
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၁၁     ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,      24     June    2022          ၁၀၇၇၆

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

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၃

 ဂွ ၃ ဒသမ ၆၂ လက်မ

 တီးတိန် ၃ ဒသမ ၁၉ လက်မ

 သံတွဲ ၂ ဒသမ ၈၈ လက်မ

 ပူတာအို ၂ ဒသမ ၁၂ လက်မ

 ခ ီး ၁ ဒသမ ၈၅ လက်မ

 ေရး ၁ ဒသမ ၅၇ လက်မ

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး   စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၂

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၃

ဘဂ  လားေဒရ့ ုိင်ငံသုိ ေရချိထွက်ကုန်တင်ပုိမ  ေဈးကွက်ရရိှထားေသာေကာင့ ်

ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့ ်  ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို၏  နည်းပညာှင့် 

အရင်းအီှး ြဖည့်ဆည်းမ ြဖင့် ြပည်နယ် ေရချိငါးေမွးြမေရးက  ကိ ုဦးတည်ေဆာင် 

ရက်ေနေကာင်း သိရသည်။ 

ေရထွက်ကုန်များ တင်ပိုလျက်ရှိ

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှ ိ  ေမာင်ေတာှင့်   စစ်ေတွနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဂိတ်ှစ်ခုမ ှ

ဘဂ  လားေဒ့ရ သုိ ငါးြမစ်ချင်း၊ ငါးပါးနီ၊ ငါးမုတ်မည်း၊ ငါးသေလာက်၊ ေကျာက်ပုစွန်၊ ငါးစုံ 

ကေလးေြခာက်၊ ငါးနတီေူြခာက်၊ ငါးကန်ုးညိေြခာက်၊ ငါးှပ်ေြခာက်၊ ကင်းမွန်ေြခာက်၊ 

ငါးကွမ်းရှပ်၊ ေရငန်ငါး/ပစွုန်၊ ရ ံကဏန်း၊ ကဏန်းေပျာ့ှင့် ခုံး(ဂုံး)အစိ ုစသည့ေ်ရထွက် 

ကုန်များကို တင်ပိုလျက်ရှိသည်။

“ြပည်နယ်မှာ ေရချိငါးေမွး ကန်ဧက ၅၀၀ နီးပါးရိှပီး ဘဂ  လားေဒရ့ ကိ ုေရချိငါး 

တင်ပိုတဲ့     ေဈးကွက်ရှိေနတာေကာင့ ်   ေရချိငါးေမွးြမေရးက  ကို ဦးတည်ပီး 

ေဆာင်ရက်ေနတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မ မရိှေစဘဲ၊ ဒီေရေတာေတွကုိ 

ခုတ်ထွင်ြခင်းမြပဘ ဲ  ပုစွန်/ကဏန်း ေမွးြမိုင်တဲ ့Mangrove Friendly Farming 

System ကို ေဆာင်ရက်သွားမယ်။                        စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဘဂ  လားေဒ့ရ သို ေရချိထွက်ကုန်တင်ပိုမ 

ေဈးကွက်ရရှိထား၍ ရခိုင်ြပည်နယ်၌ 

ေရချိငါးေမွးြမေရးက  

ဦးတည်ေဆာင်ရက်ေန

ရခိုင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာနယ်စပ်ဂိတ်မှ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသို ေရထွက ်

ကုန်များ တင်ပိုမ ကို ေတွရစ်။

မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရး ကိးပမ်း 

မ ၏    စွမ်းေဆာင်ရည်များ    ကမ ာ 

တည်သေရ   သမိုင်းမှတ်တိုင်အြဖစ် 

တည်ရှိေနမည်

အာဆီယံ အဂတိလိုက်စားမ  တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး ေဆာင်ရက်မ များ
ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၈

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာသစ် ၁၁ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ 

၂ ရာခိုင် န်းရှိ



       

ဇွန်  ၂၄၊   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 = ၁၂၇၄.၆

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၀.၇

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၆၆.၂

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၁.၈၇

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၄၃.၉

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၅.၇၈

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၁၂၀

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၇၄

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၁၇

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၃

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၁၅ ၁၁၂,၅၀၀

MTSH ၂,၇၀၀ ၂,၇၀၀ ၁၃ ၃၅,၁၀၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၂၀၄ ၁,၄၀၇,၆၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၃ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၂၆၈ ၆၇၀,၀၀၀

EFR ၂,၅၀၀ ၂,၆၀၀ ၈၀၄ ၂,၀၁၀,၄၀၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

“ဓမ ဝနိယ”ဟေုခ ေသာ သတ်ု၊ ဝနိည်း၊ အဘဓိမ ာတရားေတာ်များ ထင်ရှားစွာ 

ရိှေနသမ ကာလပတ်လုံး ြမတ်စွာဘရုားရှင် သက်ေတာ်ထင်ရှားရိှေနသည်မည်၏။ 

“သာသနာ”ဟူသည်မှာ ဤ သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ ာတရားေတာ်များပင်ြဖစ်၏။ 

အဆိုပါ  သုတ်၊  ဝိနည်း၊  အဘိဓမ ာတရားေတာ်များ     ရှိေနသမ ကာလပတ်လုံး 

ြမတ်စွာဘုရားရှင်လည်းရှိေနသည်မည်၍  သာသနာေတာ်လည်းထွန်းကားေန 

မည်ြဖစ်၏။ 

သတ်ု၊ ဝနိည်း၊ အဘဓိမ ာ တရားေတာ်များကွယ်ေပျာက်ပါက ြမတ်စွာဘရုား 

လည်းေပျာက်ကွယ်ပီး သာသနာလည်းကွယ်ေပျာက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ သာသနာ 

ကွယ်ေပျာက်ြခင်းသည်  ေလာကကီးတစ်ခုလံုး    အေမှာင်အတိဖံုးလ မ်းသွားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် သာသနာေတာ်ကုိ မကွယ်ေပျာက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

ကရမည်ြဖစ်သည်။ သာသနာေတာ်မကွယ်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရာ၌ 

သတ်ု၊ ဝနိည်း၊ အဘဓိမ ာတရားေတာ်များကိ ုလုံ ခံစတ်ိချစွာ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ြခင်းြဖင့ ်ရိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။ ုပ်ဝတ ပစ ည်းတိုသည ်တစ်ေနတွင်ပျက်စီး 

ြခင်းြဖစ်ိုင်ေပသည်။

သာသနာေတာ် အရှည်တည်တံခ့ိင်ုမရဲန်အတွက် ြမတ်စွာဘရုားရှင်၏ တပည့် 

သာဝကများက သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ ာများြပန်ပွားေနေစရန ်လက်ဆင့်ကမ်း 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကရသည်။ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က “ချစ်သား အာန ာ ... 

ငါဘရုားေဟာကားထားေသာ ဓမ ဝနိယေခ  သတ်ု၊ ဝနိည်း၊ အဘဓိမ ာတရားေတာ် 

သည် ငါဘရုား ပရနိဗိ ာန်စေံတာ်မေူသာအခါ သင်တို၏ဆရာြဖစ်သည်”ဟ ုမှာကား 

ေတာ်မူခဲ့သည်။   ယခုအခါ   ြမတ်စွာဘုရားရှင ် ပရိနိဗ ာန်စံဝင်ေတာ်မူခဲ့သည်မှာ 

ှစ်ေပါင်း ၂၅၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။ သာသနာေတာ် ှစ်ေပါင်း ၂၅၀၀ ေကျာ်မှ 

ှစ်ေပါင်း ၅၀၀၀ တိင်ု ဆက်လက်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးအတွက် ကိးပမ်းအားထတ်ု 

ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးအတွက ်ေရှးြမန်မာ 

ဘုရင်လက်ထက်မှစ၍ ေခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများက ေထာက်ပံ့ချးီြမင့်ေပး 

ခဲသ့ည်။ ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုငေံတာ်အစိုးရသည် အြမင့ဆ်ုံး တပိဋိကမှ အေြခခ ံ

အငယ်တန်းအဆင့အ်ထ ိသာသနာေတာ်ဆိင်ုရာစာေမးပဲွများကိ ုှစ်စ်ကျင်းပေပး 

လျက်ရှိသည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်တိပိဋကဓရ  တိပိဋကေကာဝိဒ   ေရးချယ်ေရး 

စာေမးပွဲ ကျင်းပေပးခဲ့သည်မှာ (၇၄) ကိမ်ေြမာက်ရှိခဲ့ပီြဖစ်သည်။  ၇၄ ှစ်တာ 

ကာလအတွင်း တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ     သာသနာ့ 

အာဇာနည် အရှင်သြူမတ် ၁၅ ပါး၊ တပိဋိကဓရ ပဋိကတ်သုံးပု ံ အာဂုေံဆာင်သာသနာ ့

အာဇာနည်အရှင်သူြမတ ် ေြခာက်ပါးေပ ထွန်းခဲ့ပီး    သာသနာေတာ်အကျိးကို 

သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထုိအြပင် အစုိးရဓမ ာစရိယှင့် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပဲွများကုိ ှစ်စ်ကျင်းပ 

ေပးလျက်ရိှသည်။ ၁၃၈၄ ခုှစ် ၂၀၂၂ ခုှစ် အစုိးရဓမ ာစရိယစာေမးပဲွတွင် သံဃာ 

ေတာ်များ၊ သာသနာွ့ယ်ဝင်သလီရှင်များှင့လ်ပူဂု ိလ် ၁၇၁၆၅ ပါး/ဦး  ဝင်ေရာက် 

ေြဖဆိုခဲ့ရာ ြမန်မာဂုဏ်ထူးေအာင ်ှစ်ပါး၊ ပါဠိဂုဏ်ထူးေအာင ်တစ်ပါး၊ သုံးကျမ်း 

ေအာင် ၂၆၁ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ်၄၂၄ ပါးှင့် တစ်ကျမ်းေအာင ်၆၁၀ စုစုေပါင်း 

၁၂၉၈ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည်။ ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲတွင ်ပထမကီးတန်း 

ေြဖဆိသု ူ၅၃၈၈ ပါး/ဦးအနက် ၁၃၇၁ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ ပထမလတ်တန်း 

တွင် ေြဖဆိသု ူ၆၀၇၆ ဦးအနက် ၂၇၂၆ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ ပထမငယ်တန်းတွင် 

ေြဖဆိသု ူ၁၀၈၈၀ ပါး/ဦး အနက် ၂၀၅၁ ပါး/ဦး ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည်။ ယေနကာလတွင် 

သာသနာထွန်းကားြပန်ပွားေရးအတွက် ကိးပမ်းအားထတ်ုခဲသ့ည့ ်ရဟန်းရှင်လ ူ

ပုဂ ိလ်များကိုေတွရှိခဲ့ရာ ဝမ်းေြမာက်ပီတိသာဓုေခ ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် ေထရဝါဒဗဒု ဘာသာိင်ုငမံျားတွင် သာသနာေတာ်အတွက် 

ကိးပမ်းအားထုတ်မ    အေကာင်းဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည်ကို  ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမတ်စွာဘရုား၏ တပည့သ်ားေကာင်း ရဟန်းသဃံာေတာ်၊ လပူဂု ိလ်အဆက်ဆက် 

တုိသည် ဓမ ဝိနယေခ ေသာ သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ ာတရားေတာ်များ မညစ်ွမ်း 

မကွယ်ေပျာက်ေစရန်  ကိးပမ်းအားထုတ်ေနကသည်ကိုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

သုိရာတွင် ေခတ်အဆက်ဆက်မှာပင် သာသနာေတာ်တွင် ဆန်ကျင်ဘက်အဖျက် 

အ ရာယ်များေပ ေပါက်လာတတ်သည်။ မျက်ေမှာက်ကာလတွင်လည်း မိစ ာဒိ  ိ 

အ ရာယ်များရှိေနသည်ကိုေတွရသည်။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ြမတ်စွာဘရုား၏ တပည့သ်ားေကာင်း ရဟန်းသဃံာေတာ်၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ေကာင့်ကမဲမ့ေနကဘ ဲသာသနာအ့ ရာယ်များကွယ်ေပျာက် 

ပီး သာသနာေတာ် ေနလပမာထွန်းလင်းေတာက်ပေစရန် သာသနာေတာ် သန်ရှင်း 

တည်တံ့ထွန်းကားြပန်ပွားေရးကိ ု  မမှိတ်မသုန်    ကိးပမ်းအားထုတ်ေနကပါ 

ေကာင်း။      ။

ဗုဒ သာသနာ 

ေနလပမာထွန်းလင်း

ငါးသိင်ုးေချာင်းမိ၌ သစ်စမ်ိးေြမသဇာ (ပိက်ုဆေံလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသပ်ုြပပဲွကျင်းပ
ငါးသိုင်းေချာင်း   ဇွန်   ၂၃

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  စုိက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန၏    အစီအစ်ြဖင့် ၂၀၂၂  ခုှစ်   

မိုးစပါးရာသီ     သစ်စိမ်းေြမသဇာ   

(ပိုက်ဆံေလ ာ်)      ထည့်သွင်းြခင်း      

ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ု    ငါးသိုင်းေချာင်းမိ  

မအူကုန်းေကျးရာအုပ်စ ု      ေတာင်သူ 

ဦးကုသိုလ်၏   ကွင်းအမှတ်(၉၀၃-B)၊ 

ဦးပိင်ု အမှတ်(၁၉)တွင်  ယေနနနံက်ပိင်ုးက  

ကျင်းပသည်။

ထည့်သွင်းစိုက်ပျိး 

ေရှးဦးစွာ မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးလှမျိးွယ်ှင့် မိစိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး

ေဒ ေအးေအးေကျာ်တုိက ေတာင်သူများ 

သို သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ ထည့သွ်င်းစိက်ုပျိး 

ြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရှင်းလင်း 

ေဟာေြပာခဲ့ပီး ေတာင်သူဦးကုသိုလ်၏ 

စိုက်ကွက်အတွင်း   သစ်စိမ်းေြမဩဇာ 

ထည့သွ်င်းြခင်း ကွင်းသပ်ုြပပဲွကိ ုစေုပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ထည့်သွင်းြခင်း 

ြဖင့်  ကုန်ကျစရိတ်သက်သာြခင်း၊ ေြမဆီ 

လ ာထိန်းသိမ်းုိင်ြခင်း၊ ပုိးမ ားကျေရာက် 

မ သက်သာြခင်း၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ   သုံးစဲွမ  

ေလ ာ့ချိုင်ြခင်း၊ အထွက် န်း တိုးတက် 

ြခင်း စသည့်ေကာင်းကျိးများကိ ုရရှိေစ 

မည်ြဖစ်သည်။

ငါးသုိင်းေချာင်းမိအတွင်းရိှ ေကျးရာ  

အုပ်စု ၃၂ အုပ်စု၌ မိုးစပါးစိုက်ဧက၂၇၁ 

ဧကတွင် သစ်စိမ်းေြမဩဇာ ထည့်သွင်း 

အသုံးြပ   စိုက်ပျိးလျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။                  

                   စိုးမင်းဦး(ြပန်/ဆက်)

မအီမိ၌ တိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

မအီ   ဇွန်   ၂၃

ရခိုင်ြပည်နယ် မအီမိ၌ မိုးရာသီ 

တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိးပဲွ အခမ်းအနား  

ကိမုအီမိ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် စေံကာြပင် 

ကွင်းရိှ ေတာင်သ ူဦးမင်းလွင်ပိင်ု စိက်ုခင်း 

တွင် ယေနနံနက် ၁၁ နာရီက ကျငး်ပ 

ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ 

အဆုိပါအခမ်းအနားကုိ ေတာင်ကုတ် 

မိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီး 

ဌာနမှ   မိနယ်ဦးစီးမှး   ေဒါက်တာ 

ေအာင်မိုးမင်းက    တိရစ ာန်အစာပင်

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ်   စပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

စနစ်တကျစိုက်ပျိး

ထုိေနာက် တိရစ ာန်အစာပင်စုိက်ပျိး

ပဲွသို မအီမိ  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊  မအီမိေပ   ဌာန 

ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ 

ရပ်ကွက်/ေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ 

ေတာင်သမူျား စစုေုပါင်းအင်အား ၅၀ ခန်   

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး     ေနဗီယာြမက ်

တစ်ဧကစိုက်ခင်းကိ ု    စုေပါင်းစိုက်ပျိး 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ေဌး(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဒီလုိဟာမျိး ဧက ၁၀၀၀  ေဖာ်ထုတ်ဖုိ ှစ်ှစ်စီမံကိန်းနဲ  ေဆာင် 

ရက်ေနပါတယ်။ ြပည်နယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ  မင်းြပားမှာ ေရချိ 

ငါးသားေဖာက်စခန်းအသစ်တစ်ခ ု    တည်ေဆာက်ပီးြဖစ်တဲ ့

အတွက် လာမယ့်သားေဖာက်ရာသီမှာ လုပ်ငန်းစတင်ပါ့မယ်။ 

သားေဖာက်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ေမွးြမေရးဇုန်တစ်ခ ု

ေပ ထွန်းလာဖိုအတွက် ဧက ၁၀၀၀ ေဆာင်ရက်ေနတာလည်း 

ရှိပါတယ်”ဟ ုရခိုင်ြပည်နယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ န်ကား 

ေရးမှး ဦးသက်ဦးက ေြပာသည်။

ရခိုင်ြပည်နယ်     နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းှစ်ခုမ ှ

ြပည်ပသုိ ေရထွက်ကုန်တင်ပုိမ အေနြဖင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေြခာက်လ 

ဘ  ာှစ်တွင်    ကုန်တန်ချနိ် ၁၁၃၆၂ ဒသမ ၉၇ တင်ပိုမ မှ 

အေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၃  ဒသမ  ၃၈၇   သန်း   ရရှိခဲ့ပီး   ယခု 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် ဇွန် ၁၁ ရက်အထိ ကုန်တန်ချနိ် ၂၇၁၁ 

ဒသမ ၈၀ တင်ပိုမ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၃ ဒသမ ၃၇၈ သန်း  

ရရှိထားေကာင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ြပည်နယ် ေရလပ်ုငန်းေမွးြမထတ်ုလပ်ုမ  ဖံွဖိးတုိးတက် 

လာေစရန်   ြပည်နယ်စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ဦးစံေရ ေမာင်သည ်

ြပည်နယ်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်ဇွန် ၁၅ ရက်ကေတွဆု ံ

ကာ ေရချိငါး၊ ပုစွန်ှင့် ကဏန်းေပျာ့ေမွးြမေသာ လုပ်ငန်းများ 

ကိ ုနည်းပညာှင့ ်ေချးေငေွထာက်ပံက့ညူီိင်ုေရးှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်း-ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ-ကူး

ရန်ကုန်     ဇွန်   ၂၃ 

ုပ်ရှင်၊  ဂီတ၊  သဘင်ပေဒသာကပွဲကျင်းပေရး ဒုတိယအကိမ် 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ ယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ 

ဗဟန်းမိနယ်ရိှ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန ပ်ုရှင် 

ြမင့တ်င်ေရးဌာနခဲွ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်မာင်အုန်း တက်ေရာက်ေဆွးေွး 

သည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်မာင်အုန်းက ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ 

သဘင်ပေဒသာကပွဲကိ ုအုပညာရှင်များ၏ အကံြပချက်အရ စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလိုပါေကာင်း၊ ကျင်းပမည့် အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ 

ပိလလဲနုီးပါးြဖစ်ေနသည့ ်အပုညာေလာကကိ ုြပန်လည် အသက်ဝင် 

လ ပ်ရှားလာိုင်ေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ေပးလိုြခင်းြဖစ်ေကာင်း။ 

ယေနအချနိ်တွင်   အုပညာေလာကသားများအား  မသမာသူ 

အဖျက်သမားများက ခမ်ိးေြခာက်မ များရိှလာသည့အ်တွက် တချိေသာ 

အပုညာရှင်များမှာ မမိတိို၏ အပုညာလပ်ုငန်းများကိ ုလပ်ုကိင်ုေဆာင် 

ရက်ရန် အခက်အခဲများရှိေနကပါေကာင်း၊ အဆိုပါ  အခက်အခဲများ 

ကားမှ အပုညာရှင်များကိ ုလပ်ုငန်းများ ြပန်လည်လပ်ုကိင်ု ေဆာင်ရက် 

ိင်ုရန် နည်းလမ်းများ ရှာေဖေွဆာင်ရက်ေပးရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခအုခါ စားဝတ်ေနေရးအခက်အခရိှဲသည့ ်အပုညာရှင်များ ရိှေနသည့် 

အတွက် ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများကိ ု ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခွင့ ်

ရရှိေအာင်   နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုပါ 

ေကာင်း။ 

 ပ်ုရှင်၊ ဂတီ၊ သဘင် ပေဒသာကပဲွကီးကိ ုကျင်းပြပလပ်ုေပးြခင်းြဖင့ ်

အုပညာရှင်များ၏  စားဝတ်ေနေရးကိ ု  အေထာက်အကူြပိုင်မည ်

ြဖစ်သက့ဲသို အပုညာရှင်များအေနြဖင့ ်မမိတိို၏ အပုညာအလပ်ုများ 

ကုိလည်း ြပန်လည်စတင်လ ပ်ရှား ေဆာင်ရက်ုိင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရက်ရာတွင် လက်ေတွကျပီး ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုကေ်သာ   

နည်းလမ်းများကိုသာ      ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်း၊ 

ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် ပေဒသာကပွဲကျင်းပေရး ဒုတိယအကိမ်လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

မိမိတို   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်အဆိုပါ ပေဒသာကပွဲကီး 

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုး 

ေဆာင်ရက်ေပးမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

 ထိုေကာင့် ယခုကျင်းပမည့် ပေဒသာကပွဲကီးတွင ်ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ 

သဘင်နယ်ပယ်အသီးသီးမ ှ   အုပညာရှင်များအားလုံးက    မိမိတို 

အုပညာေလာကအကျိးအတွက ်မှန်ကန်သည့် အသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်

အားလံုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန် ေမတ ာရပ်ခံလုိပါေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ြမန်မာိင်ုင ံပ်ုရှင်အစည်းအုံးဥက    ဦးကည်စိုးထွန်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ   ဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)အတွင်းေရးမှး ဦးြမင့်ေအာင်၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံသဘင်ပညာရှင်များအစည်းအုံး အတွင်းေရးမှး ဦးေနဝင်း 

ှင့်   အုပညာရှင်ကီးများက   ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်ပေဒသာကပွ ဲ

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပုိင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ဝုိင်းဝန်းအ ကံြပ ေဆွးေွး 

တင်ြပကသည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက တင်ြပချက်များှင့ ်စပ်လျ်း 

၍ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့သည်။

အစည်းအေဝးသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ြမန်မာိင်ုင ံုပ်ရှင်အစည်းအံုး၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ သဘင်ပညာရှင်များ အစည်း 

အုးံတုိမှ နာယကများ၊ ဥက   များှင့် ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ ုပ်ရှင်၊ 

ဂီတ၊ သဘင်တိုမှ အုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့ ်ဖိတ်ကား 

ထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။                                သတင်းစ်

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ှင့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မ ဆိုင်ရာ တတိယအကိမ်သုေတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်  ၂၃

စိက်ုပျိးေရးက   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက်    ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ှင့် 

နည်းပညာရပ်ဆိင်ုရာ ဆန်းသစ်တထွီင်မ  

ဆိုင်ရာ   တတိယအကိမ်   သုေတသန 

စာတမ်းဖတ်ပွဲကိ ု ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  

ေနြပည်ေတာ်   ေရဆင်းရှ ိ   စိုက်ပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာန    နဝရတ်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင ်    စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးက 

သမားိုးကျ      စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ မှ 

သုေတသနရလဒ်များကို အေြခခံသည့် 

ေခတ်မီဆန်းသစ်ေသာ  နည်းပညာများ 

အသုံးြပစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ရန်  လိုအပ် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ရာသီဥတုှင့် လုိက်ေလျာ 

ညီေထွစွာ    ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ိုင်မည့ ်

နည်းပညာများ      လိုအပ်ေနသကဲ့သို 

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမ ှ

ထွက်ရှိလာသည့် ေဘးထွက်ပစ ည်းများ 

ှင့်   စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ု  အကျိးရှိစွာ 

ြပန်လည်အသံုးချုိင်မည့် နည်းပညာများ 

လည်း ေဖာ်ထုတ်ေပးရန်လိုေကာင်း။

သုေတသန ပညာရှင်များအေနြဖင့ ်

ေလ့လာေဆာင်ရက်ေနေသာ လယ်ယာ 

က  ဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ှင့်အတူ ေခတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 

များ၊ အီလက်ထရန်နစ် ဆက်သွယ်ေရး 

နည်းပညာရပ်များကိုလည်း မျက်ြခည ် 

မြပတ်   ေလ့လာဆည်းပူးပီး   လယ်ယာ 

က  အဆင့်-၄ (Agriculture 4.0) သို 

ေရာက်ရိှေစေရးအတွက်  လက်ရိှစွမ်းအား 

ြဖင့ ်လပ်ုေဆာင်ိင်ုသည့ ်ပမာဏမှ စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်သွား 

ရန်   တိုက်တွန်းလိုေကာင်း   ေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက်   စိုက်ပျိးေရးသုေတသန  

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 

ိုင်ကည်ဝင်းက        တတိယအကိမ် 

သုေတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ    ကျင်းပရ 

ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍     ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးတို 

က  ခန်းမအတွင်း  ခင်းကျင်းြပသထား 

သည့ ်သေုတသနေဖာ်ထတ်ုချက် ပိစုတာ 

များှင့် စာအုပ်စာေစာင်များကိ ုကည့်  

ေလ့လာသည်။ 

ှစ်ရက်ကာ ဖတ်ကားမည်

ယခကုျင်းပသည့ ် စိက်ုပျိးေရးက   

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ ှင့်   နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ဆန်းသစ်တီထွင်မ ဆိုင်ရာ   သုေတသန 

စာတမ်းဖတ်ပွဲကိ ုဇွန် ၂၃ ရက်မှ ၂၄ ရက် 

အထိ ှစ်ရက်ကာ ဖတ်ကားတင်ြပက 

မည်ြဖစ်ပီး စုိက်ပျိးေရး သုေတသနဦးစီး 

ဌာန၊    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊   ေရဆင်း 

စိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ု၊ ေမွးြမေရးဆိင်ုရာ 

ေဆးတက သိုလ်၊   မ ေလးတက သိုလ်၊ 

ပင်လုတံက သိလ်ုတိုမှ စာတမ်းရှင်များက 

စာတမ်းအေစာင်ေရ ၈၃ ေစာင်ှင့် ပိစုတာ 

၁၃ ေစာင်ကိ ုဖတ်ကားတင်ြပကမည်ြဖစ် 

ကာ   စာတမ်းဖတ်ပွဲသို တက်ေရာက် 

လျက်ရှိကသည့ ်   သုေတသနနယ်ပယ် 

အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ၊ ေလလ့ာသမူျား 

က    ေထာင့်ေပါင်းစုံမ ှ  သုံးသပ်မ များ၊ 

ေမးြမန်းအေြဖရှာမ များြဖင့ ်အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ေကာ်မတီဖွဲစည်း
ကျိက်ထို    ဇွန်    ၂၃

ကျိက်ထုိမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်တွင် ကျိက်ထိုမိနယ်အတွင်းရိှ ေကျးရာသုံးရာတွင် ေကျးရာ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိ ုေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ 

သံတံတားေကျးရာ၊ ပိေတာက်ကုန်းေကျးရာှင့ ်ကွင်းကေလးေကျးရာတိုတွင ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့ ်  ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်းကိ ု  ကျိက်ထိုမိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ  မိနယ်ဦးစီးမှးှင့ ်စမီကံန်ိးတာဝန်ခ ံ

ဝန်ထမ်းများက ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး စီမံကိန်းှင့် ပတ်သက်သည့် 

အေကာင်းအရာများ၊ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဥပေဒအေကာင်းအရာ 

များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                            ၂၂၂



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံးဝန်ထမ်းများ ေတွဆုံပွဲ၊ ေထာက်ပံ့ေငွလှဒါန်းပွဲှင့် ပညာရည်ခ န်ဆုေပးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၃

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး  

ေကာ်မရှင်ှင့် ဝန်ထမ်းများ ေတွဆံုပဲွ၊ ေထာက်ပ့ံေငွ 

များ လှဒါန်းပဲွှင့် ပညာရည်ခ န်ဆုေပးပဲွအခမ်းအနား 

ကို  ယေန    နံနက်  ၁၀ နာရီတွင် စုေပါင်းခန်းမ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ    ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီကျင်းပသည်။

ဦးစွာ ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးတင်ဦးက ေကာ်မရှင်ုံး 

မှ ဝန်ထမ်း ှစ်ဦး၏ မဘိေနအမ်ိများ အကမ်းဖက်များ 

ေကာင့် မီးေလာင်ဆုံး ံးခဲ့သည့်အတွက်  ေထာက်ပံ့ 

လှဒါန်းေငွေပးအပ်ြခင်းှင့ ်    ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ပညာ 

သင်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်    ဝန်ထမ်း 

မိသားစု သားသမီးများ ပညာရည်ခ န်ဆု ေပးအပ ်

ချးီြမင့်သည့ ်အခမ်းအနားြဖစ်ေကာင်း၊၊

အကမ်းဖက်များေကာင့ ်ကယားြပည်နယ်ှင့ ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေြမာင်မိနယ်ရှိ ဝန်ထမ်း 

ှစ်ဦး၏ မိဘေနအိမ်များ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးမ  

အေပ   ေကာ်မရှင်အေနြဖင့်  စုေပါင်းစာနာစိတ်၊ 

ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊  မ ေဝလိုစိတ်၊  မိသားစုစိတ်ှင့ ်

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ေကာ်မရှင ်

ုံးရိှ ဦးစီးဌာနများ၊ ဌာနခဲွများအေနြဖင့ ်ဌာနတာဝန်ခ ံ

များက စီမံအုပ်ချပ်ရာ၌လည်း ေကာ်မရှင်၏ ခံယူချက်၊ 

လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ စံနမူနာယူ၍ အထက်ေအာက် 

ဆက်ဆံရာတွင်   စိတ်ေကာင်းေစတနာေကာင်း၊ 

အကျင့်ေကာင်းြဖင့် စီမံအုပ်ချပ်ရန် အေရးကီးေကာင်း၊ 

မိမိအဆင့်ှင့်ေလျာ်ညီသည့် တာဝန်ရိှမ ၊ တာဝန်ခံမ  

ှင့်အညီ မလုပ်ြခင်းသည် အြပစ်ရိှေကာင်း၊  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊  စီမံအုပ်ချပ်ရာတွင ်

ြဖစ်ေစ     ေမတ ာေစတနာထား၍    အကျိးရှိစွာြဖင့် 

တာဝန်ကို အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ေကာ်မရှင်ုံးအဖွဲမှး ဦးေကျာ်စိုး 

က  ေကာ်မရှင်ုံးအဖွဲှင့ ်   ဦးစီးဌာနများအလိုက ်

ဝန်ထမ်းများ၏  တင်ြပချက်များအေပ    ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ များှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာကိစ ရပ်များ 

အေပ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ များကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက် “မဘိှင့သ်ားသမီး၊ ဆရာှင့တ်ပည့ ်

လစ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေထာက်ပံက့ညူမီ အစအီစ်” အရ 

ဇွန်လအတွက် ေထာက်ပ့ံေငွကျပ်သိန်း ၂ဝ ကုိ ဝန်ထမ်း 

ေရးရာ  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးှင့်   လုံ ခံေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင ်     ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးေမာင်ေမာင်တင့်က       န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးလွင်ေအာင်ထံသုိ လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မရှင်အတွင်း 

ေရးမှးက  အကမ်းဖက်များေကာင့ ်  မိဘေနအိမ် 

မီးေလာင်ဆုံး ံးခဲသ့ည့ ်ေကာ်မရှင်ုံး ဝန်ထမ်းှစ်ဦး၏ 

မိသားစုများအတွက် တစ်အိမ်ေထာင်လ င်  ေငွကျပ်  

၂၂ သန်ိး န်းြဖင့ ်စစုေုပါင်း ေထာက်ပံလှ့ဒါန်းေငကွျပ် 

၄၄ သိန်းကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ေကာ်မရှင်ဥက   က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပညာသင်ှစ ်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌    ိုးိုး 

ေအာင်ြမင်ခဲ့သ ူ သုံးဦး၊    ဂုဏ်ထူးြဖင့ ် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ ူသံုးဦးှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ် 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌    ိုးိုးေအာင်ြမင်ခဲ့သူ        

၁၀ ဦး၊ ဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာ ေအာင်ြမင်ခဲသ့ ူငါးဦး 

စုစုေပါင်း   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ ၂၁ ဦးတိုအား

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ရာ    ိုးိုးေအာင်ြမင်သူ 

တစ်ဦးလ င် ချးီြမင့ေ်ငကွျပ် ငါးေသာင်းှင့ ်ဂဏ်ုထူးရ 

သမူျားအတွက် တစ်ဘာသာလ င် ကျပ်ငါးေသာင်းြဖင့ ်

စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၂၁ သန်ိးချးီြမင့ေ်ပးအပ်ပီး နဂိုံးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး သန်လျင်မိနယ် ေရနံချက်စက်ံု 

အမှတ်(၁)ရိှ ဆိပ်ခံေဗာ(Pontoon)ကို ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၃

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန  

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်သည် တိင်ုးရင်းသား 

လမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

 န်ကားေရးမှးုံးမှ  န်ကားေရးမှး၊ ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)  တာဝန်ခံအရာရှိ 

တိုှင့်အတူ  ယေန   နံနက်ပိုင်းက  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  သန်လျင်မိနယ ်    ေရနံချက်စက်ုံရှ ိ

အမှတ်(၁)  ဆပ်ိခေံဗာ (Pontoon)ကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ခဲရ့ာ ေရနခံျက်စက်ုအံမှတ်(၁)မှ စက်ုမှံးှင့တ်ာဝန် 

ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေဒါက်တင်ြပင်ဆင်မည်

အဆုိပါ ဆိပ်ခံေဗာ(Pontoon)သည် ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)တွင်    အသစ် 

တည်ေဆာက်မည် ့ဆိပ်ခံေဗာတံတား (Jetty)တွင် 

အသံုးြပမည့် ဆိပ်ခံေဗာြဖစ်ပီး အရယ်အစား  ၈၀' x 

၂၀'x ၆' ရှိပီး  လက်ရှိအေြခအေနတွင ် ြပည်တွင်း 

ေရေကာင်းမှ     ြပင်ဆင်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို 

အေသးစိတ်တွက်ချက်၍   ြပည်တွင်းေရေကာင်း 

ပိုင်သေ  ဘာကျင်းတွင်   ေဒါက်တင်ြပင်ဆင်မည ်

ြဖစ်ပီး   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီး 

ဌာနသို လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ဒုတိယဝန်ကီးသည် ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်းက  

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ  တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အသင်း/အဖွဲများှင့ ်    ရခိုင်ြပည်နယ ်

 န်ကားေရးမှးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးသည်။ 

ေြပာကား

ေတွဆုံပွဲတွင် ဒုတိယဝန်ကီးက ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများကို         

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်း၍   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွများ    ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ေဒသ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းမှသာလ င် တိင်ုးြပည်၏ စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးတိုးတက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ရခိုင်ြပည်နယ ်

အတွင်းရှိ   တိုင်းရင်းသားများ၏    လူမ စီးပွားဘဝ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးအတွက်     တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနက    သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းေကျာင်းေပ ေပါက်လာေရး  စီစ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   လက်ရှိတွင်   သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းများကို   ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

တိင်ုးရင်းသားစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ အသင်းအဖဲွများ 

အေနြဖင့်     တိုင်းရင်းသားေရးရာကိစ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍  လိုအပ်ချက်များရှိပါက    သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့် ပူးေပါင်းညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားကရန် 

တိုက်တွန်းလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး  ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင ်

တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီး ဦးတင်လှက ရခိင်ုြပည် 

နယ်အစိုးရအဖဲွအေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ၏ 

ေနထူးေနြမတ်ှင့် အထိမ်းအမှတ်ပဲွေတာ်များ ကျင်းပ 

ိုင်ေရးအတွက ် ေထာက်ပံ့ေငွများ   ေပးအပ်လျက ်

ရှိေကာင်း၊  ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင ် မိတိုင်းရင်းသား 

အမ်ိေထာင်စ ု၁၅၀ အတွက် ေမာင်ေတာမိနယ်တွင်  

ေကျးရာတည်ေဆာက်ေပးပီး     ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်        ေတွဆုံပွဲအခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်လာကသည့ ်တိုင်းရင်းသားစာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အသင်း/အဖဲွများက စာေပှင့ယ််ေကျးမ  

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲ 

များကိ ုတင်ြပကရာ ဒတုယိဝန်ကီးက  လိအုပ်သည် 

များကိ ုေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးပီး နဂိုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားေကာင်း သိရသည်။        

  သတင်းစ်

ေကာ်မရှင်ဥက     ဦးတင်ဦး   ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ် ဂုဏ်ထူး 

တစ်ဘာသာြဖင့ ်ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ ် ေကျာင်းသတူစ်ဦးအား ပညာရည်ခ န်ဆှုင့ ် ချးီြမင့ေ်ငကွျပ် တစ်သန်ိး 

ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

မိုးနဲမိနယ်၌  မိုးရာသ ီလူထုစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ
မိုးနဲ      ဇွန်      ၂၃

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)  မိုးနဲမိနယ် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွှင့ ်မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနတို၏ စစီ်မ ြဖင့ ်၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီ

လူထုစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို  ဇွန်  ၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီက 

နားခံေကျးရာအုပ်စ ု  ဝမ်ေယး (စက်ေတာ)်ေကျးရာ  စက်ေတာ်သဘာ

ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမေနရာ၌  ကျင်းပေကာင်း သိရ 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဝင်းြမင့က်  

အမှာစကားေြပာကားပီး  မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးမှး  ဦးဖိးေဝစံက 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကျင်းပရြခင်းှင့ ် ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်းေြပာကားကာ 

စိုက်ပျိးေြမလှဒါန်းေပးကေသာ    အလှရှင်ှစ်ဦးအား    ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများကိ ုဆရာေတာ်များှင့်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

ဥက   တိုက ေပးအပ်သည်။ 

ဆက်လက်၍ မိနယ်သံဃနာယကအဖဲွ နာယကဆရာေတာ်ထံ 

ပျိးပင်များလှဒါန်းပီး   ဌာနဆိုင်ရာများ၊  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ 

ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ု အုပ်ချပ်ေရးမှးများအား စိုက်ပျိးရန်ပျိးပင ်

များကို တာဝန်ရှိသူများကေပးအပ်သည်။  ယင်းေနာက်  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ 

အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင်များ၊    မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်း၊  မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊  မိနယ်စစ်မ ထမ်း

ေဟာင်းအဖဲွဝင်များ၊  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊  ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ်  ြပည်သူစုစုေပါင်း   ၂၅၀  တိုက   က န်းပင် 

၂၇၀၊ ေကျာက်ထင်း ှးပင ်၅၀၊    မဲဇလီပင် ၁၉ဝ၊  စိန်ပန်းနီပင် ၉၀ 

စုစုေပါင်းပျိးပင် ၆၀၀ ကုိ စုေပါင်းစုိက်ပျိးခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။                                                                

ဝိုးေတာင်း(မိုးနဲ)



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ဒိုက်ဦး   ဇွန်  ၂၃

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဒုိက်ဦးမိနယ်  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနှင့်  ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊   စစ်ဘိုကီး

ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်ဝင်းထွန်းှင့ ်ေတာင်သမူျား ပူးေပါင်း၍ 

စစ်ဘိုကီးေကျးရာရိှ ေတာင်သ ူဦးြမင့ေ်အာင်၏ လယ်ေြမတစ်ဧကတွင် 

တရိစ ာန်အစာ ေနဗယီာြမက် သပ်ုြပစိက်ုပျိးထားရိှမ   အေြခအေနကိ ု 

ကွင်းဆင်းကည့် ကသည်။

ဆက်လက်၍ ဒုိက်ဦးမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာစုေငွလ  င်က တိရစ ာန်အစာစိုက်ပျိးြခင်း 

ြဖင့် လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ  အစာေက းစနစ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးလာေစရန်၊ အစာရှားပါးချနိ်တွင်  အာဟာရက ယ်ဝေသာ အစား 

အစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ ြပည်တွင်း က ဲ၊ ွားေမွးြမေရးလပ်ုငန်းအတွက် 

အာဟာရဓာတ်ြမင့မ်ားပီး အထွက် န်းေကာင်းေစေသာ တရိစ ာန်အစာ 

များ  ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ကေစရန်ှင့ ်  ေနဗီယာြမက်ကိ ု ွားစာအြဖစ ်

ေက းေမွးပါက လိအုပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ ြပည့ဝ်စွာရရိှေစ 

ရန်ရည်ရယ်၍ ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။                                   

          မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

သံေတာင်ကီး   ဇွန်  ၂၃

သံေတာင်ကီးမိနယ ်  ေမွးြမေရးှင့ ်  ကုသေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနတုိ ပူးေပါင်း၍ ယမန်ေနက ေချာင်းှစ်ခွေကျးရာ 

အပ်ုစ ုစပီင်ကီးေကျးရာရိှေတာင်သ ူဦးထင်ေအာင်၏ ယာေြမ တစ်ဧက 

တွင် တိရစ ာန်အစာပင် (ေနဗီယာြမက)် သုပ်ြပစိုက်ပျိးမ  ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

တိရစ ာန်အစာပင်ြဖစ်ေသာ ေနဗီယာြမက ်စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့ ်

တရိစ ာန်များအား လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ အစာေက းစနစ်ြဖင့် ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးလာေစရန်၊ အစာရှားပါးချန်ိ၌ အာဟာရက ယ်ဝေသာ 

အစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ ြပည်တွင်းက ဲ၊ ွား ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းအတွက် 

အာဟာရဓာတ်ြမင့မ်ားပီး အထွက် န်းေကာင်းေသာ တရိစ ာန်အစာများ 

ဖလူုစွံာ သုံးစဲွိင်ုေရးှင့ ်ေနဗယီာြမက်ကိ ုွားစာအြဖစ် ေက းေမွးရာတွင် 

လိအုပ်ေသာအာဟာရဓာတ်ပမာဏများ ြပည့်ဝေစရန် ရည်ရယ်၍ စုိက်ပျိး 

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ် မိနယ်အတွင်းရှ ိက ဲ၊ ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

လပ်ုကိင်ုသမူျားကိလုည်း ေနဗယီာြမက် စိက်ုပျိးိင်ုေရးအတွက် မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ   ပျိးပင်များကုိ   အခမ့ဲြဖန်ြဖးေပး 

လျက်ရိှေကာင်း   မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ် ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီးမှး 

ဦးေကျာ်မျိးသူက ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆုိပါ သုပ်ြပပဲွသုိ မိနယ်ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေမွးြမေရးလပ်ုကိင်ုသမူျား တက်ေရာက် 

ကေကာင်း သိရသည်။                                                            ကိုလွင်

အုတ်တွင်း    ဇွန်    ၂၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

ှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ 

ကေလးငယ်များအား အသပိညာဗဟသုတုရရိှ 

 ေညာင်ေလးပင ် ဇွန် ၂၃

ပဲခူးတိုင်း       ေဒသကီး  

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်   ဝဲဝန်း 

ေကျးရာအုပ်စ ု   ဝဲဝန်းေကျးရာ၌ 

မိုးစပါး         မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ ်

စိက်ုခင်းများ စတင်စိက်ုပျိးြခင်းကိ ု

ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက ဝဲဝနး် 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ် (၃၄၆-က) 

ရှ ိ       ေတာင်သူ ဦးသန်းလ  င်၏ 

လယ်ေြမ၌ စိုက်ပျိးကသည်။

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်တွင် 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် မုိးစပါး ၁၃၅၄၉၈ 

ဧက စိုက်ပျိးရန်  လျာထားပီး 

ယေနအထိ မုိးစပါး ၆၄၁၅၆ ဧက 

စုိက်ပျိးပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ခုှစ် ေညာင်ေလးပင်မိနယ်တွင် 

မိုးစပါးဆင်းသုခ မျိးသန်မျိးပွား 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၃ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝ 

ေရးဦးစီးဌာန စာေပဗမိာန်ုံးက အပတ်စ် စေနေန  

တိုင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကို ထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိ 

သည်။

က  စုံလင်စွာ ထွက်ရှိ

၂၅ - ၆ - ၂ဝ၂၂ ရက် (စေနေန)တွင် ထွက်ရိှမည့ ်

ေရ ေသွးဂျာနယ် အတွဲ (၅၄)၊   အမှတ် (၂၆) ၌ 

တယ်လီဖုန်းကို အကျိးရှိရှိအသုံးချတတ်ပါက 

အင်မတန်အသုံးဝင်ပုံအေကာင်းကိ ု   လက်ေတွ 

သက်ေသြပလိုက်ိုင်ေသာ     ေပါက်ေကျာ်တို 

သူငယ်ချင်းတစ်စုအေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့် 

“ဖုန်း၏တန်ဖိုး” မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ အ ရာယ်ရှိ 

ေသာ အသားပိုအကျတိ်ှင့် အ ရာယ်မရှိေသာ 

အသားပုိအကျတ်ိအေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့် 

“လူခ ာကုိယ်ရိှအသားပုိအကျတ်ိ” သုတေဆာင်းပါး၊ 

သူတစ်ပါးအေပ  ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိပီး ိုးသား 

ေသာ ိုးတူးအေကာင်း ေရးဖွဲထားသည့် “ိုးတူး- 

ိုးသားသူရဲ ရလဒ်” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ မိမိ၏ 

လိမ ာပါးနပ်၍ eာဏ်အေြမာ်အြမင်ရှိမ ေကာင့ ်

အသက်ေဘးက လွတ်ေြမာက်ကာ ေပျာ်ရ င်ဖွယ် 

မိသားစုဘဝကို  ရရှိခဲ့ေသာ   ဖိနပ်ချပ်သမား 

အေကာင်း  တင်ဆက်ထားသည့ ်  “ထက်ြမက်တဲ ့

ဖိနပ်ချပ်သမား”  ပုံြပင်က  ၊  အပင်ေပ က 

သရက်သီးကိ ုအလွယ်တကူရလိုက်ေသာ လူငယ် 

ေစေရး၊    eာဏ်ရည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် နယ်လှည့်စာကည့်တုိက် အသိပညာ 

ေပးြခင်းကို အလက(ခွဲ)  ကက်သွန်ခင်း -၂ 

ှင့် အမက (မလွူန်) ေကျာက်တလင်းေကျာင်း 

များသို  ယမန်ေန မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီက ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပန်ကားေရး

ှင့်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန ဒတုယိဦးစီး 

မှး ေဒ ခင်ခင်မာက ကေလးငယ်များအား စာအုပ် 

စာေပဖတ် ြခင်းြဖင့် ရရိှလာမည့်အကျိးေကျးဇူး 

များှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်း၏ စိတ်ပိုင်း 

ဆိင်ုရာ၊ ပ်ုပုိင်းဆုိင်ရာ ဆုိးကျိးများကုိ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး     စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက   

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ေအးေအးခိင်ုက စားသုံးရန် 

မသင့်ေသာ   အစားအစာများှင် ့  စားသံုးသူ

ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာများအေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ကေလးငယ်များအား ပ်ုပု ံ

စာအုပ်၊ စက ြပဇာတ်၊ ဘုတ်ြပားြပဇာတ ်များ 

ြဖင့်  ပုံြပင်ေြပာြပြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ကာ 

ကေလးငယ်များ စာဖတ်သည့် အေလအ့ထများ 

ရရှိေစရန် စာဖတ်ဝိုင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

       ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

ေလးတစ်ေယာက်အေကာင်း တင်ဆက်ထားသည့ ်

“ကံတရား” တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊  စာေပဗိမာန် 

စန်ိရတအုထမ်ိးအမှတ်အြဖစ် ြပလပ်ုေသာ ေရ ေသွး 

တိုလက်ရာ စာစစီာကုံးပိင်ပဲွတွင် ဆန်ခါတင်အဆင့် 

ေရးချယ်ခံရသည့ ်“က န်ေတာ့် မိုးရာသီြမင်ကွင်း” 

စာစီစာကုံးက  အပါအဝင်   eာဏ်စမ်းက  ၊ 

အဂ  လပ်ိစကားဝိင်ုးက  ှင့ ်ကဗျာက   စုလံင်စွာ 

ြဖင့ ်ထွက်ရိှပြီဖစ်ရာ တစ်ေစာင်လ င် ေငကွျပ် ၄၀၀ 

ြဖင့် စာေပဗိမာန် စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်များတွင ်

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မျိးေစမှ့ စီးပွားြဖစ် မျိးသန်မျိးေစ့

ထုတ်လုပ်ြခင်းကိ ုေကျးရာေပါင်း  

၁၉ အုပ်စုတွင်    ဧက ၄၀၀ မျိးေစ့ 

ထုတ်စိုက်ပျိးရန်      ရည်မှန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကည့် အားေပး

အဆိုပါ   စပါးစိုက်ပျိးရာသို 

မိနယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်ဘုန်းေမာင်၊ အဖဲွဝင် 

(၁) ဗိုလ်မှးေနလင်း၊ အဖွဲဝင် (၂)

ဦးေဇာ်မင်းယ၊ု  မိနယ်စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးမှး  ဦးစိုးိုင်၊  မိနယ်စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးမှး     ဦးမင်းေဆွ၊ 

မိနယ်ေြမစာရင်းဦးစီးမှး  ဦးေဇာ် 

ထူးေအာင်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

က  သွားေရာက်ကည့် အားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

              ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင်)

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ အေြခခံပညာေကျာင်းများသို နယ်လှည့်စာကည့်တိုက်အသိပညာေပး ကွင်းဆင်း

ပန်းေတာင်း  ဇွန်   ၂၃ 
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ် စာေရး 

ဆရာအသင်း တတယိအကမ်ိ စာေပညလီာခ ံအေတွ 
အကံရှင်းလင်းပွဲကိ ု ယေနနံနက်ပိုင်းက  မိနယ် 
စာေရးဆရာအသင်းံုး အလက  ာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ပန်းေတာင်းမိနယ် ြပန်ကား 
ေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန    ဦးစီးမှး 
ေဒ သင်းသင်းေအးက အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး 
မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းဥက      ဦးလှေကျာ် 

(ေမာင်လှေကျာ ်- ပန်းေတာင်း)က တတိယအကိမ် 
စာေပညီလာခံ  အေတွအကံများကို  ရှင်းလင်း 
ေဆွးေွးသည်။

ဆက်လက်၍ ပန်းေတာင်းမိနယ်  စာေရးဆရာ 
အသင်း အတွင်းေရးမှး ဦးေနဒူး (ခွန်ေနဒူး- သနေီြမ) 

က   အသင်း၏ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ှင့် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည့ ်ေရှလုပ်ငန်းစ်များကိ ု  ေဆွးေွး 
တင်ြပပီး ဘ  ာေရးမှး ဦးေအာင်ြမင့ ်(ေအာင်ြမင့ ်
ေကျာ် - ပန်းေတာင်း)က  အသင်း၏   ဘ  ာေရး 
အေြခအေနများကိ ုေငစွာရင်းရှင်းတမ်းများှင့အ်တ ူ
ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ အသင်းရန်ပံုေငွရရိှေရးအတွက် 
၂၀၂၃ ခုှစ် ြပက ဒိန်ထုတ်ေဝေရးကိစ များကုိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ရန် အကံြပေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့် အသင်းဝင် 

များက အသင်းရန်ပုေံငရွရိှေရး၊ အသင်းတိုးတက်ေရး 
တိုအတွက် အကံြပေဆွးေွးကာ သိရိှလုိသည့်ေမးြမန်း 
မ များကုိ တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ရှငး်လငး် 
ေြဖကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

 ေအာင်ြမင့ ်(ပန်းေတာင်း)

ဒိုက်ဦးမိ၌ တိရ စ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက ်သုပ်ြပစိုက်ခင်း ကွင်းဆင်းကည့် 

သံေတာင်ကီးမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာပင်

(ေနဗီယာြမက်) သုပ်ြပစိုက်ပျိး

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးသန်မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းများ စတင်စိုက်ပျိး

ပန်းေတာင်းမိနယ် စာေရးဆရာအသင်း စာေပညလီာခအံေတွအကံ ရှင်းလင်း

ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ
 

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင် စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏။



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

မူးယစ်ေဆးဝါးတွင ်ဘိန်းကို ကမ ာ့ 

ိုင်ငံများ လက်တွဲ၍  ပူးေပါင်းတားဆီး 

ကာကွယ်ေနစ် စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

သည် လူတန်းစားမေရးသုံးစွဲိုင်ေသာ

အဆင့်သို    ထုတ်လုပ်ြဖန်ချလိာေသာ 

ေကာင့ ်အကျိးဆက်အေနြဖင့ ်ဖံွဖိးပီး 

ိုင်ငံများတွင ်     တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

လုပ်ငန်းများသည ်  အခက်အခဲအတား 

အဆီးများစွာ ရင်ဆိင်ုလာရသည့န်ည်းတ ူ

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ       အေနြဖင့်လည်း 

တစ်ပူေပ ှစ်ပူဆင့်သည့်ပမာ  မူးယစ ်

ေဆးဝါးအ ရာယ်ကို   အမျိးသားေရး 

အသွင်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်      တားဆီး 

ကာကွယ်ှိမ်နင်းေနရသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး 

ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရးတွင ်   ခိုင်မာ 

ေသာ သ ိ  ာန်ြဖင့်   တစိုက်မတ်မတ် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက် ရိှသည့အ်ြပင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး   တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုိင်ုငတံကာ၊ အမ်ိနီးချင်း 

ိုင်ငံများှင့ ်       အရှိန်အဟုန်မပျက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်    ရှိသည်။ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ   တစ်ရပ်လုံး၏ 

စွမ်းအားြပည့်တက်က စွာ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့် တစ်ချနိ်တွင် ြမန်မာ့ 

ေြမေပ ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးသည်  ‘ေနလာ 

၍ ှင်းကွဲ’သည့်ပမာ   မူးယစ်ကင်းစင ်

ေသာ ိင်ုငအံြဖစ်  ကမ ာ့ိင်ုငမံျားအလယ် 

တွင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါး၏ ပင်ရင်းြဖစ်သည့် 

“ဘိန်း” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် ြမန်မာ 

ေဝါဟာရမဟုတ်ဘ ဲ   မူလဇာတိေဒသ 

ြဖစ်ေသာ ဥေရာပတိုက်ေြမထဲပင်လယ ်

အာရှမိုင်းနားေဒသတွင ်      အိဖွန်ဟု 

ေခ ဆိ၍ု ယင်းကိ ု အိ ိယဘာသာစကား 

ြဖင့် ‘အဖိန်း’ ဟု ေခ ဆိုရာမှ မွန်ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့ ်‘ဘန်ိး’ ဟ၍ူ ြဖစ်ေပ လာြခင်း 

ြဖစ်သည်။    

(၃၅)ကိမ်ေြမာက ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးကိးပမ်းမ ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်များ ကမ  ာတည်သေရ သမိုင်းမှတ်တိုင်အြဖစ် တည်ရှိေနမည်

ေမာင်သင်းပျံ
မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် ကမ ာ့ုိင်ငံအသီးသီးတွင်ရိှေသာ လူသားမျိးွယ်အားလံုးကုိ ယခုအခါ ပုိမုိခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စပ်လျ်း၍ 

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ ှင့် သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ များ ကီးထွားလာမ ၊ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းဂိုဏ်းအဖွဲများက  ကွန်ရက်ချဲထွင်၍ အကမ်းဖက်မ ၊ လက်နက် 

ေမှာင်ခိုမ ှင့် ေငွေကးခဝါချမ  စသည့်ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ ပိုမိုကျးလွန်လာမ တိုသည် ိုင်ငံတိုင်း၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့် ြပည်တွင်း

ေအးချမ်းတည်ငိမ်မ တိုကို ထိခိုက်ေနသည်။

ှစ်ေပါင်း ၄၀၀၀ ခန်  ပုံစံအမျိးမျိးြဖင့ ်

သံုးစဲွခ့ဲကပီး ၁၈၀၅ ခှုစ်တွင် ေဆးသပိ ံ 

ေလာက၌ ဘိန်းမှ ေမာ်ဖိန်းကို   စတင် 

ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့သည်။    ေမာ်ဖိန်းကို 

အကိုက်အခဲေဝဒနာအတွက် စားေဆး 

အြဖစ် သမားေတာ်တိုက အသုံးြပခဲ့က 

သည်။ ၁၈၅၈ ခုှစ်တွင်    အေမရိကန် 

သမားေတာ်ှစ်ဦးက      ေမာ်ဖိန်းကို 

ထိုးေဆးအြဖစ ်စတင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ 

၁၉ ရာစုအတွင်း၌ ေမာ်ဖိန်းကို ထိုးေဆး 

အြဖစ်  အသုံးြပိုင်ရန်    တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့ ်စမ်းသပ်ခဲ့ကသည်။ သုိရာတွင် 

ဘိန်းှင့် ေမာ်ဖိန်းေဆးဝါးများ  အသုံး 

များလာသည်ှင့အ်မ  ထိုးေဆးကိ ုသုံးစဲွ 

ရာ၌ ဆိုးကျိးများလည်း ြပန်ပွားလာခဲ ့

သည်။ အကိက်ုအခလဲည်းေပျာက်ိင်ုပီး 

စွဲလည်းမစွဲိုင်ေသာ ေဆးဝါးကို ရှာေဖွ 

ခဲ့ကရာမ ှ ‘ဟီးိုးအင်း’ ေခ    ဘိန်းြဖ 

ေပ လာြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဟီးိုးအင်းထုတ်လုပ်မ ကို

တင်းကျပ်စွာတားြမစ်

၁၈၇၄ ခှုစ်တွင် အဂ  လပ်ိသေုတသ ီ

စီအာိုက်ဆိုသူက       ေမာ်ဖိန်းှင့် 

အက်စစ်တစ်အင်ဟုိက်ဒုိက်ကုိ ေဖျာ်၍ 

နာရေီပါင်းများစွာကျိကည့ရ်ာ Diacetyl 

morphine ေခ  ဟီးိုးအင်းဓာတ်ေပါင်း 

ကို ကနဦးရရှိခဲ့သည်။    ထိုဟီးိုးအင်း 

ဓာတ်ေပါင်းကိ ုတရိစ ာန်ြဖင့ ်  စမ်းသပ်ခဲ ့

ရာ ဆက်လက်စမ်းသပ်ြခင်းမြပလပ်ုရန် 

ဆံုးြဖတ်ခ့ဲသည်။ ှစ်ေပါင်း ၂၀ ကာေသာ 

အခါ ထုိဟီးုိးအင်းဓာတ်ေပါင်း (ဒုိင်ဆက် 

တယ်ေမာ်ဖိန်း) ကို    ဂျာမန်ေဆးပါရဂ ူ

တစ်ဦးက ေချာင်းဆုိး၊ ပန်းနာ၊ လည်ေချာင်း 

နာ  ေရာဂါတိုအတွက ် ထက်ြမက်ေသာ       

ေဆးဝါးြဖစ်ေကာင်း  ေကာက်ချက်ချခဲ့ 

သည်။                 

  စာမျက်ှာ ၇ သို 

၂၆-၆-၂၀၂၁ ရက်က ရန်ကုန်မိ၌  သိမ်းဆည်းရမိမူးယစ်ေဆးဝါးများအား မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

ြပင်ဦးလွင်မိ ေညာင်ကန်ုး ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂတ်ိ၌ ၄-၂-၂၀၂၂ ရက်က ေငကွျပ် ဘလီယီ ံ၃၀ တန်ဖိုးရိှ မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ တရားခံများအား ဖမ်းမိစ်။

ဘိန်းပင်   စတင်ေပ ေပါက်ေသာ 

မူလေဒသသည်    ဥေရာပအေရှပိုင်း 

ေြမထဲပင်လယ်ေဒသတစ်ဝိုက်၊ ဥ  ေရာပ 

ေတာင်ပိင်ုးှင့ ်အာရှတိက်ုအေနာက်ပိင်ုး 

တိုြဖစ်သည်။       ခရစ်ေတာ်မေပ မီ 

ှစ်ေပါင်း  ၃၄၀၀   ခန်မှစ၍   ဥေရာပ 

အလယ်ပိုင်း  တိုက်ဂရစ်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ 

မက်ဆိပုိေုတးမီးယားေဒသ လမူျိးများ၏ 

ကျနီေဖာင်းအက ရာြဖင့် ေရးသားထား 

သည့်    ပရေဆးပင်များစာရင်းတွင ်

ဘိန်းပင်အေကာင်းှင့ ်        ဘိန်း၏ 

ဂုဏ်သတ ိကို ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

ဆူေမရီးယန်း     လူမျိးများသည ်

ဘိန်းပင်ကုိ ေပျာ်ရ င်မ အပင်(Hulgai)ဟ ု

ေခ ဆိုကသည်။  ၉  ရာစုှစ်ခန်တွင ်

အာရပ်လမူျိး သမားေတာ်ကီးများသည် 

ဘိန်းကို ေဆးဝါးကုသရာတွင်  စတင် 

အသုံးြပခဲ့ကသည်။  ဥေရာပအလယ ်

ပိုင်းတွင်ရှိေသာ    ဘိန်းစိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းသည်  အာရပ်ကုန်သည်များမ ှ

တစ်ဆင့် အာရှှင့်အေရှဖျားိုင်ငံများ

သို ပျံှံသွားခဲ့သည်။  ၁၆ ရာစုခန်တွင် 

အာရှတိုက်ေဒသသို        ဥေရာပမှ 

ဗာစကုိဒဂါးမား(Vasco da Gama)  က့ဲသို 

ပင်လယ်ရပ်ြခား စွန်စားသွားလာသည့ ်

အာရပ်ှင့ေ်ပ တဂူကီန်ုသည်များ အိ ိယ 

ိုင်ငံသိုကူးသန်းရာမ ှ   ဘိန်းမျိးေစ့ှင့် 

ဘိန်းစုိက်ပျိးမ သည် အိ ိယှင့် တုတ် 

ုိင်ငံတုိတွင် စတင်ထွန်းကားလာခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။

ဟီးိုးအင်း ေခ  ဘိန်းြဖ 

ြဖစ်ေပ လာ

 ခရစ်ေတာ်မေပ မ ီ ှစ် ၁၀၀၀ ခန်က 

သမားေတာ်များသည် ဘန်ိးကိ ုအဖိုးတန် 

ေဆးဝါးတစ်ခုအြဖစ်  သုံးစွဲခဲ့ကသည်။  

ဂရိှင့်        ေရာမေခတ်တိုတွင်လည်း 

ေဆးဝါးအြဖစ်     အသုံးြပခဲ့ကသည်။  

ခရစ်ေတာ်ေပ ပီး  ှစ်ေပါင်း   ၁၀၀၀ 

အတွင်း၌    ဘိန်းသည်   မူရင်းေဒသ 

ြဖစ်ေသာ ေြမထပဲင်လယ်ဝန်းကျင်ေဒသ 

မှ အေရှဘက်အိ ိယှင့ ်တုတ်ြပည်သို 

ပျံှံသွားခဲ့သည်။ 

ထိုအချနိ်မှစ၍   သမားေတာ်တိုက 

ဘန်ိးကိ ုေဆးဝါးအြဖစ် ဆက်လက်သုံးစဲွ 

ခဲ့ရာ ၁၈ ရာစုှင့် ၁၉  ရာစုှစ်အတွင်း 

အဂ  လန်ိင်ုငတွံင် ဘန်ိးပါေသာ ေဆးဝါး 

များသည် ေခါင်းကိက်ု၊ အေအးမ ိစသည့် 

ေရာဂါေဝဒနာများအတွက ် လူသုံးများ

ေသာေဆးဝါးြဖစ်လာခဲ့သည်။   သမား 

ေတာ်များသည ်ဘိန်းကို ေဆးဝါးအြဖစ် 

 ၁၈၂၆ ခုှစ် ပထမ အဂ  လိပ်-ြမန်မာစစ်ပွဲအပီး ရခိုင် 

ြပည်နယ်ှင့ ်တနသ  ာရတီိင်ုးတိုကိ ုနယ်ချဲဗတိသိ တိုက သမ်ိးယ ူ

ခဲ့သည်။  ထိုေနာက် ဗိတိသ တိုသည် ရခိုင်ှင့် တနသ  ာရီသို      

သေ  ဘာြဖင့ ်ဘန်ိးများကိတုင်သွင်းခဲသ့ည်။  ြမန်မာတိင်ုးရင်းသား 

များ ဘိန်းမ ှတတ်၊ မစားတတ်ေသာေကာင့်  အခမ့ဲေပး၍ 

ြဖန်ေဝြခင်း၊ ှပုံ ှနည်းြပသြခင်းြဖင့် ရခိုင်တွင် လိုင်စင်ရ 

ဘိန်းခန်းများဖွင့်လှစ်ရန် ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရာ လိုင်စင်စီရရှိသူ 

များမှာ တတ်ုှင့ ်ဘဂ   ါလမီျားြဖစ်သည်။ ဘန်ိးခန်းများ ဖွင့လှ်စ် 

ခွင့ြ်ပေသာအခါ ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်း၌ ဘန်ိး ှ၊ ဘန်ိးစားြခင်း 

များ ြပနပွ်ားလာခဲသ့ည်။ ထိအုခါ ရခိင်ုြပည်နယ်ရိှ  ရဟန်းရှင်လ ူ

ြပည်သူတိုက ဘိန်းခန်းများ ထပ်မဖွင့်ရန်ေမတ ာရပ်ခံခဲ့



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ထိုေကာင့် ဂျာမနီိုင်ငံ   ေဗယာ 

ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုေရးကမု ဏကီ အဆိပုါ 

ဒိင်ုဆက်တယ် ေမာ်ဖန်ိးကိ ု‘ဟီးိုးအင်း’ 

ဟု အမည်ေပး၍ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခဲ ့

သည်။ ထိုအချနိ်တွင်  ကမ ာအရပ်ရပ်မ ှ

သမားေတာ်တိုက   မစွဲလမ်းေစတတ ်

ေသာ     ကိုးဆယ့်ေြခာက်ပါးေဝဒနာ 

ေပျာက်ကင်းသည့ ်ေဆးဝါးအြဖစ် အသုံး 

ြပခဲ့ရာ ကမ ာတွင်  လူကိက်အများဆုံး  

ေဆးဝါးတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

၁၉၀၆ ခှုစ်တွင် အေမရကိန်သမား 

ေတာ်များအသင်းက   ဟီးိုးအင်းကို 

ေမာ်ဖိန်းအစား   အသုံးြပိုင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံခဲ့ေလသည်။    ဟီးိုးအင်းကိ ု

အကန်အသတ်မရှိ     သုံးစွဲခွင့်ြပထား 

သည့်အတွက် ထိုေဆးဝါးကို  အလွဲသုံး 

သည့်ြပဿနာများ    ေပ ေပါက်လာခဲ့ 

သည်။ ၁၉၂၄ ခုှစ်တွင်   အေမရိကန် 

ြပည်ေထာင်စု၌ ဟီးိုးအင်းစွဲသူေပါင်း 

ှစ်သိန်းရှိခဲ့ေကာင်း   မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရးအဖွဲက   ခန်မှန်းခဲ့သည်။ 

ရာဇဝတ်မ အမျိးမျိးြဖင့ ်ဖမ်းဆီးြခင်းခရံ 

သည့ ် ေဆးမီှဝသဲမူျားအနက် ၉၄ ရာခိင်ု 

 န်းသည် ဘိန်းြဖသံုးစဲွသူများြဖစ်ေကာင်း 

အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 

၁၉၂၄    ခုှစ်တွင်    အေမရိကန် 

ကွန်ဂရက်လ တ်ေတာ်က   ဟီးိုးအင်း 

တင်သွင်းြခင်း၊ ထတ်ုလပ်ုြခင်းကိ ုဥပေဒ 

ြဖင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။   ိုင်ငံတကာမှ 

သမားေတာ်တိုကလည်း ဟီးိုးအင်း၏ 

အ ရာယ်ကီးမားပုံကို အသိအမှတ်ြပ 

လာကကာ ိင်ုငေံပါင်းချပ်အသင်းအေန 

ြဖင့ ်ဟီးိုးအင်းထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုတင်းကျပ် 

စွာ   ကန်သတ်ရန်   သေဘာတူစာချပ် 

တစ်ရပ်ကိ ုချပ်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုှစ် 

တွင် အလားတူစာချပ်ကို ချပ်ဆိုခဲ့ပီး 

ဟီးိုးအင်းကိ ုေဆးဝါးအြဖစ်ှင့ ်  သိပ ံ 

ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များတွင် အသံုးြပြခင်းမှ 

အပ    အြခားမည်သည့အ်ေကာင်းှင့မ်  

မထုတ်လုပ်ရန်        သေဘာတူညီခဲ့က 

သည်။             

ြမန်မာိုင်ငံသို ဘိန်းေရာက်ရှိလာပုံ

ေရှးမင်းများလက်ထက် ၁၅၁၅ ခှုစ် 

ေတာင်ငူေခတ်တွင်       ိုင်ငံြခားသား 

ေပ တူဂီများ ြမန်မာိုင်ငံ မုတ မမိသို 

ေရာက်ရှိခဲ့ကသည်။       ေအဒီ ၁၅၈၀ 

ခန်က ပုသိမ်ဆိပ်ကမ်းမိသို အိ ိယမှ 

သယ်ေဆာင်လာေသာ ဘိန်းှင့် အာရပ် 

ကုန်သည်များ    သန်လျင်ဆိပ်ကမ်းသို 

သယ်ေဆာင်လာေသာ ဘိနး်များ စတင် 

 ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်း     အဂ  လိပ်လူမျိး 

ဂ န်ပင်ကာလ်တန်က  ခရီးသွားမှတ်တမ်း 

ထားရှိခဲ့သည်။  ၁၅၈၀   ြပည့်ှစ်တွင ်

အီတလီိုင်ငံ    ဗင်းနစ်မိသား    ဆီဇာ 

ဖက်ဒရစ်သည် ြမန်မာြပည်သိုအလည ်

ေရာက်ရှိစ် ပဲခူးမိ၌  ဘိန်းအေရာင်း 

ကျိက်ထိုမိနယ် မရမ်းေချာင်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ ၁၁-၃-၂၀၂၂ ရက်က မေလးရှားုိင်ငံေရြပင်သုိ ပိုေဆာင်မည့ ်

ေငွကျပ် ၅၂ ဒသမ ၈၅၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှ ိမူးယစ်ေဆးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိစ်။

အဝယ်လုပ်ခဲ့ေကာင်း  မှတ်တမ်းေရးခဲ ့

သည်။ 

အိ ိယအေနာက်  ကမ်းိုးတန်းရှိ 

ကန်ေဘမိ(Cambay)မှ   ဘိန်းများကိ ု

ှစ်ကမ်ိတိင်ု  ပခဲူးမိတွင် ေရာင်းချခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။ ၁၆၁၃ ခုှစ်  ဒတ်ချ်ကုမ ဏီ 

မှတ်တမ်းတွင် မလ ကာမိ၌    ဘိန်း 

ေပါင်ချနိ် ၂၀၀    ှစ်စ်ေရာင်းချခဲ့ပီး 

ထိုဘိန်းများကိ ုယိုးဒယား(ထိုင်း) ိုင်ငံ 

သုိ ဟံသာဝတီ(ပဲခူး)မှတစ်ဆင့် ယူေဆာင် 

၍ ေရာင်းချခဲသ့ည်။ တိင်ုးတစ်ပါးသားတို 

သည်   သေ  ဘာဆိပ်မိများြဖစ်ေသာ 

ဟံသာဝတီ၊ ဓညဝတီ၊ ရမ ာဝတီ၊   ဒွာရ 

ဝတီ၊    ေမဃဝတီမိဆိပ်ကမ်းများသို 

ဘိန်း၊ ဘင်း၊ မူးယစ်ပစ ည်းများ သယ် 

ေဆာင်၍ ထိုမှတစ်ဆင့် အမရပူရမိသို 

ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

 ၁၈၂၆ ခှုစ် ပထမ အဂ  လပ်ိ-ြမန်မာ 

စစ်ပဲွအပီး ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် တနသ  ာရ ီ

တုိင်းတုိကုိ နယ်ချဲဗိတိသ တုိက  သိမ်းယူ 

ခဲ့သည်။  ထိုေနာက်   ဗိတိသ တိုသည် 

ရခိုင်ှင့် တနသ  ာရီသို      သေ  ဘာြဖင့ ်

ဘိန်းများကိ ုတင်သွင်းခဲ့သည်။  ြမန်မာ 

တိင်ုးရင်းသားများ ဘန်ိးမ ှတတ်၊ မစား 

တတ်ေသာေကာင့် အခမ့ဲေပး၍ ြဖန်ေဝ 

ြခင်း၊ ှပုံ ှနည်းြပသြခင်းြဖင့ ်ရခိင်ုတွင် 

လိုင်စင်ရဘိန်းခန်းများ     ဖွင့်လှစ်ရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲရ့ာ လိင်ုစင်စရီရိှသမူျား 

မှာ တုတ်ှင့်    ဘဂ   ါလီများြဖစ်သည်။ 

ဘိန်းခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပေသာအခါ  

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း၌     ဘိန်း ှ၊ 

ဘိန်းစားြခင်းများ ြပန်ပွားလာခဲ့သည်။ 

ထိုအခါ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှ ိ ရဟန်းရှင်လ ူ

ြပည်သတူိုက ဘန်ိးခန်းများ ထပ်မဖွင့ရ်န် 

ေမတ ာရပ်ခံခဲ့သည်။ သိုေသာ် ဗိတိသ  

တိုသည် ြမန်မာိင်ုငသံို  ပုစံအံမျိးမျိးြဖင့ ်

ဘိန်းကိုတင်သွင်းခဲ့ရာ   ြမန်မာတိုအား 

ဘိန်းစွဲေစခဲ့ပီး နယ်ချဲကို  ေတာ်လှန်လို 

ေသာစိတ်များ အားနည်းမ ြဖင့် အဂ  လိပ် 

တို ှစ်ေပါင်းများစွာ အုပ်ချပ်ိုင်ေရးကိ ု

အေထာက်အကူြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံကိ ုနယ်ချဲတိုသိမ်းပိုက ်

ပီးေနာက် ဘိန်းစုိက်ပျိးြခင်း၊ ထုတ်လုပ် 

ြခင်းှင့်သုံးစွဲြခင်း        အေလ့အထတို 

ေပ ေပါက်လာခ့ဲသည်။ ကချင်ေတာင်တန်း 

တိုတွင် တရားဝင ်ဘိန်းစိုက်ခွင့်ြပခဲ့ပီး 

ဘိန်းခန်းဖွင့်၍ ဘိန်း ှြခင်းကို မှတ်ပုံ 

တင်ြဖင့ ်ခွင့ြ်ပခဲသ့ည်။ အာသြံပည်နယ်မှ 

ဘိန်းမျိးေစ့များသည်     ြမန်မာြပည ်

ေြမာက်ပိင်ုး ချင်းတွင်းေဒသ၊ ချင်းေတာင် 

ေဒသ၊ ကချင်ေဒသ၊ ရှမ်းေဒသများသို 

ေရာက်ရှိလာရာမ ှဘိန်းခင်းများ  စတင် 

ြပန်ပွားလာခဲ့သည်။ သံလွင်ြမစ ်အေရှ 

ဘက်ကမ်းတွင်   ဘိန်းကို  တရားဝင ်

စိုက်ပျိးခွင့်ေပးခဲ့သည်။

ဗတိသိ အစိုးရက ဘန်ိးသယ်ယြူခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်းကိ ု  ကိုယ်တိုင်ြပလုပ်ပီး 

ဘိန်းဆိုင်ေပါင်း  ၂၁၆ ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

သည်။ ဘိန်း ှသူှင့် စားသုံးသူတိုကို 

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ခဲ့သည်။ ထိုသိုကျင့်သုံးသကဲ့သို အြခား 

မူးယစ်ေဆးဝါးြဖစ်ေသာ ေဆး ေြခာက်ကိ ု

လည်း သိဝှုက်ေရာင်းချခဲသ့ည်။ ဗတိသိ  

တို ြမန်မာိုင်ငံမ ှဆုတ်ခွာသွားချနိ်တွင် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ဘိန်းစား၊ ဘိန်း ှ 

သူေပါင်း ၄၈၂၁၁ ဦး ရှိခဲ့သည်။ သိုေသာ် 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်မှတ်ပုမံတင် 

ေသာ ဘန်ိးစားသ ူဦးေရက ပိမုျားမည်ဟ ု

ခန်မှန်းခဲ့ကသည်။

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတို

ေရှေမှာက်သို တိုက်ိုက်ေရာက်ရှိလာ

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို ဘိန်းဓေလ့

သွတ်သွင်းြခင်းခံခဲ့ရပီးေနာက ်  ၁၉၆၀ 

ြပည့ှ်စ်ခန်အထ ိ     ြပည်တွင်း၌    ဘန်ိး 

စိုက်ပျိးမ  တွင်ကျယ်ခဲ့သည်။    ၁၉၇၀ 

ြပည့်ှစ်မတိုင်မ ီ          ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ဘိန်းြဖသံုးစဲွမ  အေထာက်အထားမရှိခဲ့ 

ေချ။ ဘိန်းြဖကို   ြမစ်ကီးနားမိတွင ်

ပထမဆုံးေတွရှိခဲ့ပီး        ဖားကန်မ ှ

ေကျာက်စိမ်းများကို     ထိုင်းိုင်ငံသို 

ေမှာင်ခိုတင်ပိုသူများမှတစ်ဆင့ ်  ထိုင်း 

ဘက်မှ တင်သွင်းလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ၁၈၂၄ မှ  ၁၉၇၀ 

ြပည့်ှစ်ခန်အထိ  ဘိန်းမည်းကိ ု သုံးစွဲ 

ခဲ့ပီး ၁၉၇၀ မှ ၁၉၉၉ ခှုစ်အထ ိဘန်ိးြဖ 

ကို သုံးစွဲလာခဲ့သည်။   ၁၉၉၉ ခုှစ်မှ 

ယေနအထိ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားကုိ 

သုံးစွဲလာကရာ ကမ ာ့ိုင်ငံများနည်းတ ူ

ဖွံဖိးဆ ဲြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့်   ကိုလိုန ီ

ေခတ်တွင်   အြမစ်တွယ်ခဲ့ေသာ   ဘိန်း 

ြပဿနာကို    အမျိးသားေရးတာဝန ်

တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်တပ်မေတာ်၊  ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်ြပည်သူတို လက်တွဲ၍ 

ေခတ်အဆက်ဆက်တွင်   အခက်အခဲ 

များစွာကားမ ှ      တားဆီးကာကွယ ်

တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်။ နည်းပညာြမင့မ်ား 

လာေသာအုိင်တီေခတ်တွင် ဘိန်းြပဿနာ 

ထက် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားြပဿနာ 

သည်    တိုင်းရင်းသားြပည်သူတို၏ 

ေရှေမှာက်သို   တိုက်ိုက်ေရာက်ရှိလာ 

ေသာေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်မှ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတို၏ စုေပါင်းအား၊ ိုင်ငံတကာ 

ပူးေပါင်းအားြဖင့ ်အမျိးသားေရးတာဝန် 

တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်  တွန်းလှန်ကာကွယ် 

ခဲ့ကသည်။

အမိန်ေကာ်ြငာစာများထုတ်ြပန ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

အစိုးရ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီသည ်၁၉၉၃ ခုှစ်    မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ  ဥပေဒ  အခန်း(၃)၊ 

ပုဒ်မ ၄ ှင့် ၅ အရ အပ်ှင်းထားေသာ 

လပ်ုပိင်ုခွင့မ်ျားကိ ုကျင့သ်ုံးလျက် မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဗဟုိအဖဲွကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီ ၁  ရက် 

တွင် အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ် ၈၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် အဖွဲဝင် ၁၇ ဦး၊  လုပ်ငန်းတာဝန် 

၁၇ ချက်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်    အမိန်  

ေကာ်ြငာစာ  အမှတ်  ၃၁၄/၂၀၂၁ ြဖင့် 

အဖဲွဝင် ၁၇ ဦး၊ လပ်ုငန်းတာဝန် ၁၈ ချက် 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 

၂၁ ရက်တွင် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်

၂၅/၂၀၂၂ ြဖင့် အဖွဲဝင် ၁၉ ဦး၊ လုပ်ငန်း 

တာဝန် ၂၁ ချက်ြဖင့်   လည်းေကာင်း 

အဆင့်ဆင့် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ဖဲွစည်းခ့ဲ 

ပီး ြဖစ်သည်။

မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲ၏ ေဆာင်ရက်ချက်

ြမန်မာုိင်ငံတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် 

ေရး ခက်ခဲေသာေနရာများ၊   အုပ်ချပ်မ  

အလှမ်းေဝးေသာေနရာများ၊   ဖွံဖိးမ  

ေနာက်ကျေနေသာေနရာများ၊ လုံ ခံေရး

တည်ငမ်ိမ မရိှေသာေနရာများှင့ ် လသူ ူ

အေရာက်အေပါက်နည်းပီး ေတာေတာင် 

ထူထပ်သည့်ေနရာများတွင ်   ဘိန်းကို 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေလ့ရှိသည်။ 

ဘိန်းကို ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်အများ 

ဆုံးစိုက်ပျိးပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ချင်းြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ်တို 

တွင်လည်း စုိက်ပျိးလျက်ရိှသည်။ ကုလ 

သမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်မ ခင်းဆိင်ုရာုံး 

(UNODC)ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲတို  ပူးေပါင်း၍ 

ဘိန်းစိုက်ပျိး/ထုတ်လုပ်မ ကို တိုင်းတာ 

ခဲရ့ာ ၂၀၁၂ ဘန်ိးစိက်ုရာသမှီစ၍ တစ်ှစ် 

ထက်တစ်ှစ်     ှစ်စ်ေလျာ့ကျလာခဲ့ 

သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘိန်းစိုက်ရာသီတွင်   ဘိန်းစိုက်ပျိး/

ထတ်ုလပ်ုမ အေနြဖင့ ်ဟက်တာ  ၃၀၂၀၀ 

စိုက်ပျိးခဲ့ပီး ၄၂၃   မက်ထရစ်တန် 

ထွက်ရှိကာ  ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးမ အေန 

ြဖင့ ်၄၆၃၂ ဒသမ ၉၇ ဟက်တာ ဖျက်ဆီး 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၃ 
မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး       ရတဲပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဇွန် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် မိုးညင်းမိ 
ေအာင်သေြပရပ်ကွက ်အမှတ်(၂၅၉) ေန မနမ်ေနာ်(ခ) နမ်ေနာ်လ  င်၏ 
ေနအိမ်သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းှင့်အတူ မဂျာမိုင(်ခ) မိုင်းမိုင်အား 

ေတွရိှရပီး ဘန်ိးြဖ ၁ ဒသမ ၁ ကလီိကုိ ုလည်းေကာင်း၊ ထိုြပင် ယင်းေန  
ညေန ၅ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး  ရဲတပ်ဖွဲဝင ်
များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ် ပင်ေလာင်းမိနယ ်ပင်ေလာင်း-
ေနြပည်ေတာ်သွားကားလမ်း ထန်ိပင်ေကျးရာအပ်ုစ ုလန်ိးလေီကျးရာရိှ 

မိုးညင်းှင့ ်ပင်ေလာင်းမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
လိန်းလီကိးတံတားတွင် ရန်ေအာင်ေမာင်းှင်လာသည့ ် ဆိင်ုကယ်ှင့် 
ခွန်တီးေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်တိုကို ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀ ှင့် ဘိန်းစိမ်း သုည ဒသမ ၀၀၅ ကီလို 
ကိလုည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူ 
ထားေကာင်း သိရသည်။                                                  ရဲြပန်ကား

မနမ်ေနာ်(ခ) နမ်ေနာ်လ  င်ှင့ ်မဂျာမိင်ု (ခ) မိင်ုးမိင်ုတိုအား သမ်ိးဆည်း 

ရမိသည့ ်ဘန်ိးြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂

အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲ

အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမ    တိုက်ဖျက်ေရး 

အဖွဲ    (ASEAN Parties Against Corruption _ 

ASEAN-PAC) သည် ၂၀၀၄ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ 

ရက်ေနတွင်     ဘူိုင်းိုင်ငံ၊  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ 

မေလးရှားုိင်ငံှင့် စင်ကာပူုိင်ငံတုိမှ အဂတိလုိက်စား 

မ တိက်ုဖျက်ေရး ေအဂျင်စမီျားက အဂတလိိက်ုစားမ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်  တိုက်ဖျက်ေရးတိုတွင ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရး ရည်ရယ်ကာ လက်မှတ် 

ေရးထုိးခ့ဲသည့် နားလည်မ စာခ န်လ ာကုိ အေြခခံ၍ 

ေပ ေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ကနဦးတွင်   “အေရှေတာင်အာရှ        အဂတိ 

လုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးအဖဲွ  (Southeast   Asia 

Parties  Against  Corruption _ SEA-PAC)” 

အဖွဲအြဖစ ်         ရပ်တည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၀၇ ခုှစ်      စက်တင်ဘာလ  ၁၁  ရက်ေနတွင် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်

ဗယီက်နမ်ိင်ုငတံိုကလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ် 

ိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင်  လာအိုိုင်ငံကလည်း 

ေကာင်း၊ ၂၀၁၃ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံကလည်းေကာင်း   အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးေအဂျင်စီများက     နားလည်မ  

စာခ န်လ ာ၌  ပူးေပါင်းပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါ

သည်။ အဆိပုါအဖဲွသည် ၂၀၁၇ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ 

၈ ရက် ေနတွင် အာဆယီ၏ံ တရားဝင်အဖဲွအစည်း 

တစ်ခ ုြဖစ်လာခဲသ့ြဖင့ ်လိက်ုေလျာညေီထြွဖစ်ေစရန် 

အတွက် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် အဖဲွ၏အမည်ကုိ “အာဆီယ ံ

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲ    (Asean 

Parties Against Corruption _ ASEAN-PAC)” အြဖစ် 

အမည်ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။

ေလ့လာအတုယူစရာ

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတိုသည ်

၁၉၅၅ ခုှစ်မှစ၍  သံတမန်ဆက်ဆံေရး   စတင် 

ထူေထာင်ိုင်ခဲ့သည့ ်   အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

ြဖစ်ပီး စီးပွားေရးစနစ်၊ အပ်ုချပ်ေရးစနစ်၊ ယ်ေကျး 

မ ၊ ဘာသာေရး စသည့် လူေနမ စနစ်ှင့်   ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ အေြခအေနများသည်    သိသိသာသာ 

ကဲွြပားြခားနားမ မရိှပါ။ ထိုအြပင် အဂတလိိက်ုစားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးေအဂျင်စီများ   ဖွဲစည်းြခင်းှင့ ်

ASEAN_PAC အဖွဲအစည်းသို       ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုတွင်လည်း အချန်ိကာလအနည်း 

ငယ်သာကွာြခားသည်ကိ ုေလလ့ာေတွရိှရပါသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ    ြမန်မာိုင်ငံ  အဂတိလိုက်စားမ  

တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်အေနြဖင့လ်ည်း အနာဂတ် 

ကာလတွင် ထိကုဲသ့ိုေသာ အေြခခအံေကာင်းတရား 

များတူညီေနသည့်  ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ   အဂတိ 

လိုက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးအဖဲွ (Anti-Corruption 

Unit _ ACU) ှင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိ ု

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့်   ၎င်းတိုိုင်ငံ၏ 

ေဆာင်ရက်မ များအေပ     ေလ့လာသင့်သည်များ 

မှတ်သားေလလ့ာိင်ုေစရန် ြပစတုင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။

ACU ေပ ေပါက်လာြခင်း

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ်   ၁၉၉၂ ခုှစ်တွင် 

အဂတိလိုက်စားမ ၊ အလွဲသုံးစားမ ှင့် လာဘ်ေပး 

လာဘ်ယမူ စသည့ ်ြပစ်မ များှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်ပဒ်ုမ 

သုံးခ ုပါဝင်သည့ ်Criminal Law Act ကိ ုြပ  ာန်းကာ 

အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေဆာင်ရက်မ များ

အဂတိလိုက်စားမ  တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။    ၁၉၉၉   ခုှစ်တွင် 

Unit Against Corruption Practices ကိ ုဖဲွစည်း၍ 

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရိှန်အဟုန်ြဖင့်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုှစ် 

တွင် Unit Against Corruption Practices ကို 

Anti-Corruption Unit_ACU အြဖစ်     အမည် 

ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

ဥပေဒြပ  ာန်း

၂၀၁၆ ခုှစ် ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက် အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး 

ဥပေဒသစ်တစ်ခု  ေပ ထွက်လာေစေရး   ကိးပမ်း 

ဩဂတ်ုလတွင် ချမှတ်ခဲ့ပီး (က) အသပိညာေပးေရး၊ 

(ခ) တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ (ဂ) ဥပေဒမူေဘာင် 

ခိုင်မာအားေကာင်းေစေရးှင့ ်  တရားဥပေဒစိုးမိုး 

ေရး၊ (ဃ) အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရး၊ (င) မူဝါဒ၊ ဥပေဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ခိုင်မာအားေကာင်းေစေရး၊  (စ) အများြပည်သူ 

ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၏   စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့ ်

ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ တိုးြမင့်ေစေရးှင့် (ဆ) 

ေကာင်းမွန်ေသာအပ်ုချပ်ေရးစနစ် ေပ ထွန်းလာေစ 

ေရး စသည့်မဟာဗျဟာများကို ACU အေနြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်      ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ

သည်။ 

ပိုင်ဆိုင်မ များှင့်  ရရန်ပိုင်ခွင့်ှင့ ်  ေပးရန်တာဝန် 

ဆိုင်ရာ စာရင်းများကိ ုပုဒ်မ ၁၈ အရ ှစ်ှစ်လ င် 

တစ်ကိမ်၊   ဇန်နဝါရီလအေစာပိုင်း   သိုမဟုတ ်

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေနထက် ေနာက်မကျေစဘဲ 

ACU သို လကူိယ်ုတိင်ု သွားေရာက်တင်သွင်းရပါသည်။

ပုဒ်မ ၁၉ အရ   ပိုင်ဆိုင်မ တင်သွင်းရမည့ ်

စာရင်းတွင ်   ပါဝင်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း  ACU က 

လိအုပ်သည့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆးမ များ ြပလပ်ုပီးချန်ိတွင် 

အဂတိလိုက်စားမ ရှိေကာင်း    သံသယရှိသူများ 

အေနြဖင့လ်ည်း ပဒ်ုမ ၁၇ ှင့ ်၁၈ ပါ ြပ  ာန်းချက်များ 

ှင့်အညီ  ေကညာလ ာတင်သွင်းရန်   တာဝန်ရှိပါ 

သည်။ ေကညာလ ာတင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူများ 

လင်းလက်

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ြဖင့ ်  Criminal Procedure (2007) 

ှင့ ်Criminal Code (2009) တိုကိ ုအေြခခထံားသည့ ်

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၀ 

ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၁၇ ရက်ေနတွင် ြပ  ာန်းိုင်ခဲ့ပီး 

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးအဖွဲအစည်း 

(Anti-Corruption Institution _ ACI) ကိ ု ဖဲွစည်း 

ခဲ့ပါသည်။ 

ACI ေအာက်တွင် အဂတလိိက်ုစားမ  တိက်ုဖျက် 

ေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် မဟာဗျဟာချမှတ်ြခင်း 

ှင့်  လုပ်ငန်းစ်များချမှတ်ြခင်းတိုကိ ု   တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ရသည့ ်  အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်

ေရးေကာင်စ ီ    (National   Council  Against 

Corruption _ NCAC) ှင့်      အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကို   အေကာင်အထည ် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရသည့ ်အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက် 

ေရးအဖွဲ  (Anti-Corruption Unit _ACU) ဟူ၍ 

အဖွဲှစ်ဖွဲ ဖွဲစည်းထားရှိကာ   အဂတိလိုက်စားမ  

တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါ 

သည်။

မဟာဗျဟာ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏  ိုင်ငံအဆင့်    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးမဟာဗျဟာ  (၂၀၁၉-၂၀၂၃) တွင် 

လည်း အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးအတွက ်

အများြပည်သူအသိပညာေပးြခင်း၊         တားဆီး 

ကာကွယ်ြခင်းှင့်      စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းတိုကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်လုပ်ငန်းစ် 

၁၃ ခု၊ အ န်းကိန်း ၁၆ ခု တိုကို သတ်မှတ်ြပ  ာန်း 

ထားပါသည်။ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံအဂတလိိက်ုစား

မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ(၂၀၁၀) အရ NCAC အေနြဖင့် 

အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် မဝူါဒများ၊ 

မဟာဗျဟာများချမှတ်သွားရန်  တာဝန်ရှိသြဖင့ ်

အမျိးသားအဆင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး 

မဟာဗျဟာ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ကို   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အသိပညာေပးြခင်းှင့ ်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း

ACU အေနြဖင့် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက် 

ေရး အသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကို ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းကာ GRADE 4 မှ GRADE 

12 အထိ ဆရာ ဆရာမများှင့်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက်      အဂတိလိုက်စားမ  

တိုက်ဖျက်ေရးရည် န်းစာအုပ်   ၈၂၅၀၀၀  ကို 

ြဖန်ေဝေပးခဲြ့ခင်း၊ E-LEARNING စနစ်ြဖင့ ်သင်ကား 

ေပးြခင်း၊ Website ှင့် Facebook Page တိုမှ 

တစ်ဆင့ ် အသပိညာေပးြခင်း၊ အြခားသတင်းမဒီယီာ 

များှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းတို   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး   တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်အဂတိ 

လိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး  လမ်း န်စာအုပ်များ 

ထုတ်ေဝြခင်း၊   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်

ပူးေပါင်းကာ   ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ 

ဝန်ေဆာင်ခများကိ ုပွင့လ်င်းြမင်သာစွာ  ချြပိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်   ကျင့်ဝတ်များထုတ်ြပန်ြခင်း 

တိုကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထိုအြပင် စီးပွား 

ေရးလပ်ုငန်းများအတွင်း အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင်ေစ

ေရးရည်ရယ်ကာ ြပည်တွင်းှင့်ြပည်ပ စီးပွားေရး 

ကုမ ဏီ ၂၂ ခုှင့်     နားလည်မ စာခ န်လ ာများ 

လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည်ကိုလည်း  ေတွရှိရပါ 

သည်။

ပိုင်ဆိုင်မ ေကညာြခင်း

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလတွင်  အစိုးရဌာန 

ဆိုင်ရာ အရာထမ်းများှင့ ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာ 

ထမ်း ၁၀၀၀၀၀ ေကျာ်ခန်အား ပိုင်ဆိုင်မ ေကညာ

လ ာတင်သွင်းေရးမဝူါဒကိ ုACU က NCAC သို တင်ြပ 

အတည်ြပခ့ဲပါသည်။ အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက် 

ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇  အရ ပိုင်ဆိုင်မ ေကညာလ ာ 

တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်၎င်းတို၏ 

အေနြဖင့် ပျက်ကွက်ြခင်းှင့် မမှန်မကန်တင်သွင်း 

ြခင်းတိုကိ ုြပလပ်ုပါက ပဒ်ုမ ၃၈ အရ   “ ေထာင်ဒဏ် 

တစ်လမှ တစ်ှစ်အထိ ချမှတ်ုိင်သည့်အြပင် ေငွဒဏ် 

ရီးယယ် (RIEL) ၁၀၀၀၀၀ မှ   ရီးယယ် (RIEL) 

၂၀၀၀၀၀၀ ထပိါ ချမှတ်ိင်ုပီး ACU သို ေကညာလ ာ 

တင်သွင်းသွားရန”် အမိန်ချမှတ်ြခင်းခံရိုင်သည်။ 

ြငင်းပယ်ြခင်းြပလပ်ုပါက ြပစ်ဒဏ်ှစ်ဆ ချမှတ်ရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း

 ိုင်ငံတကာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ACU အေနြဖင့်   ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ ပဒ်ုမ ၁၆ ပါ 

ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

ကုလသမဂ       အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ကွန်ဗင်းရှင်းသုိ ၂၀၀၇ ခှုစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် 

ေနတွင် အဖဲွဝင်အြဖစ်ဝင်ေရာက်ကာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ   ြပန်လည်သံုးသပ် 

ေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင်လည်း    ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်ကိုေတွရှိရပါသည်။

ထိုအြပင် ADB/OECD  Anti-Corruption 

Initiative သို  ၂၀၀၃  ခုှစ်တွင်  လည်းေကာင်း၊ 

International  Association Of  Anti-Corruption  

Authorities (IAACA) သို     ၂၀၀၆  ခုှစ်တွင်  

လည်းေကာင်း၊    International  Anti-Corruption 

Academy (IACA) သို ၂၀၁၃ ခှုစ်တွင်လည်းေကာင်း 

အဖဲွဝင်အြဖစ်  ဝင်ေရာက်ထားသည်ကိေုတွရိှရပီး 

ASEAN_PAC အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားြဖစ်သည့ ်ထိင်ုးိင်ုင၊ံ 

လာအုိုိင်ငံတုိှင့်လည်း ှစ်ိင်ုင ံနားလည်မ စာခ န် 

လ ာများ    လက်မှတ်ေရးထိုးကာ    အဂတလိိက်ုစားမ  

တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။      

                          စာမျက်ှာ ၉ သို 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငတွံင် အဂတလိိက်ုစားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုပိမုိအုေလးထား 

ေဆာင်ရက်ေနပီး  ပိင်ုဆိင်ုမ ေကညာြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုနည်းပညာအေြခြပအသုံးြပိင်ုြခင်း မရိှေသး 

ေသာ်လည်း ၎င်းတိုိုင်ငံှင့်သင့်ေလျာ်သည့်စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနသည်ကို ေလ့လာေတွရှိရပါ 

သည်။ ထိုအြပင် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပအဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့်  TI ုံးခွဲကို ဖွင့်လှစ်ကာ 

စစ်တမ်းများ ေကာက်ယြူခင်း၊   အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ကို ေတွရှိရ



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ် ဇလူိင်ုလ ၅ ရက်ေနတွင် အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရိှေရးအဖဲွ (Transparency 

International- TI) ုံးခဲွကိ ုကေမ ာဒီးယားိင်ုငတွံင် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည်အထိ   ိုင်ငံတကာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး အေတာ်အသင့ေ်အာင်ြမင်ေနသည် 

ကို ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။

စစ်တမ်းများေကာက်ယူြခင်း

၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် ကေမ ာဒီးယားိင်ုငအံတွင်းရိှ 

အသက် ၁၅ ှစ်ှင့ ်၃၀ ှစ်အကားရိှ လငူယ် ၁၂၀၀ 

ကိ ု“အဂတိလုိက်စားမ ြဖစ်စ်များတွင် လူငယ်များ 

၏ ပါဝင်ပတ်သက်မ ှင့် ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ ” 

ှင့်စပ်လျ်း၍ စစ်တမ်းတစ်ခေုကာက်ယခူဲပ့ါသည်။ 

ေြဖဆိသု ူ၉၉ ရာခိင်ု န်းက အဂတလိိက်ုစားမ သည် 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၏    အဓိကအဟန်  

အတားတစ်ခုြဖစ်သည်ဟု     ေြဖဆိုခဲ့ပါသည်။ 

ထိုအြပင ်အေသးစားှင့် အလတ်စား   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း ၁၀၀ မှ စီအီးအိုများသိုလည်း   “အေသး 

စားှင့ ်အလတ်စား စီးပွားေရးလပ်ုငန်းနယ်ပယ်တွင် 

ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည့ ်   အဂတိလိုက်စားမ များ” ှင့် 

စပ်လျ်း၍   ေမးြမန်းခဲ့ရာတွင ်၅၇ ရာခိုင် န်းက 

အဂတလုိိက်စားမ သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိး 

တိုးတက်မ အတွက် အဓကိအဟန်အတားြဖစ်သည် 

ဟု ေြဖဆိုခဲ့သြဖင့်  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

နည်းလမ်းများကိ ုရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုတင်ြပခဲပ့ါသည်။

၂၀၁၇ ခှုစ်တွင် စရီင်စ ု၂၅ ခရိှု လဦူးေရ ၁၅၉၆ 

ဦးသို  “ဘ  ာေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ ှင့် တာဝန်ခံမ ” ှင့်စပ်လျ်းသည့် စစ်တမ်း 

တစ်ခုကိုေကာက်ယူခဲ့ရာ ေြဖဆိုသူ  ၉၉ ဒသမ ၇ 

ရာခိုင် န်းက  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏   ဘ  ာေငွ 

အသုံးစရိတ်ှင့်စပ်လျ်း၍   ရှင်းလင်းေသချာစွာ 

မသိေကာင်း တုံြပန်ေြဖကားခဲ့သြဖင့ ်  ဘ  ာေငွ 

အရ/အသုံးှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူများသို ပွင့်လင်း 

ြမင်သာစွာချြပိုင်ေရး  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များသို အကြံပတင်ြပခဲပ့ါသည်။ ၂၀၁၉ ခှုစ်အတွင်း 

တွင်လည်း အမျိးသမီး ၅၆၉  ဦးသို “အမျိးသမီးများ 

ှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းက  ”ှင့်စပ်လျ်းသည့် 

စစ်တမ်း တစ်ခေုကာက်ယခူဲ့ပီး စမီခံန် ခဲွမ နယ်ပယ် 

အတွင်း အမျိးသမီးများှင့ ်လူငယ်များ  ေတွကံ 

ခံစားေနရသည့်အခက်အခဲများကုိ  ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်း 

ိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုေထာက်ြပခဲ့ပါသည်။ 

နားလည်မ စာခ န်လ ာ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင် အဂတိလိုက်စားမ 

တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုပိုမိုအေလး 

ထား ေဆာင်ရက်ေနပီး  ပိုင်ဆိုင်မ ေကညာြခင်း 

လုပ်ငန်းကို နည်းပညာအေြခြပ အသုံးြပိုင်ြခင်း 

မရိှေသးေသာ်လည်း ၎င်းတိုိုင်ငှံင့ ်သင့ေ်လျာ်သည့် 

စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုေလလ့ာေတွရိှရပါ 

သည်။ ထိုအြပင ်ိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ြပအဖွဲ

အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့် TI ုံးခွဲကို ဖွင့်လှစ်ကာ 

စစ်တမ်းများ  ေကာက်ယူြခင်း၊   အသိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကိ ု  ထိထိေရာက် 

ေရာက် ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့် ကေမ ာဒီးယား 

ိုင်ငံက နားလည်မ စာခ န်လ ာ လက်မှတ်ေရးထိုး 

ြခင်းကဲ့သိုေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်   ြမန်မာ 

ိင်ုငအံား နားလည်မ စာခ န်လ ာ အဆိြုပကမ်းလှမ်း 

လာခဲ့ရာ  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှကိဆိုခဲ့ပီး    အဂတိ 

လိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး အေတွအကံ  သင်ခန်းစာ 

များ   ဖလှယ်၍   အြပန်အလှန်ညိ  င်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး စီစ်ကိးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။  

ရည် န်းကိုးကား - 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်

ေရးအဖွဲ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်

ထန်းတပင်    ဇွန်   ၂၃

ရန်ကုန်    ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ထန်းတပင်မိနယ်တွင ်   ယေန  

နံနက်ပိုင်းက         အေသးစား 

စက်မ လက်မ      လပ်ုငန်းဦးစီးဌာန  

ှင့် ထန်းတပင်မိနယ်ေကျးလက် 

ေဒသ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနတိုပူးေပါင်း၍  ဆပ်ြပာရည်၊ 

ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊  ဆပ်ြပာခဲှင့် 

လက်သန်ေဆးရည ်  လူသုံးကုန် 

ထုတ်လုပ်မ  နည်းပညာသင်တန်း 

ကို ိုးခွေကျးရာအုပ်စ ုဘိုးကီးစ ု

ေကျးရာ၌ဖွင့်လှစ်ခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။

ထန်းတပင်မိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

မှ   ၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

သည့်   အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ   သင်တန်း 

ြဖစ်ပီး    ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

များ၏လူမ စီးပွားဘဝများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစေရးှင် ့      အလုပ် 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မ  

နည်းပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစ 

ရန်    ရည်ရယ်၍    သင်တန်းကို 

ဖွင့်လှစ်    ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်းသိရပီး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ 

တွင် ထန်းတပင်မိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးြမတ်ေကျာ်သူ

ကသင်တန်းဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ရ

ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ သင်တန်းကို ဇွန် ၂၃ 

ရက်မှ ဇွန် ၂၇ ရက်အထိ ငါးရက် 

ကာဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပီး သင်တန်းသို ေကျးရာေန 

ြပည်သ ူ၁၅ ဦးတို  တက်ေရာက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)ေရကည်မိနယ်၌ မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက် စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ေရကည ်  ဇွန်    ၂၃

ဧရာဝတီ      တိုင်းေဒသကီး  

ေရကည်မိနယ်    ေမွးြမေရး 

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်   မိုးရာသီ   တိရစ ာန်အစာ 

ေနဗယီာြမက်စိက်ုပျိးြခင်း အခမ်း 

အနားကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ 

ေဒါင့်မှန်ကန်ုးေကျးရာရိှ ေတာင်သ ူ

ဦးေမာင်ေမာင်ေသာ်၏ ေြမေနရာ၌ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ    အခမ်းအနားတွင် 

ေမွးြမေရးှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာန 

မှ မိနယ်ဦးစီးအရာရှိ ေဒါက်တာ 

ဖိးအအိစိကံ ေမွးြမသ ူေတာင်သ ူ

များအေနြဖင့ ်    တရိစ ာန်အစာပင် 

ကိယ်ုတိင်ုစိက်ုပျိး ေမွးြမြခင်းြဖင့် 

အာဟာရတန်ဖိုး   ြမင့်မားေသာ 

အစာကိ ုေက းေမွးိင်ုြခင်းေကာင့် 

ကီးထွား န်းြမင့်မားပီး ထတ်ုလပ်ု 

မ ေကာင်းစွာရရှိြခင်း၊    အစာ 

ကုန်ကျစရိတ်     သက်သာြခင်း၊ 

အစာေရစာရှားပါးချနိ်တွင် ဖူလုံ 

ေလာက်ငမ ရိှြခင်းတုိေကာင့် မိိုး 

ဖလာအစာေက းေမွးမ  ပုစံမှံသည် 

အာဟာရတန်ဖိုး   ြမင့်မားေသာ 

အစာေက းေမွး     ိုင်ကေစရန် 

ေမွးြမသူများအေနြဖင့် စိတ်ဝင် 

စားစွာ လိုက်ပါစိုက်ပျိးိုင်ေစရန ်

ှင့် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိး 

တုိးတက်လာေစရန်    ရည်ရယ်၍ 

စိက်ုပျိးြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနဗီယာြမက် စိုက်ပျိးပွဲ 

သို မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးလှမျိးွယ်၊ မိေြမစာရင်းဦးစီး 

မှး ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး၊ မိနယ် 

ေမွးြမးေရးှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ ေဒါက်တာဖိးအိအိစံ 

ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူများှင် ့

ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက ်

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြဖး   ဇွန်    ၂၃

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြဖးမိနယ် 

ေချာင်းေကာက ်    ေကျးရာတွင ် 

လ ပ်စစ်မီးရရှိေရးအတွက် NEP 

Phase-II အစီအစ်ြဖင့် ေဆာင် 

ရက်ခဲ့ေသာ   (50KVA)   ထရန် 

စေဖာ်မာမှ  အိမ်ေြခ ၈၇ အိမ် 

အတွက်    အိမ်သုံးလ ပ်စစ်မီတာ 

များြဖင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး 

ိုင်ပီြဖစ်ေသာေကာင့် မီးလင်း 

ေရးဖွင့ပဲွ်ကိ ု    ယေနနနံက်ပိင်ုးက 

အဆိုပါ  ေကျးရာတွင ် ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

မီးလင်းေရးဖွင့်ပွဲတွင ်  မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ      ဥက    

ဦးေစာမင်းသူက     အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားပီး      မိနယ် 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ   ဦးေအာင် 

ြမင့်ကည်က   ေကျးရာလ ပ်စစ် 

မီးရရှိေရး  ေဆာင်ရက်ေပးမ ှင့် 

လ ပ်စစ်မီးကိ ုအ ရာယ်ကင်းစွာ 

သုံးစွဲရမည့ ်       အချက်များကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားကာ ေကျးရာ 

လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး   ေကာ်မတီ 

နာယက ဦးတင့်လွင်က ေကျးဇူး 

တင်စကား ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ေကျးရာမီးလင်းေရး 

ကို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေစာမင်းသူ၊ အဖွဲ၀င(်၁)

ဗိလ်ုမှးလှမျိးသန်ိးှင့ ်ြဖးမိနယ် 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာတိုက ဖဲကိး 

ြဖတ်  ဖွင့လှ်စ်ေပးခဲေ့ကာင်း   သရိ 

သည်။       ေနမျိးလွင်(ြပန်/ဆက်)

ြဖးမိနယ် ေချာင်းေကာက်ေကျးရာတွင် မီးလင်းေရးဖွင့်ပွဲ ြပလုပ်

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇွန်    ၂၄၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၆) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

Golden Hand သတင်းဌာနမှ   ထုတ်ေဝသူ 

ဦးလှေဆွက ယခုအချနိ်တွင်  လ တ်ေတာ်မရှိသည့် 

အတွက်ေကာင့ ်  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား    သတင်း 

ေထာက်ကီးများက     ြပည်သူများ၏ကိုယ်စား 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကဲ့သို   သေဘာထားပီး 

အစိုးရအဖွဲကိ ုေမးြမန်းကေကာင်း၊ အစိုးရအဖွဲက 

လည်း တေလးတစားြဖင့ ်   ြပန်လည်ေြဖကားေပး 

ကေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီးများအေနြဖင့လ်ည်း 

မမိကိိယ်ုကိ ုလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ကဲသ့ို သေဘာ 

ထား၍ ေမးခွန်းများကိ ုတေလးတစားေသေသချာချာ 

ေမးြမန်းေပးရန် မမိအိေနြဖင့ ်တိက်ုတွန်းလိေုကာင်း၊ 

မမိတိင်ြပလိသုည့ေ်မးခွန်းမှာ  သမ တကီးဦးသန်ိးစန်ိ 

လက်ထက်တွင် သာသနာေရးဝန်ကီး ဦးဆန်းဆင့က် 

ရက်ကန်းစင်ေတာင်တွင်    ဘုရားတည်ေကာင်း၊ 

၎င်းပုဂ လိကဆ ြဖင့်   ၎င်းကိုယ်ပိုင်ပူေဇာ်လို၍ 

ဘုရားတည်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊    သိုေသာ် အသုံးြပ 

သည့အ်ခါတွင် ိင်ုငေံတာ်ပိင်ုကားှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ပိင်ု 

စက်သံုးဆီကုိ အသံုးြပခ့ဲေကာင်း စုစုေပါင်းေငွကျပ် 

၇၃ သိန်း အသုံးြပခဲ့ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာကို 

အသုံးြပခဲသ့ည်ဟ ု  စစ်ေဆးေပ ေပါက်ခဲ့ပီး အဂတ ိ

လိုက်စားမ ြဖစ်သည့်အတွက်ေကာင့်    အေရးယူ 

ေထာင်ချြခင်းခခံဲရ့ေကာင်း၊ NLD အစိုးရလက်ထက် 

တွင် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်သည်  ၎င်းမိတ်ေဆွ 

တစ်ဦး၏ဇနီး ကျန်းမာေရးမေကာင်းသြဖင့ ်ထိအုမျိး 

သမီး ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသေနရန ်ထိုင်းိုင်ငံသို 

ေလယာ်ပျစံင်းလုံးငှားပီး   အသွား/အြပန်သွားခဲ့ 

ေကာင်း၊ ယင်းခရီးစ်အတွက ်ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာမှ 

ကန်ုကျခဲြ့ခင်း ရိှ/မရိှ၊ ၎င်းရရိှခဲေ့သာ ိဘုယ်ဆေုကးမှ 

ကန်ုကျခဲြ့ခင်းရိှ/မရိှ၊ အကယ်၍ ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေငမှွ 

အသုံးြပခဲ့လ င် အဂတိလိုက်စားမ ေြမာက်ြခင်း ရှိ/

မရှိ၊ အဂတိလိုက်စားမ သည် တိုင်ကားမှသာလ င် 

ြပစ်မ ေြမာက်/ မေြမာက်သလိိေုကာင်း၊ မတိင်ုကားဘ ဲ

ှင့်လည်း ေကျာ်ေစာမ ြဖင့်  အဂတိလိုက်စားမ ကို 

တရားစွဲလိုရသည်ဟု ယခင်အစိုးရလက်ထက်က 

ဦးေအာင်ကည် ေြပာခဲသ့ည်ကိ ုမမိိကားခဲဖ့ူးေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ဤအေကာင်းအရာသည် အဂတလိိက်ုစား 

မ  ေြမာက်/မေြမာက်ကိ ုေြဖကားေပးေစလိေုကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

အေသးစိတ်စစ်ေဆးသုံးသပ်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက    ေဒ ေအာင်ဆန်း 

စုကည်သည် ဘန်ေကာက်တွင် ေဆးုတံက်ေရာက် 

ကုသေနေသာ အမျိးသမီးထံသို MAI ေလယာ်ြဖင့ ်

စင်းလံုးငှားသွားေရာက်ခ့ဲသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ 

မည်သည့်ေနရာမှ ကုန်ကျခ့ဲသည်ကုိ အေထာက်အထား 

ှင့်  သုံးစွဲမ ြဖစ်စ်များကိ ု    အေသးစိတ်စစ်ေဆး 

သံုးသပ်ပီးပါက  အဂတိလုိက်စားမ     ကျးလွန်ြခင်း 

ရှိ/မရှိကို  သိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ထိုအချက်ှင့် 

ပတ်သက်၍  မှတ်သားပီး   ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

အဂတိလိုက်စားမ    တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ြပ  ာန်းဥပေဒပဒ်ုမ ၃(က) တွင် 

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုချက ် များစွာရှ ိေကာင်း၊    အဆိုပါ 

အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များှင့်အည ီ  စိစစ်သုံးသပ်မ  
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သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကုိလည်း   အနည်းဆံုးအဆင့် 

သည် ေစာင့်ကည့်ကပီး   ၎င်းတိုအချင်းချင်းသာ 

အစီရင်ခံေကာင်း၊  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့်လည်း သတင်းများှင့်ပတ်သက်၍  ေပးပိုမ များ 

ရိှေကာင်း၊ တစ်ပတ်လ င်ှစ်ကမ်ိ အကမ်းဖက်မ ှင့် 

ပတ်သက်သည့သ်တင်းလ ာInformation Sheet ကိ ု

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍    ြပလုပ်ြခင်းရှိေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရှ ိိုင်ငံြခားသံုံးများအားလုံး၊ ြပည်ပရှ ိ

ြမန်မာသံုံးများအားလုံး၊ UN ှင့်ဆိုင်ေသာ အဖွဲ 

အစည်းများအားလုံးှင့ ်ိင်ုငတံကာသို မမိတိိုြဖန်ေဝ 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ၎င်းတိုအေနြဖင့ ်မသခိျင်ေယာင် 

ေဆာင်ေနေကာင်း၊ ၎င်းတုိလုိချင်ေသာ၊ လပ်ုချင်တာ 

လုပ်ြခင်းမျိးသာရှိေကာင်း၊  ြပင်သစ်သံအမတ်ကီး

ှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊    ကုလသမဂ ှင့် 

ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များကို ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနက   အေသးစိတ်ေြဖကားေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ စက်သုံးဆီကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်း 

များသုိ ဆီမေပးဘဲ ေငွကုိသာေပးြခင်းသည် အဆုိပါ 

ဝန်ထမ်းများအတွက ်   ိုင်ငံြခားမှေန၍စက်သုံးဆ ီ

သီးသန်တင်သွင်းြခင်းမျိး           မရှိြခင်းေကာင့ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်၎င်းတိုလုပ်ေဆာင်ေနရြခင်း 

သည် ဝန်ှင့်အားမမ ဟု  ေြပာဆိုေနြခင်းများကို 

လည်းကားရေကာင်း၊  ယင်းအချက်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သံုးသပ် 

ချက်အရ ရာထူးအဆင့်ြမင့်သည့် ဝန်ထမ်းများကို 

ဆီြဖတ်ြခင်းသည ်အေကာင်းထူးကိစ မဟုတ်ေသာ် 

လည်း အလယ်အလတ်တန်းရာထူးရိှ အမှန်တကယ် 

သုးံစဲွေနရသည့်ဝန်ထမ်းများကုိ  ဆအီနည်းငယ်ေလ ာ၍့  

ေပးြခင်းသည ်၎င်းတိုအေနြဖင့် အနည်းငယ်အခက် 

အခဲြဖစ်မည်ဆိုသည်ကို သိရှိေကာင်း၊ အဆင့်ဆင့ ်

ဆက်လက်တင်ြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ြပန်လည် 

ေြဖကားခဲ့သည်။

ြပင်သစ်သံုံးသိုလည်း ကန်ကွက်စာေပးပိုခဲ့

ဆက်လက်၍ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရိှသတူစ်ဦးက ြပင်သစ်သအံမတ်ကီးှင့ပ်တ်သက်၍ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ယခလု ၆ ရက်ေန  

မှစပီး သတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲေကာင်း၊ ြပင်သစ်သံံုးသုိ 

လည်း ကန်ကွက်စာေပးပုိခ့ဲေကာင်း၊ ြပင်သစ်သံအမတ် 

ကီးကိလုည်း   ယခလု ၉ ရက်ေနတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ိင်ုငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသုိေခ ယူ၍ အမဲတမ်းအတွင်း 

ဝန်ကုိယ်တုိင် ကန်ကွက်ခ့ဲေကာင်း၊ အဆုိပါလုပ်ေဆာင် 

မ  သည်  သံတမန်ေရးရာ၌ အြပင်းထန်ဆံုးသတိေပးြခင်း 

မျိးြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင်    ြဖစ်ပျက်မ များကိ ု 

သံုံးများသာမက      သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများကပါ    

ေကာင်းစွာသိရှိကေကာင်း၊   စာမျက်ှာ ၁၁ သုိ 

Golden Hand သတင်းဌာနမှ   

ထုတ်ေဝသူ ဦးလှေဆွ

လူထုရင်ဖွင့်သ ံသတင်းဌာနမှ     

အယ်ဒီတာ ေဒ ခိုင်စံပယ်ဦး

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမ ှ

သတင်းေထာက ်ဦးစိုးစိုးမင်း



ဇွန်    ၂၄၊   ၂၀၂၂

 ြပင်သစ်သံအမတ်ကီးှင့်ပတ်သက်၍ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ယခုလ ၆ ရက်ေနမှစပီး  သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း၊ ြပင်သစ်သံုံးသို 

လည်း ကနကွ်က်စာေပးပိုခဲေ့ကာင်း၊ ြပင်သစ်သအံမတ်ကီးကိလုည်း ယခလု 

၉ ရက်ေနတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသိုေခ ယူ၍ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ကိယ်ုတိင်ု ကနကွ်က်ခဲေ့ကာင်း၊ အဆုိပါလပ်ုေဆာင်မ  

သည် သံတမန်ေရးရာ၌ အြပင်းထန်ဆုံးသတိေပးြခင်းမျိးြဖစ် 

 ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ိင်ုငတံကာဆက်ဆေံရးှင့ ်UN Charter ၊     

သံတမန်ဆက်ဆံေရး၊ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းပါအတိုင်း ေဘာင်ထဲမှေန၍ 

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ညီေဆာင်ရက်ပီး  တစ်ဖက်မှေဆာင်ရက်ချက်များသည် 

အထက်ပါဥပေဒများကိုေကျာ်လွန်ပီး ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များကိုလည်း 

အမဲေထာက်ြပသတိေပးမ များ ြပလုပ်

  စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်     အေြခအေန 

ကို   ရှင်းလင်းေြပာြပြခင်း၊ ြဖစ်စ်အမှန်များကို 

အသိေပးြခင်း၊ မှန်ကန်မ မရှိသည့်    စွပ်စွဲချက်များ၊ 

အတည်ြပချက်မရှိသည့ ်  ကိန်းဂဏန်းများချဲကား 

ေြပာဆိုမ များအား      ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

အမဲတမ်းေထာက်ြပ အသိေပးြခင်းများရှိေကာင်း၊ 

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ုိင်ငံတကာဆက်ဆံ 

ေရးှင့် UN Charter ၊     သံတမန်ဆက်ဆံေရး၊ 

ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းပါအတိုင်း   ေဘာင်ထဲမှေန၍ 

လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ပီး  တစ်ဖက်မှ 

ေဆာင်ရက်ချက်များသည ်အထက်ပါဥပေဒများကိ ု

ေကျာ်လွန်ပီး  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များကိုလည်း 

အမဲေထာက်ြပသတိေပးမ များ    ြပလုပ်ေကာင်း 

ြဖည့်စွက်ေြပာကားသည်။

တဲ့ေြပာသတင်းမီဒီယာမ ှ      အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက  ုိင်ငံေတာ်လံု ခံေရးှင့် သက်ဆုိင် 

သည့ ်အေကာင်းအရာတစ်ခကုိ ုဗိလ်ုချပ်တိုအပါအဝင် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊      ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲသို 

သတင်းတစ်ခေုပးလိေုကာင်း၊ ရန်ကုန်မိ၌ ေဒ လာ 

ေြခာက်ေသာင်းမှ တစ်သိန်းေကျာ်အထိ Hate Speech 

ဆိုသည့်ေခါင်းစ်ြဖင့ ်  အဖွဲအစည်းတချိကိုေခ ၍ 

ယခုစတင်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊  ၎င်းတိုဦးတည ်

ချက်သည်  ဗုဒ ဘာသာဘုန်းေတာ်ကီးများ၊   ဗုဒ  

ဘာသာဝင်များက ၎င်းတို OIC ှင့်ပတ်သက်ေသာ 

ဘာသာကိုထိခိုက်ေစသည့်၊    ပုတ်ခတ်ေစသည့်၊ 

ေစာ်ကားသည့်စကားများကိ ု သီးြခားစုေဆာင်းပီး 

OIC မှတစ်ဆင့် ICC ၊ ICJ သိုေပးပိုပီး  ဘာသာေရး 

အသွင်ေဆာင်ရန် ကိးစားေနေကာင်းကုိ  မိမိအေန 

ြဖင့်  လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က    သတင်းရရှိခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ

အေနြဖင့် သတိချပ်ေစလိုေကာင်းတင်ြပသည်။

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမ ှ      အယ်ဒီတာ 

ေဒ ခိုင်စံပယ်ဦးက မိမိအဓိက ေမးြမန်းလိုသည်မှာ 

မိမိတိုိုင်ငံသားများှင့်     ိုင်ငံေတာ်ကားတွင ်

ေပျာက်ဆုံးေနသည့ ်ေငွေကးများအေကာင်းြဖစ်ပါ

ေကာင်း၊ လ ပ်စစ်မီတာေဘလ်များကုိ အချန်ိမှန်မှန် 

လာမဖတ်ေကာင်း၊   ေအာက်ေြခ၌ အပစ်ခံရြခင်း၊ 

အသတ်ခံရြခင်းများရှိသည်ဆိုပီး   ှစ်လ၊ သုံးလ 

တစ်ေခါက်ေပါင်းဖတ်ပါေကာင်း၊    ေဘလ်စာရက ်

ကိ ုှစ်လ၊ သံုးလေပါင်းေပးပါေကာင်း၊  ေဘလ်သွား 

ေဆာင်သည့အ်ခါတွင် ဒဏ်ေကးေဆာင်ရပါေကာင်း၊ 

ယင်းဒဏ်ေကးများသည်လည်း    တစ်ေနရာှင့် 

တစ်ေနရာမတူပါေကာင်း၊          တချိေနရာတွင် 

ေငွ ၂၀၀၀ ကျပ်    ဒဏ်ိုက်ပီး   တချိေနရာတွင် 

ေငွ ၄၀၀၀ ကျပ်ဒဏ်ုိက်ပါေကာင်း၊ သုိေသာ်လည်း 

ေငွလက်ငင်းြဖတ်ပိုင်းမေပးပါေကာင်း၊ အလွတ်ေငွ 

ေကးေပးရပါေကာင်း၊    ရပ်/ေကျးများတွင်လည်း 

ဧည့်စာရင်းတိုင်ကားသည့်အခါ ပုံမှန် ၅၀၀၀ ကျပ် 

ေပးရပါေကာင်း၊ သက်တမ်းပုံမှန်တိုးမည်ဆိုပါက 

ေငွ ၁၀၀၀ ကျပ် ေပးရပါေကာင်း၊  ရက်ေကျာ်ပါက 

၅၀၀၀ ကျပ်   ထပ်ေပးရပါေကာင်း၊  ထိုသိုေပး 

ေနရသည့်  ေငွေကးများရှိပါေကာင်း၊   ထိုအြပင ်

ခရီးသွားသည့အ်ခါတွင်လည်း ဂတ်ိများတွင် ေကညာ 

ထားသည်များရိှပါေကာင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ် 

မပါပါက ေထာက်ခံစာြဖင့ ်ခရီးသွားလာခွင့်မြပဟု

ေကညာထားပါေကာင်း၊  သိုေသာ် ယခုိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ပါေသာ်လည်း           ေထာက်ခံစာ 

ထပ်ေတာင်းပါေကာင်း၊    ေထာက်ခံစာမပါပါက 

ေငွေကးေကာက်ခံပါေကာင်း၊ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ၃၀၀၀ 

ကျပ်ေပးကရပါေကာင်း၊   မိမိအေနြဖင့်  ဥပမာ 

အေနြဖင့်တစ်ခုစီခန်သာ        ထည့်ေြပာြခင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊         ထိုကဲ့သိုတြခားေပးေနရသည့ ်

ေငွေကးများစွာရှိေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ြပည်သူများ 

အေနြဖင့်  ေငွေကးများေပးေဆာင်ရေသာ်လည်း 

ိင်ုငေံတာ်ကုိ အခွန်အေနြဖင့် အမှန်တကယ်ဝင်ေရာက် 

ပါသလား၊ မည်သည့်ေနရာတွင ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သလ၊ဲ ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ဗုိလ်ချပ်တုိအေနြဖင့် 

မည်သို စမီံ န်ကားေပးိင်ုမည်ကိ ုသလိိပုါေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက လ ပ်စစ်မီတာခများ

ှင့ပ်တ်သက်ပီး တချိေနရာများတွင်ေကာက်ခရံာ၌ 

အခက်အခဲရှိပါေကာင်း၊ တချိအိမ်များတွင ်အိမ်၌ 

လူမေနဘဲ လ ပ်စစ်မီတာခ ေကာက်ခံရသည်ဟုဆိ ု

သည့်အြဖစ်မျိးများလည်း ရှိခဲ့ပါေကာင်း၊  ယခင်က 

လည်း လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနက ေြဖပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  တချိေနရာများတွင ်  မှားယွင်းေကာင်း 

မှားယွင်းုိင်ပါေကာင်း၊  ထိုအရာများကို   ြပန်လည် 

ေဆာင်ရက်၍ရသည်ဟု ေြပာလုိပါေကာင်း၊ မှတ်ပံုတင် 

ှင့်ေထာက်ခံစာ   စစ်ေဆးြခင်းအပိုင်းကိ ု    မိမိတို 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ဟ ု   ေြပာလိုပါ 

ေကာင်း၊  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန  အေနြဖင့် 

မီတာခေကာက်ခံြခင်းများှင့်ပတ်သက်ပီး  လက်ရိှ 

လုပ်ေဆာင်ေနမ များကို ရှင်းလင်းေြပာကားေပးေစ

လိုပါေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမှ   တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးက လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ တုိင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်၊  ရန်ကုန်၊   မ ေလး   သုံးခုသည် 

ဓာတ်အား ေရာင်းချြခင်း၊   ြပန်လည်ေကာက်ခံြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုလပ်ုပါေကာင်း၊ လစ် ၁ ရက်ေနတွင် 

မီတာေဘလ်ဖတ်ြခင်း၊       မီတာေဘလ်ထုတ်ြခင်း၊ 

မီတာခေကာက်ခံြခင်းလုပ်ငန်းများကို    လုပ်ပါ 

ေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း အေြခအေနအရပ်ရပ်ေကာင့ ်

ေငွေကာက်ခံသည့်ေနရာတွင် ေှာင့်ေှးရသည်များ

ရိှပါေကာင်း၊ မမိတိိုအေနြဖင့ ်ကိးစားေကာက်ခေံသာ် 

လည်း လစ်အေက းကျန်သည်များရှိပါေကာင်း၊ 

ကျန်ခဲ့သည့်လများအတွက ်       စီမံချက်များြဖင့ ်

ေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်းများ ဆက်လုပ်ပါေကာင်း၊ 

အေက းကျန်သည့က်စိ များတွင် အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့်        မေဆာင်ိုင်သည့်ကိစ များလည်း 

ရိှပါေကာင်း၊  ကျန်ခဲသ့ည့အ်ေက းကျန်များကိ ုမမိတိို 

ထံ လာေဆာင်သည့်အခါတွင်   ြပန်လည်စိစစ်ပီး 

တိတိကျကျလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်   န်ကား 

ချက်များလည်း ထုတ်ထားပါေကာင်း၊  တချိေနရာ 

များတွင်    အနည်းငယ်လွဲေနိုင်သည်များရှိပါက 

လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်        လိုအပ်သကဲ့သို 

 န်ကားချက်များထတ်ုပီး ကညူေီဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ မီးသုံးစဲွသမူျားကလည်း မတီာခများကိ ု

ပုံမှန်ေပးေဆာင်ပါက   ြပည်သူများပို၍   မီးမှန်မှန် 

ကန်ကန်ရသွားမည်ဟ ုြဖည့်စွက်ေြဖကားသည်။

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမှ    အယ်ဒီတာ 

ေဒ ခိုင်စံပယ်ဦးက ေနာက်ဆက်တွဲတစ်ခုအေနြဖင့် 

ြပည်သမူျား၏ငိညုည်းေနသည့ ်ြပဿနာေလးတစ်ခ ု

ကိ ုတင်ြပလိပုါေကာင်း၊ ယခင်က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး စည်ပင်သာယာဧရယိာတွင် ဆိင်ုကယ်စီးနင်းခွင့ ်

ပိတ်ပင်ထားပါေကာင်း၊        ယခုလအတွင်းတွင် 

သန်လျင်၊ ဒလ၊ တံွေတးတုိတွင် ဆုိင်ကယ်စီးနင်းခွင့် 

ထပ်ပိတ်ပါေကာင်း၊  ေကညာချက်အရ   ယင်းသို 

ဆုိေသာ်လည်း ေအာင်ေြခေြမြပင်တွင်  ေကာ့မှးမိ 

နယ်ဘက်က ရာတချိအထိ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့ ်

ပိတ်လိုက်သည်ဟုသိရေကာင်း၊      ဆိုင်ကယ်ှင့်  

တက်လာပါက  ဖမ်းပါေကာင်း၊  သိမ်းပါေကာင်း၊ 

ယင်းရာများတွင် လိုင်းကားမရှိပါေကာင်း၊ ၎င်းတို 

အေနြဖင့ ်ေကျာင်းသွား/ေကျာင်းလာ၊ ေဈးဝယ်ကအစ 

အခက်အခြဲဖစ်ေနသည့အ်တွက် ြပည်သမူျား ငိညုည်း 

ေနကပါေကာင်း၊ ယင်းအရာများကိ ုအဆင်ေြပေစရန် 

မည်သိုေဆာင်ရက်ရမည်ကိ ုသလိိပုါေကာင်း ေမးြမန်း 

သည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက တချိေနရာများတွင် 

လုံ ခံေရးအရ  ကန်သတ်ထားသည့ ်    ြဖစ်စ်ှင့် 

လပ်ုေနရသည်များြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းှင့ပ်တ်သက် 

ပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရကုိ ဆက်သွယ်ေမး

ြမန်းထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

လူထုရင်ဖွင့်သံသတင်းဌာနမ ှသတင်းေထာက ်

ဦးစိုးစိုးမင်းက မိမိသည် ပဲခူးတိုင်းအေနာက်ြခမ်း၊ 

ပန်းေတာင်းမိနယ်က ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်ရိှမိမတုိိ 

မိနယ်ရှိ ေတာင်သူများသည ် ေငွေကးြပန်ဆပ်ရန ်

အတွက်  အခက်အခဲများစွာြဖင့်  ကံေတွေနရပါ 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ကတစ်မျိး၊ ဆန်၊ ဆကီန်ုေဈး န်း 

များကီးေနသည်ကတစ်မျိး  ြဖစ်ေနေသာေကာင့ ်

ေငွေကးြပန်ဆပ်ရန ်              ုန်းကန်ေနရသည့် 

အတွက် ဗိုလ်ချပ်တိုအေနြဖင့်  မည်သိုေြဖေလ ာ့၊ 

ေြဖရှင်းေပးိုင်မည်ကို သိလိုပါေကာင်း  ေမးြမန်း 

သည်။ 

ေြဖေလ ာ့မ များ၊ ေငွေကးလည်ပတ်စီးဆင်းမ  

ေကာင်းမွန်ေအာင ်စီစ်ေဆာင်ရက်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  လယ်ယာဖွံဖိးေရး 

ဘဏ်မှ တစ်ိင်ုငလံုံးတွင်ရိှသည့ ်ေတာင်သ ူ၁၈ သန်ိး 

ခန်ကို စုိက်ပျိးရာသီအလုိက် ေချးေငွများ ထုတ်ေပး 

ထားြခင်းများရှိေကာင်း၊ တစ်ှစ်ကို  စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငွသုံးမျိး ထုတ်ေပးထားပါေကာင်း၊ တစ်ဧက 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း  အများဆုံးစိက်ုပျိးစရတ်ိ 

ေချးေင ွှစ်မျိးထ ိေချးခွင့ရိှ်ပါေကာင်း၊  န်းထားများ 

သတ်မှတ်ပီးြဖစ်၍   အတိုး န်းအေနြဖင့်    တစ်ှစ် 

ငါးရာခိုင် န်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်မူလစိုက်ပျိးစရိတ ်

အြပင်   လယ်တစ်ဧကကိ ု  ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀  န်း 

ကိုဗစ်-၁၉ အထူးေချးေငွအြဖစ ်ထပ်မံတိုးြမင့်ေချး

ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊      လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်မ ှ

ထုတ်ေချးေပးသည့်    ေချးေငွှစ်မျိးမှသုံးမျိးထိ 

ရယထူားေကာင်းကိလုည်း ေတွရပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ တွင်ြဖစ်ခဲ့သည့် ကိုဗစ-်၁၉ သက်ေရာက်မ ှင့် 

ေငွေကးစီးဆင်းလည်ပတ်မ      အခက်အခဲတချိ 

ေကာင့်၊  ေတာင်သူတချိအေနြဖင့ ်  စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငွ ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်အခက်အခဲရှိေကာင်း 

ေတွရသည့်အတွက ်  ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိးစရိတ ်

ေချးေငေွပးဆပ်ရန် ကာလတိုးြမင့ေ်ပးြခင်း၊ ဒဏ်တိုး 

ေလ ာ့ေပါ့ေပးြခင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉ အထူးေချးေငွ 

ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်ကာလ      သုံးကိမ်တိုင်တိုင ်

တိုးြမင့်ြပင်ဆင်ေပးခဲ့ြခင်းကိ ု  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖဲွအစည်းအေဝး အဆံုးအြဖတ်ှင့် ေတာင်သူများ 

ေချးေငွြပန်ဆပ်မ အဆင်ေြပေစရန်   ိုင်ငံေတာ်က 

ေြဖေလ ာ့ေပးခဲ့ပါေကာင်း၊   ယခင်ေချးေငွများကို 

ေကျလည်စွာေပးဆပ်ပီးသည့် ေတာင်သူများကို 

ရာသအီလိက်ု စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေင ွထတ်ုေချးြခင်းကိ ု

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်အေနြဖင့ ်  ြမန်မာ့ 

စီးပွားေရးဘဏ်ှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်း အဆင်ေြပဆုံး 

ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့်အတွက်ေကာင့် 

ယခှုစ်တွင် ယခင်ှစ်များကထက် ေငေွကးစီးဆင်းမ  

ပိုမိုလည်ပတ်ထိေရာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ေနသည ်

ကိ ုေတွရပါေကာင်း၊ ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်ေချးေင ွ

ေပးဆပ်မ  အခက်အခဲများကို ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံ 

ေတာ်ပိုင်များအေနြဖင့ ်    ေဆာင်ရက်ေပးိုင်သည့ ်

ေြဖေလ ာ့မ များ၊         ေငွေကးလည်ပတ်စီးဆင်းမ  

ေကာင်းမွန်ေအာင်စီစ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် နည်းလမ်း  

များြဖင့်      မိမိတိုကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန ်

သက်ဆုိင်ရာဌာနများက ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် 

ရှိပါသည်ဟ ုြပန်လည်ေြပာကားသည်။

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်    ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းစာထဲတွင ်    ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

တက သိုလ်ဝင်ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ရန ်    ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ တက သိလ်ုဝင် ေအာင်စာရင်းှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေကညာထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊  သိုေသာ်ြပည်သ ူ

လထူမုျား ပိမုိသုရိှိရန်အတွက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

က  န်ကားေရးမှးချပ်က ေအာင်စာရင်းထတ်ုြပန်မ  

ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်ြပည်သ ူ

လထူမုျား Awareness ြဖစ်ေအာင် ထတ်ုြပန်ေပးမည့ ်

Website  ှင့ ်ထတ်ုြပန်မည့အ်ေကာင်းကိ ုေြပာြပေပး 

ရန် ေမတ ာရပ်ခံလိုပါေကာင်းေြပာကားသည်။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

သတင်းစာထဲတွင်လည်း မည်သည့်  Website က 

ေကညာမည်ကို   ေကညာထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာ မိနယ်တွင်ရိှသည့ ်စာစစ်ဌာနများတွင် 

လည်း ေြဖထားသူများက  သွားေရာက်ကည့် ိုင် 

ပါေကာင်းေြပာကားသည်။

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ေအာင်စာရင်းများှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ထပ်မေံြပာကားလိသုည်မှာ စာစစ်ဌာန 

အလိုက်ေကျာင်းများတွင ်နံနက် ၆ နာရီတွင် အပီး 

ကပ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ နံနက် ၄ နာရီမှစပီး 

ေကညာထားသည့ ်Website များတွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိင်ုပါေကာင်း၊ ှစ်စ်ြဖစ်ေနသည့အ်ခက်အခ ဲ

ရိှပါေကာင်း၊ တချိက ၄ နာရဆီိေုသာ်လည်း ၁ နာရ၊ီ 

၂ နာရခီန်ကတည်းက ဝင်ေနသမူျားလည်း ရိှေကာင်း၊ 

ဝင်ေရာက်ကည့် သူများေသာေကာင့် Website က 

Hang သွားသည်ထိ   ြဖစ်ခဲ့ြခင်းများရှိပါေကာင်း၊ 

သုိေသာ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက အချန်ိမီထုတ်ြပန် 

ိင်ုေရး၊ ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံး ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် 

သိရှိိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ မိမိ 

အေနြဖင့် ေမတ ာပိုဆုေတာင်းလိုသည်မှာ  ယခုှစ် 

ေအာင်စာရင်းများ ထုတ်ြပန်သည့်အခါတွင် တက သုိလ် 

ဝင်တန်းစာေမးပွဲေြဖထားသည့်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၊ ၎င်းတုိ၏မိဘများအားလံုး ေပျာ်ရ င် 

ိုင်ကပါေစဟ ုေြပာကားသည်။           သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 
လပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထား 
ေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် 
လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 
ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (5,542) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၁၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂) ရာခိုင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (8,337,579) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (613,532) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 
ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၁) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 
ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (592,516) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။  ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကုိ ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ 
အသက် (၁၈) ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရစစုေုပါင်း (29,755,203) ဦးှင့ ်အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် လဦူးေရ 
စုစုေပါင်း (5,330,030) တိုအား ထိုးှံထားရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 
၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု
အကိမ်ြပည့် ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 
ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်
ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ
များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 
ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 
ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 
ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 
မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 
စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

  

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၀၅၉၅ ၉၆၂၇၉၂၄ ၄၃၀၈၄

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၇၄၈၂၅ ၅၉၀၅၉၇၁ ၁၅၆၇၀၆

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၇၀၅၁ ၄၄၈၄၂၈၄ ၃၅၇၄၁

၄။ ထိုင်း ၄၅၀၇၂၂၈ ၄၄၅၅၀၃၅ ၃၀၅၄၆

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၇၇၉၃ ၃၆၃၂၁၉၆ ၆၀၄၈၄

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၈၃၉၅၂ ၁၂၉၅၆၀၅ ၁၄၀၅

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၃၂ ၅၉၂၅၁၆ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၂၂ 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 ၈၈၄၄၃၃၉၈ ၈၄၁၅၃၃၇၉ ၁၀၃၉၇၇၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၄၇၅၉၇ ၄၂၇၃၆၀၂၇ ၅၂၄၉၄၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၈၉၄၅၀၅ ၃၀၅၃၂၈၆၈ ၆၆၉၆၁၂

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၃၅၄၅၉၉ ၂၉၄၂၁၅၃၄ ၁၄၉၂၂၈

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၄၅၄၂၂၅ ၂၆၃၄၀၂၀၀ ၁၄၀၄၆၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၅၈၀၈၅ ၂၂၀၉၇၉၁၇ ၁၇၉၇၈၃

၇။ ုရှား ၁၈၄၀၉၆၅၁ ၁၇၈၃၆၁၂၁ ၃၈၀၇၁၁

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၀၅၇၈၃ ၁၈၁၃၉၂၁၂ ၂၄၄၈၈

၉။ အီတလီ ၁၈၀၁၄၂၀၂ ၁၇၂၂၁၂၉၇ ၁၆၇၈၉၂

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

(၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၃

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရးပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးမှ  ေနစ်လွယ်ကူ 
ေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ေလဆိပ်၌ ကုမ ဏီေလးခုမှ Salbutamol Sul-Phate အခု ၁၀၀၊ Invokana Tablet 

အခု ၁၀၅၀၊ Lacolep Tablet ၃၂၇၄ ခု၊ Zopent Tablet အခု ၁၁၀၀၀၊ Esoz Tablet 

၂၉၃၀၊ Telma 20 Tablet ၆၆၉၆ ခု၊ Flusort Nasal Spray အခု ၅၄၀၀၊ Supirocin 
Ointment ၈၃၁၂ ခု၊ Gazore Injection အခု ၂၀၊ ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းများမ ှ
ေဆးဝါးမျိးစုံ ၄၁၈ မျိး စုစုေပါင်း ၉၃၀၅၅ ဒသမ ၆၅ ကီလိုဂရမ်တိုကို 
ထုတ်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                                                         သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊
ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ
ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပး လျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ ဇွန် ၂၃  

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၇၄၈၂၃၇ ဦးအထိ ြမင့်တက် 

လာေကာင်း အာဖရကိေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး 

စင်တာက ယေန  ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် 

ေသဆုံးသေူပါင်း ၂၅၃၈၆၈ ဦးရိှသည်။ သိုေသာ် ေရာဂါ 

မှ ြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း ၁၁၁၂၀၇၇၀ 

ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိက၊ ေမာ်ိုကို ၊ တူနီးရှားှင့ ် 

အီဂျစ်ိုင်ငံတိုသည် ေဒသတွင်း၌ ေရာဂါကူးစက်မ  

အများဆုံးေတွရှိရသည့ ်ိုင်ငံများြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံသည် ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူ ၃၉၈၇၉၇၉ ဦးြဖင် ့ ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆုံး 

ြဖစ်ပီး  ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ၁၁၉၂၇၉၇  ဦးြဖင့ ်ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်သည်။  

အာဖရိကေတာင်ပိုင်းသည် ေရာဂါကူးစက်မ  

အများဆုံးြဖစ်ပီး ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်းေဒသ 

များသည် ေရာဂါကူးစက်မ  ဒုတိယအများဆုံးြဖစ ်

သည်။ ဗဟိုအာဖရိကေဒသသည ်ေရာဂါကူးစက်မ  

အနည်းဆံုးြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ၏  ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရ 

သည်။  

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အာဖဂန်ငလျင်ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ် 
ကဘူးလ်    ဇွန်   ၂၃ 

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင၌ံ ယမန်ေနက 

ငလျင်လ ပ်ခတ်ခဲ့မ ေကာင့် ေသဆုံးသူ 

အေရအတွက် ၁၀၀၀ ေကျာ်အထြိမင့တ်က် 

လာပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၆၀၀ 

ေကျာ်ရှိလာေကာင်း ယေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။ 

ကယ်ဆယ်ေရး  လုပ်သားများက 

ငလျင်ေဘးသင့်ြပည်သူများအား ကယ် 

ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာ  

တွင် လမ်းအေြခအေနဆိုးရားမ ေကာင့ ်

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေှာင့်ေှး 

လျက်ရှိသည်။ 

ငလျင်ေကာင့် ပျက်စီးသွားသည့ ်

လူေနအိမ်အများစုသည် ရ ံအုတ်များြဖင့် 

တည်ေဆာက်ထားပီး ေဒသခံအများ 

အြပားသည်  ေနအိမ်အပျက်အစီးများ 

ေအာက်တွင်   ပိတ်မိလျက်ရှိေကာင်း 

ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုသားများက ဆိသုည်။ 

ြပင်းအား ၅ ဒသမ ၉ အဆင့ရိှ် ငလျင် 

တစ်ခု အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံအေရှပိုင်း

သို ယမန်ေနက ဦးတည်လ ပ်ခတ်သွားခဲ့ 

သည်။ 

ကဘူးလ်မိအေြခစုိက် ကလုသမဂ  

စားနပ်ရိက ာ အစီအစ်က ဂျံတန်ချနိ် 

၁၃၀ ခန်ကို ငလျင်ေဘးသင့်ြပည်သူများ 

အား ယေန  သွားေရာက်လှဒါန်းခ့ဲသည်။ 

ထို ြပင်    ပါကစ တန်အစိုးရက 

ရက်ဖျင်တဲများ၊ ေဆးဝါးများအပါအဝင ်

အြခားေသာ အေရးေပ ေထာက်ပံ့ေရး 

ပစ ည်းများကုိ ကုန်တင်ကားကီးများြဖင့် 

သယ်ေဆာင်ကာ ငလျင်ေဘးသင့ြ်ပည်သ ူ

များထံသို ေပးပိုလျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ 

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုငကံိ ုတာလဘီန် 

တို အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပီးေနာက ်ကမ ာ့ 

ိုင်ငံအများအြပားသည် ၎င်းတို၏သံုံး 

များကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည့်အြပင် ိုင်ငံ 

တကာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်း 

များကလည်း ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းများကိ ု

ရပ်ဆိုင်းလိုက်ြခင်းေကာင့်  အေရးေပ  

လိုအပ်လျက်ရှိသည့်   သဘာဝေဘး 

အ ရာယ် ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများ 

ေထာက်ပံေ့ပးရန် ိင်ုငတံကာ၏ကိးပမ်း 

မ မှာ အဟန်အတားများ   ြဖစ်လျက်ရှိ  

သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၃၃၁၃ ဦးထပ်မေံတွရိှ  

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ  

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၇၄၉၇ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ဆိုးလ်      ဇွန်    ၂၃

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူ၇၄၉၇ ဦးထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၈၃၀၅၇၈၃ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသမူျားက ယေန  ေြပာကားသည်။ 

ပီးခ့ဲသည့် ၁၄ ရက်အတွင်းေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ တစ်ေသာင်း 

ေအာက်ေလျာ့နည်းခဲ့ေကာင်း    ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံေရာဂါကာကွယ်ေရး  

ှင့ထ်န်ိးချပ်ေရးေအဂျင်စကီ ေြပာကားသည်။   ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်း ေနစ် 

ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၇၀၆၁ ဦးရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်းြပည်ပမ ှ

ေရာက်ရိှလာသ ူ၃၄၂၁၅ ဦးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံေကာင်း ေတွရိှခဲသ့ည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၄၄၈၈ ဦးရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၇၄၀ 

ထပ်မံေတွရှိ
ဟွိင်း    ဇွန်    ၂၃

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခသံ ူ၇၄၀ 

ထပ်မံေတွရှိရေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက       ေြပာကား 

သည်။

မိေတာ်ဟွိင်းသည်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အချက်အချာ

ေနရာြဖစ်ပီး ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၄ ဦး 

ရှိကာိုင်င ံေြမာက်ပိုင်း ဗာနန်းြပည်နယ်တွင် ၅၄ ဦးှင့် အလယ်ပိုင်း 

ငါအန်းြပည်နယ်တွင် ၅၁ ဦး အသီးသီးေတွရိှခဲသ့ည်။  လက်ရိှအချန်ိတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၇၄၀၅၉၅ ဦးရှိပီး အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၄၃၀၈၄ ဦးရိှကာ  ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သ ူ၉၆၂၇၉၂၄ ဦးရိှသည်။ ိင်ုငအံတွင်းကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးအလံုး 

ေရ  ၂၂၇  ဒသမ ၈ သန်း ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

နယူးေဒလီ    ဇွန်   ၂၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၃၃၁၃  ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၃၄၄၉၅၈ ဦးရိှပီြဖစ်ေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူများစမှုာ ကရီာလာ၊ မဟာရတ်စ်ထရာှင့ ်

ေဒလီမိတိုမှြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးရ 

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ေကာင့ ်၃၈ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက ်အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၅၂၄၉၄၁ ဦး အထိရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လွန်ခ့ဲေသာ  ရက်သတ ှစ်ပတ်အကာက ေသဆုံးသ ူေလးဦးသာ 

ရိှခဲရ့ာမှ  လွန်ခဲေ့သာရက်အနည်းငယ်အတွင်း ေသဆုံးသအူေရအတွက် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာသည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည် ၂ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင် န်းရှိပီး ရက် 

သတ ပတ်အတွင်းကူးစက်မ  န်းမှာ ၂ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။  

လက်ရိှအချန်ိအထိ    ပိုးေတွဆဲလူနာ ၈၃၉၉၀ ရှိပီး  လွန်ခဲ့ေသာ 

၂၄ နာရီအတွင်း ၁၀၉၇၂ ဦး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် 

ေဆးုံများမ ှဆင်းသွားခဲ့ရာ  ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း 

၄၂၇၃၆၀၂၇ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

အဂ  ပူ ဇွန် ၂၃

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  အဂ  ပူမိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန ုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ယမန်ေန  ေနလယ်ပိုင်းက ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း မ ခင်းစီမံခန်ခွဲမ  အစီအစ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်း အခမ်း 

အနား ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် တရားသူ 

ကီးချပ် ဦးဝင်းြမင့်က အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး မိနယ်တရားသူကီး 

နန်းဇင်မင်းထက်က ယခုလာမည့် ဇူလိုင်  ၁ ရက်မှ  စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့် ိင်ုငတံစ်ဝန်း မ ခင်းစမီခံန် ခဲွမ  အစအီစ် 

ှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသူများက  တရားစီရင်ေရးှင် ့

ပတ်သက် ၍  သိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းရာ တိုင်းေဒသကီးတရား 

လ တ်ေတာ်ညိ  င်းေရးမှး ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ေဒ ခင်ချိထက်က  

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားေပးသည်။ 

 မ ခင်းများတွင ်အြငင်းပွားမ များကို မ တစွာေြဖရှင်းရန်၊ မ ခင်း

များကိအုချန်ိှင့်တစ်ေြပးည ီစစ်ေဆးစရီင်ိင်ုရန်၊ အမ လက်ကျန်များှင့် 

ကန်ကာေနသည့်မ ခင်းများ ေလ ာ့ချရန်၊ တရားံုးများအေပ  ြပည်သူလူထ ု

၏ ယုံကည်ကိုးစားမ ကို ြမင့်တင်ရန် ရည်ရယ်၍ ြပလုပ်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း မိနယ်တရားသူကီး နန်းဇင်မင်းထက်ထံမ ှသိရသည်။ 

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

တိုက်ကီး   ဇွန်   ၂၃ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး တိက်ုကီးမိနယ်တွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ေန  အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်နံရံကပ်စာေစာင်ြပပွဲှင် ့ေဟာေြပာပွဲတိုကိ ု

ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီတွင်  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

(တိုက်ကီး) အေနာ်ရထာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှး သန်းဦးက မူးယစ် 

ေဆးဝါးဆုိးကျိးများှင့် အေရးယူပံုအဆင့်ဆင့်ကုိ လည်းေကာင်း၊ မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးအရာရိှ ေဒ စန်းကလျာခိင်ုက 

“မူးယစ်အ ရာယ်ကင်းစင်ဖုိ ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် တားဆီးစို”  ေခါင်းစ် 

ြဖင့်  လည်းေကာင်း၊ အလယ်တန်းြပဆရာမ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်ိှင့် အထက် 

တန်းြပဆရာမ ေဒ အအိိဖိးဝင်းတိုက မူးယစ်ေဆးဝါးေပ ေပါက်လာပုှံင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွြခင်း၏ ဆိုးကျိးများကိ ု လည်းေကာင်း အသပိညာ 

ေပးေဟာေြပာကသည်။ 

ထိုေနာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် အသပိညာ 

ေပး နံရံကပ်စာေစာင်ြပသထားရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

စိတ်ပါဝင်စားစွာ ေလ့လာကည့် ကသည်။  ယင်းေနာက်     မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးအရာရှိှင် ့ဝန်ထမ်းများက 

အထိမ်းအမှတ် သတင်းစကား လက်ကမ်းစာေစာင်များကိ ု ြဖန်ေဝခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                                    ဉာဏ်ဟိန်း

 ေကျာဖုံးမှ

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား တိက်ုခိက်ုသည်ဟ ုအေကာင်းြပ၍ ေစတ ီ

ပထုိုးများ၊ ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ ြပည်သူေဆးုမံျားှင့ ်ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာများအတွင်း  Drone  များအသုံးြပ၍  ေလေကာင်းမ  ှ

ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်းများအထိပါ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ကျးလွန် 

လျက်ရှိကသည်။ 

ထိုသို PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများ၏ ဆင်ြခင်တုတံရားမဲ ့

စွာ Drone ြဖင့်    ေလေကာင်းမှ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ဇွန် ၂၂ 

ရက်တွင် မေကွးတုိင်းေဒသကီး မိင်မိနယ် ထန်းဘူးေတာေကျးရာ၌ 

အြပစ်မ့ဲ  ငါးလသားအရယ် အမ ာကေလးငယ် တစ်ဦးှင့် အသက် ၆၇ 

ှစ်အရယ် အမျိးသမီး တစ်ဦးတုိ ေသဆံုးခ့ဲပးီ ကျန်အမ ာကေလးငယ် 

တစ်ဦးှင့် မိသားစုဝင ်သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မိင်မိနယ် ထန်းဘူးေတာ 

ေကျးရာ၌ ိုးသားစွာ လက်သမားလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သည့် ဦးစိန်ေမာင် 

(ဘ)ဦးြပးှင့် မိသားစုဝင်များသည် ေနအိမ်၌ရှိေနစ် ဇွန် ၂၂ ရက် 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန်တွင် PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

ေဒသ ရလက်လုပ်ဗုံးများကို  Drone ၌  ချတိ်ဆွဲ၍ ၎င်းတို၏ 

ေနအိမ်ေပ သို ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာ    အေကာင်းမဲ ့   ြဖတ်ချခဲ့ရာ 

ေနအမ်ိေရှသိုကျေရာက်ေပါက်ကဲွခဲေ့ကာင်း၊ အဆိပုါေပါက်ကဲွမ ေကာင့ ်

ေဒ ေစာွယ် ၆၇ ှစ်(ဘ) ဦးေရချမ်းှင့် ငါးလသားအရယ် အမ ာ 

ကေလးငယ် ေယာကျ်ားေလး တစ်ဦးတုိတွင် (စုိးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာများရရိှ 

ခဲ့ပီး  ကျန်အမ ာကေလးငယ်တစ်ဦးှင့ ်မသိားစဝုင် သုံးဦးတိုတွင်လည်း 

ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့သြဖင့ ်လူမ ကူညီေရးအသင်းမ ှေမာ်ေတာ် 

ယာ်ြဖင့် မိင်မိြပည်သူေဆးုံသို ပိုေဆာင်ေဆးကုသမ ခံယူခဲ့ေသာ် 

လည်း ေဒ ေစာွယ်ှင့ ်ငါးလသားအရယ် အမ ာကေလးတစ်ဦးတိုသည် 

ရရှိဒဏ်ရာများြဖင့ ်မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန်တွင် ေသဆုံးသွားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်စစ်ေရးှင့မ်သက် 

ဆိင်ုေသာ အရပ်ဘက် ေနအိမ်အေဆာက်အအံုများ၊ အရပ်သားြပည်သမူျား 

အေပ  ယခကုဲသ့ို အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုြခင်းသည် ဂျနီဗီာကွန်ဗင်းရှင်း 

များှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ဥပေဒတိုအရ စစ်ရာဇဝတ်မ (War Crime)

ကိ ုကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပီး အထက်ပါြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကမ်းဖက် 

မ ကိ ုကျးလွန်ခဲသ့မူျားအား ြပည်သလူထူ ုတစ်ရပ်လံုးမှ ရံရှာစက်ဆတ်ု 

လျက်ရှိေကာင်းှင့် ၎င်းတိုအား ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက ေဒသခြံပည်သမူျားှင့ပ်ူးေပါင်း၍ လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၃

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) 

နမ့်ခမ်းမိတွင်  ေငွကျပ်သိန်း 

၃၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖုိးရိှ ဘန်ိးြဖှင့် 

စိတ ် က ူးသ ွပ ်ေဆးြပားမ ျား  

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇွန် ၂၁ 

ရက် ည ၈ နာရတွီင် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင ်း)    နမ့ ်ခမ်းမိ 

အမှတ်(၁)မန်ခမ်းရပ်ကွက်တွင ်

မူဆယ်မှ နမ့်ခမ်းသို ခါးေအာင် 

အဂ  ပူမိနယ်တွင် ိင်ုငတံစ်ဝန်း မ ခင်းစမီခံန်ခဲွမ အစီအစ် 

မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန 

အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပ

နမ့ခ်မ်းမိ၌ ေငကွျပ်သန်ိး ၃၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ ဘန်ိးြဖှင့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ သမ်ိးဆည်းရမိ

ေမာင်းှင်လာေသာ TOYOTA 

HILUX REVO     ယာ်ကို 

သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ မှ 

ေဒသကာလတန်ဖုိး ေငကွျပ်သန်ိး 

၃၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်းြဖ ၅ 

ဒသမ ၉၄ ကီလိုှင့်   စိတ်က  

ေဆးြပား ၂ ဒသမ ၂၂ သိန်း သိမ်း 

ဆည်းရမခိဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ု 

ချက်အရ သိမ်းဆည်းရမ ိမူးယစ် 

ေဆးဝါးများကိ ုကွတ်ခိင်ုမိနယ်မှ 

နမ့်ခမ်းမိနယ်သို သယ်ေဆာင် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း   သိရသြဖင့ ်

၎င်းအား ဥပေဒအရအေရးယထူား 

ရိှပီး  ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သ ူ

များကို   ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း    သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ေတာင်ငူ ဇွန် ၂၃

သယဇံာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ကီးမှး၍ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိနယ ်

ကျံးပတ်လမ်း၌ ယမန်ေနက မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲ     ကျင်းပ 

သည်။ 

ထိုသိုကျင်းပရာ ခိုင်ှင့် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊  ခိုင ် 

ှင့် မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက ပိေတာက်၊ တမလန်း၊ 

ပန်းတမာ၊   စိန်ပန်းြပာ၊   ခေရ၊ မဲဇလီ၊ မေဟာ်ဂနီ၊ ပျ်းမ    အစ 

ရှိသည့် အရိပ်ရသစ်မျိး ၁၁ မျိး၊ အပင် ၃၃၀ ကို စုေပါင်းစိုက်ပျိးက 

သည်။ 

ေတာင်ငူမိ၌ မုိးရာသီကာလအတွင်း ပျိးပင်များစိက်ုပျိးိင်ုရန် 

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏  ကန်ိုးအမဲတမ်းပျိးဥယျာ်တွင ်

လူထုြဖန်ပျိးပင်ေပါင်း ၇၅၀၀၀ စိုက်ပျိးထားရှိပီး အခမဲ့ြဖန်ေဝေပး 

လျက်ရှိေကာင်း မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။                                                

ခိုင် (ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ငူမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ခါးေအာင်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတူ ေတွရစ်။

ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်ေနအိမ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေသဆုံးခဲ့သည့် 

ငါးလသား 

အရယ် 

ကေလးငယ်၏ 

မှတ်တမ်း

ဓာတ်ပုံ။

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများ၏ Drone ြဖင့် 

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ြဖစ်စ်ေနရာြပပုံ။ 



ဇွန်   ၂၄၊   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 ်
ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 
လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 
ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်
အပ်ပါသည်။ 
  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
               သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်    ၂၃

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲှင့်   ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်အကမ်းဖက်များက အနာဂတ်လူငယ်များ၏ 

ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပား၍ ပညာမ့ဲလူတန်း 

စားများြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ မဘိများ 

အား အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ ရည်ရယ်ချက ်

များြဖင့် ပညာသင်ကားမ ကိုအဟန်အတားြဖစ်ေစသည့် ဆန်ကျင် 

ခမ်ိးေြခာက်စာများကိ ုစာသင်ေကျာင်းအချိ၌ ေရးသားချတ်ိဆဲွ၍ ခမ်ိး 

ေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်ကုိ  ေတွရိှရသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဇွန်  ၂၂ ရက်  နံနက် ၉ နာရီတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ ်(ေတာင်ပိုင်း) ကေလာမိနယ ်ေအာင်ပန်းမိ သာမိုင်း 

ခမ်းေကျးရာ မူလွန်ေကျာင်း Grade-4 စာသင်ခန်းအတွင်းနံရံေထာင့်၌ 

အကမ်းဖက်သမားများက ခမ်ိးေြခာက်စာတစ်ေစာင်ှင့အ်တ ူKeypad 

ဖန်ုးြဖင့ ်ချတ်ိဆက်ထားသည့ ်လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံး လာေရာက်ချထား 

သည်ကို  ေတွရှိရေကာင်း သတင်းအရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးပီး  လက်လုပ်မိုင်းအား  စနစ်တကျ ရှင်းလင်းခဲ ့

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၃
အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံ အဖွဲ 
အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲ 
အစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 
ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ု
အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 
များ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 
ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့်  နည်းမျိးစုံြဖင့်   ြပလုပ်လျက်ရှိ
သည်။

ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ဝါဒ 
ြဖန်မ များအေပ  မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ 
၍ြဖစ်ေစ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 
ြပလပ်ုမ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများ 

မိနယ်အချိ၌ အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

ေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတူ  ဇွန် ၂၂ ရက်   နံနက် ၈ နာရီခန်တွင်   ကရင်ြပည်နယ ်

သံေတာင်ကီးမိနယ ်ေရ ေညာင်ပင်ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာ အလယ် 

တန်းေကျာင်း၌လည်းေကာင်း၊  နံနက် ၈ နာရီခွဲခန်တွင်  မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ေလးပင်ေကျးရာရိှ အေြခခ ံ

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းခွဲ၌လည်းေကာင်း၊    အမရပူရမိနယ် 

ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရိှ ြမစ်ငယ် အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ 

လည်းေကာင်း၊ နံနက် ၉ နာရီခန်တွင်  မေကွးတိုင်းေဒသကီး  သရက် 

မိနယ်  သဲြဖေကျးရာရှိ အေြခခံပညာအလယ်တန်း ေကျာင်းခွဲ၌ 

လည်းေကာင်း PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများက ေကျာင်းတက် 

ေရာက်မ ကိ ုခမ်ိးေြခာက်သည့ ်ခမ်ိးေြခာက်စာများ လာေရာက်ချတ်ိဆဲွ 

ထားေကာင်း သိရသည်။   

အထက်ပါ ြဖစ်စ်မှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ မိဘများ 

အား အထတ်ိတလန်ြဖစ်ေစရန်ှင့် စာသင်ေကျာင်းများ  ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ြခင်းမြပိုင်ေစရန ်  ရည်ရယ်၍   ခိမ်းေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်များအား ေဖာ်ထတ်ု 

သရက်မိနယ ်  သဲြဖအေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းခွဲ၌ 

အကမ်းဖက်သမားများ ချတိ ်ဆွဲထားသည့ ် ခိမ ်းေြခာက်စာ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ကေလာမိနယ ် သာမိုင်းခမ်းေကျးရာ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၌ အကမ်းဖက်သမား 

များက လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးှင့ ်ခိမ်းေြခာက်စာတစ်ေစာင ်လာေရာက်ချထားမ  မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။
သံေတာင်ကီးမိနယ် ေရ ေညာင်ပင်ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း ခံစည်းိုး၌ 

အကမ်းဖက်သမားများ ချတိ်ဆွဲထားသည့် ခိမ်းေြခာက်စာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများအား လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ
ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ 
ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝ 
ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများ ြပလပ်ုခဲလ့ င် အကမ်း 
ဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ် 
ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာ 
နစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)
ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင ်
ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ 
မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများကို  အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ  
ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 
 ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်အသိ 
ေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်
ေသာ်လည်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေရ ေတာင်မိ သရက် 

ေတာရပ်ကွက်ေနသူများြဖစ်သည့် မျိးသက်ုိင်(၂၅)
ှစ်ှင့် သိမ့်အိအိြဖ (၂၄)ှစ်တို ှစ်ဦးသည် ၎င်းတို 
အသုံးြပသည့ ်  “Myo Thet Naing”  Facebook 
အေကာင့် ှင့် “Ei Ei Phyu” Facebook အေကာင့်၊ 
မေကွးတိုင်းေဒသကီး  သရက်မိနယ ်တုတ်ကိုင်း 
ေကျးရာေန ေအာင်လင်းကိ ု (ခ) အုန်းစိန် (၂၀)ှစ် 
သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Aung Linn Ko” Facebook 
အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  ေအာင်ေြမသာစ ံ
မိနယ် မင်းတဲအီကင်းရပ်ကွက်ေန သန်ဇင်ေအာင် 

(၂၈)ှစ်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Thant Zin Aung 
(ခ) ေကွေကွ” Facebook အေကာင့၊် မဟာေအာင်ေြမ 

မိနယ် ၃၆ လမ်းေန စန်းစန်းြမင့် (၄၁)ှစ်သည် 
၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ah Yoon” Facebook အေကာင့၊် 
ွားထိုးကီးမိနယ်  မာန်လည်ေကျးရာေန ေအးသ ာ 
(၃၃)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Aye Thander” 
Facebook အေကာင့်ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ေလးမျက်ှာမိနယ်   ဘိုသာညိိုးေကျးရာေန 
စသက်ခိုင်ဦး (၂၇)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Sa 
Thet Khaing Oo” Facebook အေကာင့်တိုသည ်
အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ ်
ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 
ေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ် အေရးယူြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသုိ့ CRPH၊NUGှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက် 
ခံအဖွဲအစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ 
အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ်  ိုင်ငံေတာ် 
တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 
ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပး 
ကူညီြခင်း   ြပလုပ်ခဲ့သူများအား   ဥပေဒှင့်အညီ 
ထေိရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထုိသုိ 
လ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် 
အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဖမ်းဆီး အေရးယူိုင်ေရး  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                         သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

 MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲမှ

လက်ေရးစင်အဆင့်   ကစားသမားအများစုမှာ   ြပည်ပထွက်ကစားေနြခင်းှင့် 

ြပည်ပကလပ်များတွင ်  ကစားခွင့်ရရန ်ကိးပမ်းေနြခင်းတိုေကာင် ့ လာမည့် MNL 

ပိင်ပွဲတွင ်  မျက်ှာသစ်ကစားသမားများ၊  လူငယ်ကစားသမားများစွာ ေတွြမင်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် လာမည့် MNL ပိင်ပဲွမှာ ြပည်တွင်းကစားသမားများ အားပိင် 

မည့်ပိင်ပွဲကိ ုေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။

MNL ပိင်ပွဲကိ ု၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်မှလွဲ၍ ကျန်ှစ် 

များတွင် ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည် ့၁၂ ကိမ်တွင် ရန်ကုန် 

အသင်းက  ငါးကိမ်၊  ရတနာပုံအသင်းက ေလးကိမ်၊ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းက 

သုံးကိမ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။                                                               ကိုညီေလး

 မ ေလးဆိပ်ကမ်းမှ

 “ဧရာဝတီြမစ်အထက်ပိုင်းစခန်းေတွရဲ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီ ြမစ်ေရတိုင်းထွာ 

ချက်များအရ ြမစ်ကီးနားမှာ ှစ်ေပေကျာ်၊ ဗန်းေမာ်မှာ ေပ၀က်ခန်ကျဆင်းခဲ့ပီး ေရ က ူ

မိမှာ စိုးရိမ်ေရမှတ်ေအာက် ြပန်ကျသွားတယ်။ ကသာနဲသပိတ်ကျင်းမှာ ြမစ်ေရ 

အနည်းငယ်တက်ေနတယ်။ လာမယ့် ဇွန်လတတိယ ၁၀ ရက်ပတ်  ြမစ်ေရခန်မှန်းချက်အရ 

သပိတ်ကျင်း၊ မ ေလးနဲေညာင်ဦးတိုမှာ ှစ်ေပကေန ေလးေပခန်  ြမင့်တက်လာ 

ိုင်တယ်”ဟု ၎င်းကေြပာသည်။

ြမစ်ကီးနားှင့်  ြမန်မာုိင်ငံအထက်ပုိင်းေဒသများတွင် မုိးရာသွန်းမ ြဖစ်စ်များမှ 

ဧရာဝတြီမစ်ေရသည် ေအာက်ဘက်သိုစီးဆင်းလာရာ ဆပ်ိကမ်းများ၌ ြမစ်ေရြမင့တ်က် 

လာေကာင်း၊ ဇွန်၂၂ ရက် နံနက်ပိုင်း  ြမစ်ေရတိုင်းထွာချက်များအရ  သပိတ်ကျင်း 

ဆိပ်ကမ်းတွင် စိုးရိမ်ေရမှတ်ေအာက် ၃ ဒသမ ၆၄ ေပှင့် မ ေလးဆိပ်ကမ်းတွင ်

စိုးရိမ်ေရမှတ်ေအာက ်၅ ဒသမ ၄၄ ေပတွင် ေရာက်ရှိေနေကာင်း သိရသည်။

“ဝါဆိ ုဝါေခါင် ေရေဖာင်ေဖာင်ဆိတုဲအ့တိင်ုး ြမစ်ေရကအတက်ဘက်မှာရိှေနမှာပ။ဲ 

စိုးရိမ်ေရမှတ်ေရာက်တာနဲ   သတိထားရမှာပါ။ တာိုးေတွြမင့်ေပးပီး လမ်းေတွ  

ေဖာက်ထားေတာ့ မိထဲေရလ မ်းတာမျိး မရိှုိင်ေပမယ့် ရပ်ကွက်ေတွထဲ ေရ၀င်ေရလ မ်း 

တာက ှစ်တိုင်းလိုြဖစ်ေနတယ”်ဟု မ ေလးမိခံတစ်ဦးက ေြပာသည်။

မ ေလးဆိပ်ကမ်း၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်သည ်  ၁၂၆၀  စင်တီမီတာြဖစ်ပီး  ြမစ်ေရ 

တိုင်းထွာချက်များအရ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ၉၂၉ စင်တီမီတာ၊ ၁၇ ရက်တွင် ၉၅၆ 

စင်တီမီတာ၊ ၁၈ ရက်တွင် ၉၇၇ စင်တီမီတာ၊ ၁၉ ရက်တွင် ၁၀၀၁ စင်တီမီတာ၊ ၂၀ 

ရက်တွင်  ၁၀၃၂ စင်တီမီတာ၊ ၂၁ ရက်တွင် ၁၀၅၉ စင်တီမီတာှင့်  ၂၂ ရက်တွင်  ၁၁၀၂ 

စင်တီမီတာ၊၂၃ ရက် နံနက် ၆နာရီခွဲတွင် ၁၁၃၃ စင်တီမီတာသိုေရာက်ရှိေနေကာင်း 

သိရသည်။                                                                              ေမာင်ေအးချမ်း

ေတာင်ငူ    ဇွန်   ၂၃

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငူမိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ယမန် 

ေနက  ဒိုးအင်းအုပ်စ ု   ကုက ိလ်ေပါက် 

ေကျးရာေန ေတာင်သူေဒ ွယ်နီေကျာ်ေအး 

၏ ယာေြမတစ်ဧကတွင ်တိရစ ာန်အစာ 

ပင်  ေနဗီယာြမက ်   သုပ်ြပစိုက်ပျိးမ  

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိရစ ာန်အစာ     ေနဗီယာြမက ်

စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့ ်   တိရစ ာန်များကို 

လ တ်ေကျာင်းေသာစနစ်မှ  အစာေက း 

စနစ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ  ဖွံဖိးလာ 

ေစရန်၊  အစာရှားပါးချနိ်တွင်  အာဟာရ 

က ယ်ဝသည့်အစာအြဖစ ် ေက းေမွးရန်၊ 

ြပည်တွင်းက ဲ၊   ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

အတွက်     အာဟာရဓာတ်ြမင့်မားပီး 

ေတာင်ငူမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက ်သုပ်ြပစိုက်ပျိး

အထွက် န်းေကာင်းေသာ တရိစ ာန်အစာ 

များ    ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ေရးှင့်   ေနဗီယာ 

ြမက်ကိ ု  ွားစာအြဖစ ် ေက းေမွးပါက 

လိအုပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ 

ြပည့်ဝေစရန်ရည်ရယ်၍  စိုက်ပျိးရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  မိနယ်အတွင်းရှိ က ဲ၊ 

ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း  လုပ်ကုိင်သူများ 

သိုလည်း ေနဗီယာြမက ်စိုက်ပျိးိုင်ေရး 

အတွက် မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရး 

ဦးစီးဌာနမ ှပျိးပင်များကို  အခမဲ့ြဖန် ြဖး 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း    မိနယ်ေမွးြမ 

ေရးှင့်   ကုသေရးဦးစီးဌာန    ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာတင်တင်ေအးက  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။               ကိုလွင်(ဆွာ)

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၃

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်       စမ်ိးလန်းစိြုပည် ေစ ေရးအတွက် 

မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ ကိ ု  ယ ေနနနံက် ၈ နာရကီ     ရန်ကန်ု 

တိုင်း ေဒသကီး  မရမ်းကုန်းမိနယ်    အမှတ်(၅)ရပ်ကွက ်

မရမ်းကုန်းမိနယ် စွယ် ေတာ်ြမတ် ေစတီ ေတာ်ပရိဝုဏ်အတွင်း မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ
ဝရဓာတု ေစတိယစွယ် ေတာ်ြမတ် ေစတီေတာ် ပရိဝုဏ်အတွင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ     သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ် မရမ်းကုန်းမိနယ ်စီမံ 

အုပ်ချပ် ေရးအဖွဲဥက     ဦးတင် ေဇာ်  ေဇာ် ေအာင်ှင့် အဖွဲဝင် 

များ၊ အလံုမိနယ် သစ် ေတာဦးစီးဌာန  ဦးစီးအရာရိှ ဦးသန်စင် 

ေကျာ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စွယ် ေတာ်ြမတ် ေစတီ ေတာ် ေဂါပက 

အဖဲွဝင်များ၊   မိနယ်အမျိးသမီး ေရးရာအဖဲွဝင်များ၊   မခိင်ှင့် 

က ေလး ေစာင့် ေရှာက် ေရး     အသင်းအဖွဲဝင်များြဖင် ့ဘုရား 

ပရိဝုဏ်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုြပည်သာယာလှပ ေစ ေရးအတွက ် 

မည်စည်၊  ကံ့ေကာ်၊   ခ ေရ၊   ပိ ေတာက်၊  ငုေရ ဝါ၊  စိန်ပန်း၊  

မ ေဟာ်ဂနီ၊ ပျ်းမ အစရှိသည့် အရိပ်ရပင်ှင့် ပန်းအလှပင ်စုစ ု

ေပါင်း ၃၀၀ အား စု ေပါင်းစိုက်ပျိးကေကာင်း သိရသည်။                                                   

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန် ၂၄၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်           

 မျိးထွန်းသန်ိးသည်လည်း စကားမေြပာြဖစ်ြပန်။ 

ထိုအခါ သူတိုအပါးမှာ တိတ်ဆိတ်ြခင်း လ မ်းမိုး 

လာသည်။ သစ်ရက်ေလတိုးသှံင့ ်လ  င်းကက်ခွပ်သ ံ

တိုသည် ေပ ထွက်လာြပန်ေလသည်။

“ကိုမျိး” 

အေတာ်ချည်းကာလ င် နန်းကိ ရီေခ သည်။ 

မျိးထွန်းသိန်း သူဘက်သို လှမ်းကည့်သည်။

ကားမီးေရာင်ြဖင့် တစ်ေယာက်မျက်ှာတစ်ေယာက် 

ြမင်ရသည်။ သူ၏မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်ကည ်

ရစ်ဝလဲျက်ရိှေကာင်း မျိးထွန်းသန်ိး အံအ့ားသင့စွ်ာ 

ေတွရသည်။

နန်းကိ ရီ၏လက်တစ်ဖက်သည် မျိးထွန်းသိန်း 

၏လက်ဖမိုးေပ သို ကျေရာက်လာသည်။ တင်းတင်း 

ကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။

“ကိုမျိးရဲစကားေတွကို   အရီ  ယုံချင်တယ်။ 

ကိုမျိးကိုလည်း   ယုံချင်တယ်။  အရီမှာ ဝန်ခံစရာ 

တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ကိုမျိးကိ ုအရီြမင ်

ကတည်းက ချစ်မိတာပါပဲ။ ဒါကို ဟန်ေဆာင်ဖို 

ေတာင်သတိမရုိင်ခ့ဲဘူး။ ေမ့ခ့ဲတယ်။ အရီရင်ေမာ 

တယ်ဆိုတာ  တကယ်ေြပာတာပါကိုမျိး။  အရီ 

သပ်ိအားငယ်မတိယ် ကိမုျိးရယ်။ သပ်ိကိ ုအားငယ် 

မိတယ်။ ကိုမျိးကိ ု  အားကိုးချင်တယ်။   အရီမှာ 

တွယ်တာစရာဆိလုို ေလာကမှာ ကိမုျိးတစ်ေယာက် 

ပဲရိှတယ်လုိထင်တယ်။ ပင်းဘုရားပဲွတုန်းက လူေတွ 

အကားကေန ကုိမျိး အရီ ကိ ုကယ်တင်ခ့ဲဖူးတယ်။ 

ဒီကတည်းက   ကိုမျိးရဲလက်ဟာ   ပူေွးတယ်။ 

သမ်ိေမွတယ်။   ကင်နာမ ြပည့ဝ်တယ်ဆိတုာ  အရ ီ

သိပါတယ်။ တကယ်လို အရီ တစ်စုံတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ရင် 

ကိုမျိးရဲ   ကင်နာတတ်တဲ့လက်ကေလးေတွနဲ  

ေဖးကလှူည့ပ်ါကိမုျိးရယ်။ ကယ်တင်လှည့ပ်ါ၊ အရီ 

ကုိပစ်မထားပါနဲ  ဥေပက ာလုပ်မထားပါနဲ   အရီကိ ု

သနားပါ။ ညာပါ။ ကင်နာပါေနာ် ကိုမျိး”

မျိးထွန်းသိန်းသည်  နန်းကိ ရီ၏   လက်ကို 

ြပန်လည်ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည်။  သူ၏လက်ဖဝါး 

ကေလးမှာ ေအးစက်ေနေကာင်း ေတွရသည်။

သ၏ူမျက်ှာှင့ ်နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာတုိ နီးကပ် 

ေနသည်။ ထွက်သက်ေလသည် သူပါးြပင်ကိ ုတိုးေဝှ 

သွားသည်။ ရှပ်တိုက်သွားသည်။ သူ၏မျက်ှာမ ှ

မိတ်ကပ်နံှင့်   တ်ခမ်းနီနံကို  ခံစား ှ  က်ေနရ 

သည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရီ၏စကားများကိ ု

မယုခံျင်လှ။ စင်စစ်တွင်လည်း သှူင့ဆ်က်ဆလံာခဲ ့

သမ ကာလပတ်လုံး သည်စကားမျိး မကားရဖူးြဖစ် 

သည်။  ကားရလမိ့မ်ည်ဟလုည်း  မည်သည့အ်ခါမ  

ေမ ာ်လင့ခ်ဲသ့ည်မဟတ်ု။ သိုေပမဲ ့နန်းကိ ရခီစံားရ 

ချက်ှင့် ေြပာေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း လ  က်လှဲေသာ 

အသံအရ သိသာသည်။ သူထံမှ ေမာပန်းမ သည် 

မမိထိ ံကူးစက်လာသည်ဟလုည်း ထင်မေိသးသည်။ 

သူနည်းတူ   လ  က်ေမာလာသည်ဟ ု ေတွးမိေသး 

သည်။

သူသည် နန်းကိ ရီအား ရင်ခွင်၌ ေထွးပုိက်ထား 

လိုက်ချင်သည်။ နားအနီးမှာကပ်လျက် ေလသံမ  

ေသာအသြံဖင့ ်ှစ်သမိ့စ်ကားေတ ွဆိခုျင်ေသးသည်။ 

ဘဝဆိုတာ နက်  င်းေမှာင်မိုက်လှေသာ ကန်လန်  

ကာ အလ မ်းခံရသည့်ဘဝမျိးလည်း ရိှတတ်သည်။ 

နနံက်ခင်း၏ ဝင်းမှည့ေ်တာက်ပေသာ ေနေရာင်ြခည် 

ကျေရာက်လာချနိ်လည်း  ရှိတတ်သည်ဟူေသာ 

ကဗျာတို ကဗျာစကေလးများကိုလည်း ရတ်ြပချင် 

ေသးသည်။

ကင်နာေသာလက်ြဖင့ ်ထာဝရေထွးဖက်လိသုည့ ်

အေကာင်းကိုလည်း ေကညာချင်ပါသည်။

သုိတုိင်ေအာင် သူသည် အလိုလို စုိးရံသလုိရိှေန 

သည်။ လက်ဖမိုးကေလးကိ ုဆုပ်ကိုင်ထားမိသည့ ်

အတွက် ြပစ်မ တစ်စုတံစ်ခ ုကျးလွန်မသိလိ ုခစံားရ 

သည်။ ရင်မှာလည်း ခုန်ရလွန်းပါဘိ။

သည်တွင် သူဦးေှာက်အတွင်း အေတွးတစ်ရပ် 

ဝင်လာသည်။ စင်စစ် အချစ်ဟသူည် ရင်ခန်ုရြခင်းပင် 

မဟုတ်ပါလား။ အြခားေသာ မိန်းကေလးများှင့ ်

ဆုံရစ်တွင် သူ၏ရင်သည ်ေကျာက်ခဲတစ်လုံးလိ ု

ငမ်ိသက်ေနခဲသ့ည်အမှန်ပင်။  နန်းကိ ရှီင့က်ျခါမှ 

ရင်ခုန်ရသည်။  သည်ေတာ့လည်း  သူကိုယ်သူ 

နန်းကိ ရီအား  တကယ်တမ်း   ှစ်ှစ်ကာကာ            

ချစ်ြမတ်ိုးမိသည့်အြဖစ်ကို မျိးထွန်းသိန်း ပိုမို 

စိတ်ချ ယုံကည်လာခဲ့မိေလသည်။

“ဒီကေန   အရီ  ကိုမျိးနဲေတွချင်တာ  ဒါေတွ 

ေြပာချင်လိုပ။ဲ ေြပာခွင့ရ်လိုလည်း ဝမ်းသာပါတယ်”

နန်းကိ ရီ လက်ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းရင်း ဆို 

သည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင ် “ ြပန်ကပါစိုေနာ် ” ဟု 

မပွင့်တပွင့ ်ေြပာလိုက်သည်။

“ေနပါဦးလားဟင်၊ ေစာပါေသးတယ်” 

မျိးထွန်းသိန်း တားမိေသးသည်။

“ြပန်မှြဖစ်မယ်ကုိမျိး။ အိမ်ကုိ စာကူးဖုိ အေကာင်း 

ြပပီး ထွက်ခဲ့ရတာ။ ဒီရက်ေတွထဲမှာ ညာရေပါင်း 

များလှပီ။ ေနာက်မှပဲ ဒီထက်ကာကာ ေတွကရ 

ေအာင်ပါ” 

မျိးထွန်းသိန်း မတားဆီးမိေတာ့။

အခါတိင်ုးလိပုင် နန်းကိ ရသီည် မျိးထွန်းသန်ိးကိ ု

ထားခဲက့ာ ကားေပ သိုတက်သည်။ သည်တစ်ကမ်ိ 

တွင်မူ အခါတိုင်းကထက် ထူးြခားေသာစကားဆိ ု

သည်။

“အရီြပန်မယ်ေနာ်”  တ်ဆက်စကားဆိုသည်။ 

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် “တကယ်လိုများ ကိုမျိးကို 

အခုလုိ တ်မဆက်ုိင်ဘဲ ထွက်သွားရတ့ဲအြဖစ်မျိး 

ေပ ေပါက်ခဲ့ရင်  အရီကို ခွင့်လ တ်ပါေနာ်”  ဟု 

ေတာင်းပန်သည်။

နန်းကိ ရသီည် မျိးထွန်းသန်ိး စကားြပန်အေြပာ 

ကို မေစာင့်။ ကားကိုေမာင်းထွက်သွားသည်။

မျိးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိ ရီကို နားမလည် 

ိုင်သလို ေငးကည့်ရင်း ကျန်ခဲ့ရသည်။

သူရင်မှာ အလိုလိုေမာလာသည်ဟု ထင်မိြပန ်

သည်။

ဘယ်လိမုျားပါလမိ့ကွ်ယ်။ ပေဟဠဆိန်လှတဲ ့မန်ိး 

ကေလးရယ်။

သူသည် ခပ်တိုးတိုး ညည်းညြခင်းကိုလည်း 

ြပလိုက်မိေလသည်။

x  x  x   x  x

အပိုင်း ရှစ်

[ ၁ ] 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးအေနှင့ ် နန်းကိ ရီ 

အေပ  အကဲမရသည်မှာ ကာြမင့်လှပ ီြဖစ်သည်။ 

နန်းကိ ရီကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေနခွင့်ေပးထား

ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍  သင့်၏မသင့်၏ မကာခဏ 

စ်းစားမိသည်။ 

စင်စစ်တွင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည ်သူ၏ 

ငယ်စ်က  အြဖစ်အပျက်များအေပ   မူတည်ကာ 

နန်းကိ ရအီား လွတ်လပ်ခွင့ ်ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ချပ်ချယ်ရန် ဝန်ေလးေနမိြခင်းြဖစ်သည်။

သူငယ်စ်က   ြပင်ပေလှင့ ်   အထိအေတွရ 

နည်းသည်။ မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်း ရှားပါးလှ 

သည်။ အစ်လိ ုချပ်ချယ်ြခင်း ခရံသည်။ ထိုေကာင့ ်

လည်း  ြပင်ပဗဟသုတုနည်းပါးကာ  မမှားသင့ေ်သာ 

အမှားကိ ုမှားခဲသ့ည်ဟ ုထင်သည်။ တစ်ဖက်သား၏ 

ြဖားေယာင်မ ကို ခံခဲ့ရသည် မှတ်ယူသည်။

အချပ်ချယ်ခံရလွန်းသြဖင့်  လွတ်လပ်ခွင့်ရှာ 

သည်။ တစ်ကိမ်လွတ်လပ်မ ရသည်ှင့်တစ်ပိင်နက် 

တစ်ကိမ်ပင်   အေတာင်ပံကျိးရေသာအြဖစ်ှင့ ်

ကံရသည်။  ညံ့လိုက်သည့်မိန်းကေလး။  မည်သို 

ြပလ င် ကေလးရတတ်သည်ဆိုြခင်းကိုပင ်မစ်း 

စားတတ်ခဲ့။ သည်အထိ အ၍လည်း ခံခဲ့ရသည်ဟု 

ယခအုခါ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး ေတွးေနမိသည်။

နန်းကိ ရကီိ ုလွတ်လပ်ခွင့ေ်ပးလိြုခင်းမှာ ထိမုန်ိး 

ကေလး၏ဘဝှင့် စပ်လျ်း၍လည်း ြဖစ်သည်။ 

နန်းကိ ရီသည် သူဘဝကို သူဘာသာရပ်တည်ခဲ ့

သည်မှာ   ကာြမင့်လှပီြဖစ်သည်။  သူကိုယ်သူ   

ထိန်းိုင်မည့်အရိပ်အေယာင်ကိ ု     ေတွရသည်။ 

အသက်အရယ်ကလည်း စ်းစားချင့်ချနိ်ိုင်ေသာ 

အရယ်မျိး။  အငိမ့်ေလာကမှ  ထွက်လာသည ်

ဆိုေတာ့လည်း ဘဝအေကာင်းကို နက်  င်းစွာ 

သေဘာေပါက်ိုင်လိမ့်မည်ထင်သည်။

ယခအုခါ မမိ၏ိသေဘာထားများကိ ုစ်းစားသင့ ်

လာပီဟု  ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး  ထင်သည်။ 

လွတ်လပ်ခွင့်ဟူသည် ေပးတုိင်းလည်း မမှန်တတ်။ 

ထိလွုတ်လပ်ခွင့က်ိ ုအေကာင်းြပကာ စတ်ိေလြခင်း 

အရိပ်အေယာင်များကိ ု  နန်းကိ ရီ၌  ေတွလာရ 

သည်။

အြပင်သို သွားလာခေဲသာ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

သည် အိမ်၌ နန်းကိ ရီ အေနနည်းေသာအြဖစ်ကိ ု

ေတွရ သည်။ အချန်ိှင့်အမ  နန်းကိ ရ ီအိမ်အြပင် 

သုိေရာက်ေနသည်။ ကားကေလးတစ်စီးှင့် ဥဒဟုိ 

ထွက်ခွာသွားတတ်သည်။ ရံခါတွင် အေတာ်ချည်း 

ည့်နက်မှ အိမ်သို ြပန်လာတတ်သည်။ သူှင့် 

ပတ်သက်ေသာ တယ်လဖီန်ုး မကာခဏလာတတ် 

သည်ကိုလည်း ေတွရသည်။

ယခတုေလာ သတူိုှစ်ေယာက် မျက်ှာချင်းမဆိင်ု 

မသိည်မှာ ကာပါပေကာ။ တစ်ခါတစ်ရ ံထမင်းဝိင်ုး 

တွင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးအထီးတည်း ရှိေနရ 

တတ်သည်။  ပီး   နန်းကိ ရီကိုကည့်ရသည်မှာ 

ယခုတေလာ အကဲမရိုင်။ ထိုမိန်းကေလးသည ်

မိမိှင့် တတ်ိုင်သမ  မျက်ှာချင်းမဆိုင်မိေအာင ်

ကိးစားလျက်ရှိေကာင်း ေတွရသည်။ ြပင်ပတွင ်

အချနိ်ကုန်ေအာင်ေနလ င်ေန၊ မေနလ င်  အိပ်ခန်း 

ေအာင်းေနတတ်သည်။ စကားေြပာေဖာ်မရ။ သူ၌ 

စတ်ိ ပ်ေထွးရြခင်းအသွင်သဏ ာန်များ ြမင်ေတွေန 

ရသည်။

နန်းကိ ရှီင့စ်ပ်၍ ခင်ရေသာ မျိးထွန်းသန်ိးကိမု ူ

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏စိတ်မှာ    စေနာင့်စနင်း 

မြဖစ်မလှိေပ။ ထိကုေလးကိေုတာ ့ြမင်လ င်ြမင်ချင်း 

မှာပင် ခင်မင်မိသည်ဟုထင်သည်။ သူ၏ ဣေ ရ 

ေသာ်လည်း ဟာသပါေသာ စကားေြပာဟန်ဆိဟုန် 

ကို ှစ်ခိက်မိသည်။  ဆရာတစ်ေယာက်ြဖစ်ေန   

သည်ဆုိြခင်းေကာင့် သူသိက ာကို ယံုကည်သည်။

မျိးထွန်းသိန်းအေပ  နန်းကိ ရီ ဆက်ဆံပုံကိုမူ 

မှစ်သက်လှ။ လိက်ုေလျာလွန်းသည်ဟ ုထင်သည်။ 

လိုသည်ထက်ပို၍ ရင်းှီးမ ြပတတ်ပုံကို သေဘာ 

မကျမ။ိ သိုေပမဲ ့သူတွင်  ေယာက်ျားကေလးမတ်ိေဆ ွ

မရှိ။ အြခား အ ပ်အယှက်မရှိ။ သူသည် မျက်ှာ 

များတတ်ေသာ   မိန်းကေလးအမျိးအစားမဟုတ ်

သည့်အတွက် ဝမ်းသာရေသးသည်။

မျိးထွန်းသိန်းက နန်းကိ ရီအား သူှင့်ခင်ဖူး 

ေသာ  အဲလစ်အမည်ရှိ  မိန်းကေလးှင့်တူသည ်

ဟေူသာစကားကိ ုေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး စတ်ိဝင် 

စားမိသည်မှန်ေပမဲ့ ယုံကည်ြခင်းရှိလှသည်ကား 

မဟတ်ု။ မျိးထွန်းသန်ိးသည် နန်းကိ ရှီင့ ်နီးစပ်မ ရ 

ေစရန်၊ ခင်မင်မ ရေစရန် သည်စကားမျိး ဖန်တီး 

ေြပာဆိုသည်ဟု  ထင်သည်။  ထိုေကာင့်လည်း 

သည်စကားစမိကလ င် တကယ်တမ်းေြပာဆိုေန 

ြခင်း ဟုတ်မဟုတ် ေစာင့်ဆိုင်းအကဲခတ်မိေသာ 

အေလ့အကျင့်ကိ ုရလာသည်။

မည်သိုပင်ဆိေုစ ယခတုေလာ နန်းကိ ရ ီမပူျက် 

ေနသည်ကို ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး သေဘာမကျ 

မှစ်ခိက်။ အစအရာရာ ြပည့်စုံစွာ ဖန်တီးေပးခဲ့ 

သည်ြဖစ်၍  ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်   ေနေစချင်သည်။ 

ရ င်ရ င်ပျပျ ရိှေစချင်သည်။ တစ်စုတံစ်ခေုသာ အခက် 

အခဲှင့် ရင်ဆုိင်ရပါက တုိင်တုိင်ပင်ပင် လုပ်ေစချင် 

သည်။   စင်စစ်  ေလာကတွင်  လက်တွဲေဖာ်ဟူ၍ 

မမိတိိုှစ်ေယာက်သာရိှသည်ဟ ုေဒ ေရနံသာခင်ခင် 

ကီး ထင်မှတ်ယုံကည်ေနခဲ့မိသည်ပင်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးအေနှင့် နန်းကိ ရီအေပ  အကဲမရသည်မှာ 

ကာြမင့်လှပီြဖစ်သည်။ နန်းကိ ရီကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်

ေနခွင့်ေပးထားြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ သင့်၏ မသင့်၏ မကာခဏ 

စ်းစားမိသည်။ စင်စစ်တွင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် သူ၏ငယ်စ်က 

အြဖစ်အပျက်များအေပ မူတည်ကာ နန်းကိ ရီအား လွတ်လပ်ခွင့် 

ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ ချပ်ချယ်ရန် ဝန်ေလးေနမိြခင်းြဖစ်သည်။

သူငယ်စ်က ြပင်ပေလှင့် အထိအေတွရနည်းသည်။ 

ထိုေကာင့် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ေတာင်ကီးမိေတာင်ကီးမိ
(ကန်သတ်မ မရှိေသာတင်ဒါေခ ယူြခင်း)(ကန်သတ်မ မရှိေသာတင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ြပည်တွင်းြမန်မာုိင်ငံသားပုဂ လိကကုမ ဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်၊ 
လား  းခိုင်၊ လား  းမိ၊ ြပည်နယ်ဒုတိယအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည်း
အေဝးခန်းမအသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ (One Storeyed Steel Structure Hall (90'-
0"x 45'-0"x16'-0")ှင့ဆ်က်စပ်လပ်ုငန်းများအတွက် ဝယ်ယေူဆာင်ရက်ရန်လပ်ုငန်းအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူရန် ကန်သတ်မ မရှိေသာ တင်ဒါဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ အဆိုပါ ဝယ်ယူ/တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ြပည်တွင်းြမန်မာိုင်ငံသား 
ပဂု လကိကမု ဏ/ီလပ်ုငန်းရှင်များသည် အဆိြုပလ ာများကိ ု၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက်မှစတင်၍ 
ဝယ်ယူိုင်ပီး ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ုံးချနိ်အတွင်း ေပးပိုတင်သွင်း
သွားရန်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်အဆိြုပလ ာတွင် ပါဝင်ရမည့အ်ချက်အလက်များကိ ု
ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးတွင် ဝယ်ယူိုင်ပီး၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 
ကန်သတ်မ မရှိေသာ တင်ဒါအဆိုြပလ ာ  တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန်သတ်မ  
မရှိေသာ တင်ဒါတင်သွင်းမည့ ်ပုဂ လိက ကုမ ဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်ကုမ ဏီ/
အေရာင်းဆိုင်မှတ်ပုံတင ်Profile ကိုပါ တစ်ပါတည်းတင်ြပရမည်။
၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ေအာက်ပါတယ်လီဖုန်းနံပါတ်သို 
ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-် 

(ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၊ ၀၈၁-၂၀၂၂၀၈)
ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

“ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၇၁၀၁]ှင့် “ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၇၁၀၁]ှင့် 

အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း”
ဦးဝင်းမင်းသိန်း(ခ)ရှိ(ဘ်)ကူးမား၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

(၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာေကာ်ြငာစာမျက်ှာ - ၂၁ တွင် (၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာေကာ်ြငာစာမျက်ှာ - ၂၁ တွင် 

ဦးဝင်းမင်းသန်ိး ှင့ ်အများသေိစရန် ထည့သွ်င်းေကညာြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ပါ ဦးဝင်းမင်းသန်ိး ှင့ ်အများသေိစရန် ထည့သွ်င်းေကညာြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြပန်လည် ရှင်းလင်းေကညာလိုက်ပါသည်-အတိုင်း ြပန်လည် ရှင်းလင်းေကညာလိုက်ပါသည-်

၁။      ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းမင်းသန်ိး၏ဖခင် ဦးဆတ ယနာရာယန် 

လှီလာသို ရန်ကုန်တိုင်းုံးအမှတ်(၃)၊ တရားမအေသးအဖွဲမ အမှတ် (၇/၁၉၇၈)တွင် 

(၁၆-၅-၁၉၇၈) ေနက အေမွထိန်းစာလက်မှတ်ကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်။

၂။     ထိုြပင် ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်၏ ေကညာချက်တွင် အြဖစ်မှန်ကိ ုဖုံးကွယ်ပီး တရားလ တ် 

ေတာ်ေရှေနများကို မမှန်မကန်လ ဲအပ် န်ကားချက်များေပး၍ ေကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ အြဖစ်မှန်မှာ ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင်တရားံုး တရားမကီးမ အမှတ် (၁၅/၂၀၁၄) 

တွင်  (၁၀-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေနက ချမှတ်ခဲေ့သာစရီင်ချက်အမန်ိဒကီရတွီင် ဦးဆတ ယနာ 

ရာယန်လှီလာသည် အေမွရှင်၏ေြမးြဖစ်၍ ေြမး၏သားြဖစ်သူ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ဦးဝင်းမင်းသိန်းသည်လည်း အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူြဖစ်သည်ဟ ုေြဖဆိုဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့ ်

အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ရန်ကုန် အေရှပိုင်းခိုင ်တရားုံးတွင ်တရားမကီးမ  

အမှတ်(၈၂၄/၂၀၁၉) ြဖင့ ်ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်တုိအေပ  တရားစဲွဆိခုဲပ့ါသည်။ ရန်ကန်ုအေရှ 

ပိုင်းခိုင်တရားုံးက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွစွဲဆိုေသာ အမ ကို(၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနက 

ချမှတ်ခဲ့ေသာ စီရင်ချက် အမိန်ဒီကရီကို က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ်သို တရားမပထမ အယူခံမ အမှတ် (၄၅၅/၂၀၂၀) တင်သွင်းခဲ့ရာ 

လက်ခထံားပီး ကားနာရန် အဆင့သ်ို ေရာက်ရိှေနပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ် 

ေကညာချက်သည် အြဖစ်မှန် ဖံုးကွယ်၍ ေကညာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေကညာလိုက်ပါသည်။

၃။      ထိုေကာင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်သည်  အချင်းြဖစ်ေြမကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီေြမပိင်ုဆိင်ုမ ၊ 

လက်ရှိထားပိုင်ခွင့်   အကျိးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ   ေြမှင့်ပတ်သက်သည့ ်

အေကာင်းြခင်းရာကုိ သိရိှြခင်းလည်းမရိှဘဲ ဦးဝင်းမင်းသိန်းအေပ  အများထင်ေယာင် 

ထင်မှားြဖစ်ေစရန်ှင့် ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းေစရန် တမင်ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှြဖင့် ေကညာ 

ြခင်းြဖစ်၍ ယခေုကညာြခင်း ေဖာ်ြပပါရိှသည့ ်ေနမှစ၍ ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်၏ ေကညာြခင်း 

ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေပးပါရန်ှင့ ်  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိပါက   ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေကညာလိုက်ပါသည်။

ဦးဝင်းမင်းသိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-ဦးဝင်းမင်းသိန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-

ဦးေဇာ်မျိးဟန် (LL.B)  ေဒ ဇင်မျိးွယ် (LL.B)ဦးေဇာ်မျိးဟန် (LL.B)  ေဒ ဇင်မျိးွယ် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၉၉၅၄၄၅  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၆၃၂၂ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၉၉၅၄၄၅  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၆၃၂၂

ုံး- တိက်ု(၃၈၃)၊ A-2၊ ငမိုးရပ်ိ(၆)လမ်း၊ အပိင်ုး(၁)၊ ငမိုးရပ်ိရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ုံး- တိက်ု(၃၈၃)၊ A-2၊ ငမိုးရပ်ိ(၆)လမ်း၊ အပိင်ုး(၁)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (ထားဝယ်)အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း (ထားဝယ်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။     တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ကီးကပ်မ ြဖင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 
ခုှစ်၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ိုင်ငံေတာ်ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့ ်
(တည်ေဆာက်ေရး) ေဆာင်ရက်ဆဲှစ်ဆက်လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ အစိုးရ 
စက်မ လက်မ သိပ ံ (ထားဝယ်) မှ လုပ်ငန်း (၃)ခုအတွက် ြမန်မာိုင်ငံသား
လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း တင်ဒါပုံစံ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ေလ ာက်လ ာများ လက်ခြံခင်း များြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်-
တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် -  ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ
ေရာင်းချမည့်ရက ်  ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်အထိ
တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး -  ၂၆-၇-၂၀၂၂
တင်သွင်းရမည့်ရက ်
တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်း -  အစိုးရနည်းပညာ
ရမည့်ေနရာ   အထက်တန်းေကျာင်း(ထားဝယ်)
၃။      အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု
သိရိှလုိပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ ံုးချန်ိအတွင်းဆက်သွယ် 
စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၉၉၀၇၅၉၊ ၀၉-၄၂၂၁၈၀၄၇၁

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ပျ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈး၊ ုံအမှတ်(A)၊ ဆိုင်ခန်း 

အမှတ် (၄) ဆိင်ုခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ေငေွတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုေတာက် 
ထိန်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၀/၁)ေန ေဒ ြမြမ [၉/ပမန(ုိင်)၀၀၂၇၅၂] (ကွယ်လွန်) အမည် 
ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ တပ်ပုိးရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ် 
(၃/၁၃)ေန ေဒ လဲသ့ ာ [၉/ပမန(ိင်ု)၂၁၇၆၁၂]သို အခွန်ထမ်းအမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် ေဈးများဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ
ယာေရးေကာ်မတီသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သ ူမရှိပါကုံး
လုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။                                     ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀)၊ 

ဇမ ေအးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၇၄)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးလှမင်းထွဋ် 

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)

ေပရှိ ပါမစ်မူရင်းြခမ်းအား အေရာင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် ဦးချမ်းငိမ်းေအး [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၃၉၇၀၈]ထံမှ ဝယ်ယူရန် 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စ ီမျိးေအာင် [၇/အဖန(ုိင်)၀၉၅၂၅၆]က စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ၍ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက သက်ဆိင်ု 

ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆထွသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၅၈)

အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၃၂၇/က)၊ ေအးရိပ်သာ(၇)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၀၉-၄၅၀၀၆၅၂၇၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၃/မိမေတာင်ရပ ်

မဂ  လာဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဦးေမာင်ချိ[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၁၀၉၅၇၅] အဖအမည်၊ ဦးသေူတာ် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက် 
အမှတ်  (ပ-၂၀၄၂၂) ကို    ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏   အထူး 
ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၂၂၄၅/၂၀၂၂ (၃-၆-၂၀၂၂)ြဖင့် ေြမကွက်အမည ်
ေပါက်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသူ ေဒ ဝင့်ရည်ေအာင် မှတ်ပုံတင် 
အမှတ်[၉/ခအဇ(ိုင်)၀၁၄၁၉၈]၊ အဖအမည် ဦးတင်ြမင့်မှ ေဒ ုုယ်ေအာင[်၉/
မရမ(ိုင်)၀၅၃၈၉၄]ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန်အတွက ်
ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျား 
အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 
အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရှိသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 
ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ  ေြမပုံ၊ 
ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။      မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၇)၊ 

ေြမညီထပ်(A)၊ ေြခရင်းခန်း(အလျား ၁၂ေပx အနံ ၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှေသာ တုိက်ခန်း 

ှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လက်ရှိ 

ပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ(ူ၁)ေဒ စေပ မား(ခ)

ေဒ ကည်ကည်[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၅၀၇၅](၂)ေဒ သင်းသင်း[၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၅၁၀၆]

တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၇၅၁၂]က 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါ 

က ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မျိးဝင်း(LL.B,LL.M) ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B) ေဒ ခင်မျိးဝင်း(LL.B,LL.M) ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး(LL.B) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၇၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)

အမှတ်(၂၂၉)၊ စံြပ(၂)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၉)၊ စံြပ(၂)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၀၁၇၂၀၇ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၀၁၇၂၀၇

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်
လ  င်သာယာ စက်မ ဇုန်(၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (လ  င်ြမစ်ေဘး)၊ 

ေြမအကျယ်(၂)ဧက ဝန်းကျင်ေပ တွင် ချက်ချင်းလုပ်ငန်းစတင်
လည်ပတ်ိုင်ေသာ စက်ုံ(၂)ုံပါေြမကွက်ကိ ုေရာင်းပါမည်။
စက်ုံအကျယ်အဝန်း။  ။ ၉၂'x ၂၁၆'၊ အြမင့် ၂၁'(၁)လုံး 
 (ုံးခန်း+စတို)
 ၉၂'x ၂၂၀'၊ အြမင့် ၂၁'(၁)လုံး 
 (ုံးခန်း+စတို)
 315 KVA Transformer(၂)လုံး
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ ၀၉-၂၅၆၃၁၀၃၂၇၊ 
   ၀၉-၇၇၀၅၅၅၈၆၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ပျ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈး၊ ုံအမှတ်(A)၊ ဆိုင်ခန်း 

အမှတ်(၂၅၊ ၉၇) ဆိင်ုခန်း(၂)ခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဗိုလ်ေတာက်ထိန်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၀/၁)ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ[၉/ပမန(ိုင်)၀၀၂၇၅၄]
(ကွယ်လွန်)အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုပီး ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ရန်ေအာင်(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဗုိလ်တာရာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉/၄၂)ေန ေဒ ဝါဝါလတ်[၉/ပမန(ုိင်)၀၀၂၇၅၇]သို အခွန် 
ထမ်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း    အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်ေဈးများဌာန၊       
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသို လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊  ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၇/မိမ အေနာက် 

ရပ်၊ ဇဝနဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ 

(၀.၀၅၅) ဧကရှိ  ဦးသိန်းိုင် [၉/မရမ 

(ိုင်)၀၃၈၈၆၄]၊  အဖအမည် ဦးပို 

အမည်ေပါက်  ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ ်

ေြမကွက်အမှတ်  (ပ-၃၀၅၀၄)ကို 

ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင် 

ံုး၏ အထူးကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 

၁၃၃၃/၂၀၂၂ (၄-၄-၂၀၂၂)ြဖင့် ေြမကွက် 

အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် 

လ ဲစာရရိှထားသ ူဦးကည်ဝင်း [၉/သစန 

(ိုင်)၀၉၈၆၀၄]၊ အဖအမည် ဦးထွန်း 

ကင်မှ  ေဒ ေစာန ာေကျာ် [၁၃/မယတ 

(ိင်ု)၀၁၁၃၂၂]ှင့ ် မှတ်ပုတံင်အေရာင်း 

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန်အတွက်   ေြမပု ံ

ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန ်ေလ ာက် 

ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများ 

အေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ   စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 

မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က် 

မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  

ဌာန၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေြမပုံေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့်ေလ ာက် 

ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 

 အသိေပးေကညာြခင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ သာဓအုေရှရပ်ကွက်၊ နဗိ ာန်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၊ A)အခန်းနံပါတ်(၆၀၂)၊ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်

သက်ဆက် ယ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်အဆိုြပကမ်းလှမ်းသ ူေဒ ခင်မိုးလ  င[်၉/မလန(ိုင်) 

၀၀၀၄၃၆]ထံမှ က ု်ပ်ဦးေအးမင်းဟန်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၅၀၄၄]က အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန်  သေဘာတူညီပီး ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

(စရန်ေငွ)ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိုအကျိးသက်ဆိုင်ပီး ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာပုိင်ဆုိင်မ စာချပ် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအးမင်းဟန်ဦးေအးမင်းဟန်

[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၅၀၄၄][၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၅၀၄၄]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၈၀၂ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၈၀၂

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၄၂)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပ ၆ လက်မx အနံ ေြမကွက်အမှတ(်၁၃၄၂)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၀ ေပ ၆ လက်မx အနံ 

၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၂၄၃၀)စတုရန်းေပရိှ အမှတ်(၆)၊ နတ်ေမာက်(၆)လမ်း၊ (၁၈/ ၆၀ ေပ)၊ ဧရိယာ(၂၄၃၀)စတုရန်းေပရိှ အမှတ်(၆)၊ နတ်ေမာက်(၆)လမ်း၊ (၁၈/ 

အီး)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟ ုေခ တွင်သည့် အီး)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခ တွင်သည့် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 

ေြမကွက်၏(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ေပ၆လက်မx ေြမကွက်၏(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ေပ၆လက်မx 

အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်အလွတ်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားှင့ ်စပ်လျ်း၍ အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်အလွတ်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့မ်ျားှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်။ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ဦးေမာင်ယု(ံKLT/019402) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ  တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ  ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း 

(၂၀ေပ ၆လက်မx ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်အလွတ်ှင့်တက ွအကျိးခံစားခွင့်များအား 

အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက ်ြပန်လည်ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ပိုက်ပိုက်ေထွး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၃၅၉၁၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သူများက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  

ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါပီး (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့်   က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 

ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းထက်(LL.B, LL.M)ေဒ ဝင်းဝင်းထက(်LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၇၆)

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ပျ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈး၊ ုံအမှတ်(A)၊ ဆိုင်ခန်း 

အမှတ်(၅)ဆိုင်ခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရန်ေအာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကယ်နီ 
လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁၅/၂၅)ေန ေဒ ညိ(BW-၀၃၃၃၁)(ကွယ်လွန်) အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ တပ်ပုိးရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃/၁၃)ေန 
ေဒ လဲ့သ ာ[၉/ပမန(ိုင်)၂၁၇၆၁၂]သို အခွန်ထမ်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန ်ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်ေဈးများဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် 
မတီသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ် 
များကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။            ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက ်
အမှတ်(၄၁၈)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်(၄၁၈)၊ ပုလဲက န်းလမ်း၊ (၁၈)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုေံတာင်၊ ဦးတင်လတ် (RGN-
၀၂၀၆၂၀)အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးတင် 
လတ်(ဖခင်)(မိခင်)ကွယ်လွန်၍ သား 
သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ေဆဇွင်လတ် [၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၁၀၀၆၆]၊ ဦးေဇယျာလတ် 
[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၁၃၁၃]၊ ေဒ လင်း 
လင်းလတ် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၀၂၈၉]၊ 
ေဒ လတ်ချိဇင်ြမင့[်၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၀ 
၀၈၀]၊ ေဒ ှင်းသဇင်ေအာင်[၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၃၀၀၇၉]တိုမှ  တရားဝင်အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ သားသမီးများ 
ြဖစ်ေကာင်း အြခားကတိ ိမသားသမီးများ 
မရှိေကာင်း  တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၁၁/၁၀၇၅/၂၀၂၁(၉-၁၁-၂၀၂၁)၊ 
အသိသက်ေသ(၂)ဦး၏ ေထာက်ခံကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိင်ုဆိင်ု/အေရာင်းေြမပုကံူးေလ ာက်ထား
လာြခင်းအား ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 
ရာ(၁)ထပ်သွပ်မိုးအုတ်ညပ်(၂)လုံးရှိပီး 
အရပ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေနထိင်ု 
ပီး ေဒ ေမသစ ာမှ သိရှိသေဘာတူလက ်
မှတ်ေရးထိုးပါသြဖင့ ်ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်း 
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင် 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၃၈)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ERC ကွန်ဒို 

အေဆာက်အဦရှိ အခန်းအမှတ်(၃A)၊(၃)လ ာ၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဧရယိာ(၁၆၆၀စတရုန်းေပ)ရိှကွန်ဒိတုိက်ုခန်းကိ ု

ေဒ နီလာမင်းသိန်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၉၅၃၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက 

ဝယ်ယရူန်အတွက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေငေွပးေချပီးြဖစ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိ ု

သူများသည် ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ စာချပ ်စာတမ်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ အေထာက် 

အထားများှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဆက်လက်ြပလုပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။ 

 န်ကားချက်အရ  န်ကားချက်အရ 

ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ် -၂၁၇၂ ) ေဒ စန်းစန်းဝင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ် -၂၁၇၂ ) 

B.A(LAW) LL.B(Advocate), D.B.L, D.M.L,D.I.L, D.A.Psy. B.A(LAW) LL.B(Advocate), D.B.L, D.M.L,D.I.L, D.A.Psy. 

WIPO, DL (101), (201), ( 317) Switzerland ( Geneva). WIPO, DL (101), (201), ( 317) Switzerland ( Geneva). 

အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆။ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆။

ေတာေတာင်ေတာေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီ သု်း၏ေြမဆီ သု်း၏

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊ ငါးကျးီထူအုပ်စု၊ သရက်ကုန်း 

ေကျးရာေန ဦးခင်ညိ(ခ)ဦးြမဝင်း [၁၄/ကပန(ုိင်)၀၃၅၈၂၉]ှင့် ေဒ တင်တင်ခုိင် 
[၁၄/ကပန(ိင်ု) ၂၁၂၉၀၀]တို၏ တတယိသမီး မအေိရ စင်[၁၄/ကပန(ိင်ု)၂၉၁၁၉၂]
သည် မဘိှစ်ပါး၏ ဆိဆုုံးမမ မှန်သမ ကိ ုတမင်လိက်ုနာမ မရိှြခင်း၊ သားသမီးတို၏ 
ြပဖွယ်ရာဝတ်ကီးဝတ်ငယ်များကို ြပစုြခင်းမရှိဘဲ  ပျက်ကွက်ြခင်းတိုေကာင့ ်
မိဘှစ်ပါးမှာ အမဲတေစ စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေနရပါေသာေကာင့ ်
မိဘှစ်ပါး၏ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေသာ သားသမီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။

မအိေရ စင်ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ကိစ အရပ်ရပ်သည်လည်းေကာင်း၊ ေနာင်တွင် 
ြပလုပ်မည့်ကိစ အရပ်ရပ်သည်လည်းေကာင်း၊ မိဘညီအစ်ကိုေမာင်ှမများှင့ ်
သက်ဆိုင်မ မရှိပါေကာင်းှင့်  တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ညိ(ခ)ဦးြမဝင်းှင့်ေဒ တင်တင်ခိုင်တို၏လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးခင်ညိ(ခ)ဦးြမဝင်းှင့်ေဒ တင်တင်ခိုင်တို၏လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ် (LL.B)ဦးစိုးေဇာ်ေဇာ် (LL.B)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

စ်-၄၈၉၄၉(၂၂-၈-၂၀၁၇)စ်-၄၈၉၄၉(၂၂-၈-၂၀၁၇)
အမှတ်(၃၀၄)၊ လမ်းမေတာ်၊ အေနာ်ရထာရပ်ကွက်၊ ဥက ံမိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်အမှတ်(၃၀၄)၊ လမ်းမေတာ်၊ အေနာ်ရထာရပ်ကွက်၊ ဥက ံမိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၃၈၂၄၅၉၃ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၃၈၂၄၅၉၃

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန် ဒီကရီကိုအတည်ြပရန ်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းထုေချေစရန ်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်ဒက ိဏခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၇ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၇ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၄၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄၄

ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်             ှင့်            ၁။ ဦးစိုးိုင်

(ေနြပည်ေတာ်ဘဏ်ခွဲ-၂)           ၂။ ေဒ ေအးတင်

(၎င်း၏ကိုယ်စား ဘဏ်ခွဲ           ၃။ဦးသူရိန်ိုင်(ခ)သူရိန်

မန်ေနဂျာဦးမျိးမင်းထွန်း)           ၄။ေဒ ေအးစ ာေကျာ်

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)           (တရား ံးများ)(ဒီကရီအိုင်ရသ)ူ           (တရား ံးများ)

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ၁၄/ဆင်ြဖရှင်ရပ်၊ အမှတ်(ပစ(A)၆၁၄)

ေန တရား ံးများြဖစ်ကေသာ ၁။ဦးစိုးိုင်၊ ၂။ေဒ ေအးတင်၊ ၃။ဦးသူရိန်ိုင်(ခ)

သူရိန်၊ (၄)ေဒ ေအးစ ာေကျာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတိုသိေစရမည်။

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်၈၇တွင်ကျရှိသည့် ဒီကရီကိုအတည်ြပ 

လုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် 

အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကုိ မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်း 

တစ်ခုခုရှိလ င် ေချဆိုရန် သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရ 

ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၂၁ရက် (၁၃၈၄ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆတ်ု 

၉ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:ဝဝနာရီတွင် ဤုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ရက်ေန  ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

           (ေဒ ဝတ်မ န်)           (ေဒ ဝတ်မ န်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)

                 ဒက ိဏခိုင်တရားုံး                 ဒက ိဏခိုင်တရားုံး

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ေလလံေကာ်ြငာေလလံေကာ်ြငာ

၁။  MIP, AWPT,MIPL,MITT ဆပ်ိကမ်းဝင်းအတွင်းရိှ ေလလကံန်ုေသတ ာ(၆)

လုံးအတွင်းရှ ိ Used Clothes, RAW MATERIAL, Used Tyres, သိုး/ဆိတ် 

သားေရကမ်း၊ စားေတာ်ပဲများှင့် LCL Shipment (၃)ခုတိုကို လက်ရှိ 

မျက်ြမင်အေြခအေနအတိင်ုး(၈-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန(၁၃:၀၀)နာရတွီင် အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။   တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ုြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု၊ 

ဗဟိပုစ ည်းထန်ိးဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း၊ (ဗိလ်ုတေထာင်ဘရုား အေနာက်ဘက်၊ 

ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gate  အနီး) ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင ်

(၂၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ (၆-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနအထ ိုံးဖွင့ရ်က်/ုံးချန်ိအတွင်း 

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ပီး အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်- 

၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ တိုသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၂၈)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅)၊ 

(၃-လ ာ)တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ 
ေဒ ဇေလခါဘီဘီ[၇/ပမန(ုိင်)၁၀၂၂၄၈]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ ယင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန် 
အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုသည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေနြခည်ဦးေဒ ေနြခည်ဦး

LL.B, WIPO(Switzerland)LL.B, WIPO(Switzerland)
စ်-၁၃၃၂၃စ်-၁၃၃၂၃

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း(ေအာက်ဘေလာက်) ေကျာက်တံတား အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း(ေအာက်ဘေလာက)် ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၇၅၁၁၊ ၀၉-၇၇၇၈၄၅၈၄၆မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၇၅၁၁၊ ၀၉-၇၇၇၈၄၅၈၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ 
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲခိုင်၊ ငပလီမိ၊ ြမြပင်ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမည်ှင့်အမှတ ်

(ြမြပင်ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း/၁၄၇)ရှိ ြမြပင်ရပ်ကွက်၊ ေဒသဖွံဖိးေရးှင့်အိမ်ရာေြမကွက ်
များမှ ေြမေအးသာယာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၇)၊ (၂၉၈)၊ (၂၉၉)၊ ေြမကွက်တစ်ကွက် 
လ င် ဧရယိာစတရုန်းေပ (၇ဝေပx၃ဝေပ)ရိှ ေြမကွက် (၃)ကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ အေမွစားအေမွခံမှအစအမ  
အခင်းအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊  တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိပါေကာင်း 
တာဝန်ယူဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေအးြမ [၁၁/မဥန(ိုင်)၀၈၁၅၆၀]ထံမ ှေဒ သ ာဝင်း [၁၂/
တမန(ိုင်)၀၂၀၇၅၇] က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း၊ 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက ်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ -       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားသူ -       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ သ ာဝင်း  ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML) ေဒ သ ာဝင်း  ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML) 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၀၇၅၇]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈) [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၀၇၅၇]              တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈) 
         အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း-၁၀၂၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊           အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း-၁၀၂၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊  
       ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈       ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၇)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၉)၊ စံပါယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၅၂-က) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား(၂၀)
ေပxအနံ(၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၂၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိေသာ 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ယင်းေြမ 
ကွက်၏ ေြမချပါမစ် အမည်ေပါက် ဦးေဇာ်ြမင့[်၁၂/လမန(ိုင်)၀၁၂၁၈၅]ထံမှတစ်ဆင့် 
ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး လက်ရှိထားကာ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ သဇူာဝင်း[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၂၀၄၃]မှ ဝန်ခကံတ ိ
ြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသန်းထွန်းေအး[၁၁/ပတန(ိုင်)၀၆၀၁၄၄]က ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်  
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

(စ်-၅၀၄၈၂)(စ်-၅၀၄၈၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄

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

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်း(၂)မျိးှင့် ထုပ်ပိုးပစ ည်းလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်း(၂)မျိးှင့် ထုပ်ပိုးပစ ည်း

(Complete Set) (၁)မျိး အဝယ်တင်ဒါ(Complete Set) (၁)မျိး အဝယ်တင်ဒါ
၁။      ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်း အမည်ှင့်အေရအတွက်
         စ်  ပစ ည်းအမည်        အေရအတွက် စ်  ပစ ည်းအမည ်       အေရအတွက်
         (၁) Endotoxin Test Kit (Gel Clot Method)    12 Boxes 
         (၂)  Petridishes        1200 pk
         (၃) Vial (4ml)+ Rubber Stopper+Aluminium  800,000ea
 Cap(Green)(Complete Set) 
၂။    တင်ဒါဖွင့်ပိတ်ရက ်  -(၂၃-၆-၂၀၂၂)မှ (၆-၇-၂၀၂၂)ထိ
၃။   ပစ ည်းေပးသွင်းရမည့်စက်ု ံ - ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစန်ိ)၊ ေဆးဝါး 
    စက်ုံခွဲ(ရာသာကီး)
၄။   တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ -ဥက   ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်
     စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊  ြမန်မာ့
      ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ စက်မ ဝန်ကီး 
     ဌာန၊ ံုးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၅။  တင်ဒါပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနတွင ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊                 တယ်လီဖုန်းအမှတ်ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊                 တယ်လီဖုန်းအမှတ်
စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။   ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။   ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈
                  ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄                  ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ 
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲခိုင်၊ ငပလီမိ၊ ြမြပင်ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမည်ှင့်အမှတ ်

(ြမြပင်ေကးတုိင်ြပင်ကွင်း/၁၄၇)ရှိ ြမြပင်ရပ်ကွက်၊ ေဒသဖံွဖိးေရးှင့်အိမ်ရာေြမကွက် 
များမှ ေြမေအးသာယာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၅)၊ ဧရယိာစတရုန်းေပ (၇ဝေပx၅၂ေပ)
ရိှ ေြမကွက်ှင့တ်ကွ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် လက်ေရာက်ပိင်ု 
ဆိုင်ပီး၊ အေမွစား အေမွခံမှအစ အမ အခင်းအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ပါေကာင်း တာဝန်ယ ူဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေအးြမ [၁၁/မဥန(ိင်ု) 
၀၈၁၅၆၀] ထံမှ ေဒ ခင်မာေအး [၁၁/ပဏတ(ုိင်)၀၅၇၃ဝဝ] က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်များှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၁၄)ရက်အတွင်း 
စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း၊ ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤ 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ -          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားသူ -          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ ခင်မာေအး           ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML) ေဒ ခင်မာေအး           ေဒ ေဌးွဲ(LL.B, DBL, DML) 
[၁၁/ပဏတ(ိုင်)၀၅၇၃ဝဝ]          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈) [၁၁/ပဏတ(ိုင်)၀၅၇၃ဝဝ]          တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၅၈) 
           အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း-၁၀၂၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊           အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း-၁၀၂၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊
              ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈              ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၇၈
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ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၉/ပုဗ သီရိအေနာက်ရပ်၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)

ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၃၂၄၄၆)၏ 

ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်း ေပျာက်ဆုံး 

သွားသြဖင့ ် ေြမကွက်အမည်ေပါက  ်

ေဒ ြမင့ ် ြမင့ ်ခိုင ်  [၁၂/သဃက(ိုင ်) 

၀၆၁၁၉၆]အဖအမည်၊ ဦးတင်ွန် မှ 

ေြမချပါမစ်(စလစ်) မိတ မှန်ထုတ်ေပး 

ပါရန် ေြမချပါမစ်(စလစ်)မူရင်းေပျာက ်

ဆုံးေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက်

မူရင်း၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ် ရဲစခန်း 

ေထာက်ခံချက်မူရငး်များ   တင်ြပပီး  

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင်  ကန်ကွက ်

လိုသူများအေနြဖင့ ်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ 

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍     ေနြပည်ေတာ်စည်ပင  ်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် 

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို  ဤေကညာချက ်

ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍   (၃၀)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက် ုိင ်ေကာငး် ှ င့ ် 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှ 

ပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အညီ  ေြမချပါမစ ်(စလစ်)မိတ  မ ှန ်  

ေလ ာက်ထားလာမ  အားဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေြမနီကုန်းရပ်ကွက်၊ မိေရှာင်လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၇၄/ဖက်ခင်းေြမာက)်၊ ဦးပိုင်အမှတ် 

(၁၂/ထ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၄၂)ဧကရိှ ေြမသည် ေမာ်လမိင်မိနယ် လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန(၁-က)
မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင ်ေဒ မိသဟာဲမာန်အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားရှိပါသည်။

ယခအုခါ ေဒ မသိဟာမဲာန်ထမှံ ဦးဝင်းကိကုိမုျိးှင့ ်ေဒ ှင်းေကခိင်ုတိုက မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်(၁၀၂/၂၀၂၂)
(၂၇-၄-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။  ဦးဝင်းကိကုိမုျိးှင့ ်ေဒ ှင်းေကခိင်ုတိုမှ ၎င်းတုိဝယ်ယူခ့ဲေသာ 
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေြမနီကုန်းရပ်ကွက်၊ မိေရှာင်လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၇၄/ဖက်ခင်းေြမာက)်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂/ထ)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၄၂)ဧကရိှ ေြမကိ ု၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
ေမာ်လမိင်မိနယ်၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်းကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ
သည်။                                                                                                         မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ေမာ်လမိင်ခိုင်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ေမာ်လမိင်ခိုင်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်စိုးလွင ်[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၁၀၇၃၃၄]၊ အမှတ်(၅)၊ 

ေအးသခု(၁)လမ်း၊ ေအးသခုရပ်ကွက်၊ ေရ ြမယာ ေကျးရာအပ်ုစ၊ု ေမှာဘီမိနယ်ေနသ၏ူ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်စိုးလွင်ှင့ ်ေဒ မိုးမိုးကိင ်[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၅၁ 
၀၈၁]တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်အာကာမုိးဟိန်း [၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၃၃၁၈၀၁] ကိင်ုေဆာင် 
သသူည် မိဘတုိ၏ေြပာဆုိဆံုးမမ ကိ ုမနာခဘံအဲမ်ိေပ မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ 
သားသမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း ှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် 
ကိစ အဝဝတိုအား လုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးလင်း (LL.B)  ေဒ ခိုင်မိုမိုလွင် (LL.B)ဦးစိုးလင်း (LL.B)  ေဒ ခိုင်မိုမိုလွင ်(LL.B)
(အထကတ်န်းေရှေန-စ်-၅၄၁၅၂) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - စ် - ၁၇၂၃၆)(အထကတ်န်းေရှေန-စ်-၅၄၁၅၂) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန - စ် - ၁၇၂၃၆)
အမှတ ်၄၂၊ ခုိင်ယင်းမာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကကွ ် တုိက်အမှတ်-၃၃၊ အခန်း(၃၀၄)၊ ၁၀ လမ်းအမှတ ်၄၂၊ ခုိင်ယင်းမာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကကွ ် တုိက်အမှတ်-၃၃၊ အခန်း(၃၀၄)၊ ၁၀ လမ်း
မအပူင်မိနယ၊် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကးီ စီဘေလာက်၊ ဒဂံုမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။မအပူင်မိနယ၊် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကးီ စီဘေလာက်၊ ဒဂံုမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။
၀၉-၆၉၂၈၀၇၁၅၀  ၀၉-၄၂၀၁၉၈၈၇၈၀၉-၆၉၂၈၀၇၁၅၀  ၀၉-၄၂၀၁၉၈၈၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
ေတာ်ဝင်မိသားစု ကုမ ဏီမှေဆာက်လုပ်ေရာင်းချေသာ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်(ရာမအေနာက်)၊ ဖန်ချက်စက်လမ်း၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ အခန်းအမှတ် 

2A-486 အခန်းအား အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ေအးြမင့်ထက် (ဘ) ဦးြမင့် [၈/ပခက 

(ိုင်)၁၅၉၈၃၁]ထံမှ (၉-၄-၂၀၁၈)ရက်ေနတွင် က ်ုပ်၏အမ သည် ဦးတင်စိုး (ဘ) 

ဦးေမာင်ဟန် [၁/မကက(ိုင်)၀၂၈၁၃၃] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှှစ်ဦးသေဘာတူတိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ှင့ ်အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာတိုြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ 

ယခုအခါတွင် ယင်းတိုက်ခန်းအား အမည်ေြပာင်းြခင်းအား ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအးြမင့်ထက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ရာ ဆက်သွယ်၍မရပါ။ 

ဦးတင်စိုးမ ှယင်းတိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁)လအတွင်း ေတာ်ဝင် 

မသိားစကုမု ဏတွီင် အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၀၁၁) (၂၉-၅-၂၀၁၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၀၁၁) (၂၉-၅-၂၀၁၅)

၂ ေအ-၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (၁၆)ရပ်ကွက်(ရာမအေနာက်)၊ ၂ ေအ-၁၆၇၊ ေြမညီထပ်၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ (၁၆)ရပ်ကွက(်ရာမအေနာက်)၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒ အူမာရာနီ [၁၂/ပဇတ(ြပ)၀၀၀၅၅၆] အား ဇနီးမယား ေဒ အူမာရာနီ [၁၂/ပဇတ(ြပ)၀၀၀၅၅၆] အား ဇနီးမယား 
အြဖစ်မှ အပီးအပိုင် စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် အြဖစ်မှ အပီးအပိုင ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၅၆-လမ်း 

(အလယ်)၊ အမှတ်(၁၅)၊ ပထမထပ်ေန ဦးမေနာဟရမ ် [၁၂/ပဇတ(ဧည့်) 
၀၀၀၂၆၁] ကေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်သည်မှာ-

က န်ေတာ်၏ ဇနီးြဖစ်သူ “ေဒ အူမာရာနီ [၁၂/ပဇတ(ြပ)၀၀၀၅၅၆] 
သည် က န်ေတာ် ခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာကစိ ရပ်များကိ ုအကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုပီး 
က န်ေတာ်အား အသိမေပးဘဲ ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါေသာေကာင့် က န်ေတာ်၏ 
ဇနီးမယားအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ုစွန်လ တ်ေကာင်း ေဒ အမူာရာန ီ[၁၂/ပဇတ 
(ြပ)၀၀၀၅၅၆]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးမေနာ်ဟရမ်[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၂၆၁]ဦးမေနာ်ဟရမ်[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၂၆၁]

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

UNIVERSITY OF PHARMACY, YANGONUNIVERSITY OF PHARMACY, YANGON

REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMARREPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်ေဆးဝါးသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက် ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်ေဆးဝါးသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်ပိုချမည့် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ(M.Pharm) သင်တန်းှင့် ေဆးဝါးသိပ ံ 

ပါရဂူဘွဲ(Ph.D) သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်မီသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း

များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ(M.Pharm)သင်တန်းများေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ(M.Pharm)သင်တန်းများ

 စ် သင်တန်းအမည်                                                     သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                     သင်တန်းကာလ

 ၁။ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ (ေဆးဝါးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုေဗဒ) (၂) ှစ်

  M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry )

 ၂။ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ (ေဆးဝါးေဖာ်စပ်ေရးေဗဒ) (၂) ှစ်

  M.Pharm (Pharmaceutics )

 ၃။ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ (ပရေဆးေဗဒ) (၂) ှစ်

  M.Pharm (Pharmacognosy )

 ၄။ ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ (ေဆးလက်ေတွေဆးဝါးသိပ ံ) (၃) ှစ်

  M.Pharm (Clinical Pharmacy )

ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းများေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်းများ

 စ် သင်တန်းအမည်                                                     သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                     သင်တန်းကာလ

 ၁။ ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ (ေဆးဝါးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုေဗဒ) (၃) ှစ်

  Ph.D (Pharmaceutical Chemistry )

 ၂။ ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ  (ေဆးဝါးေဖာ်စပ်ေရးေဗဒ) (၃) ှစ်

  Ph.D (Pharmaceutics )

 ၃။ ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ (ပရေဆးေဗဒ) (၃) ှစ်

  Ph.D (Pharmacognosy )

 ၄။ ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ (ေဆးလက်ေတွေဆးဝါးသိပ ံ) (၃) ှစ်

  Ph.D (Clinical Pharmacy )

၂။     လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

 (က) ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ(M.Pharm)သင်တန်း

 (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။  

 (၂) ေဆးဝါးသိပ ံဘွဲ (B.Pharm) ရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (၃) လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်

အထ ိ  ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံးလပ်ုသက်(၁)ှစ် ြပည့်ပီးသူိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 

ြဖစ်ရမည်။

 (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အသက်(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန် 

သူြဖစ်ရမည်။

 (၅) ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက်အနညး်ဆုံး(၅)ှစ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

အြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (၆) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကို အချနိ်ြပည့်တက်ေရာက ်

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

      (ခ) ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲ(Ph.D)သင်တန်း

 (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (၂) ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲ (M.Pharm) ရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်။

 (၃) ေဆးဝါးမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက်ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်အထိ

အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၂)ှစ်ရှိသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (၄) ြပည်ပ၌ မမိအိစအီစ်ြဖင့် ဘဲွလွန်ရရိှပီးမှ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ပီး ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူသင်တန်းများသိုေလ ာက်ထားသူ

များသည်ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်

သည့်ေနမှစ၍  ခွင့်ရက်မပါ  စစုေုပါင်း လပ်ုသက်(၄)ှစ်ရိှသြူဖစ်ရမည်။

 (၅) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။

 (၆) ပါရဂဘဲွူရရိှပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ်ဆက်လက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။  

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ညေန ၄ :၃၀ ြဖစ်ပါ 

သည်။

 ၄။   ေလ ာက်လ ာကိုသက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး န်ကား

ေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးမှတစ်ဆင့်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီးုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း အဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ေထာက ်

ခံချက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်းေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့်ေလ ာက်လ ာ 

များှင့်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝ 

ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၅။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိ ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ပါေမာက ချပ်၊ ေဆးဝါး 

တက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သို လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ သင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက် ေရးေြဖ၊ လူေတွ တ်ေမးစာေမးပဲွများြဖင့် စစ်ေဆးေရးချယ် 

ပါမည်။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင်    အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကို 

ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း  သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလ 

အတွင်းတစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့ ်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ  

အရည်အချင်းစစ် စာေမးပွဲ(၂)နာရီေမးခွန်းကိုေြဖဆိုရမည်။အဂ  လိပ်စာဘာသာ 

ရပ်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ေကာင်းတင်ြပိုင်မှသာဘွဲရေအာင် 

စာရင်းကိုထုတ်ေပးမည်။

 ဝင်ခွင့်ေရးေြဖ စာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာဝင်ခွင့်ေရးေြဖ စာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ

 (က) ေဆးဝါးသိပ ံပါရဂူဘွဲသင်တန်း (၂၉-၉-၂၀၂၂) 

                 (ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ )(Essay Type) (၃ နာရီေမးခွန်းလ ာ)

 (ခ) ေဆးဝါးမဟာသိပ ံသင်တန်း (၃၀-၉-၂၀၂၂)

                 (ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ ) (MCQ)     ( ၂ နာရီေမးခွန်းလ ာ)

၇။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် 

စာေမးပဲွေကး ကျပ်-၁၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင်တတိ)ိကိေုြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ 

ေငွစာရင်းအမှတ(်MD-010318) သို  ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစီးပ ွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့်    

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်တွင်    ဖွင့်လှစ် 

ထားေသာ   ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ေငွစာရင်းအမှတ ် 

(MD-010318)သို လိပ်မူ၍   ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း  ေပးသွင်း 

ိုင်ပါသည်။)

၈။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမှသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက်

လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို 

ေလ ာက် ထားခွင့်မရှိပါ။

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီး၊ တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမ ှ

သင်တန်းကိမုတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည် 

ြဖစ်ေစ)သင်တန်းကိုပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင် 

ပီးေနာက ်သတ်မှတ်ထားသည် ့ကာလအတိုင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်းေဆာင်

လ င်ြဖစ်ေစသတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၀။ ဘွဲလွန်သင်တန်းအလိုက်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက်၊ အများဆုံးလက်ခံသင်

ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရကိ ုဤတက သိုလ် Website မှ ေကညာပါမည်။  အများ

ဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရမည်မ ရိှေစကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း 

ရမှတ်ြပည့်မြီခင်းမရိှက၊ ေရးချယ်မည်မဟတ်ုေကာင်း တစ်ပါတည်းေကညာအပ် 

ပါသည်။

၁၁။ ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့် ေကညာချက်အြပည့်အစုံှင့် အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များကုိ ေဆးဝါးတက သုိလ်၊ ရန်ကုန်၏  Website:www.uopygn.edu.mm  

တွင်ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ်)ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ 

(ဖန်ုးနပံါတ်-၀၁-၉၆၉၉၈၇၇၊ ၀၁-၉၆၉၀၄၈၅)သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်း 

ိုင်ပါသည်။

ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ေဆးဝါးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်အပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်(၅၁၁-ခ)ှင့ ်(၅၁၉/က)၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ ကာအင်းအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၉၇၈)၊ ကလီေထာ်အေနာက်အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၉၇၇)တွင် တည်ရှိေသာ 
ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးှင့် ကက်ေမွးြမေရး အထူးဇုန်(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ေအ ၂၀-၂၁) 
(ေမွးြမေရး)၊ (၂)ယူနစ်လ င် ဧရိယာ (၁၀) ဧက၊ (၇၃၀ေပx၅၉၇ေပ) ခန်ရိှ  ဟင်းသီးဟင်းရက်စုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ေရးှင့် 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန်စာရရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (BN 
တစ်ထပ်တိုက်ခံေနအိမ်(၁)လုံး၊ Power မီတာ(၂)လုံးှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက် 
ပိင်ုရှင် ဦးေမာင်ေမာင်သန်း [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၃၅၄၀၉] (ISN-၆၀၇၉၀၀)မှ မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်အပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ်(၅၁၁-ခ)ှင့ ်(၅၁၉/က)၊ လှည်းကူး 

မိနယ်၊ ကာအင်းအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၉၇၈)၊ ကလီေထာ်အေနာက်အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(်၉၇၇)တွင် တည်ရှိေသာ 
ဟင်းသီးဟင်းရက် စုိက်ပျိး ထုတ်လုပ် ေရးှင့် ကက်ေမးွြမေရး အထူးဇုန်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၄)(ေမွးြမေရး)၊ 
(၁)ယနူစ်လ င် ဧရယိာ(၅)ဧက၊ (၃၆၅ေပx ၅၉၇ေပ)ခန်ရိှ ဟင်းသီးဟင်းရက်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု ေရးှင့ ်ကက်ေမွးြမ 
ေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန်စာ ရရှိထားေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ BNတစ်ထပ်ခဲွတုိက်ခံ 
ေနအမ်ိ(၁)လုံး၊ Power မတီာ(၁)လုံးှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေသာင်းေဌး 
(ISN-၅၆၄၂၁၂)[၁၂/အစန(ုိင်)၀၇၅၀၉၂]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င်တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ် 
ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပ 
လုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။သို ြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                                   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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန 

အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်

မေကွးမိမေကွးမိ

ကျန်းမာေရးမဟာသိပ ံဘွဲ(အေြခခံကျန်းမာေရး)ကျန်းမာေရးမဟာသိပ ံဘွဲ(အေြခခံကျန်းမာေရး)

(MCommH) သင်တန်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း(MCommH) သင်တန်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  (၂၀၂၃) ပညာသင်ှစ်အတွက် အေြခခံကျန်းမာေရးတက သုိလ်(မေကွး)တွင် ဖွင့်လှစ် 

 သင်ကားမည့ ်ကျန်းမာေရးမဟာသပိ ံဘဲွ (အေြခခကံျန်းမာေရး) (၁)ှစ်သင်တန်း 

 သို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါ 

 ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

၂။ လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းလိုအပ်ေသာ အရည်အချင်း 

 (က)  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ)  ကျန်းမာေရးသပိ ံဘဲွ (အေြခခကံျန်းမာေရး) (သိုမဟတ်ု) ပုမှံန်လက်ေထာက် 

  ကျန်းမာေရးမှးသင်တန်း(RHA) (သိုမဟုတ်) လက်ေထာက်ကျန်းမာေရး

  မှး(အကျ်းချံး) (CHA)သင်တန်းတက်ေရာက် ေအာင်ြမင်ပီး B.Sc / B.A 

  ဘွဲရရှိသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ)  ကျန်းမာေရးသိပ ံဘဲွ(အေြခခံကျန်းမာေရး) ရရိှသူသည် ေလ ာက်လ ာပိတ် 

  သည့ရ်က်တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ အနည်း 

  ဆုံး လုပ်သက် (၁)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ)  ပုံမှန်လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှးသင်တန်း(RHA)       (သိုမဟုတ်) 

  လက်ေထာက် ကျန်းမာေရးမှး(အကျ်းချံး)(CHA)သင်တန်းဆင်းပီး B.Sc /  B.A 

  ဘွဲရရှိသူသည ်   ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်    ပုံမှန်လက်ေထာက ်

  ကျန်းမာေရးမှးသင်တန်း(RHA) (သုိမဟုတ်) လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှး 

  (အကျ်းချံး) (CHA) သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးေနာက် ခွင့်ရက် 

  မပါ လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၃)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (င)  ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အသက် (၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

  ြဖစ်ရမည်။ 

 (စ)  ကျန်းမာေရးမဟာသပိ ံဘဲွ (အေြခခကံျန်းမာေရး) ရရိှပီးေနာက် အနည်းဆုံး 

  (၅)ှစ် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်သည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး( န်ကား

 ေရးမှးချပ/် ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး) မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး 

 ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ 

 ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။   သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း  ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့ ်

 ေလ ာက်လ ာများကိ ုလုံးဝ ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၅။ ကိတင်မိတ (၁)ေစာင်ကို   ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ   အေြခခံကျန်းမာေရး 

 တက သိုလ်(မေကွး)ပါေမာက ချပ်ထံသို လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။

၆။  ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ုအေြခခံကျန်းမာေရးကက သိုလ် 

 (မေကွး)၌ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

၇။ ကျန်းမာေရးမဟာသိပ ံဘဲွ(အေြခခံကျန်းမာေရး)သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပဲွေကး 

 ကျပ် ၁၀၀၀/(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ကုိ အေြခခံကျန်းမာေရးတက သုိလ်(မေကွး) 

 ၏ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်မေကွး)တွင်  ဖွင့်လှစ်ထားေသာ  ေငွစာရင်းအမှတ်၊ 

 MD-[011088)သို ေပးသွင်းရမည်။ 

 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ် 

 (မေကွး)တွင်   ဖွင့်လှစ်ထားသည့ ်  အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်(မေကွး)၏ 

 ေငွစာရင်းအမှတ် MD-(011088 ) သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းုိင် 

 ပါသည်။)

၈။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင ်  အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိ ု ထည့်သွင်း 

 စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း        သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း 

 တစ်ှစ်လ င်ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့ ်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ    အရည် 

 အချင်းစစ် စာေမးပွဲ(၂)နာရီ  ေမးခွန်းကို  ေြဖဆိုရမည်။  အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်

 အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေကာင်းတင်ြပိင်ုမှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်း 

 ကို ထုတ်ေပးမည်။

၉။ သင်တန်းကို တက်ေရာက်ရန ်  ေရးချယ်ခံရပီးမ ှ     သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်

 ပျက်ကွက်လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ်   ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်း 

 များသို ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၁၀။  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး တက်ေရာက်ခွင့ရ်စာရင်း ထတ်ုြပန်ပီးမှ 

 သင်တန်းကိ ုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုတံင်ြခင်း ြပသည်ြဖစ်ေစ/မြပသည် 

 ြဖစ်ေစ)၊ သင်တန်းကို     ပီးဆုံးေအာင ်  မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊   သင်တန်း 

 ေအာင်ြမင်ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့ ်ကာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ုမထမ်း 

 ေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေဆာင်ရမည်။

၁၁။  တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့ ်လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ုအေြခခံကျန်းမာေရး 

 တက သိုလ် ၊ မေကွး Website မှတစ်ဆင့် ေကညာပါမည်။ 

 အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည် အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည် 

 အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက    ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း     တစ်ပါတည်း  အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက    ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း     တစ်ပါတည်း 

 ေကညာအပ်ပါသည်။ ေကညာအပ်ပါသည်။

၁၂။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ် 

 (မေကွး)၏ Website: www.uch.gov.mmWebsite: www.uch.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

 (သိုမဟုတ)် အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ(်မေကွး)၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၂၀၂ 

 ၉၂၃၅၊ ၀၉-၂၅၆၁၄၄၃၈၆ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်

                                                                                           မေကွး                                                                                           မေကွး

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်
ကိရုီးယား/စင်ကာပူိင်ုငမှံ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ တင်ေဆာင်လာသည့ ်

MV DUTA 1 V.710 သေ  ဘာသည် ၂၅-၆-၂၀၂၂ ရက်ခန်တွင် ရန်ကုန် 
ဆိပ်ကမ်းသို ဆိုက်ကပ်၍ ကုန်ချလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်ပုိင်ရှင်များအေနြဖင့် သေ  ဘာမှချပီးချန်ိတွင် မိမိတုိ၏ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါပစ ည်းများကို ORIGINAL BILL OF LADING များ 
ယူေဆာင်လျက ်လာေရာက် ကည့် စစ်ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။

သေ  ဘာဆိုက်ကပ်မည့် အချန်ိှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် 
သရိှိလိပုါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ်စုစံမ်း 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

- ၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန
ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ROyal Sin Min Condo၊  တိုက်အမှတ်(A)၊ အခန်း 

အမှတ်(4/A)၊ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းကိ ုမ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ေမာရဂဝီါရပ်ကွက်၊ 

၃၃x၃၄ လမ်းကား၊ ၇၃x၇၄ လမ်းကား၊ အမှတ်(၁၉၉/၂၇)တွင် ေနထုိင်သူ ေဒ ခင်မျိးစု 

(ဘ) ဦးဘေဌး[၉/မရတ(ိုင်)၁၀၇၁၂၅]ကိုင်ေဆာင်သ ူအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်အကျိး

ခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း 

(၂၀)၊ အမှတ်(၁၇၆)တွင် ေနထိုင်ေသာ ေမာင်အရင်းြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်သက(်ဘ) 

ဦးဘေဌး [၉/မရမ(ိင်ု)၀၂၄၀၈၅]အား ေမတ ာသက်သက်ြဖင့ ်အပိင်ုေပးအပ်လိက်ုပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ မိမိပိုင်ဆိုင်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ROyal SIn Min 

Condo၊ တိုက်အမှတ်(A)၊ အခန်းအမှတ်(4/A)၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ေနထိုင်ပိုင်ဆိုင ်

အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုေဒ ခင်မျိးစမှု ဦးေကျာ်ေကျာ်သက်အား အပိင်ုေပးအပ်ြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာစာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း က န်မထံသုိ  တရားဝင် စာရက်စာတမ်းအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်းြခင်း

လုပ်ငန်းကုိ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မျိးစု(LL.B)ေဒ ခင်မျိးစု(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၇၀)

အမှတ်(၁၉၉/၂၇)၊ ၃၃x၃၄လမ်းကားအမှတ်(၁၉၉/၂၇)၊ ၃၃x၃၄လမ်းကား

၇၃x၇၄ လမ်းကား၊ ေရ ဥေဒါင်းလမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၇၃x၇၄ လမ်းကား၊ ေရ ဥေဒါင်းလမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

Ph:02-21819,09-43011081, 09-798581034,09-798581041, 09-259187703Ph:02-21819,09-43011081, 09-798581034,09-798581041, 09-259187703

“စူပါမက်ဒလ် ကုမ ဏီလီမိတက်”“စူပါမက်ဒလ် ကုမ ဏီလီမိတက်”

“SUPER METAL COMPANY LIMITED”“SUPER METAL COMPANY LIMITED”

(၂၀၁၇) ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ(၃၄၈)အရ(၂၀၁၇) ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ(၃၄၈)အရ

ကုမ ဏီကို ဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းကုမ ဏီကို ဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း
သာမာန်ထက်ထူးကေဲသာ အေထေွထအွစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ “SUPER 

METAL COMPANY LIMITED” အား (၂၇-၅-၂၀၂၂) ရက်မှစတင်၍ စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သင်းက အမှတ်(၂၀/၂၂-ဘီ) ၊ ချယ်ရီကွန်ဒုိ၊ အခန်း(၈-ေအ)၊ မကီးကီး 

လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအား တရားဝင ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး

အရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ထားပါသည်။

ကုမ ဏီရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကိ ု (၂၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ထက် ေနာက်မကျ 

ေစဘဲ ေဖာ်ြပပါ  တရားဝင်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိထံ  အေထာက် 

အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်တင်ြပိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

U Nyi Nyi Htet Kyaw            Daw Khin Thinn KyuU Nyi Nyi Htet Kyaw            Daw Khin Thinn Kyu

Director                              B.Com.,Q.C.P.A(PA-517)Director                              B.Com.,Q.C.P.A(PA-517)

Super Metal Co.,Ltd            Certified Public Accountant & AuditorSuper Metal Co.,Ltd            Certified Public Accountant & Auditor

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ 
အမှတ်(၁၀၀)ေန ေဒ ယ်ွဲေအး[၉/မလန(ိုင်)၀၉၂၁၉၆]၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်လင်း 
ေမာင်[၁၂/ဒဂဆ(ိင်ု)၀၂၂၇၂၇]ကိင်ုေဆာင်ထားသသူည် မိခင်ြဖစ်သူ၏ဆုိဆံုးမမ များကိ ု
နာခံြခင်းမရှိဘ ဲခွင့်မလ တ်ိုင်သည့် ကိစ ရပ်များ၊ စိတ်ဆင်းရဲေသာကေရာက်ေစေသာ 
ကစိ ရပ်များအား အကမ်ိကမ်ိြပလပ်ုခဲ့ပီး ေနအမ်ိမှ ဆင်းသွားပါသြဖင့ ်ေမာင်လင်းေမာင် 
အား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင် ေမာင်လင်း 
ေမာင်ှင့ပ်တ်သက်၍ ြဖစ်ေပ လာမည့က်စိ ရပ်အားလုံးသည် မသိားစှုင့ ်ပတ်သက်ြခင်း 
မရိှေကာင်း၊ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                                        မိခင်-ေဒ ယ်ွဲေအးမိခင်-ေဒ ယ်ွဲေအး

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လပ်ိကန်လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၁)ဟုေခ တွင်သည့် (၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦရှ ိေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ၅- 
လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း(၂၃ေပx ၆၅ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူ
များြဖစ်ကသည့ ်ဦးဝင်းေဆွ[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၂၃၉၅၇]ှင့် ေဒ စန်းစန်းညိ 
[၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၂၉၁၇၃]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ 
တန်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို 
ှင့ ်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာရက်စာတမ်း မရူင်း 
များှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ   (၇)ရက်အတွင်း  လာေရာက ်
ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ  
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
သန်လျင်မိနယ်၊ အ.ထ.က(၂)ေကျာင်း 

Grade-4ေန ဦးေမာင်ေမာင်မျိး [၁၂/
တတန(ုိင်)၁၃၂၈၂၉]၏သား ေမာင်ဘုန်းေဝစံ 
အား     ေမာင်ေကာင်းဆက်ဟိန်းဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ပါရန်။

ေမာင်ေကာင်းဆက်ဟိန်းေမာင်ေကာင်းဆက်ဟိန်း

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၃-၆-၂၀၂၂ရက် ေကးမံုသတငး်စာ 

စာမျက်ှာ(၃၀)ပါ အထက်တန်းေရှေန 
ေဒ ေအးေအးမိုး၏ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း 
ေကာ်ြငာတွင် မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း အစား 
မင်းရဲေကျာ်စွာ(၁)လမ်းဟု ြပင်ဆင်ဖတ်  
ပါရန်။

တစ်ဦးတည်းေသာ သားအရင်းြဖစ်သူ အူဒါရာကူးမား(ခ)တစ်ဦးတည်းေသာ သားအရင်းြဖစ်သ ူအူဒါရာကူးမား(ခ)
ေကျာ်ေဇယျာဝင်း[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၄၆၉]အား ေကျာ်ေဇယျာဝင်း[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၄၆၉]အား 

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်း သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၅၆-လမ်း(အလယ်)၊ 
အမှတ်(၁၅)၊ ပထမထပ်ေန ဦးမေနာဟရမ်[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၂၆၁]က ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်မှာ-

က န်ေတာ်၏ တစ်ဦးတည်းေသာသားအရင်းြဖစ်သ ူအဒူါရာကူးမား(ခ)ေကျာ်ေဇ 
ယျာဝင်း[၁၂/ပဇတ(ဧည့)်၀၀၀၄၆၉]သည် က န်ေတာ်ခွင့မ်လ တ်ိင်ုေသာ ကစိ ရပ်များကိ ု
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခ့ဲသည့်အတွက် က န်ေတာ်မှ သားအရင်းြဖစ်သူ အူဒါရာကူးမား(ခ)
ေကျာ်ေဇယျာဝင်းကို အေမွြပတ် အပီးအပိုင်စွန်လ တ်ေကာင်း အူဒါရာကူးမား(ခ)
ေကျာ်ေဇယျာဝင်းှင့ ်အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုစံမ်းေမးြမန်းြခင်း သည်း 
ခံပါ)

ဦးမေနာဟရမ်[၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၂၆၁]ဦးမေနာဟရမ[်၁၂/ပဇတ(ဧည့်)၀၀၀၂၆၁]



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ 

မလိခအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂၃)၊ အခန်းအမှတ်(၃၂)အား အမည်ေပါက် 
ေဒ နန်းသန်းေထွး[၁၂/တကန(ိင်ု)၀၆၆၆၇၁]ထမှံ ေဒ ေဆရွည်မွန်[၈/ကမန 
(ုိင်)၀၄၈၂၈၉]က ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့် စာအုပ်တွင် 
အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်
တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် 

၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၄၆၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း အမညေ်ပါက် 

ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို  စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်

တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမင့်ြမင့် 

ေမာ်[၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၄၂၄၆၃]ထံမှ က န်ေတာ် ဦးဘုန်းမိုဝင်း[၇/ပခန(ိုင်) 

၁၈၂၅၇၂]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံု 

ေသာစာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ က န်ေတာ့ထ်သံို 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ဥပေဒှင့်အညီ  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးဘုန်းမိုဝင်း[၇/ပခန(ိုင်)၁၈၂၅၇၂]ဦးဘုန်းမိုဝင်း[၇/ပခန(ိုင်)၁၈၂၅၇၂]

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၁၇၉၆၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၁၇၉၆၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မစန်းွယ်ဦး [၈/အလန(ိုင်) 

၁၆၆၄၀၈]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်

(နံပါတ်မမှတ်မိ) သည်  ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့်ေတွရှိပါက   ေအာက်ပါဖုန်း 

နံပါတ်သို အေကာင်းကားေပးပါရန-် 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၀၃၈၉၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၀၃၈၉၉

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်ေမာင်ေကျာ်လွင် [၈/

အလန(ိင်ု)၁၄၅၀၃၉]၏ ိင်ုငကံူးလက် 
မှတ်အမှတ်   (နံပါတ်မမှတ်မိ)သည် 
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 
ေအာက်ပါဖန်ုးနပံါတ်သိုအေကာင်းကား  
ေပးပါရန်-      

ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၀၃၈၉၉ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၀၃၈၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာ 
ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄/
ေရ ကာပင်)၊  ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၀၄)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ   ဦးေအာင်ေငွကိင်  
(ဘ) ဦးတင်ေဆာင်  [၉/လဝန(ိင်ု)၁၇၇၃၆၃] 
အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမကွက်၏ ယာယီေြမ 
ေပး လက်မှတ်မူရင်း ေပျာက်ဆံုးသွားသြဖင့် 
မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်  ေဒ ေအးေအး 
မွန်  (ဘ) ဦးတင်ေဆာင်[၉/လဝန(ိုင်)၂၀၃ 

၇၅၂] မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊  ဝန်ခံကတိ 
ြပချက်၊ မှတ်ပုံတင် ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် 
(၁၂၈၀/၂၀၂၂)၊ ရပ်ကွက်ှင့ ် ရစဲခန်းေထာက်ခ ံ
ချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသိသက်ေသ   (၃) ဦး 
ထွက်ဆုိချက်၊  ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း  မူရင်းများ 
တင်ြပေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်လို 
သမူျားအေနြဖင့ ် တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန် ဒီကရီများ  
အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာတင်ြပ၍ ေနြပည် 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီ ံ
ကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနသို  ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍  ရက်ေပါင်း(၃၀)
အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက ဌာန၏  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်
အညီ ယာယီေြမေပးလက်မှတ်မိတ မှန်  
ေလ ာက်ထားလာမ အား   ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေကညာလိုက ်
သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

မလိခအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂)၊ အခန်း 

အမှတ်(၄၄) ၏တိက်ုခန်း ပိင်ုဆိင်ုမ  မှတ်ပု ံ

တင်စာအုပ် (မူရင်း) ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးသန်းဝင်း [၁၂/သကတ 

(ိုင်)၁၀၈၇၁၁]မှ  ပိုင်ဆိုင်မ  မှတ်ပုံတင် 

စာအုပ်(မိတ မှန်)ထုတ်ေပးရန်  ဌာနသို 

ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ အဆိပုါ တိက်ု 

ခန်းပုိင်ဆုိင်မ    မှတ်ပံုတင်စာအုပ်(မူရင်း)  

လက်ဝယ်ရိှသအူေနြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ဌာနသို လာ 

ေရာက်တင်ြပ ကန်ကွက်ိင်ုပီး အခန်းပိင်ု 

ဆိုင်မ ှင့်  မသက်ဆိုင်သူများ အေနြဖင့် 

လက်ဝယ်ေရာက်ရှိေနေသာ ပိုင်ဆိုင်မ  

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(မူရင်း)ကို   ဌာနသို 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  လာေရာက်အပ်ံှ 

ေပးရန် အေကာင်းကားပါသည်။ သတ် 

မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်

ြခင်း၊ အပ်ှံြခင်းမရှိပါက ၎င်း(မူရင်း)

စာအုပ်ကို ပယ်ဖျက်ပီး(မိတ မှန်) ထုတ် 

ေပးေရးဌာနမှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေနာက်ဆုံးအကိမ်   

ထပ်မံေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 အိမ်ရာ-၂ အိမ်ရာ-၂

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျမ်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျမ်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး

ြပင်ပဆရာဝန်များအတွက် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့်ြပင်ပဆရာဝန်များအတွက ်ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့်

 ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၃-ပညာသင်ှစ်အတွက ်ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးတွင ်ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့ ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘဲွလွန်ဒပီလိမုာသင်တန်းသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ြပည့စ်ုသံြူပင်ပ 
ဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
 စ်    သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ စ်    သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က)  မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာဒီပလိုမာ (၁) ှစ်
  Dip.Med.Sc (Family Medicine)
၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

(က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ) အမ်ဘီဘီအက်စ်ဘွဲရရှိပီးသ ူ(သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမှ
 အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသ ူြဖစ်ရမည်။
(ဂ) လက်ရိှတရားဝင်အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လုိင်စင်သက်တမ်း (၂) ှစ်ြပည့်ပီး
 သက်တမ်းတိုးကိုင်ေဆာင်ထားသူြဖစ်ရမည်။
(ဃ) အသက်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။
(င) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းေကးများကိ ုေပးသွင်းရမည်။
(စ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂) ရက် (ေသာကာေန ) ြဖစ်ပါသည်။
၄။ ေလ ာက်လ ာများကိ ုပါေမာက ချပ် ေဆးတက သိလ်ု၊ မေကွးသိုလိပ်မ၍ူ ေငသွွင်းချလန် 

မူရင်းှင့်အတ ူေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။
၅။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပွ ဲ စစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ (၃၀-၉-၂၀၂၂) ရက် (ေသာကာေန )

ြဖစ်ပါသည်။
၆။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်း 

ဝင်ခွင့် စာေမးပွဲေကးကျပ ်၁၀၀၀၀ (ကျပ်တစ်ေသာင်းတိတ)ိကို ေဆးတက သိုလ်၊ 
မေကွး၏ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ မေကွးတွင် ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ေငစွာရင်းအမှတ်- 
MD - ၀၁၁၁၁၈ သို ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်။ မှတ်ချက်။ မိနယ် ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွား 
ေရးဘဏ်၊ မေကွးမိတွင်ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ် ေဆးတက သိလ်ု၊ မေကွး 
၏ ေငစွာရင်းအမှတ်- MD - ၀၁၁၁၁၈ သိုလပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့လ်ည်း 
ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၇။ လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ုဤတက သိုလ်၏ Website မှတစ်ဆင့်ေကညာ 
ပါမည်။ အများဆုံး လက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရ မည်မ ရှိေစကာမ ူသတ်မှတ် 
အရည်အချင်းရမှတ် ြပည့မ်ြီခင်းမရိှပါက ေရ းချယ်မည်မဟတ်ုေကာင်း တစ်ပါတည်း 
ေကညာပါမည်။

၈။ ေလ ာက်လ ာေခ ယသူည့ ်ေကညာချက်အြပည့အ်စုှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက် 
များကို ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၏ Website - http://www.ummg.gov.mm ှင့် http://www.ummg.gov.mm ှင့် 
http://www.ummg.edu.mm http://www.ummg.edu.mm တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ် 
ဘဲွလွန်ဌာနစိတ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၃-၂၀၂၃၇၀၁(လုိင်းခဲွ-၁၁၀)သို ေမးြမန်းစံုစမ်းုိင် 
ပါသည်။                       ေဆးတက သိုလ်၊   မေကွးေဆးတက သိုလ်၊   မေကွး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် ေဆးဘက်ဆိင်ုရာနည်းပညာတက သိလ်ု-မ ေလး၌ ဖွင့လှ်စ်မည့ ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာနည်းပညာဘဲွလွန်သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်
ြပည့်စုံသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
 ပါရဂူသင်တန်းများပါရဂူသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) ပါရဂူ(ေဆးဘက်ဆိုင်ရာခ ာသန်စွမ်းမ နည်းပညာ) (၃)- ှစ်
  Ph.D (Physiotherapy)
 ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
  (က) ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ ၂- ှစ်
  (ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ) M.M.ed. Tech 
  (Medical Laboratory Technology)
 (ခ) ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ ၂-ှစ်
  (ခ ာသန်စွမ်းမ နည်းပညာ) 
  M.Med. Tech (Physiotherapy)
 (ဂ) ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ ၂ -ှစ်
  (ဓာတ်မှန်ှင့် ပုံရိပ်ေဖာ်နည်းပညာ) 
  M.Med. Tech(Medical Imaging Technology)
၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
  (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ပါရဂူသင်တနး်များအတွက် သက်ဆုိင်ရာေဆးဘက်ဆုိင်ရာ နညး်ပညာမဟာ 

သိပ ဘဲွံရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ)  ပါရဂူသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

နည်းပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက်ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး လုပ်သက်(၂)ှစ် 
ြပည့်ပီးသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) မဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ  
ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 

 (င) မဟာသိပ ံသင်တန်းအတွက်   ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနအထိ လုပ်ငန်းစတင ် 
ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး လုပ်သက်(၁)ှစ်ြပည့်ပီးသူ 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (စ)  ပါရဂူသင်တန်းေလ ာက်ထားသူများသည် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင ်အသက် 
(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံ 
သင်တန်းများ ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ေ်နတွင်  အသက် 
(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ)  ပါရဂူရရှိပီးပါက အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာသိပ ံဘွဲ 
ရရှိပီးပါက   အနည်းဆုံး(၅)ှစ်ှင့်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်  ဆက်လက်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဇ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက်မှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက်(ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။
၄။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 

ေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့ 
ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာဝန်ထမ်း အဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခခံျက် 
ပါရှိရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့်  ေလ ာက်လ ာများကို 
လုံးဝ ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။

၅။ ကိတင်မိတ (၁)ေစာင်ကို ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တက ွေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ 
တက သိလ်ု၊ မ ေလး ပါေမာက ချပ်ထ ံလပ်ိမ၍ူ မပျက်မကွက် ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ သင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက ်ေရးေြဖ၊  တ်ေြဖ စာေမးပွဲများြဖင့ ်စစ်ေဆးေရးချယ်ပါမည်။  
(၆-က)ပါရဂူသင်တန်းေရးေြဖစာေမးပွဲကို (၂၉-၉-၂၀၂၂) (ကာသပေတးေန )တွင် 
စစ်ေဆးပါမည်။ (၆-ခ) မဟာသပံွိသင်တန်း ေရးေြဖစာေမးပဲွကိ(ု၃၀-၉-၂၀၂၂)(ေသာကာ 
ေန )တွင် စစ်ေဆးပါမည်။

၇။ ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ေ်လ ာက်ထားသမူျားသည် ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ နည်းပညာဘဲွလွန် 
သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပွဲေကး ကျပ် ၁ဝဝဝ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိကို ေဆးဘက် 
ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး၏  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊   ဘဏ်ခွဲ(၂)
မ ေလးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-၀၁၃၀၁၇ သို ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်။  မိနယ်စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂)
မ ေလးတွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ  နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေငွစာရင်းအမှတ်-
MD-၀၁၃၀၁၇ သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးပိုိုင်ပါသည်။

၈။ သင်တန်းကိ ုတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်လ င် 
 ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်းများသုိ ေလ ာက်ထားခွင့် 
 မရှိပါ။
၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး၊ တက်ခွင့ရ်စာရင်းထတ်ုြပန်ပီးမှ သင်တန်းကိ ု

မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊(မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ) သင်တန်းကိ ု
 ပီးဆုံးေအာင ်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးေနာက ်

သတ်မှတ်ထားသည့က်ာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ် 
ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၀။  ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက်၊  တက သိုလ်အလိုက်  တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့ ်
လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ုတက သိုလ်အလိုက်၊ ဘာသာရပ်အလိုက ်အများဆုံး
လက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရအြဖစ ်တက သိုလ် Website များမှ ေကညာပါမည်။ 
အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရမည်မ ရိှေစကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း 
ရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၁။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ  ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာတက သုိလ်-မ ေလး 
ဖန်ုးနပံါတ်(၀၂၄၀-၅၇၀၁၂)သို ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ (သိုမဟတ်ု)ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ 
နည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး၏ Website:http://www.umt mandalay.info တွင် 
ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

   ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလးေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက သိုလ်-မ ေလး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွးေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး

ေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ -ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု၊ မေကွးတွင် ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမည့ ်ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်သင်တနး်များသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်း 

ဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 ေဆးပညာဒီပလိုမာ(Dip.Med.Sc)သင်တန်းေဆးပညာဒီပလိုမာ(Dip.Med.Sc)သင်တန်း

 စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

 (၁) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒဒီပလိုမာ (၁) ှစ်

  Dip.Med.Sc(Clinical Pharmacology) 

 ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(M.Med.Sc)သင်တန်းများေဆးပညာမဟာသိပ ံ(M.Med.Sc)သင်တန်းများ

 စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

 (၁)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခ ာေဗဒ)   (၂)ှစ်

  M.Med.Sc(Anatomy) 

 (၂)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဇီဝကမ ေဗဒ)   (၂)ှစ်

  M.Med.Sc(Physiology)

 (၃)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဇီဝဓာတုေဗဒ)   (၂)ှစ်

  M.Med.Sc(Biochemistry)

 (၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးဝါးေဗဒ)   (၂)ှစ်

  M.Med.Sc(Pharmacology)

 (၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကာကွယ်ေရးှင့်အပူပိုင်းေဆးပညာ)   (၂)ှစ်

  M.Med.Sc (Preventive & Tropical Medicine)

 (၆)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အဏုဇီဝေဗဒ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Microbiology)

 (၇)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေရာဂါေဗဒ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Pathology)

 (၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေမ့ေဆးပညာ)    (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Anaesthesiology) 

 (၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Medical Jurisprudence)

 (၁၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အိုးေရာဂါပညာ)   (၄)ှစ်

  M.Med.Sc(Orthopaedics) 

 (၁၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဓာတ်မှန်ပညာ)    (၄)ှစ်

  M.Med.Sc(Radiology)

 (၁၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးပညာ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Internal Medicine)

 (၁၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Surgery)

 (၁၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (သားဖွားမီးယပ်ပညာ)   (၃)ှစ်  

  M.Med.Sc(Obstetrics & Gynaecology)

 (၁၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကေလးကျန်းမာပညာ)   (၃)ှစ်

  M.Med.Sc(Paediatrics)

 (၁၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်း  (၃)ှစ်

  ေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ)

  M.Med.Sc(Urology)

 ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ (Ph.D)သင်တန်းများေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ (Ph.D)သင်တန်းများ

 စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

 ( ၁ ) ပါရဂူဘွဲ(ခ ာေဗဒ) Ph.D(Anatomy) (၃) ှစ် 

 ( ၂ )   ပါရဂူဘွဲ(ဇီဝကမ ေဗဒ) Ph.D(Physiology) (၃) ှစ် 

 ( ၃ )   ပါရဂူဘွဲ(ဇီဝဓာတုေဗဒ) Ph.D(Biochemistry) (၃) ှစ် 

 ( ၄ )  ပါရဂူဘွဲ(အဏုဇီဝေဗဒ) Ph.D(Medical Microbiology) (၃) ှစ် 

 ( ၅ ) ပါရဂူဘွဲ(ေဆးဝါးေဗဒ) Ph.D(Pharmacology) (၃) ှစ်

 ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (Dr.Med.Sc)သင်တန်းေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (Dr.Med.Sc)သင်တန်း

 စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

 (၁)  ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အေထွေထွေဆးပညာ) (၃) ှစ်

  Dr.Med.Sc (General Medicine)

 (၂)  ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(သားဖွားမီးယပ်ပညာ) (၃) ှစ်

  Dr.Med.Sc(Obstetrics & Gynaecology)

 (၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ကေလးကျန်းမာပညာ) (၃) ှစ်

  Dr.Med.Sc(Paediatrics)

 (၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ) (၃) ှစ်

  Dr.Med.Sc(Histopathology)

 (၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ဓာတုေရာဂါေဗဒ) (၃) ှစ်

  Dr.Med.Sc(Chemical Pathology)

၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

 (က) ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်းများ(က) ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်းများ

  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

  (၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက ်အမ်ဘီဘီအက်စ်ဘွဲ (သိုမဟုတ်) 

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှအသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘွဲ ရရှိထား 

သူြဖစ်ရမည်။

  (၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်

လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ရက်မှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ  အနည်းဆုံး လုပ်သက် 

(၁)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

   မှတ်ချက်။     ။မှတ်ချက်။     ။(ခ ာေဗဒ၊ ဇဝီကမ ေဗဒ၊ ဇဝီဓာတေုဗဒ၊ အဏဇုဝီေဗဒ၊ ေဆးဝါး 

ေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ ှင့် ေမ့ေဆးပညာ)

မဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက ်လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်မရှ ိ

ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

  (၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင် 

အသက် (၄၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

  (၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွရရိှပီးေနာက် အနည်းဆံုး (၅)ှစ်ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် 

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (၆) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကို အချနိ်ြပည့် တက်ေရာက်ိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒဒီပလိုမာသင်တန်း(ခ) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒဒီပလိုမာသင်တန်း

  (၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးဝါးေဗဒ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၂) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ေ်နတွင် အသက်(၅၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည်။

  (၃) ဒီပလိုမာဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၂)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင် ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (၄) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူြဖစ်ရ

မည်။

 (ဂ) ေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ(ဂ) ေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ

  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

  (၂) သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၃) ခ င်းချက်သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းများမှအပသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌

ေဆးပညာမဟာသိပ ံ ဘဲွရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။ခ င်းချက်အေနြဖင့် (ခ ာေဗဒ၊ 

ဇီဝကမ ေဗဒ၊ ဇီဝဓါတုေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ) ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိသူများှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ 

ေဆးေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပထားေသာ အလားတဘဲွူ ရရိှထားသြူဖစ်ရမည်။

  (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ် မဟာသိပ ံဘဲွရရိှပီး 

ေနာက် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက်(၂)ှစ်ရိှသူ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း ြဖစ်ရမည်။

  (၅) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ်ြဖင့် ဘွဲလွန်ရရှိပီးမှ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ပီး ပါရဂူ ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ေရာက်ခွင့် ေလ ာက်ထားလာပါက 

ပါရဂူဘွဲ(ခ ာေဗဒ၊ ဇီဝကမ ေဗဒ၊  ဇီဝဓါတုေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ)

သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက် 

သည့်ရက်မှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ  စုစုေပါင်းလုပ်သက်(၃)ှစ်ရိှရမည်။ ကျန်ပါရဂူဘဲွ 

သင်တန်းများအတွက ်လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ရက်မှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ 

စုစုေပါင်းလုပ်သက ်(၄)ှစ် ရှိရမည်။

  (၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ)/(ဓါတုေရာဂါေဗဒ)သင်တန်း 

များအတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေရာဂါေဗဒ)ဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 

  (၇)  ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင်  အသက်(၅၂)ှစ်ထက်  မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရ 

မည်။ 

  (၈) ပါရဂူဘွဲရရှိပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

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

၄။ ေလ ာက်လ ာကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ( န်ကားေရးမှးချပ်/

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။ 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့်ေလ ာက်လ ာများကို လုံး၀ထည့်သွင်း

စ်းစားြခင်းမြပပါ။ 

၅။ ကိတင်မိတ (၁)ေစာင်ကို ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)ှင့်တကွ ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၊ 

ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ (မပျက်မကွက)်ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ ဝင်ခွင့်ေရး ေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ -

 (က) ပါရဂူ၊ ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ - ( ၂၉-၉-၂၀၂၂ )ရက် (ကာသပေတးေန) 

  သင်တန်းများ       

 ( ခ ) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒ

  ဒီပလိုမာသင်တန်း   (၃၀-၉-၂၀၂၂ )ရက် (ေသာကာေန )

 ( ဂ ) ေဆးပညာမဟာသိပ ဘဲွံလွန်သင်တန်းများ

၇။ ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့တွ်င် အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်ကိ ုထည့သွ်င်းစစ်ေဆးြခင်း 

မြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကမ်ိစစ်ေဆး 

မည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ (၂)နာရီေမးခွန်းကို 

ေြဖဆိရုမည်။ အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပ 

ိုင်မှသာ ဘွဲရေအာင်စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်။

၈။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့် ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်

စာေမးပဲွေကး ကျပ်-၁၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင်)တတိကိိ ုေဆးတက သိလ်ု၊မေကွး၏ ြမန်မာ ့

စီးပွားေရးဘဏ်၊ မေကွးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ်-MD-၀၁၁၁၁၈ သို 

ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်။မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

ဘဏ်၊ မေကွးမိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၏ 

ေငစွာရင်းအမှတ်-MD-၀၁၁၁၁၈ သိုလပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့လ်ည်း ေပးသွင်း 

ိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းကိုတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမှသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက်လ င်

ေနာင်ပညာသင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို ေလ ာက်ထားခွင့ ်

မရှိပါ။ 

၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမ ှသင်တန်းကို 

မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပံုတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ) သင်တန်းကုိ 

ပီးဆုံးေအာင် မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ကာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကး 

ေငွကို ေပးေလျာ်ရမည်။

၁၁။ ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက ်တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည် ့လျာထားဦးေရသတ်မှတ ်

ချက်ကို   ဘာသာရပ်အလိုက်  အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်  ဦးေရအြဖစ ်

ဤတက သိုလ်၏ Website မှတစ်ဆင့်ေကညာပါမည်။  အများဆုံး လက်ခံသင်ကားေပး 

ိုင်မည့်ဦးေရ မည်မ ရှိေစကာမူ   သတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိပါက 

ေရးချယ်ြခင်းမြပပါ။

၁၂။  ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်ေကညာချက်အြပည့်အစံုှင့်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ 

ေဆးတက သိုလ်၊ မေကွး၊ Website – http://www.ummg.gov.mm ှင့် http://www.http://www.ummg.gov.mm ှင့် http://www.

ummg.edu.mmummg.edu.mm တိုတွင် ၀င်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။(သိုမဟုတ်) ဘွဲလွန်ဌာနစိတ်၊ 

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၃-၂၀၂၃၇၀၁ (လိုင်းခွဲ ၁၁၀)သို ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

 ေဆးတက သိုလ်၊  မေကွးေဆးတက သိုလ်၊  မေကွး

}



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်

ေဆးပညာပါရဂူဘွဲ သင်တန်းများအတွက် ေဆးပညာပါရဂူဘွဲ သင်တန်းများအတွက ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃-ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု၂ ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမည့ ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ေဆးပညာပါရဂူဘဲွသင်တန်းများသုိ  သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စံုသူ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းများေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ

စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည်                                                                                                                          သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

(၁) ပါရဂူဘွဲ (ခ ာေဗဒ) ၃ ှစ်

(၂) ပါရဂူဘွဲ (ဇီဝကမ ေဗဒ) ၃ ှစ်

(၃) ပါရဂူဘွဲ (ဇီဝဓာတုေဗဒ) ၃ ှစ်

(၄) ပါရဂူဘွဲ (အဏုဇီဝေဗဒ) ၃ ှစ်

(၅) ပါရဂူဘွဲ (ေဆးဝါးေဗဒ) ၃ ှစ်

 ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ

စ်စ် သင်တန်းအမည်သင်တန်းအမည်                                                                                                                          သင်တန်းကာလသင်တန်းကာလ

(၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အေထွေထွေဆးပညာ) ၃ ှစ်

(၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အေထွေထွခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်

(၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (သားဖွားှင့်မီးယပ်ပညာ) ၃ ှစ်

(၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ကေလးကျန်းမာပညာ) ၃ ှစ်

(၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အိုးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ှလုံးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အဆုတ်ှင့်အသက် ှ ၃ ှစ်

 လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေဆးပညာ) 

(၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ဦးေှာက်ှင့် အာုံေကာေဆးပညာ) ၃ ှစ်

(၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်

(၁၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ( ေကျာက်ကပ်ေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၁၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေကျာက်ကပ်ှင့ ် ၃ ှစ်

 ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ) 

(၁၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(အစာအိမ်ှင့်အူလမ်းေကာင်းေဆးပညာ) ၃ ှစ်

(၁၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ( အသည်းေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၁၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေသွးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၁၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(မီးယပ်ဆိုင်ရာကင်ဆာေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၁၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဓာတ်မှန်ပညာ) ၃ ှစ်

(၁၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (မျက်စိေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်

(၁၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(နား၊ှာေခါင်း၊လည်ေချာင်း ၃ ှစ်

 ဦးေခါင်းှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) 

(၁၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) ၃ ှစ်

(၂၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  ၃ ှစ်

 (ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးပညာ)  

(၂၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေဟာ်မုန်းေရာဂါများအထူးကုပညာ) ၃ ှစ်

(၂၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေသွးေရာဂါေဗဒ)   ၃ ှစ်

(၂၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ)   ၃ ှစ်

(၂၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဓာတုေရာဂါေဗဒ)   ၃ ှစ်

၂။  လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း၂။  လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်၌ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ) ခ င်းချက်သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းများမှအပ သက်ဆိုင်ရာဘာသာ

  ရပ်၌ေဆးပညာမဟာသပိ ံဘဲွရရိှထားသြူဖစ်ရမည်။ ခ ာေဗဒ၊ ဇဝီကမ ေဗဒ၊ ခ ာေဗဒ၊ ဇဝီကမ ေဗဒ၊ 

  ဇဝီဓာတေုဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ ဥပေဒေရ:ရာေဆးပညာပါရဂဘဲွူ  ဇဝီဓာတေုဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ ဥပေဒေရ:ရာေဆးပညာပါရဂဘဲွူ သင်တန်းများ 

  အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ ရရှိထားသ ူ

  များှင့် ြမန်မာုိင်ငံေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာအလားတူ

  ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်၊ 

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မဟာသိပ ံဘွဲ 

  ရရိှပီးေနာက် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက်(၂)ှစ်ရိှသူ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

  ြဖစ်ရမည်။ 

 (င) ြပည်ပ၌မိမိအစီအစ်ြဖင့ ်   ဘွဲလွန်ရရှိပီးမှိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်တာဝန ်

  ထမ်းေဆာင်ပီးပါရဂူဘဲွလွန်   သင်တန်းေလ ာက်ထားလာပါက ပါရဂူဘဲွ

  (ခ ာေဗဒ၊  ဇီဝကမ ေဗဒ၊  ဇီဝဓာတုေဗဒ၊  အဏုဇီဝေဗဒ၊   ေဆးဝါးေဗဒ၊ 

  ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ)သင်တန်းများအတွက်    ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့် 

  ရက်တွင်  လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍  ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း 

  လုပ်သက်(၃)ှစ်ရှိရမည်။   ကျန်ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက်လုပ်ငန်း 

  စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍    ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်းလုပ်သက(်၄)ှစ် 

  ရှိရမည်။ 

 (စ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေဟာ်မုန်းေရာဂါများအထူးကုပညာ)သင်တန်း 

  အတွက်ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေဆးပညာ)ဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ)   ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(ေသွးေရာဂါပညာ)သင်တန်းအတွက်ေဆးပညာ

  မဟာသိပ ံ(ေဆးပညာ)ဘွဲ (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကေလး 

  ကျန်းမာပညာ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဇ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ(ဦးေှာက်ှင့အ်ာုေံကာခဲွစတ်ိကပုညာ)သင်တန်း 

  အတွက်     ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခွဲစိတ်ကုပညာ)(သိုမဟုတ်)ေဆးပညာ 

  မဟာသိပ ံ(ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ)ဘွဲ   ရရှိထားသူြဖစ ်

  ရမည်။ 

 (ဈ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခဲွစိတ် 

  ကုပညာ) သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ (ံခဲွစိတ်ကုပညာ) ဘဲွရရိှပီး 

  ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုဌာနတွင ်      လုပ်ငန်း 

  အေတွအကံ (၂)ှစ်ရိှသူများ (သုိမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေကျာက်ကပ် 

  ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ည) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ (ေသွးေရာဂါေဗဒ၊ အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ၊ ဓာတ ု

  ေရာဂါေဗဒ)သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေရာဂါေဗဒ)ဘွဲ ရရိှ 

  ထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဋ)  ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ် 

  ရမည်။

 (ဌ)  ပါရဂဘဲွူရရိှပီးေနာက် အနည်းဆံုး(၅)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက် 

  တာဝန် ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 

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

၄။  ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင ်   အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိုထည့်သွင်း

 စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း   သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်     ကာလအတွင်း 

 တစ်ှစ်လ င်ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည် ့အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ  အရည် 

 အချင်းစစ် စာေမးပဲွ   (၂)နာရီေမးခွန်းကုိေြဖဆုိရမည်။     အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်

  အရည်အချင်းစစ်   စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပုိင်မှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်း 

 ကိုထုတ်ေပးမည်။ 

၅။ ေလ ာက်လ ာကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 

 ေရးမှးချပ/်ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး) မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး

 ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးမ ှ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက ်

 ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့ ်ေလ ာက်လ ာများ 

 ကို လုံးဝထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။ 

၆။  ကိတင်မတိ တစ်ေစာင်ကိေုငသွွင်းချလန်မရူင်းှင့တ်ကွ ေဆးတက သိလ်ု၂ရန်ကန်ု 

 ပါေမာက ချပ်ထံလိပ်မူ၍ မပျက်မကွက်ေပးပိုရမည်။

၇။  ဝင်ခွင့ေ်ရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးမည့ရ်က်မှာ (၂၉-၉-၂၀၂၂)ရက် (ကာသပေတးေန) 

 ြဖစ်ပါသည်။

၈။  ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်း 

 ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေကးကျပ်၁၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင်) တိတိကုိ ေဆးတက သုိလ် 

 ၂ရန်ကုန်၏ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခွဲ၊ ရန်ကုန်မိတွင ်

 ဖွင့်လှစ်ထားေသာေငွစာရင်းအမှတ ်MD - ၀၁၀၂၃၃ သို ေပးသွင်းရမည်။ 

 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွား 

  ေရးဘဏ်၊ ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခဲွ၊ ရန်ကန်ုမိတွင် ဖွင့လှ်စ်ထား 

  ေသာေငစွာရင်းအမှတ် MD - ၀၁၀၂၃၃ သို လပ်ိမ၍ူ  ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့် 

  လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည)်  

၉။  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးတက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမှ သင်တန်း 

 ကိ ုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ/မြပသည်ြဖစ်ေစ) 

 သင်တန်းကုိပီးဆံုးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက်  

 သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကိုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ 

 သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိုေပးေလျာ်ရမည်။ 

၁၀။  ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက ်အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်

 ဦးေရကိုတက သိုလ်website မှေကညာေပးမည်။ အများဆုံးလက်ခံသင်ကား

 ေပးိုင်မည့်ဦးေရမည်မ   ရှိေစကာမူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ ်ြပည့်မီြခင်း

 မရှိပါက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၁။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိေုဆးတက သိလ်ု၂ရန်ကန်ု ဖန်ုးနပံါတ်- (၉၆၉၉ 

 ၅၈၉/၉၆၉၉၈၅၂/၉၆၉၀၁၂၇/၉၆၉၀၁၂၈/လိုင်းခွဲ-၂၀၃/၂၁၉)သို ဆက်သွယ် 

 စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ်)ေဆးတက သိုလ်၂ရန်ကုန်၏Website: https://

 www.um2ygn.edu.mmတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်၂ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်၂ရန်ကုန်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်

ေဆးပညာဒီပလိုမာှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်ေဆးပညာဒီပလိုမာှင့ ်ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်

သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃-ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု၂ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့လှ်စ်သင်ကားမည့ ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို     သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ် ြပည့်စုံသ ူ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်း   ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်း   

 စ် သင်တန်းအမည်                                                  သင်တန်းကာလ စ် သင်တန်းအမည်                                                  သင်တန်းကာလ

 (၁) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒဒီပလိုမာ (၁) ှစ် 

ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ

 စ် သင်တန်းအမည်                                                  သင်တန်းကာလ စ် သင်တန်းအမည်                                                  သင်တန်းကာလ

 (၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခ ာေဗဒ) (၂) ှစ် 

 (၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ဇီ၀ကမ ေဗဒ) (၂) ှစ် 

 (၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ဇီဝဓာတုေဗဒ) (၂) ှစ် 

 (၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေဆးဝါးေဗဒ) (၂) ှစ် 

 (၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ကာကွယ်ေရးှင့်အပူပိုင်းေဆးပညာ) (၂) ှစ် 

 (၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(အဏုဇီဝေဗဒ) (၃) ှစ် 

 (၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေရာဂါေဗဒ) (၃) ှစ်

 (၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ)                    (၃) ှစ် 

 (၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ (၃) ှစ်

  ဦးေခါင်းှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ)   

 (၁၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေမ့ေဆးပညာ) (၃) ှစ် 

 (၁၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (၃) ှစ် 

  (ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးပညာ) 

 (၁၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(မျက်စိေရာဂါပညာ)                   (၃) ှစ် 

 (၁၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(စိတ်ကျန်းမာပညာ) (၃) ှစ် 

 (၁၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(အေရးေပ ကုသမ ေဆးပညာ) (၃) ှစ် 

 (၁၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေဆးပညာ)  (၃) ှစ် 

 (၁၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခွဲစိတ်ကုပညာ) (၃) ှစ် 

 (၁၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သားဖွားှင့်မီးယပ်ပညာ)                (၃) ှစ် 

 (၁၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ကေလးကျန်းမာပညာ) (၃) ှစ် 

 (၁၉) ေဆးပညာမဟာသိပ (ံဦးေှာက်ှင့်အာံုေကာခဲွစိတ်ကုပညာ) (၃) ှစ် 

 (၂၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေကျာက်ကပ်ှင့ ် (၃) ှစ်

  ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ)  

 (၂၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(အိုးေရာဂါပညာ) (၄) ှစ် 

 (၂၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ှလုံးှင့်ေသွးေကာခွဲစိတ်ကုပညာ) (၄) ှစ် 

 (၂၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ဓာတ်မှန်ပညာ)                   (၄) ှစ် 

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ေဆးပညာဒီပလုိမာှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ သံင်တန်းများအတွက် M.B.,B.S 

  ဘွဲ(သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှအသိအမှတ်ြပထားေသာ 

  အလားတူဘွဲရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်၊ 

 (ဂ) ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင်လုပ်ငန်း

  စတင်ဝင်ေရာက်သည့် ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံးလုပ်သက(်၁)ှစ် 

  ရှိသူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေဆးပညာမဟာသပိ ံသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် 

  လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ အနည်းဆုံးလပ်ုသက် 

  (၁)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

  (မှတ်ချက်။ ခ ာေဗဒ၊ ဇီ၀ကမ ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ (မှတ်ချက်။ ခ ာေဗဒ၊ ဇီ၀ကမ ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ 

   ေဆးဝါးေဗဒ၊  စတ်ိကျန်းမာပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာှင့်    ေဆးဝါးေဗဒ၊  စတ်ိကျန်းမာပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာှင့ ်

   ေမ့ေဆးပညာ   ေမ့ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက်လုပ်သက်

   သတ်မှတ်ချက်မရှ ိေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။)

 (င) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက ်အသက် 

  (၅၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ ၊ မဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက ်အသက် 

  (၄၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) ေဆးလက်ေတွဆိင်ုရာ ေဆးဝါးေဗဒဒပီလိမုာသင်တန်းအတွက် ေဆးပညာ 

  မဟာသိပ ံ(ေဆးဝါးေဗဒ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) ဒီပလိုမာဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၂)ှစ်ှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ 

  ရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန် 

  ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 

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

၄။  ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင ်   အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိုထည့်သွင်း 

 စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်

 ှစ်လ င်ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ  အရည်အချင်း 

 စစ်စာေမးပဲွ(၂)နာရေီမးခွန်းကိေုြဖဆိရုမည်။ အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ် အရည်အချင်း 

 စစ် စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပုိင်မှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်းကုိထုတ်ေပးမည်။ 

၅။ ေလ ာက်လ ာကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး( န်ကား

 ေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှ     တစ်ဆင့်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး 

 ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ေထာက်ခံချက်ပါရှိရမည်။  သတ်မှတ်ချက်

 အတုိင်းေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့်ေလ ာက်လ ာများကုိ လံုးဝထည့်သွင်းစ်းစား

 ြခင်းမြပပါ။ 

၆။  ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ေဆးတက သုိလ်၂ ရန်ကုန် 

 ပါေမာက ချပ်ထံသိုလိပ်မူ၍မပျက်မကွက်ေပးပိုရမည်။

၇။ ဝင်ခွင့ေ်ရးေြဖစာေမးပဲွများစစ်ေဆးမည့ရ်က်မှာ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန) 

 ြဖစ်ပါသည်။

၈။  ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည ်ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်း 

 ဝင်ခွင့် စာေမးပဲွေကးကျပ်၁၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင်)တိတိကို  ေဆးတက သုိလ်

 ၂ ရန်ကုန်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်   ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခွဲ၊   ရန်ကုန်မိတွင်

 ဖွင့်လှစ်ထားေသာေငွစာရင်းအမှတM်D-၀၁၀၂၃၃သိုေပးသွင်းရမည်၊ 

 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊  ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်ြမန်မာ့စီးပွား

  ေရးဘဏ်၊ ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခဲွ၊ ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့လှ်စ်ထား

  ေသာေဆးတက သုိလ်၂ရန်ကုန်၏ ေငွစာရင်းအမှတ် MD - ၀၁၀၂၃၃  သုိ  

  လိပ်မူ၍ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်းေပးသွင်းိုင်ပါသည)်

၉။  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခရံပီးတက်ခွင့ရ်စာရင်းထတ်ုြပန်ပီးမှ သင်တန်း 

 ကိုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ(မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ/မြပသည်ြဖစ်ေစ) 

 သင်တန်းကုိပီးဆံုးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစသင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက် 

 သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်းိုင်ငံ့တာဝန်ကိုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ 

 သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၀။  ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက ်အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့ ်

 ဦးေရကိုတက သိုလ် website မှ ေကညာေပးမည်။ အများဆုံးလက်ခံသင်ကား

 ေပးိုင်မည့်ဦးေရမည်မ    ရှိေစကာမူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ ်ြပည့်မီြခင်း 

 မရှိပါက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၁။ ေလ ာက်လ ာေခ ယသူည့ ်ေကညာချက်အြပည့အ်စုှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက် 

 များကုိ ေဆးတက သုိလ်၂ ရန်ကုန် ဖုန်းနံပါတ်- (၉၆၉၉၅၈၉/ ၉၆၉၉၈၅၂/ ၉၆၉၀၁၂၇/ 

 ၉၆၉၀၁၂၈/လိုင်းခွဲ-၂၀၃/၂၁၉)သို      ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။  (သိုမဟုတ်) 

 ေဆးတက သိုလ်၂ရန်ကုန်၏Website: https://www.um2ygn.edu.mm တွင် 

 ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်၂ ရန်ကုန်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ် ၂ ရန်ကုန်

ြပင်ပဆရာဝန်များအတွက် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းြပင်ပဆရာဝန်များအတွက ်ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း
ဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၃-ပညာသင်ှစ်အတွက ်ေဆးတက သိုလ်   ၂  ရန်ကုန်တွင်   ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့ ်
 ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘွဲလွန် ဒီပလိုမာသင်တန်းသိုသတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်    ြပည့်စုံသူ 
 ြပင်ပဆရာဝန်များေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်းေကညာအပ်ပါသည-်
 စ် သင်တန်းအမည်                                                             သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                             သင်တန်းကာလ
 (က)  မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာဒီပလိုမာ ၁ှစ် 
  Dip.Med.Sc (Family Medicine)     
လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာဒီပလုိမာသင်တန်းအတွက်  လက်ရိှ 
  တရားဝင် အေထေွထေွဆးကသုမ လိင်ုစင်သက်တမ်း(၂)ှစ်ြပည့်ပီး သက်တမ်းတိုး 
  ကိုင်ေဆာင်ထားသ ူ   M.B.,B.S   (သိုမဟုတ်)ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမှအသ ိ
  အမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) အသက် သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။  
 (ဃ) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းေကးများကိုေပးသွင်းရမည်။
 (င) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိလုိက်နာုိင်သူြဖစ်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ(၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန ) ြဖစ်ပါသည်။
၄။  ေလ ာက်လ ာများကုိပါေမာက ချပ်၊ ေဆးတက သုိလ်၂ရန်ကုန်သုိလိပ်မူ၍ ေငွသွင်း ချလန် 
 မူရင်းှင့်အတ ူေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။ 
၅။  ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန)ြဖစ်ပါသည်။ 
၆။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည ်ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့ ်
 စာေမးပွဲေကးကျပ ်၁၀၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ေသာင်း) တိတိကို ေဆးတက သိုလ ်၂ ရန်ကုန် 
 ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခွဲ၊     ရန်ကုန်မိတွင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ 
 ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-၀၁၀၂၃၃သို  ေပးသွင်းရမည်။
 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်ြမန်မာ့စီးပွားေရး 
  ဘဏ်၊   ေြမာက်ဥက လာပဘဏ်ခွဲ၊ရန်ကုန်မိတွင ် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ
  ေဆးတက သိလ်ု၂ ရန်ကန်ု၏ ေငစွာရင်းအမှတ် MD-၀၁၀၂၃၃  သိုလပ်ိမ၍ူ 
  ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။) 
၇။ အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ ်ဦးေရကိ ုတက သိလ်ု website မှေကညာေပးမည်။ 
 အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရမည်မ ရိှေစကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း

 ရမှတ် ြပည့်မီြခင်းမရှိပါက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။
 ၈။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေဆးတက သိလ်ု၂ရန်ကန်ု၊ဖန်ုးနပံါတ်- (၉၆၉၉၅၈၉/ 
 ၉၆၉၉၈၅၂/၉၆၉၀၁၂၇/၉၆၉၀၁၂၈/လိုင်းခွဲ-၂၀၃/၂၁၉)သုိဆက်သွယ်စုံစမ်းုိင်ပါသည်။
(သုိမဟုတ်)ေဆးတက သုိလ်၂ရန်ကုန်၏ Website: Website: https://www.um2ygn.edu.mm https://www.um2ygn.edu.mm တွင် ဝင်ေရာက် 
ကည့် ိုင်ပါသည်။                                                                ေဆးတက သိုလ်၂ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်၂ ရန်ကုန်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပိုင ်း) မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄/စိုက်ေမွး-၁၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၈၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာ ပုိင်ဆုိင်/အေရာင်းေြမပံုကူး ဦးေအာင် 
ေဆွ[၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၀၀၉၄]အမည် 
ေပါက်ှစ ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား 
ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေဆွ 
(ဖခင်)ှင့်(မိခင်)ေဒ ကျင်ြမတုိ ကွယ်လွန် 
၍ သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ သင်းသင်း 
ေမာ်[၉/မနတ(ိင်ု)၀၃၄၅၀၄]၊ ေဒ စန်းစန်း 
ေမာ်[၉/မနတ(ုိင်)၀၃၄၅၀၅]၊ ဦးဝင်းေကျာ် 
[၉/ မဟမ(ိင်ု)၀၀၀၃၁၂]တို၏ အေထေွထ ွ
ကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှသ ူေဒ သက်သက် 
ှင်း[၉/မလန(ုိင်)၀၀၉၂၁၅]မှ တရားဝင် 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီးသား/သမီးများ 
ြဖစ်ေကာင်း အြခားကိတ မိသား/သမီးေမွးချင်း 
များမရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်- 
၁၇၁၀/၂၀၂၂(၂၈-၁-၂၀၂၂)၊ အသသိက်ေသ 
(၂)ဦး၏ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ(၂)ေစာင်၊ 
အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ ပါဝါ 
ေပးသူ သက်ရိှထင်ရှားရိှပီး ပါဝါုပ်သိမ်းြခင်း 
မရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ ်လ ာအမှတ်- 
၁၇၁၁/၂၀၂၂(၂၈-၁-၂၂)၊ မိခင်/ဖခင် ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း 
တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်/အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးရာ ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ပုိင်ဆုိင်/အေရာင်းေြမပံုကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှ 
စ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၂/ုံးရပ်၊    မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၆၀)ဧကရှိ 

ဦးဝင်းေမာင်[၉/မမန(ိင်ု)၀၁၀၈၅၁]၊ အဖ 

အမည် ဦးလှေငွ အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)

ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၁၈၃၂)

ကုိ ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင် 

ုံး၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 

၁၉၁၇/၂၀၂၂(၁၆-၅-၂၀၂၂)ြဖင့် ေြမကွက ်

အမည်ေပါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ ်

လ ဲစာရရိှထားသူ ဦးဝင်းမင်းထွဋ်[၇/ပခန 

(ိင်ု)၁၉၂၅၀၅]အဖအမည် ဦးတင်ေအာင်မှ 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး[၈/တတက(ြပ)၀၀၀ 

၁၃၆]ှင့ ် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ  ်

စာချပ်ချပ်ဆိုရန်အတွက်      ေြမပုံ၊ 

ေြမရာဇဝင်ေရးကူးေပးပါရန် ေလ ာက် 

ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများ 

အေနြဖင့်     တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် 

စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီများ 

အေထာက်အထားခိုင ်လုံစ ွာတင်ြပ၍ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနသို 

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍(၁၅)

ရက်အတွင်း  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ် 

နည်းများှင့်အညီ   ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင ်

ေရးကူးခွင့ ်ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၂၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ စံပါယ်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၂၂၄၊ အကျယ် လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်၁၂၊ စံပါယ်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၂၂၄၊ အကျယ် 

ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ တင်မာေဆွ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားသည့် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒ တင်မာေဆွ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားသည့ ်

ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင် ေဒ တင်မာေဆ ွ

ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ (၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 

လ စဲာအမှတ်-၁၄၇၀/၂၀၂၁ ရရိှသူ   ဦးမင်းေဇာ် [၁၂/လမန(ုိင်)၀၆၈၇၅၆]ထံမှ ဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဟိန်းမင်းေဌး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၅၈၅၅]မှ 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေြမကွက်၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူ မည်သူမဆုိ ယေနမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေြမပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ် 

ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

 [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၅၈၅၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂) [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၅၈၅၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)

 အမှတ်(3-G)၊ အင်းစိန်လမ်းမ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(3-G)၊ အင်းစိန်လမ်းမ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

 (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။             ေရ ြပည်သာမိနယ်။ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။             ေရ ြပည်သာမိနယ်။

               ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉               ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

ေနြပည်ေတာ်
၁။ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင ် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

(လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးေနရာများအတွက ် သတ်မှတ် 

အရည်အချင်းှင့်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူးအမျိးအစား လစ်လပ် အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း

    သတ်မှတ်ချက်

 (က) အငယ်တန်းစာေရး (၅)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှဘဲွတစ်ခုခု

                          ရရိှရမည်။

 (ခ ) စာရင်းကုိင်-၄ (၅)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ  ဘဲွတစ်ခုခု

                      ရရှိရမည်။

                          (ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ  ဘွဲရရှိသူများ  

    ဦးစားေပးမည်။)

 (ဂ ) ပံုိှပ်က မ်းကျင်-၄ (၆)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ ဘဲွတစ်ခုခု

  (ကွန်ပျတာစာစီ)  ရရှိရမည်။

 (ဃ) ပံုိှပ်က မ်းကျင်-၄(စက်) (၄)ေနရာ တက သုိလ်/ေကာလိပ်မှ ဘဲွတစ်ခုခု

              ရရှိရမည်။

၂။ (က)  ေလ ာက်ထားသူသည ် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ပီး 

ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင ် အသက်(၂၇)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သူ၊ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်သ ူ ြဖစ်ရမည်။ 

ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။ ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း ကတိခံဝန်ချက်ေရးထိုးရမည်။ 

 ( ဂ ) အပိုဒ်(၁)(ခ)ရာထူးအတွက ် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အေြခခံစာရင်းကိုင်ှင့ ်

ုံးလုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ  သင်တန်းေအာင်ရမည်။ 

 (ဃ) အပိုဒ်(၁)(ဃ)ရာထူးအတွက ် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အမျိးသားများသာ 

ေလ ာက်ထားရန် ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရမည် -

 (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 ( ခ ) အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 

မိတ ၊(မူရင်းအား လူေတွလာေရာက်ေြဖဆိုသည့်အခါ ြပသိုင်ရမည်။)

 ( ဂ ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ  (သိုမဟုတ်) ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ ၊

 (ဃ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမိတ ၊

 ( င ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက/်ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့ ်သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမရဲစခန်း 

၏ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ 

 ( စ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ဆ) ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားေသာ ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်း၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ 

အြပည့်အစုံှင့ ်ဖုန်းနံပါတ်၊

 ( ဇ ) (၃) လအတွင်း          ိုက်ကူးထားေသာ        ပတ်စ်ပိုအရယ်ဓာတ်ပု(ံ၃)ပုံ 

  (ေကျာဘက်တွင ်အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်ေရးသားရန)်၊

 (ဈ ) အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူြဖစ်လ င် လက်ရှိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ရာထူး၊ လစာ န်း၊ ဌာန/အဖွဲအစည်း 

အမည်ှင့် ဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်း၏ ခွင့်ြပမိန်မူရင်း၊ 

 (ည) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ဌာန၏ ုတ်ထွက် 

ခွင့်ြပေကာင်း အမိန်စာမိတ ၊

၄။ ြပင်ပပုဂ ိလ်များအေနြဖင့် ေလ ာက်လ ာများကုိ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတးေန) 

ေနာက်ဆုံးထား၍         ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊      သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၇) ေနြပည်ေတာ်သို ေလ ာက်ထားရမည်။

၅။ အစိုးရဌာနတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများသည ် သက်ဆိုင်ရာဌာန 

အဖွဲအစည်းများမှတစ်ဆင့ ် ေလ ာက်ထားကရမည်။ ေလ ာက်လ ာမိတ (၁)ေစာင်ကို 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၇) ေနြပည်ေတာ် 

သို ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မတိုင်မ ီ ကိတင်ေပးပိုရမည်။

၆။  ေလ ာက်ထားသူများသည ် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ 

ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကိ ုေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အချင်း 

စစ်စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့်ရက်ှင့ ်ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကိ ုဆက်သွယ်အေကာင်း 

ကားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများကိ ု ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ ှင့် 

လူေတွစစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသူများ ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရက ်

စာတမ်း အချက်အလက် မြပည့်စုံသူများှင့်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျေသာ  

ေလ ာက်လ ာများကိ ုလုံးဝ(လုံးဝ)ထည့်သွင်း လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၈။ အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ံုးချပ်(စီမံဌာန) ေနြပည်ေတာ် 

သို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇၃-၄၁၂၁၂၃၊ ၀၆၇၃-၄၁၂၀၂၈ သုိ 

ြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။   

 သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

အဖ  ဦးဆန်းလွယ်ှင့်  အမိ 

ေဒ ဆဲန်းေထွးတို၏    သမီး  

မဗျက်ှဲမ်ဆုန် [၄/ဖလန(ုိင်) 

၀၄၅၁၉၅](ခ)မငိမး်ငိမ်းေအး 

သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

မဗျက်ှဲမ်ဆုန် (ခ) မဗျက်ှဲမ်ဆုန် (ခ) 

မငိမ်းငိမ်းေအးမငိမ်းငိမ်းေအး

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ၁၈/ကရပ်ကွက်၊ သရဖလီမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁)၊ 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိေသာ ဦးမျိးထွန်း(A/RGN-၀၀၆၇၅၉)အမည်ြဖင့ ်မိရာှင့ ်
အုိးအိမ်ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်သားတည်ရိှပီး ပါမစ်ေြမကွက်ကီးအနက်မှ ေခါင်းရင်း 
ဘက်ြခမ်း (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှေသာ ပါမစ်ေြမှင့် အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေဒ ရီရီလှ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၂၇၁၅]က အရပ် 
စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး လက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုထားသတူစ်ဦးြဖစ်၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရှိသူထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် (၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းများှင့်အတူ ယေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ပီးဆုံးတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မိုးေရ (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၃/၁၁)
အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ဖုန်း- ၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်  ေကျာ်ေကျာ်ဦး 

CDC-52769၏ SID ေပျာက်ဆုံး 
သွားပါ၍ ေတွရိှပါက အေကာင်း 
ကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၂၂၇၁၃၆ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၂၂၇၁၃၆

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေကျာ်ဇင်မင်းသိန်း [၁၂/

အစန(ိုင်)၁၉၆၃၉၁] CDC-100784 
ကိုင်ေဆာင်သည့် PSC&RB လက်မှတ် 
မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 
ပါက  အေကာင်းကားဆက်သွယ်ေပးပါ 
ရန် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 

ဆက်သဆက်သွယွယ်ရန်ဖန်ုး-၀၉-၄၃၂၀၀၄၀၆ရ်န်ဖန်ုး-၀၉-၄၃၂၀၀၄၀၆

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ 
အမှတ်(၃၀)ရှိ Hall (၉)ထပ်ရှိ (Mini-Condo) တိုက်၏ (၃)လ ာ၊ အမှတ်(၃၀)ရှိ Hall (၉)ထပ်ရှိ (Mini-Condo) တိုက်၏ (၃)လ ာ၊ 

(၂၅ေပx၅၀ေပ) ခန်ရှိ အများသုံးဓာတ်ေလှကား ေရ၊ မီးအစုံ (၂၅ေပx၅၀ေပ) ခန်ရှိ အများသုံးဓာတ်ေလှကား ေရ၊ မီးအစုံ 
ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းအား  ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ   ေဒ ယ်ယ်ု [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၉၃၀၇]ထံမှ 
ဦးသိန်းေအာင ်[၁/မကန(ိုင်)၁၂၂၀၉၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ
အေနြဖင့က်န်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
Japan - ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)Japan - ဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph: 09-777797911, 09-789877799, 09-799933939Ph: 09-777797911, 09-789877799, 09-799933939

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ ၊  တာေမွမိနယ်၊ 

ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အန ဂဏ်ုရည် 

လမ်း၊ ေမတ ာွန်အိမ်ရာ၊ တိုက် 

အမှတ် (SHOP HOUSE-1)၊ အခန်း 

အမှတ်(1)အား    အမည်ေပါက် 

အရာခံဗိုလ်မျိးြမင့်  [၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၁၀၃၉၄]ထံမှ  ေဒ ဆုထက်ထက ်

[၁၂/တမန(ိင်ု)၁၁၇၆၈၀]က ဝယ်ယ ူ

ပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်းပုိင်ဆုိင်ခွင့် 

စာအုပ်တွင်  အမည်ေြပာင်းလဲေပး 

ပါရန်   ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေန မှစ၍     (၁၅)ရက်အတွင ်း 

အေထာက်အထားြပည့ ်စုံစ ွာ ြဖင့  ်

တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊  မိြပှင့်အိမ်ရာ(၂)၊  မိြပှင့်

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ေနြပည်ေတာ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ Brainwork 

Total International ေကျာင်းမှ P-2 

ေကျာင်းသား  ဦးြပည့်ဖိးေအာင်၏ 

သား ေမာင်ြပည့်သုတအား ေမာင်ြမတ် 

သုတဖိးဟ ုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်

အာဟာရပညာဒီပလိုမာသင်တန်း၊အာဟာရပညာဒီပလိုမာသင်တန်း၊

ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘွဲသင်တန်း၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘွဲသင်တန်း၊ 

ေဆးုံအုပ်ချပ်မ ပညာမဟာဘွဲသင်တန်းှင့်ေဆးုံအုပ်ချပ်မ ပညာမဟာဘွဲသင်တန်းှင့်

ပါရဂူဘွဲ(ြပည်သူကျန်းမာေရး)သင်တန်းများအတွက်ပါရဂူဘွဲ(ြပည်သူကျန်းမာေရး)သင်တန်းများအတွက်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ (၂၀၂၃)ပညာသင်ှစ်အတွက် ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့လှ်စ်မည့် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ် ြပည့်စုံသူ 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
 ဒီပလိုမာသင်တန်း ဒီပလိုမာသင်တန်း
  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) အာဟာရပညာဒီပလိုမာ (၉)လ
  Diploma in Nutrition and Dietetics
 မဟာဘွဲသင်တန်းများ မဟာဘွဲသင်တန်းများ
  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘွဲ (၁) ှစ်
  Master of Public Health (MPH)
 (ခ) ေဆးုံအုပ်ချပ်မ ပညာမဟာဘွဲ (၁) ှစ်
  Master of Hospital Administration (MHA)
 ပါရဂူဘွဲသင်တန်း ပါရဂူဘွဲသင်တန်း
  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ
 (က) ပါရဂူဘွဲ(ြပည်သူကျန်းမာေရး) (၃) ှစ်
  Ph.D(Public Health)

၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
 (က) ဒီပလိုမာသင်တန်း (က) ဒီပလိုမာသင်တန်း
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) ေဆးပညာဘွဲ(M.B.B.S)(သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှအသိ 

အမှတ်ြပထားေသာ အလားတဘဲွူ(သိုမဟတ်ု) သနူာြပသပိ ံဘဲွ (B.N.Sc)
(ပုံမှန်/ေပါင်းကူး)ရရှိပီး ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အလုပ်စတင် 
ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ အနည်းဆုံးလပ်ုသက် (၂)ှစ်ြပည့်ပီး 
သူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ (သူနာြပသိပ ံဘွဲ (B.N.Sc)(ေပါင်းကူး)ဘွဲ 
ရရိှသူြဖစ်ပါက ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်တွင် ဘွဲရရှိပီးေနာက ်ခွင့်ရက်မပါ 
အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၂)ှစ်ရှိသူြဖစ်ရမည်။

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

  (၄) ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာရရှိပီးေနာက ် အနည်းဆုံး (၂)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်
ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (ခ) မဟာဘွဲသင်တန်းများ  (ခ) မဟာဘွဲသင်တန်းများ
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘွဲ(MPH)သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာဘွဲ 

(M.B.B.S) (သိုမဟုတ်)၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲ(B.D.S) (သိုမ 
ဟတ်ု) သနူာြပသပိ ံဘဲွ (B.N.Sc)(ပုမှံန်/ေပါင်းကူး) (သိုမဟတ်ု) ေဆးဘက် 
ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ (B.Med.Tech)၊ ေဆးဝါးသိပ ံဘွဲ(B.Pharm)
(သိုမဟုတ်) ကျန်းမာေရးသိပ ံဘွဲ(B.Comm.H) (သိုမဟုတ်) ြမန်မာ့ 
တိင်ုးရင်းေဆးပညာဘဲွ (B.M.T.M )ရရိှထားသမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုသည်။

  (၃) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘဲွသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့် 
ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုး 
လုပ်သက် (၁)ှစ်ြပည့်ပီးသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (၄) ေဆးုအံပ်ုချပ်မ ပညာမဟာဘဲွသင်တန်းအတွက်  ေဆးပညာဘဲွ(M.B.B.S)
(သိုမဟတ်ု)ြမန်မာုိင်ငံေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူ 
ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (၅) ေဆးုအံပ်ုချပ်မ ပညာမဟာဘဲွသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့် 
ရက်တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ အနည်းဆုံး 
လုပ်သက် (၅)ှစ်ရှိသူ၊ ၎င်း(၅)ှစ်တွင် ေဆးုံလုပ်သက ်အေတွအကံ 
အနည်းဆုံး (၂)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ ေဆးုံစီမံခန်ခွဲေရး 
လုပ်ငန်းများကိ ုအမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားသူြဖစ်ရမည်။

  (၆) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘဲွှင့် ေဆးံုအုပ်ချပ်မ ပညာမဟာဘဲွသင်တန်း 
များအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၄၅)ှစ်ထက် 
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

  (၇) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘဲွှင့် ေဆးံုအုပ်ချပ်မ ပညာမဟာဘဲွရရိှပီး
ေနာက်  အနည်းဆုံး (၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်  ဆက်လက်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ပါရဂူဘွဲသင်တန်း (ဂ) ပါရဂူဘွဲသင်တန်း
  (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
  (၂) ြပည်သူကျန်းမာေရးမဟာဘဲွ(MPH)(သိုမဟတ်ု) ေဆးပညာမဟာသပိ ံဘဲွ 

(ြပည်သူကျန်းမာေရး) M.Med.Sc (Public Health)  (သုိမဟုတ်) ေဆးပညာ 
မဟာသပိ ံဘဲွ(ကာကွယ်ေရးှင့ ်အပပူိင်ုးေဆးပညာ) (M.Med.Sc (P&TM)
ရရှိသူ (သိုမဟုတ်) ြပည်သူကျန်းမာေရးဆိုင်ရာမဟာဘွဲ တစ်ခုခုရရှိပီး 
MPH အတွက် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့်ဘာသာရပ် Credit များရှိသူများ 
ြဖစ်ပီး ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်မဟာဘွဲရရှိပီးေနာက ်ခွင့်ရက် 
မပါ အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၂)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (၃) တစ်ခုထက်ပိုေသာ မဟာဘွဲ/ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိထားသူြဖစ ်
ပါက ေလ ာက်လွာပိတ်သည့်ရက်တွင် ပထမ မဟာဘဲွ/ေဆးပညာမဟာ 
သိပ ံဘွဲ(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)ဘွဲရရှိပီးေနာက် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး 
လုပ်သက် (၂)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (၄) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ်ြဖင့ ်ဘွဲလွန်ရရှိပီးမ ှိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ပီး ပါရဂူဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားလာပါက 
ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ 
ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း လုပ်သက် (၄)ှစ်ရှိသူြဖစ်ရမည်။ 

  (၅) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင ်အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 
ြဖစ်ရမည်။

  (၆) ပါရဂဘဲွူရရိှပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး( န်ကားေရး
မှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမျး)မှတစ်ဆင့ ်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငံဝ့န်ထမ်း 
ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက်ပါရိှရ 
မည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း  ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့် ေလ ာက်လ ာများကို လုံးဝ 
ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။
၄။ ကိတင်ေလ ာက်လ ာမတိ တစ်ေစာင်ကိ ုချလန်မရူင်းှင့တ်ကွ ပါေမာက ချပ်၊ ြပည်သူ  
ကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်သို လိပ်မူ၍ (မပျက်မကွက)်ေပးပိုရမည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက်မှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )(၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။
၆။ သင်တန်းဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ-
 ပါရဂူဘွဲသင်တန်း    -   ၂၉-၉-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )
 ဒီပလိုမာှင့်မဟာဘွဲသင်တန်းများ-  ၃၀-၉-၂၀၂၂(ေသာကာေန )တိုြဖစ်ပါသည်။
၇။ ဘဲွလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့တွ်င် အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်ကိ ုထည့သွ်င်းစစ်ေဆး 
ြခင်းမြပေသာ်လည်း  သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကမ်ိ 
စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ  အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ (၂)နာရီ 
ေမးခွန်းကုိေြဖဆုိရမည်။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေကာင်း 
တင်ြပိုင်မှသာ ဘွဲရေအာင်စာရင်းကိုထုတ်ေပးမည်။
၈။ လူေတွ/ တ်ေမးစစ်ေဆးမည့်ရက်ကုိ လူေတွ/ တ်ေမးေြဖဆုိခွင့်ရ စာရင်းထုတ်ြပန် 
ေကညာသည့်အခါတွင ်ေဖာ်ြပပါမည်။
၉။ သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည်  ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့ ်
စာေမးပဲွေကး ကျပ် ၁ဝဝဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင်တတိ)ိကိ ုြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိလ်ု၊ 
ရန်ကုန်၏ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ 
ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-၀၁၂၆၂၂ သိုေပးသွင်းရမည်။
(မှတ်ချက်မှတ်ချက်။  မိနယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ 
ဘဏ်ခဲွ(၅)ရန်ကုန်မိတွင် ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိလ်ု၊ ရန်ကန်ု၏ 
ေငွစာရင်းအမှတ် MD-၀၁၂၆၂၂ သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း  ေပးသွင်းုိင်ပါသည်။)
၁၀။  သင်တန်းကိုတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ြခင်းခံရပီးမှ  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်
ပျက်ကွက်လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို 
ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။
၁၁။  သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး တက်ခွင့ရ်စာရင်းထတ်ုြပန်ပီးမှ သင်တန်း 
ကို မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ/မြပသည်ြဖစ်ေစ)၊ 
သင်တန်းကိ ုပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီး 
ေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ 
သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။
၁၂။  ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက်  အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့ ်
လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ုဤတက သိလ်ု၏ Website မှတစ်ဆင့ ်ေကညာပါမည်။ 
အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့လ်ျာထားဦးေရမည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည် 
အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၃။  အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုစာေမးပဲွ/ဘဲွှင်းသဘင်ဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရး 
တက သိုလ်၊ ရန်ကုန် ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၈၃၉၅၃၆၇/ ၀၁-၈၃၉၅၂၁၃ (လိုင်းခွဲ-၁၅)တိုသို 
ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုစံမ်းိင်ုပါသည်။ (သိုမဟတ်ု) ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိလ်ု၊ 
ရန်ကုန်၏ Website-http://uph-myanmar.gov.mm သိုလည်းဝင်ေရာက်ကည့် ိုင် 
ပါသည်။

ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်ြပည်သူကျန်းမာေရးတက သိုလ်၊ ရန်ကုန်



ဇွန်  ၂၄၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၄၊    ၂၀၂၂



ဇွန်    ၂၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

(၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိဂုံအိမ်ရာ၊ တိုက် 

အမှတ်(၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၃)အား 

အမည်ေပါက် ေဒ ြမသဲွေမာ် [၁၂/တတန 

(ိင်ု)၀၁၆၉၇၃]ထမှံ ေဒ ခင်သန်းေအး 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၇၀၈၁]ှင့ ် ေဒ ခင် 

လဲ့ဝင်း   [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၅၅၉၁]
တုိက ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တုိက်ခန်း 

ပိင်ုဆုိင်ခွင့်စာအုပ်တွင် အမည်ေြပာင်းလဲ 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  

ကန်ကွက်လိုပါက  ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက် 

ိုင်ပါသည်။ 

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးအိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး

ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၃၃
 ေဒ ခင်သ ာလင်:  ှင့်   ၁။ ေဒ ငယ်

    ၂။ ေဒ ခင်ေအးြမင့်

    ၃။ ဦးေကျာ်ြမ

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊   (၆)ရပ်ကွက်၊ 

မင်းေခါင်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၃၁)ေန တရားပိင် ေဒ ငယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ (၂၉)လမ်း၊ အမှတ်(၇၀)၊ အခန်းအမှတ်(၂၅)ေန ေဒ ခင်ေအးြမင့ ်

ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၇)လမ်း၊ အမှတ်(၄၀)ေန 

ဦးေကျာ်ြမ  (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက “ေရာင်းသူ၏တာဝန်ဝတ ရားအရ အေရာင်း 

အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ 

သင်တုိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ် 

တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့် ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ်  ၆ ရက်ေန ) မွန်းမတည့်မီ 

(၁၀)နာရီတွင ်အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန ်

ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တိုမလာေရာက် 

ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင်တိုမျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ 

၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်တိုက ထုေချ 

တင်ြပ အမီှြပလိသုည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တိုကိ ုသင်တိုှင့အ်တ ူယေူဆာင် 

ရမည်။ သိုမဟတ်ု သင်တုိကုိယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ 

သင်တိုက ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက်ေန  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (လှလှေသာင်း)(လှလှေသာင်း)

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၄)

 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အေနာ်မာ 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၀၇/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း-အလျားx အနံ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် 

ေဒ အုံးတင် (CE-071232) အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ အဆိပုါအမ်ိေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ် 

အဆက်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ ဦးေအာင်ကိင် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၁၀၂၀၉၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သင်းလဲ့ေဝ [၉/သစန(ိုင်)၁၀၆၂၃၀]က 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထား (မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေရးကိစ ရပ် 

များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ 

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ (အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းှင့် ကွက်သစ် အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ (အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းှင့ ်ကွက်သစ် 
လမ်းေထာင့်)၊ အမှတ်-၇၁၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ လမ်းေထာင့)်၊ အမှတ်-၇၁၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ 

၅-လ ာ(ေအ)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရိှတုိက်ခန်း၅-လ ာ(ေအ)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရိှတုိက်ခန်း
ကုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အဆုိြပသူ ဦးထင်ေကျာ်(ဘ) ဦးေမာင်လတ်[၁၂/ 

လသန(ိုင်)၀၀၄၉၄၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 
ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။  ဤအေရာင်းအဝယ်အတွက ်  ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 
ပတ်သက်ပီး  ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ 
က ု်ပ်ထံတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။    သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက    အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင ်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ိုင် (B.Sc, HGP)ဦးေကျာ်ိုင် (B.Sc, HGP)

အထက်တန်းေရှေန (စ် -၃၉၉၃)အထက်တန်းေရှေန (စ် -၃၉၉၃)
အမှတ်(၆၀)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင် 

ရတနာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၀၀/က)၊ စတုတ ထပ်(၅)လ ာ၊ (အလျား 
၁၈ေပxအနံ၅၅ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ဆက်စပ်စာချပ်များအရ ယခတုရားဝင် 
လက်ရိှထား ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေဒ ထက်မွန်အ ိ[၁၂/စခန(ိင်ု) 
၀၆၀၉၄၀]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ(၂၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင ်
အပီးအပုိင် ေရာင်းဖုိးေငွ အေြပအေကျေပးေချ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၄၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၃၄၄)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၀၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၃၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၇၈၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၇၈)၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊ (၁၁၃)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (ဦးခင်ေမာင်ေအး) (၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၆၃၃၈၉] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးခင်ေမာင်ေအး [၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၆၃၃၈၉] ခင်ပွန်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ လှလှေဌး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၆၂၆၈၆]
မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင်စာရင်းှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ်မူရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်း ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ RC ဂုိေဒါင် (၁)လံုး 
ရှိပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍   ေဒ လှလှေဌးမှ   ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာအေထာက်အထားများြဖင့်   ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၁)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၁၁)၊  ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၈၁၁)၊  ဗ လလမ်းှင့်  ဗိုလ်ဗလလမ်းေထာင့်၊ 

(၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးသန်းထွန်း (ခ) ဦးေငသွန်ိး [၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၃၅၉၇၁]၊ ေဒ ေအးေအးသန်း [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၈၁၁၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် 

ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးသန်းထွန်း (ခ) ဦးေငွသိန်း  ကွယ်လွန်သြဖင့ ် 

၎င်း၏ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အစုအား ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ မူမ ူ[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၃၅၆၁၁]မှ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတို 

တင်ြပ၍ ေဒ မမူ[ူ၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၃၅၆၁၁]၊ ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၈၁၁၄]တိုမှ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား တင်ြပ၍ ေလ ာက်ထားလာရာ 

တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်ပတ ြမားေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၅၁၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၃၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်၄၅၁၊ ြမစံပယ(်၃)လမ်း၊ ပုလဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေဒ မိုမိုဝင်း[၃/ဘအန(ိုင်)၀၀၅၅၄၆]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 

အမည်ေပါက်ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၆၅၅၁/၂၀၂၁(၃၀-၉-၂၁)ြဖင့်ရရှိသူ 

ေဒ ှင်းွယ်စိုး [၁၃/သပန(ိုင်)၀၀၀၆၉၁]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်လ ာမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၃၇၄/၂၀၂၁(၅-၁၁-၂၁)၊ ဂရန်မူရင်းမှာ မိမိလက်ဝယ်တွင ်

သိမ်းဆည်းထားစ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်း၊ ဂရန်ေပျာက်ဆံုးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ  

လာေသာကစိ အဝဝအတွက် တာဝန်ယပူါေကာင်း၊ အြခားသထူသံို ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ 

စွန်လ တ်လှဒါန်း၊ အာမခံအြဖစ်ထားရိှြခင်းများ လံုးဝြပလုပ်ထားြခင်းမရိှပါေကာင်းှင့် အ ပ် 

အေထွးကင်းရှင်းပါေကာင်း  ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၏ ကျမ်းကျန်ိလ ာမှတ်ပုတံင်အမှတ်-၁၀/၂၇၅၉/ 

၂၀၂၁(၂၉-၁၀-၂၁)၊ ဂရန်ေပျာက်ဆံုးေကာင်း ေရ နံသာေကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှးေထာက်ခ ံ

ချက်၊ ေထာက်ကန်နယ်ေြမရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုကိုတင်ြပ၍ ဂရန် 

(မိတ )ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်း   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

 ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်) ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

 မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၈၁-ဒီ) 

တွင် ုံးစိုက်တည်ရိှေသာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးစိင်ုးဆိင်ုခုံး[၁၃/လရန(ိင်ု)၂၃၂၉၄၅]

(မန်ေနးဂျင်းဒါိက်ုတာ)(BARMASO COMPANY LIMITED)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၄၂၃၁/၂၀၁၈မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၄၂၃၁/၂၀၁၈

အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိအမှတ်အသားြဖင့ ်၄/၄၂၃၁/၂၀၁၈ 

ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

BARMASO COMPANY LIMITED သည် အဆုိပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ 

“မဒီယီာလပ်ုငန်း၊   Trading,  ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းှင့ ်အစားအေသာက်လပ်ုငန်း” 

တိုကို ရန်ကုန်မိှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် 

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား အသံုးြပလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ဆုိင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ 

တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းအိတ်၊ လက်ကမ်းထီး၊ 

ကားစတစ် ကာ၊ စာေစာင်ေကာ်ြငာ၊ Letter Head, Internet, Email & Website, 

Facebook, Bill Board, ေငွေြပစာ၊ ြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး အစရှိသည်တိုတွင ်

ထည့်သွင်းအသုံးြပမည့်အြပင ်အေရာင်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိး၊ ဒီဇိုင်း 

အမျိးမျိးြပလုပ်ပီး၊ ဖိှိပ်၍၊ ကပ်ှိပ်၍၊ ိုက်ှိပ်၍   အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ 

ရန်ကုန်မိှင့်တကွ    ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် လပ်ုကိင်ု 

အသုံးြပ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ BARMASO COMPANY LIMITED ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် 

အမည်အမှတ်အသားကိ ုကမု ဏမီပူိင်ု၊ ကမု ဏ၏ီကနဦးeာဏ်ြဖင့ ်ကိယ်ုတိင်ုတထွီင် 

၍ အသုံးြပထားြခင်းြဖစ်သြဖင့် BARMASO COMPANY LIMITED မှ တစ်ပါး 

အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ  ပုံတူကူးယူ၍ြဖစ်ေစ၊ စီးပွားေရးအလိုငှာ 

တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား၊ 

ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ အတအုပ ြပလပ်ုသုံးစဲွေနသမူျားကိ ုေတွြမင် 

ကားသရိပါက ကမု ဏ၏ီလပ်ုငန်းအကျိးစီးပွား ထခိိက်ုနစ်နာမ ၊ ကန်ုကျသမ ေသာ 

အရပ်ရပ်စရိတ ်ေငွေကးများအတွက ်ေလျာ်ေကးေငွများ ေတာင်းခံသွားိုင်ရန ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့်တရားုံးတွင်မဆို တရားမ 

ေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ ယင်းသို တပုြပလပ်ုသည့လ်ပ်ုငန်း 

အမှတ်တဆံပ်ိအမှတ်အသားကိ ုပယ်ဖျက်ေပးသည်အထ ိတည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီ

အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ် 

ပါသည်။

BARMASO COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-BARMASO COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စန်းစန်းေအာင်(LL.B)ေဒ စန်းစန်းေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၁၂)

ုံးအမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် ုံးအမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် 

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

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ေန ဦးစံမိင်[၁၂/ဒဂန(ိုင်) 

၀၁၁၃၁၈]-ေဒ ကည် ု[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၅၉၀၁၅]တို၏ သမီးြဖစ်သ ူမအအိ ိ
စ ာ [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၉၃၃၀]သည် မဘိှစ်ပါး၏ ေြပာဆိဆုုံးမမ ကိမုနာခဘံ ဲ
မိဘများအားအကိမ်ကိမ် စိတ်ဆင်းရဲ ကုိယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် ြပလုပ်ေနပါ 
သြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့် 
ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

      ဖခင်-ဦးစံမိင်ဖခင်-ဦးစံမိင်
မိခင်-ေဒ ကည်ုမိခင်-ေဒ ကည်ု

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့်

 မသက်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း မသက်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်ေန ဦးေကျာ်ထင် [၁၂/မဘန(ိုင်)၀၂၄ 

၃၉၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိရှိေစရန ်ေကညာလိုက်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏သားြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မုိး [၁၂/မဘန(ုိင်)၀၂၄ 

၃၉၄] ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိများထမှံ ရရိှမည့ ်အေမေွဝစအုား ခဲွေဝခစံားရယူပီးေနာက်  

မဘိများ၏ ဆုံးမသွန်သင်မ ကိမုနာခဘံ ဲ  မဘိများ စတ်ိဆင်းရ၊ဲ ကိယ်ုဆင်းရြဲဖစ်ေအာင်ြပမ ူ

လုပ်ေဆာင်ကာ မိမိသေဘာြဖင့် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပီး ယေနအချနိ်ထိ မိဘများထံြပန ်

လည်ေရာက်ရိှလာြခင်း၊  ဆက်သွယ်ြခင်း၊ တစ်စံုတစ်ရာမြပလုပ်သည့်အြပင် မိဘအေပ  

သားသမီး၏ တာဝန်ဝတ ရားများ ေကျပွန်ခ့ဲြခင်းမရိှပါသြဖင့် (၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနမှစ၍ 

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်မသက်ဆိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်

ေကညာလိုက်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

        လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးငိမ်းသူ(LL.B)                              ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)ေဒ ေအးငိမ်းသ(ူLL.B)                              ေဒ ညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B,DBL)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၃၉)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၂၃၉)               တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)

                                                       စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။                                                        စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ 

   ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄   ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

''ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂၈B၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၈/၁၂)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx ၅၀ေပ)ရှိ ဦးေဌးွန် ၊  ဦးစိုးြမင့ ်အမည်ေပါက် ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 

ထားေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အအုံရှိ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်လက်ေဆာင်းကုန်းေတာင ်

ရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်း၊ အမှတ်(၅၆)၊ ဒုတိယထပ်/၃-လ ာ၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ A-3 ဟ ုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်း၏ ေနထိုင်သုံးစွဲခွင့်အပါအဝင ်ေရမီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်မ  

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဇာ်မင်း 

ထွဋ်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၀၁၉၁၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေသာ်သဇင်လ  င် [၁၃/ကမန(ိုင်)၁၀၂၀၅၇]က 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ပစ ည်းအေရာင်းအဝယ်ြပ

လုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်

ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

ဤပစ ည်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး LL.B.,LL.Mေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး LL.B.,LL.M

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၈၂/၁၃-၉-၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၈၂/၁၃-၉-၁၂)

 ၅၅၊ ဒု-ထပ်၊ အခန်း (၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၃၈၃၈၂၉ ၅၅၊ ဒု-ထပ်၊ အခန်း (၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၃၈၃၈၂၉

"အများသိေစရန် ေကညာချက်""အများသိေစရန် ေကညာချက"်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ကလေီထာ်အေရှေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၉၉၉A)၊ ကွင်းအမည်-ကလေီထာ်၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(N46)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၁)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ အေနာက်ဘက်ေရကန်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍  

လှည်းကူးမိေြမစာရင်းုံးတွင် ေဒ ှင်းဝါ+၂အမည်ြဖင့် သီးစားချလန်ထွက်ရှိပီး ေရာင်းသူ ဦးကိုကို[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၈၉၃၀]မှ 

အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်ဝယ်သူအမည်ြဖင့် သီးစား 

ချလန်ထွက်ရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုငိမ်းLL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်းLL.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

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န်ေတာ် ေမာင်ေကာင်းသဟီ၏ 

CDC-101227သည် ခရီးသွားရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-799643072Ph:09-799643072



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၁၂/ခ၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်-၃၁၂/ခ၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုသည်  ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေရာင်းသူများြဖစ်ကေသာ ဦးသိန်းေဆွ [၁၄/ဓနဖ(ိုင်) 
၀၈၆၂၆၈]ှင့ ်ေဒ သန်းသန်းဦး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၀၁၉၆]တို အမည်ေပါက်လျက် 
ရိှေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အား ေရာင်းသမူျားမှ လက်ဝယ်ရိှ 
ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်း 
လာ၍ ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ 
အနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်သည့်အတွက ်
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၁)၊ ြမဝတီမင်းကီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-

၂၃၆၀/က၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ သန်းစိန် 
(CE-၀၃၄၇၇၇)မှ အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး၊ ၎င်းထမှံ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
ဦးေကျာ်ရိှန်(TTA-၀၁၄၂၈၇)ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမုိးမင်းေအး [၉/ကကရ(ုိင်)၁၃၈၂၀၁]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတက်ွ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲစုေထွး(LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.Lေဒ သဲစုေထွး(LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ 

နယ်၊ အ.ထ.က(ဘုရားပျိ) ဒသမတန်းမှ 
ေမာင်လှေကျာ်ြမင့၏် ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးစိုးဟံ[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၉၆၈၃၈]ြဖစ်ပါ 
သည်။

ဦးစိုးဟံ [၁၂/ခရန(ိုင်)၀၉၆၈၃၈]ဦးစိုးဟ ံ[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၉၆၈၃၈]

ဦးမျိးမင်းလင်း (၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၉၄၁၆)၊ ဦးမျိးမင်းလင်း (၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၉၄၁၆)၊ 

ဦးူပ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၃၇၇၁]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးူပ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၃၇၇၁]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန ဦးေနာင်ေနာင်လတ် [၁၂/သဃက 

(ိင်ု)၀၄၁၉၅၁]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်-

ဦးူပသည် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးေနာင်ေနာင်လတ်ှင့် လွန်ခဲ့ေသာ 
(၁၅)ှစ်ကတည်းက ခင်မင်ရင်းှီးေသာ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကပီး ဦးူပမ ှ၎င်း၏ 
ညီြဖစ်သ ူဦးမျိးမင်းလင်းသည် Toyota Prado ကားတစ်စီးငှားရမ်းလိုေကာင်း၊ 
ဦးူပမှလည်း အာမခံတာဝန်ယူေကာင်းေြပာသြဖင့် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ 
Toyota Prado YGN-(2J-3101) ကားကို ငှားရမ်းရန်ရှာေပးခဲ့ပီး ကားပိုင်ရှင ်
ဦးသန်ဇင်ထံမှ ကားအားငှားရမ်းေပးခ့ဲပီး လူကီးမင်းတုိှင့် (၂၁-၅-၂၀၂၁) ရက် 
ေနတွင် စာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ငှားရမ်းေပးခဲသ့ည်ကိ ုလူကီးမင်းတိုအသပိင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအခါ လူကီးမင်းတုိသည် က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွထံမှ ငှားရမ်းထားေသာ 
YGN-(2J-3101) ကားငှားရမ်းထားသည့် သက်တမ်းမှာ (၂၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက် 
ကတည်းက ြပည့်ေြမာက်လျက်ရှိပီး ငှားရမ်းခများကိုလည်း ဦးမျိးမင်းလင်းမ ှ
မေပးသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွသည် ကားပိုင်ရှင ်ဦးသန်ဇင်ထံသို စိုက်ေပးေနရ 
သည်ကို လူကီးမင်းတို သိေစအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းတို ကားငှားရမ်းခဲ့သည့ ်
သက်တမ်းမှာ ြပည့်ေြမာက်ေကျာ်လွန်ေနသည့်အြပင် ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှားရမ်းခ 
လစာေငွအား ေပးအပ်ရန်ပျက်ကွက်ခ့ဲသည်မှာ (၅)လတုိင်တုိင်ရိှခ့ဲပီး ေမာ်ေတာ် 
ယာ်အား ဆက်လက်၍ မငှားရမ်းလိုေတာ့ပါသြဖင့် ြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန် 
အကမ်ိကမ်ိေတာင်းဆိခုဲေ့သာ်လည်း လူကီးမင်းတုိမှ ေပးအပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲပ့ါ 
သည်။ ထိုေကာင့ ်လူကီးမင်းတို ငှားရမ်းခဲေ့သာ Toyota Prado YGN-(2J-3101) 
ကား ှင့ ်ကားငှားရမ်းခကျသင့ေ်ငမွျားကိ ု(၅) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆထွသံို 
လာေရာက်ြပန်လည်အပ်ှံေပးပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လူကီးမင်းတို 
ငှားရမ်းခ့ဲေသာ Toyota Prado YGN-(2J-3101) ကားှင့် ကားငှားရမ်းခေငွများ 
အား အပ်ှံရန်ထပ်မံပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ြပစ်မ ေကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
တရားမ ေကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးမျိးမင်းလင်း၊ ဦးပူှင့ ်အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
ဦးဇင်သင်းေအာင် ေဒ ယမင်းလတ် ဦးသက်ပိုင်ဝင်း ဦးဇင်သင်းေအာင ် ေဒ ယမင်းလတ ် ဦးသက်ပိုင်ဝင်း 
LL.B,B.D.S LL.B,D.B.L LL.B LL.B,B.D.S LL.B,D.B.L LL.B 
စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈ စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂ စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀ စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈ စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂ စ်-၅၃၅၆၆/၂၀၂၀ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

ုံး- အမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁ဝ၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ုံး- အမှတ် (၉/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ (၁ဝ၃-H)၊ ၃၆-လမ်းတို၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉ ၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉ ၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉ ၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း-၀၉ ၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉ ၇၇၅၀၃၄၆၈၊ ၀၉ ၅၁၈၁၂၁၀

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က န်မ ေရးရ မားဘီ(ခ) မသီရိြမတ်ဝင်း (ဘ) ဦးတင်ဝင်း မှတ်ပံုတင် 

အမှတ် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၅၂၁]ကို  ကိုင်ေဆာင်သူသည ်မိုဟမ ဒ် 
ဇိုဘိုင်းရ်(မိုဒန်)(ခ)ကိုေအာင်ဇင်(ခ)ကိုေအာင်ကီး၏ တရားဝင်ဇနီး 
ြဖစ်ပီး သား(၁)ဦး ထွန်းကားကာ ယေနတိင်ု တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စ ဲ
ြခင်းမရှိေသးပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာအစ လာ့မ်ဘာသာေရးအဖွဲ 
အစည်းများအေနြဖင့ ်က န်မှင့် တစ်စုံတစ်ရာေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း
မရိှဘ ဲတစ်ဖက်သတ် ဖဿဝါဓမ သတ် ေြဖကားချက်များ ေြဖရှင်းြခင်း 
မြပပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 ေရးရ မားဘီ(ခ)မသီရိြမတ်ဝင်း ေရးရ မားဘီ(ခ)မသီရိြမတ်ဝင်း
 [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၅၂၁] [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၅၂၁]
 Ph:09-975387575 Ph:09-975387575

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ 

မဟာေဆွလမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ-်၂၂၇၊ ေြမအမျိးအစားှစ(်၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ 
ဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ (၂)ထပ်ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိမှာ ရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမ 
စာရင်းတွင် ေဒ ေအးေအးချိ [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၁၅၅၆] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည် 
ရှိပီး ေဒ ေအးေအးချိမှ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
မမိလိက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ အေမဆွိင်ု၊ အေပါင်အံှ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း 
ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ
ြပလျက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကား 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပသည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါသည်။   ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက    ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂) 

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း (ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း (ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း- ၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
ရန်ကုန်မိ ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၃/ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၆၂/က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၅) ဧကရှိ ေြမအမျိးအစား-ေြမပိုင်ေြမ-လ/န-၃(ခ) 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ 
လမ်း၊ အမှတ်(၆၄)ဟုေခ တွင်ေသာ (၄)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ေဒစ ီအမည်ြဖင့ ်တည်ရိှေသာ ေြမပိင်ုေြမ 
(လ/န-၃(ခ) ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ြဖစ်သူထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ ်
စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုး၏ (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကီး 
(စာချပ်အမှတ်-၄၈၉၈/၂၀၂၂)အရ ယခုေရာင်းချသူက တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လာပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ေြပာြပဝန်ခံ၍  အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၄)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
များကအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 
စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ၎င်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လုိပါက ယေနေကာ်ြငာသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမရူင်း၊ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်မင်းိုင် LL.B,C.B.L,WIPO DL-101(GENEVA)ဦးေအာင်မင်းိုင ်LL.B,C.B.L,WIPO DL-101(GENEVA)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၂၇) 
အမှတ် (၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ 
ချမ်းေြမ့သာယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၇၀၂/က) ဟုေခ တွင်ေသာ ချမ်းေြမ့သာယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၇၀၂/က) ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-
ေသာင်ကီး ေြမာက်/၁၃၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၀၂/က၊ ဧရယိာ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိး 
အစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမ 
စာရင်းတွင် ဦးဝင်းေအာင်ဦး (PME-၀၀၃၇၈၆) အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးြခင်းခရံပီး 
အရပ်ကတအိေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ဝယ် 
ထားရိှသ ူဦးေမာင်စိုးယ် [၁၁/ရသတ(ိင်ု)၀၅၂၇၂၇]ကမမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တို မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
ခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိခုိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့ ်
တကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ ်
ေ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 ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး(၄)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဝက  ဘာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၉၀/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား (၂၀)ေပx အနံ (၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၂၇၅)ဧကရှိ ေဒ ခင်ေစာဝင်း အမည်ေပါက် ဂရန်ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် [၁၂/ထတပ(ုိင်)၀၇၄၀၄၆]မှ လက်ရိှ 
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိ 
ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်ေသာ ေဒ ထက်ထက်ေအာင ် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၇၅၂]ထံသို ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပီး စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေနရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက က ု်ပ်မတ်ိေဆဘွက်မှ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထက်ထက်ေအာင် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင် (LL.B, D.B.L)ေဒ ထက်ထက်ေအာင ် ေဒ ြဖေဝေဝေအာင ်(LL.B, D.B.L)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၃၀)
 အင်းစန်ိစေုပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။  အင်းစန်ိစေုပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ 
 ဖုန်း ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅ ဖုန်း ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အ.မ.က (၆) ဒဂုံ/ေတာင် တတိယ 

တန်းတွင်  ပညာသင်ကားေနေသာ 
ဦးြမင့်ိုင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၁၉၂၁]၏ 
သမီး  မထူးြပည့်ဖူးေမာင်အား  မေအး 
သ ာထွန်းဟု အမည်ေြပာင်းလဲေခ ပါ 
ရန်။                        မေအးသ ာထွန်းမေအးသ ာထွန်း

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈/က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၁/ခ-၁)ဟေုခ တွင်သည့ ်ဧရယိာ(၀.၁၀၉)ဧကရိှ ဘ ီလ/န၃(ခ) 
ေြမကွက်(အရပ်ေခ )သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ ဘဏ်ရပ်ိသာလမ်း၊ 
အမှတ်-၁၈-ခ ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး
တိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ဦးရေဲကျာ်စွာ[၉/မရမ(ိင်ု)၀၄၆၀၄၄]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်း)ြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၀)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသး 
ေသာ(ေြခရင်း)ဘက်ြခမ်း၊ တာဝါတုိင်ှင့်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၏ ေြမအကျယ်အဝန်း 
(၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးေမာင်ု[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၁၄၈၁၀]အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်(မူရင်း)
ဘက်ြခမ်း ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့်တကွ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်တုိကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးသရူ[၁၂/တတန(ိင်ု)၁၂၇၅၀၅]
ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက   ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုငလံု်ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ 
လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက် ြခင်းမရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာ အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(စ်-၁၁၄၆၂)  ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉)
 (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L, WIPO  (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L, WIPO Switzerland)witzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)  
တိက်ု(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း( ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။တုိက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း( ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၉၃)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရိှ ဦးဟတ်ုစန်ိ[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၂၀၄၃၅]

အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ် ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးရေဲနာင်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 

၁၁၉၅၂၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ကန်ကွက် အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှ 

ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းသိေစ

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင် ေဒ ခင်ေအးသန်း ဦးေဇာ်မျိးေအာင် ေဒ ခင်ေအးသန်း

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၆၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၆၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၁၉)

တိက်ု(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း( ေအာက်)၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။တုိက်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း( ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၀၂/ခ)၊ ေြမညီထပ်တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
အား ဦးေဝလွင်ေကျာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၇၂၉၃၄]မှ အဆိပုါေြမညထီပ်တိက်ုခန်းအေပ  
တန်ဖိုးေငွ ကျပ် ၆၀၈,၀၀,၀၀၀ - (ကျပ်ေြခာက်ရာ ့ရှစ်သိန်းတိတိ)ြဖင့် ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေကျာ်သိန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၇၈၈]မှ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက်  တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွအြဖစ်  ေငွကျပ် ၃၀,၀၀,၀၀၀ 
(ကျပ်သိန်းသံုးဆယ်တိတိ)အား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ၎င်းအေရာင်းအဝယ် 
ြပလပ်ုသည့တ်ိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်သိန်း ဦးေအာင်မျိးခင် (LL.B)ဦးေကျာ်သိန်း ဦးေအာင်မျိးခင ်(LL.B)
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၇၈၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၆၇၈၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၃၈၁)
 ဖုန်း ၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃ ဖုန်း ၀၉-၂၅၂၄၁၉၄၉၃

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊    မအူပင်မိနယ်၊    ေရ ေတာင်ေမှာ်ေကျးရာ၊ 

(၈)ရပ်ကက်ွေန ေဒ ြမစီ (ဘ) ဦးေအာင်သိန်း [၁၄/မအပ(ုိင်)၀၆၇၁၈၃]၏ လ အဲပ် 
 န်ကားချက်အရ က ်ုပ်မှ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ြမစီ၏ သားကီးြဖစ်သူ ကိုေဝဖိးေအာင် (ဘ) ဦးြမင့်ေအာင် [၁၄/
မအပ(ိင်ု)၁၈၁၂၇၄]သည် မခိင်ှင့ ်ည၊ီညမီများအား အမျိးမျိး စတ်ိဆင်းရေဲအာင် 
ြပလုပ်ပီး ေနအိမ်ေပ မှဆင်းသွားြခင်း၊ မိခင်၏ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံသည့်အြပင် 
မခိင်အားဆန်ကျင်ပီး အမျိးမျိးဒကု ေပးကာ စတ်ိဆင်းရေဲအာင် ြပလပ်ုေနသည့ ်
အတွက် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ု အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုေကာင်း 
ှင့် ေနာက်ေနာင်တွင ်ကိုေဝဖိးေအာင်ှင့်ဆက် ယ်ပတ်သက်သည့် မည်သည့် 
ကိစ ကိုမ  မိခင်ှင့်ညီ၊ ညီမများမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
    ေဒ ြမစီ ဦးေရ ထွန်း    ေဒ ြမစီ ဦးေရ ထွန်း
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၆၃၇၄/၁၉၈၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၆၃၇၄/၁၉၈၂)
 တရားမဥပေဒ+စာချပ်စာတမ်းဥပေဒ တရားမဥပေဒ+စာချပ်စာတမ်းဥပေဒ
 သက်ေသခံဥပေဒ+အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒ  သက်ေသခံဥပေဒ+အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒ 

ဂုဏ်ထူးဂုဏ်ထူး

 U SHWE TUN LAW FIRM U SHWE TUN LAW FIRM
 တိုက်(၄၆/A)၊ ပထမထပ်(B)၊ ေခမာလမ်း တိုက်(၄၆/A)၊ ပထမထပ်(B)၊ ေခမာလမ်း
 သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 အမှတ်(၆)၊ (၁၀)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိ အမှတ်(၆)၊ (၁၀)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိ
 09-777666302, 09-450060320, 09-777300175 09-777666302, 09-450060320, 09-777300175

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ အမှတ်(၃၂)

ေပ တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၁၂)ထပ်ရှိ Pyae Sone Chan Thar Condominium 
အေဆာက်အအုံ၏ (၁၀)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(L)၊ အကျယ်အဝန်း(၉၇၀)စတုရန်းေပရှိ 
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးကိ ုGolden 
Gate International Development Co.,Ltdထံမှ ေဒ ေအးေအးတင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၀၃၂၇၃]က ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲပ့ါသည်။ ေဒ ေအးေအးတင်မှ တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး 
ေရာင်းချပိုင ်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အေမွစားအေမွခံ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊  Golden 
Gate International Development Co.,Ltd၏အမည်ေပါက ်မှတ်တမ်းတွင်လည်း 
ဝယ်သူအမည်ေပါက်ရရှိေအာင်  ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  ဝန်ခံကတိြပ၍ 
ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်
တန်ဖိုးေငွများအနက်မ ှတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက်သည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၄၇)
တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်းတို၊ တိုက်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၂၀၂-ေအ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်းတို၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၇၈၀၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မကီးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၂)တွင် တည်ရှိေသာ မိုးြမင့်စံကွန်ဒို(၆)လ ာ၊ အခန်း(၆-A)၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မကီးကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၂)တွင် တည်ရှိေသာ မိုးြမင့်စံကွန်ဒို(၆)လ ာ၊ အခန်း(၆-A)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၁၂၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း။အကျယ်အဝန်း (၂၁၂၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း။
အထက်ပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ၍ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ပံး [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၈၅၄၆]ှင့် ဦးငိမ်းေဇာ်ကုိ[၁၂/ပဇတ 
(ိုင်)၀၃၁၆၁၁]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဆန်းထွန်းဦးက ဝယ်ယူရာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤကွန်ဒိတုိက်ုခန်း အေရာင်းအဝယ် 
အား ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ)ှင့်တကွ 
က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု ဆက်လက်ပီးဆုံး 
သည်အထိ လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဆန်းထွန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဆန်းထွန်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B)(D.B.L)ေဒ ငိမ်းငိမ်း(LL.B)(D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၇)
အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆ဖုန်း- ၀၉-၄၂၅၂၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၀၈၁၁၇၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၂၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂/ဃ-၁၊ 

ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (ဂ/၁၀၉)၊ 

သမုဂ  လာလမ်း၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်း 

က န်းမိနယ်၊ (ေဒ စန်းြမင့်ISN-၀၆၃၁၃၉)

အမည်ေပါက်  ဘီ(လ/န-၃၉)ေြမအား 

အမည်ေပါက် ေဒ စန်းြမင့်ထံမှ ကုိယ်စားလှယ် 

လ ဲစာအမှတ်-၁၀၃၉၇  (၁၂-၁၁-၂၀၀၉)

ြဖင့်ရရိှသူ  SP ဦးေအာင်ိုင်ဦး [၁၂/သဃက 

(ိုင ်)၁၅၄၈၆၈]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိ 

ထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ်သိမ်းေသး 

ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ ၅/၁၅၉၇/၂၂(၁၃-

၅-၂၂)ကို တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ဆုိရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားြခင်းအား 

ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ပါ (၂၀၀၉)ခုှစ်တွင် 

ကူးယူခဲ့ေသာ  ဘဏ်ေငွေချးရန်  ေြမပုံ၊ 

ေြမရာဇဝင်သည် ှစ်ကာလကာြမင့်ပြီဖစ်၍ 

ရှာမေတွေပျာက်ဆုံးေနေကာင်း၊ ဘဏ်ေငွ

ေချးယခူဲြ့ခင်းမရိှေကာင်း၊ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ  

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ  လက်ဝယ်ရှိ 

ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ ၅/၃၀၃၁/၂၂(၂၇-

၅-၂၂)ြဖင့ ်ရှင်းလင်းတင်ြပလာသြဖင့ ်အဆိပုါ 

ေလ ာက်ထားမ အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ဂျာငုိင် [၁/မကန(ုိင်) 

၁၅၈၇၆၃]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း- ၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း- ၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မလွမ်းေနာ [၁/မကန(ိင်ု) 

၂၁၆၅၄၇]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရှိ 

က အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မဆိုင်းထွယ်[၁/ကမန 

(ိုင်)၀၃၂၃၂၉]၏  ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂ဖုန်း- ၀၉-၂၅၆၃၃၅၆၃၂

}



ဇွန်   ၂၄၊   ၂၀၂၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ွယ်(ခ) ေဒ ွဲေဒ ခင်ွယ်(ခ) ေဒ ွဲ

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
သငူယ်ချင်း ဦးကရင်ေနာ်ေအာင်ှင့ ်ေဒ နန်းနလီာေလး 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ွဲသည် 

၂၀-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့််အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အမှတ်စ်(၂၇) စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမှအမှတ်စ်(၂၇) စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမှ

သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများသူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ြမင့်ကည်ေဒ ြမင့်ကည်
အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်

ေဒ မုိးသူဇာတင် (ဦးစီးအရာရိှ၊ ဘ  ာေရးဌာနခဲွ၊ မိြပှင့် 
အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊   ြပည်နယ် န်ကားေရးမှးုံး၊ 
လွိင်ေကာ်မိ)၏မိခင် ေဒ ြမင့်ကည ်အသက်(၇၆)ှစ်သည် ၂၂-
၆-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၄:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း။

ဘ  ာေရးဌာနခွဲမိသားစုများဘ  ာေရးဌာနခွဲမိသားစုများ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

(၇)ှစ်ြပည့်အလွမ်း(၇)ှစ်ြပည့်အလွမ်း
ေဒ တင်တင်ွယ်(ခ) ေဒ တင်တင်ွဲေဒ တင်တင်ွယ်(ခ) ေဒ တင်တင်ွဲ

(၂၄-၆-၂၀၁၅)မှ (၂၄-၆-၂၀၂၂)(၂၄-၆-၂၀၁၅)မှ (၂၄-၆-၂၀၂၂)
ေလးစားချစ်ခင် ြမတ်ိုးတွယ်တာ တန်ဖိုးထားရပါေသာ ေကျးဇူးရှင်ေမွးမခိင်ကီး 

ေဒ တင်တင်ွယ်(ခ) ေဒ တင်တင်ဲွ ကွယ်လွန်ခဲသ့ည်မှာ (၇)ှစ်ြပည့ခ်ဲပ့ါပ။ီ ေနစ် 
ေနတိုင်း ေမေမရှိေနသကဲ့သို စိတ်မှာထင်မှတ်ေနထိုင်ကဆဲပါ။

ေမေမအ့တွက် ရည်စူးကာ ေမေမလှဒါန်းေနကျ ေမတ ာဝါဒ ီပရဟတိေကျာင်းတွင် 

လစ်ှစ်စ်မပျက် လှဒါန်းအမ ေဝလျက်ပါ။
ေမေမ့ကို  ချစ်ခင်ြမတ်ိုး  တန်ဖိုးထားစွာြဖင့ ် ြပြပသမ   ဒါန သီလဘာဝနာ 

ကုသိုလ်အစုစုကိ ု ြမင့်ြမတ်ေအးချမ်းေသာဘုံဘဝမှာ  သာဓုအုေမာဒနာေခ ဆိုပီး 
နိဗ ာန်မဂ်ဖိုလ်ကိ ုေမေမအြမန်ဆုံး မျက်ေမှာက်ြပိုင်ပါေစ။

 ကျန်ရစ်သူမိသားစု ကျန်ရစ်သူမိသားစု
 အမှတ်-၆/ဒီ၊ နံသာကုန်းရိပ်သာလမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ် အမှတ်-၆/ဒီ၊ နံသာကုန်းရိပ်သာလမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်

ဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

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၊ တိုက်အုပ်ဆရာေတာ ်ဘဒ  ကု  လ (သာသနဓဇဓမ ာ 
စရယိ)သည် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ နယန်ုလြပည့ေ်ကျာ် ၉ ရက်) ၂၂-၆-၂၀၂၂ 
(ဗဒု ဟူးေန) ၁:၂၀ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလွံန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် 
(၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၃ ရက်) ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 
မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပင့ေ်ဆာင်၍ အ ိမအဂ ိဈာပန 
သဘင် ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း တပည့ ်စာသင်သဃံာေတာ် 
များှင့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမများအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။ (ေကျာင်းတိုက်မ ှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါ 
မည်။)

ဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ေကျာင်းကုန်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ေဒ ခင်ြမေဒ ခင်ြမ
သက်ကီးကန်ေတာ့ခံသက်ကီးကန်ေတာ့ခံ

အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်
ေနြပည်ေတာ်၊  ဥတ သီရိမိနယ်၊ 

ေမာ်လမိင်က န်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၄၂၀-
ဒီ)၊ သုခေဂဟာေန ဆရာကီး(ဦးသိန်း 
လ  င်)၏ဇနီး၊   ဗိုလ်မှးချပ်သက်စိုး 
(ငိမ်း)၏ ေမွးသမိခင်သည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ 
ရက် ညေန ၅:၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် 
အမှတ်(၂)   တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး၊ 
ခတုင်(၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၂-၆-၂၀၂၂ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၁ နာရ ီ
တွင် ေကွကီးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသ/ူ
အသင်းသားများအား    အသိေပး  
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

                     အမ ေဆာင်အဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

အမှတ်(-)တည်ရိှရာ (၂၃x၉၀)ေပရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ် ခံေြမ 

အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုလက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ မိုးသဇူာ [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၉၂၉၃]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်းိင်ု 

[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၆၄၃၁]မှ အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ 

အချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစ 

ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သ ာဝင်း ေဒ ရီရီလွင် ေဒ သ ာဝင်း ေဒ ရီရီလွင်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၉၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၉၉)

အမှတ်(၁၃)၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။အမှတ်(၁၃)၊ သဇင်လမ်း၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(ပဲခူး)ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(ပဲခူး)
အသက် (၉၃)ှစ်အသက် (၉၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ (၁၂-ဒီ)၊ ေအးသာယာလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ေန (ဦးစံေကျာ်-

ေဒ ကင်)တို၏ သမီး၊ ဗုိလ်မှးချပ်စုိးြမင့်(ငမ်ိး) (လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင်ဒတုယိဆင့)်၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ ဗိလ်ုမှးကင်ေဆ(ွငမ်ိး)-ေဒ ွယ်ွယ်ေအး(မမန)ီ၊ ဦးလှစိုး-ေဒ တင်တင်ေရ  (Top Trading 

Co.,Ltd၊ မ ေလး)၊ ဦးသန်စိုး-ေဒ သီတာ(Rainbow Group of Companies)၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ 

ေဇစိုး (ေခတ -မေလးရှား)-ေဒါက်တာလှလှသန်းတုိ၏မိခင်၊ ကုိမုိးေအာင်ေဆွ-မပုိြပည့်သူ၊ ကုိေအာင် 

ေကျာ်ေဆွ-မဇင်မာမျိးတင့်၊ ကုိဟန်ဝင်းေအာင်-မမုိးမမစုိး၊ ဗုိလ်မှးေကျာ်ထက်ေဆွ(ငိမ်း)-မသီတာထွန်း၊ 

ကိသုေုမာင်ေမာင်စိုး-မထက်ထက်လွင်၊ ကိုိင်ုလင်းေအာင်-မြမမွန်သ၊ူ ကိေုကျာ်မျိးဇင်-မေကခိင်ုေကျာ်၊ 

ကို ပံးေမာင်ေမာင်စိုး-မစမွုန်ေအာင်၊ ကိေုအာင်ေသာ်ေအး-မဟန်ှင်းေဝ၊ ေဒါက်တာေကျာ်လင်းသန်-

ေဒါက်တာစြုမတ်လွင်၊ ေဒါက်တာသက်ဝင့ထ်ည်တို၏အဘွား၊ ြမစ် ၁၁ ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် 

၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၆-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအား 

ရည်စူး၍ ၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃၀)ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၁)၊ အကျယ် (၄၀x၆၀)ေပ ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးမိုးချနိ် 
[၉/မရတ(ိုင်)၁၀၅၉၄၉]၏ေြမကို စာချပ်အဆက်အစပ်များှင့်ဝယ်ယူ
ထားသူ ေဒ မိုးမိုးေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၅၀၃၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ နနီေီအး [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၅၃၅၃၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ
အချိကို ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ အေရာင်း/အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ  မည်သူမဆို  ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၀)ရပ်ကွက်၊ သေရေခတ ရာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၀)၊ အကျယ် (၄၀x ၆၀)ေပ၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးမိုးချနိ်[၉/

မရတ(ိုင်)၁၀၅၉၄၉]၏ ေြမကို စာချပ်အဆက်အစပ်များှင့် ဝယ်ယူထားသူ 

ေဒ မိုးမိုးေအး [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၀၅၀၃၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကျန်ိရင်ရှမ်း 

[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၉၀၂၅၀]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီး 

ြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူ 

မဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို  ေအာင်ြမင်ေအာင်  

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။အမှတ်(၈၂)၊ ၁၂လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။

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

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ွယ်(ခ) ေဒ ွဲေဒ ခင်ွယ်(ခ) ေဒ ွဲ
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

ဦးကရင်ေနာ်ေအာင် ( န်ကားေရးမှး၊ အေထေွထစွမီခံန်ခဲွေရး၊ 

ြမန်မာေ့ရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလပ်ုငန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး 

ေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ဲွ အသက်(၈၈)ှစ်သည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ 

ပိင်ုးတွင် ဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်အရ ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့််ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့် အရာထမ်း/အမ ထမ်းများဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

မူး ယစ် ကို ပစ် မူး ယစ် ကို ပစ်   ပန်း တိုင် သစ်     ပန်း တိုင် သစ်   

စိတ် သစ်   လူ သစ်   ဘ ဝ သစ်စိတ် သစ်   လူ သစ်   ဘ ဝ သစ်

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

ဦးတင်လ  င်ဦးတင်လ  င်
(A/E၊ ဆ/မ-ငိမ်း)(A/E၊ ဆ/မ-ငိမ်း)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ 

ြမစ်ေထွးလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၈)ေန (ဦးသာဟန်-ေဒ သိန်း)
တို၏သား၊ (ေဒ ွန်တင်)၊ (ေဒ ွန်ရင်)တို၏ေမာင်၊ (ေဒ တင် 
တင်)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေလးိင်ု-ေဒ သတီာ၊ မလှမျိးွယ်တို၏ဖခင် 
ဦးတင်လ  င် (ဦးစီးအရာရိှ၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန-ငိမ်း)သည် 
၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါး 
သို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ု
၂၅-၆-၂၀၂၂ (စေနေန) မွန်းတည့ ် ၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 
သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီး 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
(ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်    ၂၄၊   ၂၀၂၂

ေသဆုံးသူ ေဒ ေစာွယ်ှင့်    ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့ ်  ဇင်မာသိမ့်၊ 

ေဇာ်မင်းထက်၊ သီတာငိမ့်တို ေလးဦးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့ ်ငါးလသားအရယ ်ကေလးငယ်၏ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

ဖတ်စရာယေန

မိနယ်အချိ၌ အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကို မလိုလားသူ 

ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်

ခိမ်းေြခာက်မ များ လုပ်ေဆာင်

အာဖဂန်ငလျင်ေကာင့် ေသဆုံးသူ 

၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ၊ ကယ်ဆယ်ေရး

လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်  

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၃

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါ အတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလုိက်ေသာ  ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ  ကျင့်သုံးပီး  ုိင်ငံများအကား  ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိဖုတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ  ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရစည်သ ူ  မင်းေအာင်လ  င်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတွင်ကျေရာက်ေသာ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)                 ၁၂-၂-၂၀၂၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများစွာ  မှီတင်းေနထိုင် 

လျက်ရှိသည့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ     ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွဘ ဲအချပအ်ြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမမဲည် 

ဆိုသည်ကို  အတိတ်သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အနာဂတ်တွင်လည်း  အလားတူပင် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ် 

ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ စေုပါင်းအားကိ ုဆက်လက် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲ

ဇွန် ၂၅ ရက် စတင်ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်       ဇွန်        ၂၃

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွ ပဲွစ် (၁)ကိ ုဇွန် ၂၅ ရက်မှစ၍ 

ရန်ကုန်မိရှ ိသုဝဏ ေဘာလုံးကွင်း၌ စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွကိ ုတစ်ပတ်လ င် ငါးပဲွ န်းြဖင့်  ကျင်းပမည် 

ြဖစ်ပီး စေန၊ တနဂ  ေွ၊ တနလ  ာ၊ ဗုဒ ဟူးှင့် ကာသပေတးေနတိုတွင ်

ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။  ၂၀၂၂  MNL  ပိင်ပွဲတွင ်    လက်ရှိချန်ပီယံ 

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းအပါအဝင် ဟံသာဝတီ၊ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ 

ြမဝတီ၊ မဟာယူိုက်တက်၊ ရခိုင်ယူိုက်တက်၊ ISPE (အား/ကာသိပ ံ)၊ 

GFA ှင့် ရတနာပုံအသင်းတို ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယှ်ပိင်ကစားမည်

ပဲွစ်(၁)အြဖစ် ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ြမဝတအီသင်းှင့် ရန်ကန်ုအသင်း၊ 

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ဟံသာဝတီအသင်းှင့် ဧရာဝတီအသင်း၊ ဇွန် ၂၇ ရက် 

တွင် မဟာယူုိက်တက်ှင့် ရှမ်းယူုိက်တက်အသင်း၊ ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် 

အား/ကာသိပ ံအသင်းှင့် ရခိုင်ယူိုက်တက်အသင်း၊ ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် 

GFA အသင်းှင့် ရတနာပုံအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

ပဲွစ်အားလံုးကုိ ညေန ၃ နာရခဲွီတွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ပိင်ပဲွဝင်မည့်ကလပ်အသင်းအားလုံးသည် ရာသသီစ်အတွက် ြပင်ဆင်မ  

များစွာြပလုပ်ထားပီး အသင်းအများစုမှာမူ ြပည်တွင်းကစားသမား 

များြဖင့်သာ ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို  

မိင်မိနယ်အတွင်း PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ၏ ဆင်ြခင်တုံတရားမဲ့စွာ 

Drone ယာ်ြဖင့် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မ ေကာင့် ငါးလသားအရယ် အမ ာကေလးငယ်တစ်ဦးှင့် 

အမျိးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံး၊ ကျန်အမ ာကေလးငယ ်တစ်ဦးှင့ ်မသိားစဝုင် သုံးဦး ဒဏ်ရာရရိှ
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၃ 

NUG ၊ CRPH အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့ ်  ၎င်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည် ၎င်းတုိ၏ 

အစွန်းေရာက်ုိင်ငံေရးအယူဝါဒများကုိ အေြခခံ၍ ေဒသအချိ၌ အစုိးရံုး 

အေဆာက်အအုံများ၊ ြပည်သူပိုင်အေဆာက်အအုံ၊ လမ်းတံတားများ၊ 

ဘုရားေကျာင်းကန်များ၊  မိနယ်၊  ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများအား  မီး   

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ဗံုးခဲွတုိက်ခုိက်ြခင်းများှင့် ေစတီပုထုိးများ၊ ေကျးရာှင့် 

ြပည်သူလူထုအား   အကာအကွယ်ယူ၍    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများအား 

တုိက်ခုိက်ြခင်းများအြပင်  အြပစ်မ့ဲြပည်သူများအား  ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ြခင်းှင့ ်       စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

မ ေလးဆိပ်ကမ်း၌ ဧရာဝတီြမစ်ေရ လာမည့်ရက်များတွင် ှစ်ေပမှ ေလးေပခန် ြမင့်တက်လာိုင်
မ ေလး      ဇွန်     ၂၃

မ ေလးဆပ်ိကမ်း၌  ဧရာဝတြီမစ်ေရသည် ယခ ု

ဇွန်လ၏ တတိယ ၁၀ ရက်ပတ်(၂၀ ရက်မှ ၃၀ ရက်)

အတွင်း   ခန်မှန်းချက်များအရ    လက်ရှိြမစ်ေရ 

အမှတ်ထက် ှစ်ေပမှ ေလးေပခန်  ြမင့်တက်လာုိင် 

ေကာင်း  မိုးေလဝသှင့ ်    ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

(အထက်ြမန်မာြပည်ဌာနခွ-ဲမ ေလး)    န်ကား 

ေရးမှး ဦးေကျာ်လွင်ဦးက ေြပာသည်။

မိုး/ဇလ န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ ြမစ်ေရအေြခ 

အေန ေနစ်ထတ်ုြပန်ချက်များအရ  ဧရာဝတြီမစ်ေရ 

သည် မ ေလးဆိပ်ကမ်း၌ ဇွန်  ၁၆  ရက်က  ၉၂၉ 

စင်တီမီတာရှိရာမ ှဇွန် ၂၃ ရက်တွင်   ၁၁၃၃ စင်တီ 

မီတာသို ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 


