
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၁၂     ရက်၊      စေနေန။                                                                                                                                            Saturday,      25     June    2022          ၁၀၇၇၇

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

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး (၁၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး  (16th ADMM)တွင် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ၊ အာဆီယံဒုတိယအတွင်းေရးမှးချပ်တိုှင့်အတ ူစုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄

 ခ ီး ၄ ဒသမ ၃၃ လက်မ

 ပူတာအို ၃ ဒသမ ၈၆ လက်မ

 ေြမာက်ဦး ၃ ဒသမ ၁၅ လက်မ

 ဘိုကေလး ၃ ဒသမ ၁၁ လက်မ

 ေရ ကျင် ၂ ဒသမ ၈၇ လက်မ

 ဇလွန် ၂ ဒသမ ၈၃ လက်မ

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့်

(၁၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသို တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်      ၂၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး ဦးေဆာင်သည့ ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်ဇွန် ၂၂ ရက်တွင ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက    

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံက ဦးစီးကျင်းပသည့် (၁၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး (16th ADMM)သို အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ၊ ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ အဆင့်ြမင့် 

အရာရှိကီးများှင့ ်အာဆီယံဒုတိယအတွင်းေရးမှးချပ်တိုှင့်အတ ူတက်ေရာက်ကသည်။

အစည်းအေဝးမစတင်မီ  အာဆီယံ 

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များှင့် အာဆီယံဒုတိယအတွင်းေရးမှး

ချပ်တုိသည် အမှတ်တရစုေပါင်း ဓာတ်ပံု 

ိုက်ကပီး   ၂၀၂၂   ခုှစ်   အာဆီယံ 

အလှည့်ကျဥက      ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး     ဗိုလ်ချပ်ကီး 

တီးဘန်း (General Tea Banh)က အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကား၍ အစည်းအေဝး 

ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးအစီအစ် 

များအတိုင်း    ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပီး 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမ ှအဆိုြပတင်သွင်း 

သည့်   သေဘာထားအြမင်စာတမ်းများ 

ြဖစ်သည့ ်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်ကမ ာ့ကပ် 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးတွင်    အာဆီယံ 

ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲများ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး      ြမင့်တင်မ ဆိုင်ရာ 

သေဘာထားအြမင်စာတမ်း၊  အာဆီယံ 

ငိမ်းချမ်းေရး           ထိန်းသိမ်းမ ဆိုင်ရာ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင၌ံ ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် 

ေသဆုံးသူ ၆၈ ဦးအထိရှိလာ

စာမျက်ှာ » ၁၃

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် ေြခာက်ဦးေတွရိှ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းရှိ
စာမျက်ှာ » ၁၂

သတင်း စားသုံးကသူများ
ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၁၁

ြခင်းကားကီးနဲ ေရကိုယူသဗျ
စာမျက်ှာ » ၁၈

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း၏ ဝတ တို



        

ဇွန်  ၂၅၊   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 = ၁၂၇၉.၀

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၃၂.၉

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၇၀.၉

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၈၁

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၅၁.၈

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၃၃

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၁၃၅

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၂၀.၁၇

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၆၂၆

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၄

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၅၀၀ ၇,၅၀၀ ၁၅၄ ၁,၁၅၅,၀၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၃၈၆ ၁,၀၂၂,၉၀၀

MCB ၆,၉၀၀ ၆,၉၀၀ ၁၅၉ ၁,၀၉၇,၁၀၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၂၄ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၈,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀ ၀ ၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၁၀၀ ၂၅၀,၀၀၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၁ ၂,၆၀၀

AMATA ၄,၉၀၀ ၄,၉၀၀ ၀ ၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ လာမည့် ှစ်ှစ်၊ သုံးှစ်အတွင်း တိုးတက် 

ေကာင်းမွန်လာမည်ဆုိပါက လာမည့်ငါးှစ်တာကာလခန်အတွင်း မိမိတုိုိင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလည်း   တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က   ေြပာကားထားသည်။ 

ယခုအခါ  စုိက်ပျိးထုတ်ကုန်များ  အထွက်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက်  ုိင်ငံေတာ်က 

ဓာတ်ေြမသဇာများ လုေံလာက်စွာရရိှေရးကိ ုိင်ုငေံတာ်က ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးေနသည်။

ြမန်မာုိင်ငံသည် လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးကုိ အေြခခံေသာုိင်ငံြဖစ်ပီး လယ်ယာ 

စိုက်ပျိးေရးတွင ်အဓိကအသုံးြပလျက်ရှိသည့ ်ဓာတ်ေြမသဇာကိ ု ြပည်တွင်း၌ 

မလုေံလာက်သြဖင့ ်ြပည်ပမှ မှာယတူင်သွင်းလျက်ရိှသည်။ ထိုေကာင့ ်စိက်ုပျိးေရး 

က  ၌ လုိအပ်လျက်ရိှသည့် ဓာတ်ေြမသဇာများကုိ တုိးတက်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး

ိင်ုေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ေနသည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ွားေကာင်ေရ ၁၀ သန်း 

ေကျာ်ရှိေကာင်းသိရှိရပီး အြခားက ဲ၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ကက ်တိရစ ာန်များကိုလည်း 

အေရအတွက်များစွာ ေမွးြမကသြဖင့ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမ ှထွက်ရှိသည့ ်

စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစိက်ုပျိးေရးက  တွင် လိအုပ်သည့ ်ဇဝီေြမသဇာများရရိှေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် သဘာဝေြမသဇာထုတ်လုပ်ေရးအတွက် အရင်းအြမစ ်

များစွာရိှသြဖင့်      အကျိးရိှေအာင်အသံုးချရမည်ြဖစ်သည်။     ေဈးကွက်တွင် 

အမုိးနီးယား၊ ိက်ုထုိဂျင်၊ ပုိတက်ရ ၊ ေဖာ့စဖိတ်၊ ဆာလဖိတ်ှင့် ုိက်ထရိတ်စသည့် 

ဓာတ်ေြမသဇာများကုိ ြပည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းကသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်က 

ဓာတ်ေြမသဇာတစ်တန်ေပါက်ေဈးမှာ ၁၈၂ ေဒ လာသာရှိေသာ်လည်း ုရှား-

ယကူရန်ိးစစ်ပဲွ ြဖစ်ပွားပီးေနာက် ဓာတ်ေြမသဇာ ေဈး န်းများ ၆၀ ရာခိင်ု န်းအထ ိ

ြမင့တ်က်ခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငပံိင်ုဓာတ်ေြမသဇာစက်ုမံျားမှ ထတ်ုလပ်ု 

ေသာ ဓာတ်ေြမသဇာကိလုည်း အသုံးြပကသည့အ်ြပင် ထပ်မလံိအုပ်သည်များကိ ု

ြပည်ပမှမှာယူတင်သွင်းအသုံးြပလျက်ရှိသည်။

ယခုအခါ ေကျာက်မီးေသွးကို အသုံးြပ၍ ဓာတ်ေြမသဇာထုတ်လုပ်ပီး 

ယင်းမှ စွန်ပစ်အပြူဖင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုိင်ုသြဖင့ ်အဆိပုါလပ်ုငန်းကိ ု

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း 

များကိ ုအကျိးရိှရိှအသုံးချ၍ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများမှ ထွက်ရိှသည့စွ်န်ပစ်ပစ ည်း 

များမှ စိက်ုပျိးေရးတွင်လိအုပ်သည့ ်ဇဝီေြမသဇာကိ ုစီးပွားြဖစ်ေဆာင်ရက်ိင်ုလ င် 

ိုင်ငံအတွက ်များစွာအကျိးရှိမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်စိုက်ပျိးေရးိုင်င ံ

ြဖစ်ပီး  စိုက်ပျိးေရးတွင ်  အဓိကလိုအပ်သည့ ်  ဓာတ်ေြမသဇာအမျိးမျိးတိုကိ ု

ြပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ုိင်ေသာ်လည်း ြပည်ပမှလည်း မှာယူတင်သွင်းေနရသြဖင့် 

ြပည်တွင်း၌ သဘာဝေြမသဇာ၊ ဓာတေုြမသဇာတိုကိ ုတိုးတက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုေအာင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

လက်ရိှကာလတွင် ဓာတ်ေြမသဇာေဈး န်းများ ကီးြမင့ေ်နသြဖင့ ်စိက်ုပျိးသ ူ

ေတာင်သူများ အခက်အခဲမရှိေစရန်အတွက ်စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ယူရီးယားေြမသဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရး    ဦးေဆာင်ေကာ်မတီက   စိုက်ပျိးေရး 

ဆိင်ုရာလုပ်ငန်းရှင်အဖဲွများှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း၍ 

ေတာင်သလူယ်သမားများ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများတွင် အသုံးြပရန်လိအုပ်လျက် 

ရှိသည့် အရည်အေသွးှင့်စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီေသာ ယူရီးယားေြမသဇာများကို 

ြပင်ပေပါက်ေဈးထက်  ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးိုင်ေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်

ယူရီးယားေြမသဇာ တန် ၇၅၀၀၀ ခန်ကို သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် ဇွန်လ ၁၁ 

ရက်ေနမှစတင်၍   ိုင်ငံအှံ မိနယ်  ၁၃၆ မိနယ်ရှ ိ အေရာင်းဆိုင်များတွင ်

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများ တိုးတက်ထတ်ုလပ်ုိင်ုရန်အတွက် 

ဓာတ်ေြမသဇာလိုအပ်မ  ြမင့်မားလျက်ရှိပီး  ယခုကာလတွင်  ဓာတ်ေြမသဇာ 

ေဈး န်းများကီးြမင့လ်ာမ ေကာင့ ်လိအုပ်ချက်များ ြပည့မ်ေီရး၊ ေဈး န်းသက်သာ 

ေရး၊ ိင်ုငြံခားေငယွိဖုတ်ိမ ေလျာန့ည်းေစေရးတိုအတွက် သဘာဝေြမသဇာ၊ ဓာတ ု

ေြမသဇာများကို ြပည်တွင်း၌ ပိုမိုတိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ ေြမသဇာများကိ ုတိုးတက်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးိုင်ပီး စိုက်ပျိးေရး 

ထုတ်ကုန်များကို တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ပါက ေနာင်လာမည့်ကာလများတွင ်

ိုင်ငံ့စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်မှာေသချာသည်။

သိုြဖစ်ရာ စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်ဝိုင်းဝန်း 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကပီး ယင်းလပ်ုငန်းများှင့ဆ်က်စပ်၍ သဘာဝေြမသဇာများ၊ 

ိင်ုငအံတွင်း တည်ေထာင်ထားသည့ ်ိင်ုငပံိင်ု၊ ပဂု လကိပိင်ု ဓာတ်ေြမသဇာစက်ု ံ

များမှ  ဓာတ်ေြမသဇာများကိ ု  တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေအာင ် တီထွင်ကံဆ၍ 

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။   ။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးြမင့်တင ်

ိုင်ငံ့စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်

မျိးုိးဗီဇေြပာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး အုိမီခရန်ှင့် ၎င်း၏မျိးစိတ်အသစ်များကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှြခင်းှင့် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းြဖင့်သာ ထိေရာက်စွာကာကွယ်ုိင်ေသာေကာင့် 

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာကျန်းမာေရးဌာနများတွင် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးကုိ မပျက်မကွက်ထုိးံှမ  

ခံယူရန် တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

(၂၄-၆-၂၀၂၂)(၂၄-၆-၂၀၂၂)



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

အမျိးသမီး     တပ်ဖွဲဝင်များအတွက ်

ကူညီေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းစ် ြမင့်တင် 

ြခင်းဆိင်ုရာ သေဘာထားအြမင် စာတမ်း 

ှင့ ်  အာဆီယံကာကွယ်ေရးဆိုင ်ရာ 

ပညာေရးေကျာင်းများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်မ  ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာ 

ထားအြမင ်စာတမ်းှင့် စင်ကာပူိုင်ငံမ ှ

အဆိုြပတင်သွင်းသည့်    အာဆီယံ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ  အစည်းအေဝး 

ေအာက်ရှိ    ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးှင့  ်

သတင်းအချက်အလက် ဗဟိဌုာနဆိင်ုရာ 

ရည် န်းကိုးကား     စာေစာင်များကို 

သေဘာတူ အတည်ြပကသည်။

ထိုအြပင် ကေမ ာဒီးယားိုင ်ငံမ  ှ

အဆိုြပတင်သွင်းသည့် အေရှေတာင် 

အာရှပင်လယ်ေရေကာင်း တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့ ်အာဆယီအံေပါင်း ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးများ၏ ပင်လယ်ေရေကာင်း 

လုံ ခံေရးနယ်ပယ်တိုအကား သတင်း 

အချက်အလက်မ ေဝမ    ြမင့်တင်ေရး 

ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးမ စာတမ်းှင့် ေရရှည် 

တည်တံေ့သာ ငိမ်းချမ်းေရးကုိတုိးြမင့်ရန် 

စစ်သမိုင်းကို ပံုေဖာ်ေဆာင်ရကမ် ြပြခင်း 

ေဆွးေွးမ စာတမ်းတိုကိုလည်း  အသိ 

အမှတ်ြပကသည်။

ထိုေနာက် အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား 

မှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများက ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်ငံက အဆိုြပတင်သွင်းသည့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 

ထေူထာင် ေရးကိ ုအေထာက်အကြူပသည့ ်

ကာကွယ်ေရးက  ၏ အခန်းက  ဆိုင် 

ရာ ဖေနာင်ပင်အြမင်အား အတည်ြပြခင်း 

ှင့် ဟန်ချက်ညီ   လုံ ခံေရးအတွက ်

ေပါင်းစည်းညီွတ်မ  ခိုင်မာေစမည့် 

ကာကွယ်ေရးပူးေပါင်း  ေဆာင်ရက်မ  

ဆိုင်ရာ အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များ၏ ပူးတွဲထုတ်ြပန်ေကညာချက်ကို 

အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့ကပီး အစည်း 

အေဝးကို ေအာင်ြမင်စွာ ုပ်သိမ်းခဲ့က 

သည်။

အစည်းအေဝးအပီးတွင် အာဆီယံ 

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များသည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုငဝံန်ကီးချပ် 

ဟွန်ဆန်အား ဖေနာင်ပင်မိရှ ိငိမ်းချမ်း 

ေရးနန်းေတာ်တွင် သွားေရာက်ေတွဆုံ 

ဂါရဝြပကသည်။ 

တက်ေရာက်

ထိုေနာက် ဆက်စပ်အစည်းအေဝး 

များအေနြဖင့ ်အာဆယီ-ံဂျပန် ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာအစည်း 

အေဝး၊ အာဆီယံ-တုတ် ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးများ အလွတ်သေဘာ ုပ်သံ 

အစည်းအေဝးများကိ ုဆက်လက် ကျင်းပ 

ပီး တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီး ဗိလ်ုချပ်ကီး ေဝဖန်ုးေဟ(We 

Fenghe)၊ ဂျပန်ိင်ုငကံာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ကီရှိိုဘူ(KISHI Nobuo)၊ အာဆီယံ 

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

များှင့် အာဆီယ ံအတွင်းေရးမှးချပ်တုိ 

တက်ေရာက်ကသည်။

အစည်းအေဝးများ တက်ေရာက်ပီး 

ေနာက်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ဇွန် ၂၃ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် ကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုငဆံိင်ုရာ ြမန်မာသံုံးသို သွားေရာက်၍ 

ြမန်မာသံုံး၊ စစ်သံုံးတိုမှမသိားစဝုင်များ၊ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံတွင် ခမာဘာသာ 

စကားသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသည့ ်

ြမန်မာသင်တန်းသားများှင့်  ရင်းရင်း 

ှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်သည်။ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

ညေနပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေဆာင်သည့် ကိယ်ုစားလှယ် အဖဲွသည် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဖေနာင်ပင်အြပည ်

ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ ရန်ကုန်မိသို 

ြပန်လည်ထွက်ခွာရာ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

ဆိင်ုရာ ြမန်မာသအံမတ်ကီး ဦးသစ်လင်း 

အုန်း၊ ြမန်မာစစ်သံ(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) 

ဗိလ်ုမှးချပ် သရူလှမင်းှင့ ်ကေမ ာဒီးယား 

ိုင ်ငံမ ှ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်ပါ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ကသည်။ ထိုေနာက် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေဆာင်သည့ ်

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် ည ၈ နာရ ီ မနိစ် 

၄၀ တွင်    ရန်ကုန်မိသို ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိကသည်။

အဆိပုါ (၁၆) ကမ်ိေြမာက် အာဆယီ ံ

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ   အစည်း 

အေဝးသိုတက်ေရာက်၍ ေရှဆက်ေဆာင် 

ရက်မည့်လုပ်ငန်းများကိ ုပါဝင်ေဆွးေွး 

ခဲ့ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့် တပ်မေတာ်၏ 

သေဘာထားရပ်တည်မ ှင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေနမ များ၊ အာဆီယံေဒသ 

တွင်း  ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

ေဖာ်ေဆာင်မ ကိစ ရပ်များ၊ ေရှဆက်လုပ် 

ေဆာင်မည့်ကိစ ရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏   ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ရပ်တည်မ ကို   ေဖာ်ြပေဆွးေွးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ေဒသတွင်းကာကွယ်ေရးှင့ ်

လုံ ခံေရးဆိုင်ရာအြမင်များကိ ု ပူးေပါင်း 

ဖလှယ်ခွင့်ှင့် ေဆွးေွးခွင့်များရရိှေစပီး 

အြခားအာဆီယံိုင်ငံများှင့် ချစ်ကည ်

ရင်းှီးမ များ တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း

တိုကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်မ  အေြခအေနများ ကည့် စစ်ေဆး

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၄

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   

ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်၊ ြမန်မာိင်ုငသံတင်းမဒီယီာ 

ေကာင်စီဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံး 

ဥက   ှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံဂတီအစည်းအံုးတုိမှ  တာဝန် 

ရှိသူများှင့်အတ ူယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  ရန်ကုန်မိ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းရှ ိေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင ်

ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံအား ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်က ဝဇရီာပ်ုရှင်ုကံိ ု 

ဂုဏ်ြပခံ ကဇာတ်ုံ (Red Carpet Theatre)အြဖစ် 

အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရးှင့်  စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။

အဆင့်အတန်းြမင့်ြမင့ ်ေဆာင်ရက်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာ့ 

ပ်ုရှင်သမိင်ုးတွင် အေရးပါသည့ ်ေရှးေဟာင်းသမိင်ုး 

ဝင် ုပ်ရှင်ုံကီးအား အဆင့်ြမင့ ်တင် ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းခွင့်ရသည့်အတွက် အထူးပင်ဝမ်းေြမာက် 

ပါေကာင်း၊ ဝဇီရာုပ်ရှင်ံုကီးသည် ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် 

ကတည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရှး 

အကျဆံုး ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ံုကီးတစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ိုင်ငံတကာတွင်  ေရှးေဟာင်းုပ်ရှင်ုံကီးများကို 

တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းကာ  မိမိတို၏ ိုးရာယ် 

ေကျးမ  အေမွအှစ်များ၊ အုပညာဖန်တီးမ များကိ ု

စီစ်ြပသလျက်ရှိကပါေကာင်း၊ ုပ်ရှင်ုံကီးကို 

ြပင်ဆင်ရာတွင် သာမန်အေဆာက်အအုံတစ်ခု 

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းသည့ ် ပုံစံမျိးြဖင့ ် ေဆာင်ရက်၍ 

မရဘဲ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းရာတွင ်လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့ ်စည်း 

ကမ်းချက်များအတိင်ုး စနစ်တကျ ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိး 

ရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊  ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံကီး ြပင်ဆင ်

ထိန်းသိမ်းပီးပါက စာေပ၊ ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊    သဘင် 

နယ်ပယ်အသီးသီးမ ှ    ပွဲလမ်းသဘင်များကိ ုစီစ် 

ကျင်းပိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရှးေဟာင်း 

သမိုင်းဝင ်ုပ်ရှင်ုံကီးြဖစ်သြဖင့ ်ခင်းကျင်းြပသမ  

အပိုင်း၊ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ အပိုင်းများတွင ်အဆင့် 

အတန်းြမင့်ြမင့် ေဆာင်ရက်ကေစလိုပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်၊ ြမန်မာိုင်င ံသတင်းမီဒီယာေကာင်စ ီ

ဥက    ဦးအုန်းေမာင်(ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး)၊ ြမန်မာ 

ိင်ုငုံပ်ရှင်အစည်းအံုး ဥက    ဦးကည်စုိးထွန်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးနာယက    ဦးေအာင်လွင်၊ 

ပ်ုရှင်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာအဖဲွဝင် ေဒ ေဆဇွင် 

ထိုက်၊ ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို) အတွင်း 

ေရးမှး ဦးြမင့်ေအာင်၊ ြမန်မာိုင်ငံသဘင်ပညာရှင ်

များအစည်းအုံး ြပန်ကားေရးမှး ေဒ ပတ ြမား 

ေကခိင်ုှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက အကြံပတင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြဖည့်စွက်မှာကားပီး 

ဝဇီရာုပ်ရှင်ံုအတွင်း လှည့်လည်ကည့် ကသည်။

ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံကို ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် တည် 

ေဆာက်ခဲ့ကာ ြမန်မာိုင ်ငံ၌   ေရှးအကျဆုံး 

ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ုံြဖစ်ပီး မူလနာမည်မှာ Excelsior 

(အိတ်ဆဲစီယာုံ) ြဖစ်သည်။     ၁၉၄၂ ခုှစ်တွင်  

“ေအဝမ်းုပ်ရှင်ံု”ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၉၆၈ ခုှစ် 

တွင် “ဝဇရီာ” ဟ၍ူလည်းေကာင်း အမည်ေြပာင်းခဲ့ပီး 

ရန်ကုန်မိ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းမေပ တွင် 

အလျား ၁၁၅ ေပခန် ၊ အနံေပ ၁၄၀ ခန် ြဖင့် တည် 

ေဆာက်ထားရှိသည်။ 

လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံသည်  ၁၆ ရာစုမှ  ၁၈ ရာစု 

အတွင်းရှိ ြပင်သစ်ဗိသုကာ အသွင်အြပင်များ 

ေပါင်းစပ်ထားသည့ ်Beaux Arts ဗိသုကာလက်ရာ 

ပုံစံြဖစ်ပီး ုပ်လုံးုပ်က များြဖင့ ်တန်ဆာဆင်ထား 

သည်။ ယခုအခါ ဝဇီရာုပ်ရှင်ုံကို ုပ်ရှင်ုံအြဖစ ်

သာမက ြပဇာတ်၊ ဇာတ်သဘင်၊ ုပ်ေသး၊ အက၊ 

ဂတီပဲွ၊ ေဆွးေွးပဲွ၊ အစည်းအေဝးပဲွများ ကျင်းပိင်ုပီး 

သင်တန်းေကျာင်း၊  စတူဒီယိုှင့် အုပညာဖန်တီး

ိင်ုသည့ေ်နရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာပ်ု 

ရှင်ပဲွေတာ်များ၊ ပ်ုရှင်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အမှတ်တရ 

ပွဲများ၊ Memory Film Festival ကဲ့သို ပွဲေတာ်များ 

ကျင်းပရန်ေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း လျာထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင်  ြပည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်များ၊ ေရှး 

ေဟာင်းအေမွအှစ် ြပတုိက်တစ်ခုအြဖစ် လည်ပတ် 

ရန် ေနရာတစ်ခုအြဖစ် ဖန်တီး၍ စေန၊ တနဂ  ေွေန  

များတွင် ေရှးေဟာင်းဇာတ်ကားများ  ြပသြခင်း၊ 

ုပ်ေသးပွဲများြပသြခင်း၊  ုပ်ရှင်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်

ြပခန်းများြပလုပ်ုိင်ရန် ရည်ရယ်၍ အဆင့်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီး ြမထွန်းဦးအား 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၌ ကိဆို တ်ဆက်ကစ်။



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၄

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာ 

သင်ှစ်    တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်  ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ  ဝန်ထမ်းသား သမီးများှင့ ်

ဝန်ကီးဌာန    ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ    နယ်စပ်ေဒသ 

တိင်ုးရင်းသားလငူယ်များ ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း 

များမ ှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဆုချးီြမင့် 

ြခင်းှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် တက်ေရာက် 

ပညာသင်ကားမည့ ် ဝန်ထမ်းသားသမီးများ ပညာ 

သင်ေထာက်ပံ့ေကးေပးအပ်ြခင်း   အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

စုေပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ေရှးဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်က ဂဏ်ုြပအမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် တက သိုလ်ှင့် အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ၌    ပညာသင်ကားေနေသာ 

ဝန်ထမ်းသားသမီးများအား   ပညာသင်ေထာက်ပံ ့

ေကးများ၊ ေကျာင်းဝတ်စုံှင့် ဗလာစာအုပ်များကို 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

တွင် ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင် 

ခဲသ့ည့ ်မိုးမွန်မွန်ေအာင်ှင့ ်ေအာင်ချက်အေကာင်း 

ဆုံး လူငယ်ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း သုံးေကျာင်း 

တိုကိုလည်းေကာင်း ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

သည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဗုိလ်ချပ်ခွန်သန်  

ေဇာ်ထူးက     ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်   ေလးဦးှင့် 

ရာ န်းြပည့ေ်အာင်ြမင်သည့ ်အထူးဆရု လငူယ်ဖံွဖိး 

ေရး     သင်တန်းေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတိုကိုလည်း 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်သူများအား

ဆုချးီြမင့်ြခင်းှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကး ေပးအပ်

ေကာင်း၊ ဒုတိယဝန်ကီး၏ဇနီးက ေအာင်ချက် ၇၀ 

ရာခိင်ု န်းအထက် ေအာင်ြမင်ေသာ လငူယ်ဖံွဖိးေရး 

သင်တန်းေကျာင်း ငါးေကျာင်းတိုကိုလည်းေကာင်း 

ဂုဏ်ြပဆုများ ချးီြမင့်သည်။ 

ေလးဘာသာ  ဂုဏ်ထူးရှင်ှစ်ဦး

ယင်းေနာက် ဒုတိယဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ဖိးသန်  

က  ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ှစ်ဦးှင့်  သုံးဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင ်  ေလးဦးတိုကိုလည်းေကာင်း၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီး၏ ဇနီးက  သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်ခုနစ်ဦး 

တိုကိုလည်းေကာင်း ဂုဏ်ြပဆုများချးီြမင့်သည်။ 

ထိုေနာက်   အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ် ဇနီးက 

သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်၁၄ ဦးတိုကိုလည်းေကာင်း၊ 

နယ်စပ်ေဒသှင့်   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန     န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်

ဇနီးက  သုံးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ၁၄ ဦးှင့ ်ှစ်ဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးရှင် ှစ်ဦးတိုကိုလည်းေကာင်း  ဂဏ်ုြပဆမုျား 

ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက် ၂၀၂၂ ခှုစ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ 

တွင်     ေြခာက်ဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့ ်   ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည့် မုိးမွန်မွန်ေအာင်က ထူးခ န်ဆုရ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား ေကျးဇူးတင် 

စကားေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများှင့် ဇနီးများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ အကီး 

အကမဲျားှင့ ်ဇနီးများ၊ ဆရုေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များသည်   အမှတ်တရ   စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်

ဓာတ်ပုံိုက်ကူးခဲ့ကပီး     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေကျာင်းအုပ်များ၊    မိဘများှင့်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား    ရင်းရင်းှီးှီး     တ်ဆက် 

အားေပးသည်။ 

ဂုဏ်ြပဆုများ ချးီြမင့်

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်တွင ်   တက သိုလ်၊    ေကာလိပ်များ၌ 

တက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် ဝန်ထမ်းသားသမီး ၁၈၀၊ 

အေြခခပံညာေကျာင်းများတွင် တက်ေရာက်လျက်ရိှ 

သည့် ဝန်ထမ်းသားသမီး ၁၂၉၇ ဦး စုစုေပါင်း ၁၄၇၇ 

ဦးတိုအတွက် အတန်းလိက်ု ပညာသင်ေထာက်ပံေ့ကး 

များ၊ ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်ဗလာစာအုပ်များကိုလည်း 

ေကာင်း၊   ၂၀၂၂  ခုှစ်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်

ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲသ့ ူေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် 

တစ်ဦး၊ ငါးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ေလးဦး၊ ေလးဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင ်ှစ်ဦး၊ သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်၄၅ ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၇၄ ဦး၊ တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် 

၂၂၄ ဦး စုစုေပါင်း ဂုဏ်ထူးရှင ်၃၅၀ တိုကို ဂုဏ်ထူး 

တစ်ဘာသာလ င် ေငွကျပ်တစ်သိန်း န်းြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် ေအာင်ချက် 

၉၄  ဒသမ ၄၄ ရာခိုင် န်းြဖင့်   ပထမဆုရ  တီးတိန် 

လူငယ်ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း၊ ေအာင်ချက် ၉၀ 

ဒသမ  ၂၀  ရာခိုင် န်းြဖင့်   ဒုတိယဆုရ   ပင်းတယ 

လူငယ်ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း၊ ေအာင်ချက် ၈၈ 

ရာခိင်ု န်းြဖင့ ်တတယိဆရု မအပူင်လငူယ်ဖံွဖိးေရး 

သင်တန်းေကျာင်း၊  အထူးဆုရ  ကာအင်းဆိပ်ကီး 

လူငယ်ဖံွဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်း၊ ေအာင်ချက် ၇၀ 

ရာခိုင် န်းအထက်ရရှိခဲ့ေသာ   နန်းယွန်း၊  ပခုက ၊ 

လား  း၊ ဆုိက်ေခါင်ှင့် ဘိုကေလး လူငယ်ဖံွဖိးေရး 

သင်တန်းေကျာင်း ငါးေကျာင်းတိုကိုလည်းေကာင်း 

ဂဏ်ုြပဆမုျား  ချးီြမင့ေ်ပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                                          

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၄

ဟိုတယ်ှင့်  ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ်   မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့ ်ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ဝန်ကီးဌာန တစ်ဖက်ပတ်ိဆည်အနီး၌ ကျင်းပသည်။ 

ဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာ 

ေဌးေအာင်က ှစ်ရှည်အရပ်ိရ ပန်းအလှပင်ြဖစ်သည့ ်

ကံ့ေကာ်ပင်ကိ ုဦးေဆာင်စိုက်ပျိးေပးပီး  န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ အရာရိှကီးများှင့် ဝန်ထမ်းများက 

ပျိးပင်များကိ ု   သတ်မှတ်ေနရာ၌   စိုက်ပျိးေပးက 

သည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊  န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊ အရာရှိကီးများက တစ်ဖက်ပိတ် 

ဆည်အတွင်းသို ငါးြမစ်ချင်း၊ ေရ ဝါငါးကင်း၊ ငါးခုံးမ 

အစရိှေသာ ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ေပါင်း ၂၀၀၀၀ 

ကို  စိုက်ထည့်ကသည်။  ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည်  ဝန်ထမ်းများ သစ်ပင်စိက်ုပျိးေနမ များ 

ကို လှည့်လည်ကည့် အားေပးသည်။ 

စိုက်ပျိး

ယခှုစ် ဝန်ကီးဌာန၏ မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိး 

ပဲွကုိ ဝန်ကီးဌာနံုး အေဆာက်အအံုဝင်းအတွင်းှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး၊  အရိပ်အာဝါသ 

ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့်    သစ်ေတာြပန်းတီးမ ကို 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမ    အေထာက်အကူြပိုင်ရန ်

ရည်ရယ်၍  ကျင်းပြခင်းြဖစ်ကာ အဖိုးတန်ရတနာ 

တန်းဝင်က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ မေဟာ်ဂနီ၊ ကံ့ေကာ် 

ပျိးပင်ေပါက ်၂၅၀ ှင့် အရိပ်ရေလကာပင်၊ သီးပင် 

စားပင်၊ အရိပ်ရပန်းအလှပင်ေပါင်း ၃၀၀ စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၅၅၀ ကို စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့် 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၂၄

ရှမ်းြပည်နယ်   ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း    ေကာ်မတီ 

(၃/၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက်  အစည်း 

အေဝးကို ယေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီက 

ေတာင်ကီးမိ     ရှမ်းြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲုံး     အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်   ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီးသွားလပ်ုငန်း ေကာ်မတဦက    

ြပည်နယ်          ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက ယေန  

အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပေဒှင့်အညီ 

ဟိုတယ်ှင့်   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ    ကိစ ရပ်များကိ ု

အတည်ြပ     ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်၍ 

အြခားေသာ  ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ  ကိစ  

ရပ်များ၊     ေဒသဖွံဖိးေရးှင့် 

ဆက်စပ်ေနေသာ     ကိစ ရပ်များ 

ေဆွးေွးရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

သည် ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွား 

ဘဝ    ဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရး၊ 

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိ 

ေစေရးတိုကိ ုအေထာက်အကြူဖစ် 

ေစသည့်အတွက်    စနစ်တကျ 

ဖွံဖိး      တိုးတက်လာေစရန ်

ေပါင်းစပ်  ေဆာင်ရက်ေပးကရန ်

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ရှမ်းြပည်နယ ်

ေဒသဆိုင်ရာ   ခရီးသွားလုပ်ငန်း

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ဟုိတယ် 

ှင့်ခရီးသွားလာေရး   န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန       န်ကားေရးမှး 

ဦးထင်ေအာင်ုိင်က ယခင်ရှမ်းြပည် 

နယ်    ေဒသဆိုင်ရာ    ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ(၂/၂၀၂၂)ကမ်ိ 

ေြမာက် အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ် 

ချက်မှ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကို 

ရှင်းလင်းပီး ရှမ်းြပည်နယ ်ေဒသ 

ဆိင်ုရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

(၃/၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက ်   အစည်း 

အေဝးတွင် ဆုံးြဖတ်ချက်ရယူရန ်

ကစိ ရပ်များှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် 

ကစိ များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေနာက်   တက်ေရာက်လာ 

သည့် ေကာ်မတဝီင်များက အေထ ွ

ေထွေဆွးေွးကပီး   ေဆွးေွး 

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 

က ြပန်လည်ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကာ 

နဂံုိးချပ်စကား ေြပာကားခ့ဲေကာင်း 

သရိသည်။  ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပည်နယ် ေဒသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး ကျင်းပ



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၄

စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခှုစ် မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ 

အခမ်းအနားကို   ယေနနံနက်   ၇ နာရီခွဲတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ အဆိပုါဝန်ကီးဌာန မပူိင်ုခွင့်ဦးစီးဌာန 

ံုးေဆာက်လုပ်မည့် ေြမေနရာအနီး၌  ကျင်းပသည်။

စိုက်ပျိး

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းက   မေဟာ်ဂနီပင်ကုိ  ဦးေဆာင် 

စိက်ုပျိးေပးပီး  ဒတုယိဝန်ကီး  ဦးွန်ေအာင်၊ အမ ဲ

တမ်းအတွင်းဝန်၊  ဦးစီးဌာနများမှ  န်ကားေရး 

မှးချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက  မေဟာ်ဂနီပင်များှင် ့ ရတနာ 

တန်းဝင်က န်းပင်များကိ ုစိုက်ပျိးကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့် အဖဲွများ 

သည် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ သစ်ပင်စိက်ုပျိးေနမ  

ကို လှည့်လည်ကည့် အားေပးကသည်။

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မိုးရာသ ီ

ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်    မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်

ရတနာတန်းဝင် က န်းပင်  ၂၀၀၊ ပျ်းကတုိးပင် ၁၅၀၊ 

မေဟာ်ဂနပီင် ၁၅၀၊   ဒန်သလွန်ပင် ၅၀၀၊ မန်ဂျန်ရှား 

ပင် ၁၀၀၀၊ တစ် ှးငှက်ေပျာပင် ၂၀၀၊ ထိင်ုဝမ်သေ  ဘာ 

ပင်  ၃၀၀၊ စန်ိတလုံးသရက်ပင်  ၈၅၀ ှင့ ်ဝါးပိုးဝါးပင် 

၁၀၀၀ တိုကိ ုစိက်ုပျိးခဲေ့ကာင်းှင့ ်ယခှုစ် မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် မေဟာ်ဂနပီင်များှင့် ရတနာ 

တန်းဝင်က န်းပင် စုစုေပါင်း ၂၀၀ စုိက်ပျိးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ဟုမ လင်း   ဇွန်    ၂၄

၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးြခင်း ရက်သတ  

ပတ်အစီအစ်အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဟုမ လင်းမိနယ ်ေမွးြမ 

ေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ တိရစ ာန်အစာေနဗီယာြမက် သုပ်ြပ 

စိုက်ပျိးြခင်းကို ယေနနံနက်  ၉ နာရီက ဟုမ လင်းမိ  ခုိပဝဲရပက်ကွမှ် 

ေတာင်သူ ဦးခင်ေမာင်ရင်၏  ယာေြမတွင ်  ြပလုပ်ရာ   မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးသိန်းေဇာ်၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာမင်းခန်ေဇာ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတာင်သူများ တက်ေရာက်ပါဝင်စိုက်ပျိးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

ေြပာကား

“တရိစ ာန်အစာေနဗယီာြမက်က တြခားြမက်၊ ေကာက်ိုးေတထွက် 

အသားဓာတ်ပိရုရိှပီး က ဲ၊ ွားအပါအဝင် ကက်၊ ဝက်၊ ဆတ်ိနဲတိင်ုးရင်း 

ကက်ေတွကုိပါ အမ န် ကိတ်ပီး ဆန်ကဲွ၊ ပဲကမ်းတုိနဲ  ေရာစပ်ေက းုိင် 

ပါတယ်”ဟ ုေမွးြမေရးှင့က်သုေရးဦးစီးမှး ေဒါက်တာမင်းခန်ေဇာ်က 

ေြပာကားသည်။

                                         လင်းလင်း(ြပန်/ဆက်)

ေမှာ်ဘီ   ဇွန်   ၂၄

ရန်ကုန်      ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ေမှာ်ဘီမိနယ်   ေမွးြမေရးှင့် 

ကုသေရးဦးစီးဌာန၏   မိုးရာသ ီ

တိရစ ာန်အစာ    ေနဗီယာြမက ်

စိုက်ပျိးြခင်း    အခမ်းအနားကို 

ဇွန် ၂၄ ရက်      နံနက်ပိုင်းက 

ယင်းတိုက်ပင ်    ေကျးရာအုပ်စ ု

ေရေကျာ်ရာရှ ိ    ွားေမွးြမေရး 

ေတာင်သ ူဦးရမ်ကူးမား၏ ေြမေန 

ရာတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ    အခမ်းအနားတွင် 

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး     ေဒါက်တာ 

ဝါဝါအုန်းက  ေမွးြမသူေတာင်သူ 

များအေနြဖင့် တိရစ ာန်အစာပင် 

စီးပွားေရးှင် ့ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

စစ်ေတွ    ဇွန်    ၂၄

ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရး 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန  ရခိုင်ြပည်နယ်ုံးတွင်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဘာသာရပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးြခင်းကို ယေနညေန ၃ 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဘာသာရပ်သင်တန်းဖွင့်
နာရီက အဆိုပါုံးသင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ သင်တန်းတွင်  ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာန ရခိုင်ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးတင်ကိုဝင်းက ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး

 န်ကားမ ဦးစီးဌာနသည်    ြပည်သူများှင် ့  တိုက်ိုက်ထိေတွ ပီး 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးေနသည့်ဌာနြဖစ်ေကာင်း၊  ြပည်သူဆက်ဆံေရးသည် 

ြပည်သမူျားှင့်ထေိတွဆက်ဆရံာတွင်  အေရးကီးသည့ ်လပ်ုငန်းတစ်ရပ် 

ြဖစ် ၍ သိရိှနားလည်ရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ြပည်သူဆက်ဆံေရး၏ အဓိပ ာယ်၊ 

သေဘာသဘာဝများ၊ ြပည်သူဆက်ဆံေရးတွင် သတိြပရမည့် အချက် 

များ၊ ြပည်သူဆက်ဆံေရးနည်းလမ်းများ၊   ြပည်သူကိုဝန်ေဆာင်မ  

ေပးရာတွင် လိက်ုနာသင့်သည့်အချက်များစသည့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများကိ ုရှင်းလင်း  ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို ဇွန်  ၂၀ ရက်မှ  ၂၄ ရက်အထိ  ငါးရက်ကာ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                          ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ဟုမ လင်းမိနယ်၌  တိရစ ာန်အစာေနဗီယာြမက် 

သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲ ြပလုပ်

ေမှာ်ဘီမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာေနဗီယာြမက ်သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွ ဲြပလုပ်

ဟသ  ာတ    ဇွန်    ၂၄

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဟသ  ာတမိနယ် ေတာင်ကလုံအုပ်စု

လက်ပံကုန်းေကျးရာမ ှေတာင်သူဦးေကျာ်ရ င်၏လယ်၌ ပိုက်ဆံေလ ာ် 

သစ်စိမ်းေြမသဇာထည့်သွင်းြခင်း သုပ်ြပပဲွကုိ ယမန်ေနက  ကျင်းပခ့ဲ 

ဟသ  ာတမိနယ်၌ ပိုက်ဆံေလ ာ်သစ်စိမ်းေြမသဇာ ေြမခံထည့်သွင်းြခင်း သုပ်ြပ

သည်။

အဆိပုါသပ်ုြပပဲွသို  ဟသ  ာတခိင်ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး 

ဦးေသာ်ဇင်ေအာင်၊   မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးမျိးမင်းလွင်ဦး၊  စိုက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများ၊ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွမ စာရင်းအင်း ဦးစီး 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ် ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

 ေရှးဦးစွာ ခိင်ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးမှးက သစ်စိမ်းေြမဩဇာထည့်သွင်း 

အသုံးြပြခင်းေကာင့် ေြမသားတည်ေဆာက်မ  တိုးတက်ေကာင်းမွန ်

ေစပီး   ေြမတွင်းအာဟာရများ  က ယ်ဝေစမည့်အြပင် ေပါင်းသတ်ေဆး 

များ၊ ဓာတ်ေြမဩဇာများ ေရရှည်အသုံးြပြခင်းေကာင့် ေြမဆီလ ာ 

အတွင်း သဘာဝေြမဩဇာများပျက်စီးြခင်း၊  အကျိးြပအဏုဇီဝများ 

နည်းပါးြခင်းကိ ုအလွယ်ကူဆုံး အသက်သာဆံုးြဖင့် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ိုင်မည်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။                   ကိုေဇာ် (ဟသ  ာတ)

ကသာ    ဇွန်   ၂၄

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာ 

မိနယ်  ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန မိုးရာသ ီတရိစ ာန်အစာ 

ပင်    ေနဗီယာြမက ်   သုပ်ြပ 

စိုက်ပျိးပွဲကို ယေနနံနက် ၉ နာရီ 

က ကသာမိနယ် တုန်းေပါေကျးရာ  

မှ ေတာင်သူ ဦးမျိးေဇာ်ထွနး်၏ 

ယာေြမတစ်ဧကေပ တွင်  ကျင်းပ 

သည်။

သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲသို   ကသာ 

ခိုင်   ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနဦးစီးမှး    ေဒါက်တာ 

ွန်ေသာင်းှင့်      ဝန်ထမ်းများ၊

ေကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှးှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာ 

ေကာ်မတီှင့်    အဖွဲဝင်များှင် ့

ေကျးရာသူ      ေကျးရာသား 

စုစုေပါင်း ၇၅ ဦး    တက်ေရာက ်

ကပီး က ဲ၊ ွားများအာဟာရအြဖစ် 

ေက းေမွးရန်     မိုးရာသီတိရစ ာန် 

အစာပင်       ေနဗီယာြမက်ကိ ု

စုိက်ပျိးရြခင်း ြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။             ေအးြမသက်ထား

ကသာမိနယ်၌ 

ေနဗီယာြမက ်သုပ်ြပစိုက်ပျိး

စိုက်ပျိးြခင်းြဖင် ့       မိိုးဖလာ 

လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ    ရိတ်ေက း 

စနစ်    ဖွံဖိးလာေစမည်ြဖစ်ပီး 

အာဟာရတန်ဖိုး   ြမင့်မားေသာ 

ြမက်မျိးများ   စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့် 

တရိစ ာန်များ ကီးထွား န်းြမင့်မား 

လာကာ       ထုတ်လုပ်မ များ

ေကာင်းမွန်ြခင်း၊  အစာဖုိးကုန်ကျ 

စရိတ်များ     သက်သာြခင်းတို 

ေကာင့်လည်း    ေမွးြမသူများ 

အေနြဖင့်    တိရစ ာန်အစာပင် 

စိုက်ပျိးမ အေလ့အထများ ရှိလာ 

ေစမည်ြဖစ်သလို    ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများလည်း         ဖွံဖိး

တိုးတက်လာေစမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

တက်ေရာက်

တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက ် 

စိုက်ပျိးပွဲသို မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနဦးစီးမှး ဦးြမတ်ေကျာ်၊ 

မိနယ်      စီမံကိန်းဦးစီးမှး 

ေဒ ငဝုါေကျာ်၊ မိနယ်ေမွးြမေရး 

ှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များှင့်   ေဒသခံေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဘိန်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါး၊ ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များှင့် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရရှိမ 

တရားမဝင ်    မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

ထတ်ုလပ်ုရာတွင် အဓကိကျေသာပစ ည်း 

များှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများမှာ ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင်  ထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့ ်

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမှ  နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်လျက် 

ရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး        လုပ်ငန်းကို 

တပ်မေတာ်၊  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတိုက အဓိက 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁ 

ခှုစ်အတွင်း အမ ေပါင်း ၆၉၉၀၊  တရားခ ံ

ေပါင်း  ၁၀၀၆၃  ဦးတိုကို ဘိန်းမ  ၁၆၀ 

(၂၆၃၂ ကီလုိေကျာ်)၊ ဘိန်းြဖ ၁၃၀၁ မ  

(၂၅၂၆ ဒသမ ၁၀ ကီလိုေကျာ)်၊ စိတ်က  

ေဆးြပား ၄၆၈၉ မ  (၁၉၈ သန်းေကျာ်)၊ 

အုိက်စ် ၁၂၆ မ  (၁၄ တန်ခန်)၊ ေဆးေြခာက်  

၃၃၃ မ  (ကီလို ၅၀၀ ေကျာ်)၊ ဘိန်းဆီခဲ 

၂၉ မ  (၁၂၉ ကီလုိေကျာ)်၊ ဘိနး်စာမ န်   

အမ   ၈၀ (တစ်တန်ေကျာ်)၊   အက်တက်စ ီ

ေဆးြပား ေြခာက်မ   (၁၄၆၄၁၄  ြပား)၊    

ထရာမေဒါလ်ေဆးေတာင့ ်သုံးမ  (၆၀၅၅  

ေတာင့်)၊ ကက်တမင်း ရှစ်မ  (၇၆၂ ကီလို 

ေကျာ်)၊ ကဖင်း ှစ်မ  (ကုိးတန်ေကျာ်)၊ 

ဆာလဖျရစ်အက်စစ်  ှစ်မ   (လီတာ 

၁၈၃၄၀)၊ အက်ဆီတုန်း  လီတာ ၃၀၀၀၊ 

ေတာ်လူအင်း ငါးမ   (လီတာ ၅၀၄၀၀)၊ 

ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာိုက ်ငါးမ   (၄၈  တန် 

ေကျာ်)ှင့်    အြခားဓာတုပစ ည်းများ၊     

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ၊ လက်နက်ခဲယမ်း 

များှင့်အတူ အိမ်စီးယာ်   ၄၅၃ စီး၊ 

ကုန်တင်ယာ် ၁၀၇ စီး၊ ခရီးသည်တင ်

ယာ် ၁၈ စီး၊ အငှားယာ် ၂၂ စီး၊ စက်ေလ ှ

အစင်း ၂၀၊ သစ်သားေလ ှှစ်စင်း၊ ကရန်ိး 

ယာ် တစ်စီး၊    ကွန်တိန်နာ ှစ်စီး၊    

ေထာ်လာဂျ(ီအီတန်)  ှစ်စီး၊ လူနာတင် 

ယာ် တစ်စီး၊   ဆီေဘာက်ဆာယာ ်

သုံးစီး၊   ဘက်ထရီစက်ဘီးတစ်စီးတိုကို 

သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပီး   ြပစ်မ ကျးလွန်သူ  

ုိင်ငံြခားသားများှင့် အလ ာအသီးသီးမှ 

တရားခံများကိ ုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 

ဘိန်းြဖသယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ 

ဘိန်းြဖအများဆုံးထွက်ရှိရာ ရှမ်း 

ြပည်နယ်မှ  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတိုကိ ုြဖတ်သန်း 

၍ ကချင်ြပည်နယ်သို   လည်းေကာင်း၊ 

အိ ိယိုင်ငံနယ်စပ်သို လည်းေကာင်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်းမ ှ   ထိုင်းိုင်င ံ

နယ်စပ်ှင့ ်လာအိုိင်ုငနံယ်စပ်သို လည်း 

ေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ်မ ှ  ထိုင်းိုင်င ံ

နယ်စပ်သိုလည်းေကာင်း       လ ိဝှက် 

သယ်ေဆာင်၍ ေရာင်းဝယ်ေလ့ရိှသည်။

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား   သယ်ေဆာင် 

ေရာင်းဝယ်မ 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်    စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပားများကို  ြမန်မာိုင်ငံ၌  ရှမ်း 

ြပည်နယ်မှ အများဆုံးထုတ်လုပ်လျက ်

ရှိပီး  နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်  ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပိုင်ငံများသို သယ်ေဆာင်လျက် 

ရိှသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပုိင်း တာချ ီ

လိတ်မိနယ်ှင့် မိုင်းဆတ်မိနယ်တိုမ ှ

(၃၅)ကိမ်ေြမာက ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးကိးပမ်းမ ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်များ ကမ  ာတည်သေရ သမိုင်းမှတ်တိုင်အြဖစ် တည်ရှိေနမည်

ေမာင်သင်းပျံ

ြပည့်ှစ်တွင ်၅၇ မ  (စုစုေပါင်း တန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၆၅၃၈ သန်းေကျာ်)  ဖမ်းဆီး 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်းကို  ဘက် 

ေပါင်းစုမှံ ထန်ိးချပ်ကန်သတ်ထားေသာ 

ေကာင့်   မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူ 

တိုသည် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာိုက်များကို 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါး 

များထုတ်လုပ်ရာတွင ်P2P  နည်းလမ်း 

ြဖင့် ထုတ်လုပ်လာသည်။      ဆုိဒီယမ် 

ဆိုင်ရာိုက်များကိ ု ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း 

သို တရားမဝင်   တင်သွင်းလျက်ရှိရာ 

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ၂၃ တန်ေကျာ်၊ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင် ေလးတန်ေကျာ်၊ ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်တွင် ၁၀၇ တန်ေကျာ်၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်တွင် 

၄၈ တန်ေကျာ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။ 

နယ်စပ်ဆက်ဆံေရးုံးများ ဖွင့်လှစ်၍ 

တရားခံများကိ ုလ ဲေြပာင်း

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် နယ်စပ် 

ေဒသ ှစ်ုိင်ငံအချင်းချင်း သတင်းဖလှယ် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် နယ်စပ် 

ဆက်ဆံေရးုံးများကိ ု  တုတ်နယ်စပ် 

လွယ်ဂျယ်၊ မူဆယ်၊ ေလာက်ကိုင်မိှင့ ်

ြမစ်ကီးနားမိတိုတွင ် ေလးုံး၊ လာအို 

နယ်စပ်တွင် ဝမ်ပုံှင့်  ဝမ်ကျင်း ှစ်ုံး၊  

ထုိင်းနယ်စပ်ြဖစ်ေသာ တာချလိီတ်၊ ြမဝတီ 

ှင့် ေကာ့ေသာင်းတိုတွင ်သုံးုံး၊ အိ ိယ 

နယ်စပ်တွင် ပန်ေဆာင်၊ တမူးှင့ ်ရဒ်ိေခါ 

ဒါရ်တိုတွင်  သုံးုံး၊ ဘဂ  လားေဒရ့ နယ်စပ် 

ေမာင်ေတာတွင် တစ်ုံးြဖင့် စုစုေပါင်း 

၁၃ ုံးကို  ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။                    

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးေနမ ကို ေတွရစ်။

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် X-Ray Station(ဝက်ဝံ) ေရှာင်ကွင်းလမ်း ပင်လိန်ေကျးရာှင့ ်ပွဲေကာက်ေကျးရာကားလမ်း၌ 

၃-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနက မေလးရှားိုင်ငံေရြပင်သို ပိုေဆာင်မည့ ်ေငွကျပ် ၆ ဒသမ ၂၇၅ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ေဆးဝါး 

များှင့်အတူ တရားခံများအား ဖမ်းဆီးရမိစ်။

တစ်ဆင့် ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်သို  သယ် 

ေဆာင်သည့်အြပင ်        ြပည်တွင်းကိ ု

ြဖတ်သန်း၍ ကရင်ြပည်နယ်မှတစ်ဆင့် 

ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်သို    လမ်းေကာင်း 

ေြပာင်းလဲ   သယ်ေဆာင်ေလ့ရှိသည်။ 

ထိုအြပင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းှင့ ်

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမ ှ    စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများကို  မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

တစ်ဆင့် ရခုိင်ြပည်နယ်သုိ လည်းေကာင်း၊ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငနံယ်စပ် 

သုိလည်းေကာင်း သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ် 

ခဲ့ကသည်။  

အိက်ုစ်သယ်ေဆာင်ရာလမ်းေကာင်းှင့် 

အများဆုံးဖမ်းဆီးရရှိေသာေဒသများ

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်   ရှမ်းြပည်နယ်မ ှ

ထွက်ရိှေသာ အုိက်စ်များကုိ ရှမ်းြပည်နယ် 

အေရှပိုင်းမှတစ်ဆင့ ်    ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်

လာအိုိုင်ငံနယ်စပ်တိုသို        လည်း 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းကို ြဖတ်သန်း၍ မွန် 

ြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်မှတစ်ဆင့် 

ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်သို   လည်းေကာင်း၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းြဖင့ ်မေလးရှားိင်ုင ံ

ေရပိင်ုနက်သိုလည်းေကာင်း တရားမဝင် 

သယ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

ထိှုစ်အတွင်း ုိင်ငံတစ်ဝန်း ဖမ်းဆီး 

ရရှိမ ၏ ၅၃ ဒသမ  ၇၄ ရာခိုင် န်းကို 

ရှမ်းြပည်နယ်တွင ် လည်းေကာင်း၊  ၂၅ 

ဒသမ ၉၁ ရာခိုင် န်းကို မွန်ြပည်နယ် 

တွင်လည်းေကာင်း၊ ၁၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင် 

 န်းကို တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင်

လည်းေကာင်း၊ ၉ ဒသမ ၃ ရာခိင်ု န်းကိ ု

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးတွင ်     လည်း 

ေကာင်း၊ ၀ ဒသမ  ၁၁  ရာခိုင် န်းကို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ်      လည်း 

ေကာင်း ဖမ်းမိခဲ့သည်။  

အက်ဖီဒရင်း

ယခင်က    စိတ်က ေဆးြပားများ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ်   အဓိကပါဝင်ေသာ 

ဓာတုပစ ည်းြဖစ်သည့ ်အက်ဖီဒရင်းှင့ ်

ဆူဒုိအက်ဖီဒရင်းများကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

တွင်  ဆူဒုိအက်ဖီဒရင်းေဆးြပား ၁၅ သန်ိး၊ 

ဆူဒုိအက်ဖီဒရင်းအမ န်အမ      ှစ်မ  (၂ 

ဒသမ ၇ ကီလို) ဖမ်းဆီးရမိပီး ၂၀၂၁ 

ခုှစ်တွင် ဖမ်းဆီးရရိှမ မရိှေသာေကာင့်   

မူးယစ်ေဆးဝါး  ထုတ်လုပ်သူတိုသည ်   

အက်ဖီဒရင်းများအစား  အြခားဓာတု 

ပစ ည်းများကို ေြပာင်းလဲအစားထိုး၍ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ    ထုတ်လုပ်လာ 

ေကာင်း    ဖမ်းဆီးရမိမ ြဖစ်စ်များက       

ြပသလျက်ရှိသည်။ 

ကဖင်းဖမ်းဆီးရရှိမ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ကဖင်း ၁၁ တန် 

ေကျာ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် 

ကဖင်း  ကိုးတန်ေကျာ်    ဖမ်းဆီးရမိခဲ ့

သည်။ ကဖင်းအများစမှုာ ြမန်မာ-လာအိ ု

နယ်စပ် မဲေခါင်ြမစ်ေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်

တရားမဝင ်     ဝင်ေရာက်လာြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိမ ြဖစ်စ်များအရ 

သိရှိရပါသည်။

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ ဖမ်းဆီးရရိှမ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ     ထတ်ုလပ်ုရာ 

တွင် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ    ဓာတ်ြပ 

ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်ဓာတပုစ ည်းများကိ ု

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ယခင်က  ၂၈ မျိးကို 

ထိန်းချပ်ထားခဲ့ေသာ်လည်း  မူးယစ ်

ေဆးဝါး   တရားမဝင်ထုတ်လုပ်သူများ 

သည် အဆိပုါထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ 

အစား ထန်ိးချပ်ထားြခင်းမရိှေသးေသာ 

ဓာတုပစ ည်းများကို တရားမဝင်   သယ် 

ေဆာင်ကာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ ်

ေနေကာင်း  ဖမ်းဆီးရရိှမ ြဖစ်စ်များအရ 

သိရေသာေကာင့ ်  (၆၃) ကိမ်ေြမာက ်

ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးေကာ်မရှင ်

အစည်းအေဝး (CND)မှ ထိန်းချပ်သည့် 

ဓာတုပစ ည်းများှင့ ်     ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လုိအပ်ချက်အရ ဓာတုပစ ည်း စုစုေပါင်း 

၁၁ မျိးကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလ ၂၆ ရက်မှ 

စ၍ ထပ်မထံန်ိးချပ်ခဲရ့ာ စစုေုပါင်း ဓာတ ု

ပစ ည်း ၃၉ မျိးကို ထိန်းချပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၁   ခုှစ်တွင် ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း 

၃၂ မ  (စုစုေပါင်း တန်ဖုိးေငွကျပ်  ၉၈၈၈    

သန်းေကျာ်)ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ 



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

နယ်စပ်ဆက်ဆံေရးုံး   ဖွင့်လှစ်၍ 

သတင်းဖလှယ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  နယ်စပ် 

ေဒသများအတွင်း   ြပစ်မ အမျိးမျိးြဖင့ ်

တိမ်းေရှာင်ေနေသာ   တရားခံများကို  

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးပီး ုိင်ငံချင်း လ ဲေြပာင်း   

ေပးိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇  ခုှစ်မှ  ၂၀၂၀   

ြပည့်ှစ်အထိ  ြမန်မာုိင်ငံမှ  ထုိင်းုိင်ငံ 

သို လ ဲေြပာင်းေပးမ  ၁၆ ကိမ် (တရားခံ 

၂၀)၊   ၂၀၀၅  ခှုစ်အတွင်း    ြမန်မာိင်ုငမှံ 

အီတလီိုင်ငံသို     လ ဲေြပာင်းေပးမ  

တစ်ကိမ် (တရားခံတစ်ဦး)၊ ဂျပန်ိုင်ငံ 

သို   လ ဲေြပာင်းေပးမ တစ်ကမ်ိ (တရားခ ံ

တစ်ဦး) ၂၀၀၅  ခုှစ်မှ၂၀၁၃ ခုှစ်အထိ  

ထိုင်းိုင်ငံမ ှြမန်မာိုင်ငံသို   လ ေဲြပာင်း 

ေပးမ သံုးကိမ်(တရားခံသံုးဦး)၊ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်တွင် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမ ှြမန်မာ 

ုိင်ငံသုိ  လ ဲေြပာငး်ေပးမ    တစ်ကိမ် 

(တရားခံတစ်ဦး)၊ ၂၀၀၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၁ 

ခှုစ်အထ ိြမန်မာိင်ုငမှံ တုတ်ုိင်ငံသုိ 

လ ဲေြပာင်းေပးမ  ၂၉ ကိမ် (တရားခံ ၇၃ဦး)၊ 

တုတ်ိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို   ၂၀၀၄ 

ခှုစ်မှ ၂၀၁၃ ခှုစ်အထ ိလ ဲေြပာင်းေပးမ  

၁၈ ကိမ် (တရားခံ ၁၇ ဦး) ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သလူထူ ုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့် 

ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး

လုပ်ငန်းများထိေရာက်စွာ    အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ၌ ြပည်သူ 

လထူပုူးေပါင်းပါဝင်ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးိှမ်နင်းေရးစမီခံျက်များ ေရးဆဲွ 

၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ  

ြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု     တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တုိ၌ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့သည်။

သုံးိုင်ငံ အထူးစစ်ဆင်ေရးများ

ေရ တိဂံေဒသအတွင်းသို   မူးယစ် 

ေဆးဝါးချက်လပ်ုရာတွင် အသုံးြပသည့ ်

ဓာတပုစ ည်းများ မဝင်ေရာက်ေစေရးှင့ ်

ေဒသအတွင်းမှ   မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

ေဒသအြပင်သို      မေရာက်ရှိေစေရး၊ 

လာအို-ြမန်မာ-ထိုင်း  သုံးိုင်ငံအကား 

တစ်ချန်ိတည်း တစ်ပိင်တည်း မိမိုိင်ငံ 

ရှမ်းြပည်နယ ် ေနာင်တရားေဒသ၌ မယ့်ဖာလုံေဖာင်ေဒးရှင်းက အေစ့ထုတ်ေြပာင်း စံြပကွက ်ရိတ်သိမ်းပွဲ ြပလုပ်ေပးစ်။

အလိုက်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့ ်

ေဘးကင်းလုံ ခံေသာ မေဲခါင်စစ်ဆင်ေရး 

စီမံချက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ တာချလီိတ် 

ခိုင်ှင့် မိုင်းဆတ်ခိုင်တို   ပါဝင်ရာ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ် 

ဝါရလီ ၁ ရက်မှ ဧပလီ ၃၀ ရက်ေနအထ ိ

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ရှမ်းိုးမ (၄) အထူး 

စစ်ဆင်ေရးြဖင့ ်သုံးိုင်ငံစစ်ဆင်ေရးကိ ု

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ အမ ေပါင်း  ၃၁၉    မ ၊ 

(တရားခံေပါင်း ၄၁၅ ဦး)တိုအား ေဒသ 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၀ ဒသမ ၉၅ ဘီလီယံ 

ေကျာ် တန်ဖိုးရိှေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးများ၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါးချက်လုပ်ရာတွင ်အသုံး 

ြပသည့်ဓာတုပစ ည်းများ၊       ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည်။

ေခတ်မရှီာေဖေွရးကရိယိာများ တပ်ဆင် 

အသုံးြပြခင်း

မူးယစ်ေဆးဝါး ထုတ်လုပ်သယ်ေဆာင် 

ေရာင်းဝယ်မ သည် ြမန်မာိင်ုငအံတွင်းသို 

ဓာတပုစ ည်းများ တရားမဝင် ဝင်ေရာက် 

မ ၊  တရားဝင်တင်သွင်းေသာ   ဓာတု 

ပစ ည်းများ   လမ်းလွဲေရာက်ရှိမ ၊  ဓာတု 

ေဗဒက မ်းကျင်သူများ       တရားမဝင ်

ဝင်ေရာက်မ များှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

ဝယ်လိုအားြမင့်တက်မ ၊    ကိုဗစ်-၁၉ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါေကာင့်  စီးပွားေရး 

အရပ်ရပ် ရပ်ဆိင်ုးမ များေကာင့ ်ကျဆင်း 

သွားေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအစား 

မူးယစ်ေဆးဝါးများ   ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ ်

သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်သည့ ်ဂိဏ်ုးအဖဲွ 

များ၏ချတိ်ဆက်မ        ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

ထိုသိုေသာ စိန်ေခ မ များကို ေကျာ် 

လ ားိင်ုရန်ှင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ု 

သယ်ေဆာင်      ေရာင်းဝယ်သူများ၏ 

ေြပာင်းလတဲိုးတက်လာေသာ နည်းလမ်း 

ှင့် အမူအကျင့်များကိ ု    လိုက်ေလျာ 

ညီေထွေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ိုင်ငံေတာ်၏ 

ရန်ပုေံငြွဖင့ ်X-Ray Station များ Mobile 

X-Ray ယာ်များ  ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပီး 

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုးမှ 

သယ်ေဆာင်လာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါး 

များကုိ ရှာေဖွရန်   ေခတ်မီရှာေဖွေရးကိရိယာ 

X-Ray Station ကို မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီး သာစည်မိနယ် က ဲတပ်ဆုေံကျးရာ 

တွင် ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ လည်း 

ေကာင်း၊   ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမ ှ

သယ်ေဆာင်လာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါး 

များကိ ုတားဆီးစစ်ေဆးိင်ုရန် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး      ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်

ဝက်ဝေံကျးရာတွင် ၃-၂-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ 

စတင်၍လည်းေကာင်း   တပ်ဆင်၍ 

ရှာေဖွစစ်ေဆးလျက်ရှိပါသည်။

ရန်ကုန် -  ြမဝတီလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ု         ပင်လယ် 

ေရေကာင်းအသုံးြပ  ြပည်ပသို သယ် 

ေဆာင်ြခင်း၊     ြမန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မ ှ

တစ်ဆင့်   ြပည်ပသို သယ်ေဆာင်ြခင်း 

တိုကို  တားဆီးိုင်ရန် ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး ေဝါမိနယ် ေညာင်ခါးရှည်ေကျးရာ 

အနီးတွင် X-Ray Station၊ ေညာင်ခါးရှည် 

ကိ ု မကာမီဖွင့်လှစ်ုိင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပီး 

ေြပာင်းလဲလာေသာ      မူးယစ်ေဆးဝါး 

သယ်ေဆာင်ရာ လမ်းေကာင်းများတွင ်  

Mobile X-Ray   ရှာေဖေွရးယာ်များြဖင့ ်

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအြပင် ရှာေဖွစစ်ေဆးေရးစခန်း 

များအား  ေရှာင်ကွင်း၍ မူးယစ်ေဆးဝါး 

သယ်ေဆာင်ြခင်းကို ရှာေဖွဖမ်းဆီးိုင ်

ရန် ိင်ုငေံတာ်ဘတ်ဂျက်ေင၊ွ ိင်ုငတံကာ 

အကူအညီ      အေထာက်အပံ့များြဖင့ ်

ဝယ်ယူထားသည့ ်   Mini Z Portable 

X-Ray Scanner လက်ကိုင်  X-Ray 

စက်များ၊ ဓာတုပစ ည်းများကိ ုလွယ်ကူ 

စွာ အမျိးအစား ခဲွြခားစစ်ေဆးုိင်သည့် 

ကရိယိာ (Rigaku Chemical Scanner)၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးအစား    စမ်းသပ် 

သည့်ကိရိယာ (Drug Test Kits)  များ 

အသုံးြပ၍       မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ိှမ်နင်းေရးလပ်ုငန်းများှင့ ်ဓာတပုစ ည်း 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်လျက် ရိှပါသည်။

ဖမ်းဆီးရမမိူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်ဓာတ ု

ပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီး

၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ခဲ့ေသာ  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသုံးမ ှင့ ်တရားမဝင် 

ေရာင်းဝယ်မ       တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင ်

ိုင်ငံအတွင်း တစ်ှစ်တာ  ဖမ်းဆီးရမ ိ

ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် ဓာတုပစ ည်း 

များ မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းကို ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ရာ ရန်ကုန်မိ     လ  င်သာယာမိနယ ်

ကုန်တင်ယာ်ရပ်နားကွင်း၌ ေငွကျပ ်

၃၂၀ ဒသမ ၁၆၂၃ ဘလီယီ ံ(အေမရကိန် 

ေဒ လာသန်း ၂၀၀ ေကျာ်)   တန်ဖိုးရှိ 

မူးယစ်ေဆးဝါး ၂၂ မျိးှင့် ဓာတုပစ ည်း 

သုံးမျိး၊ မ ေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံ 

မိနယ် ဥပုသ်ေတာ်ရပ်ကွက်ရှ ိေရ မန်း 

ေတာင်အားကစားကွင်း၌ ေငကွျပ် ၁၈၆ 

ဒသမ  ၀၃၇၇  ဘီလီယံ  (အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၁၁၆ သန်းေကျာ်)  တန်ဖိုးရှိ 

မူးယစ်ေဆးဝါး ၂၆ မျိး၊  ဓာတုပစ ည်း 

၁၀ မျိး၊ ေတာင်ကီးမိ အေဝရာမီးပုံးပျ ံ

ကွင်း၌ ေငွကျပ် ၅၆၂ ဒသမ  ၄၆၀၅ 

ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၅၁ ဒသမ 

၅၃၇၈ သန်းေကျာ်) တန်ဖိုးရှိ   မူးယစ် 

ေဆးဝါး ၁၃ မျိးှင့် ဓာတုပစ ည်း ၂၂ မျိး 

တိုကို မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

ထိုေနတွင် ဘိန်း ၃  ဒသမ ၈ တန် 

ေကျာ်၊ ဘိန်းြဖ ၂ ဒသမ ၅  တန်ေကျာ်၊ 

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၂၄ သန်းေကျာ်၊ 

အိုက်စ် ၁၄ တန်ေကျာ်၊  ေဆးေြခာက ်

၇၃၉ ကီလိုေကျာ်၊ ဘိန်းစာမ န်  ှစ်တန် 

ေကျာ်၊ ကက်တမင်း ၂၈၉ ကီလိုေကျာ် 

အပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်   ဓာတု 

ပစ ည်း စစုေုပါင်း ၆၂ မျိး၊ ေငကွျပ် ၁၀၆၈ 

ဒသမ ၆၆ ဘလီယီ ံ(အေမရကိန်ေဒ လာ 

၆၆၇ ဒသမ ၉၁၂၉ သန်းေကျာ်)ကို မီး   

ဖျက်ဆီးိုင်ခဲ့သည်။

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ        ကီးကပ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း

၂၀၀၄ ခုှစ် ဇူလိုင် ၁   ရက်တွင် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက     အမိန်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ ်  (၃/၂၀၀၄)   ြဖင့် 

ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း   ကီးကပ်ေရး 

ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒကိ ုအခန်း (၁၄) ခန်း 

ြဖင့်    ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး     နည်းဥပေဒပါ 

အတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

တရားမဝင်မူးယစ်ေဆးဝါးများ ထုတ်လုပ် 

သည့်အေနအထားသို မေရာက်ေစေရး 

အတွက် တားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်မ အြပင်  ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်းသို တရားဝင်လမ်းေကာင်းများမှ 

လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ   ထုတ်လုပ်ရန် 

ေလ ာက်ထားေသာ  ဓာတုပစ ည်းများ 

အား လမ်းလ ဲမေရာက်ရိှေစေရးအတွက် 

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ ကီးကပ်ေရး 

အဖွဲှင့်    တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်း စစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

တိုက      ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်ကွပ်က ဲ

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၃၁၄/၂၀၂၁) 

ြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိေုြပာင်းလ ဲ

ေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲကိ ု     ြပင်ဆင ်

ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ဗဟိုအဖွဲ၏  ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁/၂၀၂၂) ကိ ု

ထုတ်ြပန်ပီး မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် 

တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

အဖွဲ ၁၁ ဖွဲကို ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းေပးကာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သတ်မှတ်ေပးခ့ဲ 

သည်။ 

ဗဟုိအဖဲွမှဖဲွစည်းေပးေသာ လုပ်ငန်း 

အဖွဲ ၁၁ ဖွဲတွင် ပါဝင်သည့်  ထိန်းချပ် 

ဓာတပုစ ည်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ဒုတိယရဲချပ်(၂)က 

ဥက   အြဖစ် ေဆာင်ရက်ပီး သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနများ၏  ကိုယ်စားလှယ ်  ၁၂ ဦးက 

အဖဲွဝင်အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ 

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ ြပည်နယ် 

ှင့်တိုင်းေဒသကီး   တစ်ခုမှတစ်ခုသို 

သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊  သိုေလှာင်ြခင်း၊ 

လက်ဝယ်ထားရိှအသုံးြပြခင်း၊ လက်လ/ီ

လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းတိုကို 

တရားမဝင်လမ်းေကာင်းသို   လမ်းလ ဲ 

ေရာက်ရှိြခင်းမြဖစ်ေစရန်   ထိန်းချပ် 

ဓာတုပစ ည်းကီးကပ်ေရးဆိုင်ရာ နည်း 

ဥပေဒအရ ၂၀၀၉ ခုှစ်  ဇူလိုင်  ၁၀ ရက် 

တွင်   တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်း စစ်ေဆးေရးအဖဲွ 

များကိဖဲွုစည်းပီး ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်း 

များ ေနာက်ဆုံးထုတ်ကုန် (End Pro-

duct) အထိ အမှန်တကယ် ေရာက်ရိှေစ 

ေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။        (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)် 

ရန်ကန်ု -  ြမဝတလီမ်းမှတစ်ဆင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

များကို   ပင်လယ်ေရေကာင်းအသုံးြပ  ြပည်ပသို 

သယ်ေဆာင်ြခင်း၊ ြမန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှတစ်ဆင့်   

ြပည်ပသို  သယ်ေဆာင်ြခင်းတိုကို  တားဆီးိုင်ရန် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေဝါမိနယ် ေညာင်ခါးရှည် 

ေကျးရာအနီးတွင် X-Ray Station၊ ေညာင်ခါးရှည် 

ကို မကာမီဖွင့်လှစ်ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပီး ေြပာင်းလဲ 

လာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသယ်ေဆာင်ရာ လမ်းေကာင်း 

များတွင်   Mobile X-Ray   ရှာေဖေွရးယာ်များြဖင့် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သွားမည်



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ထားဝယ်   ဇွန်  ၂၄ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  ထားဝယ်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာှစ် ထားဝယ ်

မိနယ်အတွင်း  ေဒသခြံပည်သမူျား၏  လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာ 

ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရးဆိင်ုရာ က  အသီးသီးကိ ုအကျိးြပေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ေကျးရာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိ ထားဝယ်ခုိင်  ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးေအာင်လွင်ှင့်  တာဝန်ရိှသူများက ယေန  

နံနက်ပုိင်းတွင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိသုိုကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် ထားဝယ် 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ (ေငလွုံးေငရွင်း 

ရန်ပုံေငွ)ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်က

ေသာ တလိုင်းေတာင်ေကျးရာ လက်တူးတွင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

၅၀ ရာခိင်ု န်း၊ အလယ်ကန်ုးေကျးရာ လက်တူးတွင်းတူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်း 

၅၀ရာခိင်ု န်း၊ ေရ ဂေူတာင်ေကျးရာ လက်တူးတွင်းတူးေဖာ်ြခင်းလပ်ုငန်း 

၅၀ရာခိုင် န်းှင့ ်  ကူးတိုေကျးရာ ဂါလန် ၅၀၀၀ဆံ့  ေရစုကန် 

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း ၉၅ ရာခိင်ု န်း ပီးစီးမ အေြခအေနများအား 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး သတ်မှတ်စံချနိ်စံ န်းှင့်အညီ အချနိ်မီပီးစီး 

ိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာေကျးရာမ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။                                                         ၂၂၂

ဇလွန်    ဇွန်    ၂၄

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး   ဇလွန်မိနယ်တွင် 

မိုးရာသီကာလ  ြမစ်ေရကီးမ များ  ြဖစ်ေပ  

လာပါက  တာတမမံျားထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ရန်ှင့် တာတမံပျက်စီးိုင်ေသာအချက်များ

ကို ေဒသခံြပည်သူများ သိရှိလိုက်နာေစရန် 

အတွက် ေရေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ် 

ေရး သုပ်ြပပွဲကိ ု ယေနနံနက်  ၉ နာရီတွင် 

ဧရာဝတ-ီဟသ  ာတတာ တာမုိင် ၂၅ /၂ ဆန်တန်း 

ေရကင်းစခန်း အမှတ် (၃)တွင် ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးထွန်းထွန်းလင်းက  အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ပီး  မိနယ် ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီး 

အရာရိှ ဦးဆယ်ေမာင်က မိုးရာသ ီြမစ်ေရကီး 

ချန်ိတွင် သတိြပရမည့်တာထိပ်ေပ ေကျာ်ြခင်း၊  

ေရေပါက်(ထူးေပါက်)၊   တာအိ၊   သဲဗွက်ထ၊ 

တာက ံြခင်းများ ြဖစ်ေပ လာပါက ကာကွယ်ရန် 

နည်းလမ်းများြဖစ်ေသာ ေြမသား သိုမဟုတ် 

သဲအိတ်ကန်သင်းဆင့်ြခင်း၊    ေြမကတုတ ်

(ေရေခွ)တိုြဖင့်      အေရးေပ ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ရမည့်    နည်းလမ်းများကို 

တက်ေရာက်လာသည့ ်     ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ေဒသခံြပည်သူများကို သိရှိနားလည်ေစရန ်

လက်ေတွသပ်ုြပ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိုပါ    မိုးရာသီေရေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရးသပ်ုြပပဲွသို မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက    ဦးထွန်းထွန်းလင်းှင့်အဖွဲဝင ်

များ၊ မိနယ်ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ  စီမံ 

ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ မိနယ် 

အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊  ေဒသခံြပည်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                                     ေဝယံ (ဇလွန်) 

မိုးနဲ   ဇွန်   ၂၄

ရှမ်းြပည်နယ်   (ေတာင်ပိုင်း)    

မုိးနဲမိနယ်၌ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

မူးယစ်ေဆးဝါး    အလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင ်    ေရာင ်းဝယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် 

အြဖစ် ယမန်ေနနံနက် ၉ နာရီက 

အမှတ်(၁) အေြခခပံညာ အလယ် 

တန်းေကျာင်းတွင ် ေကျာင်းသား 

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၄

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  အလုံ  

မိနယ်  မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနုံး၌ 

ဇွန် ၂၃ ရက်  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 

စာဖတ်ဝိုင်းြပလုပ်ရာ   “လ ပ်စစ် 

အ ရာယ်” အေကာင်း ေဆွးေွး 

ကသည်။     

 ေဆွးေွးပွဲသို   တက်ေရာက်    

လာသူများအား     “လ ပ်စစ် 

အ ရာယ်    သတိေပးလက်ကမ်း 

စာေစာင်များ    ေဝငှပီးေနာက ်

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ သတင်းများ”ှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုး၊ ဖက်စ်ဖန်ုးှင့ ်အီးေမးလ်လပ်ိစာ 

တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၃

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၄၀၄၃၃၉၉၆၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၆ 

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeinfo@gmail.com

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “ကုန်သွယ်မ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှေငွေကးေတာင်းခံမ သတင်းများ”ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုကိ ုလုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၁

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၆၉၉၆၁၁၁၁၆

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၇

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeoffice@gmail.com

မိုးနဲမိနယ်၌ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွှင့် နရံကံပ်စာေစာင်ြပသြခင်း ေဆာင်ရက်
ေကျာင်းသူများအား  အသိပညာ 

ေပးေဟာေြပာြခင်းကုိ ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ထိသုို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ရာ 

ေနရာသို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖွဲဥက         ဦးဝင်း ြမင့  ်

တက်ေရာက်၍  အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားသည်။    ထိုေနာက် 

မိုးနဲမိနယ်    ရဲတပ်ဖွဲမှးုံး    

ဒုတိယရဲအုပ်     အိအိမွန်က    

ယာ်စည်းကမ်း/ လမ်းစည်းကမ်း     

ဆိုင်ရာများကို   မိနယ်အမျိး 

သမီးေရးရာအဖွဲ      ဥက    

ေဒ သွယ်သွယ်ဇင်က    အမျိး 

သမီးများအေပ   အကမ်းဖက်မ မှ 

ကာကွယ်ေရး      ဆိုင်ရာများ၊ 

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာ

ဝန်ကီးဌာန       မိုးနဲမိနယ် 

အားကစားမှး  ေဒ နန်းသန်းသန်းစုိး 

က     လူငယ်ေရးရာဆိုင်ရာ 

သေိကာင်းစရာများ၊ ြပန်ကားေရး

ှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှ ိ    ဦးမျိးွန်ေရ က 

မူးယစ်ေဆးဝါး အ ရာယ်ဆုိင်ရာ 

ဆိုးကျိးများကိ ု   လည်းေကာင်း၊ 

မိနယ် စာကည့်တိုက်တာဝန်ခံ  

ေဒ နန်းမွမ်းဆုိင်က  စာေပဖတ်  

ေလ့လာြခင်းြဖင့ ်    ရရှိလာမည့ ်

အကျိး      ေကျးဇူးမ ျားကို  

လည်းေကာင်း      ရှင်းလင်း 

ေဟာေြပာခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက်    ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရး ဦးစီးဌာနမှ 

ချတိ်ဆွဲြပသထားေသာ   မူးယစ် 

ေဆးဝါးအ ရာယ်ှင့ ်  လူကုန် 

ကူးမ ဆိုင်ရာ   သိမှတ်ဖွယ်ရာ 

စသည့်       နံရံကပ်စာေစာင်ှင့ ်

ဓာတ်ပုံ        မှတ်တမ်းများကိ ု

တက်ေရာက်လာကေသာ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  ဥက   ှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊ အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွ၊ မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်း ဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ 

ဆရာဆရာမများှင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများက     စိတ်ပါဝင် 

စားစွာ  ေလ့လာကည့် ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။          ဝုိးေထာင်း (မိုးန)ဲ

ဇလွန်မိနယ်၌ မိုးရာသီေရေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

အလုံမိနယ်၌  လ ပ်စစ်အ ရာယ်အေကာင်း ေဆွးေွး

လယ်ေဝးမိနယ်၌ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် မူးယစ်ေဆးစွဲသူများ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အသင်း (ြမန်မာ)ေနြပည်ေတာ်အသင်းခွဲက 

ဇွန်  ၂၆ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ   မူးယစ်ေဆးဝါး 

အလွဲသုံးမ ှင့်  တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ်  မူးယစ်ေဆးဝါး အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲကျင်းပစ်။                                                          

ေကးမုံ

ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာ    ဆရာ 

အသင်း    အလုပ်အမ ေဆာင် 

ဦးေမာင်ေမာင ်    (ေမာင်ေမာင-်

လ ပ်စစ်)ှင့်     အလုံမိနယ် 

မိနယ်   လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ 

ဦးေအာင်ြမင့်ိုင်တိုက   ရာသီ 

အလုိက် ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ  လ ပ်စစ် 

အ ရာယ်များ၊    အထူးသြဖင့ ်

မိုးရာသီ၌    ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ 

ဓာတ်လုိက်မ     အ ရာယ်များ၊ 

သိသင့်သိထိုက်သည့်   လ ပ်စစ် 

ဗဟုသုတများကို     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားကသည်။

ေဆွးေွးပွဲသို    အလုံမိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံ

ေရးဦးစီးဌာနမှ    ဦးစီးအရာရှိ 

ေဒ တင်တင်ချိှင့်  ဝန်ထမ်းများ၊ 

Book Club    အဖွဲဝင်များ၊ 

ေကျာငး်အုပ်  ဆရာမကီးှင့  ်

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား စစု ု

ေပါင်း  ၃၀ ခန်   တက်ေရာက ်

ကသည်။       ေမာင်ေမာင်ေကျာ်

ထားဝယ်မိနယ်၌ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကို အသံုးချပါ၊ မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကို ေလ ာ့သုံးပါ



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ေညာင်ေလးပင ်    ဇွန်     ၂၄ 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ပဲခူးခုိင်စုိက်ပျိး  ေရး၊ ေမွး ြမ ေရးှင့် ကုန်ထုတ် 

လုပ်မ ဖံွ ဖိးတုိးတက် ေရးအဖဲွသည် ေညာင်ေလးပင်မိနယ် စုိက်၊   ေမွး၊ 

တိုးအဖွဲ၏ မိနယ်အတွင်း စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ထားသည့ ်ဆင်းသုခ 

မျိးသန်မျိးပွား  ေစ့မှ     စီးပွားြဖစ်မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းများ 

စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်ေနမ ကို   ယေနနံနက်ပိုင်းက   ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးကသည်။

ကွင်းဆင်း  ကည့် စစ် ေဆးရာတွင် ပဲခူးခုိင်စုိက်ပျိး ေရး၊  ေမွး ြမ ေရး 

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

လူမ ဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အည ီကျန်ရစ်သူအကျိးခံစားခွင့ ်ေပးအပ်
ရန်ကုန်     ဇွန်     ၂၄

မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး  ုံးခွဲ(၅) မဂ  လာဒုံမိနယ်၌  အကျံးဝင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အာမခံအလုပ်သမား လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပတွင် တာဝန်  

ထမ်းေဆာင်ေနစ် ထိခိုက်ေသဆုံးမ အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား 

ကျန်ရစ်သအူကျိးခစံားခွင့ ်ထတ်ုေပးြခင်းကိ ုယေနတွင် မဂ  လာဒုံမိနယ် 

မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး၌ ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လူမ ဖူလံုေရးတာဝန်ခံအရာရိှ  ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးက  ၂၀၁၂  ခှုစ်  လမူ ဖလူုေံရးဥပေဒပါ  အေကာင်းအရာ 

များကို  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လမူ ဖလူုေံရးတာဝန်ခအံရာရိှ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးက မိနယ်လူမ ဖူလုံေရးုံး ုံးခွဲ(၅) မဂ  လာဒုံ 

ငါးေမွးြမေရးှင့် ေရချိငါးများ ေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်း

အေြခခံနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်
ေတာင်ငူ    ဇွန်    ၂၄

စိုက်ပျိးေရး၊    ေမွးြမေရး         

ှင့်    ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန      

ေတာင်ငူခိုင ်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ   ငါးေမွးေတာင်သူများ 

အတွက် အေြခခငံါးေမွးြမေရးှင့် 

ေရချိငါးများ     ေဆးထိုးသား 

ေဖာက်ြခင်း     နည်းပညာေပး 

သင်တန်းကို  စာေတွလက်ေတွ 

ပိုချသင်ကားေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ငါးသယံဇာတဖွံဖိးတိးုတက်

ေရးှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေစရန ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ငါးေမွး 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့် ငါးေမွးြမ 

ေရးလပ်ုငန်းများ နည်းစနစ်မှန်စွာ 

ေမွးြမတတ်ေစရန်   ရည်ရယ် 

လျက်  ခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ှင့်     ေကတုမတီကုန်ထုတ်သမ 

အသင်းတိုပူးေပါင်းပီး    ဖွင့်လှစ် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ယခုသင်တန်းကို    ကန်ိုး 

ေကျးရာရိှ ကန် ၁၀၀ ငါးေမွးြမေရး 

စခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  

သင်တန်းတက်ေရာက်ကသည့် 

ငါးေမွးေတာင်သမူျားှင့် ေတာင်င ူ

တက သိုလ်   သတ ေဗဒဌာနမှ 

ကထကိ၊ သပ်ုြပဆရာ  ဆရာများ 

ှင့် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ       

၃၀  ကိ ု စနစ်တကျ ငါးေမွးြမနည်း 

အဆင့်ဆင့်ှင့်     လက်ေတွ            

ငါးေဆးထုိးသားေဖာက်နည်းများ 

ကိ ု  စာေတွလက်ေတွ  သင်ကား 

ပိုချေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း     သရိ 

သည်။  

ကိုလွင်(ဆွာ)

မိနယ်တွင်  အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ  GF Engineering & 

Construction Co.,Ltd. မှ  အာမခံအလုပ်သမား ဦးဆန်းေကျာ ်ေခတ  

တာဝန်ကျရာ ဖယ်ခံုမိနယ်  အထက်ကယန်းေကျးရာအုပ်စု  ဆီဘူးမှ 

လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာ မဂ  လာဒုံမိနယ်သိုအြပန ်၎င်းစီးနင်းလာေသာကား 

မိုင်တိုင်(၇၉/၃-၇၉/၄)အေရာက်တွင ်   ဘရိတ်ေပါက်ပီး  ေတာင်နံရံ 

ဝင်တိုက်ကာ  ေပ   ၂၀၀  နက်ေသာေချာက်ထဲြပတ်ကျပီး  ေသဆုံးမ  

အတွက် ကျန်ရစ်သမူသိားစအုား အကျိးခစံားခွင့ေ်ငကွျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀ 

ှင့် နာေရးစရိတ် ေငွကျပ် ၁၃၁၇၀၀၀ အပါအဝင်  စုစုေပါင်းေငွကျပ ် 

၁၆၃၁၇၀၀၀ ကိ ုဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်စိုးကည်အား အလပ်ုဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူှင့် WCC  အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းေရှေမှာက်တွင ် ေပးအပ်ခဲ့ 

သည်။                                                                     သတင်းစ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ ဆင်းသခုမျိးသန်မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်းများ စိက်ုပျိးေဆာငရ်က်ေနမ  ကွင်းဆင်းကည့် 
ှင့် ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဖံွ ဖိးတိုးတက် ေရးအဖဲွဥက    ဦးေအာင်ေဇာ်လတ်  

က  ကည့် စစ် ေဆးရာ ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်စိုက်၊  ေမွး၊ တိုးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်ဘန်ုးေမာင်ှင့် အဖဲွဝင်များက  လိက်ုလရှံင်းလင်းြပသပီး 

ဆင်းသုခစပါးစုိက်ပျိးေဆာင်ရက်ထားရိှမ များှင့်ပတ်သက်၍ လုိအပ် 

ချက်များကို လမ်း န်မှာကားပီး  ေရှဆက်လက် ေဆာင်ရက်ရမည့်      

လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

              ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

 ေကျာဖုံးမှ

ရှိလာပါပီ။   ြမန်မာြပည ်   တစ်ြပည်လုံးက  

ြခင်းဝါသနာရှင်ေတ ွ ပါဝင်ခတ်ကစား    ပေူဇာ် 

သွားကမှာပါ။  နယ်အသင်းအဖဲွနဲ      မိေတာ် 

အသင်းအဖဲွ အပ်ုစှုစ်စခဲွုပီး မေဲပါက်တဲအ့သင်း 

ေတွက  ခတ်ကစားပူေဇာ်ခွင့်ရမှာပါ။  အစ် 

အလာအရ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်မှ 

ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁ ရက်အထိ ှစ်လတိတိ 

ကျင်းပခဲ့ေပမယ့ ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ် 

ှစ်ှစ်    ရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။   ဒီှစ်မှာ 

ြပန်လည်ခတ်ကစားတဲ့အခါ    အများြပည်သူ  

ဝါသနာရှင်ေတွပါဝင်ုိင်ဖုိ          ှစ်လအစား  

၁၆  ရက်ပဲ  ကျင်းပရတဲ့အတွက်  မဲစနစ်နဲ  

စီစ်ေဆာင်ရက်ပီး      မဲေပါက်သူေတွသာ   

ခတ်ကစားပူေဇာ်ခွင့်ြပဖို   ေကာ်မတီအစည်း 

အေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်နဲ       စစီ်ေဆာင်ရက်ြခင်း   

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်မှ

ယင်းအသင်းကုိ ေဒ သက်သက်ဝင်းက ယာယီနည်းြပချပ်အြဖစ် 

ကိင်ုတွယ်ေနပီး ဗယီက်နမ်ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ ယှ်ပိင်ခဲသ့ည့် ကစားသမား 

များကို အေြခခံကာ ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသမီးအသင်းတွင် စီနီယာကစားသမားများအြပင် လူငယ်ကစား 

သမားများြဖင့် ေပါင်းစပ်ဖဲွစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင် 

အမျိးသမီးအသင်းသည ်ယင်းပိင်ပွဲအတွက ်ဇွန် ၇ ရက်တွင် စတင် 

ေလ့ကျင့်ခဲ့ပီး   ထိုင်းကလပ်တွင ် သွားေရာက်ကစားခဲ့သည် ့ အသင်း 

ေခါင်းေဆာင် ခင်မာလာထွန်းမှာလည်း အသင်းှင့်ြပန်လည်ပူးေပါင်း 

ေနပီြဖစ်သည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

၂၀၂၂ အာဆီယံ အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲကိ ုဇူလိုင် ၄ ရက်မှ 

၁၇ ရက်အထိ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အသင်းစုစုေပါင်း 

၁၁ သင်း  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။   အုပ်စုခွဲေဝထားမ အရ 

အပ်ုစ(ုက)တွင် ထိင်ုး၊ ဖလိစ်ပိင်ု၊ အင်ဒိနုီးရှား၊ သစေတးလျ၊ မေလးရှား၊ 

စင်ကာပူ၊ အုပ်စု(ခ)တွင် ဗီယက်နမ်၊ ြမန်မာ၊ ကေမ ာဒီးယား၊ တီေမာ၊ 

လာအိုအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

ကိုညီေလး

ေညာင်ေလးပင ်  ဇွန်   ၂၄

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ  ၂၀၂၂  ခုှစ် မိုးရာသ ီတိရစ ာန်အစာပင် 

သုပ်ြပစိုက်ပျိးြခင်းကိ ုယေနမွန်းလွဲပိုင်းက ေညာင်ေလးပင ်

မိနယ် ေတာ်ဝိေကျးရာရိှ ေတာင်သူ ဦးသန်ေဇာ်(ခ)ဦးသန်းေဇာ်ဦး 

၏ ရာေြမ၌ ြပလုပ်သည်။

အဆိပုါ တရိစ ာန်အစာပင်စိက်ုပျိးြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ 

လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ  ခံေလှာင်ေမွးြမသည့်စနစ်သုိ ကူးေြပာင်း 

ပီး   တိရစ ာန်မှ  ထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုသဘာဝ 

ေြမဩဇာအြဖစ ်  ြပန်လည်အသုံးြပပီး  အစာရှားပါးချနိ်တွင် 

အာဟာရက ယ်ဝေသာ အစားအစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ အစာဖိုး 

ကန်ုကျစရတ်ိြမင့တ်က်ေနချန်ိတွင် ြဖည့စွ်က်အစာစမ်ိးအေနြဖင့ ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ တရိစ ာန်အစာပင် သပ်ုြပစိက်ုပျိး
ေဒသထွက်အစာ(ုဖဲွ၊ု ပဖဲတ်၊ ှမ်းဖတ်)တိုှင့ ်ေရာစပ်ေက းေမွး 

ြခင်းြဖင့ ် အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ    ြပည့်ဝစွာရရှိြခင်းြဖင့ ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်မ ေကာင်းစွာရရှိြခင်းှင့ ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း  ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန ်  စိုက်ပျိးြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ် ကသုေရးဦးစီးဌာန မိနယ် 

ဦးစီးမှး ေဒါက်တာမျိးမင်းေအာင်ထံမ ှသိရသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီတရိစ ာန်အစာပင် သပ်ုြပစိက်ုပျိးရာသို 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက        မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေကျာ်ဘန်ုးေမာင်ှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရးှင့်  ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကီးကပ်မ ေကာ်မတီမှ  ဌာနဆိုင်ရာ 

များက ကွင်းဆင်းကည့် ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြဖစ်ပါတယ်။    အင်းဝ   ေြမဝိင်ုးသဘင်ကိလုည်း  

ထည့သွ်င်းသွားမှာပါ။ ဝါဆုိြခင်းလံုး အလှခတ် 

ပဲွေတာ်ကီးဟာ  ကမ ာ့ိင်ုငေံတအွထ ိ ထင်ေပ  

ေကျာ်ကားခဲပ့ါတယ်။ ေစတနာရှင် ကသုိလ်ုရှင် 

ေတအွေနနဲ   ပဲွေတာ်မှာ  ထည့ဝ်င်လှဒါန်းိင်ုဖို 

လည်း ဖတ်ိေခ ပါတယ်” ဟ ုမဟာမနုဘိရုားကီး 

ဝါဆိြုခင်းဆပ်ေကာ်မတဦက    ဦးသန်းလွင်က 

ေြပာသည်။

၁၆ ရက်တိုင်တိုင်

ဝါဆိုြခင်းလုံး အလှခတ်ပွဲေတာ်ကို ဇူလိုင် 

၁၃ ရက်အထိ ၁၆ ရက်တုိင်တုိင် နံနက် ၈ နာရ ီ

မှ ညေန ၆ နာရီအထိ တစ်ရက်လ င် ြခင်း 

အသင်း ၂၀ ခတ်ကစားြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အင်းဝ    ြမန်မာအကသင်တန်းေကျာင်းမ ှ

ေြမဝိင်ုးအကြဖင့လ်ည်း စေန၊ တနဂ  ေေွနများ 

တွင် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် တစ်ကိမ်၊ ညေန ၃ 

နာရီတွင်တစ်ကိမ် ထည့်သွင်းကြပေဖျာ်ေြဖ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်   ပါဝင်ကုသိုလ်ယ ူ

လှဒါန်းလိပုါက  ဖန်ုး- ၀၉-၄၄၄၀၄၄၄၇၅   သို 

ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ပုမှံန်ကာလအေြခအေနတွင် ဝါဆိြုခင်းလုံး 

အလှခတ်ပွဲေတာ်၌ ြခင်းအသင်းေပါင်း ၁၀၀၀ 

ေကျာ်ြဖင့ ်   ကဆုန်လြပည့်ေကျာ ် ၁ ရက်မှ 

ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၁ ရက်အထိ ှစ်လတိတိ 

ရက်ေပါင်း  ၆၀ ှစ်စ်    ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး 

ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ြခင်းလုံးဝါသနာရှင်များလည်း 

ှစ်စ် လာေရာက်ခတ်ကစားြခင်းများရှိကာ 

ြခင်းခတ်ပညာရှင်များကလည်း      ြပည်ပသို 

သွားေရာက်၍ ိင်ုငြံခားသားများအား ြခင်းခတ် 

ပညာ    သင်ကားေပးခဲ့ြခင်းများရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ေမာင်ေအးချမ်း

အားကစားြမင့်တင ်စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

သတင်းဆိုသည်မှာ       ကားသိအပ်ေသာ 

အြဖစ်အပျက်၊ အေကာင်းအရာများကိ ုဆိလုိသုည်။ 

မည်သည့်  အေကာင်းအရာ၊  အြဖစ်အပျက်မဆိ ု

သတင်းတင်ဆက်သ၏ူ တစ်နည်းအားြဖင့ ်သတင်း 

ြဖန်ေဝသူ၏  အာေဘာ်လိုလားချက်များေရာပ မ်း

ေနတတ်သည်ကို  သတိြပအပ်သည်။    သတင်း 

တစ်ပဒ်ုကိ ုတင်ဆင်သမူျားက ဘက်ေပါင်းစုမှံ လိရုာ 

ပုံေဖာ်တတ်ကသည်။

သတင်းစစ်ပွဲများ

ယေနေခတ်သစ်စစ်ပဲွများတွင် အချန်ိှင့်အမ  

ဆင် ဲေနကသည့် သတင်းစစ်ပဲွများကုိ စနစ်တကျ 

ပံုေဖာ်ေနကသည်။ အားေကာင်းေသာ မီဒီယာကီး 

များက ဦးတည်အုပ်စုများကို  သတင်းစစ်ပွဲြဖင့ ်

ေနစ်တိက်ုခိက်ုေနကသည်။ သတင်းလက်ဦးမ ရယ ူ

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်သတင်းများ ြဖန်ေဝြခင်း၊ သပ်လ ိေသွးခဲွ 

ြခင်း၊ အမှန်ှင့်အမှားေရာပ မ်း၍ လိုရာပုံေဖာ်ြခင်း၊ 

အမှားကာအမှန်ြဖစ်ေအာင် မ  င်းတိက်ုြခင်း၊ ေကာင်း 

ေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ု ေမှးမှိန် ေအာင်ြပ၍ 

မေကာင်းသည့်လုပ်ရပ်များကုိ  ပံုကီးချဲထုိးှက်ြခင်း 

စသည်တိုကို ပံ့ပိုးေထာက်ပံ့သူများ၏   အလိုကျ 

မဒီယီာကီးများက ပုေံဖာ်၍ သတင်းတင်ဆက်ေနက 

သည်။

မီဒီယာပလက်ေဖာင်းမှာ   အများှင့်တန်းတ ူ

မေလ ာက်ိုင်ေသာ   အဖွဲအစည်းများ၊  တည်ဆဲ 

အစိုးရများသည် ယင်းတိုကို မလိုလားသူများ၏ 

မဒီယီာအားကိ ုမလွန်ဆန်ိင်ုဘ ဲေနာက်ေကာက်ကျ 

ေနမည်သာြဖစ်သည်။    သတင်းမှန်ထုတ်ြပန်ေရး 

စိစစ်ေနချနိ်တွင်  အမှားသတင်းက  ကမ ာကီးကို 

တစ်ပတ်ပတ်ပီးတာှင့်    ကံေတွေနရမည်မှာ 

ေသချာပါသည်။  ေနာက်ကလိုက်ပီး   ပန်းဝင်တာ 

အတတူြူဖစ်ချင်၍  မရိင်ုသည်ကိ ုလက်ခံကရမည်။ 

သိုေသာ်လည်း သတင်းအမှန်ကိသုာ စားသုံးလိုကသ ူ

များ၏အားကိ ုမြဖစ်မေနယရူန် လိအုပ်၍ နည်းမျိးစု ံ

ြဖင့် စွမ်းေဆာင်ကရမည်ြဖစ်သည်။

သတင်းစားသံုးသူများတွင်    ပူးကပ်ေနေသာ 

ပေယာဂများကိ ုကစုားရန်လိအုပ်ပါသည်။ အတန်း 

ပညာတတ်ေြမာက်တိင်ုး အမှန်၊ အမှားခဲွြခားိင်ုမည် 

မဟတ်ုပါ။ အတန်းပညာြမင့မ်ားသတူိင်ုး eာဏ်ပညာ 

ြမင့်မားကသည်လည်းမဟုတ်ပါ။    အမှားအမှန် 

ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်စွမ်းရှိြခင်းသည်   eာဏ်ပညာ 

ြမင့်မားြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ အစွဲအလမ်းကင်းကင်း 

ြဖင့ ်ေဝဖန်ပိင်ုးြခားိင်ုစွမ်းရိှေသာ လူပတ်ဝန်းကျင် 

တစ်ရပ်ေပ ထွန်းလာေလ   သတင်းအဆိပ်သင့်မ  

ကင်းေဝးေလြဖစ်မည်ဟ ုဆိုချင်ပါသည်။ 

ဒီမိုကေရစီေခါင်းစ်ေအာက်တွင ် ငါှင့်မတူ 

ငါရ့န်သဆူိသုည့ ်လတူန်းစားတစ်ရပ် ေပ ေပါက်လာ 

ြခင်းသည်  ဒီမိုကေရစီစနစ်ှင့် ြပဒါးတစ်လမ်း၊ 

သံတစ်လမး်ပင်ြဖစ်ပါသည်။      ဆိုလိုသည်မှာ 

ဒီမိုကေရစီရလ င်  လွတ်လပ်ခွင့်ရမည်၊   အလုံးစုံ 

တိုးတက်မည်၊  လူမ ဘဝြမင့်မားမည်၊    ပညာေရး၊   

ကျန်းမာေရး၊  စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ 

အလိုအေလျာက်ရရှိမည်ဆိုသည့ ်  မစားရဝခမန်း 

မက်လုံးများပုေံအာပီး မဒီယီာအားြဖင့ ် ြပည်သမူျား 

ကိ ု ယုံကည်စတ်ိဝင်ေအာင် သတင်းအဆပ်ိခတ်ထား 

ကသည်။ 

သတင်း စားသုံးကသူများ

ေမာင်မာင်ဟိန်း(အင်းတိုင်)  

လူသားတိုင်း ေနစ်သတင်းစားသုံးကသည်။ သတင်းတစ်ပုဒ်သည ်အေကာင်းအကျိး၊ အေကာင်းအဆိုးများစွာ ပါဝင်ေနတတ်သည်။ သတင်းအာဟာရ အကျိးေကျးဇူးရရှိမ သည် စားသုံးသူ၏ ဉာဏ်ရည ်

ဉာဏ်ေသွးှင့ ်အမှားအမှန်ကို ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်စွမ်းရှိမ ၊ စိတ်ခံစားမ တိုအေပ မူတည်၍ ရရှိခံစားကရမည်သာြဖစ်သည်။

ရန်ြပတိုက်ခိုက်သည်အထ ိအေြခဆိုက်ခဲ့က

အဆိပ်မိေနေသာ  ြပည်သူများကို ထပ်မံ၍ 

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုပျက်သု်းေအာင်၊  ေဖာ်ေဆာင် 

ခွင့မ်ရေအာင် နည်းလမ်းမျိးစုြံဖင့ ် အဟန်အတားြပ 

ေနေသာ  အာဏာရှင်စနစ်ကိ ု တွန်းလှန်ကရမည ်

ဆိုပီး ထပ်မံမ  င်းတိုက်ထားကသည်။  ထိုေကာင့ ်

ဒီမိုကေရစီစနစ်၏  အှစ်သာရစစ်စစ်ြဖစ်ေသာ 

အယူအဆ၊  အေတွးအေခ မတူညီသူများအားလုံး 

စုေပါင်းအေြဖရှာရမည့် သာတူညီမ  ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတယှူ်တဲွေနထိင်ုေရးကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုြခင်းမရိှ 

ေတာ့ဘဲ ဘက်ေပါင်းစုံကွဲကာ ငါှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ 

အယူအဆများအားကီးကာ         ဒီမိုကေရစီဟ ု

ေက းေကာ်ကသမူျားသည် ဘက်မတသူ၊ူ ယုံကည် 

ချက်၊ ခံယူချက်မတူသူများကိ ု    ရန်ြပတိုက်ခိုက ်

သည်အထိ အေြခဆိုက်ခဲ့ကသည်။

 မဘိ၊ ဆရာသမား၊ ရဟန်းသဃံာများပါမကျန် 

ရန်ြပရ၊ဲ တိက်ုရ၊ဲ သတ်ရသဲည်အထ ိအကမ်းဖက်အဖဲွ 

အစည်းအြဖစ ်ြဖစ်မှန်းမသိြဖစ်ေနကရသည်။

တုိင်းြပည်တစ်ခုတည်ေထာင်ရာတွင် ြပည်သူ 

အားြဖင့်သာ တည်ေထာင်ကရြခင်းြဖစ်သည်။ ြပည်သူ 

အချင်းချင်း ေသွးကဲွေနသေရ ရန်ြပေနသေရ မည်သည့် 

တိုင်းြပည်မ ှထူေထာင်ိုင်မည်မဟုတ်ပါ။  အလုံးစုံ 

ပျက်သ်ုးမည်သာြဖစ်သည်။  အလုံးစုံပျက်သ်ုးေရး 

ကို   ဦးတည်ေကာင်းေပးေနသည့ ်မီဒီယာအားက   

ကီးမားေနသည်ကိ ု ြပည်သမူျား ကီးစွာသတထိား  

ဆင်ြခင်ကရေပမည်။  ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးမှာ ထိုိုင်ငံရှိြပည်သူ

များပင်ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများ၏  လုပ်ေဆာင်ချက် 

များ ေကာင်းြခင်း၊ ဆိုးြခင်း တိုသည် တိင်ုးြပည်အေပ  

တိုက်ိုက်သက်ေရာက်ေနမည်ြဖစ်သည်။

ယုံကည်ချက်အေပ အေြခခံ၍ ခံယူချက်များ 

ကွဲြပားတတ်ကသည်။         ခံယူချက်မတူလ င် 

လပ်ုေဆာင်ချက်များတညူရီန် မြဖစ်ုိင်ေတာ့သြဖင့် 

စည်းလုံးညီွတ်ေရး  ပျက်ြပားေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ယုံကည်ချက်ဆိုသည်မှာ  အသိ၊ အြမင်၊ အကား 

လ မ်းမိုးမ အေပ  မတူည်၍ ြဖစ်တည်လာတတ်သည်။ 

သိသမ ၊ ြမင်သမ ၊ ကားသမ ကို   အမှန်ှင့်အမှား 

ခဲွြခားိင်ုစွမ်းရိှမှသာ တစ်ဖက်သတ် လ မ်းမိုးခရံြခင်း  

ေဘးဆိုးမှ ကင်းလွတ်ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

 ယေနေခတ်ဆိရှုယ်မဒီယီာ  အားေကာင်းမ ကိ ု

ထိေရာက်စွာ အသုံးချ၍ နည်းပညာအား၊  ေငွအား 

ပံုေအာကာ လုိရာပံုေဖာ်ကေသာ ြပည်ဖျက်မီဒီယာ 

များ၏ ဝါဒမ  င်းေအာက်ေရာက်ေနကရသ ူများစွာရိှ 

သည်။ ိင်ုငံကီးများသည် သတူို၏ အကျိးစီးပွားကိ ု

ဦးတည်၍  ေခတ်သစ်က န်ြပရန်    မီဒီယာလုပ်ငန်း 

အပါအဝင် ဘက်ေပါင်းစုြံဖင့ ်ေဆာင်ရက်ေနကသည်။ 

သတူို၏ အလိကုျလိက်ုေလျာဆက်ဆြံခင်း မြပေသာ 

ိုင်ငံငယ်များကို နည်းမျိးစုံြဖင့် ဖိအားေပးြခင်း၊ 

စီးပွားေရးပတ်ိဆိုြခင်း၊  ဆန်ကျင်ဘက်အဖဲွအစည်း 

များကို  ေနာက်ကွယ်မှကူညီေထာက်ပံ့ြခင်းတိုကိ ု

ေခါင်းစ်မျိးစုံြပကာ လိုသလိုပုံေဖာ်ကသည်။ 

အကျိးလို၍   ေညာင်ေရေလာင်းေနကြခင်း 

ြဖစ်သည်ကိ ုခွဲြခားသိြမင်ိုင်မှသာ  ေတာ်ကာကျ 

မည်ြဖစ်သည်။ ေခတ်သစ်က န်ြပြခင်းတွင်  သိသာ 

ထင်ရှားေသာ ြဖစ်စ်များအနက် အင်အားကီးိင်ုင ံ

ကီးများသည ်သူတိုလိုရာကိးဆွဲ၍ရေသာ အစိုးရ 

တစ်ရပ်ကုိ ုိင်ငံငယ်များတွင် တင်ေြမာက်ထားုိင် 

ရန် ပုေံဖာ်ကသည်။ သတူိုှင့သ်ဟဇာတ မြဖစ်ေသာ 

အစိုးရြပတ်ကျေရးေဆာင်ရက်ကသည်။

ပညာေရးကိ ုဦးစားေပးက  တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်

ဦးတည်ကိးပမ်း

ကမ ာ့ိုင်ငံများအားလုံးသည ်   ပညာေရးကိ ု

ဦးစားေပးက  တစ်ရပ်အေနြဖင့ ် ိုင်ငံသားတိုင်း 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  ဦးတည်ကိးပမ်းေန 

ကသည်။ Education for All ဆိုသည်ှင့်အညီ 

ိုင်ငံသားအားလုံး     ပညာသင်ကားခွင့်ရရှိေရး၊ 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်    ပညာသင်ယူခွင့ ်

ဆုံး ံးမ များ     မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ် ဆိုင်ရာ 

အစိုးရများက    အေလးထားေဆာင်ရက်ေနကသည်။ 

ပညာေရးကိ ု   အားမေပးြခင်း၊    ဟန်ထား 

ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊    ေအးချမ်းစွာပညာသင်ယူခွင့ ်

မရရိှေစရန် အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ မတရားသြဖင့ ်တရားမဝင် ေကညာချက်များ 

ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ပညာေရးကိုလိုလား 

ေသာ မဘိြပည်သမူျားှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကို စာနာမ ကင်းမဲ့စွာ အြပစ်တင်ြခင်း၊ အြပစ်ဖို 

ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ေနကေသာ အဖဲွအစည်းများှင့ ်

လပူဂု ိလ်များအားလုံးသည် ပညာသင်ကားေနေသာ 

ကေလးငယ်များ၏ဘဝကိုစေတးကာ   ိုင်ငံ၏  

အနာဂတ်ကို    ဖျက်ဆီးေနေသာ      အင်မတန် 

ေအာက်တန်းကျသည့် စက်ဆုပ်ရံရှာဖွယ်လုပ်ရပ ်

များကို        မိုးမေြဖာင့်ေသာအကံအစည်ြဖင့ ်

လုပ်ေဆာင်ေနကသူများသာ ြဖစ်သည်ကိ ုကီးစွာ 

သတိချပ်သင့်ေပသည်။

ုိင်ငံတကာရိှ အဆင့်ြမင့်တက သိုလ်ကီးများ

အားလုံးက ယခှုစ်အပါအဝင် တက သိလ်ုဝင်တန်း 

ေအာင်ြမင်ပီးသူများအနက်မှ အကျိးအေကာင်း 

သင့်၍   ယင်းတက သုိလ်ကီးများတွင်  ဆက်လက် 

ပညာသင်ကားလိသုမူျားကိ ုသတ်မှတ်အရည်အချင်း 

ကိုက်ညီလ င်  လက်ခံသင်ကားေပးကမည်သာ 

ြဖစ်သည်။ မည်သည့်ိုင်ငံကမ     ြမန်မာိုင်ငံ၏  

ပညာေရးစနစ်ကိ ု လက်မခေံကာင်း  ေကညာချက် 

ထုတ်ြပန်ထားရှိမ      တစ်စုံတစ်ရာမရှိသည်ကို 

ေထာက် ြခင်းအားြဖင့်  ိုင်ငံတကာကလည်း 

Education for All ကို လိုက်နာ ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း သိသာထင်ရှားလှပါသည်။ 

ပညာေရးကိ ုအားေပးေနသည့ ်အစိုးရတစ်ရပ် 

ကို မလိုလားသူများက ယင်းအစိုးရ၏ေကာင်းမွန ်

ေသာ  လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ု  မျက်ကွယ်ြပကာ 

ယင်းအစိုးရကာလ      ပညာမသင်ကားိုင်ေရး 

အဖျက်အေမှာင့လ်ပ်ုရပ်များ ေဆာင်ရက်ေနကြခင်း 

သည် တိင်ုးြပည်၏ အနာဂတ်ကိ ုချိးဖျက်ေနကသည့ ်

လူအသိုင်းအဝိုင်းတွင ်       မရှိသင့်မရှိထိုက်ေသာ 

စိတ်ဓာတ်ေအာက်တန်းကျသူများသာြဖစ်သည်။ 

သတင်းအဆိပ်သင့်ြခင်းမ ှကာကွယ်ိုင်မည်

ေနစ်သတင်းများ တင်ဆက်ထတ်ုလ င့ြ်ဖန်ချ ိ

ေနေသာ  သတင်းဌာနအများစု၏   သတင်းများ 

အားလံုးသည် သတင်းအမှန်များချည်းသာ မဟုတ် 

ဘဲ လိုရာဆွဲပုံေဖာ်ြခင်း၊ အမှန်ှင့်အမှား ေရာေထွး 

ပီး ေဝဝါးေစြခင်း၊  နစ်နာေစလိုသည့်အုပ်စုကို 

ဦးတည်တုိက်ခုိက်ြခင်း၊ အမှန်တရားကုိ မျက်ကွယ် 

ြပကာ အကျိးစီးပွားရှာေဖွြခင်း၊ သတင်းလက်ဦးမ  

ှင့ ်သတင်းလ မ်းမိုးမ  တည်ေဆာက်ကာ တရားမ တ 

မ မရှိေသာသတင်းများြဖင့်    တစ်ဖက်သတ်ဝါဒ 

ြဖန်ချြိခင်း   စသည်ြဖင့ ်   အဆိပ်ခတ်ထားေသာ 

သတင်းများဖန်တီး၍ အတ အကျိးစီးပွား ဗဟိြုပကာ 

တင်ဆက်လျက်ရိှကသည်ကုိ အသိ၊ သတိရိှစွာြဖင့် 

အမှန်၊ အမှားခဲွြခားကာ ဆင်ြခင်သံုးသပ်ုိင်စွမ်းရိှမှ 

သာ တစ်နည်းအားြဖင့ ် ဝမ်းစာြပည့ဝ်မှသာ သတင်း 

အဆိပ်သင့်ြခင်းမ ှကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေနစ်ဘဝမှာ စားသုံးေနကရသည့ ်သတင်း 

များကို အမှား၊ အမှန်၊ အြဖအမည်း၊  မိတ်ေဆွ၊ 

ရန်သူ ခွဲြခားသုံးသပ်ိုင်မှသာ အဆိပ်သင့်သတင်း 

များေဘးမှကင်းေဝးကာ  အြမင်မှား၊ အေတွးမှား၊ 

ခံယူချက်အမှားများ ကင်းစင်သည့ ်သန်ရှင်းေသာ 

လူမ အသုိင်းအဝုိင်းတစ်ရပ် ြဖစ် ေပ လာပီး ေခတ်မီ 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေသာ ဒမီိကုေရစီိင်ုငတံည်ေဆာက် 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သတင်းစားသုံးသမူျား သတင်းအဆပ်ိသင့ြ်ခင်း 

အ ရာယ်မှ  ကင်းေဝးကပါေစေကာင်း  တိက်ုတွန်း 

ေရးသားအပ်ပါသည်။         ။

ေနစ်သတင်းများ တင်ဆက်ထတ်ုလ င့ြ်ဖနခ်ျေိနေသာ  သတင်းဌာနအများစ၏ု   

သတင်းများအားလုံးသည် သတင်းအမှန်များချည်းသာမဟုတ်ဘဲ လိုရာဆွဲပုံေဖာ် 

ြခင်း၊ အမှန်ှင့်အမှားေရာေထွးပီး ေဝဝါးေစြခင်း၊ နစ်နာေစလိုသည့်အုပ်စုကို 

ဦးတည်တိက်ုခိက်ုြခင်း၊ အမှန်တရားကိမုျက်ကွယ်ြပကာ အကျိးစီးပွားရှာေဖြွခင်း၊ 

သတင်းလက်ဦးမ ှင့် သတင်းလ မ်းမိုးမ တည်ေဆာက်ကာ တရားမ တမ မရှိေသာ 

သတင်းများြဖင့ ် တစ်ဖက်သတ်ဝါဒြဖနခ်ျြိခင်း စသည်ြဖင့ ်အဆိပ်ခတ်ထားေသာ 

သတင်းများဖန်တီး၍   အတ အကျိးစီးပွားဗဟိြုပကာ တင်ဆက်လျက်ရိှကသည် 

ကို အသိ၊ သတိရှိစွာြဖင့် အမှန်၊ အမှားခွဲြခားကာ ဆင်ြခင်သုံးသပ်ိုင်စွမ်းရှိမှသာ 

တစ်နည်းအားြဖင့်   ဝမ်းစာြပည့်ဝမှသာ  သတင်းအဆိပ်သင့်ြခင်းမှ ကာကွယ် 

ိုင်မည်



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ် -၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းကုိ ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၃၈၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၄) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၄၁,၉၆၃) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ် -၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၃၈) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၈) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၂၄)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ် -၁၉  

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (19,434) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့် ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက်  ြပည်သူများအားလုံးှင့ ် အသက် 

၅ ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် ေြခာက်ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၁၄ ရာခိင်ု န်းရိှ

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၀၅၉၅ ၉၆၂၇၉၂၄ ၄၃၀၈၄

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၇၆၈၉၄ ၅၉၀၆၉၆၉ ၁၅၆၇၁၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၉၈၄၇ ၄၄၈၆၇၈၇ ၃၅၇၄၂

၄။ ထိုင်း ၄၅၀၉၅၄၁ ၄၄၅၆၅၂၄ ၃၀၅၆၂

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၉၂၅၁ ၃၆၃၂၆၇၆ ၆၀၅၀၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၉၀၅၅၈ ၁၂၉၈၉၀၄ ၁၄၀၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၃၈ ၅၉၂၅၂၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၃၃ 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 ၈၈၅၆၆၉၆၁ ၈၄၂၅၇၉၁၃ ၁၀၄၀၂၃၆

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၆၅၀၁၆ ၄၂၇၄၉၀၅၆ ၅၂၄၉၅၄

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၉၆၃၇၃၆ ၃၀၅၅၄၆၈၄ ၆၆၉၉၅၈

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၄၃၄၄၅၁ ၂၉၄၄၆၆၂၄ ၁၄၉၂၆၈

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၅၇၃၅၈၅ ၂၆၃၈၅၆၀၀ ၁၄၀၅၆၀

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၇၆၃၅၄ ၂၂၁၀၃၄၄၉ ၁၇၉၈၅၉

၇။ ုရှား ၁၈၄၁၂၈၀၅ ၁၇၈၃၉၃၄၆ ၃၈၀၇၇၆

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၁၂၉၉၃ ၁၈၁၄၄၂၂၀ ၂၄၄၉၈

၉။ အီတလီ ၁၈၀၇၁၆၃၄ ၁၇၂၅၁၀၉၅ ၁၆၇၉၆၇

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ပုသိမ်   ဇွန်   ၂၄

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး          ပုသိမ်မိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမ  ှ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် ပုသိမ်မိနယ်အတွင်းရိှ     

မိုးစပါးစိုက်ပျိးလျက်ရှိေသာ       ေတာင်သူများထ ံ       

အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ဓာတ်ေြမသဇာများကို   

အေရာင်းဆိင်ုများတွင်     သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနမ ကိ ု ပုသိမ်မိနယ်   ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးေဌးိင်ု 

ှင့် ဝန်ထမ်းများက    ဇွန် ၂၁ ရက်တွင်    ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ပုသိမ်မိနယ်အတွင်းရှ ိ  ေကျးရာများအတွက ်

ယရူီးယားေြမဩဇာအိတ်ေရ ၁၄၂၅၀ ြဖန်ြဖးေရာင်းချ 

ိင်ုေရး လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အရည်အေသွး 

ြပည့မ်ေီသာ ဓာတ်ေြမသဇာများကိ ု သက်သာေသာ 

ေဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချေပးြခင်းြဖင့်    ေတာင်သူများ 

စပါးအထွက် န်း  ပိုမိုတိုးတက်လာပီး   ဝင်ေငွများ 

တိုးပွားလာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

၂၂၂

ပုသိမ်မိနယ်၌ ယူရီးယားေြမဩဇာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ဖို  

မိမိကစ၍ 

စည်းကမ်းများကို 

လိုက်နာစို။

  



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ    ဇွန်    ၂၄

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၇၀၀၀  ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၃၆၂၂၉၄ 

ဦးရိှလာပြီဖစ်ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန်သည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်၁၃ ဦး 

ေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက်  အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၉၅၄ ဦးအထိ 

ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ှစ်ပတ်အကာက ေသဆုံးသူ ေလးဦးသာရှိခဲ့ရာမ ှလွန်ခဲ့ 

ေသာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ေသဆံုးသူအေရအတွက် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည် ၄ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင် န်းရှိပီး ရက်သတ ပတ်အတွင်း

ကူးစက်မ  န်းမှာ  ၃  ဒသမ ၀၇ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဆိုသည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲလူနာ ၈၈၂၈၄ ဦးရှိသည်။  သိုေသာ်  လွန်ခဲ့ေသာ 

၂၄ နာရီအတွင်း ၁၃၀၂၉ ဦး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက ်ေဆးုံများမ ှ

ဆင်းသွားခဲရ့ာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသေူပါင်း ၄၂၇၄၉၀၅၆ ဦးရိှပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                         

   ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေဂျုဆလင ်  ဇွန်   ၂၄

အစ ေရးိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှ ိ   အရှည်လျားဆုံးအေဝးေြပး 

လမ်းမကီးကိ ု  မေတာ်တဆမ များမှ    ကာကွယ်ရန်အတွက ်

အဆင့်ြမင့်တင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အစ ေရးပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။ 

လမ်းမကီးအား   အဆင့်ြမင့်တင်ရန်အတွက ်  အစ ေရး 

ရှာကယ်ေင ွသန်း ၄၁၀ သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါ လမ်းမကီးသည်  လက်ဘွန်နယ်စပ်အနီး  မတီလူာမိမှ 

အီဂျစ်နယ်စပ်အနီးရိှ တာဘာနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေရးမျ်းအထိ 

ရှည်လျားသည်။ ယခုအဆင့်ြမင့်တင်မည့် အေဝးေြပးလမ်းမ၏ 

အစိတ်အပိုင်းမှာ ပင်လယ်ေသေတာင်ပိုင်းမ ှကီတူရာမိအထ ိ

၁၂၃ ကီလုိမီတာ  ရှည်လျားသည့် အပုိင်းြဖစ်သည်။ ယင်းအေဝး 

ေြပးလမ်းမကီး၌  ယာ်မေတာ်တဆမ များ   ြဖစ်ပွားခဲ့သြဖင့ ်

လူေသဆုံးမ များ ရှိခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဒါကာ    ဇွန်   ၂၄ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ၌ မုိးသည်းထန်စွာ ရာသွန်း 

ပီး ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၆၈ ဦး 

ရှိလာေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

ယင်းေသဆုံးသူ အေရအတွက်သည် ေမ ၁၇ 

ရက်မှ ဇွန် ၂၃ ရက်အထ ိစာရင်းေကာက်ယထူားြခင်း 

ြဖစ်ပီး  အများစုမှာ   ေရနစ်ေသဆုံးသူများြဖစ်၍ 

အချိမှာ ေမ ကုိက်ခံရြခင်းှင့် မုိးကိးပစ်ခံရြခင်းတုိ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးရြခင်းြဖစ်သည်။

ယခုအချနိ်အထိ  ေရကီးေရလ ံမ များသည ်

ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ေနရာအံှအြပားတွင် ြဖစ်ပွားလျက် 

ရိှပီး ေကာက်ပဲသီးံှများ၊ လမ်းမကီးများအပါအဝင်  

အေဝးေြပးလမ်းမများ ပျက်စီးဆုံး ံးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၏     ေနရာအှံအြပား 

အထူးသြဖင့ ်မိုင်မန်ဆင်းေြမာက်ပိုင်းှင့ ်ဆာဟတ် 

အေရှေြမာက်ပုိင်းေဒသများသည်   ေရေအာက်တွင် 

နစ်ြမပ်လျက်ရှိေကာင်း    ိုင်ငံပိုင်ုပ်သံလိုင်းက 

ထုတ်လ င့်ြပသခဲ့သည်။ 

အစိုးရအဖွဲှင့်    ပုဂ လိကေအဂျင်စီများက 

၁၂၂ ှစ်အတွင်း  အဆိုးရားဆုံး  ေရကီးမ ဒဏ်ကို 

ကံေတွေနရသည့ ်ဆာဟတ်ေဒသတွင် ကယ်ဆယ် 

ေရးလပ်ုငန်းများ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင ံသဘာဝေဘးအ ရာယ်စမီခံန် ခဲွ 

မ ှင့်   ကယ်ဆယ်ေရးဝန်ကီး   အီနာမာရာမန်က 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၆၈ ဦးအထိ ရှိလာ

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇွန်    ၂၄  

မေလးရှားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူ၂၇၉၆ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၅၄၉၈၄၇ 

ဦးရှိလာေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၂၀၉ 

ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက ်

ရှိလာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၂၅၈၇ ဦးသည် 

ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

တစ်ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆိပုါေရာဂါ 

ေကာင် ့   ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၇၄၂ ဦး 

ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ်  လူနာ ၂၅၀၃ ဦး ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာခ့ဲသည့်     အတွက် 

ကျန်းမာေရး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ

ေပါင်း  ၄၄၈၆၇၈၇  ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ 

၃၈ ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်

လက်ရိှတွင် ပိုးေတွဆလဲနူာ ၂၇၃၁၈ 

ဦးရိှရာ ၎င်းတိုအနက် ၃၈ ဦးသည် ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာ  ခံစားေနရပီး ၂၁ ဦးသည်    

အသက် ှအေထာက်အကူြပ  ကိရိယာ 

များ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ 

၈  ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး    အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် 

ှင့်    ၈၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝ ထိုးှံမ ခံယူ 

ပီးြဖစ်၍ ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး  ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူ 

ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၆ ဦး  ထပ်မံေတွရှိ

ဆိုးလ်   ဇွန်   ၂၄

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့ ်

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၇၂၂၇ ဦး  ထပ်မံေတွရှ ိ

သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၈၃၁၂၉၉၃ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသမူျားက 

ယေနေြပာကားသည်။ 

တစ်ေသာင်းေအာက ်ေလျာ့နည်း

ပီးခဲ့သည့ ်၁၅ ရက်အတွင်း ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ 

တစ်ေသာင်းေအာက်    ေလျာ့နည်းခဲ့ 

ေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေရးှင့်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီ

ကေြပာကားသည်။ ပီးခဲ့သည့ ်သီတင်း 

ပတ်အတွင်း   ေနစ်ပျမ်းမ    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေအသင်   ဇွန်    ၂၄

ဂရိိင်ုင၌ံ လာမည့သ်တီင်းပတ်မှစတင်၍ အသက် ၃၀ ှင့အ်ထက်ရိှသမူျားအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိေုဆာင်း ဒတုယိအကမ်ိ ထိုးံှေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင်ုိင်ငံအတွင်းရိှ အသက် ၆၀  ှင့်အထက်ရိှသူများကုိလည်း  ကာကွယ်ေဆး 

ဒုတိယအကိမ်အပုိေဆာင်းထုိးံှမ ခံယူရန် ကျန်းမာေရးတာဝန်ရိှသူများက  န်ကား 

ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ ယခုက့ဲသုိ  န်ကားရြခင်းမှာ ယခုလတွင် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။  ိုင်ငံအတွင်းပီးခဲ့သည့်

တစ်ရက်အတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၄၇၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှရသည်။ 

ိင်ုင၏ံကျန်းမာေရးစနစ်တွင် လပ်ုငန်းများစနစ်တကျ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး သာိုပါးက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၇၀၆၂   ဦးရှိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းြပည်ပမှ  ေရာက်ရှိလာသူ 

၃၄၃၂၅ ဦးတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံခဲ့ရသည်။   ိုင်ငံအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉    

ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသ ူ  ၂၄၄၉၈   ဦးရိှ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေနစ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၇၀၀၀ ထပ်မံေတွရှိ

ဂရိိုင်ငံ၌ အသက် ၃၀ ှင့် အထက်ရှိသူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်း

ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံေပးမည်

အစ ေရးိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှိ အေဝးေြပးလမ်းမကီးအား အဆင့်ြမင့်တင်မည်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၇၂၂၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄ 

မုံရာမိှင့ ်    မိတ်မိတိုတွင ်    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင် 

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဇွန် ၂၃ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 

မုံရာမိ ထန်းေတာရပ်ကွက ်အင်းြဖတ်လမ်းတွင ်မဒဲ့ဒဲ့ ေမာင်းှင်လာ 

သည့် ဆုိင်ကယ်ကုိ ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စာွ     တားဆီးအေရးယူုိင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ရခုိင် 

ြပည်နယ် တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖဲွက    စစ်ေဆးမ များ    ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ 

ေတာင်ကုတ်မိနယ်      ြပည်-ေတာင်ကုတ် 

ကားလမး် မုိင ်တုိင်အမှတ်(၉၀/၂)အနီး၌ 

တရားမဝင် သစ်မျိးစံု ၃ ဒသမ ၄၉၂၂ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၄၉၂၂၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ယငး်အြပင်    ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသကီး 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 

အဖဲွ၏   စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့်   သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ  

များ  ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ  အဂ  ပူမိနယ်အတွင်း 

တရားမဝင် က န်းတုိင် သုည ဒသမ ၃၄၉၂ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၅၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထုိအတူ     ဇွန်    ၂၁    ရက်တွင်   ပဲခူး 

တုိင်းေဒသကီး    တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ  

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ပဲခူးမိနယ် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှး   ဦးေဆာင်ေသာ 

ပူးေပါငး်စစ်ေဆးေရးအဖွဲက   ြမဝတီမိမှ 

ရန်ကုန်မိသုိ ေမာငး်ှင်လာသည့် ကုန်တင် 

ယာ်ှစ်စီးေပ ၌  တရားဝင် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား တစ်စံုတစ်ရာ တင်ြပုိင်ြခင်း 

မရိှသည့် လူသံုးကုန်ှင့် စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း 

များ(ခန်မှန်း တန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၅၇၅၀၀၀၀)ှင့် 

အဆုိပါပစ ညး်များ    တင်ေဆာင်လာသည့ ်

ကုန်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၄ ။   ။ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) လား  းမိနယ် ေနာင်မွန်နယ်ေြမရဲစခန်းမှ 

ရဲအုပ် ေစာုိင် ဦးစီးေသာ တပ်ဖဲွဝင် ငါးဦးသည် ယေနနံနက် ၁၀ နာရီခဲွတွင် ေနာင်မွန်တုိက်နယ် 

ြပည်သူေဆးံု၌ စုေပါင်းေသွးလှဒါန်းြခင်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ တာဝန်ခံဆရာဝန်က ေသွးလှဒါန်း 

သည့် တပ်ဖဲွဝင်များကုိ အာဟာရြဖည့်စွက်စာများှင့် အားေဆးများ ြပန်လည်ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                                                                                    ရဲြပန်ကား

မဒဲ့ဒဲ့ှင့်  မဆုစ ာထွန်းတိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

မုံရာမိှင့် မိတ်မိတိုတွင် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ
၃၉၀ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး စစ်ေဆးေပ ေပါက်ချက်အရ မွန်းလဲွ ၁၂ နာရ ီ

၂၅  မိနစ်တွင်  ၎င်းေနထိုင်သည့် မုံရာမိ မုံရာေတာင်ရပ်ကွက်ရှိ 

အမှတ်(၅/၅၅)ေနအိမ်သုိ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄၄၈၅၀ ထပ်မသံမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း၊ ဆက်လက်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွက 

ကွင်းဆက်အရ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ 

လာေရာက်အပ်ံှထားသ ူမဆစု ာထွန်းကိ ုမုရံာမိ ထန်းေတာရပ်ကွက်ရိှ 

၎င်း၏ေနအိမ်တွင ်လည်းေကာင်း။ 

ထိုအတူ ယင်းေန  ညေန ၅ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

မတ်ိမိ ေနာက်လယ်ရပ်ကွက် အမှတ်(၁) ေဗာတတံားတွင် မင်းငယ်(ခ) 

လူလှ(ခ)ဂဏာန်း ေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊ 

အလားတ ူယင်းေန ညေန ၆ နာရ ီမနိစ် ၅၀ တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ  တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

မိတ်မိ   ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်  ဆရာအင်ဟို ခံလမ်း  အမှတ်(၂၀)ေန 

ဝင်းမျိးထိက်ု၏ ေနအမ်ိကိ ုဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၉၀၀ ကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ 

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                                သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစံု၊ စားေသာက်ကုန်ပစ ည်း၊ လူသံုးကုန်ပစ ည်း၊ 

လုပ်ငန်းသံုးဓာတုပစ ည်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ 

ေငွကျပ်  ၄၂၀၀၀၀၀၀)ကုိ   အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအရ လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၃ 

ရက်ှင့်  ၂၄  ရက်တုိတွင်  တုိငး်ေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရး 

အဖဲွက ပဲခူးခုိင်၊ ေတာင်ငူခုိင်ှင့် သာယာဝတီ 

ခုိင်တုိအတွင်း  တရားမဝင်   က န်းသစ်ှင့် 

အြခားသစ်မျိးစံု ၁၉ ဒသမ ၃၂၂၆ တန်(ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၃၈၉၃၀၀)ကုိ သစ်ေတာ 

ဥပေဒအရ လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၄၁၃၉၃၀၀ ကုိ သိမ်းဆည်း 

အေရးယူ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထုိြပင် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင်  အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ရန်ကုန်မိ 

ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း   တာဝန်ကျ 

အေကာက်ခွန်အဖွဲက       စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ    ေအးရှားေဝါလ်ဆိပ်ကမ်း 

ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခနး်၌  ကုမ ဏီမှ 

ကျသင့်ဒဏ်ေကးများ     ေပးေဆာင်ုိင်ြခင်း 

မရိှသည့် လုပ်ငန်းသံုးဓာတုပစ ည်းများ (ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၁၉၃၉၆၀၀)ကုိ လည်းေကာင်း၊  

ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆိပ်ကမ်း(သီလဝါ) 

ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌   သွင်းကုန် 

ေကညာလ ာ(ID) ဖွင့်လှစ်ပီး ေလးှစ်ေကျာ် 

လွန်ပီးသည်အထိ  လာေရာက်ထုတ်ယူြခင်း 

မရိှဘဲ ပုိင်ရှင်မှစွန်လ တ်ခ့ဲသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ် 

ကုိးစီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိး ေငွကျပ် ၉၅,၅၅၃,၂၈၄) 

ကုိ လည်းေကာင်း၊ Myanmar Integrated Port 

Limited(MIPL)  ဆိပ်ကမး်  ကုန်ေသတ ာ 

စစ်ေဆးေရးစခနး်၌  သွငး်ကုန်ေကညာလ ာ 

(ID) ဖွင့်လှစ်ပီး ငါးှစ်ေကျာ်လွန်ပီးသည်အထိ 

လာေရာက်ထုတ်ယူြခငး်မရှိဘဲ     ပုိင်ရှင်မ ှ

စွန်လ တ်ခ့ဲသည့်    ေမာ်ေတာ်ယာ်   ရှစ်စီး 

(ခန်မှနး်တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၈၁၀၀၀၀၀၀)ကုိ 

လည်းေကာင်း    စုစုေပါင်း  ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ်  ၃၃၈၄၉၂၈၈၄   ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်   လုပ်ထံုးလုပ်နညး်ှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ယငး်အြပင် ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် စစ်ကုိငး် 

တုိငး်ေဒသကီး   တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက်ေရး အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  

ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက   စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ 

ဝက်လက်မိနယ်အတွင်း Zomgsgen 125 CZI  

အမျိးအစား   လုိင်စင်မ့ဲဆုိင်ကယ်  တစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၅၀၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခ့ဲပီး     ပုိကုန်သွငး်ကုန်ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ ှင့် ၂၄ ရက် 

တုိတွင်  သိမ်းဆည်းရမိမ    စုစုေပါင်းမှာ အမ တဲွ 

၄၁ မ ၊ (ခန်မှန်းတန်ဖုိး ေငွကျပ်  ၄၂၃၂၅၆၄၀၄) 

ြဖစ်ေကာင်း   တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက် 

ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမှ သိရသည်။                              

သတင်းစ်

ေနာင်မွန်နယ်ေြမရဲစခန်းရိှ 

တပ်ဖဲွဝင်များ 

စုေပါင်းေသွးလှဒါန်း



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေချာင်းဦးမိနယ်၌ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲက မိအတွင်းသို လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းများြဖင့် 

လာေရာက်ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မ ေကာင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူ အမျိးသမီးှစ်ဦး ေသဆုံး၍ အမျိးသားှစ်ဦးှင့် အမျိးသမီးှစ်ဦးတို ဒဏ်ရာရ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၂၄

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်  အကမ်းဖက်အဖွဲများ 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ပျက်ြပား 

ေစရန်    ရည်ရယ်၍  စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည် ့

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားေနထိင်ုရာ မိရာများအတွင်းသုိ 

လက်နက်ကီး၊  လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်    ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ လမ်းတံတားများအား မိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း စသည့အ်ကမ်းဖက်မ လပ်ုရပ် 

များအား   လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာတွင ်ဇွန် ၂၃ ရက် 

ည ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   

ေချာင်းဦးမိနယ်၌    PDF  အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွ 

က   ေချာင်းဦးေတာင်ရပ်ကွက်၊   ေချာင်းဦး-အြမင့် 

လမ်းဆုံဘက်မှေန၍       ေချာင်းဦးမိတွင်းသို 

လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းများြဖင့် လာေရာက်ရမ်းသမ်း

ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုခဲသ့ြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ ဝင်များက 

ြပန်လည်ခုခံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ   အကမ်းဖက်အဖွဲများ           

ြပန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး    ၎င်းတို၏    

ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ေကာင့်   တမာမိင် 

ရပ်ကွက်ရှိ လူေနအိမ်များေပ သို    လက်လုပ် 

စန်ိေြပာင်းကျည်များ  ကျေရာက်ေပါက်ကဲွခ့ဲပီး  အဆုိပါ 

ဗုံးစထိမှန်    ဒဏ်ရာရရှိသ ူ   ေဒ မိုးမိုးေအာင ်  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေချာင်းဦးမိနယ်၌   ဗံုးသီးထိမှန်ပျက်စီးခ့ဲသည့် ေနအိမ်များမှ မိသားစုဝင်များအား   ေထာက်ပ့ံေပးေနမ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

 မိနယ်အချိ

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ  ဇွန်       

၂၃ ရက်တွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

စစ်ကိင်ုးမိနယ် ထုံးဘိေုကျးရာရိှ အေြခခ ံ

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းခဲွ၊ မွန်ြပည်နယ် 

သထုံမိနယ် ရှမ်းစုေကျးရာရှိ အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းခဲွှင့ ်မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး    ေတာင်သာမိနယ် 

ကီးပင်တဲေကျးရာရှိ     အေြခခံပညာ 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၄

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖွဲ 

အစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ု

အေကာက်တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ   လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ 

မည့်ြပလုပ်မ များ   ြပလုပ်ြခင်း၊   လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊  အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပဒ်ုမ ၅၂(က)၊  ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့်  တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင ်   ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကိ ုအကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရ ဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ု 

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခှုစ်    ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ု 

မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ေသာ်လည်း ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သန်လျင်မိနယ် 

အမ ထမ်းရပ်ကွက်ေန ေဇာ်မင်းေအာင်(ခ)ေဇာ်ကီး 

သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Zaw Min Aung” Facebook 

အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မိုးကုတ်မိနယ ်

ကျပ်ြပင်ေကျးရာေန ထွန်းေဇာ်သည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့် “Htun Zaw”    Facebook  အေကာင့်၊ 

မွန်ြပည်နယ်  ကျိက်မေရာမိနယ ်    ေကာ့ပေနာ 

ေကျးရာေန ဲွဲွဝင်းသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Nwe 

Nwe Win” Facebook အေကာင့၊် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ြပည်မိနယ ်ရာဘဲရပ်ကွက်ေန ြဖြဖေအာင်သည ်

၎င်းအသံုးြပ သည့် “Phyu Phyu Aung” Facebook 

အေကာင့်၊    ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ဇမ သီရိမိနယ ်ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်ေန  ရဲရင့်သ ူ

သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်   “Ko Ye”   Facebook 

အေကာင့်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ေရ ဘိုမိနယ် 

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ေန    ခင်သ  ကန်(ခ)မွန်မွန်ှင့် 

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်ေန   လွင်လွင်ေအာင်တိုသည ်

၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်  “Mon Mon”   Facebook 

အေကာင့်ှင့်  “Lwin Lwin  Aung”  Facebook 

အေကာင့်ှင့် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ြပင်း 

မိနယ် ကိမ်နီေတာင်ေကျးရာေန  စိုးသဇင်ွဲ(ခ)

ိုကိုင်ရာသည ်“Yo Kai Ya” Facebook အေကာင့် 

တိုသည် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ကို ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိးအမ ဖွင့လှ်စ် 

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို   CRPH၊    NUG ှင့်   ယင်းတို၏        

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊     ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊   လပူဂု ိလ်များ 

သည်  ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့်  အစိုးရယ ရားများ   ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန်ြခင်းများြပလပ်ု 

ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခငး် ြပလုပ်ခ့ဲသူများအား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့် ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊   ဝါဒြဖန်သူများအား 

ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                               သတင်းစ်

အလယ်တန်းေကျာင်းတုိ၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ ပညာရည်သင်ကားေရး 

ကိ ုအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်    အကမ်းဖက ်

သမားများက    ခိမ်းေြခာက်စာများ         

ကပ်သွားေကာင်း  သတင်းအရ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင် များက  သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ် 

တွင်      ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ  ဥတ ရသီရိမိနယ ်  တက်ရှိန်း 

ေကျးရာရှိ  အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းမှ  ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး၏ 

လက်ကိုင်ဖုန်းအတွင်းသို     “ေကျာင်း 

ဆက်လက်မတက်ဖုိ ေမတ ာရပ်ခံ သတိေပး 

အပ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တို၊ က န်မတို၏ 

သတေိပးမ ကိ ုအေလးမထားဘ ဲေရှဆက် 

မည်ဆိပုါက ဆရာမကီးှင့ ်ဆရာမကီး၏ 

မသိားစအုသက်အ ရာယ်အား တာဝန်ယ ူ

မည်မဟုတ”် ဟ ုခိမ်းေြခာက်စာ ေပးပိုခဲ့ 

ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ် လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက   ခိမ်းေြခာက်စာေပးပိုသူအား 

ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်  ဇွန်  ၂၃ ရက်   နံနက်  ၉ 

နာရီခွဲတွင်    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

မတ ရာမိနယ်  ေကျာက်တတံားေကျးရာရိှ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ 

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲေ့ကာင်း သတင်းအရ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  သွားေရာက ်

စစ်ေဆးခဲရ့ာ အဆိပုါေကျာင်း၏အေနာက် 

ဘက်လမ်းသွယ်အတိုင်း     ဆိုင်ကယ် 

ေမာင်းှင်လာသည့်   အကမ်းဖက်သူ 

အမျိးသား ှစ်ဦးက   လက်လုပ်အသံဗုံး 

တစ်လုံးြဖင့် ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ 

သြဖင့် KG ေဆာင်ှင့် Grade-1 စာသင် 

ေဆာင် ေနာက်ေကျာဘက်သုိ ကျေရာက် 

ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်လူှင့် 

အေဆာက်အအုံ   ထိခိုက်ပျက်စီးမ မရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ မဘိများအား အထတ်ိ 

တလန်ြဖစ်ေစရန်ှင့ ်စာသင်ေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားြခင်း   မြပိုင်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ခမ်ိးေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်း၊ 

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲသည့် 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်များ

အား  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူုိင်ေရး    

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                                

သတင်းစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  စစ်ကိုင်းမိနယ်၌ 

စာသင်ေကျာင်းအတွင်း ခမ်ိးေြခာက်စာ လာေရာက် 

ကပ်သွားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မွန်ြပည်နယ် သထုံမိနယ်၌ စာသင်ေကျာင်းအတွင်း 

ခိမ်းေြခာက်စာေရးသွားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    ေတာင်သာမိနယ်၌ 

စာသင်ေကျာင်းတွင ်ခိမ်းေြခာက်စာတစ်ေစာင်ေတွရှိမ  

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများကို လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ရပ်ကွက်ေနသမူျားြဖစ်သည့ ်မိနယ်စည်ပင်သာယာ 

ဦးစီးဌာနမှ   စာေရးဝန်ထမ်းြဖစ်သူ   ေဒ ဝါဝါမိုး        

(၂၃)ှစ်   (ဘ)   ဦးကည်လွင်ှင့ ်ေဒ ေပါက်ေပါက်(ခ) 

ေဒ ထားထားွယ(်၅၀)ှစ် (ဘ)ဦးေဌးတိုတွင် ဗုံးစ 

ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိကာ     ေသဆုံးသွားခဲ့ပီး 

ဦးကည်လွင်(၅၀)ှစ်  (ဘ)ဦးချစ်ေအာင်၊  ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ(်၄၁)ှစ်  (ဘ)

ဦးeာဏ်ရိှန်၊    ေဒ ွယ်စန်း(၅၃)ှစ်  (ဘ)ဦးဘိုေလး 

ှင့်  ေဒ မိုးမိုးေအာင်(၃၅)ှစ်တိုတွင်   ဗုံးစထိမှန် 

ဒဏ်ရာများရရိှခဲသ့ြဖင့ ် ေဆးကသုိင်ုေရး ေချာင်းဦး 

မိနယ်ြပည်သူေဆးုသံို ပိုေဆာင်ထားရိှ ေကာင်းှင့ ် 

တာဝန်ရှိသူများက  ေထာက်ပံ့ေငွများ  ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိကုဲသ့ို စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟတ်ုသည့ ်မိရာများ 

အတွင်းသို လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်းများြဖင့ ်ပစ်ခတ်ကာ 

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားအား  ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေသဆံုး 

ေစခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးအေရးယူိင်ုေရး နယ်ေြမခလံုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက လံုခံေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။    သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

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

Grade 6

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

Lesson 3: Comparing people or things 

(လူများ၊ အရာဝတ များကုိ   င်းယှ်ြခင်း)

• Comparative adjectives (အလတ်စား နာမဝိေသသနများ)

Grammar

Comparative adjectives 

• Comparative adjectives are used to compare two people, 

 things, places, etc. 

 လမူျား၊ အရာဝတ များ၊ ေနရာ စသည်တိုကိ ု  င်းယှ်ေဖာ်ြပရာတွင် 

 အလတ်စားနာမဝိေသသနများကိ ုသုံးသည်။ 

• We use than after the comparative adjective. အလတ်စား 

 နာမဝိေသသန၏ေနာက်တွင်    than ကိုပါ ထည့်သွင်းေရးသား 

 ရသည်။ 

e.g.  Ni Ni is shorter than Phyu Phyu. 

 

အနိမ့်စားနာမဝိေသသနမှ အလတ်စားှင့် အြမတ်စားနာမဝိေသသန 

ပုံစံေြပာင်းနည်း 

(1) အသံတစ်သံှင့် အသံှစ်သံထွက်တဲ့ အချိနာမဝိေသသနေတွကို 

အနိမ့်စားနာမဝိေသသနမှ အလတ်စားေြပာင်းပါက “er” ၊ အြမတ်စား 

ေြပာင်းပါက “est” ေပါင်းပါ။ 

ဥပမာ။  rich – richer – richest , small - smaller – smallest , old 

– older - oldest …etc.  

(2) ဗျည်းဆုံးပီး ဗျည်းေရှမှာ သရတစ်လုံးရိှေနရင် ေနာက်ဆုံးဗျည်းကိ ု

 ှစ်ဆြပပီးမ ှအနိမ့်စားဆိုလ င် “er” ၊ အြမတ်စားဆိုလ င် “est” 

 ေပါင်းပါ။ 

ဥပမာ။  fat – fatter – fattest, thin – thinner – thinnest, sad – 

sadder – saddest …etc. 

(3) အသှံစ်သထံက်ေကျာ်ပီး စာလုံးေပါင်းေတကွလည်း များေနမယ် 

 ဆိရုင် အလတ်စားဆိလု င် “more” ၊ အြမတ်စားဆိလု င် “most” 

 ေပါင်းထည့်ပါ။ 

ဥပမာ။  beautiful – more beautiful – most beautiful, expensive 

– more expensive – most expensive, intelligent – more 

intelligent – most intelligent …etc. 

(4) “y” ဆုံးပီး “y”ရဲအေရှမှာ ဗျည်းရှိေနပါက “y” ကို ြဖတ်ပီး 

 အနိမ့်စားဆိုလ င် “ier” ၊ အြမတ်စားဆိုလ င် “iest” ေပါင်းပါ။  

ဥပမာ။  angry – angrier – angriest, happy – happier – happiest, 

easy – easier – easiest … etc. 

(5) ပံုမမှန်တ့ဲနာမဝေိသသနေတွကုိေတာ့ အလွတ်ကျက်မှတ်ထားပါ။ 

ဥပမာ။  good – better – best, much – more – most, many – more 

– most, bad – worse – worst, little – less – least, far – 

further – furthest…etc. 

ေလ့ကျင့်ခန်းအားလုံး ေြဖဆိုပါ။

(1) ေအာက်ပါနာမဝိေသသနများကို အနိမ့်စားမှ အလတ်စားှင့် 

အြမတ်စားပုံစံေြပာင်းပါ။ 

Positive  Comparative Superlative 

1.clean  ___________ ___________ 

2.dark ___________ ___________ 

3.fast  ___________ ___________ 

4.generous  ___________ ___________ 

5.black  ___________ ___________ 

(2) Change the following adjectives into their comparative 

forms. ေအာက်ပါ နာမဝိေသသနများကိ ုအလတ်စားနာမဝိေသသန

ပုံစံေြပာင်းပါ။ 

 Adjectives  Comparatives 

1. busy   busier 

 အလုပ် ပ်ေသာ ပို၍အလုပ် ပ်ေသာ

2. careless  ________

 ဂုမစိုက်ေသာ ပို၍ဂုမစိုက်ေသာ

3. cheerful ________

 ရ င်လန်းေသာ ပို၍ရ င်လန်းေသာ

4. fat   ________

 ဝေသာ  ပို၍ဝေသာ

5. fit   ________

 ကျန်းမာေသာ  ပိုကျန်းမာေသာ

Ans: 1. busier 2. more careless    3. more cheerful    4. fatter   

5. fitter                                               (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Grade 7

Grade 6 ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများအတွက် Unit 1 Greeting people 

မှ Lesson 4 Let’s send a postcard ှင့် ဆက်စပ်သည့် မှတ်သားစရာ 

အေကာင်းအရာများှင့်  ေလ့ကျင့်ခန်းများကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပလုိက်ပါသည်။ 

Unit 1 Greeting people 

Lesson 4: Let’s send a postcard 
• Verb to be + adjective (…ေသာ မှ …သည်) 

ေသာနဲဆံုးတ့ဲ နာမဝိေသသနေတွကုိ Verb to be နဲေရးသားတ့ဲအခါ  … 

ေသာ မှ …သည် အြဖစ် ေြပာင်းလဲသွားပါတယ်။

ဥပမာ။ I am thirsty. (က န်ေတာ်ေရဆာတယ်။) 

thirsty ေရဆာေသာ (နာမဝိေသသန) ကုိ am, is, are နဲ တဲွေရးရင် ေသာ 

မှ သည် အြဖစ်ေြပာင်းလဲသွားပါတယ်။ 

ဥပမာ။ They are hungry. (သူတုိ ဗုိက်ဆာတယ်။) 

hungry ဗုိက်ဆာေသာ (နာမဝိေသသန) ကုိ am, is, are နဲတဲွေရးရင် 

ေသာ မှ သည် အြဖစ်ေြပာင်းလဲသွားပါတယ်။ 

ေအာက်ပါ နာမဝိေသသနများကုိ ဝါကျများတွင် ထည့်သွင်းေရးသားပါ။ 

beautiful, big, pleasant, colourful, happy, fine, lovely, fresh, 

1. Hla Hla is ______________. 

2. Our school is _____________. 

3. PyinOoLwin is ______________. 

4. The flowers in the garden are _______________. 

5. We are ____________ to see you. 

6. I am __________ today. 

7. My dog Aung Net is __________. 

8. The vegetables in the basket are __________. 

Present Continuous Tense (am, is , are + V-ing)

လုပ်ရပ်တစ်ခု မပီးြပတ်ေသးေကာင်း၊ လုပ်ေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပေြပာဆုိရာတွင ် Present Continuous Tense ကုိသံုးရသည်။ 

‘ေနသည်’ ဟု ဘာသာြပန်ဆုိရသည်။ အချန်ိ န်းကိန်းများ (now, at 

present, at this moment, at the moment)

e.g. I am listening to music now. (ယခုလုပ်ေနဆဲ) 

e.g. We are playing tennis. 

e.g. She is singing on the stage. 

e.g. The child is dancing beautifully. 

မှတ်သားရန်။ see, hear, feel, smell, think, believe, want, wish,  

know, like, dislike, love, hate, mean, understand,...

etc စတ့ဲverb ေတွကုိ Continuous tense နဲေရးလုိမရပါ။

Exercise: 1. ကုိကုိ သတင်းစာဖတ်ေနတယ်။ (read/ the newspaper) 

        _________________________________________. 

  2.   ေမာင်ေမာင် မ ေလးသွားေနတယ်။ (go to Mandalay) 

   _________________________________________. 

  3.  က န်ေတာ် အိမ်တစ်လံုးေဆာက်ေနတယ်။ (build/ a house)

   __________________________________________. 

  4.  ေမေမ ကက်သားဟင်းချက်ေနတယ်။ (cook/ the chicken 

       curry) 

   __________________________________________. 

  5.  ေဖေဖ တီဗီွ ကည့်ေနတယ်။  (watch/ TV)

   _________________________________________ . 

There is/ are …. (တည်ေနရာရိှေကာင်းေဖာ်ြပ) 

Subject မတိကျဘဲ အေရအတွက်ကုိသာေဖာ်ြပတ့ဲ တည်ေနရာဝါကျေတွကုိ 

ေဖာ်ြပရာတွင် There is/are ကုိ သံုးရပါတယ်။ 

(1) A book is on the table. (မတိကျတ့ဲအတွက် ေရးလုိမရ)

(2) The book is on the table. (တိကျတ့ဲအတွက် ေရးလုိရပါတယ်။)

(3) My book is on the table. (တိကျတ့ဲအတွက် ေရးလုိရပါတယ်။) 

ဒါဆုိ စားပဲွေပ မှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ရိှတယ်ဆုိတာကုိ ဘယ်လုိေရးရမှာလဲ။ 

Subject မတိကျရင် There is/ are ပံုစံနဲ ေရးရပါတယ်။ 

A book is on the table. (မှား) 

There is a book on the table. (မှန်) 

 ေအာက်ပါဥပမာကုိ ေလ့လာကည့်ပါ။ 

ဥပမာ။  အတန်းထဲမှာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ ၅၀ ရိှတယ်။ 

 There are 50 students in the class. (ေကျာင်းသားေတွ 

ဘယ်သူလဲဆုိတာ အတိအကျ မေဖာ်ြပထားတ့ဲအတွက် There 

is/are ပံုစံနဲေရးရပါတယ်။) 

 ေကျာ်ေကျာ်၊ ကုိကုိနဲ မမ တုိ သစ်ပင်ေအာက်မှာ ရိှတယ်ဆုိရင်ေတာ့ 

Subject တိကျသွားတ့ဲအတွက် Kyaw Kyaw, Ko Ko and Ma 

Ma are under the tree. လုိေရးရပါတယ်။ 

 There are 50 students in the class. 

 (တိကျမ မရိှလုိ there is/are ပံုစံနဲေရး)

 

 Kyaw Kyaw, Ko Ko and Ma Ma are under the tree. 

(တိကျလုိ Subject ေဖာ်ပီးေရး) 

ေအာက်ပါဝါကျများကုိ အဂ  လိပ်လုိေရးပါ။ 

1. ေရကန်ထဲမှာ ဘဲငါးေကာင်ရိှတယ်။ 

_______________________________. 

2. က န်ေတာ်တုိမိမှာ ေရကူးကန် သံုးကန်ရိှတယ်။ 

_________________________________. 

3. ြမန်မာုိင်ငံမှာ ရာသီဥတု သံုးမျိးရိှတယ်။ 

___________________________________. 

4. စားပဲွေပ မှာ စာအုပ် ှစ်အုပ်နဲ ခဲတံသံုးေချာင်းရိှတယ်။

__________________________________. 

5. က န်ေတာ်တုိေကျာင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ဝ ေကျာ်ရိှတယ်။ 

_____________________________________. 

ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိ အသံုးြပပီး ပုိစ်ကတ်တစ်ခု ေရးသားပါ။ 

* Place/   weather /what you can see / Feelings / thoughts  

        /what you can do 

Hi (Name),   Date_____

Information you want to give 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

See you soon/ Love/ Yours, 

Signature _____



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

အဂ  လပ်ိဘာသာရပ်ဆိင်ုရာ ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလက့ျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက သိုမဟတ်ု ယခထုက်ပိမုိေုကာင်းမွန်ေစရန် အကြံပလိပုါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Lesson 4: A day-to-day work routine
Writing about daily work routines 

Writing 

(A) Read about Daw Cho Cho and number the activities she 

does from morning to evening. (ေဒ ချိချိအေကာင်း စာပိဒ်ုဖတ်ပီး 

လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုအစ်အတိုင်း နံပါတ်များတပ်ပါ။) 

6. ဆရာကီးသည ်ေကျာင်းသို နံနက် ၈ နာရီတွင် များေသာအားြဖင့ ်
ေရာက်ရှိပါသည်။ 
_________________________________________________.  

7. ဆရာကီးသည် ေကျာင်းကို သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကားြဖင့် ေကျာင်းသို 
လာပါသည်။ (come to School in his car)
_________________________________________________.  
8. ဆရာကီးသည် နနံက် ၈ နာရမှီ ညေန ၅ နာရအီထ ိအလပ်ုလပ်ုပါသည်။ 
_________________________________________________. 
9. ဆရာကီးသည ်တစ်ပတ်တစ်ကိမ် အစည်းအေဝး ကျင်းပပါသည်။ 
_________________________________________________.  
10. ဆရာကီးသည ်  ေကျာင်းချနိ်အတွင်း   စာသင်ခန်းများအတွင်းသို 
လှည့်ပတ်ကည့်  စစ်ေဆးပါသည်။ (inspect)
_________________________________________________.  
11. ဆရာကီးသည် သ၏ူေနလယ်စာကိ ုေကျာင်းစားေသာက်ဆိင်ုတွင် 
စားေလ့ရှိပါသည်။ 
_________________________________________________.  
12. ဆရာကီးသည် က န်ေတာ်တုိစာသင်ခန်းကုိ တစ်ခါတစ်ရံ လာပါသည်။ 
_________________________________________________.  
13. ဆရာကီးသည် ညေန ၅ နာရီတွင် သူ၏တစ်ေနတာ လုပ်ငန်း 
တာဝန်များကို အဆုံးသတ်ေလ့ရှိပါသည်။
_________________________________________________.  

(D) Write a paragraph on the daily work routine of your 

headmaster/ headmistress based on the questions given 

below. Add any other information. (ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး 

ဆရာမကီးရဲ တစ်ေနတာလုပ်ေဆာင်ချက်ေတွကိ ုေရးပါ။)

- When does he/ she arrive at his/ her office? 

 (ဘယ်အချနိ်ေကျာင်းေရာက်သလဲ။)

- How does he/ she come to school? 

 (ေကျာင်းကိ ုဘယ်လိုလာသလဲ။)

- What are his/ her working hours? 

 (အလုပ်လုပ်တဲ့အချနိ်ဘယ်ေလာက်ရှိသလဲ။)

- How often does he/ she hold an assembly? 

 (အစည်းအ ေဝးဘယ်ှကိမ်ကျင်းပသလဲ။)

- What time does he/ she usually go around the school?  

 (ေကျာင်းကိ ုဘယ်အချနိ်မှာ လှည့်လည်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်သလဲ။)

- When is his / her lunch break? 

 (ေနလည်စာ ဘယ်အချနိ်မှာစားသလဲ။)  

- How often does he/ she visit your class? 

 (မိမိရဲစာသင်ခန်းကိ ုဘယ်ှကိမ်လာသလဲ။)

- When does he/ she finish his/ her work? 

 (လုပ်ငန်းတာဝန်ေတွ ဘယ်အချနိ်မှာပီးသလဲ။)

Our Headmaster 
________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
____________________________________________

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

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

ဒီအပတ်မှာ Tenses(ကာလများ)အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အဓိက ကာလသုံးမျိးရှိပါတယ်။ Present ယခုပစ ပ န်ကာလ, 

Past အတတ်ိကာလ, Future အနာဂတ်ကာလ တိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒအီဓကိ 

ကာလသုံးမျိးအနက်မှာ   တစ်မျိးချင်းစီကို ေနာက်ထပ် ေလးမျိးစီ 

ထပ်ခဲွြခားလိက်ုေတာ ့ကာလ ၁၂ မျိးြဖစ်သွားပါတယ်။ ဘာေတလွဆဲိရုင် 

Present Tense မှာ Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect နဲ  Present Perfect Continuous တိုြဖစ်ပါတယ်။ Past Tense 

နဲ  Future Tense တုိမှာလည်း ဒီအတုိင်းပဲ ေလးမျိးစီြဖစ်သွားပါတယ်။ 

ကာလတစ်မျိးချင်းစကီိ ုဥပမာဝါကျေတနွဲ  ရှင်းြပထားပါတယ်။ ေလလ့ာ 

ဖတ် မှတ်သားပါ။ 

Uses of Tenses 

1. Simple Present Tense[ V1, V1 (s/es/ies)]

အမဲတမ်းမှန်တဲ့အေကာင်းအရာေတွ၊ လူေတွရဲအကျင့်စိုက်၊ လူမျိး 

ေတွရဲ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ပုံမှန်လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိတဲ့ြဖစ်ရပ်၊ လူတစ်ဦးနဲ  

သက်ဆိင်ုတဲ ့အချက်အလက်ေတကွိ ုေဖာ်ြပေြပာဆိတုဲအ့ခါမှာ Present 

Simple ကိုသုံးပါတယ်။ 

e.g: 1. The earth goes round the sun. 

 2. Mother drinks coffee twice a day. 

 3. My father dislikes coffee. 

Present Simple (V1) နဲေရးသားတဲ့ပုံစံကိ ုေလ့လာကည့်ပါ။ 

ိုးိုးဝါကျပုံစ-ံ Subject များ+ V1 … / Subject နည်း + V1 s/es/ies

e.g. I go to school. He goes to school. 

အြငင်းဝါကျပုံစံ။  Subject  များ  do not V1 / Subject  နည်း does 

not V1 

e.g. I do not eat beef. She does not drink tea. 

ိုးိုးအေမးပုံစံ။ Do Subject များ V1? / Does Subject နည်း V1? 

e.g. Do you go to school? / Does she do homework? 

မှတ်ရန်။   ။ 

ဝါကျေတေွရးဖဲွတဲအ့ခါမှာ  Subject Verb agreement ကိ ုသထိားရပါ 

မယ်။  Subject က အနည်းကိန်း(တစ်ခု၊ တစ်ေကာင်၊ တစ်ေယာက်) 

ြဖစ်ေနရင ်Verb ကို အနည်းကိန်းေရးရပါတယ်။

Subject က အများကိန်း(တစ်ခု၊ တစ်ေကာင်၊ တစ်ေယာက်ထက ်

ပိုေနတယ်ဆိုရင် Verb ကို အများကိန်း ေရးရပါတယ်။ 

Verb ကို အနည်းကိန်းေြပာင်းေရးရင ်s, es, ies ထည့်ေပးရပါတယ်။ 

Verb ကိ ုဘာမှထည့်မထားဘူးဆိရုင် အများကန်ိးပုစံလံို ယဆူရပါတယ်။ 

ဒီေတာ့ Verb အနည်းကိန်းေြပာင်းနည်းပုံစံကိ ုေလ့လာကည့်ပါ။ 

Verb အနည်းကိန်းေြပာင်းနည်း 

- Verb အများစကုိ ုအနည်းကန်ိးေြပာင်းပါက “s” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 

- Verb သည် s, ss, sh, ch, x, o ဆုံးရင် “es” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 

-  Verb သည် y နဲဆုံးပီး y ေရှမှာ “ a, e, i, o, u” ပါရင် y ကို “s” 

ေပါင်းပါ။ 

y ေရှမှာ ဗျည်း ရှိရင် y ကို ြဖတ်ပီး “ies” ေပါင်းပါ။ 

(1) ေအာက်ပါ ကိယာများကိ ုအနည်းကိန်းေြပာင်းပါ။ 

Grade 8

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

or watches TV and goes to bed. 

(ညေန ၆:၀၀ နာရီမှာ အိမ်ြပန်ေရာက်သည်။ ေရချိးပီး သူမိသားစုနဲ  

ညစာစားတယ်။ ထိုေနာက် သူမသည် စာဖတ်ြခင်း သိုမဟုတ် တီဗွီ 

ကည့်ကာ အိပ်ရာဝင်သည်။)

(g) She makes sure every worker is wearing their protective 

clothing. The work begins at 9:00 AM every day. 

(အလုပ်သမားတိုင်း မိမိတို၏ အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ 

ဝတ်ဆင်ထားြခင်း ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးသည်။ လုပ်ငန်းကုိ ေနစ်နံနက် ၉:၀၀ 

နာရီတွင် စတင်သည်။)

(h) At 3:00 PM, she goes to the construction site to inspect 

their work. 

(ညေန ၃:၀၀ နာရီတွင် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်သို သွားေရာက ်

စစ်ေဆးသည်။)

(i) When she gets to work, she always puts on a safety jacket, 

boots and a hard hat. She is always aware of safety at the 

worksite. 

(အလပ်ုေရာက်တဲအ့ခါ လုံ ခံေရးဂျာကင်အက   ျ၊ီ ဘွတ်ဖနိပ်နဲ အမာခ ံ

ဦးထုပ်ကိ ုအမဲဝတ်တယ်။ သူသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုံ ခံေရးကိ ု

အမဲသတိထားသည်။)

Daw Cho Cho is a civil engineer working on a construction 

site. She works from 9:00 AM to 5:00 PM. on weekdays. Let’s 

see how she spends a day as a civil engineer. 

(ေဒ ချိချိသည် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုရဲ  မိြပ အင်ဂျင် 

နီယာတစ်ဦးြဖစ်သည်။ မနက် ၉:၀၀ မှ ညေန ၅:၀၀ အထိ အလုပ်လုပ်သည်။ 

ရက်သတ ပတ်ေနများတွင် မိြပအင်ဂျင်နီယာတစ်ေယာက်အေနနဲ  

သူရဲတစ်ေနတာကိ ုဘယ်လိြုဖတ်သန်းလဆဲိတုာ ကည့လ်ိက်ုရေအာင်။)

(a) After 10:00 AM, she has meeting with her office staff. They 

usually make a work plan for the next day. 

(နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ံုးဝန်ထမ်းများှင့်  ေတွဆံုသည်။ များေသာ 

အားြဖင့ ်ေနာက်ေနအတွက် အလုပ်အစီအစ်ေတွ လုပ်သည်။)  

(b) She always checks the work done at 5:00 PM and assigns 

the workers what to do the next day. 

(ညေန ၅:၀၀ နာရီတွင် ပီးေသာအလုပ်အား အမဲတမ်းစစ်ေဆးပီး 

အလုပ်သမားများကိ ုေနာက်ေနအတွက် တာဝန်ေပးသည်။)

(c) At 1:00 PM, they all have a break for lunch, and resume 

their work at 2:00 PM. 

(ေနလယ် ၁:၀၀ နာရီတွင် အားလုံး ေနလယ်စာ စားကပီး ေနလယ် 

၂:၀၀ နာရီတွင် အလုပ်ြပန်စကသည်။)

(d) Every day, Daw Cho Cho gets up early, has breakfast and 

leaves for work. 

(ေဒ ချိချိသည် ေနတုိင်း ေစာေစာထကာ မနက်စာ စားပီး အလုပ်သုိ 

သွားသည်။) 

(e) At 9:00 AM, she explains the work plan of the day to all 

the workers. Then, she gets them to start work. 

(နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် အလုပ်သမားအားလုံးကို အလုပ်အစီအစ် 

ရှင်းြပသည်။ ထိုေနာက် အလုပ်စလုပ်ခိုင်းသည်။)

(f) She often gets home at 6:00 PM. She has a shower and 

enjoys dinner with her family. Then, she does some reading 

 1. go ____

 2. take ____

 3. drink ____

 4. buy ____

 5. sell ____

 6. come ____

 7. write ____

 8. watch ____

 9. say ____

10. sleep  ____

11. play  ____

12. rest  ____

 13. swim  ____

 14. eat  ____

 15. study ____

 16. read ____

 17. cry  ____

 18. run ____

 19. walk ____

 20. tell ____

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____

(6) _____

(7) _____

(8) _____

(9) _____ 

(B) Study the following expressions. 

1. take physical examinations of patients = လူနာများကို 

ကျန်းမာေရးအေြခအေန စစ်ေဆးသည်။

2. hand over the cases to the medical officer on the next shift 

= ေဆးအရာရှိထ ံလူနာေဆးမှတ်တမ်းများကိ ုလ ဲေြပာင်းေပးသည်။

3. give treatment to patients = လနူာများကိ ုေဆးကသုမ ေပးသည်။

4. see outpatients at the OPD(Outpatient Department)= 

ြပင်ပလူနာဌာနတွင ်ြပင်ပလူနာများကိ ုေဆးကုသမ ေပးသည်။

5. assist in a surgical procedure in the OT(Operation Theatre)= 

ခွဲစိတ်ခန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်သည်။

6. check lab test results = ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ေဆးမ ရလဒ်များကိ ု

စစ်ေဆးသည်။

7. attend discussion sessions on Continuing Medical Education 

(CME) = ေဆးပညာဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲများ တက်ေရာက်သည ်။

8. take over the cases from the medical officer on the previous 

shift = ေဆးမှတ်တမ်းများကိ ုလက်ခံရယူသည်။

(C) Translate the followings. 
1. က န်ေတာ်တိုေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးသည ်ဦးေကျာ်ခ ြဖစ်ပါသည်။ 
_________________________________________________.
2. သူသည် အသက် ၅၀ ဝန်းကျင် ရှိပါသည်။ 
_________________________________________________. 
3. သူတွင် သမီးှစ်ေယာက်ှင့ ်သားတစ်ေယာက ်ရှိပါသည်။ 
_________________________________________________. 
4. ဆရာကီးသည ်အလွန်သေဘာေကာင်းပါသည်။ 
_________________________________________________. 
5. ဆရာကီးသည် သ၏ူတပည့မ်ျားကိ ုအမတဲမ်းဆိဆုုံးမေလ ့ရိှပါသည်။ 
_________________________________________________. 



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

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

အပတ်စ်စေနေနတိုင်းတွင် တစ်လှည့်စီေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းြခင်းကားကီးနဲေရကိုယူသဗျ
(၁၈.၆.၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်

“ကဲ ေနေတာင်ဝင်ေနပီဟ၊ မုန်အိုးတည်ဖို မီးေမ းမှပဲေဟ”့ 

“ေဟာေတာ်” 

ကိုေဆးိုး၏အေြပာှင့ ်မေရှးမေှာင်းပင ်မကျးီဒန်က မိမိ၏ 

ရင်ဘတ်ကုိ လက်ဝါးြဖင့် ဖိလုိက်ေလသည်။ သူ၏မျက်လံုးမှာ ြပးေန 

၏။ 

“ေဟာေတာ် မန်ုသာလပ်ုတယ်၊ မုန်ေပါင်းဖုိ ေပါင်းေချာင်ေတာင် 

မရှိေသးပါကလား” 

“အင်း ဟင်းဟင်း” 

ကိေုဆးိုးက မာန်သလိ ုထန်သလိ ုလည်ေချာင်းသေံပးလိက်ု၏။ 

“ဟင်းဟင်း လုပ်မေနပါနဲ ၊ ေမ့ေနတာကိုးေတာ့” 

မကျးီဒန်က   ြပန်၍ပက်လိုက်ေသာအခါတွင်မ ူ ကိုေဆးိုးက 

ေလ ာ့ေပးလိုက်၏။ 

“ဒါြဖင့် ဘာလုပ်မလဲ။ ဒီရာထဲက ဒီြပင်လူေတ ွအားမှပဲ ယူပီး 

ေပါင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင ်ဘယ်သွားရမလဲေြပာ”

“သမူျားဟာကိ ုေစာင့ေ်နရင် သပ်ိပီးညည့န်က်ေနမှာေပါ ့ေတာ်ရဲ။ 

ပီးေတာ့ သူတိုမှာလည်း တြခားလူ ေစာင့်ေနတာ ရှိချင်ရှိမှာေပါ့။ 

ပုရပိုက်တန်းသာ သွားလိုက်ပါေတာ်။ မိေခွးတိုအိမ်မှာ ရှိပါတယ်” 

“ေသချာရဲလားေအရဲ၊ ဒီြပင်လူငှားသွားရင”် 

“မငှားပါဘူး၊ ကျပ်ေသေသချာချာ ေြပာထားပီးသားပါ။ အခုမှ 

ေမ့ေနလို” 

မကျးီဒန်   စကားအဆုံးတွင ်  ကိုေဆးိုးက  လမ်းမဘက်သို 

ခပ်သွက်သွက်လှမ်းထွက်လာခဲ့ေလ၏။ 

အေမှာင်မဖုံးေသးေပမယ့ ်ရာထဲတွင် ဟိုတစ်စ သည်တစ်စှင့် 

မီးထွန်းေနကေချပ။ီ ဝါးလုံးကိ ုေြမမှာစိက်ု၍ ဝါးလုံးတွင်ေြခတပံါေသာ 

ကာအုေံရာင်စုကံေလးေတကွိ ုအလှထွန်းေနကေပပ။ီ ဝတ်ေကျာင်း၌မ ူ

ချတိ်ဆွဲရေသာ ဘီးလူးမမျက်ကွင်း၊ ဒူးရင်းသီးပု ံစေသာမီးပုံးများကိ ု

ထွန်းညိထား၏။ ဝတ်ေကျာင်းမှာ မေနတစ်ေနကမှ အေြပးအလ ား 

ြပင်ဆင်ထားသြဖင့ ်သစ်လွင်ေနေပသည်။ သစ်ေသာ ဝတ်ေကျာင်းဝယ် 

အမတ်ိတဖွားဖွားှင့် ေရာင်စံုမီးလံုးများ ထွန်းညထိားသည်မှာ ကည်ူး 

စရာေကာင်းသလိုလို။

အေရှဘက် သစ်ပင်များကားမှလည်း လဝန်းကီးသည် ဖိးဖိး

အိအိထွက်ေပ ေနြပန်သည်။    ဟိုအိမ်ကည့်လည်း    မီးေရာင်စုံှင့်၊ 

သည်အိမ်ကည့်လည်း မီးေရာင်စုံှင့်။  မုန်ေပါင်းက၊  မုန်ေကာ်က 

ေသာ အနံကေလးကလည်း တသင်းသင်း။ အိမ်တိုင်းလိုလိ ုထွန်းညိ 

ထားေသာမီးများကို ေလ ာက်ကည့်ပီး ေပျာ်ြမးေနေသာ ကေလး 

များမှာလည်းအုပ်လိုက်။ ကိုေဆးိုး၏ရင်ထဲဝယ် ကည်ူးလာ၏။ 

စတ်ိထဝဲယ်ရ င်လာ၏။ ေြခေထာက်များသည်လည်း ေပါပ့ါးသွက်လက် 

လာေလသည်။ 

“ကိုေဆးိုး၊ မုန် ြမည်းသွားပါဦးလား”

မမယ်မတိုအိမ်က လှမ်းေခ ၏။

“ညကျမှပ ဲြမည်းမယ်ေဟ”့ 

ကုိေဆးုိးက ြပန်ေြဖရင်း သွက်သွက်ကီး ေလ ာက်လာခ့ဲသည်။ 

“ဗျိ  ရီးေလးေဆးိုး၊ ဘယ်တုံးဗျ” လှေအးက လှမ်းေမးသည်။

“ဒီတင်ပါပဲကွာ” 

“ဘ၊ ဘ” 

အေရးထဲတွင ်ဘညိန်း၏ကေလးက လက်ကားယား ေြခကား 

ယားြဖင့ ်  လိုက်ချင်ေနြပန်သြဖင့ ်  ကိုေဆးိုးမှာ “ေနာက်မှလိုက်ပါ 

ကေလးရယ်၊ ဘသွားစရာရိှေသးတယ်ကွ။ မိုးလည်းချပ်ေနပါပေီနာ်” 

ဟ ုေကျနပ်ေအာင်ေြပာပီးေနာက် ခပ်သွက်သွက် လှမ်းလာခ့ဲေလ၏။ 

ေငွလေရာင်သည်လည်းေကာင်း၊ အေမှာင်သည်လည်းေကာင်း 

ခတုင်ကီးစု ရာေဟာင်းေနရာသုိ ပိင်တူကျေရာက်ေနေပပီ။ ရာေဟာင်း 

သည် တိတ်ဆိတ်ေန၏။ ရင်ကွဲေကာင်ှင့ ်ပုရစ်တို၏ ေအာ်သံကိုပင ်

မကားရ။ ခတုင်ကီးစ ုရာေဟာင်းဘက်မှေန၍ ပရုပိက်ုတန်းရာဘက်သို 

ေမ ာ်ကည့ေ်သာ် ရာငယ်သည် ေငလွေရာင်ေအာက်၌ မ န်ရေီနေပသည်။ 

လေရာင်ဆမ်းထားသြဖင့ ် ဝါက တ်ပွဲကိုကိေသာ   မီးေရာင်များမှာ 

မလက်။ ေမှးမှိန်ေနေပ၏။ 

“မီးပုံးပျံကီးေဟ့၊ ေဟာဟိုဘက်ကလည်း တစ်လုံးဟ”

ရာဘက်သိုနီးလာေလေလ ရာထမှဲ ကေလးသငူယ်ှင့လ်ရူယ်တို၏ 

ေအာ်ဟစ်ြမးထူးသံကိ ုကျယ်ေလာင်စွာ ကားရေလေလ။ မိေခွးတို 

အိမ်မှာ ရာတံခါးဝှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိေပသည်။ 

“ေပ မှေပ လာကေသးသကုိး ရီးေဆးုိးရဲ၊ ကျပ်ြဖင့် ေပါင်းေချာင် 

ကီး ေဆးေကာပီး တေစာင့်ေစာင့်နဲ  ေစာင့်လိုက်ရတာ” 

မိေခွးက ကိုေဆးိုးအား အြပစ်တင်သံြဖင့် ဆီးကိေပသည်။ 

မိေခွးကို  အိမ်ဝင်းဝအဝင်တွင ် ကိုေဆးိုးကေတွရကာ    မိေခွး၏ 

လက်ထဲ၌ မီးထွန်းထားေသာ ဆီမီးခွက်တစ်ခွက်ကိုင်ထား၏။ 

“ေအးဟယ်၊ ကျးီဒန်ကလည်း ေမ့ေနလို။ အခု မုန်ေပါင်းခါနီးမှ 

ေပါင်းေချာင်မယူရေသးတာသိလို ေြပးလာတာပ”ဲ 

မိေခွးမှာ ဝင်း ခံတံခါးကုိ ဆီမီးပူေဇာ်လျက် ကျန်ရစ်ခ့ဲ၍ ကုိေဆးုိး 

က  တဲထဲသိုဝင်လာသည်။   မိေခွးတို၏တဲမှာ   ွားတင်းကုပ်လို 

အေဆာက်အအံုပံုစံမျိးြဖစ်သည်။ အုန်းလက်ချထားပီး တစ်ပုိင်းတွင် 

ဘာမ မခင်းဘဲ တစ်ပိုင်းတွင်သာ ဝါးကမ်းခင်းထားေပသည်။ 

“ဘယ်ကလှည့်လာလ ဲဒကာကီးရဲ” 

တထဲသဲိုဝင်မလိ င် ေလးထပ်ေကျာင်းကိယ်ုေတာ်  ဦးေကျာက်လုံး 

က ဆီးကိ တ်ဆက်သည်။ 

“တင်ပါဘ့ရုား၊ ဒတီင်ပေဲပါင်းေချာင်ငှားရေအာင် ေလ ာက်လာတာ 

ပါဘုရား” 

ကိေုဆးိုးက ေြမြပင်တွင် ေဆာင့ေ်ကာင့ထ်ိင်ုကာ ဝတ်ြဖည့ရ်င်း 

ေြဖ၏။ 

“ဪ ဟိေုပါင်းေချာင်ထင်တယ် ကိေုဆးိုးေရ၊ မနက်ကတည်း 

က မိေခွး ေရမိုးေဆးပီး ေထာင်ထားတာ” 

မိေခွး၏ ေယာက်ျားကတဲအဝင်ဝသို လက်ညိးထိးုြပသြဖင့ ်

ကိေုဆးိုးကလှည့်ကည့သ်ည်။ ေပါင်းေချာင်သည် တအဲဝင်ဝေြမြပင်၌ 

ေထာင်ေန၏။  ေပါင်းေချာင်၏   ဟိုဘက်ေဘးကေထာင့်တွင်ကား 

ဖျာကမ်းများ အပ်ုထားေသာ အရာတစ်ခ။ု ထိအုရာကား ပရုပိက်ုတန်း 

ရာသားတိုစုပီးဝယ်ထားေသာ လက်တွန်းလက်ထွန်စက်ကေလးပင် 

ြဖစ်၏။  လယ်ပိတ်ပီမို ေရမိုးချိးပီး ေွသီးအတွက် ထွန်ယက်ရန် 

ဖျာေဆာင်းကာ ေစာင့်ေနေလသည်။  

“ေအးေလ ေရ ေငပွစ ည်းရိှြခင်းဟာလည်း ဆင်းရြဲခင်းတစ်မျိးပ။ဲ 

မရိှြခင်းဟာေတာ ့ေြပာစရာမလိတုဲ ့ဆင်းရြဲခင်းပ။ဲ ဒါေကာင့ ်လရူယ်လို 

ြဖစ်လာရင ်ဆင်းရဲချည်းပ”ဲ 

ဆရာေတာ် ဦးေကျာက်လုံးက ကိုေဆးိုးမေရာက်လာမီက 

ေဆွးေွးဟန်တေူသာ တရားစကားကိ ုဆက်လက်မန်ိကားလိက်ုစ် 

မေိခွးက ဆမီီးခွက်တစ်ခွက်ကိင်ု၍ တထဲသဲိုဝင်လာကာ လယ်ထွန်စက် 

ေပ သို ဆီမီးခွက်ကိုတင်သည်။ ကျံကျံထိုင်၍ လယ်ထွန်စက်ကို 

ရှိခိုးသည်။ 

“ဟဲမ့ေိခွးရဲ နင်တိုဟာက က ဲွားနဲ  ထွန်တုံးယက်တန်ုးကလည်း 

ွားတင်းကုပ်တုိ၊ ထွန်တံုး ထယ်ေပါင်တုိကုိ ရိှခုိးရ၊ မီးပူေဇာ်ရနဲ ။ အခု 

စက်နဲ  ထွန်ြပန်ေတာ့လည်း စက်ကို မီးပူေဇာ်ရနဲ ၊ မဟုတ်ေသးပါဘူး 

ဟယ်” 

ဆရာေတာ် ဦးေကျာက်လုံးက ညည်းညည်းညည မိန်ေတာ်မူ 

သည်။ မိေခွးက ပခုံးတင်တဘက်ကို လည်ပင်းတွင်ပတ်ရင်း ဆင်ေြခ 

ေပး၏။ 

“စက်ေတာေ့ကာ လယ်ထွန်စက်ေစာင့တ်ဲန့တ် မရိှေတာဘ့ူးလား 

ဘုရား” 

“နတ်ရှိတယ်ပဲထားပါ မိေခွး။ အဲဒီနတ်က ဆီမထည့်ဘဲနဲ  စက် 

သွားေအာင် လပ်ုမေပးပါဘူးဟ။ အသွားမတပ်ဘနဲဲ  ထွန်ေရးရေအာင် 

လည်း မမစိုင်ပါဘူး” 

ကိုေဆးိုးမှာ ေကျနပ်လှစွာြဖင့ ် ပံးေနမိေလ၏။ “နင်တို 

လယ်သမားေတွရဲ ဘဝကို နင်တို ြပန်ပီး ကည့်စမ်း။ ွားနဲတဟဲ့ဟဲ့ 

ထွန်ယက်ရာက စက်နဲထွန်လာကပီ။ ွားေချးေြမေဆွးသာ ချရမှန်း 

သိတဲ့ ဘဝကေနပီး ဓာတ်ဆားတို၊ သာကူေစ့တို သုံးရမှန်းသိလာပ”ီ 

ဆရာေတာ်သည် မည်သူမ  ကားမဝင်ိုင်ေအာင် ဆက်လက် 

မိန် ကား၏။ 

“တစ်ခါ ဖိခုုေံလာက်ဆိင်ုစိက်ုရာက အတန်းလိက်ုစိက်ုသည်အထ ိ

တုိးတက်လာပီ။ ေရှှစ်ဆိရုင် စက်နဲရတ်ိ၊ စက်နဲနယ်၊ စက်နဲ  စိက်ုက 

ဦးမယ်။ ေအး၊ သိုေသာ်လည်း နင်တိုဟာက ပ်ုဝတ သာလ င် တိုးတက် 

တာပါကလား မေိခွးရဲ။ နင်တိုရဲ အသeိာဏ်နဲ ပတ်သက်တဲဟ့ာကေတာ ့

ထွန်တံုးကုိ မီးပေူဇာ်ရာက လယ်ထွန်စက်ကိ ုမီးပေူဇာ်တာပေဲြပာင်းလဲွ 

ပါကလား၊ အင်း” 

ဆရာေတာ်က အင်းရှည်ကီးချလုိက်စ် ကုိေဆးုိးသည် ထပ်၍ 

ဝတ်ြဖည့်ရင်း ကုန်းထေလသည်။ 

“ြပန်ေတာ့မလား ဒကာကီး” 

“တင်ပါ့ဘုရား” 

“အဲေလ၊ ကျပ်ေြပာတာကိ ုဒကာကီးလည်း စ်းစားကည့်ေစ 

ချင်တယ်ေလ” 

“စ်းစားဖို မလိပုါဘူး ဘရုား။ အင်မတန်သင့ေ်လျာ်ပီး အင်မတန် 

မှန်ကန်တဲ့ စကားပါဘုရား”  ကိုေဆးိုးက  အခွင့်ရသည်မို  မိန်ေရ 

ရှက်ေရကီး ေထာက်ခံေလ ာက်ထားပီးေနာက် ေပါင်းေချာင်ဆွဲ၍ 

ထွက်လာခဲ့၏။    ရာြပင်သို   ေရာက်လာေသာအခါ   ေစာေစာကလိ ု

လင်းမေနေပ။ ကုိေဆးုိးက လဝန်းရိှမည်ထင်ေသာေနရာသုိ ေမာ့ကည့ ်

၏။ ဘာမ မြမင်ရေပ။ ေကာင်းကင်သည ်မည်းေနသည်။ ေမှာင်ေန 

သည်။ 

ေမှာင်ပင်ေမှာင်ေသာ်လည်း  သွားေနကျလမ်းမို  ကိုေဆးိုးက 

သွက်လက်စွာ ြပန်လာိင်ုေပ၏။ ရမ်းဘိကုန်ုးရာသည် ကိေုဆးိုးအား 

လှပေသာမီးေရာင်စုံြဖင့ ်ဆီးကိေနေပ၏။ ကေလးတို၏ ြမးထူးသံ၊ 

ကာလသားတို၏ ပေလွသံ၊ သီချင်းသံများသည ်အေမှာင်ေအာက်က 

လှပေသာ ရာငယ်ကိ ုတိုး၍တိုး၍တင့တ်ယ်ေအာင် ဖန်ြခယ်ေနေပ၏။ 

“မီး၊ မီး၊ မီး” 

ကိုေဆးိုးမှာ ှင်တံ၏သံခ န်ြဖင့် အထိုးအဆွခံရသလို ရမ်းပီး 

ေြပးလာမိေလ၏။ ေြပးသာေြပးလာရသည်။ မီးဘယ်မှာ ေလာင်မှန်း 

မသိ။ ရာေခါင်း၏ေမာင်းသံသည်လည်း ဆူညံသွားေလ၏။ 

“မီးဟ၊ မီးဟ၊  ထွန်းဟန်တို အိမ်ကေဟ့၊  ကိုထွန်းဟန်တိုအိမ် 

ကဟ” 

မီးမှာ တံစက်မိတ်တွင် ချတ်ိဆဲွထားေသာ မီးပံုးကုိေလာင်ရာက 

တစံက်မတ်ိမှတစ်ဆင့ ်အမ်ိသိုကူးြခင်းြဖစ်သည်။ တစ်ရာလုံး ေအာ်ဟစ် 

သံများြဖင့ ်ညံေန၏။ 

ကိုေဆးိုးသည် နီးရာွားစားခွက်ထဲမှေရြဖင့် ခပ်ပက်သည်။ 

အချိကထရံကိုဆွဲဖျက်သည်။ သက်ငယ်ကိုဖျက်ချသည်။ ေရအိုးြဖင့ ်

ေပါက်၏။ မီးကပ်ြဖင့်ဖိ၍ ဂုန်အိတ်စုတ်ြဖင့် အုပ်သည်။ 

မီးကို လူကိုင်သွား၏။ သည်အခါကျမှ ကိုေဆးိုးသည် မိမိ 

ကိုယ်ကို ြပန်၍သတိထားမိသည်။ မိမိ၏အြဖစ်ကို မည်သူသိသလဲ 

ဟု လှမ်းကည့်၏။ မည်သူမ  သိဟန်မတူ။ 

ထိုေကာင့ ်အားရပါးရကန်ုး၍ ေအာ်ဟစ်ရယ်ေမာလိက်ုမေိလ၏။ 

“ဟား ဟား၊ ဟား။ ဟား၊ ဟား၊ ဟား” 

ကိေုဆးိုး အေြခာက်တိက်ု ဟားတိက်ုရယ်ေမာရြခင်းအေကာင်း 

မှာကား သူသည် “မီး၊ မီး” ဆိုေသာေကာင့ ်ွားစာေခါင်းထဲမှေရကိ ု

အေြပးအလ ားခပ်ပက်၏။ သိုရာတွင် ပက်ေသာပစ ည်းမှာ ဖင်တွင် 

အေပါက်များြဖင့ ်ြပည့်ေနေသာေပါင်းေချာင်ြဖစ်ေန၏။

ထိုေကာင့် အားရပါးရကုန်း၍ 

ေအာ်ဟစ်ရယ်ေမာလိုက်မိေလ၏။ 

ကိုေဆးိုး 

အေြခာက်တိုက် ဟားတိုက်

ရယ်ေမာရြခင်းအေကာင်းမှာကား 

သူသည် “မီး၊ မီး” ဆိုေသာေကာင့် 

ွားစာေခါင်းထဲမှေရကို

 အေြပးအလ ားခပ်ပက်၏။ 

သိုရာတွင် ပက်ေသာပစ ည်းမှာ 

ဖင်တွင်အေပါက်များြဖင့် 

ြပည့်ေနေသာေပါင်းေချာင်ြဖစ်ေန



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”
ယာ်အမှတ်   4D/8256 ၏ 

ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 

ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 

သြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 

ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကညန(ရာသာကီး)ကညန(ရာသာကီး)

“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်“ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်း”ေလ ာက်ထားြခင်း”
ယာ်အမှတ်   4G/4989 ၏ 

ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 

ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 

သြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 

ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကညန(ရာသာကီး)ကညန(ရာသာကီး)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကျံးကီးလမ်း၊ 

ကျံးကီးလမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၃၁၂-၃၁၈ ေအ)၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၁)
အား အမည်ေပါက် ဦးစိင်ုးဘလ  င် [၁၃/လရန(ိင်ု)၀၈၄၄၉၁]ထမှံ ေဒ မျိးမျိး 
သန်  [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၄၂၀၇၀]က ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်း     
ပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  
ကန်ကွက်လုိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

၀၆၇- ၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇- ၃၄၀၇၅၄၇

(၉-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၏ (၉-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၏ 

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်းမ၊ 

အမှတ်(၁၅၂)ေန ဦးရဲထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅] ကိုင်ေဆာင်သ ူ ြမတ်ေမ း 
ကမု ဏ၏ီ မန်ေနဂျင်းဒါိက်ုတာမှ ေအာက်ပါအတိင်ုး ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

 က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရထွဲန်းသည် ေဒ စလု  င်ြမင့ ်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၁၆၁၆၉]
ကိုင်ေဆာင်သူှင့် (၃၁-၅-၂၀၁၀)ရက်ကတည်းက မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ ်
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးတွင ်တရားုံးချပ်ေရှေန ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး (စ်-
၃၁၉၀) ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်ဦးေကျာ်ဦး အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၄၂၃) ကိင်ုေဆာင် 
သတူိုအား အသသိက်ေသထားပီး ကွာရှင်းြပတ်စြဲခင်း ကတစိာချပ်အား ချပ်ဆိ၍ု 
ပစ ည်းခန်းများလည်းခွဲေဝ၍ ေဒ စုလ  င်ြမင့်မှာ ထိုအချနိ်ကတည်းက ေနာက်အိမ် 
ေထာင်ထပ်မံြပခဲ့ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံတွင် ၎င်း၏ေနာက်အိမ်ေထာင်ှင့ ်
ေဒ စုလ  င်ြမင့်တုိ မိသားစ ုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပံုများ၊ သားြဖစ်သူ ေအာင်ငိမ်းချမ်းှင့် 
သမီးြဖစ်သူ ရဲဝတီထွန်း(ခ)ရဲဝတီတုိမှ ၎င်း၏ေနာက်အိမ်ေထာင်ြဖစ်သူအား ဖခင် 
အြဖစ်အသအိမှတ်ြပထားသည့ ်ကမ ည်းမှတ်တမ်းအလှဓာတ်ပုမံျား၊ ေဒ စလု  င်ြမင့ ်
ှင့် ၎င်း၏ေနာက်အိမ်ေထာင်တို (၁၈-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်အထိ အလှြပလုပ်ခ့ဲသည့် 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ၊ ေဒ စုလ  င်ြမင့်ှင့် ၎င်း၏ေနာက်အိမ်ေထာင်တုိ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်ှင့် သဃ  န်းက န်းမိနယ်တွင် လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲသည့်         
ပတ်ဝန်းကျင် အေထာက်အထားများ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံတွင် စ်ဆက်မြပတ် 
အြပည့်အစုံရှိပီး (၂၂-၉-၂၀၂၁)ရက်တွင ်အထက်တန်းေရှေန ဦးကိုကိုေအာင်ှင့် 
ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ဝန်ခံကတိြပစာချပ်မှာ ေဒ စုလ  င်ြမင့်မှာ ြဖစ်စ်အမှန်များကို 
ဖုံးကွယ်၍ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ  စာချပ်ြဖစ်ပီး  ထိုကိစ များှင့်  ပတ်သက်၍လည်း 
က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးရထွဲန်းမှ သက်ဆိင်ုရာဌာနများတွင် ဥပေဒှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 
ေနသည်ကို လူကီးမင်း၏အမ သည် ေဒ စုလ  င်ြမင့်လည်း  သိရှိပီးြဖစ်ေကာင်း 
ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်။                

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးရဲထွန်းကုမ ဏီ၏ (Lawyer Mirror Law Firm)ဦးရဲထွန်းကုမ ဏီ၏ (Lawyer Mirror Law Firm)

ေဒ စိုးစိုးေအာင် (LL.B)ေဒ စိုးစိုးေအာင ်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၇၃၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၇၇၃၈)

ဖုန်း-၀၉-၈၉၁၄၇၀၅၅ဖုန်း-၀၉-၈၉၁၄၇၀၅၅

(၃-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ဦးရဲထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅](၃-၅-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ ဦးရဲထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅]

ကိုင်ေဆာင်သူှင့် အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းဟုကိုင်ေဆာင်သူှင့ ်အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းဟု

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ဝင်းမှ ေကညာြခင်းှင့်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးတင်ေမာင်ဝင်းမှ ေကညာြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ အြဖစ်မှန်များအား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းပတ်သက်၍ အြဖစ်မှန်များအား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာလမ်းမ၊ 

အမှတ်(၁၅၂)ေန  ဦးရဲထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၅၉၅]ကိုင်ေဆာင်သူ 

ြမတ်ေမ းကုမ ဏီ၏ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာမှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည် 

ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရထွဲန်းသည် ြမတ်ေမ းကမု ဏအီား (၂၃-၉-၂၀၀၂) 

ခုှစ်တွင်   တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ြမတ်ေမ းကုမ ဏီအမည်ြဖင့်  အေအးှင့် 

စားေသာက်ကန်ု ြဖန် ြဖးသည့ ်လပ်ုငန်းတွင် ယေနအချန်ိထ ိလပ်ုကိင်ုလျက် 

ရိှပါသည်။ (၃-၅-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ ေဒ စလု  င်ြမင့၊် ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်းတုိ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေကညာခဲေ့သာ လပ်ုငန်းဆိင်ု(၄)ေနရာမှာ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ဦးရဲထွန်း၏ ြမတ်ေမ းကုမ ဏီပိုင်ဆိုင်ေသာ ေနရာများြဖစ်ပီး ေဒ စုလ  င်ြမင့် 

ှင့် ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်းတိုမှာ  က ်ုပ်မိတ်ေဆွဦးရဲထွန်း၏ြမတ်ေမ းကုမ ဏီ

ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွမရှိသည့်အချနိ်တွင်   ြမတ်ေမ းကုမ ဏီ

ပိင်ုပစ ည်းှင့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုအသွင်ေြပာင်းရယခူဲြ့ခင်းြဖစ်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

မှ ေဒ စုလ  င်ြမင့်ှင့် ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်းတိုအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်စ်အမှန်များကို အများသိေစရန ်

ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပအပ်ပါသည်။

ဦးရဲထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကးမုံြမင့်(LL.B)ေဒ ေကးမုံြမင့(်LL.B)

 (Lawyer Mirror Law Firm) (Lawyer Mirror Law Firm)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၅/ခ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၅/ခ)၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ အမည်ေပါက် ဦးအန်ုးခင်(AG-၃၁၀၀၅၃)ပါမစ်ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ အမည်ေပါက် ဦးအုန်းခင်(AG-၃၁၀၀၅၃)ပါမစ်ေြမကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာ 
အမှတ်-၄၄၅/ခ၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှိ အိမ်၊ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် အမှတ်-၄၄၅/ခ၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှိ အိမ်၊ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ အိမ်၊ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၁၁၂၉၀၃]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသန်းွန်  (LL.B)                               ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B) ဦးသန်းွန်  (LL.B)                               ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ 
ဖူးပွင့်ေဝ Law Firmဖူးပွင့်ေဝ Law Firm

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

သယသုတ ိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးြမတ်သန်း အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းတိုှင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ယခတုရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသြူဖစ်ေသာ ေဒ ေအးေအး 

[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၁၈၃၆]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွ
ြဖစ်သူ ဦးသန်းေဇာ် [၁/ရကန(ိုင်)၀၃၀၉၄၂]ထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်း
ချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေနြခည်ဦး  (LL.B)(စ်-၄၆၂၈၁)ေဒ ေနြခည်ဦး  (LL.B)(စ်-၄၆၂၈၁)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း) မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၈၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၅၁)၊ (၀.၀၆၂) 

ဧက၊ (၄၅'x၆၀') အကျယ်ရိှ ဦးေစာသာထွန်းမိင်အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် (အရပ်ေခ ) ဒဂုံမိသစ် 
(ေတာင်ပုိင်း) မိနယ်၊ (၁၈/ေအ)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်(၉၄)ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေစာကီဒို (ခ)ေစာဂီးဒီယမ ် [၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၅၀၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်
လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံလာေရာက ် ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ ထုိရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ဟန်သီစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)ေဒ ဟန်သီစိုး LL.B, WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၆၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၇၆၃)

ဖုန်း ၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀ဖုန်း ၀၉-၄၅၄၄၃၃၆၀၀

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရှ ိဌာနများတွင် အသုံးြပရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်းများကုိ သတ်မှတ်ေနရာအေရာက် ကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလုိပါသြဖင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အေနြဖင့် 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
စ်  ပစ ည်းအမျိးအမည်  အေရအတွက် စ် ပစ ည်းအမျိးအမည်  အေရအတွက်စ်  ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက် စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ် အေရအတွက်
(၁)  ဘိလပ်ေြမ/NaOCL  ၂၂၀၀၀၀/၂၀၇၀  (၇)  Winding Wire/Motor &  ၁၀၄၀၀၀/၅၈
  အိတ်/m3   Pump  m/စုံ
(၂)  HIP Tape/ Guard Rail  ၁၇၅/၅ လိပ်/မိုင်  (၈)  Beam (H, I, U)/ ခွဲေကျာက်  ၁၄၂.၁၉၈/၂၂၁၉.၃၈
    (၂)မျိး  တန်/ကျင်း
(၃)  Automatic (Digital)  ၁လုံး  (၉)  တာေပ လင်စ/4 Angle ၅၅၀/၁၉၅၈၅.၇၁
 Compression Machine    Sheet  ချပ်/m
(၄)  Battery Charger/ Bank  ၁/၁ စုံ  (၁၀)  Angle iron (7mm)/ Aluzinc  ၄၆.၅/၂၂၀၀
    လိုင်းစိပ်သွပ ် တန်/m
(၅)  Incoming, Feeder, Control Panel  ၁၀ စုံ  (၁၁)  Filter Media Sand/ MS Plate  ၂၀၁/ ၁၄.၆ 
     Sub/တန်
(၆)  Underground Cable (၂)မျိး  ၆၀၀ m  (၁၂)  Portable Fire pump/  ၃/၁၆ 
    Durable Fire  လုံး/လိပ်
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ု(၇-
၇-၂၀၂၂)ရက် (၁၂:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါစစိစ်ေရးချယ်မည့ရ်က်အား ထပ်မ ံအေကာင်း 
ကားပါမည်။
၃။  တင်ဒါပုစံအံား မိေတာ်ခန်းမ (ပထမထပ်) ဘ  ာေရးှင့ ်ေငစွာရင်းဌာန၊ ပစ ည်းဝယ်ယေူရးဌာနစတွုင် ဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ 
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီပစ ည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖ.ဆ.ပ.လ ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ် 

ကေလးအမ်ိရာ၊ တိက်ုအမှတ် (A)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၂)အား အမည်ေပါက် ေဒ လှကည် 

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၂၀၂၃] မှ ၎င်း၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ ခိုင်မျိးေဝ [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 

၁၃၉၃၅၅]အား ေမတ ာြဖင့် အပိုင်ေပးကမ်းပီးြဖစ်ပါသြဖင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ေဒ ခိုင်မျိးေဝ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၉၃၅၅] အမည်ေြပာင်း 

လေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၂/သဲက န်း 

အေနာက်ရပ်၊ သဲက န်းကွက်သစ်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ ်

(ဥသ-၃၀၁၆ ေအ)၏ ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မရူင်းေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်ေြမကွက် 

အမည်ေပါက် ဦးေအးချမ်းမင်း [၇/သကန(ုိင်)၀၈၉၉၇၀] (ဘ) ဦးတင်ေမာင်ေဆွ 

မှ ေြမငှားစာချပ်မူရင်းေပျာက်ဆံုးေကာင်း တင်ြပ၍ ေြမငှားစာချပ်မတိ မှန်ထတ်ု 

ေပးပါရန် ေလ ာက်ထားမအူား ဌာနမှလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ပီး 

ကန်ကွက်သူမရှိသြဖင့် ေြမငှားစာချပ်မိတ မှန် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါ၍ မူလက 

ထုတ်ေပးထားသည့်ေြမငှားစာချပ်အမှတ်၊ ဥတ ရသီရိ/သစ်-၁၂၂/၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဦးေအးချမ်းမင်း အမည်ေပါက်ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်မူရင်းကိ ုမိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမှ ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင် ့ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၄/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၆/ 
ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၅၄၆/ခ၊ ေကျာင်းလမ်း၊(၁၀)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးသက်ေမာင် 
[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၇၇၀၀၀]၊ ေဒ ခင်ပုိ[၁၂/
သကတ(ိုင်)၀၇၄၀၀၃]  အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
ဦးသက်ေမာင် (ဖခင်)၊ ေဒ ခင်ပို(မိခင်)ှင့် 
သားသမီး (၄)ဦးအနက် တစ်ဦးြဖစ်သူ 
ဦးဝင်းေမာ်သည ်လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်ကိတ ိမ 
သားသမီးများ ေမွးစားခဲြ့ခင်းမရိှဘ ဲအသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့ ်   ကျန်သားသမီးများြဖစ ်
ေသာ ဦးေအာင်မျိးဦး[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၀၇၅၃၈၅]၊ ဦးခင်စိုး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၅ 
၈၉၁]၊ ေဒ ရင်ရင်သက်[၁၂/သကတ(ိုင်) 
၁၂၆၅၉၇]တိုထံမှ GP အမှတ်-၂၅၂၇/၂၀၂၂ 
(၁၅-၂-၂၀၂၂)ရသူ ဦးသိန်းဦး  [၁၄/ပသန 
(ိုင်)၁၅၂၇၂၈]မှ သားသမီးများ ေတာ်စပ် 
ေကာင်း၊ တရားဝင ်အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း တရားုံး ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊  ထပ်ဆင့် 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန်    ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မကစ နား [၁/ဝမန(ိုင်) 

၁၀၄၀၀၃]၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ်ေမာင်မာေနာ်[၁၃/မကတ

(ိုင်)၀၀၀၁၃၈]၏ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မ)ိမှာေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရိှက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

              ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၆၃၃၉၇    ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၆၃၃၉၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးသန်းထွန်းဦး[၉/

လဝန(ိုင်)၂၈၅၁၂၆]၏  ိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်   ေတွရှိက အေကာင်းကား 

ေပးပါရန်။ ဖန်ုး-၀၉-၈၈၂၈၄၈၂၉၅ဖန်ုး-၀၉-၈၈၂၈၄၈၂၉၅

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မ ွန ် ြပည်နယ် ၊   ေရးမိနယ် ၊ 

အ.ထ.က၊ ေမာ့ကနင်၊ Grade-10မှ 

မအိဖိးသူ၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးဟလိုင်[၁၀/လမန(ိုင်)၀၁၀၆၉၄]

ြဖစ်ပါေကာင်း။              ဦးဟလိုင်  ဦးဟလိုင်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

ေြမတိုင်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်လ မ်း 
ကိုယ်ပိုင ်အထက်တန်းေကျာင်းတွင  ်
ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်ဆက်ပုိင် 
ေကျာ်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးသန်း 
ေကျာ်ေဌး[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၅၄၉၃၇]ြဖစ် 
ေကာင်း။             ဦးသန်းေကျာ်ေဌး    ဦးသန်းေကျာ်ေဌး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
(လှည်းကူး)အေြခခံပညာ အထက် 

တန်းေကျာင်း Grade-11(D)တွင် ပညာ 

သင်ကားေနေသာ မထက်ထက်ေဝ၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်ဦး[၁၂/မဂဒ 

(ိုင်)၀၁၇၆၉၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးတင်ဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၇၆၉၄]ဦးတင်ဦး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၇၆၉၄]

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ စက်မ ဇုန်(၃)လမ်း၊ 

သစ ာဥယျာ်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(Wing II) ၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)အား 
အမည်ေပါက် ေဒ ြမြမဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၅၂၀၉]သည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားခဲ့သြဖင့် အေမွထိန်းလက်မှတ်ရ ဦးေအာင်ြမင့်[၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၄၆၃၆၁]ထံမှေဒ ခင်န ာေအာင်[၁၀/သထန(ုိင်)၁၀၀၆၆၃]က ဝယ်ယူခ့ဲပီးြဖစ် 
ပါသြဖင့ ်တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့စ်ာအပ်ုတွင် အမည်ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထား 
လာမ အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ အိမ်ရာ(၂)၊ မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်။ 
၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇၀၆၇-၃၄၀၇၅၄၇



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၃၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမကွက်အကျယ ်(၀.၀၅၅ဧက)ရှိ ေဒ ေဌးေဌးရီ (S/OKA 
၀၅၀၉၅၁)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်တွင် တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
ေြခရင်းဘက်ြခမ်းရှ ိ (၂၀ေပx ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ြမတ်ယေဝသ ူ
[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၁၀၆၀၅၆]က တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွလည်း ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူ ီ
သည့်အေလျာက် စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ 

အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအေထာက်အထားမူရင်းှင့ ်
အတ ူက ု်ပ်ထံသုိ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိင်ုပါသည်။သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါကအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးလွင်ဦးေအးလွင်

M.Sc(F1),R.L(II).D.B.L,D.M.L,D.I.L,P.G.D.LM.Sc(F1),R.L(II).D.B.L,D.M.L,D.I.L,P.G.D.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၄၂/၃၁-၁-၂၀၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၄၂/၃၁-၁-၂၀၂၂)

အမှတ်(၁၉၄)၊ ဒု  ဝတီလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ အမှတ်(၁၉၄)၊ ဒု  ဝတီလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ 
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-5192145,09-254445692ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-5192145,09-254445692

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျမဂ  လာ(၁)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂၁/

က+ခ)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၃ ၁
၂ /၅)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦမှ (၃-လ ာ/B-3)တိုက်ခန်းသည် 

ေြမရှင်များြဖစ်သ ူဦးသန်ိးလွင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၉၆၁၄၅]၊ ေဒ စစုေုအာင်[၁၂/လမန(ိင်ု) 
၁၃၉၈၃၇]တိုှင့ ်ကန်ထိက်ုတာြဖစ်သ ူေဒ အန်ုးေမေချ(ခ)ေဒ ဇင်ေသာ်[၁၁/မဥန(ိင်ု) 
၀၆၃၉၇၆]တုိ ှစ်ဦးသေဘာတူကန်ထုိက်တာတုိက် ေဆာက်လုပ်ရာမှ ေြမရှင်(၁)ဦးြဖစ်သူ 
ေဒ စုစုေအာင် အကျ ိးခံစားခွင့်ရရိှခ့ဲေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒ စုစုေအာင်ထံမှ ဦးဝင်းွန် 
[၇/သကန(ုိင်)၀၀၉၅၄၄]ကဝယ်ယူခ့ဲပီးလက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်း 
ကိ ုဦးဝင်းွန်ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးမှ စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထားမူရင်းများြပည့်စုံစွာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထံသုိလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကာင်းပုလံမ်း၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၆၀/က)၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ) ရိှ အေဆာက် 
အဦအပါ ပါမစ်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမ 
စီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး (ဘ) ဦးစံေထွး (HLG-015735) အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားတည်ရိှေနပါသည်။ အဆုိပါ အေဆာက်အဦအပါ ပါမစ်ေြမကွက်ကုိ အမည်ေပါက် 
သူ ဦးေမာင်ေမာင်ေအးထံမ ှတရားဝင်ဝယ်ယူပီး လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်သည့ ်ဦးချစ်တင် [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၀၂၁၇၃]+ေဒ သီသီ 
[၁၂/လကန(ိင်ု)၀၃၇၉၈၄] တိထုမှံ ဦးရထွဲဋ်ဦး [၁၂/အစန(ိင်ု)၂၂၂၈၄၅]က အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမရူင်းများြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက အေဆာက်အဦအပါ ပါမစ်ေြမကွက ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲထွဋ်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးရဲထွဋ်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ 

လမ်းှင့် ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်းေပ ရှိ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(B-2)၊ အခန်း 
အမှတ်(302)သည် ဦးသက်ေမာင်ေအး [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၁၉၈၅၄]အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး 
၎င်းတိုက်ခန်း၏    အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု   လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ ခင်မျိးလ  င်(ခ) ဆန်းဆန်းမိင် 
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၀၁၈၀]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ စဝ်ခွန်ထက် 
[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၃၇၁၀]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ် 
သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

စဝ်ခွန်ထက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-စဝ်ခွန်ထက်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လ  င်ဝတ်ရည်ဦး LL.Bေဒ လ  င်ဝတ်ရည်ဦး LL.B

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၅၄/၂၈-၁၂-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၅၄/၂၈-၁၂-၂၀၁၆)
Ph: 09- 420080524Ph: 09- 420080524

B/12၊ (102)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။B/12၊ (102)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၄)၊ ေဝသ ာရာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃၉)၊ ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွ၊ ေဒ ခင်ေဆေွဆ ွအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (တုိက်ကုိ ေကျာေပး 

လ င် ဘယ်ဘက်ြခမ်း) ရိှ (၈-ထပ်ခဲွ)တုိက်၏ (၅လ ာ-A) (စတုတ ထပ်)ဟုေခ တွင်ေသာ 

တိက်ုခန်း အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ဦးြပည်ေကျာ် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၉၉ 

၅၅]၊ ဦးမင်းသူ [၅/ခဥန(ိုင်)၀၆၇၈၆၉]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 

အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးေဇာ်ထူးေအာင် [၁၂/

လသန(ုိင်)၀၂၁၈၇၁]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ 

စာပါသည့ ်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 

ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှ 

ပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ-

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

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

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

  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၂)၊ 

စပါယ်ဦး(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၁)၊ ဦးစုိးြမင့် အမည်ေပါက် ပါမစ်မူရင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ 
(၅၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ သီတာေအး[၇/တငန 
(ိင်ု)၁၀၄၆၆၀]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာ 
မရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးေအာင်စိုးမိုး[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၀၆၀၈၁]မှ စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အားဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်စိုးမိုး  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ဦးေအာင်စိုးမိုး  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊    ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သ(ူ၁၈)လမ်း၊ အမှတ် 

(၉၀၅)၊ (၂)ခန်းတဲွRC(၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (စတတု ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ တိက်ုကိမုျက်ှာ 

မူလ င် (ဘယ်ဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၉၈၈)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းှင့်၎င်းတုိက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိပုိင်ဆုိင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု

ဝန်ခကံတြိပသြူဖစ်ေသာ ဦးစုိးမုိးထွန်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၈၅၀၂၁]ထမှံက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူေဒ ဇင်န ာဝင်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၈၆၃၀]ကအပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 

ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက် 

အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဇင်န ာဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဇင်န ာဝင်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်  ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက ် ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃/မာန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၉၅/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၅)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ (စတုတ ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ 
(အေပ ဆုံးထပ်)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီးလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ 
ကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ မုိင်သင်းစီဦး [၁၃/တကန(ုိင်)၀၃၂၂၂၈]၊ ေဒ မုိင်သန်စီဦး 
[၁၃/တကန(ုိင်)၁၄၁၁၄၇] တုိထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ် ေသာ ဦးေဝလင်းေမာင် [၁၂/
ကတတ(ိင်ု)၀၂၉၈၄၇]၊ ေဒ ယယုုိင်ု [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၆၆၃၇၉]တိုက အပီးအြပတ် 
ဝယ်ယူရန်အတွက်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့ ်တကွက ု်ပ်ထံသုိကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အညီပီးဆုံးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဝလင်းေမာင်၊ ေဒ ယုယုိုင် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဝလင်းေမာင်၊ ေဒ ယုယုိုင် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝဖိးေအာင်(LL.B),WIPO(Switzerland)ေဒ ေဝဖိးေအာင(်LL.B),WIPO(Switzerland)

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်  ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက ် ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အမည်မှန်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(ေကာ့မှး)Grade-8   တွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ မလဲ့လဲ့ေွး၏ 

အမည်မှန်မှာ မစဲွလဲလ့ဲေ့ွးြဖစ်ပါေကာင်း။

မစွဲလဲ့လဲ့ေွးမစွဲလဲ့လဲ့ေွး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ 

စံပယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးထွန်းလှေအာင် အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက ်

အပါအဝင် ယင်းတုိှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လံုးကုိ ယခု တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ထားသူြဖစ်ေသာ ဦးရဲေနာင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၁၉၅၂၁] 

မှ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင် 

ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ နန်းဟွမ်တစ် (ခ) ဝမ်ေပွရှန်း 

[၁၃/တကန(ိင်ု)၁၂၈၁၅၀]ထသံို အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိ 

ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)

များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေနြခည်ဦး (LL.B)(စ်-၄၆၂၈၁) ေဒ ေနြခည်ဦး (LL.B)(စ်-၄၆၂၈၁) 

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၀)၊ (၇)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၅၃၂၉၆၈၊ ၀၉-၇၇၃၇၂၈၂၂၈

အမည်မှန်အမည်မှန်
 မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန်  

P.S.H ကုိယ်ပုိင်အထက်တန်းေကျာင်း 
Grade-9 တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ခိုင်ချင့်ကိမ ်၏    အမည်မှန်မှာ 
ေမာင်ခိုင်ချင်းကိမ့်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
 မဂ  လာဒုံ မိနယ်၊ ေထာက်ကန်  

P.S.H ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း 
Grade -9 တွင်  ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ခိုင်ချင်းကိမ့်၏  ဖခင်အမည်မှာ 
ဦးဝမ်ခန်ခိုင်    [၄/ဟခန(ိုင်)၀၂၀၇၆၃]
ြဖစ်ေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကားေတာရရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း 

(ဘုန်းကီးေကျာင်းအဝင်)လမ်းသွယ်ရှိ တိုက်အမှတ်-၆၈၊ ၅(ေအ)၊ ၅-လ ာ၊ ဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၄x၅၈)ရှိ တိုက်ခန်းအားတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ၁။ 

ေဒ တင်တင်ေအး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၆၇၄၃]၊ ၂။ ေဒ လှလှြမင့ ်[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၃၁၈၄၀]၊ 

၃။ ေဒ ေထွးေထွးမာ [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၄၄၃၀]၊ ၄။ ေဒ ေအးေအးမာ [၁၂/အလန(ိုင်) 

၀၂၀၀၉၇]၊  ၅။ ေဒ တင်တင်ဲွ [၁၂/စခန(ုိင်)၀၃၁၃၇၅]၊ ၆။ ေဒ ခင်သီတာစုိး [၁၂/ဗဟန(ုိင်) 

၀၇၅၃၂၅]၊ ၇။ ဦးသိန်းတိုး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၁၀၁၄]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွများကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုပါက တိကျခိုင်လုံ 

ေသာ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)

ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ဝင်း B.A, R.L, D.E.S, D.B.Lဦးေကျာ်ဝင်း B.A, R.L, D.E.S, D.B.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၀၈)

အမှတ်(၈၀)၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၀)၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၉၇၉၁၊ ၀၉-၂၅၄၅၀၇၇၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၃၇၉၇၉၁၊ ၀၉-၂၅၄၅၀၇၇၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်မထားစု)၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၉၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၅)၊ ဧရိယာေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ကုိ 
ေဒ သင်းသင်းေမာင ် (ခ) မအမာ အမည်ေပါက်ှင့် လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်မထားစု)၊ 
ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၂၆)၊ ဧရိယာေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်ကိ ုေဒ ှင်းှင်းေမာင်(ခ) တင်တင်ေအးတုိမှ အမည်ေပါက်ပီး ၎င်းေြမှင့ ်
အေဆာက်အဦတုိ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ေရာက် 
ရရိှထားသူ ေဒ သီရိေမာင် [၁၂/ကသန(ုိင်)၁၀၂၁၇၀]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်သေြပ 
[၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၂၈၄၆၃]က ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ ထားပီးြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
က ု်ပ်ထသုိံ (၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သ ာလ  င် ေဒ သ ာလ  င် 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၀၂၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၈၀၂၁)
ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၆၇၈၉၅၇ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၆၇၈၉၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တုိက်ကီးမိနယ်၊ လိေမ ာ် ခံေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျာင်းစု 

ရာလမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၇၅၀)၊ ကွင်းအမည်- ေညာင်အုပ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၁၆၏ အစိတ်အပုိင်း၊ 
အကျယ်အဝန်းေပ (၁၂၀x၁၉၀)ရိှေသာ ဥယျာ် ခံေြမအား ဦးစိန်ထွန်း အမည်ပါ ေြမခွန် 
ေြပစာှင့်အတူ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်း 
ချခွင့်ရှိသူ ေဒ တင့်တင့်ေအာင် [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၀၃၈၃၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေဇာ်ဝင်း[၉/မနတ(ိုင်)၀၀၄၇၅၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထား 
ပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ
ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ချိဝင်းမာ၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၀၉)ေဒ ချိဝင်းမာ၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၀၉)

အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊အမှတ်(၆၈)၊ မေကွးလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၃၃၅၇

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ကိုကိုမင်း CDC-

75848 ၏ သေ  ဘာသားCDC စာအုပ်မှာ 

ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-699302602Ph:09-699302602

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ပျ်းမနား 

အမှတ်(၁)ေဈး၊ ံုအမှတ်(A1)၊ ဆုိင်ခန်းအမှတ် 
(၃၅၊ ၃၆၊ ၁၄၁၊ ၁၄၂)၊ ုံအမှတ် (D1-က)၊ 
ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၂၁၈၊ ၂၁၉)ှင့် ုံအမှတ် 
(D1-ခ)၊ ဆုိင်ခန်းအမှတ်(၄၇၂)၊ စုစုေပါင်း 
ဆိုင်ခန်း (၇)ခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ 
ပျ်းမနားမိ၊ ေရ ချရီပ်ကွက်၊ (၆)လမ်း၊ 
အိမ်အမှတ်(၆/၂၆)ေန ဦးေကျာ်လွင် [၉/
ပမန(ိုင်)၀၁၉၀၀၁]   အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ 
မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ေတာက်ထိန်လမ်း၊ 
အိမ်အမှတ်(၈/၂၀)ေန ဦးေအာင်ခန်  [၉/
ပမန(ိင်ု)၁၇၁၃၄၅]သိုအခွန်ထမ်းအမည် 
ေြပာင်းလေဲပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ် ေဈးများဌာန၊  
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ 
သုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များ 
ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။     ေဈးများဌာနေဈးများဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ



ဇွန်   ၂၅၊  ၂၀၂၂

အင်တာနက် လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့် အင်တာနက် လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့ ်
မမှန်မကန်ေရးသားေနသူများှင့်တကွ အများသိေစရန်မမှန်မကန်ေရးသားေနသူများှင့်တက ွအများသိေစရန်

Facebook Account များြဖစ်ေသာ Snow Emily  ှင့် Han Mon Account  
ပုိင်ရှင်များသည် လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများမှတစ်ဆင့် ကုိေအာင်ရဲထက်ပုိင် [၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၁၆၄၃၇၅]ှင့်   မှင်းှင်းရ ီ[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၀၄၃၅၉]တို   ဇနီးေမာင်ှံ (၂)ဦး၏ 
ဂုဏ်သိက ာထိခိုက်ေစေသာအေကာင်းအရာများကို မမှန်မကန်ေရးသားေနလျက်ရှိပါ 
သည်။ က န် ေတာ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ေဖာ်ြပပါ ဇနီးေမာင်ံှတုိသည် (၁၀-၂-၂၀၂၀)
ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး၌ တရားဝင်လက်ထပ်ပီး လသူထိင်ရှား 
ေပါင်းသင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့် အကင်လင်မယားြဖစ်ကပါသည်။ ၎င်းတိုသည ်
အိမ်ေထာင်မရှ ိလွတ်လပ်သူများအြဖစ ်လက်ထပ်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၎င်းတိုလင်မယားသည ်ယခုအခါ Genesis Education & Language Center   
အမည်ရိှ သင်တန်းေကျာင်းကိ ုေကာင်းေသာဂဏ်ုသတင်းြဖင့ ်သကိ ာရိှရိှ လပ်ုကိင်ုေနသ ူ
များြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ Account  ပိုင်ရှင်များသည ်အေကာင်းအရာအမှန ်
များကို သိရှိပါလျက် လူအများထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်အတွက် မမှန်မကန် 
ေရးသားလျက်ရှိပါသည်။ အေထာက်အထားများလည်းရှိေနပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ Account ပိုင်ရှင်များှင့်တက ွ၎င်းတိုအား ပူးေပါင်းကူညီ
အားေပးေနသမူျားအေနြဖင့ ်က န်ေတာ်၏မတ်ိေဆမွျား၏ ဂဏ်ုသကိ ာကိထုခိိက်ုေစသည့် 
ေရးသားမ များအား မြပလပ်ုရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤေကာ်ြငာပါရိှ 
သည့်ေနေနာက်ပိုင်းတွင ်က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွ (၂)ဦးှင့်စပ်လျ်း၍ ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 
ေရးသားေနမ များကုိ ေတွရိှပါက ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ တည်ဆဲဥပေဒများ 
အရြဖစ်ေစ  တရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကာယကရှံင်များှင့ ်အများသေိစ 
အပ်ပါသည်။

ကိုေအာင်ရဲထက်ပိုင်ှင့် မှင်းှင်းရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရကိုေအာင်ရဲထက်ပိုင်ှင့ ်မှင်းှင်းရီတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)ဦးလ  င်ဘွား(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၃၀)
ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၇၅၅၀၁၂

အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၄၇၅၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ သုမနလမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမခိုင်၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ သံကိးတိုင်ရပ်ကွက်၊ ြမသိဒ ိဆန်စက်လမ်း၊ 

ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့်အမည-်၁၁ (သံြဖစ)ု၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၅)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၂)ဧကရှိ ဘိုးဘွားပိုင ်
ေြမကွက်ှင့ ်ဦးပုိင်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းဧရိယာ (၂.၁၁၄)ဧကရိှ စက်မ ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
(၂)ကွက်ေပ ရိှ ြမသဒိ ိဆန်စက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာင်းြမ 
ခိင်ု၊ ဝါးခယ်မမိနယ် လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွေရးှင့စ်ာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် (၁) ဦးငမ်ိးချမ်းကိကုိ ု[၁၄/ဝခမ(ိင်ု) 
၁၇၈၆၇၂]၊ (၂) ဦးငိမ်းချမ်းကိုငယ ် [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၇၈၆၇၃]၊ (၃) ေဒ ယမင်းကိုေလး [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၇၈၆၇၄] 
တုိအမည်များြဖင့် ပူးတဲွအမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်များကုိယ်တုိင်မှ မိမိတုိသာလ င် တရားဝင် 
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထား
ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေစတနာ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၄၇၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၃၈ေပx၆၀ေပ)ရှိ  ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမ ံ

ခန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ  မိေြမစာရင်းတွင် ဗိလ်ုမှးကီးစိုးရ ီ[၈/မထန(ိင်ု)၀၀၉၁၂၂] အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သား 

တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ကုိယ်တုိင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ 

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ထသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉
ေဒ စုစုရီ ှင့် ဦးြမင့်လွင်
(တရားလို)  (တရားပိင်)(တရားလို)  (တရားပိင)်
 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

(၁၄/၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊  အမှတ်(၉၀၇)ေန တရားပိင်ြဖစ်ေသာ 
ဦးြမင့်လွင ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလို ေဒ စုစုရီက “ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိ၍ု မှတ်ပုတံင်ေပးေစလိမု ” ေလ ာက်ထားစဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ု 
တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား 
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူသင့်ကိုယ်စားလှယ ်ုံးအခွင့်အမိန်ရေရှေန 
ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ ်၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့ ်အချက်များကိ ုေချပေြပာဆို 
ုိင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်  ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊   ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇူလုိင်လ 
၅ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်)ေန  မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် 
တရားလို တရားစွဲဆိုချက်ကိ ုထုေချရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းြပင် သင်သေိစရမည်မှာ အထက်ကဆိခုဲသ့ည့ေ်နရက်တွင် သင်မလာမေရာက် 
ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့ကွ်ယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ ၎င်းြပင် 
တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှြပ 
လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ 
သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ 
သင်ကထုေချလ ာ  တင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင်  ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ြမဖူးအိမ်)(ြမဖူးအိမ)်
 ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၁)
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်တရားုံး

အများြပည်သူသိရှိေစရန်ေကညာချက်အများြပည်သူသိရှိေစရန်ေကညာချက်

Star Moe Yan Microfinance Co., Ltd ၏  ဒါိုက်တာအဖွဲေြပာင်းလဲဖွဲစည်းြခင်း၊ အစုရှယ်ယာလ ဲေြပာင်းြခင်းStar Moe Yan Microfinance Co., Ltd ၏  ဒါိုက်တာအဖွဲေြပာင်းလဲဖွဲစည်းြခင်း၊ အစုရှယ်ယာလ ဲေြပာင်းြခင်း

တိုအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ  ေပးေနသည့် အသင်းသားများှင့် တိုအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ  ေပးေနသည့် အသင်းသားများှင့ ်

အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကညာပါသည်-အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာပါသည-်

ယခင်ဒါိုက်တာ ယခုဒါိုက်တာ ယခင်ရှယ်ယာရှင် % ယခုရှယ်ယာရှင် %ယခင်ဒါိုက်တာ ယခုဒါိုက်တာ ယခင်ရှယ်ယာရှင ် % ယခုရှယ်ယာရှင ် %

ေဒ တင်တင်ြမင့ ် ေဒ တင်တင်ြမင့ ် ေဒ တင်တင်ြမင့ ် 45% ေဒ တင်တင်ြမင့ ် 94%

ဦးဇာနည်စွမ်းထက ် ဦးဇာနည်စွမ်းထက ် ဦးဇာနည်စွမ်းထက ် 30% ဦးဇာနည်ထက်ေအာင် 2%

ေဒ ြမြမေသွး ဦးဇာနည်ထက်ေအာင် ေဒ ြမြမေသွး 5% Star Moe Yan Group 4%

ေဒ မျိးမမေအး  ေဒ မျိးမမေအး 5%

ေဒ ဆုမွန်  ေဒ ဆုမွန် 5%

ေဒ သ ာထွန်း  ေဒ သ ာထွန်း 5%

ေဒ တင်စုလ  င်  ေဒ တင်စုလ  င် 5%

ကယ်မိုးယံမိုက်ခိုဖိုင်းနန်ကုမ ဏီလီမိတက်ကယ်မိုးယံမိုက်ခိုဖိုင်းနန်ကုမ ဏီလီမိတက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၉၆၁၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀' x အနံ ၆၀')အကျယ်ရှိ ဂရန်ေြမကွက်၏ 

တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၃ ၁'
၂ x အနံ 

၆၀')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးကို  အရပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့်  ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားသူ 

ေဒ ချိဇင်သင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၅၅၅၉]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးစရန်ေငွတချိ  ေပးေချထားပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်း 

အဝယ်ကစိ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ  က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းထွဋ်ဦးဝင်းထွဋ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၀၈)

အမှတ်(၁၁)၊ ေကးပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁)၊ ေကးပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

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

ဖုန်း-၀၉-၄၃၂၀၁၀၅၈၊ ၀၉--၇၉၈၂၅၁၃၇၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၂၀၁၀၅၈၊ ၀၉--၇၉၈၂၅၁၃၇၆

“ေြမကွက်ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း“ေြမကွက်ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်မာလွင်[၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၆၂၈၆၁]ကုိင်ေဆာင်သူသည် “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)

မိနယ်၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဗ သီရိလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၁၇)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၄၀x ၆၀)ေပရိှ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက(်၁)ကွက်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”တိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ 
“ေဒ ခင်ေထွး [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၁၆၈၅၇]”ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ ်
ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့စ်ာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ   အထေြမာက်ေစရန ်
အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉ ၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉ ၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ 

တိုက်(၁၄၅/၁၅၁)၊  အခန်း(၀၀၂)ကို 

အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ကင်မိင်(ခ) 

အွန်လင်လန်ိ [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၅၂၉၇၁]၊ 

အပျိကီးမှ ညီမြဖစ်သ ူONG KIM BEE 

(ခ)  ေဒ ကျင်ဘိ [၁၂/ကမတ( ြပ) 

၀၀၀၀၂၅]ှင့် ေမာင်ြဖစ်သူ ဦးမျိးဝင်း 

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၂၇၉၂]သို “ေမတ ာ 

ြဖင့် အပိုင်ေပးကမ်းြခင်းကတိစာချပ်” 

ြဖင့် လ ေဲြပာင်းေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ှင့် အဆုိပါအခန်း၏ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်စာရက် 

စာတမ်းများမှာ   ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့်  ၎င်းတိုအမည်ြဖင့်  တိုက်ခန်း 

အမည်ေြပာင်းလ၍ဲ တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့် 

စာအုပ် ြပလုပ်ေပးပါရန ်ေလ ာက်ထား 

လာပါသည်။ ထတ်ုေပးရန် မသင့ေ်ကာင်း 

ကန်ကွက်လိုပါက  ေကာ်ြငာပါသည့ ်

ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်     ဦးဇွဲထက်ေဇာ်၏ 

အသက်အ ရာယ်  ကင်းရှင်းလုံ ခံေရး 
အေြခခံသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် (Four 
Tickets)သည်    ခရီးသာွးလာစ  ်
ေပျာက်ဆံုးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph-09- 769098831Ph-09- 769098831

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ဦးေဇာ်ိုင်သိန်း [၁၂/

မဘန(ိုင်)၁၀၅၈၄၇] ကိုင်ေဆာင် 
ေသာ ိုင ်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ  ်
MB-696303သည် ေပျာက်ဆုံးသွား 
ပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။           Ph-09-43178625Ph-09-43178625



ဇွန်    ၂၅၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး

ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သုိလ်-ေတာင်ကီးတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့်

ေအာက်ပါေဆးပညာမဟာသိပ ံ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို  သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်

ြပည့်စုံသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

(က) ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ

 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ

 ၁။ ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခ ာေဗဒ) ၂ ှစ်

  M.Med.Sc (Anatomy) 

 ၂။ ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဇီဝဓာတုေဗဒ) ၂ ှစ်

  M.Med.Sc (Biochemistry)

 ၃။ ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးဝါးေဗဒ) ၂ ှစ်

  M.Med.Sc (Pharmacology)

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ေဆးပညာဘွဲ (M.B.,B.S)(သိုမဟုတ်)ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှ

  အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) လုပ်သက် သတ်မှတ်ချက်မရှ ိေလ ာက်ထားိုင်သည်။

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

  ြဖစ်ရမည်။

 (စ) ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးေနာက ်ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး(၅)ှစ် 

  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းကာလကိ ုအချနိ်ြပည့်တက်ေရာက်ိုင်သ ူ

  ြဖစ်ရမည်။

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

၄။ ေလ ာက်လ ာကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 

ေရးမှးချပ/်ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံ 

ချက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်းေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့် ေလ ာက်လ ာများကုိ 

လုံးဝထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။

၅။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကို ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တက ွ ေဆးတက သိုလ်-

ေတာင်ကီး၊ ပါေမာက ချပ်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။

၆။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )

ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည ် ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်

စာေမးပွဲေကးကျပ ် ၁၀ဝဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိကို ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ 

ေတာင်ကီးတွင ်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး၏ ေငွစာရင်းအမှတ ်

MD-၀၁၂၂၃၉ သို ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာ့စီးပွား 

ေရးဘဏ်၊ ေတာင်ကီးတွင ် ေဆးတက သိုလ်၊ ေတာင်ကီး ေငွစာရင်းအမှတ ် MD-

၀၁၂၂၃၉ သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၈။ သင်တန်းကိုတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမ ှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ် ပျက် 

ကွက်လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများကိ ု

ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီး တက်ေရာက်ခွင့်ရ စာရင်းထုတ်ြပန်ပီး 

မှ သင်တန်းကို မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည ်

ြဖစ်ေစ) သင်တန်းကို ပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင ်

ပီးေနာက်  သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်းေဆာင်လ င် 

ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၀။ သင်တန်းအလိုက် တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့်လျာထားဦးေရကိ ုအများဆုံး လက်ခံ 

သင်ကားေပးိုင်သည့ ် ဦးေရအြဖစ ် ဤတက သိုလ်၏ Website Website မှတစ်ဆင့် ကိတင် 

ေကညာပါမည်။ အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်သည့်ဦးေရ မည်မ ရှိေစကာမူ အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်သည့်ဦးေရ မည်မ ရှိေစကာမ ူ

သတ်မှတ်အရည်အချင်း ရမှတ်ြပည့်မီြခင်း မရှိပါက ေရးချယ်ြခင်းမြပပါ။သတ်မှတ်အရည်အချင်း ရမှတ်ြပည့်မီြခင်း မရှိပါက ေရးချယ်ြခင်းမြပပါ။

၁၁။ ေလ ာက်လ ာေခ ယူမည့် ေကညာချက်အြပည့်အစုံှင့ ် အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များကိ ုေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး၊ ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၄၈၆၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ သိုမဟုတ်ေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး Website (www. Website (www. 

umtgi.edu.mm)(www. umtgi.gov.mm)umtgi.edu.mm)(www. umtgi.gov.mm) တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဓညဝတီလမ်း၊ တိုက် 

အမှတ်(၂)၊ ၆-လ ာ(ဘ)ီတိက်ုခန်းှင့တ်ကွ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ 
ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခသံ ူ ေဒ တင့တ်င့လွ်င်[၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၁၇၂၃၇]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချထားခဲ ့
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက ်
လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံ
သို ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသေိစရန်  ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်သူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးချစ်ကိုကို[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၃၆၁၆]  ေဒ ချစ်သက်ပိုင်(LL.B)ဦးချစ်ကိုကိ[ု၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၃၆၁၆]  ေဒ ချစ်သက်ပိုင(်LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
   (စ်-၁၁၉၂၆)(၃၁-၁-၂၀၁၇)   (စ်-၁၁၉၂၆)(၃၁-၁-၂၀၁၇)
   အမှတ်(၂၅)၊ ပထမထပ်(ညာ)၊ ဂ မာလမ်း၊   အမှတ်(၂၅)၊ ပထမထပ်(ညာ)၊ ဂ မာလမ်း၊
    စမ်းေချာင်းမိနယ်။ Ph:09-421017536    စမ်းေချာင်းမိနယ်။ Ph:09-421017536

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ဆိုြခင်း
၁။     လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမ ှ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ) ြဖင့် တင်ဒါေခ ဆိ ုေဆာင်ရက် 
လိုပါသည်-

     စ်  တင်ဒါအမ     စ်  တင်ဒါအမည် ည်   လုပ်ငန်းအမည်  လုပ်ငန်းအမည်

     (၁)  16(T)/EPGE/2022-2023    ေဇာ်ဂျ(ီ၁) စက်ုံဧရိယာ (၅၇၅၀ေပ)
အား (၅"x ၅"သံကူကွန်ကရစ်တိုင ်
(၆ေပ)အြမင့်(၈ေပ)ြခား သွပ်ဆူးကိး 
ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ (၉''ထု အုတ်ိုး 
Retaining Wallှင့် ေြမေပ အြမင့် 
(၁ေပ)၊ အတ်ုစြီခင်း၊ ေဆးသတ်ုလပ်ုငန်း 
အပါအဝင်)

      (၂)  17(T)/EPGE/2022-2023 ြမန်ေအာင်ဓာတ်အားေပးစက်ု ံဝန်ထမ်း 
အိမ်ရာ(၄)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် RC(၁)လံုး 
(၆၆'-၆''x ၆၁'-၆'') ေဆာက်လုပ်ြခင်း။ 
(အတွငး်ေရ၊ မီး၊ ေရသန်၊ ေရချိးခနး်၊  
အိမ်သာ ၆'အြမင့် ေက ြပားကပ်ခင်းြခင်း၊ 
ေဆးသုတ်လုပ်ငန်း၊ Mat Footing  
အပါအဝင်)

၂။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ပစ ည်း 
ြဖည့်တငး်ေရးဌာန၊ ုံးအမတ်ှ(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက်၁၃-၇-၂၀၂၂ 
ရက်ေန(၁၃:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ (လကူိယ်ုတိင်ု)လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။ သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာပါဝင်သည့်ေနမှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ုံးချနိ် 
အတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ 
Web-portal(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ပစ ည်းြဖည့်တင်းေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ပစ ည်းြဖည့်တင်းေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၆၉၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၆၉၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ သီရိမိင(်၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃)၊ (၁)

ခန်းတွဲ(၅)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦမှ (ဒုတိယထပ်) တိုက်ခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သူ 
ေဒ အုန်းကည်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၆၂၂၀] ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေြမရှင်ှင့ ်
ကန်ထိုက်တာ ေဒ ေအးေမ[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၆၁၂၈]တို အကျိးတူ ကန်ထိုက်တိုက ်
ေဆာက်လုပ်ရာမ ှကန်ထိုက်တာေဒ ေအးေမ အကျိးခံစားခွင့်ရရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းကို ေဒ ေအးေမထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထား 
ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ဝါဝါထွန်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၂၇၈၄၃]
ထံမှ ဦးသီဟေဇာ်[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၅၆၀၅]ှင့် ေဒ ဖူးပွင့်သူ[၁၂/လကန(ုိင်)၀၆၆၁၃၂]
တိုက ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ ဦးသီဟေဇာ်ှင့် ေဒ ဖူးပွင့်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးသီဟေဇာ်ှင့် ေဒ ဖူးပွင့်သူတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်ေပါက်ေကျးရာ၊ ကွင်း 

အမှတ်(၁၁၀/ခ)၊ ဘုရားငုတ ိကွင်း၊ ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ(်၁၈/၃)၊ (၂.၁၈)ဧကရှ ိ

လယ်ေြမှင့် RH(၀.၀၈)ဧက၊ (၅၀ေပx၇၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ 

ဦးထွန်းထွန်းဦး[၁၂/တတန(ိုင်)၁၁၉၁၃၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ

အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း (B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1ဦးသူရဝင်း (B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM(1stst year) year)

Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ မဂ  လာရပ်ကွက်၊ စံြပေတာင ်

ေန ဦးေအာင်ွန်ေဝ [၁၂/တကန(ိုင်)၁၀၇၀၀၃]ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင ်
မိနယ်၊ ေဈးကီးရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၂)၊ (၄-လ ာ)ေန နန်းကလျာ 
မင်းမင်း [၁၂/တကန(ိုင်)၁၀၅၈၁၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများ 
သိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ွန်ေဝှင့ ်နန်းကလျာမင်းမင်း 
တိုကိ ုေဒ ခင်ေမယ ု[၁၂/တကန(ိင်ု)၀၇၇၃၁၂]က ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက်ေန  
တွင် ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၌ မှတ်ပုတံင်စာချပ်အမှတ်-၄၄၉၈/ 
၂၀၂၂ ြဖင့် “အေမွစားအေမွခံ ကိတ ိမသားသမီးအြဖစ် ေမွးစားြခင်းစာချပ်”ကို 
ချပ်ဆို၍ အေမွစားအေမွခံသားသမီးများအြဖစ ်ေမွးစားပီးြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ြပည့်(LL.B, D.B.L)                     ေဒ ွယ်နီလင်း  (LL.B)ေဒ ခင်ြပည့(်LL.B, D.B.L)                     ေဒ ွယ်နီလင်း  (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၄၄၅)

Libran Legal Group  အမှတ်(၅၀)၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ Libran Legal Group  အမှတ်(၅၀)၊ ေြမညီ၊ (၃၉)လမ်း၊ 
(ကမ်းနားဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(ကမ်းနားဘေလာက)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Iibranlegalgroup@gmail.com,www.Iibrangroup.com 09455676122Iibranlegalgroup@gmail.com,www.Iibrangroup.com 09455676122

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းအများသေိစရန်အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်း(ေတာင်/ေနာက်)

ရပ်ကွက်၊ ကမ်းသာယာပလာဇာ၊ အမှတ်-၆၀၂၊ ခန်မှန်းေြခ အကျယ် ၁၄၄၀ 

စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်းကုိ ယခုလက်ရိှပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 

ရိှသဟူဆုိသု ူဦးကျင်စန်ိ [၁၃/တကန(ိင်ု)၀၁၃၁၉၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ေဒ ခင်ေလးွယ် [၁၄/ပသရ(ိုင်)၀၉၀၉၅၀]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထံ 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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၉(က)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၅(က)၊ ေြမကွက ်

တည်ေနရာ အိမ်အမှတ်(၃၅၅/က)၊ စံပါယ်လမ်း၊ (၁၉/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဧရိယာ(၁၃၅၀)စတုရန်းေပရှိ 
ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ ေြမစာရင်းတွင ်အမည်ေပါက်သူ ဦးေရ ဖီး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၁၇၁၃]ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ ်
လ ဲစာရရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်စွာမင်း [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၀၃၈၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ 
ေဒ နန်အိအိြဖ [၁၂/လကန(ိုင်)၁၈၅၅၂၉]၊ ဦးစိုးသူေအာင ် [၁၄/မမန(ိုင်)၁၈၅၇၀၀]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အထ ိ
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နန်အိအိြဖ၊ ဦးစိုးသူေအာင်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ နန်အိအိြဖ၊ ဦးစိုးသူေအာင်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ သူဇာေကျာ်ေဒ သူဇာေကျာ်

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၃-ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉/ခ-၁)၊ ြမန ာလမ်း၊ ဧရိယာ 

(၀.၁၂၂)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမ လ/န.၃(ခ)အမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ရန်ကုန်မိေတာ ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင်အမည်ေပါက်သူ ဦးခင်ေဇာ်မိုး [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၀၅၂၃]မှ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာသြဖင့် က ု်ပ်တုိ၏မိတ် ေဆွမှ 
အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)           ေဒ စ ာဝင်း (LL.B) ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)           ေဒ စ ာဝင်း (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)            အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)            အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉၁)၊ ဇာဒက်ကီးလမ်း၊ အကျယ် 

အဝန်း (၄၀'x ၆၀')၊ ဧရယိာ (၂၄၀၀) စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးသည် ရန်ကုန်မိ 

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးသိန်းိုင် (AG-၃၀၈၃၀၆) အမည်ေပါက် တည်ရှိပီး ဦးသိန်းိုင်ကွယ်လွန်၍ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်သန်းကည် [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၅၃၀၆]မှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခ့ဲ၍ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ် ေဆွမှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ်(အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လို 

သမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း မရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံ

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၀/က)၊ ဧရိယာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၂၀/က)၊ ဧရိယာ 
(၀.၀၂၇)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ဝင်းေရ စင်အ ိ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၇၈၈၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် (၀.၀၂၇)ဧက၊ အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ဝင်းေရ စင်အ ိ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၇၈၈၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၈၂၀/က)ဟေုခ တွင်ေသာ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(၈၂၀/က)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦ၏ အကျိးခစံားခွင့တ်ိုကိ ုတရားဝင် လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသြဖင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ွန်ွန်စန်ိ [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၁၄၁၅၅၆]ထမှံ အပီးအပိင်ုလက်ေရာက် ဝယ်ယရူန် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ယင်းအေပ အကျိးသက်ဆုိင်သူရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင် 
ပါသည်။ ကန်ကွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း (စ်-၈၂၁၉)    ေဒ တင်တင်ခိုင် (စ်-၈၀၀၈) ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း (စ်-၈၂၁၉)    ေဒ တင်တင်ခိုင် (စ်-၈၀၀၈)
 LL.B, D.I.L     LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L LL.B, D.I.L     LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ၈-လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉- ၉၇၈၉၄၀၀၆၆အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ၈-လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉- ၉၇၈၉၄၀၀၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ အမှတ်(၅၉၅)ေပ ရှိ (၂၅x၅၀)ေပ 

အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ှစ်ခန်းတွဲ(၃   )ထပ် အေဆာက်အဦ၏ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်းရှ ိဒုတိယထပ် 
တိုက်ခန်းအား ေဒ မိုးြမတ်ြမတ်သိန်းဝင်း [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၂၉၈၀]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးစိုးဦး [၅/တဆန(ိင်ု)၀၉၃၈၇၅]မှ ေရာင်းေကးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသု ူမည်သ ူ
မဆိ ုဤေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထစံာရက်စာတမ်းမရူင်း အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စ ီေကျာ်ေအး             ဦးေအာင်လွင်ေဒ စ ီေကျာ်ေအး             ဦးေအာင်လွင်
အထက်တန်းေရှေန            အထက်တန်းေရှေန(LL.B)အထက်တန်းေရှေန            အထက်တန်းေရှေန(LL.B)
(စ်-၄၈၆၀၆) (၂၈-၂-၂၀၁၇)           (စ်-၅၃၇၀၉)(စ်-၄၈၆၀၆) (၂၈-၂-၂၀၁၇)           (စ်-၅၃၇၀၉)
အမှတ်(၁၅၈)၊ ေဘာဂေသနလမ်း၊ ပါဒကီးေကျးရာ၊            တိုက်(၁၈/၀၀၁)၊ ယုဇနလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၈)၊ ေဘာဂေသနလမ်း၊ ပါဒကီးေကျးရာ၊            တိုက်(၁၈/၀၀၁)၊ ယုဇနလမ်း၊ 
ေကျာက်တန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၂၅၀၀၉၂         (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ေကျာက်တန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၂၅၀၀၉၂         (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ 
            ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၄၃၇၊ ၀၉-၇၇၃၅၅၅၆၈၃            ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၂၄၃၇၊ ၀၉-၇၇၃၅၅၅၆၈၃

၁
၂

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



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၅၁)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၂ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၈)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရိှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ အမှတ်(၇၅၁)၊ 

ပီမိုးနင်း(၄)လမ်း၊ ပီမိုးနင်းလမ်းမကီးှင့် ပီမိုးနင်း(၄)လမ်းေထာင့်ဘက်ြခမ်း၊ အကျယ် 

အဝန်း (အလျား၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်

ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေအာင်ခင်[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၂၄၇၄၈]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 

တည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ြဖစ်သူထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် 

ချပ်ဆုိေသာ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင်စာချပ်အမှတ်(၂၅၉၈/၂၀၂၁)အရ  ေဒ ေအးမိစံ 

[၁၄/ဖပန(ိင်ု)၁၉၃၀၈၀]သည် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် အ ပ် 

အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင ်လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း  ဝန်ခကံတြိပလျက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

လိုေကာင်းကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်း

အဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း 

များှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆံုးတုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)                         ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)                         ေဒ စုဝတ်ရည်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၁၀၅)

အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1 ၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အခန်းအမှတ်-၂၀၆၊ တိုက်အမှတ်-A-1 ၊ Star City ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၅၃၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၂)ရပ်ကွက်၊ သေရ 

ေခတ ရာလမ်း၊ အမှတ်(၆၄၄)၊ ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေရ (CF-၁၀၉၄၅၇) 

အကျယ် (၄၀x၆၀)ေပရိှ ပါမစ်ေြမကုိ အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းများှင့် 

ဝယ်ယူထားသူ  ေဒ မိုးမိုးလွင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၆၃၁၂]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆ ွေဒ နနီေီအး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၅၃၅၃၇]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့ေ်နမှ(၁၄)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤ 

အေရာင်းအဝယ်ကို ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ Junction Zawana Condo၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ

ေဒ စုလ  င်ြမင့်[၁ ၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၆၁၆၉]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်-

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ စုလ  င်ြမင့်ှင့ ်ဦးရဲထွန်းတိုသည ်(၁၈-၇-၁၉၉၄)ရက်ေနမှ ယေနအချနိ်အထိ 

တရားဝင်အကင်လင်မယားများြဖစ်ကပီး သား ေအာင်ငိမ်းချမ်းှင့ ်သမီး ရဲဝတီထွန်းတို(၂)ဦးထွန်းကားခဲ့ကာ 

တရားဝင်ေပါင်းသင်းလျက်ရှိေသာ အကင်လင်မယားများြဖစ်ကေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B,LL.M,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)

အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄ လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄ လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁

(၂၉-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင် (၂၉-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ်
ဦးဘီွတ်(ဒ်)[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၁၁၁၉]ေကညာခဲ့ေသာ ဦးဘီွတ်(ဒ်)[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၁၁၁၉]ေကညာခဲ့ေသာ 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအား အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအား 
ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးဘီွတ်(ဒ်)[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၁၁၁၉](U BINOD

အမ်ိခေံြမအကျိးေဆာင်လပ်ုငန်း)သည် (၂၉-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ 
စာမျက်ှာ-၂၈ တွင် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းေခါင်းစ်ြဖင့် ၎င်းလက်ဝယ်ရှိ 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်း(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၅၄/ေြမကွက် 
နပံါတ်-၁၂၄၉၊ (၂)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၅၁/ေြမကွက်နပံါတ်-၁၈၄၄၊ (၃)ေြမကွက်ကီး 
အမှတ်-၁၅၁/ေြမကွက်နံပါတ်-၁၈၈၀၊ (၄)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၅၁/ေြမကွက်နံပါတ်- 
၇၇၉၊ (၅)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၄၉/ေြမကွက်နပံါတ်-၁၉၆၄၊ (၆)ေြမကွက်ကီးအမှတ်- 
၁၄၅/ေြမကွက်နံပါတ်-၁၂၈၇၊ (၇)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၅၁/ေြမကွက်နံပါတ်-၆၇၀၊ 
(၈)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၁၅၁/ေြမကွက်နံပါတ်-၅၀၃၊ (၉)ေြမကွက်ကီးအမှတ်-၉၈/
ေြမကွက်နပံါတ်-၂၆၉ တိုှင့ ်ပတ်သက်ပီး စာချပ်စာတမ်းမရူင်း(၉)စုအံား (၂၃-၅-၂၀၂၂)
ရက်ေနတွင် ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၈၁)ရပ်ကွက်၊ သုခိတာလမ်းှင့် ပန်းဝါ 
လမ်းေထာင့်ရှိ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ  ဦးဘီွတ်(ဒ်)အိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး ုံးခန်းေရှ 
လမ်းမေပ တွင် လယုခူရံေကာင်း ေကညာခဲ့ပီး ယခအုခါ ရင်းီှးေသာ မတ်ိေဆမွျား၏ 
အကူအညီြဖင့ ်အဆိုပါေြမကွက(်၉)ကွက်၏ ပါမစ်မူရင်းများှင့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
(၉)ေစာင်သည် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးဘီွတ်(ဒ်)လက်ဝယ်သို ြပန်လည်ရရှိလာပီးြဖစ်ပါ
ေကာင်းှင့ ်အဘက်ဘက်မှ အကအူညေီပးခဲသ့ ူအားလုံးကိ ုအထူးေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးဘီွတ်(ဒ်)မှ (၂၉-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန  
ထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ-၂၈ တွင် ေကညာခဲေ့သာ အများသေိစရန် အသေိပး 
ေကညာြခင်းအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးဘီွတ်(ဒ်)[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၁၁၁၉]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးဘီွတ်(ဒ်)[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၁၁၁၉]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးန ာ  ေဒ ခင်ြမတ်ချိ ေဒ ေအးန ာ  ေဒ ခင်ြမတ်ချိ
 LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)  (စ်-၁၀၀၅၆/၂၀၁၄) (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂)  (စ်-၁၀၀၅၆/၂၀၁၄)

အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ မဂ င်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ် -၇၂၆၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀) ေြမငှား 

ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင ်

ေဒ ခင်မိုးမိုး [၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၁၄၄၀၂၃]အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတ ိ

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ဝယ်ထားရိှသူ ဦးေကျာ်သန်း 

[၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၁၄၅၄]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ

ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာ

တမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးမင်းေဇာ်   ဦးေကျာ်မင်းိုင်ဦးေအးမင်းေဇာ ်  ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

(လ  င်သာယာ-၄/၅ (ဒ)ု၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-(၅)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆၃+ 
၁၁၆၅)၊ ြမစ  ကာလမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၅၀'x ၆၀')၊ ဦးေသာင်းေင ွပါမစ်အမည်ေပါက် 
ှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးမင်းေဇာ် 
[၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၄၄၁၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးမင်းေဇာ် [၁၄/လပတ(ိုင်) 
၁၂၄၉၅၅]က အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ု၍ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကန်ကွက်လိသုည်ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 
(ပါမစ်မူရင်းများ)ြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစိုးပိုင် (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)ဦးစိုးပိုင ်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouseတိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ ShopHouse

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉- ၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ေဒ စုိးစုိးေအး (KMDE-013818) ှင့်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ေဒ စုိးစုိးေအး (KMDE-013818) ှင့်အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
 က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်စန်း (WAW-048390)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဒ စိုးစိုးေအး (KMDE-013818)ှင့် အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်သည်မှာ-

 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စန်းသည် ဦးေဖတင် (EG-012043)ှင့် (၁၃၂၄)
ခုှစ်ခန်က အိမ်ေထာင်ြပခ့ဲပီးသားသမီး (၇)ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ထုိေနာက်ရန်ကုန်မိ၊ 
လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်(၂)လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 
အမှတ်- ေသာင်ကီးေတာင်၂၊ အမှတ်-၁၇၁/ခ၊ (၂၀x၆၀)ေပေြမကွက်အားဝယ်ယူ၍ 
အဆိုပါေြမကွက်၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်အြဖစ ်ဦးေဖတင် (EG-012043)အမည်ြဖင့ ်
ထားရှိခဲ့ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမအား (၁၀-၁၀-၁၉၉၇) ခုှစ်တွင် က ်ုပ်တို၏ 
မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်စန်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေဖတင် ကိယ်ုစားသမီးြဖစ်သ ူေဒ တင်ကည်မှ 
ေဒ စိုးစိုးေအးထသံို (၁၀-၁၀-၁၉၉၇) ရက်တွင် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူအမ်ိအေရာင်းအဝယ် 
စရန်ေပးစာချပ်” ချပ်ဆို၍ ေရာင်းဖိုးေငွထဲမ ှစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုလက်ခံ 
ရယူပီးေနာက် အပီးသတ်ချပ်ဆိုရန် ချနိ်းဆိုခဲ့ေသာ (၁၀-၄-၁၉၉၈)ရက်တွင် 
ေဒ စိုးစိုးေအး (KMDE-013818)ဘက်မှ ကျန်ေငွေပးေချရန် ပျက်ကွက်ခ့ဲသည့်အတွက် 
ထိုေနရက်ကပင ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စန်း၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ တင်ကည်ှင့ ်
ေဒ စိုးစိုးေအးတိုချပ်ဆိခုဲေ့သာ (၁၀-၁၀-၁၉၉၇)ရက်စဲွပါ “ှစ်ဦးသေဘာတအူမ်ိအေရာင်း 
အဝယ်စရန်ေပး” စာချပ်မှာ ပျက်ြပယ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဒ စိုးစိုးေအးှင့် အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

သိုပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါအိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ခင်စန်း၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေဖတင် (EG-012043) သည် (၁-၆-၂၀၁၈)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်ပီးေနာက်တွင် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စန်းအပါအဝင် က ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်စန်း၊ ဦးေဖတင်တုိမှ ေမွးဖွားခ့ဲေသာ သားသမီး(၇)ဦးှင့် ဦးကည်လွင်၊ 
ေဒ ဇာဇာလ  င်တိုသာ အဆိပုါ အမ်ိခေံြမှင့ပ်တ်သက်၍ တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ုေနထိင်ုလျက် 
ရှိေသာ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်များြဖစ်ပါေကာင်း ေဒ စိုးစိုးေအးှင့် အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်စန်း   ေဒ ေမဖိးမင်း    ေဒ ဆန်းမျိး     ေဒ မျိးမ  ေဒ ခင်စန်း   ေဒ ေမဖိးမင်း    ေဒ ဆန်းမျိး     ေဒ မျိးမ  
  (LL.B, D.B.L)     (LL.B)      (LL.B)  (LL.B, D.B.L)     (LL.B)      (LL.B)
   (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)   (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)
                   (အထက်တန်းေရှေနများ)                   (အထက်တန်းေရှေနများ)
     အမှတ်-၈၇၃/၈၇၄၊ ြမရိပ်ညိလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊      အမှတ်-၈၇၃/၈၇၄၊ ြမရိပ်ညိလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
                လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊                လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊
                                                ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉                                                ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာုပ်သိမ်းြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်စာုပ်သိမ်းြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ တင်ဝင်း ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ်[၁၀/

မလမ(ိုင်)၀၃၂၆၂၂]၏ န်ကားချက်အရ-

 ေဒ တင်ဝင်းသည် လပ်ုငန်းကစိ အဝဝ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် (အဖ) ဦးဟူးဝါး 

၏ သား ဦးစံခ န်(ခ)ဦးစံထွန်းေအာင် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်[၁၄/ညတန(ုိင်) 

၀၉၁၆၇၁]ကိုင်ေဆာင်သူသို ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ ၁၃-၆-၂၀၁၃ 

ရက်စဲွေနတွင် မှတ်ပံုတင်အမှတ်-၉၅၈၀/၂၀၁၃ ြဖင့် ေပးအပ်ခဲ့ေသာ အေထွေထွကုိယ် 

စားလှယ်လ ဲစာကို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပီးြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၃၂၆၂၂]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ တင်ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၃၂၆၂၂]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်ေဒ ခင်ေချာစုေအာင်

LL.B (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)LL.B (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

(စ်-၁၀၈၉၅/ 30-6-2016)(စ်-၁၀၈၉၅/ 30-6-2016)

အမှတ်-34(B)၊ မယ်ဇီကုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်-34(B)၊ မယ်ဇီကုန်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ ေဒ ပါဘီသရာေဒဘီ [၁/

မကန(ိုင်)၀၈၁၈၄၈]၏ ပတ်စ်ပိုနံပါတ် 

(မမှတ်မိ) မှာေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ဦးဆန်ခါရ ် [၁/ဝမန 

(ိင်ု)၁၀၅၉၁၂]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ 

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၀၃၆၂၈၈

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်တကီာရမ်း [၁/ဝမန 

(ိင်ု)၁၁၉၀၁၁]၏ ပတ်စ်ပိုနပံါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်

ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၉၈၅၇၄၀၀



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-မ ေလးသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်းများ 

အတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်-မ ေလးတွင် 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲလွန်သင်တန်း

များသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ြပည့်စုံသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်

များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 ဒီပလိုမာသင်တန်း ဒီပလိုမာသင်တန်း

    စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ    စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ

  (က) သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာ ဒီပလိုမာ (၁)ှစ်

   Dip.D.Sc (Dental Implantology) Course 

 သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ

   စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ   စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ

  (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခံတွင်းှင့် ၂ ှစ်

   မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ) 

   M.D.Sc (Oral & Maxillofacial Surgery)

  (ခ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေမးိုးှင့ ် ၂ ှစ်

   ခံတွင်းေဆးပညာ) 

   M.D.Sc (Oral Medicine)

  (ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သွားေရာဂါက ု ၂ ှစ်

   ေဆးပညာ)

   M.D.Sc (Conservative Dentistry)

  (ဃ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သွားတုေဆးပညာ) ၂ ှစ်

   M.D.Sc (Prosthodontics)

  (င) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ကာကွယ်ေရးှင့ ် ၂ ှစ်

   လူထုသွားကျန်းမာေရးပညာ) 

   M.D.Sc (Preventive and Community Dentistry)

  (စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သွားဖုံး ၂ ှစ်

   ေရာဂါကုပညာ)

   M.D.Sc (Periodontology)

  (ဆ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ကေလး ၂ ှစ်

   သွားကျန်းမာေရးပညာ) 

   M.D.Sc (Paediatric Dentistry)

  (ဇ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သွားညိကုပညာ) ၂ ှစ်

   M.D.Sc (Orthodontics)

  (ဈ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ(သွားဘက်ဆိုင်ရာ ၂ ှစ်

   ခ ာေဗဒှင့်ဇီဝကမ ေဗဒ) 

   M.D.Sc (Oral Biological Science)

 သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ

  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ

  (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ) 

   Dr.D.Sc (Oral & Maxillofacial Surgery)

  (ခ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (ေမးိုးှင့်ခံတွင်းေဆးပညာ) Dr.D.Sc (Oral Medicine)

  (ဂ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (သွားတုေဆးပညာ) Dr.D.Sc (Prosthodontics)

  (ဃ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (သွားဖုံးေရာဂါကုပညာ) Dr.D.Sc (Periodontology)  

  (င) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (ကေလးသွားကျန်းမာေရးပညာ)

   Dr.D.Sc (Paediatric Dentistry)

  (စ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွပါရဂ ူ (၃) ှစ်

   (သွားညိကုပညာ) Dr.D.Sc (Orthodontics) 

 သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်း

  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ  စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ

  (က) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ (၃)ှစ်

   (သွားဘက်ဆိုင်ရာခ ာေဗဒှင့်ဇီဝကမ ေဗဒ) 

   Ph.D (Oral Biological Science) 

၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းများလိုအပ်ေသာအရည်အချင်းများ

 (က) ဒီပလိုမာသင်တန်းများဒီပလိုမာသင်တန်းများ

   သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာဒီပလိုမာ   သွားြမစ်တုအစားထိုးေဆးကုသမ ပညာဒီပလိုမာ

   Dip.D.Sc (Dental Implantology)

   (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

    (၂) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲ (B.D.S)ရရှိထားသူ (သိုမဟုတ်) 

ြမန်မာိင်ုငသွံားှင့ ်ခတွံင်းဆိင်ုရာေဆးေကာင်စမှီ အသမှိတ်ြပထား 

ေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

   (၃) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ ်

ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး လုပ်သက် (၁)ှစ်ြပည့်ပီးသူ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

             (၄) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် အသက်(၅၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန် 

သူြဖစ်ရမည်။

   (၅) ဒီပလိုမာရရှိပီးေနာက ်  အနည်းဆုံး (၂)ှစ်  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

   (၆) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့် တက်ေရာက် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (ခ) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ

   (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

   (၂) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာဘွဲ(B.D.S) ရရှိထားသူ (သိုမဟုတ်) 

ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီမ ှအသိအမှတ်ြပ 

ထားေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

   (၃) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က်တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှ 

စ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက် (၁)ှစ်ြပည့်ပီးသူ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

ြဖစ်ရမည်။

   (၄) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည်။

   (၅) သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိပီးပါက အနည်းဆုံး 

(၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။

   (၆) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ အချန်ိြပည့် တက်ေရာက် 

ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

  (ဂ) သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးလက်ေတွပါရဂ/ူသွားဘက်ဆိင်ုရာ ေဆးလက်ေတွ သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးလက်ေတွပါရဂ/ူသွားဘက်ဆိင်ုရာ ေဆးလက်ေတွ 

အေြခခံပါရဂူသင်တန်းများအေြခခံပါရဂူသင်တန်းများ

   (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

   (၂) သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက်

သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ (M.D.Sc) (သိုမဟုတ်) 

ြမန်မာိင်ုငသွံားှင့ခ်တွံင်းဆိင်ုရာ ေဆးေကာင်စမှီ အသမှိတ်ြပထား 

ေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

   (၃) သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးလက်ေတွအေြခခပံါရဂဘဲွူ (သွားဘက်ဆိင်ုရာ 

ခ ာေဗဒှင့် ဇီဝကမ ေဗဒ) သင်တန်းအတွက်  သွားဘက်ဆိုင်ရာ 

ေဆးပညာမဟာသိပ ံ/သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာ မဟာသိပ ံ 

(သွားဘက်ဆိုင်ရာ ခ ာေဗဒှင့်ဇီဝကမ ေဗဒ) (သိုမဟုတ်) ြမန်မာ 

ိင်ုငသွံားှင့ ်ခတွံင်းဆိင်ုရာေဆးေကာင်စမှီ အသမှိတ်ြပထားေသာ  

အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

   (၄) သွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးပညာမဟာသပိ ံဘဲွ ရရိှပီးေနာက် ေလ ာက်လ ာ 

ပိတ်သည့်ရက်တွင ်ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၂)ှစ်ြပည့် 

ပီးသ ူိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

   (၅) ြပည်ပ၌ မိမိအစီစ်ြဖင့ ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာဘွဲလွန်ရရှ ိ

ပီးမှ ိင်ုင့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများမှ ေဆးလက်ေတွ 

အေြခခံပါရဂူဘွဲ (သွားဘက်ဆိုင်ရာ ခ ာေဗဒှင့်ဇီဝကမ ေဗဒ) 

သင်တန်းအတွက် ေလ ာက်ထားလိပုါက ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့ရ်က် 

တွင် လပ်ုငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့ေ်နမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ စစုေုပါင်း 

လုပ်သက် (၃)ှစ်ှင့် ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွသင်တန်းများအတွက် 

ေလ ာက်ထားလိုပါက စုစုေပါင်းလုပ်သက ်(၄)ှစ်ရှိရမည်။

   (၆) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ် 

လွန်သူြဖစ်ရမည်။

   (၇) သွားဘက်ဆိုင်ရာ  ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ/သွားဘက်ဆိုင်ရာ 

ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲရရှိပီးပါက အနည်းဆုံး (၅)ှစ် 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက်မှာ (၁၉.၈.၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာကုိ  သက်ဆုိင်ရာဌာနဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ( န်ကားေရးမှး 

ချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာဌာန  ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခခံျက် 

ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့ ်ေလ ာက်လ ာများကိ ု

လုံးဝထည့်သွင်းစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။

၅။ ကိတင်ေလ ာက်လ ာ မတိ တစ်ေစာင်ကိ ုေငသွွင်းချလန်မရူင်းှင့တ်ကွ သွားဘက် 

ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး ပါေမာက ချပ်ထ ံလပ်ိမ၍ူ ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက် 

မတိုင်မီ မပျက်မကွက်ေပးပိုရမည်။

၆။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ-ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ-

  ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ (၂၉.၉.၂၀၂၂)ရက်၊ (ကာသပေတးေန )

  ဒီပလိုမာှင့်မဟာသိပ ံသင်တန်းများ (၃၀.၉.၂၀၂၂)ရက်၊ (ေသာကာေန )

    ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကို ထည့်သွင်း 

စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ် 

လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ် 

စာေမးပဲွ (၂)နာရေီမးခွန်းကိ ုေြဖဆိရုမည်။ အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ် 

စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိင်ုမှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်းကိ ုထတ်ုေပးမည်။

၈။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းသွားဘက်ဆုိင်ရာဆရာဝန် 

များသည် ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်စာေမးပဲွေကးကျပ်-၁ဝဝဝ/ိ- (တစ်ေထာင်ကျပ် 

တတိ)ိကိ ုသွားဘက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ု၊မ ေလး၏ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်(၂) 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတွင ်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ MD-

288(MD-012887) သိုေပးသွင်းရမည်။

  (မှတ်ချက်မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစ့ပွီားေရဘဏ် ဘဏ်ခဲွမှတစ်ဆင့ ် ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 

ဘဏ်(၂)၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိတွင် ဖွင့လှ်စ်ထား 

ေသာ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလးေငွစာရင်း 

အမှတ် ၊MD-288(MD-012887)သုိလိပ်မူ၍ ေငလွ ဲစနစ်ြဖင့လ်ည်း 

ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမ ှသင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်ပျက်ကွက် 

လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို 

ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး၊ တက်ေရာက်ခွင့ရ် စာရင်းထတ်ုြပန်ပီးမှ 

သင်တန်းကိ ုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည် 

ြဖစ်ေစ)သင်တန်းကိ ုပီးဆုံးေအာင် မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင် 

ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့က်ာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာဝန်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င် 

ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၁။ ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက်၊  တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့ ်လျာထားဦးေရ 

သတ်မှတခ်ျက်ကုိ ဘာသာရပ်အလုိက် အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရ 

အြဖစ် ဤတက သုိလ် Website မှ ေကညာေပးမည်၊၊ အများဆံုးလက်ခံ သင်ကား 

ေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ် ြပည့မ်ြီခင်းမရိှက 

ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၂။ ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်   ေကညာချက်အြပည့်အစုံှင့်  အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များကိ ုသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလး၏ Website:http://

www. udmmandalay.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါသည်။ (သိုမဟတ်ု)  

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၊မ ေလး၏ ဘွဲလွန်/စာေမးပွဲဌာန၊ ဖုန်း-၀၂-

၄၀၈၀၇၃၅၊ ၀၂-၄၀၈၀၇၃၆ ၊ ၀၂-၂၈၄၇၈၀၃ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိုင်ပါသည်။

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလးသွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၊ မ ေလး

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရခိုင်ိုးကီး 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ရခုိင်ုိးေလးေကျးရာ 

ေန ဦးချစ်စိုးဟိန်း [၁၂/ထတပ(ိုင်) 

၀၇၂၆၂၇]၏သား    ရခိုင်ိုးေလး 

ေကျးရာ (အ.လ.က) ေကျာင်းတွင ်

ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်ြမတ ်

ဖန်ုးေမာင်အား ေမာင်ြမတ်ဘန်ုးေမာင် 

ဟုေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။ 

ေမာင်ြမတ်ဘုန်းေမာင်ေမာင်ြမတ်ဘုန်းေမာင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၈၀၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(၁၈၀)၊ သရဖလီမ်း၊ 
(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 
ဦးစိန်ေထွးညိ (CG-068401) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည် 
ေပါက် ဦးစန်ိေထွးညိ (ဖခင်)ှင့ ်ေဒ ခင်စန်ိ(မခိင်) 
တုိအသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ် 
ကေသာ ေဒ ခင်စန်းဝင့် [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၃၈၄၈၄]၊ 
ဦးေကျာ်စိုးဝင့ ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၈၄၈၅]၊ ဦးစိုး 
မိုးဝင့ ်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၇၃၇၀၈]တိုအနက် ဦးစိုး 
မိုးဝင့ ်(ကိယ်ုတိင်ု)ှင့ ်ဦးေကျာ်စိုးဝင့၊် ေဒ ခင်စန်း 
ဝင့တ်ို (ကိယ်ုစား General Power-၃၄၇၉/၂၀၂၂ 
(၃-၃-၂၀၂၂) ရရှိသူ ဦးစိုးမိုးဝင့်)မှ ဂရန်မူရင်း၊ 
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ GP မူရင်း၊ မိခင်၊ 
ဖခင်တုိ၏ေသစာရင်း၊ ဦးေကျာ်စိုးဝင့ှ်င့ ်ေဒ ခင် 
စန်းဝင့်တို သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP မုပ်သိမ်း 
ေသးေကာင်း ဦးစိုးမိုးဝင့်၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ သားသမီးစာရင်း 
များအြဖစ ်မိမိတိုေမာင်ှမ (၃) ဦးတည်းကိုသာ 
ေမွးဖွားပီး၊ ကွယ်လွန်သူမိဘများသည် ခရစ်ယာန် 
ဘာသာကိုးကွယ်သူများြဖစ်ကေသာ်လည်း 
မကွယ်လွန်မီကမည်သည့်ေသတမ်းစာ တစ်စုံ 
တစ်ရာကုိမ  ေရးသားထားခ့ဲြခင်းမရိှေကာင်းှင့် 
မမိတိိုေမာင်ှမ (၃) ဦးတည်းကသာလ င် တရားဝင် 
အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်ဖခင်အမည်မှာ 
ဦးထိန်ဝင်း(ခ) ဦးစိန်ေထွးညိ(ခ)ဦးစိန်ညိဟူ၍ 
အမည်အားြဖင့ ်(၃)မျိးေပ ေပါက်ေနေသာ်လည်း 
လပူဂု ိလ်အားြဖင့တ်စ်ဦး တစ်ေယာက်တည်းြဖစ် 
သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ေဒ ခင်စန်းဝင့်၊ ဦးေကျာ် 
စိုးဝင့ ် ၊ ဦးစိုးမိုးဝင့ ်တို၏ ကတိသစ ာြပလ ာ၊ 
ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်တို  တင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်ှင့ ်အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထား 
လာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၄)၊ ဧရိယာ 

(၀.၁၈၆)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်အမည်ေပါက်မှာ ေဒ တင်တင်ြမင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်အား ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ှင့်ေြမအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
(၆၆/၂၀၂၂)၊ (၃၁-၃-၂၀၂၂) တင်ြပ၍ ဦးသန်းစိုး (ခ) ေဝေကဟန်ု[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၇၉၄၃] 
အမည်သို ေြပာင်းလဲခွင့ ်ြပပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက 
အေထာက်အထား(မရူင်း)အြပည့အ်စုတံင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ ခှုစ်ရက်အတွင်း 
ဤဌာနသိုလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲ
 မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့ ်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ 

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၀/တ)၊ (အလျား ၄၀ ေပx 
အနံ ၁၀၀ ေပ)၊   (၄၀၀၀)စတုရန်းေပ၊   (၀.၀၉၂)ဧကရှိ    ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည ်
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင်  ေဒ ခင် 
ြမင့်ေမာ ်(ဘ) ဦးကျင်ယုံ [၁၀/မလမ(ိုင)်၀၃၈၁၈၇] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေနပါ 
သည်။ အဆိပုါေြမကွက်ကိ ုေဒ ခင်ြမင့ေ်မာ်ထမှံ တရားဝင် ဝယ်ယထူားသ ူေဒ သဂိ   ေစာ 
[၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၂၂၇၃]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက ်
တန်ဖိုးေငမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိေုပးေချပီးြဖစ်ရာ၊ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားစာချပ်မရူင်းများ၊ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ ်
ေြမာက်၍   ကန်ကွက်မ မရှိပါက   ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိ၊ ေရ ကာ 

ပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ 

၄/ေရ ကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆၀)၊ 

ဧရယိာ(၀.၀၈၂)ဧကရိှ ဦးဝင်းစန်ိ အမည် 

ေပါက ်ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက ်

အား အမည်ေပါက်သ၏ူအထူးကိယ်ုစား

လှယ်လ ဲစာရရိှသ ူဦးနန်းေမာင်ေမာင်ချစ် 

(ဘ)  ဦးေအာင်ချစ်  [၉/ကပတ(ိုင်) 

၁၇၀၁၇၆]မှ ေြမငှားစာချပ်၊ အထူးကိယ်ု 

စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် (၉၄၇/၂၀၂၁)၊ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ်ေထာင်စု 

လူဦးေရစာရင်းမူရင်းများ တင်ြပပီး 

ေဒ ှင်းွယ်ဝင်း (ဘ) ဦးသန်းထွန်း[၉/

ကပတ(ိုင်)၁၆၉၈၆၃]ှင့်   မှတ်ပုံတင် 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်   ချပ်ဆိုရန် 

အတွက် ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ်

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ် ကန်ကွက်လိ ု

သူများအေနြဖင့်  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊  တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံ

ခန်ခွဲမ ဌာနသို  ဤေကညာချက်ပါရှိ 

သည့်ရက်မှစ၍       (၁၅)ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက ဌာန၏လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့် 

အညီ   ေြမပုံ/ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့ ် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမ 

တိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀၊ ေြမကွက်အမှတ်- 

၆၉၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၆၉၃၊ 

သခင်ဗစိန်လမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးေမာင်စန်ိ[၁၂/ဗဟန 

(ိုင်)၀၂၉၀၅၄]၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန်အမည ်

ေပါက် ဦးေမာင်စန်ိ(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်၎င်း၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ြမသန်း 

[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၉၃၄၂]မှ အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်မိမိမှလွဲ၍ အြခားေသာ 

အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  

မရိှေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်း 

ကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စ ုလဦူးေရ 

စာရင်း၊ ဂရန်မရူင်းတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

စာချပ်ရန်  ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း
အေကာင်းကားြခင်းအေကာင်းကားြခင်း

ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၂၄/၁)၊ 
ြပည်လမ်းှင့် နာနတ်ေတာလမ်းေထာင့ ်
တည်ရှိရာ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်-၈၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-
၂၄/၁+၂၄စီ/၁၊ ေြမဧရိယာ(၁.၀၀၉)ဧက၊ 
ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ 
အမည်ေပါက် ေကာင်းြမန်မာေအာင်ကမု  
ဏီလီမိတက်(ကစ)  ေဒ ခင်လှလှ[၇/
တငန(ိင်ု)၀၆၆၁၆၅]၊ အမည်ေပါက် ဂရန် 
ေြမကွက်အား ကုမ ဏီမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 
(No-104277764)၊ ဒါိုက်တာ အစည်း 
အေဝးမှတ်တမ်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ၊ 
ေြမခွန်ေပးေဆာင်ထားသည့်ချလန်၊ ှစ် 
(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)၊ ိုင်ငံသား 
စစိစ်ေရးကတ်တိုတင်ြပ၍ ေကာင်းြမန်မာ 
ေအာင်ကုမ ဏီလီမိတက်(ကစ) ေဒ ဇင် 
မာထွန်း   [၇/ဒဥန(ိုင်)၁၀၇၅၅၀]မှ 
(portion) ြဖင့်   အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်
ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား  တရားဝင ်ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပး 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 “ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈)၊ (1-E)၊ ြမရိပ်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ယင်းတွင်တပ်ဆင်ထားရှိေသာ 
ကုိယ်ပုိင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
တိုအား ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားသ ူေဒ အအိပိန် [၉/ညဥန(ိင်ု)၁၁၂၇၉၆]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တချိေပးေချထားပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက် 
အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပီး ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစိုးပိုင် (B.Com, D.A, R.L)ဦးစိုးပိုင ်(B.Com, D.A, R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)
အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၅၁လမ်းှင့် ြမတ်ေလးလမ်းေထာင့်၊ အခန်းအမှတ်(၁၃၀+၁၃၂) တွင်တည်ရှိေသာ M I H 

CO., LTD၊ ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၀၀၇၂၂၉၇၆) သည်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမည်ရှိအမှတ်တံဆိပ်များြဖစ်ေသာ-

စေသာအမည်များြဖင့် ေသာက်ေရသန်  ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ရှိေသာ 
ေသာက်ေရသန်  စက်ံုများမှ အမည်တူရိှပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း 
က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ Viber ြဖင့်ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက သတင်းစာေကာ်ြငာချက်ှင့အ်တ ူအသုံးြပလိေုသာ အမှတ်တဆံပ်ိမှတ်ပုတံင်ြခင်း၊ အစားအေသာက် 
ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသုိ အမည်တ ူေထာက်ခခံျက် ဆက်လက်ေလ ာက်ထားြခင်းများ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

M I H CO., LTD၊ ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၀၀၇၂၂၉၇၆)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-M I H CO., LTD၊ ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၀၀၇၂၂၉၇၆)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)    ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B, LL.M)ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L)    ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B, LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)     အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)

The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ The Solution Power Law Firm- အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁၊ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁၊

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလ ကုန်းေဌးက ယ်ကရပ်ကွက်၊ 

သူေဌးလမ်း၊ ဒုတိယထပ်/၃လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ အမှတ်(၁၂)တိုက်ခန်း 

အကျယ်အဝန်း(၁၆'x၆၅')ရှိ ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာ၊ မီတာ၊ အခန်း(၂)

ခန်း၊ Aircon(၁)လုံးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 

တရားဝင် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ သန်းသန်းလ  င်[၁၁/စတန(ိုင်)၁၇၂ 

၄၉၅]ထံမှ က န်မ ေဒ ခင်ေအးွယ်မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

စရန်ေငအွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက  ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 

အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က န်မထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါကအေရာင်းအဝယ်ကို     ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးတိုင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်ေအးွယ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၄၃၃၆]ေဒ ခင်ေအးွယ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၄၃၃၆]

၀၉-၂၅၁၀၀၉၃၆၃၀၉-၂၅၁၀၀၉၃၆၃

၀၉-၂၅၆၁၂၃၁၄၆၀၉-၂၅၆၁၂၃၁၄၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမေွဈးလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၄၄) ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အအုအံမှတ်(၂၄)၊ (၈)ထပ်တိက်ု 
အေဆာက်အဦ၏ (၇)လ ာ၊ ဘယ်ဘက်ြခမ်း၊ အခန်းအမှတ်(ဝဲ-၇) (၁၅x၆၀)ေပအကျယ် 
အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား        
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း  ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ သိန်းသိန်းေအး(ဘ)
ဦးရမ်နတ်(သ်)ဘဂူးဝါ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၉၂၇၆]ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူဦးရဇဲာလွင် (ဘ) ဦးြမင့လွ်င် [၉/ခအဇ(ိင်ု)၀၁၃၀၄၄]ကိင်ုေဆာင်သမှူ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် သေဘာ တူညီပါသြဖင့ ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိ ု
သူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ 
(၇)ရက်အတွင်းက ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  
ကန်ကွက်မ များ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းဆက်ဦး(LL.B,LL.M)(စ်-၅၂၃၆၆)ဦးေကာင်းဆက်ဦး(LL.B,LL.M)(စ်-၅၂၃၆၆)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
တိုက်အမှတ်(၃)၊ ေအာင်ေတဇလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၃)၊ ေအာင်ေတဇလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၄၅၆၁၅၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၄၅၆၁၅၁

အရယ်မေရာက်ေသးသူအတွက် အုပ်ထိန်းသူအြဖစ်ခန်ထားရန်အရယ်မေရာက်ေသးသူအတွက ်အုပ်ထိန်းသူအြဖစ်ခန်ထားရန်

ေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာေလ ာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ

(အုပ်ထိန်းသူှင့်အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁)(အုပ်ထိန်းသူှင့်အုပ်ထိန်းခံရသူတိုအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၁၁)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၂၅၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၁၂၅

 ေဒ သီးရှင် (ခ) ေဒ တင်ရီ    ေလ ာက်သူ ေဒ သီးရှင ်(ခ) ေဒ တင်ရီ    ေလ ာက်သူ

အမှတ်(၁၄)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ သတီာရပ်ကွက်၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ သတီာရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရပ်ေန အရယ်မေရာက်ေသးသူ မဟန်သဇင်ေရ (ခ)ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရပ်ေန အရယ်မေရာက်ေသးသ ူမဟန်သဇင်ေရ (ခ)

Eliceyan ငှ့်၎င်းပိင်ုေသာ ပစ ည်းအေကာင်း အမှတ်(၁၄)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ Eliceyan ှင့်၎င်းပိုင်ေသာ ပစ ည်းအေကာင်း အမှတ်(၁၄)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ 

သီတာရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရပ်ေန        သီတာရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရပ်ေန        

(၁) ေဒ သီးရှင်(ခ)ေဒ တင်ရီ (၁) ေဒ သီးရှင(်ခ)ေဒ တင်ရီ က အထက်အမည်ပါရှိေသာ အရယ်မေရာက ်

ေသးသူ မဟန်သဇင်ေရ  (ခ) Eliceyan ြဖစ်သည်ဟူ၍ ၎င်းသူ၏ ကိုယ်ှင့် 

ပစ ည်းကို (၁) အုပ်ထိန်းသူအြဖစ် ခန်ထားပါမည့်အေကာင်း ေလ ာက်ထား 

သည်ြဖစ်၍  ဤေကာ်ြငာစာကိ ုထတ်ုဆင့လ်ိက်ုသည်။ ထိေုလ ာက်ထားချက် 

ကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၅ ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၈ ရက်) ေနတွင် 

ဆိုင်ဆိုရန် ချနိ်းဆိုသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန      ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအာင်မျိးွန် )   (ေအာင်မျိးွန် )

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၇၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် - ၄၇
ေဒ ြမင့်စံပယ်ေအာင ် ှင့် ၁။ ဦးဝါေသဌ
(ကွယ်လွန်သူေဒ သန်းသန်းြမင့်၏  ၂။ ဦးအာစာရ
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်
တရားလို   တရားပိင်များ တရားလို   တရားပိင်များ 

      ေမတ ာဝါဒီဓမ ဝိဟာရေကျာင်း (ယခင်ြမဝတီေကျာင်း)၊ မိေဟာင်းအေနာက ်
ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးေန ဦးဝါေသဌှင့ ်ဦးအာစာရ သေိစ 
ရမည်။

သင်တိုအေပ ၌ တရားလိုက ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူများကို 
ှင်ထုတ်လိုမ ှင့် ကားကာလ အြမတ်အစွန်း ရလိုေကာင်း ေလ ာက်ထားစွဲဆို 
သည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်
စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ(၄)ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်)ေန  
မွန်းမတည့်မ ီနံနက်(၁၀)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလ ာကို 
ထေုချ ရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 
သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်
ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်
သင်ကထုေချ တင်ြပ အမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ု သင်ှင့် 
အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့် 
အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က 
တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်ေန   ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

            (ချိချိြမတ်)            (ချိချိြမတ်)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၄)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး (၄)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၉၁၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-၉၁၊ မလခိြမစ်လမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၇၈၅)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးဂွမ်ဟန်ိး (MNN-၀၀၇၆၅၃)အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှပါသည်။ 

အမည်ေပါက် ဦးဂွမ်ဟန်ိးကွယ်လွန်သြဖင့ ်သားသမီးများြဖစ်ေသာ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ရ ီ[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၇၄၂၈]+ ၄ တိုမှ အေမဆွက်ခ ံ

ပိင်ုဆိင်ုလာခဲ့ပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 

စာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဆက်သွယ်၍ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဌးေဌးြမင့် (LL.B)ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၁၃)

အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၇၅၃၉၊ ၀၉-၇၆၆၁၉၀၈၇၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၇၅၃၉၊ ၀၉-၇၆၆၁၉၀၈၇၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ 

ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၁၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၃၈ေပ၆လက်မ x 
၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုသည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်
ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ ေဒ ြမြမေမာ် [၇/ညလပ(ိုင်)၀၀၀၀၃၀]၊ ေဒ သီသီဦး [၉/ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၌ ေဒ ြမြမေမာ် [၇/ညလပ(ိုင်)၀၀၀၀၃၀]၊ ေဒ သီသီဦး [၉/
နထက(ိုင်)၀၀၁၂၁၃]တိုအမည်ေပါက် နထက(ိုင်)၀၀၁၂၁၃]တိုအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်အြဖစ်တည်ရှိပီး 
ေဒ ြမြမေမာ်ှင့ ်ေဒ သသီဦီးတိုမှ တရားဝင်လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း လွတ်လပ် 
စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက် 
အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးရှင်းြမင့် [၁/မကန(ြပ)၀၀၀၃၂၀] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရှင်းြမင့ ်[၁/မကန(ြပ)၀၀၀၃၂၀] ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးချမ်းမွန် (LL.B) (စ်-၁၆၄၄၇)ေဒ ေအးချမ်းမွန် (LL.B) (စ်-၁၆၄၄၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၇)၊ အခန်း(၃)၊ ရန်ကုန်- အင်းစိန်လမ်းမကီးေပ ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇)၊ အခန်း(၃)၊ ရန်ကုန်- အင်းစိန်လမ်းမကီးေပ ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၂၅၈၉၅၂၃လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၂၅၈၉၅၂၃

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ေဆးပညာဒီပလိုမာှင့်ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်း ေဆးပညာဒီပလိုမာှင့်ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲလွန်သင်တန်း 
များအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။   ၂၀၂၃- ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကား 
မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင် ့ြပည့်စုံသ ူ
ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းဆရာ၀န်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည ်-
(က) ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်းများ(က) ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည်                                                   သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                   သင်တန်းကာလ
 (၁) တီဘီှင့်ရင်ေခါင်းေရာဂါကုပညာဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.Med.Sc(TB & Chest Diseases)   
 (၂) ကာလသားေရာဂါှင့်ခုခံအားကျဆင်းမ  ၁ ှစ်
  ကူးစက်ေရာဂါပညာဒီပလိုမာ
  Dip.Med.Sc(STD  and  HIV  infections)     
 (၃) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာေဆးဝါးေဗဒဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.Med.Sc(Clinical  Pharmacology)   
 (၄) ေသွးသွင်းကုသြခင်းဆိုင်ရာေဆးပညာဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.Med.Sc(Transfusion  Medicine)   
 (၅) အထူးကပ်မတ်ကုသမ ဆိုင်ရာဒီပလိုမာ ၁ ှစ်
  Dip.Med.Sc(Intensive Care Medicine)  

(ခ)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ(ခ)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ
  စ် သင်တန်းအမည်                                                   သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                   သင်တန်းကာလ
 (၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ခ ာေဗဒ) ၂ ှစ်
  M.Med.Sc(Anatomy)     
 (၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဇီ၀ကမ ေဗဒ) ၂ ှစ်
  M.Med.Sc(Physiology)     
 (၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဇီ၀ဓာတုေဗဒ) ၂ ှစ်
  M.Med.Sc(Biochemistry)     
 (၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးဝါးေဗဒ) ၂ ှစ်
  M.Med.Sc(Pharmacology)     
 (၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၂ ှစ်
  (ကာကွယ်ေရးှင့်အပူပိုင်းေဆးပညာ)
  M.Med.Sc(Preventive & Tropical  Medicine)     
 (၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အဏုဇီ၀ေဗဒ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Microbiology)     
 (၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေရာဂါေဗဒ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Pathology)     
 (၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Medical Jurisprudence)     
 (၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကင်ဆာေရာဂါေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Medical  Oncology)     
 (၁၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၃ ှစ် 
  (ကင်ဆာေရာဂါဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဆးကုပညာ)
  M.Med.Sc(Radiation  Oncology)     
 (၁၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အဏုြမေရာင်ြခည်ေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc (Nuclear  Medicine)     
 (၁၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၃ ှစ်
  (နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်
  လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ)
  M.Med.Sc(Otorhinolaryngology Head & 
  Neck Surgery)     
 (၁၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေမ့ေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Anaesthesiology)     
 (၁၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၃ ှစ်
  (ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးပညာ)
  M.Med.Sc(Rehabilitation Medicine)     
 (၁၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အေရြပားေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Dermatology)     
 (၁၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (မျက်စိေရာဂါပညာ) ၃ ှစ် 
  M.Med.Sc(Ophthalmology)     
 (၁၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (စိတ်ကျန်းမာပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Mental  Health)     
 (၁၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၃ ှစ်
  (အေရးေပ ကုသမ ေဆးပညာ)
  M.Med.Sc(Emergency  Medicine)     
 (၁၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Internal  Medicine)     
 (၂၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Surgery)     
 (၂၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (သားဖွားမီးယပ်ပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Obstetrics  & Gynaecology)     
 (၂၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကေလးကျန်းမာပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Paediatrics)     
 (၂၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Thoracic  Surgery)     
 (၂၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကေလးခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
  M.Med.Sc(Paediatric  Surgery)     
 (၂၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  ၃ ှစ်
  (ြပြပင်ကုသမ ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာ)
  M.Med.Sc(Plastic  Surgery)     
 (၂၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၃ ှစ်
  (ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ)
  M.Med.Sc(Neuro  Surgery)     
 (၂၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ ၃ ှစ်
  (ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ)
  M.Med.Sc(Urology)     
 (၂၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဓာတ်မှန်ပညာ) ၄ ှစ်
  M.Med.Sc(Radiology)     
 (၂၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (အိုးေရာဂါပညာ) ၄ ှစ်
  M.Med.Sc(Orthopaedics)     
 (၃၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ှလုံးှင့်ေသွးေကာခွဲစိတ်ပညာ)  ၄ ှစ်
  M.Med.Sc(Cardiovascular  Surgery)   
လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
၂။  (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ေဆးပညာဒီပလုိမာှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက် အမ်ဘီဘီ 
  အက်စ်ဘွဲ (သိုမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမ ှအသိအမှတ်ြပထား 
  ေသာ အလားတူဘွဲရရှိထားသ ူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) ဒပီလိမုာသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် လပ်ုငန်း 
  စတင်၀င်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုး လုပ်သက်(၁)ှစ် 
  ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ေဆးပညာမဟာသိပ သံင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့် ရက်တွင် 
  လပ်ုငန်းစတင်၀င်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့ရ်က်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက် 
  (၁) ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 
  (မှတ်ချက်- ခ ာေဗဒ၊ ဇီ၀ကမ ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊  ေရာဂါေဗဒ၊  ခ ာေဗဒ၊ ဇီ၀ကမ ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊  ေရာဂါေဗဒ၊  
  ေဆးဝါးေဗဒ၊  စတ်ိကျန်းမာပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ၊ ကင်ဆာေရာဂါ  ေဆးဝါးေဗဒ၊  စတ်ိကျန်းမာပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ၊ ကင်ဆာေရာဂါ 

  ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဆးကပုညာ၊ အဏြုမေရာင်ြခည် ေဆးပညာှင့ ်ေမေ့ဆး ဓာတ်ေရာင်ြခည်ေဆးကပုညာ၊ အဏြုမေရာင်ြခည် ေဆးပညာှင့ ်ေမေ့ဆး 
  ပညာ  ပညာ မဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက် လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်မရိှ ေလ ာက် 
  ထားိုင်သည)်။
 (င) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ေနတွင် ေဆးပညာမဟာသပိ ံသင်တန်းများ အတွက် 
  အသက်(၄၅)ှစ်ှင့ ်ဒပီလိမုာသင်တန်းများအတွက် အသက် (၅၀)ှစ်ထက် 
  မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။
 (စ) ေဆးလက်ေတွဆိင်ုရာ ေဆးဝါးေဗဒဒပီလိမုာသင်တန်းေဆးလက်ေတွဆိင်ုရာ ေဆးဝါးေဗဒဒပီလိမုာသင်တန်းအတွက် ေဆးပညာ 
  မဟာသိပ ံ (ေဆးဝါးေဗဒ)ဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 
 (ဆ) ေသွးသွင်းကုသြခင်းဆုိင်ရာ ေဆးပညာဒီပလုိမာသင်တန်းေသွးသွင်းကုသြခင်းဆုိင်ရာ ေဆးပညာဒီပလုိမာသင်တန်းအတွက် ေဆးပညာ 
  ဘွဲ (သိုမဟုတ်)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  (ေရာဂါေဗဒ) ဘွဲရရှိထားသူများ 
  ြဖစ်ရမည်။  
 (ဇ) ဒီပလုိမာဘဲွရရိှပီးေနာက် အနည်းဆံုး(၂)ှစ်ှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွ 
  ရရိှပီးေနာက် အနည်းဆံုး(၅)ှစ် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန် 
  ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
 (ဈ) သတ်မှတ်ထားေသာသင်တန်းကာလကုိ   အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူ 
  ြဖစ်ရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉.၈.၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )(၁၉.၈.၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။
၄။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိ ု  ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း   သင်တန်း 
 တက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာ 
 ရပ်က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွ (၂)နာရေီမးခွန်းကိ ုေြဖဆိရုမည်ြဖစ်ပီး၊ 
 အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပုိင်မှသာ 
 ဘွဲရ ေအာင်စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆုိင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 
 ေရးမှးချပ်/ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး) မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ုိင်င့ံ 
 ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက် 
 ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်း မရိှသည့် ေလ ာက်လ ာများကိ ု
 လုံး၀ ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။ 
၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိ ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန် 
 ပါေမာက ချပ်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။
၇။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ ၃၀.၉.၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန)ြဖစ်ပါ 
 သည်။
၈။ ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပဲွ 
 ေကး- ကျပ် ၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်)တိတိကုိ ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန်၏ ြမန်မာ့ 
 စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်တွင်  ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ ်
 MD-၀၁၀၀၃၅ သို ေပးသွင်းရမည်။   
 (မှတ်ချက်မှတ်ချက်။   မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်    ြမန်မာ ့
  စီးပွားေရးဘဏ် ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရန်ကန်ုမိတွင်   ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ 
  ရန်ကန်ု  ေငစွာရင်းအမှတ်  MD- ၀၁၀၀၃၅ သို လပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ် 
  ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)
၉။ သင်တန်းကုိ တက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက် 
 လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန် သင်တန်းများကုိ ေလ ာက် 
 ထားခွင့်မရှိပါ။
၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမှ သင်တန်း 
 ကိ ုမတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ)
 သင်တန်းကို  ပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ   သင်တန်းတက်ေရာက ်
 ေအာင်ြမင်ပီးေနာက ်  သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်း       ိုင်ငံ့တာ၀န်ကို 
 မထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငကွိ ုေပးေလျာ်ရမည်။
၁၁။ ဘဲွလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခခုျင်းအလိက်ု၊ တက သိလ်ုအလိက်ု တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပမည့ ်
 လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကုိ တက သုိလ်အလုိက်၊ ဘာသာရပ်အလုိက် အများဆံုး 

 လက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရအြဖစ် တက သုိလ် Website Website များမှ ေကညာေပးရန်၊ 
 အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ်အရည် အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့်ဦးေရ မည်မ ရိှေစကာမူ သတ်မှတ်အရည် 
 အချင်း ရမှတ် ြပည့်မီြခင်းမရိှက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း အချင်း ရမှတ် ြပည့်မီြခင်းမရိှက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း တစ်ပါတည်း ေကညာ 
 အပ်ပါသည်။
၁၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ရန်ကန်ု၊ ဘဲွလွန်/စာေမးပဲွ 
 ဌာနစ၊ု ဖန်ုးနပံါတ် (၀၁-၈၃၇၀၉၃၈၊ ၀၁၈-၃၈၂၄၈၅) သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 
 စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးတက သိုလ်(၁)၏ Website: http//www.um1yangon.Website: http//www.um1yangon.
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ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ြပင်ပဆရာ၀န်များအတွက် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ြပင်ပဆရာ၀န်များအတွက ်ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ 

၀င်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း၀င်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၃-ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် 

ြပည့်စုံသ ူြပင်ပဆရာ၀န်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည-်

  စ် သင်တန်းအမည်                                                 သင်တန်းကာလစ် သင်တန်းအမည်                                                 သင်တန်းကာလ

 (၁) မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ေဆးပညာဒီပလိုမာ ၁ ှစ်

  Dip.Med.Sc (Family  Medicine)   

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်းလိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

၂။  (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊

  (ခ) မိသားစုကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာဒီပလုိမာ သင်တန်းအတွက် 

  လက်ရိှတရား၀င် အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လုိင်စင် သက်တမ်း (၂)ှစ်ြပည့် 

  ပးီ အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လုိင်စင် သက်တမ်းတုိးကုိင်ေဆာင်ထားသူ၊ 

  အမ်ဘဘီအီက်စ် (သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငေံဆးေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပ 

  ထားေသာ အလားတူဘွဲရရှိသူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာဒီပလုိမာသင်တန်းအတွက် 

  အသက်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။

 (ဃ) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းေကးများကိ ုေပးသွင်းရမည်။ 

 (င) သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကိ ုလိက်ုနာိင်ုသ ူ

  ြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ ၁၉.၈.၂၀၂၂ရက် (ေသာကာေန )၁၉.၈.၂၀၂၂ရက ်(ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ေလ ာက်လ ာများကုိ   ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန်သုိ 

 လိပ်မူ၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၅။ ဝင်ခွင့်ေရး ေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ ၃၀.၉.၂၀၂၂ရက်၊ (ေသာကာေန )၃၀.၉.၂၀၂၂ရက်၊ (ေသာကာေန ) 

 ြဖစ်ပါသည်။

၆။ ဘဲွလွန်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပဲွ 

 ေကး-ကျပ် ၁၀၀၀ဝ/ိ- (ကျပ်တစ်ေသာင်း)တတိကိိ ုေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ု၏ 

 ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်း 

 အမှတ် MD-၀၁၀၀၃၅ သို ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊    ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်ြမန်မာ့စီးပွား

  ေရးဘဏ် ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်မိတွင်     ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ 

  ရန်ကန်ုေငစွာရင်းအမှတ် MD- ၀၁၀၀၃၅ သို လပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ် 

  ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၇။ လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ုေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ု WebsiteWebsite မှတစ်ဆင့် 

 ေကညာပါမည်။  အများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူအများဆုံးလက်ခသံင်ကားေပးိင်ုမည့ဦ်းေရ မည်မ ရိှေစကာမ ူ

 သတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက   ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း သတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ်ြပည့်မီြခင်းမရှိက   ေရးချယ်မည်မဟုတ်ေကာင်း 

 တစ်ပါတည်း ေကညာအပ်ပါသည်။

၈။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ  ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ရန်ကုန်၊ ဘဲွလွန်/စာေမးပဲွ 

 ဌာနစ၊ု ဖန်ုးနပံါတ် (၀၁-၈၃၇၀၉၃၈၊ ၀၁၈-၃၈၂၄၈၅) သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

 စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးတက သိုလ်(၁)၏ Website: http//www.um1yangon.Website: http//www.um1yangon.
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ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက်ပုိင်း)ရပ်ကွက်၊ 

မဟာဗ လလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၁)၊ စတတု ထပ် (က)၊ အကျယ်အဝန်း- အလျား 

(၁၈)ေပx အနံ (၅၀)ေပ ကျယ်ဝန်းသည့ ်တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ 

အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတိုကို ေဒ ဇင်ှင်းဦး [၇/ရတန(ိင်ု)၁၀၀ 

၇၇၈]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေငွေကး (စရန်ေငွ)

ကိ ုတုိက်ခန်းလက်ဝယ်ရိှ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူထံသို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 

သက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေစာမျိးစံ (စ်-၇၉၃၉/၂၀၁၁)ဦးေစာမျိးစံ (စ်-၇၉၃၉/၂၀၁၁)

LL.B, DBL, DIL, DML (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)LL.B, DBL, DIL, DML (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၁၀၁/F)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်(၉/၁၁)၊ အခန်း(၁၀၁/F)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၈၇၉၆၊ ၀၉-၇၉၈၂၄၀၄၈၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၈၇၉၆၊ ၀၉-၇၉၈၂၄၀၄၈၉

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရာသာကီးရပ်ကွက်၊ 

အပုိင်(၁)၊ သိဒ ိရှင်ဘုရားလမ်းသွယ်ေန ဖခင် ဦးေအာင်ြမ  [၈/ရနခ(ုိင်)၀၃၇၁၀၇]၊ 
မိခင် ေဒ ပန်းကိင် [၈/ရနခ(ုိင်)၀၃၇၁၁၀]တုိ၏ သမီးြဖစ်သူ မေအးေအးေအာင် 

(ခ) မြဖတတ်ု [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၄၈၂၈၂]သည် မဘိညအီစ်ကိ ုေမာင်ှမများ 
အရှက်ရေစမည့ ်အြပအမမူျားကိ ုအကမ်ိကမ်ိ ြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်၎င်းအား 
ယေနေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက် 
ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့် က န်ေတာ်တုိ မိသားစုမှာ လုံးဝ(လုံးဝ) 
သက်ဆိင်ုဆက် ယ်ပတ်သက်ြခင်းမရိှပါသြဖင့ ်ြဖစ်ေပ လာမည့ ်ကစိ အဝဝ 
အား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဖခင်-ဦးေအာင်ြမ  [၈/ရနခ(ိုင်)၀၃၇၁၀၇]ဖခင်-ဦးေအာင်ြမ  [၈/ရနခ(ိုင်)၀၃၇၁၀၇]
မိခင်-ေဒ ပန်းကိင် [၈/ရနခ(ိုင်)၀၃၇၁၁၀]မိခင်-ေဒ ပန်းကိင် [၈/ရနခ(ိုင်)၀၃၇၁၁၀]

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၇၀/၁၇၂)၊ (ဒုတိယထပ်) (၃-လ ာ-ေအ) (မျက် ှာမူလ င်ဝဲဘက်အစွန်း)၊ အကျယ် 
အဝန်း (၁၈x၅၈)ေပ ရိှ တိက်ုခန်းှင့က်ိယ်ုပိင်ုမတီာ၊ ေရေမာ်တာ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်တိုကို ေြမရှင်/အခန်းရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်) 
၀၁၂၃၄၂]က ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချ ပုိင်ခွင့်အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူ 
ဝန်ခံေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး အကျိးသက်ဆိင်ုသ ူမည်သမူဆိ ု
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း မူရင်းစံုလင်စွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ (၇)
ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှ 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအးေမာ် (B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)ဦးေအးေမာ် (B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)
အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ) လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ) လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ရန်ကန်ုမိ၊  ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ အမှတ်-၃၀၉၊ 

(၇-လ ာ/ဝ)ဲဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထား ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးခင်ေမာင်ြမင့ ်
[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၂၇၁၇]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် တုိက်ခန်းတန်ဖုိး၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မင်းဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)ဦးေဇာ်မင်းဦး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၇၆/၂၀၂၁)

အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကညာြခင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၄/ရာမရပ်၊ မဂ  လာဒီပ 

ရပ်ကွက်မ ှ    ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ 

ေြမကွက်အမှတ်(ပ-၄၄၁၈) ေြမချပါမစ် 

(စလစ်)မူရင်း    ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့ ်

ေြမကွက်အမည်ေပါက ်ဦးေအာင်ဝင်း(ခ) 

ဝင်းေအာင်     [၉/ပမန(ိုင်)၂၂၇၃၂၈]

အဖအမည် ဦးေကျာ်ြမင့ ်၊ ေြမချပါမစ် 

(စလစ်)မိတ မှန်     ထုတ်ေပးပါရန် 

ေြမချပါမစ် (စလစ်) မူရင်း ေပျာက်ဆုံး 

ေကာင်း  တရားုံးကျမ်းကျနိ်ဆိုချက ်

မူရင်း၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံကတိြပချက်မူရင်း၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ် ရဲစခန်း 

ေထာက်ခံချက်မူရင်းများ    တင်ြပပီး 

ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်    ကန်ကွက ်

လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  

စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန်  

ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  

ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မ ှ

စ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း    လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်    သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်အညီ ေြမချ 

ပါမစ်(စလစ်)မိတ မှန်   ေလ ာက်ထား 

လာမ အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည် ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ေြမေရာင်းမည်ေြမေရာင်းမည်
(80'x100')ေြမဖို အဝီစိတွင်း၊ အုတ် ခံ 

စည်းိုးခတ်၊ ပါမစ်ေြမေနရာေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းကင်း။
   (၆)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ လ  င်သာယာ 
(3000)

(80'x60')  ပုသိမ်လမ်းမေကျာကပ ်
(၂)  ကွက်တွဲ၊     ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း၊ 
(၁)ထပ်တိုက်၊   (4)လုံးပါ၊   (၇)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာ   ( 2700 )

Ph:09-421117788,09-788000555Ph:09-421117788,09-788000555

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ဦးေစာမင်းဟန်ဦးှင့် ေဒ ထိန်လဲ့အိ 

တို၏သမီး ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ် 

ေန မဇာနည်ယွန်းဟန်အား မြမတ်သီရိဟန် 

ဟု ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

မြမတ်သီရိဟန်မြမတ်သီရိဟန်



ဇွန်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈)၊ (အလျား ၄၃ေပx အနံ ၆၀ေပ)

အကျယ်ရှိ  ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၅၈)ရပ် 
ကွက်၊ ဦးအုန်းလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၄၈)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိ 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် ေဒ ခင်ပပေအာင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၃၁၈၈၁]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ 
ေရာင်းသူ ဦးဝင်းေအာင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၁၄၂၆၉၇] မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားေကာင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စမီခံန်ခဲွခွင့ရိှ်ေကာင်း ေြပာဆိကုမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ လှလှွယ်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၆၅၀၉၅]မှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)

ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၄၁၇)၊ မ လမ်း၊ ၅၄(တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးေဖစန်း(EI-၀၅၂၈၀၃) အမည်ေပါက်ေသာေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းအမည်ေပါက ်ဖခင် 

ဦးေဖစန်းှင့ ်မခိင် ေဒ တင်တို ကွယ်လွန်ခဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတို၏ သားသမီး/ေြမးများြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးစန်းြမင့လွ်င်[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၈၀၀၀]၊ 

၂။ ေဒ စန်းေအာင်[၁၂/လမန(ုိင်)၀၄၇၆၂၆]၊ ၃။ေဒ ေအးမူ[၁၂/လမန(ုိင်)၀၃၈၈၈၃]၊ ၄။ဦးွန်ေဖ[၁၂/လမန(ုိင်)၀၄၄၃၇၇]၊ ၅။ ေဒ စန်း 

စန်းလွင်(ေခ းမ)[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၄၃၆၅]၊ ၆။ ဦးတင်မျိးလ  င်(ေြမး)[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၃၇၇၂၅]တိုမှ မိမိတိုသာလ င် ြမန်မာ့ဓေလ့ 

ထုံးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ေရာင်းချလ ဲေြပာင်းခွင့်ရှိေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံေရာင်းချခဲ့သြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ[၆/မအရ(ုိင်)၀၉၈၄၀၆]မှ (၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူေြမကွက် အပီးအပုိင်အေရာင်း 

အဝယ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B, LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B, LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၄၅/က)၊ အကျယ် အဝန်း(၂၀ေပ 

x ၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်သည ်ဦးေအာင်ေရ  (MAG-၀၈၁၀၂၈) အမည်ေပါက်ေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းေြမကွက်၏ 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် ေြခရင်းြခမ်း အကျယ်အဝန်း (၁၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့်  ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၅၄၅/က)၊ 
နတ်ေမာက်(၂)လမ်း၊ (၁၈/K)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်အပါအဝင်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးကို ၎င်းအမည်ေပါက်ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ကွယ်လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာ ကိတ ိမေမွးစားသား ဦးမုိးေကျာ်သူ [၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၀၁၀၃၃]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင် အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း 
ဖွင့ဟ်ဝန်ခေံရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သန်းသန်းစိုး [၁၁/ရဗန(ိင်ု)၀၇၇၄၈၁]မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ (LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်- အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်းလင်းသန်- အိမ် ခံေြမဥပေဒအကံေပးုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ပန်းလ  င်၊ ေြမကွက်အမှတ်-

၁၄၅-A၊ ဧရိယာ (၀.၁၇၈)ဧက ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ ်အမည်ေပါက်မှာ ဦးေအာင်မိုး 
(ခ)ဦးလှမိုး၊ ေဒ မိမိခိုင်၊ ေဒ ေကျာ့ေရ ရည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား ေြမှင့ ်
အေဆာက်အဦ အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်(၄၁၂၃/၂၀၂၂)၊ ေနစွဲ (၂၅-၅-၂၀၂၂)
တင်ြပ၍ ေဒ ဝမ်ဖိန်ခ န်း [၁၃/ကကန(ိုင်)၀၀၀၆၉၈]အမည်သို ေြပာင်းလဲခွင့်ြပပါရန ်
ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထား(မူရင်း)အြပည့်အစုံ 
တင်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ဤဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။   ေြမတိင်ုးှင့ ်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခဲွေြမတိင်ုးှင့ ်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းဌာနခဲွ

   မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန   မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန
           ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး           ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

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

“ယာ်အမှတ်   4H-4597 ၏ 
ေဖာင်းက  နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန်   ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား 
ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

  က-ည-န၊ ခုိင်ံုးက-ည-န၊ ခုိင်ံုး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း)

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာနကျန်းမာေရး၀န်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန 
ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက် ေဆးပညာပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက ်
ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။  ၂၀၂၃ - ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ုတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆးပညာပါရဂူဘဲွသင်တန်းများသုိ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စု ံ
သူ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းဆရာ၀န်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
(က) ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲ သင်တန်းများ

စ်     သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ 
(၁) ပါရဂူဘွဲ(ခ ာေဗဒ)  ၃ ှစ်
 Ph.D(Anatomy)     
(၂) ပါရဂူဘွဲ(ဇီ၀ကမ ေဗဒ)  ၃ ှစ်
 Ph.D(Physiology)     
(၃) ပါရဂူဘွဲ(ဇီ၀ဓာတုေဗဒ)  ၃ ှစ်
 Ph.D(Biochemistry)     
(၄) ပါရဂူဘွဲ(အဏုဇီ၀ေဗဒ)  ၃ ှစ်
 Ph.D(Medical  Microbiology)     
(၅) ပါရဂူဘွဲ(ေဆးဝါးေဗဒ)  ၃ ှစ်
 Ph.D(Pharmacology)   

(ခ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ
စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ 
(၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အေထွေထွေဆးပညာ)  ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(General  Medicine)     
(၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အေထွေထွခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(General  Surgery)     
(၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (သားဖွားမီးယပ်ပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Obstetrics  & Gynaecology)
(၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ကေလးကျန်းမာပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Paediatrics)     
(၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အိုးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Orthopaedics)     
(၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ှလုံးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Cardiology)     
(၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ှလုံးှင့်ေသွးေကာခွဲစိတ်ပညာ)  ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Cardiovascular  Surgery)     
(၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
 (အဆုတ်ှင့်အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေဆးပညာ)
 Dr.Med.Sc(Respiratory  Medicine)     
(၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Thoracic  Surgery)     
(၁၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာေဆးပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Neurology)     
(၁၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
 (ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ)
 Dr.Med.Sc(Neuro  Surgery)     
(၁၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေကျာက်ကပ်ေရာဂါပညာ)  ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Nephrology)     
(၁၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
 (ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ)
 Dr.Med.Sc(Urology)     
(၁၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
 (အစာအိမ်ှင့်အူလမ်းေကာင်းေဆးပညာ)
 Dr.Med.Sc(Gastroenterology)     
(၁၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အသည်းေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Hepatology)     
(၁၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေသွးေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Clinical  Haematology)
(၁၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ကေလးခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Paediatric  Surgery)     
(၁၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေမွးကင်းစကေလးေဆးပညာ)  ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Neonatology)     
(၁၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (လက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုပညာ)  ၃ ှစ်
 Dr.Med.Sc(Hand Surgery)     
(၂၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (မီးယပ်ဆိုင်ရာကင်ဆာေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Gynaecological  Oncology)   
(၂၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (မျိးပွားမ ဆိုင်ရာေဆးပညာ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Reproductive Health)  
(၂၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေမ့ေဆးပညာ) ၃ ှစ် 
 Dr.Med.Sc(Anaesthesiology)    
(၂၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဓာတ်မှန်ပညာ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Radiology)  
(၂၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (မျက်စိေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Ophthalmology)   
(၂၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်
 (နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်လည်ပင်းခဲွစိတ်ကုပညာ)    
 Dr.Med.Sc(Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery)   
(၂၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Medical Jurisprudence)  
(၂၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အိုး၊ အေကာအဆစ်ေဆးပညာ) ၃ ှစ် 
 Dr.Med.Sc(Rheumatology)    
(၂၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ ၃ ှစ်
 (ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးပညာ)   
 Dr.Med.Sc(Rehabilitation Medicine)    
(၂၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်  
 (ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ)
 Dr.Med.Sc(Oral  &  Maxillo Facial  Surgery)   
(၃၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ြပြပင်ကုသမ ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာ) ၃ ှစ် 
 Dr.Med.Sc(Plastic  Surgery)    
(၃၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေကျာိုးခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Spine  Surgery)   
(၃၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်   
 (အသည်းှင့်သည်းေြခလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုပညာ)
 Dr.Med.Sc(Hepatobiliary  & Pancreatic  Surgery)  
(၃၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေဟာ်မုန်းေရာဂါများအထူးကုပညာ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Endocrinology)   
(၃၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (စိတ်ကျန်းမာပညာ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Mental Health)  
(၃၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အပူပိုင်းကူးစက်ေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Tropical & Infectious Diseases)  
(၃၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  ၃ ှစ်   
 (သက်ကီးရယ်အိုေစာင့်ေရှာက်မ ေဆးပညာ)
 Dr.Med.Sc(Geriatric  Medicine)  
(၃၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အေရြပားေရာဂါပညာ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Dermatology)   
(၃၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ) ၃ ှစ်   
 Dr.Med.Sc(Histopathology)  
(၃၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဓာတုေရာဂါေဗဒ) ၃ ှစ်  

 Dr.Med.Sc(Chemical  Pathology)   
(၄၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေသွးေရာဂါေဗဒ) ၃ ှစ်  
 Dr.Med.Sc(Haematopathology)  
(၄၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃ ှစ်  
 (ကေလးေသွးှင့်ကင်ဆာေရာဂါပညာ)
 Dr.Med.Sc(Paediatric Haemato-Oncology) 

လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း
၂။  (က)   ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 
 (ခ) သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) ခ င်းချက်သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းများမှအပ သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်၌ 

ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ ခ င်းချက်အေနြဖင့် ေဆး 
လက်ေတွ အေြခခပံါရဂဘဲွူ (ဇ၀ီကမ ေဗဒ၊ ခ ာေဗဒ၊ ဇ၀ီဓာတေုဗဒ၊ ေဆးဝါး 
ေဗဒ) ှင့် ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) သင်တန်းများ 
အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲရရှိထားသူများ
ှင့် ြမန်မာုိင်ငံေဆးေကာင်စီမှအသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘဲွ ရရိှ 
ထားသူများြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ပါရဂူသင်တန်းများအားလုံး (Ph.D, Dr.Med.Sc) အတွက် ေလ ာက်လ ာပိတ် 
သည့်ေနတွင် သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ်မဟာသပိ ံဘဲွရရိှပီးေနာက် ခွင့ရ်က်မပါ 
အနည်းဆုံး လုပ်သက်(၂)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (င) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ်ြဖင့် ဘွဲလွန်ရရှိပီးမှ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းအြဖစ် တာ၀န် 
ထမ်းေဆာင်ပီး ပါရဂဘဲွူလွန် သင်တန်း၀င်ခွင့်ေလ ာက်ထားလာပါက ပါရဂဘဲွူ 
(ခ ာေဗဒ၊ ဇီ၀ကမ ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ စိတ်ကျန်းမာ 
ပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့် 
ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း 
လပ်ုသက်(၃)ှစ်ရိှရမည်။ ကျန်ပါရဂဘဲွူသင်တန်းများအတွက် လပ်ုငန်းစတင် 
ဝင်ေရာက်သည့ ်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်းလုပ်သက(်၄)ှစ် ရှိရမည်။

 (စ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေသွးေရာဂါပညာ) သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာ 
မဟာသိပ ံ(ေဆးပညာ) (သိုမဟုတ်) (ကေလးကျန်းမာပညာ)ဘွဲရရှိထားသ ူ
ြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေကျာိုးခွဲစိတ်ကုပညာ) သင်တန်းအတွက် ေဆး 
ပညာ မဟာသိပ ံ (အိုးေရာဂါပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဇ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ(လက်ပိင်ုးဆိင်ုရာခဲွစတ်ိကပုညာ) သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(အိုးေရာဂါပညာ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဈ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေဟာ်မုန်းေရာဂါများအထူးကုပညာ) သင်တန်း 
အတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ည) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ(ြပြပင်ကသုမ ဆိင်ုရာခဲွစတ်ိပညာ)သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ြပြပင်ကုသမ ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဋ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးုိးခဲွစိတ်ကုပညာ)သင်တန်း 
အတက်ွ ေဆးပညာမဟာသိပ (ံခဲွစိတ်ကုပညာ) (သုိမဟုတ်) သွားဘက်ဆုိင်ရာ 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွ(သုိမဟုတ်) သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုး ခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဌ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခဲွစိတ်ကု
ပညာ) သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိပီး 
ေကျာက်ကပ်ှင့ဆ်ီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခဲွစတ်ိက ုဌာနတွင် လပ်ုငန်းအေတွ 
အကံ (၂)ှစ်ရှိသူများ (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေကျာက်ကပ်ှင့ ်
ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဍ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ(ှလုံးှင့ေ်သွးေကာခဲွစတ်ိပညာ) သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ှလုံးှင့်ေသွးေကာခွဲစိတ်ပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဎ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ)(သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဏ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ (ဦးေှာက်ှင့အ်ာုေံကာခဲွစတ်ိကပုညာ)သင်တန်း 
အတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခဲွစိတ်ကုပညာ)(သုိမဟုတ်)ေဆးပညာမဟာ
သိပ ံ(ဦးေှာက်ှင့်အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (တ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ကေလးခွဲစိတ်ကုပညာ)  သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ကေလးခွဲစိတ်ကုပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ထ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ၊   ဓာတုေရာဂါေဗဒ၊ 
ေသွးေရာဂါေဗဒ)သင်တန်းများအတွက ်ေဆးပညာမဟာသိပ ံ(ေရာဂါေဗဒ) 
ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဒ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ကေလးေသွးှင့်ကင်ဆာေရာဂါပညာ) သင်တန်း 
အတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ကေလးကျန်းမာပညာ)   ဘွဲရရှိထားသူ 
ြဖစ်ရမည်။

 (ဓ) ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ေနတွင ်အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရ 
မည်။ 

 (န) ပါရဂူဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက် 
တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ ၁၉.၈.၂၀၂၂ ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။
၄။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကို ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်း 
တကေ်ရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ် 
က မ်းကျင်မ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (၂)နာရီေမးခွန်းကုိ ေြဖဆုိရမည်ြဖစ်ပီး၊ အဂ  လိပ်စာ 
ဘာသာရပ် အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိုင်မှသာ ဘွဲရ ေအာင် 
စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 
ေရးမှးချပ်/ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)  မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့ 
ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ ေထာက်ခံ 
ချက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှသည့် ေလ ာက်လ ာများကို 
လုံး၀ ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါ။
၆။  ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကုိ ေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ ေဆးတက သုိလ်(၁)၊ ရန်ကုန်၊ 
ပါေမာက ချပ်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။
၇။ ဝင်ခွင့်ေရး ေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ ၂၉.၉.၂၀၂၂ ရက် (ကာသပေတးေန )
ြဖစ်ပါသည်။
၈။ ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ဘဲွလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပဲွ 
ေကး - ၁၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်ေထာင)်တိတိကို  ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်၏ ြမန်မာ့ 
စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာေငွစာရင်းအမှတ် MD-
၀၁၀၀၃၅ သို ေပးသွင်းရမည်။
(မှတ်ချက်။   မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်    ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် 

ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရန်ကုန်မိတွင်  ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ု၊  ေငစွာရင်းအမှတ် 
MD- ၀၁၀၀၃၅ သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းကိ ုတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက် 
လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ်(၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်းများကိ ုေလ ာက်ထား 
ခွင့်မရှိပါ။
၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခရံပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထတ်ုြပန်ပီးမှ သင်တန်း 
ကို မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ)
သင်တန်းကိ ုပီးဆံုးေအာင်မတက်ေရာက်လ င် ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင် 
ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာ၀န်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ၊ 
သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။
၁၁။ ဘဲွလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလုိက်၊ တက သုိလ်အလုိက် တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည့် 
လျာထားဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကို တက သိုလ်အလိုက်၊ ဘာသာရပ်အလိုက် အများဆုံး 
လက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့်ဦးေရအြဖစ ်တက သိုလ် Website များမှ ေကညာေပးရန်၊ 
အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့် ဦးေရ မည်မ ရိှေစကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း 
ရမှတ် ြပည့မ်ြီခင်းမရိှက ေရးချယ်မည်မဟတ်ုေကာင်း တစ်ပါတည်း ေကညာအပ်ပါသည်။
၁၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ု ေဆးတက သိလ်ု(၁)၊ ရန်ကန်ု၊ ဘဲွလွန်/စာေမးပဲွ 
ဌာနစု၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၈၃၇၀၉၃၈၊ ၀၁၈-၃၈၂၄၈၅) သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 
စံုစမ်းုိင်ပါသည်။ ေဆးတက သုိလ်(၁)၏ Website: http//www.um1yangon.edu.mm 
တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ေဆးတက သိုလ်(၁)၊ရန်ကုန်



ဇွန်   ၂၅၊    ၂၀၂၂

လမ်းဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးလမ်းဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

ဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းတင်ဒါေခ ယူြခင်းဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းတင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ မ ေလးတိင်ုး 
ေဒသကီးမ ှ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် တိုင်းေဒသကီး ြပင်ဆင ်
ထိန်းသိမ်းြခင်းခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများကိ ု
တင်ဒါစနစ်ြဖင့်    ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍      ြမန်မာိုင်ငံသား 
တုိင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းုိင်ရန် ဖိတ်ေခ  
အပ်ပါသည်။
တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့ ်- (၂၇-၆-၂၀၂၂)ရက်
ရက်/အချနိ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)
တင်ဒါေလ ာက်လ ာအေရာင်းပိတ်မည့ ် - (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက် 
ရက်/အချနိ်   မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀)နာရီ
တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့ ် - (၁၄-၇-၂၀၂၂)ရက်
ရက်/အချနိ်   (ုံးချနိ်အတွင်း)
တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့် ရက်/အချနိ် - ထပ်မံေကညာပါမည်
တင်ဒါေလ ာက်လ ာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ -  န်ကားေရးမှး(မိြပ)

ုံး၊  လမ်းဦးစီးဌာန၊ 
လမ်း ၃၀၊   ၇၀x၇၁ 
လမ်းကား၊  မ ေလး 
တိုင်းေဒသကီး၊ 

   မ ေလးမိ။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပံုစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ အေသးစိတ် 
သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ုံးချနိ်အတွင်း 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်-

 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးအဖွဲ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးအဖွဲ
 ၀၂-၄၀၃၉၁၈၄၊ ၀၂-၄၀၃၉၁၈၆ ၀၂-၄၀၃၉၁၈၄၊ ၀၂-၄၀၃၉၁၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ် (၂/ွယ်ေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၇)၊ ဧရိယာ (၂၅'x၅၀')ေြမကွက်တည် 
ေနရာအမှတ်(၁၇)၊ မင်းန ာလမ်း၊ ွယ် 
ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးေနမျိး 
ဝင်း   [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၆၃၉၀]၊ 
ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၈၃၆]
အမည်ေပါက်  ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ြမင့် 
(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏ပိုင ်
ဆိင်ုခွင့အ်စအုား တစ်ဦးတည်းေသာဇနီး 
ြဖစ်သူ  ေဒ သန်းေဌး [၁၄/ဝခမ(ိုင်) 
၀၂၂၈၃၂]မှ ကျန်အမည်ေပါက် ဦးေနမျိး 
ဝင်း  [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၆၃၉၀]ှင့် 
ပူးတဲွ၍ ဂရန်မရူင်း၊ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်
ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက် 
ရန်ရှိပါက    တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည  ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။
ဌနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းလမ်းရှ ိGOLDEN CITY Condo၊ 

Unit No-B7-17-05၊ Area- (517.76) square feet အကျယ်အဝန်းရှိ၊ ကွန်ဒို 

တိက်ုခန်း (၁)ခန်း အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူ

များြဖစ်ေသာ ဦးေအးမင်းဝင်း [၇/ပခန(ုိင်)၂၆၆၉၃၀]ှင့် ေဒ အ လီထွန်းထွန်း 

[၇/ပခန(ိင်ု)၂၆၂၄၀၈]တိုမှ တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခ ံ

ကတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ

ရန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 

ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှ ိ

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) (LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) (LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

Ph-09-954280932 LL.B , D.B.L, D.I.L, D.M.LPh-09-954280932 LL.B , D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO (Switzerland)

(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09- 420080932, 09- 977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09- 420080932, 09- 977402677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၃၇၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၃၇၃၊  ဗညားွဲလမ်း၊  (၃၈)
ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ 
ဦးေအာင်သန်း (ISN-၂၁၈၂၈၉)အမည် 
ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမ 
အား ဂရန်အမည် ေပါက် ဦးေအာင်သန်း 
ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ဟန်တိုအား တရားပိင ်
ထားကာ ဦးေဇာ်မင်းလွင်၊ ေဒ စန်းစန်းဦး 
(၎င်း၏ကုိယ်စားအခွင့်ရကုိယ်စားလှယ် 
ဦးေဇာ်မင်းလွင်)မှ တရားလိုြပလုပ်၍ 
ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ တရားုံး 
တွင် တရားမကီးမ အမှတ်၇/၂၀၂၁ ြဖင့် 
ပဋညိာ်အတိင်ုး ေဆာင်ရက်ေပးေစလိမု  
စဲွဆိခုဲရ့ာ အုိင်ဒီကရီရရိှခ့ဲပါသြဖင့် တရား 
 ံး(ကိုယ်စား)  ဘီလစ်  ေဒ လဲ့လဲ့ခိုင်မှ 
တရားမကီးမ အမှတ်-၇/၂၀၂၁ ၏ ၁၀-
၃-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စရီင်ချက်၊ ဒကီရ ီယင်း 
တရားုံး၏ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၉/ 
၂၀၂၁ ၏   ေနစ်မှတ်တမ်း   ဘီလစ် 
ခန်အပ်စာ၊   ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်၊  ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားြခင်းအား ေလ ာက်ထား 
လာရာ တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃-ဂျ)ီ၊ ကမ်းနားလမ်းှင့် ဆင်မင်းလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁၅၇မှ 

၁၇၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပုိင်၊ Royal 
Sin Min Condo  အမ်ိရာ၏ တိက်ုခန်းအမှတ်(C)၊ အထပ်အမှတ်(L)၊ အခန်းအမှတ်(7-L)တိက်ုခန်းကိ ုအေဆာက်အအုေံနထိင်ုခွင့ ်
စာချပ်တင်ွ အမည်ေပါက်ရရိှထားသူ ေဒ ှင်းလ့ဲေအာင် [၁၂/လသန(ဧည့်)၀၀၁၅၁၆]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးွန်ဦး 
[၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၉၄၇၂]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ကွန်ဒို 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ   
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 
ယင်းေနရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးွန်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးွန်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B, LL.M) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့(်LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ ှင်းယုယဖိး(LL.B, LL.M)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၆၇)

The Solution Power Law Firm၊ အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ The Solution Power Law Firm၊ အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ေြမကွက်ေရာင်းမည်ေြမကွက်ေရာင်းမည်

ေဒါပုံမိနယ်တွင်ရိှေသာ ေြမကွက်များအြမန်ေရာင်းမည်။ ေဒါပံုမိနယ်တွင်ရိှေသာ ေြမကွက်များအြမန်ေရာင်းမည်။ 

ဂျပန်တံတားေဘး။ဂျပန်တံတားေဘး။
၁။ နဝရတ်လမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ (၂)ကွက်တွဲေြမကွက်

  ရပ်ကွက-်ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်

၂။ နဝရတ်လမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်

၃။ မင်းမေဟာ်လမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်လမုတန်း

၄။ ေကျာင်းေတာ်ရာလမ်းမကီးေပ တွင်ရိှေသာ ေြမကွက် (၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ဝါဆိုရပ်ကွက်

၅။ ေအာင်ရတနာလမ်းမကီးေပ တွင်ရိှေသာ ေြမကွက် (၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်

၆။ ကမ်းသာယာလမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၂)ကွက်တွဲ

  ရပ်ကွက-်ဝါဆိုရပ်ကွက်

၇။ ကမ်းသာယာလမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ဝါဆိုရပ်ကွက်

၈။ ေအာင်သေြပလမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ဝါဆိုရပ်ကွက်

၉။ ရတနာလမ်းမေပ တွင်ရှိေသာ ေြမကွက ်(၁)ကွက်

  ရပ်ကွက-်ဝါဆိုရပ်ကွက်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-43182001ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-43182001

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၄၃)ရပ်ကွက်၊ အုန်းပင်ကီးလမ်း ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၂၅)၊ အကျယ်အဝန်း 

(၄၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ဦးလှေမာင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၈၈၆၂] အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမကွက်အနက်မှ ေခါင်းရင်းဘက် (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ရိှ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ွယ်နီခုိင် 

[၁၃/ကလန(ိုင်)၀၀၀၅၈၄]ထံမှ က ်ုပ်ကဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စီစီထွန်း [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၁၅၄၇]ေဒ စီစီထွန်း [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၁၅၄၇]

ဖုန်း- ၀၉-၉၆၅၁၁၅၉၈၁၊ ၀၉-၂၅၀၃၂၁၈၇၇ဖုန်း- ၀၉-၉၆၅၁၁၅၉၈၁၊ ၀၉-၂၅၀၃၂၁၈၇၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀။)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်  ၅၊ နည်းဥပေဒ ၂၀။)

ပဲခူးခိုင်တရားုံး။ပဲခူးခိုင်တရားုံး။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၉၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၇၉
ေဒ ေအးြမေအာင ် ှင့် ၁။ ဦးချိသန်
  ၂။ ဦးသိန်းေဇာ်
တရားလို     တရားပိင်များတရားလို     တရားပိင်များ
ပဲခူးမိ၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ဆိုရှယ်လစ်(၂)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၈၄၁)ေန 

၁။ ဦးချိသန်  (ဘ) ဦးေကျာ်တင့ ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ၊ ၂။ ဦးသိန်းေဇာ် (ဘ) 
ဦးဟုတ်ချနိ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့တ်ိုအေပ ၌ တရားလိေုဒ ေအးြမေအာင် က “သီးြခားသက်သာခွင့ဥ်ပေဒ 
ပုဒ်မ- ၄၂ အရ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးေစလိုမ ှင့် သီးြခား 
သက်သာခွင့ဥ်ပေဒပဒ်ုမ-၁၂ အရမှတ်ပုတံင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိေုပးေစ 
လိုမ ” ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်း 
မဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု
ုိင်သူ သင်တုိကုိယ်စားလှယ်ံုးအခွင့်အမိန်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သုိတည်းမဟုတ် 
၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆုိင်သည့်အချက်များကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် 
၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်ေန  (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ 
ဝါဆိုလဆုတ် ၁၀ ရက်)ေန   မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင်  အထက်က အမည် 
ေရးသားပါရိှသ ူတရားလိစဲွုဆိခုျက်ကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ 
၎င်းအြပင် သင်တိုသိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင် သင်တို 
မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင်တိုကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိထုတ်ုေပး 
လမိ့မ်ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိကကည့် လုိသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တုိက 
ထေုချတင်ြပအမီှြပလိသုည့ ်  စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ  သင်တိုှင့အ်တ ူ
ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိတည်းမဟုတ် သင်တုိကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် 
ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ 
ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ကကဝင်း) (ကကဝင်း)
 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး
 ပဲခူးခိုင်တရားုံး ပဲခူးခိုင်တရားုံး



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်လမ်း၊ 

အမှတ်-၂၆၃၁(က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်အားလံုးတုိအား ယခုေရာင်းချသူ ေဒ ယုယုေကျာ် 

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၃၉၅၅]မှ    စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်  တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံ၍ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ စိုးစိုးမာ [၁၀/မလမ(ိုင်) 

၁၂၉၄၀၁]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှ 

ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၅၀)           အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၅၈၂)

ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀                                 ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၂၀၁၀၀                                 ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၆၄၈၉၈

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

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၉/ခ)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ဦးကျင်ေမာင် [၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၄၈၅၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၄၉/ခ)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ် 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပကသ ူ

ဦးမင်းမင်း[၁၄/လမန(ုိင်)၀၇၈၆၉၇]ှင့် ေဒ နန်းေမဘယ်(လ်)ချစ်ထွန်း [၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၀၇၂၂၈]တုိထံမှ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်း ဝယ်ယူရန် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရး 

ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မရူင်း) များှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limitedလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- LRE Law Firm Limited

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ- ဦးဝဏ ေဇာ်(စ်-၉၇၈၀)၊  ေဒ စိုးစိုးွယ်(စ်-၁၄၁၈၃)

   ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊   ေဒ စန်းစန်းု(စ်-၁၄၁၈၄)၊  ေဒ ေအးမွန်သိန်း(စ်-၁၆၂၆၉)၊

   ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)   ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅)

အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊  ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)အထက်တန်းေရှေနများ- ဦးမင်းမင်း(စ်-၂၇၃၂၀)၊  ဦးဇာနည်ေအာင်(စ်-၄၉၉၆၀)

   ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)၊  ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)   ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)၊  ေဒ နန်းမိုလိန်(စ်-၅၁၅၆၂)

အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀အမှတ်-၁၅၆၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၃၃၉၉၀

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း’’“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ သရက် ခ(ံ၅)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၉၉)၊ အလျား၁၅ေပxအန ံ၅၀ေပ အကျယ်ရိှေသာ တိက်ုခန်းေြမည ီ
ထပ်ေခါင်းရင်းခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဦးတင်ဆန်း၊ 
ေဒ ခင်သန်းဝင်းတိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် 
စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက ်
ေအာင် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မမေသာင်း (LL.B, D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ခင်မမေသာင်း (LL.B, D.I.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၂၆၇၈/၈၄) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈(စ်-၂၆၇၈/၈၄) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၂၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊  ခင်းသာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၃(ဂ)/ 

၁၄(ခ)၊ ၆-လ ာ Lift ပါဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ)x(၅၅ေပ)ခန်ရိှ အခန်းှင့် 
ကိရုီးယားပါေကး၊ ြပတင်းေပါက်အားလံုး စတီးသပံန်း၊ စတီးဆန်းရိှတ်၊ Aircon(CHIGO) 
(၂)လုံး၊ မီးဖိခုန်း နရံကံပ်ဗီိ၊ု မီးဖိခုုတံခံါးဘာဂျာအဝင်အထွက်တခံါး၊ အေရးေပ ေလကှား၊ 
သပံန်း၊ ေရပ ူေရေအးေပးစက်(၁)ခ၊ု အခန်း(၂)ခန်းအား Shelld Board and C-Channel 
ြဖင့်ဖွဲရန်၊ ေနာက်ေဖးခန်း အဝင်အထွက်တံခါး(၁)ချပ်၊ ေရပန်း(၁)ခု၊ Absorb-Fan (၂)
လုံးအြပင်၊ ေရချိးခန်း၌ ေရပန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု 
ေနထိုင်သူ ေဒ စ ာြမင့ ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၄၄၈၃] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှက ်ုပ်မိတ်ေဆွ 

ဦးဘုန်းေမာ် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၀၂၅၇၆]ထံ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သြဖင့ ်က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့် အတူ က ု်ပ် 
ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကိ ုအများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မင်းမင်းစိုး (LL.B)ေဒ မင်းမင်းစိုး (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၈၄၁)
ုံးခန်းလိပ်စာ-ေရှေနများုံးခန်းုံးခန်းလိပ်စာ-ေရှေနများုံးခန်း

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၅၉၄၅၇ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေရှ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၅၉၄၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ လူေနရပ်ကွက ်

အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၉/ခ)၊ နဝရတ်လမ်း၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပ(အလျား 
၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်သည် ဦးြမင့်ေဆွအမည်ြဖင့် ချထားေသာ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ထဲမှ အလျား(၁၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ် 
ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားသူများ 
ြဖစ်ေသာ ဦးဥက ာေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၆၀၇၅]ှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ဇင်ပပေဆွ 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၀၈၃၄]တိုက ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပး
ေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒ 
ှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  သိေစအပ်ပါ 
သည်။                               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ြဖြဖြမင့်(LL.B)ေဒ ခင်ြဖြဖြမင့(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၈၆)

အမှတ်-၇/၁၅၂၊ ေနေကျာ်လမ်း၊ ေနေကျာ်ရပ်ကွက်၊ က န်းကေလး၊ အမှတ်-၇/၁၅၂၊ ေနေကျာ်လမ်း၊ ေနေကျာ်ရပ်ကွက်၊ က န်းကေလး၊ 
လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၂၃၁၅လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၂၃၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ယဿဝတီ(၁၇)လမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၁၁၁၂)၊  တတိယထပ်၊ (၄)လ ာ၊ အလျား 

(၁၈)ေပx အနံ(၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုအဆိုြပသူ ေဒ ဇင်ွယ်စိုးြမင့်[၇/ပခန 

(ိုင်)၂၉၄၂၇၁]၊ ေဒ သ ာစိုးြမင့့်[်၇/ပခန(ိုင်)၃၈၉၆၀၀]တိုမှ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရာဇာထွန်း[၇/မညန(ိင်ု)၀၇၂၆၃၁]မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်းမူရင်းတုိှင့်တကွ 

ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရာဇာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရာဇာထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းုစိုး (LL.B, D.B.L, D.M.L)                     ေဒ ခင်ခင်ေဆွ(LL.B)                          ေဒ အိအိပိုင်(LL.B)ေဒ ှင်းုစိုး (LL.B, D.B.L, D.M.L)                     ေဒ ခင်ခင်ေဆွ(LL.B)                          ေဒ အိအိပိုင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂၁)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၈၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂၁)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၄၈၆)    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၃၀)

အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆, ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈, ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၇၉၆, ၀၉-၄၂၁၀၁၃၅၈၈, ၀၉-၇၉၉၂၄၇၇၆၃

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ရာွန်လမ်း၊ 

အခန်း-၄၊ တိက်ု-၅တွင် ေနထိင်ုသ ူဦးဟန်ိးေဇာ် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၇၁၄၈၅]
သည် (၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် Farmer Auto Trading Co., Ltd ထံသို ေငွ 
အေကျေပးသွင်းပီး TOYOTA COROLLA AXIO (4L/2014) ယာ်ှင့် 
အဆိုပါယာ်၏ (Owner Book ှင့် Premium Book) တိုကို လက်ခံ 
ရယူပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်အထက်ပါယာ်၏ တရားဝင်ပိင်ုရှင်သည် ဦးဟန်ိး 
ေဇာ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းှင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ  
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၈၂/၂၀၁၇)
အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၇၁၇၂၆၀ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၇၁၇၂၆၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၃၉(က) ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

အမှတ်-၇၀ေန ေဒ ေအးြမကည် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၉၂၇၀]၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ် 
ေရးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၁၅၊ ပထမထပ် (ေြခရင်းခန်း)သည် (၂၆-၁၂-၂၀၁၄) ေနစွဲြဖင့ ်
ချပ်ဆိထုားေသာ  ကန်ထိက်ုစနစ်ြဖင့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွ(၅)ထပ်တိက်ု၊ ေဆာက်လပ်ု 
ရန် ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်အရ ေြမရှင ်ဦးေအာင်သက်ေထွး [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၀၄၈၇၃]ှင့် ေြမရှင်ဦးေကျာ်စွာဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၂၇၁၉]တို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ဝန်ခံပီး ယင်းတိက်ုခန်းကိ ုေဒ ေအးြမကည်သို ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူညီပီး စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤသတင်းစာ ေကညာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှဘ ဲယင်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတိက်ုခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးရဲြမင့် (B.A, H.G.P, PGDL)ဦးရဲြမင့ ်(B.A, H.G.P, PGDL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၇)
အမှတ်-၅၀၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၀၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေဝဘာဂလီမ်း၊ အမှတ်(၂၁)

ဟေုခ တွင်ေသာ လေူနရပ်ကွက်အ မှတ်(-)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၂၁)၊ အကျယ်အဝန်းအလျားxအန(ံ၂၀x၆၀)ေပ၊ ဧရယိာ(၁၂၀၀)စတရုန်းေပရိှ ဦးဟန်သန်ိး 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု အဆုိြပသူ ေဒ မူမူြမင့် [၁၂/ကမရ(ဧည့်) 
၀၀၀၀၄၉]ထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးခိုင်လင်း 
[၇/ပခန(ိုင်)၁၈၆၅၃၄]က စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း   ကန်ကွက်မ မရှိပါက   တရားဝင်အေရာင်းအဝယ ်
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M)ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၅၁)
တိုက်ခန်း၊ အိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ တိုက်ခန်း၊ အိမ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ 
ုံးခန်း- အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ုံးခန်း- အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၂၅၆၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၀၂၅၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၄၀၊ အမှတ်(၁၂၆)၊ ပထမထပ်(ဝ)ဲ ဟေုခ တွင်သည့် 

အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁
၂ ေပ x၄၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အိမ်သုံးလ ပ်စစ်မီတာ၊ 

ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ချယ်ရီဦး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၁၁၅၁]၊ ေဒ ချယ်ရီလွင် 
[၁၂/ကတတ(ိင်ု) ၀၁၄၄၈၁]၊ ေဒ ချယ်ရေီအး [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၂၀၇၆]၊ ဦးခင်ေမာင်ရ ီ[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၂၀၇၇]၊ 
ဦးခင်ေမာင်ေအး [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၀၇၈]၊ ေဒ ခင်ေထွးရ ီ[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၆၃၅၈]၊ ေဒ ခင်သန်းေအး [၁၂/
ကတတ(ိင်ု)၀၂၆ ၃၅၉]၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၇၂၇၁]ှင့ ်ဦးခင်ေမာင်လွင် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၄၇၁၄၇]
တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန ်အခန်းတန်ဖိုးေငွအချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရး 
ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူ မဆုိ ကန်ကွက်လုိပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူ
က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၆၃၆/၉၁)

အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ ရာဇကုမ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈၃/က)ဟု 

ေခ တွင်ေသာ (အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေမာင်စိုး [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၅၀၃၇] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ အိဆိုင်ေလာ(ဝ်) [၁၃/နခန(ိုင်)၀၃၇၀၃၃] မှတရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံကတိြပေြပာဆို
လာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း 
အေရာင်းအဝယ်ကုိကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ညဆီက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B   ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B   ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၂၄)
Ph-09-954280932    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,Ph-09-954280932    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊   WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊   WIPO (Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  Ph: 09-420080932, 09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  Ph: 09-420080932, 09-977402677

အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဝဏုာ(၄) လမ်း(အထက်)၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၇၁၁-ခ)၊ ေဒ ြမ (BF-၀၅၃၁၄၆) အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှ 

ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ၁-ခန်း၊ ၆-ထပ်တိက်ု 

၏ စတတု ထပ်(၅-လ ာ)၊ (၁၈'x၅၄') အကျယ်အဝန်းရိှေသာ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း 

တွင် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ဝယ်ထားရှ ိ

ပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ရီရီဝင်း [၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၂၁၈၄] ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ နလီာဦးမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထား ခိင်ုလု ံ

စွာြဖင့ ်(၃)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ စုလ  င်ထွန်း (စ်-၁၇၉၉၁)ေဒ စုလ  င်ထွန်း (စ်-၁၇၉၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

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

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၃၇၂၉၇၅၆၊ ၀၉-၄၂၀၄၂၂၀၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၃၇၂၉၇၅၆၊ ၀၉-၄၂၀၄၂၂၀၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေရတွင်းလမ်းှင့ ်မလ ကန်ုးလမ်းေထာင့၊် တိက်ုအမှတ်(၃၀)၊ 

(၃)လ ာ၊ ညာဘက်ြခမ်း၊ အခန်းအမှတ်(၃-ဘ)ီ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၆ေပx ၆၀ေပ)ရိှ ေရ+မီးစုလံင်စွာပါရိှေသာ တိက်ုခန်းှင့ယ်င်းတိက်ုခန်း 

ှင့ပ်တ်သက်သည့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးမင်းေကာင်းြမတ် 

[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၃၉၅၃]ထံမှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ေကာ်ြငာစာထတ်ုသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက် ကန်ကွက် 

ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းLL.B,LL.M   ဦးေကာင်းထက်ေအာင်(LL.B)ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းLL.B,LL.M   ဦးေကာင်းထက်ေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၉၀၁)

ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင်(LL.B)  ေဒ ေအးမမစိုး(LL.B)  ေဒ ချိလွင်လွင်ေအာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင(်LL.B)  ေဒ ေအးမမစိုး(LL.B)  ေဒ ချိလွင်လွင်ေအာင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၀၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၃၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၆၀၆)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၇၃၁)

AUNG HTOO CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်B-2၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ AUNG HTOO CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်B-2၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ တိက်ုအမှတ်(၈၆)(ေအ-၂)၊ ပထမထပ်၊ (အင်းစန်ိလမ်းမကီးမှ 

တိုက်အားမျက်ှာမူ၍ကည့်လ င်ဘယ်ဘက်အြခမ်း)(၁၈ေပx ၇၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ကန်ထိုက်တိုက်ခန်း တစ်ခန်းှင့်ယင်းတိုက် 

ခန်း၏ေနထိုင်သုံးစွဲခွင့်၊ေရေမာ်တာ၊လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်း၍ 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခကံတြိပသေူဒ ေအးမိင်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၇၀၂၆၀]တိုထမှံ  က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက မည်သူမဆုိ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ခုိင်လံုသည့် အေထာက်အထား အြပည့်အစံုြဖင့်  ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက တုိက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ပီးေြမာက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၂၅/၁၃-၁၁-၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၂၅/၁၃-၁၁-၂၀၁၈)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၁၉၇၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၁၉၇၆



ဇွန်   ၂၅၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်

အထက်ပါ လုပ်ငန်းအမည်အမှတ်တံဆိပ်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ဦးသန်ကုိ [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၃၀၀၈]ဦးသန်ကုိ [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၃၀၀၈]မှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ုံး 
တွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ တံဆိပ်အမှတ်အသားြဖင့ ်ဓာတ်ဆီသုံး အင်ဂျင်ှင့ ်အပိုပစ ည်း 
အမျိးမျိး၊ ဓာတ်ဆီသုံးမီးစက်ှင့် အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်ှင့ ်
အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ဒီဇယ်သုံးမီးစက်ှင့ ်အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ လယ်ယာသုံး 
စက်ကိရိယာအမျိးမျိး၊ စက်ေလှရှပ်တန်းှင့ ်အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ အင်ဂျင်ဝိုင်၊ 
အမဲဆီ၊ ေရေအးဆီ၊ စက်သုံးဆီအမျိးမျိး၊ ေရေမာ်တာှင့် အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်သုံး စက်ပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ချနိ်းေစာှင့် အပိုပစ ည်း 
အမျိးမျိး၊ ကွန်ပရက်ဆာှင့် အပုိပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ကားေရေဆးပန်၊ ေကျာပုိးေဆး 
ဖျန်းပုံးအမျိးမျိးှင့် အပိုပစ ည်းများ၊ ထွန်စက်၊ စပါးရိတ်စက်ှင့် အပိုပစ ည်း 
အမျိးမျိး၊  ေရပန်တွဲှင့် အပိုပစ ည်းအမျိးမျိး၊ ေရပိုက်ှင့် ေရပိုက်အပိုပစ ည်း 
အမျိးမျိး၊ ေကျာက်စက်၊ ေဖာက်စက် အမျိးမျိးှင့ ်အပိပုစ ည်းများ၊ ြမက်ရတ်ိစက် 
အမျိးမျိးှင့်      အပိုပစ ည်းအမျိးမျိးတိုကိ ု    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့်တက ွ
ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ်  မှာယူတင်သွင်းြဖန်ချေိရာင်းချ 
လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ လုပ်ငန်းအမည်အမှတ်အသား အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ အသုံးြပပါက မိမိ၏ 
လုပ်ငန်းအကျိးစီးပွားှင့်စပ်လျ်း၍ ထိခိုက်နစ်နာဆုံး ံးမ အရပ်ရပ်တိုအတွက် 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီြပစ်မ ဆိင်ုရာဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ တရားမဥပေဒ 
အရလည်းေကာင်း  တရားစွဲဆိုအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် တားြမစ်သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာိင်ုငသွံားှင့ခ်တွံင်းဆရာဝန်အသင်း၊ အသင်း 

ဝင်ြဖစ်ေသာ  ေဒါက်တာေကျာ်ေဇာဝင်း  12th  Batch 

အသက်(၆၇)ှစ်သည် ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်းေက ကဲွ 

ရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်းြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၈၃)၊ ဧရိယာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၈၃)၊ ဧရိယာ 

(၄၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ (၄၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

သာေကတမိနယ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊  နဝရတ်ေအာက်(၁)လမ်း၊  သာေကတမိနယ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊  နဝရတ်ေအာက်(၁)လမ်း၊  

အမှတ်(၃၈၃)ဟုေခ တွင်သည့်  ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၃၈၃)ဟုေခ တွင်သည့်  ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံ

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံ၏ တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ရှင ်

ကွယ်လွန်သူ  ေဒ ရင်ေဌး (PDZG-၀၀၃၄၅၂)  [၁၂/သကတ(ိုင်)၂၁၅၉၉၀] ေဒ ရင်ေဌး (PDZG-၀၀၃၄၅၂)  [၁၂/သကတ(ိုင်)၂၁၅၉၉၀]၏ 

အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူများြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ လှလှဝင်း၊ ၂။ ဦးလှဝင်း၊ ၃။ ေဒ ဘီ ၁။ ေဒ လှလှဝင်း၊ ၂။ ဦးလှဝင်း၊ ၃။ ေဒ ဘီ 

ဘီဂျမ်း၊ ၄။ ေဒ ူရ်ဂျမ်း၊ ၅။ ဦးဂေနဆာဘီဂျမ်း၊ ၄။ ေဒ ူရ်ဂျမ်း၊ ၅။ ဦးဂေနဆာတိုထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက 

ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားအြပည့ ်

အစုံြဖင့ ် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel: 294766   HP: 09-5017044Tel: 294766   HP: 09-5017044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ေရ ြပည်သာမိနယ်၊  အမှတ်-၉ ရပ်ကွက်၊  ေြမတိုင်း(၁)၊ ပန်း ခံ 

(၁)လမ်း၊ ဇီဝကလမ်း၊ အမှတ်(၁/၃၂၄/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀'x၆၀')ရှိ ေဒ ကည ်

ကည်ေအး အမည်ေပါက် (ေြမချပါမစ်အမျိးအစား) အိမ် ခံေြမကိ ုစာချပ်အဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ု  အဆိုြပေသာ ဦးေကျာ်ဇံလှ [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၁၂၄၉၈]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ မိုးသီတာ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၂၇၄၇] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ (၁၆-

၉-၂၀၂၁)ရက်ေနကတည်းက ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ခံေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်ထံသို 

သက်ေသခံအေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းအြပည့်အစုံြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေအာင်ချိညိမ်း (LL.B) ဦးသန်ိးေဌး(ခ)ဦးေအာင်ေအာင် (LL.B)ဦးေအာင်ချိညိမ်း (LL.B) ဦးသိန်းေဌး(ခ)ဦးေအာင်ေအာင် (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၅၄၂၅၄)(၂၄-၃-၂၀၂၁) (စ်-၁၈၀၈၃)(၈-၂-၂၀၂၂)(စ်-၅၄၂၅၄)(၂၄-၃-၂၀၂၁) (စ်-၁၈၀၈၃)(၈-၂-၂၀၂၂)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ အမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ ၃၆ လမ်း၊အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ အမှတ်(၉/၁၁)-ေြမညီ၊ ၃၆ လမ်း၊

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

၀၉-၄၀၃၄၂၅၃၆၆  ၀၉-၇၉၆၄၂၃၉၇၁၀၉-၄၀၃၄၂၅၃၆၆  ၀၉-၇၉၆၄၂၃၉၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ မိမ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ပိုင်း၊ 

ြပည်လမ်းရိှ အိမ် ခံေြမကွက်အမှတ်-၉၉၆ ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၀၄)ဧက၊ 
ေြမအမည်ေပါက်သူ ေဒ ဝင်းသီတာစုိးအမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ဝင်းသတီာ(ခ) 
ေဒ ဝင်းသတီာစိုး [၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၆၉၆၉၄] မှအ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ တရားဝင် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေြပာကားလာသြဖင့ ်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက (၇)ရက်ြပည့်ပီးေနာက်ပုိင်းတွင် အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၉၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၉၉၃)
ုံး-ုံးေပါင်းစုံလမ်း၊ မိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေမှာ်ဘီမိ။ုံး-ုံးေပါင်းစုံလမ်း၊ မိနယ်တရားုံးေရှ၊ ေမှာ်ဘီမိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေထာက်ကန်၊ တိေလာကံုရပ်ကွက်၊ မိတ လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၂)ဟုေခ တွင်ေသာ လူေနေြမကွက် အနက်မှ မိတ လမ်းမျက်ှာစာ(ေခါင်းရင်း 

ဘက်အြခမ်း) အလျား ေပ ၃၀ x အနံ ေပ ၅၀ အကျယ်ရှိ အိမ်အသစ်ေဆာက်လုပ်ရန ်

အိမ်ေဟာင်းအား ဖျက်သိမ်းထားေသာ လူေနေြမကွက်ှင့် လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင ်

အကျိးခံစားခွင့မ်ျားအားလံုးတုိကုိ လက်ရိှထား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးထွန်းထွန်းဦး[၁/

မကတ(ိုင်)၀၅၅၉၁၉]ထံမှ က ်ုပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် တန်ဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါ လူေနေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်း၍ အြခားပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် 

ရိှသဟူဆုိသု ူမည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများ၊ တရားုံး 

အမန်ိဒကီရမီျားတိုြဖင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ယေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးေဇာ်မင်း  LL.B ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်  LL.Bဦးေအးေဇာ်မင်း  LL.B ေဒ ြမတ်သီတာေအာင ် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၀၅၁၆၉ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၀၅၁၆၉ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်ချမ်းေြမ့အိမ်ရာ၊ တိုက် 

အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)အား မလူအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ေနာ်ပင်စင် 
[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၅၅၄၂]ထံမှ အဆင့်ဆင့်စပ်ဆက်စာချပ်များြဖင့် ေဒ ေရ ြမစိန် 
[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၈၆၆၂၇]မှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး ၎င်းအမည်ြဖင့ ်တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်
မှတ်ပုတံင်စာအပ်ုြပလပ်ုေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ထတ်ုေပးရန်မသင့ ်
ေကာင်း ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်တင်ြပကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
 မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်တရားံုးေတာ်၌ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်တရားံုးေတာ်၌

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၅၁

ေဒ သီရိသွင်ိုင် ှင့် ဦးသန်းလွင်

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ 

နတ်ေရကန်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၄၄)ေန ဦးသန်းလွင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) 

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက “ပဋိညာ်အတိုင်းေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပီး “ပဋိညာ်အတိုင်းေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပီး

အပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ”အပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိေပးေစလုိမ ” ေလ ာက်ထား 

စွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင့်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့် 

ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၆)ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၉ ရက်)ရက်ေန  

မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလုိ၏အဆုိလ ာကို ထုေချ 

ရှင်းလင်းရန ်ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်

သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပး 

လိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်

သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့် 

အတူယူေဆာင်လာရမည်။  သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်

ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် အမ မဆိင်ုမ ီေလးရက် 

က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ဝါဝါေထွး)(ဝါဝါေထွး)

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေရ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေရ 
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ ပထမ 
ထပ်ေန [ဦးြမင့်သန်း (လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင်ပထမဆင့်၊ ုိင်င့ံဂုဏ်ရည်ဘဲွ 
ဒုတိယဆင့်)]၏ဇနီး၊ ေဒ ြဖကြမင့်၊ ေဒ လင်းသင်းမင်း-(ဦးဝင်းထွန်း)၊ 
ဦးမင်းသင်းကို၊ ေဒ ေမာ်ေဇာ်ေကျာ်-ဦးစိုးလှ၊ ေဒ ေကခိုင်ြမင့-်ဦးေနဝင်း၊ 
ဦးလင်းမင်းကိ-ုေဒ န မမတို၏မခိင်၊ ေဒ ချမ်းေြမဝ့င်းထွန်း-ဦးစည်သေူဇာ်၊ 
ေဒါက်တာေမသူေနဝင်း(UN)၊  ေဒ ေရ စင်ဝင်းထွန်း-ဦးေကျာ်ရဲဗိုလ်၊ 
ေဒ ေမသင်းကို၊ ဦးေအာင်ေကာင်းမင်း၊ ေဒ ယုကိကို၊ ဦးေအာင်သင်းကို၊ 
ေမာင်ဘုန်းြပည့်လ န်ထက်တုိ၏အဘွား၊ ေမာင်ဧဒင်ေရ ေသွး၊ မသဒ ါဝင့်ထည်တုိ၏ 
ဘွားဘွားကီးသည ်၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 
ဘဝတစ်ပါးသုိကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၂၅-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းတည့် 
၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သ ူ
အားရည်စူး၍ ၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ 
အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေမာင်စိန်(ခ)ေခ အိန်းခွန်ဦးေမာင်စိန်(ခ)ေခ အိန်းခွန်
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ စ့်အိုးတန်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၅၄)၊ ပထမထပ်ေန ေဒ ေစာလျန်၏ခင်ပွန်း၊ မကက-

ကိလှုဆန်းက၊ ကိစုိုးသန်ိး-မသတီာြမင့၊် မဝင်းဝင်းတင်-ကိြုမင့ေ်ဇာ်၊ 

မရင်ရင်တင်-ကိေုဌးေအာင်ေမာ်၊ ကိေုအာင်မင်းစန်ိ-မဝင်းဝင်းကည် 

တို၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊  ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏အဘိုးသည်  

၂၄-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၆ နာရီတွင် ဗဟိုစည်ေဆးုံ၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၆-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန ) နနံက် ၁၁ နာရ ီ

တွင် ေရေဝးအေအးတိက်ုမှ  ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟတိုအား အသေိပးအပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေ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 နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန် 

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

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်   ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဦးကရင်လဂျာ (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ှင့ ်ေဒ စန်ိစန်ိေမာ် 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး ေဒ ခင်ွယ်(ခ)ေဒ ဲွသည် ၂၀-၆-၂၀၂၂ 

(တနလ  ာေန )တွင် ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ

ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်ဦးတင်ကိဦုး [၁၂/ဒလန 

(ိုင်)၀၄၀၄၄၂]  ကိုင်ေဆာင်သူ၏ 
PSC&RB သေ  ဘာသားလက်မှတ ်
ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှပါက 
အေကာင်းကားေပးပါရန်။

09-42015055709-420150557

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇွန်    ၂၅၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ေချာင်းဦးမိနယ်၌ PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွက 

မိအတွင်းသို လက်လုပ်

စိန်ေြပာင်းများြဖင့် လာေရာက်

ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မ ေကာင့် 

အြပစ်မဲြ့ပည်သ ူအမျိးသမီးှစ်ဦး 

ေသဆုံး၍ အမျိးသား ှစ်ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ှစ်ဦးတို ဒဏ်ရာရ

ေလ့လာစရာ အဂ  လိပ်စာ

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၆၊ ၁၇

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

မ ေလး     ဇွန်     ၂၄

မဟာမုနိဘုရားကီး၏  ဗုဒ ပူဇနိယ 

ပွဲေတာ် (၉၄)ကိမ်ေြမာက ်ဝါဆိုြခင်းလုံး 

အလှခတ်ပွဲေတာ်ကို ဇွန် ၂၈ ရက်တွင ်

စတင်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး  ြခင်းအသင်း 

ေပါင်း  ၃၀၄ သင်း  ပါဝင်ကစားသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ဝါဆိုြခင်းဆပ်ေကာ်မတီမ ှ

သိရသည်။

ရည်ရယ်ကျင်းပ

ုိင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် ြမန်မာ့ုိးရာြခင်းခတ် 

ပညာအားကစားကို    ြမတ်ြမတ်ိုးိုး 

တန်ဖိုးထားေစရန်၊ ြမန်မာ့ိုးရာြခင်းလုံး

ခတ်ကစားနည်း မတိမ်ေကာ မပေပျာက် 

ေအာင်ထိန်းသိမ်းရန်  ရည်ရယ်ကျင်းပ 

ြခင်းြဖစ်သည်။

“အစ်အလာမပျက်   ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့ေ်ရှာက်ကျင်းပလာခဲတ့ာ  (၉၄)ကမ်ိ 

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၃ သို 

မဟာမုနိဘုရားကီး ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်  (၉၄)ကိမ်ေြမာက် 

ဝါဆိုြခင်းလုံးအလှခတ်ပွဲေတာ်တွင် ြခင်းအသင်း ၃၀၀ ေကျာ် ပါဝင်ခတ်ကစားမည်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း 

ပဏာမကစားသမား ၃၀ ြဖင့် ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်
ရန်ကုန်     ဇွန်     ၂၄

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ၂၀၂၂ အာဆီယံ 

အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲအတွက ်  ပဏာမကစားသမား ၃၀ ြဖင့် 

စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်လျက်ရှိသည်။

အပီးသတ်ေရးချယ်မည်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်းသည်    ယခင်က  ပဏာမ 

ကစားသမား ၂၆  ဦးသာ ေရးချယ်ထားေသာ်လည်း ကစားသမားေလးဦး 

ထပ်တိုးေရးချယ်ခဲ့သြဖင် ့ ပဏာမကစားသမား  ၃၀ အထိရှိလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ဇူလုိင်လပထမပတ် 

တွင်   ယှ်ပိင်ရမည် ့ အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲအတွက ်အပီးသတ် 

ြပင်ဆင်မ များ ြပလုပ်လျက်ရှိပီး မကာမီရက်ပိုင်းအတွင်း အပီးသတ် 

ကစားသမားများ ေရးချယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၂၄

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖဲွှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံ ုိင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်  အကမ်းဖက်များက  အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ 

ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့်  အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပား၍  ပညာမဲ့        

လတူန်းစားများြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ၊ူ ဆရာ၊ 

မိဘများအား    အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန ်   ယုတ်မာိုင်းစိုင်းေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်    စာသင်ေကျာင်းများတွင်    ဆန်ကျင် 

ခိမ်းေြခာက်စာများ  ေရးသားချတ်ိဆဲွ၍ ခိမ်းေြခာက်အကမ်းဖက်ြခင်း 

များ၊    ပညာေရးအေဆာက်အအုံများအနီး    ဗုံးေဖာက်ခွဲြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

မိနယ်အချိ၌ အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျကျန်မ  

မြဖစ်ေစေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကိုမလိုလားသူ ိုင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်ခိမ်းေြခာက်မ များှင့် ဗုံးေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ များ လုပ်ေဆာင်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မတ ရာမိ၌ စာသင်ေကျာင်းအား မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မတ ရာမိ၌ စာသင်ေကျာင်းအား 

လက်လုပ်ဗုံးြဖင့် ပစ်ေပါက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။လက်လုပ်ဗုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မဟာမုနိဘုရားကီး ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်  မဟာမုနိဘုရားကီး ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်  

(၉၁)ကိမ်ေြမာက် ဝါဆိုြခင်းလုံးအလှခတ်ပွဲ ကျင်းပစ်။(၉၁)ကိမ်ေြမာက ်ဝါဆိုြခင်းလုံးအလှခတ်ပွ ဲကျင်းပစ်။


