
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လြပည့်ေကျာ ်     ၁၃     ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                            Sunday,      26     June    2022          ၁၀၇၇၈

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

ဖတ်စရာယေန

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

သံတွဲခိုင် ဂွမိနယ ်ဂွ-ေကျာက်ခ န်လမ်းေပ ရှိ ဂွေချာင်းတံတားသစ်အား ေတွရစ်။

အရှည် ၁၃၉၈ ေပေကျာ်ရှိ ဂွေချာင်းတံတားတည်ေဆာက်မ  ရာ န်းြပည့် ပီးစီး

အဆိုပါ      ဂွေချာင်းတံတား   တည် 

ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းမှာ ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဂွမိနယ ်     ဂွ-ေကျာက်ခ န်လမ်းေပ ၌ 

တည်ရိှပီး လက်ရိှအေကာင်အထည်ေဖာ်    

ေဆာင်ရက်ေနသည့်   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ငပေုတာမိနယ် ငတ်ုေကာင်း 

မိမ ှ    ရခိုင်ြပည်နယ ်   ဂွမိနယ်အထ ိ

ေဆာင်ရက်ေနေသာ    ငုတ်ေကာင်း- 

ဆင်မ - ေငွေဆာင် - ေချာင်းသာ - 

ေရ ေသာင်ယ-ံ မကျးီဇင်- ေကျာက်ခ န်-ဂွ 

ကမ်းေြခပတ်လမ်း၏      အေရးပါေသာ 

တံတားသစ်ြဖစ်ေကာင်း    သိရသည်။  

အဆိုပါ           ဂွေချာင်းတံတားသစ ်

တည်ေဆာက်ေရး     လုပ်ငန်းများအား 

၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်က စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဂွေချာင်းတံတားသစ်မှာ  စုစုေပါင်း 

အရှည် ၁၃၉၈  ေပ  ၉ လက်မရှိပီး 

ယာ်သွားလမ်း   အကျယ် ၂၄ ေပှင့် 

လူသွားလမ်းအကျယ် တစ်ဖက်လ င် ၃ 

ေပ   ၆   လက်မစီပါဝင်ကာ     ေရလမ်း 

ကင်းလွတ်အြမင့်ေပ  ၂၀  ှင့်  ေရလမ်း 

ကင်းလွတ်အကျယ ်၈၅ ေပရှိ၍ တံတား 

ခံိုင်ဝန်       (ခွင့်ြပယာ်တစ်စီးချင်း 

အေလးချနိ်) မှာ     ၇၅      တန်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

သံတွဲ     ဇွန်      ၂၅

ရခုိင်ြပညန်ယ ်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာနက ဂွေချာင်းတံတား တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းကို ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိရာ ယခုအခါ တံတားတစ်စင်းလုံး ရာ န်းြပည့်တည်ေဆာက်ပီးစီးသွားပီြဖစ်၍ တံတားသစ်အား မကာမီဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စာမျက်ှာ »
၁၈၊ ၁၉

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ       မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင် ေရာင်းဝယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးေန မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲဥက        ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးစိုးထွဋ်ထမှံ ေပးပို 

သည့် သဝဏ်လ ာ
စာမျက်ှာ » ၃ စာမျက်ှာ » ၁၁

ပညာေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ေရးချယ်ကရာတွင် ...
 ေဆာင်းပါး    စာမျက်ှာ » ၁၆

ယေနလငူယ်များှင့ ်ဆိ၊ု က၊ ေရး၊ တီး 

ိုးရာခရီး



        

ဇွန်  ၂၆၊   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

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်သည် လူသားမျိးွယ်တစ်ရပ်လုံးကို ဖျက်ဆီးုံ 
သာမက ိုင်ငံကိုပါ ခိမ်းေြခာက်အ ရာယ်ေပးိုင်သည့်အဆင့်သို ေရာက်ရှိလာ 
သည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို ထိထိေရာက်ေရာက် ေြဖရှင်းတိုက်ဖျက်ေန 
သည့်ကားမှ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား သုံးစဲွမ များရိှေနပီး ိင်ုငြံဖတ်ေကျာ်ကျးလွန် 
ကသည့ ်မ ခင်းများပါရိှလာသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးမျိးကိ ုစီးပွားေရးအတွက် 
သာမက လက်နက်ေမှာင်ခိမု ၊ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ ၊ ေငေွကးခဝါချမ  စသည်တို 
တွင် အသုံးချလာကသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကို အစုိးရအဆက်ဆက် ကိးပမး်တုိက်ဖျက်လျက် 
ရှိေသာ်လည်း ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ များရှိေနသြဖင့ ်အြမစ်ြပတ်ြခင်းမရှိေပ။ 
မူးယစ်ေဆးဝါး၏ အေြခခအံရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့ ်ဘန်ိးပင်၏ မရူင်းေဒသမှာ ေြမထ ဲ
ပင်လယ်ဝန်းကျင်ေဒသြဖစ်ေသာ်လည်း ေရှးြမန်မာမင်းများလက်ထက်တွင် ဥေရာပ 
ကန်ုသည်များက တတ်ုှင့ြ်မန်မာိင်ုငသံို သယ်ေဆာင်လာခဲသ့ည်။ ကိလုိနုေီခတ် 
နယခ်ျဲအစုိးရက ြမန်မာုိင်ငံတွင် ဘိန်းကုိ တရားဝင်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ် 
ေဖာက်ကားသုံးစဲွိင်ုေအာင် ဖန်တီးခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ၁၈၂၄ ခှုစ်မှ ၁၉၇၀ 
ြပည့်ှစ်အထိ ဘိန်းမည်းသာသုံးစွဲခဲ့ပီး ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်မ ှ၁၉၉၉ ခုှစ်အတွင်း 
ဘိန်းြဖကို သုံးစွဲလာပီးေနာက ်မျက်ေမှာက်ကာလတွင ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးဝါး 
များအြဖစ ်အသုံးြပေနကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မူးယစ်ေဆးဝါးအမျးိမျိးကိ ုမကာခဏဖမ်းဆီးရမိေနြခင်း 
သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ခက်ခဲေသာေနရာများ၊ အုပ်ချပ်ေရးှင့်အလှမ်း
ေဝးေသာေနရာများ၊ ဖံွဖိးမ ေနာက်ကျေသာေနရာများ၊ လုံ ခံေအးချမ်းမ မရိှေသာ 
ေဒသများှင့ ်လသူအူေရာက်အေပါက်နည်းေသာ၊ ေတာေတာင်ထထူပ်ေသာေဒသ 
များတွင် ဘိန်းကုိစုိက်ပျိးပီး မူးယစ်ေဆးဝါးအြဖစ် ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ုိင်ေသာ
ေကာင့်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ေတာေတာင်ထူထပ်ေသာ ကချင်ြပည်နယ်၊ 
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်တိုတွင် ဘိန်းကိုစိုက်ပျိးကပီး 
မေကွးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတိုတွင်လည်း စိက်ုပျိးသည်ဟ ု
သိရသည်။

ေခတ်အဆက်ဆက် အစိုးရတိုသည် မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာများကိ ုစစ်ဆင် 
ေရးအမျိးမျိးြဖင့ ်တိုက်ဖျက်ှိမ်နင်းခဲ့ပီး ဘိန်းပင်များကိ ုှစ်စ်ှစ်တိုင်း ရှာေဖွ 
ဖျက်ဆီးလျက်ရိှသည်။ ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် မ ခင်းဆုိင်ရာံုးှင့် ြမန်မာ 
ိင်ုင ံမူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟုိအဖဲွတုိပူးေပါင်း၍ ြမန်မာိင်ုင၏ံ 
ဘိန်းစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ ကို တိုင်းတာခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုှစ် ဘိန်းစိုက်ရာသီမှစ၍ 
တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်   စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ   ေလျာ့ကျလာသည်ကိုေတွရသည်။ 
ကိုလိုနီေခတ်က အြမစ်တွယ်ခဲ့ေသာြပဿနာသည် နည်းပညာြမင့်မားေသာ 
မျက်ေမှာက်ကာလ၌ အဆင့ြ်မင့မ်ူးယစ်ေဆးဝါးများအြဖစ် ေြပာင်းလထဲတ်ုလပ်ုကာ 
ြပည်သူလူထုကားတွင ်ေရာက်ရှိေနသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည ်ြမန်မာိုင်ငံသာမက ကမ ာ့ိုင်ငံများအားလုံး
ှင့်သက်ဆိုင်ေသာအေရးကိစ ြဖစ်သည်။    လူသားမျိးွယ်များ   ဦးေှာက်ှင့် 
အသeိာဏ်ရည်ပျက်စီးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့လ်မူ စီးပွားဘဝများ ဆုံး ံးပျက်စီးြခင်း 
တိုအြပင် ိုင်ငံများ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက်မ ှင့် ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ ်
မ ခင်းများ ြဖစ်ေပ လာခဲသ့ည်။ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် အေရးကီးေသာြပဿနာမှာ 
လက်နက်စဲွကိင်ု အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များှင့ ်လက်နက်ကိင်ုေသာင်းကျန်းမ ြဖင့် 
ြပည်တွင်း မငိမ်မသက်မ ြဖစ်ေစရန် ကံစည်မ တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုဘ  ာေငွ 
အတွက်လည်းေကာင်း၊ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုရန်အတွက်လည်းေကာင်း အသုံးချ 
လာြခင်းြဖစ်သည်။ ိင်ုငတံည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ုခမ်ိးေြခာက်တိက်ုခိက်ုလာေသာ 
မူးယစ်ေဆးဝါးအသုံးချမ များကိ ု  အြမစ်ြပတ်သည်အထ ိ  ထိထိေရာက်ေရာက ်
ြပင်းြပင်းထန်ထန ်တိုက်ဖျက်သွားကရမည်ြဖစ်သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးများကို ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသာမက အြခားိုင်ငံများသိုပါ 
ေရာက်ရိှေစရန် ကံစည်အားထုတ်ေနကသည်ကုိေတွရသည်။ ဖမ်းဆီးရမသိည့မ်ူးယစ် 
ေဆးဝါးများှင့ ်သယ်ေဆာင်သမူျားအြပင် ေနာက်ကွယ်မှ အဓကိကိးကိုင်စစီ်သ ူ
များကိ ုဖမ်းဆီးရမေိရးသည်အေရးကီးသည်။ အဓကိစစီ်လပ်ုကိင်ုသကူိ ုတားဆီး 
ထိန်းသိမ်းိုင်လ င် မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာမှာ ေလျာ့ကျသွားမည်ြဖစ်သည်။ 
မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ၏ အေရးကီးပုံ၊ အေရးပါပုံတိုကိ ုအားလုံးသိရှိေလ့လာ 
ထားရန်လိုအပ်သည်။ အ ရာယ်ဟူသမ တိုကို သတိမမူဘဲေနထိုင်မိပါက ပိုမို 
အ ရာယ်ကီးလာိုင်သည်ကိ ုသတိမူရမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ  မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည ်   လူသားမျိးွယ်တစ်ရပ်လုံးကိ ု
ပျက်သ်ုးေအာင်ေဆာင်ရက်သည်ဆိရုာ၌ လူအသိင်ုးအဝိင်ုးတစ်ခအုတွင်း ထခိိက်ု 
ြခင်းသာမက ိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ၏ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကိုပါထိခိုက်ေစိုင်သည့ ်
အြပင် အနာဂတ်လူေဘာင်ေလာက ငိမ်းချမ်းသာယာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိုပါ 
ထိခိုက်ေစိုင်သြဖင့ ်တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်ြပည်သူလူထ ု
တစ်ရပ်လံုး ပူးေပါင်းလက်တဲွ၍ အမျိးသားေရးအသွင်ြဖင့် လံုးဝအြမစ်ြပတ်သည် 
အထိ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။  ။

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် 

အမျိးသားေရးအသွင်တိုက်ဖျက်

သာစည်   ဇွန်   ၂၅

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   သာစည် 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

တင်ွ ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့ ်      ေဒသဖွံဖိးေရး 

လပ်ုငန်းများ   ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် 

စီမံကိန်း        မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် 

ေကာ်မတဖဲွီစည်းြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင်   ငှက်ကီးသိုက်ေကျးရာအုပ်စု 

သက်ေသာေ့ကျးရာ၌    ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ သာစည်မိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး       ဦးစီးဌာန 

သာစည်မိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်းှင့ ်ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း ြပလုပ်
မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စိုးက ေကျးရာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း    စီမံကိန်း 

သေဘာသဘာဝ၊ ရည်ရယ်ချက်၊ မဝူါဒှင့် 

လိုက်နာရမည့ ်   စည်းကမ်းချက်များကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  တက်ေရာက်လာ 

ကေသာ ေဒသခံြပည်သူများ၏    တူညီ 

ဆ ြဖင့်    ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး  

ေကာ်မတီဝင ်        အမျိးသားေြခာက်ဦး၊ 

အမျိးသမီးသုံးဦး    စုစုေပါင်းကိုးဦးကို    

ေရးချယ်အတည်ြပေပးသည်။

သာစည်မိနယ်၌     ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်တွင် ယင်းစမီကံန်ိးကိ ုငှက်ကီး 

သိုက်ေကျးရာအုပ်စ ုသက်ေသာ့ေကျးရာ 

အပါအဝင်   ကုက ိကန်ေကျးရာအုပ်စု 

သက်ေသာေ့ကျးရာ၊  အတ်ုဖိေုကျးရာအပ်ုစ ု 

အုတ်ဖိုေကျးရာ၊    ဇီးပင်ေပါက်ေကျးရာ 

အပ်ုစ ုဇီးပင်ေပါက်ေကျးရာ၊     ေညာင်ရမ်း 

ေစျးေကျးရာအပ်ုစ ု        ေပျာ်ကန်ုးေကျးရာ၊ 

ကက်ေမာက်ေကျးရာအပ်ုစ ုချမ်းသာကီး 

ေကျးရာှင့ ်   ရာမွန်သာေကျးရာအုပ်စ ု

ရာမွန်သာေကျးရာတုိ၌ ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပီး ေကျးရာတစ်ရာလ င် စမီကံန်ိး 

ရန်ပုံေငွကျပ ်သိန်း ၁၀၀၊ ေကျးရာလူထ ု

ထည့်ဝင်ေငွများြဖင့ ်     ေဒသဖွံဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စိုးထမှံ 

သိရသည်။                         

    မင်းြမင့်မိုရ်

မရမ်းကုန်းမိနယ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးတင်ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်   ဦးေဆာင်၍ 

မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာေရးှင့ ်စည်ပင် 

ဝန်ထမ်းများ၊ ပရဟတိအဖဲွအစည်းများ၊ 

ရပ်ကွက်ေနြပည်သူ စုစုေပါင်းအင်အား 

၂၁၅ ဦးက ဇွန် ၂၅ ရက် နံနက် ၆  နာရီခဲွ 

မှစတင်၍         မရမ်းကုန်းမိနယ ် 

အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် သမုိင်း(၂) လမ်းရိှ 

အမှတ်(၅)   အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်း      သန်ရှင်းသာယာလှပေရး 

ေဆာင်ရက်ကစ်။              သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲဥက    

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်ထံမှ ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာ 

၁၉၈၇ ခုှစ် ကမ ာ့ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံက ဇွန်လ 

၂၆ ရက်ေနကိ ု အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေနအြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် 

အချနိ်မှစ၍ ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ   ိုင်ငံအသီးသီးတွင ် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တုိက်ဖျက်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများကုိ ှစ်စ်ကျင်းပ 

လာခဲ့သည်မှာ (၃၅)ကိမ်ေြမာက်ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ 

ယေန  ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် တစ်ုိင်ငံလံုး  ဖမ်းဆီး 

ရမိထားသည့်    မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်  ဓာတုပစ ည်းများ  မီး   

ဖျက်ဆီးပွဲအစီအစ်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ထုတ်ြပန် 

ထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

ရန်ကုန်၊ မ ေလးှင့် ေတာင်ကီးမိတုိတွင် တစ်ပိင်တည်း  ကျင်းပ 

ြပလုပ်ပီး ကုလသမဂ အဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အဖဲွအစည်း 

များှင့် ိုငငံ်တကာသံံုးများမှ ကုိယ်စားလှယ်များအား ဖိတ်ကား 

တက်ေရာက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ယေနတစ်ကမ ာလုံး၌  မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ ၊ ထုတ်လုပ်မ ၊ 

သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ  စသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာများေကာင့ ်

ိုင်ငံအသီးသီး၌  ကျန်းမာေရး၊   တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်   ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးကိ ုများစွာထခိိက်ုပျက်စီးေစလျက်ရိှပါသည်။ ိင်ုငတံိင်ုး 

ကလည်း မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ု ထန်ိးချပ်ိင်ုရန် ကိးစားခဲ့က 

ေသာ်လည်း ယေနအချန်ိထိ ထိေရာက်စွာထိန်းချပ်ုိင်စွမ်း မရိှေသး 

ေကာင်း ေတွြမင်ေနရပါသည်။ 

ဦးေဆာင်၍ ြပည်သလူထူအုပါအဝင် အရပ်ဘက်လမူ အဖဲွအစည်းတုိ၏ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုြဖင့ ်အရိှန်အဟန်ုြမင့ ်ဟန်ချက်ညညီေီဆာင်ရက် 

သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။   

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမငး်ေအာင်လ  င်သည်    “မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ် 

သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်သူများသည် ုိင်ငံေရးအေြခအေနကုိ အခွင့်ေကာင်း 

ယူ၍ နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများကိ ုထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး

လျက်ရှိေကာင်း၊ ထိထိေရာက်ေရာက ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးကရန ်

လိအုပ်ေကာင်း” ၂၀၂၁ ခှုစ်၊  စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနတွင် ကျင်းပ 

ေသာ ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊    ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွ 

အစည်းအေဝးအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၁)၌ လမ်း န်မှာကားခဲ့ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်   စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ    ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲအား   လုပ်ငန်းများ   ပိုမို 

ထေိရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၏ီ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၁ ရက်ေန  ရက်စဲွပါ 

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၂၅/၂၀၂၂) ြဖင့် အဖွဲဝင ်၁၉ ဦးြဖင့ ်တိုးချဲ 

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၃ ခှုစ် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါး 

များဆုိင်ရာဥပေဒကုိလည်း ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီမ ရိှေစရန်အတွက် စိစစ် 

ြပင်ဆင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနတွင်  “မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ  ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒကိ ု

မ ေကာင့ ်ေရ တဂိေံဒသသို ဓာတပုစ ည်းများ တရားမဝင်ဝင်ေရာက်မ  

ထိန်းချပ်ေရးှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးများ ြပင်ပေဒသသုိ ပျံံှမ မရိှေစေရး   

ရည်မှန်းချက်ကိ ု  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးအတွက်  ေခတ်မီရှာေဖွေရး 

ကရိယိာများ တပ်ဆင်အသံုးြပေဆာင်ရက်မ ေကာင့ ် မူးယစ်ေဆးဝါး 

သယ်ေဆာင်သူများသည် ေရှာင်ကွင်းလမ်းများကုိ အသံုးြပြခင်း၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါးသယ်ေဆာင်ရာလမ်းေကာင်းများ ေြပာင်းလလဲာြခင်း၊ သိဝှုက် 

သယ်ေဆာင်ပံုနည်းစနစ်များ ေြပာင်းလဲလာြခင်းှင့် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

အသုံးြပ၍ သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းတိုကိ ုပိမုိအုသုံးြပလာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။

ဓာတုပစ ည်းများသည် လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ ထုတ်လုပ်ရာ 

တွင် လည်းေကာင်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများှင့ ်သယဇံာတတူးေဖာ်ေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် လည်းေကာင်း မရိှမြဖစ်အသံုးြပလျက် ရိှကပါသည်။ 

သိုရာတွင် ဓာတုပစ ည်းအသုံးြပ၍  မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်သည့်

ေနရာသို  တရားမဝင်ေရာက်ရှိပီး လူလုပ်မူးယစ်ေဆးဝါးမျိးစုံကို 

အသွင်ေြပာင်းဓာတုပစ ည်းများ (Designer Precursor) အသုံးြပ၍ 

ထုတ်လုပ်လာသည့်အတွက် စုိးရိမ်ဖွယ်ရာများ ြဖစ်ေပ လျက်ရိှပါသည်။ 

သိုအတွက်ေကာင့ ်ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ လမ်းလဲွမေရာက်ရိှ 

ေစေရးအတွက်  ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်းများကီးကပ်ေရးအဖွဲကို          

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့်ဖွဲစည်း၍   ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်း 

ကီးကပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။               

ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွတွင်ပါဝင်သည့ ်ဌာနများ 

အေနြဖင့လ်ည်း ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ လမ်းလဲွမေရာက်ရိှေစေရး 

ြပည်သူလူထုှင့်အတ ူေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန ် လိုအပ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။   ဘိန်းချက်စခန်းများှင့်  စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးများ         

ချက်လုပ်ရာေနရာများမှ  ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဓာတုပစ ည်းများအား 

မှတ်တမ်းတင်သေုတသနြပထားရန်ှင့ ်ထန်ိးချပ်ထားြခင်းမရိှေသာ 

ဓာတုပစ ည်းများေတွရှိပါက   သက်ဆိုင်ရာဌာနများအေနြဖင့ ်

ေစာင့်ကည့်မှတ်တမ်းတင ်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲအေနြဖင့ ်ဓာတုပစ ည်း 

များတင်သွင်းမ ကုိ ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ ေစာင့်ကပ် 

ကည့် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်း စစ်ေဆးေရးအဖဲွများှင့လ်ည်း 

လမ်းလွဲမေရာက်ရှိေစေရး အနီးကပ်စစ်ေဆးကပ်မတ ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ဓာတုပစ ည်းအများဆုံးထွက်ရှိ 

ေသာ အိမ်နီးချင်းစက်မ ဖွံဖိးိုင်ငံကီးများအကား တည်ရှိေနသည့် 

အတွက်  တရားမဝင်ဓာတုပစ ည်းများ  တားြမစ်ထိန်းချပ်ေရးမှာ 

စိန်ေခ မ တစ်ရပ်ြဖစ်လာသြဖင့် အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများ၊ ေဒသတွင်းုိင်ငံ 

များှင့လ်ည်း သတင်းဖလှယ်၍ ဓာတပုစ ည်းများ လမ်းလဲွမေရာက်ရိှ 

ေစေရး ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးှင့ ်ဆင်းရဲ 

ွမ်းပါးမ ေလ ာ့ချေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသကဲ့သို 

ဘိန်းစိုက်ေတာင်သူများ၏  လူေနမ ဘဝြမင့်မားေစေရးအတွက ်            

ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများှင့ပ်ူးေပါင်းပီး အကအူညမီျားရယလူျက် 

အစားထိုးဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ဘန်ိးစိက်ုပျိးရာေဒသများတွင် လမ်းတတံားများ တည်ေဆာက် 

ေပးြခင်း၊  ေရှင့်စွမ်းအင်ရရှိေရး  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊  စိုက်ပျိးေြမ 

ေဖာ်ထုတ်ေပးြခင်း၊    မျိးေကာင်းမျိးသန်များ    ြဖန် ြဖးေပးြခင်း၊  

ဓာတ်ေြမဩဇာများခဲွေဝေပးြခင်း၊ စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးသင်တန်း 

များေပးြခင်း၊  ေဒသှင့်ကိုက်ညီသည့်  တစ်ပိုင်တစ်ိုင်  သားငါး       

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစီမံေပးြခင်း စသည့်  အေြခခံလိုအပ် 

ချက်များကိ ု  ိုင်ငံေတာ်၏ရန်ပုံေငွအေြမာက်အြမား   ကုန်ကျခံ၍         

ဘိန်းစိုက်ပျိးမ ေလ ာ့ချေရးကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွမ ေလ ာ့ချေရးအတွက် ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း 

သည်  ထိေရာက်သည့်လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်သည်ှင့်အည ီေကျာင်းသား 

လူငယ်များ အသိပညာေပးေရးအေနြဖင့ ်အေြခခံသင်ိုး န်းတမ်း 

များတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ မှ                   စာမျက်ှာ ၄ သို 

(၂၀၂၂   ခုှစ်၊   ဇွန်လ   ၂၆   ရက်ေန )

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ေခတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများက မူးယစ် 

ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနအချန်ိအထ ိ

ဘန်ိးစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  ကျဆင်းလာခဲေ့သာ်လည်း ဓာတပုစ ည်းများ 

ြဖင့သ်ာ ထတ်ုလပ်ုထားသည့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆး၊ အိက်ုစ်(မက်အဖက် 

တမင်း)၊ ကက်တမင်း စသည့ ်လလူပ်ုမူးယစ်ေဆးဝါးများ (Synthetic 

Drugs) ြပဿနာများမှာ ပိမုိုကီးထွားလာမ ေကာင့ ်စန်ိေခ မ တစ်ရပ် 

အေနြဖင့် ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့က်ာလအတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုမ ၊ သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ ှင့် သုံးစဲွမ များ 

ေလျာက့ျသွားြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် ေြပာင်းလြဲမင့တ်က်လာခဲသ့ည်ကိ ု

သတိချပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ ေြဖရှင်းိုင်ေရး 

အတွက် ဘက်ေပါင်းစုံချ်းကပ်မ များပါဝင်သည့ ်အမျိးသားမူးယစ ်

ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရးမဝူါဒသစ်တစ်ရပ်ကိ ုေရးဆဲွထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး မဝူါဒ 

အား အေထာက်အကြူပမည့ ်အမျိးသားအဆင့ ်မဟာဗျဟာစမီခံျက် 

ကိလုည်း ေရးဆဲွခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  မဟာဗျဟာစမီခံျက်ကိ ု လမ်း န် 

မေူဘာင်တစ်ခအုေနြဖင့ ်သတ်မှတ်ပီး သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များအလုိက်  လုပ်ငန်းစီမံချက်(Action Plan)များ   ေရးဆွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ပါသည်။

မးူယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် ေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အစိုးရများ၏ ဦးေဆာင်မ က  သည် အမှန်တကယ်အေရးပါ 

သည့်    လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်ြဖစ်ပီး    ေဒသဆုိင်ရာအစုိးရအဖဲွများမှ 

ြပင်ဆင်သည့ဥ်ပေဒ” အား ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းိင်ုခဲပ့ါသည်။ ြပင်ဆင်သည့ ်

ဥပေဒအရ မူးယစ်ေဆးသုံးစဲွသမူျားအား အြပစ်ေပးအေရးယြူခင်းမရိှဘ ဲ

ေဆးကသုေပးြခင်းှင့ ်လူအသိင်ုးအဝိင်ုးအတွင်း ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ ြပင်ဆင်သည့ဥ်ပေဒှင့အ်ည ီ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် နည်းဥပေဒများကိုလည်း   မကာမ ီ        

ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကို တပ်မေတာ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့ ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍  အရှိန် 

အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွလက်ေအာက် 

ရိှ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွကုိလည်း တပ်ဖဲွခဲွ ၁၀ ခဲွ၊ 

တပ်ဖဲွစ ု၆၅ စ ုတိုြဖင့ ်ဖဲွစည်းထားရိှရာမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်အတွင်း အမှတ်(၁၁) 

X–Ray စက် တပ်ဖဲွခဲွှင့ ်X–Ray စက် တပ်ဖဲွစ ု၆ စတုိုကိ ုထပ်မံတုိးချဲ၍ 

ေခတ်မီရှာေဖွေရးကိရိယာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးဓာတ်ခွဲကိရိယာများ၊ 

ေခတ်မီေရ ေြပာင်းသယ်ယူစမ်းသပ်သည့ ် ကိရိယာများ၊  လုပ်ငန်းသုံး 

အဆင့်ြမင့်ကိရိယာများကုိ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ကာ မူးယစ်ေဆးဝါးသယ်ေဆာင် 

မ များကိ ုထေိရာက်စွာေဖာ်ထတ်ုအေရးယ ူေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ထိုအြပင် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားှင့ပ်ူးေပါင်းပီး တားဆီးိှမ်နင်းေရး 

အထူးစစ်ဆင်ေရးများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း 

မဲေခါင်(MoU) ၆ ုိင်ငံပါဝင်ေသာ Operation 1511 ကိ ုလည်းေကာင်း၊ 

၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်း ြမန်မာ- လာအိ-ု ထိင်ုး ၃ ိင်ုင ံပူးေပါင်း၍  ေဘးကင်း 

လုံ ခံေသာ မေဲခါင်စစ်ဆင်ေရးကိ ုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 

မှ မတ်လအထိ Operation 1511/ 22 ကိ ုလည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

 မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများကို   တပ်မေတာ်၊    ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍ အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲလက်ေအာက်ရှိ  မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲကိုလည်း   တပ်ဖွဲခွဲ  ၁၀ ခွဲ၊ 

တပ်ဖဲွစ ု၆၅ စ ုတိုြဖင့ ်ဖဲွစည်းထားရိှရာမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်အတွင်း အမှတ်(၁၁) X–Ray စက် တပ်ဖဲွခဲွှင့် 

X–Ray စက် တပ်ဖဲွစ ု၆ စတုိုကိ ုထပ်မတံိုးချဲ၍ ေခတ်မရှီာေဖေွရးကရိယိာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးဓာတ်ခဲွ 

ကရိယိာများ၊ ေခတ်မေီရ ေြပာင်းသယ်ယစူမ်းသပ်သည့က်ရိယိာများ၊ လပ်ုငန်းသုံးအဆင့ြ်မင့က်ရိယိာ 

များကိ ုဝယယ်တူပဆ်ငက်ာ မူးယစေ်ဆးဝါးသယေ်ဆာငမ် များကိ ုထေိရာကစ်ွာေဖာထ်တုအ်ေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်  ဘဝတွက်တာ  က မ်းကျင်စရာ 

ဘာသာရပ်များကိ ုသင်ကားေပးလျက်ရိှပီး ပညာေပးေရးလပ်ုငန်းများ 

ကုိလည်း စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနှင့ ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာနတုိက ေကျာင်းသားလငူယ်များ 

ှင့် ြပည်သူလူထုအတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် အသိပညာများ 

တိုက်ိုက်ေရာက်ရှိေစရန ်နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သက်ေရာက်မ များေကာင့ ်ကန်သတ် 

ချက်များရှိေနေသာ်လည်း  ကူးစက်ေရာဂါ  ေလျာ့ပါးသက်သာ 

လာသည်ှင့်အမ    အသိပညာေပးေရးလုပ်ငန်းများကို    အရှိန် 

အဟုန်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားကရန ်   လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

မူးယစ်ေဆးစွဲသူများ ေဆးကုသမ ခံယူိုင်ေစေရးှင့် ေနာက် 

ဆက်တဲွအ ရာယ်များ ေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ မူးယစ်ေဆးစွဲေရာဂါကုသေရးဌာနကီး၂၉ ခု၊ ဌာနငယ် ၅၉ ခု 

ှင့ ်ဘန်ိးအမျိးအစား မူးယစ်ေဆးစဲွေရာဂါလနူာများအတွက် မက်သာ 

ဒုံးေဆးခန်း ၈၉ ခု ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်း မူးယစ်ေဆးစွဲသ ူ၂၆၃၁၈ ဦးကို ကုသေပးိုင်ခဲ့ပီး ၂၅၈၁၆ 

ဦးကို မက်သာဒုံးေဆးတိုက်ေက းိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသမူျား လူအသိင်ုးအဝိင်ုးအတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ဆံ့ိင်ုေရးအတွက် လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန အစီအစ်ြဖင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစခန်း 

များကို ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနအချန်ိထိ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးစခန်း ၁၄ ခု ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီး ရန်ပုံေငွခွဲေဝရရှိမ အေပ  

မူတည်၍ ေဒသအသီးသီးတွင် တိုးချဲဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်း မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသမူျား ကသုေရး 

ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးသင်တန်းများကို ဝက်ထီးကန်၊ မ ေလး၊ 

ြမစ်ကီးနားှင့် ကျိင်းတံုမိများတွင် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည်   မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာေြဖရှင်းိုင်ေရး 

အတွက် ကလုသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း သုံးခ ု၌ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးထားပီး 

ကုလသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ အာဆီယံိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံ 

များ၊ မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲိုင်ငံများ၊ ဘင်းမ်စတက်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ

ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။  ၎င်းအြပင် ကုလသမဂ ှင့် 

ိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ၊    ြမန်မာိုင်ငံ 

အေြခစုိက် ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ြပစ်မ ဆုိင်ရာံုး(UNODC)၊ 

ဩစေတးလျ ြပည်ေထာင်စုရဲတပ်ဖွဲ(AFP)၊   အေမရိကန် မူးယစ ်

ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးစမီခံန် ခဲွမ အဖဲွ(DEA)၊ တတ်ုိင်ုင ံအမျိး 

သား    မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးေကာ်မရှင(်NNCC)၊ ထိုင်းိုင်င ံ

မူးယစ်ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရးအဖဲွ(ONCB) စသည့ ်အဖဲွအစည်းများှင့ ်

လည်း မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ ်

ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲအေနြဖင့်လည်း မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ကို ဘက်ေပါင်းစုံမှ  ေဆာင်ရက်ေပးိုင်သမ   နည်းလမ်းအားလုံး 

အသုံးြပ၍ ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ယခုှစ် အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ     မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးေနအတွက် ကလုသမဂ မှ ေပးပိုလာေသာ ေဆာင်ပဒ်ုြဖစ် 

သည့ ်“Addressing drug challenges in health and humanitarian 

crises” “လသူားချင်းစာနာ ကျန်းမာဖုိ၊ စန်ိေခ မူးယစ် တုိက်ဖျက်စုိ။” 

ဆိုသည့်အတိုင်း ကျန်းမာေရးှင့ ်လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ  

တိုအတွက် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်သည့် စိန်ေခ မ များကို ဌာန 

ဆိုင်ရာအားလုံးှင့ ်ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးမှလည်း ပူးေပါင်းပါဝင ်

တိုက်ဖျက်ေပးကရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်လျက် သဝဏ်လ ာေပးပို 

အပ်ပါသည်။           ။

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း လှည်းကူးမိနယ်ရှိ ုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး စီမံကိန်းလျာထားေြမေနရာ ကည့် စစ်ေဆး 

ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)က စီစ်ကျင်းပသည့် ြမန်မာိုင်ငံဂီတေနအထိမ်းအမှတ် အကိဂုဏ်ြပေဖျာ်ေြဖပွဲ ကည့် အားေပး
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

ြပန်ကားေရး         ဝန်ကီးဌာန     

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

သည် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်၊ ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်း 

အုံးမှ နာယက၊ ဥက   ှင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကမဲျားှင့အ်တ ူယေနနနံက်ပိင်ုး 

တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လှည်းကူး 

မိနယ်ရိှ ြမန်မာုိင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအံုး

က  အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက ်

မည့်   စီမံကိန်းလျာထားေြမေနရာကို  

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ် 

သည်များ ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေရှးဦးစွာ စမီကံန်ိးလျာထားေြမေနရာ 

ှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က ြမန်မာ့ပ်ုရှင်က   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက တတ်ိုင ်

သမ  ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊   ုပ်ရှင်ေလာကသားများ၏ 

စားဝတ်ေနေရး အဆင်ေြပေစေရးှင့ ်အ ု

ပညာလုပ်ငန်းများ   ြပန်လည်လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည့် 

ေချးေငွများကုိ ထုတ်ေပးေဆာင်ရက်ေပး 

ေနသကဲသ့ို ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေစမည့ ်

အစအီမမံျားကိလုည်း အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊   ယခုြမန်မာ 

ိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးက အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည့ ်ပ်ုရှင်မိေတာ်စမီကံန်ိး 

(သိုမဟုတ်)   ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး  စီမံကိန်းသည် ြမန်မာ့ 

ပ်ုရှင်ေလာက ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ေမ ာ်မှန်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးေနြခင်းပင ်

ြဖစ်သည်ဟ ုဆိုိုင်ေကာင်း။

 စမီကံန်ိးကိ ုလျာထားစ်းစားရာတွင် 

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့်အပိုင်းမှစတင်၍ ချ်း 

ကပ် အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက် 

ေစလိုေကာင်း၊   ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပမာဏ 

ကီးမားိုင်သြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင ်

အစည်းအုံး တစ်ခတုည်းက ရင်းီှးြမပ်ံှ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းထက် ုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကုိ 

စတ်ိပါဝင်စားသည့ ်ြပည်တွင်းလပ်ုငန်းရှင် 

ကီးများှင့ ်ေပါင်းစပ်လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက် 

ိင်ုပါက ပုိမုိအကျ ိးရိှုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

စီမံကိန်းေြမေနရာသည် ရန်ကုန်မိှင့် 

မလှမ်းမေဝးတွင် တည်ရိှေနသည့အ်တွက် 

ုပ်ရှင်ုိက်ကူးေရးလုပ်ငန်းများ သာမက 

ြပည်သမူျား အပန်းေြဖလပ်ုငန်းများှင့ပ်ါ 

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ိုင်မည်ဟု  ထင်ြမင်မိ 

ေကာင်း။

ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက်

မည်သုိပင်ြဖစ်ေစ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်က  ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များအေပ  

ထားရိှေသာ ေစတနာကိသုြိမင်ပီး ပ်ုရှင် 

က  ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်

ဝိုင်းဝန်းကူည ီေဆာင်ရက်ေပးကေစလိ ု

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ုပ်ရှင်အစည်းအုံး   ဥက     ဦးကည်စိုး 

ထွန်းှင့်  နာယက ဦးေအာင်လွင်တိုက 

ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း   ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်မည့်အစီအမံများကုိ 

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လိအုပ် 

သည်များ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသည်။ 

ယမန်ေနညေနပိင်ုးတွင် ြမန်မာိင်ုင ံ

ဂီတအစည်းအုံး(ဗဟို)က စီစ်ကျင်းပ 

သည့ ်ြမန်မာိင်ုငဂံတီေန  အထမ်ိးအမှတ် 

အကိဂုဏ်ြပေဖျာ်ေြဖပွဲကိ ု  ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းရှိ   ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားစတူဒီယို(A)၌       ြပလုပ်ရာ  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသိန်းတို   တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးသည်။(အေပ ပုံ)

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည်   

ဂဏ်ုြပေဖျာ်ေြဖပဲွသို တက်ေရာက်လာက 

ေသာ  ုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတနယ်ပယ်မှ 

အုပညာရှင်များှင့် အတတ်ပညာရှင ်

များအား     ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်   

သည်။

ဂဏ်ုြပပဲွအခမ်းအနား၌ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  အမှာစကားေြပာကားရာတွင် 

ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများသည်  ုပ်ရှင်၊ 

သဘင်၊ ဂီတတုိ၏ စွမ်းေဆာင်မ ကိ ုအသိ 

အမှတ်ြပပီး အတယုေူလရိှ့ရာ အပုညာ 

ရှင်များသည်  မိမိတိုအတတ်ပညာြဖင့ ်

ြပည်သကူိေုပးဆပ်ိင်ုရန် အတတ်ိင်ုဆုံး   

ကိးစား   ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း၊ 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ဆန်းသစ်ေသာ 

သစ်လွင်မ များြဖင့ ် လူကီး၊ လူရယ်၊ 

လူငယ်ကိက်ှစ်သက်မည့်  အစီအစ် 

များကိ ုြမန်မာ့ပ်ုြမင်သံကားှင့ ်ေရဒယီိ ု

တုိမှ ထုတ်လ င့်ြပသေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ယေနတွင် အုပညာရှင်များစွာ သုိက်သုိက် 

ဝန်းဝန်း၊    ပံး ပံးရ င်ရ င်   ေတွြမင်ရ 

သည့်အတွက်    ဝမ်းသာကည်ူးရ 

ေကာင်း၊  အုပညာရှင်များအေနြဖင့ ်

မမိတိိုတတ်စွမ်းေသာ အပုညာစွမ်းအား 

ှင့်အညီ ြပည်သူတို ပံးေပျာ်ရ င်ေအာင် 

ရဲရဲဝံ့ဝံ့ြဖင့ ်ညီညီွတ်ွတ် စွမ်းေဆာင် 

ေပးိုင်ကေစလိုေကာင်း။

 ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံဂီတေနကို  ကိဆိုဂုဏ်ြပ 

ေသာအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်း 

အုံး (ဗဟို)အစီအစ်ြဖင့် ကျင်းပေသာ 

ေတးဂီတ ေဖျာ်ေြဖပွဲမှသည် အနာဂတ် 

ကာလတိုတွင်  အုပညာလ ပ်ရှားမ များ 

စ်ဆက်မြပတ်   ေဆာင်ရက်ိုင်က 

ေစေကာင်း၊  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့ ်ဂတီေလာကအပါအဝင် စာေပ၊ 

ပ်ုရှင်၊ သဘင်ေလာက ဖံွဖိးတိးုတက်ေစ 

ေရးအတွက်  တတ်စွမ်းသည့်ဘက်မ ှ

အစွမ်းကုန်  ကူညီေဆာင်ရက်ေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဦးထိပ်ထား ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိ

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံဂီတအစည်း 

အုံး(ဗဟို)ဥက    ဦးလွင်ြမင့်က  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ဂီတအစည်းအုံးကိ ု ၁၉၆၃ ခုှစ် 

တွင် စတင်ဖဲွစည်းခ့ဲပီး ယေနတုိင်ရပ်တည် 

ေနေသာ အဖဲွအစည်းတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ 

ြမန်မာဂ့တီှင့ ်မဟာဂတီကိ ုဦးထပ်ိထား 

ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိ ပီး   ြမန်မာမ ကို 

အေြခခံ၍   ကမ ာ့ဂီတကို  အေြခခံေသာ 

ယေန  လူငယ်များှင့ ်   ဆီေလျာ်စွာ 

အိုင်တီနည်းပညာ  စက်ပစ ည်းများှင့ ်

ဂတီပညာေပါင်းစပ်ထားသည့ ်ေခတ်သစ် 

တွင် အေြခခေံကာင်းများြဖင့ဖဲွ်စည်းထား

သည့် ဂီတအစည်းအုံးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဂီတပညာရပ်သည် ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

အကျိးရိှေစပီး ိင်ုငေံတာ်က တန်ဖိုးထား 

ေသာ  ရတနာများလည်းြဖစ်ေကာင်း  

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိင်ုငဂံတီအစည်း 

အုံး(ဗဟိ)ု  ေတးဂတီအဖဲွ၏တီးခတ်မ ှင့် 

အတူ  ေတးသံရှင်များြဖစ်ကသည့် ြမန်မာ 

ြပည် သိန်းတန်၊ ေဂျာ်နီ၊ စျာန်၊ ေဇာ်ေထွး 

လတ်၊ ဈာန်ထူး၊ မင်းသားေလး၊ ေရ ယမင်း 

ဦး၊ အိအိခ န်၊ သီတာသိမ့်၊ ဇင်သူဇာထွန်း၊ 

ဇင်သူသူထွန်း၊ ချိမီမီေဇာ်၊ ေရဂျနီားှင့ ်

သွန်းေနေနတုိက  ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်က 

သည်။

ယင်းေနာက် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး   

ဝန်ကီးချပ် ကိယ်ုစား ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်က  ြမန်မာ 

ိင်ုငဂံတီအစည်းအုံး (ဗဟိ)ု သို  ေငကွျပ် 

၂၅ သိန်း ေပးအပ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံဂီတ 

အစည်းအုံး(ဗဟို)ဥက    ဦးလွင်ြမင့်က 

လက်ခံရယူသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ြမန်မာိင်ုငဂံတီေနအထမ်ိးအမှတ် အကိ 

ဂုဏ်ြပပွဲတွင်  ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခဲ့က 

သည့် အုပညာရှင်များအား    ဂုဏ်ြပ 

ပန်းြခင်း  ေပးအပ်သည်။ 

 ိင်ုငေံတာ်သခီျင်း ြမစ်ဖျားစကားခရံာ 

တိုဗမာသီချင်း  စတင်ေပ ေပါက်ခဲ့သည့် 

ဇွန်  ၂၇ ရက်ကိ ုြမန်မာိင်ုငဂံတီေနအြဖစ် 

ေရးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ေကာင်း၊   သမိုင်း 

မှတ်တမ်းများအရ ၁၉၃၆ ခုှစ် ဇွန် ၂၇ 

ရက်တွင် ြမန်မာုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ြမင်း ခံ 

မိ၌ ကျင်းပခဲေ့သာ ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် 

တိုဗမာအစည်းအုံးညလီာခံတွင် တိုဗမာ 

သီချင်းကို “အမျိးသားသီချင်း”အြဖစ် 

တညီတွတ်တည်း  သတ်မှတ်ြပ  ာန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။     

 သတင်းစ်   



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးကိ ု အေြခခေံသာ ကန်ုထတ်ု 

စက်မ လုပ်ငန်းများ  ဖံွဖိးေရးှင့်  ပုဂ လိကက  ၏  

ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးတက်ေရးအတွက ်    အစိုးရဌာန 

ဆိုင်ရာများဘက်မ ှ  ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနမ ှင့် 

လုပ်ငန်းရှင်များ၏  လိုအပ်ချက်များအား  ညိ  င်း 

ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးရန် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့်  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

ဦးတင်ထွဋ်ဦးှင့်  တာဝန်ရှိသူများသည ်ယမန်ေန   

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်သာေကတစက်မ ဇုန်ှင့်   သီလဝါ 

စက်မ ဇန်ုများရိှ  ပဂု လကိစက်ုမံျားသို  သွားေရာက်၍ 

လိုအပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးကသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ေရှးဦးစွာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည်  

သာေကတစက်မ ဇုန်ရှိ    ပုဂ လိကစက်မ ကုမ ဏီ၏   

ငါး၊ ပုစွန်ေအးခဲ     ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို         ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ငါး၊  ပုစွန်များကို ြပည်ပသို  

တင်ပိုြခင်းထက် ငါးအသားလ ာက့ဲသုိေသာ တန်ဖုိးြမင့ ်

ကန်ုေချာ ထတ်ုလပ်ုတင်ပိုိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ိင်ုပါက  

လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကျိးအြမတ်ပုိမုိရရိှုိင်မ  

ှင့်  ေဒသေနြပည်သူများအတွက ်  အလုပ်အကိုင် 

ေတာင်ကီး    ဇွန်   ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ ်     ေတာင်ကီး 

တက သိုလ်    မိုးရာသီသစ်ပင် 

စိုက်ပျိးပွဲကိ ုဇွန် ၂၅ ရက် နံနက် 

၉  နာရကီ    ေတာင်ကီးတက သိလ်ု 

ဝင်းအတွင်းရိှ ေမာဧကရအီေဆာင် 

ေရှ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

သစ်ပင ်    စိုက်ပျိးပွဲေတာ်တွင ်

ရှမ်းြပည်နယ ်        ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက သစ်ပင် 

များကို  ေတာင်ကီးတက သိုလ် 

သံလွင်ဦး   ေကျာင်းသားေဆာင်၊  

နန်းဝတှီင့် ေမာဧကရေီကျာင်းသ ူ

ေဆာင်များမ ှ       ေကျာင်းသား 

မိုင်းရယ ်   ဇွန်    ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)   မိုင်းရယ်မိတွင ် ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှကီးမှး၍ ဇွန်  ၂၆ ရက်တွင် ကျေရာက် 

မည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါး  အလွဲသုံးမ ှင့်   တရားမဝင ်

ေရာင်းဝယ်မ  တုိက်ဖျက်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် စာဖတ်စွမ်းရည် 

ှင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲဆုေပးပွဲကိ ု ယမန်ေနက ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ စာဖတ်စွမ်းရည်ှင့ ်ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွကိ ုအေြခခပံညာ 

မလူတန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူစစုေုပါင်း ၃၃ ဦး  ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး ဆုရရှိသူ ၁၀ ဦးအား ဒုရဲမှးေကျာ်သိန်းိုင်၊ မီးသတ် 

ဦးစီးဌာနမှဒတုယိဦးစီးမှး  ဦးစိင်ုးေလာဝ်ခမ်းှင့ ် ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာနမှ 

ဦးစီးအရာရှ ိေဒ ခင်မာလာတိုက ဆုများ ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။

မိုင်းရယ ်(ြပန်/ဆက်)

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးကို အေြခခံေသာ ကုန်ထုတ်စက်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးေရးှင့် ပုဂ လိကက  ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးတက်ေရးကိးပမ်း

ဖန်တီးေပးိင်ုမ အေြခအေန၊ သဘာဝေရချိ ေရငန်မှ 

ဖမ်းဆီးရရိှလာသည့ ်ငါး၊ ပစွုန်များအြပင် ေရရှည်တွင် 

ေမွးြမေရး   ငါး၊  ပုစွန်များ   ထုတ်လုပ်တင်ပိုေရးကို 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

သလီဝါဆပ်ိကမ်းဖံွဖိးေရးဇန်ုရိှ လယ်ယာထွက်ကန်ု 

အေြခခံေသာ   စက်မ လုပ်ငန်းအြဖစ ် ဆန်စက်၊ ဖွဲု 

ဆီစက်ှင့်  စပါးခွံအသုံးြပ  လ ပ်စစ်မီးထုတ်ယူပီး 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း     အသုံးြပေနမ များကိုလည်း 

ေကာင်း၊     ဂျံသီးှံထွက ်   စားေသာက်ကုန်ထုတ ်

လပ်ုငန်းများ၊ အဆင့ြ်မင့ဆ်စီက်ှင့ ်ဆသီန်စက်ုမံျား၊ 

ကုန်ပစ ည်း  ထုပ်ပိုးစက်ုံများကိ ု ကည့် စစ်ေဆး 

အားေပးပီး      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   အဆင့်ြမင့် 

ဆစီက်များမှ ထွက်ရိှလာသည့ ်ဆီကတ်ိဖတ်များမှာ 

တိရစ ာန်အစားအစာအတွက် အြပည့်အဝ  အသုံးချ 

ုိင်သြဖင့်    စားသံုးဆီကုိ   ေဘးထွက်ပစ ည်းသဖွယ် 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမ ၊ ြပည်တွင်းဆလီပ်ုငန်းက  အတွက်  

လိအုပ်ေနသည့် အေသးစား၊ အလတ်စား  ဆီသန်စက်ု ံ

များ ေပ ေပါက်လာေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်သည့် 

ပမာဏှင့ ်သီးံှအရည်အေသွး အြပည့အ်ဝရရိှေစရန်   

လပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်ေတာင်သမူျားအကား အကျိးတ ူ

ကန်ထိုက်လယ်ယာစနစ ်   တိုးချဲေဆာင်ရက်ရန ်  

ကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားသည်။

အလားတူ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည်  

သီလဝါစက်မ ဇုန်အတွင်းရိှ စိုက်ပျိးေရး သွင်းအားစ ု 

ကွန်ေပါင်းဓာတ်ေြမဩဇာ    ထုတ်လုပ်ေနမ များကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး     ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ေတွဆုံ၍ သီးှံအပင်၏  လိုအပ်ချက်ေပ မူတည်၍ 

ဓာတ်ေြမဩဇာ အချိးအစားအမျိးမျိး ထတ်ုလပ်ုေနမ ၊  

ြပည်တွင်းစိက်ုပျိးေရး သွင်းအားစ ုလိအုပ်ချက်များကိ ု

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရးှင့် ြပည်ပမ ှတင်သွင်းရမည့် 

ဓာတ်ေြမဩဇာ ကုန်ကမ်း အသုံးြပိုင်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ မူလတန်းကိေကျာင်းများမှ 
မူကိဆရာမများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး မွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၅ 

လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့်    ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာနတွင်   ယေန    ကျင်းပ 

ေသာ      “မူကိဆရာမများ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်ေရး မွမ်းမ ံ 

သင်တန်း”သို    ဒုတိယဝန်ကီး  

ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု  တက်ေရာက်၍ 

အမှာစကားေြပာကားသည်။

သင်တန်းသို    ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စအီတွင်းရိှ    လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန၊  မူလတန်းကိေကျာင်း  

ကိုးေကျာင်းမ ှ   ဆရာမ   ၆၀   က  

In Person ြဖင့်  လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရှိ 

မူလတန်းကိေကျာင်း      ၁၅၆ 

ေကျာင်းမှ    ဆရာမ   ၇၉၉   ဦးက 

On Line ြဖင့်      လည်းေကာင်း 

စုစုေပါင်းသင်တန်းသား  ၈၅၉ ဦး 

ေတာင်ကီးတက သိုလ်၌ မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိုက်ပျိး
ေကျာင်းသူ ၄၀၀ ှင့် ဆရာ ဆရာမ  

၁၀၀ စုစုေပါင်း ၅၀၀ ခန်  စုေပါင်း 

စုိက်ပျိးကမည်ြဖစ်ပီး သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ    စိုက်ပျိးထိန်းသိမ်း 

ြခင်းြဖင် ့   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

စမ်ိးစိသုာယာလှပေစြခင်း၊  ရာသ ီ

ဥတုမ တေစြခင်း၊  သဘာဝေဘး  

အ ရာယ်များမ ှ   ကာကွယ်ေပး 

ြခင်း၊  ေလထုအတွင်းမ ှ  ကာဗွန် 

စပ်ုယ ူ သိေုလှာင်ဖယ်ရှားေပးြခင်း၊  

ေရှင့်    ေြမဆလီ ာကိ ု ထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း စသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ  

ဝန်ေဆာင်မ များ၊   အကျိးေကျးဇူး 

များစွာကိ ုပံပ့ိုးေပးလျက်ရိှေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍       ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 

ြပည်နယ်      တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ် ဦးက ယ်က ယ်၊  

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊  ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ်၊    ပါေမာက ချပ်ှင့် 

ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူတိုက      သစ်ပင်များ 

စိုက်ပျိးေပးကပီး      ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက 

သစ်ပင်      စိုက်ပျိးေပးေနမ အား 

လှည့်လည်ကည့်    အားေပးက 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

တက်ေရာက်သည်။

သင်တန်းတွင်   လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာ  

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန       ဒတုယိ 

ဝန်ကီး    ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်က 

ေရှးဦးအရယ် ကေလးသငူယ်ြပစ ု 

ပျိးေထာင်ေရးှင့ ်      ဖွံဖိးေရး 

ဆိင်ုရာ အှစ်သာရ၊ လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ်က  

ေရှးဦးအရယ ်    ကေလးသူငယ ်

က   ကျန်းမာေရးှင့ ်  အာဟာရ  

အေရးကီးပံု၊   ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ခံများက  စိတ်- လ မ ပိုင်း 

ဆုိင်ရာ ကူညီပ့ံပုိးြခင်း၊ တွယ်တာ 

မ ဆိုင်ရာ  အေြခခံသေဘာတရား 

ှင့်   မူကိဆရာမှင့်    ကေလး 

ဆက်ဆံေရးများ   ပုိမုိေကာင်းမွန် 

ေစရန်     ပံ့ပိုးေပးြခင်း     စသည့် 

ဘာသာရပ်များကိ ု ပိုချခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။               သတင်းစ်

ဖွံဖိးမ အေြခအေန    တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်       ြပန်လည် 

ထေူထာင်ေရးဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင်မ  

လုပ်ငန်း၊   ဒုတိယ န်ကားေရး 

မှးချပ်(လပ်ုငန်း)က ေရှးဦးအရယ်  

ကေလးသူငယ ်   ြပစုပျိးေထာင ်

ေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာ မဝူါဒှင့်  

လက်ရှိ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ 

(ECCD)လုပ်ငန်းများ၊    ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ်(စီမံ/ဘ  ာ) 

မိုင်းရယ်၌ စာဖတ်စွမ်းရည်ှင့ ်

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွ ဲဆုေပးပွဲကျင်းပ

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကိ ုတတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

(ယမန်ေနမှအဆက်)

တရားဝင်ကုန်သွယ်မ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်   ကုမ ဏီများှင့် 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

များက ဓာတပုစ ည်းများကိ ုအသုံးြပရန် 

ှင့် ြပန်လည်ေရာင်းချရန်    ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းခွင့်ရရှိေရးကို ေထာက်ခံေပး 

လျက်ရိှရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း ကုမ ဏ/ီ

လုပ်ငန်းရှင ်စုစုေပါင်း ၆၉ ခုရှိပီး အသုံး 

ြပသည့်   ကုမ ဏီ/ လုပ်ငန်းရှင ်၅၁ ခု၊ 

တစ်ဆင့်        ြပန်လည်ေရာင်းချသည့ ်

ကမု ဏ/ီ လပ်ုငန်းရှင်  ၁၂ ခ၊ု ဌာနဆိင်ုရာ 

ေလ ာက်ထားမ  ငါးခု၊      ြပည်တွင်း 

ထုတ်လုပ်ပီး    ကိုယ်တိုင်သုံးကုမ ဏီ  

တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ထိန်းချပ်ဓာတုပစ ည်းများ   တရား 

မဝင်   ဝင်ေရာက်ြခင်းမ ှ   ကာကွယ်ရန် 

အတွက်  လည်းေကာင်း၊    တရားဝင ်

ကုန်သွယ်မ များမှတစ်ဆင့ ်    လမ်းလ ဲ 

ေရာက်ရှိြခင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက ်

လည်းေကာင်း   ၂၀၂၁   ခုှစ်အတွင်း 

ေရှာင်တခင်/ ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်း  ၆၅၆ 

ကိမ်၊    အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း  

၅၅၆ ကိမ်၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ ်

ေကျာ်သယ်ေဆာင်မ   ၂၈၃ ကိမ်တိုကို 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ြပည်သူဘ  ာသိမ်းဆည်းရရှိမ 

မူးယစ်တားဆီးကာကွယ်ေရးဗဟို

အဖွဲအေနြဖင့ ် မူးယစ်ေဆးဝါးအမ ြဖင့် 

အေရးယူခဲ့သည့ ်      တရားခံများထံမ ှ

ေငွေကးပစ ည်းများကိ ု ြပည်သူဘ  ာ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းရရှိမ မှာ ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်က အမ ေပါင်း ၂၀၂၂ မ ၊ တရားခေံပါင်း 

၂၉၀၆   ဦးမှ    ြမန်မာေငွကျပ ်၂၇၈၂ 

သန်းေကျာ်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်က အမ ေပါင်း 

၁၀၁၈ မ ၊    တရားခေံပါင်း ၁၇၁၁ ဦးထမှံ 

ြမန်မာေငွကျပ ်၇၇၉ သန်းေကျာ်၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ  အမ  

ေပါင်း ၄၆၂ မ ၊ တရားခံေပါင်း ၈၂၂ ဦး 

ထံမှ ြမန်မာေငွကျပ ် ၈၁၅ သန်းေကျာ် 

ြဖစ်သည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပစ်မ ှင့် ဆက် ယ် 

ပီး ကျးလွန်ရာမှရရိှေသာ အကျိးအြမတ် 

များြဖင့ ်     ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့ ်

ေငေွကးှင့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ု/မေရ ေြပာင်း 

ိုင်ပစ ည်းများအား   ေငွေကးခဝါချမ  

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ    ဆက်လက် 

အေရးယူပီး    ြပည်သူဘ  ာအြဖစ် 

သမ်ိးဆည်းခဲသ့ည့တ်န်ဖိုးမှာ ၂၀၂၀ ြပည့ ်

ှစ်ှင့ ်၂၀၂၁ ခှုစ်တိုတွင် ြမန်မာေငကွျပ် 

၂၉၉၇ သန်းေကျာ်၊ အေမရိကန်ေဒ လာ 

၅၀၀ ေကျာ်၊ စင်ကာပူေဒ လာ  ၂၂၅၀ 

ြဖစ်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလ 

အထ ိြမန်မာေငကွျပ်  ၅၀၂၆    သန်းေကျာ်၊ 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၄ ဒသမ  ၈ သိန်း 

ေကျာ်၊ စင်ကာပူေဒ လာ ၃၇၀ တို ြဖစ်ပါ 

သည်။

ြမန်မာိင်ုင ံမူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရး 

အသင်း၏ ေဆာင်ရက်မ 

ြမန်မာိင်ုင ံမူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင် 

ေရးအသင်း(Myanmar Anti-Narcotics 

Association - MANA)ကို အြပည်ြပည ်

(၃၅)ကိမ်ေြမာက ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးကိးပမ်းမ ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်များ ကမ  ာတည်သေရ သမိုင်းမှတ်တိုင်အြဖစ် တည်ရှိေနမည်

ေမာင်သင်းပျံ

များကို  တစ်ှစ်လ င်တစ်ကိမ်  လက်ခံ 

ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။ 

ဘင်းမ်စတက ်     မူးယစ်ေဆးဝါး၊ 

စိတ်ေြပာင်းေဆးဝါးှင့်   ပရီကာဆာ 

ဓာတုပစ ည်းများ       တရားမဝင  ်

သယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ        ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းခွဲအုပ်စ ု   (BIM-

STEC Sub-Group on Prevention of 

Illicit Trafficking in Narcotics Drug, 

Psychotropic Substances  and Pre-

cursor Chemicals) ကို  ြမန်မာိုင်ငံက 

ဦးေဆာင်ုိင်ငံအြဖစ်  တာဝန်ယူေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပီး   ပထမအကမ်ိမှ စတတု  

အကိမ်အထိ  လုပ်ငန်းခွဲအုပ်စု အစည်း 

အေဝးကို  အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်   မူးယစ်ေဆးဝါး 

ပူးေပါင်းထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ှစ်ိုင်ငံ 

နားလည်မ စာခ န်လ ာ    ၂၄  ခုအား 

လက်မှတ်ေရးထိုးကာ   မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ နားလည်မ  

စာခ န်လ ာ    လက်မှတ်ေရးထိုးထားရှ ိ

သည့် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၊ တုတ်ိုင်ငံ၊ 

အိ ိယိုင်ငံ၊  ထိုင်းိုင်ငံ၊   ဗီယက်နမ ်

ိုင်ငံတိုှင့် ှစ်ိုင်ငံအစည်းအေဝးများ 

အား အလှည့်ကျအိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံ 

ကျင်းပလျက်ရှိသည်။  ထိုအြပင ်ေဒသ 

တွင်းိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါး    တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များတွင် သတင်းဖလှယ် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း မူးယစ်တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ    အေနြဖင့် 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပိုင်ငံများတွင ်ကျင်းပ 

ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်အခမ်းအနား တစ်ကိမ်၊ 

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ/ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ 

သုံးကိမ်၊               စာမျက်ှာ ၇ သို 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက်  ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ်ှင့် ထိုင်းိုင်င ံတရားေရးဝန်ကီးတို ဗန်ေကာက်မိ၌ ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ဆိုင်ရာ   မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိက်ုဖျက်ေရး 

ေနကိ ုဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်၁၉၉၄ ခှုစ် 

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်   စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန        အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန မှတ်ပုတံင်ဌာနက 

၁၉၉၄ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ ၁၂ ရက်တွင်  

အသင်းအဖွဲ   မှတ်ပံုတင်အမှတ် ၁၇၇၀ 

ြဖင့် ခွင့်ြပခဲ့သည်။ 

အသင်း၏ေမ ာ်မှန်းချက်မှာ “Myan-

mar is A  Drug Free   Society  and 

Healthy  Nation”   ကျန်းမာကံ့ခိုင်၍ 

မူးယစ်ကင်းစင်ေသာ ြမန်မာ့လူေဘာင ်

အဖွဲအစည်း     ြဖစ်ေပ လာေစရန် ြဖစ် 

သည်။ အသင်းအေနြဖင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်    ကိတင်ကာကွယ်ေရးကိ ု

အရှိန်အဟုန်ြဖင့်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ခဲ့သည်။ မူးယစ်ေဆးဝါး၏  ဝင်ေပါက် 

ြဖစ်ေသာ ေဆးလိပ်ှင့် အရက်ေသာက ်

ြခင်းကိ ုတားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက ်

ြပည်သူလူထုအတွင်း ပညာေပးေဟာေြပာ 

မ လုပ်ငန်းများကိုလည်း  ေဆာင်ရက ်

ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာိုင်င ံ    နယ်စပ်ေဒသဖွံဖိးေရး 

အသင်း

ြမန်မာုိင်ငံနယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရး

အသင်း(Border Areas Development 

Association-BDA)သည် မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်ကို တိုက်ဖျက်ရာတွင ်ပညာ 

ေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းလုပ်ငန်းများဆုိင်ရာ  စီမံချက်များ 

ကိ ုထိေရာက်စွာအသံုးြပ၍ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး ြပည်သူလူထု၏ လူမ စီးပွား 

ဘဝ   တိုးတက်ေကာင်းမွန်မ ှင့်အညီ 

မူးယစ်ေဆးဝါး    အ ရာယ်သည်လည်း 

တစ်ချနိ်တွင်     ချပ်ငိမ်းသွားမည်ဟ ု

ယုံကည်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံတကာှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်  မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်     ကုလသမဂ  

မူးယစ်ေဆးဝါးဆိင်ုရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ 

တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထုိး၍ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး    ိုင်ငံတကာ 

မူးယစ်ေဆးဝါး      ထိန်းချပ်ေရးအဖွဲ 

(INCB)၊ ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

မ ခင်းဆိင်ုရာုံး(UNODC)၊ အစိုးရမဟတ်ု 

ေသာ  အဖွဲအစည်းများှင့်   မူးယစ် 

ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ် 

များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့်အြပင ်     ရန်ကုန်မိအေြခစိုက ်

ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင် ့  မ ခင်း 

ဆိုင်ရာုံး (UNODC)၊   သစေတးလျ 

ြပည်ေထာင်စရုအဲဖဲွ (AFP)၊ အေမရကိန် 

မူးယစ်ေဆးဝါး   တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

အုပ်ချပ်မ အဖွဲ (DEA)၊   တုတ်ိုင်ငံ 

အမျိးသား မူးယစ်ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရး

ေကာ်မရှင ်(NNCC)၊ ထိုင်းိုင်င ံမူးယစ် 

ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးအဖွဲ (ONCB) တို 

ှင့်လည်း အနီးကပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည် အာဆယီအံဖဲွဝင် 

ိုင်ငံြဖစ်သည်ှင့်အည ီမူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  အာဆီယံအဖွဲ 

ဝင်ိုင်ငံများအတွင်း     မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထိန်းချပ်ေရး       အစည်းအေဝးများ 

ြဖစ်ေသာ    မူးယစ်ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရး 

ဆိင်ုရာ အာဆယီဝံန်ကီးအဆင့်အစည်း 

အေဝး (AMMD)၊    အာဆီယံမူးယစ ်

ေဆးဝါးထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ အဆင့်ြမင့် 

အရာရိှကီးများ အစည်းအေဝး (ASOD)၊ 

အာဆီယံ    ေလေကာင်းကားြဖတ ်

စစ်ေဆးေရး အထူးအဖွဲအစည်းအေဝး 

(AAITF)၊    အာဆီယံပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း 

ကားြဖတ်စစ်ေဆးေရး    အထူးအဖွဲ 

အစည်းအေဝး(ASITF)၊ အာဆယီမံူးယစ် 

ေဆးဝါးေစာင့်ကပ်ကည့် မ   ကွန်ရက် 

အစည်းအေဝး (ADMN) တိုသို   ပါဝင် 

တက်ေရာက်၍   တက်က စွာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အာဆယီအံဖဲွက     ချမှတ်ထားေသာ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေသာ လူမ အဖွဲြဖစ်ေစ 

ေရး       မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရး 

အာဆီယံလုပ်ငန်းစီမံချက ်    (၂၀၁၆-

၂၀၂၅) (ASEAN Work Plan - 2016-

2025)၊ ေရ တိဂံေဒသတွင်း တရားမဝင ်

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ ှင့်   သယ် 

ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ များအား တိက်ုဖျက် 

ေရး အာဆီယံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

စီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၂) (ASEAN  Co- 

operation Plan -2019-2022) တုိတွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ုခစံားေန 

ရေသာိုင်ငံများ၏ အကူအညီများြဖင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရးကိ ု

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် မဲေခါင်သေဘာ 

တူညီချက်အား ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ကာ မေဲခါင်ေဒသခဲွ ေြခာက်ိင်ုငအံတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါး  ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။ မဲေခါင် MoU အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ

အလှည့က်ျ အမ်ိရှင်အြဖစ် ဝန်ကီးအဆင့် 

အစည်းအေဝးကိ ုှစ်ှစ်လ င် တစ်ကိမ်၊ 

အဆင့်ြမင့် အရာရိှကီးများအဆင့်အစည်း 

အေဝးှင့်  ဗဟိုတာဝန်ခံအစည်းအေဝး 

ကမ  ာ့ိင်ုငမံျား၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လသူားမျိးွယ် 

များ eာဏ်ရည်ြမင့ရှ်င်သန်ေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်လမူ စီးပွား 

တိုကို ပိုမိုခိမ်းေြခာက်လျက်ရှိသည့်အြပင် ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ် 

မ ခင်းများ၊ လက်နက်စွဲကိုင်အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များှင့်  

လက်နက်ကိုင်ေသာင်းကျန်းမ ြဖင့် ြပည်တွင်းမငိမ်သက်မ  

တိုသည် မူးယစ်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုြဖနခ်ျမိ ၏ ဆိုးကျိးများပင် 

ြဖစ။် ထိုေကာင့ ်တိင်ုးြပည၏် အနာဂတ်ဥယျာမှ်းများငှ့် 

ပန်းခင်းများြဖစ်သည့် မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ ပွင့်ေသာ 

ပန်းတိင်ုးလန်းေစရန် မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုအမျိးသားေရးတာဝန် 

တစ်ရပ်အေနြဖင့် အြမစ်ြဖတ်တိုက်ဖျက်



ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အွန်လိင်ုးြဖင့ြ်ပလပ်ုေသာအစည်းအေဝး 

၂၁ ကမ်ိ၊ ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွှင့ ် အလပ်ုု ံ

ေဆွးေွးပွဲ   သုံးကိမ်၊   အခမ်းအနား 

တစ်ကမ်ိှင့ ်   သင်တန်းတစ်ကိမ်တုိကုိ 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

ြမန်မာ-ထိင်ုး  ှစ်ိင်ုငံကား မူးယစ် 

ေဆးဝါးပူးေပါင်းထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကိ ု တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်

ရန်အတွက်ရည်ရယ်၍    ြမန်မာိုင်ငံ 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစ

ေသာေဆးဝါးများအ ရာယ်   တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲဥက     ြပည်ထ ဲ

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်သည ်ထိုင်း 

ိင်ုင ံတရားေရးဝန်ကီး  H.E.Mr. Som-

sak Thepsutin ၏ ဖိတ်ကားချက်အရ   

၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၂၂ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ 

ထုိင်းုိင်ငံ ဘန်ေကာက်မိသုိ သွားေရာက် 

၍     ှစ်ိုင်ငံ   မူးယစ်ေဆးဝါးပူးေပါင်း 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား     ပိုမို 

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊     မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး     အထူး 

စစ်ဆင်ေရး Operation 1511/22 ၏ 

ေအာင်ြမင်မ များှင့ ်ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်      အစအီစ်များ၊ 

မူးယစ်ြပစ်မ ဆက် ယ်၍  သိမ်းဆည်း 

ထားေသာ ဘ  ာသိမ်းပစ ည်းများအား 

စီမံခန်ခွဲမ ှင့် ေခတ်မီနည်းပညာအသုံး 

ြပ၍ မူးယစ်မ ခင်းများအား ေဖာ်ထုတ ်

ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို  ေဆွးေွးိုင်ခဲ့ 

ကပါသည်။ 

အဆိုပါ   ထိုင်းိုင်ငံခရီးစ်အတွင်း 

အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်   စိတ်ကိုေြပာင်းလ ဲ

ေစေသာေဆးဝါးများ အ ရာယ်တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ တွဲဖက်အတွင်း 

ေရးမှး မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွ တပ်ဖဲွမှး ရမှဲးချပ်ဝင်းိင်ု 

ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် 

ထိုင်းိုင်ငံမှ အလှည့်ကျအိမ်ရှင်အြဖစ ်

ဘန်ိးစိက်ုပျိးမ ပေပျာက်ေရးအတွက် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းအဖဲွက ရှမ်းြပည်နယ်မှ ေတာင်သမူျားအား ေမွးြမေရးပျားများ 

ြဖန် ြဖးေပးစ်။

ကျင်းပသည့် (၂၃)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ-

ထုိင်း  ှစ်ုိင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါး ပူးေပါင်း 

ထိန်းချပ်ေရးအစည်းအေဝးသို တက် 

ေရာက်ခ့ဲပီး ေဒသအတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါး 

အေြခအေနများ၊   ေရ တိဂံေဒသတွင်း 

မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ ှင့်  ပရီကာ 

ဆာဓာတုပစ ည်းများ       တရားမဝင ်

ဝင်ေရာက်မ တုိအား ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊    ှစ်ိုင်ငံ 

အလိုရှိတရားခံများအား    ေဖာ်ထုတ ်

ဖမ်းဆီးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး      အရာရှိ 

များ၏   စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ 

ကစိ ရပ်များှင့ ်လငူယ်များကား မူးယစ် 

ေဆးဝါးအ ရာယ် အသိပညာေပးေရး

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်တိုကို       ေဆွးေွး 

သေဘာတူခဲ့ကပီး    ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ ကိ ုပုိမုိတုိးြမင့်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ကသည်။

တိင်ုးရင်းသားြပည်သတူို၏ စေုပါင်းအား 

ြဖင့်

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် ကမ ာ ့

ိုင်ငံများ၏      တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 

လူသားမျိးွယ်များ    eာဏ်ရည်ြမင့ ်

ရှင်သန်ေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် လူမ စီးပွား 

တိုကို    ပိုမိုခိမ်းေြခာက်လျက်ရှိသည့ ်

အြပင်     ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မ ခင်းများ၊ 

လက်နက်စဲွကိင်ု အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ု 

မ များှင့်  လက်နက်ကိုင်ေသာင်းကျန်း 

မ ြဖင့်   ြပည်တွင်းမငိမ်သက်မ တိုသည် 

မူးယစ်ေဆးဝါး   ထုတ်လုပ်ြဖန်ချမိ ၏ 

ဆိုးကျိးများပင်ြဖစ်သည်။ 

လငူယ်ထအုတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား        သုံးစွဲမ တို 

ေကာင့ ်မိသားစုတွင ်    စီးပွားေရးှင့ ်

လူမ ေရးအခက်အခဲများကိ ု ြဖစ်ေပ ေစ 

ပီး ပတ်ဝန်းကျင်သို  ကူးစက်ပျံှံကာ 

ေအးချမ်းလုံ ခံေသာ   လူမ ဝန်းကျင်ကိ ု

ထိခိုက်ေစလျက ်ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ကိ ုအဟန်အတား ြဖစ်ေစလျက်ရိှသည်။ 

ထိုေကာင့်   တိုင်းြပည်၏  အနာဂတ် 

ဥယျာ်မှးများှင့ ်ပန်းခင်းများြဖစ်သည့ ်

မျိးဆက်သစ်လူငယ်များ    ပွင့်ေသာ 

ပန်းတုိင်းလန်းေစရန် မူးယစ်ေဆးဝါးကုိ 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ ်   အေန 

ြဖင့်    အြမစ်ြဖတ်တိုက်ဖျက်ေရးတွင ်

တပ်မေတာ်၊      ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ       ဝန်ကီးဌာနများှင့် 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတို စုေပါင်းအား 

ြဖင့် တားဆီးကာကွယ်လျက်ရှိသည်။

ကမ ာတည်သေရ သမိင်ုးမှတ်တိင်ုအြဖစ် 

ကျန်ရှိေနမည်

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စိတ်က ူးသွပ်

ေဆးြပားသုံးစွဲမ ကို   ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

ဝိုင်းဝန်း၍   တိုက်ဖျက်ေနလျက်ကပင ်

ှစ်စ်တိုးပွားလာမ ေကာင့ ်  ကမ ာလုံး 

ဆိုင်ရာြပဿနာတစ်ခုအြဖစ် ရင်ဆိုင် 

လာရလျက်ရှိသည်။    မူးယစ်ေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊   သယ်ေဆာင်ေရာင်း 

ဝယ်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြဖန် ြဖးြခင်း၊ သုံးစွဲ 

ြခင်းှင့ ်  ဆက်စပ်ေပ ေပါက်လာေသာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်သည် ကမ ာ့ 

လူသားအားလုံးကိ ု  လ မ်း ခံလာလျက ်

ရှိသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ိင်ုငတံိင်ုးတွင်  တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို   အရှိန် 

အဟုန်ြမင့်        ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ ်

သည်။ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံြဖစ်ေသာ   ြမန်မာ 

ိင်ုငအံေနြဖင့ ်ဘန်ိး၊ ဘန်ိးြဖှင့ ်စတ်ိက  

ူးသွပ်ေဆးြပားတိုကိ ု   ေခတ်အဆက် 

ဆက် ုိင်ငံေတာ်က   ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

တားဆီးိှမ်နင်းခ့ဲပီး    တပ်မေတာ်သား 

များှင့် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များစွာ 

တိုင်းြပည်အတွက ်   အသက်ေပးခဲ့က 

သည်။ ယေနတိုင် အြမစ်မြပတ်ေသာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာကိ ု   အခက်အခ ဲ

များကားမှ   တားဆီးှိမ်နင်းလျက်ရှိ 

သည်။ 

မူးယစ်ေဆးဝါးေလျာ့နည်းပေပျာက် 

ေရးတွင်  ြပည်သူလူထု၏   အသိရှိရှိ၊ 

သတိရှိရှိြဖင့်   ပူးေပါင်းပါဝင်မ သည် 

ိုင်ငံအတွက် အေရးကီးေသာအချက ်

တစ်ချက်ြဖစ်သည်။    တစ်ှစ်ထက် 

တစ်ှစ် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ပိုမို 

ဖမ်းဆီးရရှိမ သည်     တပ်မေတာ်ှင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတို၏  စွမ်းေဆာင ်

ရည် တိုးတက်ြမင့မ်ားလာမ ကိ ုြပသြခင်း 

ြဖစ်သည်။ နည်းပညာှင့စွ်မ်းေဆာင်ရည် 

သည် မူးယစ်ေဆးဝါးေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး

ရာတွင် အေရးပါေသာေကာင့် ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့ဝ် 

ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်မ ရည်မှန်းချက် 

ပန်းတိုင်သို     တက်လှမ်းိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏         မူးယစ်ေဆးဝါး 

ပေပျာက်ေရးကိးပမ်းမ တွင်   မူးယစ် 

တားဆီးကာကွယ်ေရး    ဗဟိုအဖွဲ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်သည်    ကမ ာတည်သေရ 

သမိုင်းမှတ်တိုင်အြဖစ် တည်ရှိေနမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်  ၂၆ ရက် 

တွင် ကျေရာက်မည့ ်(၃၅)ကိမ်ေြမာက ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ   မူးယစ်ေဆးဝါး 

အလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးေနကို    ဂုဏ်ြပေရးသား 

အပ်ပါသည်။           ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးလှမိုးှင့်အဖွဲသည ်ယေန  

မွန်းလဲွပုိင်းက  မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ေဒသဖံွဖိးေရး 

လပ်ုငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား၏ အေြခခလံိအုပ်ချက်များ 

ကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုေရးအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

သည်။

ဦးစွာ           ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

မွန်ြပည်နယ်   ေပါင်မိနယ ်  ကန်ြဖေကျးရာတွင ်

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး   ဦးစီးဌာနမ ှ 

ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP) 

ေထာက်ပ့ံရန်ပံုေငွ၊            ြပည်သူထည့်ဝင်ေငွတုိြဖင့် 

ေကျးရာေနြပည်သမူျား သန်ရှင်းေသာေသာက်သုံးေရ 

ဖူလုံစွာရရှိေရး အိမ်ေထာင်စု ၂၁၇ စု၊ လူဦးေရ ၁၁၅ 

ဦး အကျိးြပမည့ ်အိမ်တိုင်ရာေရာက ်ေရပိုက်လိုင်း 

သွယ်တန်းြခင်းှင့်  ေရမီတာတပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကိုလည်းေကာင်း၊  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘ  ာှစ်တွင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် သဲြဖကုန်းေကျးရာ 

အပါအဝင် ေကျးရာ သုံးရာမှ ေတာင်သဦူးေရ   ၂၈၀၀ 

ေကျာ် အသုံးြပလျက်ရှိသည့ ်ေကျးလက်ကုန်ထုတ ်

လမ်းေဘး ဝ/ဲယာရိှ  လယ်ယာစိက်ုပျိးေြမဧက ၁၀၀၀ 

ေကျာ်အကျိးြဖစ်ထွန်းေနမ    အေြခအေနကိုလည်း 

ေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး လုိအပ်သည်များ မှာကား 

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး
သည်။

ညေနပိုင်းတွင ်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည်  ေမာ်လမိင်မိရိှ သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်း 

ကုိင်သင်တန်းေကျာင်းသုိေရာက်ရိှပီး အေြခခံပညာ 

အ  မတန်း  ေအာင်ြမင်ပီးသူများကိ ု   သမဝါယမ 

စာရင်းေရးစာရင်းကုိင် သက်ေမွးပညာ ှစ်ှစ်သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနမ ှင့်    ေကျာင်းေဆာင်များ၊ 

သင်တန်းသား    သင်တန်းသူ  အိပ်ေဆာင်များကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး    သင်တန်းတက်ေရာက်ေနက 

သည့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူများကုိ ရင်းရင်းီှးီှး  

ေတွဆုံအားေပးသည်။

ထိုေနာက် သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်

သင်တန်းေကျာင်း      ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးက 

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်  သက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပိုချမ ကို    ရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    သမဝါယမစာရင်းေရး 

စာရင်းကိုင ်           သက်ေမွးပညာသင်တန်းှစ်ှစ ်

တက်ေရာက်ပီးပါက အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်ရရှိ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပင်တွင်းအလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ေဆာင်ရက်ေပးရန ်လိုအပ်ေကာင်း၊ သင်တန်း 

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား ပိမုိေုမွးထတ်ု 

ေပးိင်ုေရး ကိးစားေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်ေကျာင်းဆင်း 

ပါက        အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေရး 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊      ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ချတိ်ဆက်ေပးရန်၊   သင်ကားေရး၊    ေနထိုင်ေရး၊ 

စားေသာက်ေရး၊ ကျန်းမာေရးလိအုပ်သည်များ ကညူ ီ

ပံ့ပိုးေပးရန်၊   ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများမ ှ  

စာကိးစားပီး စည်းစည်းလုံးလုံး ညညီွီတ်ွတ်ြဖင့ ်

စည်းကမ်းရှိရှ ိေနထိုင်ကရန်၊ သင်တန်းပီးေြမာက ်

သည်အထိ အနာဂတ်အတွက်အေရးကီးသည့် အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများ   တတ်ေြမာက်ေအာင ်

ကိးစားေလ့လာသင်ယူကရန်ှင့် မိမိတုိ၏မိသားစု 

ှင့်ုိင်ငံကုိ အကျိးေကျးဇူးြပကရန် မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၌  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေဇာ်လင်းထွန်းှင့ေ်တွဆုကံာ မွန်ြပည်နယ်အတွင်း 

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ၊  အေသးစားစက်မ လက်မ  

လပ်ုငန်းများှင့ ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့်  စွမ်းအင ်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန ်

သည် ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမအတွင်းရှိ ေပါင်းေလာင်းတမံ၊ ေရထိန်း 

ဆည်(Wier)ှင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရးှင့်

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန ေရ မိပင်မဓာတ်အားခွဲုံတို

ကို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။   

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်ေနြပည် 

ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ေဇယျာသရီိမိနယ်အတွင်းရိှ 

ေပါင်းေလာင်းတမံှင့် ေရထိန်းဆည်သုိေရာက်ရိှပီး 

ေပါင်းေလာင်းြမစ်ကိ ုအေြခခံ၍ ေပါင်းေလာင်းြမစ ်

ေပ တွင် အထက်ေပါင်းေလာင်းဓာတ်အားေပးစက်ံု 

၁၄၀ မဂ ါဝပ်၊ နန်ချိဓာတ်အားေပးစက်ံု ၄၀ မဂ ါဝပ် 

ှင့် ေအာက်ေပါင်းေလာင်း   ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

၂၈၀ မဂ ါဝပ်တိုကို  ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပီး အလယ် 

ေပါင်းေလာင်းစက်ုကံိ ု၁၆၆ မဂ ါဝပ် ထပ်မထံတ်ုလပ်ု 

ိုင်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အြပင ်စီးဆင်းလာ 

သည့်ေရကို အကျိးရိှေစရန် ထပ်မံ၍ Hydromatrix 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း လ ပ်စစ်က  ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ် - တပ်ကုန်းရိှ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင် 

သံကားတွင် ုပ်သံထုတ်လ င့်မ ဆုိင်ရာများှင့် ြမန်မာ့ 

အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတုြပတုိက်တုိတွင် 

ေလ့လာကသည်။

အဆုိပါ   ေလ့လာေရးအဖွဲဝင်များသည  ်

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား စိန်ရတုြပတုိက်အတွင်း 

ခင်းကျင်းြပသထားသည့် ေခတ်အဆက်ဆက် ုပ်သံ 

ထုတ်လ င့်မ များတွင် အသံုးြပခ့ဲသည့် စက်ပစ ည်းများ၊ 

တုိက်ုိက်ထုတ်လ င့်ေရး ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ သတင်း 

တင်ဆက်မ ပံုစံငယ်များ၊    ေခတ်အဆက်ဆက် 

ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ခ့ဲသည့်    အစီအစ်များတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသူများ၏  မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ၊ 

တူရိယာပစ ည်းများ၊ သတင်းစတူဒီယုိခန်းများ၊ ေရဒီယုိ 

အစီအစ်တွင် အသံုးြပခ့ဲသည့်     ေခတ်ေဟာင်း 

ဓာတြ်ပားများှင့် အြခားအသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

စသည့် စုစုေပါင်း ြပခန်း ၄၀ တွင် ခင်းကျင်းြပသထား 

မ များအြပင် ပင်မအေဆာက်အအံုအတွင်း ုပ်သံထုတ် 

လ င့်မ လုပ်ငန်းများကုိ လှည့်လည်ကည့် ေလ့လာက 

ရာ တာဝန်ရိှသူများက ရှင်းလင်းေြဖကားကသည်။

အဆုိပါ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသား      သင်တန်းသူများသည် 

E-Library Management System Software 

အသံုးြပနည်းသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)သုိ ဇွန် ၂၀ ရက်မှ 

၂၄ ရက်အထိ     တက်ေရာက်ခ့ဲကပီးေနာက ်

သက်ဆုိင်ရာ ေဒသအသီးသီးသုိ ြပန်လည်မထွက်ခွာမီ 

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားသုိ   လာေရာက်ပီး 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ များကုိ ေလ့လာကြခင်းြဖစ်သည်။

သတင်းစ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသားများ ေနြပည်ေတာ် MRTV တွင်ေလ့လာ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၅

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ  သင်တနး်သား 

သင်တနး်သူ ၃၂ ဦးတုိသည် ယေနနံနက်ပုိငး်က 

စနစ်ြဖင့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး စူးစမ်း 

ေလလ့ာမ များကိ ုအချန်ိတိအုတွင်း အြမန်ရရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆာင် 

ရက်ရာတွင်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက ်

နစ်နာမ  အနည်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားက 

ရန် လိုအပ်ေကာင်း   မှာကားပီး   ေပါင်းေလာင်း 

ေရထန်ိးဆည်အတွင်း ေရဝင်ေရာက်မ ၊ ေရထန်ိးသမ်ိး 

ထားရှိမ ကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် 

တပ်ကုန်းမိနယ်ရှိ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလ တ်ေရး

ှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန ေရ မိပင်မဓာတ်အားခွဲုံ

သိုေရာက်ရှိပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အ ရာယ် 

ကင်းရှင်းစွာြဖင့ ်ဓာတ်အားစ်ဆက်မြပတ ်ပိုလ တ် 

ြဖန် ြဖးေပးိင်ုေရး၊ ဗုိအားြပည့်ြပည့်ဝဝြဖင့် ြပည်သ ူ

လူထုအသုံးြပိုင်ေရး၊  ဓာတ်အားေပျာက်ဆုံးမ  

ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရး၊  ဓာတ်အားခွဲုံသုံးလ ပ်စစ် 

ပစ ည်းများ ကံခ့ိင်ုေကာင်းမွန်ေရး၊ ဓာတ်အားခဲွုှံင့ ်

ုံးအေဆာက်အအုံ  သန် ရှင်းသာယာလှပေရး၊ 

လုံ ခံေရးသတအိမရိှဲေစေရး၊ ဝန်ထမ်းများသက်သာ 

ေချာင်ချေိရးှင့် ဓာတ်အားခွဲုံအတွင်းရှ ိေြမေနရာ 

လွတ်များတွင် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရက်သွားိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်သွားရန ်

မှာကားကာ ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပေထာက်ပံ့ 

ေငမွျား ေပးအပ်ချးီြမင့၍် ဓာတ်အားထန်ိးချပ်ခန်းှင့ ် 

Switch Yard အတွင်း ဓာတ်အားပိုလ တ်ြဖန်ြဖးေပး

ေနမ ကိ ုလှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။                                               သတင်းစ်

 ေရှဖုံးမှ

တံတားအုတ်ြမစ်မှာ ဘုိးပုိင်အမျိးအစားြဖစ်ပီး 

တံတား၏အေပ ထည်မှာ P.C Girder ၊ R.C Girder 

တိုြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ သံကူကွန်ကရစ ်

တံတားအမျိးအစားြဖစ်၍ တံတားခန်းဖွင့်အကျယ ်

၂၆ ေပ ၃ လက်မ သုံးခန်း၊ ေပ ၆၀ ှစ်ခန်း၊ ေပ ၁၀၀ 

၁၂ ခန်းတိုြဖင့်   ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားေကာင်း  

ဂွေချာင်းတံတားသစ် တည်ေဆာက်ေရးတာဝန်ခံ 

အင်ဂျင်နယီာ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန တတံား 

ဦးစီးဌာန တတံားအထူးအဖဲွ(၈)မှ ဒတုယိ န်ကား 

ေရးမှး(မိြပ) ဦးေကျာ်သူရထံမ ှ သိရသည်။

မေကျးငရူာှင့ ်ေကျာက်ခ န်ရာကားရိှ ေကျးရာ 

အသီးသီးမှ ေဒသခံြပည်သူများမှာ စားဝတ်ေနေရး 

အတွက် ေဈးေရာင်းေဈးဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်ကျန်းမာ 

ေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ  ခံယူရန်အတွက် ဂွမိသို 

သွားေရာက်ကရာတွင် စက်ေလမှျားြဖင့ ်ေချာင်းြဖတ် 

ကူးကရသြဖင့ ်    အခက်အခဲများြဖစ်ေပ ကရပီး 

ေရလမ်းခရီးကိုသာ အသုံးြပေနကရေသာေကာင့ ်

ပညာသင်ကားေနကသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက်  လုံ ခံစတ်ိချိင်ုေစရန် ဂွေချာင်းတတံား 

သစ်အား     တည်ေဆာက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်း(ပွင့်သစ ာ)

 ဓာတ်ပုံ(စိုးြမင့်ေအာင)် 

ေမာက်မယ ်  ဇွန်   ၂၅

ေမာက်မယ်မိနယ် ေမွးြမေရး 

ှင့က်သုေရးဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ် 

မ ြဖင့်  မိုးရာသီတိရစ ာန်အစာပင် 

မွန်ဘားဆားြမက ်  စိုက်ပျိးြခင်း 

ကို  ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

ပန်းတန်အုပ်စု   လွိင်ေကာင်း 

ေကျးရာေန ေတာင်သူ ခွန် ေမာင် 

ဟန်၏  ယာေြမတစ်ဧကတွင ်

ေဆာင်ရက်ရာ ပန်းတန်ေကျးရာ 

အပ်ုစအုပ်ုချပ်ေရးမှးှင့ ်  တာဝန် 

ရှိသူများ၊  ေမာက်မယ်မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန 

မှးတိုက   တက်ေရာက်ကည့် က 

ေကာင်း သိရသည်။

 ယင်းသို မွန်ဘားဆားြမက ်

စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်က ဲ၊ ွား ေမွးြမ 

ေရးအစာရှားပါးမ  ေလျာ့နည်း 

ပန်းေတာင်း ဇွန် ၂၅ 

ပခဲူးတုိင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်း 

မိနယ်၌  မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက ်

ပျိးပဲွကိ ုြပည်-ကမံလမ်းေဘးတွင် 

ယေနနနံက်ပိင်ုးက ကျင်းပသည်။

သစ်ပင်စုိက်ပျ ိးပဲွ  အခမ်းအနား 

တွင ်    ပန်းေတာင်း မိနယ  ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှး  

ဦးလ  င်ထူးက အမှတ်(၃)ကာကွယ် 

ေရး    ပစ ည်းစက်ုံ စက်ုံမှး 

ဗိလ်ုမှးကီးေမာင်စိုးထသံို  ပျိးပင် 

များ ေပးအပ်သည်။ ထိုေနာက် 

ဗိလ်ုမှးကီးေမာင်စုိးက မန်ဂျန်ရှား 

ပင်အား ဦးေဆာင်စုိက်ပျိးေပးပီး  

မိနယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ   

ဥက    ဦးေအာင်သရူက မေဟာ်ဂန ီ

ပင်ကို  စိုက်ပျိးေပးသည်။ 

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာ 

ကေသာ  ဌာနဆိင်ုရာအကီးအက ဲ

များ၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင ်

များ၊ မခိင်ှင့က်ေလးေစာင့ေ်ရှာက် 

ေရးအသင်းဝင်များ၊ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ ်

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ရပ်/ေကျး 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ် ရပ်မိ 

ရပ်ဖများက   ပျိးပင်များအား 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးကသည်။

အဆိုပါ  မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက ်

ပျိးပွဲတွင် က န်းပင် ၅၀ ၊ ပျ်းက 

တိုးပင် ၅၀ ၊ ြမန်မာကုက ိပင် ၁၀၀၊ 

ကုလားကုက ိပင် ၁၀၀၊ မေဟာ် 

ဂနပီင် ၁၀၀ ၊  မန်ဂျန်ရှားပင် ၁၀၀၊ 

ယူကလစ်ပင ်၁၀၀၊ ေအာ်ရီးရှား 

ပင်  ၁ဝဝ တုိကုိ စုိက်ပျ ိးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။    

  မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာက်မယ်မိနယ်၌ တိရစ  ာန်အစာပင်မွန်ဘားဆားြမက် စိုက်ပျိး

ေစြခင်း၊  အာဟာရဓာတ်က ယ်ဝ 

ေသာအစာများရရှိြခင်း၊ ေကာင်း 

မွန်ေသာက ဲ၊ ွားအစာများ ရရိှေစ 

ြခင်း၊ ပုိတင်းဓာတ်ပမာဏများစွာ 

ပါဝင်သည့်အတွက ် က ဲ၊ ွားများ   

အာဟာရြပည့်ဖိးေသာ အစာများ 

စားသုံးြခင်းြဖင့ ်  ကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်ေစြခင်း   စသည့် 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် တိရစ ာန် 

အစာပင် မွန်ဘားဆားြမက်မျိးကိ ု 

စိုကပ်ျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေမာက် 

မယ်မိနယ်  ေမွးြမေရးှင့်ကုသ 

ေရးဦးစီးဌာနမှးက   ေြပာသည်။         

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်    ၂၅

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင် မတ်ုသုေံလအားအသင့အ်တင့ ်

ရှိေနပီး   ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင ်မုတ်သုံေလအားနည်းေနသည်။                           မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

မူးယစ်ဟူကား၊ ငရဲသားသို

စိတ်အားေြခာက်လှန်၊ ဟန်မခန်ှင့်

ဆွတ်ြပန်ပူေလာင်၊ ေလာကေမှာင်၍

အေမာင်လူမိုက်၊ ဒုစိုက်ြဖင့်

ေပျာ်ပိုက်ေတေလ၊ ဘဝေသရန်

ခိုင်းေစတန်ခိုး၊ အလွန်ဆိုးမို

ေရှတိုးေှာင်ငင်၊ မတွယ်ခင်ဘဲ

မဲပင်သတိ၊ စိတ်တွင်ရှိလျက်

အတိေသချာ၊ ေဆးမာယာကို

ြမန်စွာေရှာင်ရှား၊ တိုလူသား။

ကွမး်ယာအစ၊ ေဆးလိပ်မှသည်

များစွအရက်၊ ဘီယာဖက်လျက်

ေနာက်ဆက်ေဆးြပား၊ ြမင်းေဆးများှင့်

ဆပွားသွင်မျိး၊ ဘိန်းမည်းတိုးပီး

ပိုဆိုးဘိန်းြဖ၊ အသွင်တူတို

ခွာယူေသွးသား၊ ေယာင်ေြခာက်ြခားြဖင့်

ေကာင်ကျားလု  က်၊ ဒုစိုက်ကို

စိတ်ကိက်မိုက်ေမှာင်၊ ေခ ယူေဆာင်ပီး

လူေဘာင်ဘဝ၊ ပျက်စီးရမို

မုချပျက်သု်း၊ လူွန်တုံးသည့်

ရံမုန်းမိစ ာ၊ ေဆးယုတ်မာကို

ြမန်စွာေရှာင်က်၊ မူးယစ်ပင်။

မူးယစ်ရန်စွယ်၊ အ ရာယ်ကား

တစ်သွယ်ဓားထက်၊ ဝါးမျက်ဖျက်သို

အပျက်ဆိုက်ေရာက်၊ စိတ်ကေမာက်ှင့်

ေနာက်ကျဗိျာေဗွ၊ မူးေထွေထွမို

ေတွေဝသတိ၊ မကပ်ငိဘဲ

အတိရန်ရှာ၊ လူဗလာသွင်

ကင်းကွာဝန်းကျင်၊ ပစ်ပယ်ချင်မို

မဲပင်လိမ ာ၊ စိတ်ချမ်းသာရန်

မှန်စွာေရှာင်ရှား၊ မူးယစ်များ။

ုခန်ယ်(ရစ်ကန်ကီး)

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ကိပင်ေကာက်မိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဗာဓရိပ်ိသာဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း စာသင်တိက်ုသို 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကုိ ဇွန် ၂၄ ရက်က ြပလပ်ုရာ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဇင်မင်းေဌးှင့် ဝန်ထမ်းများက 

ေဗာဓိရိပ်သာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်ကီး 

ဦးတကိ ဉာဏထ ံဆွမ်းဆန်ေတာ်ရှစ်အတ်ိအား ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။ 

ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက)်

မအူပင်   ဇွန်   ၂၅

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၌ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရား 

မဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ်(အကိ)အသိပညာ ေပးေဟာေြပာပဲွကုိ 

ယမန်ေနနံနက် ၁၁ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။

ထိသုို ကျင်းပရာတွင် ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ  လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှးေဒ တင်သဇူာလ  င်က ဇွန် ၂၆ 

ရက်တွင ်ကျေရာက်မည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့်    တရားမဝင ်

ေရာင်းဝယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် 

(အကိ) အသပိညာ ေပးေဟာေြပာပဲွ ကျင်းပရ 

ြခင်းရညရ်ယ်ချကအ်ား ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး  

ခုိင်ရဲတပ်ဖဲွမှးံုးမှ ဒုတိယခုိင် ရဲတပ်ဖဲွမှး 

ရမှဲးဝင်းေထွးက မူးယစ်ေဆးဝါး၏ဆုိးကျိးများ၊ 

လူမ ေရးဆိုင်ရာ  ထိခိုက်မ များ၊  မူးယစ်ေဆး 

ြဖတ်ရန် သွားေရာက်ကသုိင်ုသည့ေ်နရာများ၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူ၊   ေရာင်းချသူများကိ ု

အေရးယုိူင်သည့် ြပစ်မ ၊ ြပစ်ဒဏ်များ၊ ထန်ိးချပ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ဖမ်းဆီးရမိမ များ စသည့် 

အေကာင်းအရာများကို ေဆွးေွးေြပာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ် အထက-၁ ေကျာင်း 

၌ ဇွန် ၂၆  ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ မူးယစ်ေဆးဝါး 

အလွဲသုံးမ ှင့်  တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ   တိုက်ဖျက်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ်အကိ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး အသိ 

ပညာေပး နရံကံပ်စာေစာင်ှင့ ်စာအပ်ုစာေစာင်ြပပဲွကိ ုယမန်ေနမွန်းလဲွ 

ပိုင်းက အဆိုပါေကျာင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ကည့် 

အဆိုပါြပပွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွ ဲ

ြခင်းေကာင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာဆုိးကျိးများ၊ မူးယစ်ေဆး

ဝါး၏ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းပု ံစသည့်အ ေကာင်းအရာများ ပါဝင် 

ေသာ နရံကံပ်စာေစာင်ှင့ ်စာအပ်ုစာေစာင်များကိ ုခင်းကျင်းြပသထားရာ 

ဟသ  ာတ   ဇွန်   ၂၅ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ဟသ  ာတမိနယ်  

ကုန်းကီးေကျးရာရှိ    ခိုင်ေမွးြမေရးှင့် 

ကုသေရးဦးစီးဌာနုံး၌   တိရစ ာန်အစာပင် 

စုိက်ပျိးပဲွကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ ဟသ  ာတမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် 

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာယနု ာေအာင် 

က တိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိးြခင်းြဖင် ့အစာ 

အတွက်   ကုန်ကျစရိတ်   သက်သာေစြခင်း၊ 

အာဟာရဓာတ် ြမင့်မားေသာေကာင့် တရိစ ာန် 

များအတွက် အထွက် န်းေကာင်းမွန်ေစြခင်း၊ 

ရတ်ိသမ်ိးေက းေမွးြခင်းေကာင့် လ တ်ေကျာင်း 

စနစ်မှ ခံေလှာင်စနစ်သို ေြပာင်းလေဲမွးြမလာ 

ိင်ုြခင်းေကာင့်    တရိစ ာန်စွန်ပစ်ပစ ည်းများမှ 

ဇီဝေြမသဇာများ     ရရှိထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းတို 

အတွက် ရည်ရယ်၍ စိက်ုပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ မူးယစ်ေဆးဝါးတိုက်ဖျက်ေရးေနအကိ စာအုပ်စာေစာင်များြပသပွဲ ကျင်းပ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားက စတ်ိပါဝင်စားစွာ ကည့် ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                                           ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မအူပင်ခိုင်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ

ဟသ  ာတမိ၌ တိရစ ာန်အစာပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ အဆိုပါ   စိုက်ပျိးပွဲသို ဟသ  ာတမိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      မိနယ်အုပ်ချပ် 

ေရးမှး ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

ခိုင်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ခိုင် 

ဦးစီးမှး   ေဒါက်တာေအာင်သူမျိး၊   မိနယ် 

အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စိုက်တိုးြမင့်အဖွဲဝင ်

များ၊ ရပ်ကွက် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင် ့

ေတာင်သမူျား တက်ေရာက်ကာ ေနပယီာြမက် 

ှစ်ဧကအား   စနစ်တကျ   စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုေဇာ်(ဟသ  ာတ)

မူးယစ်ေဆးဝါး 

တိုေရှာင်ရှား

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုး 

ေဒသကီးေအာက်ပိင်ုး၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီးတိုတွင် ေနရာကွက် 

ကျား၊   ကယားြပည်နယ်တွင ်

ေနရာကျဲကျဲ၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊   ရှမ်း 

ြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ှင့် ရခိုင် 

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစိပ်စိပ် 

ှင့်    ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာအံှအြပား 

မိုးထစ်ချန်းရာပီး    တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီးတွင် ေနရာကွက် 

၍ မိုးကီးိင်ုသည်။ ရာရန်ရာ န်း 

ြပည့်ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ 

ခန်မှန်းချက်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ဇလွန်   ဇွန်   ၂၅

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဇလွန် 

မိနယ်တွင်    ေြမဆီလ ာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက ်  သစ်စိမ်း 

ေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)     ကို 

ေြမဆလီ ာအတွင်း  ထည့သွ်င်းြခင်း 

ကွင်းသုပ်ြပပွ ဲ  အခမ်းအနားကို 

ယေန မွန်းလဲွ ၁ နာရကီ ေမရလီန်း 

ေကျးရာ ေတာင်သဦူးဝင်းြမင့ဦ်း၏ 

လယ်ေြမတွင ် ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး       ဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့်  တာဝန်ရိှသူ 

များ တက်ေရာက်အားေပးခဲသ့ည်။ 

လယ်ယာေြမများတွင ်  သစ်စိမ်း 

ေြမသဇာ(ပိက်ုဆေံလ ာ်) စိက်ုပျိး 

ြခင်းြဖင့် အချနိ်တိုကာလအတွင်း 

သစ်စိမ်းေြမသဇာ၊ ဇီဝေြမသဇာ 

ှင့် သစ်ေဆွးဓာတ်များ ရရှိိုင်၍ 

လယ်ယာေြမအတွင်းရှိ ေပါင်းပင် 

များကို ှိမ်နင်းိုင်ပီး အကျိးြပ 

အဏုဇီဝပုိးများ၊ ေြမဆီလ ာအတွင်း 

ေရတာရှည ်  ဇွန်   ၂၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန

အေနြဖင့်   ၂၀၂၂- ၂၀၂၃    ဘ  ာှစ်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွ၊     တိုင်းေဒသကီး 

ရန်ပုေံငြွဖင့် ေကျးရာအပ်ုစ ုေြခာက်စ၊ု ေကျးရာ 

ရှစ်ရာ၌     ဆိုလာစနစ်ြဖင့်   တွင်းနက်များ 

တူးေဖာ်မ လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှ ေရရရိှေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

သီေပါ   ဇွန်   ၂၅ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါမိနယ်၌  မိုးရာသီ သစ်ပင် 

စိက်ုပျိးပဲွကိ ုဇွန် ၂၄ ရက်က နမ့လ်န်ေကျးရာ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှး မိနယ်ဦးစီးအရာရှိက 

စိုက်ပျိးမည့်သစ်ပင်များကိ ု    နမ့်လန်ေကျးရာ ရှမ်းယ်ေကျးမ အဖွဲ၊ 

နမ့်လန်ေကျးရာ   အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားအားေပးအပ်ခဲ့ပီး သစ်ပင်များကိ ုစေုပါင်း 

စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

အဆိုပါ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်ေကျးရာစီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖဲွဥက   ှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျားှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ 

ရာသူ ရာသားများက သစ်ပင် ၂၅၀ ကို စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဇလွန်မိနယ်တွင် သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်)ထည့်သွင်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ရှိ အကျိးြပသက်ရှိများကိုလည်း 

အသက်ရှင်တိုးပွားေစိင်ုေကာင်း၊ 

ဓာတ်ေြမသဇာ     သုံးစွဲမ အား 

ေလ ာ့ချိုင်ပီး  သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ရှ ိ  ေြမဆီလ ာှင့်  ေရတိုကို 

ဓာတုအဆိပ်သင့်မ      ေလျာ့နည်း 

ေစကာ ေြမဆလီ ာ၏  ချ်ငန်ဓာတ် 

ကုိလည်း ထိန်းညေိပးသည့် အကျိး 

ေကျးဇူးများ     ရရှိိုင်ေကာင်း၊ 

ပိက်ုဆေံလ ာ်သီးံှ စိက်ုပျိးရာတွင်  

ရာသီဥတု  အေြခအေနေပးပါက   

တစ်ဧကလ င် သစ်စိမ်းေြမသဇာ  

ငါးတန်မှ  ခုနစ်တန်အထိ ရရှိိုင် 

ပီး  ပလုဓဲာတ်ေြမသဇာ ှစ်အတ်ိ 

ှင့ ် ညမီ ေသာ ိက်ုထိဂုျင်ဓာတ် 

များ    ရရှိိုင်ေကာင်း      မိနယ် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ 

ဦးိုင်ေကျာ်စိုးက ေတာင်သူများ 

အား  အသိပညာေပး ေြပာကား 

သည်။            

မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

ေရတာရှည ်  ဇွန်   ၂၅

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၂  ခုှစ် မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိးြခင်း 

ရက်သတ ပတ်အစီအစ်အရ ေနဗီယာြမက် သုပ်ြပစိုက်ပျိးြခင်းကို 

ယေနတွင် ဆွာမင်းလမ်းေကျးရာအပ်ုစ ုေကျာက်အိုးေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ဦးတိုးတိုးေအာင်၏ လယ်ယာေြမတစ်ဧကတွင ်ကျင်းပခဲ့သည်။ 

သပ်ုြပစိက်ုပျိးပဲွတွင် ေရတာရှည်မိနယ် ေမွးြမေရးှင့က်သုေရး 

ဦးစီးဌာန   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  ေဒါက်တာကည်လင်က 

တရိစ ာန်အစာပင်များစိက်ုပျိးြခင်းသည် တရိစ ာန်များကိ ုလ တ်ေကျာင်း 

စနစ်မှ ခံေလှာင်စနစ်သုိ ကူးေြပာင်းေမွးြမလာေစရန်၊ အစာရှားပါးချန်ိ 

တွင် အစာအာဟာရဖလူုစွံာ ရရိှေစရန်၊ အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ အစာများ 

ေက းေမွး၍ ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအားြမင့်မားပီး ေမွးြမေရးက   ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေစရန် ေမွးြမသေူတာင်သမူျား အသအိြမင်က ယ်ဝလာရန် 

ရည်ရယ်စိုက်ပျိးြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လှည်းကူးမိနယ် မင်းလွင်ကုန်းေကျးရာ၌ မိုးစပါးေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် သုပ်ြပပွဲကျင်းပ
လှည်းကူး   ဇွန်   ၂၅ 

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်  လှည်းကူးမိနယ ်  စက်မ လယ်ယာ 

ဦးစီးဌာနက ေဒသခံေတာင်သူများစိုက်ပျိးချနိ်တွင ်လုပ်သားရှားပါးမ  

အခက်အခဲများ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် လှည်းကူးမိနယ် မင်းလွင်ကုန်း 

ေကျးရာ၌ ေတာင်သူေဒ ချယ်ရီ၏ လယ်ေြမတွင ်အမှတ်(၃၅) စက်မ  

လယ်ယာစခန်း  ေထာက်ကန် မိမှ    ေကာက်စိုက်စက်ှစ်စီးြဖင့် 

မင်းလွင်ကုန်းေကျးရာှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာများမှ ေဒသခံ 

ေတာင်သူမျာအား လက်ေတွသုပ်ြပေမာင်းှင်ြခင်း အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါအခမ်းအနားတွင်  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး 

ဦးသန်းထွဋ်က ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် စိက်ုပျိးြခင်းေကာင့် ရရိှလာမည့် 

အကျိးေကျးဇူးများကို ေတာင်သူများအား ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးထွန်းထွန်းလင်းက ေဒသခေံတာင်သမူျား စိက်ုပျိးချန်ိ 

မိုးနဲ   ဇွန်   ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ်  (ေတာင်ပိုင်း) 

လင်းေခးမိနယ ် ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ  

ြဖင့် ပုန်းထွန်ေကျးရာေန ေတာင်သူ 

ဦးစိင်ုးအာေလာ၏ ယာေြမှစ်ဧက 

တွင် တိရစ ာန်အစာပင် မွန်ဘား 

ဆားြမက်မျိး      ကွင်းသုပ်ြပ 

စိက်ုပျိးြခင်းကိ ုဇွန် ၂၄ ရက် နနံက် 

ပိင်ုးက ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိးြခင်း 

လင်းေခးမိနယ်၌ တိရစ  ာန်အစာပင် မွန်ဘားဆားြမက်စိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

တွင် လပ်ုသားရှားပါးမ အခက်အခမဲျား မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာနက  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ  ေကာက်စိုက်စက်ြဖင် ့

စိုက်ပျိးေပးိုင်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။          မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ြဖင့်   မိနယ်အတွင်း   က ဲ၊ ွား 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် 

အာဟာရဓာတ်      က ယ်ဝပီး 

ထွက် န်းေကာင်းမွန်ေသာ အစာ 

များ      ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ကရန်၊ 

မွန်ဘားဆားြမက်ကိ ုွားစာအြဖစ် 

ေက းေမွးြခင်းြဖင့် လိုအပ်ေသာ 

ပိတုင်းဓာတ်ပမာဏများ ြပည့ဝ် 

စွာရရှိေစရန ်    စသည့်ရည်ရယ ်

ချက်များြဖင့ ်  တိရစ ာန်အစာပင် 

မွန်ဘားဆား       ြမက်မျိးကို 

ကွင်းသုပ်ြပ   စိုက်ပျိးရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း လင်းေခး မိနယ် ေမွးြမ 

ေရးှင့်    ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး 

ေဒါက်တာွန်ိုင်က ေြပာကား 

သည်။                       ဝိုးေတာင်း

ေရတာရှည်မိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာပင် 

သုပ်ြပ(ေနဗီယာြမက်)စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

သီေပါမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ဆိုလာစနစ်ြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့် ေကျးလက်ေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကည့် 
လျက်ရှိသည် ့  ေကျးရာများအနက ်သာဂရ-

ကိုးပင်ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်း ၉ မိင်ုေကျးရာ 

တွင် Mega Gla bal Green Automation 

Co.,Ltd. မှ တာဝန်ယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ 

အကျယ်    ေလးလက်မခွဲ၊   အနက်  ေပ ၄၂၀ 

တွင်းနက်တူးေဖာ်ြခင်း၊ ဆိုလာှင့် ဆိုလာပန်  

တပ်ဆင်ြခင်း၊ ဂါလန် ၂၄၀၀ ဆံ ့စင်ြမင့်ေရစင် 

တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ှင့်   ေြမအနက်လိုက် 

ေရနမူနာများ ရယူထားရှိမ များကို ေတာင်ငူ 

ခိုင်   ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးသန်ဇင်မျိး၊ မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးရန်ိုင်ွန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

ဇွန် ၂၅ ရက် ေနလယ်ပုိင်းတွင် ကွင်းဆင်းကည့်  

ခ့ဲရာ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ကုမ ဏီ 

မှ တာဝန်ရှိသူများက  ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

အဆိပုါ ဆိလုာစနစ်ြဖင့် ေရရရိှေရးလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ပီးစီးသွားပါက ၉ မိင်ုေကျးရာ 

ေန ေဒသခံြပည်သူများအတွက် ရာသီမေရး 

အဆင်ေြပစွာ သုံးစွဲိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

ယေနလူငယ်များှင့ ်ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ိုးရာခရီး

ကိုေဇာ်ေဌး(ယ်ေကျးမ )
(၂၃)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ပိင်ပဲွကီးကုိ  ယခုှစ် 

၌ ြပန်လည်ကျင်းပေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။ “တိင်ုးရင်း 

သားလမူျိးတို၏ ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု 

ေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ု 

လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်း

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး”ဟသူည့ ်လမူ ေရးဦးတည်ချက်ကိ ု

ြမန်မာိုင်ငံသားတိုက အုပညာရှင်များှင့်အတူ 

ဝိုင်းဝန်း    အေကာင်အထည်ေဖာ်ကြခင်းလည်း  

ြဖစ်သည်။ လွန်ခဲေ့သာ ဆယ်စှုစ် သံုးစုကာလက၊ 

တတိပိပဆိပုါလ င် လွန်ခဲေ့သာ ၂၉ ှစ်တာကာလ၊  

၁၉၉၃ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင ်ပထမအကိမ်  

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  အဆိ၊ု အက၊ အေရး၊ အတီး  

ပိင်ပွဲကီးကိ ု  ရန်ကုန်မိ၌   ကျင်းပိုင်ခဲ့ြခင်းမ ှ

သေ တည်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုစ်ကာလ   အစိုးရသည်  ဆိုရှယ်လစ် 

စီးပွားေရးစနစ်မ ှ    ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ကိ ု 

ဖွင့်ေပးခ့ဲသည်။ အုပညာတံခါးတစ်ချပ်ကုိလည်း  

လှစ်ဟေပးခဲသ့ည်။ လှစ်ဟေပးလိက်ုသည့ ်တခံါးမှ  

ကကဲလွဲန်လွန်  ဝင်ေရာက်လာေသာအေငွအသက် 

တိုကို  ခံစားလိုက်ကရသည်။   စီးဝင်လာသည့ ်

ေရစီးေကာင်း၏အားသန်မ အေပ တွင် လုပ်ိုင် 

သည့် အကျိးြဖစ်ထွန်းမ ကိ ုရယူပီး အြခားတစ်ဖက် 

တွင်လည်း အမျိးသားယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာ 

များ မေပျာက်ပျက်ေစရန်အတွက ် ထိန်းသိမ်းရန် 

လိုအပ်လာေကာင်း သတိြပမိသည်။ သမ ာရင့်၊  

ဝါရင့်အုပညာရှင်ကီးများကလည်း ထိုသေဘာ 

ကိ ုနားလည်ကသည်။ သိုေကာင့်ပင် ြမန်မာ့ုိးရာ 

ယ်ေကျးမ  အဆိ၊ု အက၊ အေရး၊ အတီး ပိင်ပဲွကီး 

ကိ ုြပလပ်ုြခင်းြဖင့ ်လပ်ုိင်ုသမ   ထန်ိးသမ်ိးကရန် 

စတင်လိက်ုကသည်။ ပထမအကမ်ိ  စတင်ကျင်းပ 

ြခင်းြဖစ်သြဖင့် ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်ပညာရှင်ကီးများ 

ပိင်ပွဲကီးကိ ု    ခမ်းနားထည်ဝါ   ေအာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်ကျရာတာဝန်ကိ ုဝိုင်းဝန်း  

သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည်။ ထိုပညာရှင်ကီး 

များကို ၁၉၉၄ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေနတွင် 

ိုင်ငံေတာ်က  အခမ်းအနားြဖင့ ် ဂုဏ်ြပခဲ့သည်။ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်  ပုဂ ိလ်အသီးသီး၏ 

ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာမှ  ထတ်ုေဖာ် 

ေရးသားထားေသာ မှတ်တမ်းကုိေတွရသည့်အခါ 

ယေန  လူငယ်တိုအား မ ေဝေပးလိုစိတ ် ြဖစ်ေပ  

မိသည်။ ထုိပညာရှင်ကီးများကုိ ေလးစားအားကျ 

လိုစိတ်လည်း  ြဖစ်ေပ ိုင်မည်ဟု  ထင်မိသည်။ 

တစ်ဖန်  ယခုှစ်ပိင်ပွဲကီးကိ ု  ခမ်းနားထည်ဝါ 

ေအာင်ြမင်စွာ    ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်  ုပ်ရှင်၊  

ဂတီ၊  သဘင်ပညာရှင်ကီးများက  အတေီတကာလ 

နည်းတူ     ကျရာတာဝန်ကိ ု   ဝိုင်းဝန်းသယ်ပိုး  

ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်လည်း      ရည်ရယ်သည်။  

မှတ်တမ်းပါ   ပုဂ ိလ်များှင့်   ယင်းပုဂ ိလ်များ၏ 

ေဆာင်ရက်ချက်များမှာ-

၁။ ဦးစိန်ေအာင်မင်း

အဆင်းလှြခင်း၊ အသံေကာင်းြခင်း၊  နာမည် 

ေကျာ်ကားြခင်းှင့ ်ထူးြခားေသာ ဂဏ်ုထူးဝေိသသ 

ရှင်ြဖစ်သည်။ ၁၉၅၇ ခှုစ်တွင် ြပင်သစ်၊  အဂ  လန်၊ 

အေမရိကန်၊   တုတ်၊     ုရှားတိုင်းြပည်တိုသို 

လှည့လ်ည်ကာ ြမန်မာအ့ပုညာများကိ ုြဖန်ကက် 

ေပးခဲသ့ြူဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်အဆင့ ်ပဲွလမ်းသဘင် 

အခမ်းအနားမှန်သေရ    ေရှဆုံးကပါဝင်ခဲ့သည်။ 

အသက် (၈၀) နီးေသာ်လည်း (၂၀) အရယ် မင်းသား 

ကေလးတမ          ေပါ့ပါးအသံေကာင်းေနဆဲ။  

“အသက်ကီးေသာ်လည်း ပျက်စီးလိမ့်မယ ်မထင် 

ေလနဲ” ဆိုေသာ  စကားှင့်ညီေသာ   သဘင့် 

ဦးေသ ာင်ကီး   ြဖစ်ပါသည်။    (၂၄-၁၁-၂၀၀၆) 

ေသာကာေန၊  အသက်(၈၉)ှစ်တွင်  ကွယ်လွန်ခဲ့ 

သည်။

၂။ ဦးလှမိုး

ပ်ုရှင်ဒါိက်ုတာအြဖစ်ှင့ ်ယခင်ပ်ုရှင်အစည်း 

အုံးတွင် ဒတုယိဥက   အေနြဖင့လ်ည်း ိင်ုငံတ့ာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။      (ယခု  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ ြဖစ် 

သည်။)

၃။ အေကာ်ဒီယံ ဦးအုန်းေကျာ်

ေတးေရး၊ ေတးဆို  ဂီတပညာရှင ် ြဖစ်သည်။ 

ေကျးလက်ေတး၊   လူငယ်ေတး၊   ဘဝသုပ်ေဖာ ်

ေတးြပပညာရှင်ြဖစ်ပီး ဂတီအစည်းအုံးဥက   အြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။  ေှာင်းတစ်ေခတ်က  ုပ်ရှင ်

မင်းသားလည်း ြဖစ်ခ့ဲဖူးသည်။ (ယခု  ကွယ်လွန်ခ့ဲပီ 

ြဖစ်သည်။)

၄။ ဦးစိန်ဗိုလ်တင့်

ယ်ေကျးမ တက သိုလ်   ေကာင်စီဝင်တစ်ဦး 

ြဖစ်ပီး  တူရိယာငါးပါးကို  က မ်းကျင်သူ  အတီး 

ပညာရှင်၊ သီချင်းကီး  သုပ်ေဖာ်စီစ်ခဲ့ပီး  တပည့် 

လက်သားတိုအား  ြမန်မာမ များ  လက်ဆင့်ကမ်း 

ေပးခဲ့သူ  ရာစားစိန်ဗိုလ်တင့်ြဖစ်ပါသည်။    (ယခု 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၅။ စစ်ကိုင်း ဦးလှေရ 

ြမန်မာ့ဂီတ၊ မဟာဂီတပညာရှင်ကီး  တစ်ဦး 

ြဖစ်ပီး  ေခတ်ပညာလည်းတတ်သည်။   ုပ်ရှင ်

အသံတိတ်ေခတ်က     ပညာရှင်လည်းြဖစ်သည်။ 

သီချင်းကီးစိစစ်ေရးတာဝန်ကို  ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ၊ 

မဟာဂီတ စာေပေဆာင်းပါးများှင့ ်ပညာေပးကာ  

အသက်ရှင်ေနသေရ ဂီတကိုဖက်ေနမည့ ်ပညာရှင ်

ကီး    တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။    (၁၉၉၄ ခုှစ်အတွက် 

အမျိးသားစာေပဆုကိ ုစာပေဒသာဘာသာရပ်တွင ်

“မဟာဂတီ” စာအပ်ုြဖင့ ်ရရိှခဲသ့ည်။ ထိစုာအပ်ုသည်  

စာမူဘဝတွင်      ပခုက ဦးအုန်းေဖ    စာေပဆု၌ 

“ကျမ်းစာေပ”  ဘာသာရပ်ြဖင့ ်  ဆုရခဲ့ေသးသည်။ 

ဆရာသည် အမျိးသားစာေပဆု မေကညာမီကာလ 

အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။)

၆။ ေဒ ေစာမုံညင်း

ြမန်မာစာအဖဲွဝင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ိုးရာ  

ယ်ေကျးမ ှင့်ပတ်သက်၍  ခိုင်ခိုင်မာမာ  ရပ်တည် 

ေရးသားပီး ပညာေပးေနသည့ ်ြမန်မာမ မခိင်ကီးဟ ု 

ေခ လ င် မှားမည်မထင်ပါ။  ေရးသလိုလည်း  ဝတ်၊ 

ဝတ်သလိုလည်း ေရးတတ်သည်။  နမူနာြပသရင်း 

ဂီတ၊ သဘင်၊  ုပ်ရှင်ပညာရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

လည်း ဟင်းေလးအိုးကီးှင့်တူသည်ဟ ု  ဆိုရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။   ြမန်မာ့ိုးရာှင့်   ပတ်သက်လ င် 

ခံစားချက်ကီးမားသူ ပညာရှင်ကီးတစ်ဦး ြဖစ်ပါ 

သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၇။ စ ရားလှထွဋ်

ဂတီသေ  ကတ ဖခင်တစ်ဦးဟဆုိုိင်ုသ ူအေကျာ် 

အေမာ်  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။  အေရး၊ အတီး၊ 

အဆို ပညာရပ်များတွင ်တစ်ဖက်ကမ်းခပ်တတ်သ ူ

လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ယ်ေကျးမ ေကာင်စီဝင်ြဖစ်၍  

ုပ်ရှင်ေနာက်ခံေတးများ    ေရးစပ်သီကုံးေပးသူ 

စ ရားပညာရှင်တစ်ဦး     ြဖစ်ပါသည်။    (ယခု 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၈။ စိန်မာဒင်

စီးပွားေရးကိ ုပဓာနမထားဘဲ ဂီတသဘင်ှင့် 

သာ အချနိ်ကုန်လွန်ေစသူြဖစ်ကာ သဘင်ေလာက 

နာမည်ကီးပညာရှင်  မိုးဝင်း၏ ဖခင်ြဖစ်သည်။ (ယခ ု

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၉။ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

ြပဇာတ်ဖခင်ကီး၊ ဒဂံုဆရာတင်၏တပည့်ရင်း၊ 

ဝင်းဝင်းုံ၏ ေကျးဇူးရှင်၊ ငယ်က မ်းေဆွြပဇာတ် 

စသည်တိုကို ေရးသားခဲ့ေသာ ြမန်မာ့ရှိတ်စပီးယား 

တစ်ဦးြဖစ်သည်။  စာေရးဆရာ၊    ဒါိုက်တာ၊ 

ြပဇာတ်ေလာကကိ ု     ြပန်လည်အသက်သွင်းရန ်

ကိးပမ်းခဲ့သည်။  (ယခု  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။)

၁၀။ ဂီတလုလင်ေမာင်ကိုကို

ဂီတေလာက၏ဖခင်တစ်ဦး၊  ေခတ်ေဟာင်း 

ေတးနာမည်ကီးသ ူ   ဦးချစ်ေမာင်၊    ေဒ ေအာင် 

ကည်၊ ေဒ ေစာြမေအးကည်တုိ၏တပည့်ရငး်ချာ။ 

ငယ်ရယ်စ်ကပင်    ထင်ရှားခဲသ့၊ူ   Visiting Profes-

sor အြဖစ် ကမ ာလှည့်ခ့ဲပီး ြမန်မာ့ေတး အေကာင်း 

ပညာသင်ေပးခဲ့သူြဖစ်သည်။   ဂီတြဖင့ ်    ုပ်ရှင ်

အကယ်ဒမဆီကုိ ုပထမဆုံးဆွတ်ခူးရရိှသ ူြဖစ်သည်။ 

(ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။)

၁၁။ ေဒ ယုယုလွင်(ယုရိတာ တာတာချ)ီ

ဂျပန်အမျိးသမီး၊  ြမန်မာစာေပကို   ဂျပန် 

တက သိုလ်   ြမန်မာစာပါေမာက   အိုတိုတာရာ၏  

တပည့်ရင်း၊ ခက်ခဲနက်နဲေသာ ြမန်မာသီချင်းကီး 

များကို မှန်ကန်စွာသီဆိုိုင်သူ၊  ရာစားစိန်ဗိုလ်တင့ ်

ထံမှ ေလ့လာပီး   ဆို၊  က၊  ေရး၊  တီး  ဂုဏ်ြပပွ ဲ

ညတွင်    ဇာတ်ခုစံင်ြမင့ေ်ပ မှ        သဆီိေုဖျာ်ေြဖခဲသ့ ူ  

ြဖစ်သည်။

၁၂။ ေရ နန်းတင်

နန်းေတာ်ေရှဆရာတင်၏သား၊ မျိးချစ်စိတ ်

ထက်သန်သူြဖစ်ပီး    အမျိးသားေရးအုပညာ 

များကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မ  ိင်ြပိုင်သူ၊ စာေရးဆရာ 

တစ်ဦးြဖစ်ပီး အမျိးသားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင ်

ရင်း      အချစ်ူးြပဇာတ်ြဖင့ ်   ေကျာ်ကားခဲ့သူ။ 

အာေကာင်းေသာ မင်းသားြဖစ်ပီး အရယ်ငယ်သူ 

ေလးတမ  ကိုင်ေသာသူ ြဖစ်ပါသည်။ ဦးနန်းဝင်း၊  

နန်းခင်ေမ း၊ နန်းခင်ေအးတို၏ ဖခင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုတိုင်  အသက်ရှင်လျက်ရှိပီး   ိုင်ငံေတာ်မှ 

ချးီြမင့သ်ည့် စည်သဘဲွူ ၊ အလက  ာေကျာ်စွာဘဲွတိုကိ ု 

ရရှိထားသည်။

၁၃။ ဦးဝင်းဗိုလ်

အလက  ာေကျာ်စွာ ေရ မန်းတင်ေမာင်၏သား၊ 

ေမွးချင်းများြဖစ်သည့်     အကယ်ဒမီွန်ဝင်း၊ 

ဝင်းေမာင်၊ ချမ်းသာတိုှင့အ်တ ူသဘင်ေလာကကိ ု 

ြမင့်တင်ခဲ့သည်။       ဒါဂျလီင်ေကျာင်းဆင်း၊ 

တစ်ချန်ိက ပျိပျိရယ်ရယ်များကပါ ပဆုိုး၊ ပဝါများ 

ကမ်း၍ မကုန်ိုင်ေအာင်  အားေပးြခင်းခံရသည်။ 

ကျားမာယာြပဇာတ်တွင ်        မင်းသမီးဟန်ြဖင့ ်

သုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။       အကဝိဇ ာမင်းသား၊ 

ဇာတ်ဆရာလည်း ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခ့ဲပီ 

ြဖစ်သည်။)

၁၄။ ဦးမင်းေနာင်

ဘာသာေရး၊  လူမ ေရး၊   မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် 

ေရးရာ သီချင်းများကုိ ေရးစပ်သီဆုိေပးခ့ဲသူ။ ဇရာအုိ၊ 

ဂျင်မေလးဂျမ်း၊    မုန်းရစ်ေလဦး၊  တက သိုလ် 

ေကျာင်းသူတစ်ဦး၊    ြမတ်ဘုရားေရ တိဂုံစေသာ 

ြမန်မာမ သခီျင်းများြဖင့ ်နာမည်ကီးခဲသ့အူဆိေုတာ် 

ြဖစ်သည်။ (ိင်ုငေံတာ်မှ ချးီြမင့သ်ည့ ်စည်သဘဲွူကိ ု

ရရှိခဲ့သည်။ ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၁၅။ ေဒ ရီရီသန်

သီချင်းကီး၊ သီချင်းခံ၊ ပတ်ပျိး၊  ယိုးဒယား 

များကိ ုပိင်ုိင်ုစွာသဆီိုိင်ုသ ူအသပံညာရှင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး၊ ေတးဂီတ 

ကဗျာများ  က မ်းကျင်သူ၊   ြမန်မာမ နယ်ပယ်၌ 

ထင်ရှားသ ူြဖစ်ပါသည်။     

၁၆။ ေဒ အမာစိန်

ေဒ ဩဘာေသာင်း၏ တပည့။် ဦးေရ ေဒါင်းညိ 

၏တပည့်  တူမရင်း  ြဖစ်သည်။  မန်းပန်တျာ 

ေကျာင်းဆင်း၊ ပန်တျာဆရာမ၊ စည်းြခား၊ ဝါးြခား 

ကေသာအကမှာ က မ်းကျင်သည်။ အက ညက်ေညာ 

လှသည်။  ၁၉၆၁  ခုှစ်က  အုပညာဝိဇ ာဘွဲ 

ရသည်။                       

၁၇။ ေဒ စံရှားတင်

အကယ်ဒမီ     ုပ်ရှင်မင်းသမီးြဖစ်သည်။ 

ေရ မန်းဦးတင်ေမာင်ှင့် တဲွဖက်ခ့ဲသည်။ ဘာသာေရး 

လိက်ုစားသ၊ူ ကသုိလ်ုြပရမှ ေကျနပ်သ၊ူ နာမည်ကီး 

အငိမ့်မင်းသမီး အဆိုေတာ်အြဖစ် ိုင်ငံေတာ်၏  

တာဝန်များကို      ကျရာအခန်းက  မှေန၍ 

ေနာက်မဆုတ်တမ်း    ထမ်းရက်ခဲ့သူြဖစ်သည်။  

(ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၁၈။ ေအဝမ်းဦးစိုးြမင့်

နာမည်ကီး  ဂီတမှး၊  သာေရး၊   နာေရး၊ 

လမူ ေရးအားလုံးတွင် ကညူပီံပ့ိုးခဲသ့။ူ အပုညာရှင်  

ပီသစွာ ကျရာတာဝန်ကို ယူခ့ဲသူြဖစ်သည်။  (ယခ ု 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၁၉။ သန်လျင်ြမဦး

ယ်ေကျးမ အရာရိှေဟာင်းတစ်ဦး။ အပုညာ 

ဦးစီးဌာန    ပန်တျာေကျာင်းအုပ်ကီးတာဝန်ှင့ ်

ဂီတအကံေပးပုဂ ိလ်     တာဝန်ယူခဲ့သူြဖစ်သည်။     

ြမန်မာ့ိုးရာတူရိယာပစ ည်းများ        စာအုပ်ကို 

ေရးသားခဲ့သူြဖစ်သည်။   (၁၉၉၄ ခုှစ်အတွက် 

အမျိးသားစာေပဆုကို   ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့်   

အပုညာဘာသာရပ်တွင် “ပန်တျာဂတီလမ်း န်”  

စာအပ်ုြဖင့ ်ရရိှခဲသ့ည်။  ထိစုာအပ်ုသည်    စာမဘူဝ 

တွင် ၁၉၈၉ ခုှစ်အတွက်  စာေပဗိမာန် စာမူဆု၌ 

“ြမန်မာယ့်ေကျးမ ှင့ ်အပုညာဘာသာရပ်”တွင် 

ပထမဆရုခဲသ့ည်။ ဆရာသည် အမျိးသားစာေပဆ ု

မေကညာမီကာလအတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။)

၂၀။ ဦးခင်ြမင့်

ေစာင်းပညာရှင်၊    တူရိယာပစ ည်းများကိ ု

စွယ်စုကံ မ်းကျင်သ။ူ( ယခ ုကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖစ်သည်။)

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ် -၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းကုိ ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၀၃၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၃၀) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၄၆,၉၉၈) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ် -၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၅၃) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၄) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၂၈)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

(၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၃၀ ရာခိုင် န်းရှိ

ြ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 ၁၀၇၄၂၈၉၁ ၉၆၄၂၅၁၄ ၄၃၀၈၄

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၇၈၇၂၅ ၅၉၀၈၀၄၃ ၁၆၅၇၁၄

၃။ မေလးရှား ၄၅၄၉၈၄၇ ၄၄၈၆၇၈၇ ၃၅၇၄၂

၄။ ထိုင်း ၄၅၁၁၇၇၇ ၄၄၅၈၄၁၆ ၃၀၅၇၈

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၀၀၂၈ ၃၆၃၃၀၉၆ ၆၀၅၀၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၉၇၀၇၄ ၁၃၀၅၈၄၉ ၁၄၀၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၅၃ ၅၉၂၅၂၈ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၃၈ 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 ၈၈၇၀၈၇၀၃ ၈၄၃၅၂၄၂၇ ၁၀၄၀၆၄၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၈၁၀၆၄ ၄၂၇၆၁၄၈၁ ၅၂၄၉၇၄

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၀၃၀၇၂၉ ၃၀၅၆၆၀၈၈ ၆၇၀၂၈၂

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၅၁၃၇၁၃ ၂၉၄၇၁၇၄၇ ၁၄၉၃၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၆၈၁၇၇၅ ၂၆၄၀၆၁၀၀ ၁၄၀၆၅၀

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၉၂၈၂၇ ၂၂၁၀၈၉၈၉ ၁၇၉၉၂၇

၇။ ုရှား ၁၈၄၁၅၈၇၇ ၁၇၈၄၂၈၀၀ ၃၈၀၈၃၇

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၁၉၇၇၃ ၁၈၁၅၀၃၈၂ ၂၄၅၁၆

၉။ အီတလီ ၁၈၁၂၈၀၄၄ ၁၇၂၈၁၈၄၈ ၁၆၈၀၁၈

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

  

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

 စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ ေှာင့်ေှး 

ကန် ကာမ မရှိ      တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁ ရက်မှ ၂၅ ရက် 

အတွင်း ကုမ ဏီရှစ်ခု၊ ယာ်စီးေရ ၂၀ ြဖင့် 

ေအာက်ဆီဂျင်     Storage Tank ှစ်ခု၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်(အိုးခွံ) (၁၀၀၀)၊ Covid Test 

Kit  ၃၀၀၊ တစ်ကိယ်ုေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ

၁၀၁၁၅၀ ှင့် Disposable Face Mask ၅၁ 

ဒသမ ၄၆ တန်တုိ တင်သွင်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့် 

အညီ  ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်    အသိေပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိ 

ေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့် www.

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့်  

ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သရိ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

 ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း    ဇွန်    ၂၅ 

တတ်ုသမ တ ရီှကျင့ဖ်ျင်က ဖံွဖိးဆ ဲ

ိင်ုငမံျားအား ကညူေီထာက်ပံသ့ည့ ်ရန်ပု ံ

ေငွသုိ အေမရိကန်ေဒ လာ  တစ်ဘီလီယခံန် 

ထပ်မံလှဒါန်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဘရာဇီး၊ 

ရှုား၊ အိ ိယ၊ တတ်ုှင့ ်ေတာင်အာဖရကိ 

ငါးုိင်ငံအစည်းအေဝး (BRICS) ၌ ယေန  

ကတိြပေြပာကားခဲ့သည်။ 

တုတ်ိုင်ငံက       အိမ်ရှင်အြဖစ ်

တာဝန်ယကူျင်းပသည့ ်အဆိပုါအွန်လိင်ုး 

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၁၂ ဦး  ထပ်မံေတွရှိ
ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇွန်    ၂၅  

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၂၅၁၂ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၅၅၂၃၅၉ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၁၉၄ ဦးသည် ိင်ုငရံပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၂၃၁၈ ဦးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း သုံးဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၇၄၅ ဦး ရှိလာပီြဖစ်သည်။ သိုေသာ်  လူနာ ၁၅၈၀ ေရာဂါမ ှ

ြပန်လည်ကျန်းမာလာခ့ဲသည့်အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၄၄၈၈၃၆၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှတွင် ပုိးေတွဆဲလူနာ ၂၈၂၄၇ ဦးရိှပီး ယင်းတုိအနက် ၃၄ ဦးသည် ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာ ခံစားေနရပီး ၂၁ ဦး သည် အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာများ 

တပ်ဆင်ထားရသည်။  လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်းအား   

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ 

ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ 

၄ ရာခုိင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆးထပ်ေဆာင်းထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အဒစ်အဘာဘာ     ဇွန်     ၂၅ 

အာဖရကိေဒသအတွင်း၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်မ  

အေရအတွက ်ြမင့်တက်လာလျက်ရှိေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ယေနသတိေပးေြပာကား 

သည်။ 

ယခှုစ်စပိင်ုးမှစပီး ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၁၆၄၂ ဦးရှိပီး အဆိုပါေရာဂါသံသယရှိသ ူ၁၅၇၁ ဦးရှိေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာမှ ယာယီဒါိက်ုတာ 

အာမက်ေအာ့ဝဲလ်က ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ် ေဒသတွင်း၌   ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ  ကူးစက်မ  

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၇၃ ဦးအထရိှိလာပီး ေသဆုံးမ  န်း ၄ ဒသမ 

၄ ရာခိုင် န်းခန်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ေဒသတွင်းရှ ိိုင်ငံရှစ်ိုင်ငံ၌ အဆိုပါေရာဂါ ကူးစက်ပျံှံ 

လျက်ရှိပီး ကူးစက်မ အေရအတွက် အများဆုံးိုင်ငံမှာ ကွန်ဂို

ဒီမိုကရက်တစ်သမ တိုင်ငံြဖစ်သည်။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ ်

သမ တိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ သံသယရှိသူ ၁၃၄၆ ဦး 

ရှိပီး အတည်ြပလူနာ ၁၀ ဦးရှိသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ေကျာက်ေရာဂါစတင်ကူးစက်ပျံှံသည့ ်

၁၉၇၉ ခှုစ်မှစပီး ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည် လသူားများတွင် 

ကူးစက်မ ရှိလာခဲ့သည်။ 

ေကျာက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများသည ်ေမျာက်ေကျာက ်

ေရာဂါကိ ုခခုကံာကွယ်ိင်ုစွမ်းရိှေကာင်း သေုတသနရလဒ်များ 

ရှိသည်။ ေကျာက်ေရာဂါှင့ ်ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအသစ်တစ်မျိးကိ ုသုံးစွဲခွင့်အတည်ြပပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးမြပိုင်ေသးေပ။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၁၅၉၄၀ ထပ်မံေတွရှိ

နယူးေဒလီ    ဇွန်    ၂၅

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၅၉၄၀ ထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်    

ခံရသူစုစုေပါင်း ၄၃၃၇၈၂၃၄ ဦးရှိလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၀  

ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့် အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၄၉၇၄ 

ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်  ပီးခဲသ့ည့ရ်က်ပိင်ုးအတွင်းမှ   စတင်ကာ   ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည်လည်း ြမင့်တက ်

လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

စုစုေပါင်း ၉၁၇၇၉ ဦးရှိေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၁၂၄၂၅ ဦးထပ်မံေတွရှ ိ

သြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း ၄၂၇၆၁၄၈၁ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဆိုးလ်     ဇွန်     ၂၅

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ   ၆၇၉၀  ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၈၃၁၉၇၇၃ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက  ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  ပီးခဲ့သည့ ်

ရက်အတင်ွးက ေနစ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၇၂၂၇  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ဆိုမာလီယာိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်မ ှင့် ငတ်မွတ်မ ကို ကိတင်ကာကွယ်ရန် ကန်ေဒ လာ ၉၉၃ သန်းလိုအပ်

အစည်းအေဝးသို အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်ှင့် 

အီဂျစ်ိုင်ငံအပါအဝင်   ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံ       

၁၃ ိုင်ငံမှ   ေခါင်းေဆာင်များလည်း 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

ထပ်ေဆာင်းလှဒါန်းမည်

ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများအား ကူညီေထာက်ပံ ့

ေပးရန် တုတ်ုိင်ငံက မတည်ေပးသည့် 

ရန်ပုေံင ွအေမရကိန်ေဒ လာ သုံးဘလီယီ ံ

အြပင်    ေဒ လာ တစ်ဘီလီယံကိုလည်း 

ထပ်ေဆာင်းလှဒါန်းမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သမ တရီှကျင့်ဖျင်က  အစည်းအေဝးတွင် 

ေြပာကားသည်။ 

ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ စားနပ်ရကိ ာဖလူုမံ  

ရိှေစရန်  ရည်ရယ်ပီး ဖံွဖိးဆဲိုင်ငမံျား၏ 

ဆန်စပါးှင့်      ေကာက်ပဲသီးှံများ            

အထွက်တိုး  ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ်          

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

လည်း သမ တရှီကျင့်ဖျင်က ဆိုသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

တုတ်ိုင်ငံက ဖွံ ဖိးဆဲိုင်ငံများအား ကူညီေထာက်ပံ့သည့် ရန်ပုံေငွသို 

အေမရိကန်ေဒ လာ တစ်ဘီလီယံ ထပ်မံလှဒါန်းမည်

အာဖရိကေဒသအတွင်း၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်မ အေရအတွက် ြမင့်တက်လာ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၈ ဒသမ ၃ သန်းေကျာ်ရှိလာ

၁၀၀၀၀ ေအာက်ေလျာ့ကျခဲ့သည်မှာ ၁၆ 

ရက်    ဆက်တိုက်ရှိသွားပီြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရး   

ှင့ ်ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စကီ  ေြပာကား 

သည်။

အဆိုပါ  တစ်ရက်အတွင်း  ကူးစက ်

ခံရသူများအနက ်၈၅ ဦးသည် ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  ကျန်ရှိသူများသည်   ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၈ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်း 

ေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် အဆိပုါေရာဂါ 

ြဖင့်ေသဆုံးသူေပါင်း  ၂၄၅၁၆   ဦးရှိလာ 

ေကာင်း  ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်း

ချပ်ေရးှင့်   ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ အဆိပုါ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူ 

အေရအတွက်သည်   ိုင ်ငံအတွင်း 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ သုည ဒသမ ၁၃ 

ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေြပာကားသည်။

ဆိုမာလီယာိုင်င ံ လူဦးေရ၏ 

၅၀ ရာခိုင် န်းနီးပါး(လူေပါင်း ၇ 

ဒသမ ၇ သန်း)သည် လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ 

များ လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ယင်းတိုအနက် လူေပါင်း ၇ သန်း 

သည် မိုးေခါင်မ ဒဏ်ခံခဲ့ကရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း  ကုလသမဂ လူသား

ချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ

ညိ  င်းေရးမှးုံးက  ေြပာကား 

သည်။

လက်ရိှတွင် ဆိမုာလယီာိင်ုင၌ံ 

အသက်ငါးှစ်ေအာက် ကေလးငယ် 

၁ ဒသမ ၅ သန်းှင့် ကုိယ်ဝန်ေဆာင် 

မခိင် ၂၅၀၀၀၀ ေကျာ်သည်လည်း 

အာဟာရ   အေထာက်အပံ့များ 

လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း  ကုလ 

သမဂ လူသားချင်းစာနာေထာက်

ထားမ ဆိင်ုရာ ညိ  င်းေရးမှးုံး၏ 

ေြပာကားချက်အရသိရသည်။

ထိုြပင ်အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ 

လည်း လူေပါင်း  ရှစ်သန်းသည ်

မိုးေခါင်မ ဒဏ် ခံစားခ့ဲရပီး လူေပါင်း 

ငါးသိန်းေကျာ်သည် ေနရပ်စွန်ခွာ

ေရ ေြပာင်းခဲရ့ေကာင်း သရိသည်။ 

အီသီယုိးပီးယားုိင်ငံ၌  မုိးေခါင်မ  

ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့်   ေဒသများမ  ှ

လူေပါင်း ၄ ဒသမ ၅  သန်းေကျာ် 

သည် လူသားချင်းစာနာေထာက်

ထားမ အေထာက်အပံမ့ျား လက်ခ ံ

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မိုဂါဒစ် ှး   ဇွန်   ၂၅

ဆိုမာလီယာိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်မ  

ကို    ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်ှင့ ်

ငတ်မွတ်မ ကို ကိတင်ကာကွယ ်

ရန်အတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ 

၉၉၃ ဒသမ ၃ သန်းလိအုပ်ေကာင်း 

ကုလသမဂ       လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ       ေအဂျင်စီက  



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၂၂  

ရက်ှင့် ၂၃ ရက်တုိတွင် မေကွးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီးသစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွများက  စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ မင်းတုန်းမိနယ်၊ ကံမမိနယ်ှင့် ေစတုတ ရာမိနယ်တုိအတွင်း 

က န်းခွဲသား၊ ကုက ိခွဲသား၊ ဒဟတ်ခွဲသား၊ ကသစ်သားှင့ ်က န်းသစ်  

၄ ဒသမ ၈၉၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၅၇၆၉၂၆ ကျပ်)ကိ ု ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အ ေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးရိှ  

ြမန်မာစက်မ ဆိပ်ကမ်း ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  တာဝန်ကျ 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင်  

သွင်းကန်ုေကညာလ ာ ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှေသာ ေဆာက်လပ်ု 

ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၂၅၀၀၀၀၀)ကို 

လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် သွင်းကုန်လုိင်စင်တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှေသာ 

ဆိုင်ကယ်အပိုပစ ည်းများှင့ ်   တိပ်ေခွများ   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၇၇၇၀၀၀) ကိုလည်းေကာင်း စုစုေပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၃၂၇၇၀၀၀) ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့် မ ေလး ၁၆ မုိင် ေကျာက်ေချာ 

စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက  စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ မူဆယ်မှမ ေလးသို ေမာင်းှင်လာေသာ  ေမာ်ေတာ် 

ယာ် ှစ်စီးေပ ၌  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ 

တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်လသူုံးကန်ုပစ ည်းများ၊  ကေလးကစားစရာပစ ည်း 

များှင့် ဖဲထုပ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၉၀၉၉၀၀)ှင့် အဆိုပါ 

ပစ ည်းများတင်ေဆာင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၄၀၀၀၀၀၀)ကို လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၈၉၀၉၉၀၀)ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကရင်ြပည်နယ်  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး အထူးအဖဲွ 

၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ေကာ့ကရိတ ် (တံတားကျိး)  စုေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ 

ဇွန ်၂၂ ရက်တွင် ကုန်တင်ယာ် တစ်စီးေပ ၌ သွင်းကုန်ေကညာလ ာ ID  

တွင် ေကညာထားသည်ထက် ပိမုိသုယ်ေဆာင်လာေသာ ကားတာယာ 

ြဖန် ြဖးေပးိုင်ပီြဖစ်၍   သီးထပ် 

စိက်ုပျိးြခင်းများကိ ု   ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပီြဖစ်ေသာေကာင့်    ယင်း 

စိက်ုပျိးေရရရိှေရး   လပ်ုငန်းခွင်သို  

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနက ဆိလုာစနစ်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရရရိှေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၂၅

နယ်စပ်ေရးရာ    ဝန်ကီးဌာန 

နယ်စပ်ေဒသှင့်   တိုင်းရင်းသား 

လမူျိးများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနသည်       ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)      ကွတ်ခုိင်မိနယ် 

ပန်ကိုင်ပန်ေလာ့ေကျးရာအုပ်စု 

လွန်လိုင်းေကျးရာတွင ်    ဆိုလာ 

စနစ်ြဖင့်        စိုက်ပျိးေရရရှိေရး 

လပ်ုငန်းကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ     လုပ်ငန်းများ 

ရာ န်းြပည့်ပီးစီးပ ီ    ြဖစ်ေကာင်း 

ေကျာက်ကီး   ဇွန်   ၂၅
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေကျာက် 

ကီးမိ  ြပည်သူအားကစားကွင်း၌ 
မုိးရာသီ     သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု 
ဇွန် ၂၃ ရက်  နံနက် ၈ နာရီက  
ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိုက်ပျိး
  သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ   မိနယ်  

သစ်ေတာဦးစီးဌာန     ဦးစီးမှး 
ေစာအယ်ကလူစိုးမိုး၊    မိနယ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ှင့် 
တာဝန်ရှိသူများက   ပျိးပင်များ 

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ၊ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်အပုိပစ ည်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ဖမ်းဆီးရမိ

များ(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၁၅၀၀၀၀)ကိလုည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၃ ရက် 

တွင် ကန်ုတင်ယာ်ှစ်စီးေပ ၌ သွင်းကန်ုေကညာလ ာ ID တွင် ေကညာ 

ထားသည်ထက ် ပိုမိုသယ်ေဆာင်လာေသာ ကာဆံထုပ်များ (ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀)ှင့် ကားတာယာများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၁၅၀၀၀၀၀)ကိ ုလည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌ 

သွင်းကန်ုေကညာလ ာ ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှေသာ  ခရီးေဆာင် 

အိတ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၁၁၀၀၀၀)ကုိလည်းေကာင်း (စုစုေပါင်း 

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ်  ၅၇၆၀၀၀၀) ကိ ု ဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူး 

အဖွဲ၏စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ဇွန်  ၂၃  ရက်တွင် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက  

ဘုရားကီးတုိးဂိတ်အနီး    ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ြမဝတီမိမှရန်ကန်ုမိသို ထွက်ခွာလာေသာ ကန်ုတင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌  

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ ကာပန်း 

တံဆိပ်ပါ ဖိနပ်များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၂၀၀၀၀၀၀)ှင့် အဆိုပါ 

ပစ ညး်များတင်ေဆာင်လာေသာ ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၅၀၀၀၀၀၀)ကိ ုအေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ 

လည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင်  တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေတာင်ငူခုိင် ခေပါင်းကိးဝုိင်းအတွင်း က န်းခဲွြခမ်းသား ၂ ဒသမ ၄၅ တန်  

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၈၀၈၅၀၀) ကိ ုသစ်ေတာဥပေဒအရလည်းေကာင်း 

(စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၇၈၀၈၅၀၀)  ကိ ု ဖမ်းဆီးအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၂၂ ရက်၊ ၂၃ ရက်၊ ၂၄ ရက်ှင့် ၂၅ ရက်တိုတွင ်

ဖမ်းဆီးရမိမ စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ  ၁၈ မ    (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၉၆၃၃၂၃၂၆ ကျပ်) ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                                    သတင်းစ်

သိရသည်။

အဆိုပါေကျးရာရှ ိ  ေတာင်သူ 

များ၏  စိုက်ပျိးေြမ   ၁၀   ဧက 

အတွက် စိက်ုပျိးေရ လုေံလာက်စွာ 

ရှမ်းြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ံုးခဲွ(လား  း)မှ  ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးှင့ ်   တာဝန်ရှိသူများက 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ပီး   ဆိုလာ 

စနစ်ြဖင့်     စိုက်ပျိးေရရရှိေရး 

လုပ်ငန်းကို  ေရရှည်အကျိးရှိစွာ  

အသုံးြပိုင်ရန်ှင့်   ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ရန ်    ေကျးရာ 

ထိန်းသိမ်း      ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ေကာ်မတီသို  လ ဲေြပာင်းေပးအပ ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေငွကယ်

ေကျာက်ကီးမိနယ်၌ မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ
ကို   သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာ 
များတွင် စိုက်ပျိးကသည်။

 ထိုြပင ်   ေဒသခံြပည်သူများ 
အချန်ိတိအုတွင်း  အသုံးချိင်ုမည့် 
အကီးြမန်         သစ်မျိးြဖစ်သည့ ်
ရတနာတန်းဝင်  က န်းပင်  ၂၅၀၊ 
ပျ်းကတိုးပင ်၁၀၀၊  မန်ဂျန်ရှား 
ပင် ၁၀၀၊  စိန်ပင်ကီး  ၂၅  ပင်၊ 
ကုလားကုက ိ   ၂၅ ပင်ှင့် အြခား 
အရပ်ိရပျိးပင် ၅၀၀ တိုကိ ုစိက်ုပျိး  
ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်
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ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သ ူ အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ 

မည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ   

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်   အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ  

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ  

အေရးယူခံရမည့်အြပင ် ြပစ်မ ှင့်  သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ   တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရပါက  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်  သိမ်းဆည်းခံရ 

ိုင်ေကာင်း  ၂၀၂၂   ခုှစ်   ဇန်နဝါရီ   ၂၅  ရက်တွင် 

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်   အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို     အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ပဲခူးမိ 

လပ်ိြပာကန်ရပ်ကွက်ေန သက်သက်မွန် (၄၄)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Thet Thet Mon” Facebook  

အေကာင့၊် ပခဲူးမိနယ် ကမ်းနေီကျးရာေန  ေကျာ်ဇင် 

ေအာင် (၃၄)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Kyaw Zin  

Aung” Facebook အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ ် စက်မ ဇုန်(၂)    ရပ်ကွက်ေန 

သက်ေဝယံ (၂၃)ှစ်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Thet  

Wai Yan” Facebook  အေကာင့်ှင့်  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး) ေနာင်ချိမိနယ် နမ့ေ်ဆာင်ဟူးေကျးရာ 

ေန ကည်ေဆာင်း (၂၉)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Kyi Soung”    Facebook   အေကာင့်တိုသည ်

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ   မျက်ကွယ ်

ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပား 

ေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ  

ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်   တရားဥပေဒှင့် 

အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို   CRPH၊  NUG  ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊    ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့်     အစိုးရယ ရားများ   ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊   ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့မ အေပ  အားေပးကူညီြခင်း  ြပလုပ်ခဲ့သူ 

များအား ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊   ဝါဒ 

ြဖန်သူများကိ ု  ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်    အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ပညာေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ေရးချယ်ကရာတွင် ...

သိန်းထွန်း (IR)

အေရးကီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခ ု

ပီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၇ ရက်ေနက  ၂၀၂၂  ခုှစ် 

တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲ  ေအာင်စာရင်းေတွ 

ထွက်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းမှာဆိုရင ်ေအာင်ချက် ၄၆ ဒသမ ၈၈ 

ရာခိုင် န်း   ရှိပါတယ်။  စာေမးပွဲကိ ု   ဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိုသူေပါင်း ၂၈၁၇၅၁  ဦးမှာ   ေအာင်ြမင်တဲ ့

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေပါင်းက ၁၃၂၀၇၇ ဦးပါ။ 

အခုဆို   တက သိုလ်ဝင်တန်း    ေအာင်ြမင်တဲ ့

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွအေနနဲ  အဆင့်ြမင့် 

ပညာေရးေတွ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာေရး 

ေတွ စတဲ့  ပညာေရးလမ်းေကာင်းနဲ  ဘဝေရှေရး 

ေရးချယ်ဖို   စ်းစားေနကပါပီ။   ကာယကံရှင ်

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူေတွတင်   မကပါဘူး၊ 

မိဘေတွလည်း စ်းစားေနကပီေပါ့။ 

တက သုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လုိ ေပျာ်ရ င်ကည်ူး 

မ ေတ ွြပည့ေ်နတဲအ့ချန်ိမှာ ကိယ်ုရတဲအ့မှတ်နဲမတီဲ ့

ဘယ်တက သိုလ်တက်မလဲ၊     ဘယ်ဘာသာေတွ 

ယူကမလဲဆိုတာ ေရးရပါေတာ့မယ်။ စိတ်လ ပ်ရှား 

တာေရာ၊ မေသချာမေရရာတာေတ ွခစံားချက်မျိးစု ံ

ြဖစ်တဲအ့ချန်ိလို ဆိုိင်ုပါတယ်။ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး 

ဆက်တက်ဖို ကာယကရှံင်ေကျာင်းသား၊ မဘိ၊ ဆရာ 

ေတွနဲ  နီးစပ်ရာ တိုင်ပင်ကရပါတယ်။ ကိုယ်ရတဲ့ 

အမှတ်၊ ကိုယ့်ဝါသနာ၊ မိဘရဲအေြခအေန၊ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းနဲ အလပ်ုအကိင်ု၊ ေခတ်အေြခအေန 

ဆိုတာေတွကို  ခံငုံစ်းစားပီး   ေရးချယ်ကရပါ 

တယ်။ 

က န်ေတာ်တို ဆယ်တန်းေအာင်တန်ုးကလည်း 

အဲဒီလိုပဲ စ်းစားေရးချယ်ခဲ့ရတာ။   ကိုယ့်နည်း 

ကိုယ့်ဟန်နဲေရးရင်း  မှန်တဲ့သူလည်း မှန်၊ လွဲတဲ့ 

သူလည်း   လွဲကတာရှိပါတယ်။   ကိုယ့်ဝါသနာနဲ  

ကိုယ်ေရးချယ်တဲ့လမ်းေကာင်း  မကိုက်ညီတဲ့အခါ 

သင်ခဲတ့ဲပ့ညာနဲ  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း မလပ်ုိင်ု 

ဘူးေပါ့။  နီးစပ်ရာသိရသေလာက်ေတာ့   ကိုယ် 

တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်   ေရးချယ်က 

တာထက် ေကျာင်းပီးရင် အလုပ်အကုိင်အဆင်ေြပ 

မယ့်ဘာသာရပ်ကုိပဲ ဦးစားေပးေရးချယ်ကတာများပါ 

တယ်။ သူအရပ်နဲ  သူဇာတ်ေပါ့။  စိတ်ဝင်စားလို 

ေရးချယ်တာ၊ ဝါသနာပါလုိ ေရးချယ်တာေတလွည်း 

ရှိကပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ နည်းပါတယ်။

ဒီေတာ့ ဆယ်တန်းေအာင်စာရင်း  ထွက်ပီးလို 

အေမာမေြဖိုင်ေသးဘူး၊  အမှတ်စာရင်းရတာနဲ  

တက်မယ့်တက သိုလ်နဲ  ယူမယ့်ဘာသာရပ်ေရးဖို 

စ်းစားရပါပီ။ မစ်းစားလုိလည်း မရဘူး။ တက သုိလ် 

နဲ    ဘာသာရပ်ေရးချယ်တာက  တစ်ဘဝလုံးနဲ  

ဆိုင်ေတာ့ အေရးကီးတဲ့အပိုင်းြဖစ်ေနလိုပါပဲ။

ဆ ှင့်ဘဝ 

တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲက ေကျာင်းသား 

တစ်ေယာက်ရဲ ဘဝကို  တစ်ဆစ်ချိး   ေြပာင်းလ ဲ

သွားေစိုင်တဲ့ စာေမးပွဲတစ်ခုလို ဆိုလိုရပါတယ်။ 

ဘဝကို  အလှည့်အေြပာင်းြဖစ်ေစိုင်တာေကာင့ ်

ေကျာင်းသားတိုင်း၊  မိဘတိုင်းက   အားကုန်ထုတ် 

ကိးစားကပါတယ်။ အဒဲစီာေမးပဲွရမှတ်ေပ  မတူည် 

ပီး ကိုယ့်ရဲအေြခအေနနဲ   ကိုက်ညီေအာင ် ေရးိုင် 

ေလ ေရှဘဝခရီးမှာ အဆင်ေြပေချာေမွေလ ြဖစ်မှာ 

မဟုတ်လား။ ရမှတ်များတဲ့သူေတွအတွက်ေတာ့ 

ဆ နဲဘဝ ထပ်တူကျိုင်ေပမယ့် ေမ ာ်မှန်းထားတဲ့ 

ရမှတ်မရတဲသ့ေူတအွတွက်ေတာ ့ဆ နဲဘဝထပ်တ ူ

ကျဖို ထပ်ပီးကိးစားကရဦးမှာပါ။

အချိ ေငွေကးတတ်ိုင်တဲ ့   သူေတွကေတာ့ 

ထားပါေတာ့။ ေငွတတ်ုိင်ရင် တတ်ုိင်သေလာက်၊ 

ကိးစားိုင်ရင ် ကိးစားိုင်သေလာက ် ိုင်ငံြခား 

သွားတက်ိုင်တာကိုး။    သူလိုကိုယ်လိုလူေတွ 

အတွက်ကေတာ့ စာေမးပဲွရမှတ်ေပ မတူည်ပီး ဘဝ 

ေရှေရးအတွက် အသင့ေ်တာ်ဆုံးြဖစ်ေအာင် ေရးက 

ရပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်တက သိလ်ုဝင်တန်းေအာင်ပီး 

လို တက သိုလ်မှာ ဘာသာရပ်နဲ  အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းေရးချယ်တာ မှန်ကန်ဖုိက အေရးကီးတယ် 

လိုဆိုတာပါ။   ဆုံးြဖတ်ချက်မှန်ရင်မှန်သေလာက ်

ဆ နဲ ဘဝ ထပ်တူြဖစ်ကပါတယ်။ တချိလည်း မြဖစ် 

ကပါဘူး။ အတတ်ိုင်ဆုံး  ကိုယ့်ရဲ  ရည်မှန်းချက်၊ 

ဝါသနာ၊ ေငွေကး၊ အလုပ်အကိုင်ေမ ာ်မှန်းချက်ဆို

တာေတနွဲ  စေရးကိက်ုေအာင် ေရးိင်ုမှ ကိယု့ဘ်ဝရဲ 

ဆ ေတွအြပင် ေအာင်ြမင်မ ၊ တုိးတက်မ ၊ ေပျာ်ရ င်မ  

ဆိုတာေတွကို ဖန်တီးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်ဆုံးအဆုံးအြဖတ်မဟုတ်

တက သိုလ်ဝင်တနး်ေအာင်စာရင်းထွက်ေတာ့ 

ေအာင်တဲသ့အူတွက် ဝမ်းသာရသလိ ုမေအာင်ေသး 

တ့ဲသူေတွလည်း ဆက်ပီးကိးစားကဖုိ တုိက်တွန်း 

လိပုါတယ်။  စာေမးပဲွမေအာင်တာဟာ   ကာယကရှံင် 

ေတအွတွက်   လက်ခံဖုိခက်ခဲေပမယ့်    ထူးဆန်းတဲ ့

ကိစ ေတာ့   မဟုတ်ပါဘူး။  စာေမးပွဲမေအာင်ေသး 

တာဟာ  ပညာေရးအဆုံးသတ်သွားတာ၊   အြခား 

ရည်မှန်းချက်ေတွ အဆုံးသတ်သွားတာမှ မဟုတ ်

တာ။ စာေမးပွဲကျ ံးတာထက် အေရးကီးတာက 

ကိုယ့်ဘဝကို   အ ံးမေပးဖိုပါပဲ။   ကိုယ့်ဘဝကို 

အ ံးေပးလိက်ုရင်ေတာ ့ဘဝတစ်ခလုုံး ဆုံး ံးလိက်ုရ 

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်စာေမးပဲွမေအာင်လိုဆိုပီး 

ဘဝကိုအ ံးေပးဖို  မလိုပါဘူး။  ဒီှစ်မေအာင်ရင ်

ေနာက်ှစ်ေတွကိးစားိုင်သလိ ုဘဝေအာင်ြမင်ဖို 

အြခားနည်းလမ်းေတွ၊ အခွင့်အလမ်းေတွ ရှိေနပါ 

ေသးတယ်။ 

အဲဒီလိုပဲ စာေမးပွဲမှာ   အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့် ရမှတ်နည်းသွားပီး လုိချင်တ့ဲလုိင်းမရလုိလည်း 

စိတ်ဓာတ်ကျစရာ  မလိုပါဘူး။  ကိးစားသူေတွ 

အတွက် အခွင့်အလမ်းဆိုတာ အမဲရှိေနပါတယ်။ 

ကမ ာမှာ  ေအာင်ြမင်ေနသူတိုင်းဟာ  တစ်ခါတည်း 

ကိးစားုံနဲ  ထိပ်ဆုံးေရာက်လာကတာ မဟုတ်ပါ 

ဘူး။ ဆုံး ံးမ ေတွ၊ ကျ ံးမ ေတွ၊ အခက်အခဲေတွကို 

ကိးစားေကျာ်ြဖတ်ရင်း ေအာင်ြမင်လာကတာပါ။ 

ဆယ်တန်းစာေမးပွဲဆိုတာ ဘဝရဲ  အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ခသုာ ြဖစ်ပါတယ်။ အေရးကီးလားဆုိရင်ေတာ့ 

အေရးကီးပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့ဘဝအတွက် ေနာက်ဆုံး 

အဆုံးအြဖတ်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။

နမူနာယူစရာ  အေတွအကံတစ်ခု   မ ေဝချင် 

ပါတယ်။ မတ်ိေဆရွဲသားတစ်ေယာက်ဟာ စာေတာ် 

တဲ့ကေလးပါ။       တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲမှာ 

ဘာသာစုဂံဏ်ုထူးရမယ်လို အားလုံးက ခန်မှန်းထား 

လွတ်လပ်စွာဆံုးြဖတ်တာဟာ အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့  ဆုံးြဖတ်မယ့ ်   ကာယကံရှင်ရဲ  အေတွ 

အကံနဲ     ဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်းဆိုတာေတွကိုလည်း 

ထည့်စ်းစားဖိုလိုပါမယ်။         ငါ့ကေလးကိုေတာ ့

သူကိက်တာ သူဘာသာ ေရးခွင့်ေပးထားတယ်လုိ 

ေြပာပီး  ကေလးဆုံးြဖတ်တဲ့အတိုင်း  လုပ်ေပးတဲ့ 

မဘိေတကွိလုည်း ေတွဖူးပါတယ်။ ဒေီလာက်အမှတ် 

ေကာင်းေနတာ ေဆးေကျာင်းကိုပ ဲ တက်ရမယ်လုိ 

ဖအိားေပးေြပာတ့ဲမိဘေတွကုိလည်း ေတွဖူးပါတယ်။ 

မိဘေတွအေနနဲ     ထည့်သွင်းစ်းစားဖိုက 

အေတွအကံနဲ   ဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်း   ုနယ်ေသးတဲ့ 

သူတစ်ေယာက်ကုိ သူစိတ်ကိက်ေရးခုိင်းလုိ မှားသွား 

ခဲ့ရင် သူဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး နစ်နာသွားိုင်တဲ့ 

ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။  မှားသွားလို   ြပန်ြပင်လိုရရင ် 

ေတာ်ေသးရဲ၊  ြပင်ဖုိခက်သွားရင် ဘဝတစ်ေလ ာက် 

ေနာင်တရေနပါလိမ့်မယ်။  အဲဒီေတာ့   မိဘေတွ၊ 

အုပ်ထိန်းသူေတွ၊ ဆရာေတွနဲ  က မ်းကျင်သူေတွရဲ 

အကံeာဏ်ေတွနဲ  ကာယကံရှင်ရဲ ပါရမီ၊ ဝါသနာ၊ 

ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတာေတွကိ ု  ချနိ်ထိုးစ်းစား 

ဆုံးြဖတ်မယ်ဆိရုင် အေကာင်းဆုံးေရးချယ်မ  ြဖစ်ေစ 

မှာပါ။ 

ေနာက်တစ်ချက်က မဘိေတနွဲ ပတ်ဝန်းကျင်က 

ဖိအားေပး  လ မ်းမိုးပီး   ဆုံးြဖတ်လိုက်တဲ့အခါ 

ကာယကံရှင်ရဲဆ ေတွ၊ ဝါသနာေတွနဲ  မကိုက်ည ီ

ေတာ့ ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်သင့်သေလာက် မေအာင်ြမင် 

ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ဟာ   ဆုံးြဖတ်သူ 

ြဖစ်သင့်ပီး  မိဘေတွနဲ   ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက 

ကာယကံရှင်ရဲ ဆုံးြဖတ်ချက်မှန်ကန်ေစဖို အကံ 

eာဏ်ေပးတဲသ့၊ူ အေကာင်းဆုံး အေထာက်အကေူပး 

တဲ့သူသာ ြဖစ်သင့်ပါတယ်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ တိုက်တွန်းမ ေတွ၊  အေပ ယံ 

အြမင်နဲဆုံးြဖတ်တာေတနွဲ  စတ်ိကူးနဲ  ဆုံးြဖတ်တာ 

ေတကွ ဘာသာရပ်ေရးချယ်တာနဲ  အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းေရးချယ်ရာမှာ အံမဝင်တာေတွ ြဖစ်တတ် 

ပါတယ်။ တက သုိလ်ဘာသာရပ်ေရးချယ်မ ဟာ ကုိယ့် 

ဘဝရဲ ေရရှည်ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်လို အတတ်ုိင်ဆံုး 

ကိုယ်နဲကိုက်ညီဖို ေရးရပါတယ်။ စိတ်ကူးယ်လို 

မရပါဘူး။ ဘာသာရပ်ေရးချယ်မ  မှန်ကန်မှ ေကျာင်း 

တက်ရာမှာြဖစ်ြဖစ်၊  ကိယု့ဘ်ဝရဲ  အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းမှာြဖစ်ြဖစ် တိုးတက်ိင်ုမှာပါ။ အချိသေူတ ွ

မှာြဖစ်တတ်တာက ကိုယ့်အမှတ်မီတဲ့ တက သိုလ် 

တက်ဖို၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာသင်ကား

ဖိုအတွက် ေငွေကးအခက်အခဲရိှတ့ဲအခါ လတ်တေလာ 

အလပ်ုအကိင်ု အဆင်ေြပေစတာကိ ုေရးချယ်တတ် 

ကပါတယ်။ လတ်တေလာအေြခအေနအရေတာ့ 

မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိေရးချယ်ဆံုးြဖတ်မ  

ဟာ လတ်တေလာ ေြပလည်ေအာင်ေြဖရှင်းနည်း 

ြဖစ်လုိ ေနာက်ပိင်ုး ဘဝေရရှည်တုိးတက်ဖုိအတွက် 

ပီးသား။  ဒါေပမဲ့  ေအာင်စာရင်းထွက်တဲ့အချနိ်မှာ 

ဘယ်လိမှုေမ ာ်လင့မ်ထားတဲ ့ှစ်ဘာသာပ ဲဂဏ်ုထူး 

ထွက်ပါတယ်။ မတ်ိေဆနွဲ  သူကေလးဟာ ထွက်လာ 

တဲ့အေြဖကိ ုဘယ်လိုမှမကိက်ကပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ 

ရလာတ့ဲရလဒ်အေပ   မိဘကေရာ၊ ကေလးကေရာ 

စိတ်ပျက်အားေလျာ့မေနပါဘူး။ တက်မယ့်တက သုိလ် 

နဲ  ဘာသာရပ်ကို အေကာင်းဆုံးေရးချယ်ခဲ့ကပါ 

တယ်။ ေရးချယ်ဆံုးြဖတ်တ့ဲအတုိင်း ကိးစားလုိက် 

တာ အခုဆို ိုင်ငံြခားကေန ပါရဂူဘွဲရပီးေနပါပီ။ 

အတုယူစရာပါပဲ။ 

ေရးချယ်မ မှန်ကန်ေစဖို

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ရဲ အနာဂတ်ပညာ 

ေရး၊ ဘဝအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတွက် ေရးချယ် 

ဆံုးြဖတ်ချက်မှန်ကန်ဖုိ ဆုိခ့ဲပီးပါပီ။ အဲဒီလုိ ဆံုးြဖတ် 

ဖိုအတွက်   ကာယကံရှင်ေကျာင်းသားကိုယ်တိုင ်

မိဘေတွအေနနဲ  ထည့်သွင်းစ်းစားဖိုက  အေတွအကံနဲ  ဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်း ုနယ်ေသးတဲ့သူ 

တစ်ေယာက်ကို သူစိတ်ကိက်ေရးခိုင်းလို မှားသွားခဲ့ရင် သူဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး နစ်နာသွားိုင်တဲ့ 

ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။  မှားသွားလို   ြပန်ြပင်လိုရရင်  ေတာ်ေသးရဲ၊  ြပင်ဖိုခက်သွားရင် ဘဝတစ်ေလ ာက် 

ေနာင်တရေနပါလိမ့်မယ်။  အဲဒီေတာ့  မိဘေတွ၊ အုပ်ထိန်းသူေတွ၊ ဆရာေတွနဲ က မ်းကျင်သူေတွရဲ 

အကံeာဏ်ေတွနဲ ကာယကံရှင်ရဲ ပါရမီ၊ ဝါသနာ၊ ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတာေတွကို   ချနိ်ထိုးစ်းစား 

ဆုံးြဖတမ်ယ်ဆိုရင် အေကာင်းဆုံးေရးချယ်မ ြဖစ်ေစမှာပါ 

အခက်အခဲေတွြဖစ်တတ်လုိ သိနားလည်တ့ဲသေူတနွဲ  

တိုင်ပင်ဆုံးြဖတ်သင့်ပါတယ်။

ဆုံးြဖတ်ချက်လွဲမှားေစိုင်တဲ ့ေနာက်အချက် 

တစ်ခကု အြခားသေူတကွိ ုအားကျစတ်ိနဲ  ဆုံးြဖတ် 

လိုက်ရာက   ေရတိုမှာ   မှန်ကန်သလိုရှိေပမယ့ ်

ေရရှည်မှာကျေတာ ့ကိုယ့်ရဲဝါသနာ၊ စိုက်ေတွနဲ  

အံဝင်ခွင်ကျမြဖစ်ေတာ့ဘ ဲ က မ်းကျင်မ ၊ တိုးတက် 

မ ၊ ေအာင်ြမင်မ ၊ ေကျနပ်မ ဆိုတာေတွ ေပျာက်ဆုံး 

သွားတတ်ပါတယ်။ ကိယု့ရ်ဲ ဆုံးြဖတ်ေရးချယ်မ ဟာ 

ကုိယ့်ဘဝတစ်ေလ ာက် ေအာင်ြမင်ေရးကုိ အေထာက် 

အကူြဖစ်ဖို လိုပါတယ်။ 

ကိယ်ုလုိချင်တ့ဲ ရည်မှန်းချက်ကုိ တစ်ဆင့်တည်း 

နဲ  မရိင်ုတဲအ့ခါ အဆင့လ်ိက်ုကူးပီး ကိးစားသွား 

တဲသ့ေူတကွိလုည်း ေတွဖူးပါတယ်။ ဒေီတာ ့အေြခ 

အေနအမျိးမျိးေအာက်မှာ  လတ်တေလာအြမင်၊ 

အေပ ယအံြမင်နဲ  ဆုံးြဖတ်လိက်ုပီး ေနာင်တစ်ချန်ိ 

မှာ  ြပန်ြပင်မယ်ဆိုရင ်  အချိေရးချယ်မ ေတွဟာ 

ြပင်ဖိုခက်ခဲတာေတ ွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုေတာ့ 

က မ်းကျင်သေူတ၊ွ သနိားလည်တဲသ့ေူတနွဲ  တိင်ုပင် 

စ်းစားဆုံးြဖတ်မယ်ဆိရုင် ဘဝနဲဆ  အနီးစပ်ဆုံး 

ကိုက်ညီတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖစ်လာမှာပါ။ 

ချင့်ချနိ်စ်းစားသင့်ေသာ အချက်များ

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ဟာ ဘယ်တက သိလ်ု 

တက်မယ်၊ ဘာေမဂျာယမူယ်ဆိတုဲ ့စ်းစားဆုံးြဖတ် 

ပုခံျင်းကေတာ့ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် မတူက 

ပါဘူး။ တချိက  သူဘဝအတွက ် အလုပ်အကိုင် 

အဆင်ေြပေစမယ့်လိုင်းကို ဦးစားေပးေရးချယ်က 

ပါတယ်။ တချိကေတာ ့သစူတ်ိဝင်စားတဲဘ့ာသာရပ် 

ကိ ုအဓကိထားေရးချယ်တတ်ကပါတယ်။ အများစ ု

ကေတာ ့  ကိယ်ုလည်း စတ်ိဝင်စား၊   အလပ်ုအကိင်ု 

လည်း  အဆင်ေြပ၊ တိုးတက်မ လည်းရှိမယ်ဆိုတဲ ့

တက သိုလ်နဲ    ေမဂျာကိုပ ဲ    ေရးချယ်တတ်ကပါ 

တယ်။                              စာမျက်ှာ ၁၇ သို 



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အဒဲလီိ ုေရးချယ်ိင်ုဖို ေအာက်ပါအကြံပချက်ေတနွဲ  

ချင့်ချနိ်စ်းစားိုင်ပါတယ် - 

၁။ ဘဝရည်မှန်းချက်။ ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတာ 

ကေတာ ့အေရးကီးဆံုးပါပဲ။ အချိဆုိ ေကျာင်း 

သားေရာ၊ မဘိေတကွေရာ တက သိလ်ုဝင်တန်း 

မေြဖခင်ကတည်းက ရည်မှန်းချက်ရိှပီးသားပါ။ 

ဥပမာ- ဆရာဝန်ြဖစ်ချင်တယ်၊   အင်ဂျင်နီယာ 

ြဖစ်ချင်တယ ်စသြဖင့်ေပါ့။  အချိလည်း   ဘဝ 

ရည်မှန်းချက ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ရှိေပမယ့ ်

လိုချင်တာသာရှိပီး    လုံေလာက်တဲ့ကိးစား 

အားထုတ်မ မရိှြပန်ဘူး။ အချိကေတာ့ စာေမးပဲွ 

ေအာင်ပီးမှ ရတ့ဲအမှတ်ကုိကည့်ပီး ဆံုးြဖတ် 

ကတယ်။ ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ    ပတ်သက်လို  

အမျိးမျိးရိှကေပမယ့ ်ဆယ်တန်းေအာင်ပီးလုိ  

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးနဲ သက်ေမွးပညာ ေရးချယ် 

ရာမှာေတာ့ ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတာ အေရး 

ကီးလာပါတယ်။  ဘဝကို    ေရစုန်ေမ ာပီး 

အမှတ်မီတဲ့လိုင်း    တက်တာေပါ့ကွာဆိုပီး 

ေပါ့ေပါ့ဆုံးြဖတ်လိုက်ရင်  ဘဝဟာလည်း   

ဦးတည်ချက်မဲ့ပီး ေရာက်ချင်ရာေရာက်သွား 

ုိင်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ တက သုိလ်တက်ဖုိ  စ်းစား 

ဆုံးြဖတ်ရာမှာ  ငါ   ဘာရည်မှန်းထားသလဲ၊ 

ဘာေကာင့ ်  တက သိုလ်တက်တာလဲ၊     ဘာ 

ဝါသနာပါသလဲ၊     ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်မျိး   

ေမ ာ်မှန်းထားသလဲဆိုတဲ့ ေမးခွန်းေတွေြဖဖို 

ကိုယ့်ရဲဘဝရည်မှန်းချက်ကိ ု  သိဖို၊  ချမှတ်ဖို 

  
လိုအပ်ပါတယ်။

၂။ စိတ်ဝင်စားမ ။  ဘာသာရပ်တစ်ခု၊  အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာတစ်ခ ု  ေရးချယ်ရာမှာ 

ကိုယ့်ရဲစိတ်ဝင်စားမ ေတွကလည်း အေရးပါ 

ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ ့  ဘာသာရပ် 

တစ်ခကုိ ုေရးချယ်မရိင် သင်ကားေလလ့ာရာမှာ 

စိတ်ပါဝင်စားမ မရှိလို    အဲဒီဘာသာရပ်မှာ 

ထူးခ န်ထက်ြမက်ဖို ခက်ခဲိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ 

ေတာ့ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို 

ေလ့လာသင်ကားမှ  ထူးခ န်ထက်ြမက်တာ၊ 

က မ်းကျင်တာနဲ    ေအာင်ြမင်မ ေတွ    ရရှိမှာ      

ပါ။

၃။ မိမိအရည်အချင်းများ။ ကုိယ်က ဘယ်ဘာသာ 

ေတွမှာ ေတာ်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်၊   ဘယ် 

ဘာသာရပ်ေတမှွာ အားနည်းချက်ရိှတယ်ဆိတုဲ ့

ကိယ့်ုရဲအားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကုိ သိထား 

မယ်ဆိုရင်  တက သိုလ်တက်ဖို   ဘာသာရပ် 

ေရးချယ်ရာမှာ အေထာက်အကြူဖစ်ေစပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့    အေြခခံပညာမှာ   သင်ကားခဲ့တဲ ့

ဘာသာရပ်ေတွနဲတုိင်းတာပီး တစ်သမတ်တည်း 

ယူဆလိုမရပါဘူး။ တက သိုလ်မှာက အေြခခံ 

ပညာလိမုဟတ်ုဘ ဲသာသာရပ်မျိးစံုရိှေနတာမုိ 

ကိုယ်နဲကိုက်ညီိုင်တဲ ့အြခားဘာသာရပ်ေတ ွ

ရိှေနိင်ုပါတယ်။ အဒဲထီကဲမှ ကိယ်ုနဲက မ်းဝင်မ  

မရိှတ့ဲ ဘာသာရပ်ေတွကုိ ေရးမယ်ဆုိရင်ေတာ့ 

အဲဒီဘာသာရပ်နဲ  ပတ်သက်တဲ့  က မ်းကျင်သ ူ

ေတွ၊ အဲဒီဘာသာရပ်   တက်ေနသူေတွဆီမှာ 

ဂဃနဏ ေမးြမန်းစုံစမ်းပီး   ကိုယ်ရဲအရည ်

အချင်းနဲကိုက်ညီမ ှေရးချယ်သင့်ပါတယ်။

၄။ အနာဂတ် အလုပ်အကုိင်ရရိှုိင်မ ။ တက သုိလ် 

ဝင်တန်းေအာင်ပီးလို ဘာသာရပ်ေရးချယ်ရာ 

မှာ ကိုယ်ေရးချယ်လိုက်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ  ဘွဲရ 

ပီးရင် အလပ်ုအကိင်ုရိင်ုတဲ ့ေမ ာ်လင့ခ်ျက်ကိ ု

လည်း  ထည့်ပီးစ်းစားကရပါတယ်။  ကိုယ် 

ေရးလုိက်တ့ဲ ဘာသာရပ်နဲ  အလုပ်ရုိင်မလား၊ 

အလုပ်ရှာလို  လွယ်မလား၊   တိုးတက်မ ရှိိုင် 

သလားဆိုတာက  ဘဝရပ်တည်ေရးအတွက ်

အေရးကီးပါတယ်။  ကိုယ်ကိက်တဲ့   ဘာသာ 

ေတာ ့ယလူိက်ုတယ်၊ ဘဲွရပီး အလပ်ုအကိင်ုရဖို 

မလွယ်ဘူးဆိရုင်လည်း အဆင်မေြပိင်ုပါဘူး။ 

အလပ်ုအကိင်ုရိင်ုတဲ ့ဘာသာေတကွိပု ဲေရးပီး 

တက်ကလွန်းလို တချိဘာသာရပ်ေတွမှာဆိ ု

တက်မယ့်ေကျာင်းသားမရှိဘူးဆိုတဲ့ သတင်း 

လည်း ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါကေတာ့ ေခတ်အေြခ 

အေနအရလို ဆိရုမှာေပါ။့ ေကျာင်းသားအေနနဲ  

ကေတာ့ ကိုယ်လည်းဝါသနာပါ၊ ဘဝရည်မှန်း 

ချက်လည်းရှိ၊  အလုပ်အကိုင်ရိုင်ဖို   အခွင့် 

အလမ်းများတာလည်း     ြဖစ်မယ်ဆိုရင ်

အေကာင်းဆုံးြဖစ်မှာပါ။

၅။ ေငွေကး။ ေငွေကးဆိုတာကေတာ ့ကိုယ်ရတဲ့ 

အမှတ်နဲလည်း မတီယ်၊ ကိယ်ုလည်း တက်ချင် 

ေပမယ့်  ကိုယ့်အိမ်ရဲ  ေငွေကးအခက်အခဲ 

ရိှတတ်ကပါတယ်။ အြခားိင်ုငကံ တက သိလ်ု 

ေတမှွာေတာ ့ေငေွကးေထာက်ပံတ့ဲ ့အစအီစ် 

ေတွ ရှိကပါတယ်။ ဒီမှာေတာ့   ကိုယ့်အား 

ကိုယ်ကိုးရေတာ ့ေကျာင်းစရိတ ်အဆင်ေြပ/

မေြပဆိတုာကိ ု ထည့စ််းစားရပါတယ်။   အခ ု

ေနာက်ပိုင်း ေကျာင်းစရိတ ်တာဝန်ယူေပးတဲ့ 

သူေတွ၊  လူမ အဖွဲအစည်းေတွ   ရှိေနပါပီ။ 

ေငွေကးအခက်အခဲေကာင့် အချိရဲ  ရည်မှန်း 

ချက်ေတဟွာ အကန်အသတ်ြဖစ်လာတတ်တာ 

မို ဒအီခက်အခကဲိေုြဖရှင်းိင်ုမယ့ ်နည်းလမ်းနဲ  

အြခားအခွင့်အလမ်းေတွကိ ု ချနိ်ဆစ်းစားဖို 

ြဖစ်ပါတယ်။

၆။ က မ်းကျင်သူ၊ အေတွအကံရိှသူများှင့် တုိင်ပင် 

ေဆွးေွးြခင်း။ အကံြပချင်တဲ့   ေနာက်ဆုံး 

တစ်ချက်ကေတာ့ က မ်းကျင်သူေတွ၊ အေတွ 

အကံရိှသူေတွနဲ တုိင်ပင်ေဆွးေွးဖုိ ြဖစ်ပါတယ်။ 

တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်ပီး  ဆက်ပီး 

သင်ယူမယ့် ဘာသာရပ်ေရးဖုိ၊ အသက်ေမွးပညာ 

ေကျာင်းေရးဖို အကံြပေရးသားတာေတွဟာ 

တကယ်ေတာ့  ေယဘုယျသာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

အားလုံးနဲ  ကိက်ုညခီျင်မှ ကိက်ုညမှီာပါ။ တစ်ဦး 

ချင်းရဲ အေြခအေနအလိုက် မတူညီတာေတွ 

အများကီးရိှေနဦးမှာ ေသချာပါတယ်။ ဒီေတာ ့

တစ်ဦးချင်းရဲအေြခအေနအလုိက် အေကာင်းဆံုး 

ေရးချယ်ဆုံးြဖတ်ဖို လိုပါတယ်။ က မ်းကျင်သ ူ

ေတွ၊  အေတွအကံရှိတဲ့သူေတွနဲ    ေဆွးေွး 

တိုင်ပင်ြခင်းအားြဖင့ ်တစ်ဦးချင်းရဲ အားသာ 

ချက်၊ အားနည်းချက်အလိက်ု စ်းစားဆုံးြဖတ် 

ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။         ။

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

လင်းလက်ကယ်(လက်ပံလှ)

(၁)

“မတင်ြမ...ေဟ့... မတင်ြမ”

ေနဝင်ခါစ၊    အေမှာင်ပျိးစေလးမှာ 

ေဖေဖရဲ   ေအာ်သံေကာင် ့  လင်းလက ်

လန်သွားတယ်။ ပံုမှန် ဒီအချန်ိေတွဆုိရင် 

အိမ်ကို  ေဖေဖြပန်မလာတတ်ေသး။ ည 

၈ နာရီေလာက်မှသာ အိမ်ကိုြပန်ေရာက ်

တတ်တာ။ ေအာ်ေခ ေနတဲ့ ေဖေဖ့အသံ 

ဟာ   ေဒါသေတွ   ပါေနတယ်ဆိုတာကို 

ေတာ့     သတိထားမိတယ်။    ေဖေဖ 

တစ်ေယာက်  ဘာြဖစ်လာတာပါလိမ့်လို 

လင်းလက် စိုးရမ်ိသွားတယ်။ ေဖေဖအ့ေန 

နဲလည်း     ေတာ်ေတာ်တန်တန်ေတာ့ 

ေဒါသမြဖစ်ဘူး။ သခွူင့်မလ တ်ိင်ုေတာတ့ဲ ့

အရာဆိုမှသာ ေဒါသထွက်တာ။ အဲဒါ 

ေတာင် သည်းခံိင်ုသေလာက် သည်းခေံန 

ေသးတာ။   မရေတာ့မှ   ေပါက်ကွဲတာ။ 

အခုလည်း ဘာြဖစ်လာလ ဲမသိဘူး။

ေဖေဖ့ရဲ  ေဒါသထွက်တဲ့     အသံကို 

နားေထာင်ရင်း   ညေနက လှေမာင်တို 

ေခ တဲ့ဆီ လိုက်မသွားတာ ကံေကာင်း 

သွားတယ်လို ေတွးလိုက်မိတယ်။ ညေန 

ေကျာင်းဆင်းေတာ ့      လှေမာင်တိုက 

ရာေြမာက်ပိင်ုးဘက် ေဘာလံုးချန်ိးကန်ဖုိ  

ေခ တာ။ ဒါေပမဲ ့လင်းလက်ြငင်းခဲတ့ယ်။ 

မြငင်းလုိကလည်း မရဘူး။  အရင်ရက်က 

အဲဒီလုိလုိက်သွားေတာ့  အိမ်ြပန်ေနာက်ကျ 

သွားတာ။   လင်းလက ်  အိမ်ြပန်ေရာက ်

ေတာ့ ေဖေဖက  အိမ်ကိုေရာက်ေနတာ။ 

လင်းလက်အရင် ေဖေဖက ြပန်ေရာက်ေန 

ေတာ ့  အမ်ိထဝဲင်ရမှာ   ေကာက်ေနတာ။ 

ေဖေဖ့ကို     မျက်ှာချင်းဆိုင်ဖိုကလည်း 

သတ ိကမရှိ။    အိမ် ခံအြပင်ဘက်ကေန 

ေဖေဖ့အသံကိုနားေထာင်ပီး အကဲခတ် 

ေနရတယ်။ ေနာက်ေတာ ့ေမေမရ့ဲ ေဖးမမ  

ေကာင် ့  သက်သာသွားတာ။   အဲဒီေန  

က   ေမေမ့ကို    ေကျးဇူးတင်မိတယ်။ 

ေဖေဖနဲေမေမဆိရုင် ေမေမက့ိပုခဲျစ်တယ်။ 

ေဖေဖက့ိေုတာ ့ေကာက်တယ်။ ေဖေဖက 

လင်းလက်ကုိ အလုိမလုိက်ဘူး။ ေမေမနဲ  

က တြခားစပီ။ဲ ေမေမကေတာ ့လင်းလက် 

ဘာလုပ်ေနေန ဘာမ မေြပာဘူး။ ဒီအတိင်ုး 

ေလးပဲ ကည့်ေနတာ။  တစ်ခါတေလမှ 

သာ “သားေဖေဖသိလိမ့်မယ်ေနာ”်ဆိုပီး 

သတိေပးတာ။

ေဖေဖကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ 

လင်းလက်ကိ ု     အရမ်းချပ်ချယ်တာ။ 

မန်ိးကေလးမဟတ်ုဘနဲဲကိ ုချပ်ချယ်တာ။ 

လင်းလက်အေနနဲ    သူငယ်ချင်းေတွနဲ  

ေဘာလုံးကန်၊     ြခင်းခတ်ရင်ေတာင ်

ေကျာင်းပိတ်ရက်ေတွမ ှ    ေဆာ့ရတာ။ 

ကာလာေတာ ့မလွတ်လပ်သလိခုစံားလာ 

ရတယ်။ အမ်ိမှာေဖေဖရိှေနရင် ပိဆုိုးေသး။  

ဟိုဟာလုပ ်  လုပ်ြပန်ပီ။      အြပင်သွား 

သွားြပန်ပ ီအြပစ်မရှိအြပစ်ရှာပီး ဆူေန 

ေတာတ့ာ။ ေဖေဖရ့ဲ အဆမူခခံျင်ရင်ေတာ ့

အခန်းထဲမှာ စာကျက်ေနလိုက်။ အဲဒါဆို 

ရင်   ေဖေဖက   ဘာမ မေြပာေတာ့ဘူး။ 

တစ်ခါတေလဆိုရင်   ေဖေဖဆူမှာစိုးလို 

အခန်းထဲမှာ စာကျက်ချင်ေယာင်ေဆာင် 

ေနလိုက်တယ်။    စာကျက်ရတာလည်း 

ေနတိုင်းဆိုေတာ့     စိတ်ကမပါဘူး။ 

လင်းလက်လည်း    လငူယ်တစ်ေယာက်ပ၊ဲ 

တြခားသူေတွလို     အေပျာ်အပါးေလး 

လုပ်ချင်တာေပါ့။    အဲဒါကို   ေဖေဖက 

လုပ်ခွင့်မေပးဘူး။    ေကျာင်းဆင်းရင ်

ေတာင် အိမ်တန်းြပန်ခိုင်းတာ။ ဘယ်မှ 

မဝင်၊ မသွားလာရဘူး။ အခုေနာက်ပိုင်း 

ေတာ့ ေဖေဖက ဆိုက်ကားနင်းထွက်ေန 

ေတာ ့လင်းလက်အတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ရ 

ေနတာ။ အရင်တန်ုးက ေဖေဖက သစ်စက် 

မှာ အလုပ်လုပ်တာ။ ေဖေဖ သစ်စက်မှာ 

လုပ်တုန်းက လင်းလက်တို စားဝတ်ေန 

ေရး အဆင်ေြပတယ်။ ဘာမ ပပူင်စရာမရိှ 

ဘူး။ ေနာက်ေတာ့ ေဖေဖ့ကျန်းမာေရးက 

ေဖာက်လာတယ်။ ေဖေဖ့မှာက ငယ်ငယ် 

ကတည်းက အဆုတ်ေအာင့်တဲ့ ေရာဂါရှိ 

တာ။ သစ်စက်မှာလုပ်ေတာ့ လ စာမ န်  

ေတွ    ေနတိုင်း ှမိတယ်။    အရင်ကမ ှ

အဆုတ်မေကာင်းတာ    လ စာမ န်ေတွ 

အမတဲမ်း ှမေိတာ ့ေဖေဖေ့ရာဂါက ပိဆုိုး 

လာေရာ။ အဒဲါနဲ ေဖေဖလည်း သစ်စက်က 

ေနထွက်လုိက်တယ်။   ေဖေဖ့ေရာဂါကုိလည်း 

ေတာ်ေတာ်ကုလိုက်ရတယ်။    ေဖေဖက 

ပညာေရးနဲပတ်သက်ရင ်    လင်းလက ်

အေပ ကိ ုအများကီးေမ ာ်လင့်ထားတာ။ 

ေမ ာ်လင့်ထားေတာ ့ ပိုချပ်ချယ်၊ အဲဒီလို 

ေတွလုပ်ေလေလ  လင်းလက်က ေဖေဖ့ 

ကို ဆန်ကျင်ေလေလပဲ။

“ကိလှုေသာင်းရယ် အေလာတကီးနဲ  

ဘာြဖစ်လာတာလဲေတာ်။   က န်မြဖင့် 

လန်သွားတာပဲ”

“ငါ့ကို ဘာမှေမးမေနနဲ ။  မင်းသား 

ဘယ်သွားတာလ”ဲ

ေဖေဖနဲ    ေမေမ့ရဲ   စကားေတွကိ ု

နားေထာင်ရင်း    လင်းလက်လန်သွား 

တယ်။  ေဖေဖ  ေဒါသြဖစ်ေပ လာရတဲ့ 

ရင်းြမစ်ဟာ  လင်းလက်ေကာင့်ြဖစ်လာ 

တာတဲ့။  ေဖေဖ့ရဲအသ ံ ေဖေဖ့ရဲေဒါသ 

ေတွေကာင် ့လင်းလက်အေနနဲ  ဖျားချင် 

သလိုြဖစ်သွားမိတယ်။

(၂ ) 

အိမ်ေအာက်ကေန ေဖေဖလှမ်းေခ  

ေတာ ့လင်းလက်ဆင်းလာခဲတ့ယ်။ ေဖေဖ ့

ေရှေရာက်ေတာ ့လက်ကေလးပိက်ုလိက်ု 

တယ်။ ေဖေဖက မီးဝင်းဝင်းေတာက်ေနတဲ ့

မျက်လုံးေတနွဲ  ကည့်ေနတာ။ လင်းလက်  

အေနနဲလည်း   ကျားခတွံင်းဝေရာက်ေနတဲ ့

ယုန်သူငယ်ေလးလိ ုြဖစ်ေနမိ။

“လာခဲ့စမ်း”

“ြဖန်း ြဖန်း”

“ေအာင်မေလး ေကာက်ပါပ ီေဖေဖ 

ရယ်။ သားဘာအမှားလုပ်မိလိုလ”ဲ

ေဖေဖ့ရဲေဒါသနဲအတူ  ကိမ်လုံးသ ံ

တရ မ်းရ မ်းက   လင်းလက်ရဲ   ငိုသံတိုနဲ  

အပိင်။ အဲဒီအချနိ် ေမေမက လင်းလက ်

အေရှကေန ကာပီးရပ်လိုက်တယ်။

“အခုအချနိ်ထိ   မင်းက   မင်းဘာ 

အမှားလုပ်ထားလဲဆိုတာမသိဘူးလား”

ေဖေဖက ေြပာရင်းနဲ  ကိမ်လုံးကိုင ်

ထားတဲ့လက်ကိ ု    ေြမာက်လိုက်ေတာ ့

ေမေမက ေဖေဖ့လက်ကို ဆွဲထားလိုက ်

တယ်။

“ဟဲ့ မတင်ြမ ငါ့လက်ကို လ တ်ေနာ် 

နင့်ပါ ငါိုက်ပစ်လိုက်မယ”်

“ရှင်  ိုက်ချင်ရင ်  က န်မသာိုက်။ 

ရှင်က သားသမီးကုိဆံုးမတာနဲ  မတူဘူး။ 

က ဲိုက်၊ ွားိုက်သလိ ုိုက်ေနတာ”

“ဟ ငါက  ိုက်ချင်လို ိုက်ေနတာ 

မဟုတ်ဘူး။ မင်းသား မလိမ ာလို ုိက်ေန 

တာ”

“မလိမ ာလုိဆုိရင်လည်း    ေအးေအး 

ေဆးေဆး ေြပာဆိဆုုံးမပါလား။  သလူည်း 

ငယ်ေတာ့တ့ဲအရယ်မှ မဟတ်ုေတာတ့ာ”

“ေအး ငါကလည်း မင်းေြပာတဲ ့ငယ် 

ေတာတ့ဲအ့ရယ်မဟတ်ုလို ိက်ုပီးဆုံးမေန 

တာ။ ဒလီိေုကာင်က ေလြပည်ေအးေလးနဲ 

ဆုးံမလုိရမယ့် အေကာင်မဟုတ်လုိ ုိက်ပီး 

ဆုံးမရတာ။ ဟိေုကာင် ငါအ့ေရှလာခဲစ့မ်း။ 

မတင်ြမ မင်းအေရှက ဖယ်ေနစမ်း”

“မဖယ်ဘူး၊ ေတာ်ေြပာချင်ရင် အဲဒီ 

ေနရာကေြပာ၊ ေတာ်ေမးစရာရိှလည်း အဒဲ ီ

ေနရာကပဲေမး၊   ဒါမှမဟုတ်   ေတာ့်ေရှ 

ေခ မယ်ဆိရုင် ကမ်ိလုံးကီးချထားလိက်ု”

ပုံမှန်အေနအထားဆိုရင် ေမေမက 

ေဖေဖ့ကုိဘာမှေစာဒကမတက်။ အခုအချန်ိ 

မှာေတာ့ လင်းလက်အေရှကေန မားမား 

ရပ်ပီး  ေဖေဖ့ကို အာခံြပန်ေြပာေနတာ။ 

ေဖေဖ့ရဲ   ကိမ်လုံးဒဏ်ရာေတွေကာင် ့

လင်းလက်ခ ာကုိယ်က နာကျင်ေနေပမယ့် 

ေမေမရ့ဲ ေမတ ာေတေွကာင့် အနည်းငယ် 

သက်သာသွားသလုိပဲ။    ေမေမ့ကုိလည်း 

ဘယ်မှ မသွားရေအာင ်အေနာက်ကေန 

ဖက်ထားလိုက်တယ်။

“မင်းတိုမိန်းမေတွ အဲဒါခက်တာပဲ၊ 

သားသမီးကျေတာ ့မဆုံးမဘူး။ တကယ် 

ဆုံးမတဲ့သူ   ဆုံးမေတာ့   အေရှကေန 

ေရ စွန်ညိ   ကေနကတာပဲ၊   သားသမီး 

တစ်ခုခုြဖစ်ရင ်မင်းတိုပဲ မျက်ရည်ေလး 

တစမ်းစမ်းနဲ ၊ မင်းသားကုိ ငါဘာမှမလုပ် 

ဘူး။   မင်းအေရှကေန  ဖယ်လိုက်  ေရာ့    

ဒီမှာကိမ်လုံး”

ေဖေဖက ေမေမ့ကို ေြပာမရေတာ့ 

အေလ ာ့ေပးလိုက်တယ်။     ကိမ်လုံးကိ ု

လည်း ေမေမ့အေရှပစ်ချလိုက်တယ်။

(၃)

ေဖေဖ     ကိမ်လုံးေအာက်ချလိုက ်

ေတာ့   ေမေမက လင်းလက်ကိ ုဆွဲပီး 

ေဖေဖ့အေရှကိ ုရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။

“မင်း ညကျ ရှင်မတက်ဘ ဲဘယ်ေတ ွ

သွားေနတာလဲ”

“ဗျာ”

ေဖေဖရ့ဲ ေမးခွန်းေကာင့် ေတာ်ေတာ် 

လန်သွားတယ်။ ေဖေဖ ေဒါသေတွထွက် 

ပီး  ိုက်ေနေပမယ့ ် ဘာလိုိုက်ေနမှန်း 

မသိဘူး။ ေကာက်လိုသာ အိုက်ခံေန 

လိုက်တာ ဘာအြပစ်မှန်း မသိခဲ့ဘူး။

“သ သ သငူယ်ချင်းေတနွဲ  လက်ဖက် 

ရည်ဆိုင်သွားေနတာပါ ေဖေဖ”

ေဖေဖ့ အေမးကို ေကာက်ေကာက ်

လန်လန်နဲ  ေြဖလိုက်တယ်။

“မင်းကိ ုငါ ဘယ်လိုေြပာထားလ”ဲ

“စာသင်တ့ဲအရယ်မှာ  စာကိုပ ဲအာုံ 

စိုက်ပီးကိးစားလို ေြပာထားတာပါ”

“ေအး  အဲဒါကုိ  မှတ်မိသားနဲ  မင်းက 

ငါ့စကားကိ ု   နားေထာင်လိုက်တာေပါ”့ 

ဟုတ်လား ေဟ့ေကာင”်

“ြဖန်း”

“ေသပါပ ီေသပါပ ီကိလှုေသာင်းရယ်၊ 

ရှင်ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလ”ဲ

လင်းလက်အြဖစ်ကိုကည့်ရင်း ေမေမ 

က   ေဖေဖ့ကို   အြပစ်တင်ေြပာလိုက ်

တယ်။ တစ်ပိင်တည်းမှာပ ဲေြမကီးေပ  

လဲကျသွားတဲ့ လင်းလက်ကို ေပွချလီိုက် 

တယ်။

“ငါ့ကိုအြပစ်ေြပာမေနနဲ  မတင်ြမရဲ၊ 

မင်းသားအလမိ ာကီး ဘာေတလွပ်ုေနလ ဲ

မင်းသိလား”

ေဖေဖက လင်းလက်ကို လက်ညိး 

ထိုးပီး ေမေမ့ကို ေမးလုိက်တယ်။ ေမေမ 

ကေတာ့ လင်းလက်နဲအတ ူငိုေနတာ။

“မင်းသားက     ညကျရှင်ဆိုပီး 

သူသူငယ်ချင်းေတွနဲ   ေလ ာက်သွားေန 

တာ၊  လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေလးထိုင်ပီး 

ေဆးေပါ့လိပ်ေလးကလည်း ေသာက်လိက်ု 

ေသးတယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ ေကျာင်းမတက် 

ဘ ဲသူငယ်ချင်းေတွနဲ အရက်ေတွ ဘာေတ ွ

ေတာင်ေသာက်ေနတာက”ွ

လင်းလက် အေကာင်းေတကွိ ုေဖေဖ 

ကေြပာြပေတာ ့ေမေမက လင်းလက်ကိ ု

ကည့်ပီး   မိုက်လိုက်တာ   သားရယ်လို 

ေြပာေနတာ။

“သူတုိကျရှင်ဆရာက မိင်ုေတာလ့ို 

ငါက့ိလုာတိင်ုတာ၊ ငါကေတာ ့ကိယ်ုဆင်း 

ရလဲို ကိယ့်ုသားေလး အလှည့်ကျ မဆင်းရ ဲ

ေအာင်၊     ငါ့ဘဝငါ    ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ  

ုန်းကန်ပီး  သူကို   ေကျာင်းထားတာ 

ေတာင်မှ သကူ ေခွးြဖစ်ချင်ေနတဲေ့ကာင်၊ 

မင်းေပါင်းေနတဲ့    သူငယ်ချင်းေတွက 

ပိက်ုဆရိှံကတယ်၊ သတူိုမှာ ပညာမတတ် 

ရင်ေတာင် သတူိုမဘိက စီးပွားဥစ ာအေမ ွ

ေပးိုင်တယ်၊    ငါ့မှာ   မင်းကိုေပးစရာ 

ဘာစီးပွားဥစ ာအေမွမှ ေပးစရာမရှိဘူး၊ 

စီးပွားဥစ ာအေမွေပးစရာမရှိလို အတတ်  

ပညာေပးရေအာင်လည်း ငါ့မှာ ဘာအတတ် 

ပညာမှမရိှဘူး၊   ငါတတ်တဲ ့ ပညာကလည်း 

သမူျားရဲ ေတာက်တိမုယ်ရ ကံရာကျပန်း 

အလပ်ုနဲ ဆိက်ုကားနင်းတဲအ့လပ်ုပရိှဲတာ၊ 

အဒဲါလည်း ဘယ်မဘိကမှ ကိယ့်ုသားသမီး 

ကိ ု    ပင်ပန်းဆင်းရတဲဲအ့လပ်ုနဲ   အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနတာ   ြမင်ချင်မှာ 

မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီ မိဘထဲမှာ ငါကပိုဆိုး 

တယ်၊ ငါဆုိက်ကားနင်းေနရလည်း ငါ့သား 

ကိ ု ဆိက်ုကားနင်းတဲသ့ ူ  မြဖစ်ေစချင်ဘူး၊ 

ငါငယ်ငယ်က     အခွင့်သာတဲ့အချနိ်မှာ 

မကိးစားခဲလ့ို အခ ုငါပင်ပန်းတဲအ့လပ်ုကိ ု

လပ်ုေနရတာ၊ ငါပညာမတတ်သလုိ ငါ့သား 

လည်း   ပညာမတတ်တဲသ့ ူ  မြဖစ်ေအာင် 

ငါမှ့ာကိးစားရှာေဖွပီး ေကျာင်းထားေပး 

ေနတာ၊ အခေုတာ ့မင်းကြပာပုဝံပ်ချင်ေန 

တာေပါ့၊ ဟုတ်လား လင်းလက”်

ေဖေဖက သူရင်ထကဲ ခစံားချက်ေတ ွ

ကိ ု ဝမ်းနည်းစွာနဲ  ေြပာေနတာ။ ေဖေဖရ့ဲ 

စကားေတွကားရေတာ ့ေဖေဖက့ိ ုသနား 

ေနမတိယ်။ အရင်တန်ုးက ေဖေဖချပ်ချယ် 

လွန်းလို  အရဲတိုက်ပီး  ေလ ာက်လုပ်ခဲ့ 

တာေတကွိ ုြပန်ေတွးတိင်ုး စတ်ိမေကာင်း 

ြဖစ်ေနမိတယ်။

(၄)

မေနက ေဖေဖိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာ 

တိုက   နာကျင်ေနေပမယ့်   ေကျာင်းကိ ု

ေစာေစာသွားလိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာ 

ေတာ ့ဘယ်သမှူမေရာက်ေသး။ အဒဲအီချန်ိ  

မေနက   ေဖေဖေြပာခဲတ့ဲ ့  စကားေတကွိ ု

ြပန်ကားမေိတာ ့ ေဖေဖက့ိ ုသနားမတိယ်။ 

ေဖေဖဟာ သူငယ်ငယ်က ပညာေရးကို 

ဂုမစိုက်ဘ ဲအေဖာ်မက်  အေပျာ်မက်ခဲ့ 

ေတာ့    အခုလိုဘဝမျိး   ေရာက်ခဲ့တာ။ 

အသက်ကီးလာေလ   ေဖေဖ့အတွက် 

ေနာင်တေတွ  ေထွးပိုက်ေလ။  ပညာကို 

လည်း အခွင့်သာတဲ ့အချန်ိတန်ုးက မသင် 

ယူ၊  မေလ့လာ၊   အေလးမထားခဲ့ေတာ ့

လင်းလက်ကုိလည်း သူလုိြဖစ်မှာကုိ စုိးရိမ် 

ေနတာ။ တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆုိးနားနီး မုဆုိး 

ဆိတ့ဲုစကားကုိ ေဖေဖက အေတာ်ေကာက် 

ေနတာ။ အဒဲါေကာင့်လည်း သူှလုံးသား 

ေတွအနာခံပီး    ပညာေရးနဲပတ်သက ်

ရင် ိုက်ပီးဆုံးမေနတာတဲ့။  ငိုသံေတွနဲ  

ေြပာေနတဲ့         ေဖေဖရဲအသံေတွကိ ု

ြပန်ကားရေတာ့ မျက်ရည်တိုက စီးကျ 

လာတယ်။ ေဖေဖလ့ိ ုခွင့်သာတန်ုးမလိက်ု 

ိင်ုတဲသ့ ူမြဖစ်ရေအာင် ကိးစားပါမ့ယ်လို 

စိတ်ထဲကေန    ကတိေပးလိုက်တယ်။ 

တစ်ချနိ်က ေဖေဖ့အေပ မှာ အထင်လွဲခဲ့ 

တာေတကွိ ုြပန်ေတွးရင်း  ေတာင်းပန်ေန 

လိုက်တယ်။       ။



ဇွန်   ၂၆၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

စည်းကမ်းလိုက်နာြခင်းအေကာင်း တေစ့တေစာင်း

 မင်းသိန်းထက်(ဇလပ်ေြမ)

ေဆာင်းပါး

စည်းကမ်းဆိသုည်မှာ အဘယ်နည်း။ စည်းကမ်း 

ဆိုသည်မှာ   လူေဘာင်ေလာကတွင ်   လူသားတို 

အတွက် ေဘးရန်မခေအာင် “လုိက်နာကျင့်သံုးရမည့် 

ကျင့်ဝတ်”ကိ ုေြပာဆိြုခင်းြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းသည် 

ေရှာင်ရမည့်အရာမဟုတ်၊    ေဆာင်ရမည့်အရာသာ 

ြဖစ်ေပသည်။ မည်သုိေသာ ကိစ ကီးငယ်မဆုိ စည်းကမ်း 

ရိှမှသာလ င်  တုိးတက် ေအာင်ြမင်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစပီး 

စည်းကမ်းမရိှလ င် တိုးတက်ေအာင်ြမင်ြခင်းကိ ုမရရိှ 

ိုင်ေပ။

စည်းကမ်းဟူသည် လူသားတိုကို အေနအထုိင်၊ 

အေြပာအဆိ ုတင်းကျပ်ေစရန် ြပလပ်ုထားေသာအရာ 

မဟတ်ုေပ။ လသူားတိုအေပ  ကျေရာက်လာိင်ုေသာ 

ြပဿနာများှင့် အ ရာယ်များကိ ုမြဖစ်ရေလေအာင် 

ကိတင်ကာကွယ်ေပးထားေသာအရာများ ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင် ့  စည်းကမ်းဟူသည ်  ေရှာင်ရမည့်အရာ 

မဟုတ်ေပ။   ေဆာင်ရမည့်အရာသာ   ြဖစ်သည်။ 

စည်းကမ်းရှိေသာ   လူတိုသည်  တိုးတက်ကပီး 

တိုးတက်ေသာ  လူတိုသည်  စည်းကမ်းရှိကသည်။ 

ထိုအတ ူစည်းကမ်းရိှေသာ ိင်ုငမံျားသည် တိုးတက် 

ကပီး   တိုးတက်ေသာ   ိုင်ငံများသည်လည်း 

စည်းကမ်းရှိကသည်ပင ်ြဖစ်သည်။

လူှင့်    တိရစ ာန်တိုတွင်  လူသားတိုသည် 

စည်းကမ်းရှိြခင်းေကာင် ့အစစအရာရာ  တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်ခွင့် ရရှိကေလသည်။ တိရစ ာန်တိုတွင် 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက ် မရှိကေပ။  အသိeာဏ် 

လည်း နည်းပါးလှေပသည်။ထိုေကာင့် သူတိုဘဝ 

သည် ယေနတိုင် တိုးတက်ြခင်းမရှိကေပ။ လူသား 

အချင်းချင်းတွင်လည်း     ထိုအတူပင်ြဖစ်သည်။ 

စည်းကမ်းရိှေသာ  လသူားများသည်  တိုးတက်က၍ 

စည်းကမ်းမရှိေသာ လူသားများသည ်ပျက်စီးကရ 

မဲပင ် ြဖစ်သည်။ လူသားတို၏ တိုးတက်မ အတွက် 

လိုက်နာကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည် ့  စည်းကမ်းသည ်

တစ်ေနရာတည်းတွင်သာ ရှိသည်မဟုတ်ေပ။

ေကျာင်းစည်းကမ်း၊   လမ်းစည်းကမ်း၊   ရပ်ရာ 

စည်းကမ်း၊ အလုပ်ခွင်စည်းကမ်း စသည်ြဖင့် သက်ဆုိင် 

ရာေနရာများအလိက်ု စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ထားရိှ 

ကသည်။  အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး၊   ေနရာေဒသ 

အမျိးမျိး၊ သက်ဆုိင်ရာဌာနအမျိးမျိးစသည့် နယ်ပယ် 

အမျိးမျိးတိုတွင ်သူေနရာှင့်သူ ရှိကသည်ပင်ြဖစ ်

သည်။     ယာ်စည်းကမ်း၊    လမ်းစည်းကမ်း၊       

အိမ်စည်းကမ်း၊ ေကျာင်းစည်းကမ်းမှသည ်ကေလး 

များ လွတ်လပ်ေပျာ်ရ င်စွာ ကစားကသည့် ထုပ်ဆီးတိုး 

ြခင်း၊ ေဘာလံုးကန်ြခင်းတုိတွင်ပင် သူစည်းကမ်းှင့် 

သူ ရှိကသည်သာြဖစ်သည်။   သိုမှသာ  ြပဿနာ  

ကီးငယ်တိုကို   ေြပလည်ေအာင်   ညိယူုိင်မည်ြဖစ် 

သည်။ စည်းကမ်းများကိလုည်း သတ်မှတ်ထားုြံဖင့် 

မပီးေသးေပ။ မိမိတုိသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း 

လက်ေတွဘဝတွင်လည်း    လုိက်နာကျင့်သံုးကရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ သိုမှသာ  ေအာင်ြမင်မ ပန်းတိုင်ဆီ 

သွားရာလမ်းေကာင်းေပ သို  ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့် စည်းကမ်းဟသူည် လသူားတိင်ုးအတွက် 

ေရှာင်ရမည့်အရာမဟုတ်ဘဲ ေဆာင်ရမည့်အရာသာ 

ြဖစ်ေလသည်။

ထိသုို ကမ ာေလာကကီး မ တ၍ တိုးတက်ကေစ 

ရန်   အေရးကီးေသာ  စည်းကမ်းလိုက်နာမ ှင့် 

ပတ်သက်၍ အဓကိှစ်မျိး ရိှေလသည်။ထိစုည်းကမ်း 

လိုက်နာမ  ပုံစံှစ်မျိးမှာ -

(၁) အေကာက်တရားှင့်ယှ်သည် ့    စည်းကမ်း 

လိုက်နာမ ။

(၂) အသတိရားှင့်ယှ်သည့်  စည်းကမ်းလိက်ုနာမ  

ဟူ၍ ြဖစ်သည်။

(၁) အေကာက်တရားှင့်ယှ်သည် ့

  စည်းကမ်းလိုက်နာမ 

အချိေသာလူတုိမှာ စည်းကမ်းလုိက်နာရာတွင် 

အေကာက်တရားှင် ့  လိုက်နာကသည်။    ဥပမာ  

ဆိရုေသာ်    လအူချိသည်   ဆိင်ုကယ်စီးနင်းရာတွင် 

ဆိင်ုကယ်စီးဦးထပ်ု ေဆာင်းရမည်ကိ ုဝန်ေလးတတ် 

ကသည်။    မြဖစ်မေနသွားရမည် ့   ခရီးအတွက် 

ယာ်ထိန်းရဲက ဖမ်းမှာေကာက်၍သာ ဆုိင်ကယ်စီး 

ဦးထုပ်ကိ ု    ေဆာင်းကသည်က  များေလသည်။ 

ဆိုင်ကယ်စီးနင်းရာတွင ်လိုက်နာရမည် ့စည်းကမ်း 

များစွာထဲမ ှတစ်ခုြဖစ်သည် ့ဦးထုပ်ေဆာင်းြခင်းကိ ု

ယာ်ထန်ိးရရိှဲပါက ဖမ်းမည်ေကာက်၍သာ လိက်ုနာ 

ကသည်။ သတူိုသွားလိေုသာခရီးမှာ နီးသည်ြဖစ်ေစ၊ 

ေဝးသည်ြဖစ်ေစ   ယာ်ထိန်းရဲ   မရှိမှန်းသိပါက 

ဆိင်ုကယ်စီးဦးထပ်ုကိ ုမေဆာင်းကသည်က များေလ 

သည်။ ဦးထုပ်ေဆာင်းသည့်တိုင် ယာ်ထိန်းရဲက 

အြပစ်ေပးမည်ကိုေကာက်၍      ြပလုပ်ြခင်းသည ်

အေကာက်တရားှင့်ယှ်သည့် စည်းကမ်းလုိက်နာ 

မ ကို ြပလုပ်ေသာ လူစားမျိးပင်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား အကားတွင်လည်း 

ရိှတတ်ပါေသးသည်။ ဆရာ ဆရာမက ကျက်မှတ်ရန် 

ေပးလုိက်ေသာစာကုိ  အြပစ်ေပးခံရမည်ေကာက်၍ 

သာ ဝတ်ေကျတန်းေကျြပတတ်ေသာ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများလည်း  ရှိေပသည်။ အြပစ်ေပးြခင်း 

မရိှဘူးဟုသိရလ င်  မကျက်မှတ်ကေတာ့ေပ။ ထိုသို 

အေကာက်တရားှင့်ယှ်သည့် စည်းကမ်းလိက်ုနာမ  

သည် ေရရှည်မတည်မဲိင်ုေပ။ တိုးတက်ေြပာင်းလမဲ  

လည်း သိသာစွာမရရှိိုင်ေပ။ ထိုေကာင့် ြပည့်စုံ 

ေကာင်းမွန်ေသာ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ ဟ ုသတ်မှတ် 

၍မရေပ။

(၂) အသိတရားှင့်ယှ်သည့် စည်းကမ်းလုိက်နာမ 

အချိေသာလူတိုမှာ စည်းကမ်းကို မိမိကိုယ်ပိုင ်

အသိတရားြဖင် ့    လိုက်နာကျင့်သုံးကေလသည်။ 

ထိလုမူျိးတိုသည် ေဘးရန်မခဘ ဲေအာင်ြမင်တိုးတက် 

ကေလသည်။   လိုရာခရီးကိုလည်း   အ ရာယ် 

ကင်းကင်းြဖင့် အေရာက်လှမ်းိုင်ေလသည်။ ဥပမာ 

ဆိရုေသာ် ဆိင်ုကယ်စီးနင်းရာတွင် စည်းကမ်းတစ်ခ ု

ြဖစ်ေသာ ဆုိင်ကယ်စီးဦးထုပ်ေဆာင်းြခင်းကုိ   လမ်းတွင် 

ယာ်ထန်ိးရရိှဲသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ လိက်ုနာ 

မ ရိှကသည်။ သူတုိ၏ခံယူချက်မှာ ဆုိင်ကယ်စီးနင်း 

ရာတွင်  ဦးထုပ်ေဆာင်းြခင်းသည ် ယာ်ထိန်းရဲက 

ဖမ်းမည်ကိေုကာက်၍ မဟတ်ုေပ။ အေကာင်းအခွင့် 

မသင့်၍ အ ရာယ်တစ်ခခု ုကျေရာက်လာသည်ရိှေစ 

မမိအိသက်အ ရာယ်ကိ ုအတတ်ိင်ုဆုံး ကာကွယ်ရာ 

ေရာက်ြခင်းေကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် စည်းကမ်း 

ကိ ုလိုက်နာြခင်းေကာင့်   လိုရာခရီးကို  ေဘးမရှိဘ ဲ

အြပစ်ကင်းစွာ   သွားေရာက်ိုင်သည်ဆိုေသာ 

ယုံကည်မ ေကာင့်ပင ်ြဖစ်သည်။

အချိေသာ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများတွင ်

စည်းကမ်းကိ ု အသိတရားအြပည့်ြဖင် ့ လိုက်နာက 

သည်များလည်း ရိှသည်။ ဆရာ ဆရာမများက စာကိ ု

ကျက်မှတ်ရန် မှာကားလိုက်ြခင်း  ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ 

မရှိသည်ြဖစ်ေစ   ေကျာင်းသားတို၏  တာဝန်၊ 

ေကျာင်းသားတုိ၏ စည်းကမ်းကုိ သိရိှနားလည်ကျင့်သံုး 

ကသည်။ ကျက်မှတ်ကေလသည်။ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအေနြဖင့် ဘဝတိုးတက်ေရးအတွက် 

မဘိ၊ ဆရာတိုက တိက်ုတွန်းစရာမလိဘု ဲေကျာင်းစာ 

များကို ပုံမှန်ေလ့လာြခင်း၊ အြခားေသာ သုတ/ရသ 

ေပးသည့်  စာအုပ်စာေပများကုိ  ဖတ် ေလ့လာြခင်း 

သည် အသတိရားှင့်ယှ်၍  စည်းကမ်းလိက်ုနာြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ထိုကေလးမျိးသည ်စာကိုကျက်မှတ်၊ ေလ့လာ 

ရာတွင် အြပစ်ေပးခံရမည်ကုိေကာက်၍ ကျက်မှတ် 

ြခင်းမဟုတ်ေပ။ သူ၏စိတ်ခံယူချက်ထဲတွင် အြပစ်ေပး 

ခံရြခင်း၊  မခံရြခင်းကုိ ပဓာန မထားေပ။ ေကျာင်းသား၏ 

စည်းကမ်းကို အသိတရားှင့်ယှ်၍ လိုက်နာြခင်း 

ြဖစ်ေလသည်။   အသက်အရယ်ကီးသည်ြဖစ်ေစ၊ 

ငယ်သည်ြဖစ်ေစ စည်းကမ်းကိ ုအသတိရားှင့်ယှ်၍ 

လိုက်နာကရမည်ြဖစ်သည်။   သိုမှသာ    တိုးတက် 

ေအာင်ြမင်က၍ ိင်ုငံကီးသားပသီကပီး လူေဘာင် 

ေလာကတွင် အြပစ်ကင်းစွာြဖင့် ဝင်ဆန်ုိင်ကမည် 

ြဖစ်သည်။

ဗဒု ြမတ်စွာရှင်ေတာ်ဘရုားသည် ေလာကေီရးရာ၊ 

ေလာကုတ ရာေရးရာ ှစ်ြဖာေသာ ေကာင်းကျိးရရှ ိ

ေစရန် ရဟန်းသဃံာေတာ်  အရှင်သြူမတ်များအတွက် 

လိက်ုနာရမည့် စည်းကမ်းများြဖစ်ေသာ ဝနိည်းသကိ ာ 

ပုဒ်များ၊ လူသားများအတွက် အေြခခံေစာင့်ထိန်း 

ကျင့်သုံးရမည် ့ငါးပါးသီလတိုကိ ုေရ  တ်ေတာ်ြဖင့် 

ေဟာကားမိန် မ က်ေတာ်မူခဲ့သည်။  ထိုအချက်များ 

သည် “စည်းကမ်း”ပင် ြဖစ်ေလသည်။ ထိုေကာင့် 

ေလာကီချမ်းသာ၊    ေလာကုတ ရာချမ်းသာတိုကို 

ြဖစ်ေစတတ်ေသာ စည်းကမ်းများကို အေကာက ်

တရားှင့်မဟုတ်ဘဲ အသိတရားှင့်ယှ်၍ လုိက်နာ 

ကျင့်သုံးရမည်။

စည်းကမ်းသည်    လူ၏တန်ဖိုးပင်ြဖစ်သည်။  

လူတိုင်းလူတိုင်း     စည်းကမ်းလိုက်နာြခင်းသည ်

ေကာင်းမွန်သင့်ြမတ်လှပါသည်။ သိုေသာ် အသတိရား 

ှင့်ယှ်၍ စည်းကမ်းလိက်ုနာြခင်းသည် အေကာက် 

တရားှင့်ယှ်၍ စည်းကမ်းလိုက်နာြခင်းထက်ပို၍

ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ြပည်သူနတီဟိ ုေခ ဆိအုပ်ေသာ 

စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာကျင့်သုံးြခင်းြဖင် ့ယေန  

ထက်ပို၍  ငိမ်းချမ်းသာယာေသာ  လူေဘာင်အဖွဲ 

အစည်းကိ ုတည်ေဆာက်ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် 

ဘယ်လုိပံုစံှင့် စည်းကမ်းလုိက်နာကမလဲ ဆုိသည် 

ကိုမူ က ်ုပ်တိုတစ်ဦးချင်းစီက အေြဖေပးကရမည ်

ြဖစ်သည်။     ။

 မိခင် ဖခင် ဦးထိပ်တင်

  သားတိုေကျးဇူးရှင်၊

  ေကာင်းေစချင်လို ဆိုဆုံးမ

  လိုက်နာခံယူက။

 ြမင်းမိုရ်မက ေကျးဇူးေတွ

  ဆပ်လိုမကုန်ေပ၊

  ဝိုင်းအုံကာေလ ြပစုေပး

  ေနစ်လုပ်ကိုင်ေက း။

 ေွးေထွးလှတဲ့ အေမ့ရင်ခွင်

  ခိုနားစိတ်ေပျာ်ရ င်၊

  ေဘးရန်စင်လို ေမတ ာလ မ်း

  သားတိုဥယျာ်နန်း။

 စိတ်ဝမ်းထဲမှာ စွဲှစ်ကာ

  ဦးခိုက်ပူေဇာ်ပါ၊

  ေကျးဇူးေမတ ာ အန 

  တု  င်း ဘယ်မရ။    ။

သူရေအာင(်ေရ ြပည်သာ)

 လူကီး၊ လူရယ် သတိြပကွယ်

  မူးယစ်ေဆးအ ရာယ်၊

  ေကျာင်းသားလူငယ် သတိထား

  ေရှာင်က်ကစိုလား။

 မူးယစ်ေဆးဝါး ကင်းေဝးလ င်

  တိုးတက်ြပည်တစ်ခွင်၊

  ကျန်းမာေပျာ်ရ င် လူဘဝ

  စိတ်ချမ်းသာမ ရ။

 ဆရာ၊ မိဘစကားကို

  နာယူကေစလို၊

  ဆိုဆုံးမလ င် မေမ့အပ်

  အမဲသတိချပ်။

 ချမှတ်စည်းကမ်း အတိုင်းသာ

  ြပကျင့်ေနထိုင်ပါ၊

  အနာဂတ်မှာ ပညာပန်း

  ဖူးပွင့်ေဝလိုလန်း။ 

 ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်စုံေအာင်

  မူးယစ်ေဆးကိုေရှာင်၊

  ေနာင်တစ်ချန်ိမှာ ပန်းတိင်ုေရာက်

  လူမျိးဂုဏ်ရည်ေတာက်။

ခင်ွဲမူ(ပုလဲ)

နံနက်ချနိ်ခါ လင်းေရာင်ြဖာ

ေတာင်သူဦးကီး လယ်ဆင်းကာ။

စားနပ်ရိက ာ ဖူလုံဖို

ွားတစ်ရှ်းှင့် ထွန်ယက်လို။

ေရသွင်းေရထုတ် အချနိ်မှန်

ေြမဆီေက းလို ေပါင်းသင်ြပန်။

စပါးရှင်သန် ြဖစ်ထွန်းဖို

မေနမနားကိးစားလို။

အလုပ်ပီးလည်း မြပန်ေပ

လယ်ကန်သင်းမှာ ြမက်ုေဝ။

အိမ် ခံေပါက်ေတွ အားစည်ဖို

ေနရိပ်ခိုကာ ွားေကျာင်းလို။

ညေနေစာင်းမှ လယ်ေတာြပန်

ခေလာက်သံေလး ဆူဆူညံ။

အိပ်တန်းပျတံဲ့ ငှက်ေကျးတို

ေတာင်သူကီးကို  တ်ဆက်လို။

 ေဇာ်(ေရနံေချာင်း)

ေတာင်သူကီး၏တစ်ေနတာ

သတိြပလို ေရှာင်က်ပါ

ြမင်းမိုရ်ေအးရိပ် 



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုစံာအပ်ုစင် စာအပ်ုအြမင်က  တွင် စာအပ်ုထတ်ုေဝသမူျား၊ စာအပ်ုြဖန်ချသိမူျား၊ စာေရးဆရာများ၏ ထတ်ုေဝေသာ စာအပ်ု 

များကိ ုစာဖတ်ပရသိတ်များ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သရိှိေလလ့ာ ဖတ် ိင်ုရန်အတွက် စစုည်းေဖာ်ြပေပးလိက်ုပါသည်။ (စာတည်း)

ဘဝဝန်းကျင် ပန်းဥယျာ် ကဗျာများ
ကဗျာဝါသနာရှင်များအတွက ်စာေရးသူ တက သိုလ်စိုးယ် စီစ် 

ေရးသားသည့ ်ဘဝဝန်းကျင ်ပန်းဥယျာ်ကဗျာများ စာအုပ် ထွက်ရှိ 

လာသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ငိမ်းေအးသုခ ရေစရာကဗျာတွင ်မေကာင်းမ  

ေရှာင် ေကာင်းမ ေဆာင် ြဖေအာင်စတ်ိကိထုား။ ဗဒု တိင်ုးက လမ်း န် 

ြပမ ၊ ဆုံးမမ ကို ေစ့ငုေသချာ လိုက်နာပါလ င် အဘယ်မှာ အကုသိုလ် 

ရလိမ့်နည်း။ အကုသိုလ်မ ၊ စိတ်ကူးမ ကို ေဝးစွာေရှာင်က် သတိ 

ယှ်ကာ၊ စ်းစားပါက ဘယ်မှာမေနာက ံမှားလမိ့န်ည်း။ အကသုိလ်ုမ ၊ 

စိတ်ကူးမ ေရှာင် ဤလူေဘာင်ဝယ်၊ မှန်ေအာင်ေြပာကား ဆိုစကား 

ေကာင့် ဘယ်မှာဝစီကံ မှားလိမ့်နည်း။ အကုသုိလ်မ ၊ စိတ်ကူးမ ေရှာင် 

ဤလူေဘာင်ဝယ်၊ မှန်ေအာင်ေြပာကားဆိစုကားှင့ ်ပွားများကသုိလ်ု 

လပ်ုအားပိကု ဘယ်မှာကာယက ံမှားလမိ့န်ည်း။ မေနာကေံမတ ာ၊ ဝစကီေံမတ ာ၊ ကာယကေံမတ ာ မကွာေနည 

ထားေလကလ င်၊ ေလာကဇာတ်ခု ံဤလူဘုတွံင် ေတွကံေနရ ေဘးဒကု မှ၊ လွတ်ကင်းရပီး ေအးြမသာယာ၊ 

ချမ်းသာကိုယ်စိတ ်ေတွလိမ့်တကား ဗုဒ ဘာသာ၏အှစ်တရာ။ စသည့်ကဗျာအပါဝင ်ကဗျာပုဒ်ေရေပါင်း 

၉၀ ေကျာ်ကို ဖတ် ေလ့လာိုင်ရန် စီစ်ေရးသားထားသည်။

      စာအုပ်ကို ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်စာေပတိုက်၊ ရန်ကုန်ဘူတာကီး၊ အမှတ်(၁)စ  က ၊ (ပန်းဆိုးတန်းခုံးေကျာ်တံ

တားေအာက်)၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၉၇၃ ၆၅၃ ၆၂၅ မှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၅၀၀ 

ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ဆည်းဆာရတနာ ကဗျာ ၁၀၀
(မဲေခါင်စာေပဆုရ) စာေရးဆရာ ေနမငး်သနး် ြပစုေရးသားကာ 

ပါေမာက  ေဒါက်တာေဇာ်ထွန်း အဂ  လိပ်ဘာသာြပန်ဆုိထားပီး  အဂ  လပ်ိ 

ှင့ ်ြမန်မာ ှစ်ဘာသာြဖင့ေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်ဆည်းဆာရတနာ ကဗျာ 

၁၀၀ စာအုပ် ထွက်ရှိလာသည်။

အဆုိပါစာအုပ်တွင် ြမန်မာမှန်လ င် ပုဂံေရာက်ဖူးရမည် ကဗျာတွင် 

ြမန်မာမှန်လျက် ပဂုေံရာက်ဖူးပီးပလီား။ မင်းြမတ်မဟာ အေနာ်ရထာ 

၏၊ ြမန်မာတိုချစ် ပဂုေံခတ်ကား၊ ှစ်ေပါင်းေထာင်ရိှ ကာြမင့ဘ်လိည်း၊ 

ဇာတိပုည  ဂုဏ်မာနတို၊  တက်က ေြပာင်ေြမာက် မိုးထိေရာက်ခဲ၊ 

ေမ့ေပျာက်မရ ထာဝရ။ ပုဂံေဒသအေြခချ၍၊ မိြပုိင်ငံ တည်ေထာင် 

ဖန်တီး၊ စည်းုံးပီးကာ ညွီတ်စွာြဖင့၊် ဧရာြမစ်ဝှမ်း ကီးကျယ်ခမ်းနား၊ 

မိရာများတည ်တိုးပွားစည်လျက်၊ တိုင်းြပည်ဖွံဖိး စီးပွားတိုးကာ၊ 

ေအးချမ်းသာစွ ေနခ့ဲကသည်၊ ပထမြမန်မာုိင်ငံေတာ်။ လှည်းဝင်ုိးသံတညံညံဟု၊ ပုဂံဘုရား ဆူဆူများကုိ၊ 

တည်ထားခဲ့ေပ အမိေြမ၌၊ ေထရဝါဒ ကိုးကွယ်ကကာ၊ အမျိးဘာသာ သာသနာကား၊ ေရာင်ဝါေနမင်း 

အေမှာင်ခွင်းသို၊ ထွန်းလင်းေတာက်ပ အလင်းရလျက်၊ ဗုဒ ဘုရား ြမတ်တရားတို၊ ဝင့်က ားခိုင်ခံ့ မေမ့ိုင်၊ 

ထင်ရှားတည်တံ ့ယေနတိင်ု။ ပဂုဟံဘူ၊ိ အမျိး၏ဂဏ်ု ဇာတဂိဏ်ုတို၊ ြပည့စ်ုံက ယ်ဝ ြမင့မ်ားလှ၍၊ ြမန်မာေ့မှွစ် 

ဧကန်ြဖစ်ကာ၊ မျိးချစ်စိတ်ထား ရှင်သန်ပွားမည့်၊ ဘူမိနက်သန် ေနရာမှန်မို၊ ြမန်မာမှန်လ င် ပုဂံေရာက်ဖူးရ 

လိမ့်မည်။ ထိုကဗျားအပါအဝင ်ကဗျာပုဒ်ေရ ၁၀၀ ကို စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်။

      စာအုပ်ကို ချင်းတွင်းဂုဏ်ရည်စာေပ၊  အမှတ်(၁၂)၊ လမ်း(၂၀)၊ ချမ်းြမဝတီရပ်၊ မုံရာမိ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉ ၂၂၂၈၂၄၇ မှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၅

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ပုံှိပ်ေရးှင့ ်

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်က စာေပ 

ဗမိာန်စာမဆူ ုကေလးစာေပ ပထမဆရုရိှသည့ ်

စာေရးဆရာမ ဝတ်ရည်ခင်(ပဲခူး)၏ “ြမန်မာ့ 

ေမတ ာစွမ်း ကမ ာကိလု မ်းေစရမည်ှင့ ်ကေလး 

ဝတ တိမုျား” စာအပ်ုကိ ုြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရိှ 

သည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင် ကေလးငယ်များအတွက် 

ဘက်ေပါင်းစုံ က  ေပါင်းစုံမှ  ြမင်သုံးသပ ်

လျက် အသိပညာြမင့်မားေရး၊ အကျင့်စာရိတ  

ေကာင်းမွန်ေရး၊ အမိိင်ုငေံတာ်ကိ ုချစ်ြမတ်ုိး 

စိတ် ရင့်သန်လာေစေရး၊  လွတ်လပ်ေရးှင့ ်

အချပ်အြခာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်လိုစိတ် ြမင့်မားေရးတိုအတွက ်

ိုးရှင်းေြပြပစ်ေသာ  စကားေြပြဖင့ ်ဝတ တို 

ပုံဟန်ဖွဲဆို    ေရးသားထားသည်။  ထိုြပင ်

ကေလးငယ်များ ြမန်မာမ ကိ ုြမတ်ိုးလာေစရန်၊ 

အမအိဖ ဆရာသမားတို၏ ဆုံးမသွန်သင်မ ကိ ု

လိုက်နာတတ်ကေစရန်   ပါးနပ်လိမ ာစွာ 

တိက်ုတွန်း  းေဆာ်ထားေသာ ကေလးဝတ တိ ု

စာအုပ်ေကာင်း တစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါစာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၂၀၀၀ 

ြဖင့်   အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁  ကုန်သည်လမ်းရှ ိ

စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ် (တ- ၅၅) သေြပကန်ုး 

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ

ေကျာက်တံခါး   ဇွန်   ၂၅

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်တခံါးမိနယ်  မိေချာင်းေကျးရာအပ်ုစ ု

ရန်ကန်ု-မ ေလး အြမန်လမ်း ၈၇ မိင်ု ၆ ဖာလုအံနီး ရွဲယ်ပျိးဥယျာ်၌ 

ယေနနံနက် ၈ နာရီခဲွက ဇူလုိင် ၃ ရက်တွင်ကျေရာက်မည့် အမျိးသမီး 

များေနကိ ု   ကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်  မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ 

ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာမိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးွန်ေဆှွင့ ်တာဝန် 

ရိှသမူျားက  သခုေဝစလီမူ ကညူေီရးအသင်း၊ မိေချာင်းေကျးရာ မီးသတ် 

တပ်ဖွဲ၊ မိနယ်မိခင်ှင့ ်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းှင့ ်မိနယ် 

အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွတိုအား စိက်ုပျိးမည့ ်ပျိးပင်များေပးအပ်ကသည်။

ထိုေနာက် က န်းပင် ၁၀၀၊ ပိေတာက်ပင် ၃၀၀၊ ခေရပင် ၅၀၊ 

မေဟာ်ဂနီပင ်၂၀၀၊ ေရတမာပင ်၅၀၊ မန်ဂျန်ရှားပင် ၃၀၀ စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၁၀၀၀ အား စုေပါင်းစိုက်ပျိးကေကာင်း သိရသည်။ 

ခင်ကို(ေကျာက်တံခါး)

ြမဝတီ   ဇွန်   ၂၅

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိနယ် ေမွးြမေရး 

ှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ   တိရစ ာန်အစာပင် 

ေနဗီယာြမက် သုပ်ြပစုိက်ပျိးပဲွကုိ ယမန်ေန  

က  ြမဝတီမိ  ေဝှရှမ်းေကျးရာရိှ ွားေမွးြမေရး 

ေတာင်သ ူ  ဦးေနဝင်းဦး၏  ေြမေနရာ၌ ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။

စိုက်ပျိးပွဲတွင ်     မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာ 

မင်းဝင်းေအာင်က      တိရစ ာန်ေမွးြမသူ 

ြမဝတီမိ၌ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက် သုပ်ြပစုိက်ပျိးပဲွ ကျင်းပ

အမျိးသမီးများေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ေတာင်သူများအေနြဖင့် တိရစ ာန်အစာပင် 

စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်မိိုးဖလာလ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ 

ရိတ်ေက းစနစ် ဖွံဖိးလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အာဟာရတန်ဖုိးြမင့်မားေသာ      ြမက်မျိးများ 

စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့် တိရစ ာန်များ ကီးထွားမ  န်း 

ြမင့်မားကာ ထုတ်လုပ်မ များ ေကာင်းမွန်ြခင်း၊ 

အစာဖိုးကုန်ကျစရိတ်များ   သက်သာြခင်းတို 

ေကာင့ ်    ေမွးြမသူများအေနြဖင့ ်တိရစ ာန် 

အစာပင် စိုက်ပျိးမ အေလ့အထများရှိလာေစ

မည်ြဖစ်ပီး    ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများလည်း 

ဖွံဖိးတုိးတက်လာမည်       ြဖစ်ေကာငး် 

ေြပာကားသည်။

အဆိပုါ ေနဗယီာြမက် စတင်စိက်ုပျိးသပ်ု 

ြပပွဲသို ြမဝတီခိုင ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ခိင်ုဦးစီးမှး  ေဒါက်တာတင့လွ်င်၊ 

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာမင်းဝင်းေအာင်ှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊ ြမဝတခီိင်ု စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မှ ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးတင်ိုင်ဦးှင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

များ၊ ေမွးြမေရးေတာင်သူများ  တက်ေရာက ်

သည်။             ထိန်လင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် 

(ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် 

၂၂ လမ်းကား မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ု 

ဆိုင်(ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆)ှင့ ် အမိမိရှိ 

စာေပဗိမာန်    ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ်

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့် လက်ကား 

မှာယူလိုပါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည် 

လမ်းရှ ိစာေပဗိမာန်အေရာင်းဌာန(ဖုန်း ၀၁-

၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)တိုသို ဆက်သွယ် 

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သက်စွန်ဆဖံျား ေတာင်တက်ြခင်းအားကစား

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   ပုံှိပ်ေရးှင့ ်

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်က စာေပ 

ဗိမာန်စာမူဆု၊ သုတပေဒသာ(ိုးိုးသိပ ံှင့် 

အသုံးချသိပ ံ)    ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်   စာေရး 

ဆရာမ ေဆွေဆွအုန်း(ရန်ကုန်တက သုိလ်)၏ 

“သက်စွန်ဆံဖျား ေတာင်တက်ြခင်း အားကစား” 

စာအုပ်ကို ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

လူငယ်များအား     ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ ်

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်လျက် ေလာကကီးထ ဲ

သို ထူးထူးခ န်ခ န် ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်ပီး 

ဇွဲသတ ိရှိရှိ အြပန်အလှန် ိုင်းပင်းကူညီတတ ်

ကာ    အဖွဲအစည်းစိတ်ဓာတ်ရှိလာေစရန်၊ 

အများအကျိး   သယ်ပိုးေဆာင်ရက်တတ်ေစရန်၊ 

ကိယု့်ိင်ုင၊ံ ကိယု့ေ်ဒသ၊ ကိယု့လ်မူျိးအေကာင်း 

များကိ ုပိ၍ုသလိာေစရန် စသည့ ်ရည်ရယ်ချက် 

ေကာင်းများြဖင့ ်ေရးသားထားသည်။

ေတာင်တက်ြခင်းအားကစား၏ သမိုင်း 

ေကာင်း၊     ေတာင်တက်နည်းစနစ်များ၊ 

ေတာင်တက်သုံးကိရိယာများ၊   ေတာင်တက် 

ြခင်းှင့ ်ဆက် ယ်ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါ 

များှင့်  ြပစုပုံတိုကို ဓာတ်ပုံ၊ ုပ်ပုံများြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ကျမ်းကိုးများြဖင့လ်ည်းေကာင်း 

ေဝေဝဆာဆာ    ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ 

ေကာင့် ေြခကျင်ေတာင်တက်အားကစားကို 

စိတ်ဝင်စားသည့ ်   လူငယ်များှင့ ်  သဘာဝ 

အေြခခ ံခရီးသွားလပ်ုငန်းကိ ုစတ်ိဝင်စားသမူျား 

အတွက်      ဗဟုသုတရရှိေစမည့်အြပင ်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစိုင်ေသာ   စာအုပ် 

ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါစာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၂၅၀၀ 

ြဖင့် အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရှိ 

စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ်(တ- ၅၅) သေြပကန်ုး 

ေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် 

(ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် 

၂၂ လမ်းကား မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ု 

ဆိုင် (ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆)ှင့် အမိမိရှိ 

စာေပဗိမာန်    ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ်

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့် လက်ကား 

မှာယူလိုပါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန်သည် 

လမ်းရှ ိစာေပဗိမာန်အေရာင်းဌာန(ဖုန်း ၀၁-

၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈) သို ဆက်သွယ်ိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ကကု ိင်းရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၈/က)တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ် (၃၆အယ်လ်) ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၈ဂျ/ီ၉)၊ ဧရယိာ(ဝ.၂၀၂)ဧက ေြမအမျိးအစား  ေြမပိင်ုေြမ၊ အမည်ေပါက် ဦးေရ ငွန်၊ ဦးချစ်ေမာင်၊  
ကုိသက်ေဝ၊ ကုိသက်ုိင်၊ မယုယုမိုး၊ မယုယုဖိး ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ (ဖခင်) ဦးေရ ငွန် (ခ) ဦးငွန်သည် 
၂-၃-၁၉၈၈ ရက်ှင့ ် (မခိင်) ေဒ လွန်းသည်  ၈-၅-၁၉၉၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကေကာင်း၊ ဦးေရ ငွန်ှင့ ် ေဒ လွန်းတုိတွင် အေမဆွက်ခသံ ူ
သားသမီးများအြဖစ ်(၁)ေဒ ခင်ခင်ရီ၊ (၂) ဦးချစ်ေမာင်၊ (၃) ဦးသက်ေဝ၊ (၄) ေဒ ုုကည်၊ (၅) ဦးသက်ိုင်၊ (၆) ေဒ ယုယုမိုး၊ (၇) ေဒ ယု 
ယုဖိးတုိ(၇)ဦးမှလဲွ၍ အြခားအေမွဆက်ခံသူ  မည်သူတစ်ဦး တစ်ေယာက်မ မရိှေကာင်း၊ ကိတ မိသားသမီးေမွးစားထားြခင်းမရိှေကာင်း၊ 
ယင်းေြမကွက်ှင် ့ပတ်သက်၍ ဦးေရ ငွန်(ခ) ဦးငွန်ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုကိ ုကျန်ရစ်သူ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒ ခင်ခင်ရီ+ ၆ ဦးမှလွဲ၍ 
အြခားအေမဆွက်ခမံည့သ် ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ကျန်ရစ်ခဲြ့ခင်းမရိှေကာင်း၊ ဦးချစ်ေမာင် [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၅၆၆၇] မှ ၎င်းကိယ်ုတိင်ုှင့ ်
ေဒ ခင်ခင်ရီ [၁/မကတ(ိုင်)၀၁၂၂၅၅]ထံမှ  မိုးေကာင်းမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- 
၁၆၁/၂၀၁၉ြဖင့ ်လည်းေကာင်း၊ ေဒ ုုကည် [၁/မကတ(ိင်ု)၀၀၉၅၈၅]ထမှံ အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာအမှတ်- ၇၆၀၅/၂၀၁၅ြဖင့ ်
လည်းေကာင်း၊ ဦးသက်ုိင် [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၁၉၉၁၃] ထံမှ မုိးေကာင်းမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်-၅၃/၂၀၀၂ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  ေဒ ယုယုမိုး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၈၈၆] ှင့်  ေဒ ယုယုဖိး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၈၈၇]တို 
ထံမှ  အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၈၀၈၉/၂၀၀၂ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဦးသက်ေဝ [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၃၈၁၀]ထံမှ အထူးကုိယ် 
စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်-၃၁၂၂၇/၂၀၁၉ ြဖင့် ဦးဖိးဇင်ေဝ [၁၂/ဗဟန(ြပ)၀၀၀၀၃၈]တိုက ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်  ဒဂုံမိနယ်တရားုံး 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း၊ ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်းှင့ ်ပါဝါေပးသူ 
သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ယင်းေြမ၏  အမည်ေပါက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ-်၅၉၂/၁၉၈၇၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်
တိုတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်စွန်လ တ်စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 
တရားဝင ်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

      ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်)
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

 ေကျာဖုံးမှ

ြပန်လည်ေလ့ကျင့်ရန ်စီစ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွ ယှ်ပိင်ခ့ဲသည့် အားကစား 

နည်းအများစုကုိ အေြခခံကာ ြပန်လည်ေလ့ကျင့်ရန် စီစ် 

ထားပီး အားကစားနည်းအချိလည်း ထပ်တိုးလာဖွယ်ရိှေန 

သည်။ ၂၀၂၃ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ေမ ၅ ရက်မ ှ၁၆ ရက်အထ ိ

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အားကစားနည်း ၄၀ ထည့်သွင်းကျင်းပ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

ပီးခဲ့သည့် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာအားကစားအဖွဲ 

ယှ်ပိင်ခဲ့သည့်   အားကစားနည်းများအနက် ြမားပစ်၊ 

ေသနတ်ပစ်၊ Kurash အားကစားနည်းများ ပါဝင်လာြခင်း 

မရိှဘဲ ကျန်အားကစားနည်းများကုိ အေြခခံကာ အားကစား 

နည်းအချိ  ထပ်တိုးယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။    ြမန်မာ 

အားကစားအဖွဲများသည်  ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစတင်ကာ 

ေလက့ျင့်မ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပီး  ကျန်အားကစားနည်းအချိ 

မှာလည်း ပိင်ပဲွှင့် ြပင်ဆင်မည့်ကာလအေပ မတူည်ကာ 

စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအားကစားအဖဲွသည် ေနာက်ဆံုးကျင်းပသည့် 

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင ်ေရ  ကိုးခု၊  ေငွ ၁၈ ခု၊ ေကး 

၃၅ ခု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံအေနြဖင့ ်

ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွကိ ု အမ်ိရှင်အြဖစ်  ပထမဆုံးအကမ်ိ လက်ခ ံ

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။                                      ကိုညီေလး

  SKYNET မှ

အိုင်ရရှိခဲ့ကပီး ဆီမီးဖိုင်နယ်သို အသီးသီးတက်ေရာက်ခဲ ့

သည်။

ဆက်လက်၍ ၆၃.၅ ကီလိုတန်းပိင်ပွဲများကိ ုယှ်ပိင် 

ကရာ နက မင်း(ဇွဲကပင်ေြမ)-ကိုကိုေအာင်(STL)ပွဲစ်တွင် 

အနေီထာင့မှ် နက မင်းက ပထမအချတွီင် အလထဲိုးအိင်ုယ၍ူ 

ဆီမီးဖိုင်နယ်သိုလည်းေကာင်း၊  ကျားေသွး(ထွန်းထွန်းမင်း 

ကလပ်)-ဇဲွရာမာန်(ဘလိပ်ေြမစက်ု)ံ ပဲွစ်တွင် ငါးချအီြပည့ ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး ဒိင်ုလူကီးများအမှတ်ြဖင့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

အနီေထာင့်မှကျားေသွးက  အိုင်ရရှိပီး    ဆီမီးဖိုင်နယ်သို 

လည်းေကာင်း  တက်ေရာက်သွားသည်။ 

SKYNETေရ ေအာင်လံြမန်မာ့ုိးရာလက်ေဝှပိင်ပဲွ ကွာတား 

ဖိုင်နယ်ပထမေန၏   ေနာက်ဆုံးပွဲစ်များြဖစ်ေသာ  ၇၁ 

ကလီိတုန်း (ဆမီီးဖိင်ုနယ်)ပဲွစ်များကိ ုဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ဖိုးလြပည့်(ဇာနည်ေသွး)-မင်းထက်ေအာင်(ေရ သထုံ)တို 

ပွဲစ်တွင် ပထမအချ၌ီ အြပာေထာင့်မ ှမင်းထက်ေအာင်က

အလဲထုိးအုိင်ရရိှခ့ဲသည်။ ေရ ေအာင်လံလက်ေဝှပိင်ပဲွတွင် 

ေရ ေအာင်လံဆုအတွက် ဝိတ်တန်းေလးခုပါဝင်ပီး ၃ မိနစ် 

ငါးချ ီဝိတ်တန်းတိုတွင် ၆၀ ကီလိုတန်း၊ ၆၃.၅ ကီလိုတန်း၊ 

၆၇ ကလီိတုန်း၊ ၇၀-၇၁ ကလီိတုန်းတိုြဖစ်၍   ဗိလ်ုလပဲွုစ်များ 

ယှ်ပိင်မည့်ေန၌  ၃ မိနစ် ေလးချ ီစိန်ေခ ပဲွ ှစ်ပဲွ ပါဝင်မည် 

ြဖစ်သည်။

ပိင်ပွဲများကို  ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်   ကွာတားဖိုင်နယ ်

ဒုတိယေန၊  ဇူလိုင်  ၃ ရက်တွင်  ဆီမီးဖိုင်နယ်၊    ဇူလိုင် ၁၀ 

ရက်  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်   ဗိုလ်လုပွဲစ်တိုကိ ု  ကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်ပီး ပွဲစ်များအားလုံးကို SKYNET SPORT-4 ှင့် 

SKYNET SPORT-HD ုပ်သံလိုင်းများ၌  တိုက်ိုက(်LIVE)

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့ုိးရာလက်ေဝှပိင်ပဲွကုိ  ေရ သံလွင်မီဒီယာဂုှင့် 

ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်တိုပူးေပါင်း၍  ိုင်ငံတကာ 

အဆင့်ထုိးေဖာက်ုိင်ေစရန် ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ 

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး

 MNL မှ

ရန်ကုန်အသင်းသည် ိုင်ငံြခားသား  ကစားသမား 

ေခ ယထူားြခင်းမရိှသလိ ုအမာခကံစားသမားအချိ အသင်းမှ 

ထွက်ခွာသွားသြဖင့် ကစားသမားသစ်များ၊ လူငယ်ကစား 

သမားများြဖင့် ပဲွထွက်ခဲသ့ည်။ အသင်းသို ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသည့် ကစားသမားေဟာင်းများြဖစ်သည့် ေဒးဗစ်ထန်ှင့် 

သီဟထက်ေအာင်ကို  ပွဲစကတည်းက  အသုံးြပခဲ့ ပီး 

ေကျာ်မင်းဦးကိမု ူဒတုယိပိင်ုးတွင် လစူားလအဲသုံးြပခဲသ့ည်။ 

ရန်ကုန်အသင်းသည် ပဲွစကတည်းက ဖိကစားုိင်ခ့ဲပီး 

၁၃ မိနစ်တွင် လူငယ်တိုက်စစ်မှး လမင်းေထွးက အဖွင့်ဂိုး 

သွင်းယူခဲ့သည်။ ဂိုးေပးလိုက်ရပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ြမဝတီ 

အသင်း ကစားပံုြပန်ေကာင်းလာပီး ဂုိးေပါက်ခိမ်းေြခာက်မ  

များ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။   သိုေသာ်   ရန်ကုန်အသင်းကသာ 

ဂိုးထပ်မံရရှိခဲ့ပီး ယခုရာသီအစတွင်  အသင်းသိုေရာက်ရှိ 

လာသည့် ကစားသမားသစ ်ထက်ဖိးေဝက ၃၇ မိနစ်တွင် 

ဒုတိယဂိုး ထပ်မံသွင်းယူခဲ့သည်။ 

ဒုတိယပုိင်းတွင် ြမဝတီအသင်းက ေချပဂုိးရရန် တုိက်စစ် 

အားြမင့်လာပီး ဂိုးသွင်းခွင့်များရေသာ်လည်း အဆုံးသတ ်

အားနည်းြခင်းှင့်    ရန်ကုန်ဂိုးသမား    ဘုန်းသစ ာမင်း           

ကာကွယ်ိုင်ခဲ့ြခငး်တိုေကာင့်   ေချပဂိုးှင့်ေဝးခဲ့ရသည်။ 

ရန်ကုန်အသင်းမှာလည်း  ဂိုးထပ်ရိုင်သည့် အခွင့်အေရး 

သုံးကိမ်ထက်မနည်းရေသာ်လည်း အဆုံးသတ်အားနည်းမ  

ေကာင် ့ပထမပိုင်းရလဒ်အတိုင်း ပီးဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ပဲွစ် (၁) ဒုတိယေနကုိ ဇွန် ၂၆ ရက်  ညေန ၃ နာရီတွင်   

သုဝဏ ကွင်း၌   ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ဟံသာဝတီ 

အသင်းှင့် ဧရာဝတီအသင်းတုိ ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။         

သတင်း - ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ - MNL

မန်စီးတီးအသင်းဟာ  လိဒ်ယူိုက်တက ်

အသင်းမှ   အဂ  လန်ကွင်းလယ်ကစားသမား 

ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ကုိ ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၄၅ သန်းနဲ  

ေခ ယူဖို သေဘာတူညီလိုက်ပီြဖစ်တယ်လို သိရ 

ပါတယ်။

မန်စီးတီးအသင်းဟာ အသက် ၂၆ ှစ်အရယ်ရိှ 

ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ရဲ  ေြပာင်းေရ ေကးကိ ု  ကနဦး 

အေနနဲ   ေပါင်  ၄၂  သန်း    ေပးေချမှာြဖစ်ပီး 

ေနာက်ပိင်ုးမှသာ အပိဆုေုကးအြဖစ် သုံးသန်းေပး 

မှာြဖစ်တယ်လို ဆိုပါတယ်။

ပရီမီယာလိဂ ်   လက်ရှိချန်ပီယံ  မန်စီးတီး 

အသင်းဟာ အသင်းနဲအတူ  ကုိးှစ်ကာလက်တဲွ 

ခ့ဲပီးေနာက် ထွက်ခွာသွားခ့ဲတ့ဲ ကွင်းလယ်ကစား 

သမား     ဖာနန်ဒင်ဟိုရဲေနရာမှာ     အစားထိုးဖို 

အတွက် အခုအေြပာင်းအေရ ေဈးကွက်အတွင်း

လိဒ်ယူိုက်တက်ကွင်းလယ်ကစားသမား ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ကို ေခ ယူရန် မန်စီးတီးအသင်း သေဘာတူညီမ ရရှိ
မှာ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ကို 

အဓိကပစ်မှတ်အြဖစ ် ေခ ယူဖို  စီစ်လာခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ဟာ 

လိဒ်ယူိုက်တက်အသင်းနဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း 

၂၁၄ ပွဲအထိ  ပါဝင်ကစားေပးထားသူလည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ေဒါမွ့န်အသင်း 

မှ တိုက်စစ်မှး ဟာလန်းကို  ေပါင် ၅၁ ဒသမ ၂ 

သန်းနဲ  စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူခဲ့ပီး ဟာလန်းဟာ 

၂၀၂၇ ခုှစ်အထိ သက်တမ်းရှိတဲ ့ ငါးှစ်စာချပ် 

တစ်ရပ်ကို ချပ်ဆိုထားကာ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှာ 

မန်စီးတီးအသင်းဆ ီေရာက်ရိှလာမှာလည်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။

မန်စီးတီးအသင်းဟာ တုိက်စစ်မှး ဟာလန်း 

ကို   စာချပ်ချပ်ဆို   ေခ ယူခဲ့ပီးြဖစ်တာေကာင့ ်

တိုက်စစ်မှး ဂျးီဆပ်ကိ ု အာဆင်နယ်အသင်းသို 

ေြပာင်းေရ ကစားဖို   ခွင့်ြပထားတယ်လိုလည်း 

သိရပါတယ်။ 

ေငွကယ်

အားကစားြမင့်တင် စိတ်လန်းရ င်

ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး

စာအုပ်စာေပ

လူမိတ်ေဆွ



ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇ဝ၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၇ဝ)၊ မင်းေခါင်လမ်းသွယ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၄၂/ခ)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပရှိ ဦးခင်ေမာင ်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါ 

အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ လက်ေရာက ်ပိုင်ဆိုင်ထား 

ေကာင်း ဝန်ခသံ ူေဒ ခင်ုုကည် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၉၄၃၄] မှ မမိသိာလ င် အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံလျက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ စကားကမ်းလှမ်းရာ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုး၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များ 

ြဖင့် က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ဦးေမာင်ွန်                        ေဒ ဇွန်ေမေဒး (LL.B) ဦးေမာင်ွန်                        ေဒ ဇွန်ေမေဒး (LL.B) 

                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁ဝ)                      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၆၁ဝ)

                  အမှတ်(၅ဝ)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊                   အမှတ်(၅ဝ)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

                     အခန်း(C-6)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊                      အခန်း(C-6)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

                ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၀၆                ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုတေထာင်ေဈးလမ်း၊ 

အမှတ်(၉၀)Basement (၁)ထပ်၊ ေြမညီ(၁)ထပ်၊  ၆ခန်းတွဲ(၂)ထပ်၊ ၂ခန်းတွဲ        
(၉)ထပ်+ Penthouse အနက်မှ အခန်းအမှတ်(၁၀၀၃) အကျယ်အဝန်း(၁၅၀၀) 
စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်း(၁)ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးမင်းသိဏ်းေကျာ ်[၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၃၃၈၃၃] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူ 
များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက် 
အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ဦးသူရဝင်း (B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), ဦးသူရဝင်း (B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), 
LLM (1LLM (1stst year)(Commercial Law), (WIPO) (Switzerland)  year)(Commercial Law), (WIPO) (Switzerland) 

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅) 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

ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများ သိရှိေစရန်ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို၏ သားသမီးများ သိရှိေစရန်

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း 
ဦးစန်းေအာင် [၉/မထလ(ိုင်)၃၀၂၅၅၆]၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဘတင ်

ှင့် ေဒ ေငွသန်းတို (၂) ဦးစလုံးမှာ  ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ေကာင်းကားသိရ 

ပါသည်။ ဦးစန်းေအာင်မှ  ဦးဘတင်ှင့် ေဒ ေငွသန်းတိုအား ေကျးဇူးြပန်ဆပ ်

လိုပါသြဖင့် ၎င်းတို၏   ကျန်ရစ်သူသားသမီးများမှ   ဦးစန်းေအာင် (၀၉- 

၇၉၆၂၈၅၈၃၆) ထံသို ကွယ်လွန်သူတို၏ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ

အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်ေပးပါရန ်အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သီတာအုန်း ေဒ သီတာအုန်း 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ွယ်သာကလီမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅၅)ဟေုခ တွင် 

ေသာ(အလျား၄၈/၄၉ေပxအန၆ံ၂ေပ)အကျယ်အ၀န်းရိှ ဦးေအာင်လ  င်(AA-၀၆၈၆၂၀) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင် 
မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ (အလျား၂၈ေပx အန၆ံ၂ ေပ)အကျယ်အ၀န်းရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအပါအ၀င် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အရပ်အေရာင်းအ၀ယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးဝင်းဗုိလ်(၁၂/ဥကတ 
(ိုင်)၀၁၆၅၉၈)မှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု၀န်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း၀ယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအ၀ယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအ၀ယ်ကိုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B  ေဒ မိုးယုွယ်  ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)

ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ အမှတ် (၁၂) 

တည်ရိှရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၃၀ဘီ၊ ေြမကွက်အမှတ် ၄၀၃ဘီ/ 

၁ေအ၁၊ ဧရယိာ(၀.၂၄)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား 

- ေြမပိင်ုေြမ၊ အမည်ေပါက်-ဦးြမစ ီ[၁၂/စခန 

(ိင်ု)၀၁၂၂၅၄]၊ ေဒ ကျင်ေအး [၁၂/စခန(ိင်ု) 

၀၁၁၃၂၀] ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမ အမည် 

ေပါက်(၂)ဦးအနက် တစ်ဦးြဖစ်သည့ ်ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သ ူဦးြမစသီည် (၁၆-၈-၂၀၂၁) ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက် ဇနီး 

ြဖစ်သူ ေဒ ကျင်ေအး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၁ 

၃၂၀]မှ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း အေမွ 

ဆက်ခံခွင့်ရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်ဆိုသည့ ်

၁၀-၅-၂၀၂၂ ရက်ေန   ဒဂုံမိနယ်တရားုံး 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာများ၊ 

ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ယင်း 

ေြမ၏ အမည်ေပါက်စာချပ်တို တင်ြပ၍ 

ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူး 

ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန် သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန ်သမ န်စာ

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

တာေမွမိနယ်တရားုံးတာေမွမိနယ်တရားုံး

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၆
မသီတာစန်း  ှင့်  ကိုဝင်းေကျာ်သ(ူခ)ြမတ်သုတကို
(တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ စက်မ (၃)
လမ်း၊ အမှတ် (၇၇)၊ (၃-လ ာ)ေန တရားပိင ်ကိုဝင်းေကျာ်သူ(ခ)ြမတ်သုတကို 
(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်ေပ ၌ တရားလို မသီတာစန်းက (၁၉-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် တာေမွမိ 
နယ် တရားုံး၌ လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလိုမ  ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက ်
ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်း၍ 
အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆုိုိင်သူ  သင့်ကုိယ်စားလှယ်ံုး၊ 
အခွင့်အမိန်အရေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့် စပ်လျ်းသည့ ်
အချက်များကိ ုေချပေြပာဆိုိုင်သ ူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်း၏ေရှေနှင့်ပါေစ၍ 
ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၆)ရက်  (၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၉ရက်)
မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ)နာရီတွင် အထက်ကအမည ်ေရးသားပါရှိသ ူတရားလို၏ 
အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သေိစ 
ရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေနရက်တွင ်သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 
သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက 
ကည့် လိုသည့် စာမှတ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်
စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည် သိုတည်း 
မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။  သင်က 
ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ(၂၂)ရက်တွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ကိုိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။   (ေြပစိုး)(ေြပစိုး)

ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၃)ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး(၃)
       တာေမွမိနယ်တရားုံး       တာေမွမိနယ်တရားုံး

"အများသိေစရန် ေကညာချက်""အများသိေစရန် ေကညာချက"်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄/စမီကံန်ိး(၁)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၇၆)၊ (အလျား ၄၆ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၃)ဧက အကျယ်ရှိ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ကီး၏ တရားဝင် မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်း 
ဘက်အြခမ်း(ဂရန်မူရင်းြခမ်း) (အလျား၂၆ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ စမီကံန်ိး(၁)၊ 
ချယ်ရီလမ်း၊ အမှတ(်၇၆)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
ှင့ ်ပတ်သက်၍ ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီ ံ
ခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာနတွင် ဦးရပီန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၂၀၃၀၃]အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ေရာင်းသ ူ
ေဒ ယ်ယ်ဆန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၂၅၈၂]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများြဖင့ ်
ဝယ်ယူလက်ရိှ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း၊ ၎င်းမှေရာင်းချြခင်းြဖင့်  စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆို 
ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးနန်းထိုက်ေအာင[်၇/ပခန(ိုင)်၃၀၈၇၄၄]က 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက်  ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
ဤေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေွးLL.B,WIPO(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၃၉၃)ေဒ သဲစုေွးLL.B,WIPO(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၃၉၃)
အမှတ်(၅၀/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၅၀/ခ)၊ မေဟာ်သဓာ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂၊ ၀၉-၇၇၃၀၈၄၇၈၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၀၉၂၈၈၂၊ ၀၉-၇၇၃၀၈၄၇၈၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ 

ေနကာ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂၆၂)ေန ေဒ စုစုလွင် [၁၄/ရသယ(ိုင်) 
၀၀၁၃၄၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ 
ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၃၂၇)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ 
ေြမချပါမစ် ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက် 
ဦးိုင်သက်ထံမ ှယခုေရာင်းချသ ူဦးဖိးေဝမင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၉၃၀၉] သည် 
ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ မိမိသာလ င် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေရာင်းချသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွေဒ စုစုလွင်ှင့် က ်ုပ်တိုထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။      
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ စုစုလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သူဇာေအာင်   ေဒ ခင် ပံးလ  င်ေဒ သူဇာေအာင်   ေဒ ခင် ပံးလ  င်
LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(G.C.I.P Switzerland) (LL.B)LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(G.C.I.P Switzerland) (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇)

T.Z.A (Law Firm)T.Z.A (Law Firm)

ုံး-တိုက်အမှတ် (၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ုံး-တိုက်အမှတ် (၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊
သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄

မတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချပီးေကာင်းေကညာြခင်းမတည်ေငွရင်းေလ ာ့ချပီးေကာင်းေကညာြခင်း
က န်ေတာ်များ Asia Sugar Industry Development Co.,Ltd  မှ 

ဒါိုက်တာများှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏  အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက ်

၁/၂၀၂၂အရ ကုမ ဏီ၏ မတည်ေငွရင်းအား   မူလတန်ဖိုးသိန်းေပါင်း             

တစ်ေသာင်း (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀)မှ သန်ိးေပါင်းငါးေထာင် (၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀)

သို ေလ ာ့ချလိုက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ

Asia Sugar Industry Development Co.,LtdAsia Sugar Industry Development Co.,Ltd

ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၀၈၈၀၇၆ဖုန်း-၀၉-၄၀၄၀၈၈၀၇၆

(၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၃)တွင်(၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၃)တွင်

လ ဲအပ်သူ ဦးပီေဂျေရာင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၆၆]၏လ ဲအပ်သူ ဦးပီေဂျေရာင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၆၆]၏

  န်ကားချက်အရ  န်ကားချက်အရ

ေဒ မာမာသိန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)ကေဒ မာမာသိန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂)က

 ေကညာထားသည့် ေကညာထားသည့်

''အေမဆွိင်ုတိက်ုခန်းြဖစ်ေကာင်းအများသေိစရန် ေကညာြခင်း''''အေမွဆုိင်တုိက်ခန်းြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း''

ှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ေကညာြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ေကညာြခင်း

(၃၀-၁၁-၁၉၉၄)ရက်က မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ စစူလီာ [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၁၈၅၁၇]  

(ကွယ်လွန်)ှင့် ေဒ သီသီ(ခ)ပါရဝါ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၈၇]၊ ဦးမိုဟန် [၁၂/

မဂတ(ိုင်)၀၁၅၉၀၈] သုံးဦးတို၏ ေငွေကးြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ်-၂၈(ညာ)၊ (၁၆ေပx၆၀ေပ) 

တိက်ုခန်းကိ ုမခိင်ြဖစ်သ ူေဒ စစူလီာ၏ အမည်ြဖင့ ် ဝယ်ယထူားြခင်းြဖစ်၍ ေဒ စစူ ီ

လာမှာ  ယင်းအခန်း၏အချိးကျပိုင်ဆိုင်မ ၊ အချိးကျခံစားခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါသည်။  

ယင်းအခန်းှင့်စပ်လျ်း၍  မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ စူစီလာ(ကွယ်လွန်)၏ အချိးကျ 

ပိင်ုဆိင်ုမ ခစံားခွင့က်ိသုာ ၎င်း၏ သားသမီးတိုသည် အေမခွစံားခွင့ရိှ်ကမည်ြဖစ်၍ 

၎င်းအသက်ထင်ရှားရှိစ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၄)ရက်က မိခင်ြဖစ်သူ  ေဒ စူစီလာက 

ဦးပီေဂျေရာင်းအား စာချပ်စာတမ်းြဖင့် အေမွခဲွေဝေပးခ့ဲပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ သတင်းစာတွင ်ဦးပီေဂျေရာင်းက အထက်ပါ တိုက်ခန်းှင့် စပ်လျ်း၍ 

အေမွဆက်ခံခွင့်ရိှေကာင်းဟု ေကညာြခင်းမှာ မမှန်မကန် ေကညာြခင်းသာြဖစ် 

ပါသည်။

ေဒ သီသီ(ခ)ပါရဝါှင့် ဦးမိုဟန်တိုှစ်ဦးသည် အထက်ပါ  တိုက်ခန်း၏  

ပိုင်ဆိုင်မ   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်စပ်လျ်း၍  ၎င်းတိုှစ်ဦးက စီမံခန်ခွဲခွင့်၊  

လ ဲေြပာင်းခွင့်တုိကုိ  ဦးပီေဂျေရာင်းှင့်တကွ  ဆက် ယ်ပတ်သက်သူတုိက  ထိပါး 

ေှာင့်ယှက်မ  ြပလုပ်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ   န်ကားချက်အရ-

၁။ ေဒ သီသီ(ခ)ပါရဝါ ေဒ သွယ်မာဝင်း(LL.B.,D.B.L,D.I.L)၁။ ေဒ သီသီ(ခ)ပါရဝါ ေဒ သွယ်မာဝင်း(LL.B.,D.B.L,D.I.L)

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၈၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၂)[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၇၈၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၂)

၂။ ဦးမိုဟန်  အမှတ်-၅၀၊ အခန်း(စီ-၂)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊၂။ ဦးမိုဟန်  အမှတ်-၅၀၊ အခန်း(စီ-၂)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၅၉၀၈]    ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၅၉၀၈]    ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။



ဇွန်   ၂၆၊    ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေရှ)၊ ေအာင်သေြပ 

(၁၃)လမ်းအေရှ၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၃၁/က)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၂၀ေပx 
အနံ၆၀ေပ)ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေြမအမည်ေပါက်သူ ဦးေမာင် 
ေမာင်ိင်ု [၇/ပမန(ိင်ု)၀၆၉၄၈၃] ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခလံျက် 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစုိးမင်း[၅/ပလန(ုိင်)၀၇၀ 
၃၉၅]မှလည်း ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကိ ု(၂၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေပးေချခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့ ်
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်(၃၀)၊ ဇဗ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇဗ သီရိ(၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုးမိနယ်)၊ (၁၃၀)ရပ်ကွက်၊ မ သကလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၇)၊ ပါမစ်အမည်ေပါက် ေဒ စုစုရီ၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ)အနက်မှ 
မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ) (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ှင့် ယငး် 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ကတိ
စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲသ့ ူဦးသက်ထွန်း [၁၄/ဇလန(ိင်ု)၁၀၁၄၃၈]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ ်
အား ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံု 
ေသာ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

09-880888317၊ 09-692214348၊ 09-66399899609-880888317၊ 09-692214348၊ 09-663998996
thelighthouse.tppa.mm@gmail.comthelighthouse.tppa.mm@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဇ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၈၈)၊ ဥဇ နာ(၄)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပအနက်မှ 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပ၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၂၈၇)ှင့်ကပ်လျက်အြခမ်း ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန် 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် 
ေဒ ကျင်ု [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၀၈၁၆၈] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေသာ်လည်း ယခု 
ေရာင်းချသ ူဦးကည်မင်းဟန် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၆၂၄၁၅]မှ ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာကားလာသည့်အတွက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ သက်ဆုိင်ရာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် တကွလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)
အမှတ်(A-3A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(A-3A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆/က)၊ 
ဧရိယာ(၂၀’x၆၀’)၊    ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၄၆/က၊ ေြမန(ီ၂)လမ်း၊ (၇/အေနာက်) 
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးေကျာ်ကွန်  
[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၄၄၅၈] အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား  ဦးေကျာ်ကွန်  
(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ သန်း 
ြမင့် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၃၄၅၃၉] ထံမှ GP 
၂၁၄၉/၂၀၂၂ (၈-၂-၂၀၂၂)ရသူ ေဒ ဖိးသ ာ 
လင်း [၁၄/ဝခမ(ိင်ု)၁၄၂၂၇၄]မှ ေဒ သန်းြမင့ ်
မှ ကျန်ိဆုိထားသည့် တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း 
ှင့် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံး 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသ 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်ေြမပုံ 
ကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက 
တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများ 
ြဖင့်  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက   လုပ်ထံုးလုပ်နညး်များအတုိငး် 
ဆက်လက်  ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ စံပယ် ခံ 
(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၉-က)ေန ဦးေကျာ်မိင်ှင့ ်ေဒ ေအးေအးယ[ု၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၀၈၄၄၇၇]တို၏ သမီးြဖစ်သ ူေဒ မိုးဆေုကျာ်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၇၇၄၅] 
သည် မိခင်ြဖစ်သူအား အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပီး ဆိုဆုံးမ 
မ များကုိ လက်မခံဘဲ  ၎င်း၏သေဘာဆ များအတုိင်း ေနအိမ်မှထွက်ခွာသွား 
ပါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက ်
သည့မ်ည်သည့က်စိ အဝဝကိမု   က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးယု၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေအးေအးယု၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင် (LL.B.,D.I.L)ေဒ နန်းေမကည်ေအးေမာင ်(LL.B.,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၈၈)
အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း၊ (၁)၊ (၅၂) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၁၀/က)၊ တက သိုလ်ပတ်လမ်း၊ (၁)၊ (၅၂) ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉ ၉၆၆၂၄၃၀၂၅ဖုန်း-၀၉ ၉၆၆၂၄၃၀၂၅

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်၊ (၅၉၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂-က)၊ ေြမချန်ိဧရိယာ(၃.၉၂၅) ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၂-ခ)၊ 
ေြမချန်ိဧရိယာ(၁.၆၀၈)ဧက စုစုေပါင်းေြမချန်ိဧရိယာ (၅.၅၃၃)ဧကရိှသည့် ဂရန် 
ေြမတွင်ေဆာက်လုပ်မည့် Garden City Apartment Complex အတွင်းရိှ တုိက်အမှတ် 
(၁၁)၊ (၅)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၂) အကျယ်အဝန်း (၆၀၅) စတုန်းေပရိှသည့် တုိက်ခန်း 
(၁)ခန်းှင့ ်သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားေသာ လ ပ်စစ်မတီာ၊ ေရမတီာတိုကိ ုလက်ရိှ 
လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံ 
ကတိြပသူ ဦးစုိးလင်းဦး (ဘ) ဦးြမင့်ေဆွ[၉/ညဥန(ုိင်)၁၁၃၈၆၈]ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူ၁။ ဦးခန်ေဇာ်ထက်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၃၇၂၉]၊ ၂။ ေဒ ေချာြမတ် 
ေဟသီ[၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၃၇၀၃]တုိက အဆံုးအပုိင် လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန် 
သေဘာတူညီထားပါသည်။

အထက်ပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက  ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်  ဤေကညာသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ  ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ်ချက်အရ     ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ်ချက်အရ     

ေဒ ချိချိဦး -ADVOCATEေဒ ချိချိဦး -ADVOCATE
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၀)

LL.B.,D.B.L,D.I.L.,H.G.P,DL 101 IPlaw (GENEVA)LL.B.,D.B.L,D.I.L.,H.G.P,DL 101 IPlaw (GENEVA)
အမှတ်(၈၈)၊ ၈၅ လမ်း၊ က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ အမှတ်(၈၈)၊ ၈၅ လမ်း၊ က န်းလုံးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 

မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၀၀၇၄၃၅၊ ၀၉-၇၇၈၃၈၈၁၄၅မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၀၀၇၄၃၅၊ ၀၉-၇၇၈၃၈၈၁၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်-၆၀/၇၀၊ အခန်းအမှတ်-၂၀၆ (ဒတုယိထပ်)၊ ငဝုါအမ်ိရာတိက်ုခန်းှင့် 

၎င်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တရားဝင်လက်ရိှအမည်ေပါက် 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုေသာ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီး 

ခိုင်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊ အမှတ်-၃ ေန ဦးေမာင်ေမာင်ွန်  [၁၃/

ညရန(ုိင်)၀၅၇၃၄၀] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါတုိက်ခန်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်း 

များှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ြခင်းမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်အဝယ်ကိစ အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၀၈)

အမှတ်-၆၄၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၆၄၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph-09 264898975, 09-79560 8134ရန်ကုန်မိ။ Ph-09 264898975, 09-79560 8134

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်-၁၁၆/၁၂၀၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်-၁၁၆/၁၂၀၊
(Shri Kali Temple Trust, Yangon) အိမ်ရှင်ြဖစ်ေသာ အေဆာက်အဦမှ (Shri Kali Temple Trust, Yangon) အိမ်ရှင်ြဖစ်ေသာ အေဆာက်အဦမှ 

အခန်းအမှတ် (၉) အခန်းဥပစာှင့်စပ်လျ်း၍ အသိေပးေကညာချက်အခန်းအမှတ် (၉) အခန်းဥပစာှင့်စပ်လျ်း၍ အသိေပးေကညာချက်
အထက်ေဖာ်ြပပါ အခန်းဥပစာ၏ အခန်းရှင်/တရားဝင်အိမ်ငှားမှာ (ဖန်ငုတ်ေဟာင်)

(ခ)ေဒ မိုးသတီာ[၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၃၃၄]ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ (၁၂-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်ခဲပ့ါသည်။ ၎င်း၏ တရားဝင်ဆက်ခသံမှူာ အေမစွားအေမခွ ံကတိ ိမသမီးအြဖစ်  
ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပံုတင်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ တရားဝင် 
ေမွးစားြခင်းခရံသ ူမသတီာထွန်း [၁၂/လသန(ြပ)၀၀၁၁၉၄]ြဖစ်ပါသည်။  မသတီာထွန်းမှ 
အဆိုပါအခန်းှင့်စပ်လျ်း၍  အသိအမှတ်ြပလက်ခံပီး တရားဝင ်မိမိအမည်ေပါက ်
အိမ်လခေြပစာြဖတ်ပုိင်း ထုတ်ေပးပီး အိမ်လခများေကာက်ခံသွားပါရန် အိမ်ရှင်ြဖစ်ေသာ 
(Shri Kali Temple Trust, Yangon)  ေဂါပကအဖဲွသုိ  တင်ြပေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈) ဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒ ခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈)
 B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

ဦးမျိးသိန်းေဌး (စ်-၁၃၉၃၃)ဦးမျိးသိန်းေဌး (စ်-၁၃၉၃၃)
LL.B,D.B.L, D.I.L,D.M.L, D.I.P.LLL.B,D.B.L, D.I.L,D.M.L, D.I.P.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၆၂ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈/L)၊ စည်ပင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၀၀/ခ)ဟုေခ တွင် 
ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀’x ၆၀’)ရိှ ေဒ ခင်အုန်းြမင့် [၁၂/သဃက(ုိင်)၀၈၂၈၆၆]
အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့်ေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦ 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင် 
အုန်းြမင့်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် အဆိုပါအိမ်/ေြမတန်ဖိုး 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အမ်ိ/
ေြမ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆုိ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 
အထား စာချပ်စာတမ်း မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက ယခုေဖာ်ြပပါ အိမ်/ေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B,D.B.L)      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B,D.B.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)
 အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 PH: 09-401526880,09-260983331 PH: 09-401526880,09-260983331

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ရန်ကုန်သစ်)၊ ေြမကွက် ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ရန်ကုန်သစ်)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၀၇/ခ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ (ယာ)ဘက်၊ အိမ်အမှတ်(၄၁/က)ေပ တွင် အမှတ်(၄၀၇/ခ)၊ ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ (ယာ)ဘက်၊ အိမ်အမှတ်(၄၁/က)ေပ တွင် 
ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၅)ထပ်တိက်ု၏ ပထမထပက်(၂-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇ေပx ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၅)ထပ်တိက်ု၏ ပထမထပက်(၂-လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇ေပx 
၅၄ေပ)ရိှ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ကုိယ်ပုိင်ေရစက်အပါအဝင် တုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့် ၅၄ေပ)ရိှ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ကုိယ်ပုိင်ေရစက်အပါအဝင် တုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေြမရှင်ှင့် ကန်ထုိက်စာချပ်အရ ကန်ထုိက်ထံမှ အရပ်ကတိ 
စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ေရာက်ဝယ်ယပုိူင်ဆုိင်ထားသူ ဦးမျိးချစ်(ဘ)ဦးကည်ေရ  
[၁၀/သဖရ(ုိင်)၀၃၈၁၅၈]က အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခလံျက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
လိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငအွချိ 
ကိ ု(၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွ ြဖင့် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန ညေန ၄:၀၀ နာရီအတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။  ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အားပီးဆုံး 
သည့အ်ထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO (Switzerland)ေဒ သ ာခိုင်LL.B,D.L.P,WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)

တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)။ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)။ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

ဆိုင်ခန်းေနရာေကာင်း ဆိုင်ခန်းေနရာေကာင်း 

ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်
တာေမွအာယုေဆးံုေနာက်လမ်း၊ 

တာေမွ ကားပစ ည်းေဈးအနီး 

822 Sqft မျက်ှာစာ ေပ ၄၀၊ 

အငှား 12 သိန်း၊ အေရာင်း

သိန်း 1600၊ Condo ေြမညီ၊ 

လယ်ယာေရ ေြမလမ်း။

အကျိးေဆာင်များ 

ဆက်သွယ်ိုင်

Ph-09-5411674,09-5093427Ph-09-5411674,09-5093427

မီး မီး သတိြပသတိြပ



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် ၂၉-သဝုဏ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၆/၂)၊ ေကာက်သွယ်(၂)လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ 

ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းတွင ်

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံအဆိုြပသူ ဦးမင်းိုင် [၅/ကနန(ိုင်)၀၃၂၄၇၉]ထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန်အတွက်ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)ေဒ ဟန်စုေကျာ် (စ်-၈၂၀၁/၁၂) ေဒ ေအးန ာေအာင် (စ်-၁၇၄၄၃)

LL.B, D.B.L, D.M.L  LL.BLL.B, D.B.L, D.M.L  LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၅၆၃)၊ အခန်း(၁၀၃-G)၊ ပထမထပ်၊ MAC-Tower, အမှတ်(၅၆၃)၊ အခန်း(၁၀၃-G)၊ ပထမထပ်၊ MAC-Tower, 

ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့် ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့ ်ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-5095800, 09-774409168Ph:09-5095800, 09-774409168

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၁) ြမဝတီမင်းကီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၂၃၆၀/က၊ 

အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀) ေပရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှေနအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ သန်းစိန် (CE-၀၃၄၇၇၇) မှ အမည် 

ေပါက်လျက်ရိှပီး၊ ၎င်းထံမှစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဦးေကျာ်ရိှန် (TTA-၀၁၄၂၈၇) 

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမုိးမင်းေအး [၃/ကကရ(ုိင်)၁၃၈၂၀၁] မှ အမပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီအေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း (ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၂၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း (ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်
        ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၂၉၀ ှင့် ဆက် ယ်သည့်         ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- ၂၉၀ ှင့် ဆက် ယ်သည့် 

        ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၁၀၇        ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်- ၁၀၇
 န်ကားေရးမ းချပ်   ှင့်  ၁။ ဦးသူရဟန်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန   ၂။ ေဒ ုုလွင်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ၃။ ဦးရဲထွဋ်ဟန်

(ဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်သ ူဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင)်  ၄။ ဦးြမတ်သီဟထုိက်

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ ဓနလ  င်တာဝါ၊ 

အမှတ်(၂၇၂)၊ အခန်း(၇၀၃)ေန တရား ံးများြဖစ်ကေသာ  ဦးသူရဟန်၊ ေဒ ုုလွင်၊ 

ဦးရဲထွဋ်ဟန်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ေငွဝတ်မ ံလမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား (၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၀)၊ ဒ(ီ၁)ေန ဦးြမတ်သီဟထုိက် 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူတိုသိေစရမည်။

၂၀၁၂ ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၉၀ တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပလပ်ု 

ရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒကီရအီိင်ုရသကူ ေလ ာက်ထားသည် ြဖစ်၍ မည်သည့ေ်အကာင်း 

ေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကုိမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရိှလ င် 

ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရ 

ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၈ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်း ၁၁ ရက်)ေန 

မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ လာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                                          (ခင်နီနီေအး)(ခင်နီနီေအး)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

အန ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်( ၅၉၀)တွင် တည်ရှိေသာ အန ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်( ၅၉၀)တွင် တည်ရှိေသာ 

မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနပိုင် (၂)ခန်းတွဲ၊ မိရာှင့ ်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနပိုင ်(၂)ခန်းတွဲ၊ 

(၄)ထပ်တုိက်မှ ေဒ  ေထွးအမည်ေပါက် အခန်းအမှတ် (၃၀၂) (၄)ထပ်တုိက်မှ ေဒ  ေထွးအမည်ေပါက် အခန်းအမှတ် (၃၀၂) 

(တတိယထပ်) လူေနတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ (တတိယထပ်) လူေနတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်တွယ်ဆက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 

အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးဝင်းထွန်းိင်ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၀၂၉၃]ထမှံ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ တင်တင်ေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၉၈၉၀]က 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပါ၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက တရားဝင်အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရလ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ

ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M)ဦးယ်ထွန်း (LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၁)

တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ တိုက်ခန်းအိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းအထူးဝန်ေဆာင်မ 

ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ ုံးခန်း-အမှတ်(၁၀/၉၇)၊ ွယ်သာကီပန်း ခံေရှ၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၅၆၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၁၀၊ ေြမအမျိးအစား-ပါမစ်ေြမ၊ အကျယ် 
(၄၀'x၆၀')အနက် တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမ၏ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း) 
အကျယ် (၂၀'x၆၀') ေြမအစိတ်အပိုင်းအပါအဝင ်ယင်းေြမေပ ရှိ အမှတ် 
(၅၁၀)၊ ဓမ ာံုလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် 
ဦးေကျာ်ဝင်း (BI-၀၁၁၉၄၁)အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမ ှ
အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရှိသူ 
ေဒ ေနာ်မိုမိုေအး [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၀၂၀၈၉]က မိမိတစ်ဦးတည်းလက်ဝယ် 
ထားရှိပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်
က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ   မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အညီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ 
အပ်ပါသည်။             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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁-ဘီ/၁-၃)+(၁-ဒီ/၃-၃)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၀)

ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၅၄'/၅၄'-၄''x ၅၇'/၆၃')၊ ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သ ူဦးဘိဘုိ[ု၁၂/

ကမရ(ိုင်)၀၄၂၅၂၀]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကား 

လာသြဖင့ ်က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ု  ဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေငအွြဖစ် (ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ)ကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရိှပါက 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉)၊ ဆပ်သွားလမ်းှင့် ဆရာတင်လမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၄၇၆)၊ ဟေုခ တွင်ေသာ  (အလျား၄၀ေပxအန၆ံ၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဗိလ်ုမှးေဇာ်သန်းေမာင် (ISN-၅၄၀၆၃၈) အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
လက်ရိှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ  ေဒ ေဟမာဦး[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၄၈၅၇၈] မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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.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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၀၂)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အိမ်အမှတ်(၉၀၂)၊ ဦးထွန်းြမင့်လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊  ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံ 
ခန်ခဲွမ ဌာနရိှ ေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ြဖစ်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်လှြမင့်[၇/သဝတ(ုိင်)၀၅၈၂၂၄]
ထံမှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ချိသက်[၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၀၁၄၄၂]၊ ေဒ ေအးေအးမိုး[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၀၇၁၀]တိုက 
အပီးအြပတ် ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကညာပါသည့် ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် တကွက ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ချိသက်၊ ေဒ ေအးေအးမိုးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ချိသက်၊ ေဒ ေအးေအးမိုးတို၏ 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၊ ကယ်စင်မိေတာ်၊(Star City)၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ 

တိုက်အမှတ်(C)၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၃)ဟုေခ တွင်ေသာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ယင်း 

တိုက်ခန်း၌ ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်သည ်ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အေဆာက်အအုဌံာနတွင် ဦးညညီေီကျာ်လွင်ဦး 

အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင ်

အေဆာက်အအုံေနထိုင်ခွင့်စာချပ် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးညီညီေကျာ်လွင်ဦးက 

လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် ဦးညီညီေကျာ်လွင်ဦး [၁၂/ရကန 

(ိုင်)၀၆၄၉၆၇]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သီတာိုင် [၁၃/ကတန(ိုင်) 

၀၀၃၅၆၃] က ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မ ှ

(၇) ရက်အတွင်းက ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးကိုကိုေဇာ်   ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်ဦးကိုကိုေဇာ ်   ေဒ ှင်းဇာြခည်ြမင့်

LL.B.,WIPO (Swit)         LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L, LL.B.,WIPO (Swit)         LL.B, D.B.L, D.M.L,D.I.L, 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  D.I.P.L,W.I.P.O (Swit)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  D.I.P.L,W.I.P.O (Swit)

(စ်-၁၇၇၆၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁)(စ်-၁၇၇၆၂)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၄၁)

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၃၉၇၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၆၃၆၅၊ ၀၉-၄၄၃၁၀၅၅၈၃

အများသိ ေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိ ေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆-ဂျ)ီ၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၆၈စီ/ ၁-၁ ဘ)ီ၊ ဧရိယာ(ဝ.၁၃၉)ဧကရိှ ေြမပုိင်ေြမကွက်ှင့်  ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁) ရပ်ကွက်၊ အင်းယားမိင် 
စေုပါင်းလမ်း၊ အမှတ် (၈၁-E၁) ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ေြမပိင်ုေြမကွက်လွတ်ှင့ ်
ေြမကွက်အမှတ ်(၆၈စီ/၁-၁ ဒီ)ဟု ေခ တွင်သည့်  လမ်းေြမအမဲတမ်းသုံး
စဲွခွင့်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ  အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင် 
ေရာင်းချခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ေသာ (၁) ဦးရထဲူးေအာင် [၁၁/စတန(ိင်ု)၀၀၆၄၅၂]၊ 
(၂) ေဒ နီလာခင် [၇/ညလပ(ုိင်)၀၀၁၄၀၁]တုိထံမှ  က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက  ဝယ်ယူ 
မည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
အြဖစ်  စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ 
အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၄) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်
ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပး 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်း   ေဒ သီတာအုန်း   
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂၉/၄၃၇)၊    ပထမထပ်ေန    ေဒ ေအးေအးြမင့ ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၆၅၃၂]  ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သိေစအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်စာချပ် 
တွင် ဦးဝငး်စုိး [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၁၀၃၄] အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ သဃ  န်းက န်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတီ 
လမ်း၊ ခအံမှတ်(၄)၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၂)စ၊ီ  ေြမကွက်အမှတ်-၈(က) ၁၃(က)၊ 
ဧရိယာ(ဝ.၆၁၈ဧက)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍  ေရာင်းချ 
ပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူ ဦးဝင်းစိုး[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၂၁၀၃၄]ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
ေဒ ေအးေအးြမင့် [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၂၆၅၃၂] က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိးေငွ၏  
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွတချိကုိ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်မ  တစ်စုတံစ်ရာရိှပါက မည်သမူဆိ ု
ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ ပိုင်ဆိုင်မ ဆိုင်ရာ ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို ြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးေအးြမင့်ထံသုိ ြဖစ်ေစ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်တစ်ရာမရှိပါက ဤေြမကွက်အေရာင်း 
အဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ အပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ အပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးေအးြမင့် ေဒ ေဌးေဌးြမင့် LL.B,LL.M, DCBL(UK) ေဒ ေအးေအးြမင့ ် ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်LL.B,LL.M, DCBL(UK)
[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၆၅၃၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၃)[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၆၅၃၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၃)
အမှတ်-၄၂၉/၄၃၇၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်-၃၆(ေြမညထီပ်)၊ မဟာဗ လပန်းခလံမ်းအမှတ်-၄၂၉/၄၃၇၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်-၃၆(ေြမညထီပ်)၊ မဟာဗ လပန်းခလံမ်း
သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။    (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။    (ဘားလမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၂၉၈                       ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၂၉၈                       ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၅၀၇၉၈



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ဤလူေဘာင်တွင်ဤလူေဘာင်တွင်
စတ်ိညစ်စရာ-ေသာက-ဗျာပါဒမှန်သမ  ခဝါချ သန်စင်၍ အသက်ရာ 

ေကျာ်ေနလိုလ င်

အငိမ်းစား လ/ထ- ကထိက ဆရာငိမ်းေရ ေမာင်၏ အလုံပိတ်     

မှန်ေထာင်ဟာသများစာအုပ်ကိုဖတ် ပါ။

တန်ဖုိး ၁၀၀၀/ကျပ် (၃)အုပ်ယူ (၁)အုပ်လှမည်။

(Promotion ကာလ တစ်လအတွင်းသာ)

ဖုန်း-09-5200860၊ 09-799653493ဖုန်း-09-5200860၊ 09-799653493

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ပုဂံမိသစ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ 

အကွက်အမှတ်-၉/သမုဒ ရာဇ်၊ ေြမအမျိးအစား- အစိုးရ (ှစ် - ၃၀ ဂရန်ေြမ) -

(၁) ဦးပိုင်အမှတ် - ၉၉၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧက၊ မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက ်ပိုင်ရှင-် 

ဦးေစာသွင်၊ 

(၂) ဦးပိုင်အမှတ-် ၁၀၀၊ ဧရိယာ ( ၀.၁၁၀)ဧက၊ မိေြမစာရင်းအမည်ေပါက ်ပိုင်ရှင-် 

ဦးေအးကို

ယင်းေြမများေပ ရှိ အကွက်အမှတ်-၉/သမုဒ ရာဇ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်( ၉၉ + ၁၀၀ )၊ 

ပဂုံမိသစ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ေညာင်ဦးမိနယ်၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ဟေုခ တွင် 

ေသာ ေြမကွက် (၂) ကွက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား မိေြမစာရင်း အမည်ေပါက် 

ပုိင်ရှင်များထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ် စာချပ် အဆက်ဆက်အရ ဝယ်ယူထားရိှသူ 

ဦးသန်ိးေအာင် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၃၄၁၁၇] မှ မမိတိစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ု၍ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိသုြဖင့ ်က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက ဝယ်ယရူန် 

စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇) 

ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

               ဦးေအးမင်းေဇာ်                 ဦးေကျာ်မင်းိုင်                ဦးေအးမင်းေဇာ ်                 ဦးေကျာ်မင်းိုင ်

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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ၄၆၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁၄၁၁၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ အကျယ် ( ၄၁'x ၆၀')

အနက် တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာေြမ၏ ( ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၁၂ ှင့က်ပ်လျက် 

ဘက်ြခမ်း ) အကျယ် (၂၀'x၆၀')ေြမအစိတ်အပုိင်း အပါအဝင် ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ် 

- ၁၄၁၁၊ ဒပီါေအးြမလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ် မိေြမစာရင်းတွင ်

ဦးကည်ေဝ (AA-၀၆၇၅၈၈) [၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၆၉၁၂] အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 

၎င်းထံမှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင ်

စာချပ်အမှတ်-၁၃၄/၂၀၂၂ (၁၁-၁-၂၀၂၂) အရ တရားဝင် လက်ဝယ်ထားရိှသ ူေဒ ေမ 

မာလွင် [၁၂/ရကန(ိင်ု)၀ဝ၀၈၀၁] မှ မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ    

တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို 

(၇) ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

               ဦးေအးမင်းေဇာ်                  ဦးေကျာ်မင်းိုင်                ဦးေအးမင်းေဇာ ်                  ဦးေကျာ်မင်းိုင ်

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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပကွ်က်အမတ်ှ(၁၂)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၃၄၁/ခ)၊ [လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ မိဂသီ(၁၇)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၄၁/ခ)]
ဟုေခ တွင်သည့် (အလျား ၂၀ေပx အနံ၆၀ေပ) အကျယ်ရှိ ေဒ ကည်ု အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ အမျိးအစား ေြမကွက်(၁)ကွက်ှင့ ်အဆိပုါေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦအားလုံးတိုအား ေဒ ေအးမိုမိုမှ ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားလျက်ရိှပီး၊ ၎င်းမှ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
သေဘာတူညီလျက ်ေြမကွက်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွ အချိ 
တစ်ဝက်ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက် 
လိုပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ လ ဲအပ်ချက်အရ 
ဦးသက်ပိုင်ထူး LL.B ဦးသက်ပိုင်ထူး LL.B 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၉၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၉၇) 
First Grace Law FirmFirst Grace Law Firm

(အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၀၀၄၊ အေဝရာအိမ်ရာ(၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ (အမှတ်-၅၇၊ အခန်း-၀၀၄၊ အေဝရာအိမ်ရာ(၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၅၇၅၂၉တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၅၇၅၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊  ေစတနာလမ်း၊ အမှတ်(၂၉၂)၊ အလျား (၄၀)ေပ x အနံ 
(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးြမင့ေ်ဇာ် အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက် 
ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည ်ဦးြမင့ ်
ေဇာ် [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၁၂၃၉၇၉] မှ တရားဝင် အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ပီး    ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ  အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ   တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မရူင်း)များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၁၃)လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ(်၅၁၄)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၅၄ေပ x အနံ၁၉ ေပ)၊ ေြမည ီ

(ေြခရင်း)၊ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ပိင်ုဆိင်ုခွင့က်င်းရှင်း 

ေကာင်း ဦးတင်ဦး [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၃၃၄၆၀] မှ ဝန်ခလံျက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒ ေအးသူဇာေဌး [၆/ထ၀န(ိုင်)၁၀၃၉၂၅] မှ အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤ 

ေကညာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ 

တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးသူဇာေဌး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -ေဒ ေအးသူဇာေဌး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ေဒ လမင်းမမ (LL.B,LL.M)ေဒ လမင်းမမ (LL.B,LL.M)

အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန 

(စ်-၄၉၅၈၈) (၂၀-၃-၂၀၁၈)(စ်-၄၉၅၈၈) (၂၀-၃-၂၀၁၈)

အမှတ်(၆၀၉)၊ ငမိုးရိပ်(၃)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၀၉)၊ ငမိုးရိပ(်၃)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၁၅၀၀၂သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၁၅၀၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၁၂၅)၊ 

ြမန ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃၇) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x ၆၀') 
ေပရိှ ဦးေသာင်းထူး [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၂၁၃၁] အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်း 
ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးစိုးလွင် 
ထွန်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၀၅၆၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန် အဆိပုါ 
အိမ်/ေြမတန်ဖိုး တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်ပါ အိမ်/ေြမ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင် 
အကျိးခံစားခွင့်ရိှ သ ူမည်သူမဆုိ ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း 
ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ယခုေဖာ်ြပပါ အိမ်/ေြမ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ွန်ွန်သန်း (LLB, DBL) ေဒ ွန်ွန်သန်း (LLB, DBL) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၁၉) 
အမှတ် (၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ် (၃၂၀)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။  Ph: 09-401526880, 09-260983331ရန်ကုန်မိ။  Ph: 09-401526880, 09-260983331

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေချာက်မိနယ်၊ ေဂွးချိ 

ရာေန(ဘ) ဦးလှစန်ိ၏ သားြဖစ်သ ူဦးေဇာ်ိင်ု [၈/မမန(ိင်ု)၁၃၀၃၇၃] ကိင်ုေဆာင် 
သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

က ်ုပ်မိတ်ေဆွှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေချာက်မိနယ်၊ ေဂွးချိရာေန 
(ဘ) ဦးပါေလး၏ သမီးြဖစ်သူ ေဒ မွန်မွန်ြမင့် [၉/ကပတ(ိုင်)၁၅၅၂၉၉] ကုိင် 
ေဆာင်သူတုိသည် (၂၀၀၃) ခုှစ်ကတည်းက အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်း 
လာရာမှ ေနာင်တွင် စိတ်သေဘာထားချင်း တုိက်ဆုိင်မ မရိှေတာ့၍ ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ကွာရှင်းပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် ေဒ မွန်မွန်ြမင့်၏ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ချက်များ၊ လူမ ေရး၊ 
စီးပွားေရး၊ ေငွေကးအ ပ်အရှင်းများသည ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် လုံးဝ (လုံးဝ) 
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှလည်း ေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးေဇာ်ိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ စိုးစိုးလတ် (LL.B) WIPO (Switzerland) ေဒ စိုးစိုးလတ ်(LL.B) WIPO (Switzerland) 

အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၄၉၅၃၅) အထက်တန်းေရှေန (စ် - ၄၉၅၃၅) 
ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၄၀၅၄၀၄၊ ၀၉-၇၆၄၄၀၈၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၅၅၄၀၅၄၀၄၊ ၀၉-၇၆၄၄၀၈၁၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊  ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ 

ထီးတန်း(၄)လမ်း၊  အမှတ်-၁၆၊ ၃လ ာ(B) အခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ေကာင်း ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေအးသတီာေအာင်[၁၂/ကမတ(ိင်ု) 

၀၆၄၃၀၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် အပီးအပိင်ု လက်ေရာက်ဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းေကးေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက်လိပုါက 

က ်ုပ်ထံ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ဆက် 

သွယ်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 

အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေလးေမာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ေလးေမာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၈၄)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၅၉၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၅၉၉

"အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း""အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ သခုလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၅/ဘ)ီ၊ (၇)လ ာတွင် ေနထိင်ု 

ေသာ ဦးေကာင်းြမတ်ကသန်း[၉/မရမ(ိင်ု)၀၇၉၆၉၁]သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပ 
ထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပု ံ
တင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၁၉၉/၂၀၂၂(ေနစွဲ ၉-၆-၂၀၂၂)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄၁၉၉/၂၀၂၂(ေနစွဲ ၉-၆-၂၀၂၂)
အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တဆံပ်ိြဖင့ ်ဥေရာပအစားအစာ၊ အေရှတိင်ုးအစား 

အစာ၊ မေလးရှားအစားအစာ စသည့ ်စားေသာက်ဖွယ်ရာ စားဖွယ်စုအံမျိးမျိးတိုကိ ု
ချက်ြပတ်ေရာင်းချသည့် စားေသာက်ဆုိင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ COFFEE & BAKERY 
SHOP များ ဖွင့်လှစ်ြခင်းတိုကိ ုြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ ်
ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အမှတ်တဆံပ်ိ အမည်အမှတ်အသားအား တစ်ခုလံုးကုိ 
ထပ်တူညီြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ 
မမှန်မကန်မှီြငမ်း တုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူမှအစ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်
အသံုးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန် သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်း 
တုပသုံးစွဲမည်ဆိုပါက ေကညာသူ၏ စီးပွားေရးဆုံး ံး  နစ်နာမ အဝဝအတွက် 
တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦး ေကာင်းြမတ်ကသန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦး ေကာင်းြမတ်ကသန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်   ေဒ စုေထွးလတ်ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်   ေဒ စုေထွးလတ်
(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)    (LL.B,LL.M)(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)    (LL.B,LL.M)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)          အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၈၉၆)
The Solution Power Law Firm၊ အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ The Solution Power Law Firm၊ အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညထီပ်၊ အတ်ုကျင်းဘတူာုလံမ်း၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂(၁၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသခုလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ 
အမှတ်-(၇၆/၇၈)၊ (၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံ၏ ေြမညီထပ် အမှတ်-(၇၆/၇၈)၊ (၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အအုံ၏ ေြမညီထပ ်

(ယာ) (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၁x၄၈)ေပရှိ တိုက်ခန်း(ယာ) (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၁x၄၈)ေပရှိ တိုက်ခန်း

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း 

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းအတွင်း တပ်ဆင်ထားေသာ 
ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ အပါအဝင် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် (၅-၁၂-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါ ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထုိက်တာတုိ၏ 
ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူညီမ  ကတိစာချပ်အရ ကန်ထိုက်တာရရှိသည့ ်အခန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ကန်ထိုက်တာ တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးမျိးထွဋ်ေအာင်[၁၂/
ဗတထ(ိုင်)၀၀၂၅၀၂]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် ေရာင်းချလို 
ေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီပါ 
ေသာေကာင့ ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန်ေငွကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သူမဆုိ ယခုအေရာင်းအဝယ် သေဘာတူညီချက်အေပ  ကန်ကွက်လုိ 
ပါက ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ စာရက် 
စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ် အထေြမာက်သည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ နီလာခင်(LL.B, D.BL) ေဒ နီလာခင်(LL.B, D.BL) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၅၁/၂၀၁၄)
(NLK Legal Services) (NLK Legal Services) 

nilarwinishin1@gmail.com.mm (Ph-၀၉-၂၅၂၆၄ဝဝ၂၄)nilarwinishin1@gmail.com.mm (Ph-၀၉-၂၅၂၆၄ဝဝ၂၄)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊နံသာလမ်း၊ တိုက်အမှတ် 

(၃၉)၊ ဒုတိယထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း) တိုက်ခန်းကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ု
ဝန်ခံေသာ ဦးေကျာ်သာ [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၃၁၅၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ခင်လြပည့်ထွန်း [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၈၇၄၇]က ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ဤအေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများ ခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
အပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ် (၃၄၀၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ် (၃၄၀၃) 
တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊ တိုက်(၃၃/၄၉)၊ Strand Condominium၊ အခန်း(၃၇)(ပ)ထပ်၊ 
မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၆၇၈၂၂ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀၁၆၇၈၂၂ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း 
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ လေူနရပ်ကွက်-ွယ်ေအး၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ 

ွယ်နီ (၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆)၊ အိမ်အမှတ်(၃၂၇)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာ 
အကျယ်အဝန်း (၂၅ေပx၅၀ေပ)ရှိေသာေြမှင့်ေြမ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တုိကုိေရာင်းချပုိင်ခွင့ရိှ်ေကာင်း ကတြိပဝန်ခေံြပာဆိသု ူဦးစန်းေအာင်[၅/ဒပန(ိင်ု)ဝ၆၇ 
၈၉၅)၊ ေဒ ြမြမှင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)ဝ၆၇၈၉၉]၊ ေဒ ြမြမလင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၆၆၅၀၆] 
တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ြမြမသန်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၆၆၅ဝ၅]၊ ဦးထွန်းသန်းဦး 
[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၆၆၈၂၆]တိုမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက  ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ လဲ့လဲ့ကည်(LL.B)ေဒ လဲ့လဲ့ကည(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၅၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၅၂) 
အမှတ်(၃၉)၊မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၉)၊မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-796814489 , 09-954206948Ph:09-796814489 , 09-954206948
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ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)

ရပ်ကွက်၊  ကေမ ာဇလမ်း၊  အမှတ်(၂၅)
တည်ရှိရာ  ဗဟန်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ ်
ကွက်အမှတ်(၃၆ေဂျ)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၁၂/၁-ဒ-၅-၁)၊ ဧရိယာ (၀.၆၆၇) ဧက၊ 
ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အမည် 
ေပါက်  ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(၁၂/ဗဟန(ိုင်) 
၀၀၄၂၃၇)ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။  ေြမ 
အမည်ေပါက် (မိခင်)  ေဒ ခင်ဝင်းြမင့ ်
သည်(၆-၇-၂၀၁၇)ရက်ှင့်  (ဖခင်)သူရ 
ဦးေကျာ်ထင်သည်(၂၆-၁-၁၉၉၆)ရက်တုိ 
တွင်ကွယ်လွန်သြဖင့ ်ေဒ သူဇာြမင့ ်[၁၂/
ဒဂန(ိုင်)၀၀၇၂၀၂]၊ ဦးသန်ေကျာ် [၁၂/
ကမရ(ိင်ု)၀၂၅၄၀၀]၊ ေဒ သတီာြမင့[်၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၀၄၂၃၈]၊ ေဒ ကည်မာြမင့ ်
[၁၂/ဗဟန(ိုင်)ဝဝ၄၂၃၉]၊ ဦးေအာင် 
ေကျာ်[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၁၂၂၄၆]၊ ဦးေမာင် 
ေမာင်ေကျာ် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)ဝ၁ဝဝ၂၃] 
တိုမှ ၎င်းတို (၆)ဦးကိုသာ ေမွးဖွားခဲ့ 
ေကာင်းှင့ ်ကိတ ိမသားသမီးှင့်အြခား 
သားသမီးမရိှေကာင်း၊ ၎င်းတုိမှလဲွ၍ အြခား 
ေသာဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်
မ မရှိပါေကာင်း ကျနိ်ဆိုသည့် (၄-၅-
၂၀၂၂) ရက်ေန  ဒဂုံမိနယ် တရားုံးကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ၊   ေထာက်ခံကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 
စာရင်း၊ ယင်းေြမ၏ဂရန်၊ ပိုင်ဆိုင်စာချပ် 
-၅၂၃၅/၂၀၀၂ တိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်
ဆိုရန ်ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ  
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာအေထာက် 
အထားများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
ှင့်ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဌာနမှလုပ်ထံုးလုပ် 
နည်းအတုိင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါ
သည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ေရ ဝါ(၂)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၆၄၂) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ခင်ြမင့်ချိ အမည်ေပါက်၊ ပါမစ်ေြမ 

အမျိးအစား၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ) ရိှ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍     

တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ှင်းယုခိုင် [၁၂/

ဥကတ(ိင်ု)၀၄၇၂၆၂]၊ ေဒ သသီေီထွး(ခ)ေဒ သက်ြမတ်ေထွး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၇၂၇၇]၊ 

ဦးေအာင်သ ူ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၅၀၇၅၀]တိုထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေနာ်ရတနာလ  င် 

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၉၉၃၀]မှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကိ ု(၂၄-၆-၂၀၂၂ ) ရက်ေနတွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း 

တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မ   တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

Ph: 09780041939 , 09773562082Ph: 09780041939 , 09773562082

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၆)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ် (၆)၊ ကန်ုးေဘာင်(၁၀)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၈၄၁)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၃၉x၆၀ )ေပ၊ ဧရိယာ (၂၃၄၀) 
စတရုန်းေပရိှ ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ အကျယ် 
အဝန်း (၂၄x၆၀)ေပရိှသည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အမျိးအစား ေြမကွက်အစိတ် 
အပိင်ုးှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 
ေဒ ဆုှင်းေအး [၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၅၄၄၈] မှ တရားဝင်လက်ဝယ ်
ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်က န်မ၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေဇာ်ဝင်းထွဋ် 
[၃/လသန(ိုင်)၀၀၄၂၀၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါေြမကွက်၊  ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ  ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက် အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့အ်တ ူက န်မထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ှင်းယုေဝေအး (LL.B, LL.M, D.I.L) ေဒ ှင်းယုေဝေအး (LL.B, LL.M, D.I.L) 
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၁၅၂)
Hnin Yu Jasmine Legal Services Hnin Yu Jasmine Legal Services 

အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ 
(စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက် (ေြမာက်ပိုင်း)၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၀၊ က-ခ) ေန ဦးတင်စိုး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၄၁၂၄၀]၏ 

သမီးြဖစ်သူ မြမင့်ြမင့်ဦး(ခ)ဘိုမ [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၈၃၇၇]သည် မိဘအား 

ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစရန်    အကိမ်ကိမ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင်   ြပလုပ်ြခင်း၊ 

ကိယ်ုဆင်းရ ဲြဖစ်ေစရန်ြပလပ်ုသြဖင့ ်သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ 

၎င်းှင့ြ်ပမ ူေဆာင်ရက်ချက်ကစိ အဝဝမှန်သမ ကိ ုတာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ု 

ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဖခင်ဖခင်

 ဦးတင်စိုး ဦးတင်စိုး

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 
ြဖည့်တင်းေရးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ တင်ဒါပိတ်ရက် ၁၃-၇-၂၀၂၂ 
ရက်ေန(၁၃:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ (လကူိယ်ုတိင်ု)လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။      သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါဝင်သည့်ေနမှစတင်၍ တင်ဒါပံုစံများအား ံုးချန်ိ 
အတွင်း လာေရာက်စုစံမ်းဝယ်ယူိင်ုပါသည်။ တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ 
Web-portal(www.moee.gov.mm(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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

ေဆးပညာပါရဂူဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေဆးပညာပါရဂူဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သုိလ်-မ ေလးတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကား 
မည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆးပညာပါရဂူဘဲွလွန်သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည် 
အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်
 (က)  ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ(က)  ေဆးလက်ေတွအေြခခံပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ
 စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်း စ် သင်တန်းအမည် သင်တန်း
   ကာလ   ကာလ 
 (၁) ပါရဂူဘွဲ (ခ ာေဗဒ) ၃-ှစ်
   Ph.D (Anatomy) 
 (၂) ပါရဂူဘွဲ (ဇီဝကမ ေဗဒ) ၃-ှစ်
   Ph.D (Physiology) 
 (၃) ပါရဂူဘွဲ (ဇီဝဓာတုေဗဒ) ၃-ှစ်  
  Ph.D (Biochemistry) 
 (၄) ပါရဂူဘွဲ (ေဆးဝါးေဗဒ) ၃-ှစ်
  Ph.D (Pharmacology) 
 (၅) ပါရဂူဘွဲ (အဏုဇီဝေဗဒ) ၃-ှစ် 
  Ph.D (Medical Microbiology) 
 (ခ)  ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ(ခ)  ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ
 စ်      သင်တန်းအမည် သင်တန်း စ်      သင်တန်းအမည် သင်တန်း
   ကာလ   ကာလ
  (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 (အဆုတ်ှင့်အသက် ှ  ၃-ှစ်
  လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေဆးပညာ)   
  Dr.Med.Sc (Respiratory Medicine) 
 (၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Thoracic Surgery) 
 (၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဦးေှာက်ှင့် ၃-ှစ်
  အာုံေကာေဆးပညာ) 
  Dr.Med.Sc (Neurology)  
 (၁၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဦးေှာက်ှင့် ၃-ှစ်
  အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ)  
  Dr.Med.Sc (Neurosurgery) 
 (၁၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ေကျာက်ကပ်ေရာဂါပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Nephrology) 
 (၁၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (အစာအိမ်ှင့် ၃-ှစ်
  အူလမ်းေကာင်းေဆးပညာ) 
  Dr.Med.Sc (Gastroenterology) 
 (၁၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အသည်းေရာဂါပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Hepatology) 
 (၁၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  (ေသွးေရာဂါပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Clinical Haematology) 
 (၁၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ   (မီးယပ်ဆိုင်ရာ ၃-ှစ်
  ကင်ဆာေရာဂါပညာ) 
  Dr.Med.Sc (Gynaecological Oncology) 
 (၁၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(မျိးပွားမ ဆိုင်ရာေဆးပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Reproductive Health) 
 (၁၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေမ့ေဆးပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Anaesthesiology) 
 (၁၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ဓာတ်မှန်ပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Radiology) 
 (၁၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (မျက်စိေရာဂါပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Ophthalmology)  
 (၂၀) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ ၃-ှစ်
  (နား၊ ှာေခါင်း၊  လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့်
  လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) 
  Dr.Med.Sc (Otorhinolaryngology 
  Head & Neck Surgery) (ORLHNS) 
 (၂၁) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Medical Jurisprudence) 
 (၂၂) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(အိုးအေကာအဆစ ် ၃-ှစ်
  ေဆးပညာ) Dr.Med.Sc (Rheumatology) 
 (၂၃) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ(ကိုယ်အဂ   ါြပန်လည် ၃-ှစ်
  သန်စွမ်းေရး ေဆးပညာ)  
  Dr.Med.Sc (Rehabilitation Medicine) 
 (၂၄) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ခံတွင်းှင့် မျက်ှာ၊  ၃-ှစ်
  ေမးိုးခွဲစိတ်ကုပညာ) 
  Dr.Med.Sc (Oral and Maxillofacial Surgery) 
 (၂၅) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (စိတ်ကျန်းမာပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Mental Health) 
 (၂၆) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ(အပူပုိင်းကူးစက်ေရာဂါပညာ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Tropical and  Infectious Diseases) 
 (၂၇) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  (ေသွးေရာဂါေဗဒ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Haematopathology) 
 (၂၈) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  (အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Histopathology) 

 (၂၉) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ  (ဓာတုေရာဂါေဗဒ) ၃-ှစ်
  Dr.Med.Sc (Chemical Pathology) 
၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း-လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း-
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘဲွ  ရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) ခ င်းချက်သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းများမှအပ သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ်၌ ေဆးပညာ မဟာသိပ ဘဲွံရရိှထားသူြဖစ်ရမည်။ ခ င်းချက် 
အေနြဖင့ ်ေဆးလက်ေတွအေြခခပံါရဂဘဲွူ (ဇဝီကမ ေဗဒ၊ ခ ာေဗဒ၊ 
ဇဝီဓာတေုဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ) ှင့ ်ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ (ဥပေဒေရး 
ရာေဆးပညာ)  သင်တန်းများအတွက ် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၌ 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ  ရရှိထားသူများှင့်  ြမန်မာိုင်ငံေဆး 
ေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ အလားတူဘဲွ ရရိှထားသူများ 
ြဖစ်ရမည်။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် သက်ဆိင်ုရာဘာသာရပ် မဟာသပိ ံ 
ဘွဲရရှိပီးေနာက် ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး လုပ်သက်(၂)ှစ်ရှိသူ 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

 (င) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ်ြဖင့် ဘွဲလွန်ရရှိပီးမှ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းအြဖစ ်
တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ပီး ပါရဂူဘဲွလွန်သင်တန်း၀င်ခွင့်ေလ ာက်ထား 
လာပါက ပါရဂဘဲွူ (ခ ာေဗဒ၊ ဇ၀ီကမ ေဗဒ၊ ဇ၀ီဓာတေုဗဒ၊ အဏဇုဝီ 
ေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ စိတ်ကျန်းမာပညာ၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) 
သင်တန်းများအတွက်ေလ ာက်လ ာပိတ်သည့်ရက်တွင် လုပ်ငန်း 
စတင်၀င်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ စစုေုပါင်း လပ်ုသက်(၃)
ှစ်ရှိရမည်။ ကျန်ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများအတွက် လုပ်ငန်းစတင် 
၀င်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း လုပ်သက်(၄)ှစ် 
ရှိရမည်။

 (စ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ (ေသွးေရာဂါပညာ) သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ေဆးပညာ)(သိုမဟုတ်)(ကေလးကျန်းမာ 
ပညာ)ဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ (ခတွံင်းှင့်မျက်ှာ၊ ေမးိုးခဲွစတ်ိကပုညာ) 
သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာမဟာသပိ ံ (ခဲွစတ်ိကပုညာ) (သိုမဟတ်ု) 
သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ(သိုမဟုတ်) သွားဘက ်
ဆိုင်ရာေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခံတွင်းှင့်မျက်ှာေမးိုးခွဲစိတ်ကု 
ပညာ) ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

  (ဇ) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ (ရင်ေခါင်းခဲွစတ်ိကပုညာ) သင်တန်းအတွက် 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (သိုမဟုတ်) ေဆးပညာ 
မဟာသိပ ံ (ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ)  ဘွဲရရှိထားသ ူြဖစ်ရမည်။

  (စျ) ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘဲွ (ဦးေှာက်ှင့်အာံုေကာခဲွစိတ်ကုပညာ) 
သင်တန်းအတွက် ေဆးပညာမဟာသပိ ံ (ခဲွစတ်ိကပုညာ) (သိုမဟတ်ု) 
ေဆးပညာမဟာသိပ ံ (ဦးေှာက်ှင့် အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ)  
ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ည) ေဆးလက်ေတွပါရဂဘဲွူ(အသားမ င်ေရာဂါေဗဒ)/(ဓာတေုရာဂါေဗဒ)/
(ေသွးေရာဂါေဗဒ) သင်တန်းများအတွက် ေဆးပညာမဟာသိပ ံ 
(ေရာဂါေဗဒ)ဘွဲရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဋ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ေနတွင် အသက်(၅၂)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သ ူ
ြဖစ်ရမည်။

 (ဌ) ပါရဂူဘွဲရရှိပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)ှစ် ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းအြဖစ ်     
ဆက်လက်တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်မှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန )ြဖစ်ပါသည်။
၄။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင ်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကိ ုထည့် 
သွင်းစစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း 
တစ်ှစ်လ င် ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့ ်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ  အရည် 
အချင်းစစ် စာေမးပွဲ(၂)နာရီေမးခွန်းကို ေြဖဆိုရမည်။ အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ ်
အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပုိင်မှသာ ဘဲွရေအာင်စာရင်းကုိ  
ထုတ်ေပးမည်။
၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး 
( န်ကားေရးမှးချပ်/ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး) မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည် 
ြဖစ်ပီး ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း အကီး 
အမှး၏  ေထာက်ခခံျက်ပါရိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး ေလ ာက်ထားြခင်းမရိှ 
သည့် ေလ ာက်လ ာများကိ ုလုံး၀ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်း မြပပါ။
၆။ ကိတင်မတိ တစ်ေစာင်ကိ ုေငသွွင်းချလန်မရူင်းှင့်တကွ ေဆးတက သိလ်ု-
မ ေလး၊ ပါေမာက ချပ်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက်ေပးပိုရမည်။
၇။ ဝင်ခွင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးမည့်ရက်မှာ  (၂၉-၉-၂၀၂၂)ရက် (ကာသပေတးေန) 
ြဖစ်ပါသည်။
၈။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့် ေလ ာက်ထားသူများသည် ဘွဲလွန် 
သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပွဲေကး  ကျပ်-၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်)တိတိကို 
ေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး၏ ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂)၊ မ ေလးမိတွင် 
ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-ဝ၁၀ဝ၆၃ သို ေပးသွင်းရမည်။
(မှတ်ချက်။မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ် ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့် ြမန်မာစ့ီးပွာေရး 

ဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂) မ ေလးမိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေဆးတက သုိလ်- 
မ ေလး၏ ေငစွာရင်းအမှတ် MD-ဝ၁၀ဝ၆၃ သို လပ်ိမ၍ူ ေငလွ ဲစနစ် 
ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန ်
ပျက်ကွက်လ င် ေနာင်ပညာ သင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘဲွလွန်သင်တန်းများ 
သို ေလ ာက်ထားခွင့်မရှိပါ။
၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမှ 
သင်တန်းကိမုတက် ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုတံင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည် 
ြဖစ်ေစ) သင်တန်းကိုပီးဆုံးေအာင် မတက် ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင် 
ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး ိင်ုငတံာ၀န်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င် 
ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။
၁၁။ ဘဲွလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခခုျင်းအလိက်ု တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပမည့ ်လျာထားဦး 
ေရသတ်မှတ်ချက်ကုိ ဘာသာရပ်အလုိက် အများဆံုးလက်ခံသင်ကားေပးုိင်မည့် 
ဦးေရအြဖစ် ဤတက သိလ်ု Website မှတစ်ဆင့ ်ေကညာပါမည်။ အများဆုံးလက်ခ ံ
သင်ကားေပးိုင်မည့် ဦးေရမည်မ ရှိေစကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်းရမှတ ်
ြပည့်မီြခင်းမရှိက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၂။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး၏ Website- 
www.ummdy.edu.mmတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ်) 
ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိ ုုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းိုင်ပါသည-်
 ပါေမာက ချပ် - ဝ၂-၄၀၃၆၆၃၉  
 ဌာနမှး(စီမံ/ဘ  ာ) - ဝ၂-၄၀၃၆၆၃၇၊ ၀၂-၄၀၃၉၀၅၀
 ေကျာင်းသားေရးရာဌာန - ၀၂-၄၀၃၉၀၄၂ (လိုင်းခွဲ- ၂၀၃၊ ၂၂၇)

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂
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“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း’’“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း’’
မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၆၄လမ်းx၆၅လမ်းကား၊ ၂၇ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀/က)တွင်ေနထိုင်ေသာ ေဒ ယုဖိးေအာင[်၉/ခအဇ(ိုင်) 
၀၁၅၆၆၉]သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား မ ေလးမိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တဆံပ်ိ 
မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၈၄၉/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၇-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၈၄၉/၂၀၂၁(ေနစွဲ-၇-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်

ေကာ်ဖေီစ၊့  ေကာ်ဖထီပ်ု၊ ေကာ်ဖမီ န် ၊  အသင့ေ်ဖျာ်ေကာ်ဖထီပ်ုများ ထတ်ုလပ်ု 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းှင့ ် Cafe & Restaurant ဆိုင်များကို ြမန်မာိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို 
မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း အမည်စာသားပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း၊ 
တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပး 
တားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်းတပုသုံးစဲွခဲမ့ည်ဆိပုါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့အ်ည ီ
တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ယုဖိးေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ယုဖိးေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့်  ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်  ေဒ ေနာ်ခမ်းစုစုဗွာ
(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  (LL.B)(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၁၄၅၃၇)  (စ်-၅၃၁၀၀)(စ်-၁၄၅၃၇)  (စ်-၅၃၁၀၀)

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

ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၂၀၃၉၀၄၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး

ေဆးပညာဒီပလိုမာှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံေဆးပညာဒီပလိုမာှင် ့ေဆးပညာမဟာသိပ ံ

ဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဘွဲလွန်သင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ေဆးတက သိလ်ု-မ ေလးတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကားမည့် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံသူ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ  ေလ ာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်း(က) ေဆးပညာဒီပလိုမာသင်တန်း

  စ် သင်တန်းအမည်  သင်တန်း   စ် သင်တန်းအမည်  သင်တန်း 

     ကာလ     ကာလ

  (၁) ေဆးလက်ေတွဆိုင်ရာ Dip.Med.Sc ၁-ှစ်

   ေဆးဝါးေဗဒ ဒီပလိုမာ (Clinical Pharmacology) 

 (ခ)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ(ခ)  ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများ

  စ်        သင်တန်းအမည်  သင်တန်း   စ်        သင်တန်းအမည်  သင်တန်း 

     ကာလ     ကာလ

  (၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc  ၂-ှစ်

   (ခ ာေဗဒ) (Anatomy)

  (၂) ေဆးပညာမဟာသိပ  ံ M.Med.Sc ၂-ှစ်

   (ဇီဝကမ ေဗဒ) (Physiology)   

  (၃) ေဆးပညာမဟာသိပ  ံ M.Med.Sc ၂-ှစ်

   (ဇီဝဓာတုေဗဒ) (Biochemistry)

  (၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၂-ှစ်

    (ေဆးဝါးေဗဒ) (Pharmacology) 

  (၅) ေဆးပညာမဟာသိပ  ံ M.Med.Sc  ၃-ှစ်

    (အဏုဇီဝေဗဒ) (Microbiology) 

  (၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc ၂-ှစ်

   (ကာကွယ်ေရးှင် ့ (Preventive and 

   အပူပိုင်းေဆးပညာ) Tropical Medicine)   

  (၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc  ၃-ှစ်

    (ေရာဂါေဗဒ) (Pathology) 

  (၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ဥပေဒေရးရာေဆးပညာ) (Medical Jurisprudence) 

  (၉) ေဆးပညာမဟာသိပ (ံနား၊ ှာေခါင်း၊  M.Med.Sc ၃-ှစ်

   လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့် (Otorhinolaryngology

   လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) Head & Neck Surgery) 

      (ORLHNS) 

  (၁၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc  ၃-ှစ်

    (ေမ့ေဆးပညာ) (Anaesthesiology) 

  (၁၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ကိုယ်အဂ   ါ ြပန်လည် (Rehabilitation

   သန်စွမ်းေရးေဆးပညာ)  Medicine)

  (၁၂) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (မျက်စိေရာဂါပညာ) (Ophthalmology)

  (၁၃) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc  ၃-ှစ်

   (စိတ်ကျန်းမာပညာ) (Mental Health) 

   (၁၄) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ေဆးပညာ) (Internal Medicine) 

  (၁၅) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၃-ှစ်

     (ခွဲစိတ်ကုပညာ) (Surgery)  

  (၁၆) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc  ၃-ှစ် 

   (သားဖွားမီးယပ်ပညာ)   (Obstetrics and 

    Gynaecology) 

  (၁၇) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ  M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ကေလးကျန်းမာပညာ) (Paediatrics) 

  (၁၈) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) (Thoracic Surgery) 

  (၁၉) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၃-ှစ်

   (ဦးေှာက်ှင့်  (Neurosurgery)

   အာုံေကာခွဲစိတ်ကုပညာ) 

   (၂၀) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၄-ှစ် 

   (အိုးေရာဂါပညာ)   (Orthopaedics) 

  (၂၁) ေဆးပညာမဟာသိပ ံ M.Med.Sc ၄-ှစ်

   (ဓာတ်မှန်ပညာ) (Radiology) 

၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း၂။ လိုအပ်ေသာအရည်အချင်း

  (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ေဆးပညာဒီပလိုမာှင် ့        ေဆးပညာမဟာသိပ ံသင်တန်းများအတွက ်

  အမ်ဘဘီအီက်စ်ဘဲွ(သိုမဟတ်ု) ြမန်မာိင်ုငေံဆးေကာင်စမှီ အသအိမှတ်ြပ 

  ထားေသာ အလားတူဘွဲ ရရှိထားသူြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ေဆးပညာမဟာသပိ ံသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် 

  လပ်ုငန်းစတင် ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆံုးလုပ်သက် 

  (၁)ှစ်ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။

  (မှတ်ချက်။   ခ ာေဗဒ၊    ဇီဝကမ ေဗဒ၊    ဇီဝဓာတုေဗဒ၊    အဏုဇီဝေဗဒ၊ ခ ာေဗဒ၊    ဇီဝကမ ေဗဒ၊    ဇီဝဓာတုေဗဒ၊    အဏုဇီဝေဗဒ၊ 

  ေဆးဝါးေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ စတ်ိကျန်းမာပညာ၊  ဥပေဒေရးရာေဆးပညာှင့်   ေဆးဝါးေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ စတ်ိကျန်းမာပညာ၊  ဥပေဒေရးရာေဆးပညာှင့ ်

  ေမေ့ဆးပညာ  ေမေ့ဆးပညာ မဟာသပိ ံသင်တန်းများအတွက် လပ်ုသက်သတ်မှတ်ချက်မရိှ 

  ေလ ာက်ထားိုင်သည်။)

 (ဃ) ေဆးလက်ေတွဆုိင်ရာ ေဆးဝါးေဗဒဒီပလုိမာသင်တန်းအတွက် ေလ ာက်လ ာ 

  ပိတ်သည့်ရက်တွင်  လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှစ၍   ခွင့်ရက်မပါ 

  အနည်းဆုံးလုပ်သက ်(၁)ှစ် ရှိသူ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ရမည်။ 

 (င) ေဆးပညာမဟာသပိ ံသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာပတ်ိသည့်ရက်တွင် 

  အသက် (၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) ေဆးလက်ေတွဆိင်ုရာ ေဆးဝါးေဗဒဒပီလိမုာသင်တန်းအတွက် ေဆးပညာ 

  မဟာသပိ ံ(ေဆးဝါးေဗဒ)ဘဲွ ရရိှပီး၊ အသက် (၅၀)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သ ူ

  ြဖစ်ရမည်။

 (ဆ) ဒီပလိုမာဘွဲရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး(၂)ှစ်ှင့် ေဆးပညာမဟာသိပ ံဘွဲ 

  ရရှိပီးေနာက ်အနည်းဆုံး (၅)ှစ် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ဆက်လက်တာဝန် 

  ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။

 (ဇ)  သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းကာလကုိ   အချန်ိြပည့်တက်ေရာက်ုိင်သူ 

  ြဖစ်ရမည်။

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

၄။ ဘွဲလွန်ေဆးပညာသင်တန်းဝင်ခွင့်တွင် အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်ကို ထည့်သွင်း 

စစ်ေဆးြခင်းမြပေသာ်လည်း သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစ်ကာလအတွင်း တစ်ှစ်လ င် 

ှစ်ကိမ်စစ်ေဆးမည့ ်အဂ  လိပ်စာဘာသာရပ်က မ်းကျင်မ  အရည်အချင်းစစ ်စာေမးပွဲ 

(၂)နာရီေမးခွန်းကုိ ေြဖဆုိရမည်။ အဂ  လိပ်စာ ဘာသာရပ်အရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွ 

ေအာင်ြမင်ေကာင်း တင်ြပိုင်မှသာ ဘွဲရေအာင်စာရင်းကိ ုထုတ်ေပးမည်။ 

၅။ ေလ ာက်လ ာကို သက်ဆုိင်ရာဌာန ၀န်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ( န်ကား 

ေရးမှးချပ/် ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး)မှတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်း အကီးအမှး၏  ေထာက်ခံချက် 

ပါရှိရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေလ ာက်ထားြခင်းမရှိသည့် ေလ ာက်လ ာများကို 

လုံး၀ထည့်သွင်း စ်းစားြခင်းမြပပါ။

၆။ ကိတင်မိတ တစ်ေစာင်ကို ေငွသွင်းချလန်မူရင်းေငွသွင်းချလန်မူရင်းှင့်တကွ  ေဆးတက သိုလ်-

မ ေလး၊ ပါေမာက ချပ်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက ်ေပးပိုရမည်။

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

ြဖစ်ပါသည်။

၈။ ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင့ ်  ေလ ာက်ထားသူများသည ်  ဘွဲလွန်သင်တန်းဝင်ခွင် ့

စာေမးပဲွေကး  ကျပ်-၁၀၀ဝ/ိ-(ကျပ်တစ်ေထာင်)တတိကိိ ုေဆးတက သိလ်ု-မ ေလး၏ 

ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂)၊ မ ေလးမိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငစွာရင်းအမှတ် 

MD-ဝ၁၀ဝ၆၃ သို ေပးသွင်းရမည်။

 (မှတ်ချက်မှတ်ချက်။ မိနယ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ ်  ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်  ြမန်မာ ့

   စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂) မ ေလးမိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် 

   ေဆးတက သိုလ်-မ ေလး၏ ေငွစာရင်းအမှတ ်MD-ဝ၁၀ဝ၆၃ 

   သို လိပ်မူ၍ ေငွလ ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။)

၉။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ေရးချယ်ခံရပီးမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက် 

လ င် ေနာင်ပညာသင်ှစ် (၂)ှစ် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဘွဲလွန်သင်တန်းများသို ေလ ာက် 

ထားခွင့် မရှိပါ။

၁၀။ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေရးချယ်ခံရပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန်ပီးမှ သင်တန်း 

ကို မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပသည်ြဖစ်ေစ) 

သင်တန်းကုိ ပီးဆံုးေအာင် မတက်ေရာက်လ င်ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးေနာက် 

သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး ိင်ုငံတ့ာ၀န်ကိ ုမထမ်းေဆာင်လ င်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ် 

ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငွကိ ုေပးေလျာ်ရမည်။

၁၁။ ဘွဲလွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် တက်ေရာက်ခွင့ ် ြပမည့် လျာထား 

ဦးေရသတ်မှတ်ချက်ကိ ု ဘာသာရပ်အလိုက ်အများဆုံးလက်ခံသင်ကားေပးိုင်မည့ ်

ဦးေရအြဖစ ်ဤတက သိုလ် Website မှတစ်ဆင့် ေကညာပါမည်။ အများဆုံးလက်ခံ

သင်ကားေပးိင်ုမည့ ်ဦးေရမည်မ ရိှေစကာမ ူသတ်မှတ် အရည်အချင်းရမှတ် ြပည့မ်ြီခင်း 

မရှိက ေရးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု   ေဆးတက သိုလ်-မ ေလး၏  Website- 

www.ummdy.edu.mmwww.ummdy.edu.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။ (သိုမဟုတ်) ေအာက်ပါ 

ဖုန်းနံပါတ်များကို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

ပါေမာက ချပ်   - ဝ၂-၄၀၃၆၆၃၉

ဌာနမှး(စီမံ/ဘ  ာ) - ဝ၂-၄၀၃၆၆၃၇၊ ၀၂−၄၀၃၉၀၅၀

ေကျာင်းသားေရးရာဌာန - ၀၂-၄၀၃၉၀၄၂ (လိုင်းခွဲ- ၂၀၃၊ ၂၂၇)

ေဆးတက သိုလ်-မ ေလးေဆးတက သိုလ်-မ ေလး
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၄၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၂၄၆)၊ 

ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၅x၅၀) ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ အမှတ်(၇)ဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၂၅x၅၀) 

အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ တင်သန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ တင်သန်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်မှ (၁၂ဂရန်ေြမကွက်မ ှ(၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှင့် ေပx၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှင့် 

၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ၎င်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

အေဆာက်အဦတုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အေဆာက်အဦတုိအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှ ေဒ တင်သန်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၈၁၃၉၆၀] အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမမှ (၁၂ ၁
၂ ေပx၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့ ်၎င်းေြမေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦတုိအား လက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက် 

ရှိသည့် ေဒ တင်တင် [၃/လဘန(ိုင်)၀၄၃၁၃၂]၊ ဦးတင်ဦး [၃/လဘန(ိုင်)၀၄၁၀၀၀]၊ 

ဦးေဇာ်မင်းဦး [၃/လဘန(ိင်ု)၀၄၀၉၂၈]၊ ဦးေမာင်ကိကုိ ု[၃/လဘန(ိင်ု)၁၂၀၈၃၈] တိုမှ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အဆိုပါ ေြမှင့် အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားမှ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ွန်ေဟမာသိန်း  ဦးလှသိန်း (15)ေဒ ွန်ေဟမာသိန်း  ဦးလှသိန်း (15)

LL.B, DL-101 (WIPO, Switzerland) B.Sc,H.G.P,R.L,D.B.LLL.B, DL-101 (WIPO, Switzerland) B.Sc,H.G.P,R.L,D.B.L

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၅၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၉၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၂၅၆)

PH: 09-959583001  PH:09-421097904PH: 09-959583001  PH:09-421097904

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၄၄)၊ 

နဝရတ်(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၄၈)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)  အကျယ် 
အဝန်းရှိ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်
ဦးေသာင်းစိုး [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၂၄၂၈] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ တရားဝင်ဝယ်ယ ူ
ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးချစ်ကိုိင်ု[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၁၁၄၀] မှ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချလိေုကာင်း 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိုသူများရှ ိ
ပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထား (မရူင်း)များြဖင့ ်ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်ရပ်ကွက်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၈)၊  ပထမထပ်(ယာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂'x၅၀') အြမင့ ်(၉')ဟ ုေခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်း 

ကို ကန်ထိုက်တာ ဦးအုန်းလွင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၇၉၂၂၈] ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့ ်

ေဒ တင်တင်လင်းမှ တရားဝင် ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့် 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ လဲလ့ဲစ့န်း [၁၄/ဘကလ (ိင်ု)၀၀၄၃၂၁] မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ယခုအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ  ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)  ရက်အတွင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ကိုကို (LL.B) (စ်-၅၄၀၆၈)ဦးေအာင်ကိုကိ ု(LL.B) (စ်-၅၄၀၆၈)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ် (၁၂၃)၊ ၄-လ ာ(ယာ)၊ လမ်း(၄၀)ေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ် (၁၂၃)၊ ၄-လ ာ(ယာ)၊ လမ်း(၄၀)ေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

Ph:09-775100602Ph:09-775100602

အေမွဆက်ခံရန် အေမွဆက်ခံရန် 
သက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်းသက်ေသခံလက်မှတ်ေလ ာက်ထားေကာင်း

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ
(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၇၃)
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၆၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၆
ေဒ မီနီမ      -------------------------- ေလ ာက်ထားသူေလ ာက်ထားသူ
ပါဒဝကွင်း၊ အေရှပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိေန ေဒ မီနီမက 

ကွယ်လွန်သ ူဦးဘယီာ၏ သမီးြဖစ်သည်ဟ၍ူ ပါဒဝကွင်း၊ အေရှပိင်ုးရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်တန်းမိေန ၎င်းကွယ်လွန်သ ူဦးဘယီာ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများထမှဲ 
ရရန်ရှိေသာ ေက းမီများကိ ုေကာက်ခံရန် အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒ 
အရ  လက်မှတ်ရလိုေကာင်း  ဤုံး၌  ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍  ၎င်း 
ကွယ်လွန်သူ ဦးဘီယာကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ ရရန်ရိှသူ ဟူသမ  
တိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇)ရက်ေန  (၁၃၈၄ခုှစ်၊ 
ဝါဆိုလဆန်း ၁၀ ရက်)ေနတွင် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက်တွင ်
ေလ ာက်ထားသူ  ေဒ မီနီမ၏  ေလ ာက်ထားချက်ကို  ကားနာ၍ 
လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကိ ုစီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄)ရက် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)                                                           (သန်းေဇာ်ဦး)
တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ကွင်းေချာင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁)၊ 

(၇)ခန်းတဲွ၊ (၇)ထပ်တုိက်ရိှ ဒုတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-B)၊ (၃)လ ာ၊ (ေခါင်းရင်းခန်း+ 

ေြခရင်းခန်း)တစ်ဆက်တည်းရှ ိ (အလျား၂၅'x အနံ ၅၀')အကျယ်အဝန်းရှ ိတိုက်ခန်း 

(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်တုိှင့်အတူ ေြမပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ ်ေြမရှင်အခွင့ ်

အေရးတိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စီစီဝင်း[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၇၃၁၅၉]မှ 

တရားဝင ်လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် က ု်ပ် 

မတ်ိေဆတွစ်ဦးတည်းမှသာ ပိင်ုဆိင်ုပါသည်။ ၎င်းအြပင် (၇)ထပ်တိက်ုရိှ တိက်ုခန်းများ၏ 

ေြမရှင်သည် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ စီစီဝင်းြဖစ်ပီး ေြမရှင်ှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမည့် 

ကိစ ရပ်အားလုံးအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏  တရားဝင်သေဘာတူခွင့်ြပချက်မပါဘဲ 

ေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)  ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ(ေြမာင်းြမ)  ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B)

LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)LL.B,A.G.T.I(EP),D.B.L,D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၅၃၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၀၈)

ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B)  ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)ေဒ ချယ်ရီလ  င်(LL.B)  ဦးစိုးလွင်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၇၉၈၁)

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၃၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄



“အမှတ်တံဆိပ်များ အသိေပးေကညာြခင်း”“အမှတ်တံဆိပ်များ အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်းအမှတ ်(၂၈၆) တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒ သူဇာလတ် [၁၂/စခန(ိုင်) 

၀၆၂၀၆၂]သည်  ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်များအား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင်  
မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၂၁၂၁၃/၂၀၁၉ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-်၇၉၃၃/၂၀၂၀
 (ေနစွဲ-၁၇-၆-၂၀၁၉) (ေနစွဲ-၁၀-၈-၂၀၂၀)

အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တဆံပ်ိများြဖင့ ်ကေလးအသုံးအေဆာင်ှင့ ်အဝတ်အထည်အမျိးမျိး မမိတိိုကိုယ်တိင်ု 
ထုတ်လုပ်၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ အမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားများအား တစ်ခလုုံးကိ ုထပ်တညူြီဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ ထင်ေယာင် ထင်မှားြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန် မီှြငမ်းတုပသံုးစဲွြခင်း၊ အမည်စာသား ပုစံတံမှူအစ တစ်နည်း 
နည်းြဖင့ ်အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလုပ်မေဆာင်ရက်ကရန ်သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။ မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲမည်ဆိုပါက 
ေကညာသ၏ူ စီးပွားေရးဆုံး ံးနစ်နာမ  အဝဝအတွက် တည်ဆဥဲပေဒများှင့ ်အည ီတရားစဲွဆိအုေရးယမူည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သူဇာလတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သူဇာလတ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L) ေဒ ေစာြပည့်စုံ (LL.B.,DB.L) ေဒ ေအးမင်းမင်းသိမ့ ်(LL.B,D.B.L, D.I.L, D.M.L) ေဒ ေစာြပည့်စု ံ(LL.B.,DB.L)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၈၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၄၈၈၆)

The Solution Power Law Firm-  အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ The Solution Power Law Firm-  အမှတ်(၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၇၉၅၉၂၁၉၃၂လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉- ၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ (၉)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၈၂)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ေပ၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန် 
ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် 
ယခုေရာင်းချသူများြဖစ်ေသာ ဦးေစာိုင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၇၅၅၀]၊ ေဒ မူမူလှ [၁၂/
ဥကတ(ုိင်)၀၇၀၄၄၀]တုိအမည်ြဖင့် မှတ်သားထားပါသည်။ ၎င်းတုိမှ အဆုိပါေြမကွက် 
ှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား မိမိတိုသာ အမည်ေပါက ်
လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ ပိင်ုဆိင်ုမ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ်ြပန်လည် 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ြပန်လည်ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်
ယေနေကညာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ  ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ပင်းယ 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၁၅/ခ) အကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်အမည်ေပါက်  ေဒ ခင် 

ေသာင်း ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုစာချပ် 

အဆက်အစပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ မိုးမိုးခိင်ု [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၄၄၁၁၃]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချပီး 

ြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ 

မည်သမူဆိ ုဤေကညာပါသည့် ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံစာရက် 

စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်သူ 

မရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးေအးမင်းထိုက်[၈/မကန(ိုင်)၁၇၅၂၈၃]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအးမင်းထိုက[်၈/မကန(ိုင်)၁၇၅၂၈၃]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံလမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၉)၊ ၄လ ာ (တတိယထပ်၊ အကျယ်(၂၅x၅၀)ေပရိှ ဓာတ်ေလှကားပါ 

တိုက်ခန်းကို   ယခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍   ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟုဆိုသ ူဦးသိန်း 

ေအာင်လ  င် [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၆၀၃၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေမာင်ေမာင် 

ေလး[၁၁/စတန(ုိင်)၀၀၁၈၃၅]က အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချိကုိ 

ေပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုခစံားခွင့ ်

ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်   လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာအပ် 

ပါသည်။                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၃၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၃
ကွယ်လွန်သူ Father Matthew ဦးသန်းေ  း၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများ 

ှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ဆင်ကန် 

ရပ်ကွက်၊ ေယဇူး ေရ ှလုံးေတာ် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘရုားေကျာင်း၌ ေနထိင်ုခဲ ့

ေသာ ကွယ်လွန်သူ Father Matthew ဦးသန်းေ  း၏ ေသတမ်းစာအတည်ြပ 

သည့လ်က်မှတ် ထတ်ုေပးပါမည်အေကာင်းှင့ ်ေဒ မာတီးနာက အေမဆွက်ခြံခင်း 

အက်ဥပေဒအရ ေလ ာက်ထားသြဖင့် ဤအမ ကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၈)ရက် 

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်)ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထား 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ထုိကွယ်လွန်သူ Father Matthew ဦးသန်းေ  း၏ ကျန်ရစ်ေသာ 

ပစ ည်းများတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆုိင်သည့် အဆုိရိှသူတုိအား အဆုိပါ အမ တွင် 

၎င်းတို (လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်   သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ 

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ ၈ ရက် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၁၁ ရက်)ေန၌ မမိတိိုကိယ်ု 

တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် ေသတမ်းစာအတည်ြပချက်လက်မှတ်မထုတ်ေပးမီ 

မှတ်တမ်းများကိ ု ကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ ှင့်အညီ 

ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ေလ ာက်ထား 

သူ ေဒ မာတီးနာ၏ ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ  

အေကာင်းအရာတွင ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၄)ရက် ဤံုးေတာ်တံဆပ်ိုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

 (ချိချိြမတ်)(ချိချိြမတ်)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၄)

 ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်တရားံုး

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာ 

မင်းကီးCondo၊ အမှတ်-၇၀၊ တတိယထပ်(၄)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(၄-၀၃)၊ ဧရိယာ 
အကျယ်အဝန်း(၁၉၀၀)စတရုန်းေပရိှ Condoတိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးကို တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး 
ယခလုက်ဝယ်ရိှ ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးတင်ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၂၆၁၀၅]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် Condo တုိက်ခန်းတန်ဖုိး၏ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်သက်မွန်(LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L)ေဒ သက်သက်မွန်(LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃)
အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower၊ အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉-လ ာ၊ MAC Tower၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းှင့ ်ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-795492660ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-795492660

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၄၁၄)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၂)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၄၁၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည ်

ေဒ ေဆေွဆသွန်း [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၄၂၄၈] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည် 

ေပါက်ထံမှ ယခုေရာင်းသ ူဦးစိုးြမင့(်ခ)ဟုတ်စိန်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၀၅၉၂]က 

မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ်(၄၆၈၉/၂၀၂၂)ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစား

လျက်ရိှပီး၊ ၎င်းမှ အပီးအပိင်ု ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ် 

တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိပါ က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘဘီသီန်ိး(ခ) ေဒ ေဘဘ(ီစ်-၈၇၉၁) ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘဘီသီန်ိး(ခ) ေဒ ေဘဘ(ီစ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက် အမှတ် 

(၅၃၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၆၀x ၆၀)၊ ဧရိယာ(၃၆၀၀)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်အားလံုး 

တိုကို အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 

ဦးြမင့်ေဌး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၄၂၀]မှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်

ခွင့်ရှိသည်ဟ ု  ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင်

လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လုိပါက ယခုေကညာစာထတ်ုသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ 

ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ  

မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးအုပ်စိုးေအာင်(Dip in Law) ေဒ ေရ စင်မင်း(LL.B) ဦးအုပ်စိုးေအာင(်Dip in Law) ေဒ ေရ စင်မင်း(LL.B)

 (အထက်တန်းေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန)

 (စ်-၅၂၀၅၂)(၂၆-၁၁-၂၀၁၉) (စ်-၄၇၃၉၄)(၂၈-၄-၂၀၁၆) (စ်-၅၂၀၅၂)(၂၆-၁၁-၂၀၁၉) (စ်-၄၇၃၉၄)(၂၈-၄-၂၀၁၆)

 အမှတ်(၄၅၆)၊ စံြပ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၃)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၆)၊ စံြပ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၇၈၃)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊

 သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၆၈၈၆၉၁၈၈၃၊ ၀၉-၄၄၄၃၂၆၉၅၀ ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၅၅၁၁၆၉ဖုန်း-၀၉-၆၈၈၆၉၁၈၈၃၊ ၀၉-၄၄၄၃၂၆၉၅၀ ဖုန်း-၀၉-၇၇၆၅၅၁၁၆၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၆)၊ 

ချမ်းြမသာစည်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၈၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးေရ ဝင်း 

(WAW-၀၅၁၇၈၂) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား  အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်

လက်ေရာက်ရရိှထားပီး  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ မမိသိာလ င်ပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ် 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ တင်တင်ွဲ [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၀၂၆၀]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းသိဂ   စိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၉၇၈]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်း၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထား(မရူင်း)များယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးသတ် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

ေဒ စုစုထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.Lေဒ စုစုထွန်း LL.B, D.B.L, D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)

အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၉၈၉၈၀၇၇၈၉ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၉၈၉၈၀၇၇၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁၈)၊ ကေနာင် 

မင်းသားကီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၈၆)၊ အကျယ်အဝန်း ( ၄၄.၆
၅၀

x ၆၀) ေပ၊ ဧရိယာ (၀.၀၆၅) 
ဧကရှိ ဦးကွန်ကျိင်း (ခ) အိုက်တီ [၁၃/တကန(ိုင်)၀၆၈၅၄၀] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးေသာေြမကွက်၏ေြခရင်းဘက်အြခမ်း(ေြမကွက် 
အမှတ်-၁၈၅ှင့်ကပ်လျက်)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀) ေပ၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ၎င်းတစ်ဦးတည်း
သာလ င်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးကွန်ကျိင်း (ခ) အိက်ုတ ီ[၁၃/တကန(ိင်ု)၀၆၈၅၄၀]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးလှေကာင်း [၈/နမန(ိင်ု)၁၁၇၆၉၂]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်း၏ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 
(မရူင်း)များယေူဆာင်၍ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါကအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၄)
အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၈/က)၊ မိဂသီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၀၅၁၂၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၆၇၄၀

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၄၆)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၃၂၃) ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးြမင့်ေရ  အမည်ေပါက်သည့ ်
ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမအကျယ် (၄၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေအးေအးသန်း [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၃၅၂၆၀] ကိင်ုေဆာင် 
သူမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံ 
တစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ
ေဒ ြပည့်စုံငိမ်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၇၁၃၃]မှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်၍ ခိုင်လု ံ
ေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ြပည့်စုံငိမ်း ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း (LL.B) ေဒ ြပည့်စုံငိမ်း ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း (LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၈)
  အမှတ်(၄၅၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်   အမှတ်(၄၅၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
  (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၉၉၇၈  (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၂၉၉၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၁၀/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၆၄)၊ 
ဧရိယာ(ဝ.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 
အမှတ်-၆၄၊    (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ဦးသန်ဇင် (B/RGN-ဝဝဝ 
၇၇၃) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက ်
အား တရားလို ဦးဝင်းိုင်၊ ေဒ ကကတိုမ ှ
တရားပိင် ဦးသန်ဇင်၊ ေဒ စိန်စိန်တိုအေပ   
သာေကတမိနယ်တရားံုး၏ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊  
တရားမကီးမ အမှတ်-၄၈ ြဖင့် မှတ်ပံုတင် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ  
ြဖင့် တရားစွဲဆုိခ့ဲရာ အုိင်ဒီကရီရရှိသြဖင့် 
၂၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အုိင်ဒီကရီ တာဝန်ခံ 
မိတ မှန်၊ သာေကတမိနယ်တရားုံး ၂၀၂၁ 
ခှုစ်၊ တရားမဇာရမီ အမှတ်- ၁၀ ၏ (၂၉-၁၀-
၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်း 
တာဝန်ခမံတိ မှန်၊ သာေကတမိနယ်တရားုံး 
၏ (၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၉၅/
ဇာရီ-၁၀/၂၀၂၁ ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်း၊    
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
တရား ံးကိယ်ုစား ဘလီစ် ေဒ မိုးပပမျိး [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၁၄၈၈၅၇]မှ အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက  
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း   ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇွန်    ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂု(ံအေရှ)မိနယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ သဇင်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၀)ေပ တွင် တည်ရိှေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂု(ံအေရှ)

မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၃၀) ဧရယိာ ေပ(၄၀x၆၀) ေြမကွက်အနက်မှ ဝဘဲက်ြခမ်း ေပ (၂၀x၆၀) 
ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးဝယ်ယူရန ်ေြမချပါမစ်မူလအမည်ေပါက ်ဦးတင်ဆန်း(S/OKA-  
045067)ထမှံ ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယခူဲ့ပီး၊ လက်ရိှတရားဝင် ပိင်ုရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးခင်ေဇာ် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၀၇၂၈၇]
သို က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ဆက်လက် 
ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါ၍ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မင်းေအာင် (LL.B)ဦးေဇာ်မင်းေအာင ်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၅၃၀)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၅၃၀)
အမှတ်(၁၅၁)၊ ေဝပုလ (၄)လမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅၁)၊ ေဝပုလ (၄)လမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၆၇၇၄၇၀ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၆၇၇၄၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမ 

တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၂၊ ေြမကွက  ်

အမှတ်-၁၀၈၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၁၀၈၄)၊ ကင်းဝန်(၃)လမ်း၊ (၄၂)

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ 

နယ်၊ ဦးထွန်းလွင ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၁ 

၄၇၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

စာချပ် (ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဦးထွန်းလွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူ

ေဒ သန်းွန်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၁၄၈၄]မှ 

ဂရန်မရူင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား၊ 

ခင်ပွန်းဦးထွန်းလွင်၏ ေသစာရင်း၊ တစ်ဦး 

တည်းေသာတရားဝင်ဇနီးြဖစ်ပီး အေမွ 

ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း ေဒ သန်းွန်၏ 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ 

(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း

တုိတင်ြပ၍ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 

ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၅)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၉၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈၉၃)၊ ကေနာင်လမ်းှင့န်တ်ေရကန် 
လမ်းေထာင့်၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးစံေအာင် (AB-
၀၄၇၄၆၃)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အစ်ကို 
အကီးဆံုးြဖစ်သူ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးစံေအာင်(ခ) ဦးပီဘူးဝါးသည် လူပျိကီး 
ဘဝြဖင့် ၉-၁၂-၂၀၀၄ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ အစ်ကိုလတ်ြဖစ်သူ ဦးေအာင ်
ထွန်း (ခ) SP ဘူးဝါးသည ်လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်ေနတွင်လည်း 
ေကာင်း၊ အစ်ကိုငယ်ြဖစ်သ ူMP ဘူးဝါးသည ်လူပျိကီးဘဝြဖင့ ်၁၂-၃-၁၉၉၄ 
ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ညီမအငယ်ဆံုးြဖစ်သူ ေဒ အန်ဇာလဘီူးဝါး(ခ) အန်ဇာ 
လီသည် အပျိကီးဘဝြဖင့ ်၁၃-၆-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး 
ကွယ်လွန်ေကာင်း၊ မိမိတို ေမာင်ှမများသည ်ဗုဒ ဘာသာကိုးကွယ်သူများြဖစ်
ေကာင်း၊ မဘိများ ဦးေအဘဘီူးဝါးှင့ ်ေဒ အက်စ်ဘူးဝါးတုိမှ မိမိတုိေမာင်ှမ 
(၅)ဦးကိုသာ ေမွးဖွားခဲ့ေကာင်းှင့ ်အြခားအေမွစား အေမွခံကိတ ိမ သား/သမီး 
အြဖစ် ေမွးစားထားြခင်းမရှိေကာင်း၊ အစ်ကိုြဖစ်သူ၏ အမည်မှာ ဂရန်တွင် ဦးစံ 
ေအာင်၊ အမျိးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားတွင် ဦးပီဘူးဝါး(ခ) ဦးစန်းေအာင်၊ 
ေသစာရင်းတွင် ဦးပီဘူးဝါး(ခ) ဦးစန်ေအာင်ဟုေဖာ်ြပထားပီး အိမ်ေထာင်စု 
လဦူးေရစာရင်းတွင် ဦးစေံအာင်(ခ) Pဘူးဝါးဟေုဖာ်ြပထားေသာ်လည်း လပူဂု ိလ် 
အားြဖင့ ်တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ညမီအငယ်ဆုံးြဖစ်သ ူေဒ အန်ဇာလဘီူးဝါး(ခ) 
အန်ဇာလီသည် အမျိးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားှင့် ေသစာရင်းတိုတွင ်ေဒ အန် 
ဇာလီဘူးဝါး၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတွင ်ေဒ အန်ဇာလီဟု ေဖာ်ြပထား 
ေသာ်လည်း လူပုဂ ိလ်အားြဖင် ့တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ေဒ ကလျာဏီဘူးဝါး [၁၂/သဃက(ုိင်)၂၁၃ 
၁၇၅] တစ်ဦးတည်းမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ၎င်းမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံ 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်း ေဒ ကလျာဏီဘူးဝါး၏ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 
ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ ေဒ ကလျာဏီဘူးဝါးထံမှ GP အမှတ်-၆၂၇၃/၂၀၂၀ 

(၁၁-၆-၂၀၂၀)ရသ ူေဒ နလီာ [၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၂၅၅၀]မှ GP ေပးသသူက်ရိှထင်ရှား 
ရှိေကာင်းှင့် GP ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင် ့ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

 "ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်" "ကန်ကွက်ိုင်ပါသည"်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄/ေတာင်၊ ေအာင်သစ ာ 

(၅)လမ်းှင့် ြပည်ေတာ်ေအးလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ-်၈၀၈(က)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ေဒ လှတင် အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ် (၂၀'x၆၀')ရိှ ေြမှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးေအးြမင့်  [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၇၄၆၅၈]၊ ဦးေဌးြမင့်[၁၂/
သကတ(ုိင်)၀၇၅၇၀၁]၊ ဦးေအးလ  င်[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၇၈၄၅၄]၊ ေဒ ခင်စန်းလ  င်[၁၂/
သကတ(ိင်ု)၀၇၈၉၂၇]ှင့ ်ေဒ တင်စန်းလ  င် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၇၄၂၉၇]ကိင်ုေဆာင်သ ူ
တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှ ိ
ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယူေရာင်းချသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ် 
ခိုင်ြမင့် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၆၉၃၃]ှင့် ေဒ ေအးေအးမူ[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၆၂၆၁၉]တိုမ ှ
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသတုိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ 
(၁၄)ရက်ေကျာ်လွန်သည့်တုိင်  ကန်ကွက်မည့်သူများမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ 
ပီးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူများ-                န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ-                န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်ခိုင်ြမင့်+ေဒ ေအးေအးမူ             ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)ဦးေကျာ်ခိုင်ြမင့+်ေဒ ေအးေအးမူ             ေဒ ခင်သူဇာဝင်း(LL.B)
                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၄၆၀)
        အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊         အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ 
                (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)                 (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) 
               မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁               မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

 ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉၀၂၀၂၂ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉၀

ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက ်             ှင့်     ၁။ ဦးစိုင်းဆိုင်

(၎င်းကုိယ်စားလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ  ၂။ ေဒ ြမင့ြ်မင့ဝ်င်း(ခ)ချန်ဝူးလ်လင်း

ေဒ ကကိုင်ေမာ)်    ၃။ ဦးစိုင်းေမာင်

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

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် ၁၂၊ သုခမိင်အိမ်ရာ၊ သဟာရလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င် 

မိနယ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူေန ဦးစိုင်းဆိုင်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း(ခ)ချန်ဝူးလ် 

လင်း၊ ဦးစိုင်းေမာင်တို သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက အေပါင်ပစ ည်းေရာင်းချေပးေစလိုမ  (အေပါင် 

ဒီကရီရလိုမ )ှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍  သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူ

ကုိယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၅ရက်(၁၃၈၄ 

ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ် ၃ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ 

တရားလုိ၏ အဆုိလ ာကုိ ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် 

အထက်ပါေနတွင် သင်မလာေရာက်  ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက် 

များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ် 

စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချအမီှတင်ြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကုိ 

သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက ်

တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရမည်။  သင်က ထုေချတင်သွင်းလုိလ င် အမ မဆုိင်မီ ေလးရက်က 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။               (ထိပ်ထားေလး)(ထိပ်ထားေလး)

    ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄)     ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ (၁၅၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)၊ ေြမညထီပ်၊ ေခါင်းရင်းခန်းတိက်ုခန်း 

ှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးေအာင်ြမင့ေ်ရ  
[၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၁၉၆၅]ှင့် ၂။ ေဒ ဆဖူဒါဘီ [၁၀/မလမ(ုိင်)၀၆၂၈၈၈]တိုထံမ ှက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိမိေလး [၁၂/ 
တကန(ိုင်)၀၅၉၃၅၅]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်(၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန၌ တိုက်ခန်းဖိုးစရန်ေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 
ထားပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ မိမိေလး   ဦးခင်ေမာင်လွင်(စ်-၁၃၈၈၃/၁၇)              ေဒ ခင်ေအးလ  င်(စ်-၁၂၂၀၈/၁၇)ေဒ မိမိေလး   ဦးခင်ေမာင်လွင(်စ်-၁၃၈၈၃/၁၇)              ေဒ ခင်ေအးလ  င်(စ်-၁၂၂၀၈/၁၇)
  LL.B,D.B.L,D.I.L    LL.B,LL.M(Civil Law)  LL.B,D.B.L,D.I.L    LL.B,LL.M(Civil Law)
         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဖုန်း-၀၉-၆၄၀၃၆၆၆၆၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀ဖုန်း-၀၉-၆၄၀၃၆၆၆၆၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀
အမှတ်(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၅၆-ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်ကိုး 

သွယ်လမ်း၊ အမှတ်-၁၀၁၃/က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ဦးေသာင်းထွန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၁၂၅၇] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်း ေြမကွက ်
အတွင်းရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ် 
အဆင့်ဆင့် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ ဇာဇာထွန်း [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၀၄၂၀၅]
သည် တရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း  ေြပာဆိ ု
သြဖင့ ်၎င်းထမှံ အဆိပုါ အမ်ိခေံြမှင့ ် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တုိအား ဦးြမေဌး 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၂၀၂၄၀] က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်မာေသာ  စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်၏ထံသို  ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေကာင်းကား ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ များမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင် (ဥပေဒဘွဲ)ဦးဝင်းေဇာ်ေအာင ်(ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၃၀)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉- ၇၇၄၃၀၆၄၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၇၆၊ ၀၉- ၇၇၄၃၀၆၄၆၇

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ နီလာဦး[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၈၃၀၈၅]ကိုင်ေဆာင်သူသည် “ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေဒ နီလာဦး[၁၄/ကခန(ိုင်)၀၈၃၀၈၅]ကိုင်ေဆာင်သူသည် “ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 

(၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ လား  းလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်-(၁၈၀/ခ)၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၆/၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ လား  းလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-(၁၈၀/ခ)၊ ေြမတုိင်းရပကွ်က်အမတ်ှ(၂၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၆/၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်-
(၁၈၀/ခ)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် (၁၈၀/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦ အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး” အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး” တိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသြူဖစ်ေသာ “ဦးမျိးြမင့ ်[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၃၈၃၀]” “ဦးမျိးြမင့ ်[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၁၃၈၃၀]” ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့အ်တ ူဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရိှပါက အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေ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-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ေရာင်းရန်ေကာ်ြငာေရာင်းရန်ေကာ်ြငာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၅၂၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၅၂

ေဒ စုမာဝင်း   ဦးေအာင်သက်ြမတ်ထွဋ်

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်      ှင့်  (ကွယ်လွန်သူ ေဒ တင်တင်ဦး၏

-ေဒ ဥမ ာဝင်း)  တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်

(တရားိုင်)   (တရား ံး)(တရားိုင်)   (တရား ံး)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 

၄၀၈ အမ တွင် ချမှတ်ခဲ့ေသာ အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေအာက်ေဖာ်ြပမေရ မေြပာင်း ုိင်ေသာပစ ည်းကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၈)ရက်၊ 

(၁၃၈၄ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၁၂ ရက်) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်း တည်ရိှရာ 

အရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် မမိကိိယ်ုတိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ မမိတိိုက 

တရားဝင်လ ဲအပ်ထားသည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်များြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း ေလလဆဲွံ 

ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်းေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၅ 

(အိတ်ချ်) (35 H)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၂၁)၊ သုဝဏ လမ်း၊ ကျိက်က ဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိ 

နယ်ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦရှိ တရား ံး လက်ရှိြဖစ်ေသာ ဒုတိယထပ် 

(ေြခရင်းခန်း)အပါအဝင် (၈)ပုံ(၇)ပုံ၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုြဖစ်ပါသည်။

  ေလလံကမ်းခင်းေဈး   ေလလံကမ်းခင်းေဈး 

ကျပ်သိန်း ၃၀၀ (ေငွကျပ်သိန်းသုံးရာတိတိ)ကျပ်သိန်း ၃၀၀ (ေငွကျပ်သိန်းသုံးရာတိတ)ိ

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းများ

၁။      ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာအချက်များမှာ တရားိင်ုက တရားုံးသို 

တင်ြပချက်အရ သိရှိသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခု 

ေပ ေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

၂။     ေလလတံင်ေရာင်းချမည့န်ည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။      ေလလတံင်ေရာင်းချရာတွင် ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးေပးသအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယ ူ

သူအြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ ်အြမင့်ဆံုးေပးဝယ်သည့်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချ 

သည့ ်ပစ ည်းအတွက် လက်ခရံန် မသင့ေ်ကာင်း ေရာင်းချသအူရာရိှက ယဆူလ င် 

လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။

၄။    ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိုင်သည့်ပစ ည်းအတွက် ေလလံဆွဲ 

ဝယ်ယူသူက ေငွ ၁၀၀ကျပ်လ င် ၂၅ကျပ် န်းကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပး  ေပးသွင်းရမည်။ ထိသုိုေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် 

ြပန်၍ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။     ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့အ်ရာရိှက သတ်မှတ်ထားသည့ ်

စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။        ေလလဆဲွံဝယ်ယသူသူည် ကျန်ေငအွားလုံးကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိ ု

ပယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေနတွင် တရားုံးသို အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။ (၁၅)

ရက်ေြမာက်ေနသည ်ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ပထမဆုံးုံးစတင်ဖွင့်သည့်ေနတွင်

ေပးသွင်းရမည်။

၇။      ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များတွင် ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက် 

ပါက ပစ ည်းကို တစ်ဖန် ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့ ်

ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

         ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက်ေန ဤုံးတဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ ေလလတံင်ေရာင်းချရန် 

ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

     (ေဇာ်သူရ)     (ေဇာ်သူရ)

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

{}
ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်   ၂၆၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေအးရိပ်သာ(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၀)၊ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၃)၊ ေအးရိပ်သာ(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၆၀)၊ 

(အလျား ၄၀ေပx အနံ၆၀ေပ)ရှိေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ သိန်းွယ်(ခ)အဝင်း(ISN 
၅၄၇၂၂၅)အမည်ေပါက် အိုးအမ်ိပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားပီးေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပါေကာင်းဝန်ခကံတြိပ သမူျားြဖစ်ေသာ ဦးရလဲင်းဦး 
[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၉၉၅၉၂]ှင့် ေဒ ယ်ယ်မိုး[၁၂/အစန(ိုင်)၀၆၇၉၂၄]တိုမှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံု ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါကအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိဥပေဒ
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(င-စက်မ လက်မ )၊ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၈+၁၉၉+၂၀၂/ခ+၂၀၃/က)၊ 

ပဒုမ ာလမ်းှင့် ပဒုမ ာလမ်းသွယ်၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၆၀'x အနံ ၉၅')၊ (၅၇၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၁)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်သူ 

ဦးစုိးလ  င်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၇၅၈၅၀]မှ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

ေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ် (ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းအေထာက် အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါကဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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

ကန်ကွက်ိုင် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ 

အာသာဝတီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၄)၊ ဦးေကျာ်ြမင့်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်မရူင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက် (ေခါင်းရင်းြခမ်း)ေြမအကျယ်ေပ (၂၀x၆၀)
ရှိသည့် ေြမကွက်အား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ချိချိြမင့်ှင့် ေဒ ညိညိြမင့်တိုထံမ ှ
က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွှစ်ဦးက အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကုိ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက တရားဝင် 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို ေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါ
ကအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
        ေဒ သူဇာေအာင်              ေဒ ခင် ပံးလ  င်        ေဒ သူဇာေအာင်              ေဒ ခင် ပံးလ  င်
    LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO                   LL.B    LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO                   LL.B
   (G.C.I.P Switzerland)           အထက်တန်းေရှေန   (G.C.I.P Switzerland)           အထက်တန်းေရှေန
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)              (စ်-၄၉၂၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇)              (စ်-၄၉၂၉၉)

T.Z.A Law FirmT.Z.A Law Firm
ုံး-တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ုံး-တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ လင်း 

ယုန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁၂/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၀x၆၀)ေပ၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ 

ေဒ ကျင်ြမအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့ ်

အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီးေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ မိက [၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၀၅၇၆၅၄]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွဦးတင်ေအာင်ေဇာ် 

[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၂၀၄၉၈]က စရန်ေငွအချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်စာရက်စာတမ်း(ပါမစ်မူရင်း)များြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်(LL.B)ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၆၀)

တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ ၃-ဘီ(ေြမညီ) ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ ၃-ဘီ(ေြမညီ) ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၈၇၂၉၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၈၇၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးကံဆင့် [၁၄/ဖပန(ုိင်)၀၇၈၇၁၂] ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 

တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ 

ေအးေစတီလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၈) ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(အလျား ၂၅ေပx အနံေပ 

၅၀) ရိှ ေြမပိင်ုရှင် ေဒ ခင်အန်ုးြမင့ ်[၁၂/ဒပန(ိင်ု) ၀၀၉၂၂၉] ကိင်ုေဆာင်သ ူပိင်ုဆိင်ုသည့်  

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အာရ်စီ ၂-ခန်းတဲွ (၅) ထပ်တုိက် အေဆာက် 

အအုမှံ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း ေရ-မီး အြပည့အ်စု ံပထမထပ် တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီး 

အေပါင်အံှအ ပ်အရှင်းလံုးဝ ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ စကား ကမ်းလှမ်းလာသ ူ 

ေဒ ဇင်မာေဝ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၉၇၉၄] ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှအဆိုပါ တိုက်ခန်း (၁)

ခန်းှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေရာင်းချသ ူေဒ ဇင်မာေဝထံသို စရန်ေငွများေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။

အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ ်ေနရက်မှစ၍  (၇) ရက် အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 

များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်  ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက  အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ဦးကံဆင့်  ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B)       ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.Lဦးကံဆင့်  ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B)       ေဒ ဇင်ဇင်ိုင်(LL.B) D.B.L

[၁၂/ဖပန(ိုင်)၀၇၈၇၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/ဖပန(ိုင်)၀၇၈၇၁၂] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

   (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄)(စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)   (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄)(စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)

      အမှတ် (၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊       အမှတ် (၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ(၁၃)လမ်းအေရှ၊ 

  ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉- ၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉  ဖုန်း-၀၉- ၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉- ၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ၁၆- ရပ်ကွက်၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ ပါရမအီမ်ိရာစမီကံန်ိး 

ဝင်းအတွင်းရိှ ပါရမီကွန်ဒုိ တုိက်အမှတ် (ယခင်-ဝါဝါဝင်း ေဆာက်လုပ်ေရးမှ သတ်မှတ် 

သည့် နံပါတ်- ၅+၁-ဘီ) ( ယခုအမှတ်-၅+၁ေအ) (တတိထပ်)၊ အခန်းအမှတ်- 30-G ဟု  

ေခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့မ်ျားကိ ု ဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍  ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့် ရိှသည်ဟု အဆုိြပေသာ ဦးဘုန်းေဇာ်ေအာင် [၁၂/မဘန(ြပ)၀၀၀၀၃၀]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ် 

ပါသည်။

ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးမျိးသန်  (B.A (Law), LL.B)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၇၆)ဦးမျိးသန်  (B.A (Law), LL.B)  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၅၇၆)

ေဒ ရီ (LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၃၈၈၁) ေဒ ရီ (LL.B) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၃၈၈၁) 

အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၀၆၄၅၄၅၊ ၀၉-၅၀၈၃၅၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၉၆၅၀၆၄၅၄၅၊ ၀၉-၅၀၈၃၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ် (၃၉၅) လှဲကွဲစမ်းေြမကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၀)၊ ဧရိယာ (၁.၄၈)

ဧကအနက်မှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ် (အလျား ၃၃ ေပ x အနံ ၁၀၂ ေပ) ရှိ ေြမပိုင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်၊ ယင်းေြမေပ ရှိ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ ထန်းပင်ကုန်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်း၊ အမှတ်-၄၇ဟု ေခ တွင်သည့် ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ  အေဆာက် 
အအုံှင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ေရ၊ မီး၊ လ ပ်စစ်မီတာ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို၊ အစ်အဆက် 
အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်များြဖင့ ်လက်ေရာက်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ရိှြဖစ်သ ူေဒ တင်ပံး [၉/မကန(ိင်ု)၀၁၈၄၉၂]က အ ပ်အရှင်း 
ကင်းေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ၍ ေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းခ့ဲရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ (စရန်)ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကိ ုပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ယေနေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစတင်၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ်    ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ်ဟသ  ာတဦးခင်ေဇာ်    ေဒ ခင်သက်သက်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၂၅၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၂၅၃)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၁)
LL.B, D.B.L, D.L.P    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.LLL.B, D.B.L, D.L.P    LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L

အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ ေအရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၃၂၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၉ ေအရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၇၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၁၀၃၉၊ ၀၉-၉၇၈၀၈၆၁၅၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သုဒဿန(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၁/က)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း 

(၂၀x၆၀) ေပရိှေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၄၃၁၀]၊ ဦးတင်ေအာင်ြမင့ ်[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၃၁၀၇၆]၊ 

ေဒ တင်တင်အုံး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၁၆၄၁]၊ ေဒ သီတာေအး [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၅၆၁၄၉] တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအးိုင် 

[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၁၄၆၇]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုးြမတ်ဇာြခည် ( LL.B )ေဒ မိုးြမတ်ဇာြခည ်( LL.B )

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၅၁)

အမှတ်(၁၃၆)၊ သုဒဿန(၃)လမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၆)၊ သုဒဿန(၃)လမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၀၄၉၁၊ ၀၉-၇၇၇၅၁၄၄၉၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၀၄၉၁၊ ၀၉-၇၇၇၅၁၄၄၉၅

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(ကီးပွားေရးေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၅/က)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧကရှိ ေဒ လှကည်အမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

၎င်းေြမကွက်တွင ်ေဆာင်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းသ ူအမည်ေပါက် ေဒ လှကည်[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၁၀၈၄၂]

ကေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်ဝယ်ယူသူ ေဒ ေအးကည်ြဖ[၁၂/

သဃက(ိုင်)၁၇၄၀၀၂]က အေရာင်းတန်ဖိုးထဲမှ စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းှင့်တကွ 

က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့သ်တ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

ရန်မရိှပါကအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအများ

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝမို(LL.B)ေဒ ေဝေဝမို(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၀၀၇)

တိုက်-၁၀/၁၂၊ အခန်း-၁၀၃(I)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅လမ်း(လမ်းတို)၊ တိုက်-၁၀/၁၂၊ အခန်း-၁၀၃(I)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅လမ်း(လမ်းတို)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

 ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ ဝဇီယာ(၉)လမ်း၊ (၃)လ ာ၊ ဒုတိယထပ်၊ အမှတ်(၉၅၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း(ေပ ၁၈x ေပ၅၄)ရိှ ဦးေအာင်ိင်ုဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၆၇၆၅]ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေရမီးစုလံင်စွာပါရိှေသာ 
တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံ 
ကတိြပသူဦးေအာင်ိုင်ဝင်းထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးရီ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၂၀၆၁၅]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ 
က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကအေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အည ီ
ပီးဆုံးသည်အထိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလင်းရှိန်(LL.B,DIPL,DBL)ဦးလင်းရှိန်(LL.B,DIPL,DBL)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၇၁၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၇၁၇)
အမှတ်(၇၈)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၄၃၉၈၅အမှတ်(၇၈)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၄၃၉၈၅

လယ်ယာေြမအေရာင်းအဝယ်အား ှစ်ဦးသေဘာတူ လယ်ယာေြမအေရာင်းအဝယ်အား ှစ်ဦးသေဘာတူ 

ဖျက်သိမ်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းဖျက်သိမ်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာရှိ ကွင်းအမှတ် 

(၆၆၃-ေအ)၊ ရာမဏီကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀၉/ခ)၊ (၄.၅၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ 

လယ်ေြမကွက်အနက်မှ (၄) ဧကအား လယ်ယာေြမလပ်ုကိင်ုခွင့ ်အမည်ေပါက်ရရိှသထူမှံ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ(၇-၇-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါှစ်ဦးသေဘာတ ူလယ်ယာေြမအေရာင်းအဝယ် 

စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်ြဖင့် စရန်ေငွများေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုအခါ 

ေရာင်းသူှင့်ဝယ်သူတုိ၏ ှစ်ဦးှစ်ဖက် ညိ  င်းသေဘာတူညီမ များအရ အဆုိပါ အေရာင်း 

အဝယ်အားယခုေကညာပါသည့်အချနိ်တွင် တရားဝင်ဖျက်သိမ်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူများ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း (LL.B, D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း (LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၀၃)

ုံးခန်း (၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း (၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၄၆၅၂မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေဇယျာလ  င် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၅၀၃၈] 

ှင့ ်ေဒ မိုမိုခိင်ု [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၀၂၃၉]၊အမ်ိအမှတ်(၆၂)၊ ြပည်လမ်းသစ်၊ လမ်းသွယ်(၃)

လမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေနသူတုိမှ ေဒ န ာ 

နည်လင်း [၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၈၄၀၃] ထံမှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

(စ)ရပ်ကွက်၊ သ ာ(၆)လမ်း၊ အမှတ်-၆၇၉ ၁
၂

 ရှိ(၁၈'x၅၃') ကျယ်ဝန်းေသာ ပထမထပ် 

တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်အဆိပုါ 

တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများ ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားများှင့်တကွ 

က ်ုပ်တိုထံသို ဤအေကာင်းကားစာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာလ  င် ှင့် ေဒ မိုမိုခိုင် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရဦးေဇယျာလ  င် ှင့် ေဒ မိုမိုခိုင် တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ဦးထက်ေနဝင်း (LL.B)ဦးထက်ေနဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၄၇၁/၂၅-၁၀-၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၈၄၇၁/၂၅-၁၀-၁၂)

၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ် ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ ်ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၅၉၄၁၃၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၅၉၄၁၃၅



ဇွန်  ၂၆၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” “ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း” 
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်းှင့် ဆရာစံလမ်းေထာင့ ်

ပလုကွဲန်ဒိမုနီယီမ်၊ (၁၀-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀-၅)၊ တိက်ုအမှတ်(F)၊ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့် 

ဧရိယာ(၁၅၆၀) စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း (၁) ေဒ လှလှသိန်း (ခ) 

ေဒ လှသီတာ [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၉၇၇၇]၊ ေဒ မူမူြမင့် (ခ) ေဒ မိုးမိုးလှ [၁၂/ပဘတ 

(ိုင်)၀၁၉၇၇၆]တိုက ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ ကည်ကည်ေဆွ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)ဝ၇၈၀၂၁]မှလည်း ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့် 

အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေပးေချခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍  ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား မရူင်းအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇) ေဒ ခင်ခင်ေဌး (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၁၅) (၁၄-၂-၂၀၁၇) 

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

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂ဖုန်း- ၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၃၄အိင်ု၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆/က၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၇၃)ဧက၊  ေြမကွက်တည ်
ေနရာအမှတ်-၆၆၊ စက်မ (၁)လမ်း၊ ေမတ ာ 
ွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးြမတ်ထူး 
[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၅၃၈၅]၊ ဦးလှစိုး [၁၂/
တမန(ိုင်)၀၅၉၇၂၀] အမည်ေပါက်၊ 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးြမတ်ထူးသည် ကိတ ိမ
သားသမီးေမွးစားထားြခင်းမရှိဘဲ လူပျိ 
ကီးဘဝြဖင့်  ကွယ်လွန်သြဖင့်  ၎င်း၏ 
ပိင်ုဆိင်ုခွင့အ်စအုား ညြီဖစ်သ/ူကျန်အမည် 
ေပါက်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ဦးလှစိုးထံမ ှ
SP အမှတ် ၂၇၁၇/၂၀၂၁ (၁-၆-၂၀၂၁)ရသ ူ
ေဒ မ  [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၃၃၆၄၇]မှ 
ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊   ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် အေရာင်းအဝယ  ်
စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထား 
လာရာ  ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက  တရားဝင ်
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေခမာလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)

ဟေုခ တွင်သည့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၇)ထပ်တိက်ု၏(တတယိထပ်/၄လ ာ)၊ အခန်းအမှတ်(၄/

ဘီ)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၅'x၅၀')ရှိ တိုက်ခန်းကို ေရာင်းချသူ ေဒ ေွးအိအိကည ်

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၃၆၁၅] ဆိုသူထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်         

စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လုိပါလ င် သတင်းစာေကာ်ြငာပါရိှသည့်ေနရက်မှ (၇)ရက် 

အတွင်း က ု်ပ်ထ ံအေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ် 

ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင် ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင်

 B.A(History), PGDL, (Dip in English) (B.A,R.L,D.B.L,B.D.S)  B.A(History), PGDL, (Dip in English) (B.A,R.L,D.B.L,B.D.S) 

 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၂၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၁၄) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၂၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၉၁၄)

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၀)၊ (၂)ခန်းတွဲRC(၆)ထပ်တိုက်၏ 

စတုတ ထပ် (၅လ ာ)(တိုက်ကို မျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက)်အခန်း၊ အခန်းအမှတ် (၅-ဘီ)၊ ဧရိယာ(၉၁၈)စတုရန်းေပရှိ 
တိက်ုခန်းှင့ ်ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခသံြူဖစ်ေသာ ဦးကိဝုင်း[၇/
ညလပ(ိင်ု)၀၈၅၀၈၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေဇယျာဖိး[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၅၈၈၇၈]၊ ေဒ အမွိန်ေအာင် 
[၇/ညလပ(ိုင်)၁၅၂၇၉၈]တိုက  အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီ ြဖစ်ပါသည်။ 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူ 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဇယျာဖိး၊ ေဒ အိမွန်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ေဇယျာဖိး၊ ေဒ အိမွန်ေအာင်၏ 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။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊  ခင်းသာလမ်းမကီး၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀/ေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၂)၊ အကျယ်အဝန်း 
ဧရယိာ (၀.၀၇၃)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက် 
အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်
အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသမူျားြဖစ်ေသာ (၁)ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၅ 
၃၄၅]၊ (၂)ေဒ ခင်မီမီဇင်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၀၉၀၈]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ အချိတစ်ဝက်ကိ ု 
စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေြမှင့်  အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက် ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(LL.B)ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၈၂)
အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၁)၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၈၆၇

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ 

၁၅၃-လမ်း၊ အမှတ်(၁၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃-လ ာတိုက်ခန်း ၁၅၃-လမ်း၊ အမှတ်(၁၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃-လ ာတိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ရှင်မိဘများြဖစ်က 

ေသာ ဦးကည်အန်း(ခ) ဦးမင်းယှုင့ ်ေဒ ရင်ပို(ခ) ေဒ သက်သက်ေမာ်ဦးကည်အန်း(ခ) ဦးမင်းယုှင့် ေဒ ရင်ပုိ(ခ) ေဒ သက်သက်ေမာ်တုိ၏ 

အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်သူသားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ ခင်ခင်ယု[၁၂/(၁)ေဒ ခင်ခင်ယု[၁၂/

တမန(ိုင်)၀၅၇၁၆၃]၊ (၂)ဦးိုင်ိုင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၇၁၆၄]၊ (၃)ေဒ ေက တမန(ိုင်)၀၅၇၁၆၃]၊ (၂)ဦးိုင်ိုင်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၇၁၆၄]၊ (၃)ေဒ ေက 

ခုိင်ယု[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၅၉၈၃]ခုိင်ယု[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၅၉၈၃]တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူ 

ရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 

အြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို    အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း။

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) အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

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

(၆)ှစ်ြပည့်သတိတရ ရည် န်းဒါန ြပသမ ကုသိုလ်(၆)ှစ်ြပည့်သတိတရ ရည် န်းဒါန ြပသမ ကုသိုလ်

ဦးေကျာ်သိန်း (ေရ ဝယ်သဇင်၊ ထားဝယ်)ဦးေကျာ်သိန်း (ေရ ဝယ်သဇင်၊ ထားဝယ်)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ဇရပ်၊ ြပာသာဒ်မုခ်ဦး၊ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ဇရပ်၊ ြပာသာဒ်မုခ်ဦး၊ 

ေရတွင်း၊ ေရကန်ေရတွင်း၊ ေရကန်

လမ်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ပရိေဘာဂ၊ ေဆးဝါး အလှရှင်ကီးလမ်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ပရိေဘာဂ၊ ေဆးဝါး အလှရှင်ကီး
ယခုဘဝလမ်းခရီးတွင် တိုင်ပင်ေဖာ်တိုင်ပင်ဖက် ေရစီးတစ်ခါ ေရသာတစ်လှည့ ်

အတတူေူပါင်းဖက်လာကရင်း ေစတနာ ဝါသနာ ညတီမူ တစွာ သာသနာြပကသုိလ်ုေကာင်းမ  

များ ြပလုပ်ခ့ဲကေသာ်လည်း လွန်ခ့ဲေသာ (၆)ှစ်တာ အခုလုိ ေနရက်မှာပင် မေမ ာ်လင့်ဘဲ 

 တ်ဆက်ကာ သံသရာခရီး ထွက်ခွာခ့ဲေလသည့် ေကျးဇူးရှင်ချစ်ခင်ပွန်းြဖစ်သူကုိ တစ်ရက်၊ 

တစ်လ၊ တစ်နာရီ ရာသီကာလ ှစ်အေထွေထွ ကာေညာင်းခဲ့ေပမယ့ ်ယေနတိုင် မေမ့ 

ေကာင်းသမို ကိယ်ုစတ်ိကည်ူး လှဒါန်းခဲ့ကဖူးေသာ ကသုိလ်ုအန အဝဝကိ ုှစ်ပတ်လည် 

အခါသမယတွင် ြမင့ြ်မတ်ရာဘုဌံာနဆမှီ ဝမ်းေြမာက်ေုမာ် သာဓေုခ ဆိုိင်ုပါေစေသာ်---

ကုသိုလ် အမ  အမ  အမ  ယူေတာ်မူကပါကုန်ေလာ.့.....

ယခု တစ်ှစ်တာ ြပခဲ့ရသမ  ြမတ်ဒါနများ

  ထားဝယ်မိ၊ ေကျာက်ေမာ်ရပ်၊ ဝဲကီးေတာင်ေကျာင်းတွင် မဟာရံတံတုိင်း (၅) ခွင်အလှ

  ထားဝယ်မိ၊ ေညာင်ရမ်းရပ်၊ ေရ ဟသ  ာတပ်ဦးေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအဝင်ြပာသာဒ်  

မုခ်ဦးှင့် မဟာတံတိုင်း (၄)ခွင်အလှ

   ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ဓုြဖမိတွင် အင်ကင်းဘုရား(၅)ဆ ူကိန်းဝပ်ေတာ်မူ 

ိုင်ရန်အတွက် စံေကျာင်းေတာ ်(၁)ေဆာင်အလှ

 နတ်လူသာဓုေခ ဆိုိုင်ကပါေစနတ်လူသာဓုေခ ဆိုိုင်ကပါေစ

 ေဒ ေအးသီှင့် သားသမီးေြမး ေဒ ေအးသီှင့် သားသမီးေြမး

 မိသားတစ်စု မိသားတစ်စု

 ေရ ဝယ်သဇင်၊ ထားဝယ်မိ။ ေရ ဝယ်သဇင်၊ ထားဝယ်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်-၂၀၅၊ (၆)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ် 

(ဝ)ဲအခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁ ၁
၂

x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီးအပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်များကို အေပျာက်စနစ် 

ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးတင်ေမာင်ိုင ် [၇/ပတတ(ိုင်)၀၆၇၃၂၈]အား က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ 

စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ   ေဒ စိုးစိုးြမင့်  ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ   ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်  ဦးသိန်းွန်

B.Sc,DA,HGP,R.L,D.B.L,DML,DIL  LL.B  B.A,HGP,R.L,DBL,DML,DILB.Sc,DA,HGP,R.L,D.B.L,DML,DIL  LL.B  B.A,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၃၁၇၃)   (စ်-၁၀၀၆၃)  (စ်-၃၅၆၁)(စ်-၁၃၁၇၃)   (စ်-၁၀၀၆၃)  (စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇



ဇွန်    ၂၆၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

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 မွန်ြမတ်တဲ့စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅

၂၀၂၂ ရာသ ီMNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွဲစ်(၁) ပထမေနအြဖစ ်ြမဝတီအသင်းှင့်    

ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းတို   ယေနညေနပိုင်းက  ရန်ကုန်မိရှ ိသုဝဏ ကွင်း၌ 

ယှ်ပိင်ကစားရာ ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းက ှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သည်။

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွ၏ အေအာင်ြမင်ဆုံးအသင်းြဖစ်သည့် ရန်ကန်ုယူိက်ုတက် 

အသင်းသည် ပထမဆုံးရာသီအစပဲွတွင် ရလဒ်ေကာင်းရယူိင်ုခဲ့ပီး သုံးမှတ်အြပည့်ရယ ူ

ိုင်ခဲ့သည်။ MNL သို တစ်ေကျာ့ြပန်တန်းတက်ခွင့်ရထားသည် ့ြမဝတီအသင်းသည ် 

အဖွင့်ပွဲတွင ်ရလဒ်ေကာင်းရယူိုင်ရန ်ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း  ံးပွဲ ကံေတွခဲ့သည်။                                           

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံက   အိမ်ရှင်အြဖစ်    လက်ခံကျင်းပမည့်    ၂၀၂၃   ခုှစ် 

(၃၂)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွအတွက် ြမန်မာအားကစားအဖဲွများသည် ဇူလုိင်လ 

တွင် စတင်ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွကုိ 

၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလမှ ကျင်းပခဲရ့သြဖင့် (၃၂)ကမ်ိေြမာက် ကေမ ာဒီးယားဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ 

ှင့် တစ်ှစ်သာကာြမင့်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြမန်မာအားကစားအဖဲွများအေနြဖင့ ်

တစ်လေကျာ်သာ အနားယူပီး                         စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၅ သို 

ရန်ကုန်အသင်းှင့် ြမဝတီအသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

SKYNET ေရ ေအာင်လံြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွ ဲကွာတားဖိုင်နယ ်ပထမေနပွဲစ်များ ကျင်းပစ်။ 

၂၀၂၃ ကေမ ာဒီးယား ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက် 

ြမန်မာအားကစားအဖဲွများ ဇလူိင်ုလတွင် စတင်ြပင်ဆင်မည်

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ 

ပထမဆုံးပွဲတွင် ရန်ကုန်အသင်း ိုင်ပွဲရရှိ

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၅

SKYNET   ေရ ေအာင်လံ     ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွ ဲ

ကွာတားဖိုင်နယ ်ပထမေနပိင်ပွဲကိ ုယေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 

ရန်ကုန်မိ  သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံ၌  ကျင်းပသည်။

ပိင်ပဲွများကိ ုဝတ်ိတန်းအလိက်ု ယှ်ပိင်ကရာ ၆၀ ကလီိ ု

SKYNET ေရ ေအာင်လံ ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွ ဲ

ကွာတားဖိုင်နယ ်ပထမေန  ကျင်းပ
တန်းတွင် ေစာ်မေူထာ်ေဂး(TSL)- ေစာအယ်ဖူး(ဒိုိုးရာ)တိုပဲွစ် 

တွင် ေစာအယ်ဖူးက ေလးချတွီင် အလထဲိုးိုင်ခဲ့ပီး ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

သိုလည်းေကာင်း၊       ဟိန်းထွန်းေအာင်(ေရ သထုံ)-သန်ဇင် 

(ေတာ်ဝင်ဧရာ)တုိ ယှ်ပိင်ရာ၌ ဟိန်းထွန်းေအာင်က ေလးချတွီင် 

အလဲထိုး၍လည်းေကာင်း     စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

မိနယ်အချိ၌ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကို ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး

ဆိုမာလီယာိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်မ ှင့် 

ငတ်မွတ်မ ကို ကိတင်ကာကွယ်ရန်
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