
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၄      ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,      1     July    2022          ၁၀၇၈၃

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်
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

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၁၃စာမျက်ှာ » ၁၁

ပခုက ဦးအုံးေဖ

တည်ေထာင်ေသာ 

(၂၈)ကိမ်ေြမာက ်

ပခုက စာေပဆု

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ 

၁၇ ေယာက်ေြမာက်သမ တ

အြဖစ် ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာ 

ကျမ်းသစ ာကျနိ်ဆို 

လမ်းကွန်ရက်

(၁၁)သွယ်ြဖင့ ်

ဖွံဖိးေဝစည်ေနသည့ ်

တိုင်းေဒသကီး ဧရာဝတီ

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
 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် H.E. Mr. Prak Sokhonn  ကို လက်ခံေတွဆုံ
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၃၀

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဥက    

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

သည် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ ်ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်၊  ိုင်ငံြခားေရးှင့ ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး   H.E.  Mr. Prak 

Sokhonn ကုိ ယေနမွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ   ဥက   ုံး 

သံတမန်ေဆာင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

ထိသုိုေတွဆုံစ် အာဆယီဘံုသံေဘာတညူခီျက် 

၅ ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိမ ှင့်  တိုးတက်မ ရှိသည့်  အေြခအေနများ၊ NUG ၊ 

CRPH တိုမှ ေပါက်ဖွားလာသည့ ်   PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက ်

သတ်ြဖတ်မ           စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင ်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မ ှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်   အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ     အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ        ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn 

အား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။



        

ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

  ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှရယူသည်။

( ဆ ) ဩစေတးလျ တစ်ေဒ လာ = ၁၂၇၃.၇

( ဇ ) စင်ကာပ ူ တစ်ေဒ လာ = ၁၃၂၉.၄

( ဈ  ) ဂျပန် တစ်ရာယန်း = ၁၃၅၇.၆

( ည ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ် = ၁၄၂.၄၃

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း  ြမန်မာေငွကျပ်

( က) အေမရိကန် တစ်ေဒ လာ = ၁၈၅၀.၀ 

 ( ခ ) ဥေရာပ တစ်ယူို = ၁၉၂၉.၂

(  ဂ  ) တုတ် တစ်ယွမ် = ၂၇၆.၂၅

( ဃ ) ထိုင်း တစ်ဘတ် = ၅၂.၃၈၆

( င  ) မေလးရှား တစ်ရင်းဂစ ် = ၄၁၉.၇၄

( စ  ) အိ ိယ တစ်ူပီး = ၂၃.၄၃၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၃၀

ကုမ ဏီ

အမည်

အဖွင့ေ်ဈး

(ကျပ်)

အပတ်ိေဈး

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

ေစာင်ေရ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI ၇,၄၀၀ ၇,၄၀၀ ၂၅ ၁၈၅,၀၀၀

MTSH ၂,၆၅၀ ၂,၆၅၀ ၇၈ ၂၀၆,၇၀၀

MCB ၇,၁၀၀ ၇,၁၀၀ ၀ ၀

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းေဈးကွက ်(၃၀ - ၆ -၂၀၂၂)

FPB ၁၇,၅၀၀ ၁၇,၅၀၀ ၁၀၀ ၁,၇၅၀,၀၀၀

TMH ၂,၅၀၀ ၂,၅၀၀ ၀ ၀

EFR ၂,၆၀၀ ၂,၆၀၀ ၀ ၀

AMATA ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၅၀ ၂၅၀,၀၀၀

 ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ရယူသည်။

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်း

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကုန်သွယ်စီးပွားဖံွဖိးေရးတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးကုိ အားထား 

ေနရေပသည်။  နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး ဖံွဖိးတိးုတက်ရန်အတွက် နယ်စပ်ေဒသများ 

အထူးသြဖင့် ကန်ုသွယ်မ လမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်ရိှေဒသများ တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

မှသာလ င်   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ပေပျာက်ေရးကိ ု      စနစ်တကျကိုင်တွယ ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုပီး တရားဝင်ကန်ုသွယ်ေရးကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် ဖံွဖိးတိးုတက် 

လာေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  ြဖစ်ေပ လာရသည့်  အေကာင်းရင်းများစွာရှိသည့ ်

အနက် အခွန်ေရှာင်လ ဲလိုသည့် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်ေရးကိ ု

ြပလပ်ုြခင်း၊ ခွင့မ်ြပေသာ တားြမစ်ကန်ုပစ ည်းများ၊ ကန်သတ်ကန်ုပစ ည်းများကိ ု

တရားမဝင်ကုန်သွယ်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ကသည်။  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ကျယ်ြပန်  

ရှည်လျားေသာ  နယ်စပ်တစ်ေလ ာက်တွင်   တရားဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးကိ ု

ေရှာင်လ ဲ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်ကသည်။ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကုိတုိက်ဖျက် 

ရာတွင် နယ်စပ်ေဒသဝင်ေပါက်များမှ သယ် ေဆာင်မ များ၊ သုိေလှာင်မ များကုိ ဖမ်းဆီး 

အေရးယမူ များအြပင် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ၊ ကန်ုသည်များှင့လ်ည်း ေဆွးေွး 

ညိ  င်းကရမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်တွင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်  မိမိကုိယ်ကျိးစီးပွားတစ်ခုတည်းကုိ 

မကည့်ဘဲ ုိင်ငံှင့်ုိင်ငံသားတုိ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ ကုန်သွယ် 

မ ြပကမှသာ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးကို ထိထိေရာက်ေရာက ်

လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်းမှကုန်သည်များ  လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ 

ကန်ုသွယ်မ ြပိင်ုရန်အတွက် ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ကန်ုသွယ်မ ှင့်သက်ဆိင်ု 

သည့် ေြဖေလ ာ့မ များကို ြပလုပ်ေပးေနပီး   သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန်   တိုးတက် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်အားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  ပေပျာက်မှသာ  ကန်ုသွယ်မ ပမာဏ ပိမုိတုိုးတက်ပီး 

ကန်ုသွယ်မ ပိေုငမွျား တိုးတက်ရရိှကာ ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာေငမွျား တိုးတက်ရရိှမည် 

ြဖစ်သည်။   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ပေပျာက်ေရးအတွက ်     ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

တစ်ရပ်တည်းကသာ တာဝန်ယလူပ်ုေဆာင်၍ ရိင်ုမည်မဟတ်ုဘ ဲကန်ုသည်များ၊ 

လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ြပည်သူများပါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သင့်သည်။ မေတာ်ေလာဘ 

စီးပွားေရးသမားများသည ်  မိမိအကျိးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုသာ    ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ေနသြဖင့ ်တရားမဝင်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ ်ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်ှင် ့ ကုန်သွယ်မ က   

ပိုမိုတိုးတက်ြမင့်မားေစရန်ရည်ရယ်ပီး   ြမန်မာိုင်ငံတွင ် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် 

လပ်ုငန်းများကိ ုပိမုိလုပ်ုကိင်ုိင်ုရန် အစိုးရက လပ်ုငန်းစ်များအား ေြဖေလ ာမ့ များ 

ှင့်အတူ  လမ်းေကာင်းများစွာကိုဖွင့်ေပးခဲ့ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ   လျင်ြမန်စွာကီးထွားလာသည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်းြဖင် ့ိုင်ငံတကာကုန်ပစ ည်းများအား ကုန်သွယ်ကပီး 

နယ်နမိတ်ိဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားှင့်လည်း နယ်စပ်ကန်ုသွယ် 

ေရးစခန်းများ၊ ဇုန်များမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း ၁၅ ခရိှုပီး တတ်ုိင်ုင ံနယ်စပ် 

တွင် စခန်းေလးခု၊  ထိုင်းိုင်ငံနယ်စပ်တစ်ေလ ာက်တွင် စခန်းရှစ်ခု၊ အိ ိယိုင်ငံ 

နယ်စပ်တွင် စခန်းှစ်ခု၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ နယ်စပ်တွင် စခန်းှစ်ခု အသီးသီးရိှသည်။ 

ထိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင ်  သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းလိုင်စင ်

အမျိးမျိးြဖင့် ကုန်သွယ်ကပီး တစ်ုိင်တစ်ပုိင် ကုန်သွယ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ုိင် 

ရန်အတွက်လည်း ခွင့်ြပချက်များြဖင် ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း   ကုန်သွယ်ိုင်ပ ီ

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၌ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ရှိေနြခင်းသည ်ိုင်ငံစီးပွားဖွံဖိးတိုး

တက်ေရးကိ ုအဟန်အတားြဖစ်ေစသည်။ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ က   အင်အား 

ကီးေနသမ  တရားဝင်လပ်ုကိင်ုေသာလပ်ုငန်းများကိ ုအေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစသည်။ 

အထူးသြဖင့ ်  နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ ပမာဏေလျာ့ကျြခင်းမှာလည်း  တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ဆက်စပ်လျက်ရိှေကာင်း ေတွရိှရသည်။ ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်အမ်ိနီးချင်း 

ိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်မ ကိန်းဂဏန်းများကို ေလ့လာကည့်လ င်  တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များမှာ များစွာကွာဟမ များရှိေနေကာင်း သိရှိရသည်။   ထိုေကာင့ ်

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကို  ထိထိေရာက်ေရာက ်  ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကရမည ်

ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ အချိတိင်ုးေဒသကီးှင့ြ်ပည်နယ်များရိှ ကန်ုသွယ်မ လမ်းေကာင်း 

များတွင် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ ကိ ုရိင်ုသမ နည်းလမ်းများြဖင့ ်တားဆီးထန်ိးချပ် 

သွားရမည်ြဖစ်သည်။ အခက်အခဲများကားမ ှလက်ရှိကာလ တားဆီးထိန်းချပ်မ  

များကို   အသိအမှတ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ဆက်လက်၍လည်း ိုင်ငံ့စီးပွားဖွံဖိးတိုး

တက်ေရးအတွက ်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ကို    သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ေဆာင်ရက်သွားရန ်  တိုက်တွန်းအပ်ပါ 

ေကာင်း။ ။

ကန်ုသွယ်မ ကိထုန်ိးသမ်ိး ိင်ုငံစ့ီးပွားြမင့တ်င်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၃၀

 ြမန်မာိင်ုင ံကာယဗလှင့က်ာယကံခ့ိင်ုမ အဖဲွချပ် ဥက    

ဖလား လူသစ်တန်း ကာယဗလှင့် ကာယက့ံခုိင်မ အားကစား

ပိင်ပွဲကိ ုစက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ မင်းဓမ လမ်း 

MCC ခန်းမ၌ ကျင်းပရန် စစီ်ထားေကာင်း သရိသည်။ အဆိပုါ 

လူသစ်တန်းပိင်ပွဲတွင် အမျိးသားကာယဗလ ၅၅၊ ၆၀၊ ၆၅၊ 

၇၀၊ ၇၅၊ ၈၀ ှင့် အထက်ကီလိုတန်း၊   Men’s Athletic 

Physique၊ Men’s  Sport Physique၊  Men’s Fitness Physique၊ 

အမျိးသမီးကာယဗလ  Women’s Athletic Physique ၁၆၀ 

စင်တီမီတာေအာက်၊ အထက်၊ Women’s Model Physique 

၁၆၀ စင်တီမီတာေအာက်၊ အထက်၊ Women’s Fitness Physique  

တို  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပိင်ပွဲများတွင်

ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသည့် အားကစားသမားများ ယှ်ပိင်ခွင့ ်

မြပေကာင်း သရိသည်။ ယင်း လသူစ်တန်းကာယဗလှင့က်ာယ 

က့ံခုိင်မ အားကစားေမာင်မယ်များအေနြဖင့် ပိင်ပဲွယှ်ပိင်ုိင် 

ရန် စက်တင်ဘာ ၅ ရက် ေနာက်ဆံုးထား၍ အဖဲွချပ် အတွင်းေရးမှး 

ဖုန်း-၀၉ ၅၀၀၈၁၆၈  သို   ဆက်သွယ်စာရင်းေပးသွင်းိုင ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                           ဗလစိုး

ကသာခိုင်၌ မိုးသီးှံစုံလျာထားချက်၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်စိုက်ပျိးပီးစီး
ကသာ   ဇွန်   ၃၀

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကသာခိင်ု 

၌  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် မုိးသီးံှစံု  လျာထားချက်   

၃၆၁၀၁၉ ဧကရိှရာ  ယခှုစ်  ဇွန်လဆန်းမှ 

စ၍ မိုးစပါး ၁၃၇၃၂ ဧက၊ ပဲမျိးစုံ ဧက 

၆၅၀ ၊ ဆီထွက်သီးှံ ၂၇၉ ဧက၊ ချက်ကံ 

၁၂၇၂၃၁ ဧက၊ စားဖိေုဆာင်သီးံှ ၃၆ ဧက၊ 

ပရေဆးပင် ၁၆၅ ဧကှင့် အြခားသီးှံ 

၄၁၈၅၂  ဧက စုစုေပါင်း ၁၈၃၉၄၅  ဧက 

စိုက်ပျိးခဲ့ပီး  လျာထားချက်၏  ၅၀ 

ရာခိင်ု န်းေကျာ်   စိက်ုပျိးပီးစီးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်

ယခုှစ်တွင် ဆီထွက်သီးှံေနကာ 

ကိ ု၃၂၉၇၉ ဧကစိက်ုပျိးရန်လျာထားခဲရ့ာ 

မိုးေနကာ ဧက ၄၀ စိက်ုပျိးပီးြဖစ်သည်။ 

ကသာခိုင်သည် ေရေြမအေနအထား၊

ရာသီဥတုေကာင်းမွန်ပီး သီးှံမျိးစုံ ြဖစ်

ထွန်းေအာင်ြမင်လျက်ရိှသည့်အြပင် ဆန်၊ 

ဆီ၊ ပဲ ဖူလုံေသာခိုင်တစ်ခုြဖစ်သည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ဆန်ဖူလုံမ  

၂၁၇ ရာခိင်ု န်း၊ ဆဖီလူုမံ  ၅၂၉ ရာခိင်ု န်း 

ှင့် ပဖဲလူုမံ  ၅၂၆ ရာခိင်ု န်းခန် ရိှခဲသ့ည်။ 

ကသာခိင်ုအတွင်းရိှ ကသာ၊ အင်းေတာ်၊ 

ဗန်းေမာက်ှင့်    ထီးချိင့်မိနယ်များရှိ

မိုးသီးှံစုံ    စိုက်ပျိးမည့်ေတာင်သူများ 

အတွက် မျိးေစ့များြဖန်ြဖးေပးအပ်ြခင်း၊ 

ပညာေပးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပုိချြခင်း၊ 

သဘာဝေြမသဇာှင့် သဘာဝပိုးသတ ်

ေဆး အသုံးြပပုံ၊   သစ်စိမ်းေြမသဇာ 

(ပိုက်ဆံေလ ာ်)စိုက်ပျိးြခင်းှင် ့ဆီထွက် 

သီးံှေနကာစိက်ုပျိးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ကသာခိုင်ဦးစီးမှး       ဦးြမင့်စိုးက

ေြပာသည်။                      

                            ေအးြမသက်ထား

ြမန်မာိုင်ငံ ကာယဗလှင့် ကာယကံ့ခိုင်မ အဖွဲချပ် ဥက   ဖလား 

လူသစ်တန်းကာယဗလှင့် ကာယကံ့ခိုင်မ အားကစားပိင်ပွဲ ကျင်းပမည် 



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

လပ်ုရပ်များေကာင့ ် သဃံာေတာ်များှင့ ်ကိရုင်များ၊ 

အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား၊ ဆရာ  ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ 

ှင့် လံု ခံေရးတာဝန်ရိှသူများ ေသဆံုးမ များြဖစ်ေပ  

ခဲ့မ ှင့်  ယင်းတို၏ဆိုးရားစွာေဆာင်ရက်ခဲ့မ အေြခ

အေနများှင့်  မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ များှင့်  မီး   

ဖျက်ဆီးခ့ဲမ များေကာင့် ြပည်သူပုိင်အေဆာက်အအံု 

များှင့် ုိင်ငံေတာ်ပုိင်အေဆာက်အအံုများ ပျက်စီးခ့ဲရမ ၊ 

အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရးအတွက ်   ေဆာင်ရက် 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ  အထူးကုိယ်စားလှယ် ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ  ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn အား လက်ခံေတွဆုံစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၃၀

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်သည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးချပ်  ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးှင့် အာဆီယံဥက    

၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် မစ တာ ပရပ်ဆတ်ုခွန်းအား  

ယေန  ညေန ၄ နာရခဲွီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင်ုငြံခား 

ေရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆုစံ် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက တညူဆီ  

(၅)ချက်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းစ ်

များ၊  အာဆီယံလူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

အကအူညေီပးေရးစင်တာ၊   လက်ရိှအာဆယီဥံက   ၊ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံးတိုှင့်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

အကူအညီများ ေပးအပ်ေရးကိစ တုိကုိ ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အကမ်းဖက်မ  

များရပ်တန်ေရး၊   ၂၀၂၂ ခုှစ်ကို ငိမ်းချမ်းေရးှစ ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၃၀

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ုိင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးှင့် အာဆီယံဥက   ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ ်မစ တာ ပရပ်ဆုတ်ခွန်းှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်

ယမန်ေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သိုေရာက်ရှိရာ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

မဟာဗျဟာေလ့လာေရးှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ဖိးဝင်းက ကိဆုိသည်။

ဆက်လက်၍ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဒတုယိဝန်ကီးချပ် ိင်ုငြံခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးှင့ ်  အာဆယီဥံက   ၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် မစ တာ ပရပ်ဆတ်ုခွန်းှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖဲွသည် ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိေရာက်ရိှရာ ိင်ုငေံရးရာဦးစီး 

ဌာနမှ   န်ကားေရးမှးချပ်  ဦးေအာင်ကုိှင့် သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာနမှ ဦးဝဏ ဟန်တုိက  ေလဆိပ်၌              

ကိဆိုကသည်။                                                                                                           သတင်းစ်

လျက်ရှိမ ၊   စာသင်ေကျာင်းများ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားလျက်ရှိမ ၊    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန ်

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့ ်

ေတွဆုေံဆွးေွးလျက်ရိှမ ၊ ြမန်မာိင်ုငရိှံြပည်သမူျား 

အတွက် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ 

အကူအညီများရရှိေစေရး   ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်  

ရှိမ ၊    အာဆီယံ၏မူဝါဒတွင်  လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ  အကူအညီေပးေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ 

“တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှမကျန်ရ” ဆိုသကဲ့သို ြမန်မာ 

ိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း “လူအသက်ထက်အေရးကီး 

တာဘာမ မရှိ” ဆိုသည့်မူဝါဒ   ထားရှိေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှသည့် အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍ ရင်းီှး 

ပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးခ့ဲကသည်။

အဆိုပါေတွဆုံပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

ေကာင်စတဲွီဖက်အတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ရဲဝင်းဦး၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်

ဦးဝဏ ေမာင်လွင်၊  ဦးကိကုိလု  င်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 

တက်ေရာက်ကပီး  အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ         အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ   ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

အာဆီယံ  ဒုတိယအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ ်           

H. E. Ekkaphab   Phanthavong ၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆုိင်ရာကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ  သံအမတ်ကီး H.E. Mr. 

Chhouk Bunna ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ခဲ ့

ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင် အာဆီယံဥက   ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံေတွဆုံ
အြဖစ်သတ်မှတ်၍ တစ်ုိင်ငံလံုးထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်ေနမ များ၊  တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 

အဖွဲများှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေနမ များအား 

အစိုးရ၏    ဦးစားေပးအစီအစ်များအြဖစ  ်

ေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

တူညီဆ (၅)ချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီပံဋညိာ်ှင့ ်အေြခခ ံ

မူများအေပ အေြခခံပီး  အာဆီယံှင့်  ဆက်လက် 

ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်း 

ကတိြပသည်။ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများကလည်း 

အာဆီယံပဋိညာ်ှင့် အာဆီယံ၏အဓိကမူများကိ ု

ေလးစားလိုက်နာရန်ှင့်  အြပန်အလှန်ေလးစားမ  

ရှိရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

တက်ေရာက်

ေတွဆုံပွဲသို      ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

အဆင့်ြမင့်အရာရိှကီးများ တက်ေရာက်ခ့ဲကသည်။

ညေနပိုင်းတွင ်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ် ရန်ကုန်ှင့်ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိ

အာဆီယံဥက   ၏     အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့ ်

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား ေနြပည်ေတာ်ရိှ Park Royal 

Hotel ၌ ညစာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၃၀

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံ 

သို AHA Centre မှတစ်ဆင့်  လှဒါန်းသည့်  လူသား 

ချင်း  စာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ  အကူအညီစီမံ 

ခန်ခွဲေရးလုပ်ငန်းအဖွဲဥက      ဦးကိုကိုလ  င်သည် 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဒတုယိဝန်ကီးချပ်၊  ိင်ုငြံခားေရး 

ှင့ ်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

ှင့ ်အာဆယီဥံက   ၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် မစ တာ 

ပရပ်ဆုတ်ခွန်းအား  ယေနညေန  ၅  နာရီ   မိနစ် 

၂၀ တွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှိ    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခေံတွဆု ံ

သည်။ 

ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ

ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် အထူး 

ကုိယ်စားလှယ်တုိသည်  ြမန်မာုိင်ငံသုိ  လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ  အကူအညီေပးြခင်းဆိုင်ရာ 

ပထမအဆင့်လုပ်ငန်းစ ်   အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃၀

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန မုတ်သံုလ ပ်တစ်ြပက်   ဖူဆယ်အားကစားပိင်ပဲွ 

ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု    ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး     ဖူဆယ်အားကစားုံ၌ 

ကျင်းပရာ   အခမ်းအနားသို   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေကျာ်မင်းဦး 

ှင့ ်ဦးစီးဌာနများမှ  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒတုယိ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ 

အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အကြဲဖတ်ဒိင်ု 

များအြဖစ်   တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့ ်

အားကစားပညာရှင်များှင့ ် ဦးစီးဌာနအလိက်ု ိင်ုငံ ့

ဝန်ထမ်း ဖဆူယ်အားကစားအသင်းများ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်

အခမ်းအနားတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

တံခွန်စိုက်ဆုရရှိသည့်   Golden Land  ဖူဆယ် 

အားကစားအသင်းကိလုည်းေကာင်း၊ အေကာင်းဆုံး 

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၃၀

တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံက 

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    ှစ်သန်း 

doses အား အာဆယီအံလှည့က်ျ 

ဥက   ၏    ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်ထံ ေပးအပ် 

လှဒါန်းေသာ   အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနံက်   ၈  နာရီခ ွဲတွင ် 

ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှိ ြမန်မာ 

ိင်ုငဆံိင်ုရာ တတ်ုသအံမတ်ကီး 

ေနအိမ်၌ ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေရှးဦးစွာ  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တုတ်သံအမတ်ကီး   မစ တာ 

ချန်းဟိုင်က   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်သန်း   doses 

ေပးအပ်လှဒါန်းမ ှင့် စပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   အာဆီယံအဖွဲ၏ 

ဒတုယိ  အေထေွထအွတွင်းေရးမှး 

ချပ ်  H.E. Mr. Ekkaphab 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုလ  င် အာဆီယံဥက   ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံေတွဆုံ
ပီးေြမာက်မ   ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ ၊    ဒုတိယအဆင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထား 

ရိှမ ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငံတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

စမီခံန် ခဲွမ မေူဘာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း ကစိ  

ရပ်များအေပ    အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့က 

သည်။ အာဆီယံ  လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ  

အကအူညမီျားေပးအပ်ရာတွင် အမှန်တကယ် လိအုပ် 

ေနသမူျားကိ ုခဲွြခားမ မရိှဘ ဲမ တစွာ ေပးအပ်သွားိင်ု 

ေရးအတွက်  အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်၊  AHA 

Centre ှင့ ်လက်ရိှ  အာဆယီ ံဥက   တိုှင့ ် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  

က ထပ်ေလာင်းအတည်ြပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ် ြမန်မာိင်ုငသံို AHA Centre  

မှတစ်ဆင့်လှဒါန်းသည့် လူသားချင်းစာနာေထာက် 

ထားမ ဆိုင်ရာ အကူအညီစီမံခန်ခွဲေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ 

ဒတုယိဥက    ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်း၊ လမူ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်  ြမန်မာိုင်ငံသို AHA 

Centre မှတစ်ဆင့် လှဒါန်းသည့် လူသားချင်းစာနာ

ေထာက်ထားမ ဆုိင်ရာ အကူအညီစီမံခန်ခဲွေရး လုပ်ငန်း 

အဖွဲ ဒုတိယဥက      ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊ 

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်

လူမ ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ   အဆင့်ြမင့ ်အရာရှိ 

ကီးများ ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး မုတ်သုံလ ပ်တစ်ြပက် ဖူဆယ်အားကစားပိင်ပွဲ ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်အားေပး

ဂိုးသမားဆ၊ု  အေကာင်းဆံုးအားကစားသမားဆုှင့် 

မုတ်သုံလ ပ်တစ်ြပက်    ဖူဆယ်အားကစားပိင်ပွဲ 

ဒတုယိဆမုျားကိ ုအမတဲမ်းအတွင်းဝန်ှင့ ် န်ကား 

ေရးမှးချပ်များကလည်းေကာင်း   ဂုဏ်ြပဆုများ 

ေပးအပ်ကရာ ဆရုအားကစားအသင်းများက လက်ခ ံ

ရယူခဲ့ကသည်။

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန မတ်ုသုလံ ပ်တစ်ြပက် ဖဆူယ် အားကစားပိင်ပဲွ 

ကိ ုဇွန် ၂၇ ရက် ညေနပုိင်းမှ ဇွန် ၃၀ရက်အထိ ၄ ရက် 

ကာ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနများ၊ တက သိုလ် 

များတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများက အသင်းအဖွဲအမည်များ အသီးသီး 

သတ်မှတ်၍ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကြခင်းြဖစ်ပီး အားကစား 

ှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အားကစားပညာရှင်များ 

က  အကဲြဖတ်ဒုိင်များအြဖစ်  တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ကေကာင်း၊   စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနရှိ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏

ကိုယ်လက်ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်  စိတ်အပန်းေြပ 

ေပျာ်ရ င်ေစေရးတိုအတွက ်  ဝန်ထမ်းတိုင်း  မိမိတို 

ဝါသနာပါရာ အားကစားနည်းများြဖင့ ်ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ိင်ုေရး၊ ဌာနအချင်းချင်းအကား စည်းလုံးညီွတ်စွာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ     အားေကာင်းလာေစေရး 

အတွက် အားကစားနည်းများအလိုက် ပိင်ပွဲများ 

ဆက်လက် ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံက ြမန်မာိုင်ငံအတွက် လှဒါန်းေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်း Doses အား 

အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ထံသို ေပးအပ်လှဒါန်း

Phanthavong က    အာဆီယံ 

ိုင်ငံများအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံမ ှင့်   

လက်ရိှအေြခအေနတုိကုိ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် အာဆယီအံလှည့် 

ကျဥက   ၏   ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ်   ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်င ံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ိုင်ငံြခားေရးှင့်   အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ဝန်ကီး H.E. Mr. PRAK Sokhonn 

က ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ေပးအပ်လှဒါန်းမ အေပ  ေကျးဇူး 

တင်စကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်    အာဆီယံအဖွဲ၏ 

ဒုတိယ   အေထွေထွအတွင်းေရး 

မှးချပ် H.E. Mr. Ekkaphab 

Phanthavongှင့်   အာဆီယံ 

အလှည့်ကျဥက   ၏ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ    အထူးကိုယ်စားလှယ ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ     ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ်    ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး   H.E. 

Mr. PRAK Sokhonn  ထံသို  

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ     တုတ်

သအံမတ်ကီး မစ တာချန်းဟိင်ုက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်သန်း doses အား   ေပးအပ် 

လှဒါန်းသည်။ 

အဆိုပါ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး    ေပးအပ်လှဒါန်း 

ပွဲသို  အာဆီယံအဖွဲ၏  ဒုတိယ 

အေထွေထွ   အတွင်းေရးမှးချပ ်

H.E. Mr. Ekkaphab Phant- 

havong၊  အာဆီယံအလှည့်ကျ 

ဥက   ၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာအထူး 

ကိုယ်စားလှယ ်   ကေမ ာဒီးယား

ိင်ုငဒံတုယိဝန်ကီးချပ် ိင်ုငြံခား 

ေရးှင့်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

M.E. Mr. PRAK Sokhonn 

ဦးေဆာင်ေသာ  ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ပါေမာက ေဒါက်တာ 

ေအးထွန်း၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာုိင်ငံ 

ဆိုင်ရာ  တုတ်ြပည်သူသမ တ 

ိုင်ငံ  သံအမတ်ကီး ချန်းဟိုင်ှင့် 

သံုံးအဖွဲဝင်များ၊   ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ   ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ 

သအံမတ်ကီး    H.E. Mr. CHHOUK 

Bunna၊ ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ အာဆီယံ 

ုိင်ငံသံံုးများမှ   သံအမတ်ကီး  

များှင့်     ကုိယ်စားလှယ်များ၊  

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥေရာပိုင်ငံ 

များမှ သံအမတ်ကီးှင့်     ကုိယ်စား 

လှယ်များ၊  ရန်ကန်ုမိ အေြခစိက်ု 

ကုလသမဂ   အထူးြပေအဂျင်စီ 

MRCS၊ WFP၊ WHO ှင့်UNDPမှ 

ကိယ်ုစားလှယ်များ   တက်ေရာက် 

ကသည်။                သတင်းစ် 



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

စ် အေကာင်းအရာ
အေရ

အတွက်

ကုန်ပစ ည်းတန်ဖိုး 

(ကျပ်

ဘီလီယံေပါင်း)

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပခဲ့သည့ ်အခွန်ပမာဏ

(ကျပ် ဘီလီယံေပါင်း)

ကင်းလွတ်ခွင့ ်ြပသည့် 

အခွန်ပမာဏ

စုစုေပါင်း

(ကျပ်ဘီလီယံေပါင်း)အေကာက်ခွန် ကုန်သွယ်ခွန် ဝင်ေငွခွန်

၁
MIC ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကုမ ဏီများသို

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်တန်ဖိုး
၂၅၀ ၁၂၅.၄၁၄ ၄.၄၀၉ ၆.၄၉၆ - ၁၀.၉၀၅

၂
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန အဖွဲအစည်းများသို 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်တန်ဖိုး
  ၄၅ ၂၀၉.၁၄၁ ၁.၃၇၂ ၀.၄၂၇ -               ၁.၇၉၉

၃
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲများသို

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်တန်ဖိုး
    ၃     ၀.၉၅၇ ၀.၀၂၉  ၀.၀၀၆ -   ၀.၀၃၅

၄
NGO ၊ INGO အသင်းအဖွဲများသို လှဒါန်းမ 

အတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်တန်ဖိုး
  ၁၆   ၁၃.၅၈၄ ၀.၄၇၈ ၀.၀၃၇ -   ၀.၅၁၅

၅
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်းများသို 

သက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်တန်ဖိုး
၁၄၃      ၁၂၅၁.၂၈၁ - - ၂၇.၄၆၈  ၂၇.၄၆၈

၆
ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန ်(သီလဝါ) သို

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့်တန်ဖိုး
၉၈၁        ၁၃၆.၅၁၇ ၆.၈၂၄ ၈.၈၇၈ -              ၁၅.၇၀၂

 စုစုေပါင်း      ၁၄၃၈      ၁၇၃၆.၈၉၄ ၁၃.၁၁၂      ၁၅.၈၄၄ ၂၇.၄၆၈             ၅၆.၄၂၄

 ေကျာဖုံးမှ

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ကာလအတွင်း စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၏ မှတ်တမ်းများအရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်ြပခဲ့သည့်စာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိကာလအတွင်း 

အေကာက်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ှင့် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပခဲ့သည့်စာရင်း

သိုြဖစ်ရာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ် ြပည်ေထာင်စုှင့ ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတိုှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ အသင်းအဖွဲများအား တည်ဆဲဥပေဒများအရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပိုင်သည့်ကိစ များကို စိစစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒှင့် တည်ဆဲအခွန် 

ဆိုင်ရာဥပေဒများှင့်အည ီရသင့်ရထိုက်ေသာ အခွန်အေကာက်များကိုလည်း အြပည့်အဝရရှိေစရန ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။     

                                                              သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃၀ 

ဟိုတယ်ှင့်    ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည် 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့်အတူ    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     ပုဂံမိသို 

သွားေရာက်ကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များကို 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးရာတွင ်အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနသည်များကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ပုဂံမိ Bagan Information & Training Center 

သို   ေရာက်ရှိကာ   ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များကို   ြပသေဆာင်ရက်မည့် Virtual 

Reality Tour ြပခန်းှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ေပးရန် ြပင်ဆင် 

ထားရိှမ များကုိ ပုဂံံုးခဲွတာဝန်ခံက ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ရာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်စွက်မှာကားသည်။ ယင်းေနာက် နန်းြမင့ေ်မ ာ်စင် 

သို သွားေရာက်ကာ  ိုင်ငံတကာှင့် ေဒသတွင်း 

အစည်းအေဝးများ  ေအာင်ြမင်စွာ  ကျင်းပိုင်ရန ်

အတွက် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပ    ခရီးသွားများကိ ု  ဝန်ေဆာင်မ ေပးိုင်ေရး 

အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို 

လှည့်လည်ကည့် သည်။

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည် ေညာင်ဦးေလဆိပ်၌ ဝန်ကီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ ်

ထားရှိေသာ    သတင်းြပန်ကားေရးေကာင်တာသို 

ေရာက်ရှိကာ ေကာင်တာ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

ေသာ ဝန်ထမ်းများကိုေတွဆုံ၍  ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 

ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဝန်ေဆာင်မ ေကာင်းများ 

ေပးိုင်ရန် အဆင်သင့်ြဖစ်ေနေစေရး ြပင်ဆင်ထား 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း မှာကားသည်။ ယင်းေနာက် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်    Heritage   Bagan 

ဟိုတယ်သို    သွားေရာက်ကာ    ဟိုတယ်အတွင်း 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ  ဧည့်သည်များကို စံချနိ်စံ န်း 

များှင့အ်ည ီေကာင်းမွန်စွာ ဝန်ေဆာင်မ ေပးအပ်ိင်ု 

ေရးအတွက်   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များကို 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

သီရိပစ ယာ  ဆာကူရာဟိုတယ်၌  ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွားအသင်းအဖဲွများမှ လုပ်ငန်းရှင် 

များှင့်တာဝန်ရှိသူများကို ေတွဆုံသည်။ ယင်းသို 

ေတွဆံုရာတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ပုဂံေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမသည်       ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 

ဧည့်သည်များ စိတ်ဝင်တစားလာေရာက်လည်ပတ ်

သည့်  ေဒသတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကုိအေကာင်း 

ြပ၍ ေဒသတွင်းှင့် ုိင်ငံတကာအစည်းအေဝးများ၊ 

ကွန်ဖရင့မ်ျား၊ ြပပဲွများှင့ ်ေဆွးေွးပဲွများကိ ုြပလပ်ု 

ိုင်ေကာင်း၊  ထိုအတွက်  ခရီးသည်လာေရာက်ေရး 

တစ်ခုတည်းကိုသာမက   မိမိဘက်မ ှ  ြပည့်စုံသည့ ်

အစီအမံများကို   နည်းလမ်းရှာကံေဆာင်ရက်က 

ေစလိုေကာင်း၊     ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်   ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်းခုနစ်ရပ်မှ ဝန်ထမ်း  

များကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ထပ်ေဆာင်းကာကွယ် 

ေဆး  (Booster)     ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊   ယင်းသိုေဆာင ်

ရက်ြခင်းြဖင့်  ဝန်ထမ်းများမှာ   မိမိတိုကိုယ်တိုင ်

ယုံကည်မ ရှိသကဲ့သို      ဧည့်သည်များဘက်က 

လည်း  မိမိတိုအေပ ယုံကည်မ ရှိေအာင် ကိုဗစ်-၁၉ 

စည်းမျ်းများှင့်အညီ ဝန်ေဆာင်မ ြပရန် လိုအပ် 

ေကာင်း၊      ဟိုတယ်ှင့်တည်းခိုရိပ်သာများတွင ်

ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ၏ အကြံပချက်ှင့ ်တိင်ုကား 

ချက်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကိ ု    အီလက်ထရန်နစ် 

စနစ်ကိ ုအေြခခ၍ံ QR Code များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ထား 

ေစလုိေကာင်း၊ ပုဂံမိသုိ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ခရီးသွား 

ဧည့သ်ည်များ ဝင်ေရာက်ပီး ခရီးသွားလပ်ုငန်း ဖံွဖိး 

တိုးတက်လာေစေရးအတွက်    အားလုံးဝိုင်းဝန်း 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် မှာကားခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။                                                သတင်းစ်

ပုဂံေညာင်ဦးေဒသအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၃၀
ယေနမွန်းလွဲ  ၁  နာရီခွဲအချနိ် တိုင်းထွာချက်အရ ဧရာဝတီြမစ်ေရသည ်

ေရ ကူမိတွင် ယင်းမိ၏ စုိးရိမ်ေရမှတ်ေအာက် တစ်ေပခဲွခန်တွင် ေရာက်ရိှေန 
သည်။  အဆိပုါြမစ်ေရသည် ေနာက်ှစ်ရက်အတွင်း ယင်းမိ၏ စုိးရိမ်ေရမှတ်သို 

ေရာက်ရှိိုင်သည်။
သိုြဖစ်ပါ၍ ေရ ကူမိနယ်အတွင်းရှိ ြမစ်ကမ်းအနီးှင့် ေြမနိမ့်ပိုင်းေနထိုင ်

သူများအေနြဖင့ ်အထူးသတိြပေနထိုင်ကရန ်အကံြပထားသည်။ 
မိုး/ဇလ

ဧရာဝတီြမစ်ေရကီးြခင်း

သတိေပးချက်



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကမ ာက့ပ်ေရာဂါ ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်(၂၇)ကမ်ိ 

ေြမာက် ပခကု စာေပဆခုျးီြမင့ပဲွ်ကိ ု၂ဝ၂ဝ ြပည့ှ်စ် 

တွင် ပုံမှန်အတိုင်း မကျင်းပိုင်ခဲ့ဘ ဲ  ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ဧပီလ ၂  ရက်ေနမှ ကျင်းပိုင်ခဲ့သည်။ ထိုေကာင့ ်

ယခ ု(၂၈)ကမ်ိေြမာက်    ပခကု စာေပဆခုျးီြမင့ပဲွ်ကိ ု

လည်း ပုံမှန်ကျင်းပရမည့်အချနိ်ထက ်ေနာက်ကျ 

ပီးမ ှကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

စာေပဒါန စာေပဆုအစ

သိန်းတစ်ရာေဆးေပါင်းံုပုိင်ရှင်  ဦးအံုးေဖသည် 

ဘဝသံသရာခရီးတွင် ေလာကဓံ၏   အဖိအှိပ် 

အထုအေထာင်းဒဏ်ကို   အကိမ်ကိမ်ခံခဲ့ရရာမ ှ

အခါအခွင့်သင့်တိုင်း    လက်လှမ်းမီရာစာများကိ ု

ဖတ် မှတ်သား လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည်။

ဦးအုံးေဖသည်  စာဖတ်ြခင်းအကျိးေကျးဇူး 

ေကာင့ ်အသအိြမင်ကျယ်ြပန်   ဗဟသုတုတိုးပွားလာ 

ပီး ိုးိုးသားသားကိးစားလာခဲ့ရာ  သိန်းတစ်ရာ 

ေဆးေပါင်းုံပိုင်ရှင်ကီးဘဝသို   ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

ဦးအံုးေဖသည် ကွယ်လွန်ခ့ဲသည့် ၂၀၀၈ ခုှစ်အထိ  

ကိုယ်ပိုင်ကားမစီးဘ ဲစက်ဘီးြဖင့်သာ   သွားလာ 

ေနခဲ့သည့်အြပင်   လမ်းေလ ာက်သွားလာသင့်ပါက 

လမ်းေလ ာက်သွားလာခဲ့သည်။ အသုံးှင့အ်ြဖန်းကိ ု

ခွဲြခားချင့်ချနိ်သုံးသပ်ပီး   သမ ာအာဇီဝစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းကိုသာ စွဲစွဲမဲမဲ ဇွဲရှိစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ 

ကိယ်ုစွမ်းeာဏ်စွမ်းရိှသမ  ကိးစားရှာေဖ ွစေုဆာင်း 

ိင်ုခဲေ့သာေကာင့ ်ေဆးေပါင်းုပံိင်ုရှင်ကီး ြဖစ်လာ 

ခဲ့ပါသည်။

ေငေွကးဓန ြပည့စ်ုံက ယ်ဝလာေသာ ဦးအုံးေဖ 

သည် ဘဝ၏အတက်အကျကုိ ကိုယ်ေတွခံစားခဲ့ရ 

ေသာေကာင့ ်  ဘဝကို   မည်သည့်အခါမ မေမ့ဘဲ 

ကံေတွခဲ့ရသည်များကို စာနာကူညီလိုစိတ်များ 

ေပ ေပါက်ေနေလရိှ့သည်။ ထိုေကာင့ ်လမူ ေရးကစိ  

အဝဝတွင်လည်း ေစတနာထက်သန်စွာ   လှဒါန်း 

ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုှစ်မှစတင်၍ ၁၉၇၁ ခုှစ်အထိ 

ပခုက မိတွင ်    အနာကီးေရာဂါသည်များအား   

လုံချည်တစ်ကွင်းစ ီစတင်လှဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ 

ခုှစ်က အသက် (၆၄) ှစ်ေြမာက ်အထိမ်းအမှတ် 

အြဖစ်  ေငွကျပ ်   ၆၄၀၀၀၀  တိတိကို   မီးေဘး 

ကယ်ဆယ်ေရးရန်ပုံေငွအြဖစ ်   လှဒါန်းခဲ့သည်။  

၁၉၉၅ ခုှစ်တွင် ပခုက မိ၌   ပခုက ဦးအုံးေဖ 

စာကည့်တိုက်ကိ ုေငွကျပ်သိန်း ၆၀ ခန်  မတည် 

လှဒါန်း၍ ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည်။

 “ပခုက စာေပဆု”ဟု ေခ တွင်ေစလို

ဦးအုံးေဖသည ်    အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ 

စာေပရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်စာေပဒါနကို  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လုိေသာေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံ စာေပှင့် 

စာနယ်ဇင်းအဖွဲဥက      ဦးစိုးွန်(ထီလာစစ်သူ)

ထံသို ၁၉၉၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင်  တ်ြဖင့်ေရာ 

စာြဖင့်ပါ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။  သူ၏ အသက် (၇၅) 

ှစ်ေြမာက်ေမွးေနတွင် စာေပဆု မတည်ေငွသား 

ကျပ် ၇၅ သိန်း လှဒါန်းလိုေကာင်း၊ စာေပဆုကို 

လည်း “ပခကု စာေပဆ”ုဟ ုေခ တွင်ေစလိေုကာင်း၊ 

စာေပဆုရန်ပုံေငွကို ထိန်းသိမ်းကီးကပ်စီမံခန်ခွဲ 

ရန် ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကိ ု  ဖွဲစည်းေစလိုေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံစာေပှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖဲွကပင် စာေပ 

ဆ ုစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖဲွကုိ ဖဲွစည်းကာ စာေပဆု 

စည်းမျ်းများ ေရးဆွဲသတ်မှတ် ြပ  ာန်းေပးေစလို 

ေကာင်း ေမတ ာရပ်ခံ အကူအညီေတာင်းခဲ့သည်။

ဦးအုံးေဖ၏ ေမတ ာရပ်ခံချက်အရ ြမန်မာုိင်ငံ 

စာေပှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲကလည်း    လိုအပ်သည် 

သည်။ မူလက (၇၅)ှစ်ြပည့်အထိမ်းအမှတ် ၇၅ သိန်း 

လှဒါန်းရန် ရည်မှန်းထားေသာ်လည်း (၇၆)  ှစ်ထဲ 

ေရာက်သွားသြဖင့ ်ေငွကျပ် ၇၆ သိန်းအြပင် သူ၏ 

ေမွးသက ရာဇ် ၁၂၇၉ ကိုပါ ရည်စူးကာ   လှဒါန်း 

သမ တွင် ၁၂၇၉ ကျပ်ကိုပါ အမဲတမ်းထည့်သွင်း 

လှဒါန်းေနေကာင်း သရိသည်။ ထိမု သာမကေသးဘ ဲ

၂၀၀၃ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ေနက ကျင်းပခ့ဲ 

ေသာ (၁၀) ကိမ်ေြမာက ်ပခုက စာေပဆု ချးီြမင့်ပွဲ 

တွင် ေငွကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ထပ်မံလှဒါန်းခဲ့သည်။

စာေပဆုအလှရှင်   ဦးအုံးေဖက သူ မတည် 

လှဒါန်းထားေသာ  အလှေငွများကိ ု    ရန်ပုံေငွ 

စည်းကမ်းအရ ဘဏ်တွင်အပ်ှံထားပီး အတိုးေငွ 

တန်ဖိုးစစုေုပါင်း၏ ၆၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုစာေပဆအုြဖစ် 

ှစ်စ်ခွဲေဝေပးရန်၊ ၃ဝ ရာခိုင် န်းကို အသုံးစရိတ် 

အြဖစ် သုံးစဲွရန်၊ ၁ဝ ရာခိင်ု န်းကိ ုအရင်းအီှးတိုးပွား 

ေစရန်အတွက်  ဘဏ်တွင်    ဆက်လက်ထားရှိရန ်

သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။     ဆိုလိုသည့်သေဘာမှာ 

ှစ်စ် ဘဏ်တိုး၏ ၉၀ ရာခိုင် န်းကိုသာ သုံးစွဲခွင့် 

ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်မှ   တာဝန်ရိှသူ 

များှင့ ်ပူးတဲွလျက် အရိှန်အဟန်ုမြပတ် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ 

အမည်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်

ဦးအံုးေဖကွယ်လွန်သွားပီးေနာက် ၂၀၁၁ ခှုစ် 

ဇန်နဝါရလီ ၁၁ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲသ့ည့ ်  ပခကု  

ဦးအုံးေဖစာေပဆု ရန်ပုံေငွကီးကပ်ေရးေကာ်မတ ီ

က ရန်ပုေံငတွိုးပွားလာေစေရးှင့ ်      ပိမုိကုျယ်ြပန်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက်   စာေပဆုအမည်ကို 

“ပခုက ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ ပခုက စာေပ 

ဆု”ဟူ၍ အမည်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။

အလှရှင်သတ်မှတ်ခဲ့ေသာ ဘဏ်တိုးထဲတွင ်

၆ဝ ရာခိုင် န်းကို (စာေပဆုများအတွက ်   လည်း 

ေကာင်း)၊ ၃ဝ ရာခိုင် န်းကို (အသုံးစရိတ်အတွက် 

လည်းေကာင်း) စုစုေပါင်း ဘဏ်တုိးထဲမှ ၉၀ ရာခုိင် 

 န်း သုံးစဲွခွင့မှ်ာ ေခတ်အေြခအေနအရ လုေံလာက် 

မ တစွာ သုံးစွဲိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့ ် စာေပဆုရန်ပုံေငွ 

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီက အလှရှင်များကုိ ှစ်စ် 

ရှာေဖ ွြဖည့ဆ်ည်းေပးခဲရ့သည်။ အထူးသြဖင့ ်စာေပ 

ဆု ရန်ပုံေငွကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဝင ်ဒုဥက    (၁)

ြဖစ်ေသာ ဦးတင့်ေဆွ(ယခုကွယ်လွန်)သည် စာေပ 

ဆအုတွက်ေရာ ပခကု မိရိှ ဦးအုံးေဖစာကည့တ်ိက်ု 

အတွက်ပါ ှစ်စ်အလှခံေပးခဲ့ရာ    အထူးပင ်

ေကျးဇူးကီးမားလှပါေပသည်။ အလှရှင် ဦးအုံးေဖ 

အတွက် ဦးတင့်ေဆွက  အစွမ်းကုန်အကျိးေဆာင ်

ေပးခ့ဲေလရာ ပခုက စာေပဆုှင့် ပခုက မိ ဦးအံုးေဖ 

စာကည့တ်ိက်ုဆအုတွက်   ဂဏ်ုတက်ေစခဲပ့ါသည်။

ပခကု စာေပဆကုိ ုြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ရာမ ှ ြမန်မာိုင်ငံ  စာေရး 

ဆရာအသင်းသို ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် လ ဲေြပာင်းေပးခဲ ့

မ အေြခအေနကို  တင်ြပလိုပါသည်။ ထိုအချနိ်က 

လ ဲေြပာင်းေပးခဲ့ေသာ   ပခုက ဦးအုံးေဖစာေပဆု 

ရန်ပံုေငွမှာ ေငွကျပ် ၃၆၈ သိန်းေကျာ်သာရိှခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်တိုး န်းမှာ တစ်ှစ်လ င် ေငကွျပ်သန်ိး ၄၀ ခန်  

သာရခဲရ့ာ ြမန်မာိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်းက စာေပ 

ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များကို ှစ်စ်ရှာေဖွ   အက ူ

အညီေတာင်းခံခဲ့ရပါသည်။  

    စာမျက်ှာ ၇ သို  

ပခုက ဦးအုံးေဖတည်ေထာင်ေသာ (၂၈)ကိမ်ေြမာက ်ပခုက စာေပဆု

ေမာင်ငိမ်းသူ (ကိပင်ေကာက်) 

“စာဖတ်ပရသိတ်ြပည်သမူျားအတွက် အကျိးြပစာေပများ ရှင်သန်ထွန်းကားေရးှင့ ်ြမန်မာစာေပဖံွဖိးေရးလုိအပ်ချက်များ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ရန်”ဟေူသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ပခကု မိ ဗိလ်ုချပ်လမ်းေန 

သိန်းတစ်ရာေဆးေပါင်းုံပိုင်ရှင ်ဦးအုံးေဖက သူ၏စာေပဒါန  မတည်လှဒါန်းေငွများြဖင့ ်၁၉၉၄ ခုှစ်မှစ၍  ပခုက စာေပဆုကို ှစ်စ်ချးီြမင့်ခဲ့ရာ ယခုှစ်တွင် (၂၈)ကိမ်ေြမာက ်   ပခုက စာေပဆုချးီြမင့်ပွဲကိ ု 

ဇူလိုင်လ ၈ ရက်ေနတွင ်ရန်ကုန်မိ၌ ကျင်းပရန ်စီစ်ေနကေလပီ။

များကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ရာ ဦးအုံးေဖက  ေငွကျပ ်

၇၆ဝ၁၂၇၉  လ ဲအပ်လှဒါန်းပဲွကိ ု ၁၉၉၂  ခှုစ် ေမလ 

၃၁ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုမိ ဒဂုံမိနယ် မိမေကျာင်း 

လမ်းရှ ိအမျိးသားဇာတ်ုံကီး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ပခုက စာေပဆုပိင်ပွဲကိုလည်း ၁၉၉၃ ခုှစ် 

တွင် စတင်ဖိတ်ေခ ခဲ့ပီး ပထမဆုံးအကိမ ်ပခုက  

စာေပဆုချးီြမင့်ပွဲကို ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ကျင်းပိုင်ခဲ့ 

ပခုက စာေပဆုကို အမျိးအစား   ေြခာက်မျိး 

သတ်မှတ်ထားရာ (၁)ဝတ ရှည်ဆု၊ (၂) ဝတ တို 

ေပါင်းချပ်ဆု၊ (၃) ကဗျာေပါင်းချပ်ဆု၊ (၄) ကျမ်း 

စာေပဆု၊ (၅) သုေတသနစာေပဆုှင့် (၆) တစ်သက် 

တာ စာေပဆမုျားြဖစ်သည်။ စာေပဆမုျားအတွက် 

ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက ်       စာမူများကိ ု

ဖိတ်ေခ ယှ်ပိင်ေစြခင်းြဖစ်ပီး    တစ်သက်တာ 

စာေပဆုအတွက် ဘဝတစ်သက်တာလုံး  စာေပ 

အကျိးကို  ရပ်ရပ်ခ ံခ ံ   သယ်ပိုးထမ်းရက်ခဲ့သူ၊ 

စာေပေလာကသား သက်ရှိပုဂ ိလ်များထဲမှ စိစစ် 

ေရးချယ်ေစြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာေပဆုအြပင ်၁၉၉၄ ခုှစ်မှစ၍ ပညာသင် 

ဆုအြဖစ် အမျိးသားယ်ေကျးမ ှင့်  အုပညာ 

တက သိုလ်မ ှေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူှစ်ဦးစီကို 

ချးီြမင့ခ်ဲသ့ည်။ ထိုြပင်စာေပဆကုိလုည်း ဘာသာရပ် 

တစ်ခုချင်းတွင် တစ်ဆုစီသာ ချးီြမင့်ခဲ့ရာမ ှ၁၉၉၄ 

ခှုစ်တွင် ဒတုယိဆမုျား၊ ၁၉၉၆ ခှုစ်တွင် တတယိ 

ဆုများ တိုးြမင့်ချးီြမင့်ခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုင ံစာေပှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖဲွ၏အေမ ွ

ကိ ုဆက်ခခံဲေ့သာ ြမန်မာိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်း 

အေနြဖင့လ်ည်း ပခကု စာေပဆ ုစစိစ်ေရးချယ်ြခင်း 

ရန်ပုံေငွကီးကပ်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

ှစ်စ်မပျက် ကိးပမ်းထမ်းရက်ေနပီး ဆုချးီြမင့်ပဲွ 

များကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန    ပုံှိပ်ေရးှင့် 

ပခကု စာေပဆကုိ ုအမျိးအစားေြခာက်မျိး သတ်မှတ်ထားရာ 

(၁)ဝတ ရှည်ဆု၊ (၂) ဝတ တို ေပါင်းချပ်ဆု၊ (၃) ကဗျာေပါင်း 

ချပ်ဆု၊   (၄) ကျမ်းစာေပဆု၊    (၅)သုေတသနစာေပဆုှင့် 

(၆)တစ်သက်တာ စာေပဆမုျားြဖစ်သည်။ စာေပဆမုျားအတွက် 

ဘာသာရပ်တစ်ခခုျင်းစအီလိက်ု စာမမူျားကိ ုဖတ်ိေခ ယှ်ပိင်ေစ 

ြခင်းြဖစ်ပီး တစ်သက်တာ စာေပဆအုတွက် ဘဝတစ်သက်တာလုံး  

စာေပအကျိးကိ ုရပ်ရပ်ခ ံခ ံသယ်ပိုးထမ်းရက်ခဲသ့၊ူ စာေပေလာက 

သား သက်ရှိပုဂ ိလ်များထဲမှ စိစစ်ေရးချယ်ေစြခင်းြဖစ်



ဇူလိုင်  ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၆ မှ

စာေပဆုချးီြမင့်ပဲွ ကုန်ကျစရိတ်က ှစ်စ် ေငွကျပ် 

သိန်း ၆၀  ေကျာ်၊ ၇၀ ေကျာ်ခန် ကုန်ကျခ့ဲပါသည်။ 

ယခုဆုိလ င် ေငွကျပ်သန်ိး ၁၀၀ ေကျာ် ကန်ုကျေနပါ 

သည်။   ထုိက်သင့်ေသာ စာေပဆုချးီြမင့်ေငွ တုိးြမင့် 

ေပးြခင်းှင့်  ကုန်ကျစရတ်ိ ြမင့တ်က်လာြခင်းေကာင့ ်

စာေပဆရုန်ပုေံငကွိ ုှစ်စ်စစိစ်ေခ တာ သုံးစဲွေနခဲရ့ 

သလိ ုအလှရှင်များကိလုည်း  ရှာေဖေွနခဲရ့ပါသည်။ 

ထိုသို  ကုန်ကျေငွများြပားသည့်ကားမှ ရန်ပုံေငွ 

မေလျာန့ည်းေအာင် ြမန်မာိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်း 

က စွမ်းေဆာင်ိုင်သမ  ကိးပမ်းခဲ့ရာ ယခုဆိုလ င် 

ရန်ပုံေငွ   ထိုက်သင့်အားေလျာ်စွာ   ရရှိေနပါေသး 

သည်။

“ပခုက ဦးအံုးေဖတည်ေထာင်ေသာ    ပခုက  

စာေပဆ”ုချးီြမင့မ်  (၂၈)ကမ်ိအတွင်း တစ်သက်တာ 

စာေပဆုရှင် ၃၃ ဦး ေပ ထွက်ခဲ့ပီး စာေပဆုေပါင်း 

၃၃၆ ဆုကို ချးီြမင့်ိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။    ပခုက  

စာေပဆုချးီြမင့်ပွဲတွင် ပခုက ဦးအုံးေဖ စာကည့ ်

တိက်ုဆကုိပုါ ၂၀၀၃ ခှုစ်မှစတင်၍ ပူးတဲွချးီြမင့ခ်ဲရ့ာ 

ယခုအကိမ်အထိ ဆုရသူ ၄၀ အား  ချးီြမင့်ိုင်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ပါသည်။

ပခုက ဦးအုံးေဖ       တစ်သက်တာစာေပဆု 

ရရှိသူများကိ ုမှတ်တမ်းတင်ထားရာ

၁။  ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ဆရာကီး   ဦးထင်ဖတ် 

(ေမာင်ထင)်ှင့် ဆရာကီး   ဦးတင်ြမင့ ်

(သခ   ါ) (ှစ်ဦး) 

၂။  ၁၉၉၅ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီတွင် ဦးရန်ေအာင် 

(ရန်ေအာင်)ှင့်      ဦးသိန်းေမာင်(သုခ)

(ှစ်ဦး)

၃။  ၁၉၉၅ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဦးကိုေလး 

(ေဇယျာေမာင်)

၄။  ၁၉၉၇ ခှုစ်တွင် ဦးထင်ကီး  (တက သိလ်ု 

ထင်ကီး)

၅။ ၁၉၉၈  ခုှစ်တွင် ဦးအုန်းေဖ (တက်တိုး)

၆။  ၁၉၉၉ ခုှစ်တွင်    ဦးေမာင်ေမာင်တင ်

(မဟာဝိဇ ာ) 

၇။ ၂၀၀၀  ြပည့်ှစ်တွင်    ဦးသန်းထွတ် 

(တိုက်စိုး)

၈။  ၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် ဦးေဌးမိင် (ဒဂုန်တာရာ)

၉။  ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် ဦးလှကိင်(ပါရဂူ)

၁၀။ ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် ဦးမျိးသန်(ေမာင်ဆုရှင်)

၁၁။  ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ေဒ ရင်ရင(်ေစာမုံညင်း)

၁၂။ ၂၀၀၅ ခုှစ်တွင် ဦးကည်ေအး (ဆင်ြဖက န်း 

ေအာင်သိန်း)ှင့် ေဒ ကန်(မကန်)(ှစ်ဦး)

၁၃။   ၂၀၀၆   ခုှစ်တွင် ေဒ သိန်းဆုိင်(မြမတ်ေလး)

၁၄။  ၂၀၀၇ ခုှစ်တွင် ေဒ ခင်ေဆွဦး(ခင်ေဆဦွး)

၁၅။  ၂၀၀၈   ခှုစ်တွင် ေဒါက်တာေသာ်ေကာင်း 

(ဦးေသာ်ေကာင်း)

၁၆။  ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင်    ေဒါက်တာေကျာ်စိန် 

(ေဒါက်တာေကျာ်စိန်)

၁၇။ ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ေဒါက်တာ ဦးသန်ိးွန်  

(ွန်ေဝ-ကသာ)

၁၈။ ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ဦးြမင့်က ယ်(ေမာင်ြမင့ ်

က ယ်)

၁၉။  ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင်     ဦးေမာင်ေမာင်ခင ် 

(တက သိုလ် ေမာင်ေမာင်ခင)်

၂၀။  ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် ဦးဘသန်း(မဟာဝိဇ ာ)

၂၁။ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ဦးတင်ခ (တက သိုလ် 

တင်ခ)

၂၂။   ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ဦးညိဝင်းှင့် ေဒါက်တာ 

ချစ် (ှစ်ဦး)

၂၃။   ၂၀၁၆  ခုှစ်တွင်    ဦးေမာင်ကေလး 

(ေသာကာေမာင်ကေလး)

၂၄။  ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်  ဦးချစ်လွင် (ေတာသား 

ကီး လူိုင်) 

၂၅။  ၂၀၁၈  ခုှစ်တွင်   ေဒါက်တာသန်းဦး 

(ြပည်စိုးမင်း) 

၂၆။ ၂၀၁၉   ခုှစ်တွင် ဦးြမတ်သူ(တက သိုလ် 

ြမတ်သူ) 

၂၇။ ၂၀၂၁   ခုှစ်တွင်    ေဒ က ယ်က ယ် 

(မက ယ်က ယ်)

 ၂၈။  ၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် ေဒါက်တာမျိးသန်တင်ှင့်       

ဦးွန်ေဆွ (ေမာင်ေဆွသက်) (ှစ်ဦး) 

စုစုေပါင်း ၃၃ ဦး ြဖစ်ပါသည်။

အလှရှင် ဦးအံုးေဖသည် စာေပဆုများအြပင် 

ပညာေရးအတွက်ပါ   လှဒါန်းခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေနက ရန်ကုန်မိ အမျိးသား 

ဇာတ်ံု၌ ကျင်းပခ့ဲေသာ  ပခုက ဦးအံုးေဖစာေပဆု   

ဆေုပးပဲွအခမ်းအနားတွင် ပညာေရးရန်ပုေံငအွြဖစ် 

ေငွကျပ် ၅၂၀၁၂၇၉ ကို  ိုင်ငံေတာ်သို လှဒါန်းခဲ့ပါ 

သည်။ ထုိလှဒါန်းေငွကုိ ရင်းီှးြမပ်ံှရာမှရရိှေသာ 

အတိုး အွန်များြဖင့ ်    အေြခခပံညာအထက်တန်း 

တွင် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလုိက် အမှတ်အများဆုံး 

ရရိှေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသသူုံးဦးစကီိ ုချးီြမင့ ်

ေစခဲပ့ါသည်။ ှစ်စ်ကျင်းပခဲေ့သာ ပခကု စာေပဆ ု

ချးီြမင့်ပွဲများတွင ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက  စိစစ် 

ေရးချယ်ေပးခဲ့ကေသာ          ထူးခ န်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိ ုအလှရှင်  ဦးအုံးေဖ၏ဆ ှင့် 

အည ီှစ်စ်ချးီြမင့်ိင်ုခဲ့ကေသာ်လည်း   ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါေကာင့ ် ပညာရည်ခ န်ဆမုျားကိ ု   ချးီြမင့်ိင်ု 

ြခင်းမရှိဘ ဲရပ်နားထားကရပါသည်။

ေစတနာရှင်ဦးအုံးေဖသည် သေူနထိင်ုကီးြပင်း 

ခဲရ့ာ ဇာတေိကျးရာ “ထေနာင်းကန်ုးရာ အသပိညာ  

စာကည့တ်ိက်ု”သိုလည်း ေငကွျပ် ၂၄ သန်ိး မတည် 

လှဒါန်းခဲ့ေသးသည်။ 

ဦးအုံးေဖသည် ၁၉၈၁ ခှုစ်မှ ၂၀၀၄ ခှုစ်အထ ိ

ဘာသာေရးှင့ ်လမူ ေရးအတွက် ေငကွျပ် ၄၇၈ သန်ိး 

ေကျာ် လှဒါန်းခဲပ့ါသည်။ ထိေုခတ်ထိအုခါကာလက 

လှဒါန်းခဲ့ေသာ  စုစုေပါင်းအလှေငွကျပ်   ၄၇၈ 

သိန်းေကျာ်မှာ  လွန်စွာတန်ဖိုးရှိ  ထူးြမတ်လှပါေပ 

သည်။

ကိုယ်ေရးအတ ပ တ ိစာအုပ်များကိ ု 

ေရးသားထုတ်ေဝ

လှဒါန်းမ ရက်ေရာ      ေစတနာြဖစင်ေသာ 

ဦးအုံးေဖသည ်စာေပဒါနအြဖစ်    စာေပဆုများ၊ 

စာကည့်တိုက်များ၊     ပညာရည်ခ န်ဆုများကို 

လှဒါန်းုံြဖင့်   အားမရေသးဘဲ   သူကိုယ်တိုင ်

ေတွကံခဲ့ရေသာ   ဘဝအေတွအကံအဖုံဖုံထဲမ ှ

ေကာင်းသည်ေရာ ဆိုးသည်ပါ မခ င်းမချန်ဘ ဲ သ၏ူ 

ကိုယ်ေရးအတ ပ တ ိစာအုပ်များကိ ု      ေရးသား 

ထုတ်ေဝခဲ့ရာ  စာချစ်သူများကိ ု ဆွဲေဆာင်ိုင်စွမ်း 

ရှိခဲ့ပါသည်။     မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက ်

သင်ခန်းစာရယူဖွယ်၊ သံေဝဂရဖွယ်၊ အားကျအတု 

ယူဖွယ်များ ပါဝင်ပါသည်။  သူဘဝအေတွအကံ 

စာေပဒါန  ေပးေဝမ ခဲ့သည့်   စာအုပ်သုံးအုပ်မှာ 

ေတွရကံရက န်ေတာ့်ဘဝ (ပထမအတဲွ)၊ (ဒုတိယ 

အတွဲ)(တတိယအတွဲ)များ ြဖစ်ကပါသည်။

ဦးအုံးေဖ၏       ဘဝအစိတ်အပိုင်းမှန်များကိ ု

ဦးအုံးေဖ၏ဆ ှင့်အညီ ဆရာတက သုိလ်စိန်တင် 

က  “ပခုက ဦးအုံးေဖ ဘဝခရီးှင့် ေအာင်ြမင်နည်း 

အေတွအကံများ”  စာအုပ်ကို   ေရးသားထုတ်ေဝ 

ခဲရ့ာ ၁၉၉၃ ခှုစ်တွင် အမျိးသားစာေပဆကုိ ု ရရိှခဲ ့

ပါသည်။ ထိနုည်းတ ူ  ဦးအုံးေဖကလည်း သေူရးသား 

ခဲ့သည့်  ေတွရကံရက န်ေတာ့်ဘဝ  စာအုပ်များ 

ြဖင့်  ၂၀၀၁ ခုှစ်   ဆရာဝန်တင်ေရ     စာေပဆုကို 

ထိက်ုတန်စွာရရိှခဲပ့ါသည်။ ြမန်မာိင်ုင ံစာေရးဆရာ 

အသင်း၏ သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ  စာေပပညာရှင ်

ကီးလည်း ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ 

အသက် (၈၁) ှစ်အရယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားရှာ 

ေသာ သူ၏မိခင်ကုိ တမ်းတပီး “ကျပ်အေမေလာက် 

အသက်ရှည်ရင ်ေကျနပ်ပါပီဗျာ။   လုပ်စရာရှိတဲ ့

စာေပတာဝန်ကေလးေတ ွပီးြပတ်ေအာင်လပ်ုသွား 

ချင်လိုပါ။ လှချင်တာေလးေတွလှပီးရင ်  ေသဆို 

ေသပါမ့ယ်ဗျာ။ အဆင်သင့ပ်ါပ”ဲဟ ုဆရာတက သိလ်ု 

စိန်တင်အား ေြပာကားခဲ့ေသာ    ဦးအုံးေဖသည ်

ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၂၇၉    ခုှစ်တွင်   ပခုက မိ 

ထေနာင်းကုန်း    ရှားေတာေကျးရာ၌  ေမွးဖွားခ့ဲပီး 

၂၀၀၈ ခုှစ် ဧပ ီ၁၃ ရက် (ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၇ဝ 

ြပည့ှ်စ်) အသက် (၉၁) ှစ်အရယ်တွင် ပခကု မိ၌ 

ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။

ဦးအုံးေဖအား ိုင်ငံေတာ်က ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် 

“လူမ ထူးခ န်(ပထမဆင့်)”  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ပါ 

သည်။ ကွယ်လွန်သွားရှာေသာ    ဦးအုံးေဖသည ်

ြမန်မာစာေပှင့်အတူ ဘယ်ေသာအခါမ  နာမည် 

မေသဘ ဲသားအစ် ေြမးအဆက် ြမစ်အွန် အဓွန်  

ရှည်ကာတည်တ့ံခုိင်မဲေနမည်မှာ မလဲွဧကန်ပါတည်း။ 

ပခကု ဦးအုံးေဖ စာေပဆသုည် သ၏ူရည်ရယ် 

ချက်ှင့်အညီ ြမန်မာစာေပတိုးတက်ြမင့်မားေရး 

ှင့် အကျိးြပစာေပများ    ရှင်သန်ထွန်းကားေရး 

အတွက် စံြပအတုယူထိုက်သည့ ်စာေပဆုပင်ြဖစ ်

သည်။ ြမန်မာိင်ုငစံာေရးဆရာအသင်း၏ ရည်ရယ် 

ချက်များှင့်လည်း ကုိက်ညီေနေလရာ ြမန်မာုိင်ငံ 

စာေရးဆရာအသင်းအေနြဖင့်လည်း   အေြခအေန 

ေပးလ င်ေပးသည့်အေလျာက် “ပခုက ဦးအုံးေဖ 

တည်ေထာင်ေသာ ပခုက စာေပဆု”     ဆက်လက် 

ရှင်သန်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် နည်းလမ်းမျိးစု ံ

ြဖင့် ကိးပမ်းထမ်းရက်သွားရန ်   သ ိ  ာန်ချမှတ် 

ထားပါသည်။

ကိုးကား

 -  တက သိုလ်စိန်တင်၏  ပခုက ဦးအုံးေဖ   ဘဝ 

ခရီးှင့် ေအာင်ြမင်နည်း       အေတွအကံများ 

စာအုပ်၊

 - ဆုချးီြမင့်ပွဲတိုင်းတွင ်ြဖန်ေဝခဲ့ေသာ    ပခုက  

စာေပဆုအေကာင်းအရာစာအုပ်များ၊

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၃၀

ြမန်မာိုင်ငံ   စာကည့်တိုက်များ 

ေဖာင်ေဒးရှင်းသို ေစတနာရှင် အလှရှင် 

များက ေကျးရာစာကည့တ်ိက်ုများ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် စာအုပ်စာေစာင ်

များ လှဒါန်းေပးအပ်ပွဲကိ ုယေန  နံနက် 

၉နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ သိမ်ြဖလမ်း 

အမှတ်-၂၂၈ ရိှ ြမန်မာိင်ုငစံာကည့တ်ိက်ု 

များေဖာင်ေဒးရှင်း အစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင် ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာိင်ုငစံာကည့တ်ိက်ု 

များေဖာင်ေဒးရှင်းဥက    ဦးွန်ေဆွက 

 တ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ေြပာကားရာ 

တွင် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရှင်သန်ေအာင်ြမင ်

ေနေသာ  ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစာကည့ ်

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင် အစည်းအေဝးှင့် စာအုပ်လှဒါန်းပွဲ ကျင်းပ  
တုိက်  ၆၀၀၀ ေကျာ် စာရင်းရိှပါေကာင်း၊ 

မိမိတိုအေနြဖင့ ် စာအုပ်များ ှစ်စ် 

ဝယ်ယူပီး ေထာက်ပံ့ေပးသကဲ့သို ယခု 

အလှရှင်များ လှဒါန်းသည့် စာအုပ်များ 

ကိုလည်း စာကည့်တိုက်များသို ေပးပို 

ခ့ဲပါေကာင်း၊ ယခုက့ဲသုိ အလှရှင်များက 

စာအုပ ်များ  လှဒါန ်းသည့ ်အတွက် 

ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း၊ ယခုစာအုပ်များ 

ကိ ုတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ေဖာင်ေဒး 

ရှင်းများမှတစ်ဆင့် ေကျးရာ/ရပ်ကွက ်

စာကည့်တိုက်များသို ေပးပိုသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အလှရှင်များ တိုးပွားလာ 

ေရးအတွက် စည်းုံးေဆာင်ရက်ေပးရန ်

ေမတ ာရပ်ခံပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

စာအုပ်များလှဒါန်းရြခင်း ရည်ရယ ်

ချက်ကိ ုအလှရှင်များကိယ်ုစား ေမာင်ရင့ ်

ကျး(ေြမာင်းြမ)က ရှင်းလင်းေြပာကား 

ပီး စာအုပ်များလှဒါန်းရာ ေဖာင်ေဒးရှင်း 

ဥက    ဦးွန်ေဆွက လက်ခံရယူ၍ မှတ် 

တမ်းတင်ဂဏ်ုြပလ ာများ ြပန်လည်ေပးအပ် 

ကာ ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားသည်။

ယေနလှဒါန်းရာတွင် ဝဏ ေကျာ်ထင် 

ဗိလ်ုမှးကီးသိက်ုထွန်း(ငမ်ိး)က လှဒါန်း 

သည့ ်သေြပသားှင့ ်မေဖွကမ်း အပ်ု ၁၅ဝ 

ှင့် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် 

(၃၄) သီဟေတဇညီအစ်ကိုများလှဒါန်း 

သည့် (၅၅)ှစ်ြပည့် ြမရတုမဂ ဇင်း အုပ် 

၁ဝဝ ကို ဦးစိုး ြမင့ ်(စိုးမ ှး)ကလည်း 

ေကာင်း၊ ဘာသာေရးှင့် သုတစာအုပ် 

၃၀၃ အုပ်ကို ေမာင်ရင့်ကျး(ေြမာင်းြမ)

က လည်းေကာင်း၊ ဦးြမတ်ဟိန်း(သူရိယ 

စာေပတိုက်)က စာအုပ်(၁၀)မျိး အုပ်ေရ 

၂၆၀ ကိလုည်းေကာင်း ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ ့

သည်။

စာအုပ်လှဒါန်းပွဲအပီးတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံစာကည့်တိုက်များေဖာင်ေဒးရှင်း 

ဗဟုိအလုပ်အမ ေဆာင်အစည်းအေဝးကုိ 

ဆက်လက်ြပလပ်ုပီး ေရှလပ်ုငန်းစ်များ 

ညိ  င်းေဆွးေွးကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေကျးရာဖွံဖိးေရး စီမံကိန်းေရးဆွဲနည်းသင်တန်းှင့် AVIP သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ပဲခူး     ဇွန်    ၃၀

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ ် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်ေကျးရာ ၁၂ ရာမှ သင်တန်းသား   သင်တန်းသ ူ၅၀ အား     ေကျးရာဖံွဖိးေရးစမီကံန်ိး 

ေရးဆွဲနည်းသင်တန်းှင့ ်AVIP သင်တန်းကို ဇွန် ၂၄ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကား ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                           

၂၂၂

ြပည့်ဝဆီများကို 

တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စား၍ 

အသွင်ေြပာင်းဆီများ 

စားသုံးြခင်းကို 

လုံးဝေရှာင်က်ကပါစို



ဇူလိုင်  ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃၀

အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန  လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွ၏ 

အမျိးသားအဆင့် လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ အစည်းအေဝး 

(၁/၂၀၂၂)ကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရခဲွီတွင်  ေနြပည်ေတာ် 

ုံးအမှတ် (၅၁)  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန စုေဝး 

ခန်းမ၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ အစည်းအေဝးသုိ အမျိးသားအဆင့ ်လမူ  

ဖူလုံေရးအဖွဲ ဥက   ၊    အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးြမင့်ကိင်က အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပေဒ 

များှင့အ်ည ီအစိုးရ၊ အလပ်ုရှင်၊ အလပ်ုသမား သုံးပွင့် 

ဆိုင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်  ေရရှည်ေမ ာ်မှန်းချက်များ 

ချမှတ်၍ တည်ငိမ်ေအးချမ်းသည့ ်လုပ်ငန်းခွင်များ 

ြဖစ်ေပ ေစေရး၊ အလုပ်သမားဥပေဒပါ အကျိးခံစား 

ခွင့်များရရှိေစေရး၊    လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး၊ သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်သည့် အလုပ် 

အကိင်ုများရရိှေရး၊ ေဘးကင်းသည့ ်ေရ ေြပာင်းသွား 

လာမ ြဖစ်ေပ ေရး၊ က မ်းကျင်မ  ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးေရး၊ လမူ အကာအကွယ်ေပးေရးှင့ ်ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးုိင်ေရးစသည့် ရည်မှန်းချက် (၉) 

ရပ်ြဖင့ ်လပ်ုငန်းတာဝန် များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ပီး ေဒသတွင်းသာမက ိင်ုငတံကာ 

အဖွဲအစည်းများှင့်ပါ  စ်ဆက်မြပတ်  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

လူမ ဖူလုံေရးစီမံကိန်းကိ ုမိနယ်ေပါင်း  ၁၁၆   

မိနယ်ရှိ  အကျံးဝင ်  အာမခံအလုပ်သမားေပါင်း 

၁ ဒသမ ၁၃  သန်းတိုအတွက်    ကျန်းမာေရး

ေစာင့ေ်ရှာက်မ ေပးြခင်းှင့ ်ေငေွကးအကျိးခစံားခွင့ ်

ခွင့်ြပထုတ်ေပးြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး 

အလုပ်သမားေဆးုံကီး သုံးုံ၊  ုံးခွဲေပါင်း ၇၈ ုံး၊ 

မိနယ်ေဆးခန်းေပါင်း ၉၆ ခန်း၊ တုိင်းရင်းေဆးခန်း 

တစ်ခန်းှင့်   ဌာနကီးေဆးခန်း  ၅၇ ခန်းတိုကို   

ဖွင့လှ်စ်ထားရိှြခင်းအြပင်   ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ  

ေညာင်ေရ      ဇွန်    ၃၀

ရှမ်းြပည်နယ်   ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ   အတွင်းေရး 

မှးှင့်   တာဝန်ရှိသူများသည ်

ဇွန် ၃၀ ရက်  နံနက်၉နာရီက 

ကေလာခိုင ် ေညာင်ေရ မိနယ် 

နဒကီန်မှ အင်းေလးကန် သဘာဝ 

ေရြပင်အတွင်းသို    ငါးမျိးစိုက ်

ထည့်ေပးကေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ နဒီကန်မှ အင်းေလး 

ကန်  သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို 

ငါးြမစ်ချင်း ငါးေသာင်း၊ ငါးခုံးမ 

ငါးေသာင်း၊ ငါးဖန်ိးေရ ဝါတစ်သန်ိး 

စုစုေပါင်း        ငါးေကာင်ေရ 

ှစ်သိန်း   ထည့်ေပးကေကာင်း 

သိရသည်။

ဆက်လက်၍   ေတာင်ကီးမိ 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌    ဝါဆိုသက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပေူဇာ်ပဲွ အခမ်း 

အနားသို ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ် 

အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ    လုပ်ငန်း 

 ဒိုက်ဦး   ဇွန်   ၃၀

   စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန  ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်     ဒိုက်ဦးမိနယ ်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ငါးလုပ်ငန်းများ ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် ပိုမို 

ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်၊ ငါးရိက ာဖူလုံေစရန်ှင့် ငါးသယံဇာတများ

တိုးပွားလာေစရန်ရည်ရယ်၍ သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို  ငါးမျိးစိက်ုထည့ ်

ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ယမန်ေနနံနက်  ၉ နာရီက နတ်ကင်းေကျးရာ 

ဦးပွတံတား၌ ြပလုပ်သည်။

ငါးမျိးစိုက်ထည့်

အဆိုပါ  ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားသို   မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင်(၁) ဗိုလ်မှးသက်ေနာင်ဦးှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊

ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေဝယံေကျာ်၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးဌာနမှး ဦးစိုးထွန်းှင့ဝ်န်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

အကီးအကဲများ၊      မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲဥက    ဦးချစ်သဲေအာင်ှင့် 

အင်းသားကီးများ၊ ရပ်ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့်ေရလုပ်သားများ

တက်ေရာက်ကပီး ှစ်လက်မအရယ်   ငါးခုံးမကီး အေကာင်ေရ 

၁၅၀၀၀၀ အား  နတ်ကင်းေကျးရာရှိ  သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ေကျာ(်ဒိုက်ဦး)

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ၏ အမျိးသားအဆင့် လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲအစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၂) ကျင်းပ

များကို ထိေရာက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ိုင်ငံ 

တကာ၌ ကျင့်သံုးလျက်ရိှသည့်စနစ်များ ေလလ့ာပီး     

ြပင်ပပုဂ လိကေဆးခန်းများှင့်    ပူးေပါင်းကာ 

စာချပ်ချပ်ဆုိေဆာင်ရက်သည့် PPS စနစ်အရ  Fee 

for Service Payment  ြဖင့် ဖွင့်လှစ်သည့် လူမ ဖူလု ံ

ေရးေဆးခန်း ၁၂ ခန်းှင့်   Capitation Payment  

ြဖင့်  ဖွင့်လှစ်သည့ ် လူမ ဖူလုံေရးေဆးခန်း ၂၄ ခန်း 

တိုြဖင့်  ဝန်ေဆာင်မ များ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့်ကာလ 

အတွင်း  လူမ ဖူလုံေရးစီမံကိန်း  အကျံးဝင်သည့ ်

စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများမ ှအလုပ်ရှင်ှင့ ်အလုပ်သမား 

များအတွက် ေြဖေလ ာ့ေပးမ များအေနြဖင့် ထည့်ဝင် 

ေကး ေပးသွင်းသည့်ကာလကိ ုယခင်သုံးလမ ှယခု 

ေြခာက်လအထိ ေနာက်ဆုတ်ေပးသွင်းခွင့်ြပြခင်း၊ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့် ယာယီပိတ်သိမ်းရသည့် အလုပ် 

ဌာနများမှ အာမခံအလုပ်သမားများ အလုပ်လက်မဲ ့

ြဖစ်ပွားေနစ်အတွင်း ဝင်ေငွရပ်ဆိုင်းခဲ့ရမ အတွက် 

လမူ ဖလူုေံရး ေထာက်ပံက့ညူမီ  ေငေွကးအကျိးခစံား 

ခွင့် ၄၀ ရာခုိင် န်း ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ တစ်ှစ်အထိ 

ေဆးကုသေပးြခင်း၊  ေဆးဖိုးှင့်  ခရီးစရိတ်များ 

ေတာင်းခံမ ကို အချနိ်ကာလ  ေြခာက်လမ ှတစ်ှစ် 

အထိ တိုးြမင့်ခံစားခွင့်ြပြခင်း၊  ကိုယ်ဝန်ေဆာင် 

အာမခံအမျိးသမီး အလုပ်သမားများအြပင ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသည့ ်အာမခအံလပ်ုသမားများ 

ှင့် Quarantine  ဝင်ေရာက်ရသည့်   အာမခံအလုပ် 

သမားများကို   ဥပေဒှင့်အညီ  ေဆးသက်ေသခံ 

လက်မှတ် (ဆ-၁) များ  ထုတ်ေပး၍   မကျန်းမာမ  

ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်  ၆၀ ရာခိုင် န်း  ခွင့်ြပ 

ေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

လမူ ဖလူုေံရးေထာက်ပံက့ညူမီ  အကျိးခစံားခွင့် 

၄၀ရာခိုင် န်း ေပးအပ်မ အေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 1st 

Wave ကာလအတွင်း ယာယပီတ်ိထားခဲသ့ည့ ်စက်ု၊ံ 

အလုပ်ံုှင့် အလုပ်ဌာနေပါင်း ၉၀၁၈ ဌာနမှ အလုပ် 

သမား ၈၅၇၇၆၈ ဦးတိုအတွက် ေငွကျပ် ၂၁၆၂၇ 

ဒသမ ၆၃၉ သန်းကိုလည်းေကာင်း၊ 2nd Wave 

ကာလအတွင်းမှာလည်း စက်ံု၊ အလုပ်ံုှင့် အလုပ် 

ဌာန ေပါင်း ၉၅၉၆ ဌာနမှ  အလုပ်သမား ၇၇၈၈၉၄  

ဦးတိုအတွက် ေငွကျပ် ၄၉၃၉၂ ဒသမ ၈၅၅ သန်း

ကိလုည်းေကာင်း  ခွင့ြ်ပထတ်ုေပးခဲ့ပီး  ကျန်ရိှသည့် 

အလပ်ုဌာနများမှ အာမခအံလပ်ုသမားများကိလုည်း 

ဆက်လက်ခွင့်ြပထုတ်ေပးုိင်ေရး စိစစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

၂၀၂၁ ခုှစ် မတ် ၁၄ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇွန် ၂ 

ရက်အထ ိ  မီးေကာင့ ်မီးေလာင်ဆုံး ံးခဲေ့သာ စက်ု၊ံ 

အလုပ်ုံ  ၂၅ ုံမှ   အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားသည့ ်

အလုပ်သမား ၁၄၆၀၃ ဦးအတွက် လုပ်ခလစာ၏ 

၄၀ ရာခိုင် န်းကို လူမ ဖူလုံေရးေထာက်ပံ့ေငွအြဖစ ်

ကျပ်သန်း ၈၃၄ ဒသမ ၉၄၀ ကို ခွင့်ြပထုတ်ေပးခဲ ့

ေကာင်း။

လူမ ဖူလုံေရး အကျံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့ ်

အလပ်ုရှင်ှင့ ်အာမခအံလပ်ုသမားများအား ကိဗုစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မှ ကိတင်ကာကွယ် 

ိင်ုရန်ှင့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  အရိှန်အဟန်ုမြပတ်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံအများဆုံး တည်ရိှသည့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

အြခားတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အားလုံးတိုတွင် 

အာမခံအလုပ်သမားအားလုံးကိ ု ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ  အြပည့်အဝထိုးှံေပးခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွ   န်ကားေရး 

မှးချပ်က ယခင် (၁/၂၀၂၁) အစည်းအေဝး ဆံုးြဖတ် 

ချက်များအေပ    အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးစီးမ ၊ 

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များှင့် 

ေရှလုပ်ငန်းစ်များှင့်ဆုံးြဖတ်ရန ်အမှာစာများကို  

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး   လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ   ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ်များက သက်ဆိင်ုရာဌာနခဲွများ 

၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။  

ထိုေနာက် အမျိးသားအဆင့ ်လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွ 

ဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်ှင့ ်အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန်တိုက  တင်ြပချက်များအေပ   သုံးသပ် 

ေဆွးေွးပီး အစည်းအေဝးသို ကိယ်ုတိင်ုတက်ေရာက် 

လာကသမူျားှင့ ်အွန်လိင်ုးမှ တက်ေရာက်ကသမူျား 

က အမှာစာများှင့ ်    ဆုံးြဖတ်ရန်အချက်များကိ ု

သံုးသပ်အကံြပေဆွးေွးတင်ြပကပီး ဆံုးြဖတ်ရန် 

အချက်များကုိ   အတည်ြပခ့ဲကကာ  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

သတင်းစ်

နဒီကန်မှ အင်းေလးကန်သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ေကာ်မတီများ တက်ေရာက်ကာ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက  ၂၀၂၂ခုှစ ်ဇူလိုင် 

၁၁ ရက် ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက် 

တွင်  ကျင်းပြပလုပ်မည့် ဝါဆို 

သက  န်း      ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ပူေဇာ်ပွဲအခမ်းအနား ေအာင်ြမင ်

စွာ    ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်

လုပ်ငန်းညိ  င်း    အစည်းအေဝး 

ကိတင်ေခ ယူရြခင်း     ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းပေူဇာ်ပဲွကိ ုကျင်းပရာတွင် 

စည်ကား   သိုက်မိက်စွာြဖင့် 

ေအးချမ်းေအာင်ြမင်စွာ  ကျင်းပ 

ိင်ုေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာန 

များက   ေစတနာ  သဒ ါတရား 

ထက်သန်စွာြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ေပးကရန် ေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်     ဝါဆိုသက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပဲွ အခမ်းအနား  

ကျင်းပေရး    ဦးစီးေကာ်မတီ 

ဥက   ှင့်အဖွဲဝင်၊    အတွင်းေရး 

မှးများက   ေဆွးေွးတင်ြပကပီး 

လပ်ုငန်း    ေကာ်မတအီသီးသီးက   

ေဆွးေွးတင်ြပကပီး    ေဆွးေွး     

တင်ြပချက်အေပ      ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်        ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက   လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကာ      နိဂုံး 

ချပ်စကား   ေြပာကားခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။          

            ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဒိုက်ဦးမိနယ်၌ သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ငါးရစ ်ငါးသန် ေဘးမဲ့ချန် ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း



 ိုင်ငံေတာ်က အားကိုးရေသာ ေကာင်းြမတ်သည့ ်ကိုယ်ကျင့်သိက ာ၊ 
ဗလငါးတန်ှင့် ြပည့်စုံေသာ လူငယ်များြဖစ်လာေစရန ်ကိးစားကေစလို

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃၀

အားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာဝန် ကီးဌာန 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်    တက သိုလ်ဝင် 

စာေမးပဲွတွင် ဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့က 

ေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ဂဏ်ုြပဆခုျးီ 

ြမင့်ြခင်း အခမ်းအနားကို ယေန  မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ် ဝဏ သိဒ ိ အားကစားု(ံB)၌ ကျင်းပ 

သည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးမင်းသန်ိးဇကံ 

တက သိုလ်ဝင်တန်း၌ ဂုဏ်ထူးြဖင့ ် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်းသည်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

တို၏ ဘဝအစ  ပထမဆုံးေြခလှမ်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

“အစေကာင်းမှအေှာင်းေသချာ” ဆိုသည့်အတွက် 

ဘဝအစတက်လမ်းမ ှအေြခခံ ေကာင်းမွန်ခိုင်မာစွာ 

ြဖင့် မိမိတို၏ ရည်ရယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိ ုအေရာက် 

သွားိုင်ရန် ဆက်လက်ကိးစားကေစလိုေကာင်း၊ 

ပညာရှာသည့အ်ရယ်တွင် ပညာကိသုာ ဆည်းပူးေလ ့

လာပီး မဘိ/ဆရာ သမားများ၏ သွန်သင်ဆံုးမမ ကိ ု

နာခလံိစုတ်ိရိှရန်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်က အားကိုး 

ရေသာ ေကာင်းြမတ်သည့ ်ကိုယ်ကျင့်သိက ာ၊ ဗလ 

ငါးတန်ှင့် ြပည့်စုံေသာ လူငယ်များြဖစ်လာေစရန ်

ကိးစားကေစလိေုကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအေနြဖင့ ်“ပညာြမင့မှ် လမူျိးတင့မ်ည်” ဆိသုည့် 

အတိင်ုး ပညာတတ်ေသာ လူေဘာင်အဖဲွအစည်းကိ ု

ဖန်တီးိုင်ေရးအတွက် တက သိုလ်ပညာရပ်များကိ ု

ဆုံးခန်းတိုင်ေအာင်    သင်ယူေလ့လာမှတ်သားပီး 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူအကျိးကို သယ်ပိုးိုင်မည့် 

ထူးခ န်ထက်ြမက်ေသာ လူရည်ခ န်/လူရည်မွန်များ 

ြဖစ်လာေအာင် ဆက်လက်ကိးစားသွားကရန် 

တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းသား/သမီးများမ ှ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပညာသင်ှစ်     တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ဂဏ်ုထူး 

ြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်း 

သိန်းဇံှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်ှင့်ဇနီး၊ 

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရး 

မှးချပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ လူငယ်ေရးရာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေနဝင်းှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ဆတုဆံပ်ိှင့ ်ေငသွားဆမုျားကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲရ့ာ 

ငါးဘာသာဂဏ်ုထူးရှင်တစ်ဦး၊ ေလးဘာသာဂဏ်ုထူး 

ရှင် တစ်ဦး၊ သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ေြခာက်ဦး၊  ှစ် 

ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင်တစ်ဦး၊ တစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် 

၁၂ ဦးှင့် အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံေကျာင်း 

များရိှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများမှ ှစ်ဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင်ှစ်ဦး၊  တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင ်၁၂ ဦး 

စုစုေပါင်း ၃၅ ဦးတိုအတွက် ဂုဏ်ထူးတစ်ခုလ င် 

ကျပ်တစ်သိန်း န်းြဖင့် ချးီြမင့်ေငွကျပ ်၅၇၀၀၀၀ဝ 

ကုိ ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ခ့ဲသည်။ 

ထုိေနာက် ဆုရရိှခ့ဲကေသာ   ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူများကုိယ်စား  ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲသ့ည့ ်မအမိ့သ်က်ထားဦးက ေကျးဇူးတင် 

စကားေြပာကားပီး  အမှတ်တရ စုေပါင်းမှတ်တမ်း

တင်ဓာတ်ပုံိုက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

ဇလူိင်ု  ၃ရကတွ်င် ကျေရာကမ်ည့ ်ြမနမ်ာအမျိးသမီးများေန အထိမ်းအမှတ် အကိလ ပ်ရှားမ အြဖစ် သစ်ပငစ်ိက်ုပျိးပွှဲင့ ်စာတမ်းဖတပဲွ်ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃၀

ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့် ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေန  အထိမ်းအမှတ် အကိလ ပ်ရှားမ  

အေနြဖင့်      ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိးသမီး 

ေကာ်မတီက ကီးမှး၍ သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ အခမ်းအနား 

ကို ယေန  နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင်  ရန်ေအာင်ြမင ်

ဘုရားအနီး   သုခုမလမ်း  ဒက ိဏသီရိမိနယ ်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ  ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ  

အဖွဲချပ်ုံး၌ ကျင်းပသည်။

ဦးစွာ  ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိးသမီး 

ေကာ်မတီ ဥက    လူမ ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်ှင့်ဇနီး၊ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 

အမျိးသမီးေကာ်မတီဝင ် န်ကားေရးမှးချပ်များ 

က သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ကံ့ေကာ်ပင်များကို 

ဦးေဆာင်စိက်ုပျိးေပးကပီး ဒတုယိ န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီအမျိးသမီးေကာ်မတ ီ

ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ 

ြမန်မာိင်ုင ံအမျိးသမီးေရးရာအဖဲွချပ်၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံအမျိးသမီးများှင့ ်    ကေလးသူငယ်များ ဘဝ 

ြမင့ ်တင်ေရးအသင်းှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီး 

အားကစားအဖဲွချပ်မှ အဖဲွဝင်များကသတ်မှတ်ေနရာ 

အသီးသီးတွင ်ပျိးပင်ေပါင်း  ၁၂၉ ပင် စိုက်ပျိးေပးခဲ ့

ကသည်။

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွချပ်က ဦးစီး၍  ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အကိ 

စာတမ်းဖတ်ပဲွအခမ်းအနားကိ ုအဆိပုါုံးအေဆာက် 

အအုံတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရး

ရာအဖွဲချပ် ဥက   ေဒါက်တာသက်သက်ဇင်က 

အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားခဲသ့ည်။ စာတမ်းဖတ်ပဲွ 

တွင် ပါေမာက ေဒါက်တာေဒ ခင်ေဆွြမင့်က သဘာ 

ပတ ိအြဖစ်ေဆာင်ရက်ပီး “အမျိးသမီးှင့အ်ာဆယီံ

လပ်ုငန်းစ်” စာတမ်းကိ ုစာတမ်းရှင် ဦးေကျာ်မျိးသန်၊ 

 န်ကားေရးမှး၊ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက လည်း 

ေကာင်း၊ “ကျား၊မအေြခြပ ညီမ မ ှင့် အမျိးသမီး 

များအခွင့်အေရး ဥပေဒ ေထာင့်မှ  ေလ့လာြခင်း” 

စာတမ်းကိစုာတမ်းရှင် ေဒ အအိိဖိး၊ အတွင်းေရးမှး၊ 

ဥပေဒေရးရာေလ့လာေရးှင့ ်အကံြပေရးလုပ်ငန်း 

အဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ အဖွဲချပ် 

ကလည်း ေကာင်း၊ “ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးပညာ 

ေပးရာတွင် အမျိးသမီးများ၏ အေရးပါမ ” စာတမ်းကိ ု  

ေဒ မာမာသ၊ီ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီးဌာနကလည်းေကာင်း ဖတ်ကား 

ကပီး တက်ေရာက်လာသမူျားက  ေဆွးေွးေမးြမန်း 

မ များကို ေြဖကားရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     

သတင်းစ်

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ် လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် 
နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃၀
နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ် လူရယ်များအား    နယ်စပ် 
ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 
ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 
ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်
ေအးချမ်းစွာေနထုိင်ုိင်ေရး    အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    
ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 
အသိေပး ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရှိရသည်။ ေကညာချက  ်
အြပည့်အစုံမှာ -

   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရိှ အချိေသာ    ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ၊ 
လူငယ် လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 
ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတိုအြပင် အြခားက   ေပါင်းစု ံ
၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသား ြပည်သူ 
များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ  စေုပါင်းအား 
ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   
ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 
ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 
အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 
ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG  
အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 
ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ် လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 
သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 
များသို စာရင်းသွင်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 
သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 
မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 
အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 
လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်
များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 
ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 
မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 
ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်
အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်
ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 
ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 
အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 
အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည် ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 
များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   
နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 
သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 
တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

 ကိုဗစ်-၁၉ မှ

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ေနစ်ပုံမှန်ဘဝ၌ ကျင့်သုံးလိုက်နာေဆာင်ရက်ေနရေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရး စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအနက် ေအာက်ပါအေြခ 

အေနများတွင်သာ ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းအား မြဖစ်မေနတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ေကာင်း ထုတ်ြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

 (က) အခန်းတွင်း၌ လူတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး နီးကပ်စွာရှိေနြခင်း၊

 (ခ) အများြပည်သူအသုံးြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ မီးရထား၊ သေ  ဘာ၊ ေလယာ် စသည့် 

ယာ်များြဖင့ ်ခရီးသွားလာြခင်း၊ အများြပည်သ ူဝင်/ထွက်သွားလာအသုံးြပေသာ ေဆးု/ံ

ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ ုံးများ၊ ေကျာင်းများ၊ ေဈးဝယ်စင်တာများ၊ ဘိုးဘွား ရိပ်သာ 

အစရှိေသာ လူထူထပ်ေသာ ေနရာများ၌ လူအများှင့် အတူရှိေနြခင်း၊

 (ဂ) ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ ှာေချြခင်း၊ ှာေစးြခင်း၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ ကိုယ်လက် 

မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲြခင်း၊ ုတ်တရက်အနံအရသာေပျာက်ဆုံးြခင်း 

စသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သံသယလက ဏာ တစ်ခုခုရှိြခင်း။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၃၀-၆-၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃၀ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  သတင်းထုတ်ြပန်ေရး 

အဖဲွ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကုိ  ဇူလုိင် ၁ ရက် 

(ယေန) မွန်းလဲွ  ၁ နာရတွီင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးုံး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

 ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွကိ ုြမန်မာအ့သှံင့်ပ်ုြမင်သံကား 

MRTV-HD ၊ MRTV News ၊ MWD ၊  MWD Variety ၊  MITV ၊  MOI 

Website ၊  MOI Youtube ၊  MRTV Website ှင့ ်ြမန်မာအ့သေံရဒယီိ၊ု 

သဇင် FM ၊ မ ေလး FM၊ ပ ဝတီ FM ၊ ေရ  FM ၊ ပတ ြမား FM ၊ FM 

ပဂု၊ံ ချယ်ရ ီFM ှင့ ်Star FM တိုမှ တိက်ုိက်ု (LIVE) ထတ်ုလ င့ြ်ပသ 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏

(၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို

MRTV မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်

မိတ်   ဇွန်   ၃၀

တနသ  ာရီတိုင ်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ကိုသည ်

တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးများ၊  ဌာန 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ 

ယေန  နံနက်ပုိင်းက  ပုလဲရတနာ 

ခန်းမ၌    ကျင်းပသည့်  မိတ် 

ခိင်ုဘက်စုအံဆင့ြ်မင့ ်နည်းပညာ 

သုံး  စံြပေကျးရာများရှ ိ      စံြပ 

စိက်ုခင်းများအတွက်     သွင်းအားစ ု

များ    ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲသို 

တက်ေရာက်သည်။

မိတ်ခိုင်တွင ်   စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနက    မိုးစပါးစိုက်ဧက 

အထွက် န်းတိုးတက်ေရးအတွက် 

ဘက်စုအံဆင့ြ်မင့ ် နည်းပညာသုံး 

စံြပေကျးရာ  ေရးချယ်ပီး   စံြပ 

မိုးစပါးစိက်ုခင်းဧရယိာ ၁၂၂၅ ဧက 

အတွက်   ေတာင်သူများအား 

သွင်းအားစမုျားြဖစ်သည့ ်မျိးစပါး  

တင်း  ၁၁၅၀၊   ေြမဩဇာအိတ် 

၁၁၅၀ ှင့်   ပိုးသတ်ေဆး    ၁၂၂၅ 

လီတာကို   ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သွင်းအားစုများ  ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ပွဲတွင်   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ကိုက     အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

မိတ်ခိုင်ရှိ မိုးစပါးစံြပစိုက်ခင်းများအတွက် သွင်းအားစုများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

ထိုေနာက် စိုက်ပျိးေရးဦးစီး

ဌာနတိုင်းေဒသကီး   ဦးစီးမှး 

ဦးသန်းထိုက်က   မိတ်ခိုင်ရှိ 

ဘက်စုအံဆင့ြ်မင့ ် နည်းပညာသုံး 

စံြပေကျးရာများအတွက ်မိုးစပါး

သီးှံ၏သွင်းအားစုများြဖစ်ေသာ 

ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် ပုိးသတ် 

ေဆးများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ရြခင်း 

အေကာင်းရင်းများကုိ  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး    စံြပေကျးရာ 

ေတာင်သူများအား  သွင်းအားစု 

များြဖစ်ေသာ  ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ 

မျိးေစ့ှင့ ် ပိုးသတ်ေဆးများကို 

ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကိှုင့ ်ဝန်ကီး 

များက   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်က 

သည်။

ဆက်လက်၍  စံြပေကျးရာ 

ေတာင်သူများကိုယ်စား  က န်းစု 

မိနယ်မှ   ေတာင်သူတစ်ဦးက 

ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။   အခမ်းအနား 

အပီးတွင ်   ဝန် ကီးချပ ်က 

ေတာင်သူများအား ရင်းရင်းှီးှီး 

 တ်ဆက်ပီး  စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနက  ေတာင်သူများအားြပသ 

ထားရှိသည့်   မိုးစပါးတစ်ဧက 

တင်း  ၁၀၀ ှင့်အထက်  ထွက်ရှိ 

ေရးအတွက်  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရ 

မည့်အချက်များ၊    စပါးသီးှံ 

အတွက်   သဘာဝေြမဩဇာှင့ ်

ဓာတ်ေြမဩဇာ အချိးကျေရာစပ်၍ 

သုံးစွဲနည်း၊    ေြမဆီလ ာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက်      သစ်စမ်ိး 

ေြမဩဇာ      (ပိုက်ဆံေလ ာ်) 

အေကာင်း သေိကာင်းစရာများှင့ ်

ပုိးသတ်ေဆးကုိင်တွယ်သံုးစဲွရာ၌ 

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ်အချက် 

များ ပညာေပးြပခန်းအား ကည့်  

အားေပးသည်။   ခုိင်(ြပန်/ဆက်)

ေကျးရာဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

စီမံကိန်း ေရးဆွဲနည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ေရတာရှည ်    ဇွန်     ၃၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့်    ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် 

ေကျးရာအုပ်စ ုရှစ်အုပ်စုရှ ိေကျးရာေပါင်း ၁၄ ရာအား ေကျးရာဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ် 

ေရးချယ်၍ ေကျးရာအလိက်ု စမီကံန်ိးအေကာင်း မတ်ိဆက်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

ေကာ်မတဝီင်များ ေရးချယ်ြခင်းလပ်ုငန်းများ  ပီးစီးသွားပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသို ေရးချယ်ဖဲွစည်းထားေသာ ေကျးရာေကာ်မတီဝင်များအား 

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း၊ မိမိတိုေကျးရာအလိုက ်လိုအပ်ချက်ရှိေသာ 

အရာများကို ေဖာ်ထုတ်၍ ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများကိုယ်တိုင ်

ေဆာင်ရက်ရမည် ့ ငါးရက်ကာ   စီမံကိန်းေရးဆွဲနည်း   သင်တန်းကို           

ဇွန် ၃၀ ရက် နနံက်ပိင်ုးက မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရန်ုိင်ွန်က စီမံကိန်းများ 

ေရးဆဲွြခင်း၊ ဘ  ာေငစွမီခံန်ခဲွြခင်းှင့် ေကျးရာများတွင် အမှန်တကယ် 

လိုအပ်ချက်များ   စိစစ်ေရးချယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားပီး သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ ေပးအပ်သည်။        ကိုလွင်(ဆွာ)

ဟားခါးမိ၌ ေရချိငါးေမွးြမေရးှင့် ငါးေဆးထိုးသားေဖာက်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

သစ်ေတာသစ်ပင ်ဒိုချစ်ခင် အစ်စိုက်ပျိး အလှတိုး

ဟားခါး      ဇွန်     ၃၀

ချင်းြပည်နယ ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ြပည်နယ်အတွင်း 

ငါးေမွးြမသူများအား ငါးေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်းှင့ ်ငါးေမွးြမြခင်း 

နည်းစနစ်များ  သိရှိနားလည်ေစရန ်ရည်ရယ်၍ ေရချိငါးေမွးြမေရး 

ှင့် ငါးေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်း သင်တန်းကို ဇွန် ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက် 

အထိ  ချင်းြပည်နယ ်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှးုံးရှ ိ  တစ်ပိုင်တစ်ိုင် 

ငါးသားေဖာက်ုံတွင ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

အဆိပုါသင်တန်းသို ြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ 

ှင့် ဖလမ်းခိုင ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနုံးမ ှဝန်ထမ်းများ သင်တန်းသူ 

သုံးဦး၊ သင်တန်းသားသုံးဦး စုစုေပါင်းေြခာက်ဦး တက်ေရာက်သည်။ 

သင်တန်းတွင်   ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန    ဦးစီးအရာရှ ိ

ေဒ ရှမ်ဲှမ်းရင်က ငါးေမွးြမြခင်းနည်းစနစ်များ၊ ငါးအသားတိုးေမွးြမြခင်း 

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ငါးကန်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ငါးကန်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ငါးအစာအာဟာရှင့ ်အစာေက းနည်းစနစ်များ၊ ငါးမတ်ု၊ ငါးသန်ေမွးြမ 

ြပစုြခင်း၊ ငါးေရာဂါကာကွယ်ြခင်းှင့် မျိးငါးထိန်းသိမ်းြပစုြခင်းတိုကို

စာေတွ သင်ကားပုိချခ့ဲပီး  မျိးငါးများေရးချယ်ြခင်း၊ ေရအရည်အေသွး 

တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ မျိးငါးများ ေဆးထိုး သားေဖာက်ြခငး်တိုကို 

ဟားခါးမိရှ ိ     ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရှ ိ   တစ်ပိုင်တစ်ိုင် 

ငါးသားေဖာက်ုံတွင ်လက်ေတွေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်



ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည ်   ေခတ်တည် 

သမိုင်းဝင်ြမန်မာမင်းများ   စိုက်ထူြခင်းမရှိခဲ့ေသာ 

ေဒသြဖစ်ေသာ်လည်း  ထူးြခားေသာသမုိင်းဆုိင်ရာ 

ဝိေသသများက ယ်ဝလျက်ရှိသည်။  

ေဒသတွင်း၌ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ အိုင်ေပါများ

ေသာေဒသတစ်ခြုဖစ်သည့အ်ားေလျာ်စွာ စီးပွားေရး 

မှာလည်း မိိုးဖလာစိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေရလပ်ုငန်းများ 

ကိသုာ လပ်ုကိင်ုလျက်ရိှကသည်။ စိက်ုပျိးေရးဘက် 

တွင်မ ူလယ်ယာထွက်ကန်ု ဆန်စပါးများ ေပါများ၍ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးသည်  ိင်ုငေံတာ်၏စပါးကျ ီ

ဟု တင်စားရေလာက်သည့ ်ဝိေသသထူးတစ်ခုကိ ု

ပိင်ုဆိင်ုရရိှထားသည်။ သိုေသာ် ထိုထက်ပိ၍ုသသိာ 

ထင်ရှားေသာ    ေြပာင်းလဲတိုးတက်မ ဟူ၍ကား 

မရှိခဲ့ေပ။  အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ်  ေဒသတွင်းမှ 

ြပည်သူများ ေရလမ်းခရီးတစ်ခုတည်းကုိသာ အားထား 

သွားလာေနရေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

လမ်းကွန်ရက်မိုင်ေပါင်း ၄၉၄ မိုင်အထိရှိ

ယခုအခါမှာ ဤသိုမဟုတ်ေတာ့ပီ။ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးသည ်ထူးကဲ၍ ဖွံဖိးေဝစည်ေနပ ီ

ြဖစ်သည်။  အဘယ်ေကာင့်ဆိုပါမ ူ  ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးတွင်      နာဂစ်ဆိုသည့်အြဖစ်ဆိုးကီးှင့် 

ကံခဲ့ရပီးေနာက ်  ၂၀၀၈ ခုှစ်တွင်   ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကဲများ၏   လမ်း န်မှာကားချက်အရ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန      ဧရာဝတီတိုင်း 

လမ်းဦးစီးဌာနတုိက လမ်းကွန်ရက်ဖံွဖိးတုိးတက် 

မ စီမံကိန်းကီးကိ ုလမ်းမကီးငါးသွယ်ြဖင့ ်  စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ယခုအခါ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း  လမ်းကွန်ရက ်၁၁ သွယ် 

အထရိှိေနပီး လမ်းကွန်ရက်မိင်ုေပါင်း ၄၉၄ မိင်ုအထ ိ

ရှိေနေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းတိုမှာ မအူပင်-ေရလဲေလး-ေရ ေတာင် 

ေမာ်-ကျိက်ပိ-ေမာ်လမိင်က န်းလမ်း ၄၄ မိုင် ၆ 

ဖာလု၊ံ ေမာ်လမိင်က န်း-လ  င်ဘန်ုး-သစ်ပတ်ုကွင်း-

ေပါက်-ြပင်စလူလမ်း ၇၂ မိုင် ၃ ဖာလုံ၊ လပွတ ာ-

သဃ  န်းကီး-ြပင်စလူလမ်း   ၃၅  မိုင်  ၂ ဖာလုံ၊ 

လပွတ ာ(ေကျာက်ဖျာေလး)  သုံးခွ-အုတ်တွင်း-

ထိပ်စွန်းလမ်း ၅၅ မိုင် ၁ ဖာလုံ၊     ဘိုကေလး-

ကိမ်ေချာင်း-ကဒုံကနိလမ်း ၄၂ မိုင်၊ ဘိုကေလး-

စက်ဆန်း-ေထာ်ပိုင်-အမာလမ်း  ၃၈ မိုင် ၅ ဖာလုံ၊ 

ဖျာပုံ-ကျံကဒွန်း-ေဒ ငိမ်း-အမာလမ်း  ၅၁ မိုင်၊ 

ကျံကဒွန်း-စက်ဆန်းလမ်း    ၁၇  မိုင်   ၆   ဖာလုံ၊ 

ဂျက်ကာ-စိန်ေတာင်-ေမာ်တင်စွန်းလမ်း ၉၅ မိုင်၊ 

ဘိကုေလး-ေမာ်လမိင်က န်း-ကျမံေငး-ဝါးခယ်မ-

ေြမာင်းြမလမ်း ၂၂ မိင်ု ၅ ဖာလု၊ံ ပသုမ်ိ-ငပေုတာလမ်း 

လမ်းကွန်ရက်(၁၁)သွယ်ြဖင့် ဖွံဖိးေဝစည်ေနသည့် တိုင်းေဒသကီးဧရာဝတီ

ခရမ်းစိုးြမင့်

၁၉ မိုင် ၅ ဖာလုံတိုြဖစ်သည်။

တံတားစုစုေပါင်း ၂၇၅၉ စင်း တည်ေဆာက်

လမ်းကွန်ရက်များှင့်အတ ူ   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  ြမစ်ေချာင်းများေပ ၌ ေပ  ၁၉၀၀ 

ရိှ ေရ ေလာင်းြမစ်ကူးတတံား၊ ေပ ၃၀၂၀ ရိှ ဝါးခယ်မ 

ြမစ်ကူးတံတား၊  ေြမာင်းြမတံတား၊    ေညာင်တုန်း 

တံတား၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းတံတား၊ ပုသိမ်တံတား 

အမှတ်(၁)၊ (၂) အပါအဝင် ေပ ၁၈၀ အထက် တတံား 

ကီး ၉၃ စင်း၊ ေပ ၁၈၀ ေအာက် ကွန်ကရစ်တံတား 

၉၄၂ စင်း၊ ေဘလီတံတား ေပ ၁၈၀ အထက် ၄၄ 

စင်း၊ ေပ ၁၈၀ ေအာက် ၆၁ စင်း၊ သစ်သားတံတား 

ေပ ၁၈၀ အထက် ကိုးစင်း၊ ေပ ၁၈၀ ေအာက် အစင်း 

၅၀၊ ေရပ န်/ေရေကျာ်တံတား ေပ ၁၈၀ ေအာက ်

အစင်း ၁၅၆၀ ရှိပီး တံတားစုစုေပါင်း ၂၇၅၉ စင်း 

တည်ေဆာက်ေပးထားသည်။

ယင်းသို လမ်းကွန်ရက်များ၊  တတံားစမီကံန်ိး 

ကီးများှင့်အတ ူဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

အလျားလိုက်လမ်းမကီး      ေလးသွယ်ြဖစ်သည့ ်

ရန်ကုန်-ေညာင်တုန်း-ဓုြဖ-ငသိုင်းေချာင်း-ဂွ-

သံတွဲ-ေတာင်ကုတ်-ဆနဲခေမာင်း-တပ်ေတာင်း-

အမ်း-ေြမာက်ဦး-ေကျာက်ေတာ-် ဘူးသီးေတာင-်

ေမာင်ေတာ-စစ်ေတွကားလမ်း၊   ပုသိမ်-ငသိုင်း 

ေချာင်း-ကွင်းေကာက်- ဘက်ရ-ဲ ဥသ စ်ပင်- ပဒန်း- 

ကံြပား- ကဇွန်းမ- မိင်- ဆားလင်းကီး- မုံရာ 

ကားလမ်း၊ ပုသိမ်-  ေရကည်-ကျံေပျာ်-အေထာင်-

ဟသ  ာတ-အဂ  ပူ-ြမန်ေအာင်- ကံခင်း-ဘက်ရဲ 

ကားလမ်း၊   ပုသိမ်-ေမာ်တင်စွန်းကားလမ်းှင့ ်

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းဝင်   ကန်လန်ြဖတ်လမ်းမကီး 

ကိုးသွယ်ြဖစ်သည့ ်ရန်ကုန်-ေညာင်တုန်း-ဓုြဖ-

ငသိုင်းေချာင်း - ဂွ၊     ရန်ကုန် - ေညာင်တုန်း - 

ပန်းတေနာ်-ဝါးခယ်မ-ကျမံေငး-လပွတ ာ၊ ရန်ကန်ု-

ေညာင်တန်ုး-ေကျာင်းကန်ုး-ပသုမ်ိ၊ ရန်ကန်ု-ကျိက် 

လတ်-ေမာ်လမိင်က န်း၊ ရန်ကုန်-ေဒးဒရဲ-ဖျာပုံ-

ဘိုကေလး-ကျိက်ပိ-ေမာ်လမိင်က န်း၊ ရန်ကုန်-

ေဒးဒရ-ဲဖျာပု-ံကျကံဒွန်း-ေဒ ညမ်ိး-ဆတ်ိမ-အမာ၊ 

ရန်ကုန်- တွံေတး - မအူပင်- ေမာ်လမိင်က န်း၊ 

ပုသိမ်-ငပုေတာ-လပွတ ာ၊ ပုသိမ်-ေြမာင်းြမ-

လပွတ ာ၊ အလျားလိုက်ှင့ ်ကန်လန် ြဖတ်လမ်းမ 

ကီးများှင့် ဆက်သွယ်ေပါင်းဆံုပီး ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီးတစ်ခုလုံး ယခင်က ေရလမ်းခရီးကိုသာ 

အသုံးြပ၍ သွားလာေနရသည့်ဘဝမှ ယခုအခါ 

ကုန်းလမ်းခရီးမ ှ    ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့်သွား၍ 

ရသည်အထိ တိုးတက်လျက်ရှိေနပီြဖစ်သည်။

ဖွံဖိးေဝစည်ေနပီ

အချပ်အားြဖင့ဆ်ိရုေသာ် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီးတွင် ပသုမ်ိ-မုရံာ-ေရဦးလမ်းမကီး ေဖာက်လပ်ု 

လိက်ုြခင်းှင့ ်ေရနေံြမသစ်များြဖစ်သည့ ်ြမန်ေအာင် 

ေရန ံေြမ၊ ေရ ြပည်သာေရနံေြမများကုိ ရှာေဖွေတွရိှ 

ြခင်းှင့်အတူ ပုသိမ်မိမ ှအေရှစူးစူးသို ထိုးထွက် 

လာေသာ  အမှတ်(၅)  ရန်ကုန်-ပုသိမ်အေဝးေြပး 

လမ်းမကီးှင့ ်တတံားကီးများ၊ လမ်းကွန်ရက်များ၊ 

ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ၊  မိုးစပါး၊ ေွစပါးများ၊ 

တက သိုလ်ှင့်   ေကာလိပ်များ၊  ုပ်ြမင်သံကား 

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ံုများှင့် မုိက်ခုိေဝ့ဖ်စခန်းများ၊ 

ရာသမီေရးသွားလာိင်ုေသာ ေကျးလက်လမ်းများ၊ 

ေကျးလက်မီးလင်းေရး  ဆိလုာဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

များ၊ မိေပ ေရေပးေရးစခန်းများ၊ အပန်းေြဖစရာ 

ေငေွဆာင်၊ ေချာင်းသာတိုလိ ုသဘာဝကမ်းေြခစခန်း 

များ၊  ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ  ဟိုတယ်ကီးများှင့ ်

စီးပွားေရး၊ လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး စသည့် 

က  သစ်တိုြဖင့်  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည ်

ယခုအခါ  ဖွံဖိးေဝစည်ေနပီြဖစ်သည်။       ။

လမ်းကွန်ရက်အမှတ(်၁၀) ဘိုကေလး-ေမာ်လမိင်က န်း-ကျံမေငးလမ်းကိ ုေတွရစ်။

လမ်းကွန်ရက်အမှတ်(၁) မအပူင်-ေရလေဲလး-ေရ ေတာင်ေမာ်-ကျိက်ပ-ိေမာ်လမိင်က န်းလမ်းကိ ု

ေတွရစ်။

လမ်းကွန်ရက်အမှတ(်၇) ဖျာပုံ-ကျံကဒွန်း-အမာလမ်းကိ ုေတွရစ်။

စိုက်ပျိးေရးဘက်တွင်မူ လယ်ယာထွက်ကုန် ဆန်စပါးများေပါများ၍ ဧရာဝတီ 

တိင်ုးေဒသကီးသည်  ိင်ုငေံတာ်၏စပါးကျဟီ ုတင်စားရေလာက်သည့ ်ဝေိသသထူး 

တစ်ခကုိ ုပိင်ုဆိင်ုရရိှထားသည်။ သိုေသာ် ထိုထက်ပိ၍ုသိသာထင်ရှားေသာ  ေြပာင်းလ ဲ

တိုးတက်မ ဟူ၍ကားမရှိခဲ့ေပ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ေဒသတွင်းမှ ြပည်သူများ 

ေရလမ်းခရီးတစ်ခတုည်းကိသုာ အားထားသွားလာေနရေသာေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ယခ ု

အခါမှာ ဤသုိမဟုတ်ေတာ့ပီ။  လမ်းကွန်ရက်ဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်းကီးကို 

လမ်းမကီးငါးသွယ်ြဖင့်  စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ယခုအခါ 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  လမ်းကွန်ရက် ၁၁ သွယ် အထိရိှေနပီး လမ်းကွန်ရက်မိင်ုေပါင်း 

၄၉၄ မိုင်အထိရှိ

ဇူလိုင်  ၁၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၅၅၉) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၇၂,၆၄၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉  

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၉၆) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၂၂) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၆၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိအစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၃ ရာခိုင် န်းရှိ

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 ၁၀၇၄၆၄၇၀ ၉၆၈၁၃၁၈ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၈၈၄၆၀ ၅၉၁၄၉၃၃ ၁၅၆၇၃၇

၃။ မေလးရှား ၄၅၆၃၁၈၈ ၄၄၉၈၇၁၁ ၃၅၇၆၃

၄။ ထိုင်း ၄၅၂၂၉၁၅ ၄၄၆၈၃၃၆ ၃၀၆၅၁

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၄၄၀၇ ၃၆၃၅၉၈၁ ၆၀၅၅၅

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၃၄၅၆၃ ၁၃၃၅၅၄၅ ၁၄၁၁

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၉၆ ၅၉၂၅၆၁ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၉၂ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၃၀၅၅ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၇၉ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၂၃၆၄၄၉ ၈၄၈၁၀၅၅၄ ၁၀၄၂၂၉၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၄၅၂၁၆၄ ၄၂၈၂၂၄၉၃ ၅၂၅၁၁၆

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၂၈၃၃၄၅ ၃၀၇၆၄၉၂၃ ၆၇၁၁၉၄

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၉၅၀၅၁၃ ၂၉၆၀၃၈၇၉ ၁၄၉၄၉၁

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၁၈၀၈၆၁ ၂၆၆၄၉၀၀၀ ၁၄၁၁၀၅

၆။ ဗိတိန် ၂၂၆၉၇၄၃၇ ၂၂၁၃၈၈၉၂ ၁၈၀၂၄၅

၇။ အီတလီ ၁၈၄၃၈၈၇၇ ၁၇၄၃၅၃၇၀ ၁၆၈၂၉၄

၈။ ုရှား ၁၈၄၃၀၂၃၉ ၁၇၈၅၈၂၁၇ ၃၈၁၁၁၂

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၅၉၃၄၁ ၁၈၂၀၀၉၂၃ ၂၄၅၄၇

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၂၃၃၃၁ ၁၅၀၀၅၂၄၉ ၉၉၀၃၂

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

     

ေနြပည်ေတာ် ဇွန်  ၃၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊    

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးပစ ည်းများအား ေလေကာင်း၊ ဆပ်ိကမ်းှင့ ် နယ်စပ် 

အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ကုမ ဏီေြခာက်ခုမှ 

Capiben-500 Tablet ၃၀၀၀၊ Glandin E2 Vaginal Tablet 1'S ၁၆၀၊ 

PCT (Afias Brand) ၄၇ ခု၊ (Troponin T) (Afias Brand)  ၁၃ ခု၊ I-Chamber 

(Boditech Brand) ၅၀၊ Ichroma III(Boditech Brand) ၉၀၀၊ Cea (Afias 

Brand) ၅၀၊ AFP (Afias Brand) ၅၀၊ HBA 1C ( Afias Brand) ၅၀၊ TN-I 

PLUS (Afias Brand) ၁၀ ခု၊ CRP (Ichroma Brand) ၁၀၀၊ HBA 1C 

(Ichroma Brand) ၁၀၀၊ AFP ( Ichroma Brand) ၅၀၊ CEA (Ichroma 

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပး

Brand) ၃၀၊ RFIGM (Ichroma Brand) ၁၀ ခု၊ ASO (Ichroma Brand) 

၅၀၊ Vitamin - D(Ichroma Brand) ၂၀၊ TN-I PLUS ( Ichroma Brand)၃၀၊ 

T4 (Ichroma Brand) ၃၀၊ Vitamin-D Control (Boditech Brand) 

၂၀၊  Aspas Injection ၅၀၀၀၊ Noxaparin 40 Injection ၅၀ ခု၊ Nohaparin 

60 Injection  ၅၀၊ Tazin 4.5 (Powder for Injection) ၅၀ ခု၊ Avan 156 

Power for Oral Suspesion ၅၀၄၀၊ Supramox Powder for Oral 

Suspesion ၁၂၀၀၀၊ AVAN-312 Suspesion  ၅၀၄၀၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှ 

ေဆးဝါးမျိးစံု ၅၂၄မျိး စုစုေပါင်း ၁၂၀၆၁ ဒသမ ၈ ကီလုိဂရမ်၊ နယ်စပ် 

(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီှစ်ခုမှ Diposable မျက်ှာအကာ ၇၅၃၇ 

ခု၊ Hanako Diposable Syringe ၁၃၂၆၄ ခု တုိအား ထုတ်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                                                      သတင်းစ်

ေကျာက်ြဖ    ဇွန်       ၃၀
ရခိင်ုြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိနယ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ 

မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ု
ယေနနနံက်ပိင်ုးက ကန်ုးေဘာင်ေကျးရာေနေတာင်သ ူေဒ သန်းွန်၏ 
ေြမတစ်ဧကတွင ်ြပလုပ်သည်။

တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲသို 
ေကျာက်ြဖခိုင် ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာေအာင်ကိလုတ်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ် ေမွးြမေရးှင့က်သုေရး 
ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာသန်းလ  င်၊ ဌာနဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်းများ 
ှင့် ေဒသခံေတာင်သူများက တက်ေရာက်ပါဝင်စိုက်ပျိးေပးကသည်။ 
ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ ေဒသခေံတာင်သမူျားအား အသပိညာ 
ေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးအပ်ခဲ့သည်။               သုတ

ေကျာက်ြဖမိနယ်၌  ေနဗယီာြမက် သပ်ုြပစိက်ုပျိး



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဝင်းေဒါ့စ်    ဇွန်   ၃၀
နမီးဘီးယားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများကုိ ေြဖေလ ာ့ေပးခ့ဲေကာငး် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 
ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိေရာဂါလက ဏာမြပသသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသူများအား သီးြခားေစာင့်ကည့်မည့်ကာလကိ ု၁၀ ရက်မှ 
ငါးရက်သုိ ေလ ာခ့ျလိက်ုေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကား 
ေရးမှး ဗန်နန်ဂွန်ကေြပာကားသည်။

 ထိုြပင် ေရာဂါပိုးရှိသူများှင့် အနီးကပ်ေနထိုင်ခဲ့သူများအား 
သီးြခားေစာင့်ကည့်ရမည့်ကာလကိ ုခုနစ်ရက်မှ ငါးရက်သို ေလ ာ့ချခဲ့ 
ေကာင်း သရိသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှသူှင့ ်အနီးကပ်ေနထိင်ုခဲ ့
သူများမှာ ေနအိမ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစစ်ေဆးမ ခံယူပီး ေရာဂါပိုး 
မရှိေကာင်း အေြဖထွက်လာသည်အထိေစာင့်သင့်ေကာင်း ၎င်းက 
ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 
၅၇၂ဦးရှိသည်။                   ကိုးကား-စီဂျတီီအင်န်၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

မနီလာ ဇွန် ၃၀ 

ဖိလစ်ပိုင်သမ တေဟာင်း ဖာဒီနန်မားကိုစ်၏ 

သားြဖစ်သ ူဖာဒီနန်မားကုိစ်ဂျနယီာသည် ဖလိစ်ပိင်ု 

ိုင်ငံ၏ ၁၇ ေယာက်ေြမာက ်သမ တအြဖစ် ကျမ်း 

သစ ာကျနိ်ဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေမလတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

သမ တ ဒူတာေတးအား  ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာ 

က  ေထာက်ခံမဲအသာစီးြဖင့ ်            အိုင်ရရှိခဲ့ 

သည်။ 

အဆိုပါကျမ်းသစ ာကျနိ်ဆိုပွဲကို မိေတာ  ်

မနီလာရိှ အမျိးသားြပတုိက်တွင် ကျင်းပခ့ဲပီး ဂျပန် 

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ယုိရီှမာဆာှင့် တုတ်ဒုတိယ 

သမ တ ဝမ်ကီရှန်းတိုအပါအဝင် ိုင်ငံတကာမှ 

ဧည့်သည်ေတာ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ဖာဒီနန်မားကိုစ်လက်ထက်က ိုင်ငံအတွင်း၌ 

လမ်းများေကာင်းမွန်စွာ   ေဖာက်လုပ်ေပးခဲ့ပီး 

ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မ ကိုလည်း  အရှိန်အဟုန်ြမင့် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာက 

၎င်း၏ မိန်ခွန်းတွင်        ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ ့

သည်။ 

ထုိြပင် သမ တ ဒူတာေတးက ဖာဒီနန်မားကိုစ် 

လက်ထက်ေနာက်ပိင်ုး အာဏာရရိှခဲသ့ည့ ်အစိုးရများ 

ထက် ိုင်ငံအတွင်း အေြခခံအေဆာက်အအုံများကို 

ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ  တည်ေဆာက်ခဲ့ပါေကာင်း 

ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာက ဆိုသည်။ 

သမ တဒူတာေတး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကို 

ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    

ုိင်ငံ၏စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက် အေလး

ေပးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သမ တ 

ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာက ဆိုသည်။

ထိုြပင် ုိင်ငံ၏ စားနပ်ရိက ာဖူလံုမ  န်းကုိ ြမင့်တင် 

ရန်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။        ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

နယူးေဒလီ  ဇွန်  ၃၀

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၈၁၉ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၄၅၂၁၆၄ 

ဦးရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရး  ဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ထိုြပင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့ ်၃၉ ဦးေသဆုံး 

ခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၅၁၁၆ 

ဦးအထိ   ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ှစ်ပတ် 

အကာက ေသဆုံးသ ူ ေလးဦးသာ 

ရှိခဲ့ရာမ ှလွန်ခဲ့ေသာရက် အနည်း 

ငယ်အတွင်း ေသဆုံးသူအေရ 

အတွက်သည်  သိသိသာသာ 

အဒစ်အဘာဘာ  ဇွန်  ၃၀  

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန ်း၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၁၁၇၉၄၂၀၅ ဦးအထိ ြမင့် 

တက်လာေကာင်း   အာဖရိက 

ေရာဂါကာကွယ ်   ထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာက     ယေနေြပာကား 

သည်။ 

လက်ရိှတွင် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း 

၂၅၄၀၇၉ ဦးရှိသည်။  သိုေသာ် 

ေရာဂါမှ   ြပန်လည်သက်သာ 

လာသူေပါင်း  ၁၁၁၅၃၀၉၇ ဦး 

ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိက၊ ေမာ်ိုကို၊ 

တနူီးရှား၊ အဂီျစ်ှင့ ်လစ်ဗျားိင်ုင ံ

တိုသည် ေဒသတွင်း၌ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ အများဆုံး   ေတွရှိရ 

သည့် ိုင်ငံများြဖစ်သည်။ 

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံသည  ်

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၉၉၃၀၀၄ 

ဦးြဖင့်  ေဒသတွင်း၌ ေရာဂါကူး 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၏ ၁၇ ေယာက်ေြမာက်သမ တအြဖစ် ဖာဒီနန်မားကိုစ်ဂျနီယာ ကျမ်းသစ ာကျနိ်ဆို 

နမီးဘီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများေြဖေလ ာ့

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၈၁၉ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ 

ြမင့တ်က်လာေကာင်း သရိသည်။ 

ေနစ်ကူးစက်မ  န်းသည် ၄ 

ဒသမ ၁၆ ရာခိုင် န်းရှိပီး ရက် 

သတ ပတ်အတွင်း ကူးစက်မ  န်း 

မှာ ၃ ဒသမ ၇၂ ရာခိင်ု န်းရိှေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆို 

သည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲ 

လူနာ ၁၀၄၅၅၅ ဦးရှိပီး  လွန်ခဲ့ 

ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၃၈၂၇ ဦး 

ကျန်းမာေရး    ေကာင်းမွန်လာ 

သည့်အတွက်   ေဆးုံများမ  ှ

ဆင်းသွားခဲရ့ာ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

သက်သာလာသေူပါင်း ၄၂၈၂၂၄၉၃ 

ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖရိကေဒသတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ

စက်မ အများဆုံးြဖစ်ပီး  ေမာ်ိကုိ ု

ိုင်ငံ၌ ၁၂၁၂၉၀၆  ဦး ေတွရှိကာ 

ေရာဂါကူးစက်မ  ဒတုယိအများဆုံး 

ြဖစ်သည်။  

အာဖရိက ေတာင်ပိုင်းသည  ်

ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပီး 

ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်းေဒသ 

များသည ်ေရာဂါေတွရှိမ  ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်သည်။   

ဗဟို  အာဖရိကေဒသသည  ်

ေရာဂါကူးစက်မ    အနည်းဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း   အာဖရိကေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ        သိရ  

သည်။  

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံမ ှ

ေအးခဲကက်သားများ 

စင်ကာပူိုင်ငံသိုတင်ပိုခွင့်ြပ  

စင်ကာပ ူ   ဇွန်   ၃၀

စင်ကာပူုိင်ငံအတွင်းသုိ    အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံမှ  ေအးခဲကက်သား  

တင်ပုိေရာင်းချခွင့်ြပလုိက်ေကာင်း စင်ကာပူ အစားအစာေအဂျင်စီက 

ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။ 

စင်ကာပူိင်ုငအံစိုးရအေနြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ အစားအစာဖလူုေံရးအတွက် 

ှစ်ရှည်စီမံချက်များချမှတ်ပီး   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း အဆိုပါ 

ေအဂျင်စီကေြပာကားသည်။ 

စင်ကာပူအစားအစာေအဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မကာ 

ေသးမကီ အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငသုိံသွားေရာက်ပီး အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငရိှံ အစား

အစာေဘးကင်းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့ ်    တိရစ ာန်ကျန်းမာေရး  

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုစစ်ေဆးခဲ့ရာတွင ်သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်မီ 

ေကာင်း ေတွရိှခ့ဲသည်။ စင်ကာပူုိင်ငံသုိကက်သားတင်ပုိေရာင်းချလုိ

ပါက စင်ကာပူိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားသည့် အစားအစာေဘးကင်း 

ေရးှင့် တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းများအတိုင်း လိုက်နာ

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။             

 ကိုးကား-စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

အမျိးသမီးများကိ ုတတ်ုိင်ုငသံို ပိုေဆာငေ်ရာင်းစားရန ်စစီခ်ဲသ့မူျားကိ ု လကူန်ုကူးမ ြဖင့ ်ေထာငဒ်ဏ်ချမတ်ှ
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၃၀

အမျိးသမီးများကို   တုတ်ိုင်ငံသို 

ပိုေဆာင်ေရာင်းစားရန်  စီစ်ခဲ့သူများကို  

လူကုန်ကူးမ ြဖင့် အလုပ်ှင့်   ေထာင်ဒဏ်  

၁၀ ှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ်

ြဖစ်စ်မှာ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ်ေန ိင်ုိင်ုလွင်(ခ) ကိုိင်ု၊ 

မေအးေအးခိင်ုှင့ ်မေသာ်ေသာ်တိုက တစ်မိ 

တည်းေန မ --- ၊ ၂၁ ှစ်ှင့် ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်ေန မ ---၊ ၁၇ ှစ် တိုကိ ု တတ်ုအမျိး 

သားှင့် လက်ထပ်ပါက ေငွ ၁၀ သိန်းရမည်၊ 

ေရ ှင့်ဖုန်းများရမည်၊ တစ်ှစ်ခန်သာ ေပါင်း 

သင်းရမည်ဟ ုေြပာဆိစုည်းုံး၍ ေထာက်ခစံာ 

ှင့်  အိမ်ေထာင်စုစာရင်း(မိတ )အတုများ 

ြပလုပ်ေပးပီး မူဆယ်မိသိုေခ ေဆာင်ကာ 

တုတ်ိုင်ငံေန  မေမသီဦးှင့် ချတိ်ဆက်၍ 

တုတ်ိုင ်ငံသို  ပိုေဆာင်ေရာင်းစားရန  ်

စီစ်ေနစ် ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့ ်  မူဆယ်မိမ 

ရစဲခန်း (ပ) ၆၂၃ / ၂၀၁၉၊ လကူန်ုကူးမ တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၈(က)/ ၂၆(ခ)/ 

၃၂  ြဖင့် အမ ေရးဖွင့်၍ မူဆယ်ခုိင် တရားုံး 

သို တရားစဲွတင်ပိုခဲရ့ာ တရားခ ံိင်ုိင်ုလွင်(ခ) 

ကိုိုင်၊ မေမသီဦး၊     မေအးေအးခိုင်တိုကိ ု

ဇွန်  ၂၉ ရက်တွင် လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ အရ  အလုပ်ှင့် 

ေထာင်ဒဏ် ၁၀ ှစ် စကီျခေံစရန် အမန်ိချမှတ် 

ခဲ့ပီး တိမ်းေရှာင်တရားခံ မေမသီဦးအား 

တရားခံေြပး ေကညာခဲ့သည်။

အလားတူ ရန်ကုန်တိုင ်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ်ေန   ေဒ ဝါဝါစိုးက 

တစ်မိနယ်တည်းေန  မ --- ၊ ၂၁ ှစ်ကို 

တုတ်အမျိးသား ဓာတ်ပုံြပသ၍ လက်ထပ် 

ေပါင်းသင်းရန်  ေြပာဆိုစည်းုံးပီး တုတ် 

ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ကာ  ဓာတ်ပုံြပသသည့ ်

အမျိးသားှင့် မဟုတ်ဘဲ စိတ်ကျန်းမာေရး 

မေကာင်းသည့ ်တုတ်အမျိးသားှင့ ်အဓမ  

လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေစကာ ေငေွကးအကျိး 

အြမတ်များ ေခါင်းပုံြဖတ်ရယူခဲ့သြဖင့ ်လ  င်

သာယာမိမရစဲခန်း(ပ)၄၉၀၅/၂၀၁၉၊ လကူန်ု 

ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ 

ြဖင့် ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးသို  တရားစွဲ 

တင်ပိုခဲ့ရာ တရားခံ ေဒ ဝါဝါစိုးကို ဇွန်  ၂၉ 

ရက်တွင် လကူန်ုကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ အရ  အလုပ်ှင့် ေထာင်ဒဏ် 

၁၀ ှစ် ကျခံေစရန် အမိန်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၃၀

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၂၈ 

ရက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူး

အဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း ယာ်ငယ် 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖွဲက    စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေလာက်ကိုင်မိမ ှလား  းမိသို ေမာင်းှင်လာေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီးေပ ၌ တရားဝင် စာရက်စာတမ်း အေထာက ်

အထား တစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်Kangda 125 အမျိးအစား 

ဆိုင်ကယ်ေလးစီး(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၄၈၀၀၀၀၀)ှင့် အဆိုပါ 

ဆိုင်ကယ်များ တင်ေဆာင်လာသည့် Toyota  Wish  အမျိးအစား 

ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၈၀၀၀၀၀၀)ှင့်  

Nissan  Ad Van  အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၇၀၀၀၀၀၀) (စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၉၈၀၀၀၀၀) 

ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ  

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဖမ်းဆီးအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

၎င်းအြပင ်ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ပခဲူးမိနယ်အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဆာင်ေသာ 

အဖွဲက ဘုရားကီးတိုးဂိတ်အနီး၌ ြမဝတီမိမ ှရန်ကုန်မိသို ထွက်ခွာ 

လာေသာ  ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးေပ ၌  တရားဝင် စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထား တစ်စံုတစ်ရာတင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် ေက ြပားချပ် 

၁၉၄၈ ချပ် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၈၁၈၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ 

တင်ေဆာင်လာသည့ ်ေနာက်တွဲယာ်ပါ Chenglong   အမျိးအစား  

၂၂ ဘီးကုန်တင်ယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၅၀၀၀၀၀၀)ကုိ 

အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအရ လည်းေကာင်း၊  ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် 

တိင်ုး ေဒသကီးသစ်ေတာဦးစီးဌာနဦး ေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက  ေရတာရှည်မိနယ်ှင့်   အုတ်တွင်းမိနယ်များအတွင်း 

တရားမဝင ် က န်းသစ်၊ သစ်မာှင့် အြခားသစ်မျိးစု ံ၁၁ ဒသမ ၀၂၅၆ 

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၄၂၁၀၃၈၈)ကို  သစ်ေတာဥပေဒအရ 

လည်းေကာင်း      စုစုေပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၇၆၀၂၈၃၈၈ကိ ု

သိမ်းဆည်းအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအတူ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက် 

ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက ဖျာပုံမိနယ်အတွင်း တရားမဝင ်

ေမျာသစ်အလံုး ၄၁၅၀ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၈၃၀၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အ ေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

အလားတ ူဇွန် ၂၉ ရက်ှင့ ်၃၀ ရက်တိုတွင် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ပူးေပါင်းစစ ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   သရက် 

ခိုင် ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ် အေရှိုးမကိးဝိုငး်အတွင်းှင့်   သရက် 

မိနယ်များအတွင်း တရားမဝင် သစ်မျိးစု ံ၂ ဒသမ ၃၂၀၂ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၆၁၅၇၆)ကိ ု သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ် ေတာဥပေဒှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယင်းအြပင် ဇွန် ၂၉ ရက်ှင့် ၃၀ ရက်တိုတွင် ကရင်ြပည်နယ ်

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့ ်

ေကာ့ကရိတ(်တံတားကျိး)  စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ကန်ုတင်ယာ်ှစ်စီး 

ေပ တွင် တရားဝင ်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ 

တင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် ကေလးစီး ဘက်ထရီဆုိင်ကယ်အစီး ၃၀ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀)ကို လည်းေကာင်း၊ စားေသာက်ကုန်ှင့ ်

လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၀၈၀၀၀၀)ကိုလည်း 

ေကာင်း စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ ်၄၀၈၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

၎င်းအြပင် ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံရဲ

တပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ ့

ရာ ကန်ဘလူမိနယ်အတွင်း Nissan  Ad Vanအမျိးအစား လိုင်စင်မဲ ့

ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀၀)ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့်အည ီအ ေရးယူေဆာင ်

ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၂၈ ရက်၊ ၂၉ ရက်၊ ၃၀ ရက်တိုတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ  

စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ၁၈ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၁၀၂၀၉၉၉၆၄) 

ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကရင်ြပည်နယ ်ေကာ့ကရိတ ်(တံတားကျိး) 

စုေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ သိမ်းဆည်းရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

သာစည်ှင့ ်ကျိင်းတုံမိနယ်တို၌  မူးယစ်ေဆးဝါးများ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၃၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါး  တားဆီးှိမ်နင်းေရး          

ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာပူးေပါင်း 

အဖဲွသည်  ဇွန် ၂၉ ရက် ညေန ၆ နာရီတွင်  သာစည် 

မိနယ် က ဲတပ်ဆုံေကျးရာအုပ်စ ုက ဲတပ်ဆုံ 

ေကျးရာအနီး  ေတာင်ကီး-မိတ ီလာသွား 

ကားလမ်းတွင ်ဆန်းမျိးေအာင်ေမာင်းှင်ပီး 

ချမ်းငိမ်းေအာင် လုိက်ပါလာသည့် ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်ကို    ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၈၀၀ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊  ထိုေန  နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် 

ကျိင်းတုံမိနယ်     ပန်ကျေကျးရာအုပ်စု 

နမ့်အွမ်ေကျးရာအနီး ကျိင်းတုံ- ေတာင်ကီး 

သွားကားလမ်းတွင် ကျဂ ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို   ရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိ ုေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါး 

များဆိင်ုရာဥပေဒအရ   အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။                               သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ

အင်းစန်ိမိနယ် ရာမအေရှရပ်ကွက်   ေဒါနလမ်းသွယ် 

(၁)ရိှ အမ်ိအမှတ်(၅)၌   eာဏ်လင်းထက်(ခ)ကိeုာဏ်၊ 

ေအာင်မင်းခန်(ခ)သခွားသီးှင့်  ထက်န သိမ့်(ခ)

န တိုကိ ု လက်လုပ ်Remote မိုင်းတစ်လုံး၊ Sound 

Box အတွင်း ထည့သွ်င်းတပ်ဆင်ထားသည့ ်Remote 

မိင်ုးတစ်လုံး၊ Keypad ဖန်ုးတစ်လုံး၊ ကယ်ြဖတစ်လုံး 

ပါ အလံတစ်ခုတိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည်။

ေမာင်းှင်ထွက်ေြပး

ထုိြပင် ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် သန်ဇင်ေအာင်(ခ)TK 

Boss ှင့် အီးဝမ်းတိုသည ်ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ ်ဧရာဝတီလမ်းေပ ရှိ ပွိင့်ထိပ်မှတ်တိုင်အနီး 

တွင် မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွရန် လပ်ုေဆာင်ေနစ် လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ေတွရှိသြဖင့ ်ဖမ်းဆီးရမိေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ တရားခှံစ်ဦးသည်အနီးတွင် အသင့် 

ရပ်ထားသည့ ်ယာ်ေပ သိုတက်ကာ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များအား ယာ်ြဖင့တ်ိက်ု၍ ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးခဲ ့

သြဖင့် ခုခံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ သန်ဇင်ေအာင်(ခ)

TK Boss   ကို     လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးှင့်အတ ူ

ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး    အီးဝမ်းအား   အေသဖမ်းဆီးရမိခ့ဲ 

ေကာင်း သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခ ံသန်ဇင်ေအာင်(ခ)TK Boss 

၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သဃ  န်းက န်းမိနယ် အမှတ် 

(၁၃)ရပ်ကွက် တိက်ုအမှတ်(၃၈၁) အခန်းအမှတ်(A-5)

သို သွားေရာက်ရှာေဖွခဲ့ရာ Yangon Union Young 

Organization-YUYO အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွမှ 

လွင်ဦးေမာင်ှင့် ချစ်ကိုကို(ခ)ချစ်မင်းလ  င်တိုအား 

ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့

ြဖစ်စ်တွင် တရားခ ံကျားေြခာက်ဦး၊ မ ေလးဦး 

ေပါင်း ၁၀ ဦးတိုကို လက်လုပ် Remote မိုင်းှစ်လုံး၊ 

Sound Box အတွင်း ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့် 

Remote   မိုင်းတစ်လုံး၊   Keypad   ဖုန်းတစ်လုံး၊ 

ကယ်ြဖတစ်လံုးပါ အလံတစ်ခုတုိှင့်အတူ ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏   ထွက်ဆိုချက်အရ 

ငိမ်းစုရည်ဖိး(ခ)ေဝယံ၊ မိုးပွင့်ြဖ (ခ)လေရာင်ှင့ ်

ဝါဝါဦး(ခ)ပန်ပန်၊   eာဏ်လင်းထက်(ခ)ကိeုာဏ်ှင့် 

ေအာင်မင်းခန်(ခ)  သခွားသီးတိုသည ် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဇွန်လတွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်

တရားခံများအား လက်လုပ်မိုင်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိမ 

မိနယ်အတွင်းရှ ိ  TNLA  အဖွဲ  တပ်မဟာ(၆)တွင် 

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်းအား ၁၀ ရက် 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊ ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်မိ 

အတွင်း    အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်TKF အမည်ခံအကမ်းဖက ်

အဖွဲအား ငိမ်းစုရည်ဖိး(ခ)ေဝယံ  ေခါင်းေဆာင်၍ 

ေကာင်းသဟီိင်ု(ခ)ဇင်ေယာ်၊ မိုးပွင့ြ်ဖ(ခ) လေရာင် 
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ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။
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တိုသည် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်ရှ ိမိနယ် 
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လည်းေကာင်း၊    ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်
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အီးဝမ်း(ေသဆံုး)

ချစ်ကုိကုိ(ခ)ချစ်မင်းလ  င်လွင်ဦးေမာင်

YUYO အကမ်းဖက်အဖဲွဝင်များ

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၇ ရက်တွင် 

အလုံမိနယ် ဆင်မင်းရပ်ကွက်ရိှ 

ရစဖမှးအား အကမ်းဖက်သမား 

များက   ေသနတ်ြဖင့်   လုပ်ကံ 

သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့ ်    မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁ ရက်တွင ်ကည့်ြမင်တိုင ်

မိနယ်ရိှ မိနယ်တရားံုးေရှ၌  လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုး 

ေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁ ရက်တွင ်ကည့်ြမင်တိုင ်

မိနယ်ရှိ   ယမုံနာေဈးတွင်    လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး 

ေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခှုစ် မတ် ၃၁ ရက်တွင် ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ် 

ဟံသာဝတီမီးရထားဘူတာေရှရှ ိဟံသာဝတီဂက်စ်ဆိုင ်

အနီး၌ လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုး ေပါက်ကဲွခဲသ့ည့ ်မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် အင်းစိန်မိနယ် 

ရာမအေရှရပ်ကွက် ေဒါနလမ်းသွယ်(၁)ရိှ အမ်ိအမှတ်(၅)၌ 

တရားခံများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် ေဖာက်ခွဲေရး 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၁၃ ရက်တွင ်ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်

ဦးက ယ်ဟိုးလမ်းရိှ အြပစ်မဲြ့ပည်သတူစ်ဦး၏ေနအမ်ိေရှ၌ 

လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံး ေပါက်ကဲွခဲသ့ည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၃၁ ရက်တွင ်

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်  ရဲစခန်းဝင်း 

အတွင်း၌     လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး 

ေပါက်ကွဲခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
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ေဖာက်ခွဲသူအား   ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

သွားေရာက်စစ်ေဆး

ြဖစ်စ်မှာ  လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)

မိနယ်   (၈)ရပ်ကွက ်  ဗိုလ်ဗထူးလမ်း 
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ပစ်ချေဖာက်ခွဲခဲ့သြဖင့ ်       စာသင်ေကျာင်းအမိုး            

အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇွန်  ၂၉ ရက် ည ၇ နာရတွီင် စစ်ကိင်ုး 

တိင်ုးေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ် ေကာေ့ကျးရာ အေြခခ ံ

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း အေြခြပ၍ 

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များကိ ု        PDF  အမည်ခံ 

ေရ ဘိုမိနယ် ေကာ့ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း၌ လုံ ခံ ေရးေဆာင်ရက်ေနသည့် လုံ ခံ ေရးတပ်ဖွဲဝင်များကို PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက Drone ယာ်အသံုးြပ၍ လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံးလာေရာက်ပစ်ချ၊  စာသင်ေကျာင်းအမိုးအနည်းငယ်ပျက်စီး
အကမ်းဖက်သမားများက  ဘိုးေတာ်ေတာေကျးရာ 

ဘက်မှေန၍ Drone ယာ်တစ်စီးအား အသုံးြပ၍ 

လက်လပ်ုဗုံးတစ်လုံး လာေရာက်ပစ်ချခဲရ့ာ လက်လပ်ု 

ဗုံးမှာ စာသင်ေကျာင်းအမိုးေပ သို  ကျေရာက်ေပါက်ကဲွ 

ခဲ့ပီး ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာ မရရိှေသာ်လည်း စာသင်ေကျာင်းအမိုး 

အနည်းငယ ်ေပါက်ပဲပျက်စီးခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ 

ထိုကဲ့သို  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ များ  ကျးလွန်ခဲ့ 

သည့်    အကမ်းဖက်သမားများကိ ု     နယ်ေြမခံ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ်များ 

ှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၃၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ် 

ေနေသာ  အဖွဲအစည်းများ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကို အေကာက် 

တရားများြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကုိ ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲလ့ င် 

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ 

၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရမည့ ်

အြပင် ြပစ်မ ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်း 

ိုင်ေသာပစ ည်းများကို    အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ 

သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၂၅ ရက်တွင် 

ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ ်

သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ကချင် 

ြပည်နယ်  ဗန်းေမာ်မိေနသူများြဖစ်သည့ ်   ဝဠာကည်လွင(်ခ)ဝဠာ 

(၂၂)ှစ်၊ ေဇာ်မျိးေအး(ခ)ပုရက်ဆိတ် (၂၀)ှစ်၊ ေငွဟိန်း(ခ)ကိုဟိန်း 

(၂၄)ှစ်ှင့ ်ေကျာ်သရူေအာင်(ခ) သရ ဲ(၃၄)ှစ်တုိ ေလးဦးသည် ၎င်းတို 

အသုံးြပသည့ ် “Wanar” Facebook အေကာင့်၊  “Zaw Myo Aye” 

Facebook အေကာင့်၊ “Ko Hein” Facebook အေကာင့်ှင့် “Kyaw 

Thura Aung” Facebook အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ြပည်ကီး 

တခွံန်မိနယ် သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက်ေန ထွန်းလင်းြမတ်(ခ) ကုလားေလး 

(၂၀)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Htun Lin Myat” Facebook 

အေကာင့်၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေဇယျာသီရိမိနယ ်

ပိေတာက်မိင်ရပ်ကွက်ေန ထက်ေအာင်လင်းသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် 

“Htet Aung Lin” Facebook အေကာင့်၊ ဒက ိဏသီရိမိနယ်ေန 

အအိိငမ်ိးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Ei Ei Nyein” Facebook အေကာင့် 

တိုသည် အသိေပး သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ   မျက်ကွယ်ြပ၍          

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစရန ် ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမလူပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက် တရား 

ဥပေဒှင့်အညီ   ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊ 

ဝါဒြဖန်သူများအား  ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်            

ေကာင်း သိရသည်။                                                     သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

 ဧပီ ၁၃ ရက်တွင်    လွင်ဦးေမာင်ှင့ ်

ချစ်ကုိကုိ(ခ)ချစ်မင်းလ  င်တုိသည် ကည့ြ်မင် 

တိုင်မိနယ ်ဦးက ယ်ဟိုးလမ်းရှ ိအြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူတစ်ဦး၏       ေနအိမ်ေရှတွင ်

လက်လပ်ုမိင်ုးတစ်လုံး ေဖာက်ခဲွခဲေ့ကာင်း။

 ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် သန်ဇင်ေအာင်(ခ)TK 

Boss သည် ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း) မိနယ် 

ဧရာဝတီလမ်းရှ ိရဲကင်းုံအား လက်လုပ် 

မိုင်းတစ်လုံး ပစ်ခတ်ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများကိ ုဥပေဒ 

အရ ထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး  အကမ်းဖက်မ  ေဆာင်ရက် 

ေနသမူျားကိ ုြပည်သတူစ်ရပ်လုံးက ဝိင်ုးဝန်းကာကွယ် 

တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့် ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်သူများ၊  ေနာက်ကွယ်မှ ေထာက်ပံ့ေပး 

လျက်ရှိေသာ ဆက်စပ်တရားခံများအား အြမန်ဆုံး 

ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် ၎င်းတိုပုန်းခိုရာေနရာများ၊ 

လ ပ်ရှားသွားလာေနထိုင်မ   သတင်းများရရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာ သတင်းေပးတိုင်ကား

ိင်ုပါေကာင်း၊ သတင်းေပးသှူင့ဖ်မ်းဆီးေပးသမူျား

အား ထိုက်တန်စွာ လ ိဝှက်၍ ဆုေငွများေပးအပ ်

ချးီြမင့်လျက်ရှိေကာင်းှင့ ် မိရာများ   အြမန်ဆုံး 

ေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက ်ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ုိင်ပါရန် ေမတ ာ 

ရပ်ခအံပ်ပါေကာင်း အသေိပး သတင်းထတ်ုြပန်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။                           

 သတင်းစ်

ထက်ေအာင်ကိ(ုခ)ကိုေအာင် လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်လုပ်မိုင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေရ ဘိုမိနယ ်ေကာ့ေကျးရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

သမားများက Drone ယာ်ြဖင့် လက်လုပ်ဗံုးတစ်လံုးပစ်ချေဖာက်ခဲွခ့ဲ၍ စာသင်ေကျာင်းအမုိး အနည်းငယ် 

ပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ



“လူတွင်ပါလို ွားကျားကိုက်ခံရတာ”ဆိုတဲ့ 

ေရှလူကီးေတရွဲ စကားဟာ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

က  ေပးထားတဲ့သင်ခန်းစာနဲ  ကိုက်ညီေနတာကိ ု

ေတွရပါတယ်။ 

၂၀၂၀ ှစ်ဆန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါသတင်းေတ ွ

ကားခါစက ေတွးိုးေတွးစ်ေတွးကတဲ့ ဆရာဝန် 

ေတွရဲပါးစပ်က  ှစ်ပတ်ပဲသည်းခံရင်    ေရာဂါ 

ြပဿနာကျသွားမယ်လုိ ေြပာခဲ့ကပါတယ်။ ေရာဂါ 

ေြခချပ်လုပ်ဖုိ အိမ်ေတွမှာပဲေနဖုိဆုိတ့ဲ ကစိ ေတကွိ ု

သည်းခံုိင်ေအာင် အားေပးရင်း အားေပးရင်းနဲေန 

ေတာ့   ကမ ာကီးတစ်ခုလုံး    ှစ်ှစ်ေကျာ်ကာ 

ေြခချပ်ကျေနတဲ့ဒဏ်ကို မခံိုင်ေတာ့ဘ ဲလ ပ်လ ပ် 

ရရြဖစ်လာကပါတယ်။ 

G-20 အစည်းအေဝး

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ(WHO) ရဲ လပ်ုေဆာင် 

ချက်ေတွကို အားမရဘဲ အခုကျင်းပေနတဲ့ G-20 

အစည်းအေဝးမှာပ ဲအင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးက      ကမ ာ့ကျန်းမာေရးနဲပတ်သက်ပီး 

ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာဆံုးြဖတ်ချက်ေတွကုိ၊ လမ်း န် 

ချက်ေတကွိ ုြပင်မှြဖစ်မယ်လို ေြပာလာကပါတယ်။

အဲဒီလိုေြပာလာတဲ့အထဲမှာ     အင်ဒိုနီးရှား 

ဝန်ကီးက  “The health crisis becomes, an 

economic crisis, economic crisis becomes a 

social crisis and a social becomes a political 

crisis” လို ေြပာသွားပါတယ်။  “ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ြဖစ်လာတဲ့ ကျန်းမာေရးြပဿနာက  စီးပွားေရး 

ြပဿနာြဖစ်၊  စီးပွားေရးြပဿနာက   လူမ ေရး 

ြပဿနာြဖစ်ပီးေနာက်ေတာ ့ိင်ုငေံရးြပဿနာေတ ွ

ြဖစ်လာတယ်”လို ဆိုတယ်။  အဲဒီအထိကေတာ့ 

မှန်ပါတယ်။    ဒါေပမဲ့ G-20 အစည်းအေဝးမှာ 

“Global Health protocol standards that will 

make the mobility of global travellers easier” 

အကeံာဏ်ေတ ွထတ်ုလာတာကိေုတာ ့စ်းစားကာ 

ေနရဦးမယ်လုိ ဆိရုပါမယ်။ စီးပွားေရးဆရာေတကွ 

စီးပွားေရးကိ ု  ဦးစားေပးတာမှန်ေပမဲ ့  လူေတွရဲ 

အြပအမူေတွက ကပ်ေရာဂါေတွကို  ပိုမိုဆိုးရား 

ေစုသံာမကဘ ဲေဆးကမုရတဲ ့  ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးေတကွိ ု

ပိုပီး အားေပးအားေြမာက် လပ်ုသလိ ုြဖစ်ေနတာကိ ု

ထည့်တွက်ဖိုလိုပါသည်။

ေရှးေရှးတုန်းကလည်း    ကပ်ေရာဂါေတွ 

ရှိခဲ့တာပဲ။ Block Death လိုေခ တဲ့ ပလိပ်ေရာဂါ 

လိုပဲ  ေကာက်စဖွယ်ကံခဲ့ရတယ်။    ကာလဝမ်း 

ေရာဂါကီးေတွနဲလည်း ကံခဲ့ရတယ်။   ေကျာက် 

ေရာဂါကီးေတွနဲလည်း ကံခ့ဲရတယ်။ ေရာဂါစြဖစ် 

တဲ့ေနရာကေန   ကျယ်ြပန်တဲ့    ကပ်ေရာဂါအသွင် 

ေြပာင်းရတာ ဘာေကာင့လ်လဲို ဆန်းစစ်ရင် လေူတ ွ

ရဲေကာက်စတ်ိနဲ  လ ပ်ရှားသွားလာမ က အဓကိကျ 

ေနတာ ေတွရပါတယ်။ ေရာဂါြဖစ်တယ်ဆိုတာ 

သဲ့သဲ့ကားတာနဲ     ရပ်ရာကိုပစ်ပီး  ထွက်ေြပးက 

တယ်။ အဲဒီထွက်ေြပးသွားတဲ့လူအုပ်စုေတွထဲမှာ 

ေရာဂါလက ဏာမြပတဲလ့ေူတ ွပါလာတယ်။ ေရာဂါ 

ပိုးေတကွပ်ငေိနတဲ ့လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းေတ ွ

ပါလာတယ်။ ဒါေတွက လူေတွေရာက်ရာေဒသမှာ 

ေရာဂါကူးစက်ဖို အဆင်သင့်ြဖစ်ေနတာ ေတွရပါ 

တယ်။

၂၀၁၉ အကုန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ စြဖစ်တယ်။ 

ဝဟူန်မှာ ေရာဂါြဖစ်ပလီို သတင်းထွက်တာနဲ  ထွက် 

လူ နဲ  ပိုး
ေြပးေြပာင်းေရ သွားတဲ့သူေတွ    အများကီးပဲ။ 

သူတိုတစ်ေတွ ဘယ်ေရာက်ကုန်သလဲ။ ဝူဟန်ကို 

ပိတ်ဆိုဖို(Lockdown) လုပ်ဖိုဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက ်

ရတဲ့   အချနိ်မတိုင်ခင်မှာ    လူသန်းေပါင်းများစွာ 

ေြပာင်းေရ ထွက်သွားမှာေသချာပါတယ်။ ဥေရာပကိ ု

ေရာက်တယ်။ ေနာက်ေတာ့ အေမရိကန်မှာ စု ပံ 

သွားတယ်။ အခထုက်ထလိည်း  ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်က 

မရပ်ေသးဘူး။          အေမရိကန်က ချန်ပီယံပဲ။ 

ေလာေလာဆယ်    ြပန်ေခါင်းေထာင်လာတဲ့ပိုးက 

အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ မျိးကွဲ BA.4 နဲ  BA.5 ေတွ 

များလာတယ်။ စမ်းသပ်ကည့်တဲ့လူေတွရဲ ေလးပုံ 

တစ်ပုံဟာ   ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ   မျိးကွဲအိုမီခရန်ရဲ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ထွက်လာတဲ့ BA.4 နဲ  BA.5 ေတွ 

ပါပ။ဲ အလွန်ကူးစက်ြမန်ပီး လေူတရွဲကိယ်ုခအံားကိ ု

လှည့ပ်တ်ေရှာင်းရှားပီး ဝင်သွားုိင်တယ်လုိ ပညာ 

ရှင်ေတွက ေြပာကပါတယ်။

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်စီးပွားေရးကျဆင်းမ ေတွ 

ြဖစ်လာေနတာကိ ု ေထာက်ြပပီး    ခရီးသွားေတ ွ

များများသွားရင် စီးပွားြဖစ်မယ်လို အေကာင်းြပက 

တယ်။ ပတ်ိထားတဲတ့ခံါးေတ ွဖွင့်ကရတယ်။ ဒါက 

တစ်ကမ ာလုံးပဲ။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းိုင်ငံကေတာ့ 

လက်ြမန်ေြခြမန ်  စီးပွားြပန်တက်လာေအာင်ဖွင့်

ေပးထားတယ်။ ြမန်မာိင်ုငေံနာက်မှာ ေဝးေဝးကျန် 

ခဲ့ဖူးတဲ့  စင်ကာပူိုင်ငံေတာင်မ ှြမန်မာ့ကိုဗစ-်၁၉ 

 န်းထားကိ ုများစွာေကျာ်လ ားသွားတယ်။ ေရာဂါပိုး 

ေတွ န်းက  စင်ကာပူမှာ   ြမန်မာထက ်   ှစ်ဆ 

ေကျာ်ေကျာ်ြဖစ်လာတယ်။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံဆိုရင ်

လည်း အာဆီယံုိင်ငံေတွထဲက အားလံုးကုိေကျာ်ြဖတ် 

ပီး ထိပ်ဆုံးပိုးေတွ န်းရှိတဲ့ိုင်ငံြဖစ်လာတယ်။

ိုင်ငံအချိမှာ ပ မလ  င်း

ဘာြဖစ်လ။ဲ များများေရာဂါြဖစ်ပီး နနဲပဲေဲသတဲ ့

ိုင်ငံ ရှားလာပီ။        ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ 

ကုရာနတ ိေဆးမရှိဘူး။       ကာကွယ်ေဆးေတ ွ

အမျိးမျိးထုတ်ပီးကာကွယ်လာကလုိ       ကူးစက် 

ခံရသူ   နည်းလာတယ်။     ေသေကာင်ေပါင်းလ ဲ

မြဖစ်ေတာ့ဘူးဆိုတာမှန်ေပမဲ ့  ေရာဂါပိုးေတွဟာ 

ဗီဇေြပာင်းပီး တုိက်ခုိက်လာတာေကာင့် ပင်လယ် 

ကလာတဲ့လ  င်းလုံးေတွလိ ု     တစ်လုံးပီးတစ်လုံး 

ဆင့်လာတယ်။  ိုင်ငံအချိမှာ ပ မလ  င်း (Fifth 

wave) ေတွ ကံေတွခဲ့ပီးပါပီ။

ြမန်မာိုင်ငံမှာေတာ့ ဒီှစ်ဆန်းမှ စတုတ  

လ  င်းလုိေြပာရင်ရတ့ဲ လ  င်းကေလးတစ်ခု အုိမီခရန် 

(Omicron) ေြပာင်းြဖစ်ခဲ့ပီး အခုေတာ့ ပိုးေတွ 

 န်းေတွဟာ   အေတာ်ပဲနည်းသွားတယ်။  စစ်တဲ့ 

အထဲက ေလး၊  ငါးေယာက်ေလာက်ပဲရှိေနေပမဲ့ 

အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဆယ်ေယာက်နဲအထက ်

ပိုးေတွသူေတွရှိလာတယ်။     သဘာဝအတိုင်း 

လ  င်းကက်ခွပ်ကေလးေတွပဲလား၊    ဒါမှမဟုတ် 

ပ မလ  င်းရဲအစလား။  ဘယ်သူမှ အပ်ကျမပ်ကျ 

မေြပာိုင်ပါဘူး။

ေရာဂါလက ဏာမြပတဲ့လူေတွ

အေရးကီးတာက ကိုယ့်ိုင်ငံထဲကိ ုေရာဂါပိုး 

သစ်ေတွ  ဝင်မလာေအာင်၊    ဝင်လာခဲ့ရင်လည်း 

ေစာေစာသိ ေစာေစာထိန်းချပ်ုိင်ေအာင်ေဆာင်ရက် 

ဖုိပါပဲ။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနနဲ  တာဝန်ရိှသူေတွ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနကတာကိ ုေတွိင်ုပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့       ပီးခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ သင်ခန်းစာေတွကို 

ြပန်ကည့်ရင် ေရာဂါလက ဏာမြပတဲ့ လူေတွက 

ပိမုျားတာလည်း ေတွိင်ုတယ်။ အစက ထင်ထားတဲ ့

ေရာဂါလက ဏာေတွ        (ဖျားနာ၊  ေချာင်းဆိုး၊ 

အသက် ှကျပ်) မဟုတ်။    အနံေပျာက်တာေတွ 

ြဖစ်လာလိုအနံေပျာက်သေူတကွိ ုေစာင့်ကည့အ်ပ်ုစ ု

အြဖစ်ထားခဲ့ရတယ်။ အခုအိုမီခရန်ကျေတာ့ အနံ  

တင်မက အရသာပါေပျာက်တယ်။   လည်ေချာင်း 

နာတယ်၊ ဝမ်းပျက်တယ်၊ ကိက်ုတယ်နာတယ်ဆိတုာ 

ေတပွါြဖစ်လာတယ်။ ေသချာတာတစ်ခကုေတာအ့စ 

မှာ အဖျားတိုင်းေနုံနဲ  မကာကွယ်ိုင်ဘူးဆိုတဲ့ 

အချက်ပါပဲ။   လွဲမှားစိတ်ချရမ    (Failed Safe) 

ြဖစ်ေစိုင်တဲ့အချက်ေတွရှိေနတယ်။

ကူးစက်ြမန်တ့ဲ အုိမီခရန် မျိးကဲွ BA.4 နဲ  BA.5 

ဟာ အေမရကိန်မှာ ေခါင်းေထာင်လာတဲ ့ကိဗုစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါြဖစ်လာတယ်။   ပိုးေတွ န်း   ေနစ် 

သိန်းဂဏန်းေလာက်ရှိပီး  ေနစ်ပဲ   ရာဂဏန်း 

ေလာက်ေသေနဆပဲ။ဲ လတူစ်သန်းေကျာ်ေသသွားခဲ ့

တဲ့ အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ အခုထက်ထိ လူေတွဟာ 

ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာေစဖို အြပအမူေတွ  ေြပာင်းလ ဲ

ဖိုခက်ဆဲ၊   ေြပာင်းလဲဖိုြငင်းဆန်ဆဲပါပဲ။   ဒါလည်း 

လူသဘာဝပါ။ လွတ်လပ်လွန်းတဲ့ လူအဖွဲအစည်း 

ေတွအတွက်ေတာ့ ပုံမှန်ြဖစ်ရပ်ေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ဥေရာပမှာလည်း   ဒီအချန်ိမှာပွင့်လင်းရာသီြဖစ်လုိ 

ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င် အမ်ိအြပင်ထွက်ကတယ်။ ေဆာင်း 

တွင်းေရာက်ရင် ေဆာင်းခုိငှက်ေတွလုိပဲ အာရှုိင်ငံ 

က ေဒသအမျိးမျိးမှာ  ေဈးသက်သက်သာသာ 

အပန်းေြဖိင်ုမယ့ ်ေနရာေတကွိလုာကလမိ့ဦ်းမယ်။ 

ဗန်ေကာက်က ညကလပ်ေတမှွာ စည်ကားဦးမယ်။ 

(ဒီမှာရှိ၊ မရှိ မသိပါ။)

ေလာေလာဆယ်ထိင်ုးိင်ုငထံကဲိ ုBA.4 နဲ BA.5 

မျိးကွဲေတွ ေရာက်ေနပါပီ။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံမှာ 

လည်း  အဲဒီပိုးမျိးကွဲေတွကိ ု   ေတွေနရတယ်လို 

သတင်းထတ်ုပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုနဲ  ထိင်ုးိင်ုငကံ 

အိမ်ဦးနဲ ကမ်းြပင်လုိပဲြဖစ်ေနတာမုိ ကူးစက်ြမန်တဲ ့

BA.4 နဲ  BA.5 ဟာ ေရာက်ကို ေရာက်လာမှာပါ။ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ လ  င်းဂယက ်

ေတွကိုကည့်ရင ်   ဇွန်၊ ဇူလိုင်ှင့် ဩဂုတ် သုံးလ 

ဝါဆိဝုါေခါင် ေရေတေွဖာင်တဲလ့ေတမှွာ ကိဗုစ်-၁၉ 

လ  င်းထေလ့ရှိတာကိ ု  ေတွခဲ့ရပီးြဖစ်တဲ့အတွက ်

မကာခင်မှာ လ  င်းဂယက်ေတထွလာမှာကိ ုေတွးပမူ ိ 

တယ်။ ကိဗုစ်-၁၉ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးဟာ ေအးြမစိစွုတ်တဲ ့

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိက်တယ်လို သုေတသီေတွက 

ေြပာကလို ဒကီာလမှာ သတထိားဖို လိလုာပါတယ်။ 

စုိးရိမ်စရာသိပ်မလုိေပမ့ဲ ကိတင်သိေတာ့ ကုိယ်တိင်ု 

ကာကွယ်ုိင်တယ်။ အများကုိလည်းကာကွယ်ေပး 

ိင်ုတယ်။ ကာကွယ်ေဆးေတလွည်း  မထိုးရေသးရင် 

ေြပးထိုးလိုက်ဖို အချနိ်ရပါေသးတယ်။

ဒီကပ်ေရာဂါသံသရာဟာ ပီးေတာ့မှာလားဆုိတဲ ့

ေမးခွန်းေတွထပ်ေနေပမဲ့   ဘယ်သူမှ အာမမခံ 

ုိင်ပါဘူး။ လူေတွက အကျင့်မြပင်ချင်ကတ့ဲအချန်ိ 

မှာ  ပိုးေတွက  ဗီဇေြပာင်းဖို    အခွင့်အလမ်းေတွ 

ရေနကတယ်။ အာဟာရချိတဲတ့ယ်၊ ေရာဂါအခေံတ ွ

များတယ်၊ ဆင်းရကဲျပ်တည်းစွာ စု ပံေနကရတယ်၊ 

ေရ ေြပာင်းအလုပ်လုပ်ေနကရတယ်။   ေကျာခင်း 

စရာတစ်ေနရာေလးရဖို အလုပ်ရှိတဲ့ မိကီးြပကီး 

ေတွမှာ မှီခိုပီးြဖစ်သလိ ုေနကရတယ်။ ဒါေကာင့် 

အြပင်ထွက်အလပ်ုလပ်ု၊ အားတဲအ့ချန်ိမှာ လက်ဖက် 

ရည်ဆိုင်ထိုင်ေန    (အေနာက်ိုင်ငံေတွမှာေတာ့ 

ဘီယာဆိုင်ေတွ)။  ဒီလိုေနထိုင်မ     သာမန်ေတွနဲ  

ရှင်သန်ရေတာ့ (Stay at home) ဆိုတာထက် 

Home ဆိတုဲ ့ေွးေထွးတဲ ့ရပ်ိမံေတမွရိှရင် စတ်ိဖစိီး 

ဒဏ်ရာရမ  များလှပါတယ်။

ေရ ေြပာင်းအလုပ်လုပ်ဖို  ခရီးထွက်ရတယ်။ 

ပိက်ုဆကံေလးပိက်ုိင်ုေတာလ့ည်း အမ်ိြပန်ရတယ်။ 

ပွဲလမ်းသဘင်ရှိတဲ့   ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရာကိုလည်း 

ြပန်လာြဖစ်ဖိုကိးစားရတယ်။ တစ်ကမ ာလုံးမှာ 

စီးပွားေရးကျားကန်ေပးေနတာဟာ   ေရ ေြပာင်း 

လုပ်သားေတွပဲလို   ဆိုရေလာက်ေအာင်ြဖစ်လာ 

တယ်။ အလုပ်လုပ်ဖုိ ေရ ေြပာင်းတယ်။ ေဆာင်းခိဖုို 

ေရ ေြပာင်းတယ်။ ေပျာ်ဖို၊ အနားယဖူို ေရ ေြပာင်းသွား 

လာတယ်။        ဒီသဘာဝကို    ထည့်မတွက်ဘ ဲ

ကပ်ေရာဂါေတ ွေပျာက်ေအာင်မလုပ်ိုင်ပါဘူး။

ကမ ာ့ိုင်ငံ ၄၄ ိုင်ငံမှာ 

လူနာေပါင်း ၃၅၀၀ေကျာ်

သုေတသနတစ်ခုမှာ ေမျာက်ေကျာက်(Monkey 

Pox) ေရာဂါပိုးဟာ ဗီဇေြပာင်းလဲမ ေတွရှိတယ်လို 

ဆိုလာတယ်။ ိုင်ဂျးီရီးယား (Nigeria) ိုင်ငံမှာ 

အေြခချခဲ့တဲ့ ေမျာက်ေကျာက်ပိုးဟာ ဗီဇေြပာင်းမ  

အကိမ်ေပါင်း ငါးဆယ်ေလာက်ရှိတယ်တဲ့။ ပိုပီး 

ကူးစက်ြမန်လာမယ့်သေဘာရိှတယ်။ ဒီကေန စာရင်း 

အရ ကမ ာ့ိင်ုင ံ၄၄ ိင်ုငမှံာ လနူာေပါင်း ၃၅၀၀ေကျာ် 

ရှိလာပီြဖစ်လို WHO က  ေခါင်းေြခာက်ေနရပါပီ။

က န်ေတာ်တုိေတာ့ ေအးေဆးပဲလား။ စင်ကာပူ 

မှာ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါပုိးရိှတ့ဲသူကုိ ေတွရတာ 

ေသချာပီ။ ေတာင်ကိုရီးယားမှာလည်း ေတွေနရ 

တယ်။   ေအာင်းခိဖုိုလာကမယ့ ်အေနာက်တိင်ုးသား 

ေတွထဲက  ပိုးသယ်လာမယ့ ်   လူေတွကတစ်ဆင့် 

ေဒသခံေတွကုိ ကူးစက်လိမ့်မယ်။ “ေရ ” တုိဟာ သံမ န်  

စားပီး လူြဖစ်ေနတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။     ။

သမားအို

သုေတသနတစ်ခုမှာ ေမျာက်ေကျာက်(Monkey Pox) 

ေရာဂါပိုးဟာ  ဗီဇေြပာင်းလဲမ ေတွရှိတယ်လို   ဆိုလာတယ်။ 

ိင်ုဂျးီရီးယား (Nigeria) ိင်ုငမှံာအေြခချခဲတ့ဲ ့ေမျာက်ေကျာက် 

ပိုးဟာ ဗီဇေြပာင်းမ အကိမ်ေပါင်း ငါးဆယ်ေလာက်ရှိတယ်တဲ့။ 

ပိုပီးကူးစက်ြမန်လာမယ့်သေဘာရှိတယ်။ ဒီကေန စာရင်းအရ 

ကမ ာ့ိင်ုင ံ၄၄ ိင်ုငမှံာ လနူာေပါင်း ၃၅၀၀ ေကျာ်ရိှလာပြီဖစ်လို 

WHO က ေခါင်းေြခာက်ေနရပါပီ

ဇူလိုင်  ၁၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ဟွိင်း  ဇွန်    ၃၀

(၂၃)ကိမ်ေြမာက်    အာဆီယံြပန်ကားေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး  (23rd  ASEAN Sub-

Committee Meeting on Information, 23rd SCI 

Meeting)ကိ ုယေနတွင် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ ဟိွင်းမိ 

ရှိ The HILTON HANOI OPERA ၌ ကျင်းပရာ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင ်

သံကားမ ှ န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးရဲိုင် ဦးေဆာင် 

သည့ ်ြမန်မာကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ ပါဝင်တက်ေရာက် 

ေဆွးေွးကသည်။

တက်ေရာက်

ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်ဇွန် ၂၉ ရက် 

တွင် ရန်ကုန်မိမှထွက်ခွာပီး ဗန်ေကာက်မှတစ်ဆင့် 

ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ ဟွိင်းမိသို   ညပိုင်းတွင်ေရာက ်

ရှိကာ    ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်     စတင်ကျင်းပသည် ့

(၂၃)ကိမ်ေြမာက်         အာဆီယံြပန်ကားေရး

ဆပ်ေကာ်မတအီစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ြခင်းြဖစ် 

ပီး   ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်းှင့်   ရန်ကုန်မိတိုရှ ိ

ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲဝင်များအေနြဖင့်လည်း 

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိုပါ အစည်းအေဝးသို အာဆီယံြပန်ကား

ေရးဆပ်ေကာ်မတီ(SCI) အလှည့်ကျသဘာပတိြဖစ် 

သည့ ်ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံိင်ုငတံကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးချပ ် MR Trieu Minh 

Long ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား ၊ အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ 

ြပန်ကားေရးက  ဆိုင်ရာ   န်ကားေရးမှးချပ ်

အဆင့်ရှိ  တာဝန်ရှိသူများှင် ့  ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်သူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ကသည်။

ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး

အစည်းအေဝးတွင ်    အာဆီယံြပန်ကားေရး 

က  ဆိင်ုရာ ေရှလပ်ုငန်းစ်များအတွက် အာဆယီ ံ

ယ်ေကျးမ ရန်ပုံေငွ     ဘတ်ဂျက်လျာထားြခင်း၊ 

ြပန်ကားေရးက  ဆိင်ုရာ စမီကံန်ိးများှင့စ်ပ်လျ်း 

သည့်     ဘ  ာေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား 

ေဆွးေွးညိ  င်းြခင်း၊  စီမံကိန်းအသစ်ေဆာင်ရက ်

လိုသည့်   ိုင်ငံများက    အဆိုြပစီမံကိန်းများှင့ ်

စပ်လျ်း၍  ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း၊ ေနာက်တစ်ကိမ် 

SCI Meeting အလှည့က်ျ ကျင်းပမည့်ိင်ုင ံေရးချယ်  

အတည်ြပြခင်းတိုအား   အဓိကထား၍   ဝိုင်းဝန်း 

ေဆွးေွးကသည်။

ယခုှစ် SCI အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

SCI အဖဲွကိယ်ုစား ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကားက 

Project Proponent အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့ ်   10th ASEAN Quiz Competition 

(National Level)ကိ ုအာဆယီအံဖဲွဝင် ၁၀ ုိင်ငံလံုး 

၏   ိုင်ငံအလိုက်    ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေန 

ကို    တာဝန်ခံေဆွးေွးကပီး  10th  ASEAN   Quiz 

(Regional Level) အတွက် Game Plan အပါအဝင် 

ြမန်မာိုင်ငံဘက်မ ှ         ြပင်ဆင်ထားရှိမ များကို 

အြခားိုင်ငံများသို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ထိုအတူ  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ 

ဌာနခဲွအသီးသီးမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှက 

သည့်   ASEAN News Exchange Initiatives 

Project ၊ RISE ASEAN Project ှင့ ်ASEAN Creative 

Film Response  on COVID-19 Project များှင့် 

စပ်လျ်း၍ Update Information များကို အြခား 

SCI  ကိုယ်စားလှယ်များသို  ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး 

SCI-Myanmar ၏ ဒုတိယေြမာက ်Project အသစ် 

အြဖစ် MITV ဌာနခဲွမှ ေဆာင်ရက်မည့် Sustainable 

ASEAN MSMEs Project ၏ Concept Note အား 

တင်သွင်းရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

ြပန်လည်ကျင်းပြခင်းြဖစ်

အာဆီယံြပန်ကားေရးဆပ်ေကာ်မတီအစည်း

အေဝးများကိ ုအာဆယီေံဒသတွင်း သတင်းြပန်ကား 

ေရးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့ ်အဖွဲဝင်ိုင်င ံ

များအကား အြပန်အလှန် နားလည်မ ှင့ ်ယုံကည်မ  

တိုးပွားခိုင်မာလာေစေရး၊  အာဆီယံစီမံကိန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေရးတိုအတွက ်

အဓိကရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး  ယင်းအစည်း 

အေဝးများတွင် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ှစ်စ် 

အလှည့်ကျသဘာပတိအြဖစ ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင် ့၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်တုိတွင် အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် 

ယင်းအစည်းအေဝးများ ကျင်းပခဲ့ရာမ ှယခုှစ်တွင် 

(၂၃)ကိမ်ေြမာက ်           အာဆီယံြပန်ကားေရး 

ဆပ်ေကာ်မတအီစည်းအေဝး   (23rd  ASEAN   Sub-

Committee Meeting on Information,  23rd SCI 

Meeting)ကိ ုအဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ 

ကိယ်ုတိင်ု  ပါဝင်တက်ေရာက်သည့်    အစည်းအေဝး 

(Physical Meeting) အြဖစ်   ြပန်လည်ကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည် ့(၂၃)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံြပန်ကားေရး

ဆပ်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ တက်ေရာက်



ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ်

ကစားသမား အန်ဒီမာေရးဟာ ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း 

ဒုတိယအဆင့်ပွဲစ်မှာ   အေမရိကန် 

တင်းနစ်ကစားသမား    ဂ န်အစ နာကို 

 ံးနိမ့်ခ့ဲတာေကာင့် ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ် 

ပိင်ပွဲကေန  ေစာစီးစွာထွက်ခဲ့ရပီြဖစ်ပါ 

တယ်။

အသက်  ၃၅ ှစ်အရယ်ရှိ   ကမ ာ့           

နပံါတ်တစ်တင်းနစ်ကစားသမားေဟာင်း 

တစ်ဦးြဖစ်တဲ့       အန်ဒီမာေရးဟာ                 

ဝင်ဘယ်ဒန်အိုးပင်း   တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ 

တတိယအဆင့်ကို    တက်လှမ်းိုင်ဖို 

စပါးအသင်းဟာ အဲဗာတန်အသင်း 

တုိက်စစ်မှး ရစ်ချာ လီဆန်ကုိ   ေခ ယူဖို 

သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့ပီြဖစ်တာေကာင့ ် 

လက်ရှိအချနိ်မှာ   ဘရာဇီးကယ်ပွင့ ်

ရစ်ချာလီဆန်အေနနဲ    စပါးအသင်းမှာ  

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ    စစ်ေဆးမ ေတွ          

ြပလုပ်ဖိုစီစ်ေနပီြဖစ်တယ်လို  သိရပါ 

တယ်။

စပါးအသင်းဟာ တိက်ုစစ်မှး ရစ်ချာ 

လီဆန်ကို  ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်သန်း 

၅၀ နဲ  စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူဖို   သေဘာ 

တူညီထားတာြဖစ်ပီး    ေပါင်သန်း  ၆၀ 

အထိြမင့်တက်လာဖိုလည်း    ရှိေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။    အသက်  ၂၅ ှစ်အရယ် 

ရစ်ချာလဆီန်ဟာ ၂၀၁၈ ခှုစ်အတွင်းက 

ဝက်ဖုိဒ်အသင်းကေန အဲဗာတန်အသင်းဆ ီ

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်သန်း     ၅၀  နဲ  

ေြပာင်းေရ ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ရစ်ချာလဆီန်ဟာ အဗဲာတန်အသင်း 

နဲအတ ူပဲွစ်စစုေုပါင်း ၁၅၂ ပဲွပါဝင်ကစား 

ေပးခဲရ့ာမှာ သွင်းဂိုးစစုေုပါင်း ၅၃ ဂိုးအထ ိ

သွင်းယူိုင်ခဲ့ပီး  ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသ ီ

ကလည်း အဲဗာတန်အသင်းရဲ ထိပ်တန်း 

ဂိုးသွင်းရှင်အြဖစ ်    မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာ 

အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြငင်းဆိုခံရတဲ ့တွမ်မီဖူရီ
ဗတိန်ိလက်ေဝှေကျာ် တွမ်မဖီရူဟီာ ဇွန် ၂၉ ရက်မှာ ပိင်ဘက်ြဖစ်တဲ ့ အေမရကိန် 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် လက်ေဝှသမား ဂျတ်ိေပါလ်နဲအတူ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတစ်ရပ် 

ြပလုပ်ဖိုစီစ်ထားေပမယ့်   အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်ခွင့်ြငင်းဆိုခံခဲ့ရ  

တယ်လို သိရပါတယ်။

ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လက်ေဝှသမား  တွမ်မီဖူရီဟာ ဩဂုတ် ၆ ရက်မှာ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ နယူးေယာက်မိမှာ အေမရိကန်ိုင်ငံသား ဂျတိ်ေပါလ်နဲ  ယှ်ပိင် 

ထိုးသတ်ဖို စီစ်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့် အဲဒီပိင်ပွဲအတွက ် ကိတင်ြပင်ဆင်မ ေတွြပလုပ်ဖို  ေရာက်ရှိလာခဲ ့

ေပမယ့် ဟးီသိုးေလဆပိအ်ေရာက်မှာ  အေမရိကန်အာဏာပုိင်ေတွရဲ  ုိင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြငင်းဆိုခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစ်ပါတယ်။

အခုှစ်ေဘာလုံးရာသီမှာ  ချန်ပီယံ

လိဂ်ဝင်ခွင့်တစ်ေနရာရရှိထားတဲ့  စပါး 

အသင်းဟာ ရစ်ချာလီဆန်ကို  ေခ ယူဖို 

သေဘာတူညီမ    ရရှိထားပီးြဖစ်သလို 

ယခုေွရာသီ   အေြပာင်းအေရ ကာလ 

အတွင်းမှာ  ဂိုးသမား ဖေရဆာေဖာ်စတာနဲ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘစ်ဆူးမားတို 

ကိုလည်း   ေခ ယူထားပီးြဖစ်တယ်လို 

သိရပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး ရစ်ချာလီဆန်ကို ေခ ယူဖို

သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့တဲ့ စပါးအသင်း

ဒီလစ် ။ ။ ဂျဗင်တပ်အသင်းေနာက်တန်းကစားသမား  ဒီလစ်ဟာ အခုေွရာသီ 

အေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသို ေြပာင်းေရ ကစားဖို ဆ ရိှေန 

တာေကာင့် ဂျဗင်တပ်အသင်းအေနနဲ  ဒီလစ်ကုိ အသင်းကေန ထွက်ခွာခွင့်ြပဖုိ စီစ် 

ထားတယ်လို သိရပါတယ်။ 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းကလည်း အသင်းရဲ 

ေနာက်တန်းကစားသမား  ှစ်ဦးြဖစ်တ့ဲ 

ဒူဂီျာနဲ  ခရစ်တန်ဆန်တုိကုိ  အလွတ် 

ေြပာင်းေရ ေကးနဲ    ေြပာင်းေရ ခွင့် 

ြပခဲ့ပီးေနာက်    ေနာက်တန်းခံ 

စစ်ေကာင်းကို     အားြဖည့ ်ဖို    

နယ်သာလန်ေနာက်ခံလူ  ဒီလစ်ကို 

စတမ်းဖိုဒ်ဘရစ်ချ် အေရာက်ေခ ယူဖို 

စီစ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ဂျက်ဝီ  င်းယား ။ ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ   ကွင်းလယ်ကစားသမားေဟာင်း 

ဂျက်ဝီ  င်းယားကို အာဆင်နယ်အသင်းရဲ အသက် ၂၃ ှစ်ေအာက်နဲ  ၁၈ ှစ်ေအာက် 

အသင်းေတမှွာ လစ်လပ်ေနတဲ ့နည်းြပရာထူးေနရာ 

မှာ အစားထိုးခန်အပ်ဖို ေဆွးေွးမ  ေတြွပလပ်ု 

ေနတယ်လို သိရပါတယ်။     

ဂျက်ဝီ  င်းယားကလည်း      အဲဒီ 

လစ်လပ်ေနတဲ ့ နည်းြပရာထူးေနရာေတ ွ

အတွက် အာဆင်နယ်အသင်းရဲအကယ်

ဒမမီန်ေနဂျာနဲ အသင်းေဖာ်ေဟာင်းြဖစ်တဲ ့  

မာတဆီက်ကာနဲ  ေဆွးေွးမ ေတြွပလပ်ုခဲ ့

တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ေဘာလုံးေလာကသတင်းတိုများ

ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွကေန ထွက်ခဲရ့ပြီဖစ်တဲ ့အန်ဒမီာေရး
ေမ ာ်လင့်ထားေပမယ့်    အေမရိကန် 

တင်းနစ်ကစားသမား ဂ န်အစ နာကိ ု၆-၄၊ 

၇-၆(၇-၄)၊ ၆-၇(၃-၇)၊ ၆-၄ နဲ  ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာ 

ေကာင့ ်ဒတုယိအဆင့ ်နဲပ ဲေကျနပ်ခဲရ့ကာ 

ပိင်ပွဲကေန ထွက်ခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

အန်ဒီမာေရးဟာ  ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ချန်ပီယံဆုဖလားကိ ု  ှစ်ကိမ် 

တိင်ုတုိင် ရယူဆွတ်ခူးထားပီး ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ  အမဲတမ်းတတိယ 

အဆင့်အထိ     တက်လှမ်းိုင်ခဲ့သူြဖစ ်

ေပမယ့်   ဒီတစ်ကိမ်မှာေတာ့    တတိယ 

အဆင့်ကို   မတက်လှမ်းိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါ 

တယ်။

အန်ဒီမာေရးကို    အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ 

ဂ န်အစ နာကေတာ့  ေနာက်တစ်ဆင့်မှာ 

အသက် ၂၀ အရယ်ရှိ  အီတလီတင်းနစ် 

ကစားသမား  ဂျန်နစ်ဆင်နာနဲ   ယှ်ပိင် 

ကစားရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲကေန  

ဗတိန်ိတင်းနစ်ကစားသမား  အန်ဒမီာေရး 

ထွက်ခဲ့ရသလို       ဗိတိန်တင်းနစ်မယ် 

အမ်မာရာဒူကာူဟာလည်း     ဒုတိယ 

အဆင့်ပွဲစ်မှာ    ြပင်သစ်တင်းနစ်မယ ် 

ကာိလုိင်ုးဂါစယီာကိ ု    ံးနမိ့ခ်ဲတ့ာေကာင့ ်

ဝင်ဘယ်ဒန် တင်းနစ်ပိင်ပဲွကေန ထွက်ခဲ့ 

ရပီြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။



ဇူလိုင် ၁၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်  

“ဟုတ်တယ်။ ဧည့်ေကာင်း ေစာင်ေကာင်း  

ပါလာတယ်”

အလင်းေရာင်ှင့ ်မျက်စတိို ကျင့သ်ား 

မရေသးသြဖင့ ်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်စမှိာ ြပာေဝေနသည်။ အလင်းေရာင် 

ကို လက်ှင့်ကာလိုက်ရသည်။

“ကဲ က ၊ ကိုယ်ေတာ်”

အမျိးသမီးက ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကို 

လှမ်းေြပာရင်း အိမ်ေပ သိုတက်သည်။ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးမှာ    ေြခလှမ်းတုံေန 

သည်။  ုတ်တရက်  အိမ်အတွင်းမဝင ်

ြဖစ်ေသး။

“လာပါ၊ အိမ်ထဲဝင်ပါ”

တခံါးဖွင့ေ်ပးသကူပါ လှမ်းေခ သည်။ 

သည်တွင် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး အမ်ိအတွင်း 

ဝင်သည်။ သူ အတွင်းသိုဝင်လ င် ဝင်မိ 

ချင်း တံခါးပိတ်လိုက်သည်။

အိမ်မှာ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်ြဖစ ်

သည်။ သုံးပင်ှစ်ခန်းြဖစ်သည်။ သစ်လွင် 

ေသာ်လည်း  အဖိုးများစွာတန်မည်မထင် 

ရေသာ  ပရိေဘာဂများရိှသည်။   အခန်း 

နရံ၌ံ ပ်ုရှင်ပိစုတာများ၊ ပ်ုရှင်မင်းသား

မင်းသမီးဓာတ်ပုမံျား  ြဖစ်ကတတ်ဆန်း 

ချတ်ိထားသည်။  အဝတ်အေဟာင်းအွမ်း 

များကို   ေနရာတကာမှာေတွရသည်။

မိုးေရစိုထားေသာအဝတ်မ ှ  ေရစက် 

များ  ကမ်းြပင်ေပ သိုကျေနသည့အ်တွက် 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး  စတ်ိအေှာင့အ်ယှက် 

ြဖစ်ေနသည်။  အားနာေနသည်။ ထုိေကာင့် 

သူသည် ရပ်လက်စေနရာမှာပင ်ရပ်ေန 

မိေလသည်။

“က န်မတုိအိမ်က မန်ိးမချည်းေနတာ 

ဆိေုတာ ့ရှင့အ်ဖို လံုချည်ေတာ့ရုိင်မယ် 

မထင်ဘူး။ ထဘေီတကွေတာ ့တစ်ပုံကီး 

ပဲ”

မတင်ေရ ဆိုသူက  ရယ်ရင်းေမာရင်း 

ဆိုသည်။

တံခါးလာဖွင့်ေပးေသာ   အမျိးသမီး 

သည်     အိပ်ချင်မူးတူးအမူအရာြဖင့ ်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးေရှမ ှ   ြဖတ်ေလ ာက် 

သွားသည်။    ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား 

မကည့်ဘ ဲ   မီးဖိုခန်းဘက်သို ဝင်သွား 

သည်။

မတင်ေရ သည်   ေရစိေုနေသာ  ဆပံင် 

ကိ ုေြဖချလိက်ုသည်။  ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

ထံ ေလ ာက်လာသည်။

“ရှင် စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဘူးလား” 

“ဘာကိုလဲ” 

“ဪ၊ လဲစရာလုံချည်မရှိဘူးဆိုလို 

ေလ” 

“ကိစ မရှိပါဘူး၊ ေရစိုနဲပဲ ေနလိုက်ုံ 

ေပါ့”

“အလကား ေနာက်တာပါရှင်။ က န်မ 

တိုက ဧည့သ်ည်ေတအွေပ  ဧည့ဝ်တ်ေကျ 

တတ်ပါတယ်။ လုခံျည် အက   ျလီည်း ရိှပါ 

တယ်။ ေထာင်ကျေနတ့ဲ က န်မေယာက်ျား 

ရဲ အဝတ်အစားေတွေပါ့။ ရှင်နဲ  ေတာ်ပါ 

လိမ့်မယ်”

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး တိတ်တခုိး သက်ြပင်း 

  က်လိုက်သည်။

များမကာမီ  သူအတွက်  လုံချည် 

ကမ်းတစ်ထည်ှင့်အက   ျ ီ  ေရာက်လာ 

သည်။   အဝတ်စိမုျားကိ ု အဝတ်ေြခာက် 

ှင့ ်လလှဲယ်ဝတ်ဆင်ရသည်။ ေချာင်းဆိုး 

ချင်စိတ်သည်   ရင်ထဲမှာ   တလိပ်လိပ် 

ေပ လာြပန်ေလသည်။     အသက် ှ၍ 

မဝချင်ေလာက်ေအာင ်ြဖစ်လာသည်။

သူသည် ဧည့်ခန်းရှိကုလားထိုင်တွင ်

ဝင်ထုိင်လုိက်သည်။ နံရံမှ ုပ်ရှင်ေကာ်ြငာ 

များကုိ ကည့်ေနသည်။ မတင်ေရ  သူေရှ 

ကုလားထိုင်၌  လာထိုင်သည်။ သူသည် 

လည်း အဝတ်များကုိ ေြပာင်းလဲဝတ်ဆင် 

ပီး ြဖစ်ေနသည်။ ဘေလာက်စ်ကိ ု အခု 

အခံမပါဘဲ  ဝတ်ထားသည်။ လုံချည်မှာ 

ေလျာရ့ေဲသာ ပိုးဆန်ဆန်အသားမျိးြဖစ် 

သည်။  သူသည်  မျက်ှာသုတ်ပဝါြဖင့် 

ဆံပင်ကုိပွတ်တုိက်ေနသည်။

တံခါးလာဖွင့်ေပးေသာ     အမျိးသမီး 

မီးဖိုခန်းမှ ြပန်ဝင်လာသည်။

“အဲွေရ ဧည့သ်ည်အတွက် ေဆးလပ်ိ 

ကေလးဘာေလး တည်ပါလားကွယ”်

မတင်ေရ က  လှမ်းေြပာသည်။ အွဲ 

ဆိုသူသည်   အိပ်ခန်းအတွင်း   ဝင်သွား 

သည်။   အိမ်တွင်   ၎င်းတိုှစ်ေယာက ်

တည်းရိှပုရံသည်။ အဲွဆုိသူမှာ မတင်ေရ  

ှင့် အသက်ချင်းမတိမ်းမယိမ်းေလာက ်

ပင်။  သူသည်  အေွးထည်ဝတ်ထား 

သည်။ ဆပံင်တိုက မျက်ှာေပ သို ဖိဖုရ ဲ

ကျေရာက်ေနသည်ြဖစ်ရာ  မျက်ှာကို 

ေကာင်းစွာမြမင်သာခဲ့။

“ကိုယ် ေဆးလိပ်မေသာက်ဘူး” 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသည်။ 

“ဟုတ်လား။ ကိစ မရှိပါဘူး။ က န်မ 

ေသာက်မှာေပါ့”

အဲွသည်  စီးကရက်ဘူး၊ မီးြခစ်တိုြဖင့ ်

အပ်ိခန်းထမှဲ ထွက်လာသည်။ စားပဲွေပ  

သို ချေပးသည်။

“အိပ်ချင်လိုက်တာ။ အိပ်ေတာ့မယ်”

ေြပာေြပာဆုိဆုိမှာပင် ေကျာခုိင်းကာ 

အိပ်ခန်းဆီသို ေလ ာက်သွားသည်။

မတင်ေရ    စီးကရက်ေသာက်သည်။ 

သူသည်     ေြခတစ်ေချာင်းေပ သို 

တစ်ေချာင်းကိ ု   ချတိ်တင်လိုက်သည်။ 

စီးကရက်ကိ ု လက်ကားမှာ  ဟန်ပါပါ 

ညပ်ထားသည်။  ကိုေမာင်ေမာင်ဦးထံ 

စီးကရက်မီးခိုးများမ တ်ထုတ်ကာ မီးခိုး 

ေငွအကားမ ှလှမ်းကည့်ေနသည်။

“တစ်ခုေြပာရဦးမယ”်

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် စီးကရက်ေငွ 

များကို  လက်ှင့်ပုတ်ပစ်ရင်း  ဆုိသည်။

“တစ်ခုပဲေြပာရမယ်ေနာ”် 

အမျိးသမီးက ရယ်ေနသည်။ 

“တကယ်ေြပာတာပါ။ ကုိယ်မင်းအိမ် 

ကိ ုလိက်ုလာတာ ညအပ်ိုသံက်သက်ပ”ဲ

“ ဒါေတာ့ အသိသားေပါ့”

“နားေထာင်ပါဦး။          အိပ်မှာက  

တစ်ေယာက်တည်း အပ်ိမှာကိ ုေြပာတာ”

“ဘာ။ ဘယ်လို”

“ကိုယ့်မှာ တြခားအကံအစည်ဘာမ ှ

မရှိဘူး။  မင်းဆီက  ဘာမှမလိုချင်ဘူး။ 

ညတစ်ညအတွက်   ေကျာတစ်ေနရာစာပ ဲ

လိခုျင်တယ်။ ကိယ်ုက ဒီမိမှာ ဧည့သ်ည် 

ပါ။ သွားစရာလည်းမရိှ။ အိပ်စရာလည်း 

မရိှဘူး။ တကယ်လုိ မင်းနဲသာမေတွရင် 

ေစာေစာကဆင်ဝင်ေအာက်မှာ  တစ်ည 

လုံးရပ်ေနရမှာ”

မတင်ေရ သည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကို 

ထူးြခားဆန်းကယ်ေသာ သတ ဝါတစ် 

ေကာင်ှယ် ကည့လ်ာသည်။ မယုံကည် 

ေသာအသွင်အြပင်များ သူ၏မျက်ှာ၌ 

ေပ လွင်ေနသည်။

“ဘယ်လိပုြဲဖစ်ြဖစ် ရှင့အ်တွက် ေကျာ 

တစ်ေနရာစာေတာ့ရမှာပါ”

“ဟုတ်ပါတယ်။    ဒါေပမဲ့    ကိုယ်က 

အေှာင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ  အိပ်ချင် 

တယ်။  ကိုယ့်မှာ  အိပ်မေပျာ်ခဲ့တဲ့ရက ်

ေတတွစ်ပုံကီးရိှတယ်။ ှစ်ှစ်ခိက်ခိက် 

အိပ်ပစ်လိုက်ချင်တယ”်

မတင်ေရ သည်   စိတ်ပျက်လက်ပျက် 

ြဖစ်သွားရသလိုရှိသည်။

“ဒီညကေတာ့ တကယ့်ကို ကံဆိုးတဲ့ 

ညပဲထင်ပါရဲ။   ကည့်ပါဦးရှင်၊  မိုးက 

လည်းေအးလိက်ုတာ။  က န်မတုိအိမ်မှာ 

ေစာင်ေတဘွာေတလွည်း  လုလံုေံလာက် 

ေလာက်မရှ”ိ

“ကိုယ့်အေနနဲ    ေစာင်မ ခံဘဲလည်း 

အိပ်လိုရပါတယ်” 

“က န်မအေနနဲေြပာတာပါ”

မတင်ေရ ၏အြဖစ်ကိုကည့က်ာ ရယ်ရ 

မလို၊  ငိုရမလိ ု  မစ်းစားတတ်ေအာင ်

ြဖစ်ရသည်။

“ထားပါေတာ့ေလ။    ရှင့်သေဘာပဲ။ 

လာပီး      ေတွမယ့်ေတွေတာ့လည်း 

ဘန်ုးကီးလထွူက်နဲ မှ   လာေတွေနတာ 

ကိုး”

“တစ်ခုရှိေသးတယ်” 

“လာြပန်ပီလားတစ်ခ”ု 

“ြဖစ်ိင်ုမယ်ဆိရုင် အရက်နည်းနည်း 

ပါးပါးေလာက်ေသာက်ချင်တယ”် 

“အရက်” 

“ဟုတ်တယ်”

“ရှိဦးမလားမသိဘူး။  ေနဦး  က န်မ 

ေမးကည့ဦ်းမယ်” ဆိကုာ အပ်ိခန်းဘက် 

သို လှည့်လိုက်သည်။

“အွဲေရ၊ အွဲ” ေခ သည်။

အတွင်းမှ “ဟင်” ဟ ုမထူးချင်ထူးချင် 

ထူးသည်။ 

“လက်ကျန်ကေလးများ      ရှိေသး 

သလားဟင”် 

“ဘာလုပ်ဖိုလဲ” 

“ဘာလပ်ုရမှာလ။ဲ ဘယ်သူအရက်ကိ ု

သွန်ပစ်မှာလဲ”

အွဲသည် ညည်းညည်းညညြဖင့ ်

အိပ်ရာမှ ထလာရြပန်သည်။

“ဒီညေတာ့ အိပ်ရေတာ့မယ်မထင ်

ဘူး။ စိတ်ညစ်လိုက်တာ”

“အိပ်ချင်တဲ့လူေတွချည်းပါပဲလား။ 

အကုန်လုံး ကာလနဂါးနဲ  ေဆွမျိးေတာ် 

တယ်ထင်တယ်”

အွဲသည် မီးဖိုခန်းသို ဝင်ြပန်သည်။ 

ပလုင်း ဖန်ခွက်တိုှင့အ်တ ူြပန်ထွက်လာ 

သည်။

“တစ်ခါတည်း ေြပာထားမယ်။ ေနာက် 

တစ်ကမ်ိ  းရင်   းတဲလ့ေူတာ ့ေတေတး 

ပဲေဟ့”

အရက်မှာ ချက်အရက်ြဖစ်ပုံရသည်။

အဲွသည် စားပဲွေပ သို အရက်ပလုင်း 

ှင့ ် ဖန်ခွက်ချေပးသည်။    သူသည် 

ပထမဆံုးအကိမ်အြဖစ်    ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

၏ မျက်ှာကုိ ဖျတ်ခနဲ ေမာ့ကည့်လုိက် 

သည်။  သည်တွင်   သူအား အကဲခတ် 

သလိုကည့ေ်နေသာ   ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

ှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်မိကသည်။

အဲွသည် မီးေရာင်ဘက်သို ေကျာေပး 

ထားသည်။  သူ၏မျက်ှာမှာ   အေမှာင် 

ရိပ် လ မ်းေနသည်။   ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အေနှင့်    သူ၏မျက်ှာကိ ု    သဲကွဲစွာ 

မြမင်သာ။   ေသချာစွာမေတွရ၊   အွဲ 

အေနှင့်ကမူ     ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်ှာကိ ုသကဲွဲေသချာစွာ ြမင်လိက်ုရပု ံ

ေပ သည်။

အဘယ်ေကာင့ဟ်၍ူေတာ ့မသ။ိ အဲွ 

သည်  အကည့်ကုိ  ကုိေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

မျက်ှာမှ ုတ်တရက် လဲွဖယ်၍မသွား။ 

ကာြမင့်စွာ  စိုက်ကည့်ေနသည်။  သူ၏ 

ကိုယ်မှာ  ဆတ်ခနဲ  ြဖစ်သွားသည်ကိ ု

လည်း ြမင်ရသည်။  သူတွင်  အိပ်ချင် 

မူးတူးရှိရမ များ   လွင့်ေပျာက်သွားကာ 

လုံးဝဥဿု ံအပ်ိရာမှ ိုးလာရပုေံပ သည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး    မျက်လ ာချကာ 

အရက်ခွက်ကိ ုစိက်ုကည့ေ်နလိက်ုသည်။ 

အဲွသည် ကိယ်ုကိ ုမတ်မတ်ထားလိက်ု 

သည်။ ေကျာကိ ုအခန်းနရံှံင့ ်ကပ်လိက်ု 

သည်။

သူထံမှ   ထစ်ေငါ့ေသာ၊   တုန်လ ပ် 

ေချာက်ချားဟန်ပါေသာ   အသံတစ်သံ 

ပါလာသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်မှာ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အိမ်ြဖစ်သည်။ သုံးပင်ှစ်ခန်းြဖစ်သည်။ 

သစ်လွင်ေသာ်လည်း အဖုိးများစွာတန်မည်မထင်ရေသာ ပရိေဘာဂများရှိသည်။   

အခန်းနံရံ၌ ုပ်ရှင်ပိုစတာများ၊ ုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဓာတ်ပုံများ ြဖစ်ကတတ်ဆန်း 

ချတိ်ထားသည်။ အဝတ်အေဟာင်းအွမ်းများကို ေနရာတကာမှာေတွရသည်။

မိုးေရစိုထားေသာအဝတ်မှ  ေရစက်များ  ကမ်းြပင်ေပ သိုကျေနသည့်အတွက် 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး  စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေနသည်။  အားနာေနသည်။ 

ထိုေကာင့် သူသည် ရပ်လက်စေနရာမှာပင် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

မျိးမင်းဟိန်း၊   ေကျာ်ဝဏ ၊   ခန်ဇင် 

ဟိန်း၊ ခွန်ေအာင်စိုး၊ အလယ်တန်း- 

ဟိန်းေဇာ်ုိင်၊ ချစ်ေအး၊ သာယာဝင်း 

ထက်၊   မိုးေဆွ၊   ရဲေကာင်းဆက်၊ 

ေဇာ်ဝင်းသိန်း၊ ဥက ာုိင်၊ အာကာေကျာ်၊ 

သရူေအာင်၊ ဖိးသန်ကုိကုိ၊ စုိးြမတ်မင်း၊ 

ရဲရင့်ဖိး၊   ေရှတန်း–   စွမ်းထက်၊ 

ထက်ြမတ်လွင်၊ သိန်းေဇာ်သီဟှင့် 

လမင်းေထွးတို လိုက်ပါသွားသည်။ 

၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ချန်ပယီ ံ

ရှစ်ပိင်ပွဲကို  ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ၁၅ 

ရက်အထ ိအင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ပီး    ြမန်မာအသင်းသည ်

အုပ်စု(က)တွင်    ဘူိုင်း၊   ထိုင်း၊ 

ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား 

တိုှင့်အတ ူကျေရာက်ေနကာ အပ်ုစ ု

(ခ)တွင် မေလးရှား၊ လာအို၊ တီေမာ၊ 

ကေမ ာဒီးယား၊ စင်ကာပတူို ပါဝင်ေန 

သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်အုပ်စုပွဲ 

များအြဖစ ်    ဇူလိုင်  ၂   ရက်တွင် 

ဘူိုင်း၊ ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ထိုင်း၊ 

ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဇူလိုင် 

၈ ရက်တွင် ဗီယက်နမ်၊ ဇူလိုင် ၁၀ 

ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတိုှင် ့

ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-MFF

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၃၀

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန     ပုံှိပ်ေရးှင့် 

ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ုံးက အပတ် 

စ်  စေနေနတိုင်း  ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝ 

ြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။

၂ - ၇- ၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် ထွက်ရိှမည့ ်

ေရ ေသွးဂျာနယ်   အတွဲ(၅၄)၊   အမှတ်(၂၇)တွင် 

သူတစ်ပါးအေပ  စိတ်ေကာင်းေစတနာထားကာ 

ေက းေမွးေစာင့ေ်ရှာက်ပါက မမိအိေပ တွင်လည်း 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ိုင်ေကာင်းကို     တင်ဆက် 

ထားသည့်  “ထာဝရမိတ်ေဆွ” မျက်ှာဖုံးဇာတ် 

လမ်း၊ ကေလးများအေနြဖင့ ်ေရကိ ုကျန်းမာေရးှင့ ်

ညီွတ်စွာေသာက်သုံးပုံများှင့ ်ေရေသာက်သုံး 

ြခင်းြဖင့ ်ရရိှလာမည့အ်ကျိးတရားများ၊ ေရလှြခင်း 

ြဖင့် ရရှိလာမည့်အကျိးတရားများအေကာင်းကိ ု

ေရးဖဲွထားသည့် “ေရ၏တန်ဖုိးှင့် အကျိးဆယ်ပါး” 

သုတေဆာင်းပါး၊ မိုးရာသီတွင ်သီးှံများစိုက်ပျိး 

ြဖစ်ထွန်းပုကံိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ရာဇာခရမ်း- 

မိုးှင့အ်တ”ူ ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ေရရှားပါးမ ှင့် 

ကံေတွေနရေသာ   ရာသူရာသားများ၏ဒုက ကို 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ     မဥဩေလး 

အေကာင်းကိ ု     အတုယူဖွယ်ေရးဖွဲထားသည့ ်

“ရပ်ရာအတွက်စွန်စားသ”ူ ပုြံပင်၊ အအပ်ိမက်ေသာ 

ဖိုးထူးအေကာင်းကိ ုတင်ဆက်ထားသည့ ်“ဖိုးထူး” 

တစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ မိမိ၏ မစ်းစားမဆင်ြခင် 

ေြပာမိ၊ လုပ်ကုိင်မိေသာ  အြပအမူများေကာင့် ဒုက  

ှင့်ကံေတွရပံုကုိ ေရးဖဲွထားသည့် “စကားဟူသည်” 

ဝတ ၊     မိမိ၏က ယ်ဝချမ်းသာမ ကို  ေြမာက်ပင့ ်

ေြပာဆိသုည်ကိ ုေကျနပ်ှစ်သက်ေသာသေူဌးကီး 

ှင့်    သူတစ်ပါးကို   အေကာင်းအကျိးမရှိဘ ဲ

ေြမာက်ပင့်စကားမဆိုတတ်ေသာ    လူငယ်ေလး 

အေကာင်းကုိ တင်ဆက်ထားသည့် “ေကာက်ပင် 

ရတ်ိလီှး” ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ စကားေြပာဆိရုာ၌ 

အစပထမတွင်    ဟုတ်တိပတ်တိရှိေသာ်လည်း 

ေနာက်ပိုင်းတွင ်  အဖျား ှးသွားသည့ ်ဘုန်းကီး 

ဦးေမဓာကုိ သဂ  ဇာဆရာေတာ်က ဥပမာေပးေြပာဆိ ု

သည်ကိ ုသပ်ုေဖာ်တင်ဆက်ထားသည့ ်ကာတွန်း 

လွမ်းေမာင ် (သုဝဏ )၏ “အဖျား ှးမသွားနဲဦး” 

ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ Adjective (နာမဝေိသသန) 

များ၏ အသံုးအ န်းှင့် ဝါကျများတွင် Adjective 

များ ထည့်သွင်းအသံုးြပပံုအေကာင်းကုိ ေလက့ျင့ ်

ခန်းများှင့်တကွ တင်ဆက်ထားသည့် ေရ ေသွး 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ကုန်းေဘာင်(၁၅)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၈၁-ဘီ)၊ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၆)လ ာ၊ (အလျား ၂၁ ေပ)x 
(အနံ ၅၄ ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ု
တရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာ ေဒ ေအးေအး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၀၉၄၉၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကညာပါသည့် (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ န ိေကျးရာအုပ်စု၊ ကညင် 

ေချာင်းေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ် (၉၄၉)၊ ကျေတာကွင်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၉/ဃ) 
ဥယျာ်ခေံြမ အမျိးအစား ဧရယိာ (ဝ.၆၇)ဧကဟ ုေခ တွင်သည့ ်ဥယျာ်ခေံြမအား 
လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်မုိမုိလ  င် 
[၁၀/ပမန(ိင်ု)၁၃၇၃၅၉] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ  တစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ် 
ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက  ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံလာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တရားဥပေဒှင့အ်ည ီ
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၉၉)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၉၉)
အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ (၃)၊ ရန်ေြပ (၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ (၃)၊ ရန်ေြပ (၁၃)လမ်း၊ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇သာေကတမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၆၆၆၃၇၆၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ ေြမ 

ကွက်အမှတ်(၁၄/က-၅)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဘာဂသဒိ ိလမ်း၊ အမှတ်(၄၀)ဟ ုေခ တွင် 
သည့် (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ ဒုတိယထပ်(၄လ ာ) ေခါင်းရင်းခန်းှင့် ေြခရင်းခန်း၊ 
အကျယ်အဝန်း(အလျား ၄၆ ေပ x အနံ ၇ဝ ေပ)(၂ခန်းတဲွ)တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်း 
အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်များအားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး အပီးအပိင်ု  
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းြမင့် (၉/မလန(ိုင်) 
၀၂၂၂၈၈)(ဘ)ဦးထွန်းြမင့်ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ရီရီေရ (၁၂/လမန(ိုင)်၀၄၅၆၀၂)
(ဘ)ဦးေရ ခွန်းက အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ရီရီေရ (၁၂/လမန 
(ိင်ု)၀၄၅၆ဝ၂)(ဘ)ဦးေရ ခွန်းထံ တုိက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ က ု်ပ်ထံသုိလည်းေကာင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာနည်ေအာင်ေဒ ဇာနည်ေအာင်

LL.B,DBL,DIL,DMLLL.B,DBL,DIL,DML
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၇၁၈/၁၅.၆.၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၇၁၈/၁၅.၆.၂၀၁၇)
၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ၁၅၃၊ ၃၂-လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ

Ph:09-5030919Ph:09-5030919

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ြဖးမိ၊ အုတ်ြဖတ်လမ်း၊ အုတ်ြဖတ်ရပ်ကွက်ေန ဦးမျိးေဇာ်ေအာင် [၇/ဖမန 

(ိင်ု)၀၀၃၅၁၈]၊ ေဒ ဝင်းြမင့်ေဌး [၉/ရမသ(ုိင်)၀၈၈၄၄၂]၊ ဦးထူးေဝဦး [၇/ဖမန(ုိင်) 
၂၁၅၅၁၃]တိုမှ ြဖးမိ၊ အုတ်ြဖတ်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ ်(၃-က)၊ ထန်းကုန်း 
ရပ်ကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ် (၃၄-ဃ)၊ ဧရယိာ ၀ ဒသမ ၁၅၆ဧကရိှ အေရှ-ဦးပိင်ုအမှတ် 
(၃၅)၊ အေနာက်-ဦးပိုင်အမှတ်(၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃)၊ ေတာင်-အုတ်ြဖတ်လမ်း၊ ေြမာက-်
ဦးပိုင်အမှတ်(၃၄-င) အလားေလးရပ်အတွင်းရှိ ဦးေအာင်သာ အမည်ေပါက် 
ဘိုးဘပိင်ုခေံြမကွက်အား ဦးမျိးေဇာ်ေအာင်၊ ေဒ ဝင်းြမင့ေ်ဌး၊ ဦးထူးေဝဦးအမည်သို 
ေြပာင်းလဲေပးရန် ေလ ာက်ထားလာမ အေပ  ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ၁၇-၇- 
၂၀၂၂ ရက်မတိင်ုမ ီြဖးမိနယ်လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 
မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးမိနယ်ဦးစီးဌာနမှး
မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ြဖးမိြဖးမိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ(၁၉)လမ်း၊ 

အမှတ်(၄၁၄)ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ှစ်ခန်းတဲွ(၆)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ၏ 
ေခါင်းရင်းခန်း၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇ ေပ x ၅၄ ေပ)ရှိ ေနအိမ် 
တိုက်ခန်းှင့် ယင်းေနအိမ်တိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအား လက်ရှိ 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ကည်ြဖဝင်း 
[၉/မထလ(ိင်ု)၂၁၄၀၁၄]ကိင်ုေဆာင်ထားသထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးသန်းလွင် 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၃၀၃၈] ကိုင်ေဆာင်ထားသူက တရားဝင်အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
လိုသူများရှိပါက  ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
ေကာ်ြငာပါသည်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစ 
ရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစ 
ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသန်းလွင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)ေဒ ကည်ကည်စမ်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၇၈)
အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၀၀၄-ေြမညီထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၃၅၆၆၈

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်ရက်သတ်မှတ်ြခင်း
ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၂/၂၀၂၂)

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၄ ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
၁။ ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ေကးမုံသတင်းစာှင့် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုတွင ်

ေကာ်ြငာေခ ယူခဲ့သည့် ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၌ 

လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ စီမံခန် ခဲွေရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁)/ဒုတိယဦးစီးမှး(လစာ န်းကျပ် 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး ေနရာများတွင် ြဖည့်စွက်ခန်ထားရန်အတွက် အရည် 

အချင်းစစ်ေရးေြဖစာေမးပွဲများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည ်ြဖစ်ပါသည-်

  ရက်စွဲ ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ ် ေြဖဆိုရမည့်အချနိ်

 ၁၇-၇-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) ြမန်မာစာ ၀၉:၀၀ နာရမှီ ၁၀:၀၀ နာရထီိ

 ၁၇-၇-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) အဂ  လိပ်စာ ၁၀:၀၀ နာရမှီ ၁၁:၀၀ နာရထီိ

 ၁၇-၇-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) အေထွေထွဗဟုသုတ ၁၃:၀၀ နာရမှီ ၁၅:၀၀ နာရထီိ

၂။ ေြဖဆိခွုင့ရ်သည့ ်ခုအံမှတ်ှင့ ်စာေြဖဌာနကိ ုေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခဲေ့သာ ေနြပည် 

ေတာ်၊ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးများတွင် သွားေရာက် 

စုစံမ်းေမးြမန်းိင်ုပါသည်။ ေြဖဆိခွုင့က်တ်များကိ ုဇလူိင်ုလ ၁၃ ရက်ေနမှ ၁၆ ရက်ေနအထ ိ

ုံးချန်ိအတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာေြဖဌာန(၃)ခအုနက် မမိေိြဖဆိရုမည့ ်စာေြဖဌာနများ 

တည်ရိှရာ ေနြပည်ေတာ်၊ မ ေလး၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးများ၌ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ် (မူရင်း)၊ ဘွဲလက်မှတ(်မူရင်း) (သို) ယာယီဘွဲ 

ေထာက်ခံစာ(မူရင်း)၊  အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ် (မူရင်း)  (သို) 

သက်ဆိင်ုရာေကျာင်းအပ်ုကီး၏ ေထာက်ခစံာ(မရူင်း)များကိ ုြပသ၍ ဓါတ်ပု ံ(၁)ပုှံင့အ်တ ူ

သွားေရာက်ထုတ်ယူရန ်ြဖစ်ပါသည-်

(က) မ ေလးစာေြဖဌာန(မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး)

 ကချင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မ ေလး(မဟာေအာင်ေြမ၊ ေအာင်ေြမသာစံ၊ အမရပူရ၊ 

ြပင်ဦးလွင်၊ သပိတ်ကျင်း၊ ေကျာက်ဆည်၊ တံတားဦး၊ ြမင်း ခံ၊ ေညာင်ဦးခိုင်များ)၊ 

ရှမ်း(ေတာင်၊ ေြမာက)်

(ခ) ရန်ကုန်စာေြဖဌာန(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး)

 ကရင်၊ တနသ  ာရီ၊ ပဲခူး(ပဲခူး၊ ေညာင်ေလးပင်၊ ြပည်၊ သာယာဝတီ၊ နတ်တလင်း 

ခိုင်များ)၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ

(ဂ) ေနြပည်ေတာ်စာေြဖဌာန(ေနြပည်ေတာ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး)

 ကယား၊ ပဲခူး(ေတာင်ငူခိုင)်၊ မေကွး၊ မ ေလး(ရမည်းသင်း၊ မိတ ီလာခိုင်များ)၊ 

ရှမ်း(အေရှ)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ုံးချပ်

၃။ အေသးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ် 

(၁၀)၊ ဖုန်း ဝ၆၇-၃၄၁၂၇၉၁၊ မ ေလးစာေြဖဌာန ဖုန်း ဝ၂-၄၀၃၉၀၈၁၊  ဝ၂-၄၀၂၄၉၈၂၊ 

ရန်ကုန်စာေြဖဌာန ဖုန်း ဝ၁-၈၃၁၇၅၃၆၊ ဝ၁-၈၃၀၂၁၇၉ှင် ့ေနြပည်ေတာ်စာေြဖဌာန 

ဖုန်း ဝ၆၇-၅၅၀၁၃၅၊ ဝ၆၇-၅၅၀၂၀၆ တိုတွင် ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၃၀

၂၀၂၂    ရာသီ  MNL  အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲ

ပွဲစ်(၁)   လက်ကျန်ပွဲများကိ ုဇွန်(၂၉၊ ၃၀) 

ရက်က သဝုဏ ကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

အား/ကာသပိ ံှင့် ရတနာပုအံသင်း အိင်ုရရိှ 

ခဲ့သည်။

ဇွန် ၂၉ ရက်က    ကျင်းပသည့်ပွဲတွင ်

အား/ကာသိပ ံအသင်းက   ရခိုင်အသင်းကိ ု

သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိင်ုရခဲသ့ည်။ ြပည်တွင်း 

ကစားသမားများြဖင် ့    ဖွဲစည်းထားသည် ့

အား/ကာသိပ အံသင်းသည် ရာသီအစ အဖွင့်ပဲွ 

မှာပင်    ိုင်ပွဲရယူိုင်ခဲ့သည်။   ဦးချစ်ိုင် 

ကိုင်တွယ်လာသည့် အား/ကာသိပ ံအသင်း 

သည် ေနာက်ကလုိက်ကစားခ့ဲရေသာ်လည်း 

အိုင်သုံးမှတ် ရယူိုင်ခဲ့သည်။ ရခိုင်အသင်း 

သည် ိင်ုငြံခားသားကစားသမား ေခ ယထူား 

ေသာ်လည်း ထူးထူးြခားြခားလုပ်မြပိုင်ဘ ဲ

အဖွင့်ပွဲမှာ အေရးနိမ့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဇွန် ၃၀ ရက်က   ကျင်းပသည့်ပွဲတွင ်

ရတနာပုံအသင်းက GFA အသင်းကို ခုနစ် 

ဂိုးြပတ် အိင်ုရခဲသ့ည်။ ရတနာပုအံသင်းသည် 

တန်းတက် GFA အသင်းကိ ုေြခအသာြဖင် ့

ကစားကာ ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ရတနာပုံအသင်းသည ်ခုနစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရ 

ခ့ဲသြဖင့် ပဲွစ်(၁)အပီးတွင် ဇယားထိပ်ဆံုးမှ 

ဦးေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

ရတနာပုံအသင်းတွင ်သက်ိုင်၊ မျိးကို 

ထွန်း၊ ေဇာ်ရဲထွန်း၊ ေအာင်ဝဏ စိုး၊ ဘီဘီတို 

ြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့ပီး GFA အသင်းတွင်လည်း 

ေရ ဝင်းထွန်း၊ ေမာင်ေမာင်စိုးစသည် ့ကစား 

သမားများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရတနာပုံအသင်း 

သည် ပထမပိင်ုးတွင် သုံးဂိုး၊ ဒတုယိပိင်ုးတွင် 

ေလးဂိုးသွင်းယူကာ ဂုိးြပတ်အုိင်ရလဒ်ြဖင့် 

ရာသီသစ်      စတင်ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ရတနာပုအံသင်းအတွက် ဂိုးများကိ(ု၁၄၊ ၃၆) 

မိနစ်တွင်    ရဲရင့်ေအာင်၊   ၂၄   မိနစ်တွင် 

မျိးကိုထွန်း၊ ၅၄ မိနစ်တွင် သက်ိုင်၊ ၅၆ 

မိနစ်တွင် သိုင်းဘွဲေအာင်၊ ၆၄ မိနစ်တွင် 

ဘီဘီ၊ ၈၉ မိနစ်တွင်   ဟိန်းေနဆန်းတိုက 

သွင်းယူခဲ့သည်။                           ကိုညီေလး

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၃၀

ြမန်မာ ယ-ူ၁၉ အမျိးသားလငူယ် 

လက်ေရးစင် ေဘာလံုးအသင်းသည် 

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ် 

ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်ဇွန် ၂၉ ရက် ည 

၁၁   နာရီခွဲတွင်   အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံ

ဂျကာတာမိသို      ထွက်ခွာသွား 

သည်။ 

လိုက်ပါသွား

ပိင်ပွဲဝင်မည့်  ြမန်မာ ယူ-၁၉ 

အသင်းတွင် အုပ်ချပ်သူ- ဦးရဲဝင်း 

ေအာင်၊ နည်းြပချပ်- ဦးစုိးြမတ်မင်း၊ 

လက်ေထာက်နည်းြပ-ဦးမင်းမင်း 

ထွန်း၊ ဦးစထက်ိုင်ဝင်း၊ ဂိုးနည်းြပ-

ဦးစိန်ေအး၊     ကစားသမားများ 

အြဖစ်   ဂိုးသမား–    ဟိန်းထက်စိုး၊ 

ထက်အာကာဝင်း၊ စုိင်းစွမ်တွန်းေခး၊ 

ေနာက်တန်း–    လင်းလင်းထွန်း၊ 

လန်းဆန်းေအာင်၊   ထွန်းထွန်းသိန်း၊ 

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်ြမန်မာအသင်း အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသို ထွက်ခွာ

ေရ ေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

အဂ  လိပ်သဒ ါ     အဂ  လိပ်စာသင်ခန်းစာက  ၊ 

eာဏ်စမ်းက  ှင့်    ကဗျာက  တိုအပါအဝင် 

က  စုံလင်စွာ ထွက်ရှိပီြဖစ်ရာ တစ်ေစာင်လ င် 

ေငွကျပ် ၄၀၀ ြဖင့် စာေပဗိမာန် စာအုပ်အေရာင်း 

ဆိုင်များတွင ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

MNL ပိင်ပွဲတွင် အား/ကာသိပ ံှင့် ရတနာပုံအသင်း အိုင်ရ

စာအုပ်စာေပ လူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဦးေအာင်သိုက်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဦးေအာင်သိုက်ှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ေအာက်ကျင်းေကျးရာ၊ အိမ်အမှတ် 

(၂၉၁)ေန က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ကည်ကည်စိန်[၁၂/ခရန(ိုင်) 
၁၂၇၅၈၈]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိင်ုး 
ေကညာလိုက်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ကည်ကည်စိန်ှင့် ဦးေအာင်သုိက်[၁၂/ခရန 
(ိင်ု)၁၂၈၁၈၅]တိုသည်  လွန်ခဲေ့သာ (၁၆)ှစ်ခန်က အကင်လင်မယားအြဖစ် 
ေပါင်းသင်းခ့ဲကပီး သားတစ်ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ သုိရာတွင် ဦးေအာင်သုိက် 
မှ ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင် ထုိင်းုိင်ငံသုိ အလပ်ုလပ်ုရန် သွားေရာက်မည်ဟဆုိကုာ 
ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ထွက်ခွာပီး (၁)ှစ်ခန်အကာ ၂၀၁၉ ခုှစ် 
တွင်  ဦးေအာင်သိက်ုမှ ထိင်ုးိင်ုငတွံင် အိမ်ေထာင်ြပေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း 
 ေဒ ကည်ကည်စိန်အား ၎င်းှင့် လင်မယားအြဖစ် ြပတ်စဲရန်ေြပာဆိုခဲ့ 
ပါသည်။ ေဒ ကည်ကည်စိန်မှလည်း လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်စ်ှင့် 
ထိုင်းိုင်ငံသို သွားေရာက်ခဲ့စ်အချနိ်တိုတွင်လည်း မည်သည့်ေငွေကး 
ေထာက်ပံမ့ မှ အလျ်းမရိှြခင်းတုိေကာင့် ေဒ ကည်ကည်စန်ိဘက်မှလည်း 
သေဘာတူညီစွာ လင်မယားအြဖစ်မ ှတရားဝင်ြပတ်စဲခဲ့ကပီးလည်းြဖစ်
ပါေကာင်း၊ ဦးေအာင်သိက်ုှင့ ်ေဒ ကည်ကည်စန်ိတိုသည် ၂၀၁၉ ခှုစ်မှစ၍ 
ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ထုိအချန်ိမှစ၍ တစ်ဦး
ှင့်တစ်ဦးပတ်သက်ဆက်သွယ်ြခင်းအလျ်းမရှိပါ။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ကည်ကည်စန်ိှင့ ်ဦးေအာင်သိက်ု 
တုိသည် အကင်လင်မယားအြဖစ် သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေတာ့သြဖင့် တစ်ဦးမှ 

တစ်ဦး၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးကိစ များကိ ုဝင်ေရာက်
စွက်ဖက်ခွင့်မရှိပါေကာင်း၊ တစ်ဦးမှတစ်ဦးကိ ုတားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ 
ကန်ကွက်ြခင်းြပလုပ်ခွင့်မရှိပါေကာင်းတိုအား    ဦးေအာင်သိုက်ှင့ ်

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်မိုးသူ(LL.B)ေဒ တင်မိုးသူ(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၄၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၇၄၈)

အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ အမှတ်(၈၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-444776367, 09-785060705ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-444776367, 09-785060705

(O W I C)ကတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း(O W I C)ကတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးထက်ရာဇာ[၁၄/ရကန(ိုင်)၁၇၆၀၄၈](Passport 

No. ME 790824)ကုိင်ေဆာင်သူ၏  Overseas Worker Identification Card (O W I C) 

ကတ်မှာေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသိုေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန ်

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ချမ်းြမြမငိမ်း(စ်-၅၀၄၉၉)ေဒ ချမ်းြမြမငိမ်း(စ်-၅၀၄၉၉)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၄/၃/၄၁၃)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄/၃/၄၁၃)၊ ကာယသုခလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၉-၄၄၀၃၇၇၉၈၂ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၉-၄၄၀၃၇၇၉၈၂

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ 
အမှတ်(၄၆)ေြမညီထပ်(ေြခရင်းဘက်ခန်း) အကျယ်အဝန်း(၉၀၀)အမှတ်(၄၆)ေြမညီထပ(်ေြခရင်းဘက်ခန်း) အကျယ်အဝန်း(၉၀၀)

စတုရန်းေပခန်ရိှ တုိက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အဆုိပါတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့် စတုရန်းေပခန်ရိှ တုိက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အဆုိပါတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အရပ်ရပ်အားလုံးှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံေြပာဆုိသူ ေဒ သင်းသင်းက[၁၂/လသန(ြပ)၀၀၀၀၆၅]ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒ နီနီလင်း[၁၃/တကန(ိုင်)၁၃၈၉၅၁]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အ တွက် တိက်ုခန်းေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်း၏ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရန် စရန်ေငေွပးေချ 
ထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထား 
စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တုိက်ခန်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကိ ုှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။                             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခုိင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)ေဒ ေဝေဝခုိင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,D.M.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၂၉)
အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၅/ခ)၊ သခင်ဗဟိန်းလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊  ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၈၆၁၈၊  ၀၉-၇၈၉၄၈၇၃၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအူပင်မိ၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်(၈.L၊ ေအာက်ပိုင်းရပ်ကွက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၂-တ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧကရှိ 
ေြမအား ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအပူင်မိ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းေန 
ဦးစန်းလ  င်[၁၄/မအပ(ုိင်)၀၂၅၄၁၆]ှင့် ေဒ ေဌးေဌးလွင်[၁၄/မအပ(ုိင်)၀၂၅၃၉၀]တုိမှ 
ေြမငှားဂရန် သက်တမ်းတုိးရရိှေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်ှင့် အြခားလုိအပ်သည့် 
စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်အတူ ေလ ာက်ထားလာမ ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက် ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန်ကွက်တင်ြပိုင်သူ မည်သူကိုမဆို ယခု 
ေလ ာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက်မေပးသင့်ေကာင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် 
ကန်ကွက်လိုသူများသည ်မအူပင်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာ 
သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ေလ ာက်ထားသူအား လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊  န ကားချက်ှင့်အညီ ေြမငှားဂရန် 
သက်တမ်းတိုး ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိေကာ်လိေတ ာ်အရာရှိ
ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

မအူပင်မိမအူပင်မိ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်-၃၄ ေနသူများြဖစ်ကေသာ ဦးမင်းေအာင်[၁၄/လမန(ိုင်)၀၇၄၅၂၂] 

ကိင်ုေဆာင်သှူင့ ်ေဒ ပိ ု[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၃၀၁၆၇] ကုိင်ေဆာင်သတုိူသည် ှစ်ဦးဆ အရ 

(၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်တွင ်အကင ်

လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအပိင်ု ှစ်ဦးသေဘာတ ူြပတ်စ ဲပီးစီးပါေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။             ေဒ ပို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ပို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ညိညိဆင့်  ေဒ ေအးေအးြမတ်ေဒ ညိညိဆင့်  ေဒ ေအးေအးြမတ်

LL.B, DBL, DML, DIL, WIPO (Switzerland) LL.B, Wipo. Switzerland.LL.B, DBL, DML, DIL, WIPO (Switzerland) LL.B, Wipo. Switzerland.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနစ်-၁၁၉၃၉  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၈၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနစ်-၁၁၉၃၉  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၂၈၀)

(၃၁-၁-၂၀၁၇)  အမှတ်-၄၄၄၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ (၃၁-၁-၂၀၁၇)  အမှတ်-၄၄၄၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက် ေမဓါဝီလမ်းမ၊   အမှတ်(၃)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက ် ေမဓါဝီလမ်းမ၊   

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၂၄၃၅  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၂၄၃၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၂၄၃၅  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၂၄၃၄

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ဘ  ာေရးှစ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ဘ  ာေရးှစ် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေခ ယူြခင်း
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ခု 

ဘ  ာေရးှစ် ေငွလုံး၊ ေငွရင်းအသုံးစရိတ ်ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်ဗိုလ်တေထာင်မိနယ ်

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနံုး (၅)ထပ် အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက် 200 

KVA Transformer တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း 

ဖိတ်ေခ ေကညာအပ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁-၇-၂၀၂၂ရက်(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁-၇-၂၀၂၂ရက်

(ခ)  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချနိ် - ၃၀-၇-၂၀၂၂ရက်၊ ညေန ၄နာရီ(ခ)  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၃၀-၇-၂၀၂၂ရက်၊ ညေန ၄နာရီ

(ဂ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့် - ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ဂ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့ ် - ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

 ေနရာ  ြပည်သူကျန်းမာေရး ေနရာ  ြပည်သူကျန်းမာေရး

   ဦးစီးဌာနမှးုံး၊ အမှတ်(၅၂၀)၊   ဦးစီးဌာနမှးုံး၊ အမှတ်(၅၂၀)၊

   အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊    အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ 

   ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာများအား (၁-၇-၂၀၂၂) ရက်မှစ၍ ံုးအချန်ိအတွင်း ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံးတွင် ဝယ်ယူိုင်ပီး အေသးစိတ် 

အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက (ဖုန်း ၀၁-၅၄၆၇၉၁)သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ပေိတာက်ဝါ(၉)

လမ်း၊ လေူနရပ်ကွက်ေြမကွက်အမှတ် FMI City၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၅၅)၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၄၀x၆၀)၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာနတွင် ယခေုရာင်းချေသာသမူျားြဖစ်ေသာ 
ေဒ သန်းသန်းစိန်(BS-021058)၊ ေဒ ေအးေကသီစံ (S/OKA-107861)တိုပူးတွဲအမည်
ေပါက်မှတ်သားထားပါသည်။ ၎င်းတိုမှ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား မမိတိိုအမည်ြဖင့သ်ာ လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
ြပန်လည်ေရာင်းချလိေုကာင်းကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စ ာဝင်းမှ အပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
ကန်ကွက်လိပုါက  ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ယေနေကညာပါသည့ရ်က်မှ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက ်
ေအာင် 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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ စိမ်းလ့ဲေမရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၉-ေအ)၊ အခန်းအမှတ် 

(၈-ေအ)၊ (၈-လ ာ) Green Inya CondoGreen Inya Condo ဟု ေခ တွင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၊ ကိုယ်ပိုင ်

မီတာ၊ ေရေမာ်တာ စွဲကပ်တည်ရှိေနေသာအရာများ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူေဒ သက်သက်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၅၈၆]

က ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝရိှေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံေရာင်းချရာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်ပီး   အကျိးသက်ဆိုင်သ ူ မည်သူမဆို 

ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းမူရင်းစုံလင်စွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို (၇)ရက် 

အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန်ကွက်ခ့ဲြခင်းမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)ဦးေအးေမာ်(B.Sc, H.G.P, D.B.L, D.A.Psy)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉)

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

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

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း(မကီးကီးလမ်း)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း(မကီးကီးလမ်း)၊ 

အမှတ်(၉၄)ရှိ ှစ်ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်၏ တတိယထပ်(၄)လ ာ အမှတ်(၉၄)ရှိ ှစ်ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်၏ တတိယထပ်(၄)လ ာ 

(ေခါင်းရင်းခန်း) (၁၅ေပ x ၅၅ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊မီးအစုံ ပါဝင်သည့် (ေခါင်းရင်းခန်း) (၁၅ေပ x ၅၅ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊မီးအစုံ ပါဝင်သည့် 

တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
 အထက်ပါတိက်ုခန်းအား အပျိကီးဘဝြဖင့ ်  ကွယ်လွန်သ ူ(ေဒ ချိချိစန်ိ) (ေဒ ချိချိစန်ိ) 

[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၁၇၄၈]၏ ေမာင်ညမီအရင်းများ၊ တ၊ူ တမူအရင်းများြဖစ်ေသာ [၁၂/စခန(ုိင်)၀၂၁၇၄၈]၏ ေမာင်ညီမအရင်းများ၊ တူ၊ တူမအရင်းများြဖစ်ေသာ 

၁။ ေဒ သန်းြမင့ရ် ီ[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၂၁၆၉၈]၊ ၂။ ဦးိင်ုေအာင်စန်ိ [၁၃/လခန(ိင်ု) ၁။ ေဒ သန်းြမင့်ရီ [၁၂/စခန(ုိင်)၀၂၁၆၉၈]၊ ၂။ ဦးုိင်ေအာင်စိန် [၁၃/လခန(ုိင်) 

၀၀၀၉၅၂]၊ ၃။ ဦးသန်းထွန်းစိန် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၆၂၀]၊  ၄။ ေဒ ြမတ်စုမွန် ၀၀၀၉၅၂]၊ ၃။ ဦးသန်းထွန်းစိန် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၆၂၀]၊  ၄။ ေဒ ြမတ်စုမွန် 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၅၄၀]၊   ၅။ ဦးေကာင်းြမတ်သူ  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၅၄၁]၊ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၅၄၀]၊   ၅။ ဦးေကာင်းြမတ်သ ူ  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၇၅၄၁]၊ 

၆။ ဦးေအာင်ေကျာ်စွာလင်း [၁၂/စခန(ုိင်)၀၆၇၄၀၁]၊ ၇။ ေဒ ဝင့်ဝါေအာင် [၁၂/စခန(ုိင်) ၆။ ဦးေအာင်ေကျာ်စွာလင်း [၁၂/စခန(ုိင်)၀၆၇၄၀၁]၊ ၇။ ေဒ ဝင့်ဝါေအာင် [၁၂/စခန(ုိင်) 

၀၆၇၅၈၅]တိုထံမှ ဦးေအာင်မျိးသူ [၁၃/တကန(ိုင်)၂၁၀၈၈၇]၀၆၇၅၈၅]တိုထံမှ ဦးေအာင်မျိးသ ူ[၁၃/တကန(ိုင်)၂၁၀၈၈၇] က အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင် 

ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား 

မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

Japan-ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)Japan-ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ 

ြပည်သာယာလမ်း၊ အမှတ်(၁)ဟုေခ တွင်ေသာေြမကွက် အကျိးခံစားခွင့် ြပည်သာယာလမ်း၊ အမှတ်(၁)ဟုေခ တွင်ေသာေြမကွက် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၊ 
ဧရယိာ (၀.၂၂၉)ဧကအနက် တရားဝင် မခဲွစတ်ိရေသးေသာ [ေြမကွက်အား မျက်ှာမလူ င် 
ညာဘက်ြခမ်း]၊ အကျယ် (အေရှမျက်ှာစာ ၅၀'x အေနာက် ၁၀၀')၊ ဧရိယာ (၅၀၀၀ 
စ/ေပ)၊ ေြမအမျိးအစား- ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရှိ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ခင်မမိ(ိစေီဂျ-၀၃၈၅၂၄) အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး၊ 
“မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ မိမိပိုင်ပစ ည်းများကို မိသားစုစီမံခန် ခဲွအုပ်ထိန်းသွားရန် အပီး 
အပိုင်လ ဲအပ်ေပးေသာ စာချပ်စာတမ်း” မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၃၉၉/၁၉၇၅ (၁၀-
၁၂-၁၉၇၅)အရ (၁) ေဒ ေဌးေဌးမိင[်၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၁၇၃၄] ၊ (၂) ေဒ ြမတ်ြမတ်မိင ်
[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၄၃၀၂]၊ (၃) ေဒ သက်သက်မိင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၅၄၃၆၁]တိုက 
မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်  က ်ုပ်တို 
မတ်ိေဆကွဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက် 
ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
က ု်ပ်တုိထံသုိ (၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါ 
သည်။                               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဟိန်းစိုး                ဦးသန်းဦး ဦးဟိန်းစိုး                ဦးသန်းဦး
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၂/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၂၀)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၀၃/က+ခ)၊ (၂)ခန်းတဲွ RC (၆)ထပ် အေဆာက်အဦ၏  (စတုတ ထပ်)၊ (၅-လ ာ)၊ တုိက်ကုိ  

မျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက်အခန်း)၊  ဧရိယာ(၁၀၂၆)  စတုရန်းေပရှိ   တိုက်ခန်းှင့် 

၎င်းတုိက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 

ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒ အိေရ စင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၉၇၄၄]ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ထက်ေအာင်[၁၂/ခရန(ိင်ု)၁၁၅၈၀၇]က အပီးအြပတ် 

ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လို 

သူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ေနရက်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။       

              ဦးေဇာ်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်ထက်ေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ Star City သန်လျင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၉၀၅)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx 

၆၀ေပ) ရိှ (ပါမစ်ေြမ) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အမှတ်(၉၀၅)၊ ေကျာက်စိမ်း(၈)လမ်း၊ (၄၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပုိင်း)
မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့်  ေြမကွက်သည်  မိြပေြမယာဌာနတွင် ဦးေမာင်ေမာင်ပုိက်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၇၈၈၀] အမည်ေပါက်ပါသည်။  
ယင်းအမည်ေပါက်ထမှံ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရယထူားေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ တင်ေအး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၅၇၄၇] ထမှံ အဆိပုါ 
ေြမကွက်၏ ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၄ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းအား က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ် က ု်ပ်တိုထသံို လာ ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကို  ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ အိသီရိက                                          ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက                                          ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း
LL.B,M.A (Business Law)                                                                                      LL.B,LL.MLL.B,M.A (Business Law)                                                                                      LL.B,LL.M
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                      ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                      ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁၃/ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၂၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၂၁၃/ခ)၊ ပညာတန်ေဆာင်(၂)လမ်း၊ 

(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ဦးေကျာ်ေဇယျာဦး 

[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၄၆၃၆] အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင်ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိ ေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက် 

စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ဥပေဒှင်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီရိက                                          ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်းေဒ အိသီရိက                                          ေဒ ဝတ်ရည်ထွန်း

LL.B,M.A (Business Law)                                                                                      LL.B,LL.MLL.B,M.A (Business Law)                                                                                      LL.B,LL.M

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၃၃)                  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                      ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅                      ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်းဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

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

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၀ ှင့်ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၀ ှင့်ဆက် ယ်သည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၆၄

ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့ ် ှင့်  ၁။ ဦးြမင့်ေရ 

  ၂။    ဦးြမင့ေ်ဇာ်ေအာင်

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

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်-၃၄ ေန (၁)တရား ံး ဦးြမင့ေ်ရ ှင့ ်(၂) တရား ံး 

ဦးြမင့်ေဇာ်ေအာင ်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ)သိေစရမည်။

 ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၃၈၀ တွင် ကျရိှသည့် ဒီကရီကုိ 

အတည်ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင် ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်က 

ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့ ်အတည်ြပလုပ ်

ေစရန် အမိန်ကို မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ 

ေချဆုိရန် သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ံုးေတာ်အခွင့်အမိန်ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  

အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သ ူအခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၁၄ ရက်၊ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆုိလဆုတ် ၂ ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီ 

တွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ေစ။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနတွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                               (တင်ြမ)                                                               (တင်ြမ)

                                                        ခိုင်တရားသူကီး                                                        ခိုင်တရားသူကီး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အမည်မှန်အမည်မှန်
 ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ 

စည်ပင်ကီးအုပ်စု၊ စည်ပင်ကီးေကျးရာ 
ေန( အဖ ) ဦးဝင်းြမင့်-(အမိ) ေဒ မကည် 
တို၏သား    ေဇာ်မှး၏အမည်မှန်မှာ 
ဟန်ိးေဝေဇာ် [၉/ပမန(ိင်ု)၂၂၂၀၂၇]ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။                       ဟိန်းေဝေဇာ်ဟိန်းေဝေဇာ်

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်

လှည်းကူးအထွက်၊ ပခဲူး၊ ရန်ကန်ု 
လမ်းမအနီး      ေပ(၄၀x၆၀)၊ 
ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး  (၆၈)သိန်း 
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင ်တိုက်ိုက်ေရာင်း 
မည်။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၉၂၈၂၇၂၁ဖုန်း-၀၉-၆၉၉၂၈၂၇၂၁
၀၉-၉၆၀၀၃၁၄၄၀၀၉-၉၆၀၀၃၁၄၄၀

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ဇူလိုင်  ၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ေြမကွက် ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၃၁၁၊ ရတနာပု ံ(၄)လမ်း၊ အေဆာက် အအုအံမှတ်-၃၁၁၊ ၂ခန်းတဲွ အမှတ်-၃၁၁၊ ရတနာပု ံ(၄)လမ်း၊ အေဆာက် အအုအံမှတ်-၃၁၁၊ ၂ခန်းတဲွ 

၆ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်-၃၁၁(ပထမထပ်)ေခါင်းရင်းခန်းဟု ၆ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်-၃၁၁(ပထမထပ်)ေခါင်းရင်းခန်းဟ ု

ေခ တွင်ေသာ(၁၉'x၅၀')အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေခ တွင်ေသာ(၁၉'x၅၀')အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း

 အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးဇင် 

ေမာင်သိန်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၃၅၄၉၆]ှင့် ေဒ ေစာဥမ ာမင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၃၄ 

၅၉၇]တိုထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း 

(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိမ်းလဲ့စိုးေဒ စိမ်းလဲ့စိုး

LL.B, D.B.LLL.B, D.B.L

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

စ်-၅၁၉၄၉ (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)စ်-၅၁၉၄၉ (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)

အမှတ်-၈၃၊ အခန်း(၁၄-ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၈၃၊ အခန်း(၁၄-ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၃၄၈၂၈၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၃၄၈၂၈၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေဇကမ ာအိမ်ရာ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်-ခေရရပ်ိသာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၈)၊ ဧရယိာ(၀.၂၄၃)ဧက အကျယ် 

အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့်ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁)၊ ဧရိယာ(၀.၃၂၇)၊ (၁၄၂၄၂) စတုရန်းေပ 

အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမထဲမှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးသည့် (
၉၀'
၉၈' x

၁၂၀'
၆၅'.၈'') 

အကျယ်အဝန်းရိှ (ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၀)ှင့ ်ထစိပ်လျက်ရိှေသာ အြခမ်းဘက်မှ ခစံည်း 

ိုးကာုံေပးထားသည့်) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အေဆာက်အဦများ 

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးစိုးစိုးသန်း (ခ) ဦးစိုးစိုး [၁၂/ဗဟန 

(ိင်ု)၀၈၃၈၉၅]မှ အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားလျက်ရိှပီး၊ ၎င်းမှ အပီးအပိင်ု ေရာင်း 

ချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)    ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(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

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆(ေဂျ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၃ အက်ဖ်-၁၊ ဧရိယာဧက (၀.၂၃၉)ဧကရိှ  ေြမပုိင်   

ေြမကွက် အတွင်းမှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ ေြမကွက်ညာဘက် 

ြခမ်း၊ စုစုေပါင်း စတုရန်းေပ(၆၀၀၀) ခန်ရှိေသာ ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမ 

ကွက်ေပ ရှိ အမှတ်- ၁၂/ကေမ ာဇလမ်း၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် (၂)ထပ်ေနအိမ်တစ်လုံး အပါအဝင်  

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ 

ေဒ ုခုင်(ခ) ေဒ ုကည် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၅၅၆၁၅]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ု၍ ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေရာင်းအဝယ်ကို 

ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်ထံသို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်  ပိုင်ဆိုင်သည့်  ခိုင်လုံေသာ     

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်းများ)ြဖင့ ်တင်ြပ ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးေအာင် (LL.B)ေဒ ေအးေအးေအာင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၃၂၂)

အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်-၁၂၁၊ ဒု-ထပ်၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၁၅၉၊ ၀၉-၉၇၅၁၆၉၁၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၊ လေူန 

ရပ်ကွက်အမှတ်-၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၄၃၊ အကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ရိှ ဗိလ်ုကီး 

ေအးချိ အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ထွက်ရိှထားသည့ ်ေြမကွက်၏ အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အား မူလအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး လက်ဝယ်ထားရိှ ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးခင်ေမာင်သင်း [၁၂/မရက 

(ိင်ု)၀၄၃၆၁၂]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဇင်မကီိသုက် [၁၀/ဟသတ 

(ိင်ု)၂၃၇၅၆၄]မှ ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုေြမကွက် 

ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့ ်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ လ  င်ဝင်းထွဋ် (LL.B)ေဒ လ  င်ဝင်းထွဋ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၆၇၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၆၇၉)

အမှတ်-၃၅(က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၅(က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၃၈၈၇ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၃၈၈၇

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဇ/၃၂)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၃)၊ ဂ မာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အလျားxအနံ(၁၉ေပx 

၅၀ေပ)(ဘီ)၊ ေြမညီတိုက်ခန်းအား ပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးေကျာ်မင်း[၁၂/လမန 

(ိင်ု)၀၂၃၂၉၀]ထမှံ က ု်ပ်ဦးေအးထွန်းိင်ု [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀၂၀၃၇]မှ ဝယ်ယ ူ

ရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အများသိေစရန်ှင့် 

အကယ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအးထွန်းိုင်ဦးေအးထွန်းိုင်

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၂၀၃၇][၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၂၀၃၇]

Ph: 09-5197282Ph: 09-5197282

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုမင်းေရာင်အမ်ိရာ၊ 

ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ တိုက်(B-3)၊ အခန်း(၄၀၂)ရှိ DOUBLE Y SERVICE & TRADING 

COMPANY LIMITED  ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည-်

DOUBLE Y SERVICE & TRADING COMPANY LIMITED သည် ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရက်ေရးကမု ဏအီြဖစ် ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင် ြမန်မာိင်ုင၊ံ ရန်ကုန်မိ၌ တည်ေထာင်ခဲပ့ါသည်။ 

DOUBLE Y SERVICE & TRADING COMPANY LIMITED သည် ဥေရာပှင့ ်ဂျပန်ိင်ုငထံတ်ု 

စက်ပစ ည်းများကုိ ငှားရမ်းြခင်း၊ အငှားချထားြခင်း၊  ကုန်သွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ြပလုပ် 

ေဆာင်ရက်ပါသည်။ DOUBLE Y SERVICE & TRADING COMPANY LIMITED သည်  

Boom Lift, Scissor Lift, Generators, Compressor ှင့ ် Cranes အစရိှသည့ ်စက်ပစ ည်း 

များ၏ လုံ ခံေဘးကင်းမ ၊ ထေိရာက်အကျိးရိှမ ၊ အများှင့ယှ််ိင်ုေသာ ေဈး န်း၊ အဖိုးအခ 

စသည်တိုကို သုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအာုံစိုက်၍ အေကာင်းမွန်ဆုံးဝန်ေဆာင်မ  

များေပးေနသည့် ကုမ ဏီြဖစ်ပါသည်။  Supplying machinery (စက်ပစ ည်းအသစ်များ၊ 

အများှင့ ်ယှ်ပိင်ိင်ုေသာေဈး န်း၊ ေကာင်းမွန်စွာေလက့ျင့ေ်ပးထားေသာ Operators 

များ)စသည့် စက်ယ ရားများှင့် ပတ်သက်၍ အေကာင်းဆုံးဝန်ေဆာင်မ များေပးိုင ်

ရန်ှင့ ်သုံးစဲွသမူျားအတွက် အလပ်ုခွင်လုံ ခံစတ်ိချရမ ှင့ ်ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်ေစရန် 

အတွက်ပါ ဦးတည်၍ စတ်ိအားထက်သန်မ များစွာြဖင့ ်DOUBLE Y ကိ ုစတင်တည်ေထာင် 

ြခင်းခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါ သည်။ ယခအုခါ ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်းလံုးရိှ သုံးစဲွသမူျားကိ ုဝန်ေဆာင်မ  

များေပး၍ ကညူေီထာက်ပံေ့ပးလျက်ရိှပါသည်။  က ု်ပ်တို၏  Vision မှာ ေဆာက်လပ်ုေရး၊ 

Infrastructure  ၊ စက်ုံများ၊ Steel structure များ၊ ပိုေဆာင်ေရးများှင့်ပတ်သက်၍ 

ထိပ်တန်းဝန်ေဆာင်မ ေပးသူအြဖစ် ရပ်တည်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ က ု်ပ်တုိ၏ Missision မှာ 

စက်မ လပ်ုငန်းအရပ်ရပ်မှ စက်ပစ ည်းယ ရားများကိ ုိင်ုငတံကာအဆင့မ်အီရည်အေသွး 

ြမင့်ပစ ည်းကိရိယာများြဖင့ ်ေထာက်ပံ့ဝန်ေဆာင်မ ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။

အချိေသာ ကုမ ဏီများ၊ လူပုဂ ိလ်များ၏ မမှန်မကန်စွပ်စွဲေဆာင်ရက်မ များ 

ေကာင့ ်လပ်ုငန်းှင့ပ်တ်ဝန်းကျင်တွင် က ု်ပ်မတ်ိေဆကွမု ဏ၏ီ ဂဏ်ုသကိ ာထပိါးမ များ၊ 

အကျိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာမ များြဖစ်ေပ လာပါက  တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ မလ ဲ      

မေရှာင်သာ အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွကုမ ဏီအား 

ယံုကည်စိတ်ချစွာ ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ကေသာ Customer တစ်ဦးချင်းှင့် ကုမ ဏီများ 

သို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းှင့ ်DOUBLE Y SERVICE & TRADING COMPANY 

LIMITED သည် အမည်ေကာင်းြဖင့ ် Customer များ စိတ်ချမ်းသာေစေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကညာြခင်း
 ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိ၊ သေြပ 

ကန်ုးရပ်ကွက်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁/

သေြပကုန်း)၊  ေြမကွက်အမှတ်  (၁၃၇)၊  

ဧရိယာ (၀.၀၈၂)ဧကရှိ  ဦးြမတ်စံ  (ဘ)  

ဦးထွန်းလ  င်  [၉/ပမန(ိုင ်)၂၁၄၇၀၀] 

အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးစိုး 

မိုးေအာင် (ခ)စုိးမုိးမင်း(ဘ)ဦးွန်ေမာင်  [၉/ 

မကန(ိုင်)၀၆၅၆၅၈]မှ  ေြမေပးမိန်မူရင်း 

ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့်  အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ်၊ ဝန်ခကံတြိပချက်၊  မှတ်ပုတံင်ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာအမှတ်(၃၉၄/၂၀၂၂)၊  ရပ်ကွက်ှင့ ်

ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက်၊   ပတ်ဝန်းကျင်   အသ ိ

သက်ေသ (၃)ဦး ထွက်ဆိုချက်၊   ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းမရူင်းများ  တင်ြပပီး ေြမေပးမန်ိမတိ  

မှန်ထတ်ုယခွူင့ြ်ပပါရန် ေလ ာက်ထားလာရာ  

ကန်ကွက်လုိသူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပုိင် 

ဆိုင်မ   စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန်  

ဒီကရီများ  အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာ 

တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  

ဌာနသို ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ 

ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  

ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ ်

နည်းများှင့ ်အညီေြမေပးမိန်   မိတ မှန် 

ေလ ာက်ထားလာမ အား  ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   ေကညာ 

လိုက်သည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/A)၊ ေြမကွက် 
အမှတ်(၄၂၅)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၄၂၅)၊ ဒါနလမ်း၊ (၃၉/A)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ 
သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးစိုးသိန်း 
(TGN-၀၃၉၄၀၆) အမည် ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား  အမည် 
ေပါက် ဦးစိုးသိန်း (ကွယ်လွန်)သြဖင့ ်ဇနီး 
ြဖစ်သ ူေဒ စန်းကည် [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၈ 
၈၆၃] (ကိယ်ုစား General Power -၂၉၈၀/ 
၂၀၂၁ (၄-၆-၂၀၂၁) ရရိှသ ူေဒ ထားထားိင်ု 
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၈၈၅၇]မှ ဂရန်မူရင်း၊ 
ေသစာရင်း၊ GP မူရင်း၊ ေဒ စန်းကည ်
သက်ရှိထင်ရှားရှိပီး GP မုပ်သိမ်းေသး 
ေကာင်း ေဒ ထားထားိုင်၏ ကျမ်းကျနိ် 
လ ာ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ဦးစိုး 
သန်ိး၏ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင် ဇနီး 
ြဖစ်ပီး၊ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ 
ေဒ စန်းကည်၏ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခ ံ
ကျမ်းကျနိ ်လ ာ(၂)ေစာင်တို တင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ 
ကူးှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန် 
ေြမပုံကူး ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၅၂၊ ေြမအမျိးအစား-

ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမေပ ရှိ
(က)  ေြမကွက်အမှတ-်၃၈A+၄၃A/၁-A ၁-B၊ ဧရိယာ (ဝ.၀၄၄)ဧက၊
 အမည်ေပါက်-ဦးဖိးေဝေသာင်း
(ခ)  ေြမကွက်အမှတ ်-၃၈+ ၄၃ေအ/၁-ဘီ၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၄၄)ဧက၊
 အမည်ေပါက်-ေဒ သူဇာ

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ  အမှတ်(၁၀၈/ 
၁၁၀)၊ န ဝန်လမ်း၊  ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင် 
ေသာ  ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိ၏ မိေြမ 
စာရင်း အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကသည့ ်ဦးဖိးေဝေသာင်း [၉/အမရ(ိုင်) 
၀၈၆၇၉၀]ှင့် ေဒ သူဇာ [၉/အမရ(ိုင်)၀၈၆၇၈၉]တိုက  တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆုိင် 
ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်
တကွ က ု်ပ်ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ် (၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ် (၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
သာေကတမိနယ်၊  ၄၉ ဘာရှာ 

ဝင်းေန ေမာင်ဟိန်းမင်းစုိး [၁၂/ဗဟန 

(ိုင်)၁၀၃၆၉၂] ှင့် ေမာင်သားကီး 

တိုမှာ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေမာင်ဟိန်းမင်းစိုးေမာင်ဟိန်းမင်းစိုး

ြပင်ဆင်ဖတ် ရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ရန်
(၂၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန ေကးမု ံ

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၉)ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ေဒ ေယာ 

မယ်ရီ၏      အများသိေစရန်    

ေကာ်ြငာစာတွင် ေဒ ထက်မွန်အ ိ   

အစား ေဒ ဆက်မွန်အိဟု အမှန် 

ဖတ် ရန်။

ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ သရက်ေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သရက်ေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

သရက်ေတာ(၅)လမ်း (အထက်လမ်း)ရိှ အမှတ်(၁၁၂)ဟုေခ တွင်ေသာ သရက်ေတာ(၅)လမ်း (အထက်လမ်း)ရိှ အမှတ်(၁၁၂)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) ေြမှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦအား ေြမကွက်၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း) ေြမှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အဦအား 

လ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းများမြပလပ်ုပါရန် သတေိပးေကညာြခင်းလ ဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းများမြပလပ်ုပါရန် သတေိပးေကညာြခင်း

ေဒ ဝင်းဝင်းကည် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၄၆၀၈၆] ှင့ ်ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း 

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၄၆၆၀၄]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ  သတိေပး 

ေကညာြခင်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် ေြမကွက်သည ်(ကွယ်လွန်သ)ူ 

(ဖခင်) ဦးလှြမင့ှ်င့ ်(ကွယ်လွန်သ)ူ (မခိင်) ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်

ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူအေမဆွိင်ုမသိားစအုားလုံးတိုမှ 

သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းှင့ ်

စွန်လ တ်ြခင်းများမြပလပ်ုရန် အများသရိှိေစရန် သတေိပးေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ရ န်းလဲ့ရည်    ဦးသန်းစိုးထွန်း             ေဒ နီလာခိုင်ေဒ ရ န်းလဲ့ရည်    ဦးသန်းစိုးထွန်း             ေဒ နီလာခိုင်

LL.B       LL.B, D.B.L, WIPO, D.L.P(Swit)  LL.B, WIPO, D.L.P (Swit)LL.B       LL.B, D.B.L, WIPO, D.L.P(Swit)  LL.B, WIPO, D.L.P (Swit)

(စ်-၅၃၁၆၇) (စ်-၈၁၇၀)  (စ်-၁၂၄၃၈)(စ်-၅၃၁၆၇) (စ်-၈၁၇၀)  (စ်-၁၂၄၃၈)

အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၆၂ (ပထမထပ်)၊ အခန်း (၁၇)၊ Winner Firm၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊အမှတ်-၆၂ (ပထမထပ်)၊ အခန်း (၁၇)၊ Winner Firm၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-5173968ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-5173968

ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

(၁၃)ကိမ်ေြမာက်ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲ ဖိတ်ကားလ ာ(၁၃)ကိမ်ေြမာက်ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲ ဖိတ်ကားလ ာ
ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ (၁၃)ကိမ်ေြမာက ်ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲကိ ုစည်ကားသိုက်မိက်စွာ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် အသင်းဝင်များှင့ ်ဝန်ထမ်းများအား ေလးစားစွာ ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။

သက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ လှဒါန်းလိုပါက ေအာက်ပါပုဂ ိလ်များထံ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်-

ဦးကံွန်        ဖန်ုး-၀၉-၅၃၄၁၃၀၄၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း ဖန်ုး ၀၉-၄၄၈၅၃၉၂၉၂၊ ဦးေကျာ်ေဇာ ဖန်ုး ၀၉-၅၂၀၂၆၉၇၊

ဦးြမင့်ထွန်းလတ ်ဖုန်း ၀၉-၇၇၅၃၁၀၄၆၆၊ ဦးေဇာ်ဝင်း ဖုန်း ၀၉-၂၅၅၇၇၃၃၆၄။

ကျင်းပမည့်ရက ် - ၂၄-၇-၂၀၂၂၊ ၁၃၈၄ ခုှစ် ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်(၁၂)ရက် (တနဂ  ေွေန )

ကျင်းပမည့်အချနိ ် - နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ  - ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းတိုက်၊

   (၈)မိုင်ခွဲ၊ ြပည်လမ်း၊ ဆည်ေြမာင်းဝင်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

   (တစ်ဦးချင်းသီးြခားဖိတ်စာမပိုပါ)

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ဦးသက်မျိးမင်းေမာ[်၁၄/မမန(ိုင်)၂၀၀၄၉၂]၊ အမှတ်-၆၂၊ (၆-လ ာ)၊ 

ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 
ေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 
ေကညာပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၃)လမ်း၊ 
အမှတ်- ၅၀၂၊ B.1(ေြမညီထပ်)၊ (၁၈ေပx၅၅ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှ တုိက်ခန်း 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်
အလံုးစံုစီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ရိှပီး လက်ရိှပုိင်ဆုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေကျာ်စိုး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၂၉၀၂၃](၎င်း၏ အထူးကိယ်ုစား 
လှယ်စာရရိှသူ ဦးေကျာ်ဖိးသန်ဇင်)ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသက်မျိးမင်း 
ေမာ်[၁၄/မမန(ိုင်)၂၀၀၄၉၂]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ပိင်ုေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုေကာင်း တရားဝင် အေထာက်အထားမရူင်း 
စာရက်စာတမ်းများ ယေူဆာင်၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ(၅)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံလာေရာက်၍ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်၍ ြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ဆန်းဦးLL.Bဦးေအာင်ဆန်းဦးLL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၇၇၅၁ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၇၇၅၁ (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)
အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၃၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၃၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၃၃၁၆၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၃၃၁၆၇

"အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ငေထွူးလမ်း၊ အမှတ် 

(၇၃၄/က)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အလျား (၂၀)ေပx အနံ(၆၀)ေပ ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု (၁)ေဒ သန်းသန်းယု[၁၄/မမန(ိုင်)၀၂၉၀၉၀]

ှင့် (၂) ေဒ ဇင်မင်းသူ[၁၄/မမန(ုိင်)၁၅၂၆၃၄]တုိထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဆန်းဦး 

[၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၄၈၉၆]သည် (၅-၃-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် "ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ် ခံေြမ 

အေရာင်း အဝယ်ကတစိာချပ်"ချပ်ဆိ၍ု အပီးအပိင်ု တရားဝင် ဝယ်ယလူက်ေရာက်ရယ ူ

ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိ၊ ခ၊ံ ေြမှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆဦွးဆန်းဦး၏ ခွင့ြ်ပ 

သေဘာတူညီချက်မရဘဲ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ 

ေပါင်ံှြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း အစရိှသည့် ကိစ အရပ်ရပ်တုိကုိ 

ေဆာင်ရက်ခွင့်မြပပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့်(LL.B,D.B.L,D.I.L)      ေဒ ြဖေဝေဝေအာင်(LL.B,D.B.L,)ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့(်LL.B,D.B.L,D.I.L)      ေဒ ြဖေဝေဝေအာင(်LL.B,D.B.L,)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၃၃)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၃၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၃၃)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၄၃၀)

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

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀၊ ၀၉-၇၇၇၂၉၁၇၇၅



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ(၉)

လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၄/၁)၊ အိမ်အမှတ်(၁၄၉/၁) (B)၊ ၃ ၁
၂  

ထပ်အေဆာက်အဦ၏ မှန်ခန်း (အလျား ၁၆ေပ x အနံ ၄၅ေပ) ေရ/မီးအစုံ 
ပါဝင်သည့်တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံသူ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း (ခ) သားကီး 
[၉/မမန(ိုင်)၀၇၉၂၉၄]ထံမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွအချိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက က န်မ 
ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ယခု 
ေကာ်ြငာသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယ်ယ်ဆန်း ေဒ ယ်ယ်ဆန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၅၈၂][၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၂၅၈၂]
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၇၀၈၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၇၀၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၄၊ ၂၅-ဗိုလ်ချပ်ေရနံ 

စက်ကွက်ဟုေခ တွင်ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေစာေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၅)၊ 
ဧရိယာ (၀.၃၆၆)ဧကရိှ ဦးေဇာ်ေအာင် [၇/သဝတ(ုိင်)၀၀၈၅၇၃]ှင့် ေဒ ခင်ြမင့်ေဇာ် [၇/သဝတ(ုိင်)၀၀၈၆၅၆]တို ပူးတဲွအမည်ေပါက် 
(၁၀)ှစ်သက်တမ်းရိှ ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ ပုိင်ဆုိင် 
လက်ေရာက်ရရိှထားသြဖင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်အြပည့် ရိှေကာင်း ဂရန်အမည်ေပါက်သူများမှ ဝန်ခံကတိြပလာသည့်အတွက် ဦးေကျာ်မုိးေအာင် 
[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၃၈၉၀၇]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်း 
အဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်သ ာလွင် (LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)
အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

“ယင်းမာတံဆိပ်ဖိနပ်” အမှတ်အသား အစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း“ယင်းမာတံဆိပ်ဖိနပ”် အမှတ်အသား အစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း
အများသိေစရန်အများသိေစရန်

 ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၆၁)၊ 
ပထမထပ်ေန ဦးေရာင်ေကာက်ရှင်(ခ) ဦးေအာင်စိုး [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၇၅၅၁]၏  န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 “ယင်းမာတံဆိပ်ဖိနပ်” အမျိးမျိးကုိ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ဗုိလ်ချပ်ေဈး အေနာက် 
ဘက်အတွင်းတန်း၊ အမှတ်(၁၀၇)ှင့ ်ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၆)
တိုတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်၍ (၁၉၇၅)ခုှစ်ကတည်းက ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၈၁၈/၁၉၈၈မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၈၁၈/၁၉၈၈
 အထက်ပါ “ယင်းမာတံဆိပ်ဖိနပ”် အမျိးမျိးကိ ုစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်က ်ုပ်တို 

မတ်ိေဆ၏ွဖခင် ဦးေရာင်ရိှန်(ခ) ဦးေမာင်စန်ိ (ေကတဒီ-ီ၀၀၀၆၀၀)မှ (၂၁-၁၁-၁၉၈၈)ရက်က စာချပ် 
စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၈၁၈/၁၉၈၈)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်း၍ ယခုထက်တိုင် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 
လျက်ရှိပါေသာေကာင့ ် “ယင်းမာတံဆိပ်ဖိနပ”်ှင့် ပတ်သက်၍ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက ်
ကြဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစ၊ ပုတံပူုမှံား ထင်ေယာင် ထင်မှား၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖင့ ်သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ 
တုပြပလုပ်သုံးစွဲမ များကို ေတွြမင်သိရှိရပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူရလိမ့်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ရီရီတင် (စ်-၁၉၉၅)ေဒ ရီရီတင် (စ်-၁၉၉၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ်
  ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။  ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉- ၅၀၁၈၃၄၅  ဖုန်း-၀၉- ၅၀၁၈၃၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်

 ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ တိက်ုကီးမိနယ်၊ 
တိုက်ကီးမိ၊ တာခွေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျးရာ/ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅၃၊ ကွင်း 
အမည်- တိက်ုကီးကွင်း၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်-၆၉၃၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၇+၈/၁၊ 
ေြမအမျိးအစား-၃(ခ)၊ ဗုိလ်မှးစုိးမင်း အမည်ေပါက်၊ ဧရိယာ(၁.၄၃)ဧကရိှ 
ေြမှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ထားရိှသူ ေဒ အတာ 
(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်းေမ [၁၄/ဇလန(ိင်ု)၀၁၁၄၁၂]က ယင်းေြမကွက်အား ၎င်းမှ 
တရားဝင ်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
သြဖင့ ်အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
အေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့်  က ်ုပ်ထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိသတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ လဲ့လဲ့ေအာင် (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ လဲ့လဲ့ေအာင် (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
စ်-၁၃၇၄၁ (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)စ်-၁၃၇၄၁ (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)

ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ဗ လလမ်း၊ အေဖျာက်မိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊
ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၀၂၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄)၊ 

ှစ်ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်မှ ပထမထပ်(၂-လ ာ)၊ တိုက်မျက်ှာမ(ူညာဘက်အခန်း)၊ 
ဧရိယာ(၅၄၀.၅)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင် လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရှိသည်ဟု  ဝန်ခံကတိြပသူ မူဘိုဆာ(ခ)ေဒ ြမြမဝင်း[၉/မကန(ိုင်)၀၅၉၁၈၂]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးရဲိင်ု[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၄၈၃၃၂]၊ ေဒ သမဲာဦး[၉/လဝန(ိင်ု)၂၀၅၀၀၈]
တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲိုင်ှင့် ေဒ သဲမာဦး တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးရဲိုင်ှင့် ေဒ သဲမာဦး တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၆၁/၂)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ ရတနာှင်းဆ ီ

အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(1/A)၊ RC(၁၈)ထပ်တိုက်မှ ၁၄-လ ာ၊ အခန်းအမှတ် 
(၁၄၀၂)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှ ိ  ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ   ေရမီးအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေမာင်ေမာင်ဦး [၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၀၂၁၅] 
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးမိုးလုံးြပည့် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၈၇၁၆]မှ အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးမိုးလုံးြပည့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးမိုးလုံးြပည့်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ စာဂ(၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆၂၂)၊ 

ှစ်ခန်းတဲွRC(၆)ထပ်ခဲွတိက်ုမှ ဒတုယိထပ်(၃-လ ာ)၊ တိက်ုမျက်ှာမ(ူညာဘက်အခန်း)၊ 
အခန်းအမှတ်(3-A)၊ ဧရိယာ(၉၉၉)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ စုစ ာ[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၂၉၆၂]ထံမ ှ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးဝင်းမင်းလ  င်[၅/မရန(ိင်ု)၁၄၈၃၅၄]၊ ေဒ ယ်သ ာွယ်[၉/မသန 
(ုိင်)၁၄၂၇၇၂]တုိမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းမင်းလ  င်ှင့် ေဒ ယ်သ ာွယ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝင်းမင်းလ  င်ှင့် ေဒ ယ်သ ာွယ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B, WIPO(Switzerland)
တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ် ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651, 09-793568375Ph:09-450023651, 09-793568375

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

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မိုးကုတ်မိေန ေဒ လင်းလင်းထွန်း(ဘ) ဦးအန်(ခ)ဦးတင်ေမာင်[၉/မကန(ိုင်)၁၀၀၁၆၅]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လင်းလင်းထွန်း၏မခိင် ေဒ လှဝင်း[၉/မကန(ိင်ု)၀၀၈၅၁၄]ကိင်ုေဆာင်သသူည် (၁၄-၁၁-၂၀၁၁)

ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဖခင် ဦးအန်(ခ) ဦးတင်ေမာင်[၉/မကန(ိင်ု)၀၂၃၂၉၀]ကိင်ုေဆာင်သသူည် (၁၅-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 
ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၎င်းတိုကွယ်လွန်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာ ပစ ည်းများြဖစ်သည့ ်မိုးကုတ်မိ၊ ေရ ဘုံသာရပ်ကွက်၊ 
ေရ ဘုံသာလမ်း၊ အိမ်အမှတ-်ဇ/၂၃၇ ဟ ုေခ တွင်ေသာေနအိမ်ှင့် မ  ေလးမိ၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ သီရိမာလာ(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ 
(၂၂x၂၃)လမ်းှင့် (၈၈x၈၉)လမ်းကား၊ သရဖီေဆာင်၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၃)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းတိုသည် အေမွဆိုင် 
ပစ ည်းများအြဖစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပီး၊ အဆိုပါပစ ည်းများအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွအပါအဝင်သမီး(၃)ဦးမှ အညီအမ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်
လျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါအေမဆွိင်ုပစ ည်းများအား အေမဆွိင်ုတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ လင်းလင်းထွန်းသရိှိြခင်း၊ သေဘာ 
တညူြီခင်းမရိှဘ ဲကျန်အေမဆွိင်ုများမှြဖစ်ေစ၊ အြခားသတူစ်ဦးဦးမှြဖစ်ေစ၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းစသည့ ်
တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားသူတစ်ဦးဦးထံသို လ ဲေြပာင်းြခင်း မြပလုပ်ရန်ှင့ ် ြပလုပ်ပါက 
ထိုကဲ့သို ြပလုပ်သူများအား ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ လင်းလင်းထွန်းမ ှလ ဲအပ် န်ကား
ထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လင်းလင်းထွန်း                              ဦးေဝလင်းေဌး(LL.B, DIL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၈/၂၀၁၂)ေဒ လင်းလင်းထွန်း                              ဦးေဝလင်းေဌး(LL.B, DIL) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၁၈/၂၀၁၂)
[၉/မကန(ိုင်)၁၀၀၁၆၅]                     အမှတ်-၅၆၁၊ (ပ)ထပ်၊ အခန်း-၁၀၁/၂၊ ကုန်သည်လမ်းှင့် ဘားလမ်းေထာင့်၊[၉/မကန(ိုင်)၁၀၀၁၆၅]                     အမှတ်-၅၆၁၊ (ပ)ထပ်၊ အခန်း-၁၀၁/၂၊ ကုန်သည်လမ်းှင့ ်ဘားလမ်းေထာင့်၊
                                                        ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈                                                        ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၃၆) ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃၁၆)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေပ(၄၁x၆၀)၊ (ဝ.၀၅၆)
ဧက၊ (၂၄၆၀) စတရုန်းေပ အကျယ်ရိှ  ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုသည် 
ဦးလှေအာင် (EF-၀၀၅၇၄၈] က  ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုပီး ၎င်းကွယ်လွန်သွားေသာ 
အခါ ၎င်း၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၇၆၆၁] 
ှင့်(၂) ဦးရဲရန်ေအာင် [၁၂/ရကန(ိုင်) ၀၀၁၀၀၆]တိုက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 
ေကညာစာချပ်အမှတ်(၄၉၄/၂၀၂၂)အရ အေမွဆက်ခံပုိင်ခွင့်ရရိှထားသူများြဖစ်ကပီး 
၎င်းတိုထမှံ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ သက်ထား[၁၂/လမန(ိင်ု)  ၁၄၇၈၉၃]က အဆက်ဆက် 
အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ် ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှ ပိင်ုဆိင်ုထားကာ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယဝူန်ခလံျက်  ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာ 
သည်ကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

အြဖစ်  စရန်ေငတွချိအဝက်ကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည်ကိ ု
ကန်ကွက်လိုပါက  ယင်းေြမကွက်ှင့ ် ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍  အကျိးခံစားခွင့်များ 
ရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်း 
များ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန်ဒီကရီမူရင်းများ 
ှင့တ်ကွ က ု်ပ်တို ထသံို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ံုးလုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။                    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန
LL.B,DBL,DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)LL.B,DBL,DIL, MA (Business Law) LL.B(စ်-၅၀၅၉၅)
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂      ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂      ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်(B-1/B-2) ၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ) ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်(B-1/B-2) ၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ဓုြဖမိ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဥမ ာဒ ီလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၇၁) 

ေြမစာရင်းအကွက်အမှတ်(၆)၊ အလယ်ပိုင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၀)ဧရိယာ 
(ဝ.၀၇၀)ဧကှင့် ဦးပိုင်အမှတ်(၇၆)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝဝ၄)ဧကရှိ ဘိုးဘွားပိုင ်
ေြမကွက်အား ေဒ ေအးကိင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၄၂၉]၏  အမည်ြဖင့ ်
ေြမအမည်ေြပာင်း ေလ ာက်ထားမည်ြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း။

ေဒ ေအးကိင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၄၂၉]ေဒ ေအးကိင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၄၂၉]
ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၄၃၁၄၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၂၄၃၁၄၇

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်အေရှပုိင်းမိနယ်၊ ၁၃၄ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၆၈ ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၃၆၈)၊ ေြမဧရိယာ-(၄၀x၆၀)ေပ၊ အကျယ်အဝန်းရှိ ပါမစ်ေြမ 

အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ေ်ြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ဦးချစ်စိန်BF-၀၃၆၅၈၇ ထံမှအရပ်ကတိစာချပ် 

အဆက်ဆက်ြဖင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ်ဗိုလ ် (ဘ) ဦးဝင်းွန်  [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၀၉၅၁] အမှတ်(၃၁) 

ေအာင်ေဇယျ (၁)လမ်း၊  ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် ၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ် ေနသူထံသုိ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ် 

ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ 

(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း။အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း။

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

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

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ (၁၃၁)ရပ်ကွက်၊ ရတနာဃရပ  ာန်းေကျာင်းတုိက်ေန 

ဦးြမဝင်း[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၅၆၀၈၅]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးြမဝငး်သည ်ေဒ စ ာဝငး်[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၇၉၂၈]ကုိင်ေဆာင်သူှင့် (၁၅-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် 
အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ကေသာ်လည်း ေရ ေြပာင်းိုင်သည့ ်ယာ်အမှတ်(6R-5645)တိုိုတာ 
(အြဖေရာင)်၊ ကား၊ ေရ ၊ ေငွ၊ လက်ဝတ်ရတနာပစ ည်းများှင့ ်မေရ ေြပာင်းိုင်သည့ ်ပစ ည်းများြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ြမသီရိ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇/ခ)၊ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှ ိေြမကွက်ှင့ ်(၂)ထပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဆုမွန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၃)၊ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှေြမကွက်၊ စုစုေပါင်းေြမကွက်(၂)
ကွက်တုိအား ပစ ည်း ခန်းခွဲေဝရြခင်း မရှိေသးပါေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရသိရှိရပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများှင့ ်
ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတရားုံးတွင် လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစ ည်းခွဲေဝေပးေစလိုမ ြဖင့် တရားစွဲဆိုထားပီးြဖစ်ေကာင်း က ်ုပ် 
မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးြမဝင်း၏  န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးြမဝင်း   ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး(LL.B,D.I.P.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄) ဦးြမဝင်း   ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး(LL.B,D.I.P.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၀၄)

         ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၇၈၀၀၅၁         ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၇၈၀၀၅၁



ဇူလိုင်   ၁၊    ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ စိစစ်ေရးမှး-၂ (လစာ န်း ကျပ် 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၄၀) ေနရာအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းြဖစ်

ပါသည်။ ေရးချယ်ြခင်းခံရသူများသည် ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်ပီး အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်းသို တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ-

 (၁) စီးပွားေရးတက သိုလ်များမ ှရရှိသည့်ဘွဲများ

  B.Com, B.Act, B.B.A, B.Econ (Eco), B.P.A, B.Dev.S, B.Econ (Stats)

 (၂) ကွန်ပျတာတက သိုလ်များမ ှရရှိသည့်ဘွဲများ

  B.C.Sc, B.C.Tech

 (၃) သမဝါယမှင့်စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်မှ ရရှိသည့်ဘွဲများ

  B.BSc (Social Enterprises Management), B.BSc (Regional 

Development), B.BSc (Accounting & Finance), B.BSc (Marketing 

Management), B.BSc (Applied Statistics)

 (၄) အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်မ ှရရှိသည့်ဘွဲများ

  BBM, BA (EPP)

 (၅) လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင ်(CPA) ရရှိပီးသူများ

 (ဂ) ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အသက် (၃၀) ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ။

 (ဃ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အထက်ပါဘွဲများအြပင် B.A (Eco)/ တက သိုလ် 

တစ်ခုခုမှဘွဲှင့် DA ရရှိပီး ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အသက် (၃၅) ှစ် 

မေကျာ်လွန်သူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

 (င) ဌာနတွင် အနည်းဆုံး (၃) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်ထားသည့်စာရက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပီးပါက သတ်မှတ်ချက်ှင့ ် 

ကိုက်ညီသူများသာ ေရးေြဖစာေမးပွဲကိုေြဖဆိုရမည်။ ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ 

ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာှင့်အေထွေထ ွဗဟုသုတတိုြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သ ူ

များသည် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ကွန်ပျတာက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းအား ထပ်မံ 

ေြဖဆုိရမည်။ ေရးေြဖစာေမးပဲွအစီအစ်ကုိ သတင်းစာများတွင် ထပ်မံေကညာပါမည်။

၄။ ေလ ာက်ထားသူများသည ်စာေမးပွဲဝင်ေကး ကျပ် ၁၀၀၀/- ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ေနြပည်ေတာ်ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် စာေမးပွဲဝင်ေကးေပးသွင်းသူများ 

သည် ေနြပည်ေတာ် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ရှိ ေငွစာရင်းအမှတ်၊ MD-012683 သို 

ေငစွာရင်းေခါင်းစ် ၇။ ဘ  ာေရး ၊ ၁၂။ ေငတွိက်ုဦးစီးဌာန၊ “၁။ ပစ ည်းများေရာင်းချရေငှွင့ ်

ေဆာင်ရက်ေပးမ အတွက် ရေငွများ၊ ၀၂။ ေဆာင်ရက်ေပးမ အတွက် ရေငွများ” ြဖင့် 

ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး၊ စာရင်းအမှတ်ေအာက်ရှိ ကွက်လပ်တွင် “ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊ 

စိစစ်ေရးမှး-၂ ရာထူးအတွက် စာေမးပဲွဝင်ေကးေပးသွင်းြခင်း” ဟုေဖာ်ြပ၍ ေပးသွင်းရ 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ နယ်မှေပးသွင်းသူများသည ်fax  ေငွလ ဲြဖင့် ေပးပိုိုင်သည်။

၅။ ေလ ာက်လ ာတွင်-

 (က) အမည်ှင့်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်

 (ခ) ေမွးသက ရာဇ် (အသက်)

 (ဂ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

 (ဃ) ပညာအရည်အချင်းှင့်ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်

 (င) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်ှင့် ၎င်းတို၏ အလုပ်အကိုင ်

ှင့်လိပ်စာ

 (စ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် အလုပ်အကိုင်ှင့်ဌာန

 (ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လ င် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်ှင့် မှတ်ပုံတင်သည့ ်

ရက်စွဲ

 (ဇ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာှင့ ်တယ်လီဖုန်းအမှတ်

 (ဈ) အမဲတမ်းလိပ်စာအြပည့်အစုံ

၆။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ-

 (က) ဝင်ေကးေပးသွင်းချလန်မူရင်း

 (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ 

 (ဂ) ရရှိသည့်ဘွဲ၏ အမှတ်စာရင်းမိတ 

 (ဃ) အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သိုလ်ဝင်တန်း ေအာင်လက်မှတ် 

မိတ / အေြခခံပညာအထက်တန်း ေအာင်လက်မှတ်မိတ 

 (င) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ  (ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက)်

 (စ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက ် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲတိုမ ှ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ပိုင်းရရှိသည့ ်အကျင့် 

စာရိတ  ေထာက်ခံချက်မူရင်း

 (ဆ) (၁'' x ၁.၅'') ေရာင်စုံဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ (ေကျာဘက်တွင် အမည်၊ ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်အမှတ်ေရးရန)်

၇။   ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားအား စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ေငွတုိက်ဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ် (၃၄) ၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ထုတ်ယူုိင်ပီး ဤဝန်ကီး 

ဌာန၏ Website (www.mopf.gov.mm) တွင် download ရယ၍ူ ေလ ာက်ထားိင်ုသည်။

၈။   ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရာတွင် “ န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ေငတွိက်ု ဦးစီးဌာန၊  စမီကံန်ိးှင့ဘ်  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊  ုံးအမှတ်(၃၄) ၊ ေနြပည်ေတာ်” 

သို  လိပ်စာတပ်ပီး လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံ

တင်ြပလပ်ု၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေငတွိက်ုဦးစီးဌာနသို ၃၁-၈ -၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ ေပးပိုရမည်။

၉။   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည ်မိမိဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ပါရှိသည့ ်ေလ ာက်လ ာကို 

ဤဦးစီးဌာနသို    ၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ အေရာက်ေပးပိုပါရန်ှင့ ်

ေလ ာက်လ ာမတိ  (၁) ေစာင်ကိ ု    ၃၁-၈-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ဤဦးစီးဌာန 

သို ကိတင်ေပးပိုရန်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။   အသက်ကန်သတ်ချက်ေကျာ်လွန်သူများ၊   အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့ ်

မကိုက်ညီသူများှင့်  ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျမှ ေငွသွင်းသူများအား 

လက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာ 

ဌာနစု ဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၀၁၆၂ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)

ဟုေခ တွင်သည့် (၇)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦကီး၏ စတုတ ထပ် (၅ လ ာ)၊ 
အလျား x အနံ (၁၃ ေပ x ၅၀ ေပ) ယာဘက်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် တိုက်ခန်းရှ ိအကျိး 
ခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ လက်ဝယ်ထားရိှေသာ အခန်းကိ ုပိင်ုရှင် 
ေဒ ဇင်စပယ်ေအာင် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၀၁၀၂၈] က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
သေဘာတ၍ူ စရန်ေငေွပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း မရူင်းများှင့အ်တတူကွ 
ဤေကညာသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းိုင် (B.A, H.G.P, R.L)ဦးဝင်းိုင ်(B.A, H.G.P, R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၄၄၆)
အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၁)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၈၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၇၇၄၊ အကျယ် (၄၀'x၆၀')၊ ေြမအမျိးအစား- ပါမစ်ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးဝင်းြမင့ ်
(AE-၀၆၁၈၁၂) အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခရံပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့ ်ဇနီးြဖစ်သ ူ
ေဒ အန်ုးြမင့ ်(CHK-၀၈၅၃၁၆) [၈/ခမန(ိင်ု)၀၁၄၃၂၂]ထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသ ူေဒ ေရ ချမ်း 
[၁၃/လရန(ိုင်)၁၀၀၇၃၆]က မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ သြဖင့် က ု်ပ်တုိ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 
အည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သေိစအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေအးမင်းေဇာ ် 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။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဆ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄၅၁

၂ )၊ သုန ာ(၁၀)လမ်း၊ 
အမှတ်(၂၄၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေဒ အုန်းသန်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၂၇၉၉၀] အမည်ေပါက် အကျယ် 
အဝန်း (အလျား ၂၀ ေပx အန ံ၆၀ ေပ) ေြမှင့်အမ်ိအကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အဆင့ဆ်င့ဆ်က်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေသာ ေဒ စန်းစံပယ်ဝင်းထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးစည်သူှင့ ်
ေဒ ေစာြပည့်သ ာတိုမှ  ဝယ်ယူရန်အတွက်  အေရာင်းအဝယ်အြဖစ ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ယင်းအမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးစီးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လွင်မာဦး(LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B) ေဒ လွင်မာဦး(LL.B) ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၉-၂၅၉၆၈၆၀၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေအာင်ရိပ်သာ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၁၂)၊  ေဒ ကင်ေရ  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ဝါဝါထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၆၇၀၉]မှ ဝယ်ယူ 
ပိုင်ဆိင်ုပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ုံး(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၃၀)ေန 

ဦးတင်ြမင့် [၁၂/သဃက(ုိင်) ၁၈၂၀၅၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

 က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးတင်ြမင့သ်ည် ရန်ကန်ုမိ၊ သဝုဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
၂၅-ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း၊ တိုက်-၃၀၃/၅၊ အကျယ်အဝန်း (၁၄'x ၁၀၀')ေပရှိ 
ေြမှင့တ်ိက်ုခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေရာင်းသမူျား ြဖစ်ေသာ 
(၁) ဦးသက်ုိင် [၁၂/သဃက(ုိင်)၁၀၁၉၁၂]ှင့် (၂) ေဒ ချိချိုိင် [၁၂/ဗဟန(ုိင်) 
၀၀၈၅၅၈]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားြခင်းခရံသ ူေဒ ခုိင်ဖိးသူဝင်း [၁၂/သဃက(ိင်ု) 
၁၅၉၇၉၅]၊ အမှတ်-၂၉၃/၄၊ သံသုမာလမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်ေနထိုင်သူထံမ ှ (၁၈-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချ၍ ဝယ်ယူထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးတင်ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွဇင်ြမင့် LL.Bေဒ ေဆွဇင်ြမင့ ်LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၂၈၁၉ (၂၉-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၂၈၁၉ (၂၉-၆-၂၀၁၇)
အမှတ်-၁၅၃(B)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်-၁၅၃(B)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

Ph: 09- 782270048, 09- 254950210Ph: 09- 782270048, 09- 254950210

“အများသိေစရန်”“အများသိေစရန်”
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ ကမ   ာန်းလမ်း၊ 

အမှတ်-၇၀၄(ေြမညထီပ်)ေန ေဒ တင်တင်ခိင်ု [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၇၂၂၀]၏ 
 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုးအများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

အထက်အမည်ပါ တိုက်ခန်းသည် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင် 
တင်ခိင်ုမှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားေသာ တိက်ုခန်းသာလ င် ြဖစ်ပါသြဖင့ ်မည်သ ူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်ှင့်မ   သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
          ေဒ ရီရီတင်(စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့်(စ်-၁၄၈၄၉)           ေဒ ရီရီတင်(စ်-၁၉၉၅) ေဒ ညိမာြမင့(်စ်-၁၄၈၄၉) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနှင့် ိုတီပဗ လစ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊  ုံး- အမှတ်(၈၉)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်။  ေကျာက်တံတားမိနယ်။
 ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅ ဖုန်း- ၀၉-၅၀၁၈၃၄၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဖျာပုခံိင်ု၊ ဘိကုေလးမိနယ်၊ အကွက်နပံါတ်ှင့် 

အမည်- ၂ အလယ်ပိင်ုး၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၂၂၉၊ အကျယ်အဝန်း (၇၀'x၂၅')ရိှ ှစ်(၉၀)

ဂရန်ေြမကွက်သည် သက်ဆိင်ုရာေြမစာရင်းုံး၌ ေဒ ေစာခင်၊ ဦးထွန်းေအးအမည် 

ေပါက် ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်း (၇၀'x၂၅')ထဲမှ တရားဝင် 

မခွဲမစိတ်ရေသးသည့ ်ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း ၇၀' x ၁၂၁'
၂  ေြမအိမ်အပါအဝင ်

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ကွယ်လွန်သွားသည့အ်တွက် 

အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ြမြမေအး [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၂၀၅၈၅]ထံမှ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စုံ (ေဒ ပွင့်(ခ)ေဒ ေမြပည့်စု ံ(LL.B,DBL,DILLL.B,DBL,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၉၃)

အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်-၅၅၊ အခန်း ၁၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၂၄၊ ၀၉-၇၆၅၀၅၃၄၂၄

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၉၆)

တွင် ေနထိုင်ေသာေဒ ွဲယ်ဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၁၀၉၈၂]သည် ေအာက်တွင် 
ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး 
တွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်၏ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား Silver Moon Gas မီးဖုိှင့် 

အပိုပစ ည်းေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း ြဖည့်တင်းပီး ေရနံေငွရည်အိုးများ ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချြခင်း၊   Mixed LPG, Propane, Butane  အေရာင်းဆိုင်လုပ်ငန်းမ ှ

ပိင်ုဆိင်ုေသာ  ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်  ရန်ကုန်မိှင့်တကွ 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို 

မှီြငမ်းတုပသုံးစွဲြခင်း၊ အမည်စာသားပုံစံတူ အသုံးြပြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

အသုံးြပြခင်းမျိး မြပလပ်ုမေဆာင်ရက်ကရန် သတေိပးတားြမစ်ပါသည်။ မီှြငမ်း 

တုပ သုံးစွဲသည်ဆိုပါက မည်သည့်တရားုံးတွင်မဆို တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 

တရားစွဲဆို အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ွဲယ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ွဲယ်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝဖိးြမတ် (LL.B)ဦးေဝဖိးြမတ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၁၃)

တိုက်(၅၃)၊ အခန်း-၀၀၂၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၅၃)၊ အခန်း-၀၀၂၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
၀၉-၅၁၅၅၄၄၂၀၉-၅၁၅၅၄၄၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (၂/၂၀၂၂)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (၂/၂၀၂၂)
၁။ ြမန်မာေ့ရနှံင့ ်သဘာဝဓာတ်ေငွလပ်ုငန်း၊ သာေကတကမ်းလွန်ေရနအံေြခစိက်ုစခန်းှင့ ် မန်းေရနေံြမေဒသရိှ တာယာ 

ပစ ည်းအေဟာင်းများအား ေအာက်ပါအတုိင်း တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆိုြပလ ာတင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

(က) သာေကတကမ်းလွန်ေရနံ အေြခစိုက်စခန်း(က) သာေကတကမ်းလွန်ေရန ံအေြခစိုက်စခန်း

စ် အမျိးအစား အေရအတွက်စ် အမျိးအစား အေရအတွက်
 တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက်/အချနိ် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက/်အချနိ်

     ေနရက်       အချနိ်   ေနရက်        အချနိ်     ေနရက်       အချနိ်   ေနရက်        အချနိ်

၁။ တာယာအေဟာင်း ၂၄၇၉ လုံး ၁၅-၇-၂၀၂၂   ၁၂:၀၀ ၁၅-၇-၂၀၂၂    ၁၃:၀၀

(ခ) မန်းေရနံေြမေဒသ (ခ) မန်းေရနံေြမေဒသ 

စ် အမျိးအစား အေရအတွက်စ် အမျိးအစား အေရအတွက်
 တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက်/အချနိ် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချနိ် တင်ဒါဖွင့်ရက/်အချနိ်

    ေနရက်        အချနိ်   ေနရက်         အချနိ်    ေနရက်        အချနိ်   ေနရက်         အချနိ်

၁။ တာယာအေဟာင်း ၄၇၃၉ လုံး ၁၅-၇-၂၀၂၂   ၁၂:၀၀ ၁၅-၇-၂၀၂၂    ၁၃:၀၀

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့်     တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား     ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ     ၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ    တစ်စုံလ င် 

ကျပ် ၅၀,၀၀၀ (ကျပ်ငါးေသာင်းတတိ)ိြဖင့ ်ဘ  ာေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူိင်ုပါသည်။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ပစ ည်းစီမံဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇၃-၄၁၁၃၄၄၊ ၀၆၇၃-

၄၁၁၀၉၇ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီေလလံတင်ေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

Vingroup Myanmar Ltd. (the “Company”)Vingroup Myanmar Ltd. (the “Company”)

(Incorporated in the Republic of the Union of(Incorporated in the Republic of the Union of

 Myanmar) Myanmar)

(Voluntary Winding-up)(Voluntary Winding-up)
Calling the Final General Meeting Regarding the Winding-up of 

Vingroup Myanmar Limited.

Pursuant to section 370 (a,b) of Myanmar Companies Law, the 

final general meeting of Vingroup Myanmar Limited which is in 

the course of winding-up is held as follows, therefore; all 

shareholders are cordially invited to attend the general meeting 

in order to seek for the consent of shareholders.

The meeting is held as follows:

Date : 29 July 2022

Time : 10:00 A.M.

Venue : No.(4-B), Hospital Street, Yankin Township, Yangon.

Thida Cho Win

Liquidator

Vingroup Myanmar Ltd.Vingroup Myanmar Ltd.

GreenFeed Vietnam Corporation (Representative Office)GreenFeed Vietnam Corporation (Representative Office)

(the “Company”)(the “Company”)

(Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar)(Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar)

(Voluntary Winding-up)(Voluntary Winding-up)

Calling the Final General Meeting Regarding the Winding-up of 

GreenFeed Vietnam Corporation (Representative Office).

Pursuant to section 370 (a,b) of Myanmar Companies Law, the 

final general meeting of GreenFeed Vietnam Corporation 

(Representative Office) which is in the course of winding-up is 

held as follows, therefore; all shareholders are cordially invited 

to attend the general meeting in order to seek for the consent of 

shareholders.

The meeting is held as follows:

Date : 29 July 2022

Time : 10:00 A.M.

Venue : Unit-2, Level-6, Myanmar Centre Tower-1, Kaba Aye 

             Pagoda Road, Bahan T/S, Yangon.

Thida Cho Win

Liquidator

GreenFeed Vietnam Corporation (Representative Office)GreenFeed Vietnam Corporation (Representative Office)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၇၈၃/J၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပx အန ံ၆၀ေပ)ရိှ ေြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် 
ဦးစိုးရန်ိင်ု[၁၃/တကန(ိင်ု)၁၅၆၁၈၈]ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှသည့ ်ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး၊ 
ယင်းေြမကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေမဖိးေအာင် [၅/မမန(ိုင်)၀၅၉၉၈၇]မှ 
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခံစားလျက်ရှိသည့်အြပင ်ေြမကွက်အား စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား က ်ုပ်မိတ်ေဆ ွေဒ ေမဖိးေအာင်၏ တရားဝင် 
ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ ှေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်း 
ြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ဂရန်အမည်ေဖာက် 
ြခင်း၊ ခံစည်းုိးကာရံြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်းများမြပလုပ်ရန် သတိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှဘ ဲေဖာ်ြပပါကစိ ရပ်များအား 
ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း  ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမဖိးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမဖိးေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းြမြမေထွး(LL.B, LL.M)ေဒ ဝင်းြမြမေထွး(LL.B, LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၉၇)
အမှတ်-၇၀၈၊ ဣ ာ(၁၁)လမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၇၀၈၊ ဣ ာ(၁၁)လမ်း၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

Ph:09-254060150Ph:09-254060150

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကန်ုမိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ကဘံဲဘ့တူာုလံမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁၂၅၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၇)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၂၈-ဃ) 

ဧရယိာ(၀.၀၂၃၂ဧက)ှင့ ်၎င်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်းများအား ရန်ကန်ု 
မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး၊ မိေြမစာရင်းဌာနတွင် ဦးကည်အမည်ြဖင့်ရှိေသာ်လည်း ဦးကည် ကွယ်လွန်သွားသြဖင့် သားြဖစ်သူ 
ဦးတင်ထွန်းအား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ ပဋိညာ်အတုိင်း မှတ်ပံုတင်ေပးေစလုိမ ြဖင့် ေဒ သန်းြမင့်မှ တရားလုိြပလုပ်၍ တရားပိင် 
ဦးတင်ထွန်းအား စဲွဆုိထားပီး(၂၂-၁၀-၂၀၁၅)ရက်တွင် ရန်ကင်းမိနယ်ံုးမှ စီရင်ချက်ချထားပီး အုိင်ဒီကရီရရိှထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်သည့် 
၎င်းေြမအား အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားရိှသူ ေဒ သန်းြမင့်[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၃၇၂၉၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ကွမ်းေြမ့ [၁၃/
လရန(ိုင်)၁၃၂၂၅၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့် 
စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို တရားဝင်စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တက ွယခုေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။            

                   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝန်နီလ  င်ေဒ ဝန်နီလ  င်

LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)LL.B, D.M.L, D.I.L, D.I.R, B.D.S(MOFA)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၂၄-၁-၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၃၈/၂၄-၁-၂၀၁၃)

အမှတ်-၆၁၂၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ Ph: 09-422470665, 09-794969226အမှတ်-၆၁၂၊ ေပ ေတာ်မူ(၃)လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ Ph: 09-422470665, 09-794969226

ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက် ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက ်
ေလ ာက်ထားြခင်းေလ ာက်ထားြခင်း

ယာ်အမှတ်  2N/9502 ၏ 
ေဖာင်းက နပံါတ်ြပား    ေပျာက် ဆုံး၍ 
ထုတ်ေပးရန ်    ေလ ာက်ထား  
လာပါသြဖင့ ်   ယခင်ေဖာင်းက  
နံပါတ်ြပား     ပျက်ြပယ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်   ေကညာအပ  ်
ပါသည်။

ကညန(ရာသာကီး)ကညန(ရာသာကီး)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်-သကမ-၆၊ ေြမကွက်အမှတ် 

၃၂၅/က၊ ဧရိယာ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက ်

တည်ေနရာအမှတ်- ၃၂၅/က၊ လ  င်မဂ  လာ 

လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊   လ  င်သာယာမိနယ်    

(ေဒ မျိးမျိးထွန်း) အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ မျိးမျိးထွန်း 

ထမှံ အရပ်ကတအိေရာင်းစာချပ်အဆက် 

အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးစိန်ကိင် [၁၂/

အလန(ိုင်) ၀၃၄၅၉၄]မှ ပါမစ်မူရင်းမှာ 

ေနအိမ်ေြပာင်းေရ ရာတွင်  အထားမှား 

ကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲေ့ကာင်း  တရားုံး 

ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရး 

မှးုံး ေထာက်ခစံာ၊  ရစဲခန်းေထာက်ခစံာ၊ 

ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို တင်ြပ၍ ပါမစ် 

ေပျာက်ြဖင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) 

ေလ ာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ 

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့်  ဤ 

ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 Farmer Auto Trading Co.,Ltd အေနြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုဘဏ်များှင့်ချတိ်ဆက်၍ အရစ်ကျ(အငှားဝယ်စနစ်)ြဖင့် ေရာင်းချ 

ထားရာတွင ်ေအာက်အမည်ပါပုဂ ိလ်များမ ှအရစ်ကျေပးသွင်းရန်အတွက် ကာလကာြမင့်စွာ ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါေသာေကာင့် ယာ် အရစ်ကျ 

ဝယ်ယသူမူျားအေနြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ေအာက်ဇယားပါ ယာ်များအား လက်ဝယ်ရိှသမူျားအေနြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ဤေကညာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း ကုမ ဏီထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်ထံသို ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ အရစ်ကျေငွများေပးသွင်းြခင်း (သို) ယာ်များလာေရာက်အပ်ှံြခင်း 

ကိစ ရပ်များအား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့ ်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ေအာက်ဇယားပါအရစ်ကျဝယ်ယူသူများှင့ ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူများအား 

ဥပေဒေကာင်းအရ ေဆာင်ရက်ြခင်း(သို) မည်သည့်ေနရာတွင်မဆို ယာ်ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း စသည့်ကိစ ရပ်များကို ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

  ယာ်အရစ်ကျ   ယာ် ယာ်   ယာ်အရစ်ကျ   ယာ် ယာ် 

 စ်   စ်  မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေနရပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေနရပ် အမျိး နံပါတ် ဘဏ် အမျိး နံပါတ် ဘဏ်

  ဝယ်ယူသူအမည်   အစား   ဝယ်ယူသူအမည ်   အစား 

  ၁ ဦးသီဟစိုး [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၆၉၈၆] အမှတ်(၂၄၃)၊ ဦးဥတ မလမ်း၊ Ford 6H/6786 MCB

     အမှတ်(၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်

     ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ၂ ဦးရဲိုင်ေအာင ် [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၄၂၀၄] အမှတ်(၂၄၃/ခ)၊ ဦးဥတ မလမ်း၊ Toyota 7N/9238 MCB

     အမှတ်(၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ် Hiace

     ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ၃ ေဒ ေအးေအးေမာ် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၈၁၈၄] အမှတ်(၇၈၆/ခ)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း Mazda CC/3835 MCB

     (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း Demio 

     မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ၄ ဦးဘုန်းြမင့်ေအာင ် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၈၆၃၈] အမှတ်(၅)၊ ေအာင်သေြပအေနာက(်၁) Nissan 6C/6413 MCB

     လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတ Cedric

     မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ HY 34

  ၅ ဦးေဂျဆိုင်း [၄/မတပ(ိုင်)၀၂၆၃၇၂] အမှတ်(၃၅)၊ ခေရလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ Toyota 1J/6831 MCB 

     ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ Alphard

     ရန်ကုန်မိ။

  ၆ ဦးသန်းထိုက်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၀၂၄၄] အမှတ်(၆၂၃)၊ ြမရတနာလမ်း၊ Toyota GG/3537 MCB

     (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Probox

  ၇ ဦးဘုန်းေကျာ်ေဇာ [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၇၀၅၉] အမှတ်(၃၂)၊ ဓမ ဒါနလမ်း၊ Honda 3J/9545 MCB

     မလ ကုန်းေဌးက ယ် (က)ရပ်ကွက်၊  CRV

     တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ၈ ဦးေကျာ်ဇင်ဟန် [၇/ရတန(ိုင်)၀၄၅၄၇၉] အမှတ်(၁)၊ တရားုံးအေနာက်လမ်း၊ KIA 9E/8655 MCB

     ဂန်ေဂါပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေရ ကျင်မိ၊ Bongo III

     ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

  ၉ ဦးတင့်ေဆွ [၉/ပမန(ိုင်)၀၇၈၇၀၈] အမှတ်(၇/၃၄၀)၊ ဥဿဖရားလမ်း၊ Higer 7M/4635 Yoma

     နယ်ေြမ(၈)၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ Mini Bus

     ေတာင်ကီးမိ။

  ၁၀ ေဒ သိန်းေထွး [၇/နတလ(ိုင်)၁၂၈၀၆၅] အမှတ်(၂၈)၊ ဗိုလ်ေနဝင်းလမ်း၊ Suzuki 1Q/3937 Yoma

     ဗယ်သွန်ေချာင်းေကျးရာ၊ Carry

     သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

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

ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)ေဒ သူသူထွန်း (LL.B, D.B.L, WIPO-Switzerland) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၃၂၇၂)ရန်ကုန်မိ။ (ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၀၅၃၂၇၂)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၅)၊ 

မင်းရေဲကာင်းပုလံမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၆၃၂/က)၊ ဦးeာဏ်ဝင်း အမည်ေပါက် ပါမစ်မရူင်းပါ 
ေြမအကျယ်ေပ (၁၇x၆၀)ရှိ ေြမှင့ ်ယင်း ေြမေပ ရှိ  ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကိ ုဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး [၁၄/ဖပန(ိင်ု)၁၂၆၃၉၅] မှ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါ 
သြဖင့ ်ဦးေကျာ်စိန်ေအာင် [၁၁/မဥန(ိုင်)၀၄၆၁၆၁] မှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်း 
မူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ဦးေကျာ်စိန်ေအာင် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)   ဦးေကျာ်စိန်ေအာင် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)   
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖန်ုး-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက် ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ တတယိထပ် (၄-လ ာ)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၃၅/၂၆x၅၅/၅၆)ေပရှိ  တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များကို အေပျာက် 

စနစ်ြဖင့်ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ  ဦးစံဆင့် [၁၁/တကန(ိုင်)၀၀၄၉၆၂]အား က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက ်

လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း) များှင့် ယေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ု တရားဝင် နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

    န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ   ေဒ အိဖိးဇင်           ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ   ေဒ အိဖိးဇင်           ဦးသိန်းွန်

BSc,DA,HGP, R.L,DBL, DML,DIL    LL.B,D.B.L(စ်-၁၅၉၇၅)           BA, HGP, R.L,DBL, DML,DILBSc,DA,HGP, R.L,DBL, DML,DIL    LL.B,D.B.L(စ်-၁၅၉၇၅)           BA, HGP, R.L,DBL, DML,DIL

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၅၆၁)

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

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀   ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀            ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀   ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀            ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီကွန်ဒုိမီနီယမ်၊ တုိက်အမှတ် (7+1)D ရိှ (၈)ခန်းတဲွ (၇)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦ၏ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၅)၊ ပထမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၃၅၀)စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ  ေရ၊ မီး၊ စုံအပါအဝင်ဆက် ယ် 

တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့ ် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုမိြပှင့အ်မ်ိရာဦးစီးဌာနရိှ  အမ်ိရာဌာနခဲွတွင် ဦးေနဝင်း [၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၁၃၀၄၆] 

အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားပါသည်။

အဆိုပါ တိုက်ခန်းကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးေနဝင်းသည ်မိမိလက်ဝယ်ထားရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း၊ အ ပ်အေထွး 

ကင်းရှင်း၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိုပီး က ု်ပ်၏မိတ်ေဆသုိွ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွဝယ်ယ ူ

သည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသ ူ ဦးေနဝင်းထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ အေရာင်း 

အဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုသူမည်သူမဆိ ုကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ် 

ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်၍ ကန်ကွက် 

မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၆၈)

၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း"
ေဒ ဝါဝါေရ [၈/ဆဖန(ိင်ု)၀၆၁၅၆၅]၊ အမှတ်(၁၂)၊ ေရ ဟသ  ာလမ်း၊ တာေမ ွ

ကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ေနထိုင်သ ူ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိရိှ) သည် 
Toyota Probox (4J/8684) ယာ်အား Yoma ဘဏ်ှင့် ချတိ်ဆက်၍ Hire 
Purchase (အရစ်ကျဝယ်ယူြခင်းစနစ်ြဖင့)်Farmer Auto Trading Co.,Ltd မှ 
ဝယ်ယခူဲ့ပီး လစ်ေပးသွင်းရမည့ေ်ငမွျားကိ ုမေပးသွင်းိင်ုဘ ဲ အရစ်ကျဝယ်ယြူခင်း 
စနစ် စာချပ်သက်တမ်းမှာ ေကျာ်လွန်ေနပါသြဖင့် ယာ်အား  Farmer Auto 
Trading Co.,Ltd သို လာေရာက်ေပးအပ်ထားရာ ယခုအခါ အဆိုပါယာ်အား 
ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်စာရင်းရှင်းလင်းရန်အတွက ်Toyota Probox 
(4J/8684)ှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူဆိ ု ယခေုကညာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်စာရင်းရှင်းလင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက ်
ေကျာ်ပါက အဆိပုါယာ်အား Farmer Auto Trading Co.,Ltd မှ ေရာင်းချေတာမ့ည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

Famer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-Famer Auto Trading Co.,Ltd ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,Wipo-Switzerland)ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,Wipo-Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)
အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၄၄၀)၊ ေဝဇယ ာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ် အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးေနြပည်ေတာ် အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ေနြပည်ေတာ် အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီးတွင် လာေရာက်ေဆး 
ကုသမ ခံယူေနေသာ လူနာများအတွက် လိုအပ်ေသာ  ေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခဲွ 
ခန်းှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းသုံး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ၊ Basic Consumable 
များ (FDAအသိအမှတ်ြပ)ကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။
၂။    တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံများ -၁-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )
       စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)
       တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် -၁၅-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန )
    (မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီ)
၃။ စုံစမ်းရန်   -ေဆးုံအုပ်ကီးုံးခန်း(ဘ  ာ
    ေရးဌာန)၊ အိုးေရာဂါအထူးကု
    ေဆးုံကီး၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊
    ေနြပည်ေတာ်။
   တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
   အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊   အိုးေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊
   ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။   ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိ၊ အလူးေကျးရာအုပ်စု၊ အေရှရာကီးေန 

ဦးစိုးြမင့်[၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၁၂၃၆၇]၊ ေဒ သန်းတင်[၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၁၂ 

၄၁၆]ကုိင်ေဆာင်သူတုိ၏သမီးြဖစ်သူ ေနာ်ေအးသတီာြမင့[်၁၀/ဘလန(ိင်ု) 

၀၈၇၄၃၈]သည် မဘိတို၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲ၎င်း၏ဆ အေလျာက် 

မသိားစခွုင့မ်လ တ်ိင်ုသည်များကိ ုြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ အေမစွား 

အေမခွသံမီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းှင့ ်ေနာ်ေအးသတီာြမင့ှ်င့ ်ပတ်သက် 

သည့ ်အေကာင်းအရာအားလုံးကိ ုတာဝန်မယေူကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးြမင့်-ေဒ သန်းတင်ဦးစိုးြမင့-်ေဒ သန်းတင်
ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာေသာင်ရပ်ကွက်၊ ပေဒသာလမ်း၊ တိုက်-၆၊ (ပ)

ထပ်ေန ကုိမျိးဝင်းေဇာ်[၁၂/လသန(ုိင်)၀၂၂၇၁၅]၏ လ အဲပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၉၁၅၊ 
အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိေြမကွက်မှာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပီး ဦးရန်ိုင် 
အမည်ေပါက်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးတိုကို အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ် အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ ်အြပည့အ်ဝရိှသည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်ထူးေအာင် 
[၁၂/ဒဂဆ(ုိင်)၁၉၉၈၁၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ၍ စရန် 
ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလု ံ
ေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်သည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ကိုမျိးဝင်းေဇာ်  ေဒ စုြမတ်လွင် (LL.B)ကိုမျိးဝင်းေဇာ ် ေဒ စုြမတ်လွင ်(LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၅၁၉/၂၀၂၁)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၅၁၉/၂၀၂၁)
  အမှတ်-၂၃၈၅/က၊ ေဇယျဝတီ ၄-လမ်း၊ ၁၀/ေတာင်   အမှတ်-၂၃၈၅/က၊ ေဇယျဝတီ ၄-လမ်း၊ ၁၀/ေတာင် 
  (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉- ၂၆၅၇၈၄၆၈၈။  ဖုန်း-၀၉- ၂၆၅၇၈၄၆၈၈။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊      ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ 

ဓမ ရာဇာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၅၈/က+ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) 
ရိှ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက် အေဆာက်အအံု 
သစ်၏ (၁၉ေပ x ၅၄ေပ)ကျယ်ဝန်းေသာ (၆-လ ာ)၊ (A) အခန်း(၁)ခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုကန်ထိုက်တာထံမ ှဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်
ထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ေဒ လှေကသ ီ[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၀၂၄၁၄]မှ ဝန်ခလံျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခိုင်မွန်သက် [၁၂/ကမရ(ိုင်) 
၀၅၈၆၈၃]မှလည်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသည့်အေလျာက် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ု(၂၆-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်း 
အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းအြပည့်အစုံြဖင့် လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေ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)၊ ဇမ သီရိ (၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၃၀)၊ ဇမ သီရိ (၁)လမ်းအေနာက်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၈၁၈၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၈၁၈၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၁၁/၂ ဘ)ီ (၃)ရပ်ကွက်၊ ြမသဂိ   ါလမ်း၊ အမှတ်(၃-က) ေြမကွက်ေပ ရိှ (၆)ထပ် အေဆာက် 

အဦ၏ေြမညီထပ် (ေခါင်းရင်း)၊ လက်ယာဘက်ြခမ်း ဧရိယာ (၁၂.၅x၅၀) ေပရှိ ေရ၊ မီးစုံ 

တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ ေဝေဝဖိး [၁၂/

ကမန(ိုင်)၀၇၈၆၁၁] က မိမိကိုယ်တိုင ်ဥပေဒှင့်အညီ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ှင့ ်စီမံခန်ခွဲ

ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီး ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ေကျာ်ဟန် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၆၁၅၉၅]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

အေရာင်းတန်ဖုိးေငွများအနက် စရန်ေငွအချိကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 

တိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ ်တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ (သိုမဟတ်ု) အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းတရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 

စာချပ်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေကျာ်ဟန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးမျိးစင် (LL.B, D.B.L, D.I.L)ေဒ စိုးမျိးစင ်(LL.B, D.B.L, D.I.L)

အထက်တန်းေရှေန၊ (စ်-၄၄၉၅၄)အထက်တန်းေရှေန၊ (စ်-၄၄၉၅၄)

အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၁၈၁၅ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၀၁၈၁၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၁၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၈၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၄၈၃)၊ 

မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ေဒ လီလ ီ(AD-၀၀၆၆၁၄)  အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည် 

ေပါက် ေဒ လီလီ (တရား းံ) ကုိယ်စားဘီလစ် ေဒ ကည်ကည်စန်း [၁၄/လမန(ုိင်)၀၀၄၁၅၂] မှ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ် တရားံုး 

၏ တရားမကီးမ အမှတ်- ၅၃/၂၀၁၉ (၃-၇-၂၀၂၀) တရားမဇာရီမ အမှတ်-၄/၂၁ (၃၀-၁၁-၂၁) ဂရန်မူရင်း၊ မိနယ်တရားံုး ဒဂံုမိသစ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၏ ဘလီစ်ခန်စာ၊ တရားုံးေနစ်မှတ်တမ်းှင့ ်ထုံးပုကံျ အပီးသတ်အမန်ိတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုကံူး ေလ ာက်ထား 

လာြခင်းအား ေြမြပင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ သွပ်မိုး၊ ထရကံာ အေဆာက်အဦ (၁)လုံးရိှပီး၊ အေစာင့ ်ေဒ စန်းြမြမရတနာဦးေနထိင်ုပါသည်။ 

အိမ်ေစာင့်ထားရှိြခင်းအတွက် တာဝန်ယူေကာင်း (တရားိုင်) ဦးစိုးေမာင်ေမာင်ိုင်၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်အမှတ် ၂၅၆၄၆ 

(၆-၉-၂၀၁၉) ရရိှသူ ဦးစုိးကည်ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၆၆၂၉] မှ လက်မှတ်ေရးထုိးတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပံုကူး ေလ ာက်ထားြခင်းကုိ 

တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

                                                                                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                                                                                                              မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ 

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၉)၊  ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ ၂၄၀၀-စတုရန်းေပ၊ 
(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ေြမကွက်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ လ  င်ေမသန်း[၁၂/
ရကန(ိုင်)၀၀၀၇၁၈]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အား အမည်ေပါက်လျက်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံ 
ပါသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
ှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက် 
သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ံုး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၃)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀X၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်အိမ် 

အပါအဝင် အမှတ်(၁၁)၊ ေအာင်ရပ်ိသာလမ်း၊ (၂၈)ရပ်ကွက်ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်အားလုံးတိုအား ဂရန် 

အမည်ေပါက် ဦးေသာင်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၄၂၇၁၂]ထမှံ သားများြဖစ်ေသာ အေမဆွက်ခ ံ

ပိုင်ဆိုင်ထားသူများြဖစ်သည့် ဦးတင်ဝင်းစိန် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၄၀၀၅]+ ဦးဟန်စိန် 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၂၈၈၃]တိုထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 

စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

  ဦးဘူေမာင် (LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)                ေဒ ေရ စင်ဝင်း(စ်-၁၆၇၀၅)  ဦးဘူေမာင ်(LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇)                ေဒ ေရ စင်ဝင်း(စ်-၁၆၇၀၅)

  (အထက်တန်းေရှေန)                                  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)  (အထက်တန်းေရှေန)                                  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉-၂၅၄၂၇၈၃၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉-၂၅၄၂၇၈၃၃၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄/၂၅)၊ ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (Shwe Inzali Condo-1)

ရှိ  (1700 sqft)အကျယ် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမှတ်(4th Floor C) ှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်ရှိေသာ အ လီဖိး ေဆာက်လုပ်ေရးမ ှကန်ထိုက်တာ ပိုင်ရှင ်ေဒ ခင်ေအးချိ 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၆၅၄၆၇]ထမှံ ဦးြမေကျာ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၄၅၈၉၅]ှင့ ်ေဒ ကျင်ေမ း 

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၃၉၁]တိုမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်စရန်ေငွအချိကို 

ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ  (၇)ရက်အတွင်း 

က ု်ပ်တုိထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးြမေကျာ်    ေဒ ကျင်ေမ းဦးြမေကျာ ်   ေဒ ကျင်ေမ း

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၅၈၉၅]   [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၃၉၁][၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၅၈၉၅]   [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၃၉၁]

ဖုန်း-၀၉- ၅၃၁၁၃၆၅   ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၈၀၄၉ဖုန်း-၀၉- ၅၃၁၁၃၆၅   ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၈၀၄၉

အမှတ်(၈၃၃)၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊  အမှတ်(၈၃၃)၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊အမှတ်(၈၃၃)၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊  အမှတ်(၈၃၃)၊ လယ်ယာေရ ေြမလမ်း၊

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

ရန်ကုန်မိ။    ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။    ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ည/၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေထာ်ပိုင်လမ်း၊ အမှတ်-၃၁၁(က) လိပ်စာပါ ေပ၂၀x ေပ၆၀ ေြမှင့် 

ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ[်၁၂/ရပသ(ိုင်) 

၀၈၆၃၃၉]ကိုင်ေဆာင်သ ူေဒ ဖိးပပမိုးထံမ ှမှတ်ပုံတင်အမှတ[်၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၆၀၈၆]ကိုင်ေဆာင်သ ူေဒ ခင်မိုးသီတာမှဝယ်ယူရန် 

သေဘာတူပီးြဖစ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်အား အတည်ြပေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးမာြမင့် (LL.B) (စ်-၁၆၁၇၅/၁၉)  ဦးေဇာ်ဦး(LL.B) (စ်-၁၂၇၂၀/၁၇)ေဒ ေအးမာြမင့ ်(LL.B) (စ်-၁၆၁၇၅/၁၉)  ဦးေဇာ်ဦး(LL.B) (စ်-၁၂၇၂၀/၁၇)

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၃၉၅၄    ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၈၈၆၃၅၃ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၈၃၉၅၄    ဖုန်း-၀၉- ၄၅၀၈၈၆၃၅၃

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၈၃၄(ခ)၊ ဖျာပုံလမ်း၊    အမှတ်-၃၃၃(က)၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊အမှတ်-၈၃၄(ခ)၊ ဖျာပုံလမ်း၊    အမှတ်-၃၃၃(က)၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊

ဈ/၃၄/၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။   (၅/၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ဈ/၃၄/၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။   (၅/၈)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၃/၁ေအ)၊ ဧရယိာ (၀.၂၁၂)ဧကရိှ (၈၁ေပ/၈၀ေပ x ၁၁၅ေပ) ရိှှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့် အမှတ်(၁၄၇)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ေရ ပင်လံုအိမ်ရာ ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဂရန်အမည်ေပါက ်

ဦးမျိးသီဟ [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၉၄၂၀]မှ တာဝန်ယူေရာင်းချေသာေကာင့် က ု်ပ်တုိ၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

လိသုမူျားရိှပါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဘူေမာင် (LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇) ေဒ ေရ စင်ဝင်း (စ်-၁၆၇၀၅)ဦးဘူေမာင ်(LL.B) (စ်-၂၂၇၄၇) ေဒ ေရ စင်ဝင်း (စ်-၁၆၇၀၅)

(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)   (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅/၁၁)၊ ေြမညီ၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉- ၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉- ၂၅၄၂၇၈၃၃၆ဖုန်း-၀၉- ၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉- ၅၁၈၃၅၆၉၊ ၀၉- ၂၅၄၂၇၈၃၃၆
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Board of Director ေြပာင်းလဲြခင်းBoard of Director ေြပာင်းလဲြခင်း
 AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. 

မှ ၃၀-ေမလ-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပေသာ Board of 

Director အစည်းအေဝးတွင ် Board of Director 

အဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ  Mr. Tsuyoshi  Maeda ှင့် 

Mr.Ryuma Tazume တိုသည်  ရာထူးမှုတ်ထွက ်

ပီး Mr.Kunio Kawamura အား Non-Executive 

Director တစ်ဦးအြဖစ် အတည်ြပခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd.AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd.
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းအများသေိစရန် အသေိပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁၂၇) ရပ်ကွက်၊ ပုဂံလမ်း 
အမှတ်(၄၅၄)၊ ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ကည် အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ 
ပါမစ်ေြမကွက်ကိ ုစာချပ်၊ စာတမ်း အဆက်အစပ်များှင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူ
ဦးဖိးေမာင်ေမာင် [၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၉၀၉၄၃] ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွများက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိေုပးေချပီးြဖစ်ရာ အထက်ပါ အေရာင်း 
အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ဤေကညာပါ 
သည့်ေနမှ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် 
ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ေအာင်ြမင်ေအာင်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးြမင့်ခိုင် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၉၄၅၃]၏ေဒ ေအးြမင့်ခိုင ်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၉၄၅၃]၏
 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)ေဒ ေဝမီလ  င် (LL.B,D.B.L)

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမှတ်-၂၃/ုံးေတာ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၈/၉၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်D-14 ၊ မိေြမ 
ဧရိယာ(ဝ.၀၅၅)ေပ ရှိ  အငှားဂရန်ရှင်အမည် ေဒ တင်တင်ေဌး အမည်ေပါက် 
(အလျား၄၀ေပx အန၆ံ၀ ေပ) ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ုေဒ တင်တင်ေဌး ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်းဝန်ခံပီး အပီးအပိင်ု  
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေအးစိန်[၁၂/
ဒပန(ိုင်)၀၂၀၈၃၇]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ရ်က်မှ 
(၇) ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို  
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ ေအးစိန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေအးစိန်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ှင်းယုလ  င် (LL.B)ေဒ ှင်းယုလ  င် (LL.B)
(အထက်တန်းေရှေန)(အထက်တန်းေရှေန)

(စ်-၅၀၁၀၅/၃၁-၇-၂၀၁၈) (စ်-၅၀၁၀၅/၃၁-၇-၂၀၁၈) 
C-42၊ ဖန်ချက်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၅၅၁၁၀၇C-42၊ ဖန်ချက်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၆၂၅၅၁၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ွယ်နီလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၄၇)၊ အိမ်ှင့် ေရ/မီးစုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဆိလုာသ ူေဒ စ ာဝင်း[၁၂/ဒပန 
(ိုင်)၀၄၄၄၀၂]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ ်
သည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝမျိးသစ်ေဒ ေဝမျိးသစ်

အထက်တန်းေရှေန(LL.B)(စ်-၅၂၇၈၇)အထက်တန်းေရှေန(LL.B)(စ်-၅၂၇၈၇)
Ph: 09-687788920, 09-951652505Ph: 09-687788920, 09-951652505

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဘိုဘိုလင်းေနာင်[၁၀/သထန 

(ိုင်) ၁၁၁၇၄၅]ကိုင်ေဆာင်ေသာ 

သေ  ဘာသား  စာရက်စာတမ်းများ 

ြဖစ်သည့်     (4. Tickets, SSA, D.S.D, 

WKDR. II 4, PSCRB, E.D.H, DR.II5)

သည်    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။     

 ဖုန်း-09-987227838ဖုန်း-09-987227838

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်28.ဘီ2၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၈၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(်၁၂၁)၊ က န်းေတာလမ်း၊ မုန်လက် 
ေဆာင်းကန်ုးေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဦးတင်မိင်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၁၅၀၅၉]၊ 
ေဒ ဇာ လထီက်[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၆၇၇၈၄] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဦးတင်မိင်၊ 
ေဒ ဇာလီထက်တိုထံမ ှSPအမှတ်-၃၅၉၇/၁၄-၆-၂၀၂၁ ြဖင့် လက်ခံရရှိသ ူ  ေဒ ဆုမွန် 
လ  င်[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၂၉၈၇၄]မှ ပါဝါ ေပးသသူက်ရိှထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်ပါဝါမပ်ုသမ်ိး 
ေသးေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ (၄-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ထုတ်ယူခဲ့ေသာ အေရာင်းအဝယ ်
စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုေံြမရာဇဝင်မရူင်းမှာ ၎င်းတို၏လက်ဝယ်တွင် အသမ်ိးအဆည်းလွန် 
၍ အမှန်တကယ ်ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ဂရန်မူရင်း 
တိုကိ ုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာရာ တရား 
ဝင် ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၉၉၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 

၉၉၃၊ ေငွေတာင်သစ ာလမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ဦးသန်း 

ထွန်း(ISN-၁၄၈၉၈၈) အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား ဂရန် 

အမည်ေပါက် ဦးသန်းထွန်း(ကွယ်လွန်)

သြဖင့် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီး 

ြဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ်ေမ[၁၂/သဃက(ိင်ု) 

၀၇၅၇၁၈]မှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေကာင်း 

ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 

ေသစာရင်း၊ အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း၊ 

ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍  ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

စာချပ်ရန်ှင့် အပုိင်ေပးစာချပ်ရန် ေြမပံု 

ကူးေလ ာက်ထားလာြခင်းအားတရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ ်

ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မ ေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 

Future Rays ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း 
ေကျာင်း Grade-2 တွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ မခင်ချမ်းသာ၏  ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၅/ဝလန(ိုင်) 
၁၇၁၃၇၁]ကိုင်ေဆာင်သ ူဦးေကျာ်သိုက ်
ထွန်းြဖစ်ပါေကာင်း။      ဦးေကျာ်သိက်ုထွန်း ဦးေကျာ်သိက်ုထွန်း

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက် 

ပိုင်းခိုင်၊ လ  င်သာယာအေရှပိုင်း 

မိနယ်၊ အမှတ်(၅)၊  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း၌ ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင်  ပညာ 

သင်ကားလျက်ရှိေသာ Grade-11 

မှ မှင်းမိုမိုေအာင်ှင့ ်Grade-8 မှ 

ေမာင်သက်ပိုင်ဖိးတို၏     ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အလက(၅)၊ ဒဂုံေတာင်၊ တတိယ 

တန်းမှ    ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မိုး၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဒီေနာ်ေဘာန်ဒူး 
[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၄၂၁၆၃]    ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။

ဦးဒီေနာ်ေဘာန်ဒူးဦးဒီေနာ်ေဘာန်ဒူး



ဇူလိုင်   ၁၊    ၂၀၂၂

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ သစ ာလမ်းေပ တွင် တည်ရိှေသာ 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖဲွ (၃)ထပ်တုိက် အေဆာက်အဦမှ ပထမထပ် (B2)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ေပ x ၅၀ ေပ)ရိှ 
တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ အခိင်ုအမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများှင့စ်ပ်လျ်း၍ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ ဇာြခည်ေအာင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၃၅၆၄]မှ လက်ရိှလက်ဝယ် 
ဝယ်ယပူိင်ုဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့်   လွတ်လပ်စွာ 
ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွထသုိံ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  စရန်ေငွအြဖစ်  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ကံဘဲ့တာဝါ၊ ေအ-ဘေလာက်၊ ၁၄လ ာ၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၄၀၆)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၃၇.၄၅) စတရုန်းေပရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ 
ယင်းတိက်ုခန်းှင့ ်ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ု
လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများ 
ြဖစ်ေသာ ဦးသက်လ  င် [၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၃၆၂၂၈]၊ ေဒ ခိုင်ယမင်း [၁၀/မလမ 
(ိင်ု)၁၇၀၉၄၅]တိုထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေကျာ်မိုးမင်း [၇/ညလပ(ိင်ု) 
၀၉၁၈၀၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
(၂၉-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျ 
ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံ 
တစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)
Ph: 09- 780041939, 09- 773562082Ph: 09- 780041939, 09- 773562082

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁-တိုးချဲ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၅)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၃၉/၄၀ ေပ x အနံ ၈၄/၉၁' ၃'')၊ 
ဧရိယာ (၃၄၉၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ  
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သီဟသူလမ်း၊ အမှတ်(၁၆၅)ဟု 
ေခ တွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင ်
တရားဝင်အမည်ေပါက ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ မိုးမိုးသွင ်
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၅၁၁၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်အတွက ်ေြမှင့်အိမ် 
တန်ဖိုးေငွ၏ထက်ဝက်ေကျာ်အား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမှင့်အိမ ်
အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ု   ဥပေဒှင့်အညီ   ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁)
အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

“ကွန်ဒိုမီနီယမ်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း “ကွန်ဒိုမီနီယမ်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ“ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃)တွင်တည်ရှိေသာ The Gems Garden “ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃)တွင်တည်ရှိေသာ The Gems Garden 
Condominiums၊ တုိက်အမှတ်(၀၉-၀၅)၊ တုိက်နံပါတ်(၄)၊ ဧရိယာ(၈၉၇)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ေရ၊ မီး အစံု Condominiums၊ တုိက်အမှတ်(၀၉-၀၅)၊ တုိက်နံပါတ်(၄)၊ ဧရိယာ(၈၉၇)စတုရန်းေပရိှ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ေရ၊ မီး အစံု 
အလင်ှင့ ်ေနထိင်ုခွင့၊် သုံးစဲွပိင်ုခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ကားပါကင် တစ်ေနရာစာ”အလင်ှင့် ေနထုိင်ခွင့်၊ သံုးစဲွပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ကားပါကင် တစ်ေနရာစာ”တိုအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ “ေဒ ချိဝှာ [၉/မရမ 
(ိင်ု)၀၈၉၀၁၂]”ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့အ်တ ူ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ အကယ် ၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ကေနာင်မင်းသားကီး 

လမ်း၊ ကေနာင်အိမ်ရာအပိုင်း(၁)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၂၉၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၆)ှင့် (၈၇)၊ အကျယ်အဝန်း  အလျား (၂၀၀ ေပ x အနံ ၂၀၀ ေပ)ရိှ 

ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ပါမစ် 

အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေမာင်ေမာင်(ခ) စန်ေင  [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၄၈၉၄၁]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွအချိကို 

စရန်ေငွေပးေချထားပါသည်။  အေရာင်းအဝယ်ကို  ကန်ကွက်လိုလ င် 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား 

(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာရာက်ကန်ကွက်ိင်ုသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 

လွန်လ င် ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးရှင်ငိမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၄)ဦးရှင်ငိမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၄)

အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။အမှတ်-၅၂၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆

“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်”ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း“တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည”်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ေကဇင်ဝင်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၁၄၂၅၉]ှင့ ်ေဒ ေအးစြုမတ် [၁၂/မဂဒ(ိင်ု) ၁၅၂၂၃၀] 

ကုိင်ေဆာင်သူတုိမှ “ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိသစ်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား “ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မိသစ်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂)၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထား 
ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏(၆-လ ာ/ပ မထပ်)ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်(၁၂ ေပခဲွx၅၀ ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ကိယ်ုပိင်ုမတီာ၊ ေသာ (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ု၏(၆-လ ာ/ပ မထပ်)ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်(၁၂ ေပခဲွx၅၀ ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် ကိယ်ုပိင်ုမတီာ၊ 
ကိယ်ုပိင်ုေမာ်တာ ေရ၊ မီး အစုအံလင်ှင့ ်အကျိး ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး”ကုိယ်ပုိင်ေမာ်တာ ေရ၊ မီး အစံုအလင်ှင့် အကျိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူြဖစ်ေသာ “ဦးမျိးထွန်းေကျာ် 
[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၇၄၇၇၃]”ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ  ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
မူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်း၊ အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်း၊ အမှတ် 

(၆၁)ရှိ Min Hlaing Shwe Co.,Ltd ၏ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ (၆၁)ရှိ Min Hlaing Shwe Co.,Ltd ၏ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ 

ဦးြမင့်လွင် [၁၄/ကပန(ိုင်) ၁၃၂၀၇၀]ှင့် ဦးြမင့်လွင ်[၁၄/ကပန(ိုင်) ၁၃၂၀၇၀]ှင့် 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
၁။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးဖိးလှေဝ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လူကီးမင်း သိေစအပ် 

ပါသည်။ 

၂။ (၁၁-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ သမိုင်း 

ဘူတာံုလမ်း၊ အမှတ် (၁၁၂-B) ေြမေပ ရိှ ငါးထပ်တုိက်၏ ဒုတိယထပ် (အလျား ၂၃ ေပx 

အနံ ၃၈ ေပ) အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းကုိ လူကီးမင်းသည် “ေြမပိင်ုရှင် ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်ှင့် “ေြမပုိင်ရှင် ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်ှင့် 

ကန်ထိက်ုတာတို (၅)ထပ်တိက်ုသစ် Hall Type အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန် ှစ်ဦး ကန်ထုိက်တာတုိ (၅)ထပ်တိက်ုသစ် Hall Type အေဆာက်အဦေဆာက်လပ်ုရန် ှစ်ဦး 

ှစ်ဖက်သေဘာတစူာချပ်”ှစ်ဖက်သေဘာတစူာချပ်”ြပသ၍ တိက်ုခန်းခဲွေဝမ ပုစံအံရ လူကီးမင်းရပိင်ုခွင့ ်ရိှသည်ဟ ု

ယုံကည်ေအာင်ေြပာဆိုပီး “ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းေရာင်းချြခင်း ကတိစာချပ်”“ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းေရာင်းချြခင်း ကတိစာချပ်” 

တစ်ေစာင်ချပ်ဆိ၍ု က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ တန်ဖိုးေငကွျပ် (၄၀၀,၀၀,၀၀၀/-) (ေငကွျပ်သန်ိး 

ေလးရာတိတိ)ြဖင့် အေြပအေကျ ေပးေချပီးဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ယေနတိုင် 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံသို ထိုတိုက်ခန်းအား အပ်ှံြခင်းမရှိသည့်အြပင် ထိုတိုက်ခန်းကို 

အြခားသူများအား ထပ်မံေရာင်းချထားေကာင်း သိရှိရပါသည်။

၃။ ၎င်းအြပင ်(၁၃-၆-၂၀၂၁)ရက်တွင် က ်ုပ်မိတ်ေဆွအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

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

(၁၈၀)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် “ေြမရှင်/အမ်ိရှင်ှင့် ကန်ထိက်ုတာတို (၂)ခန်းတွ ဲေြခာက် “ေြမရှင်/အိမ်ရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာတို (၂)ခန်းတဲွ ေြခာက် 

ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန်ှင့် အခန်းေပး အခန်းယူ ှစ်ဖက်လုပ်ငန်း ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန်ှင့ ်အခန်းေပး အခန်းယူ ှစ်ဖက်လုပ်ငန်း 

အပ်ံှြခင်း သေဘာတကူတစိာချပ်”အပ်ံှြခင်း သေဘာတကူတစိာချပ်”တစ်ေစာင်ချပ်ဆိ၍ု က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ လူကီးမင်းထ ံ

လပ်ုငန်းအပ်ံှခဲပ့ါသည်။ ထိစုာချပ်၏ အပိဒ်ု(၉)အရ  အေဆာက်အဦကိ ုေြမတူးလပ်ုငန်း 

စတင်သည့်ေနမှစ၍ (၈)လအတွင်း တုိက်သစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးေဆာင်ရက် 

ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသည့်အြပင်၊ အပုိဒ်(၁၀)၌  အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်းကုိ 

သတ်မှတ်ကာလ (၈)လအတွင်း မပီးစီးပါက ေြမရှင်ထံသို နစ်နာေကးအြဖစ ်(၁)လ 

လ င် (ေငွကျပ်ငါးသိန်းတိတ)ိကို ရက်လွန်ေကးအြဖစ ်ေပးအပ်၍ ေနာက်ထပ် (၃)လ 

အတွင်း ပီးစီးေအာင်ေဆာက်လပ်ုေပးပါမည်ဟ ု ဝန်ခကံတြိပခဲေ့သာ်လည်း ယေနတိင်ု 

အေဆာက်အဦမှာ  ဒုတိယအလ ာ ကမ်းခင်းသာပီးစီးေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

လူကီးမင်းသည် စာချပ်ပါ သေဘာတူညီချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ခ့ဲေသာေကာင့် ေြမရှင်မှ 

မိမိပိုင်ေြမှင့ ်ကန်ထိုက်တာ ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ တိုက်အား အပီးအပိုင ်ြပန်လည် 

သမ်ိးယမူည်ြဖစ်ပီး လူကီးမင်းှင့ ်လုံးဝမသက်ဆိင်ုေတာ ့ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ထုိအတူ  လူကီးမင်းထံမှ  ဝယ်ယူထားသည့် အထက်အပုိဒ်(၂)ပါ တုိက်ခန်းအား အပီးတုိင် 

ေဆာက်လုပ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လက်ဝယ်သို (၉-၇-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး  

အပ်ံှေပးပါရန် သတေိပးအပ်ပါသည်။ ထိသုိုအပ်ံှြခင်းမြပပါက လူကီးမင်းအား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

Shwe Hinn Thar Law FirmShwe Hinn Thar Law Firm

ေဒ ခင်ေအးမူေဒ ခင်ေအးမူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၉၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၉၇)

B.Sc,R.L,M.P.A.,D.B.L.,D.I.L.,D.M.L.,D.I.R., D.A.Psy.,WIPOB.Sc,R.L,M.P.A.,D.B.L.,D.I.L.,D.M.L.,D.I.R., D.A.Psy.,WIPO

အမှတ်(၁၀၇/၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇/၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09-5056970, Ph-09-985056970Ph-09-5056970, Ph-09-985056970

Power 96 Future Myanmar Co., LtdPower 96 Future Myanmar Co., Ltd

ေခါင်းေဆာင် ဦးထွန်းလင်းသူ(ခ)တင့်ေဝထွန်းှင့် ေခါင်းေဆာင် ဦးထွန်းလင်းသ(ူခ)တင့်ေဝထွန်းှင့် 

ဇနီး ေဒ ပပထွန်းတိုသိေစရန်ှင့် အများသိရှိိုင်ပါရန် ဇနီး ေဒ ပပထွန်းတိုသိေစရန်ှင့် အများသိရှိိုင်ပါရန် 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူမဂ  လာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ေလးအေနာက် 

ရပ်ကွက်၊ ၈၈ လမ်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ ၅-လ ာ(ဘီ)ေန ဦးထွန်းထွန်းိုင်[၁၂/ကတန(ိုင်) 

၀၅၃၁၆၅]ှင့်  ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊  အင်းဝ (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၄၆၅/က)ေန 

ဦးေဝဖိးေအာင် [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၈၇၇၂]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

သန်လျင်မိ၊  Star City အိမ်ရာ၊   တိုက်(A)၊   အခန်း(၃၀၁)တွင်  Power  96 

ြမန်မာ့ပထမအနာဂတ်ရင်းီှးြမပ်ံှဝန်ေဆာင်မ  Power 96 Future Myanmar Co., Ltd 

အမည်ြဖင့် ံုးခန်းဖွင့်လုပ်ကုိင်ေနသူ ဦးထွန်းလင်းသူ(ခ)တင့်ေဝထွန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်) 

၁၃၂၉၀၃]ှင့်  ဇနီး  ေဒ ပပထွန်းတိုသည် Facebook စာမျက်ှာေပ တွင်  Power 96 

ြမန်မာ့ပထမအနာဂတ်ရင်းှီးြမပ်ှံဝန်ေဆာင်မ တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံပါက (၁)လလ င် 

၁၅% မှ ၂၀% အကျိးအြမတ်ရရှိိုင်ေကာင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊ လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေန

ေသာလုပ်ငန်းများ၊ ကုမ ဏီလိပ်စာများှင့ ်တည်ေနရာများ၊ အြမတ်အစွန်းများအမှန်

အကန်ေပးပုိေနေကာင်း မှတ်တမ်းများေဖာ်ြပပါရိှသည်ကိ ုေတွြမင်ခဲရ့သြဖင့ ်မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သ ူဦးေဝဖိးေအာင်၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်ဦးထွန်းထွန်းိင်ုပါ (၇၈)ဦးတိုက ၂၀၁၉ ခှုစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံေင ွကျပ်သိန်းေပါင်း (၃၁၈၄၉.၃၂၆)အား ၎င်းတိုေပးပို 

လာေသာ ိုးမဘဏ်၊ ကေမ ာဇဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊  CB  ဘဏ်  အေကာင့်များှင့ ်

KBZ Pay၊ CB Pay၊ AYA Pay၊ Wave Pay ှင့် OK DOLLAR တိုမှ တစ်ဆင့်လ ဲေြပာင်း 

ေပးပို ရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့ေကာင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့် ရှင်းလင်း 

ေြပာကားချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံေငွများကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစ၍ အေကာင်း 

အမျိးမျိးြပ၍ ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းမရှိသည့်အြပင် အကိမ်ကိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ 

အမျိးမျိးအေကာင်းြပပီး တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍    ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၂)ပတ်အတွင်း 

ဦးထွန်းထွန်းိင်ုှင့ ်ဦးေဝဖိးေအာင် ပါ(၇၈)ဦးတို၏ ထည့ဝ်င်ရင်းီှးေငမွျားကိ ုြပန်လည် 

ထုတ်ေပးပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ကာလအတွင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းမြပပါက 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးထွန်းလင်းသူ(ခ)

တင့်ေဝထွန်းှင့် ဇနီး ေဒ ပပထွန်းတို  သိေစရန်ှင့် အများသိရှိိုင်ပါရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးေဝဖိးေအာင် ဦးထွန်းထွန်းိုင် ဦးတင့်ေရ  (LL.B, DBL)ဦးေဝဖိးေအာင ် ဦးထွန်းထွန်းိုင် ဦးတင့်ေရ  (LL.B, DBL)

[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၇၇၂] [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၅၃၁၆၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၈၇၇၂] [၁၂/ကတန(ိုင်)၀၅၃၁၆၅] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း ၀၉-၇၉၇၇၇၉၈၅၅ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၄၉၀၄၀၉ (စ်-၅၉၃၄/၉၂)ဖုန်း ၀၉-၇၉၇၇၇၉၈၅၅ ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၄၉၀၄၀၉ (စ်-၅၉၃၄/၉၂)

  အမှတ်(၁၁၄၈)၊ ပထမထပ်၊   အမှတ်(၁၁၄၈)၊ ပထမထပ်၊ 

  ေဇယျာသုခလမ်း၊   ေဇယျာသုခလမ်း၊ 

  ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊  ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊

  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊  တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊

  ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၀၉၇၆၀၁၉၊  ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၀၉၇၆၀၁၉၊

  ၀၉-၇၈၈၁၀၀၃၉၉  ၀၉-၇၈၈၁၀၀၃၉၉



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၂၊ 

ဒဂုေံရ ြမား (၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် -၈၃၀၊ အကျယ် (၄၀ေပ x ၆၀ေပ) ရိှ ဦးတင်ကည် 
(PAN-084435) အမည်ေပါက်ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခဲွမစိတ် ရေသးေသာ အကျယ် 
(၂၀ေပ x၆၀ေပ) ေြမှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် ဦးတင်ကည ်အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းှင့ ်
တကွ ယင်းေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်လက်ဝယ ်
ပိင်ုဆိင်ုပီးလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ရရီခီိင်ု [၁၂/ 
ဥကတ(ိင်ု)၀၄၅၂၂၈] (SOK-083520)ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ ်ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၇)ရက် 
ြပည့်ေြမာက်သည့်တိုင် ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) ( တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) ( တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)

အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉- ၉၆၃၁၂၂၅၆၅ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉- ၉၆၃၁၂၂၅၆၅

ဦးတင်ိုင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၈၄၄၅]သိရှိိုင်ရန် ဦးတင်ိုင်ထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၈၄၄၅]သိရှိိုင်ရန် 

အေကာင်းကားေကညာြခင်းအေကာင်းကားေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ တစ်ဆုပ်လမ်း၊ 

အမှတ်-၁၀၇၅တွင် ေနထုိင်သူ ဦးတင်ုိင်ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၈၄၄၅]ကုိင်ေဆာင် 

သူအား က ်ုပ်မိတ်ေဆွဘက်မှ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

အေနာ်မာ (၁)လမ်း၊ အမှတ်-၄၂ ေြမကွက်ေပ ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၊ အေဆာက် 

အဦ၏ ပထမထပ် (၂)လ ာ၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ဧရိယာ(၁၂x၅၅)ေပ ရှိတိုက်ခန်းဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေငမွျားလ ဲအပ်ပီး တိက်ုခန်းဝယ်ယသူကူိယ်ုစား ေဆာင်ရက်ေပးရန် ယုံကည်စွာ 

ြဖင့ ်ဦးတင်ိင်ုထွန်းအား လ ဲအပ်ခဲပ့ါသည်။ တိက်ုခန်းဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ဘက်မ ှေငွများအားလုံးကိ ုဦးတင်ိုင်ထွန်းထံသို ေငွလ ဲအပ်ေပးသည့် ေနာက်ပိုင်းတွင် 

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အပီးသတ ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်ဆက်သွယ်ခဲ့ရာတွင ်၎င်းမ ှ

အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက် ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင် ေနသည့်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဘက်မှ လ ဲအပ်ထားသည် ့ေငွများအားလုံးကိ ု(၁၄-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနာက်ဆုံးထားပီး 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ (သိုမဟုတ်) က ်ုပ်တိုထံဆက်သွယ်၍ ေငွများအားလုံးလာေရာက ်

ေပးဆပ်ပါရန်ှင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရှိိုင်ေစရန် အေကာင်းကားေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစည်သူစိုး   ဦးေဇာ်မင်းိုင်   ေဒ အိ ာကည်တင်ဦးစည်သူစိုး   ဦးေဇာ်မင်းိုင ်  ေဒ အိ ာကည်တင်

[၁၂/အစန(ိုင်)၀၆၇၃၁၈] (LL.B)   (LL.B) (D.I.L)[၁၂/အစန(ိုင်)၀၆၇၃၁၈] (LL.B)   (LL.B) (D.I.L)

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၁၅၄၄၈၄၇ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဖုန်း-၀၉- ၉၇၁၅၄၄၈၄၇ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

  (စ်-၁၅၀၂၆)   (စ်-၁၃၅၇၇)  (စ်-၁၅၀၂၆)   (စ်-၁၃၅၇၇)

  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၇၇၆၉၁  ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၇၇၆၉၁  ဖန်ုး-၀၉-၄၃၁၁၂၁၀၁

 တိက်ုအမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ (ဘ)ီ၊ ဘယသဒု ိလမ်း၊ ပသုမ်ိွန်စြံပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ တိက်ုအမှတ်(၅၅)၊ ၅လ ာ (ဘ)ီ၊ ဘယသဒု ိလမ်း၊ ပသုမ်ိွန်စြံပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်ခိုင်၊ ဘီလူးက န်း၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်ခိုင်၊ ဘီလူးက န်း၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ 

ေချာင်းဆုံမိ၊ ေချာင်းဆုံ(အေနာက်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဆုံမိ၊ ေချာင်းဆုံ(အေနာက်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ 

ေချာင်းဆံုလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၉)၊ ကွင်းအမှတ်- (၇၇၇-(က) A)၊ ေချာင်းဆံုလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၉)၊ ကွင်းအမှတ်- (၇၇၇-(က) A)၊ 

ကွင်းအမည်- ေချာင်းဆုံကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၈၂+၈၃)၊ ကွင်းအမည-် ေချာင်းဆုံကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်-(၈၂+၈၃)၊ 

ဧရိယာ (၀.၄၆)ဧကရှိ (၂)ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊ (၁)ထပ်တိုက်ဧရိယာ (၀.၄၆)ဧကရှိ (၂)ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊ (၁)ထပ်တိုက်

(၁)လုံးအပါအဝင် အိမ် ခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် (၁)လုံးအပါအဝင် အိမ် ခံေြမှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 
 အထက်လိပ်စာပါ အိမ် ခံေြမကိ ုေဒ ကျင်ဖွား(ဘ) ဦးကဝါး (AA-၀၈၉၉၀၉)

ှင့် ေဒ ကျင်ေမ (ဘ) ဦးကဝါး (EG-၀၀၀၄၀၁) တိုက ေဒ ကျင်စီ(ဘ) ဦးကဝါး (AA-

၀၈၉၉၀၈)ှင့် ေဒ ကျင်ု (ဘ) ဦးကဝါး (EG-၀၅၀၅၉၆) တိုထံသို ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ 

စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် (၃-၆-၁၉၉၁) ေနစဲွပါ ေမတ ာြဖင့် ေပးကမ်းြခင်း 

စာချပ်၊ စာချပ်အမှတ်(၅/၁၉၉၁)ြဖင့်အပီးအပုိင်ေပးကမ်းထားပါသည်။ ေဒ ကျင်စီှင့် 

ေဒ ကျင်တုိုမှာ အသီးသီးကွယ်လွန် သွားကပီး ေဒ ကျင်စတွီင် သက်ရိှထင်ရှားသမီး(၂)

ဦးအြဖစ် ေဒ မာတူးညပီ ု[၁၂/အစန(ိင်ု)၁၂၂၈၇၈]ှင့ ်ေဒ ခင်မာေထွး [၁၂/စခန(ိင်ု)၀၀ 

၄၉၂၀]ဟုလည်းေကာင်း၊ ေဒ ကျင်ုတွင် တစ်ဦးတည်းေသာ သားအြဖစ ်ဦးအန်သိန်း 

(ခ) ဦးေအာင်သန်ိး [၁၀/ခဆန(ိင်ု)၀၅၈၉၂၅]ဟလုည်းေကာင်း အေမဆွိင်ု(၃)ဦးကျန်ရစ် 

ခဲ့ကပါသည်။ ထိုေကာင့ ်အထက်လပ်ိစာပါ အမ်ိခေံြမကိ ုအေမဆွိင်ုေမာင်ှမ(၃)ဦးတို၏ 

သေဘာတူညီခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ် ေယာက်ကမ  ခဲွထွက်၍ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်ထားရှိြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းမှစ၍ မည်သည့် 

လ ဲေြပာင်းမ  တစ်စုံတစ်ရာကိုမ  ြပလုပ်ခွင့်မရှိပါေကာင်း ြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့် 

မညီေသာ ေဆာင်ရက်မ ြဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ေဒ မာတူးညီပုှင့် ေဒ ခင်မာေထွးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ မာတူးညီပုှင့ ်ေဒ ခင်မာေထွးတို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

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

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၂၊ 

ဦးကင်ဥ (၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၉၄)၊ ဦးငိမ်းေမာင် (CA-034495) အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အကျယ် (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရိှေသာေြမကွက်၏ တရားဝင် မခဲွစတ်ိရေသး 
သည့် ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အကျယ် (၂၀ေပx၆၀ေပ)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ှစ်ထပ်တိုက် (RC)၊ အဝီစိေရ၊ လ ပ်စစ်မီတာ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးတုိကုိ ဝယ်ယူ၊ လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးရဲမင်းိုင ်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၄၂၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှအပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာ 
ချက်ပါရှိသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

 (၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထာွယ်ခင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၀၂၁)ေဒ ထာွယ်ခင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၀၂၁)

LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)
အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၇၉၃၂၊ Email: htarnwekhin92@gmail.comဖုန်း-၀၉- ၅၁၉၇၉၃၂၊ Email: htarnwekhin92@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါထွန်း (၁) 

လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၈၆ ဟေုခ တွင်ေသာ (အလျား 

၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)ရှိေသာ ေဒ ခင်စန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ အနက်မှ  တရားဝင ်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်မြပရေသးသည့် ထိုေြမကွက်ကီး၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၆၈၆၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ) ရှိေသာ ေြမကွက်ှင့ ်

အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးအား မလူအမည်ေပါက်သ ူေဒ ခင်စန်း [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၆၆၃၅၈] 

ထံမှ အဆက်အစပ်အရပ်ကတိစာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့် 

ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင်မာရ ီ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၁၆၂၀၄] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သ ူဦးeာဏ်လင်းေအာင် [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၅၆၃၆၇]က ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

က ု်ပ်ထံသုိ(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေရ ဦး (LL.B)ေဒ ခင်ေရ ဦး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၈၉၉)

အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၃/၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၃/၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅၊ ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၂၃၂၅၊ ၀၉-၇၉၈၁၆၅၁၁၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာတိုးချဲ 

အေရှဘက်၊ “ြမတ်ရတနာ” အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၇)၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၁)၊ ဧရိယာ (၄၀ေပx၆၉ေပ) 
အကျယ်အဝန်းစီရိှ ေြမကွက်(၃)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အကျိး 
ခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးမင်းသဏ်ိးေကျာ် [၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၃၃၈၃၃] 
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖုိး 
ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထံခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ဖုန်း ၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ဖုန်း ၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၇)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၇)၊ 
ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၂)၊ ေပ(၁၄x၄၀) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၂)၊ ေပ(၁၄x၄၀) အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်တွင ်တရားမကီးမ အမှတ်-၂၄၀ ြဖင့ ်

တရားလိ ုဦးသက်ိင်ုလွင်မှ တရားပိင်ဦးေမာင်ေမာင်ဦးအား တိက်ုခန်းလက်ေရာက်ရလိမု  တရားစဲွဆိထုားသည်ြဖစ်ရာ 
အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ဖလှယ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းများ မြပလုပ် 
ပါရန်ှင့ ်အဆိပုါကစိ ရပ်များြပလပ်ုပါက ြပလပ်ုသမူျား၏တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B, LL.M, D.B.L)ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအး(LL.B, LL.M, D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၂)

အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁အမှတ်(၅၆)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၈၃၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးလှြမင့် [၅/တဆန(ုိင်)၀၄၉၇၂၅]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ အတုိင်းေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အာသာဝတီ(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၃)၊ အကျယ်(၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ 

ေဒ လှေရ  ISN ၄၃၄၄၄၈ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုပိုင်ဆိုင်၍ တရားဝင်ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ တင်ပု [၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၁၃၁၆]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် 

အိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ အေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လုိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား 

မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးြမင့်ေဆွ B.Sc, H.G.Pဦးြမင့်ေဆ ွB.Sc, H.G.P

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၇၆၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၇၆၈)

အမှတ်(၂၅)၊ (၂)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၆၀၀၂၂၆အမှတ်(၂၅)၊ (၂)လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၆၀၀၂၂၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၁/ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆၃၊ 

ဧရယိာ(၀.၂၂၆)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်-၁၆၃၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ခေရပင်ရိပ ်

မွန်၊ အပုိင်း(၃)၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ဦးသိန်း 

ထိက်ု[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၆၈၅၇]၊ အမည် 

ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 

ဦးသိန ်းထိုက ်သည်  (၂၂-၁၀-၂၁ )

ရက်ေနတွင်ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သ ူ

ေဒ ခင်ြမင့်ရီ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၃၃၈၁]

မှ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်း၊ အမည်ေပါက်၏ 

ေသစာရင်း၊  ကွယ်လွန်သူခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ

ဦးသိန်းထိုက်အမည်ြဖင့် တည်ရှိေသာ 

ေြမကွက်ှင့် ေြမေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးအား အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခံမည့်သူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိေကာင်း ဒဂုံ 

မိနယ်တရားုံး၏ ကျမ်းကျနိ်လ ာ မှတ်

ပုံတင်အမှတ်၂/၁၅၆၇/၂၀၂၂(၁၆-၂-၂၂)၊ 

ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ(၂)ေစာင်တိုကို 

တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆို

ရန် ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာရာ  တရားဝင် 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့  ်

ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၂၇ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၃၉၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား (၄၀)

ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမှတ-်၆၇၅ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ရီရီေလး မှတ်ပုံတင်အမှတN်/OKA 011367 (ယခု ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၇/တငန(ိုင်)၀၀၆၆၆၂])ထံမှ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ(်အဆက်ဆက်အရ) ဝယ်သူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးိုင်ထူး 

မှတ်ပုတံင်အမှတ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၅၂၀၇၁]သည် တရားဝင်ပိင်ုရှင်အြဖစ် အ ပ်အရှင်းကင်းစွာ လက်ဝယ်ထား၍ ပိင်ုဆိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် အတွက် က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးအား ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သွယ်သွယ်ဇင်(LL.B,DBL)ေဒ သွယ်သွယ်ဇင်(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၁၈)

အမှတ်(၁၆၀/၁၆၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၀/၁၆၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၇၇၁၅၈၈၊ ၀၉-၇၇၁၆၀၆၃၈၈၊ ၀၉-၄၀၀၀၀၂၇၀၀ဖုန်း-၀၉-၉၇၈၇၇၁၅၈၈၊ ၀၉-၇၇၁၆၀၆၃၈၈၊ ၀၉-၄၀၀၀၀၂၇၀၀

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(၁၀)လမ်း 

အေနာက်၊ အမှတ်(၄၀၇)တွင် ေနထိင်ုပိင်ု ဆိင်ုသည့ ်ဦးရထွဲန်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၁၈၉၃၈]
(ဘ)ဦးေကျာ်လှေအာင်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၁၈)၊ ေမာင်းမကန် 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၂/NLH)ေခ တွင် သည့ ်ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၅၇/က)၊ (၂၀ေပx ၆၀ေပ) 
(ပါမစ်ေြမ) ဦးထွန်းထွန်းဦး(W/RGN-၀၁၆၅၆၂)အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်
ေပ ရိှ (၁)ထပ်ပျ်ေထာင်၊ သွပ်မုိး၊ တယ်လီဖုန်း(၁)လံုး(ကိးဖုန်း)၊ လ ပ်စစ်မီး/ဂျိးြဖေရပါ 
အေဆာက်အဦှင့ခ်စံား ခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ခင်နီလာထွဋ် 
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၁၂၃၄]မှ ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးရထွဲန်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၁၈၉၃၈]က ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီပီး အမ်ိေြမတန်ဖိုး၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သူများမ ှကန်ကွက ်
လိုပါက ပိုင်ဆိုင်ခွင့် အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက ်
ြခင်းမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲထွန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၁၈၉၃၈]၏ န်ကားချက်အရ-ဦးရဲထွန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၁၈၉၃၈]၏ န်ကားချက်အရ-
ဦးနန်းွယ်    ေဒ ေွးေွးဝင်းွယ်ဦးနန်းွယ်    ေဒ ေွးေွးဝင်းွယ်
B.A., M.A(FI); H.G.P.;R.L  B.A(Paint:)(Q );LL.B;LL.M(Civil)B.A., M.A(FI); H.G.P.;R.L  B.A(Paint:)(Q );LL.B;LL.M(Civil)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၃၉/၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၃၉/၈၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၉၄)

အမှတ်(၁၅၂၆)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ (၁)ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅၂၆)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ (၁)ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေအာင်ရဲပိုင်[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၂၁၆၆၆၆]၏ သေ  ဘာသားမှတ်ပုံ 

တင်လက်မှတ်(SID)90925  ေပျာက်ဆုံး 

သွားပါသြဖင့်  ေတွရှိက  အေကာင်း 

ကားေပးပါရန်။ ဖန်ုး-၀၉-၇၆၇၆၅၀၀၀၆ဖန်ုး-၀၉-၇၆၇၆၅၀၀၀၆

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုး 

ခိုင်၊ ဒလမိနယ်၊ ခေနာင်ေချာင်းဝ၊ 

အထက(ခွဲ)အ  မတန်းမှ ေကျာင်းဝင ်

အမှတ်-၁၈၇၉ မဇင်ှင်းြဖှင့ ်Grade-2 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်း 

ဝင်အမှတ်-၀၁၀၆ ေမာင်စွမ်းလင်းေအာင် 

တုိ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်ဦး [၁၂/

တတန(ိုင်)၁၇၉၂၈၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဆရာဦးကည်ဝင်းဆရာဦးကည်ဝင်း
ေကျာင်းဆရာ(ငိမ်း)ေကျာင်းဆရာ(ငိမ်း)

Founder ြမင်းကကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)Founder ြမင်းကကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)

အသက် (၉၂)ှစ်အသက် (၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃၇)၊ (၃-B)ေန (ဦးသန်းဝင်း)-ေဒ ဝင်းကည်၊ ဦးွန်လွင်-ေဒ ေဆွေဆွဝင်း၊ 
ဦးသက်ိုင်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း-ေဒ စ ာေလးတို၏ေမွးသဖခင်၊ မခင်ထူးပိုင်၊ 
ေမာင်ချမ်းမင်းကိ-ု မဆူးဝတ်ရည်၊ မသန် ကယ်စင်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ 
ဆရာမ(ေဒ လှကည်)၏ခင်ပွန်း  ဆရာ(ဦးကည်ဝင်း)သည် ၃၀-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၉:၅၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂-၇-၂၀၂၂ 
(စေနေန )တွင် ေနအိမ်မှ ကျစီုသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝး မတ်ိေဆမွျားအား ကျန်ရစ်သမူသိားစမှု ညိးငယ်စွာြဖင့ ်အေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်ေမာင်(ေကျာက်မဲ)ဦးစိန်ေမာင်(ေကျာက်မ)ဲ
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ကစားသမားေဟာင်း (Basketball)ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ကစားသမားေဟာင်း (Basketball)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်

 ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၇)မိင်ု ေအာင်မဂ  လာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၂၇)ေန ေဒ ခင်သင်းကည်၏ခင်ပွန်း ြမန်မာ့ 

လက်ေရးစင်  ဘတ်စကက်ေဘာကစားသမားေဟာင်း 

ရှမ်းြပည်နယ်ဂုဏ်ေဆာင ်ဦးစိန်ေမာင်သည ်၂၇-၆-၂၀၂၂ 

(တနလ  ာေန) နနံက် ၈:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါ 

သည်။ ြမန်မာဘ့တ်စကက်ေဘာေလာက တိုးတက်ြပန်ပွား 

ေရးအတွက်   အမဲအကံေပးကူညီမ များအား  ထာဝရ 

မှတ်တမ်းတင်ရှိလျက.်..

ြမန်မာိုင်ငံဘတ်စကက်ေဘာအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံဘတ်စကက်ေဘာအဖွဲချပ်

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊  က န်းေတာလမ်း၊ 

ေအးေစတဘီန်ုးကီးေကျာင်းဝင်းေန ေဒ ယ်ယ်သ ူ[၇/ဒဥန(ိင်ု)၀၂၃၆၆၆]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွည် အမှတ်-၉၃၊ ၆-လ ာ/ေအ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ မဂ  လာလမ်း၊ 

စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ရှိ တိုက်ခန်းအား (၇-၁၀-၂၀၁၄)

ရက်ေနတွင် မူလပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ ချိချိထံမှ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့် 

ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ကိယ်ုစားငှားရမ်းြခင်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေဒ ကည်ကည်မအူား 

လ ဲအပ်ခဲ့ပီး ေဒ ကည်ကည်မူ ြပလုပ်သည့်ကိစ အဝဝကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 

ေဒ ယ်ယ်သမှူ သရိှိတာဝန်ယေူကာင်းှင့ ်ေဒ ကည်ကည်မအူား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 

နားလည်မ လွဲမှားကာ အထက်ေဖာ်ြပပါအခန်းှင့်စပ်လျ်း၍ မှားယွင်းစွဲဆိုခဲ့ြခင်းသာ

ြဖစ်ေကာင်း လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယ်ယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ယ်ယ်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကည်သာှင်းြဖေဒ ကည်သာှင်းြဖ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၈၇/၂၀၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၈၇/၂၀၁၉)

ုံး-အခန်းအမှတ်-၃၈၊ ပ-ထပ်၊ Strand Condo၊ုံး-အခန်းအမှတ်-၃၈၊ ပ-ထပ်၊ Strand Condo၊

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၁၁၃၇၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၁၁၃၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၅)၊ သစ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၆)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၄၂ ေပ x ၆၀ ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပှင့ ်
ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးထွန်းေအာင် (CI-045672)ြဖင့် အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်
လက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ကကခိင်ု [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၂၉၈၈၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူဦးကီးရိှန်းေဂ [၄/မတန(ိင်ု)၀၀၁၂၄၃]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 
အဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၉၁)
အမှတ်(၄၉၄)၊ ငမိုးရိပ် (၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၅၃၃၁၀အမှတ်(၄၉၄)၊ ငမိုးရိပ ်(၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၁၅၃၃၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၆၊ ေမယု(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်(၄၆၃)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၄၀' x အန ံ၆၀')အား ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးတင်စုိး 

[၁၄/ဟသတ(ိင်ု)၂၁၆၈၆၅] အမည်ေပါက်သည့ ်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ထမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်ေခါင်းရင်းြခမ်း ေြမအကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၂၀' x အနံ ၆၀')ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေြမငှားဂရန ်တရားဝင ်

အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးတင်စိုး [၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၁၆၈၆၅]ထံမှတစ်ဆင့် “ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ ်

ကတိစာချပ်”များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးလှမင်းထွန်း [၇/ကဝန(ိုင်)၁၂၂၁၀၀]က မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင ်

ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွထံသုိ 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ဤေကာ်ြငာချက်ပါရိှပီး (၇)ရက်အတွင်း 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆံုးသည့်တုိင် ကန်ကွက် 

မည့်သူမရိှပါက ဥပေဒှင့်အည ီအေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုမိုကို (LL.B, LL.M, D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၉၈၈)ေဒ မိုမိုကို (LL.B, LL.M, D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၉၈၈)

အမှတ်-၁၁၊ သမာဓိ(၃)လမ်း၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၂၈၀၇၈၁၁အမှတ်-၁၁၊ သမာဓိ(၃)လမ်း၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၂၈၀၇၈၁၁

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဇယျဝတီလမ်း၊ အမှတ် ၄၆/၄၈(၄လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၆'x၅၀')ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဇယျဝတီလမ်း၊ အမှတ် ၄၆/၄၈(၄လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၆'x၅၀')
၃ ခန်းတွဲတိုက် မျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်အြခမ်း(အစွန်ဆုံး)တိုက်ခန်းှင့် ၃ ခန်းတွဲတိုက် မျက်ှာမူလ င် လက်ယာဘက်အြခမ်း(အစွန်ဆုံး)တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေရမီးအပါအဝင် အကျိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ယင်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေရမီးအပါအဝင ်အကျိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

အထက်လပ်ိစာတွင် တည်ရိှသည့ ်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ စိုးစိုးမာ[၅/မရန(ိင်ု) ၀၁၇၉၇၆]
ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငအွချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ကန်ကွက် 
လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာတရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများြပ၍ က ်ုပ်ထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပိင်ု အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 စစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း( စစ်ကိုင်း-ဦးေငွသန်း(LL.BLL.B) ဦးမျိးမျိး() ဦးမျိးမျိး(LL.BLL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၇၄/၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၀၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၇၇၄/၈၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၀၈)
  အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂  ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၆၅၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အဂ  ပလူမ်း၊ 

အမှတ်(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုအား ပိင်ုဆိင်ုလက်ရိှထားသ ူေဒ ခင်ခင်ဦး [၁၂/လသန(ဧည့)်၀၀၁၀၃၅]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန်   စရန်ေငွတချိ  ေပးေချထားပါသည်။ 
အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
တကွ က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး ကန်ကွက်သူမရှိပါက  အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစိုးပိုင်(B.ဦးစိုးပိုင(်B.Com,om,D.A,R.LD.A,R.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆/၂၉-၁၁-၂၀၁၆)

အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၁၇၅၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးမွန်ြမတ်ေအာင်(ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ)ဦးမွန်ြမတ်ေအာင(်ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ)
ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ငိမ်း)ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ငိမ်း)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
 ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ပျ်းမမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၄)ေန 

(ဦးထွန်းေအာင်-ေဒ ေစာရင်)တို၏သား၊ ဦးမင်းေအာင်(USA)၏အစ်ကိ၊ု (ဦးြမတ်မျိးေအာင်)- 

ေဒ လဲ့လဲ့ရီ၊ ဦးြမတ်လင်းေအာင-်ေဒ ယ်မျိးဝင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ကိုေကာင်း 

ြမတ်ေအာင် (ေခတ -Australia)၊ မဆုြမတ်ေအာင်၊ မထားနဒီြမတ်၊ မဆုြပည့်ေအာင်- 

ကိြုမတ်မင်းခန်၊ ေမာင်ဟိန်းထက်ေအာင်၊ မေကျာ့ေကသွယ်ြမတ်တုိ၏ အဘုိး၊ Matthew ၏ 

ဘိုးဘိုးကီး၊ ေဒ တင်တင်ခ (Teacher Baby)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၉-၆-၂၀၂၂ 

ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၁-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) 

နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိဏ်ုးေပါင်းစုဥံယျာ်၌ ဝတ်ြပဆေုတာင်းပီး ေြမသို 

အပ်ံှြခင်းြပမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ်ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ်
မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာမိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံး

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
 ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံး၊ မိနယ် 

လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ် အသက်(၅၆)ှစ်သည် ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် 
ည ၇:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် ဝန်ထမ်းများဥက   ှင့် ဝန်ထမ်းများ
ရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းရန်ကုန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ်ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ်
မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာမိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ

ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာုံး

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ဦးထွန်းေအာင်-(ေဒ ေငတွင်)တို၏သား၊ ပုသိမ်မိေန 

ဦးေသာင်းထွန်း-(ေဒ ကျင်သီ)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ေမြမင့်ရီ၊ ေဒ ွယ် 
ွယ်ဝင်းတို၏ေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း၊ ေဒ ခင်မာထွန်၊ ေဒ တင့တ်င့ခ်ိင်ုတို၏ 
အစ်ကိ၊ု ရန်ကုန်မိ၊ မရန်းကုန်းမိနယ်၊ စန်ိပန်းမိင်လ ပ်စစ်ဝင်း၊ တိက်ု(၁)၊ 
အခန်း (၂)ေန    ေဒ ြဖြဖထွန်း၏ခင်ပွန်း၊   မှင်းသ ာေဇာ်၊   မခင်ေချာ၊  
ေမာင်ေအာင်ရှင်းပိုင်တို၏ေမွးသဖခင ်ဦးဝင်းြမင့်ေဇာ်သည် ၂၉-၆-၂၀၂၂ 
ရက် ည ၇:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၁-၇-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ 
၁ နာရီတွင် မဂ  လာဒုံစစ်သချိင်း၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  အေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

မမျိးသ ာွယ်မမျိးသ ာွယ်
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၂)အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၂)

အသက်(၂၇)ှစ်အသက်(၂၇)ှစ်
မိသူကးီရပ်ကွက်၊  ရာကီးလမ်း၊  ရကေဆးတိုက်၊  စစ်ေတွမိေန 

ဦးေအာင်စသံာ-ေဒ ခင်သန်းုတုိ၏သမီး၊ မအိ ာသင်း၏အစ်မ ပုိေဆာင်ေရးှင့်  
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဝန်ဌာန၊  သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာှင့ ်ဆိက်ုဘာ 
လုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊  e-Government ဌာနမှ  အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 
ေဒ မျိးသ ာွယ် အသက်(၂၇)ှစ်သည်  ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) နနံက် 
၅:၁၅ နာရတွီင်  ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ် 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့် ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ်ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ယ်ယ်ဝင်းေဒ ယ်ယ်ဝင်း
ဌာနခွဲစာေရးဌာနခွဲစာေရး

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားတီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနစိတ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားတီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနစိတ်

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသား 

တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနစိတ်မ ှေဒ ယ်ယ်ဝင်း အသက်(၄၈)ှစ်သည် 
၂၉-၆-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဦးေပ ဦးလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၁၀) ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့်(TSN-101476)၏ ေြမဧရိယာ 
ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမေပ ရှိ အိမ်ှင့် ခံအား ေဒ သူဇာ 
ေအး[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၂၄၁၄]ကုိင်ေဆာင်သူမှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံသြဖင့် 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ကိုကိုဦး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၆၅၆၃]မှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့် 
ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို အေထာက်အထားမရူင်းများကိင်ုေဆာင်၍ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်မိုမိုထွန်း(ေဒ ခိုင်မိုမိုထွန်း(LL.BLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၂၃၆)
တိုက်အမှတ်(၃၃)၊ အခန်း(၃၀၄)၊ စီ(၁၀)လမ်း၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်။တိုက်အမှတ်(၃၃)၊ အခန်း(၃၀၄)၊ စီ(၁၀)လမ်း၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်။

၀၉-၄၂၀၁၉၈၈၇၈၀၉-၄၂၀၁၉၈၈၇၈

ဦးရန်လင်း(B.Sc Zoo)ဦးရန်လင်း(B.Sc Zoo)
စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ဒု-ဦးစီးမှး)ေနြပည်ေတာ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ဒု-ဦးစီးမှး)

အသက်(၅၀)အသက်(၅၀)
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းလှ 

ေရ ေတာင်လမ်း၊ အမှတ် (၈၄၀)ေန ဦးေြပသိန်း-ေဒ တင်တင်အုန်းတို၏ 

သားကီး၊ (ဦးေဇာ်ဝင်း)-ေဒ တင်တင်ရတီို၏ သားသမက်၊ ေဒ ဇာြခည်လင်း၏  

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးရန်လင်းသည ်၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

နံနက် ၁၁:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ကွယ်လွန်သူ၏ ဆ အရ 

ယင်းေန  ညေန ၃:၁၀ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၆-၇-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန ) 

နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀  နာရီအထိ  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ကပါရန်   ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား   ညိးငယ်စွာြဖင့် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၂၄၀၆/Aခ)၊ ေဇယျဝတ ီ(၃)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 

မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄၀၆/Aခ)၊ 
ဧရယိာ (၂၀’x၆၀’) အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ထမှဲ ေြခရင်းြခမ်း (၁၀'x၆၀')
အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမှင့်ယင်းေြမေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
ဦးကျင်မှိန် [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၉၇၅၄]မှ အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက ်
ရိှပီး၊ ၎င်းမှအပးီအပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ် 
ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို 
ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)ဦးလှေဝ (စ်-၇၁၂၄)၊ ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ) ေဒ ေဘဘီ(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

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ စန်း ေဒ စန်း 

အသက် (၈၂) ှစ်အသက် (၈၂) ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန ဦးစိုးမိုး-ေဒ သသူညူိ(အတွင်းေရးမှး၊ စစ်ကွင်း 

အသင်း)၏မခိင်ြဖစ်သ ူရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃) မာန်ေြပ 

ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၅)လမ်း အေရှ အမှတ် (၈၄၉/ခ) ေန ေဒ စန်း 

အသက်(၈၂)သည် ၂၉-၆-၂ဝ၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက် 

သွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် စစ်ကွင်းအသင်းသူ အသင်းသားများ 

မှ ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

စစ်ကွင်းအသင်းစစ်ကွင်းအသင်း

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၁၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၆

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ အေကာက်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ှင့်

ဝင်ေငွခွန်အခွန်ပမာဏ စုစုေပါင်းကျပ ်၅၆ ဒသမ ၄၂၄ ဘီလီယံ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပေပးခဲ့
ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၃၀

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် စီးပွားေရး 

ဦးတည်ချက် ၃ ရပ် ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ြပည်သတူို၏လမူ စီးပွား 

ဘဝများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် အစိုးရအသုံးစရတ်ိများ သုံးစဲွရာတွင် အခွန်အေကာက်ရေငမွျားြဖင့ ်အဓကိ 

သုံးစဲွရပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ရသင့ရ်ထိက်ုသည့အ်ခွန်အေကာက်ရေငမွျား တိုးြမင့ရ်ရိှေစေရးအတွက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသကဲ့သို တစ်ဖက်တွင်လည်း ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူအကျိးကိုေရှး ၍ တည်ဆဲဥပေဒ 

များှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်ှင့် အခွန်ေလ ာ့ေပါ့ခွင့်တုိကုိလည်း စိစစ်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပေပး 

လျက်ရှိသည်။                                                                                စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွဝင်များအား ဖမ်းဆီးရမိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၃၀

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားကိ ု အဓကိ 

ပစ်မှတ်ထား၍ သတ်ြဖတ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ိင်ုမ မရိှေစေရး  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ 

အကမ်းဖက်မ အား မလိုလားေသာြပည်သူများ၏ သတင်းေပးမ များေကာင့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  အင်းစိန်မိနယ ် နံသာကုန်းရပ်ကွက်ရှ ိအင်းစိန်ပန်း ခံ၌ Teenager Killer Force 

(TKF) အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များြဖစ်သည့ ်ေကာင်းသီဟိုင(်ခ)ဇင်ေယာ်၊ ငိမ်းစုရည်ဖိး(ခ)ေဝယံ၊  

မိုးပွင့်ြဖ(ခ)လေရာင်ှင့ ်ဝါဝါဦး(ခ)ပန်ပန်တိုအားလည်းေကာင်း၊           စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၆ ရက်တွင ်ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် ဧရာဝဏ်လမ်းရှ ိရဲကင်းုံအနီး၌ 

ေတွရှိသိမ်းဆည်းရမိသည့ ်လက်လုပ်မိုင်း၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါအား ကူးစက်ြမန်ေရာဂါအြဖစ် စတင်သတ်မှတ် 

သည့်အချန်ိမှစ၍ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ြပည်သူများအား ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း(Mask) မြဖစ် 

မေနတပ်ဆင်ရန် အစ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ယခုအခါ  တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးလ မ်း ခံမ  

ြမင့မ်ားလာြခင်း၊ ြပည်သလူထူမှု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအား ပူးေပါင်း 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းများေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းှင့် ေသဆုံးမ  န်းများ 

သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပီြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရး

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများမှ ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း တပ်ဆင်ြခင်းအား 

ေြဖေလ ာ့ ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်ရိှ  ြမန်မာ ့

စီးပွားေရးဘဏ်ကို မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ 

ရန် ကိးပမ်းသူအား ဖမ်းဆီးရမိ

ဝင်ဘယ်ဒန်    တင်းနစ်ပိင်ပွဲ 

ကေန      ထွက်ခဲ့ရပီြဖစ်တဲ့ 

အန်ဒီမာေရး
စာမျက်ှာ » ၁၉


