
နမ့်စန် - မိုးနဲ - မိုင်းတုံ - မိုင်းဆတ်လမ်းေပ ၌ သံလွင်တံတား(တာဆန်း) တည်ေဆာက်လျက်ရှိ

၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၁၀     ရက်၊      ကာသပေတးေန။                                                                                                                                            Thursday,      23     June    2022          ၁၀၇၇၅

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

သံလွင်တံတား(တာဆန်း) တည်ေဆာက်ေနမ ကို ေတွရစ်။

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၉ စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၃

စာမျက်ှာ » ၁၃

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

သံလွင်ြမစ်၏ အေရှဘက်ြခမ်းသည် 

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) မိင်ုးဆတ်ခိင်ု 

မိုင်းတုံမိနယ်ြဖစ်ပီး    အေနာက်ဘက် 

ြခမ်းသည ်   ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) 

လင်းေခးခိုင်  မိုင်းပန်မိနယ်အတွင်း 

တည်ရှိသည်။   သံလွင်ြမစ်ကူးတံတား 

(တာဆန်း)  တံတားေဟာင်းမှာ ၁၉၉၉ 

ခှုစ်တွင် တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး အသံုးြပခ့ဲရာ 

တံတားသက်တမ်းမှာ    ှစ်  ၂၀   ေကျာ် 

ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။

တံတားအရှည်မှာ ေပ ၉၀၀၊ တံတား 

အမျိးအစားမှာ အတ်ုြမစ်အေနြဖင့ ်Open 

Foundation ြဖစ်သည်။ တံတားအေပ  

ထည်မှာ          ေဘလီကိးတံတားှင့ ်

C. Channel  ကမ်းခင်း  အမျိးအစား၊ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၁၈ ေပှင့် တံတား 

တည်ေဆာက်ပီးစ်က တံတားခံိုင်ဝန် 

ကို တန် ၃၀ အထိ ခွင့်ြပခဲ့သည်။

ယခုအခါတွင်   တံတားကီးေပ မှ 

ေနစ်ယာ်ငယ် ၃၅ စီးခန်ှင့ ်ယာ်ကီး 

၁၅ စီးခန်  ြဖတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိရာ 

တာဆန်းကိးတံတားအား    ေရရှည် 

အသုံးြပိင်ုရန်အတွက် ခံိင်ုဝန် ၁၆ တန် 

သာ ခွင့်ြပထားသည်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၄ သို 

မိုင်းဆတ်     ဇွန်      ၂၂

သလွံင်တတံား (တာဆန်း)သည် ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)ှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)ကိ ုဆက်သွယ်ထားေသာ နမ့စ်န်-မိုးန-ဲမိင်ုးတု-ံမိင်ုးဆတ်လမ်းေပ တွင် တည်ရိှပီး သလွံင်ြမစ်ကိ ုြဖတ်ေကျာ်တည်ေဆာက် 

ထားသည့ ်အေရးပါေသာ တံတားတစ်စင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါ တံတားကို တံတားအထူးအဖွဲ(၄)က တာဝန်ယူတည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်။

ငိမ်းချမ်းေရး

ငိမ်းချမ်းေရး၊ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

အနာဂတ်ခရီး

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပ  လူနာသစ် ၁၃ ဦး 

ေတွရှိ၊     ေရာဂါပိုး    ေတွရှိမ  

ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၇ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ ကရင်တပ်မေတာ(်DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ် 

အဆင့ရိှ် ေစာစတီးဦးေဆာင်ေသာ ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင၌ံ အင်အားြပင်းငလျင်လ ပ်ခတ်၊ လ ူ၁၀၀၀ 

နီးပါးေသဆုံး



        

ဇွန်  ၂၃၊   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 = ၁၂၇၃.၅

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၁.၁

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၅၇.၈

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၁.၇၆

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၃.၉

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၄၀

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၁၀၅

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၉၈

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၄၄

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၂

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၁,၄၈၀ ၁၁,၁၀၀,၀၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၁,၀၀၃ ၂,၆၅၇,၉၅၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၄၄ ၃၀၃,၆၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၂ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၁၅ ၂၇၀,၀၀၀

TMH ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၁၀၀ ၂၅၀,၀၀၀

EFR ၂,၅၅၀ ၂,၅၅၀ ၀ ၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

အေီကတွာအနီးရိှ အပပူိင်ုးပစဖိတ်ိသမဒု ရာ၏ ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင် အပ ူ

ချနိ်ှင့် ေလထုြဖစ်စ်များမှာ အားအနည်းငယ်ရှိေသာ လာနီညာအေြခအေနသို 

ေရာက်ရှိေနသည်ဟု မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒမှ အသိေပးထားသည်။ ထိုအြပင ်

ိုင်ငံတကာ မိုးေလဝသဌာနများ၏ သခ  ျာပုံစံြပေမာ်ဒယ်များ ခန်မှန်းချက်အရ 

ယခုဇွန်လအတွင်း အားအနည်းငယ်ရှိေသာ  လာနီညာအဆင့်တွင်   ဆက်လက် 

တည်ရှိိုင်သည်ဟ ုခန်မှန်းထားသည်။

ကမ ာကီးတွင် ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ေကာင့ ်ေအးပီးစွတ်စိေုသာ လာနညီာ 

အေြခအေနှင့ ်ပြူပင်းပီးေြခာက်ေသွေသာ အယ်လ်နညီိအေြခအေနတို မကာခဏ 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။ တစ်နည်းဆိုလ င် ပုံမှန်မဟုတ်သည့ ်ပူြခင်းှင့်ေအးြခင်း 

အစွန်းှစ်ပါးထွက်ေသာ  လွန်ကဲရာသီဥတုြဖစ်စ်ြဖစ်သည်။ ယခုကာလတွင ်

လာနီညာြဖစ်စ် ေပ ေပါက်လျက်ရှိပီး  လာနီညာသည်   ပစိဖိတ်သမုဒ ရာတွင် 

ြဖစ်ေပ ေနသည်ဆိေုသာ်လည်း အဆိပုါြဖစ်စ်ေကာင့ ်ကမ ာတစ်ြခမ်းလံုးရိှ ေဒသ 

များအားလုံးသို သက်ေရာက်မ ရှိေနပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် အေရှဘက်မ ှ

ေလေပွလ  င်းများတိုက်ခတ်ြခင်း၊  ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ် ေလဖိအားနည်း 

ရပ်ဝန်းများ ပိမုိြုဖစ်ေပ လာိင်ုြခင်းှင့ ်မိုးရာသွန်းမ  ပုမှံန်ထက်ပိမုိေုသာရာသဦတ ု

အေြခအေနများ ြဖစ်ေပ လာတတ်သည်။

လက်ရှိတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၌ ပုံမှန်ရာသီဥတု  မိုးရာသီကာလြဖစ်ေသာ်လည်း 

ပုံမှန်မိုးရာသွန်းမ ထက် ပိုမိုလွန်ကဲလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံသို   မုတ်သုံရာသီေစာစီးစွာဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး  ိုင်ငံအှံတွင် ယခုအချနိ်အထိ 

မိုးအဆက်မြပတ်ရာသွန်းေနသည်။ ပုမှံန်အားြဖင့ ်ယခကုာလသည် မိုးလယ်ကာလ 

ြဖစ်ပီး လာမည့်လ ဝါဆို၊ ဝါေခါင်လများတွင် မိုးအားဆက်လက်ေကာင်းေနမည ်

ြဖစ်သည်။ ၁၂ လရာသ ီမိုးရာသကီာလ၌ လာနညီာြဖစ်စ်ှင့ ်ကံေတွရေသာအခါ 

ိုင်ငံအှံတွင် မိုးအလွန်များေနသည့်အချက်ကို အားလုံးသတိြပပီး ကိတင် 

ြပင်ဆင ်ေဆာင်ရက်သင့်သည်များကိ ုေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်ပါသည်။

လက်ရိှကာလတွင်  ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တုိတွင် 

ေလဖအိားနည်းရပ်ဝန်း တစ်ကမ်ိြဖစ်ေပ ိင်ုေကာင်း အသေိပးထားသည်။ ြမန်မာ 

ုိင်ငံတွင် ပီးခ့ဲသည့်ေမလမှစတင်၍ ယေနအချန်ိအထိ ုိင်ငံအံှတွင် မုိးရာသွန်း 

လျက်ရိှသည်။ ယခုလာမည့် ရက်သတ ပတ်အတွင်း၌လည်း ြမန်မာုိင်ငံအံှတွင် 

မိုးထစ်ချန်းရာိုင်ေကာင်း   မိုးေလဝသမ ှ  အသိေပးထားသည်။ ယခင်ကာလ 

မိုးအားေကာင်းမ ှင့်   ယခုကာလ ိုင်ငံအှံတွင် မိုးထစ်ချန်းရာသွန်းိုင်ေသာ 

ေကာင့ ်ြမန်မာြပည်အတွင်းရိှ ြမစ်ေချာင်းများတွင် ြမစ်ေရ၊ ေချာင်းေရများ ြမင့တ်က် 

လာိုင်ေကာင်း သတိေပးထားသည်။ ြမစ်ေရအေြခအေနမှာ စိုးရိမ်ေရမှတ်သို 

မေရာက်ေသးေသာ်လည်း မူလအေြခအေနထက် ပိုမိုြမင့်တက်လာသည်။

ယခုကံေတွေနရေသာ မိုးထစ်ချန်းရာသွန်းမ အေြခအေန၊ ဘဂ  လားပင်လယ် 

ေအာ်တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်းြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်အေြခအေန၊  လာနီညာ 

ဆက်လက်ြဖစ်တည်ေနသည့အ်ေြခအေနများေကာင့ ်ေလြပင်းမန်ုတိင်ုးှင့ ်ေရကီး 

ေရလ ံြဖစ်ေပ လာုိင်မ ကိ ုကိတင်ြပင်ဆင်ထားကရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများ 

အေနြဖင့် ေလြပင်းမုန်တိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ မိုးေလဝသအသိေပးချက်များကို 

သိရှိထားရန်လိုပီး အဝါေရာင်အဆင့်သည်   ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်၊ ကပ လီ 

ပင်လယ်ေအာ်တွင် မန်ုတိင်ုးြဖစ်ေပ ေနပီး လေိမ ာ်ေရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းိုးတန်း 

သို ဦးတည်ေနပီး မန်ုတိင်ုးသည် မိမိေနထုိင်ရာေဒသသုိ ဦးတည်ေရလျားသည်ဟ ု

သတင်းရရိှပါက မုန်တုိင်းေြပာင်းလဲမ ကိ ုအထူးသတိထားေစာင့်ကည့်ရန်လုိအပ် 

သည်။

အနေီရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းုိးတန်းသို ေနာက် ၁၂ နာရေီနာက်ပိင်ုး မန်ုတိင်ုး 

ေရာက်ရှိလာမည်ြဖစ်၍  လုံ ခံစိတ်ချရေသာေနရာသို   ေြပာင်းေရ ေနရာယူရန် 

ြဖစ်သည်။ အညိေရာင်အဆင့်သည ်မုန်တိုင်းအ ရာယ် ကျေရာက်ေနချနိ်ြဖစ်ပီး 

လုံ ခံစိတ်ချရေသာေနရာတွင် ရှိေနရန်လိုအပ်သည်။ အစိမ်းေရာင်အဆင့်သည ်

မန်ုတိင်ုး အားေပျာပ့ျက်ြပယ်သွားပြီဖစ်၍ မမိတိိုေနအမ်ိများသို ြပန်လာိင်ုေကာင်း 

သတ်မှတ်ထားသည်။ မန်ုတိင်ုးသာမက မုိးအားအလွန်ေကာင်းပီး ြမစ်ေချာင်းများ 

တွင် ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ လာြခင်း၊ မန်ုတိင်ုးဒေီရတက်ြခင်းများှင့ ်ကံေတွရပါက 

ြမစ်ေချာင်းကမ်းပါးှင့ ်ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းများတွင ်ေနထိုင်ကေသာြပည်သ ူ

များသည ်ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေြပာင်းထားကရန်လိုအပ်သည်။ ယခုအခါ မိုးရာ 

သွန်းမ   အလွန်အားေကာင်းပီး  ေနစ်ရက်ဆက် မိုးရာသွန်းေနေသာေကာင့ ်

ေတာင်ကန်ုးေတာင်ေစာင်း၊ ေတာင်ေြခတွင် ေနထိင်ုကေသာ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်

ေြမပိမ အ ရာယ်ကို အထူးသတိထားကရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ယခုအခါ လာနီညာအေြခအေနသည်  ဆက်လက်ြဖစ်ေပ ေနပီး 

အကျိးဆက်အေနြဖင့ ်မိုးသည်းထန်စွာထစ်ချန်းရာသွန်းမ ၊ မန်ုတိင်ုးြဖစ်ေပ မ များ 

ရှိလာိုင်သြဖင့ ်ြဖစ်ေပ လာိုင်ေသာ     သဘာဝေဘးအ ရာယ်အမျိးမျိးတိုကိ ု

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ြပည်သူများပူးေပါင်းလက်တွဲ၍   ကိတင်ကာကွယ ်

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကို သတိြပ
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ေြပာင်းေရ ခန်ထားြခင်း 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်  ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေနဝင်း ကိ ုအားကစားှင့လ်ငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လငူယ်ေရးရာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် 

တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရ ခန်ထားလိုက်သည်။

ြမန်မာိုင်င ံြပန်တမ်း

မိုင်းရယ ်  ဇွန်   ၂၂

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မိင်ုးရယ် 

မိနယ် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးဌာနက ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်

ေကျာင်းသား        ေကျာင်းသမူျားအတွက် 

အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်ိင်ုငသံား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပားကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရ ီ

က မိင်ုးရယ်မိ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း၌ ြပလုပ်ေပးသည်။

အဆိုပါ   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ြပလုပ်ေပးရာတွင ်     မိုင်းရယ်မိေပ ရှိ 

အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ အသက် ၁၀ 

ှစ်ှင့အ်ထက်ရိှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 

များ လာေရာက်ြပလုပ်ခဲ့ကပီး မိနယ် 

မိုင်းရယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေပး

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက   ှင့် အဖွဲဝင ်

များ၊  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးဌာနဦးစီးမှးှင့ ် ဝန်ထမ်း 

များ၊ ပညာေရးဝန်ထမ်းများှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများက ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့က 

ေကာင်း သရိသည်။ မိင်ုးရယ် (ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂

ဧရာဝတီြမစ်ေရသည ်ေရ ကူမိ၌ ဇွန် ၂၁ ရက် နံနက် ၆နာရီခွဲတွင်  ယင်းမိ၏ 

စုိးရိမ်ေရမှတ်အထက်သုိ ှစ်လက်မခန်ေကျာ်လွန်ေရာက်ရိှခ့ဲပီး ယေနနံနက် ၈ နာရီ 

ခွဲအချနိ် တိုင်းထွာချက်အရ ယင်းမိ၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်ေအာက်သို ြပန်လည်ကျဆင်း 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

ဧရာဝတီြမစ်ေရ

စိုးရိမ်ေရမှတ်ေအာက်သို 

ြပန်လည်ကျဆင်း



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၂ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်  

စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးသည် ယေန  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် စာဆိဗုမိာန်တည်ေဆာက် 

မည့်ေြမေနရာှင့ ်   စာေပဗိမာန်စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်တိုကိုကည့် ပီး     ြမန်မာ့ 

အသှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကားတွင် ိက်ုကူးေန 

သည့်  Dance Jam အစီအစ် ိုက်ကူး 

ေနမ ကို ကည့် အားေပးသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် 

ရန်ကုန်မိ  မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ ် 

ဗိလ်ုမင်းေခါင်လမ်းတွင် ေဆာက်လပ်ုမည့ ်

စာဆိုဗိမာန်အေဆာက်အအုံ ေြမေနရာ 

ကို   ကည့် ပီး   စာေပပညာရှင်များ၏ 

အကံြပချက်များပါဝင်သည့် အေဆာက် 

အအုံပုံစံ ေရးဆွဲတင်ြပိုင်ေရး ေဆွးေွး 

မှာကားသည်။

ထိုေနာက်   ကုန်သည်လမ်းှင့ ်၃၇ 

လမ်းေထာင့်ရှ ိ         စာေပဗိမာန်စာအုပ် 

အေရာင်းဆိုင်သိုေရာက်ရှိပီး    စာအုပ် 

စာေစာင်များ         ခင်းကျင်းေရာင်းချမ ကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးကာ   ပုမှံန်ေရာင်းချေနမ  

များအြပင်            လငူယ်များစတ်ိဝင်စားစွာ 

ဝင်ထွက်ကည့်             ဝယ်ယူိင်ုေစေရး 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၂ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုင ံ

ေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ 

ေနြပည်ေတာ်သုိေရာက်ရိှပီး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်  ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ   ကရင် 

တပ်မေတာ် (DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရိှ ေစာစတီး 

ဦးေဆာင်ေသာ  ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

သည်  ယေနနံနက် ၈ နာရီခွဲတွင်  ေနြပည်ေတာ်မှ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့်   ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား 

သည်။

အဆိပုါ ဒမီိကုေရစအီကျိးြပကရင်တပ်မေတာ် 

(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီး ဦးေဆာင် 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၂၂

စုိက်ပျိးေမွးြမေရးအေြခခံေသာ ေဒသစီးပွားေရး 

ဖွံဖိးမ       ေဆွးေွးပွဲကို    ယေနနံနက်ပိုင်းက 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ကျင်းပ 

သည်။

ေတွဆံုပဲွသုိ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦးေကျာ်မင်းဦးှင့ ်ဦးစီးဌာန 

များမှ  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒမီိကုေရစအီကျိးြပ 

ကရင်တပ်မေတာ်(DKBA)မှ   ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွတို 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေတွဆုံပွဲတွင်             ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေဈးကွက်ဝင် ေဈးေကာင်းရ တန်ဖိုးြမင့်သီးှံများ 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ုိင်ေရးအတွက် 

လုိအပ်ေသာနည်းပညာှင့် အကူအညီများ ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ငါးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းှင့ ်

တိရစ ာန်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက် နည်းပညာ 

ှင့်  လိုအပ်ချက်များ  ကူညီေပးိုင်ေရး၊  ေြပာင်းဖူး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း စာဆိုဗိမာန်ေြမေနရာှင့ ်

စာေပဗိမာန်စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်ကည့် ပီး  Dance Jam  ိုက်ကူးေနမ ကည့် အားေပး

နည်းလမ်းရှာေဖွေဆာင်ရက်ရန် မှာကား 

သည်။

ညေနပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

သည် ရန်ကန်ုမိ  ြပည်လမ်းရိှ ြမန်မာအ့သ ံ

ှင့ ်ုပ်ြမင်သံကားသုိေရာက်ရိှပီး ပ်ုရှင်၊ 

သဘင်၊ ဂီတအုပညာရှင်များ၊ ပုဂ လိက 

ုပ်သံကုမ ဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံကာ      အုပညာ 

လုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟုန်ြဖင့်   လုပ်ကုိင် 

လာိင်ုေစေရး ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြမန်မာ့အသံှင့်   ုပ်ြမင ်

သံကား စတူဒီယို- A တွင် လူငယ်များ 

ပါဝင်ိုက်ကူး     ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  

Dance Jam အကအစီအစ်ကုိ  ကည့်  

အားေပးသည်။ (အေပ ပုံ)

ြမန်မာ့အသံှင့်     ုပ်ြမင်သံကား 

အေနြဖင့ ်ြပည်သမူျား အပန်းေြပေစရန်ှင့ ်

စိတ်ခွန်အားသစ်များ ရရှိိုင်ရန်အတွက ်

အပတ်စ်         ေသာကာေနညများတွင် 

Friday Night Live Show အစီအစ် 

များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အပတ်စ် စေန 

ေနညများတွင် အငမိ့ှ်င့ ်(၃၈)ြဖာမဂ  လာ 

ဇာတ်သဘင်အစီအစ်များြဖင့ ်   လည်း 

ေကာင်း၊ အပတ်စ်  တနဂ  ေေွန  ညများ 

တွင်  ြမန်မာုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများြဖင့ ်

လည်းေကာင်း  ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်လျက် 

ရှိရာမှ အပတ်စ် ေသာကာေနညများ 

တွင် လူငယ်များပါဝင်သည့် ေဖျာ်ေြဖေရး 

အစီအစ်များ   ဆန်းသစ်ေဆာင်ရက်မ  

အြဖစ်     Music Gallery   အစီအစ်ကို 

တင်ဆက်ြပသခဲ့ပီးေနာက ်      ယခုအခါ 

Dance Jam ( Dancing Show)အက 

အစအီစ်ကိ ု တင်ဆက်ြပသိင်ုရန် စစီ် 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ ကရင်တပ်မေတာ်(DKBA)မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွှင့် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအေြခခံေသာ ေဒသစီးပွားေရးဖွံဖိးမ  ေဆွးေွး 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ အတွက် လုိအပ်ေသာ အေြခာက်ခံ 

စနစ်၊ သိေုလှာင်ထန်ိးသမ်ိးနည်း၊ ကန်ုေချာထတ်ုလပ်ု 

နည်းပညာများ အသုံးြပိုင်ေရးအြပင ်စိတ်ဝင်စား 

သည့်    ြပည်တွင်းပုဂ လိက    ရင်းှီးြမပ်ှံမ များ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးတုိကုိ   ချတ်ိဆက်ကူညီေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒသ၌ စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှ 

သည့ ်ရာသသီီးံှှင့ ်သစ်သီးဝလမံျားအြပင် ေြမြပန်  

ေကာ်ဖှီင့ ်ကိကုိုးသီးံှကဲသ့ိုေသာ ှစ်ရှည်သီးံှများ

စီးပွားြဖစ်စုိက်ပျိးလုပ်ကုိင်လုိပါက     ေြမယာအသံုး 

ြပခွင့်၊    မျိးရရှိေရးှင့ ်   နည်းပညာအကူအညီများ 

ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်မျိးေစ့များှင့ ်    စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းသုံး 

ကိရိယာများကိ ု     လက်ေဆာင်အြဖစ်ေပးအပ်ရာ 

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ    ကရင်တပ်မေတာ ်(DKBA) 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွဝင်များက လက်ခရံယူကသည်။

ထိုေနာက် အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေကျာ်မင်းဦး 

ှင့်  ဦးစီးဌာနများမ ှ   န်ကားေရးမှးချပ်များက 

ေဒသဖံွဖိးေရးှင့်  စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးချဲေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဝန်ကီးဌာနက ကူညီေပး 

ိုင်မည့်    အေြခအေနများကို    ေဆွးေွးခဲ့ကပီး 

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ   ကရင်တပ်မေတာ ် (DKBA) 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင်များ၏ လိုအပ်ချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍    ေဆွးေွးမ များအေပ     ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့ ်အေြခအေနများကို ရင်းှီး 

ခင်မင်စွာ ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ ကရင်တပ်မေတာ်(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှိ ေစာစတီးဦးေဆာင်ေသာ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေနြပည်ေတာ်မှြပန်လည်ထွက်ခွာ

ေသာ            ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအဖဲွဝင်ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများ၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

အပုညာဦးစီးဌာနမှ တိင်ုးရင်းသား တိင်ုးရင်းသမူျား၊ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုလိုလား 

သည့် ေဒသခြံပည်သမူျားက “ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

ရရိှေရးသည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ ဆ အစစ်အမှန် 

ြဖစ်သည်၊   ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးသည ်   ိုင်ငံသား 

အားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီး 

ငိမ်းချမ်းဖို ေတွဆုံေဆွးေွးကပါစို၊ တိုင်းရင်းသား 

ေတွစည်းလံုးမှ ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းရ’’စသည့် 

စာသားပါဆုိင်းဘုတ်များ ကုိင်ေဆာင်၍လည်းေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များ ကိင်ုေဆာင်၍လည်းေကာင်း 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ Horizon Lake View Resort ၌ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် ဘ  ာေငွအသံုးစရိတ်လျာထားြခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ သင်တန်းဖွင့်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၂

စမီကံန်ိးေရးဆဲွြခင်းှင့ ် ဘ  ာေငအွသုံးစရတ်ိ 

လျာထားြခင်းဆိုင်ရာ      ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည ်

ြမင့်တင်မ သင်တန်းကို    ယေန      နံနက်ပိုင်းက 

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနရှ ိ 

စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ   အခမ်းအနားသို    သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန         ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးလှမိုး၊ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးြမင့စ်ိုး၊ အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန်၊      န်ကားေရးမှးချပ်များ၊   ဒုတိယ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊         သင်တန်းနည်းြပများ၊ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားြဖစ်ကသည့ ်ုံးချပ်မှ  

 န်ကားေရးမှးများ၊    ယွန်းပညာေကာလိပ်မ ှ

ေကျာင်းအုပ်ကီး၊    တိုင်းေဒသကီး/   ြပည်နယ် 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း  ဦးစီးဌာနများမ ှ

 န်ကားေရးမှးများ၊ အရာထမ်းများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     ဦးလှမိုးက 

အဖွဲအစည်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခု  ဖွံဖိးတိုးတက ်

ရန်မှာလည်း စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်း အခန်းက  မှာ  

အဓိကအေနြဖင့် ပါဝင်ေနပီး စီမံကိန်းတစ်ခု ေရးဆဲွ  

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန်ြဖးေပးေန 

မ အေြခအေနများှင့်  ပတ်သက်၍ 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  ယေန   

နံနက် ၉ နာရီခဲွတွင် ရန်ကုန်တုိင်း  

ေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံး    အစည်း 

အေဝးခန်းမ(၂)၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ      အစည်းအေဝးသို 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့်  

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန်၊    ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး        ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်း၊        တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများ၊    လ ပ်စစ်စွမ်းအား 

ဝန်ကီးဌာနရှိ      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးံုး၊ ဦးစီးဌာနှင့်  လုပ်ငန်း 

တိုမှ     န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ 

ဦးေဆာင်    န်ကားေရးမှးများ 

ှင့်  ဌာနဆုိင်ရာအကီးအကဲများ၊  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ      

ခိုင်     အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ     တာဝန်ရှိသူများ 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၂

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ှစ်ပင် 

စုိက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတအီဖဲွဝင် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီဥက    မိေတာ်ဝန် 

ဦးဗိလ်ုေဌးသည် ဇွန် ၁၉ ရက် နနံက်ပိင်ုးက  

လှည်းကူးမိနယ် ေညာင်ှစ်ပင် စုိက်ပျိး 

ေမွးြမေရးအထူးဇုန်၊ ဇုန်(၂)အတွင်း စီမံ 

ခန်ခဲွေရးေကာ်မတ ီုံးအေဆာက်အအုှံင့ ် 

ေမ ာ်စင်ြပြပင်ေနမ ၊ ံုးအဝင် ေြမာင်းကူး  

တံတားအသစ်   တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ၊ 

သန်စင်ခန်းများ ြပြပင်ေနမ ၊  ံုးပတ်ဝန်း 

ကျင်     သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ဝန်ကီးဌာန၏ ေမ ာ်မှန်းချက်၊ 

ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစ်များ၊ ဌာနကချမှတ် 

ထားသည့ ်စံ န်းများှင့က်ိက်ုညေီအာင် ေရးဆဲွရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အေသးစားစက်မ လက်မ လပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့်    ေကျးရာတစ်ရာ   ထုတ်ကုန်တစ်ခု 

(OVOP) ေပ ထွက်လာေစေရး၊ ေခတ်မီစံြပေကျးရာ 

များ ထူေထာင်ရာ၌ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏  

လူမ စီးပွားဘဝ  ဖံွဖိးတုိးတက်ရန်  ေဆာင်ရက်ေရး 

စသည့်     အချက်များကိ ု   ဦးစီးဌာန၏မူဝါဒအြဖစ ်

ချမှတ်ထားသည့အ်တွက်  အဆိပုါမဝူါဒကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ် စီမံကိန်းများ ြပင်ဆင ်

ေရးဆွဲရန်  လိုအပ်ေကာင်း၊  ထိုသိုေရးဆွဲရာတွင ်

လည်း သတ်မှတ်ချက်များှင့က်ိက်ုညီပီး  တိင်ုးြပည်  

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်    ဦးတည်ေဆာင်ရက် 

ေနသည့ ်မမိတိိုအစိုးရအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ Trade  

Volume   ကီးမားလာေစရန်   ကိးပမ်းေနြခင်း 

ြဖစ်သည့အ်တွက် ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိလုည်း Volume 

ကီးကီးြဖင့ ်လပ်ုကိင်ုိင်ုမည့ ်စမီကံန်ိးများ ချမှတ်ရန် 

လိုအပ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် 

မိမိတိုဝန်ကီးဌာနမှ ရည်မှန်းချက်၊  ေမ ာ်မှန်းချက်၊ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များအတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်  

ေဆာင်ရက်ရာတွင် တိင်ုးေဒသကီး/  ြပည်နယ်ုံးများ 

မှာလည်း တာဝန်ရိှေသာေကာင့ ်အဆင့ဆ်င့တ်ာဝန် 

ယူမ ၊ တာဝန်ခံမ များြဖင့်    လုပ်ငန်းများ  ေအာင်ြမင် 

ေအာင်       ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း  

တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

သင်တန်းတွင် စီမံကိန်းေရးဆဲွြခင်းှင့် ဘ  ာေရး 

အသုံးစရတ်ိ လျာထားေရးဆဲွြခင်း၊ ေခါင်းေဆာင်များ 

ှင့ ်အဖဲွအစည်း ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး  ဆက်သွယ်ေရး 

နည်းပညာ၊ ပဋိပက များ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ ထိေရာက ်

ေသာ အစည်းအေဝးြပလပ်ုြခင်း၊ အများှင့ပ်ူးေပါင်း  

လုပ်ေဆာင်မ ှင့် စီမံချက်လည်ပတ်မ ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်ခဲွမ ဘာသာရပ်တုိကုိ စာေတွပုိချြခင်း၊ အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးြခင်းှင့် လက်ေတွေရးဆွဲြခင်းနည်းစနစ ်

များြဖင့ ်    သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် 

သင်တန်းကာလမှာ      ေလးရက်ကာြမင့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန်ြဖးေပးေနမ  အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်

အတွက်  လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှမ  

သည်    အဓိကကျသည့်အတွက ်

ြပည်သလူထူ ုလိအုပ်လျက်ရိှေသာ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား     ြပည့်ဝစွာ 

ထုတ်လုပ်ေပးိုင်ရန ်    အတွက် 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားရရှိိုင်မည့ ်  ေရအားမှ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမ ဲ    စွမ်းအင် 

အပါအဝင်   နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်

ဓာတ်အား            ထုတ်လုပ်မ  

(Generation)    ကို   တိုးြမင့ ်

ထတ်ုလပ်ုရန်    ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊  ထိုအြပင ် ဓာတ်အား 

ပိုလ တ်ြခင်း     (Transmission) 

အပုိင်းတွင်လည်း     ဝန်အားြပည့် 

ေနသည့ ်   ဓာတ်အားလိင်ုးများကိ ု 

ပိုမိုြပည့်ဝစွာ သယ်ေဆာင်ိုင်ရန် 

တိုးချဲ          တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ထိုအတ ူ  ဓာတ်အားြဖန် ြဖးြခင်း 

(Distribution)    အပိုင်းများကိ ု

လည်း တိုးချဲြပြပင်တည်ေဆာက် 

ြခင်းတိုကိ ုဟန်ချက်ညီစွာ တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်လျက်            ရိှေကာင်း၊ 

ဓာတ်အား           ြပတ်ေတာက်မ  

ေလျာန့ည်း           ကျဆင်းေစေရး၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ေပျာက်ဆုံးမ   

ေလျာန့ည်းေစေရးှင့ ် ဓာတ်အား 

စနစ် တည်ငိမ်တုိးတက်ေကာင်းမွန် 

ေစေရးတုိကုိလည်း    ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊    ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေသာ    ဓာတ်အားလိင်ုးှင့ ်          

ဓာတ်အားခွဲုံ   စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

များကိလုည်း  အချန်ိမီပီးစီးေရးှင့ ်

ဓာတ်အားခ     ေက းကျန်များ       

ရာ န်းြပည့ ်အြပည့အ်ဝေကာက်ခ ံ

ရရှိေရး   လုံ ခံေရးကိ ု  ဝိုင်းဝန်း 

ကူညီ   ပံ့ပိုးေပးေစလိုေကာင်း၊       

မမိတိိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့လ်ည်း 

ရန်ကုန်မိကီး     လှပသာယာပီး 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား  ြပည့်ြပည့်ဝဝ 

ရရိှေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသြဖင့ ်

တုိင်းေဒသကီး   အစုိးရအေနြဖင့် 

လည်း  ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးြဖည်းဆည်း  

ေဆာင်ရက်ေပးရန ်   ေြပာကား 

သည်။ 

ထိုေနာက်   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်    ဦးစိုးသိန်းက 

လိအုပ်သည်များကိ ုဝိင်ုးဝန်းကညူ ီ 

ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်း       ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း          ှင့် 

တုိင်းေဒသကီး   အစုိးရအေနြဖင့် 

လည်း လိုအပ်သည့်  ရန်ပုံေငွပိုင်း 

ဆိုင်ရာများကိ ု       ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်     ြဖစ် 

ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ရန်ကုန်လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးေရး ေကာ်ပိေုရးရှင်း  

ဥက   က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း     လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန် ြဖးေပးေနမ ှင့်      လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားခများ   ေကာက်ခံရရိှမ  

များကိ ု  လည်းေကာင်း၊    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲ 

ေရးဦးစီးဌာန     န်ကားေရးမှး 

ချပ်က    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

မဟာဓာတ်အားလုိင်းှင့်      ပင်မ 

ဓာတ်အားခွဲုံ         စီမံကိန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ေနမ ကိ ု လည်းေကာင်း  ရှင်းလင်း 

တင်ြပကပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး      စီးပွားေရးရာှင့ ်    သယံ 

ဇာတေရးရာဝန်ကီးှင့ ်    စည်ပင် 

သာယာေရးဝန်ကီး      တိုက 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးတင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး          ှင့် 

တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်တုိက  

လိုအပ်သည်များကိ ု    ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းြဖည့်ဆည်း    ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ဆက်လက်၍          ြပည်လမ်းမ ှ

ေညာင်ှစ်ပင်အဝင်        ဆတ်သွား 

ေတာလမ်းဆုတွံင်   ကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလ ာ  

ခင်းကျင်းေနမ ှင့်    လမ်းဆုံတိဂံက န်း 

ြပြပင်တည်ေဆာက်ေနမ ကို    ကည့်  

စစ်ေဆးပီး        လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်များ 

မှာကားခဲ့သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် ေရ ြပည်သာမိနယ် 

အမ  က်မှ  စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ု ံ 

(Yangon Waste to Energy Plant)သို 

သွားေရာက်၍ စက်ုလံပ်ုငန်း ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကိ ုလှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး စွန်ပစ်အမ  က်များ ကိင်ုတွယ်လပ်ုကိင်ု 

ေနကရသည့်ဝန်ထမ်းများ တစ်ကုိယ်ေရ 

သန်ရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် 

ေစေရး၊ ဝန်ထမ်းများ လပ်ုငန်းက မ်းကျင်မ   

ရှိေအာင်    ေလ့ကျင့ ်ေပးေရးတိုကို 

ေဆာင်ရက်ေပးရန ်  မှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ် 

ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုေနာက် မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည် 

အထူးဇုန်(၁)       ဟင်းသီးဟင်းရက ် 

လက်ကားေဈး    အေဆာက်အအုမံျားှင့် 

စိုက်ခင်းြပလုပ်မည့ ်   ေြမေနရာများကိ ု

ေြမညိြပြပင်ေနမ ှင့် ေြမညိြပြပင်ရာမ ှ

ထွက်ရိှလာေသာ ြမက်ပင်ချံွယ်များှင့်  

ေရေြမာင်းဆယ်ယူရာမှရရှိသည့ ်  ေဗဒါ 

များကိ ုအီးအမ်ဘိကုာရီှသဘာဝေြမဩဇာ  

ြပလုပ်ရန်    ေဆာင်ရက်ထားရှိမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး      ဇုန်အတွင်း    စံြပ 

စိုက်ခင်းအြဖစ်     ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားသည်။



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၂ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏   တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ 

ြမန်မာ့သမိုင်းစ ်   ြပစုေရးသားလျက်ရှိရာ    မိြပ 

တည်ေထာင်မ စတင်ခဲေ့သာ ပျေခတ်ကာလ သမိင်ုး 

စ်ဆုိင်ရာ ညိ  င်းေဆးွေးွပွဲ တတိယေနကို ယေန  

တွင် အမျိးသားြပတိုက ် (ရန်ကုန်) ဘက်စုံခန်းမ၌ 

ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

အဆုိပါေဆွးေွးပဲွသုိ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ အေမွ 

အှစ်     ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲဥက    

ေဒ စ ာခင်၊   ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ   ဒုတိယဥက   (၁) 

ဦးသန်းေဆွ၊   ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ  ဒုတိယဥက   (၂) 

ေဒါက်တာတုိးလှှင့် ြမန်မာသမုိင်းအဖဲွဝင်ပညာရှင် 

ကီးများ၊   ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်အမျိးသား 

ြပတိက်ုဦးစီးဌာနှင့ ်သမိင်ုးသေုတသနှင့အ်မျိးသား 

စာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာနတိုမ ှ န်ကားေရးမှးချပ ်

များှင့ ်အကေံပးပညာရှင်များ၊ ပျေခတ်သေုတသန 

တူးေဖာ်မ လပ်ုငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ 

အရာရှိကီးများှင့်   ဌာနဆိုင်ရာ   ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေလ့လာသူ   ြပင်ပပညာရှင်များ   တက်ေရာက်က 

သည်။

အစီအစ်အရ     ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့ ်

အမျိးသားြပတုိက်ဦးစီးဌာန ေရှးေဟာင်းသုေတသန 

နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်း (ြပည်)ေကျာင်းအပ်ုကီး 

ဦးဝင်းကိင်က ပျေခတ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ိင်ုငတံကာ 

ပညာရှင်များ၏     သုေတသနြပေတွရှိချက်များ၊ 

ယင်းတုိ၏ အယူအဆ၊ ေတွရိှချက်များှင့် သုေတသန 

ြပေတွရိှမ အသစ်များကိလုည်းေကာင်း၊ ကမ ာအ့ေမ ွ

အှစ်ေဒသ ဌာနခဲွ  န်ကားေရးမှး ဦးသန်းေဇာ်ဦး 

က    “Pyu Ancient     Cities:   Buddhist   Urban  

ေရှးဦးမိြပတည်ေထာင်မ စတင်ခဲ့ေသာ ပျေခတ်ကာလ သမိုင်းစ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲ တတိယေန ဆက်လက်ကျင်းပ

Culture”ှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊ မ ေလးဌာနခဲွ  

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းထုိက်က ပျေခတ် 

ကာလအတွက် ကိုးကားေလရိှ့သည့ ်တတ်ု- မန် ှး 

ကျမ်းပါ အခန်းများ၏ အားသာချက် အားနည်းချက် 

များကုိလည်းေကာင်း၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် 

ေဒါက်တာသိန်းလွင်က သေရေခတ ရာမိေဟာင်း 

တူးေဖာ်မ မှ ေတွရိှရသည့ ် ေတွရိှချက်များှင့ ်ပျတို 

၏  အုလက်ရာများ (Art History)ကို ရှင်းလင်း 

တင်ြပကပီး      ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲပညာရှင်များက  

ပျေခတ်သမိုင်းေရးသားရာတွင်     ေရှးေဟာင်း 

သုေတသနှင့်     အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာနမ ှ

တူးေဖာ်ေတွရှိချက်များသည်    များစွာခိုင်မာပီး 

အေထာက်အကူများစွာရရှိေကာင်း  ေဆွးေွးက 

သည်။

ထိုေနာက်      စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ် 

ြမန်မာစာဌာန    ပါေမာက (ဌာနမှး)   ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ေဆွက ပျေခတ်အက ရာအေရးအသား 

များှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊   ြမန်မာသမိုင်း 

အဖဲွဝင် ဦးေကျာ်က သမိင်ုးေကာင်းေရးသားရာတွင် 

သမိုင်းပညာရှင်များသာမက     ဌာနဆိုင်ရာများမှ 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များကို အားကိုးအားထားြပရ 

သည်များကိလုည်းေကာင်း၊ ေရှးေဟာင်းသေုတသန 

ှင့ ်အမျိးသားြပတိက်ုဦးစီးဌာန ပဂုဌံာနခဲွ  န်ကား 

ေရးမှး ဦးေကျာ်မျိးဝင်းက ပျေခတ် “ေရစမီခံန်ခဲွမ ှင့် 

အသံုးချပံုစနစ်” အေကာင်းကုိလည်းေကာင်း၊ ြပင်ပ 

ေလ့လာသူ    ဈာန်သစ်ေအာင်(ဦးေကျာ်စွာိုင)်က 

သေရေခတ ရာ အမည်ှင့်ပတ်သက်၍ တံဆိပ်တုံး 

တစ်ခု၏ တံဆိပ်စာကိုလည်းေကာင်း၊ ဦးဘုန်းတင့် 

ေကျာ်က ြမန်မာ့သမိုင်းကိ ုအသစ်ြပန်ေရးရမည်ဟ ု 

ဝါရင့်သမိုင်းပညာရှင်များက မှတ်ချက်ြပထားချက ်

များှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊     ယခင်ြပည်ပ 

ပညာရှင်များေရးသားခဲ့ေသာ  ပျှင့်ပတ်သက်၍ 

မှားယွင်းချက်များ၊ မန် ှးကျမ်း၏ အားနည်းချက ်

များကို လည်းေကာင်း ေဆွးေွးကသည်။

ထိုေနာက် ေရှးေဟာင်းသေုတသနှင့အ်မျိးသား 

ြပတိုက်ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ဦးလွင်က ေရှးဦးမိြပတည်ေထာင်မ စတင်ခဲ့ 

သည့ ်ကာလြဖစ်ေသာ ပျေခတ်ကာလ သမိင်ုးစ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ သံုးရက်တာ ေဆွးေွးချက်များကုိ ခံငုံ 

သုံးသပ်ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ြမန်မာသ့မိင်ုးစ်၏ က  တစ်ခြုဖစ်ေသာ ပိင်ုး 

မိတ်ကာလ သမိုင်းစ်ှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန် ၂၇ ရက် 

ှင့် ၂၈ ရက်တိုတွင်    အမျိးသားြပတိုက ်(ရန်ကုန်)

ဘက်စုံခန်းမ၌ ေဆွးေွးပွဲကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပညာရှင်များ   ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်ေကာင်း၊   ပါဝင် 

ေဆွးေွးလိုသူ    ပညာရှင်များအေနြဖင့ ်   မိမိတို 

ကိယ်ုတိင်ု သေုတသနြပ ေတွရိှချက်များ၊ ခိင်ုမာေသာ 

အေထာက်အထားများကိုပါ     ပူးတွဲယူေဆာင်၍ 

အေထာက်အထား တင်ြပေဆွးေွးရန်လိေုကာင်းှင့ ်

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့် အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီး 

ဌာန    ရန်ကုန်ဌာနခွဲ     န်ကားေရးမှး   ဖုန်း-

095061832၊ Email: departmentofarchaeologyygn 

@gmail.com များသို ကိတင်ဆက်သွယ်ရန် စာရင်း 

ေပးထားရန် လိုအပ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၂

ဒဂုံတက သိုလ်  အားကစားှင့် 

ကာယပညာေကာ်မတကီ ကီးမှး 

၍ ဘာသာရပ်ေပါင်းစု ံစစ်တုရင် 

ပိင်ပွဲဖွင့်ပွ ဲ  အခမ်းအနားကို ဇွန် 

၂၁   ရက်   နံနက်  ၁၀   နာရီတွင် 

ဒဂုံတက သိုလ်    မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားခန်းမ၌   ကျင်းပရာ 

ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယပါေမာက  

ချပ်များ၊ ပါေမာက (ဌာနမှး)များ၊ 

ဆပ်ေကာ်မတီ    အဖွဲဝင်များ၊ 

ပိင်ပဲွဝင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များှင့်     စိတ်ပါဝင်စားသည့ ်

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဖွင့်ပွဲ      အခမ်းအနားတွင် 

ပါေမာက ချပ်  ေဒါက်တာသာထွန်း 

ေမာင်က     အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  ပိင်ပွဲကိ ု ဖွင့်လှစ် 

ေပးသည်။

ယင်းေနာက်  ပိင်ပွဲကိုစတင ်

ကျင်းပရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

၆၈ ဦးခန် ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။ 

ထိုေနာက်   ယေနမွန်းလွဲ ၂ 

နာရီတွင် စစ်တုရင်ပိင်ပဲွ ဆုချးီြမင့် 

ြခင်း    အခမ်းအနားကိ ု ကျင်းပရာ  

ဒဂုံတက သိုလ်     ပါေမာက ချပ်၊ 

ဒုတိယပါေမာက ချပ်များ၊ အားကစား 

ှင့် ကာယပညာေကာ်မတီဥက    

ှင့ ်စစ်တရုင်ဆပ်ေကာ်မတဦက    

တိုက   ဆုရရှိသည့်    ပိင်ပွဲဝင ်

အမျိးသား အမျိးသမီး တစ်ဦးချင်း 

ှစ်သိမ့်ဆု  ေလးဆု၊  အမျိးသား 

အမျိးသမီး ပထမ၊    ဒုတိယ၊ 

တတိယှင့်    ပွဲစ်တစ်ေလ ာက် 

အေကာင်းဆုံး အားကစားသမား 

ဆုှင့်   အမျိးသား   အမျိးသမီး 

တံခွန်စိုက်ဆုများကို   ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။      သတင်းစ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ဒဂုံတက သိုလ် ဘာသာရပ်ေပါင်းစုံ စစ်တုရင်ပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲှင့် ဆုေပးပွဲကျင်းပ

မိုးနဲ   ဇွန်   ၂၂
ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း) မိုးနဲမိနယ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် တိရစ ာန်အစာပင်စုိက်ပျိးြခင်း 
ရက်သတ ပတ်  အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်နားခံေကျးရာအုပ်စု ဝမ်ေယး 
ေကျးရာေန  ေတာင်သူဦးဟာရီဗဟာဒူး၏ ယာေြမတစ်ဧကတွင ်
တိရစ ာန်အစာပင်အြဖစ ်မွန်ဘားဆား ြမက်မျိး ကွင်းသုပ်ြပစိုက်ပျိး 
ြခင်းကိ ုဇွန် ၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ မိနယ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဝင်းြမင့ှ်င့ ်အဖဲွဝင်များ တက်ေရာက်ကည့်  
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်လ တ် ေကျာင်းစနစ်မှ 
ရိတ်ေက းသည့်စနစ်    ဖွံဖိးလာေစရန်၊ အစာရှားပါးသည့်အချနိ်တွင ်
အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝေသာ  အစာအြဖစ်  ေက းေမွးိုင်ရန်၊  မိနယ် 
အတွင်း က ဲ၊ ွား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက်  အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝ 
ပီး   ထွက် န်းေကာင်းမွန်ေသာ   အစာများဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ကရန်၊ 
မွန်ဘားဆားြမက်ကိ ုွားစာအြဖစ ်  ေက းေမွးြခင်းြဖင့ ်လိုအပ်ေသာ 
ပိုတင်းဓာတ်ပမာဏများ ြပည့်ဝစွာရရှိေစရန် စသည့်ရည်ရယ်ချက ်
များြဖင့် တိရစ ာန်အစာပင် မွန်ဘားဆားြမက်မျိးကို ကွင်းသုပ်ြပ 
စိက်ုပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း  မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှး 
ေဒါက်တာခိုင်မဲစည်သူက ေြပာသည်။          မျိးွန်ေရ  (ြပန်/ဆက်)

မိုးနဲမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာပင် 

စိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

ကဝမိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးေစ့ချ ကိရိယာြဖင့် တိုက်ိုက်မျိးေစ့ချ စိုက်ပျိးြခင်း လက်ေတွသုပ်ြပပွဲကျင်းပ
ကဝ    ဇွန်     ၂၂

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ကဝမိနယ် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၏ မုိးစပါး 

မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင် ့ တိုက်ိုက်မျိးေစ့ချ   စိုက်ပျိးြခင်း   လက်ေတွ 

သုပ်ြပစိုက်ပျိးြခင်းကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ကဝ(၁)ေကျးရာအုပ်စု 

ေတာင်သူ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး၏ လယ်ေြမ၌ ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါ    မျိးေစ့ချပွဲသို    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး၊  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရဲကိုကို၊ 

ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျားှင့် ေတာင်သမူျား တက်ေရာက်ကေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုေနာက် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရဲကိုကိုက 

မျိးေစ့ချကိရိယာြဖင့်    တိုက်ိုက်မျိးေစ့ချ   စိုက်နည်းစနစ်များ 

အေကာင်းှင် ့မျိးေကာင်းမျိးသန်သုံးစွဲေရးတိုကိ ုရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ပီး   တက်ေရာက်လာသည် ့  ေတာင်သူများက   သိလိုသည်များကိ ု

ေမးြမန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ေဆွးေွးေြဖကားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 
ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနက သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့ ်ယရူီးယား 
ေြမဩဇာများကိ ုစိက်ုပျိးေရးေဆးဆိင်ုများတွင် ြဖန်ြဖးေရာင်းချေနမ  

အေြခအေနများကို မိနယ်ဦးစီးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးစ်။                                                                    ၂၂၂



ဇွန်  ၂၃၊   ၂၀၂၂

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာ လူသားတိုရဲ အြမင့်ဆုံးေသာ တန်ဖိုးများ 

(Value) ထဲမှာမှ ထိပ်ဆုံးကေန ရပ်တည်ပါဝင်တဲ့အရာြဖစ်ပါတယ်။ 

တရားမ တြခင်းမရှိတဲ ့ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာ  ရှိခဲ့ရင်ေတာင ်   အဲဒီ 

ငမ်ိးချမ်းေရးဟာ တရားမ တတဲ ့စစ်ပဲွထက် ပိေုကာင်းတယ်လိုေတာင် 

ဆိုိုင်ပါတယ်။  တစ်ခါ ေကာင်းမွန်တဲ့    စစ်ပွဲဆိုတာမရှိိုင်သလိ ု

ဆိုးရားတဲ့ငမ်ိးချမ်းေရးဆိတုာလည်းမရိှတာ အမှန်ပါ။ (There never 

was a good war or a bad peace.) ငိမ်းချမ်းေရးဟာ တန်ဖိုးဖျက် 

လိုမရိုင်တဲ့ အရာြဖစ်ပါတယ်။  လူတစ်ေယာက်ဟာ   သူကိုးကွယ ်

ယုံကည်ရာ ဘာသာတရားရဲ အဆုံးအမကို ေလးစားလိုက်နာလို 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးကို တည်ေဆာက်ိုင်ရင်ေတာင်မ ှ

သူရဲဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆ ီအဲဒီငိမ်းချမ်းေရးဟာ ကူးစက်ိုင်သလို

လူအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်လုံးရဲ ငိမ်းချမ်းေရးကိုတည်ေဆာက်ိုင်ရင ်

အဲဒီငိမ်းချမ်းေရးဟာ ေနာက်မျိးဆက်ေတွရဲဘဝေတွအထိ၊  ိုင်ငံ 

တစ်ခုရဲ မဆုံးိုင်တဲ့အနာဂတ်အထိ  ကူးစက်ိုင်တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ငမ်ိးချမ်းေရးဟာ လတူစ်ေယာက်အတွက်ေရာ၊ လူအဖဲွအစည်းတစ်ရပ် 

(ိုင်ငံတစ်ခု) အတွက်ေရာ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါတယ်။  

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု တည်ေဆာက်ိုင်ရင ်  ရရှိမယ့်အကျိးစီးပွား 

ေတွက အလ ံပယ်ပါပဲ။  အတိုင်းအဆမရှိပါဘူး။  ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

အားလုံးကလိလုားအပ်ပါတယ်။ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုလို 

ရရိှလာမယ့် ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ အကျိးအြမတ်ေတွကုိ ေြမာ်ြမင် 

အပ်ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးကုိ တည်ေဆာက်ုိင်မယ့် နည်းလမ်းေတွ 

ကိေုတွရင် မလွတ်တမ်းဆုပ်ကုိင်ပီး အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း တည်ေဆာက် 

အပ်ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးကို တည်ေဆာက်ြခင်းသည် အနာဂတ် 

ေကာင်းတစ်ခကုိ ုခိင်ုခိင်ုမာမာတည်ေဆာက်ြခင်းလည်း မည်ပါတယ်။ 

မျိးဆက်ေတွရဲအကျိးစီးပွားကိ ုအုတ်ြမစ်ချေပးြခင်းလည်း  မည်ပါ 

တယ်။  ငိမ်းချမ်းေရးကို    တည်ေဆာက်သူေတွဟာ   ိုင်ငံကို 

တည်ေဆာက်သူေတွ (Statesman) လို ယူဆရင်ေတာင ်မှားမယ် 

မဟတ်ုပါဘူး။ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုတည်ေဆာက်ြခင်းက သေူတာ်ေကာင်း 

တိုရဲအလပ်ုလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ေကာင်းမွန်ဖို၊ မျိးဆက်ေတ ွ

အကျိးများဖို၊ ခိုင်မာတဲ့ိုင်ငံေတာ်ကီးေပ ေပါက်ဖို ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

ဘယ်နည်းနဲပြဲဖစ်ြဖစ် ေအာင်ြမင်ေအာင် တည်ေဆာက်အပ်ပါတယ်။ 

ငမ်ိးချမ်းေရးကုိ တည်ေဆာက်ုိင်ရင် ဆုိခ့ဲသလုိပါပဲ   အကျိးအြမတ်ေတ ွ

အများကီးရိှိင်ုပါတယ်။ အဒဲအီကျိးအြမတ်ေတထွကဲမှ လတ်တေလာ 

မှာ မြဖစ်မေန  အြမန်ဆုံးလည်းလိုအပ်ေနပီး    ငိမ်းချမ်းေရးကို 

တည်ေဆာက်ိင်ုတာနဲ  အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုမယ့ ်အကျိးအြမတ်တချိကိ ုေဖာ်ြပအပ်ပါတယ်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး အစရိှတဲ ့အေြခခအံေဆာက်အအုေံတ ွ

ဟာ ိုင်ငံတစ်ခု ဖွံဖိးတိုးတက်ဖိုအတွက ်အေြခခံအကျဆုံး လိုအပ် 

ငိမ်းချမ်းေရး
ချက်ြဖစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိြဖစ်ပါတယ်။  ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

တည်ေဆာက်ိင်ုတာနဲ  အေြခခအံေဆာက်အအုေံတကွိ ုအထေိရာက် 

ဆုံး၊ အေကာင်းဆုံး၊ အြမန်ဆုံး တည်ေဆာက်ိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အာရှ 

ေဒသ (အေရှတိုင်း) တစ်ခုလုံးဟာ   အခုဆိုရင်   အလားအလာ 

အေကာင်းဆုံး စီးပွားေရးဘေလာ့ကီးတစ်ခအုြဖစ် ေပါင်းစည်းြဖစ်ေပ  

ေနပီြဖစ်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့် အခုရာစုှစ်ရဲ စီးပွားေရးစူပါပါဝါ 

ကီးေတွြဖစ်လာဖို  အလားအလာအေကာင်းဆုံးြဖစ်တဲ့ အိ ိယနဲ  

တုတ်ိုင်ငံတိုကိ ုဗဟိုြပပီးေတာ ့ကမ ာ့ဦးေဆာင်စီးပွားေရးေဒသ

ကီးအြဖစ ်ဦးတည်ေရလျားေနပီြဖစ်ပါတယ်။     ြမန်မာိုင်ငံဟာ 

ဒီုိင်ငံကီးှစ်ုိင်ငံရဲကားမှာတည်ရိှေနပီးေတာ့ ရာစသုစ်စီးပွားေရး 

အခွင့အ်လမ်းကီးရဲ ဗဟိခုျက်ေနရာမှာ ကသုိလ်ုထူးစွာတည်ရိှေနတာပ ဲ

ြဖစ်ပါတယ်။    တကယ်လိုသာငိမ်းချမ်းေရးကို      အခိုင်အမာ 

တည်ေဆာက်ုိင်ခ့ဲရင် အေြခခံအေဆာက်အအံုေတွ အလျင်အြမန်နဲ  

အေကာင်းဆုံးတည်ေဆာက်ေရးကိစ ဟာ   အင်မတန်မှ   လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်စွာ လုပ်ကုိင်ုိင်ပါလိမ့်မယ်။  ဒီုိင်ငံကီးှစ်ုိင်ငံစလံုးက သူ

တုိအကျိးစီးပွားေတွြဖစ်ထွန်းဖုိ များစွာဆက်စပ်ေနတဲ ့ြမန်မာိင်ုငရံဲ 

တည်ေဆာက်ေရးကိစ ေတွကို  ကူညီေဆာင်ရက်ဖို နည်းလမ်းေတွ 

ရှာေဖထွားပီးလည်း ြဖစ်ေနပါပ။ီ ြမန်မာိင်ုငအံေနနဲ  ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

မတည်ေဆာက်ိုင်ရင်    ရာစုသစ်စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းကီးနဲ  

လဲွေချာ်မသွားဘူးဆိရုင်ေတာင်မှ ရသင့သ်ေလာက်အြပည့အ်ဝမရဘ ဲ

ရိှပါလမ့်ိမယ်။ တကယ်လုိ ငိမ်းချမ်းေရးကုိသာ အခုိင်အမာတည်ေဆာက် 

ိုင်ရင် ကိုယ့်ိုင်ငံကီးပွားချမ်းသာေရးကို  ေဆာင်က်းေပးိုင်ုံ 

မကဘဲနဲ  ေဒသတွင်းအကျိးစီးပွားနဲ   ကမ ာကီးရဲအကျိးစီးပွားကိ ု

ပုံေဖာ်ေပးတဲ့ ပဓာနဇာတ်ေကာင် (Key Player) ုိင်ငံတစ်ခု ြဖစ်လာ 

ပါလိမ့်မယ်။ 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွန်လာတဲအ့ခါ ေဒသတစ်ခနုဲ  

တစ်ခု အခုလိုေဝးကွာမေနေတာ့ဘဲ၊ ိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားေတ ွ

အချင်းချင်းကား အခုလိုစိမ်းမေနေတာ့ဘဲနဲ    ပိုမိုရင်းှီးက မ်းဝင ်

ချစ်ခင်လာကမှာြဖစ်ပါတယ်။ လူမျိးတစ်မျိးရဲ ယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ့ 

စိက်ု၊ လိအုပ်ချက် စတာေတကွိ ုတြခားလမူျိးေတကွ ပိမုိေုကာင်းမွန် 

စွာ နားလည်လာကမှာြဖစ်သလို အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတ ွ

ကိုလည်း အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ပိုမိုြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပါလိမ့ ်

မယ်။  ပိုမိုနီးကပ်စွာ   ကူးလူးဆက်ဆံလာိုင်ကတာနဲအမ ၊  ပိုမို 

နားလည်ယံုကည်မ    ရိှလာကတာနဲအမ     အချင်းချင်းပုိမုိစည်းလံုး 

ညွီတ်ချစ်ခင်ရင်းီှးလာြခင်းနဲအတ ူငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုပိမုိေုတာင့တ်င်း 

ခိုင်မာေအာင်    က ဲကူးေရပါေဆာင်ရက်ပီးသား   ြဖစ်ေနမှာပါ။  

ဒစီည်းလုံးညွီတ်မ ကပ ဲ  ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုေရရှည်အာမခခံျက်ရိှေအာင် 

ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 

စီးပွားေရး 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးနဲ   တြခားေသာအေြခခံအေဆာက ်

အအုံေတွကို   တစ်ိုင်ငံလုံးမှာ  အကားမလပ်ေကာင်းမွန်ေအာင ်

တည်ေဆာက်ိင်ုတာနဲအမ  ိင်ုငတံစ်ဝန်း စီးပွားေရးအရသီးပွင့လ်ာ 

မယ်ဆိတုာ အထူးေြပာစရာလိမုယ်မထင်ပါဘူး။ ေဒသထွက်ကန်ုေတ ွ

ဟာ အခဆုိရုင် သာမန်ကန်ုကမ်းအဆင့မှ်ာပ ဲအများစကု ေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားေနကရပီးေတာ ့ရသင့သ်ေလာက် အကျိးအြမတ် မရက 

ဘဲနဲ  စီးပွားေရးအရ ေအာက်တန်းေနာက်တန်းကျေနရြခင်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေခတ်မီနည်းပညာနဲ  ေဒသထွက်ကုန်ေတွကိ ုအဆင့်ြမင့်ြမင့ ်

ထုတ်လုပ်ိုင်လာတာနဲအမ  တစ်ိုင်ငံလုံးမှာ တင်ပိုေရာငး်ချိုင် 

ုမံက ကမ ာတစ်ဝန်းအထ ိေဈးကွက်ရရိှလာပါလမိ့မ်ယ်။ ကန်ုေဈး န်း 

တည်ငမ်ိကျဆင်းေရးအတွက် များစွာအေထာက်အပံ ့ြဖစ်ေစုမံ မက 

ဘနဲဲ  ေခတ်မကီမ ာကီးကိ ုိင်ုငတွံင်းဘယ်ေနရာကေနမဆိ ုအမလီိက်ု 

ိုင်မှာြဖစ်တာေကာင့် ကမ ာ့အဆင့်မီိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်လာဖိုဆိုတာ 

အလွယ်တကူကိစ  ြဖစ်လာပါလိမ့်မယ်။ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ိုင်ငံတစ်ခုရဲ ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိစ ကို ငိမ်းချမ်းေရး 

အခိုင်အမာမရရှိဘ ဲ  ေဆာင်ရက်ဖိုဆိုတာ    အင်မတန်လက်ေတွ 

မကျတဲက့စိ ြဖစ်ပါတယ်။ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ယ်ေကျးမ ၊ ိင်ုငေံရး 

စတဲ ့ကစိ ေတဟွာ တစ်ခနုဲတစ်ခ ုအေသအချာဆက် ယ်ေနပီးေတာ ့

တစ်ခခုျင်းစြီပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ဖုိဆုိတာ 

လည်း  လက်ေတွမှာမြဖစ်ိုင်တဲ့ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။   တစ်ိုင်ငံလုံး 

တစ်ေြပးညီဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ငိမ်းချမ်းေရးကုိ အခုိင်အမာ

တည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့်သာေဆာင်ရက်ုိင်ပါလိမ့်မယ်။ ခုိင်မာတ့ဲ 

ငိမ်းချမ်းေရးကို တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့ရင ်တစ်ိုင်ငံလုံး အကားမလပ ်

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိစ က   သိပ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ မဟုတ်ေတာ့ 

ပါဘူး။ 

ိုင်ငံေတာ်၏တန်ဖိုးှင့ ်ဂုဏ်သိက ာ 

တိုင်းြပည်မငိမ်းချမ်းတဲ့အခါ၊   ိုင်ငံသားေတွအချင်းချင်း 

မညွီတ်ကတဲအ့ခါ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် 

မေဆာင်ရက်ိုင်ုံမက ိုင်ငံေတာ်ရဲ ဂုဏ်သိက ာနဲ  တန်ဖိုးေတွ 

ကိုလည်း ရှိသင့်သေလာက်ရှိေအာင်၊   တင့်တယ်သင့်သေလာက ်

တင့်တယ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း မရှိပါဘူး။ ငိမ်းချမ်းတဲ့ိုင်င ံ

ေတွက  မငိမ်းချမ်းတဲ့ိုင်ငံေတွထက ်   အစစအရာရာသာလွန်တဲ့ 

အခွင့အ်လမ်းေတရိှွတယ်ဆိတုာ အထူးေြပာစရာ မရိှပါဘူး။ ိင်ုငေံတ ွ

အတွက် ြပည့်ဝြပည့်စံုေသာ အခွင့်အလမ်းေတွကုိရရိှဖုိ ငိမ်းချမ်းေရး

ကလုိအပ်ချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည့်ဝြပည့်စုံတဲ့ အခွင့်အလမ်းေတွကိုရ

ရိှပိင်ုဆိင်ုထားတဲ ့ိင်ုငေံတပွ ဲတန်ဖိုးြမင့မ်ားိင်ုပါတယ်။ ဂဏ်ုသကိ ာ 

ြမင့်မားိုင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ိုင်ငံတစ်ခုရဲ တန်ဖိုးနဲဂုဏ်သိက ာ 

ကို   အြမင့်မားဆုံးတည်ေဆာက်ိုင်ဖိုဆိုရင ်    ငိမ်းချမ်းေရးဟာ 

အေြခခံလုိအပ်ချက်ေတွအနက်က        အေရးအကီးဆံုးတစ်ခုြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ြမန်မာိုင်ငံဟာ ကီးပွားချမ်းသာိုင်တဲ့၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်တဲ့၊ 

ဂဏ်ုသကိ ာြမင့မ်ားိင်ုတဲ ့အခွင့အ်လမ်းကီးတစ်ရပ်နဲ  ေသေသချာချာ 

ကို တည့်တည့်တိုးေနတဲ့အချနိ်ကာလထဲမှာရှိေနပါတယ်။ အာရှရဲ 

ထူးြခားေကာင်းမွန်တ့ဲ ကံကမ ာကီးဟာ ှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုအစမှာပဲ 

စတင်ေပ ေပါက်လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငဟံာ အခွင့အ်လမ်း 

ေတွရဲ ဆုံမှတ်တစ်ေနရာမှာ   အေသအချာကိုတည်ရှိေနပါတယ်။ 

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု     အားလုံးရဲေကာင်းြမတ်တဲ ့    စိတ်ဆ ေတွနဲ  

တည်ေဆာက်ုိင်မှသာလ င် ရသင့်ရထုိက်တ့ဲ အကျိးအြမတ်ေတွကုိ 

အဲဒီအခွင့်အလမ်းေတွထဲကေန         အြပည့်ဝဆုံးရရှိိုင်မှာြဖစ်တာ 

ေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုအေြမာ်အြမင်ကီးကီး၊ သေဘာထားကီးကီး၊ 

ချစ်ြခင်းေမတ ာကီးကီး၊ ေစတနာကီးကီးနဲ အတ များဖယ်ခွာပစ်ကပီး 

အြမန်ဆံုး၊ အခုိင်အမာဆံုး၊  အေကာင်းဆံုးတည်ေဆာက်ုိင်ကပါလိမ့် 

မယ်လို   တိုက်တွန်းရင်း  ေတာင်းဆုဆ ြပလိုက်ရပါ တယ်။          ။

ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်(မ ေလး) 

အခုရာစုှစ်ရဲ   စီးပွားေရးစူပါပါဝါကီးေတွ 

ြဖစ်လာဖို   အလားအလာအေကာင်းဆုံးြဖစ်တဲ့ 

အိ ိယနဲ တုတ်ိုင်ငံတိုကိုဗဟိုြပပီးေတာ့ ကမ ာ့

ဦးေဆာင်စီးပွားေရးေဒသကီးအြဖစ်   ဦးတည် 

ေရလျားေနပြီဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငဟံာ ဒီိင်ုင ံ

ကီးှစ်ိင်ုငရံဲကားမှာတည်ရိှေနပီးေတာ ့ရာစသုစ် 

စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းကီးရဲ ဗဟိုချက်ေနရာမှာ 

ကုသိုလ်ထူးစွာ    တည်ရှိေနတာပဲြဖစ်ပါတယ်။    

တကယ်လိုသာ  ငိမ်းချမ်းေရးကို   အခုိင်အမာ 

တည်ေဆာက်ိင်ုခဲရ့င် အေြခခအံေဆာက်အအံုေတ ွ

အလျင်အြမန်နဲ  အေကာင်းဆုံးတည်ေဆာက်ေရး 

ကစိ ဟာ အင်မတန်မှလွယ်ကြူမန်ဆန်စွာ လပ်ုကိင်ုိင်ု 

ပါလိမ့်မယ်

တိင်ုးြပည်မငမ်ိးချမ်းတဲအ့ခါ၊ ိင်ုငသံားေတအွချင်းချင်း မညွီတ်ကတဲအ့ခါ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် မေဆာင်ရက်ိင်ုုမံက ိင်ုငေံတာ်ရဲဂဏ်ုသကိ ာနဲ တန်ဖိုးေတကွိလုည်း ရိှသင့သ်ေလာက် 

ရှိေအာင်၊ တင့်တယ်သင့်သေလာက် တင့်တယ်ေအာင်  ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းမရှိပါဘူး။  ိုင်ငံေတွအတွက် 

ြပည့်ဝြပည့်စုံေသာ အခွင့်အလမ်းေတွကိုရရှိဖို ငိမ်းချမ်းေရးကလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည့်ဝြပည့်စုံတဲ့ 

အခွင့အ်လမ်းေတကွိရုရိှပိင်ုဆိင်ုထားတဲ ့ိင်ုငေံတပွ ဲတန်ဖိုးြမင့မ်ားိင်ုပါတယ်။ ဂဏ်ုသကိ ာြမင့မ်ားိင်ုပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ိုင်ငံတစ်ခုရဲ တန်ဖိုးနဲဂုဏ်သိက ာကို  အြမင့်မားဆုံးတည်ေဆာက်ိုင်ဖိုဆိုရင်  ငိမ်းချမ်းေရးဟာ 

အေြခခံလိုအပ်ချက်ေတွအနက်က အေရးအကီးဆုံးတစ်ခုြဖစ်



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ စစ်ေဆးြခင်းအေကာင်းသိေကာင်းစရာ
ဓုြဖ     ဇွန်    ၂၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓုြဖမိနယ် ေရတွင်းကုန်းေကျးရာ 

အုပ်စု ေလှဆိပ်ေကျးရာရှ ိေတာင်သူ ဦးေနအုတ်၏ စိုက်ပျိးဧက  ၁ 

ဒသမ ၃၄ ဧကတွင် တိရစ ာန်အစာ  ေနဗီယာြမက ် သုပ်ြပစိုက်ခင်း 

စိက်ုပျိးထားရိှမ ကိ ု ယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးေအးကိတုင့ှ်င့ ်အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်းများ၊  ဌာနဆိုင်ရာများက  ကွင်းဆင်းကည့် က 

သည်။

ဆက်လက်၍ ဓုြဖမိနယ ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေဒါက်တာအခိျိဇင်က တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်လ တ်ေကျာင်း 

စနစ်မှ အစာေက းစနစ် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးလာေစရန်၊ အစာ 

ရှားပါးချန်ိတွင် အာဟာရက ယ်ဝေသာ အစားအစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ 

ြပည်တွင်း က ဲ၊ ွား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းအတွက် အာဟာရဓာတ်ြမင့မ်ားပီး 

အထွက် န်းေကာင်းေစေသာ တရိစ ာန်အစာများ ဖလူုစွံာသုံးစဲွိင်ုကေစ 

ရန်ှင့်  ေနဗီယာြမက်ကိ ု  ွားစာအြဖစ်ေက းေမွးပါက လိုအပ်ေသာ 

အာဟာရဓာတ် ပမာဏများ ြပည့်ဝစွာရရှိေစရန ်ရည်ရယ်၍ ေနဗီယာ 

ြမက် စိုက်ပျိးထားရှိေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မအူပင်    ဇွန်   ၂၂

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  မအူပင်မိတွင် 

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာန ခိုင်အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်း

ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်လူသုံးကုန် 

ထုတ်လုပ်မ နည်းပညာသင်တန်း အမှတ်စ် 

(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု   ယမန်ေန  

နံနက် ၁၀ နာရီက   ခိုင်အေသးစား   စက်မ  

ကဝ   ဇွန်   ၂၂ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ကဝမိနယ်တွင်  ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးှင် ့မိနယ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး

ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊  အ ေြခခံတိရစ ာန်ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ

ှင့် ေတွဆုပဲွံကိ ုယမန်ေန   မွန်းလဲွပိင်ုးက ကျင်းပခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

လမ်း န်မှာကား

အဆိပုါေတွဆုပဲွံတွင်  ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၏ လမ်း န် 

ချက်ြဖင့် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာဝင့်သကူ စီးပွားြဖစ်လွယ်ကစွူာေဆာင်ရက်ိင်ုပီး ေစျးကွက် 

ှင့် ေစျး န်းေကာင်းမွန်ေသာ ေဒသကက်အား ြပည်သူများ အိမ်တိုင်း 

ေမွးြမေရးအတွက်  စည်းုံးေဆာင်ရက်ကရန်၊  တိရစ ာန်အစာပင် 

(ေနဗီယာ)ြမက် စိုက်ပျိးကရန်၊  ွားမျိးေကာင်းမျိးသန်များ ြပန်ပွား 

ေရးှင့် ေမွးြမေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်အတွက် ေမထန်ုမဲွ့ား သားစပ် 

ြခင်းလပ်ုငန်း ပိမုိေုအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်ကရန်၊  တရိစ ာန်ကူးစက် 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ကရန် လမ်း န် 

ေပါက်ေခါင်း     ဇွန်    ၂၂

၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသ ီတိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးြခင်း ရက်သတ  

ပတ်အစအီစ်အရ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေပါက်ေခါင်းမိနယ် ေမွးြမေရး 

ှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ တရိစ ာန်အစာေနဗယီာြမက် သပ်ုြပ စိက်ုပျိး 

ကဝမိနယ်တွင် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး

အ ေြခခံတိရစ ာန် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများှင့် ေတွဆုံပွဲကျင်းပ

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုေနာက် ေတွဆုံပွဲသိုတက်ေရာက်လာေသာ ဝန်ထမ်းများှင့် 

ကျန်းမာေရးလုပ်သားများက သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းတင်ြပရာ 

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ေဆွးေွးေြဖကားေပး

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                       မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၂

ေနြပည်ေတာ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ သစ်ပင ်

စိက်ုပျိးပဲွကိ ုေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏခိင်ုမီးသတ်ဦးစီးဌာနပိင်ု ေြမေနရာ 

၌ ကျင်းပသည်။

မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မီးသတ် 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမတ်သကူ က န်းပင်ကိ ုစိက်ုပျိးေပးပီး 

တက်ေရာက်လာကသူများက အရိပ်ရပင်များကိ ုစိုက်ပျိးကသည်။

ထိုေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမတ်သှူင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးေနကသည့်  မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်းများှင့် 

မိသားစုဝင်များကိ ု တ်ဆက်အားေပးသည်။

ယခြုပလပ်ုေသာ မိုးရာသီသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် က န်း၊ မေဟာ်ဂန၊ီ 

ခေရ၊ ပိေတာက်၊ ယမေန၊ ကုက ိ၊ ယင်းမာှင့ ်ယူကလစ်ပင ်စုစုေပါင်း 

အပင်  ၅၀၀ စိုက်ပျိးေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                     ေကးမုံ

ေပါက်ေခါင်းမိနယ်၌ တရိစ ာန်အစာေနဗယီာြမက် သပ်ုြပစိက်ုပျိးပဲွြပလပ်ု
ြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရကီ ဖိကုန်ုးေကျးရာ ေတာင်သ ူဦးေနလင်း၏ 

ယာေြမှစ်ဧကတွင ် ြပလုပ်ခဲ့ရာ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးဖိးသူေမာင်၊  ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှး

ေဒါက်တာဝင်းိင်ုထွန်းှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်

ေကျးရာြပည်သူများ  တက်ေရာက်ပါဝင်စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း  သိရ

သည်။

ေြပာကား

“တိရစ ာန်အစာေနဗီယာြမက်က  တြခားြမက်၊ ေကာက်ိုးတို 

ထက် အသားဓာတ်ပိုရရှိပီး  က ဲ ၊ ွားအပါအဝင်  ကက်၊ ဝက်၊ ဆိတ် 

ှင့် တိုင်းရင်းကက်ေတွကိုပါ  အမ န် ကိတ်ပီး  ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲကမ်းတိုနဲ  

ေရာစပ်ေက းိုင်ပါတယ်”ဟု    ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးမှး

ေဒါက်တာဝင်းိုင်ထွန်းက ေြပာကားသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနုံးတွင်    ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ  သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို 

မိနယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးတုိးတုိးဝင်း၊  မအပူင်ခိင်ု အေသးစားစက်မ  

လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန    လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး ေဒ ေဆွဇင်ေအး၊  ဌာန 

ဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊   သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးတိုးတိုးဝင်းက  အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ ေဆွဇင်ေအးက သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူများအား    သင်ကားပိုချေနမ များှင့ ် 

လက်ေတွ ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဓုြဖမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်

သုပ်ြပစိုက်ခင်း ကွင်းဆင်းကည့် 

ေနြပည်ေတာ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲ ကျင်းပ

 ေရှဖုံးမှ

နမ့်စန်- မိုးနဲ- မိုင်းတုံ-မိုင်းဆတ် လမ်းမကီး 

ေပ တွင် တန် ၃၀ အထက် ယာ်ကီးများ ြဖတ်သန်း 

သွားလာလျက်ရှိပီး  လမ်းေပ ရှိတံတားများသည ်

ခံိုင်ဝန်  တန် ၆၀ စေသာ   တံတားများအြဖစ ်

အဆင့ြ်မင့တ်င် တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများအား 

စီမံချက်များေရးဆွဲ၍  ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်အတူ 

သံလွင်တံတား (တာဆန်း)အား  အဆင့်ြမင့်တင ်

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းကို   ၂၀၁၉  ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက်မှ   စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

သည်။ 

တတံားအရှည်မှာ ၂၆၆ ဒသမ ၈၆၁ မတီာ၊ ၈၇၅ 

ဒသမ ၅၇ ေပ ရှိသည်။ ချ်းကပ်တံတားမှာ မိုင်းပန် 

ဘက်ကမ်းတွင ်၁၁ မီတာ၊  မိုင်းတုံဘက်ကမ်းတွင ်

၅၄ ဒသမ ၈၆၁ မတီာ ရိှသည်။  တတံားအမျိးအစားမှာ 

အတ်ုြမစ် 1.5 m ϕ R.C Bored Pie၊ တံတားေအာက်ထည် 

R.C၊  တံတားအေပ ထည်  Steel Truss+R.C၊ 

ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၈ ဒသမ ၅ မီတာ၊ ေရလမ်း 

ကင်းလွတ်အကျယ ်၁၁၇ ဒသမ ၅ မီတာ၊ ေရလမ်း 

ကင်းလွတ်အြမင့်  ၁၀ မီတာ၊ တံတားခံိုင်ဝန်မှာ 

ယာ်တစ်စီးချင်းအေလးချန်ိ ၇၅ တန်၊ လသွူားလမ်း 

အကျယ် (၁ မီတာ) တစ်ဖက်လ င် ၃ ေပစီပါရှိပီး 

၂၀၂၄ ခုှစ်တွင်  ပီးစီးမည်ြဖစ်သည်။  

တံတားစီမံကိန်းပီးစီးပါက     ြမန်မာိုင်ငံ 

အလယ်ပိုင်းမှ      ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ကို 

ြဖတ်ကာ (အေရှပိုင်း)၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းိုင်ငံ၊ 

လာအိုိင်ုင၊ံ တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငသံို  လွယ်က ူ

လျင်ြမန်စွာ   ဆက်သွယ်သွားလာိုင်မည်ြဖစ်ပီး     

ေဒသတွင်းသာမက    အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများသိုပါ  

ဆက်သွယ်သွားလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။  ေဒသတွင်း 

ထွက်ကုန်များကို ေဒသတွင်းအြပင်  အိမ်နီးချင်း 

ိုင်ငံများသိုပါ ပိုေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး  ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ   ြမန်ဆန်ေရးအတွက် များစွာ အေထာက် 

အကူြပသည့်   အကျိးေကျးဇူးများကိုရရှိမည  ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခရမ်းစိုးြမင့်

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်ကျေရာက်မည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ ်

ေဆးဝါးတုိက်ဖျက်ေရးှင့်   တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး

ေနအား ကိဆုိေသာအားြဖင့် ဇွန် ၂၂ ရက် နံနက်ပုိင်းက  ကည့်ြမင်တုိင် 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးမှး  ေဒ ရည်ရည်မွန်၊

ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ် ရဲတပ်ဖဲွမှး ရဲမှးေမာင်ေမာင်ြမ၊ ကည့်ြမင်တိုင ်

မိနယ် သတင်းစာဆရာအသင်းဥက    ဦးစန်းလွင်(ေရ တိုင်လွင်) 

တိုက   အထက(၃)ကည့ြ်မင်တိင်ု  စကားြဖခန်းမ၌  မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်တိုကာကွယ်ေခါင်းစ်ြဖင့် စကားဝိုင်းဖွဲ ေဆွးေွးကစ်။                                                             

  တင်ဝင်းတင်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၂

ေနရာကွက်ကျား   မိုးထစ်   

ချန်းရာမည်။   ရာရန်ရာ န်း 

ြပည့်ြဖစ်သည်။      

   မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်   ၂၂

လ  င်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။

လ  င်းအြမင့ ်မှာ     ြမန်မာ့ 

ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် 

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်

ငါးေပမှ ရှစ်ေပခန်ရှိိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

ေနြပည်ေတာ်ှင့်  

အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်   

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ   

ခန်မှန်းချက်

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ေမှာ်ဘီ    ဇွန်   ၂၂

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်၌   သစ်ေတာဦးစီးဌာနှင့် 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲတုိ 

ပူးေပါငး်၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမ ေန  ၂၀၂၂ 

ခုှစ် မုိးရာသီစုေပါငး်သစ်ပင  ်

စုိက်ပျိးပဲွကုိ ယမန်ေန နံနက် ၉ နာရီ 

တွင် ေမှာ်ဘီမိနယ် ေရြပာေကျးရာ 

ြမေကျာက်ေတာရ  ဓမ ရိပ်သာ 

ေကျာငး်ဝငး်အတွငး်၌  ကျငး်ပ 

သည်။

ေရှးဦးစာွ   ေမှာ်ဘီမိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ 

ကျံေပျာ်မိနယ် အေထာင်မိ အ.ထ.ကတွင် အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းေပါင်းစံု  အေြခခံကဗျာလွတ်အကပိင်ပဲွ ကျင်းပ

ကျံေပျာ် ဇွန်  ၂၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် အေြခခံ 

ပညာ အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းေပါင်းစံု 

အေြခခံကဗျာလွတ် အကပိင်ပဲွကုိ ဧရာ 

ဝတီတုိငး်ေဒသကီး  ကျံေပျာ်မိနယ ်  

အေထာင်မိ အေြခခံပညာ အထက်တန်း 

ေကျာငး်၌ ယေန  နံနက် ၉ နာရီက 

ကျင်းပသည်။ 

ရှင်းလင်းေြပာကား

ပိင်ပွဲတွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက     ဦးေဇယျမင်းက အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားပီး     မိနယ်ပညာေရးမှး 

ဦးအုန်းေကျာ်က ကဗျာလွတ်အကပိင်ပဲွ 

ကျင်းပမ ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားသည်။  ထုိေနာက် အ.ထ.က (၁) 

ကျံေပျာ်မှ ေကျာင်းသူတစ်ဦးက ြမန်မာ့ 

ုိးရာ တစ်ပင်တုိင်အကြဖင့် ဧည့်ခံေဖျာ်ေြဖ 

ခ့ဲပီး မိမပညာေရးဇုန်၊ အေထာင် ပညာ 

ေရးဇုန်၊ အင်းရဲပညာေရးဇုန်ှင့် ဒုိက်ပျက် 

ပညာေရးဇုန်တုိမှ ပိင်ပွဲဝင်ကဗျာလွတ ်

အကအဖဲွ ေလးဖဲွ၊ အကပိင်ပဲွဝင် ေကျာင်း 

သူ  ၆၄ ဦးတုိက ကြပယှ်ပိင်ရာ အကဲ 

ြဖတ်ဒုိင်ေလးဦးက စိစစ်အမှတ်ေပးက 

သည်။ 

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်

ကဗျာလွတ်အကပိင်ပွဲ ပထမဆု 

ရရိှေသာအဖဲွအား ဆုေငွကျပ်  ၁၅၀၀၀၀၊ 

ဒုတိယဆုရရိှေသာ အဖဲွအား ဆုေငွကျပ် 

၁၀၀၀၀၀ ှင့် ှစ်သိမ့်ဆုရရှိေသာအဖွဲ 

အား ဆုေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ စီတုိကုိ တာဝန် 

ရိှသူများက ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ခ့ဲကပီး 

အေထာင်မိ  အ.ထ.က ေကျာင်းသူေလး 

များက “ရှမ်းုိးမက အုိးစည်သံ” ေတးသီချင်း 

ြဖင့် ဆက်လက်     ကြပေဖျာ်ေြဖခ့ဲကသည်။  

ဆုရရှိသည့် အဖွဲများအေနြဖင့်  ခုိင် 

အဆင့်ပိင်ပွဲသုိ တက်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ခွင့်ရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။            

 မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ေမှာ်ဘီမိနယ်တွင် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေန အထိမ်းအမှတ် 

မုိးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ ကျင်းပ

ဦးစုိးြမင့်သူက မိနယ်စီမံ အုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက    ဦးဖိးေအာင်ကည် 

ထံသုိ စုိက်ပျိးမည့် ပျိးပင်ေပါက်များ 

ေပးအပ်သည်။ 

အဆုိပါ ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ 

ကွငး်ြပင်ကျယ်၌   မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေဆာင်ပီး 

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန် 

ရိှသူများ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများ 

စုစုေပါင်းအင်အား  ၂၀၀ ေကျာ်က 

ပိေတာက်၊ မေဟာ်ဂနီ၊ က့ံေကာ်၊ 

ခေရ၊ စိန်ပန်း၊ မန်ဂျန်ရှား၊  မဲဇလီ 

ှင့် အြခားသစ်မျိးများ ြဖစ်ကေသာ 

သဃ  န်း၊ အင်ကင်း၊ လုမ ိနီအင်ကင်း၊ 

ကရမက်ှင့် တုတ်တယ် စသည့် 

သစ်မျိးများ စုစုေပါင်းအပင်  ၁၀၈၀  

အား   စုေပါင်းစုိက်ပျိးခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။                   ဉာဏ်ဟိန်း

ေကျာက်တံခါး    ဇွန်   ၂၂

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုှစ်  မုိးရာသီတိရစ ာန်အစာပင် ေနဗီယာြမက် 

စုိက်ပျိးြခင်းအား ယေနနံနက်ပုိင်းက ကွင်းေြမာက်ရပ်ကွက်ရိှ ေမွးြမေရး 

လုပ်ကုိင်သူ ဦးသီဟေအာင်ှင့်  ေကျာင်းစုိးေကျးရာအုပ်စု ထိန်ေတာ 

ေကျးရာရိှ ေတာင်သူ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်တုိ၏ ယာေြမတွင် ြပလုပ်ရာ   

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးွန် ေဆွှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ  ကီးကပ်မ ေကာ်မတီမှ 

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက ကွင်းဆင်းကည့် ကသည်။

ေကျာက်တံခါးမိနယ်   ေမွးြမေရးှင့်  ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာ ှင်းုလွင်က တိရစ ာန်အစာပင်စုိက်ပျိးြခင်း 

ြဖင့် လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ  ခံေလှာင်ေမွးြမသည့်စနစ်သုိ ကူးေြပာင်းပီး 

တိရစ ာန်မှ ထွက်ရိှေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းများကုိ သဘာဝေြမသဇာအြဖစ် 

ြပန်လည်အသံုးြပုိင်ြခင်း၊ အစာေရစာရှားပါးေသာေဒသများှင့် အစာဖုိး 

ကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက်ေနချနိ်တုိတွင် ြဖည့်စွက်အစာစိမး်အေနြဖင့် 

(ဖွဲု၊ ပဲဖတ်၊ ှမး်ဖတ်) အစရှိသည့် ေဒသထွက်အစာုှင့် ေရာစပ် 

ေက းေမွးြခင်းြဖင့် တိရစ ာန်များအတွက်   အာဟာရြပည့်ဝစွာရရိှြခင်း၊ 

ထုတ်လုပ်မ ေကာင်းစွာရရိှြခင်းှင့်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးလာ 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ တိရစ ာန်အစာပင်  စုိက်ပျိးထားရိှြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်တုန်း  ဇွန်  ၂၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ေညာင်တုန်းမိနယ်  ေမွးြမေရးှင့ ်

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှတရိစ ာန်အစာပင်  ေနဗယီာြမက်  သပ်ုြပစိက်ုပျိး 

ပွဲကို ယေန  နံနက် ၉နာရီတွင်  ပဲံုဆိပ်ေကျးရာရိှ ဦး ြမတ်သိန်းထွန်း၏ 

ယာေြမ ငါးဧကတွင ်ကျင်းပသည်။

သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲသို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေကျာ်စိုး၊ မိနယ်ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ 

ေဒါက်တာ ြမတ်ပွင့ြ်ဖှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ၊ 

ေဒသခံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။ မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ ေဒါက်တာြမတ်ပွင့ြ်ဖက 

တရိစ ာန်အစာပင် ေနဗယီာြမက်စိက်ုပျိးအသုံးြပြခင်းြဖင့ ်လ တ်ေကျာင်း 

စနစ်မှ အစာေက းစနစ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းဖံွဖိးလာေစရန်၊ ြပည်တွင်း 

က ဲ၊ ွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် အာဟာရဓာတ်ြမင့်မားပီး 

အထွက် န်းေကာင်း ေစေသာ တရိစ ာန်အစာများ ဖလူုစွံာသုံးစဲွိင်ုေစရန်၊ 

အစာရှားပါးချနိ်တွင ်အာဟာရက ယ်ဝေသာအစားအစာအြဖစ ် ေက း 

ေမွးိုင်ရန်ှင့်  ေနဗီယာြမက်ကို  စိုက်ပျိးထားရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း  

အသိပညာေပးရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထက်ေဝဖိး(ြပန်/ဆက်)

 ေကျာဖုံးမှ

ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် အာဆယီံပိင်ပဲွတွင် 

ကစားရမည့် အုပ်စုပွဲပုံစံအတိုင်း ေြခစမ်းပွဲကစားေနြခင်းြဖစ်ပီး ဇွန် 

၁၇ ရက်တွင ်ြမန်မာ ယူ-၁၈ အမျိးသမီး (ခ) အသင်း၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင ်

ြမန်မာ ယူ-၁၈ အမျိးသမီး (က) အသင်းတိုှင့် ယှ်ပိင်ကစားရာ 

ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်းသည ်

ဇွန် ၂၃၊ ၂၅ ရက်တုိတွင် ေြခစမ်းပဲွှစ်ပဲွ ထပ်မံကစားမည်ြဖစ်ပီး ေနာက်ဆံုး 

ပဲွကိ ုလငူယ်အမျိးသားအသင်းှင့ ်ယှ်ပိင်ကစားရန် စစီ်ထားသည်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် လက်ရှိတွင် ပဏာမ 

ကစားသမား ၃၀ ြဖင့် ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်လျက်ရှိပီး ထိုင်းကလပ်တွင ်

သွားေရာက်ကစားေနသည့ ်အသင်းေခါင်းေဆာင ်ခင်မာလာထွန်းမှာ 

လည်း အသင်းှင့် ြပန်လည်ပူးေပါင်းေနပီြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ အာဆယီ ံအမျိးသမီးပိင်ပဲွကိ ုဇလူိင်ု ၄ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထ ိ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စု (ခ) 

တွင် ဗီယက်နမ်၊ တီေမာ၊ လာအို၊ ကေမ ာဒီးယားတိုှင့် တစ်အုပ်စု 

တည်း ကျေရာက်ေနသည်။                                            ကိုညီေလး

ေရ ကျင်  ဇွန် ၂၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေရ ကျင်မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်         ကုသေရးဦးစီးဌာန၏   

၂၀၂၂ ခုှစ်    မိုးရာသီတိရစ ာန်အစာပင် 

ေနဗယီာြမက် စိက်ုပျိးြခင်းအား  ယေန  နနံက် 

၁၀ နာရီက စလူေချာင်းေကျးရာရိှ ေမွးြမေရး 

လုပ်ကိုင်သူ ဦးေအာင်ေထွး၏ ယာေြမတွင ်

ြပလုပ်ရာ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးလှမင်းသူှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊   စိုက်ပျိးေရး၊   

ေမွးြမေရးှင် ့ကုန်ထုတ်လုပ်မ     ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီမှ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက  

ကွင်းဆင်းကည့် ခဲ့ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ေရ ကျင်မိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ   မိနယ်ဦးစီးမ ှး 

ေဒါက်တာထူးြမတ်က   တိရစ ာန်အစာပင် 

စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့်  လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ  ခံ 

ေလှာင်ေမွးြမသည့်စနစ်သို ကူးေြပာင်းပီး 

တိရစ ာန်မှထွက်ရိှေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းများကုိ 

သဘာဝေြမဩဇာအြဖစ် ြပန်လည်အသုံးြပ 

ိင်ုြခင်း၊ အစာေရစာရှားပါးေသာေဒသများှင့် 

အစာဖိုးကုန်ကျစရတ်ိ ြမင့်တက်ေနချန်ိတိုတွင် 

ြဖည့်စွက်အစာစိမ်းအေနြဖင့် (ဖွဲု၊ ပဲဖတ်၊ 

ှမ်းဖတ်)အစရှိသည့် ေဒသထွက်အစာုှင့် 

ေရာစပ်ေက းေမွးြခင်းြဖင့်  တိရစ ာန်များ 

အတွက်  အာဟာရြပည့်ဝစွာရရိှြခင်း၊ ထုတ်လုပ်မ  

ေကာင်းစွာရရှိြခင်းှင့်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

များ ဖွံဖိးလာေစရန် ရည်ရယ်၍ တိရစ ာန် 

အစာပင်   စိုက်ပျိးထားရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

     ထွန်းထွန်းေဇာ်(ြပန်/ဆက်)                       

ေကျာက်တံခါးမိတွင် မုိးရာသီ တိရစ  ာန်အစာပင်  

ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိး

ေညာင်တုန်းမိနယ်တွင် တိရစ ာန်အစာပင် ေနဗီယာြမက် သုပ်ြပစုိက်ပျိး

ေရ ကျင်မိတွင် မုိးရာသီ တိရစ  ာန်အစာပင်  ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိး

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကိ ုတတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

သိုြဖစ်ရာ         လွတ်လပ်ေရးရပီး 
ေနာက်ပိုင်း      ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးသမိုင်း 
တစ်ေလ ာက် အလုိအပ်ဆံုး လုပ်ငန်းစ် 
များအနက် ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ  
ှင့်     တည်ငိမ်ေရးမှာ    ဦးစားေပး 
လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်   လုပ်ငန်းစ်အြဖစ ်
ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့ ်
ိုင်ငံေရးပဋိပက များြဖင့်     သံသရာ 
ေကျာ့ေနသည့်  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွက ်
ငိမ်းချမ်းမ ှင့် တည်ငိမ်မ မှာ မရှိမြဖစ ်
လိုအပ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်လာပါသည်။

မမိတိိုိုင်ငအံေနြဖင့ ်နယ်ချဲအပ်ုချပ် 
မ မှလွတ်ေြမာက်၍  ကိယု့မ်င်းကိယ်ုချင်း 
အပ်ုချပ်လာခဲသ့ည့ ်ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ် 
အတွင်း       ြပည်တွင်းပဋိပက များကို 
ငမ်ိးချမ်းစွာေြဖရှင်းြခင်းထက် လက်နက် 
ကိုင်ေြဖရှင်းမ များေကာင့ ်   ိုင်ငံတည် 
ေဆာက်ေရးှင့်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးမှာ 
အခက်အခဲများှင့်    ရင်ဆိုင်ေနကရပါ 
သည်။    ိင်ုငေံရးပဋပိက     ြဖစ်ပွားမ ှင့် 
အတူ ေပ ေပါက်လာသည့် မငိမ်းချမ်းမ ၊ 
မတည်ငိမ်မ များသည် ုိင်ငံ၏ အေရးပါ 
သည့ ်အြခားက  များအေပ တွင်လည်း 
ထခိိက်ုလျက်ရိှေနပါသည်။  အထူးသြဖင့ ်
ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာ 
ေရး၊ လူမ ေရးတိုတွင်  ယေနထက်တိုင ်
န်ုးကန်ေနကရဆြဲဖစ်သည်။ ထိသုိုေသာ 

အေြခအေနတွင်        ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်
တည်ငိမ်မ မှာ ိုင်ငံှင့်  ြပည်သူတစ်ရပ ်
လုံးအတွက်      မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည ်
ကို   နားလည်လက်ခံကေသာ်လည်း 
လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 
အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ  ရှိေန 
သည်ကို ေတွရပါသည်။
ပဋိပက ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

ပဋိပက ှင့်  ဖွံဖိးတိုးတက်မ သည် 
ဆန်ကျင်ဘက်            အချိးကျပါသည်။ 
ပဋပိက များ  တိုးြမင့လ်ာသည်ှင့ ် ဖံွဖိး 
တိုးတက်မ  နမိ့က်ျလာမည်ဟ ုဆိြုခင်းြဖစ် 
ပါသည်။ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအတွင်း ြဖစ်ပွား 
ေနသည့် ပဋိပက ဆိုင်ရာအကမ်းဖက်မ  
များဆုိသည်က  တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း 
သိုမဟတ်ု သက်ဆိင်ုသမူျားကိသုာ ကွက် 
၍  ထခိိက်ုသည်မဟတ်ုပါ။   သက်ဆိင်ုရာ  
လူမ အသိုက်အဝန်းအတွင်းရိှ     လူတိုင်း 
အေပ         ဆိုးကျိးများသက်ေရာက ်
ေစတတ်ပါသည်။ 

ယေနမိမိတိုိုင်ငံတွင ်  ြဖစ်ပွားေန 
သည့် ပဋပိက ဆိင်ုရာ အကမ်းဖက်မ များ 
ေကာင့ ်  လူအဖဲွအစည်း၏    တိုးတက်မ  
များကို    အဟန်အတားြဖစ်ေစလျက်ရှ ိ
သည်ကို          မျက်ြမင်ေတွိုင်ပါသည်။ 
မငမ်ိးချမ်းမ ၏ ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများကိ ု
လက်ေတွ      ရင်ဆိုင်ေနကရပါသည်။ 
ကေလးငယ်များ၏    ပညာသင်ယူခွင့ ်
အခွင့်အလမ်း၊      ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 
အခွင့်အေရး၊ ဆင်းရဲမွဲေတမ ၊ အလုပ် 
လက်မဲ ့ စသည့်အမျိးမျိးေသာ ဆိုးကျိး 

များကို ေတွကံခံစားေနကရပီး ယင်း 
ဆိုးကျိးများေကာင့ ်   ိုင်ငံ၏   ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရး        အခွင့်အလမ်းများကိ ု
ကျဆင်းေစလျက်ရှိပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏  တိုးတက်မ  န်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ေအဒဘီမှီ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဧပလီ 

ငိမ်းချမ်းေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အနာဂတ်ခရီး

တွင် ထုတ်ြပန်ေသာ ASIAN DEVELOP-
MENT OUTLOOK 2022 အစရီင်ခစံာတွင် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်မ  န်းမှာ   
၂၀၂၁  ခုှစ်က (-၁၈ ဒသမ ၄)  ရှိခဲ့ပီး 
၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် (-၀ ဒသမ ၃) ြဖစ်ေကာင်း 
ေဖာ်ြပထားပါသည်။    ၂၀၂၃  ခုှစ်တွင်  
၂ ဒသမ ၆  ရိှမည်ဟ ုခန်မှန်းထားသည်ကိ ု
ေတွရပါသည်။   ေငေွကးေဖာင်းပွမ  န်း 
အေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်က ၃  ဒသမ ၆  ရှိ 
ခဲ့ပီး  ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ၈ ဒသမ ၀ အထိ 
တိုးြမင့်လာသည်ကိ ုေတွရပါသည်။ 

၂၀၂၃ ခှုစ်အတွက် ေငေွကးေဖာင်းပွ 
မ  ခန်မှန်းချက်မှာ ၈ ဒသမ ၅ ြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ 
အရ   ၂၀၂၂  ခုှစ်တွင်    ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
တိုးတက်မ  န်း ကျဆင်းေနသည့်အြပင ်
ေငေွကးေဖာင်းပွမ  န်းမှာလည်း ြမင့မ်ား 
ေနသည်ကို ေတွရပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုှစ် 
တွင် GDP တုိးတက်မ ြမင့်တက်လာသကဲသ့ို  
ေငွေကးေဖာင်းပွမ မှာလည်း ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ကထက် ပိမုိြုမင့တ်က်လာမည်ဟ ုခန်မှန်း 
ထားသည်ကုိ  ေတွရပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ 
၂၀၂၂ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၃ ခုှစ်ကာလမှာ            
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ    ုန်းကန်ကရမည့ ်
အေြခအေနဟု ခန်မှန်းိုင်ပါသည်။
ပဋိပက ှင့် ဆင်းရဲမွဲေတမ 

ဆင်းရဲမ  န်းအေနြဖင့် UNDP ၏ 
၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ထုတ်ြပန်ချက် 
အရ ကိုဗစ်-၁၉ ှင့်  ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ 
ပဋပိက များေကာင့ ် ြမန်မာိင်ုငရိှံ   မိြပ 
ဆင်းရမဲွဲေတမ မှာ သုံးဆ ြမင့တ်က်လာိင်ု 
ေကာင်း ဆိထုားပါသည်။ ယင်းစစ်တမ်း 
ေကာက်ယူမ များမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလ 
ှင့် ဇွန်လအတွင်း ေကာက်ယူမ များ 
ြဖစ်ပီး  ယင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူချန်ိက 
ုရှား-  ယူကရိန်း     ပဋိပက မြဖစ်ပွားမ ီ
အေြခအေနြဖစ်သည်။   ၂၀၂၂  ခုှစ် 
ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၄ ရက်ေန  ရှုား-ယကူရန်ိး 
တိုက်ခိုက်မ  ေနာက်ပိုင်းတွင ်ယင်းစစ်ပွ ဲ
၏ ဂယက်ေကာင့ ်ကမ ာစ့ီးပွားေရးအေပ  
ထိခိုက်မ များရှိလာပီး   အထူးသြဖင့ ်
သွင်းကန်ုအေပ  မီှခိေုနရေသာ   ိင်ုငမံျား၊ 
ဆင်းရသဲည့်ိင်ုငမံျားအေပ  ထခိိက်ုမ ပိမုိ ု
သက်ေရာက်ိင်ုေကာင်း  ခန်မှန်းထားပါ 

သည်။ ုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲေကာင့ ်

စားေသာက်ကုန်ေဈး န်းများ     ၂၀ 
ရာခိုင် န်းအထိ တက်လာိုင်ေကာင်း 
ကုလသမဂ က   ခန်မှန်းထားပါသည်။ 
ယင်းအေြခအေနများသည်  ြမန်မာုိင်ငံ 
အတွက်  တစ်ပူေပ   ှစ်ပူဆင့်ေစသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများြဖစ်ပါသည်။
ထိုအြပင် ကလုသမဂ ၏ခန်မှန်းချက် 

အရ လာမည့် ၂၀၃၀ တွင် ကမ ာ့အဆင်း 
ရဲဆုံးလူများ၏    တစ်ဝက်ေကျာ်သည ်
ပဋပိက ြဖစ်ပွားရာေဒသများတွင် ေနထိင်ု 
ေနသမူျားြဖစ်မည်ဟ ု  ခန်မှန်းထားသည် 
ကိုေတွရပါသည်။    ယင်းမှာ    ပဋိပက  
ြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ဆင်းရမဲွဲေတမ မှာ တိက်ုိက်ု 
အချိးကျေနသည့်သေဘာဟ ု   ဆိုရပါ 
မည်။ သိုြဖစ်ရာ ိုင်ငံ၏ ပဋိပက များကို 
မေလ ာ့ချုိင်သမ  စီးပွားေရးတုိးတက်မ  
အပါအဝင် တစ်ဦးချင်းစ၏ီ  လမူ ဘဝများ 
အေပ     ဆက်လက်ထခိိက်ုေနဦးမည်ဟ ု

ခန်မှန်းိုင်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ  ိုင်ငံ၏ 
စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ၊    လူထု၏ 
ေနစ်လူမ စီးပွားဘဝများ    သာမက 
ပညာေရး၊   ကျန်းမာေရးများ   တုိးတက် 
ေစရန် တည်ရှိဆဲပဋိပက များ ေလ ာ့ချ 
ေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ် တည်ငိမ်ေရးမှာ 
မရှိမြဖစ်လိုအပ်လာပါသည်။
ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ 

ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မ ဆို 
သည်မှာ  ပဋပိက ြဖစ်ပွားရသည့ ်အရင်းခ ံ
အေကာင်းတရားများကို   ကိုင်တွယ် 
ေြဖရှင်းြခင်း၊ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး၊ တစ်ဖဲွှင့် 
တစ်ဖဲွအကား မတညူမီ များကိ ုငမ်ိးချမ်း 
စွာေြဖရှင်းေရးကို   ပံ့ပိုးကူညီြခင်းှင့် 
ေနာင်ြဖစ်လာိုင်သည့်   ပဋိပက ှင့် 
အကမ်းဖက်မ များကိ ု ကာကွယ်တားဆီး 
ရန်    လုပ်ေဆာင်ြခင်းဟ ု  ဆိုပါသည်။ 
ငိမ်းချမ်းေရး   လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည ်
လတ်တေလာပဋပိက များ  ေြပလည်ေရး 
အတွက်သာမက ြပဿနာ၏ အရင်းခံ 
အေကာင်းတရားများကိ ု ညိ  င်းေြဖရှင်း 
ြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုိုေြဖရှင်းရာ 
တွင်လည်း    ငိမ်းချမ်းစွာြဖင့ ်  ညိ  င်း 
ေြဖရှင်းသည့န်ည်းလမ်းကိ ုကျင့သ်ုံးြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။  

သိုြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငေံရှဆက်ရမည့ ်
အနာဂတ်ခရီးအတွက်  အဓိကလိုအပ် 
ေနသည်မှာ  ငိမ်းချမ်းစွာြဖင့ ်   ညိ  င်း 
ေြဖရှင်းသည့်  နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ 
ငိမ်းချမ်းေရး     လုပ်ငန်းစ်များသည ်
ခက်ခဲ ပ်ေထွးေသာ လပ်ုငန်းစ်များြဖစ် 

ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံက့ဲသုိ 

ကာလရှည်ကာ ပဋပိက ြဖစ်ပွားေနသည့ ်
ိုင်ငံအတွက်    ပိုမိုခက်ခဲိုင်ပါသည်။ 
သိုေသာ်   ငိမ်းချမ်းေရးသည ် အားလုံး 
အတွက်   ဘုံအကျိးစီးပွားြဖစ်သည်ကိ ု
သတိြပကရပါမည်။ ိုင်ငံ၏ အနာဂတ် 

အေရးှင့်  ဘုံအကျိးစီးပွားြဖစ်သြဖင့ ်
အားလုံးပါဝင ်  ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်က 
မည်ဆိုပါက  ကံေတွလာမည့ ် အခက် 
အခဲများကို        ေကျာ်လ ားိုင်မည်ဟ ု
ယုံကည်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ  သမိုင်းတစ်ေလ ာက် 
ြပည်တွင်းေရး ပဋပိက ေြဖရှင်းကရာတွင် 
ငိမ်းချမ်းစွာ   ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း 
ထက်        ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းမ ၊ 
လက်နက်ကိင်ု  ေြဖရှင်းမ များကဲသ့ိုေသာ 
နည်းလမ်းများကိသုာ ပိမုိအုားသန်အသုံး 
ြပခဲ့ကပါသည်။  ပဋပိက များကိ ု ေစစ့ပ် 
ညိ  င်းြခင်း၊   ယုံကည်မ တည်ေဆာက် 

ြခင်း၊ မတကဲွူြပားမ များကိ ုအြပန်အလှန် 
နားလည်         လက်ခံြခင်းကဲ့သိုေသာ 
ငိမ်းချမ်းစွာ   ေြဖရှင်းသည် ့ နည်းလမ်း 
များ၊ အယအူဆများှင့ ်လပ်ုငန်းစ်များ 
အေပ   အေြခြပမ   အားနည်းသည်ကိ ု
ေတွရပါသည်။ ယင်းမှာ အစ်အဆက် 
အြမစ်စွဲေနသည့်   ိုင်ငံေရးဓေလ့များ၊ 
အစ်အလာများှင့ ်   ယ်ေကျးမ များ၏  
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း   လ မ်းမိုးမ ဟုလည်း 
ဆိုိုင်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏      ပဋိပက များကိ ု 
လက်နက်ကုိင်တုိက်ခုိက်သည့် နည်းလမ်း 
များြဖင့ ်    အစ်အဆက်ေြဖရှင်းခဲ့က 
ေသာ်လည်း ယေနထက်တိင်ု  မေြပလည် 
ိင်ုေသးသည်ကိ ု          ကည့ြ်ခင်းအားြဖင့ ်
ပဋိပက ေြဖရှင်းသည့်      နည်းလမ်းများ 
အေပ   ြပန်လည်သုံးသပ်ကရမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။     အထူးသြဖင့ ်  လက်နက်ကိုင ်
တိုက်ခိုက်သည့်သံသရာမ ှ ုန်းထွက်၍ 
ငမ်ိးချမ်းစွာေြဖရှင်းသည့ ်ယ်ေကျးမ သို 
ကူးေြပာင်းရန ်  စ်းစားချနိ်  တန်ပါပီ။  
ထိုအြပင ်      လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက ်
ေြဖရှင်းြခင်းသည် ရိှရင်းစဲွပဋပိက များကိ ု
မေြပလည်ေစသည့်အြပင ်       ယင်း၏ 
အကျိးဆက်ေကာင့ ်  စီးပွားေရးအေပ  
ထိခိုက်ြခင်း၊ ပညာေရး၊  ကျန်းမာေရး၊  
လူမ ေရးများကျဆင်းြခင်း၊ လူငယ်များ 
အတွက်  အနာဂတ်  ရည်မှန်းချက်များ 
ေပျာက်ဆုံးြခင်းကဲ့သိုေသာ  ေဘးထွက် 
ဆိုးကျိးများ ဆင့်ကာဆင့်ကာ ြဖစ်ေပ  
လျက်ရှိပါသည်။

လူမ အသိုက်အဝန်း  အတွင်းတွင် 

ပဋပိက များ၊ မတကဲွူြပားမ များ ရိှေနြခင်း 
မှာ သဘာဝြဖစ်ပါသည်။ လူသေဘာအရ 
ြဖစ်တတ်သည့ ်   ယင်းပဋိပက များှင့် 
မတူကွဲြပားမ များကိ ု  မည်သိုနားလည ်
လက်ခံ၍ ငိမ်းချမ်းစွာ မည်သိုေြဖရှင်း 

မည်ဆိုသည်က    လူမ အသိုက်အဝန်း 
တစ်ခုလံုး၏ ငမ်ိးချမ်းေရး၊ တည်ငမ်ိေရး 
ှင့်     ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတို 
အတွက်   ပို၍အေရးကီးေသာ   စိတ် 
သေဘာထားှင့်  ခံယူချက်ြဖစ်ပါသည်။
အြဖစ်ိုင်ဆုံးမှစတင်

ငိမ်းချမ်းမ     တည်ေဆာက်ေရးမှာ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊    တစ်ဖက်တည်း 
တည်ေဆာက်ရေသာ            လုပ်ငန်းစ် 
မဟုတ်ပါ။   ိုင်ငံအတွင်း  သက်ဆိုင်သူ 
အားလုံး      ပါဝင်၍    ညိ  င်းပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ် လက်ေတွကျေသာ 
ငမ်ိးချမ်းေရးရလဒ်ဆသီို     ဦးတည်ေသာ   
လုပ်ငန်းစ်    ြဖစ်ပါသည်။   ထိုအတူ   
ညိ  င်းေဆွးေွးြခင်း၊  ေပါင်းစပ်အေြဖ 
ရှာြခင်းကဲ့သိုေသာ       ငိမ်းချမ်းေရး       
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်း 
စ်များြဖင့သ်ာ  ငမ်ိးချမ်းေရးေြခလှမ်းတို    
ေရှဆက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ငိမ်းချမ်း 
ေရး   တည်ေဆာက်ြခင်းသည်    ုိင်ငံ၏ 
အနာဂတ်       ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက်  
အေြခခံအုတ်ြမစ်ချြခင်း  ြဖစ်ပါသည်။ 

သတြိပဖွယ်မှာ   ငမ်ိးချမ်းေရးသည် 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်  သုိမဟုတ်   တစ်ဖဲွ 
တည်း၏  စြံပအေြဖကိ ုရှာေဖေွဖာ်ထတ်ု 
ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ   အားလုံးလက်ခံေသာ   
ဘုအံကျိးစီးပွား သူိင်ုကိယ်ုိင်ု အေြဖကိ ု
ငမ်ိးချမ်းစွာ ရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုြခင်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်
ကိယ်ုစကီိယ်ုစကီ စြံပသတ်မှတ်  အေြခ 
အေနမှ  စတင်ြခင်းထက်   အြဖစ်ုိင်ဆံုး 
ေနရာမှ   စတင်ြခင်းြဖင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး 
လမ်းစများ ပွင့်လာုိင်ပါသည်။ ထုိအတူ 
အေြခအေနအခွင့အ်ခါေကာင်းကိ ုေစာင့် 
ေနြခင်းထက ်  အေြခအေန  အခွင့်အခါ 
ေကာင်းများကိ ုကိယ်ုတိင်ုက ဖန်တီးြခင်း 
က လက်ေတွအကျိးရိှမည် ြဖစ်ပါသည်။

အနာဂတ်ခရီး

ိုင်ငံ၏        ြပည်တွင်းပဋိပက များ 

ကာရှည်လာသည်ှင့အ်မ  ိင်ုငအံတွက် 

ဆိုးကျိးများ    ပိုမိုများြပားလာမည်ကိ ု

သတြိပဆင်ြခင်ကရပါမည်။ ထိဆုိုးကျိး 

များသည်  ိင်ုင၏ံအနာဂတ်ခရီးကိလုည်း 

ေကာင်း၊ ြပည်သလူထူ၏ု အကျိးစီးပွားကိ ု

လည်းေကာင်း   အကျိးြပမည်မဟတ်ုပါ။ 

အဆုိးသံသရာလည်ြခင်းြဖင့်သာ အခက် 

အခဲ  အကျပ်အတည်းများအကား  ပို၍ 

နစ်ြမပ်သွားမည ်    ြဖစ်ပါသည်။   ထို 

သံသရာမှ     လွတ်ေြမာက်ရန်ဆိုပါက          

အတတူကွ လက်တဲွေြဖရှင်းြခင်းြဖင့သ်ာ 

အကျိးရိှေသာ ရလဒ်ှင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာ 

အနာဂတ်ကိ ုပိင်ုဆိင်ုိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကိုးကား
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၂။ Myanmar urban poverty rates 

set to triple, new  United  Nations 

survey  finds ၊  https:// www.undp. https:// www.undp.

org/ press- releases/ myanmar-org/ press- releases/ myanmar-

urban-poverty- rates- set- triple- urban-poverty- rates- set- triple- 

new-united-nations-survey-findsnew-united-nations-survey-finds

ယေနြမန်မာိုင်ငံ၏  ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးှင့ ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အနာဂတ်ခရီးအတွက်   အေြခခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုြပပါဆိုလ င် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်တည်ငိမ်ေရးကိ ု န်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရးသည် ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးှင့်  ရင်ေပါင်တန်း ယှ်တဲွလျက်ရိှရာ  ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရးရိှမှသာ  ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးှင့်    ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ အြခားက  များကုိ           

ထိေရာက်စွာ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း  ြမန်မာ့သမိုင်းတစ်ေလ ာက် ေရရှည်ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ ထက် ပဋိပက များြဖင့်သာ လ မ်းမိုးေနခဲ့သြဖင့ ်ိုင်ငံ၏ဖွံဖိးတိုးတက်မ မှာ အြခား 
ိုင်ငံများှင့်  င်းယှ်ပါက နိမ့်ကျခဲ့သည်ကို ေတွရပါသည်။ 

ဇင်ငိမ်း

 ြမန်မာိင်ုင၏ံ ပဋပိက များကိ ုလက်နက်ကိင်ုတိက်ုခိက်ုသည့န်ည်းလမ်းများြဖင့ ်အစ်အဆက် ေြဖရှင်းခဲ ့

ကေသာ်လည်း ယေနထက်တိင်ု မေြပလည်ိင်ုေသးသည်ကိ ုကည့ြ်ခင်းအားြဖင့ ်ပဋပိက ေြဖရှင်းသည့် 

နည်းလမ်းများအေပ  ြပန်လည်သုံးသပ်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက် 

သည့သ်သံရာမှန်ုးထွက်၍ ငမ်ိးချမ်းစွာေြဖရှင်းသည့ ်ယ်ေကျးမ သိုကူးေြပာင်းရန် စ်းစားချန်ိတန်ပါပ။ီ  

 လက်နက်ကိင်ုတိက်ုခိက်ုေြဖရှင်းြခင်းသည် ရိှရင်းစဲွပဋပိက များကိ ုမေြပလည်ေစသည့အ်ြပင် ယင်း၏ 
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တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွအေနြဖင့လ်ည်း ယင်းကစိ  

ှင့်ပတ်သက်၍   လုပ်ေဆာင်ေပးေနမ များရှိေသာ ်

လည်း တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ တစ်ဖွဲတည်းှင့ ်

လည်း လုံေလာက်မ မရှိသည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲအေနြဖင့ ်   ြပည်သူစစ ်

ဖွဲစည်းထားသည့ ်  ေကျးရာများသာမက မဖွဲထား 

သည့်  ေကျးရာများအတွက်ပါ    တာဝန်ရှိေကာင်း၊ 

ေထာက်ပ့ံ၊ ပ့ံပုိးမ များ လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကုိေတွရ 

ေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်ရသည့်ကိစ ရပ်များ များြပား 

သည့်အတွက် လစ်ဟင်းမ များလည်းရှိိုင်ေကာင်း၊ 

မမိေိြပာလိသုည်မှာ နယ်ေြမေဒသအသီးသီးရိှ ေဒသခ ံ

ြပည်သူများအေနြဖင့်   မိမိရပ်ရာလုံ ခံေရး၊   မိမိ 

သားသမီးလုံ ခံေရးအတွက် ြပည်သူစစ်ဖွဲစည်းပီး 

လုံ ခံေရးအရ  ြမန်မာိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင်ရှိသည့ ်

ြပည်သူစစ်အဖဲွဝင်များ၊ အေထာက်အကြူပအဖဲွများ 

ှင့ပ်တ်သက်ပီး တပ်မေတာ်အေနှင့်ေရာ၊ ုိင်ငံေတာ် 

အေနြဖင့်ပါ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များအတွက် 

အသိအမှတ်ြပ  ေကျးဇူးတင်ရှိသည်ကိ ု   ေြပာလို 

ေကာင်း။ 

ယင်းလိုအပ်ချက်များှင့ ်           ပတ်သက်ပီး 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များ၊   သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရများကိ ုတင်ြပပီး 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ သက်ဆိင်ုရာြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချ

ထားေရးဝန်ကီးဌာနများကိ ုမတိ ေပးရန်လိေုကာင်း၊ 

မမိတိိုအေနြဖင့လ်ည်း ေပါင်းစပ်ညိ  င်းပီး အေကာင်း 

ဆုံးေဆာင်ရက်သွားမည်၊  အေကာင်းဆုံး ကာကွယ ်

ေစာင့ေ်ရှာက်မ များ လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မည်သည့်ဘက်မှမပါဘ ဲ      ၎င်းတိုနယ်ေြမေဒသ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းေစရန်ှင့ ်ကေလးများေကာင်းမွန် 

စွာ ပညာသင်ကားေစလိုမ ကိုလိုလားသည့ ်   လူမ  

အကျိးေဆာင်အဖဲွများ၊ အချိေသာဆရာေတာ်များ 

လည်းရှိေကာင်း၊   ၎င်းတိုသည ်    တပ်မေတာ်ကို 

အားေပးေထာက်ခံြခင်းမဟုတ်၊  မည်သည့်ဘက်မ ှ

ေထာက်ခြံခင်းလည်းမဟတ်ုဘ ဲ၎င်းတိုနယ်ေြမေဒသ 

အတွင်း  တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ရှိရန်၊   ကေလးများ 

ေကာင်းမွန်စွာပညာသင်ကားုိင်ရန်၊  ၎င်းတို ရာသ ူ

ရာသားများကို မည်သူမ   ေှာင့်ယှက်မခံရေစရန ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုသူများကိုလည်း 

အသိအမှတ်ြပပါေကာင်း၊ ၎င်းတိုေဆာင်ရက်ချက် 

များှင့ပ်တ်သက်ပီး မမိအိေနြဖင့ ်ေလးစားသည်ကိ ု

ေြပာလုိေကာင်း၊ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး အခက် 

အခဲရှိပါက  သက်ဆိုင်ရာကိ ု   အချနိ်မီေြပာေပးရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ယခုကဲ့သိုသတင်းစကား 

များကုိ သယ်ေဆာင်လာသည့် မီဒီယာများကုိလည်း 

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းြဖင့ ်      ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။
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(ထားဝယ်)က           ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

The Globel Fund အဖဲွတို ေဆွးေွးခဲသ့ည်ဟသုရိှိရ 

ေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌လည်း 

လုပ်ငန်းများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟု 

သိရေကာင်း၊ International Organization တစ်ခု 

ြဖစ်သည့ ်The Globel Fund အဖဲွှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံတုိ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနကိ ုသရိှိလိေုကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ဗုိလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက The Globel Fund အဖဲွ 

သည် ြမန်မာိင်ုငကံိ ု၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်ေကျာ်ကတည်းက 

ပင်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊    ယခုလည်း 

ေဆွးေွးမ  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များရှိေနေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

HIV ၊ AIDS ေရာဂါှင့် ငှက်ဖျားေရာဂါ

တိုက်ဖျက်ေရးတိုအတွက ်ကူညီပံ့ပိုး

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက 

အဆိုပါကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ The Globel Fund ှင့် 

၂၀၀၅ ခှုစ်ကတည်းကပင် လပ်ုငန်းစတင်ခဲေ့ကာင်း၊ 

ယင်းအဖဲွသည် တီဘီေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း 

အတွက် စတင်ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် 

HIV ၊ AIDS ေရာဂါှင့် ငှက်ဖျားေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရး

တိုအတွက် ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၁၁ ခုှစ်မှ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း စစုေုပါင်းအေမရကိန် ေဒ လာ 

၅၅၅ ဒသမ ၃ သန်းေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၃ ခုှစ်အတွက်လည်း     အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၂၆၁ ဒသမ ၆ သန်းေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ Globel Fund က  ေထာက်ပံ့ေပးေသာ 

ရန်ပုေံငအွား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဦးေဆာင်မ ၊ 

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ်၊       ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနတို၏ 

အနီးကပ်ကီးကပ်မ ြဖင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအစိုးရ 

မဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ ေရာဂါ 

ကီးသံုးမျိးြဖစ်သည့် HIV ၊ AIDS ၊ တီဘီှင့် ငှက်ဖျား 

ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေကျးလက် 

ေဒသေအာက်ေြခအထ ိေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ေရာဂါကီးသုံးမျိး 

ှင့ပ်တ်သက်၍ ေရာဂါကာကွယ်ကသုေရးလပ်ုငန်းှင့ ်

ေဆးှင့်  ေဆးပစ ည်းဝယ်ယူရန်အတွက ်   ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ခုှစ်ဘ  ာှစ်မှစပီး ရန်ပုံေငွများကိုလည်း 

Contribution လပ်ုသည်ဟေုခ ေကာင်း၊ ထထဲဝဲင်ဝင် 

ေပးပါေကာင်း။

Globel Fund အဖဲွသည် ြမန်မာိင်ုငကံိ ုကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ်  ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများကိ ု

အေမရကိန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၄၃ သန်းခန် ေထာက်ပံ ့

ေပးခဲသ့ည့ပ်စ ည်းများကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဦးစီး၍ ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ှင့ပ်တ်သက်ပီး  ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် 

ရိှေကာင်း၊  ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ေနာက်ပိင်ုးတွင် 

လည်း   Globel   Fund   အဖဲွ၏ ေထာက်ပ့ံမ များမှာ 

ရပ်ဆိင်ုးသွားြခင်းမရိှေကာင်း၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ HIV၊  AIDS၊ တဘီှီင့ ် ငှက်ဖျားေရာဂါ 

တုိက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်  ၎င်း၏ေထာက်ပ့ံမ  

ေကာင့ ်ေအာင်ြမင်မ များရရိှခဲေ့ကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ်

ငှက်ဖျားေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးတွင ်   ေသဆုံးမ များ   

သသိသိာသာကျဆင်းခဲေ့ကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနှင့ ် Globel Fund တို၏  ေတွဆုေံဆွးေွးမ များအရ   

ယင်းအဖဲွ၏ လက်ရိှေထာက်ပံမ့ အေနြဖင့ ်၂၀၂၃ ခှုစ် 

အထိ ဆက်လက်ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၃  ခုှစ် 

ေနာက်ပိင်ုးတွင်လည်း      ယင်းအဖဲွှင့ ်   ဆက်လက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြဖည့စွ်က် 

ေြပာကားသည်။

ေြခကုပ်ယူကာ လုံ ခံေရးကိ ုေဆာင်ရက်ေပးေစလို

General Life News မှ အယ်ဒတီာ ဦးေအာင်ထူး 

ထက်က မိမိအေနြဖင့် ပခုက ခုိင်အတွင်းရိှ တန်ကည် 

ေတာင်ေဒသ၏ အေြခအေနှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေမးြမန်း                       

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

NHP သတင်းဌာနမှ 

အယ်ဒီတာချပ် ဦးဝင်းဦး

Myanmar National Post မှ 

အယ်ဒတီာချပ် ေနာင်ေတာ်ေလး
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ဇွန်    ၂၃၊   ၂၀၂၂

ပညာေရးဆိသုည်မှာ သီးသန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးှင့လ်ည်း မဆက်စပ်ေသာ 

ေကာင့ ် တြခားိင်ုငမံျားတွင်လည်း စစ်ြဖစ်ေနေသာ်လည်း ပညာသင်ကားခဲေ့ကာင်း၊ 

ယခုအချနိ်တွင် စစ်က န်ပညာေရးဟု   စွပ်စွဲေနပီး   တစ်ဖက်အဖဲွအစည်းသို 

ေရာက်ေနသည့်  ဝန်ကီးအမည်ခံပုဂ ိလ်များှင့်  အြခားအမည်ခံပုဂ ိလ်များကို 
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ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉   သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၇၆၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

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

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၃၃၂,၀၃၇) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၂၁) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၂) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၁၅) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၇ ရာခိုင် န်းရှိ

ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

  

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၈၉၀၉ ၉၆၁၇၁၈၀ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၇၂၉၁၈ ၅၉၀၄၈၂၅ ၁၅၆၇၀၂

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၄၆၂၆ ၄၄၈၂၇၃၄ ၃၅၇၃၇

၄။ ထိုင်း ၄၅၀၄၉၂၉ ၄၄၅၃၂၅၂ ၃၀၅၂၈

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၇၇၉၃ ၃၆၃၂၁၉၆ ၆၀၄၈၄

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၇၈၀၉၀ ၁၂၉၂၃၃၂ ၁၄၀၅

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၂၁ ၅၉၂၅၁၅ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၁၄ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၈၅၂၄ ၁၅၃၈၈၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၂၄၄၈၇၀ ၈၄၀၄၀၄၇၇ ၁၀၃၈၉၀၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၃၄၆၅၇ ၄၂၇၂၅၀၅၅ ၅၂၄၉၀၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၈၂၄၂၂၀ ၃၀၄၉၂၁၇၆ ၆၆၉၄၃၆

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၂၇၆၆၃၂ ၂၉၃၉၆၂၃၅ ၁၄၉၁၆၂

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၃၃၄၄၆၃ ၂၆၃၀၆၇၀၀ ၁၄၀၃၅၇

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၂၅၃၅၈ ၂၂၀၉၅၀၅၂ ၁၇၉၇၀၆

၇။ ုရှား ၁၈၄၀၆၄၈၅ ၁၇၈၃၂၆၀၄ ၃၈၀၆၄၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၉၈၃၄၁ ၁၈၁၂၉၃၈၈ ၂၄၄၇၄

၉။ အီတလီ ၁၇၉၅၉၃၂၉ ၁၇၁၉၁၅၅၇ ၁၆၇၈၄၂

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆုိင်ရာ ပစ ည်းများကုိ ေလေကာင်း၊ ပင်လယ် 

ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး  စခန်းများမှ 

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင်  ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မ ှ

Covid Test Kit ၃၀၀ တင်သွင်းခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ဆိင်ုရာပစ ည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်း 

ထားသည့် SOP များှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်း

ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့ ်အသေိပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစရန် 

ဝန်ကးီဌာန ဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်သည့် www.commerce. 

gov.mm တွင်   ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး    စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၂

ြပည်ထဲေရး   ဝန်ကီးဌာန 

တပ်ဖွဲဝင/် ဝန်ထမ်း  အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းမိသားစုများက မိနယ် 

အသးီသီးရှ ိ      ဘုနး်ေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ယေနတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမ        ပျ်းမနားမိနယ်ရှ ိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း

ေလသာေကျာင်းတိုက်သို  လည်း 

ေကာင်း၊        ကရင်ြပည်နယ ်

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်ရှ ိ    ေဗာဓိ 

မ  ိင် ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သို

လည်းေကာင်း၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ်ရိှ 

ေလသာ ပရယိတ ိစာသင်တုိက်သုိ

လည်းေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ ်

ေကျာက်ြဖမိနယ်ရိှ       ေကျာက် 

တစ်လုံး      မဟာေဗာဓိတပ်ဦး 

ပရိယတ ိ စာသင်တိုက်သိုလည်း 

ေကာင်း၊       ရှမ်းြပည်နယ  ်

တာချလီတ်ိမိနယ်ရိှ ဓမ လက  ာရ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်း

ေကာင်း၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး 

ဖျာပုံမိနယ်ရိှ   ေဒးစွန်ပါေကျာင်း 

တိက်ုသုိလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ်များအတွက ်  ဆွမ်း 

ဆန်ေတာ်များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျား 

က သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ကဘူးလ်    ဇွန်    ၂၂ 

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ၌    အင်အား 

ြပင်းငလျင်တစ်ခလု ပ်ခတ်ခဲရ့ာ  လ ူ၁၀၀၀ 

နီးပါးေသဆုံးခဲ့ပီး  ၆၀၀ ေကျာ်  ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း  ယေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။ 

ြပင်းအား ၅ ဒသမ ၉ အဆင့ရိှ် အဆိပုါ 

ငလျင်သည်  ယေနနနံက်အေစာပိင်ုးတွင် 

ုိင်ငံ၏ အေရှပိုင်းသို ဦးတည်လ ပ်ခတ်ခ့ဲ 

ေကာင်းှင့ ်ငလျင်ဗဟိခုျက်သည် အနက် 

၁၀  ကီလိုမီတာရှိေကာင်း   အေမရိကန် 

ဘမူေိဗဒစစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ သရိသည်။ 

ဝါရှင်တန်    ဇွန်   ၂၂ 

အေမရိကန ်  ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး 

ကုမ ဏ ီPfizer က  ဂျပန်ုိင်ငံရိှ  အသက် 

ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အထ ိကေလးငယ်များအား 

ထပ်ေဆာင်း ကာကွယ်ေဆးထုိးံှရာတွင် 

Pfizer  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အား  အသုံးြပရန်   ဂျပန်အစုိးရထံ  ခွင့ြ်ပ 

ချက်ေလ ာက်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ဗီယင်ကျန်း   ဇွန်   ၂၂

မေလးရှားုိင်ငံက လာအုိုိင်ငံသုိ Sinopharm ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ငါးသန်ိးကိ ုလှဒါန်းခဲရ့ာ ယေနတွင် လာအိုိင်ုင၏ံ မိေတာ် ဗီယင်ကျန်းသုိ 

ေရာက်ရိှလာခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း ဗယီင်ကျန်းတိင်ုးမ်ေနစ် သတင်းစာက သတင်းေဖာ်ြပခဲ ့

သည်။

ပထမအကိမ်လှဒါန်း

မေလးရှားိင်ုငကံ ပထမအကမ်ိလှဒါန်းခဲသ့ည့ ်AstraZeneca ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၈၃၄၀၀ သည်  ပီးခဲ့သည့်ှစ်  ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက 

လာအိုိုင်ငံသို ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ မေလးရှားိုင်ငံ၏ အဆိုပါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများလှဒါန်းမ သည်  ယခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်အရယ် 

ေရာက်ပီး လူဦးေရ၏   ၈၀ ရာခိုင် န်းအား   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ

ထိုးှံပီးစီးရန်ေမ ာ်မှန်းထားသည့်  လာအိုိုင်ငံ၏  ရည်မှန်းချက်ြပည့်မီေကာင်း 

ဗီယင်ကျန်းတိုင်းမ်ေနစ်သတင်းစာက ေဖာ်ြပထားသည်။

ယခုေနာက်ဆံုးေရာက်ရိှလာခ့ဲသည့် မေလးရှားိင်ုငမှံ လှဒါန်းေသာ Sinopharm 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများအား အသက်အရယ်အပိုင်းအြခားမရှိ ထိုးှံ 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရိှတွင်  လာအိုိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ှစ်သိန်းေကျာ်ရှိပီး  ေသဆုံးသူ  ၇၅၇  ဦးရှိေကာင်း သိရ

သည်။                                                                                ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇွန်    ၂၂

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၁၂၂၄၉ ဦးထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၃၃၃၁၆၄၅  

ေပကျင်း    ဇွန်    ၂၂

ထိုင်ခုံတွင် နာရီေပါင်းများစွာကာြမင့်ေအာင်

ထိုင်ေနြခင်းေကာင့်   ေသဆုံးိုင်ေြခှင့်  ှလုံး 

ေသွးေကာကျ်းေရာဂါ   ြဖစ်ပွားိုင်ေြခများြပား 

ေကာင်း   သုေတသနြပချက်များအရ   သိရ

သည်။ 

ဝင်ေငွနည်းပါးသည့ ်     ိုင်ငံများှင့ ်  ဝင်ေငွ 

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်    ဇွန်   ၂၂

အေမရိကန်ုိင်ငံ၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ကေလး ၁၃ ဒသမ  ၆ သန်းေကျာ် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသည်ကိ ု  ေတွရှိရေကာင်း  အေမရိကန် ကေလးအထူးကုှင့ ်

ကေလးေဆးုံများအသင်း၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။

ဇွန် ၁၆ ရက်အထိ ကာလအတွင်း   ကေလး ၈၃၀၀၀ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရပီး ၎င်းပမာဏသည ်ပီးခဲ့သည့်ှစ်ဇွန်လအတွင်းက ကေလးငယ်များ ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသည့်အေရအတွက်ထက ်များြပားေကာင်း သိရသည်။ 

ပီးခဲသ့ည့တ်စ်လအတွင်း ကေလး ၃၇၁၀၀၀ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံေကာင်း 

သိရသည်။ ယခုှစ်အတွင်း  ကေလးငယ်   ၅ ဒသမ ၇ သန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရေကာင်း  ယင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။ ကေလးများတွင ်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါက   ေရာဂါမည်မ ြပင်းထန်ေကာင်းှင့်   ေရရှည်အကျိး 

သက်ေရာက်မ များ     မည်ကဲသ့ိုရိှေကာင်း သရိှိိင်ုရန် အချက်အလက်များ ေကာက်ယ ူ

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ကေလးအထူးကှုင့်ကေလးေဆးုမံျားအသင်းက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ၌ အင်အားြပင်းငလျင်လ ပ်ခတ်၊ လူ ၁၀၀၀ နီးပါးေသဆုံး
ငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့်     ိုင်ငံ 

အေရှပိင်ုးေတာင်တန်းေဒသရိှ   လေူနအမ်ိ 

များ  ပျက်စီးဆံုး ံးခဲ့ရပီး  ေဒသခံအများ 

အြပား   အပျက်အစီးများေအာက်တွင ်

ပိတ်မိေနေကာင်း သိရသည်။

ပတ်တီကာခိုင်ရှိ    ဂါရန်မိှင့ ်

ခိုစ်ခိုင်ရှိ   ဆာပါရီမိတိုသည ် ငလျင် 

လ ပ်ခတ်မ ၏ဒဏ်ကိ ု ဆိုးရားစွာ ခစံားခဲရ့ 

သည်။  

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့်   လူသား 

ချင်းစာနာေထာက်ထားမ အဖွဲက ငလျင ်

လ ပ်ခတ်မ တွင်  အသက်ဆုံး ံးသွားသမူျား 

၏  မိသားစုတစ်စုစီအား  အေမရိကန် 

ေဒ လာ  ၁၁၂၄ ေဒ လာ ေပးအပ်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသ ူ

တစ်ဦးစအီား  အေမရကိန်ေဒ လာ    ၅၅၈ 

ေဒ လာခန်  ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ငလျင်    ေဘးသင့်ေနရာများသုိ 

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း ြပည်နယ် ေဘးအ ရာယ် 

ဆိင်ုရာစမီခံန်ခဲွမ ှင့ ်    လသူားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ေရးရာ    ဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ယခုငလျင်လ ပ်ခတ်မ သည် တာလီဘန် 

အဖဲွက ိင်ုငေံတာ်၏ အချပ်အြခာအာဏာ 

ကို သိမ်းပိုက်ပီးေနာက ်    လူသားချင်း

စာနာေထာက်ထားမ   အကူအညီများ

ြပတ်ေတာက်လျက်ရိှသည့ ်    လွန်ခဲေ့သာ 

ှစ်မှစပီး ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-ေအာင် ေကျာ်ေကျာ်

အေမရိကန်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီ Pfizer က ဂျပန်ကေလးငယ်များ 

ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးအတွက် ခွင့်ြပချက် ေလ ာက်ထား

ယခုှစ်မတ်လမှစပီး   ဂျပန်ိုင်ငံရှ ိ

အဆိပုါ အသက်အရယ်အပ်ုစကုေလးငယ် 

များသည်   Pfizer    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကိ ု   ထိုးှံမ ခံယူလျက်ရှ ိ

သည်။ လက်ရိှတွင် ကေလးငယ် ၁၆ ဒသမ 

၂  ရာခိင်ု န်းသည်  အဆိပုါကာကွယ်ေဆး 

ကို ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

Pfizer  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီက    ဂျပန် 

ကေလးငယ်များအား   ထပ်ေဆာင်း 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင်   အဆိုပါ 

ကာကွယ်ေဆးအား အသုံးြပရန် သုံးစဲွခွင့် 

ယေနတွင် ေလ ာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ 

ခံယူြခင်းသည်   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အား  ထိေရာက်စွာ 

ကာကွယ်ေပးေကာင်း Pfizer ေဆးဝါး 

ကုမ ဏီက အခိုင်အမာေြပာကားသည်။ 

Pfizer ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး၏  ေရာဂါကာကွယ်ခုခံိုင်စွမ်းှင့ ်

အစွမ်းထက်မ တိုအေပ    လာမည့်လ 

အေစာပိုင်းတွင်     ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များှင့် တုိင်ပင်ေဆွး

ေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံက လာအုိိုင်ငံသို Sinopharm 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ လှဒါန်း

ထိုင်ခုံတွင်ကာြမင့်စွာထိုင်ြခင်းြဖင့် ေသဆုံးမ ှင့်ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ြမင့်တက်လာိုင်ဟု သုေတသီများ ေြပာကား

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကေလး ၁၃ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ် 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ
အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၂၂၄၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဦးရှိလာေကာင်း   အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  ေနာက်ဆုံးအချက်အလက် 

များအရ သိရသည်။

ထိုြပင်  အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၃ ဦး ထပ်တိုး 

လာြခင်းေကာင့ ်      အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း  ၅၂၄၉၀၃  ဦး   ရှိလာ 

ေကာင်းှင့် ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း 

မှစတင်ကာ    ေနစ ်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်ခရံသ ူအေရအတွက်သည်လည်း 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ    စုစုေပါင်း 

၈၁၆၈၇  ဦး ရှိေကာင်းှင့ ် လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၉၈၆၂ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိသြဖင့ ် အဆိုပါေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၄၂၇၂၅၀၅၅  ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အလယ်အလတ်အဆင့ရိှ်သည့ ်ိင်ုငမံျားတွင် ေနထိင်ု 

သူများသည ်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်၍      အလုပ်လုပ်ချနိ် 

များြပားေကာင်း  အေမရိကန်  ှလုံးေရာဂါဆိုင်ရာ 

အသင်းဂျာနယ် တွင် ေတွရိှချက်များအရ သိရသည်။ 

ယခုကဲ့သို   ထိုင်ခုံတွင်  ကာြမင့်စွာထိုင်ြခင်းြဖင့ ်    

ေသဆုံးမ ၊   ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

ဆိုင်ရာ  ေတွရှိချက်အား ိုင်ငံေပါင်းရှ ိ ၂၁ ိုင်ငံရှိ  

အသက် ၃၅ ှစ်မှ ၇၀ အတွင်းရှိ  လူတစ်သိန်းအား   

ေလ့လာမ ြပလုပ်ခဲ့ပီးေနာက ်  ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။   ထိုင်ခုံတွင်  ေြခာက်နာရီမ ှရှစ်နာရီ အထိ 

ထိင်ုသမူျား သည်    ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးိင်ုေြခ ၁၂ မှ ၁၃ ရာခိင်ု န်းအထရိှိေကာင်းှင့ ်

ထိင်ုခုတွံင် ရှစ်နာရထီက် ပိမုိထုိင်ုသမူျားသည်  ှလုံး 

ေသွးေကာကျ်းေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးမ ြဖစ်ုိင်ေြခ ၂၀ 

ရာခိုင် န်းအထိရှိေကာင်း သိရသည်။ ထိုင်ခုံတွင်   

အချနိ်ကာြမင့်စွာ ထိုင်သူများအေနြဖင့် ကိုယ်လက် 

လ ပ်ရှားမ များကိ ုြပလပ်ုရမည်ဟ ုသေုတသနြပချက် 

များအရ  သိရသည်။   

    ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂

လူငယ်လူရယ်များှင့်    ကေလးငယ်များ 

ယ်ေကျးလိမ ာေစရန်ှင့်  အသိပညာဗဟုသုတ 

တိုးပွားေစရန်အြပင ်ဇာတ်သဘင် ကိက်ှစ်သက် 

ကသည့ ် မဘိြပည်သမူျားအတွက် “(၃၈)ြဖာ မဂ  လာ 

အစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ ကို ေမ ၂၁ ရက်မှ 

စတင်၍ အပတ်စ်စေနေနတိုင်း ြမန်မာ့အသံှင့ ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၂

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ  မိသားစုပိင်ပွဲ  အသိပညာေပး အစီ 

အစ် (Family Quiz) ပွဲစ် (၇၁) ကို ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV–HD Channel မှ ဆက်လက် ထုတ်လ င့်မည် 

ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ  အသိပညာမ ေဝမ    အစီအစ်ကို 

အစအီစ်တင်ဆက်သ ူေနေဒွးှင့ ်သ ာြမင့မ်ိရ်ုတိုက  တင်ဆက်ကမည် 

ြဖစ်ပီး  လရူ င်ေတာ်အသင်းမှ မသိားစမုျား ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ 

ယင်းပိင်ပွဲများကိ ုဇွန်  ၂၄ ၊ ၂၅  ှင့် ၂၆ ရက်တိုတွင ်ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HDမှ ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၂

ြပည်သူများ အပန်းေြပေစရန်၊ ေပျာ်ရ င်ေစရန်ှင့် စိတ်ခွန်အားသစ် 

များရရိှုိင်ရန် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ် 

များကုိ  တုိးြမင့်တင်ဆက်လျက်ရိှရာ  ဇွန် ၂၇ ရက်တွင်  ကျေရာက်မည့် 

“ြမန်မာိုင်င ံဂီတေန” ကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် Friday Night 

Live Show အြဖစ် တင်ဆက်မည့ ်“ေတးဂီတ ေဖျာ်ေြဖပွ”ဲ ကို  ြမန်မာ့ 

အသံှင့ ်ုပ်ြမင်သံကား  MRTV-HD Channel မှ ဇွန် ၂၄   ေသာကာေန   

ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသမည ်ြဖစ်သည်။ 

ေတးသံရှင်များ

ယင်းအစအီစ်တွင် ြမန်မာိင်ုင ံဂတီအစည်းအုံး (ဗဟိ)ု ေတးဂတီ 

အဖွဲ၏တီးခတ်မ ှင့်အတူ ေတးသံရှင်များြဖစ်ကသည့ ်ေဂျာ်နီ၊ ဈာန်၊ 

ေဇာ်ေထွးလတ်၊ ဈာန်ထူး၊ မင်းသားေလး၊ ေရ ယမင်းဦး၊ အိအိခ န်၊ 

သီတာသိမ့်၊ ဇင်သူဇာထွန်း၊ ဇင်သူသူထွန်း၊ ချိမီမီေဇာ်၊ ေရဂျနီားှင့ ်

သွန်းေနေနတိုက ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည ်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ တင်ဆက်မ ကို ဇွန် ၂၆ ရက် (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ 

နာရီခွဲတွင် ဒုတိယအကိမ်  ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  

    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂  

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး  ရဲတပ်ဖွဲမ ှ  တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည်  ဇွန် ၂၀ ရက်  နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင်  

ြပင်ဦးလွင်မိ ရပ်ကွက်ကီး(၁၅) မိေရှာင်လမ်းရိှ ီှးဘရုားကီးေရှတွင် 

Dong Feng အမျိးအစားဆီေဘာက်ဆာေမာ်ေတာ်ယာ် ရပ်တန်ထား 

သည်ကို မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ယာ်ေမာင်းကိ ု

မေတွရှိဘ ဲယာ်အတွင်းမှ ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၄၃၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှ ိ

ဘိန်းြဖ ၂၈ ဒသမ ၆ ကီလိုှင့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄ ဒသမ ၈ 

သိန်းတိုကိုလည်းေကာင်း။

ဇွန် ၂၁ ရက် နနံက်  ၁၁ နာရ ီ၁၅ မနိစ်တွင်  ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)

မိနယ် အမှတ်(၄၅) ရပ်ကွက် ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်းတွင် ြမင့်သိန်း(ခ)

ဂေန(ခ) သားကီး ေမာင်းှင်ပီး ေအးလ  င်(ခ) စိုးဝင်း လိက်ုပါလာသည့် 

Toyota Corolla Fielder အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၀၀၀ သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

ကွင်းဆက်အရ မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင်  ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်  

အမှတ်(၄၂)ရပ်ကွက် ပီမိုးနင်း(၃)လမ်း အမှတ်(၆၁၁/ခ)ရိှ ြမင့်သိန်း(ခ)

ဂေန(ခ) သားကီး၏ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၆၀၀၀၀ စုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း ၂၇၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများကိ ုလည်းေကာင်း၊ ထိေုန  မွန်းလဲွ  ၁၂နာရ ီမနိစ် ၂၀ 

တွင်  ရာငံမိနယ ်ေကျာက်ေြမာင်းေကျးရာအုပ်စ ုေတာင်ေခါင်းပွား 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၂

သယံဇာတှင့်     သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

သည်  တရားမဝင်သစ်ှင် ့  သစ်ေတာထွက် 

ပစ ည်းများ  ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရးအား 

ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်    လူထုအေြခြပ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် သတင်းပုိစနစ်(Commu-

nity Monitoring and Reporting System- 

CMRS) အပါအဝင်   နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ 

ဇွန် ၁၃ မှ ၁၉ ရက်အထိ    ေနြပည်ေတာ်၊ 

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနများမှ  ေပးပိုလာေသာ  စာရင်းများအရ 

တရားမဝင်က န်း ၁၃၄ ဒသမ ၉၈၈၆ တန်၊ 

သစ်မာ ၂၃ ဒသမ ၀၅၄၄ တန်၊ အြခား ၄၁ ဒသမ 

၂၉၅၈ တန် စုစုေပါင်း ၁၉၉ ဒသမ ၃၃၈၈ တန်၊ 

တရားခံ ၂၈ ဦး၊  ယာ်/  ယ ရား ကိုးစီး 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှ သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကံခင်း   ဇွန်  ၂၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ကံခင်းမိနယ်တွင ်ိုင်ငံတစ်ဝန်း မ ခင်း 

စမီခံန် ခဲွမ အစအီစ် မတ်ိဆက်ရှင်းလင်းပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀  နာရကီ 

ကံခင်းမိ ဧရာဦးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ ်

ဦးဝင်းြမင့်က မတ်ိဆက်အမှာစကားေြပာကားပီး မိနယ်တရားသူကီး 

ေဒ လင်းလင်းထိက်ုက မ ခင်းစမီခံန် ခဲွမ ဆိင်ုရာ သေိကာင်းစရာ အချက် 

အလက်များအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက် တက်ေရာက်လာကသူများက  ေမးြမန်းရာ တုိင်းေဒသ 

ကီး တရားလ တ်ေတာ် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ေဒ ခင်ချိထက်က 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။ 

အခမ်းအနားသို တိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် 

ဦးဝင်းြမင့်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်အဆင့်  ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊   ရပ်ကွက/် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင် ့   စာေရးများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျးရာအနီး ရာငံ-ဟန်ြမင့်မိုရ်သွားကားလမ်းတွင ်ေကျာ်လင်းထွန်း 

ေမာင်းှင်လာသည့် Hyundai Starex အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ်ကုိ 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ ေငကွျပ်သန်ိး ၁၇၅၀ တန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၃၅၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ 

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

“(၃၈)ြဖာ မဂ  လာအစီအစ်” ဆန်းသစ်တင်ဆက်မ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ဆက်လက်ြပသမည်
ုပ်ြမင်သံကား၏ MRTV-HD Channel မှ ည ၈ 

နာရသီတင်းအပီးတွင် ထတ်ုလ င့ြ်ပသလျက်ရိှသည်။ 

အဆိပုါ (၃၈) ြဖာ မဂ  လာအစအီစ်များအနက် 

ဘဝတိုးတက်ေရး  အဆုံးအမများစွာ  ပါဝင်သည့် 

ပ  တိာန ေသဝနာ (ပညာရိှ သေူတာ်ေကာင်းတိုကိ ု

ေပါင်းသင်းဆည်းကပ်ြခင်း) ှင့်      ဓမ စရိယာစ 

(ြမတ်ေသာ သစုိက်ုအကျင့က်ိ ုကျင့ြ်ခင်း) အစအီစ် 

ှစ်ခုကို ဇွန် ၂၅ ရက် စေနေနည  ၉ နာရီခန်တွင် 

ဆက်လက်ြပသမည ်ြဖစ်သည်။

ယင်းတင်ဆက်မ ကို နန်းေတာ်ေရှဆရာတင် 

၏မျိးဆက် သဘင်ပညာရှင် ဦးနန်းဝင်းက ေရးသား 

ပူေဇာ်ပီး ရန်ကုန်ဓူဝံေတးဂီတအဖွဲ၏ တီးခတ်မ  

ှင့အ်တ ူနန်းဝင်း (ေရ နန်းသဘင်)၊ တင်ေမာင်ဆန်း 

မင်းဝင်းှင့် သဘင်ပညာရှင်များ၊ အုပညာရှင်များ 

က  ပါဝင်တင်ဆက်ကမည ်ြဖစ်သည်။

ထုိြပင် ဇွန်၂၉ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ပ  တိာ 

န ေသဝနာ (ပညာရိှ သူေတာ်ေကာင်းတုိကုိ ေပါင်းသင်း 

ဆည်းကပ်ြခင်း) ှင့ ်ဇွန် ၃၀ ရက် (ကာသပေတးေန) 

တွင် ဓမ စရိယာစ (ြမတ်ေသာ သုစိုက်အကျင့်ကိ ု

ကျင့်ြခင်း) တိုကို ညေန ၆ နာရီ သတင်းအပီး၌ 

တစ်ပိုင်းစီခွဲြခား၍     ြပန်လည်ြပသသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။              

             သတင်းစ်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ 

အသိပညာမ ေဝမ  အစီအစ်၊ လူရ င်ေတာ်အသင်းမှ 

မိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

“ြမန်မာိုင်ငံ ဂီတေန” ကို 

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲ  

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

မိနယ်အချိတွင ် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ကံခင်းမိ၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်း မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ  

အစီအစ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ တရားမဝင်သစ်တန် ၁၉၀ ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ 



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

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 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊    “စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်
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ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကိ ုေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၂

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ   CRPH၊ 

NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိ 

ှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ်

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သ ူ

လထူကုိ ုအေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊   ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတုိကုိ လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံု 

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များ 

အေပ  မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိုက်ပါ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်း 

နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ    အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်

ြပလုပ်မ များြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲလ့ င် အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 

ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယခူရံမည့ ်

အြပင ်  ြပစ်မ ှင့်  သက်ဆိုင်သည့်  ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများကုိ အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံပါက 

ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထုိက့ဲသုိ အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာမိနယ်  ေဇယျာေချာင်ရပ်ကွက်ေန 

ေွးေွးေအာင်(ခ)မေွးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Nway Nway” 

Facebook အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  မုိးကုတ်မိနယ် 

ကျပ်ြပင်ေကျးရာေန ရဲမင်းှင့ ်မျိးထွန်းသည် ၎င်းတိုအသုံးြပ 

သည့ ်“Ye Min” Facebook အေကာင့၊် “Myo Htun” Facebook 

အေကာင့်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေကျာက်တန်းမိနယ် ေရ ကုန်း 

ရပ်ကွက်ေန  သက်စုမွန်သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Thet Su” 

Facebook အေကာင့်၊ ေနြပည်ေတာ်  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ဥတ ရသရီိမိနယ်  ေကျာင်းစေုကျးရာေန စစုြုမင့ဦ်း(ခ)အစိသုည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“EI SU” Facebook အေကာင့၊် ချင်းြပည်နယ် 

မတူပီမိနယ် စန်ေဘာင်ရပ်ကွက်ေန ဘုိင်ကစ်လျန်သည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Bhine Kait Lyan” Facebook အေကာင့်၊ တနသ  ာရ ီ

တုိင်းေဒသကီး ေလာင်းလံုးမိနယ်ေနသူများြဖစ်သည့် ေဇာ်လတ်၊  

ချမ်းေြမဝ့င်း(ခ)ကိခုျမ်း၊ ြခးဝင့ွ်ယ်၊ သန်ဇင်(ခ)လားအိ၊ု မသီးပိ၊ု 

တင်ထွန်း၊ ကလျာဝင်း၊ ေဇယျာဝင်း၊ လ  င်ေထွးှင့ ်စန်းစန်းေဌး(ခ)

မီးငယ်တိုသည ်၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Zaw Latt” Facebook 

အေကာင့်၊ “Ko Chann” Facebook အေကာင့်၊ “Chue Wint 

Nwe” Facebook အေကာင့၊် “Thant Zin” Facebook အေကာင့၊် 

“Thee Po” Facebook အေကာင့်၊ “Tin Htun” Facebook 

အေကာင့်၊ “Klayar Win” Facebook အေကာင့်၊ “Zayar Win” 

Facebook အေကာင့၊် “Hlaing Htwe” Facebook အေကာင့ှ်င့် 

“Mee Nge” Facebook အေကာင့၊် ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမ ပျ်းမနားမိနယ် ရန်ေအာင်(၂)ရပ်ကွက်ေန ရဲကိုထူး 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ye Ko Htoo” Facebook အေကာင့တ်ို 

သည် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့ ်

အတွက် တရားဥပေဒှင့်အည ီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ် 

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့်  ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခ ံ

အဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်း 

များ၊ လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ု

ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းတုိြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ  အားေပး 

ကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုို လ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သ ူ

များအား ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

 အာဆင်နယ်အသင်းမှ

ကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘယီိဗုယီရဲာဟာ ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသကီ ေပ တိ ု

အသင်းနဲအတူ   ၂၇ ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ရာမှာ   သွင်းဂိုး ေြခာက်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့ပီး 

ဂိုးဖန်တီးမ  ၁၄ ကိမ်အထိ ြပလုပ်ထားိုင်ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အေမရကိန်ဂိုးသမား မက်တာနာနဲ ဘရာဇီးတိက်ုစစ်မှး 

မာကွင်ဟိုတိုကို စာချပ်ချပ်ဆုိေခ ယူခ့ဲပီးြဖစ်တာေကာင့် ေဖဘီယိုဗီယဲရာဟာ ယခု 

အေြပာင်းအေရ အတွင်း အာဆင်နယ်အသင်းကေခ ယူခ့ဲတ့ဲ တတိယေြမာက် ကစားသမား 

လည်း ြဖစ်လာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်
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ယမန်ေနမှအဆက်           

အကယ်၍ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကိုယ်တိုင်က မိမိ 

အား လ  က်လဲှစွာကိဆုိခ့ဲေလလ င် ေြဖသာစရာရိှပါ 

ေသးသည်။ သ၏ူသမီးအြဖစ် လက်ခဆံက်ဆခံဲလ့ င် 

ေမ ာ်လင့်ချက်ရိှပါေသးသည်။  သူ၏ လ  က်လဲှမ မရှိ 

ေသာ ကိဆုိပံုကိဆုိနည်းသည် မိမိကုိယ်ကုိ သံသယ 

များစွာဝင်လာေစသည်ဟု နန်းကိ ရီထင်သည်။

သည်အကားတွင်    အဲလစ်၏ြပဿနာက 

တစ်ေမှာင့။်   အလဲစ်ဆိသုှူင့ပ်တ်သက်၍ မျိးထွန်း 

သန်ိးက အစေဖာ်ေပးခဲ့ပီးေနာက် နန်းကိ ရ၏ီရင်မှာ 

မိမိကိုယ်ကိ ုမရှင်း။ မိမိှင့် ုပ်ရည်သွင်ြပင ်တူညီ 

ေသာ   အြခားမိန်းကေလးတစ်ေယာက်ရှိသည ်

ဆုိြခင်းမှာ မိမိကုိယ်မိမိ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ 

ေပျာက်ဆုံးေနေလေသာသမီး    အကယ်စင်စစ ်

ြဖစ်သည်ဆိြုခင်းကိ ု မေသချာေစသလိ ု ြဖစ်ခဲသ့ည်။ 

မေရရာေစသလိ ု  ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုစကားသည ်

သူ၏ဘဝကိ ုခိမ်းေြခာက်လာခဲ့သည်။

အစတွင ်  ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးကိုယ်တိုင်က 

နန်းကိ ရအီား သ၏ူသမီးအြဖစ် စိတ်ှလံုး တုံးတုံး 

ချ၍ဆက်ဆံခဲ့ေကာင်း   ြမင်ရသည်။   အဲလစ်၏ 

ြပဿနာကုိ အစေဖာ်ေပးပီးကတည်းက သူ၏စိတ် 

တွင် တစ်မျိးတစ်မည် ြဖစ်ခဲပ့ုရံသည်ဟ ုထင်သည်။ 

သံသယရှိေနပုံေပ လွင်လာသည်။   မျိးထွန်းသိန်း 

ထံမှ အဲလစ်၏အေကာင်းကုိ တစ်စွန်းတစ်စဆုိသလုိ 

ကားလိုလျက်ရှိေကာင်း ေတွရသည်။

သည်အြဖစ်များကို ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးက 

အဘယ်မ ဖံုးဖိလျက်ဆက်ဆံခ့ဲသည်ဆုိေစ နန်းကိ ရီ 

သိပါသည်။ အကဲခတ်မိပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို  

အလဲစ်၏ေနရာ ဆက်ခထံားရသေူလလား စ်းစားမ ိ

စြပလာသည်။ မျိးထွန်းသိန်း၏ အဲလစ်ဟူသည ်

လူေလာက၌ တကယ်တမ်းရှိေနေလသေလာ။ 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် အလဲစ်အား ေတွြမင် 

ရေလလ င် မည်သိုရိှေနေလမည်ေလာ မေြပာတတ်။

အဲလစ်ဆိုသူသည် တကယ်တမ်း ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး၏ သမီးြဖစ်ေနခဲ့ပါလ င် မိမိကိုယ်ကိုယ ်

မည်သူသမီးအြဖစ် သတ်မှတ်ရပါမည်နည်း။ ေရနံသာ 

သိုေရာက်မလာမီကလိုပင် မိမိ၏အတိတ်ကာလ 

သည် မ န်ဝါးေနေပဦးေတာမ့ည်။ ပစ ပ န်သည်လည်း 

မေရမရာရှိရေပဦးမည်။   အနာဂတ်အတွက်ကိုမူ 

မစ်းစားဝံ့ေလာက်ေအာင်ပါပဲကလား။

ယင်းသုိသာဆုိပါက နန်းကိ ရသီည် ဆက်လက် 

၍ မိမိကုိယ်မိမိ ေပျာက်ဆံုးေနေလဦးေတာ့မည်ပင် 

ြဖစ်သည်။

သည်အေကာင်းများကို ဆက်စပ်ေတွးေတာမိ 

ေသာအခါ နန်းကိ ရီ အကယ်ပင်ရင်ေမာသည်။ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး၌ သည်တစ်ကိမ် ရင်အေမာ 

ဆုံးြဖစ်မည်ပင ်ထင်လာသည်။

ဝန်ခရံကစတမ်းဆိလု င် နန်းကိ ရသီည် လက်ရိှ 

ဘဝကုိတွယ်တာသည်။ ြမတ်ုိးသည်။ ခံုမင်သည်။ 

စင်စစ် ပစ က ဘဝမှာ တွယ်တာခုံမင်စရာေကာင်း 

သည်လည်း  အမှန်ပင်။    အိပ်မက်ထဲမှာေသာ်မ ှ

မြမင်မက်ဖူးေသာဘဝမျိးကို ရေနခဲ့သည်။ သည် 

ဘဝမှ ေလ ာကျရမည့်အြဖစ်၊ သည်ဘဝကို စွန်  

လ တ်ရမည့်အြဖစ်မျိးကိ ု   နန်းကိ ရီသာမဟုတ်၊ 

မည်သမူ  လိလုားိင်ုလမိ့မ်ည်လည်း မထင်မပိါေပ။

“ကိုမျိး” 

နန်းကိ ရီ ေခ စမ်းကည့်သည်။

မျိးထွန်းသိန်းက “ဟင်” ဟု ထူးသည်။ 

“ဒီကေနည   အရီတို   သိပ်တိတ်ဆိတ်တာပဲ။ 

စကားေြပာပါဦးလားဟင”်

“ဘာေြပာရမှာလ ဲအရီ”

“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့။   ပံုြပင်တစ်ပုဒ်ပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့။ 

အရင်ညေတွကလို ကဗျာေတွပဲြဖစ်ြဖစ ်ရတ်ြပပါ 

လား ကိုမျိး”

“တိတ်ဆိတ်ေနတာကုိ   ကုိယ်လည်း  မလိုလား 

ပါဘူး အရီ။   ဒါေပမဲ့  ဘာေကာင့်မှန်း မသိဘူး။ 

ဒီကေနည တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ေနချင်မိတယ်”

“ကိုမျိး ေတွးေနသလားဟင”် 

“ေတွးတယ်လိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး”

“တတ်ိဆတ်ိေနတဲအ့ချန်ိမှာ အလဲစ်ဟာ ကိမုျိးရဲ 

အေတွးထဲကို ေရာက်မလာဘူးလား”

“ဒါကိုထားလိုက်စမ်းပါ အရီ” 

“သူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ ကိုမျိး သိသလား”

“ကွဲကွာသွားကတာ ကာပီပဲ။ တကူးတကနဲ  

မစုံစမ်းဘဲေနခဲ့တာ ကာပီပ”ဲ

“တကယ်လို စုံစမ်းရင ်ရှာေတွမယ်ထင်သလား 

ဟင်” 

“ဘာြဖစ်လို ဒီစကားကိ ုေြပာရတာလ ဲအရီ” 

“အရီ သူကို ေတွချင်တယ်”

နန်းကိ ရီ၏စကားေကာင့်     မျိးထွန်းသိန်း 

အံ့အားသင့်သွားပုံရသည်။

“အရီ သူကို စိတ်ဝင်စားေနသလားဟင”်

“စိတ်ဝင်စားုံတင်မကဘူး။ သူဟာ အရီဘ့ဝ 

ထဲမှာ အေရးအပါဆုံးလူတစ်ေယာက်ပ ဲကိုမျိး”

“အဲဒါကို ေမ့ထားလိုက်ပါလား အရီ။ တကယ် 

ေတာ့ တစ်ခါက အရီေြပာသလို သူနဲ  အရီဟာ 

မေတာ်တဆ ုပ်ချင်းဆင်တာပဲ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ 

ဒီထက်ပိုပီး အဓိပ ာယ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး”

“အရီအ့တွက်ေတာ့ ဒါကိကုအဓပိ ာယ်ရိှေနမှာပါ 

ကိုမျိး”

“ကိုယ်ေတာင်းပန်ပါတယ ်   အရီ၊ ကိုယ့်ကိုခွင့ ်

လ တ်ပါ။ အလဲစ်အေကာင်းစမတိာ ကိယု့အ်မှားပါ”

“ကိုမျိး မမှားပါဘူး”

မျိးထွန်းသန်ိး အစ်းစားရခက်သလို ရိှသွားသည်။ 

သက်ြပင်း  က်သံကားရသည်။ အေတာ်ချည်းကာမှ 

သူသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချလိုက်ဟန်ြဖင့် စကားဆို 

သည်။

“ထားပါေတာေ့လ။ ဒါေပမဲ ့အလဲစ်နဲပတ်သက်လို 

ကိယု့မှ်ာ ခယံခူျက်တစ်ခရိှုတယ် အရ။ီ ကိေုစာညမ်ိး 

ရဲ ပွင့်ဦးသီချင်း ကားဖူးတယ်မဟုတ်လားဟင”်

“ေသေသချာချာ ကားဖူးတာေပါ”့ 

“ကိေုစာညမ်ိးဟာ အဒဲသီခီျင်းကိ ုအဓပိ ာယ်ရိှရိှနဲ  

ေရးခဲတ့ာပါ။ ပထမဆုံးအချစ်ဦးြဖစ်တဲ ့မန်ိးကေလး 

ကို တေယာတစ်လက်ပိုက်ပီး တစ်ချနိ်က မေတွ 

ေတွေအာင်ရှာခဲ့တယ်။     ရှာစ်ကမေတွခဲ့ဘူး။ 

ေနာက်ေတာ ့ဒမီန်ိးကေလးဟာ သူအလိအုေလျာက် 

ေရာက်လာတယ်။ ဒအီခါမှာ သဟူာ အဒဲမီန်ိးကေလး 

ကုိ ဘယ်လုိမှမချစ်ုိင်ေတာ့တာေတွရတယ်“ပွင့်ဦး 

ေက မှြဖင့်ကွယ်။ မပန်ေစချင်ရက်ေတာ့တယ”် လို  

ဆိခုဲတ့ယ်။ ကိယ်ုနဲ အလဲစ်ဟာလည်း ဒသီေဘာပါပ။ဲ 

တကယ်လို ကိုယ်နဲသ ူထပ်ေတွခဲ့ရင ်သူ  ကိုကိုယ် 

ဘယ်လိုမှ ချစ်လိုရေတာ့မယ်မထင်ဘူး အရီ”

နန်းကိ ရသီည် အေမှာင်ထမှဲာပင် မျိးထွန်းသန်ိး 

ကို စူးစိုက်ကည့်လာြပန်သည်။ စီးကရက်မီးရဲရဲ 

ကေလး၏   အလင်းေရာင်ြဖင့ ်   ြမင်သာရေသာ 

မျက်ှာကိုပင ်မမှိတ်မသုန် ေငးြပန်ေလသည်။

“ေြပာမိလက်စနဲ  ေြပာပါရေစေတာ ့အရီ။ အခု 

အချနိ်မှာ ကိုယ် ဘယ်သူကိုချစ်သလဲလိုေမးရင် 

ကုိယ်အမှန်ကန်ဆံုးနဲ  အတိကျဆံုးအေြဖကုိ ေပးပါ 

မယ်။ ကိုယ်ေလ အရီက့ို ချစ်တယ်”

မျိးထွန်းသိန်းက     ပိုမိုေလးနက်ေစလိုေသာ 

သေဘာြဖင့် စကားေနာက်ဆံုးပုိဒ်ကုိ အသံြမင့်ကာ 

ေြပာလိုက်သည်။

နန်းကိ ရီသည်  တိတ်ဆိတ်မဲ   တိတ်ဆိတ်ေန 

သည်။ ငိမ်သက်မဲ ငိမ်သက်ေနသည်။ အကည့်ကုိ 

လည်း မလ ဲေြပာင်းဘ ဲေနခဲ့သည်။ 

မျိးထွန်းသိန်း စကားဆက်သည်။

“ဟုတ်တယ်၊ ကုိယ်ေြပာတာကုိ အရီ ယံုချင်မှယံုပါ၊ 

ကိုယ့်အချစ်ကိ ုလက်ခံချင်မှ လက်ခံပါ။ အဲလစ်နဲ  

ကိယ်ုနဲ ေတွခဲ့ကတဲအ့ချန်ိမှာ ကိယ်ုတို သပ်ိငယ်က 

ေသးတယ်။   အချစ်ဆိုတာကို    ဟုတ်တိပတ်တိ 

ခံစားတတ်တဲ့အရယ်မျိး    မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။   သူနဲ   

ကိယ်ုဟာ   အေနနီးတယ်။     အထအိေတွများတယ်။ 

ဒီနည်းနဲ တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ချစ်တယ်လုိ 

ထင်ခဲ့ကတယ်။ နီးနီးကပ်ကပ်ေနကေတာ ့အေပါင်း 

အသင်းေတွ၊ သူငယ်ချင်းေတွကလည်း စွပ်စွဲခဲ့က 

တယ်ေလ။ သမီးရည်းစားအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့က 

တယ်။  ဒီလိုနည်းနဲ   ချစ်တယ်လိုထင်ခဲ့ကတယ်။ 

ဒါေပမ့ဲ အသည်းှလံုးက ှစ်ှစ်ကာကာ ချစ်တတ် 

လာတာမျိးေတာ့ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ အခု ကိုယ် 

သေဘာေပါက်လာတယ်။    ဒါေကာင့်လည်း 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် ကဲွကွာခဲ့ကတဲက့စိ မှာ 

ဘာမဟတ်ုတဲအ့ြဖစ်ကေလးကိ ုဟမိဝ ာချဲခဲမ့ိက 

တယ်။ အလိုလိုေနရင်း စိမ်းကားဖို စိတ်ကူးခဲ့က 

တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ  သူနဲ  ကွဲကွာခဲ့ကတာပါပဲအရ”ီ

ယခုတိုင်ေအာင်   နန်းကိ ရီ   တိတ်ဆိတ်ဆဲ၊ 

ငိမ်သက်ဆဲရိှေသးသည်။   မျိးထွန်းသိန်း၏စကား 

များကို စူးစိုက်နားေထာင်ေနသည်။
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံရရင် အဲလစ်နဲကဲွကွာပီး 

တဲ့ေနာက် မိန်းကေလးေတွအများကီးနဲ  ေတွခဲ့ပါ 
တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့  ပေဟဠိကိုလည်း  အခါခါ 
ဖွက်ခ့ဲဖူးပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ အရီရယ်၊ သူတို တစ်ေတွ 
အေပ မှာ လ  က်လှဲမ ၊ ေလးနက်မ  မရှိဘူး ဆိုတာ 
ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ုအသပိါ။ ကိယ်ုဟာ ချစ်လိုမရေသး 
ဘူးဆိုတာ တစ်စထက်တစ်စ နားလည်လာတယ်။ 
ဒီလိုနဲ  အချစ်ဆုိတာ ကုိယ့်ရင်မှာ ဆက်ပီး ပေဟဠိ 
ပဲြဖစ်ခဲ့ရတယ်။    အရီအ့ေပ မှာေတာ့     ဒီလိုမျိး 
မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။  ကိုယ်ဟာ  အခါတိုင်းကလို 
ချစ်တယ်လိုေြပာရမှာကိ ု  ဝန်ေလးသလိရိှုခဲရ့တယ်။ 
ေနာက်တစ်ခကုလည်း  အရကီ ကိယု့က်ိ ုမချစ်ပါဘူး 
ဆိုရင်ေတာင်မ ှခွင့်လ တ်ဖို အသင့်ရှိေနတာေတွရ 
တယ်။ စင်စစ်ေတာ့ ဒါဟာ ကိုယ် အရီက့ို  ှစ်ှစ် 
ကာကာချစ်လိုပဲလို နားလည်လာတယ်” 

နန်းကိ ရီ  လ ပ်ရှားလာသည်။  အကည့်ကို 

လ ဲေြပာင်းလိုက်သည်။
သူက ေြပာခဲ့ပါသည်။
“ကိမုျိးဆကီ တစ်ေနမဟတ်ုတစ်ေန ဒစီကားမျိး 

ကား ရလိမ့်မယ်လို ေမ ာ်လင့်ထားတာမို ကိုမျိးရဲ 
စကားကိ ုအရီ မအံ့သပါဘူး။ ထားပါ။ ဒါေပမဲ့ အရီ 
တစ်ခုေမးမယ် ကိုမျိး မှန်မှန်ေြဖမလားဟင”်

“အရီက့ို ကိုယ်တစ်ခါမှ မညာခဲ့ေသးဘူးဆိုတာ 
ယုံပါအရီ”

“ဒီတစ်ခါလည်း    မညာလုိက်ပါနဲလုိ  အရီ ေတာင်း 
ပန်ပါတယ်ကိမုျိး။ ကိမုျိးရဲအချစ်ကိ ုအရ ီေယဘယုျ 
လက်ခံခဲ့ပီပဲထားပါ။ ဒါက အရီဟာ ေစာေစာက 
ကိုမျိးေြပာခဲ့သလို လှလို၊ ပညာတတ်လို၊ ပစ ည်း  
ရိှလို ဆိတုဲအ့ေြခအေန၊ အေနအထားအရေြပာတာ။ 
အကယ်လုိ အရီ မှ့ာ ကိမုျိးထင်မှတ်တဲ ့အေြခအေန၊ 
အေနအထားမျိးမဟုတ်ခ့ဲဘူးဆုိရင်၊ အရီဟာ ေရနံ  
သာလိအုမ်ိမှာ ေနတာမျိးမဟတ်ုဘူး။ ေဒ ေရနံသာ 
ခင်ခင်ကီးရဲသမီးမဟုတ်ဘူး၊    အခုလို  ကိုယ်ပိုင ်
ကားနဲ       ေကျာင်းတက်တဲ့အဆင့်မျိးမဟုတ်ဘူး 
ဆိုရင်ေကာ ကိုမျိးအရီက့ို ချစ်ိုင်ဦးမှာလား”

နန်းကိ ရီ၏စကားကို မျိးထွန်းသိန်း ရယ်ပစ ်
လိက်ုသည်။ သ၏ူ ရယ်ေမာမ ကိ ုနန်းကိ ရကီိယ်ုတိင်ု 
သေဘာမကျိုင်သလိ ုြဖစ်သွားသည်။

“အရီ ရယ်စရာေြပာတာမဟုတ်ဘူး ကိုမျိး။ 
တကယ်” 

“အရီက့ို ချစ်တယ်ဆိုတာ ေစာေစာကဟာေတ ွ
ေကာင့်လို ထင်သလားဟင”်

မျိးထွန်းသိန်းသည် ြပန်လည်တည်ကည်သွား 
သည်။ သူ၏အသံမှာ နာကည်းဟန်ပါသည်။ 

“အပိုက ားတာေတာ ့ မဟတ်ုဘူးအရ။ီ  ကိယ်ုသာ 
အဲဒီဟာမျိးေတွကုိ  မက်ေမာခ့ဲမယ်ဆုိရင်   ဝမ်းစာ 

ရှာရင်း  ေကျာင်းတက်ေနစရာေတာင်  မလုိခ့ဲပါဘူး 
ကွယ်။ ေယာက မလပ်ုစာနဲ  ိင်ုငြံခားသွားပီး ပညာ 
သင်ခွင့်ရတာ ကာလှပါပီ။ ဒါေတွကို မမက်ေမာပါ 
ဘူး။ အရီက့ိခုျစ်တယ်ဆိတုဲေ့နရာမှာလည်း  ဒါေတ ွ
မပါပါဘူး။    တကယ်လို   အရီဟာ  လမ်းေပ က       
မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ြဖစ်ေနရင်၊    ဒါမှမဟုတ် 
ြဖစ်လာခဲရ့င်လည်း  ကိယု့စ်တ်ိထားဟာ  ေြပာင်းလဲွ 
မှာမဟုတ်ပါဘူး” 

 နန်းကိ ရီ ဘာမှမေြပာေတာ့။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“ကိုယ်ေြပာတာကို အရီ ယုံချင်မှယုံပါ 

ကိုယ့်အချစ်ကို လက်ခံချင်မှ လက်ခံပါ။ အဲလစ်နဲကိုယ်နဲ ေတွခဲ့ကတဲ့အချနိ်မှာ 

ကိုယ်တို သိပ်ငယ်ကေသးတယ်။ အချစ်ဆိုတာကို ဟုတ်တိပတ်တိ     

ခံစားတတ်တဲ့အရယ်မျိး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူနဲကိုယ်ဟာ အေနနီးတယ်။ 

အထိအေတွများတယ်။  ဒီနည်းနဲ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် 

ချစ်တယ်လို ထင်ခဲ့ကတယ်။ နီးနီးကပ်ကပ်ေနကေတာ့ အေပါင်းအသင်းေတွ၊ 

သူငယ်ချင်းေတွကလည်း စွပ်စွဲခဲ့ကတယ်ေလ။ သမီးရည်းစားအြဖစ် 

သတ်မှတ်ခဲ့ကတယ်။ ဒါေပမဲ့ အသည်းှလုံးက ှစ်ှစ်ကာကာ 

ချစ်တတ်လာတာမျိးေတာ့ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ အခု ကိုယ်သေဘာေပါက်...”

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန်  ၂၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးအိမ်ရာ၊ တုိက်အမှတ်-၁၈၊ အခန်းအမှတ်- 

၃၀၅၊ ၃-လ ာ၊ တတိယထပ်ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၈၂၅)စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ 

ဦးေဌးြမင့် အမည်ေပါက် တုိက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ 

ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား 

အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လက်ရိှထားေနထိင်ုလျက်ရိှေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ဦးြမင့်ေရ [၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၀၈၈၅၈]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး 

ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကာညိှင်းရည် LL.B                     ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်  LL.Bေဒ ကာညိှင်းရည ်LL.B                     ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေလးေထာင့်ကန်၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၂၅၇၊ (အလျား ၂၅ေပx အနံ  ၅၀ေပ)အကျယ်ရှိ (၁၂၅၀)စတုရန်းေပ၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက အကျယ်ရှိ ေဒ သန်းေထွး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၅၂၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေဒါင့က်န်ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ် အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့မ်ျားအား တရားဝင် အမည်ေပါက်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ သန်းေထွး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၃၂၁၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့်   စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရး 

ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ဤေကာ်ြငာစာပါရိှသည့ေ်နမှ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ိုင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေနအိမ်အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့ ်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကာညိှင်းရည် LL.B                     ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်  LL.Bေဒ ကာညိှင်းရည ်LL.B                     ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၆၀/က၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)

ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သုတ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၀/က)ဟု 

ေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင ်

ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးေအာင်ေင ွ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၁၈၀၇](CE-၀၃၄၅၅၁) ၏ထမှံ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်းလာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B, LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၂)

လမ်း၊ အမှတ်(၂၅၅/က) ဟေုခ တွင်သည့ ်(၅)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦရိှ မှန်ခန်း၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx၅၀ေပ) ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစား

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ လှလှခက် 

[၃/ဖပန(ိင်ု)၀၀၀၈၄၇] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ တန်ဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ယင်း 

တိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆိုင်ခံစားခွင့ ်ရှိသည်ဆိုပါက     စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်အတူ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်သည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B, LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ အမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

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

ေြမကွက်အမှတ်(၄၁၂)၊ ဦးေငထွွန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ 
(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အကျိး
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ကင်သန်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၁၄၀၂၃] (AE-၀၆၁၃၁၉) 
မှပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်း 
ပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ရက်ြပည့်သည့်တိုင်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၃-ကံဘ့ဲ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁/ခ ၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၁)ဧကရှိ ှစ် (၆ဝ)ေြမငှားဂရန်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ 
သရီလိမ်း၊ အမှတ် (၁၂) ဟေုခ တွင်သည့် အေဆာက်အဦ (၂)လုံး အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့ ်
ရိှသူများြဖစ်ေသာ ဦးက ယ်လွင် [၇/ဖမန (ုိင်) ၀၆၀၉၉ဝ] + (၁) ဦးတုိထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်
တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖုိးေငွကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ် အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆို
ပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ( ၁၄ ) 
ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သီတာအုန်း ေဒ သီတာအုန်း 

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုး အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုး အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာ 
အမှတ်-၁၇၆၇/၂၀၂၀ အား ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း အမှတ်-၁၇၆၇/၂၀၂၀ အား ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း 

က ု်၏မိတ်ေဆွ ေဒ လ့ဲလ့ဲြမင့် [၁၃/တကန (ုိင်) ၀၀၁၃၃၇]၊ တုိက်(၅)၊ အခန်း 
(အက်ဖ်-၄)၊ ေအးရိပ်မွန် (၃) လမ်း၊ လ  င်မိနယ်ေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အသိေပးေကညာသည်မှာ -

ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ က ု်ပ်မိတ်ေဆွသည် ေဒ လဝန်းကည်ြဖ ေဒ လဝန်းကည်ြဖ 
(ဘ) ဦးမိုးလွင် [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၀၂၃၄]ကို (၃၁-၁-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အေထွေထွ 
ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာ မှတ်ပံုတင်အမှတ်(၁၇၆၇/၂၀၂၀)ြဖင့် လ ဲအပ်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ 
ေဒ လဝန်းကည်ြဖေဒ လဝန်းကည်ြဖအား အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာေပးအပ်ရန် အေကာင်း 
မရိှသြဖင့ ်ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာကိ ု
အသုံးြပပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အြပင်၊ မည်သည့်ကိစ ှင့်မ  ေဆာင်ရက်ေစခိုင်းြခင်းမရှိ၍ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ လဲ့လဲ့ြမင့်အေနြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာြဖင့ ်
ေဆာင်ရက်သည့်ကိစ အရပ်ရပ်တုိအား တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည် မဟုတ်ေကာင်းှင့် 
ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်သည်ကိ ုအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် (LL.B, D.B.L) (စ်-၇ဝ၇၈/၂၀၀၂)ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ ်(LL.B, D.B.L) (စ်-၇ဝ၇၈/၂၀၀၂)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ(ူ၁၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၇၃၄/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်)၊ (၂-လ ာ)၊ ဧရယိာ 
(၉၇၂) စတုရန်းေပရှိ တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ 
ဦးထွန်းိုင်ေကျာ် [၄/ဟခန(ိုင်)၀၃၀၆၁၁]ထံမှ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ေဒ ေမစ ီသိန်းေဇာ်(ခ) JEANNE SHERYL ZAW [၁၂/ဗတထ(ြပ)၀၀၀၂၉၅]၊ 
ေဒ စစု ာသန်ိးေဇာ် [၁၂/ဗတထ (ြပ)၀၀၀၃၄၁] တိုက အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ   ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမစ ီသိန်းေဇာ်(ခ) JEANNE SHERYL ZAW၊ ေဒ စုစ ာသိန်းေဇာ်တို၏ ေဒ ေမစ ီသိန်းေဇာ်(ခ) JEANNE SHERYL ZAW၊ ေဒ စုစ ာသိန်းေဇာ်တို၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲ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)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓမ သုခေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၄)၊ 

(Basement) ကားပါကင်ပါေသာ RC(၁၂ ၁
၂ )ထပ်၊ (Lift ပါ) အေဆာက်အဦ၏ အခန်း 

အမှတ် (D-303)၊ (၃-လ ာ)၊  ( Tower-D၊ ဧရိယာ(၁၇၁၂)စတုရန်းေပရှိ   The Leaf 
Condominium တိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကိ ုလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ု ဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ 
ဦးရဲထွန်း[၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၀၅၅၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ  ဦးအာကာထွန်း 
[၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၁၅၉]၊ ေဒ မီမီုကည်(ခ)Lu Lee Bee [၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၀၀၁]
တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးအာကာထွန်း၊ ေဒ မီမီုကည်(ခ) Lu Lee Bee တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးအာကာထွန်း၊ ေဒ မီမီုကည(်ခ) Lu Lee Bee တို၏ 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)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် (၇၄၅)၊ 

(၂)ခန်းတွဲ RC (၈ ၁
၂ )ထပ် အေဆာက်အဦ၏(စတုတ ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ တိုက်ကို 

မျက်ှာမလူ င်(လက်ဝဘဲက်အခန်း)၊ ဧရယိာ(၉၅၄)စတရုန်းေပရိှ မနီကွီန်ဒိ ု  တိက်ုခန်းှင့် 

၎င်းမနီကွီန်ဒိတုိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်စွာ [၁၂/မရက(ုိင်)၀၆၂ 

၈၆၅]၊ ေဒ ခင်ဥမ ာေကျာ ်[၁၂/မရက (ိုင်)၀၀၃၉၂၀] ထံမ ှက ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ 

ဦးစသန်ိးေကျာ်ဦး [၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၂၂၇၇၅၈]က  အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်၊ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ  

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစသိန်းေကျာ်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစသိန်းေကျာ်ဦး၏ 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)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။အမှတ်(၁၄)၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။

ကိုေဇာ်ဦး(ခ) A ကရီးမ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၈၂၆၂]ကိုေဇာ်ဦး(ခ) A ကရီးမ[်၁၀/မလမ(ိုင်)၀၅၈၂၆၂]

ကိုင်ေဆာင်သူှင့် အများသိေစရန်ကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၆၂)၊ လမ်း-၁၂၀ ေန မေဘဘ(ီခ) ရစလ်ူဘ ီ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၀၉၄၀]

ှင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ ကိေုဇာ်ဦး(ခ)A ကရီးမ်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၀၅၈၂၆၂]တိုသည် 

တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ုဆိင်ုပါသြဖင့ ် ြမန်မာိင်ုငလံုံး 

ဆုိင်ရာ ေမာ်လဝီအဖဲွချပ်(ဗဟို)၏ (၁၃-၆-၂၀၂၂) ေနစဲွပါ ဖသ်ဝါဓမ သတ် 

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီးြဖစ်ပါ၍ တစ်ဦးှင့ ်တစ်ဦး 

မည်သိုမ   မသက်ဆိင်ုေတာေ့ကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မေဘဘီ(ခ)ရစူလ်ဘီမေဘဘီ(ခ)ရစူလ်ဘီ

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၉၄၀][၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၀၉၄၀]

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ မဂ  လာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၂၃)၊ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ 
(၆-ထပ်)တိက်ု၏(တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်-ဘယ်ဘက်)၊ တတယိထပ်(၄-လ ာ)ဟေုခ တွင်သည့် 
တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေတာက်ထွန်း [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၅၁၁၈]
မှ ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာငး်ချပုိင်ခွင့်ရ ှိေကာငး်၊ အ ပ်အရှငး်တစ်စံုတစ်ရာမရှိကငး်ရှငး်ပါ
ေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ေဒ အသိ ာဦး [၁၄/ညတန(ိင်ု)၁၄၂၀၇၈]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက ်
ြပည့်သည့်တိုင်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-                           န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-                           န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိသ ာဦး                 ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ေဒ အိသ ာဦး                 ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)
                                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)                                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
                                  ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။                                   ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ြဖးမိနယ်၊   ေလှဒုံး   အထက၊ 

နဝမတန်းမှ  ေမာင်မင်းေဝပိုင်၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးမျိးသက ် [၇/ဖမန(ိုင်) 

၁၀၉၈၄၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးမျိးသက်ဦးမျိးသက်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေမာ်လမိင်မိ၊  ပညာေြမ ကိုယ်ပိုင ်

အထက်တန်းေကျာင်း   Grade-11 မှ 

မသ ာဝင့်မွန် ၏    ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးေရ ဝင်းေအာင်[၁၀/ပမန(ိင်ု)၁၁၁၈၉၁]  

ြဖစ်ပါေကာင်း။ 
ဦးေရ ဝင်းေအာင်ဦးေရ ဝင်းေအာင်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေအာင်ေကျာ်ဦး၊ မှတ်ပံုတင် 

အမှတ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၂၃၆၁] သည်   
ခရီးသွားလာရင်း က န်ေတာ်၏ CDC-
25146 ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 
အေကာင်းကားပါရန်။ 

Ph:09-420089054Ph:09-420089054

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေအာင်သူဝင်း  (အဖ) 

ဦးိုင်ဝင်း  မှတ်ပံုတင်အမှတ်[၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၄၄၈၆၁]၏   BST  ှင့်   EDH  
လက်မှတ်  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့  ်
ေတွရှိက အေကာင်းကားပါရန်။ 

Ph:09-762279564Ph:09-762279564

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေကးမုံ 

သတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၂)ပါ တရားလ တ် 

ေတာ်ေရှေန ေဒ သဇူာေကျာ်၏ ကန်ကွက် 

ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာတွင် ဦးအဒူေရာ်ေမာ် 

(ခ) ဦးေကျာ်မင်း အစား ဦးအဒူေရာ်မာန ်

(ခ) ဦးေကျာ်မင်းဟ ု  ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
လ  င်မိနယ်၊   အမှတ်(၂)၊  မယ်စီ 

ကုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်ေန ဦးေအာင် 

မင်းသူ၏ သမီးြဖစ်သ ူမြပည့်ရ န်းရတီ 

အား မြပည့်ြပည့်ခင်ဟု ေြပာင်းလဲေခ  

ဆိုပါရန်။             မြပည့်ြပည့်ခင်မြပည့်ြပည့်ခင်

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

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်

က န်ေတာ်        ေမာင်ေကျာ်စွာဝင်း  
[၉/တကန(ိင်ု)၁၃၄၁၉၀]၏   ပတ်စ်ပုိ 
နံပါတ်(မမှတ်မိ)   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ် ေတွရှိပါက  အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။       

              ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၁၄၅၅၄၅



ဇွန်   ၂၃၊    ၂၀၂၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

(၄၅)ကိမ်ေြမာက် အဘိဓမ ာ(၇)ကျမ်း ရတ်ဆိုပူေဇာ်ပွဲ၊ (၄၅)ကိမ်ေြမာက ်အဘိဓမ ာ(၇)ကျမ်း ရတ်ဆိုပူေဇာ်ပွဲ၊ 

ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲှင့် (၂၇)ကိမ်ေြမာက် ဝါဆိုဝတ်စုံလှဒါန်းပွဲဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲှင့် (၂၇)ကိမ်ေြမာက ်ဝါဆိုဝတ်စုံလှဒါန်းပွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာလမ်း၊ သမိေဒ ါဒယသုခိတာ 

ရာမ ေဒ eာဏစာရီ ြမန်ေအာင်သီလရှင်စာသင်တုိက်ကီး၌ ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက် 

(အဂ   ါေန ) နံနက် (၈:၀၀)နာရီမှစတင်၍   အဘိဓမ ာ(၇)ကျမ်းအဘိဓမ ာ(၇)ကျမ်း ရတ်ဆို 

ပူေဇာ်ပးီ၊ ၆-၇-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလဲွ (၁:၀၀) နာရီ၌  အဘဓိမ ာ အဘိဓမ ာ 

(၇)ကျမ်း(၇)ကျမ်းေအာင်ပွဲ၊ ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲ၊ ဝါဆိုဝတ်စုံလှဒါန်းပွဲ အခမ်း 

အနားကိ ုကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ အလှရှင် အလှအမအေပါင်းတို ကိယ်ုတိင်ု 

က ေရာက်ကည်ညိကပါရန ်ေမတ ာေရှထား၍ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

 နာယကဆရာကီးများ နာယကဆရာကီးများ

 ေဒ eာဏစာရီ ြမန်ေအာင်ေကျာင်းတိုက် ေဒ eာဏစာရီ ြမန်ေအာင်ေကျာင်းတိုက်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး

၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်၊ Certificate Course in Anaesthesia ၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်၊ Certificate Course in Anaesthesia 
သင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၂-ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးတွင် ဖွင့်လှစ ်
သင်ကားမည့် Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းသို 
သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များ 
ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ ) အမ်ဘီဘီအက်စ်ဘွဲ (သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှ

အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ ) ေလ ာက်ထားသူသည်   အြခားေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်း 

တစ်ခုခုသို တက်ေရာက်ေနြခင်းမရှိသူြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင်  အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ် 

လွန်သူြဖစ်ရမည်။
 (င ) သင်တန်းပီးဆုံးပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် 

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (စ ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကိ ုအချန်ိြပည့တ်က်ေရာက် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဆ) Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းတက်ေရာက်

ေအာင်ြမင်ပးီသူများအနက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  (ေမ့ေဆးပညာ) 
သင်တန်းသုိ တက်ေရာက်လုိသူများသည် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
ဘွဲလွန်သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်း 
များှင့ြ်ပည့စ်ုပံါက ေဆးပညာမဟာသပိ ံ(ေမေ့ဆးပညာ) ဘဲွလွန် 
သင်တန်း  ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းကို  ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ၍ 
တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကို ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပ 
ပါရှိရမည်-ပါရှိရမည်-

 (က) အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်၊ လက်ရှိရာထူး/ဌာန၊ 
အမတဲမ်းေနရပ်လပ်ိစာှင့ ် ဖန်ုးနပံါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်လပ်ိစာှင့ ်
ဖုန်းနံပါတ်၊

 ( ခ ) အဖအမည်၊
 (ဂ ) ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် စတင်ထမ်းေဆာင်သည့ ်ေနရက်/လ/ခှုစ်ှင့် 

အမ ထမ်းသက်၊
 (ဃ) အသက်ှင့် ေမွးသက ရာဇ်၊ (အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရန)်
 (င ) အေထွေထွေဆးကုသခွင့ ်လိုင်စင်အမှတ်(  )၊ ရက်စွဲ (  -   -  )၊
 (စ ) ပညာအရည်အချင်း၊
 (ဆ) အမ ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ၊
၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို ပူးတွဲေပးပိုရမည်-ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကို ပူးတွဲေပးပိုရမည-်
 (က) ေလ ာက်လ ာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည ်

မှန်ကန်မ ရိှပါေကာင်း   ကုိယ်တုိင်လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ 
ခံဝန်ချက်၊

 (ခ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ ၊
 ( ဂ ) ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (လိုင်စင်ဓာတ်ပု)ံ၊
 (ဃ) အသက်ေထာက်ခံစာ (သိုမဟုတ်) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်

လက်မှတ်မိတ ၊
၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး 

( န်ကားေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက် 
ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာဌာန ဝန်ထမ်း 
အဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက် 
အတိုင်း   ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့်  ေလ ာက်လ ာများကို  လုံးဝ 
ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။

၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိ ပါေမာက ချပ်၊ ေဆးတက သုိလ်၊ မေကွးထံ 
လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာများကို ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးသို ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် 
(ဗဒု ဟူးေန) ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရမည်။ မြပည့စ်ုသံည့ ်ေလ ာက်လ ာ 
များှင့် ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ 
ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၊ ဘွဲလွန် 
ဌာနစတ်ိ၊ ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၃-၂၀၂၃၇၀၁ (လိင်ုးခဲွ ၁၁၀) သို ုံးချန်ိအတွင်း 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၏ Website-Website-
http://www.ummg.gov.mm ှင့် http://www.ummg.edu.mmhttp://www.ummg.gov.mm ှင့် http://www.ummg.edu.mm 
တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

သူနာြပပါရဂူဘွဲသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသူနာြပပါရဂူဘွဲသင်တန်းအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်မည့ ်
သူနာြပပါရဂူဘဲွသင်တန်းသုိ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ြ်ပည့စ်ုသံ ူိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 
သူနာြပများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
သူနာြပပါရဂူဘွဲသင်တန်းသူနာြပပါရဂူဘွဲသင်တန်း
  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) သူနာြပပါရဂူဘွဲ [Ph.D(Nursing)] ၃-ှစ်
၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) သနူာြပမဟာသပိ ံဘဲွရရိှထားသ ူ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငသံနူာြပှင့ ်

သားဖွားေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပထားေသာ အလားတဘဲွူရရိှထားသ ူ
ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူြဖစ်ပီး ဝင်ခွင့် 
ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် သူနာြပမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက ်
အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၂)ှစ်ရှိသူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ဝင်ခွင့ေ်လ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ် 
လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) ပါရဂူဘွဲရရှိပီးေနာက်  အနည်းဆုံး (၅)ှစ်   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်
ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

၄။ ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး 
( န်ကားေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက်ထားရ 
မည်ြဖစ်ပီး ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့ ်ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝ 
ထည့သွ်င်းစ်းစားမည်မဟတ်ုပါ။ သတ်မှတ်ချက်များှင့က်ိက်ုညမီ မရိှေသာ 
ေလ ာက်လ ာများအား လုံးဝ ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။

၅။  ကိတင်မိတ ကို ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ပါေမာက ချပ်၊ သူနာြပ 
တက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သို မပျက်မကွက ် ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိမည့်ရက်မှာ ၂၉-၉-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတး 
ေန ) နံနက်ပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့တွ်င် အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်ကိ ုထည့သွ်င်း 
စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း 
တစ်ှစ်လ င်ှစ်ကမ်ိစစ်ေဆးမည့ ်အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ  အရည် 
အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (၂)နာရေီမးခွန်းကိ ုေြဖဆိရုမည်။ အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ် 
အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင်ြမင် ေကာင်း   တင်ြပိုင်မှသာ   ဘွဲရ 
ေအာင်စာရင်းကိုထုတ်ေပးမည်။

၈။ သူနာြပပါရဂူသင်တန်း ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည ်သင်တန်းဝင်ခွင့် 
စာေမးပဲွေကးကျပ် ၁ဝဝဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင်တတိ)ိကိ ုသနူာြပတက သိလ်ု၊ 
ရန်ကန်ု၏ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ လသာမိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 
ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ် MD-၀၁၁၈၉၀ သို 
ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့၊် ြမန်မာ ့
စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လသာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိရှ ိသူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန် ေငွစာရင်းအမှတ ်
MD-၀၁၁၈၉၀ သို လပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့လ်ည်း ေပးသွင်းိင်ုပါ 
သည်။)

၉။ သင်တန်းကုိတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီးမှ  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် 
ပျက်ကွက်လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန် 
သင်တန်းများသို ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး  တက်ေရာက်ခွင့ရ်စာရင်းထတ်ုြပန် 
ပီးမှ သင်တန်းကိ ုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ 
မြပသည်ြဖစ်ေစ) သင်တန်းကို ပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ 
သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတုိင်း ုိင်င့ံတာဝန် 
ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးကိ ုေပးေလျာ် 
ရမည်။

၁၁။ ဘဲွလွန်ဘာသာရပ် တစ်ခခုျင်းအလိက်ု၊ တက သိလ်ုအလိက်ု၊ တက်ေရာက်ခွင့် 
ြပမည့် လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကို တက သိုလ်အလိုက်၊ ဘာသာရပ် 
အလိုက် အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရအြဖစ ်တက သိုလ် 
WebsiteWebsite များမှ ေကညာထားပါမည်။ အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင ်
မည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ် ြပည့မ်ြီခင်းမရိှက 
ေရးချယ်ြခင်းြပမည်မဟုတ်ပါ။

၁၂။ ဝင်ခွင့ေ်လ ာက်လွာေခ ယသူည့ ်ေကညာချက် အြပည့အ်စုှံင့ ်အေသးစတ်ိ 
အချက်အလက်များကိ ုသနူာြပတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ု၏ စာေမးပဲွေရးရာဌာန 
စတ်ိ၊ ဖန်ုးနပံါတ် ၀၁-၂၂၂၈၈၃၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၄၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၅ သို ုံးချန်ိအတွင်း 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ်) သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ 
Website (www.uonygn.gov.mm) Website (www.uonygn.gov.mm)  တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၇/၇)၊ 

(၄)ထပ်၊ ေဟာင်ေကာင်ပုံှစ်လ ာ၊ (၁၅ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ (ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ 

ကိယ်ုပုိင်ေရစက်၊ အခန်းတွင်  တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာပစ ည်းများအပါအဝင်) 

အရပ်ရပ်အကျိးခံစားခွင့်တိုကို  အေပျာက်စနစ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်  လက်ဝယ်ရှိ 

ြပန်လည်ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူဦးဝဏ ထွန်း [၉/မထလ(ိင်ု)၀၀၁၉၈၂] ထမှံ အေပျာက် 

စနစ်  လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

အြဖစ် စရန်ေငကွိ ု(၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ  စာချပ်ြဖင့ ်ေပးေချလက်ခခံဲ့ကပီးြဖစ် 

ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုသူည် ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 

များတင်ြပလျက် ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ   အပီးသတ်ေဆာင် 

ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိုးဝင်း (မအူပင်) B.A, H.G.P, R.Lဦးစိုးဝင်း (မအူပင်) B.A, H.G.P, R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၇၈)

အမှတ်-၁၆၂၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊အမှတ်-၁၆၂၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၀)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၃၀)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၅၃ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၃) ဧကရှိသည့် ေြမကွက်ကီးအနက်မှ အကျယ်အဝန်း(၅၃ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၃) ဧကရှိသည့ ်ေြမကွက်ကီးအနက်မ ှ

တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၅ေပx၆၀ေပ)ခန်ရှိ ေြမကွက်၊ (ေြမကွက်ကီးမျက်ှာမူလ င် တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၅ေပx၆၀ေပ)ခန်ရှိ ေြမကွက်၊ (ေြမကွက်ကီးမျက်ှာမူလ င် 
ဘယ်ြခမ်း၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း) ထိုေြမေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ြမမ လမ်း၊ ဘယ်ြခမ်း၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း) ထိုေြမေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ြမမ လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၃၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအားအမှတ်(၇၃၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်သည် ေဒ ဧဝင်း အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး ယခုေရာင်းချသူက အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စိန်ြမင့် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၁၃၉၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ
ေဒ ဖိးထက်ေအာင ်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၁၅၀၇]က   အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်  စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 
(၇)ရက်အတွင်း  လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင်ြမင် 
သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-                                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန) ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)
 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)
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အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ဂုံတိုင်လမ်းှင့်ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းေထာင့်ရှိ DAGON TOWER ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ဂုံတိုင်လမ်းှင့်ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းေထာင့်ရှ ိDAGON TOWER 
အေဆာက်အအုံ၏ ၁၀ လ ာရှိ (Unit No.10-08)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅၃၀) စတုရန်းေပရှိ အေဆာက်အအုံ၏ ၁၀ လ ာရှိ (Unit No.10-08)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅၃၀) စတုရန်းေပရှိ 

RC တိုက်ခန်းှင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာRC တိုက်ခန်းှင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင ်ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ဝင်း [၉/မရမ 

(ဧည့)်၀၀၀၂၃၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ်ေမ [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၂၇၇၈]က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
                                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-                                   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန) ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)
 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)

Zaluckpwint Real Estate & Law Firm Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013@gmail.com2013@gmail.com
စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph: 09-5018076

အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၁၀၄) ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါထွန်း(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၉၆)၊  အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားှင့် ၎င်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  RC (၅)ခန်းတွဲ တိုက်(၁)လုံးှင့်  
ပတ်သက်ေသာ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အပိုင်ေရာင်းချသူ 
ေဒ ကည်ကည်လ  င် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၃၄၈၁]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ  အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း  ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ် 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက  ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ 
တင်ြပ၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်း 
အဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၈၁၈၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၈၁၈၈)
အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်အမှတ်(၄၉)၊ အထက်မ ေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း- ၀၉-၄၀၄၆၂၆၉၃၁၊ ၀၉-၇၈၆၉၃၀၅၁၂ဖုန်း- ၀၉-၄၀၄၆၂၆၉၃၁၊ ၀၉-၇၈၆၉၃၀၅၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်း၊ အိမ်အမှတ် (၈၈၆)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ၁၃၄ 

ရပ်ကွက်ေပ ရိှ ေပ(၄၀x၆၀)မှ  ေပ(၂၀x၆၀) ပါမစ်မိတ  ေထာင့်ြခမ်းအား အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိ 
ြပသ ူဦးဟန်လင်းေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၂၁၀၆၄]ထမှံ က န်မ ေဒ စ ာေအာင်ထူး 
[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၆၆၄၉]သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ ်
ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က န်မ ေဒ စ ာေအာင်ထူးထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ေဒ စ ာေအာင်ထူး ေဒ စ ာေအာင်ထူး
 Ph: 09-795654170 Ph: 09-795654170

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ 

မေဟာ်သဓာ(၄)လမ်း၊ ေြမတုိင်း အကွက်အမှတ် (၁၅၇/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် 
အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပx အနံ ၆၀ ေပ)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ် 
အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတွင် ဦးငိမ်းေမာင် အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး ေဒ စန်း 
စန်းေမာ် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၆၀၃၈]မှ အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင ်
လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ၎င်းမှ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက ်ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်တို၏ 
မတ်ိေဆမှွ  ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
ယခအုေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် 
အထားမရူင်း များှင့တ်ကွ ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်ရင် ေဒ ချမ်းေြမ့မွန် ေဒ ြမတ်ဆုထွန်းေဒ ကည်ကည်ရင ် ေဒ ချမ်းေြမ့မွန ် ေဒ ြမတ်ဆုထွန်း
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၄၄၈] (စ်-၁၇၅၁၀) (စ်-၄၉၀၄၆)[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၄၄၈] (စ်-၁၇၅၁၀) (စ်-၄၉၀၄၆)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 အမှတ် (၇၄၉)၊ သ ာလမ်း၊ (၃၃) ရပ်ကွက်၊  အမှတ် (၇၄၉)၊ သ ာလမ်း၊ (၃၃) ရပ်ကွက်၊ 

 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဖုန်း- ၀၉-၂၅၄၂၉၅၇၃၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၂၉၀၁၅ ဖုန်း- ၀၉-၂၅၄၂၉၅၇၃၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၂၉၀၁၅



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန် 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း 
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ 

ဖွင့်လှစ်မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါရဂူဘဲွ၊ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘဲွလွန်သင်တန်း 

များသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါ 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-် 

ပါရဂူသင်တန်း ပါရဂူသင်တန်း 

စ် သင်တန်းအမည်   သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်   သင်တန်းကာလ 

(က) ပါရဂူ (ေဆးဘက်ဆိုင်ရာခ ာသန်စွမ်းမ နည်းပညာ) (၃)ှစ် 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ 

စ်  သင်တန်းအမည်   သင်တန်းကာလ စ်  သင်တန်းအမည်   သင်တန်းကာလ 

(က)  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ  (၂)ှစ်

 (ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ) 

(ခ)  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ  (၂)ှစ်

 (ဓာတ်မှန်ှင့်ပုံရိပ်ေဖာ်နည်းပညာ)  

(ဂ)  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ  (၂)ှစ်

 (ခ ာသန်စွမ်းမ နည်းပညာ)   

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း 

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ)  ပါရဂူဘွဲသင်တန်းအတွက ်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

  နည်းပညာမဟာသိပ ံဘဲွရရိှပီးေနာက် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက် 

  (၂)ှစ်ရှိသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ)  မဟာသိပ ံသင်တန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ

  ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) မဟာသိပ ံသင်တန်းအတွက် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ 

  ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနအထိ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက် (၁)ှစ် 

  ြပည့်ပီးသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

 (င)  ပါရဂူဘဲွသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၅၂)

  ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ 

 (စ)  မဟာသိပ သံင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက် (၄၅)

  ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ)  ပါရဂူဘွဲရရှိပီးပါက   အနည်းဆုံး    (၅)ှစ်ှင့်မဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးပါက 

  အနည်းဆုံး (၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန ်ထမ်းေဆာင် 

  ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဇ)  သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းကာလကိ ု အချနိ်ြပည့်တက်ေရာက်ိုင်သ ူ

  ြဖစ်ရမည်။ 

၃။  ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက ်  အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်

 ဦးေရအား ေဆးဘက်ဆိင်ုရာနည်းပညာတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ု Websiteမှ ေကညာ 

 မည်ြဖစ်ပါသည်။ အများဆုံးလက်ခ ံသင်ကားေပးိင်ုမည့ ်ဦးေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူ

 သတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်ြခင်းြပမည်မဟုတ်ပါ။ 

၄။  ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉-၈ -၂၀၂၂) (ေသာကာေန ) ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။  ေလ ာက်လ ာကို      သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန      ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး 

 ( န်ကားေရးမှးချပ်/ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက်ထားရမည် 

 ြဖစ်ပီး ထိုကဲ့သို ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့်ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံစ်းစား 

 ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ ကိတင်ေလ ာက်လ ာကုိ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာတက သုိလ်၊ 

 ရန်ကုန်သို ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။ 

၆။  ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း အကီးအမှး၏ 

 ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။ 

၇။  (က) သင်တန်းကုိ တက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် 

  ပျက်ကွက်လ င်    ေနာင်ပညာသင်ှစ်   (၂)ှစ်ြပည်တွင်း/ြပည်ပဘွဲလွန ်

  သင်တန်းများသို ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။ 

 (ခ)  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီး တက်ေရာက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်

  ြပန်ပီးမ ှ သင်တန်းကို    မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ 

  သည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ)သင်တန်းကိ ုပီးဆုံးေအာင် မတက်ေရာက် 

  လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက်သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ 

  အတိုင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကိုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာ 

  ေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။  သင်တန်းဝင်ခွင့အ်တွက် ေရးေြဖ၊  တ်ေြဖစာေမးပဲွများြဖင့ ်စစ်ေဆးေရးချယ်ပါမည်။ 

 ပါရဂူသင်တန်းကိ ု   (၂၉-၉-၂၀၂၂) (ကာသပေတးေန )၊  မဟာသိပ ံသင်တန်းကို 

 (၃၀-၉-၂၀၂၂) (ေသာကာေန) တုိတွင် ေရးေြဖစာေမးပဲွများကုိစစ်ေဆးပါမည်။

၉။  ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ေဆးဘက်ဆိင်ုရာနည်းပညာ

 ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေကး  ကျပ် ၁၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကုိ 

 ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊   ရန်ကုန်၏     ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်

 အင်းစိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ  ေငွစာရင်းအမှတ် MD-၀၁၁၆၇၀  သို  ေပးသွင်း 

 ရမည်။

 (မှတ်ချက်မှတ်ချက် ။              ။  မိနယ်စီးပွားေရးဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာ့ 

    စီးပွားေရးဘဏ်၊ အင်းစိန်တွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

    နည်းပညာ တက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေငွစာရင်းအမှတ ်- 

    MD-၀၁၁၆၇၀ သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း

    ေပးပိုိုင်ပါသည်။)

၁၀။ ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်  ေကညာချက ် အြပည့်အစုံှင့်လျာထားဦးေရများ၏ 

 အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု    ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ 

 ရန်ကန်ုဖန်ုးနပံါတ် (၀၁-၃၆၄၅၇၅၃၊ ၀၁-၃၆၄၅၇၄၆ ) သို ဆက်လက်စုစံမ်းိင်ုပါ 

 သည်။ (သိုမဟုတ်)ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန် Website 

 (www.umty.gov.mm)သိုလည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်
အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကာယရပ်ကွက်၊ ကာယ(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်-၂၅ 

ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂စ၁ီ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၄/၂၆၅)၊ ေြမဧရယိာ-(၀.၁၆၅)ဧက၊ (၇၆ေပ/၆၀ေပx 

၁၀၈ေပ/၁၁၄ေပ)၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်ဦးဟ(န်)ဘတ်သာ (ဘ)ဦးလာလ်းထန်လျန်နာ [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၉၂၃၈]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် - 

၆၈၄၇/၂၀၂၂ (၂၉-၄-၂၀၂၂) ြဖင့် ကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရရိှသူ ဦးြမင့်ေသာင်း (ဘ) ဦးေအာင်သိန်း [၈/နမန(ုိင်)၀၉၂၆၅၂] ထံမှ 

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန် 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P, LL.B, D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်(B.Sc, PGDL)   ေဒ ခင်ြမတ်သူ (H.G.P, LL.B, D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၉၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်းအမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃    ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃    ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ အမှတ်-၁၁၂၀ 

ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၀)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ယင်းတုိှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန 
တွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ဗိုလ်မှးေစာဘုန်းိုင်ထံမ ှမှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူ
ဦးေကျာ်ဇင်သန်  (ဘ) ဦးထွန်းြမင့၏် အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၁၀၁၃၀/၂၀၁၈ (၂၅-၉-၂၀၁၈) အရ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှသ ူေဒ ှင်းယခုိင်ု (ဘ) ဦးြမင့ဝ်င်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၃၇၄၉] ထသံိုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမှင့် 
အေဆာက်အဦ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 
အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက အဆုိပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

သူန၁ြပဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း သူန၁ြပဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း 
၁။  ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်မည့ ်

သူနာြပ မဟာသိပ သံင်တန်းများှင့် အေရးေပ သူနာြပစုမ ပညာဒီပလုိမာသင်တန်းသုိ 

သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စုံသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသူနာြပများ ေလ ာက်ထားိုင ်

ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

သူနာြပ မဟာသိပ ံသင်တန်းများ( Master of Nursing Science ) သူနာြပ မဟာသိပ ံသင်တန်းများ( Master of Nursing Science ) 

စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ 

(က)  သူနာြပ မဟာသိပ ံ (လူကီးကျန်းမာေရးသူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Adult Health Nursing) 

(ခ) သူနာြပ မဟာသိပ ံ (မိခင်ကျန်းမာေရးသူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Maternal Health Nursing) 

( ဂ )  သူနာြပ မဟာသိပ ံ (ကေလးကျန်းမာေရးသူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Child Health Nursing) 

(ဃ) သူနာြပ မဟာသိပ ံ (စိတ်ကျန်းမာေရးသူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Mental Health Nursing) 

( င )  သူနာြပ မဟာသိပ ံ (ြပည်သူကျန်းမာေရးသူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Community Health Nursing) 

(စ) သူနာြပ မဟာသိပ ံ (အုပ်ချပ်မ ှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Nursing Administration 

 & Management) 

(ဆ)  သူနာြပ မဟာသိပ ံ (အထူးကပ်မတ်ကုသမ သူနာြပစုမ ပညာ) ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (Critical Care Nursing) 

(ဇ) သူနာြပ မဟာသိပ ံ (အေထွေထွ)  ၂ ှစ်

 Master of Nursing Science (General)

ဒီပလိုမာသင်တန်း ဒီပလိုမာသင်တန်း 

စ်  သင်တန်းအမည်  သင်တန်းကာလစ်  သင်တန်းအမည်  သင်တန်းကာလ

(က) အေရးေပ သူနာြပစုမ ပညာဒီပလိုမာ  ၁၅လ

 (Diploma in Emergency Nursing)   

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း 

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ )  သနူာြပသပိ ံဘဲွ (ပုမှံန်/ေပါင်းကူး) ရရိှထားသ ူ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုင ံ

  သနူာြပှင့ ်သားဖွားေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပထားေသာ အလားတ ူ

  ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ )  သူနာြပ  မဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက်  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာပိတ်

  သည့ရ်က်တွင် သနူာြပသပိ ံဘဲွ(ေပါင်းကူး) ရရိှပီးေနာက် ခွင့ရ်က်မပါ 

  အနည်းဆံုးလုပ်သက် (၁)ှစ်ရိှသူ (သုိမဟုတ်) သူနာြပ သိပ ဘဲွံ (ပံုမှန်) 

  ရရိှပီးေနာက် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ေလ ာက်လ ာ 

  ပိတ်သည့်ေနအထိ  ခွင့်ရက်မပါ  အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၁)ှစ်ရှိသူ 

  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ)  အေရးေပ သူနာြပစုမ ပညာဒီပလုိမာသင်တန်းအတွက် သူနာြပသိပ ဘဲွံ 

  ရရိှပီးေနာက် လုပ်သက်အနည်းဆံုး(၂)ှစ်ရိှရမည့အ်ြပင် လွန်ခဲသ့ည့် 

  (၂)ှစ်အတွင်း ေဆးလက်ေတွ အေတွအကံအနည်းဆံုး(၁)ှစ်ရိှသူ 

  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

 ( င )  သူနာြပ မဟာသိပ သံင်တန်းှင့် အေရးေပ သူနာြပစုမ ပညာဒီပလုိမာ 

  သင်တန်းအတွက် ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အသက် 

  (၄၅)ှစ် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( စ )  သနူာြပ မဟာသပိ ံဘဲွရရိှပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)ှစ်ှင့ ်အေရးေပ  

  သူနာြပစုမ ပညာဒီပလိုမာဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိုင်ငံ့ 

  ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 

၃။  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ ( ၁၉ - ၈ - ၂၀၂၂ ) ရက် (ေသာကာေန ) ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း အကီးအမှး 

 ( န်ကားေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး) မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက်ထား 

 ရမည်ြဖစ်ပီး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့် ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာများကုိ လံုးဝထည့်သွင်း 

 စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်များှင့ ်ကိုက်ညီမ မရှိေသာေလ ာက်

 လ ာများအား  သူနာြပတက သိုလ်၊  ရန်ကုန်သို  ဆက်လက်ေပးပိုရန်မလိုပါ။ 

 သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီမ မရိှေသာ ေလ ာက်လ ာများအား လံုးဝထည့်သွင်း 

 စ်းစားြခင်းမြပပါ။ 

၅။  ကိတင်ေလ ာက်လ ာ မိတ တစ်စံုကုိ ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ပါေမာက ချပ်၊ 

 သူနာြပတက သိုလ်၊ရန်ကုန်သို မပျက်မကွက ်ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။ 

၆။  သူနာြပ   မဟာသိပ ံသင်တန်းများှင့်အေရးေပ သူနာြပစုမ ပညာဒီပလိုမာ 

 သင်တန်း ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေြဖဆိုမည့်ရက်မှာ ( ၃၀- ၉ - ၂၀၂၂ ) ရက် 

 (ေသာကာေန ) နံနက်ပိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။  ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင်   အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကုိထည့်သွင်း 

 စစ်ေဆးြခင်း မြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း 

 တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် က မ်းကျင်မ  အရည်  

 အချင်းစစ် စာေမးပဲွ(၂)နာရီေမးခွန်းကုိ ေြဖဆုိရမည်။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်အရည် 

 အချင်းစစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိင်ုမှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်းကိ ု

 ထုတ်ေပးမည်။

၈။  ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည ်ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်

 စာေမးပဲွေကးကျပ် ၁ဝဝဝ/ိ(ကျပ်တစ်ေထာင်တတိ ိ) ကိ ုသနူာြပတက သိလ်ု၊ 

 ရန်ကန်ု၏ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ လသာမိနယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

 ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ် MD-၀၁၁၈၉၀ သုိ ေပးသွင်း 

 ရမည်။ 

 (မှတ်ချက်။  မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့် ြမန်မာ့ 

  စီးပွားေရးဘဏ်၊  ဘဏ်ခွဲ(၅)ကမ်းနားလမ်း၊  လသာမိနယ်၊ 

  ရန်ကုန်မိရှ ိသူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန် ေငွစာရင်းအမှတ ်

  MD-၀၁၁၈၉၀ သို လပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့လ်ည်း ေပးသွင်းိင်ုပါ 

  သည်။)

၉။ သင်တန်းကိုတက်ေရာက်ရန ်  ေရးချယ်ခံရပီးမ ှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်

 ပျက်ကွက်လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်း 

 များသို ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။ 

၁၀။  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး တက်ေရာက်ခွင့ရ်စာရင်းထတ်ုြပန် 

 ပီးမှ သင်တန်းကိ ုမတက် ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ 

 မြပသည်ြဖစ်ေစ)သင်တန်းကုိ ပီးဆံုးေအာင် မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်း 

 ေအာင်ြမင်ပးီေနာက်   သတ်မတ်ှထားသည့်ကာလအတုိင်း   ိုင်ငံ့တာဝန်ကို 

 မထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးကုိေပးေလျာ်ရမည်။ 

၁၁။  ဘဲွလွန်ဘာသာရပ် တစ်ခခုျင်းအလိက်ု၊ တက သိလ်ုအလိက်ု၊ တက်ေရာက်ခွင့ ်

 ြပမည့် လျာထားဦးေရ သတ်မှတ်ချက်ကုိ တက သုိလ်အလုိက်၊ ဘာသာရပ်အလုိက် 

 အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့် ဦးေရအြဖစ် တက သုိလ် Website များမှ 

 ေကညာထားပါမည်။ အများဆုံး လက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရ မည်မ  

 ရှိေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်ြခင်း 

 ြပမည်မဟုတ်ပါ။ 

၁၂။  ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာ ေခ ယူသည့် ေကညာချက် အြပည့်အစံုှင့် အေသးစိတ် 

 အချက်အလက်များကိ ုသနူာြပ တက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ု၏ စာေမးပဲွေရးရာဌာနစတ်ိ  

 ဖုန်းနံပါတ် ၊  ၀၁-၂၂၂၈၈၃ ၊  ၀၁- ၂၂၂၈၈၄ ၊  ၀၁-၂၂၂၈၈၅ သို ုံးချနိ်အတွင်း 

 ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ( သိုမဟုတ် ) သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ 

 Website (www.uonygn.gov. mm) တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သူနာြပတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၉၃)၊ (အလျား ၄၅ ေပx အနံ 

၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေအာင်သီရိ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂၀)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိ
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေရာင်းသ ူေဒ ခင်ခင်ေလး[E/RGN-၀၁၈၄၅၇] [၁၂/ကတတ(ိုင်) 
၀၀၃၆၃၈]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ 
ဦးသန်းေကျာ်[၈/ခမန(ိုင်) ၀၁၃၂၁၇]ှင့် ဦးတင်ေအး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၄၂၅၂၇]တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေ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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊  စခန်းကီးေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ(်၉၉၀B)၊ ကွင်းအမည-်စခန်းကီး၊ ဦးပိုင်အမှတ် 

(၂၀)၊ ေြမဧရယိာ (၂.၄၃) ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ  ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ လှည်းကူးမိေြမစာရင်းုံး 

တွင် ေရာင်းသူ ဦးနန်းေအာင် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၁၇၁၈] အမည်ြဖင့်သီးစားချလန်ထွက်ရိှပီး၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့်၊ စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း 

ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးေအာင် [၈/ရနခ(ိုင်)၀၇၂၃၅၄]မှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွများကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍  (၇) ရက်အတွင်း 

ပုိင်ဆုိင်မ   စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ မရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက် အမှတ် (၉၉၀)၊ (အလျား ၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) 

အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ 
ေတာ်ဝင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၉၀) ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍  ရန်ကုန်မိေတာ်စည ်
ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင ်ဦးခင်ေမာင်ေဌး[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၇၄၂၉] အမည်ေပါက်ေကာင်း  ေရာင်းသ ူ
ဦးတင်ေဖ [၉/မနမ(ိင်ု)၀၆၁၁၅၃] မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက် ရရိှထားေကာင်း၊  ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်
စီမံခန်ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွ ဦးရဲထွန်း [၁၂/လကန(ုိင်)၀၈၆၂၅၉] မှ  အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍  
(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                                      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

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလီေထာ်အေရှေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၉၉၉A)၊ ကွင်းအမည်-ကလီေထာ်၊ ဦးပုိင်အမှတ် 

(N54)၊ ေြမဧရယိာ(၀.၂၂)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ကီး၏ ေြမကွက်အမှတ်(7A)၊ 
(ေရှအလျား ၁၀၆ေပx ေနာက်အလျား ၈၀ေပxေဘးအနံ ၁၆၀ေပ)ခန်အကျယ်ရှိ အေနာက်ဘက်ေရကန်စပ်အပါအဝင ်ေြမကွက်၏ 
အကျိး ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးှင့ပ်တ်သက်၍ လှည်းကူးမိေြမစာရင်းုံးတွင် ဦးြမင့သ်န်ိးအမည်ြဖင့ ်သီးစားချလန်ထွက်ရိှထားေကာင်း၊ 
ေရာင်းသ ူဦးကိကုိ[ု၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၈၉၃၀]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့် 
ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ မာလာဦး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၈၇၂၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                                      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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ 

ေကျာက်ြဖမင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၄)၊ ပါမစ်ေြမကွက်(မိတ ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၁၀ေပx အန၆ံ၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် 

အားလုံးကိ ုတရားဝင် လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ ဦးေကျာ်ဦး 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၅၇၇၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သည့်  ဦးမိုးေကျာ်သူ 

[၈/မကန(ိင်ု) ၂၀၂၆၁၈]ှင့ ်ေဒ ေချာစဝုင်း [၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၇၈၂၄၂] တိုက အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇) ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရလ ဲအပ် န်ကားမ အရ

ဦးြပည့်ဖိးသူ (LL.B)     ေဒ ရည်မွန်ထူး (LL.B)ဦးြပည့်ဖိးသ ူ(LL.B)     ေဒ ရည်မွန်ထူး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၁၄၀) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၆၅)

အမှတ် (၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ် (၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၄၉၈၆၈



ဇွန်  ၂၃၊   ၂၀၂၂

 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက် သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက ်
ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ် 
သင်ကားမည့်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာ  ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို 
သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထား 
ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ဒီပလိုမာသင်တန်းများဒီပလိုမာသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) အေထွေထွသွားေရာဂါကုဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.D.Sc. (General Dental Practice) 
 (ခ) သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.D.Sc.(Dental Implantology) 
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(အထူးြပ)ဘွဲသင်တန်းများသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(အထူးြပ)ဘွဲသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၂ ှစ်
  (ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ)
  M.D.Sc. (Oral & Maxillofacial Surgery) 
 (ခ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၂ ှစ် 
  (ေမးိုးှင့်ခံတွင်းေဆးပညာ) 
  M.D.Sc. (Oral Medicine) 
 (ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (သွားေရာဂါကုေဆးပညာ)
  M.D.Sc. (Conservative Dentistry) 
 (ဃ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (သွားတုေဆးပညာ)M.D.Sc. (Prosthodontics) 
 (င) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (သွားဖုံးေရာဂါကုပညာ)M.D.Sc. (Periodontology) 
 (စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၂ ှစ်
  (ကာကွယ်ေရးှင့်လူထုသွားကျန်းမာေရးပညာ)
  M.D.Sc. (Preventive & Community Dentistry) 
 (ဆ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (ကေလးသွားကျန်းမာေရးပညာ)
  M.D.Sc. (Paediatric Dentistry) 
 (ဇ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (သွားညိကုပညာ)M.D.Sc. (Orthodontics) 
 (ဈ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၂ ှစ်
  (သွားဘက်ဆိုင်ရာခ ာေဗဒှင့်ဇီ၀ကမ ေဗဒ)
  M.D.Sc. (Oral Biological Science) 
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ)ဘွဲသင်တန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ)ဘွဲသင်တန်း
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (၁) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ)  ၂ှစ်
  M.D.Sc. (General Dentistry)
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ ၃ ှစ်
  (ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ)
  Dr.D.Sc. (Oral & Maxillofacial Surgery) 
 (ခ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ ၃ ှစ်
  (ေမးိုးှင့်ခံတွင်းေဆးပညာ)Dr.D.Sc. (Oral Medicine)  
 (ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ ၃ ှစ်
  (သွားေရာဂါကုေဆးပညာ)
  Dr.D.Sc. (Conservative Dentistry) 
 (ဃ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ(ူသွားတုေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  Dr.D.Sc. (Prosthodontics) 
 (င) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ ၃ ှစ်
  (သွားဖုံးေရာဂါကုပညာ)Dr.D.Sc. (Periodontology) 
 (စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ ၃ ှစ်
  (ကာကွယ်ေရးှင့်လူထုသွားကျန်းမာေရးပညာ)
  Dr.D.Sc. (Preventive & Community Dentistry) 
 (ဆ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  ၃ ှစ်
  (ကေလးသွားကျန်းမာေရးပညာ) 
  Dr.D.Sc. (Paediatric Dentistry) 
 (ဇ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ(သွားညိကုပညာ) ၃ ှစ်
  Dr.D.Sc. (Orthodontics) 
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်း
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
  (သွားဘက်ဆိုင်ရာခ ာေဗဒှင့်ဇီ၀ကမ ေဗဒ)
  Ph.D. (Oral Biological Science)
၂။   လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
 (က) ြပင်ပသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် (က) ြပင်ပသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက ်ဖွင့်လှစ်မည့ ်
  အေထွေထွသွားေရာဂါကုဒီပလိုမာသင်တန်း  အေထွေထွသွားေရာဂါကုဒီပလိုမာသင်တန်း
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲ (B.D.S.) ရရှိထားသ ူ (သိုမဟုတ်) ြမန်မာ 

ိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ 
အလားတူဘွဲ ရရှိထားသ ူြဖစ်ရမည်။

  (၃) လက်ရိှတရားဝင် သွားှင့်ခံတွင်းဆုိင်ရာ ဆရာဝန်ေဆးကုသခွင့် မှတ်ပံုတင် 
(သခ) သက်တမ်း  (၂)ှစ် ြပည့်ပီး(သခ) သက်တမ်းတိုးကိုင်ေဆာင်ထားသ ူ
ြဖစ်ရမည်။

  (၄) အသက် သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။
  (၅) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းေကးများကိ ုေပးသွင်းိုင်သူြဖစ်ရမည်။
  (၆)  သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။
 (ခ) သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း (ခ) သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲ (B.D.S.) ရရှိထားသ ူ (သိုမဟုတ်) ြမန်မာ   

ိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ 
အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၃) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ 
ခွင့်ရက်မပါအနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၁)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်ရမည်။

  (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၅၀)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ 
ြဖစ်ရမည်။

  (၅) ဒီပလိုမာရရှိပီးေနာက်၊ အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (၆)  သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကို အချနိ်ြပည့်တက်ေရာက်ိုင်သူ 
ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ(အထူးြပ)သင်တန်းများ(ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ(အထူးြပ)သင်တန်းများ
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးပညာဘဲွ(B.D.S.) ရရိှထားသ ူ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုင ံ

သွားှင့်ခံတွင်းဆုိင်ရာေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူ 
ဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၃) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ 
ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၁)ှစ်ရှိသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၄၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ 
ြဖစ်ရမည်။

  (၅) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက်၊    အနည်းဆုံး            
(၅)ှစ် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။

  (၆)  သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ် 
ရမည်။

 (ဃ) ြပင်ပသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ (ဃ) ြပင်ပသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ 
ေဆးပညာ မဟာသိပ ံ (အေထွေထွ) သင်တန်းအတွက်ေဆးပညာ မဟာသိပ ံ (အေထွေထွ) သင်တန်းအတွက်

  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးပညာဘဲွ(B.D.S.) ရရိှထားသ ူ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုင ံ

သွားှင့်ခတွံင်းဆိင်ုရာေဆးေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပထားေသာ အလားတဘဲွူ 

ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။
  (၃) လက်ရှိတရားဝင ်သွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန ်ေဆးကုသခွင့်မှတ်ပုံတင ်

(သခ) သက်တမ်း (၂)ှစ်ြပည့်ပီး (သခ) သက်တမ်းတိုး ကိုင်ေဆာင်ထားသ ူ
ြဖစ်ရမည်။

  (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်တွင ်အေထွေထွသွားေရာဂါကုဒီပလိုမာ (Dip.D.Sc.) 
(General Dental Practice) ေအာင်ြမင်ပီး (၂)ှစ် ြပည့်ပီးသ ူြဖစ်ရမည်။

  (၅) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင်  အသက် (၅၀)ှစ်ထက်  မေကျာ်လွန်သူြဖစ် 
ရမည်။

  (၆)  သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းေကးများကိ ုေပးသွင်းိုင်သူြဖစ်ရမည်။
  (၇) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာိုင်သူ       

ြဖစ်ရမည်။
 (င) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် သွားဘက်ဆိုင် (င) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအတွက ်ဖွင့်လှစ်မည့ ်သွားဘက်ဆိုင ်

ရာ ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ) သင်တန်းအတွက်ရာ ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ) သင်တန်းအတွက်
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးပညာဘဲွ(B.D.S.) ရရိှထားသူ (သုိမဟုတ်) ြမန်မာုိင်ငံ 

သွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာအလားတူ
ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၃) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ 
ခွင့်ရက်မပါအနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၁)ှစ်ရှိသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

  (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အသက်(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရ 
မည်။

  (၅) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာ မဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၅)ှစ် 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (၆)  သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းကာလကိုအချနိ်ြပည့် တက်ေရာက်ိုင်သူြဖစ ်
ရမည်။

 (စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ(စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 
  (၂) သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွသင်တန်းများ အတွက်  သွားဘက် 

ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ(M.D.Sc) (သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံ သွားှင့် 
ခံတွင်းဆုိင်ရာေဆးေကာင်စီမှအသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတ ူဘဲွရရိှသူ 
ြဖစ်ရမည်။

  (၃) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ (သွားဘက်ဆိုင်ရာခ ာ 
ေဗဒှင့်ဇဝီကမ ေဗဒ) သင်တန်းအတွက် သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးပညာမဟာသပိ ံ/ 
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာ မဟာသိပ ံ (သွားဘက်ဆိုင်ရာခ ာေဗဒှင့် ဇီဝ 
ကမ ေဗဒ) (သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီမ ှ
အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူ ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၄) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက် ေလ ာက်လ ာပိတ် 
သည့်ရက်တွင် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက်(၂)ှစ် ြပည့်ပီးသူ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 
ြဖစ်ရမည်။

  (၅) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ်ြဖင် ့သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်ရရှိပီး ိုင်ငံ့ 
ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများမှ ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘဲွ 
(သွားဘက်ဆိင်ုရာခ ာေဗဒှင့် ဇဝီကမ ေဗဒ)သင်တန်းအတွက် ေလ ာက်ထား 
လိပုါက ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် လပ်ုငန်းစတင် ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှ 
စ၍ ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း လုပ်သက်(၃)ှစ်ှင့် ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ 
သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်ထားလိုပါက စုစုေပါင်းလုပ်သက် (၄)ှစ် 
ရှိရမည်။

  (၆) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည်။
  (၇) သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာပါရဂူဘွဲရရှိပီးပါက အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉.၈.၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ြဖစ်ပါသည်။
၄။ (က) ြပင်ပသွားဘက်ဆုိင်ရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် အေထွေထွသွားေရာဂါ 

ကုဒီပလိုမာသင်တန်းှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေထွေထွ) 
သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာများကိုပါေမာက ချပ်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ 
ေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်သိုလိပ်မူ၍တိုက်ိုက်ေလ ာက်ထားရမည်။

     (ခ) ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းသွားဘက်ဆိင်ုရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့လှ်စ်မည့ ်သွားြမစ်တအုစား 
ထုိးေဆးကုသမ ပညာဒီပလုိမာသင်တန်း၊ သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
ဘဲွသင်တန်းများှင့်ပါရဂဘဲွူသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာများကိသုက်ဆိင်ု 
ရာ ဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး( န်ကားေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် 
 န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီးုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း 
သက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။ 
သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့် ေလ ာက်လ ာများကိလုုံးဝထည့် 
သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၅။ ကိတင်ေလ ာက်လ ာမိတ (၁)ေစာင်ကုိေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ သွားဘက်ဆုိင်ရာ 
ေဆးတက သုိလ-်ရန်ကုန်ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မတုိင်မီမပျက်မကွက် 
ေပးပိုရမည်။
၆။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ-
 ပါရဂူသင်တန်းများ - ၂၉.၉.၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )
 ဒီပလိုမာှင့်မဟာသိပ ံသင်တန်းများ - ၃၀.၉.၂၀၂၂ (ေသာကာေန )
၇။    ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်အစီအစ်
  ြပင်ပသွားဘက်ဆိင်ုရာဆရာဝန်များအတွက် ဖွင့လှ်စ်ေသာ Dip.D.Sc. (GP) သင်တန်း 

အတွက်
 - က မ်းကျင်မ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ MCQ (၂)နာရီေမးခွန်း
  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များအတွက ်ဖွင့်လှစ်ေသာ ဒီပလိုမာသင်တန်း
 (Dip.D.Sc., Dental Implantology)အတွက်
 - က မ်းကျင်မ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ MCQ (၂)နာရီေမးခွန်း
 - ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိုထည့်သွင်းစစ်

ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်းသင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်းတစ်ှစ်လ င် 
(၂)ကိမ် စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ်စာေမး
ပွဲ (၂)နာရီေမးခွန်းကိုေြဖဆိုရမည်။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ ်
စာေမးပွဲေအာင်ြမင ်ေကာင်းတင်ြပိုင်မှသာဘွဲရေအာင်စာရင်းကိုထုတ်ေပးမည်။

  သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ အားလုံးအတွက်
 - က မ်းကျင်မ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ MCQ (၂)နာရီေမးခွန်း
 - ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိုထည့်သွင်းစစ်

ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် 
(၂)ကိမ် စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ်စာေမး
ပွဲ (၂)နာရီေမးခွန်းကိုေြဖဆိုရမည်။အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ် 
စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိုင်မှသာ ဘွဲရေအာင်စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်။

  သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ အားလုံးအတွက်
 - က မ်းကျင်မ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Essay type (၃)နာရီေမးခွန်း
 - ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကို ထည့်သွင်းစစ ်

ေဆးြခင်း မြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်းတစ်ှစ်လ င် 
(၂)ကိမ် စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ်စာေမး
ပဲွ (၂)နာရေီမးခွန်းကိ ုေြဖဆိရုမည်။ အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ် စာေမး 
ပွဲေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိုင်မှသာ ဘွဲရေအာင်စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်။

၈။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ
သည် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေကးကျပ်၁၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကိုလည်း 
ေကာင်း၊ ြပင်ပသွားဘက်ဆိင်ုရာဆရာဝန်များသည် ဒပီလိမုာဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေကးကျပ် ၁၀၀၀ဝ/ိ-
(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိကိလုည်းေကာင်း၊ ြပင်ပသွားဘက်ဆိင်ုရာဆရာဝန်များသည် သွားဘက် 
ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ    (အေထွေထွ)သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေကးကျပ် ၁၀၀၀ဝိ/- 
(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိ ကိလုည်းေကာင်း သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ု-ရန်ကန်ု၏ ြမန်မာ ့
စီးပွားေရးဘဏ်၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်တွင်  ဖွင့်လှစ်ထားေသာေငွစာရင်းအမှတ ်      
MD-010219 သို ေပးသွင်းရမည်။
(မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင် ့ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ သွားဘက်ဆိုင်ရာ 
ေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်၏ေငွစာရင်းအမှတ် MD-010219သို လိပ်မူ၍ေငွလ ဲ 
စနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်ေရးချယ်ခံရပီးမ ှသင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်ပျက်ကွက်လ င် 
ေနာင်ပညာသင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်းများကုိ ေလ ာက်ထားခွင့် မရိှပါ။ 

၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီး၊ တက်ေရာက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမ ှသင် 
တန်းကိုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ(မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊မြပသည်ြဖစ်ေစ)၊ 
သင်တန်းကိုပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက ်
သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတုိင်းုိင်င့ံတာဝန်ကုိမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစသတ်မှတ် 
ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၁။ သင်တန်းအလုိက် တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့် လျာထားဦးေရ သတ်မှတ်ချက်ကုိဘာသာရပ် 
အလိုက် အများဆုံး လက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦး ေရအြဖစ ်တက သိုလ် website မှ
တစ်ဆင့်ေကညာပါမည်။အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရမည်မ ရှိေစကာ
မူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်ြခင်းမြပပါ။

၁၂။ ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့် ေကညာချက်အြပည့်အစံုှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 
ကိုသိရှိလိုပါကသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်၏ Website:http://www.Website:http://www.
udmyangon-edu.comudmyangon-edu.com တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ပါသည်။ (သုိမဟုတ်) ဘဲွလွန်ဌာနစိတ်၊ 
ဖုန်း (၀၁-၇၅၇၀၈၄၇)သို ုံးချနိ်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-ရန်ကုန်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ရဲမင်းေအာင ်

[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၁၈၂၁၃]၏ Passport 

(မမှတ်မိ)ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

အေကာင်းကားပါရန်။

ဖုန်း-09-426260883ဖုန်း-09-426260883

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ဆိုြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ဆိုြခင်း)

တင်ဒါအမှတ်-၀၁/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်-၀၁/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၁။  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကေဲရးဦးစီး 
ဌာနရှိ  ဓာတ်အားစနစ်ဌာန၏ ပင်မဓာတ်အားခွဲုံများတွင် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက ်
ဓာတ်အားခွဲုံပစ ည်းများအား ပစ ည်းစီမံေရးဌာန(ရန်ကုန်ဌာနခွဲ)မှ ေလှာ်ကားပင်မ 
ဓာတ်အားခွဲုံ၊ ပျ်းမနားပင်မဓာတ်အားခွဲုံ၊ ေနြပည်ေတာ်(၁) ပင်မဓာတ်အားခွဲုံှင့ ်
ေရ မိပင်မဓာတ်အားခဲွံုများသုိ အေရာက်ပိုစနစ် သယ်ယူပုိေဆာင်ရန်(ြမန်မာကျပ်ေင)ွ
ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိုလိုပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်-၀၂/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃တင်ဒါအမှတ်-၀၂/တီ/သယ်ပို(တင်ဒါ)/၂၀၂၂-၂၀၂၃
၂။  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပုိလ တ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီး 
ဌာနရှိ ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးစီမံကိန်းများဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ၂၃၀ ေကဗွ ီ
ဘားအံ (ဆဒ န်) ပင်မဓာတ်အားခွဲု ံစီမံကိန်းတွင် အသုံးြပရန်အတွက ်၂၃၀/၆၆/ ၁၁ 
ေကဗီွ (၅၀)အမ်ဗီွေအ ထရန်စေဖာ်မာ (၂)လုံးအား ၂၃၀ ေကဗီွ ေမာ်လမိင်ပင်မဓာတ်အား 
ခွဲုံမှ ၂၃၀ ေကဗွီ ဘားအံ (ဆဒ န်)ပင်မဓာတ်အားခွဲုံသို  အေရာက်ပိုစနစ် သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ရန် (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိုလိုပါသည်။
၃။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်  (ဗုဒ ဟူးေန )
   (ုံးချနိ်အတွင်း)
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၅-၇-၂၀၂၂ ရက် (အဂ   ါေန )
   မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ
   မတိုင်မီ တင်သွင်းရမည်။                                                         
၅။ တင်ဒါေရာင်းချ/တင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ပစ ည်းစမီေံရးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
   ပိုလ တ်ေရးှင့ ်ကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၊ 
   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၆။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့ ်   အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို    ုံးချနိ်အတွင်း 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာသုိ လာေရာက်စံုစမ်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား 
ဝန်ကီးဌာန၏  Web Portal (www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း  ေကညာမည ်       
ြဖစ်ပါသည-် 

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
 လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
 ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ် ပစ ည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
 ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ ်

သမဝါယမအသင်းစု အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသမဝါယမအသင်းစု အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တိက်ုကီးမိနယ်သမဝါယမအသင်းစ ု

ပိုင် မဂ  လာရပ်ကွက်ရှ ိ(၁.၉၀)ဧက စာရင်းေပါက်၊ “ေရ နန်းေတာ် “ေရ နန်းေတာ် 
ဆန်စက်ေြမေနရာ”ဆန်စက်ေြမေနရာ”အား အိတ်ဖွင့်ေလလံစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချမည ်
ြဖစ်ပါသည်။ 
၁။ အိတ်ဖွင့်ေလလံေလ ာက်လ ာ - (၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ
 ေရာင်းချမည့်ရက ်  (၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ထိ
၂။  ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက ် - (၄-၇-၂၀၂၂)ရက်
   ညေန (၄:၀၀)နာရီ
၃။  ေလလံတင် ေရာင်းချမည့်ရက် - (၅-၇-၂၀၂၂)ရက် 
   နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီ
၄။  ေလလံတင်ေရာင်းချမည့ ် - တိုက်ကီးမိနယ ်
 ေနရာ  သမဝါယမအသင်းစု

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအား 
ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည-်

ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၇၃၅၇၀၅၊ ၀၉-၆၇၈၀၃၁၆၁၇ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၇၃၅၇၀၅၊ ၀၉-၆၇၈၀၃၁၆၁၇
ေလလတံင်ဒါထခုွေဲရာင်းချေရးအဖွဲ၊ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုေလလံတင်ဒါထုခွဲေရာင်းချေရးအဖွဲ၊ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ မကျ်းတန်းေြမာက်/အေရှရပ်ကွက်၊ စကားဝါ 

ပင်လမ်း၊ (အထက်)(ဦးတင်စုိး)အမည်ေပါက် (2-A)တိက်ုခန်း (၁)ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အား ဆက်ခရံရိှပိင်ုဆိင်ုထားသမူျားြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးချမ်းေြမသ့[ူ၁၂/စခန(ိင်ု) 

၀၆၄၀၅၇]၊ (၂) ေဒ ေအးသ ာမျိး [၈/စလန(ိုင်)၁၂၀၇၁၁]၊ (၃) ေဒ တင်တင်မိုး [၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၀၁၈၉၃]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်            

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 

လိသုမူျားသည် ခိင်ုမာေသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံယခေုကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့်(LL.B)(D.M.L)ေဒ ေအးသိမ့်သိမ့်(LL.B)(D.M.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၀၇၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၀၇၁)

အမှတ်(၅၉)၊ (၄-ဘီ)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၅၉)၊ (၄-ဘီ)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၁၈၈၄၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၂၆)လမ်း၊ 

အမှတ်(၇၇၈)၊ ေြမညီ(ေြခရင်းခန်း)အလျား ၁၂.၅ေပx အနံ ၅၄ေပ၊ အြမင့် 

၁၇ေပ (ထပ်ခိုးပါ) တိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ တင်တင်ရီ [၁၂/ဥကတ 

(ိင်ု)၁၅၀၉၆၂]ထမှံ က န်မ ေဒ သက်သက်ထွန်းအား ေရာင်းချပါေသာေကာင့ ်

စရန်ေငွေပးေချကာ ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်လိုပါက 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သက်သက်ထွန်းေဒ သက်သက်ထွန်း

[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၃၆၅၁][၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၃၆၅၁]

Ph:09-5146374Ph:09-5146374

၇၉၁၊ မာဂ (၈)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၇၉၁၊ မာဂ (၈)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ တက သိုလ်ရိပ်သာ 

လမ်းသစ်၊ ေအးရိပ်သာ(၂)လမ်း၊ စိမ်းလဲ့ရိပ်သာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(G)၊ 
အခန်းအမှတ်(G3)၊  ဒုတိယထပ်၊  အကျယ်အဝန်း(၁၄၀၀)စတုရန်းေပ 
တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို မူလေြမပိုင်ရှင်ထံမ ှဝယ်ယူထား 
ေသာ ေဒါက်တာ ဦးေအးေမာင်ဟန်[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၈၆၆၂]၏ ကိုယ်စား၊ 
တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒါက်တာ ေဒ သရီထွိန်း 
ြမင့်[၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၁၅၈၆၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
အချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက က ု်ပ်ထသံို တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းများှင့အ်တ ူ
ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်

LL.B ., B.Sc(Engg)(Electronic)LL.B ., B.Sc(Engg)(Electronic)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၃၇၁)                        အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၈၃၇၁)                        

အမှတ်(၆)၊ ၁၆၁ -လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ ၁၆၁ -လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၅၁၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၅၁၈၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၊ ကဘံဲ၊့ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၁၇/ ဖ-၂၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ အေဝရာလမ်း၊ အမှတ်(၅)ဟုေခ တွင် 
သည့ ်ေြမှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် တရားဝင်အမည် 
ေပါက်၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး စီမံခန်ခွဲေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိသု ူေဒ ြမင့ြ်မင့ခ်ိင်ု[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၄၈၁၅]မှ အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်ေရာင်းချ 
လိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့ ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငအွချိကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း) 
များြဖင့်  က ်ုပ်တိုထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်- 

၄၄၂ (Jewel Residence)၊ (၄)ခန်းတွဲ RC(၈)ထပ်ခွဲ ကွန်ဒိုအေဆာက်အဦ၏         

(၃)လ ာ အခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)၊ ဧရိယာ (၁၃၅၀) စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းှင့် 

ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ု

ဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ေဒ ခင်သတီာလှြမင့ဦ်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၃၉၁၈]ထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးမင်းချမ်းမွန်ညန်ိ [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၅၃၈၈]၊  ေဒ ယမုမံင်း 

လွင် [၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၂၄၆၃၀၇]တိုက အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပ ီ ြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးမင်းချမ်းမွန်ညိန်၊ ေဒ ယမုံမင်းလွင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမင်းချမ်းမွန်ညိန်၊ ေဒ ယမုံမင်းလွင်တို၏ 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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ(်၂၄၂)၊ (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦမ ှ(ဒုတိယထပ-်

ေြခရင်းခန်း) တိက်ုခန်းသည် ေြမရှင်များြဖစ်သ ူေဒ သန်းသန်းရ ီ[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၈၄၀၈]+ေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၈၈၇၆၇]+ 
ေဒ ေဌးေဌးဝင်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၄၁၆၅]+ေဒ စန်းစန်းေထွး [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၆၆၃၈] တိုှင့ ်ကန်ထိက်ုတာ ဦးေမာင်ေမာင်စည်သလူ  င် 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၂၃၉၀]တိုှစ်ဦးသေဘာတူကန်ထိုက်တိုက်ေဆာက်လုပ်ရာမ ှကန်ထိုက်တာဦးေမာင်ေမာင်စည်သူလ  င် အကျိး 
ခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဦးေမာင်ေမာင်စည်သူလ  င်ထံမှ ေဒ ခိုင်ဝင့်ြဖ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၉၆၁၂]က (၂၆-၇-၂၀၁၅)
ရက်တွင် တရားဝင ်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းကို ေဒ ခိုင်ဝင့်ြဖထံမ ှေဒ ချင်ဘိယုံ(ခ)ေဒ ခင်မာဝင်း 
[၁၂/စခန(ြပ)၀၀၀၁၃၂]က ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက ်
လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ချင်ဘိယုံ(ခ)ေဒ ခင်မာဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ချင်ဘိယုံ(ခ)ေဒ ခင်မာဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း (၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း (၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ 

အမှတ်-(၇၆၇)၊ အလျား (၆၀)ေပ၊ အနံ (၄၀)ေပရှိ ှစ် (၆၀) ဂရန်အိမ် ခံေြမကွက်အား 

အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးသန်းေဌး [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၄၈၂၄၇] ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တချိတစ်ဝက်အား ေပးေချထား 

ပီြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသိန်းေဇာ် (LL.B)ဦးသိန်းေဇာ် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၀၈၈)

အမှတ်-၈၁၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၁၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၄၂၅၈၀၁ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၄၂၅၈၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၄၀)၊ ဗိလ်ုဂါမဏလိမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၀၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာ 
ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေကျာ်ြမင့်သိန်း (S/OKA-၀၁၃၂၀၈) အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး 
အမည်ေပါက် ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏  တရားဝင်ဇနီး ေဒ ေဘဘီစိုး (ခ) ေဒ ြမြမစိုး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၁၇၅၈]ေဒ ေဘဘီစိုး (ခ) ေဒ ြမြမစိုး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၁၇၅၈]ထံမှ 
အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ  ေဒ သိမ့်န ာေအာင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၆၄၉၇] ေဒ သိမ့်န ာေအာင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၆၄၉၇] သည် 
မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်
ရှိေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍  အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ  
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 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 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ခိင်ုေရ ဝါ (ဗဟိ)ုလမ်း၊ အမှတ် (၁၇၆)၊ 

(၁)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် (Lift)ပါ အေဆာက်အဦမှ အခန်းအမှတ် (3FL) (ဒုတိယထပ်) 
တိက်ုခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၁၉၆၃၉] ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာ 
ဦးေနလင်းထွန်း [၁၃/တကန(ုိင်)၁၄၉၆၀၇) (Sun Myat Tun  Construction Co.,Ltd) 
တို ှစ်ဦးသေဘာတ ူကန်ထိက်ုတိက်ု ေဆာက်လပ်ုရာမှ ကန်ထိက်ုတာ ဦးေနလင်းထွန်း 
အကျိးခစံားခွင့ ်ရရိှေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းကိ ုဦးေနလင်းထွန်းထမှံ  
ဦးေအာင်ြမတ်မင်း (ခ)ဦးချစ်ဟန် [၈/မထန(ုိင်)၀၉၅၀၂၁] ှင့် ေဒ ထူးထူးစ ံ[၁၄/ပသန 
(ဧည့်)၀၀၀၇၆၂] တိုက ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွမှ စရန်ေငွ  တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
မူရင်းများ ခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၅) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးေအာင်ြမတ်မင်း(ခ) ဦးချစ်ဟန်ှင့် ေဒ ထူးထူးစံတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေအာင်ြမတ်မင်း(ခ) ဦးချစ်ဟန်ှင့် ေဒ ထူးထူးစံတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ေအဘီစီ- (၁) အမည်ရိှ ငါးဖမ်းစက်ေလှ၊ မှတ်ပံုတင်နံပါတ် (ON-4559)  စုစုေပါင်း 

တန်ချနိ် ၁၄၄.၉၆၊ (အလျား ၇၂.၅၀၊ အနံ ၂၄.၉၁) အား ဂရန် အမည်ေပါက် 

ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးဟိုရပ ်(MGIE-002429) အမည်မှ ေဒ ကင်းမတင်း [၆/ကသန 

(ိုင်)၀၀၆၁၁၅] ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အဏ ဝါရပ်၊ ေကာ့ေသာင်းမိအမည်သို  

ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည ်

ေြပာင်းလဲရန် ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  န်ကားေရးမှးချပ်၊       

ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ရန်ကုန်မိသုိ လပ်ိမူပီး ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားများ 

ှင့်တကွ မည်သူမဆုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန် 

ပါက ံုးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသ ူအမည်သုိ ေြပာင်းလေဲပး 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ အထက (၁) 

Grade-3 မှ မအိမ့်မှးေသာ၏် ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေစာေနာင် [၁၃/

နခတ(ုိင်)၀၆၅၀၄၂]ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဦးေစာေနာင်ဦးေစာေနာင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ အထက 

(၁) Grade-2 မှ ေမာင်ေနလင်းထွန်း 

၏ ဖခင် အမည်မှန်မှာ ဦးကိတ်ုလတ် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးကိုတ်လတ်ဦးကိုတ်လတ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊  ဦးစလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၂၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၇)သည် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေဒ လဲဝ့ါ ု(ဘ)ဦးမျိးွန်[၁၂/

စခန(ိင်ု)၀၆၀၅၇၅]အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ှင့ ်အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေနအမ်ိအပါေြမကွက်ကိ ုေဒ လဲဝ့ါထုမှံ ေဒ သက် 

သက်စုိး[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၁၀၆၆၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေနအိမ်အပါေြမကွက်၏ တန်ဖုိး 

ေငွမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားစာချပ်မူရင်းများ ခုိင်လံုစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သက်သက်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ သက်သက်စိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆွလမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ (3 Mahar 

Swe Condo)(Tower-A)တိုက်ခန်းအလ ာ  (Level-6) တိုက်ခန်းအမှတ် (610)(1088-

Sqft) ရှိ (Condo)တိုက်ခန်းကို  (iGreen Construction Co., Ltd)ထံမှ (၁၈-၁-၂၀၁၇)

ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက်ရိှသ ူဦးေအာင်ြပည့ေ်ကျာ်[၁၂/

ဥကမ(ုိင်)၁၈၄၅၉၀]ှင့် ေဒ မီမီမျိးဦး[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၀၆၄၉]တုိထံမှ ေဒ ေအးမိင် 

[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၀၂၆၀]က ဝယ်ယရူန်အတွက် (Condo)တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွမှ စရန်ေင ွ

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 

အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးမိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေအးမိင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦး ေအာင ် ေကျာ ် မ ျိး၏  သား ၊ 

ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်၊ အထက(၃) 
Grade(8)တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ြမတ်ေသာ်ခအား ေမာင်ေကျာ ်
လင်းခိုင်ဟ ုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ေမာင်ေကျာ်လင်းခိုင်ေမာင်ေကျာ်လင်းခိုင်



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၁/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပဂုလံမ်း၊ အမှတ်(၂၃)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရိှ ေဒ ြမြမစ ာဝင်း 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၂၈၂၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက် 
သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားပီး 
လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ ေဒ ထက်ထက်ဝင့်ေဇာ် 
[၁၄/မမန(ိုင်)၁၆၅၃၂၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်ဝင်းေမာင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်) 
၁၉၃၅၅၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာေအး (LL.B, D.B.L, D.M.L)ေဒ သီတာေအး (LL.B, D.B.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၀၇)

အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၇)၊ ဧရာ(၉)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄ဖုန်း ၀၉-၅၀၄၀၆၉၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၄၀၆၉၄

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၂၈၃အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ - ၂၈၃

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၆၇၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ် - ၆၇

ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်လှ၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်လှ၏ ကျန်ရှိရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 
ဦးိုင်ရဲေကျာ ်             -------------          ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဘားလားေကျးရာတွင် ေနထိင်ု 

ခဲေ့သာ ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်လှ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌ အေမဆွက်ခခွံင့် 

လက်မှတ် ထတ်ုေပးပါမည့အ်ေကာင်းှင့ ်၎င်း၏သားြဖစ်ေသာ ဦးိင်ုရေဲကျာ်က 

အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒေလ ာက်ထားချက်ရိှသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇလူိင်ုလ (၅)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၈ ရက်ေန)တွင် ဆိင်ုဆိုကားနာရန် 

ချနိ်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိုကွယ်လွန်သူ ဦးတင်လှ၏ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆိင်ုသည် အဆိရိှုသတူိုအား အဆိပုါအမ တွင် 

၎င်းတို(လာရာက်ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်ေန )တွင် မိမိတို 

ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့ ်အေမွဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်စာ မထုတ်ေပးမ ီ

မှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃ ှင့်အညီ 

ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ဦးိင်ုရေဲကျာ် 

၏ေလ ာက်လ ာအေပ ၌  စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် အမ အေကာင်းအရာတွင် 

စီရင်ချက ်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်ေန၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မျိးြမင့်ဦး) (မျိးြမင့်ဦး)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၃) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၃)

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ်

Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းအတွက် Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းအတွက် 

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-ပညာသင်ှစ်အတွက်  ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးတွင်   ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့ ်

Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) အမ်ဘဘီအီက်စ်ဘဲွ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငေံဆးေကာင်စမှီ  အသအိမှတ်ြပထားေသာ 

အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ေလ ာက်ထားသသူည ်အြခားေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းတစ်ခုခုသို တက်ေရာက် 

ေနြခင်းမရှိသူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် အသက် (၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) သင်တန်းပီးဆုံးပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) Certificate Course in Anaesthesia သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးသူများ

အနက် ေဆးပညာမဟာသပိ ံ(ေမေ့ဆးပညာ)သင်တန်းသို တက်ေရာက်လိသုမူျားသည် 

ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွလွန်သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်း 

များှင့်ြပည့်စုံပါက ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေမ့ေဆးပညာ)ဘွဲလွန်သင်တန်း ဝင်ခွင့် 

စာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်းကိ ုကင်းလွတ်ခွင့်ြပ၍ တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိ ုြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ေဖာ်ြပပါရှိရမည-်

 (က) အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်၊ လက်ရှိရာထူး/ဌာန၊ အမဲတမ်းလိပ်စာှင့် 

ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊

 (ခ) အဖအမည်၊

 (ဂ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေနရက်/လ/ခုှစ်ှင့် အမ ထမ်းသက်၊

 (ဃ) အသက်ှင့် ေမွးသက ရာဇ်၊ (အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရန)်

 (င) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်အမှတ(်     )၊ ရက်စွဲ၊    -     -     ၊

 (စ) ပညာအရည်အချင်း၊

 (ဆ) အမ ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ၊

၄။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကိုပူးတွဲေပးပိုရမည-်

 (က) ေလ ာက်လ ာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မ ရိှပါေကာင်း 

ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ ခံဝန်ချက်၊

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ ၊

 (ဂ) ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ(လိုင်စင်ဓာတ်ပု)ံ

 (ဃ) အသက်ေထာက်ခံစာ(သိုမဟုတ်) တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ ၊

၅။ ေလ ာက်လ ာကုိ  သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး( န်ကားေရးမှးချပ်/ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း 

သက်ဆိင်ုရာဌာန  ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခခံျက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ် 

ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့ေ်လ ာက်လ ာများကိ ုလုံးဝထည့သွ်င်းစ်းစားြခင်း 

မြပပါ။

၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကို ေဆးတက သိုလ်-မ ေလး ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ မပျက် 

မကွက် ေပးပိုရမည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုေဆးတက သိလ်ု-မ ေလးသို ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် (ဗဒု ဟူးေန) ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ေပးပိုရမည်။ မြပည့်စုံသည့်ေလ ာက်လ ာများှင့် ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်ထက ်

ေနာက်ကျ ေရာက်ရှိလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကို လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး၊ ဖန်ုးနပံါတ်-၀၂-၄၀၃၆၆၃၉၊ 

၀၂-၄၀၃၆၆၃၇၊ ၀၂-၄၀၃၉၀၅၀၊ ၀၂-၄၀၃၉၀၄၂ (လိုင်းခွဲ-၂၀၃၊ ၂၂၇)သို ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ ေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး၏ Website-www.ummdy.edu.

mm  တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၂၈- ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၂၈- ရပ်ကွက်၊ 
သခင်အုန်းခင်လမ်း၊ အမှတ် (၃၃၀/၁၀)ဟု ေခ တွင်ေသာ သခင်အုန်းခင်လမ်း၊ အမှတ် (၃၃၀/၁၀)ဟု ေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ 
ေြမကွက်အမှတ ်-၃၃၀၊ ဧရိယာ (ဝ.ဝ၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ေြမှင့အ်မ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည်  မိေြမစာရင်း 
တွင် ေဒ ဝင်းြမင့ ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၅၁၉၉] အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှ
အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ  ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ဝယ် 
ထားရိှသူ ဦးေဇာ်ရဲမင်း [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၅၅၉၈]က မိမိတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့ရိှ်သူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်- 

လမတုန်း၊ ရာဇသ  ကန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၈၅ ဟု ေခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၅ ေပx 
အနံ ၅၀ ေပ) ၁၂၅၀ စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ  (၁)ထပ် သွပ်မိုးပျ်ေထာင ်ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ သီရိရတနာလမ်း၊  
အိမ်အမှတ်-၂ တွင်  ေနထိုင်ပီး အဆိုပါေြမကွက်အား လက်ရှိထား အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူေဒ ခင်သီတာထွန်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၉၈၉၆] 
ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဥဂ ါေကျာ်[၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၁၇၀၅၃၃]က တန်ဖုိးေငွ၏အချိကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  ယခုအေရာင်းအဝယ်အား 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးပိုင်စိုးခန်  LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B,D.B.L, D.M.L ဦးပိုင်စိုးခန်  LL.B ဦးေအာင်ြမင်သန်  LL.B,D.B.L, D.M.L
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၉၇၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၉၇၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၁၈)

တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ တိုက်-၈၈၊ အခန်း-၂၀၁၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၇၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၅၃၄၇၅သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၇၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၅၃၄၇၅

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိေုဆးသိေုလှာင် 

ေရးဌာန(ရန်ကုန်)တွင် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ြပင်ပ 

ပုဂ လိကလံု ခံေရးဝန်ေဆာင်မ  ငှားရမ်းလုပ်ကုိင်မည်ြဖစ်ရာ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါများေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူရန် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်မည့် ေဈး န်းလ ာ 

များကို ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ဗဟိုေဆးသိုေလှာင်ေရးဌာနုံးခန်း၊ 

အမှတ်(၅၇)၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်သို တင်သွင်းိုင်ပါသည်။

ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - (၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်

စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်ှင့ ် - (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်

အချနိ်  မွန်းလွဲ(၂:၀၀)နာရီ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၁-၃၇၄၄၉၇၊ ၀၁-၃၇၇၉၉၆

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဗဟိုေဆးသိုေလှာင်ေရးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ။ဗဟိုေဆးသိုေလှာင်ေရးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ။

ေကာ်ြငာဘုတ်အခွန်ေငွ ေက းကျန်ေပးသွင်းရန် ထပ်မံ  း ေဆာ်ြခင်းေကာ်ြငာဘုတ်အခွန်ေင ွေက းကျန်ေပးသွင်းရန ်ထပ်မံ  း ေဆာ်ြခင်း
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ ိလ်များှင့် ယှ်တွဲပါကုမ ဏီများသည် ၎င်းတိုကုမ ဏီများ၏ 

စီးပွားေရးေကာ်ြငာများေဆာင်ရက်ြခင်းအတွက ်  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီသို ေပးသွင်းရမည့ ်ေကာ်ြငာတပ်ဆင်ခေင ွ (ေက းကျန်များ) လာေရာက်ေပး

သွင်းြခင်းမရှိပါသြဖင့် အြမန်လာေရာက်ေပးသွင်းရန် ၂၈-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန  ေကးမုံ 

သတင်းစာတွင် ထည့သွ်င်း  းေဆာ်အသေိပးေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေကာ်ြငာခ 

များအား အြမန်လာေရာက်ေပးသွင်းရန ်ထပ်မံအသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

       အမည်                              ကုမ ဏီအမည်                              ကုမ ဏီ

(၁) ဦးြမင့်ြမတ်မိင ် The Sky Advertising & Media

(၂) ဦးေနေမာင် Structure King Media & Advertising Group

(၃) ေဒ ယုယုေမာ် The Sky Advertising & Media

(၄) ဦးေအးိုင်  Aye Naing Lin General Advertising Co.,Ltd

 စီမံေရးရာဌာန စီမံေရးရာဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ ေရ ြပည်သာရပ်ကွက်၊ 

သီတာလမ်းေန က န်ေတာ် ဦးေအာင်ိုင်မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့ ်

ေသာက်ေရသန်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန ်စီစ်ထားပီးြဖစ်ပါသည-်

(ေရတံခွန်)(ေရသီတာ)

သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိေသာ ေသာက်ေရသန်စက်ု ံ

များမှ အမည်တရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က န်ေတာ် ဦး ေအာင်ိင်ုထတွံင် လကူိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်း 

ေကာင်း လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ Viber ြဖင့် ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက 

သတင်းစာေကညာချက်ှင့အ်တ ူယခေုဖာ်ြပေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအမည်ြဖင့သ်ာ 

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို အမည်ေထာက်ခံချက ်

ဆက်လက်ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

  ဦးေအာင်ိုင်ဦးေအာင်ိုင်

 ဖုန်း- ၀၉-၂၆၃၂၅၀၃၈၇ ဖုန်း- ၀၉-၂၆၃၂၅၀၃၈၇

         ၀၉-၂၅၀၈၈၇၀၂၂         ၀၉-၂၅၀၈၈၇၀၂၂

 Viber- ၀၉-၄၀၇၄၃၉၀၆ Viber- ၀၉-၄၀၇၄၃၉၀၆



ဇွန်  ၂၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၃၊    ၂၀၂၂



ဇွန်  ၂၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၁၆/ ၄-ရပ်ကွက်၊ သုမနလမ်း၊ 

အမှတ် (၈၇၇/၈၈၀) ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်
(၄)ခန်းတွဲ (၈) ထပ်တိုက်၏ ၆-လ ာ၊ အခန်းအမှတ် -6A၊ အကျယ်(၁၃၅၀) 
စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား (၂၂-၂-၂၀၁၅) ရက်စဲွ 
ပါ “အကျိးတူ ကန်ထုိက်တုိက်ေဆာက်လုပ်ရန် ေြမပုိင်ရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ 
တို သေဘာတ ူစာချပ်” ှင့် (၁၄-၅-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ “လုပ်ငန်းထပ်ဆင့်အပ်ံှြခင်း 
ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိစာချပ်”တုိအရ ကန်ထုိက်တာ ဦးလှဝင်း[၁၂/ဗဟန 
(ိင်ု)၀၈၉၈၁၇] မှ မမိပုိိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့်ရိှေသာ  အခန်းြဖစ်ပီး  လ ေဲြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ  ဝယ်ယရူန် 
စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၂၂ -ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၂၂ -ရပ်ကွက်၊ 
ခေရလမ်း၊ အမှတ်(၉၁၃) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခေရလမ်း၊ အမှတ်(၉၁၃) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစား

ခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-ေရ လင်ပန်း-၂၂၊ ေြမကွက် အမှတ် -၉၁၃၊ ဧရယိာ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ 
ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား 
မိေြမစာရင်းတွင် ဗိလ်ုကီးဖန်ုးြမင့ေ်အာင် [၁၀/သတန(ိင်ု)၀၀၃၄၃၁] အမည် 
ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး  ၎င်းထံမ ှ  အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်
အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသူ  ဦးြမင့်ေဝ[၁၄/လမန 
(ိုင်)၀၄၂၈၄၈]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တို မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သ ူ
မဆို ခိုင်လုံေသာ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

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

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

သက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆုိင်သူများ ကန်ကွက်ုိင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၃)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျား ေပ ၄၀x အနံ ေပ ၆၀)ရိှ နစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိ 

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် တရားဝင် 

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ လက်ရှိထားကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ေဒ ခင်စန်းကည် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၉၅၅၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ြဖြဖရိှန် 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၀၀၇၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ် 

ေဒသကို (၁၉-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ ်

ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

တိကျခိုင်မာေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒနင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

ဖုန်း-09-780041939, 09-773562082ဖုန်း-09-780041939, 09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၆၆၊ ဧရယိာ(၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးေရ ေလး 

(CA-၀၄၀၈၄၃) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးဝမ်ကည်[၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၁၃၄၂၀၈]မှ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး 

တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် ယင်း 

ေြမကွက်၏ ထက်ဝက်တိတ ိေခါင်းရင်းြခမ်းြဖစ်ေသာ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်-၄၆၆/က၊ ယုဝတီ(၁)

လမ်း၊  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ သုံးထပ် 

တိုက်အပါအဝင်  ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ စုစုေထွး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၄၃၅၁၅]က အပီးအပိုင ်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်(၂၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်

ရိှသ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ  

ရပ်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေဝြမင့်ေဒ သဲစုေဝြမင့်
LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.R, D.I.P.LLL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, D.I.R, D.I.P.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၉၉)

L-2၊ R-3 ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  L-2၊ R-3 ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  

Ph: 09-5193578Ph: 09-5193578

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  လ  င်သာယာမိနယ်၊  ေသာင်ကီး(မ)/ေြမတိုင်း(၅)၊ ယခု 

အေခ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း(ေခ ) သခင်ြမလမ်း အပိုင်(၅) အိမ်အမှတ် 
(၁၁/ခ)၊ ပါမစ်အမည်ေပါက ်ေဒ ွန်ရီ၊ ေြမဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပရှိ အိမ် ခံေြမ၏ 
အကျိးခံစားခွင့်များအားလံုးကုိ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှသ ူေဒ သန်းသန်းေအး [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၀၃၀၂၈]ှင့ ်ေဒ တိုးတိုးရ ီ[၁၂/လမန(ိင်ု) 
၁၀၃၀၂၉]တိုမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ေအးငမ်ိးွယ်သည် 
အပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ယင်း 
အမ်ိခေံြမှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား  ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၄၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၄၈)
အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-444776367, 09-785060705Ph: 09-444776367, 09-785060705

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်- ၅၆၁ 

ေအ(က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ(၅၆၁ ေအ/က)၊ မာဃ(၁၀)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်၊ ဦးစိန်လှေကျာ်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၂၆၄၄]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 
အား အမည်ေပါက် ဦးစိန်လှေကျာ်(ဖခင်)ှင့် ေဒ ရင်ြမင့(်မိခင်)တို ကွယ်လွန်ပီး ၎င်းတို 
ေမွးဖွားေသာ  သားသမီး(၄)ဦးအနက်  သားြဖစ်သ ူ ဦးေနမျိးထွန်း(လူပျိကီး)ဘဝြဖင့ ်
အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့ ်  ေဒ ရီရီွယ် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၆၀၈]၊  ေဒ ွဲွဲရီ [၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၁၁၅၁၈၂]၊ ဦးသန်ိးေဇာ်မိုး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၆၉၅၉]တိုမှ သားသမီးေမွးချင်း 
ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ ၁၀၁၉/၂၀၂၂ (၁၈-၃-၂၀၂၂)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိရုန်ှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 ဌာနမှးဌာနမှး
 မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
 ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၇)၊ ၇-လ ာတုိက်ခန်းကုိ လက်ရိှပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ စမ်းေထွး [၅/ကဘလ 

(ိင်ု)၀၀၀၁၆၀] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရိှပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့်လူကုိယ်တုိင် 

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင်  ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စ ံ ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင ်

 (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ)

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန

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

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
မ ေလးမိ၊ ကျန်တိတ်ဗုဒ ဘာသာဘုရားေကျာင်း၊ ကုိယ်စားအလုပ်အမ ေဆာင် ဦးသန်းလ  င် [၉/မနတ(ုိင်)၀၃၁၀၁၀] အမှတ် - ၂၂၀၊ 

၂၃လမ်း၊ ၈၃/၈၄ လမ်းအကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာပါသည်-

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊ မင်းရပ်၊ လမ်းမေတာ်လမ်းရှိ ကျန်တိတ်ဗုဒ ဘာသာဘုံေကျာင်းသည် မ ေလးမိ၊ 

ကျန်တိတ်ဗုဒ ဘာသာဘုံေကျာင်း၏ ဘုံေကျာင်းခွဲတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေရ ဘိုမိ၊ မင်းရပ်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အကွက်အမှတ် 

(၁၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၇၉)၊ ဧရိယာ (၀.၁၇၄) ဧကရှိေသာေြမ၏ ဂရန်စာချပ်မူရင်းှင့် အခွန်စာရက်များ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ထိစုာရက်စာတမ်းမတိ များကိသုက်ဆိင်ုရာသို ေလ ာက်ထားသက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

စာရက်စာတမ်းအခိုင်အမာ အေထာက်အထားများတင်ြပ၍ က ်ုပ်ထံသို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း လာ

ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာုံးများ၌ ဂရန်ေပျာက ်မိတ ထုတ်ယူခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်းှင့ ်

သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ြခင်းများကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးတင့်စိုးဦးတင့်စိုး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၁၈၇၆/၈၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (၁၈၇၆/၈၀)

အမှတ်(၃၀)၊ လမ်း ၂၀၊ ၆၅/၆၆ လမ်းအကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၀၀၇၁၄၉အမှတ်(၃၀)၊ လမ်း ၂၀၊ ၆၅/၆၆ လမ်းအကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၀၀၇၁၄၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သံလွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာစီမံကိန်း 

အဆင့် (Star City)၊ တုိက်အမှတ် (A-4)၊ အခန်းအမှတ် (၇၁၂)၊ အခန်းအမျိးအစား 
Type (C)၊ အကျယ်အဝန်း (၆၂၂) စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအား ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ 
ဦးခင်ေမာင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၉၀၆၂၅] ကိုင်ေဆာင်သူမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍         
ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအြဖစ ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
(မူရင်း) အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း 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။ [S.R.S- REAL ESTATE Ph- 09-43125834, 09-779726621]ရန်ကုန်မိ။ [S.R.S- REAL ESTATE Ph- 09-43125834, 09-779726621]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၂/

တိုးချဲ၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၈)၊ (အလျား ၄၀'xအနံ ၆၀')ရှိ ေြမကွက်သည ်
ရန်ကုန်မိ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးြမင့်ထွန်း (ENGI-၁၀၇၆၁၃) 
အမည်ေပါက် အိုးအမ်ိပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု
အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အဆက်ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 
ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံ ကတိြပသူ ေဒ ခင်ခင်ေဆွ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်) 
၀၁၀၈၅၆] မှ လွဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက် ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မူရင်း)
များြဖင့် ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၄-စီ)၊ ရပ်ကွက်အမှတ ် (၈၉)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၁၁၂)၊ ေြမ 

အမျိးအစား (ှစ်-၆၀)ဂရန် ၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၅x၅၀)ေပရှိ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဣစ ာသယလမ်း၊ 

အမှတ် (၈) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု

စမီခံန် ခဲွေရာင်းချိင်ုသည်ဟ ု အဆိြုပသမူျား ေဒ ေအးေအး (MTA-၀၂၄၂၇၉) [၁၂/တမန(ိင်ု) ၀၁၁၄၁၂]+ ၆ တိုထမှံ က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့ ်  ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသသိာေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းိုင်ေအာင် (LL.B,C.B.L)ဦးထွန်းိုင်ေအာင် (LL.B,C.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၃၆)

အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊အခန်း(၅၀၂)၊ တိုက်(၃)၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ေရ ထီးအိမ်ရာ၊

(၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂(၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၅၆၀၂

ဖခင်အမည်မှန်ှင့် ဖခင်အမည်မှန်ှင့် 
မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှန်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊  (၁၇) ရပ်ကွက် 

အထက (၃) Grade (9) မှ မအခိျမ်းေြမ ့
၏ ဖခင်အမည်မှန်ှင့ ်မှတ်ပုတံင်နပံါတ် 
အမှန်မှာ ဦးကည်ခိင်ု [၁၄/ညတန(ိင်ု) 
၁၄၀၂၀၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးကည်ခိင်ုဦးကည်ခိင်ု

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဒဂုံမိသစ ် (အေရှပိုင်း)မိနယ် ထူး 

ထက်ေကျာ ်ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းေကျာင်း၊  

Grade-2  မှ ဦးေစာမင်းဟန်ဦး[၁၄/မအပ 

(ိင်ု)၁၆၂၄၆၆]၏ သမီး မမုိးခက်သဇင်ဟန် 

အား မတုိးရတနာဟန်ဟုေြပာင်းလဲေခ  

ပါရန်။                        မတိုးရတနာဟန်    မတိုးရတနာဟန်

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင် မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ် မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင ်မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ် 
ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှ ပူေဇာ်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှ ပူေဇာ်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

အလှေငွထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရး   းေဆာ်ြခင်းအလှေငွထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရး   းေဆာ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၏ကျက်သေရေဆာင် မိလယ်ေရ စာရံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

လုံးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်း ကပ်လှြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု၁၃၈၄ ခုှစ်၊ သီတင်းက တ်လ(၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ)မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ ပါဝင်လှဒါန်းလိသု ူေစတနာရှင်ြပည်သမူျား 
အေနြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်း ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေဝးမှ ေပးပုိ၍ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 
သဒ ါတတ်အားသေရ ပါဝင်လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း နိဗ ာန်အကျိးေမ ာ်   းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(က)  ၉''x ၉''ပတ်လည်ေရ စင်ေရ ြပား(၁)ချပ်လ င် ၃,၀၀၀,၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်သန်ိးသုံးဆယ်)
(ခ) ၂''x ၂''ပတ်လည်ေရ ဆိုင်း အချပ်ေရ(၁၀၀)ပါ (၁)ဆိုင်းလ င် ၁၀၀,၀၀ဝိ/-
 (ကျပ်တစ်သိန်း)
(ဂ)  ၂''x၂''ပတ်လည်ေရ ဆိုင်း အချပ်ေရ(၅၀)ပါ (၁)ဆိုင်းလ င် ၅၀,၀၀ဝိ/-
 (ကျပ်ငါးေသာင်း)

ဆက်သွယ်လှဒါန်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များဆက်သွယ်လှဒါန်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များ
(၁) ဦးခွန်သန်ိးေရ   ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ဥက   (ေဂါပကအဖဲွ) ဖန်ုး-၀၉-၇၉၁၄၅၃၂၀၄
(၂)  ဦးစိုးဝင်း ဘ  ာေတာ်ထိန်း ဘ  ာေရးမှး             ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၈၅၁၅၄၂
(၃)  ဒုတိယရဲမှးကီးစိုးပိုင ်အတွင်းေရးမှး ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ သထုံမိ 
    ဖန်ုး-၀၉-၄၅၅၆၇၆၀၅၅
သထုံမိ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် ေငွစာရင်းအမှတ်SF-၀၀၁၁၉၂(အက်စ်အက်ဖ်- 

၀၀၁၁၉၂)Account သိုလည်း ေငွသား ြဖင့်ြဖစ်ေစ Account Transfer ြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် 
လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

Bagan Royal Star Construction Co.,Ltd မှ Bagan Royal Star Construction Co.,Ltd မှ 

လက်ရှိအသုံးြပလျက်ရှိေသာလက်ရှိအသုံးြပလျက်ရှိေသာ

25Ton Backhole(၁)စီး အြမန်ေရာင်းချလိုပါသည်။25Ton Backhole(၁)စီး အြမန်ေရာင်းချလိုပါသည်။

HITACHI: ZX 250 LCH.3FHITACHI: ZX 250 LCH.3F

Running Hour : 11186Running Hour : 11186

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း :09 5106108ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း :09 5106108

လပ်ိစာ: အမှတ်(၁၀၆/၁၀၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၂၇၉)၊ လပ်ိစာ: အမှတ်(၁၀၆/၁၀၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၂၇၉)၊ 

နဝေဒးဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်။နဝေဒးဥယျာ်အိမ်ရာ၊ လ  င်သာယာမိနယ်။



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ ဆပ်သွားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၀၅)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၂x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ 
မိေြမစာရင်းတွင ်ဗိုလ်မှးြမင့်ဦး(SLN-၀၀၅၉၉၄) [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၃၀၈၃၃] အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သား 
တည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ  ဦးေအာင်ကိုလတ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၅၃၁၃]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအဆင့်ဆင့ ်
အဆက်စပ် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ”်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
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(၁၀/တိုးချဲ)၊ နီလာလမ်းှင့် နီလာ (၁)

လမ်းေထာင့၊် ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၀.၁၅၆)ဧက ထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ လမ်းှင့် 
ကပ်လျက်အြခမ်း (၃၇ေပx၇၀.၆/၇၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၂၅၉၀)ခန်  စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ရင်ရင်ြမ (AA-၀၈၉၈၉၁) အမည်ြဖင့် 
အမညေ်ပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ ေကသီလတ ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၂၇၈၀၂] သည် မှတ်ပံုတင် 
စာချပ်ကီးြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွ
ဦးဘန်ကည်ထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဘန်ကည ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၀၉၀၂]က 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား (မရူင်း) များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 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၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်29-C2)၊ ေကးတိုင်အမှတ(်၅၂)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၀၁)ဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်(၈)၊ ဗားကရာေတာရလမ်း၊ ေြမနီ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်တွင် တည်ရိှ 
ေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၇) ဧကရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက ်
အေဆာက်အဦမှ ပ မထပ်၊ (၆-လ ာ)၊ (ညာဘက်ြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅ေပx၅၈ေပ)၊ အြမင့ ်(၉ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)
ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်းတွင် အခိုင်အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ “(၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ချပ်ဆုိထားေသာေြမရှင်များှင့် ကန်ထုိက်တာတုိ၏ ှစ်ဦးသေဘာတူ (၈-၄-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ချပ်ဆုိထားေသာေြမရှင်များှင့် ကန်ထုိက်တာတုိ၏ ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ကတစိာချပ်” အရ ရတနာမိင်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏ၏ီ ရပိင်ုခွင့/်ခစံားပိင်ုခွင့ရိှ်သည့ ်တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ရတနာမိင် ကတစိာချပ်” အရ ရတနာမိင်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏ၏ီ ရပိင်ုခွင့/်ခစံားပိင်ုခွင့ရိှ်သည့ ်တိက်ုခန်းြဖစ်ပီး ရတနာမိင် 
ေဆာက်လပ်ုေရး ကမု ဏ၏ီကိယ်ုစား ဥက    ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၇၇၀၃]ေဆာက်လပ်ုေရး ကမု ဏ၏ီကိယ်ုစား ဥက    ဦးေအာင်ြမင့ ်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၇၇၀၃]သည် မမိတိိုကမု ဏတီစ်ခတုည်း 
သာလ င် တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း 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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ အပိင်ုး(၈)၊ ေဝပလု  

(၄)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-သ.က.မ(၁၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၉၃(ခ) 
ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ခင်အုန်းဲွ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ပါမစ်ေြမအကျယ် 
(၂၀x၆၀)မှေပ(၁၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား မစုိုင်ဝင်း[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၀၃၀၄၁]
ကိင်ုေဆာင်သမှူ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်း 
တစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့ ်က န်မ 
မသီတာလွင်[၇/သနပ(ိုင်)၀၆၄၂၉၉]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က န်မ ေဒ သီတာလွင် 
ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ ထိုေနေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကိ ုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာလွင်[၇/သနပ(ိုင်)၀၆၄၂၉၉]ေဒ သီတာလွင်[၇/သနပ(ိုင်)၀၆၄၂၉၉]
ဆက်သွယ်ရန်- Ph:09-670159632, 09-448005672ဆက်သွယ်ရန်- Ph:09-670159632, 09-448005672

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇၉/ခ)အမှတ်(၂၇၉/ခ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဂရန် 

ေြမကွက်ေပ တွင်  ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၁) ခန်းတည်း (၅)ထပ်တိုက်၏ (အလျား 

၁၈ေပ x အနံ၅၄ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဒုတိယထပ် တုိက်ခန်းကုိ ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက်တာ 

တို အကျိးတူ ပူးေပါင်းေဆာက်လုပ်ရာတွင် ေြမရှင်မှ တရားဝင်ရရိှပုိင်ဆုိင်ေသာ အခန်း 

ြဖစ်ပီး ေြမရှင်၏ အေမွခဲွေဝပုိင်ဆုိင်ခွင့်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေအာင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ 

(ိင်ု)၁၂၇၇၉၁] ထမှံတစ်ဆင့ ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူဦးခင်ေမာင်လင်း 

[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၀၇၄၄] မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာ 

မရိှေကာင်းှင့် ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း 

လာရာ  က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ထားပပထုိက် [၂/ဖဆန(ုိင်)၀၀၇၁၃၀] မှ ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍  အဆုိပါ 

တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှ 

စ၍ (၇) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို   လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက် 

ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ထားပပထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ထားပပထိုက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၃၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၄၃၁)

အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊  

ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၅ (က)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ ေပxအန ံ၆၀ေပ)ရိှ ဦးအန်ုးလ  င်  

(TKI ၁၂၅၉၆၅) အမည်ြဖင့် “အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထုိင်ခွင့်’’ရရိှထားသည့် ေြမကွက်အား 

ယေနအချန်ိတွင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယေူနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုသ ူ ေဒ ကျင် [၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၄၃၁၃၀] က ေြမကွက်ှင့်တက ွေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ 

အပါအဝင် စပ်လျ်းသည့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ  မိမိသာလ င် လက်ရိှထား 

ပိင်ုဆိင်ုခွင့၊် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့၊် စမီခံန် ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အြခားမည်သ ူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ကမ  ပူးတွဲ၊ ေပါင်းစပ်ခံစားခွင့်  တစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း၊  အေှာင့် 

အယှက်ှင့် အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပလျက်  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံ 

အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာပါသြဖင့် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွက ယင်းေြမကွက် 

အား တန်ဖိုးေငေွပးေချ၍ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒ 

သကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်တည်ေနရာေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် 

အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်စသည့ ်အခွင့်အေရး တစ်စုံတစ်ရာရှိေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက 

က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့တ်ကွ 

လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ အြခားထိေရာက်သည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့် ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း တုိက်ုိက်ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 

ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ တရားဝင်ကန်ကွက်မ  တစ်စံုတစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်လမိ့မ်ည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လဲ့ရီဝင်း (LL.B)ေဒ လဲ့ရီဝင်း (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၃၅၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၃၅၈)

YE THAW & PARTNERS LAW FIRM LIMITEDYE THAW & PARTNERS LAW FIRM LIMITED

အမှတ်(၂၂၆)၊ ငမိုးရိပ် (၈)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၆)၊ ငမိုးရိပ ်(၈)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
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“အသိေပးေကညာချက်”“အသိေပးေကညာချက”်
 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-တပင်ေရ ထီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၄၁၂/ခ၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၄၁၂/ခ၊ ဦးေအာင်ေဇယျ(၁)လမ်း၊ 

တပင်ေရ ထီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်အားလုံးသည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

ေြမယာဌာနတွင် ေဒ ဟဇာတာ(ခ)ေဒ ဝင်း အမည်ေပါက်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ေဒ ဟဇာတာ(ခ)ေဒ ဝင်းှင့် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးေမာ်တူဟူဆင် 

(ခ)ေမာ်တဟူေူဆာင်(ခ)ေမာင်ေမာင်တို ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူသားသမီး(၁၀)ဦးတိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချသြဖင့ ်

ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၃၄၃၀]က ေြမအိမ်ှင့် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတိုကို ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအခါတွင် ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်က ယင်းေြမအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်လိုအပ်လာသြဖင့ ်

(၅-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားပီး ေြမှင့အ်မ်ိ မှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိေုပးပါရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒအရ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B, LL.M)ေဒ စုသ ာဝင်း(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၉၈)

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

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမံုသတင်းစာေကာ်ြငာ စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ ကန်ကွက် 

ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာြခင်းတွင် “ အ ေမဆွက်ခရံရိှထားသ ူသမီးများြဖစ် 
ေသာ ေဒ ခင်ခင်ေဆွ+၄-ဟု အစား ေဒ ေဆွေဆွဦး+၄ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ှင့် 
(၁၈-၉-၂၀၂၂)အစား(၁၈-၆-၂၀၂၂)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B)(စ်-၈၀၃၅)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ နန် ှေဂးခလိန်(LL.B)(စ်-၈၀၃၅)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်-၁၀၃၊ သဒ ါံုလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၃၊ သဒ ါံုလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာအိမ်ရာအပိုင်း(၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ှစ်ထပ်လုံးချင်း တိုက်အမှတ်(၁၀-B) အား ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ 
ေဒ ေမရတနာသမိ့ ်[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၄၁၈၂]ထမှံ ဦးထင်ေကျာ် [၇/ရကန(ိင်ု)၀၃၆၅၄၈]
က စာချပ်စာတမ်းအဆက်ဆက်ြဖင့်ဝယ်ယူခဲ့ပီး မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
သို ၎င်း၏အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မ ှ (၁၄) ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထား ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်မိြပှင့အ်မ်ိရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန (အမ်ိရာဖံွဖိးေရး 
ဌာနခွဲ)သို တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သဇင် 

(၂၁) လမ်းရိှ ခအံမှတ် G.၂၄၅၊ (ေပ၂၀xေပ၆၀)ကျယ်ဝန်းေသာ ေဒ ကင်မိင် 
အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ တစ်ထပ်တိက်ု ေနအမ်ိအပါအဝင် 
ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ 
ဦးေဇာ်ကိုကို [၄/ဖလန(ိုင်)၃၁၈၉၀၁]ှင့် ေဒ စီစီသန်း [၁၄/ဝခမ(ိုင်) 
၂၃၇၄၂၀]တုိထံမှ က ု်ပ်ဦးဗုိလ်ု [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၂၁၇၀၇] ှင့် ေဒ သန်းသန်းြမတ် 
[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၁၇၀၈]တိုက စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချ၍ 
ဝယ်ယထူားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုး 
သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သန်းသန်းြမတ်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၁၇၀၈]ေဒ သန်းသန်းြမတ်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၁၇၀၈]
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၃၇၇၇၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၃၇၇၇၄

“ေြမှင့်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍ “ေြမှင့်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စန်းသီတာထွန်း[၅/တဆန(ိုင်)၀၉၄၈၃၆] 
ကိုင်ေဆာင်သူမှ “ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅ စဂီျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၉)၊ တင့ဆ်န်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅ စဂီျ)ီ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၉)၊ တင့ဆ်န်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ 
အကျယ်ေပ(၂၀x၄၀)ရှိ ေဒ လှလှဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိး အကျယ်ေပ(၂၀x၄၀)ရှိ ေဒ လှလှဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိး 
အစားေြမကွက်ှင့ ်ေြမပိင်ုဆိင်ုမ အပါအဝင် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့် အစားေြမကွက်ှင့် ေြမပုိင်ဆုိင်မ အပါအဝင် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် 
(၆)ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ်)၊ အကျယ်ေပ(၁၈x၄၀)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် (၆)ထပ်တိုက်၏(ေြမညီထပ်)၊ အကျယ်ေပ(၁၈x၄၀)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးအကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ပိုင ်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ 
“ဦးခန်သူုိင်ေဇာ်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၄၀၃၇၄]ှင့် ေဒ ပန်ရည်သာ [၈/တတက(ုိင်)၁၅၂ 
၉၁၃]”တိုထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ခုိင်လံုသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေမသ ာသိန်း ေဒ ပွင့်သူဇာ  ဦးေနလင်းေဒ ေမသ ာသိန်း ေဒ ပွင့်သူဇာ  ဦးေနလင်း
(LL.B) (စ်-၁၄၅၉၈)  (LL.B)(စ်-၁၄၅၉၂) (LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀) (LL.B) (စ်-၁၄၅၉၈)  (LL.B)(စ်-၁၄၅၉၂) (LL.B) (စ်-၅၀၄၃၀) 
                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်                 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ   ဦးသိန်းထွန်းေကျာ်
    (LL.B)(စ်-၅၄၇၄၉)     (LL.B)(စ်-၅၄၇၄၉) 
    အထက်တန်းေရှေနများ    အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ် (၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် (၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူ(၁၈)လမ်း၊ 

အမှတ် (၇၂၀) ၊ စတတု ထပ်၊ (၃-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ် (3-A)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ 
အကျယ်အဝန်း ( ၁၈ ေပ x ၅၅ ေပ ) ရိှ ေရမီးစံု တုိက်ခန်း (၁) ခန်းအား ေြမရှင် 
ေဒ ကကဆန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၀၉၀၄၈)]ထမှံ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခံစားလျက် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ကေသာ 
ဦးေတဇာလင်း [၃/ကဆက(ိုင်)၀၂၇၈၂၉]ှင့် ေဒ မိဂန်ေဂ  [၁၀/မလမ 
(ိင်ု)၁၉၂၆၁၇]ထသံို က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်အမည်ပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုမည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးသက်ပိုင်ဝင်း LL.Bဦးသက်ပိုင်ဝင်း LL.B

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀) 
ုံးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ုံးအမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၅၀၄၃၆၃၄၆၊ ၀၉-၈၆၃၃၆ဝ၁ဖုန်း-၀၉-၉၅၀၄၃၆၃၄၆၊ ၀၉-၈၆၃၃၆ဝ၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၀/ခ)၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၀၄၀/ခ)၊ (၁၅)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  
ေဒ ခင်စိုး(ေအေအ-၁၀၁၄၈၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ ခင်စိုး 
(ေအေအ-၁၀၁၄၈၀)(မိခင်)သည်(၂၅-၉-၁၉၉၆)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးသန်းြမင့်(ဖခင်)
သည် (၁၄-၁-၁၉၈၉)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ေမွးဖွား သား၊ 
သမီး(၄)ဦးတွင် သားတစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေအာင်ေကျာ်စိုးသည်(၂၆-၇-၂၀၁၂)ရက်ေနတွင်(ကွယ်လွန်)
သြဖင့် ၎င်း၏အစုကို (ဇနီး) ေဒ ခင်မာ [၅/ကနန(ိုင်)၀၄၃၇၃၆]မှလည်းေကာင်း၊ သမီး 
တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒ ေဌးေဌးဝင်းသည်(၃-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ၎င်း၏ 
အစုကို(ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ဒင်တိုသည ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးတွင ်(၂၁-၁-
၂၀၁၁)ရက်ေနတွင် တရားဝင်ကွာရှင်းခ့ဲပီးြဖစ်၍ သမီးြဖစ်သူ ေဒ ပံးကည်ြဖ[၁၂/လမန(ုိင်) 
၁၄၁၆၇၃]ှင့ ်သားြဖစ်သ ူဦးရဝဲင်းေအာင် [၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၁၆၇၅]တိုမှ အေမဆွက်ခေံကာင်း 
ေဖာ်ြပ၍ ကျန်သမီးှစ်ဦးြဖစ်သ ူေဒ ေအးေအးြမင့ ်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၈၉၇၈] ၊ ေဒ သန်းသန်းစိုး 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၁၇၃၅]တိုှင့် ပူးတွဲ၍ သမီး/ေခ းမ/ေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
လ ာအမှတ်(၁၀/၁၈၈၆/၂၀၂၁)(၂၂-၁၀-၂၀၂၁)၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများ၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ၎င်းတို၏ GP-၁၃၃၂/၂၀၂၁(၂၆-၁-၂၀၂၁)၊ (၇၈၉၆/၂၀၂၁)(၂၅-၁၀-၂၀၂၁)
တိုြဖင့် GP ရရှိသူ ဦးေအာင်ြမင့် [၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၂၄၂၂]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် 
ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင ်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့  ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ် 
ပါသည်။                                                                      ဌာနမှးဌာနမှး

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ြမစ်ကီးနားမိ၊ အ.ထ.က(ပမ တီး)၊ 

Grade-7 (စနစ်သစ်)မှ မဘိုဆာညီှင့် 
Grade-1(စနစ်သစ်)မှ ေမာင်ေဘာ်ဆာေဒွ 
တို၏ မိဘအမည်မှန်မှာ ဦးအာဒီး[၁/
မကန(ိုင်)၁၂၅၄၃၈]ှင့် ေဒ နားရီဒီး [၁/
မကန(ိုင်)၁၁၄၃၉၇] ြဖစ်ပါသည်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေအာန်းလာ [၁/

မကန(ိုင်)၁၄၂၅၃၈]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၅၇၉၆၉၁ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၅၇၉၆၉၁



ဇွန်   ၂၃၊   ၂၀၂၂

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

ေဒ ေသာင်းခင်ေဒ ေသာင်းခင်
မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ုံးချပ်)ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ုံးချပ်)

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊  (၁၆)ရပ်ကွက်၊  ေဘာက်ေထာ်-ဘူတာုံလမ်း၊ 

ြပည်သာယာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၄)ေန (ဦးေငွခိုင်-ေဒ ြမကည)်တို၏ 

သမီး၊ (ဦးေကျာ်)-ေဒ ေမခင်တို၏ညီမ၊ ေဒ ခင်ေဆွ၊ ေဒ တင်တင်ခိုင်၊ (ဦးိုင်ေအာင်)-

ေဒ စန်းစန်းကည်၊ (ဦးကည်သန်း)-ေဒ ေဝေဝခိုင်၊ (ဦးြမင့်ခိုင)်တို၏အစ်မကီး၊ တူ/တူမ 

၁၁ ေယာက်တို၏ကီးေတာ ်ေဒ ေသာင်းခင်သည ်၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၇:၃၀ နာရီတွင် 

အထက်ပါေနအိမ်၌  (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၂၃-၆-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ 

နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိခိင်ု၊ ကျေံပျာ်မိနယ်၊ ကျေတာေကျးရာ 

အုပ်စု၊ အဝိုင်းေကျာင်းစုေကျးရာေန  ဦးကည်လင်ွ-ေဒ ြမသွင်တို၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွတုိ၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်သရူေဇာ်(ခ)ဗိလ်ုသရူ [၁၄/ကပန 

(ိုင်)၁၈၅၈၄၁]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ များအား နားေထာင်မ မရှိဘ ဲ၎င်း၏ 

သေဘာဆ အေလျာက် ြပမေူဆာင်ရက်သွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ 

အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ

ကစိ အဝဝများအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၄၉)

ကန်ေတာ်ကီးလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အသုတ်မိ၊ ေရကည်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကီးလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အသုတ်မိ၊ ေရကည်မိနယ်၊ 

ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရှင်သိဒ တ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၃၅/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၆)ထပ် 

တိုက်၏ ေြမညီထပ(်ထပ်ခိုးပါ)အခန်း၊ ဧရိယာ- ေြမညီထပ်ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပ+ထပ်ခိုးဧရိယာ(၆၈၄)စတုရန်းေပရှိ 
တိုက်ခန်းှင့် ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ 
ေဒ သီတာဝင်း [၇/လပတ(ိုင်)၀၀၀၉၁၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင် [၁၄/လပတ(ိုင်)၀၀၁၁၁၀]က 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပြီဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို 
ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်   LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)ေဒ သူဇာေကျာ်   LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) 
Ph - 09-765602290 Ph - 09-765602290 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်စိုးအမ်ိရာ၊ 

ေရ ဥဩလမ်း၊  အမှတ်(၂၅၂/၁၂)ဟုေခ တွင်ေသာ  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁၄/၂၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၂/၁၂)၊  ဧရိယာ  အလျား 
ေပ (၆၀) x အနံ (၅၅ ေပ/၅၅ ေပ ၆ လက်မ)၊ ၃၃၁၅ စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၇၆) ဧကရိှ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားေြမှင့်  ေြမေပ ရှိ  (၂)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကိ ု အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍    ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ေဒ တင်တင်ေကျာ်[၁၄/၀ခမ(ိင်ု)၁၇၂၂၁၀]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။
အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက    ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်
တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ခင်ေအးမာခင်ေအးမာ
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၂၈၇၁ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၂၈၇၁ 

အမှတ်-၅၆၃(ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၆၃(ပ-ထပ်)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း - ၀၉-၅၁၄၉၃၈၂၊ ၀၉-၇၈၅၁၄၉၃၈၂ဖုန်း - ၀၉-၅၁၄၉၃၈၂၊ ၀၉-၇၈၅၁၄၉၃၈၂

ရဟန်းဒါယကာကီး ဦးေကျာ်ေဇာရဟန်းဒါယကာကီး ဦးေကျာ်ေဇာ

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆)၊ (၅၅)လမ်း 

ေန (ဦးဂွမ်ရှိန်-ေဒ ုု)တို၏သား၊ (ဦးနာရီးစူ-ေဒ ေစာတင်)တို၏သားသမက်၊ 
[ေဒ ကျင်ေရ (ခ) ေဒ ဇီးကွက်]၏ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေကျာ်သလူတ်-မြမတ်ဝတ်ရည်စိုး၊ 
ေမာင်ေအးေမာင်ေမာင်-မယမင်းေကျာ်တုိ၏ဖခင်ကီး၊ ချမ်းေြမ့ေမသူ၊ ြမတ်ေကာင်း 
ေကျာ်၊ ေရ ဝန်းရံတို၏ အဘိုး ဦးေကျာ်ေဇာသည ်၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၁၀:၃၀ 
နာရီတွင် သ င်ပါကူေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
(ေနအမ်ိမှ ကားများ နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ 
၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁နာရထီ ိအထက်ပါေနအမ်ိသုိ ရက်လည်ဆွမ်း 
ေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။]   ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 
အမှတ် (၄-D)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၉)၊ ဧရိယာ  (၂၅x၄၂)ေပရှိ အမှတ် (၄-D)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၂၉)၊ ဧရိယာ  (၂၅x၄၂)ေပရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တာေမွမိနယ်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တာေမွမိနယ်၊ 

မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၃၇-လမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၃၇-လမ်း၊ အမှတ်(၂၆)၊ 
ပထမထပ်ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပထမထပ်ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအု၏ံ တရားဝင် ေြမအမည်ေပါက် 

ပိင်ုရှင် ဦးေဇာ်လင်းဟန်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၃၉၂၁]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွ
တစ်ဦးက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား  အြပည့်အစုံြဖင့်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ် (စ်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ် (စ်-၄၀၃၅)
LL.B, DBL, DML, DIL, DLP, WIPO (Switzerland)LL.B, DBL, DML, DIL, DLP, WIPO (Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး (စ်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး (စ်-၅၈၂၇) 
B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L.B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ် (၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel : 294766   HP: 09-5017044Tel : 294766   HP: 09-5017044

ေဒ ခင်ေဆွ (ပန်းတေနာ်)ေဒ ခင်ေဆွ (ပန်းတေနာ်)
အသက် (၉၅)ှစ်အသက် (၉၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၀)ေန (ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ သန်းတင်)တုိ၏ သမီးကီး၊ (ဦးေအာင် 

သိန်း)-ေဒ ခင်ရီ၊ (ဦးထွန်းလွင်)-ေဒ ဲွဲွကည်တုိ၏အစ်မ၊ [ဦးဝင်းေအာင် 

(ြမန်မာေ့လေကာင်း)]-ေဒ ြမြမေဆ ွ(အုိးအိမ်ဦးစီးဌာန)၊ (ဦးသန်းေအာင်)-

ေဒ ြမသတီာဝင်း၊ ဦးေအာင်ိင်ုစိုး-ေဒ သတီာေအာင်၊ ဒဗုိလ်ုမှးကီးမျိးေအာင် 

(ငိမ်း)-ေဒါက်တာစုစုေဒွး  ( န်ချပ်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန)၊ 

(ေမာင်ေကျာ်ေကျာ်ေအာင်)၊ (ေမာင်ရထွဲန်းေအာင်)၊ ဦးလွင်ေမာင်ေမာင်ေအး-

ေဒ စိုးစိုးထိက်ု၊ ေဒ ခင်ပပလွင် (ဒအုေထေွထမွန်ေနဂျာ၊ Orential Leasing 

Co.,Ltd)၊ ဦးိုင်းခိုင်(ကန်သာယာေဆးုံ)-ေဒ တင်ဇာလွင ်(ြမဝတီဘဏ)်

တို၏   ေကျးဇူးရှင်အေဒ သည်   ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်   ညေန ၆:၃၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရှိသွားပါသြဖင့် ၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  ကု  လ(ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင်)ဘဒ  ကု  လ(ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင)်

သာသနဓဇဓမ ာစရိယသာသနဓဇဓမ ာစရိယ
သိက ာေတာ်(၅၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၅)ှစ်သိက ာေတာ်(၅၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်၊  ပါဠိတက သိုလ်  ေအာင်မဂ  လာ 

တိုက်သစ်၊ တိုက်အုပ်ဆရာေတာ် ဘဒ  ကု  လ (သာသနဓဇ 

ဓမ ာစရိယ)သည်   (၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လြပည့်ေကျာ ်၉ ရက်) ၂၂-

၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန)  ၁:၂၀ နာရတွီင် ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မသွူား 

ပါသြဖင့် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်) ၃၀-၆-၂၀၂၂ 

(ကာသပေတးေန)တွင် အ ိမအဂ ိဈာပနသဘင် ကျင်းပြပလပ်ုမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း  တပည့်စာသင်သံဃာေတာ်များှင့်  ဒါယကာ၊ 

ဒါယကိာမများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အချန်ိ 

ှင့် ေနရာကို ထပ်မံအသိေပးအေကာင်းကားပါမည်။)

ဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေအာင်လမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၅၆၁)ေန ဦးတင်ဝင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၈၇၄၁]၏ သမီးြဖစ်သ ူ

မတင်ွယ်ေအး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၈၅၆၅]သည် ဖခင်ှင့်မိသားစုအေပ  

ေြပာဆုိဆံုးမမ မနာခံဘဲ အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် 

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ  

အဝဝကို  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန ်

ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဖခင်-ဦးတင်ဝင်းဖခင်-ဦးတင်ဝင်း

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

ေဒ ခင်ေရ တင့်ေဒ ခင်ေရ တင့်
(DI Export Fashion)(DI Export Fashion)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ အမှတ် 

(၂၇၅/A)ေန (ဦးပါ န်-ေဒ ေစာရီ)တို၏ သမီးငယ်၊ ဦးကင ်
ေအာင်၏ဇနီး၊ (ဦးလှသန်း)၊ ေဒ ကည်ကည်၊ (ေဒ လှယု)၊ 
ေဒ ခင်ေမာ်တို၏ ညီမ၊ ဦးေကျာ်သက်လင်း-ေဒ ခန်ခန် ကီး၊ 
ဦးဖိးသီဟ-ေဒ ဝင်းသီဟခိုင်၊ ေဒ မိုမိုေအးကန်တို၏မိခင်၊ 
အံဘုန်းeာဏ်၊ အံဘုန်းဇံ၊ သီရိေရ eာဏ်တို၏ အဘွားသည ်
၁၉-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ည ၈:၃၂ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍ ၂၅-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက်တွင် ရက်လည်ဆွမ်း 
ေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာ ဦးေကျာ်ေဇာဝင်းေဒါက်တာ ဦးေကျာ်ေဇာဝင်း
ဝင်းပပသွားေဆးခန်း၊ ဝင်းပပသွားေဆးခန်း၊ Perfect erfect Dental ental Cliniclinic

အသက် (၆၇)ှစ်အသက် (၆၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေအာင်သန်းဝင်း-ေဒ ေအးသွင်)တို၏ သားကီး၊ 

(ဦးထွန်းွယ်-ေဒ မိင်ုဝင်န)ီတို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တိက်ု(B)၊ အခန်း 
(၉၀၅)၊ Delta Plaza၊  အလယ်ေရ ဂုတံိင်ု၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန [ေဒ သတီာွယ် 
(ဝင်းပပသွားေဆးခန်း၊ Perfect Dental Clinic)]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
ဦးေဇာ်မျိးသွင ်(Pacific high tech)-ေဒ  Pinky ေကျာ်ေဇာဝင်း၊ ဦးသီဟ 
ထွန်းေနာင် (Great Home GM)-ေဒ   Ruby ေကျာ်ေဇာဝင်းတို၏ 
ေမွးသဖခင်ကီး၊ ေမာင် Micky  ေကျာ်ေဇာဝင်း၊ မအမိ့သ်ရီရိှိန်၊ ေမာင် Henry 
သွင်၊ မအိေ ဖိး၊ မသက်ထက်ေအာင်တို၏ အဘိုး၊  Dr. သန်းထိုက်ဝင်း-
ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ဟိန်း-ေဒ ကည်ကည်ဝင်း၊ ဦးုိင်ေအာင်ဝင်း-
ေဒ ေမသန်ဇင်၊ ဦးရန်ိုင်ဝင်း-ေဒ ခင်ခင်ွဲတို၏ အစ်ကိုကီးသည ်၂၂-၆-
၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၇:၅၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်  ၂၄-၆-၂၀၂၂ 
ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌  ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းတုိအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် အထက်ပါ 
ေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ဦးခိုင်ေဇာ်ရှိန်၏ 

Passport   No-M 715388 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိ 
ပါက အေကာင်းကားပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၆၈၄၄၆၉၃၉၂ဖုန်း-၀၉-၆၈၄၄၆၉၃၉၂

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
သူငယ်ချင်း  ဦးကရင်လဂျာ၏မိခင်  ေဒ ခင်ွယ်

(ခ)ေဒ ဲွ  အသက်(၈၈)ှစ်သည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သာွးပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်းမိပါ 

ေကာင်း။

အမှတ်စ် ၂၉ စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမှ အမှတ်စ် ၂၉ စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမ ှ

သူငယ်ချင်းများသူငယ်ချင်းများ

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇွန်    ၂၃၊   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

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ဖတ်စရာယေန

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဂန်ေဂါမိနယ်၌ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွက 

ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးအား Drone ယာ်ြဖင့် လက်လုပ်ဗုံးချတိ်ဆွဲပစ်ချတိုက်ခိုက်
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၂၂

ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်သမားများသည် ိင်ုငေံတာ်အတွင်း တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူ ု

အကား စိုးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ မိနယ်အချိ၌ ဌာနဆိုင်ရာအေဆာက်အအုံများ၊ လမ်းတံတားများှင့ ်

စာသင်ေကျာင်းများအား  အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲြခင်း၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်းှင့ ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သူများကိ ုရက်စက်စွာ 

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက်ရိှသည့်အြပင် ြပည်သူေဆးံုများကုိပါ အကမ်းဖက် ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ မုိင်းေထာင် 

ေဖာက်ခဲွြခင်းှင့ ်Drone ယာ်များအသံုးြပ၍ လက်လုပ်ဗံုး ချတ်ိဆဲွပစ်ချ တိက်ုခိက်ုြခင်းများ ြပလပ်ုေနကသည်ကိ ုေတွရိှရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆင်နယ်အသင်းက ေပ တိကွုင်းလယ်ကစားသမား  ေဖဘယီိဗုယီရဲာကိ ု

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၄ ဒသမ ၂ သန်းြဖင့် စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်း

ြပည်တွင်းေြခစမ်းပွဲများ ကစားေန
ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၂

၂၀၂၂ အာဆယီ ံအမျိးသမီးချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွအတွက် ေလက့ျင့ြ်ပင်ဆင်ေနသည့ ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ပိင်ပဲွအကိြပင်ဆင်မ အြဖစ် ြပည်တွင်း 

ေြခစမ်းပွဲများ ယှ်ပိင်ကစားလျက်ရှိသည်။ 

ေြခစမ်းပွဲေလးပွဲအထ ိကစားမည်

ြမန်မာလ့က်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ဇွန် ၁၇ ရက်မှစတင်ကာ ြပည်တွင်း 

ေြခစမ်းပဲွများ ကစားလျက်ရိှပီး ေြခစမ်းပဲွေလးပဲွအထ ိကစားမည်ြဖစ်ကာ လက်ရိှတွင် 

ှစ်ပွဲကစားထားပီးြဖစ်သည်။                               စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ေပ တိုအသင်းမှ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘီယို 

ဗီယဲရာကိ ုေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၃၄ ဒသမ ၂ သန်း(ယူိုသန်း ၄၀)နဲ  စာချပ်ချပ်ဆို

ေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘီယိုဗီယဲရာကိ ုေခ ယူ 

လိက်ုပြီဖစ်ေပမယ့ ်အသက် ၂၂ ှစ်အရယ်ရိှ အဆိပုါကစားသမားရဲ ေြပာင်းေရ ေကးကိ ု

ကနဦးအေနနဲ  ေပါင် ၂၉ ဒသမ ၉ သန်း (ယူို ၃၅ သန်း)ေပးေချမှာ  ြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ    ကွင်းလယ်ကစားသမား    ေဖဘီယိုဗီယဲရာကို 

ကာလရှည်စာချပ်တစ်ရပ် ချပ်ဆုိခ့ဲတယ်လုိဆုိေပမယ့် ချပ်ဆုိခ့ဲတ့ဲစာချပ်သက်တမ်း 

ကိုေတာ့ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။    စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၅ သို 

ေပ တိုကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘီယိုဗီယဲရာ

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျကျန်မ  မြဖစ်ေစေရးအတွက် 

အေြခခပံညာေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမ ကိ ုမလိလုားသ ူိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက်များက 

အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်
စာမျက်ှာ » ၁၅


