ်အသက် (၆၈)ှစ်
(ဦးဘာေလ-ေဒ မီမီလှ)တို၏ သမီး၊ (ဦးေဖ-ေဒ ြမကင်)တို၏သမီးေခ းမ၊ 

အေမရိကန်ြပည်ေတာင်စ ု Los Angeles မိေန ဦးေဇာ်လွန်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

ေဒါက်တာရီေဇာ် (M.B.,B.S, M.D.,F.A.A.P) ၊ တဲွဖက်ပါေမာက  (Children Hospital Los 

Angeles)၊  ေဒါက်တာ ဘုန်းသစ်ုိး (Teacher, Los Angeles Unified School Dictrict)-

ကိုဇင်ေမာင်ေမာင် (Master Control Software  System Engineer, FUJI FILM 

Irvine Scientific) တို၏ ေမွးသမိခင်၊ (ေဒ ြမြမေအး)၊ ေဒါက်တာေကျာ်ေလး-

ေဒ တင်တင်ရီ (Diamond Crown Hotel Dawei)၊ ေဒါက်တာသန်ဇင်-ေဒ မာမာသန်းခင်၊ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး- ေဒ ဥမ ာ၊ ဦးထွန်းထွန်းလင်း-ေဒ ဇင်ဝါက (အင်ဂျင်နီယာမှးကီး-

ငိမ်း၊ MRTV)၊  ေဒါက်တာ ေအာင်သူရ-ေဒ လင်းလင်းွယ်၊  ေဒ ဝင်းခင်ခင်ခ-ဦးစုိးေအာင် 

(M United Entertainment)၊ (ေဒ သဇင်)-ဦးေအာင်မုိး၊ ဦးေဇယျာဗုိလ်-ေဒ အိေရ ဇင်ေအာင်၊ 

ေဒ သီရိမုိ-ဦးေကျာ်ထွန်းစုိး (Liverpool U.K)၊  ေဒ ပီတိို - ဦးခိုင်စိုး၊   ေဒ ေဟမာန်ပို- 

Mr Prakash Tirumalareddy (Melbourn AUS) တို၏ အစ်မကီး ေဒ လှလှြမင့်သည ်

၁၆-၆-၂၀၂၂ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် San Gabriel Hospital ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 

အသေိပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။                                                                ကျန်ရစ်သမူသိားစု

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားရပ်ိသာလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၅)ေန ေဒ စန်းစန်းေမာ် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၈၅၀၆]၏သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်ဇာနည်ြမတ်ထက် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၉၄၃၈၁]သည် မိဘှစ်ပါးအား 

အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 

စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကစိ အဝဝများအား တာဝန်ယ ူ

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ စန်းစန်းေမာ်မိခင်-ေဒ စန်းစန်းေမာ်



ဇွန်    ၁၈၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမဟာသေရစည်သူမင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင်ေြပာကားခဲ့သည့်

မိန်ခွန်းမှေကာက်ုတ်ချက)်                                                  ၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုိုင်ငံဟာ  တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်း    ၁၀၀  ေကျာ်   စုစည်းေနထိုင်တဲ့ 

ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်မ မပိကွဲေရး၊    အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးဆိုတဲ့   ဒိုတာဝန် 

အေရးသံုးပါးဟာ တုိတပ်မေတာ်သားေတွ အမဲတမ်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ရမယ့ ်အမျိးသားေရးတာဝန်ပ ဲ ြဖစ်တယ်။ အမျိးသားေရးဆိတုာ တစ်မျိးသားလုံးရဲ 

အကျိးစီးပွားနဲ ဘာသာ၊သာသနာ၊ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာတိုကိ ု

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကို ဆိုလိုတယ်။  ိုင်ငံေတာ်မှာ မည်သည့်ိုင်ငံေရးစနစ်၊ 

မည်သည့်အစုိးရ  ဦးေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ  တပ်မေတာ်အေနနဲ  တစ်မျိးသားလုံးနဲ 

သက်ဆိုင်တဲ့အမျိးသားေရးမူဝါဒြဖစ်တဲ့  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို  ဆက်လက်     

ထိန်းသိမ်းသွားရမှာြဖစ်တယ်။  တပ်မေတာ်ရဲ  အမျိးသားိုင်ငံေရးကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာမှာ ြပည်သြူပည်သားများနဲအတူ လက်တဲွညညီ ီအစွမ်းကန်ုေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

စာမျက်ှာ    ၁၅

စာမျက်ှာ    ၂၀

ဖတ်စရာယေန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိနယ်ှင့် 

ေကျာက်တန်းမိနယ်တို၌ အကမ်းဖက်

သမားများက လက်လပ်ုမိင်ုးတပ်ဆင်ေနစ် 

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၊ အကမ်းဖက်အမျိးသား

ှစ်ဦးှင့် အမျိးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံးကာ 

ကိုးလအရယ် အြပစ်မဲ့မိန်းကေလးတစ်ဦး 

စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိ

၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်းများ ထုတ်ြပန်ေကညာ

မိနယ်အချိ၌ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့်အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပားကာ 

ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် (ဃ)ရပ်ကွက် ေမဓာဝီလမ်းရိှ အမှတ်(၄)အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းေရှ၌ ေတွရိှရသည့ ်

လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ် အမှတ်(၆)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ 

ေအာင်စာရင်းလာေရာက်ကည့် ကသူများကုိ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၇

၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၃၁ ရက်မှ  ဧပီ ၉ ရက်အထိ 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကိ ုကျင်းပခဲ့ရာ  ယေနတွင် 

တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ်  သက်ဆိင်ုရာစာစစ် 

ဌာနေကျာင်းများ၌ လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငစံာစစ် 

ဦးစီးဌာန Website ၌လည်းေကာင်း တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းများ ထတ်ုြပန်ေကညာသည်။  

လာေရာက်ကည့် 

အလားတူ   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

အတွင်းရှိ  စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်ေသာ  ေကျာင်းများ၌ 

နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍     တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ 

ေအာင်စာရင်းများကို  ထုတ်ြပန်ေကညာေပးခဲ့ရာ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား စတ်ိအားထက်သန်စွာ 

ြဖင့် လာေရာက်ကည့် ကပီး  တာဝန်ကျ ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့လ်ည်း ကိဗုစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများှင့်အညီ စနစ်တကျကည့် ိုင်က 

ေစရန် ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၇

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲှင့်  ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများသည်  အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ ပညာသင်ကား 

သင်ယခွူင့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ပျက်ြပား၍ ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် 

၎င်းတိုကိ ုအေကာက်တရားြဖင့ ်ေထာက်ခအံားေပးလာေစရန် ယတ်ုမာိင်ုးစိင်ုးေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မဘိများအား ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း၊ 

ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရးဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျားအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့် ေကျာင်းသံုးပံုိှပ်စာအုပ် 

များ၊ ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ အတင်းအဓမ လုယူြခင်း စသည့် 

နည်းလမ်းမျိးစု ံအသုံးြပကာ ပညာေရးက  ြမင့မ်ားေရးကိ ုေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီးလျက် 

ရှိသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ဇွန် ၁၅ ရက်  ည ၁၂ နာရီခဲွခန်တွင် ချင်းြပည်နယ် 

မတူပီမိနယ် လိုင်းလင်းပီမိ (၁)ရပ်ကွက်ရှိ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းကို 

CDF အမည်ခံ                                                 စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြခင်းကားကီးနဲ ေရကိုယူသဗျ

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း၏ ဝတ တို


