
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်    ၁    ရက်၊      ေသာကာေန။                                                                                                                                            Friday,       19     November    2021          ၁၀၅၆၂

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

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၈

တန်ေဆာင်မုန်းလသည်  ြမန်မာ့ ၁၂ လရာသီတွင်    

ရှစ်လေြမာက် လြဖစ်ပီး တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်န  

သည် ြမတ်စွာဘုရားရှင်က အဇာတသတ်မင်းကီး 

အမှးြပေသာ    ပရိသတ်တိုအား   သာမညဖလ 

သတ်ုေတာ် ေခ   ရဟန်းြပရအကျိးြပ တရားေတာ်ကိ ု

ေဟာကားေတာ်မူေသာ ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်သည်။

ဆီမီး ၁၀၀၀ ထွန်းညိပူေဇာ်ပွဲ

တန်ေဆာင်တိုင်      မီးထွန်းပွဲေတာ်များကို  

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ဘုရား၊ 

ေစတ၊ီ ပထုိုးများ၌ ကိဗုစ်- ၁၉ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း 

များှင့်အညီ ကျင်းပြပလုပ်ကပီး   ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမ    ေဇယျာသီရိမိနယ်အတွင်းရှိ 

ေရ ဘုနး်ပွင့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင ်ဆီမီး ၁၀၀၀ 

ထွန်းညပူိေဇာ်ပဲွ   ကျင်းပြပလုပ်ရာ     ုိင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး       မငး်ေအာင်လ  င်ှင့်   ဇနီး 

ေဒ ကကလှ၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက   ၊     ဒုတိယဝန်ကီးချပ်    ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    စိုးဝင်းှင့်ဇနီး၊    အဖဲွဝင်များ၊ 

တပ်မေတာ်  (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)     မိသားစုများက 

တက်ေရာက်မီးထွန်းညိပူေဇာ်ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ေဇယျာသီရိမိနယ်အတွင်းရှိ ေရ ဘုန်းပွင့် ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

ဆီမီး ၁၀၀၀ ထွန်းညိပူေဇာ်ပွဲသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ တက်ေရာက်ထွန်းညိပူေဇာ်

ိုင်ငံေတာ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်      ဗိုလ်ချပ်မှးကီး       

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ ေရ ဘုန်းပွင့် 

ေစတီေတာ်တွင် ဆီမီးများ ထွန်းညပူိေဇာ်စ်။



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊   ၂၀၂၁

     

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

သူေတာ်ေကာင်းတရားထွန်းကားရာြမန်မာ့ေြမ

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 -  ဦးတင်ထွန်းတာှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြမန်မာိင်ုငသံည် ယ်ေကျးမ အစ်အလာကီးမားေသာိင်ုငြံဖစ်သည်။ သမိင်ုးအစ် 

အဆက် ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ၍ီ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ မရှိအတူ 

ရိှအတူ ေအးအတူပူအမ ေနထုိင်ကသည်။ အစ်အဆက်ကျင့်သံုးခ့ဲေသာ ယ်ေကျးမ  

ဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများှင့် ှစ်လိုဖွယ်ေနထိုင်ခဲ့သည်။ ဗုဒ သာသနာသည် 

ြမတ်စွာဘရုားရှင် ေပ ထွန်းပီးေနာက် ပဂုေံခတ်မှစ၍ ဘာသာ၊ သာသနာထွန်းကား 

လာခဲ့သည်။

တစ်ိင်ုငလံုံးတွင် ေစတ၊ီ ဘရုား၊ ေကျာင်းကန်များှင့ ်ဥတရုာသ၊ီ သာယာလှပ 

သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ  ြဖစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ေရခံေြမခံေကာင်းများှင့ ်

ယ်ေကျးမ အစ်အလာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာများ ေပါင်းစပ်လိုက်ေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းတရားထွန်းကားရာ ြမန်မာေ့ြမ၊ ေအးငမ်ိးချမ်းသာ ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ရာ 

အမိေြမြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဤေြမဤိုင်ငံသည်  ြမန်မာိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများ 

ှစ်သက်ြမတ်ုိးဖွယ်ရာုိင်ငံ၊ ချစ်ခင်တန်ဖုိးထားရာတုိင်းြပည်ြဖစ်သည်။ ဤိင်ုင၌ံ 

ေနထုိင်ရသည်ကုိပင် ဂုဏ်ယူမဆံုးြဖစ်သည်ကုိ ြမန်မာသာမက တုိင်းတစ်ပါးကပါ 

လက်ခံထားကသည်။

ဤသို ေကာင်းြခင်းလက ဏာ၊ ဝိေသသဂုဏ်ထူးများှင့်  ြပည့်စုံခဲ့ေသာ 

ပန်းေပါင်းေဝစည ်ှစ်လိုဖွယ်ရာရှိသည့ ်ြမန်မာ့ေြမသည ်ယခုအခါ အကျည်းတန် 

အပ်ုဆိုးြဖစ်ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။   ိုးသားြဖစင်ေသာ၊ ယ်ေကျးမ  

အစ်အလာကီးမားေသာ၊ ဘာသာတရားှင့ ်မဘိဘိုးဘွားဆရာသမား၊ လူကီးသမူ 

များ၏ သွန်သင်ဆုံးမလမ်း န်မ ှင့အ်ည ီကျင့သ်ုံးေနထိုင်ခဲ့ကေသာ ြမန်မာိင်ုငသံ ူ

ိင်ုငသံားများ၏ ေကာင်းြမတ်ေသာအစ်အလာများမှာ တစ်စတစ်စှင့ဖ်ျက်ဆီးြခင်း 

ခံခဲ့ကရေလသည်။ တိုင်းတစ်ပါးယ်ေကျးမ ှင့်စိုက်လက ဏာများ၊    တိုင်း 

တစ်ပါးမှ စည်းုံးသိမ်းသွင်းလ မ်းမိုးလာမ များကိ ုသယ်ေဆာင်ြဖန်ချလိက်ခံလာ 

ကရာမှ အစ်အလာကီးမားသည့် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ မှာ ပွန်းပ့ဲယုိင်နဲလာခ့ဲသည်။

ယေနကာလတွင် အေနာက်တိုင်းယ်ေကျးမ များ လ မ်းမိုးလာပီးေနာက ်

ပုဂ ိလ်ေရး၊ ဝါဒေရးစည်းုံးမ များ ြပည်သူများကားတွင် မ  င်းမိလာေသာအခါ 

ေရှးအစ်အဆက် ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီ ြဖစ်ထွန်းလာခဲ့ေသာ ဘာသာတရား၊ 

ယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးစမံျား၊ ကိယ်ုကျင့တ်ရားများ ပါးလျားေပျာက်ကွယ်လာခဲသ့ည်။ 

ယေနအချန်ိအခါတွင် ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလကဲိ ုအေကာင်းြပ၍ တိင်ုးြပည်မတည် 

မငမ်ိ ဆပူေူသာင်းကျန်းမ များ ြဖစ်ေပ လာေအာင် ကစံည်ကိးပမ်းအားထတ်ုကရာ 

ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယ်ေကျးမ ထုံးစမံျားအား ေပ ေပ ထင်ထင် ဖျက်ဆီးလာကသည် 

ကိ ုြမင်ေတွေနရသည်။ သေူတာ်ေကာင်းတရားများထွန်းကားရာ အမြိမန်မာိင်ုငကံိ ု

အကျည်းတန်အုပ်ဆိုးေအာင ်ဖန်တီးေနကသည်။

အဆိုးရားဆုံး၊ အရက်စက်ဆံုး၊ အယုတ်မာဆံုး ကစံည်အားထတ်ုလပ်ုေဆာင် 

မ များမှာ မကျးလွန်သင့်၊ မကျးလွန်ထုိက်ေသာ ဘာသာ၊ သာသနာှင့် မိဘဆရာ 

သမားများအား ကျးလွန်ေစာ်ကားြခင်းအြပင် သတ်ြဖတ်ဖျက်ဆီးြခင်းအထ ိအဆုံးမဲ ့

ြပလပ်ုေနသည်ကိေုတွရသည်။ ိင်ုငေံတာ်သည် ဗဒု သာသနာေတာ်ကိ ုိင်ုငေံတာ် 

၏ ိုင်ငံသားအများဆုံးကိုးကွယ်ရာြဖစ်ေသာ ဂုဏ်ထူးဝိေသသှင့်ြပည့်စုံသည့ ်

ဘာသာသာသနာြဖစ်သည်ဟ ုသတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားေသာ၊ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

ထုံးတမ်းစ်လာများအရ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာြဖစ်ေသာ၊ ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာ 

အထွန်းကားဆုံး ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိေသာ ရဟန်း 

သဃံာေတာ်များကိ ုဖျက်ဆီးြခင်းြပလပ်ုလာသည်။ ိင်ုငေံရးအေြပာင်းအလကဲာလ 

တွင် အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ အေကာင်းမဲ့ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့ ်

ရဟန်းသဃံာေတာ် ၁၂ ပါး ပျလွံန်ေတာ်မခူဲသ့ည်ဟ ုဝမ်းနည်းေကကဲွ စတ်ိမေကာင်း 

ြခင်းကီးစွာ ကားသိခဲ့ရသည်။

တစ်ဆက်တည်းပင ်  ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အန ဂိုဏ်းဝင်များြဖစ်ေသာ၊ 

အသိမက ယ်ေသးသည့ ်လူငယ် လူရယ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေလးများအား 

အသိပညာ လိမ ာေရးြခားရှိေစရန်အတွက် မိဘသဖွယ် သွန်သင်ဆုံးမလမ်းြပ 

ေပးေနေသာ ဆရာ ဆရာမများှင့်ပညာေရးဝန်ထမ်းများကိ ုအကမ်းဖက်သမား 

များက အေကာင်းမဲ ့ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့ ်ဆရာ ဆရာမဝန်ထမ်း 

၁၂ ဦးေသဆုံးပီး ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ သူေတာ်ေကာင်းတရား 

ထွန်းကားရာုိင်ငံ၊ ေကာင်းသတင်းများြဖင့်ေကျာ်ကားေသာတုိင်းြပည်သည် ယခုအခါ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများြဖစ်သည့ ်CRPH၊ NUG ှင့် ၎င်းတိုက ေသွးေဆာင်စည်းုံး 

ေမွးြမထားေသာ PDF အကမ်းဖက်သမားများ၏ ရက်စက်ေသာလပ်ုရပ်များေကာင့ ်

အစ်အလာကီးမားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ကိ ုများစွာထိခိုက်ခဲ့သည်။ 

သုိြဖစ်ရာ ှစ်ေပါင်းရှည်ကာ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထံုးတမ်းစ်လာကီးမားခ့ဲေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးေနသည့် ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်ဝါဒီများှင့ ်ကိုယ်ကျင့ ်

တရားပျက်ယွင်းေနေသာ အကမ်းဖက်သမားများအား အပီးတုိင်တားဆီးိှမ်နင်း 

တိုက်ဖျက်ိုင်မှ အစ်အလာကီးမားေသာတိုင်းြပည်၊ သူေတာ်ေကာင်းတရား 

ထွန်းကားရာ ြမန်မာ့ေြမ ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းလာမည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။    ။

မိုးစပါး တင်း ၁၀၀ အထက်ထွက်ရှိေရး အထူးစံြပကွက်ရိတ်သိမ်း
ကသာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၈

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  အင်းေတာ်မိနယ် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန  မိုးစပါးတင်း  ၁၀၀ 

ထွက်ရိှေရး  အထူးစြံပကွက်ရတ်ိသမ်ိးြခင်း 

ကို    ယမန်ေနမွန်းလွဲ   ၂   နာရီက 

အင်းေတာ်မိနယ ်      နန်းခင့်ေကျးရာ 

ကာအင်းအုပ်စုရိှ  ေတာင်သူ ဦးသန်းေမာင် 

၏စိက်ုခင်းတွင်    ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း   သရိ 

သည်။

စြံပကွက်ရတ်ိသမ်ိးရာသို အင်းေတာ် 

မိနယ်  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန   

ဒုတိယဦးစီးမှး             ဦးမင်းသူလွင်၊ 

အင်းေတာ်မိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးသိန်းခိုင်၊  မိနယ်ေြမစာရင်းဦးစီးမှး 

ဦးွန်ဝင်း၊  ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများှင့် 

စိုက်ပျိးေရးပညာရှင်များ တက်ေရာက ်

ခဲ့ကသည်။

အင်းေတာ်မိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနသည် မိုးစပါးအထူးစံြပကွက် ဧက  

၅၀   စိက်ုပျိးရာတွင်    ၄၅  ဧက  ရတ်ိသမ်ိး  

ိုင်ခဲ့ပီး   စုစုေပါင်း  တစ်ဧက  ပျမ်းမ    

၁၃၂   တင်း ထွက်ရှိေကာင်း   သိရသည်။                        

ေအးြမသက်ထား

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရး  ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ

 ေနစ်  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး  ပစ ည်းများအား  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ 

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ      စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ိုဝင်ဘာ  ၁၈  ရက်တွင်  နယ်စပ်  (ချင်းေရ ေဟာ်)၌  ကုမ ဏီ 

ှစ်ခတုိုမှ  Sodium Chloride Injection အခ ု၂၅၄၉၁၀၊ Glucose 

Injection ၄၀၆၀၈ ခု၊ Vitamin C Injection အခု ၂၂၂၀၀၊ 

Vitamin B12 Injection အခု ၁၂၀၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း ၁၄၁၅၀ 

ကီလိုဂရမ်တိုကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ေရှးဦးစွာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလ ှ

အမှးြပေသာ ဧည့်ပရိသတ်များက ဆီမီး ၁၀၀၀ ထွန်းညပူိေဇာ်ပဲွအား 

နေမာတဿ သုံးကိမ်ရတ်ဆိုဘုရားကန်ေတာ့၍ ဖွင့်လှစ်ကသည်။ 

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် ဇနီး၊ တက်ေရာက်လာကသူများက ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတ ီ

ေတာ်တွင် ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးများ ထွန်းညိပူေဇာ်ကပီး ေစတီေတာ် 

ရင်ြပင်ေတာ်တွင် ဆီမီး ၁၀၀၀ ထွန်းညိပူေဇာ်ကသည်။ ထိုေနာက် 

အခမ်းအနားမှးက ေအာင်ဆမုဂ  လာအမ ေဝစာတမ်းအား ဖတ်ကား၍ 

အမ ေပးေဝသည်။ 

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ဇ်နီး၊ တက်ေရာက်လာကသမူျားက ဆမီီး ၁၀၀၀ ထွန်းည ိ

ပူေဇာ်ပွဲအား ဗုဒ သာသနံ  စိရံတိ  တု သုံးကိမ်ရတ်ဆိုဆုေတာင်း၍ 

အခမ်းအနား ုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

ထိုြပင် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)ဝန်းအတွင်း၌လည်း 

လမ်း၊ အေဆာက်အအံုများ၊ ပန်းအလှသစ်ပင်များတွင် ေရာင်စံုမီးအလှ 

များြဖင့ ်မီးထွန်းပွဲေတာ်ကိ ု ကိုဗစ်-၁၉ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများှင့်

အညီြပလုပ်ခဲ့သည်။  မီးထွန်းပွဲေတာ်သို  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများက စိတ်ှလံုးေအးချမ်းစွာြဖင့် ေပျာ်ရ င် 

ကည်ူးစွာ ကည့် ေလ့လာခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှတို ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင ်ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးများ ထွန်းညိပူေဇာ်ကစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက   ၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း 

ေရ ဘုန်းပွင့် ေစတီေတာ်တွင် ဆီမီးများ ထွန်းညပူိေဇာ်စ်။ ေရ ဘုန်းပွင့်ေစတီေတာ်ရင်ြပင်တွင် ဆီမီး ၁၀၀၀ ထွန်းညပူိေဇာ်ထားသည်ကုိ ေတွရစ်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)ဝန်းအတွင်း ေရာင်စုံမီးအလှများြဖင့ ်အလှဆင်ထားသည်ကိ ုေတွရစ်။



နိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်   နိုဝင်ဘာ   ၁၈
ရ ှွေတဂိုရံေတရီတာ် ဘဏ္ဍာရတာ်ထန်ိးရဂါပကအဖဲွ့က ကကီးမှူးကျင်းပ 

သည့ ်၁၃၈၃ ခနှုေ် တန်ရောင်မန်ုးလပပည့ရ်န့(သာမညဖလအခါရတာ် 

ရန့) အခမ်းအနားကိ ုယရန့နနံက်ပိင်ုးတွင် ရ ှွေတဂိုရံေတရီတာ်ွင်ပပင်ွိှ 

သတ်မှတ်ရနွာများ၌ ကျင်းပသည်။

ရွှးဦးေွာ ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များက ရ ှွေတဂိုရံေတရီတာ် အာရုခံမံခ်ုဦး 

ရလးခုွ ှ ိကကသုန္ဓ ရပ်ုပွားရတာ်၊ ရကာဏဂမနရပ်ုပွားရတာ်၊ ကဿပ 

ရပ်ုပွားရတာ်၊ ရဂါတမရပ်ုပွားရတာ်နှင့ ်အထက်ပေ္စယံွ ှ ိပတ္တပမားမျက်ွှင် 

ရပ်ုပွားရတာ်တိုက့ိ ုရ ှွေကကာသကကန်းကပ်လှူပူရော်ကကပပီး ရဂါပကအဖွဲ့ 

ဝင်များနှင့ ်ဘာသာရွးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဝန်ထမ်းများက ေွမ်း၊ ေမီီး၊ 

ပန်း၊ ရွချမ်းနှင့် သေ်သီးေွမ်းတို့ ေက်ကပ်လှူဒါန်းကကသည်။

 ထိုရ့နာက် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များ၊ ဘာသာရွးအသင်းအဖဲွ့များနှင့် 

ဝန်ထမ်းများက     ကုသိုလ်အေုေုတို့အား  အမျှရပးရဝပခင်း၊  အွပ် 

ေယ်မျက်နှာရမတ္တာပို့ပခင်းတို့ကို ရောင်ွွက်ကကသည်။

ညပိင်ုးတွင် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းများက အများပပည်သ ူ

ရကာင်းမှုကသုိလ်ုအတွက် ရ ှွေတဂိုရံေတရီတာ် ပတ်ပတ်လည်ွိှ ေမီီးခု ံ

များ၌ ေီမီးများ ထွန်းညှိပူရော် ေက်ကပ်လှူဒါန်းကကသည်။

ဗိုလ်တထောင် ကျ ိုက်ထေးအပ်ဆံထတာ်ဦးထေတီထတာ်
အလားတ ူဗိလ်ုတရထာင် ကျ ိုက်ရဒးအပ်ေရံတာ်ဦး ရေတရီတာ် 

ရဂါပကအဖွဲ့ကကကီးမှူး၍    တန်ရောင်မုန်းလပပည့်(သာမညဖလ 

အခါရတာ်ရန့)သာမညဖလသုတ်ပါဠိရတာ် ွွတ်ဖတ်ပူရော်ပွဲ အခမ်း 

အနားကို ယရန့နံနက်ပိုင်းတွင်   ရေတီရတာ်ွင်ပပင်ွှိ   ရအာင်ရပမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ရွှးဦးေွာ ရဂါပကအဖွဲ့ဝင်များက ရေတီရတာ်အား ေွမ်း၊ ပန်း၊ 

ရွချမ်း၊ ေီမီး၊ သေ်သီးတို့ ေက်ကပ်လှူဒါန်းပူရော်ကကသည်။

  ထိုရ့နာက် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များ၊ ဘာသာရွးအသင်းအဖဲွ့များနှင့် 

ဝန်ထမ်းများက     ထိပခင်းငါးပါးပဖင့်   ွှိခိုးပူရော်ကန်ရတာ့ပခင်း၊ 

တန်ရောင်မုန်းလပပည့် သာမညဖလ အခါရတာ်ရန့ သာမညဖလရဒသက 

ဗဒု္ဓဝန္ဒနာဘုွ ားွိှခိုးဂါထာရတာ်ကိ ုွ တ်ွဖတ်ပရူော်ပခင်း၊ ပမတ်ေွာဘုွ ား 

အား ဩကာသကန်ရတာခ့ျ ိုးပဖင့ ်ညညီာေွာကန်ရတာ၍့ သွဏဂုသံုံးပါး 

နှင့် ငါးပါးသီလ ခံယူရောက်တည်ကကပခင်း၊ တန်ရောင်မုန်းလပပည့် 

သာမညဖလအခါရတာ်ရန့အရကကာင်း သမှိတ်ဖွယ်ွာများကိ ုဖတ်ကကား 

ပရူော်ပခင်း၊ သဃံာရ့ကျးေူးအထူးသဖွိယ်ကဗျာကိ ုွ တ်ွဖတ်ပရူော်ပခင်း 

ရမတ္တာပို့ပခင်း၊ အမျှရဝပခင်းေသည်တို့ကို ရောင်ွွက်ကကသည်။

သီရိမင်္ဂလာကမ္ဘာထအးထေတီထတာ်
ထိုပ့ပင် သီွ မိဂကလာကမ္ဘာရအးရေတရီတာ် ရဂါပကအဖဲွ့က ကကီးမှူး 

ကျင်းပသည့် တန်ရောင်မန်ုးလပပည့်ရန့(သာမညဖလအခါရတာ်ရန့)

ကို   ယရန့နံနက်  ၇  နာွီခွဲတွင်   ရေတီရတာ်ဂန္ဓကုဋိတိုက်အတွင်း၌ 

ကျင်းပွာ နိင်ုငရံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ့ ဒတုယိဥက္ကဋ္ဌ အဂ္ဂမဟာ 

ပဏ္ဍတ ိအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ရောတကိဓေ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါွကိ ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂဓမ္မ 

ထံမှ ရဂါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဘာသာရွးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဝန်ထမ်း 

များက ကိုးပါးသီလခံယူရောက်တည်ကကသည်။

ထိုရ့နာက် ကကရွာက်ရတာ်မလူာကကသည့ ်ေွာရတာ်သဃံာရတာ် 

များက အန္တွာယ်ကင်းပွိတ်တွားရတာ်များ ွွတ်ပွားချးီပမှင့်ရတာ် 

မူကကသည်။

တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထန့တွင် ရန်ကုန်မမို့ရှိ ထရှေတိင်္ုံထေတီထတာ်ပမတ်ကကီးအပါအဝင် 
တန်ခိုးကကီးဘုရားများနှင့် ထေတီများသို့ ဘုရားဖူးပပည်သူများ လာထရာက်ဖူးထပမာ်ကကည်ညို

ယင်းရနာက် ရဂါပကအဖွဲ့ဝင်များက ေွာရတာ်သံဃာရတာ် 

များအား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပေ္စည်းများ ေက်ကပ်လှူဒါန်းကကသည်။

ထိုရ့နာက် ေွာရတာ် ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂဓမ္မထမှံ အနရုမာဒနာတွားရတာ် 

များ  နာယကူကည်ညိုကကပပီး  လှူဒါန်းမှုအေေုတုိုအ့တွက်  ရွေက်သွန်းချ 

အမျှရပးရဝကကသည်။

ယင်းရနာက် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်အလှူွှင်များက ရေတရီတာ် 

ဂန္ဓကုဋိတိုက်အတွင်းွှိ    ရုပ်ပွားရတာ်များအား   သကကန်းရတာ်များ 

ေက်ကပ်လှူဒါန်းပူရော်ကကသည်။

ညပိင်ုးတွင် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းများက အများပပည်သ ူ

ရကာင်းမှုကသုိလ်ုအတွက် သီွ မိဂကလာကမ္ဘာရအးရေတရီတာ် ပတ်ပတ် 

လည်ွိှ ွ င်ပပင်၌  ေမီီးများ ထွန်းညိှပရူော် ေက်ကပ်လှူဒါန်းကကသည်။

ေွယ်ထတာ်ပမတ်ထေတီထတာ်(ရန်ကုန်)
ဝွဒါဌာဓာတုရေတိယေွယ်ရတာ်ပမတ်ရေတီရတာ်(ွန်ကုန်)၏ 

(၂၆)ကကိမ်ရပမာက် ဗုဒ္ဓပူေနိယ ဗုဒ္ဓါဘိရသက အရနကောတင် အခမ်း 

အနားကိ ုယရန့နနံက် ၈နာွခဲွီတွင် ေွယ်ရတာ်ပမတ်ရေတရီတာ်အတွင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

ရွှးဦးေွာ    နိုင်ငံရတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့  ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍတိ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မရောတိကဓေ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါွိက 

ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂဓမ္မနှင့ ်ဩဝါဒါေွယိေွာရတာ်ကကီးများက ေွယ်ရတာ်ပမတ် 

ရေတီရတာ်အား ဗုဒ္ဓါဘိရသက အရနကောတင်ပူရော်ကကသည်။

ထို့ရနာက်    ရဂါပကအဖွဲ့ဝင်များက ဝွဒါဌာဓာတုရေတိယ 

ေွယ်ရတာ်ပမတ်ရေတရီတာ်(ွန်ကန်ု)၏ ဂန္ဓကဋုတိိက်ုအတွင်း သတင်း 

သုံးရတာ်မူရသာ မုပဒာကိုးေူတို့အား ရွှေကကာသကကန်းများ ေက်ကပ် 

လှူဒါန်းကကသည်။

ညပိင်ုးတွင် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းများက အများပပည်သ ူ

ရကာင်းမှုကုသိုလ်အတွက် ဝွဒါဌာဓာတုရေတိယေွယ်ရတာ်ပမတ် 

ရေတရီတာ်(ွန်ကန်ု) ပတ်ပတ်လည်ွိှ ွ င်ပပင်၌  ေမီီးများထွန်းညိှပရူော် 

ေက်ကပ်လှူဒါန်းကကသည်။

မယ်လမုထေတီထတာ်
ေရုတာင်းပပည့ ်မယ်လမရုေတရီတာ်၏ တန်ရောင်မန်ုးလပပည်ရန့ 

(သာမညဖလ အခါရတာ်ရန့)တွင် ပဋ္ဌာန်း(၅)ကျမ်း ွွတ်ေိုပူရော်ပွဲ 

အခမ်းအနားကို ယရန့နံနက်ပိုင်းတွင် ရေတီရတာ်အတွင်းွှိ ဓမ္မာရုံ၌ 

ကျင်းပွာ ေရုတာင်းပပည့ ်မယ်လမရုေတရီတာ် အဘဓိမ္မာပပန့် ပွားရွး 

အသင်းကကီး နည်းပပ ေွာ ေွာမများနှင့ ်သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

များက ပဋ္ဌာန်း(၅)ကျမ်းကို ွွတ်ဖတ်ပူရော်ကကသည်။

ညပိင်ုးတွင် ရဂါပကအဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းများက အများပပည်သ ူ

ရကာင်းမှုကုသိုလ်အတွက်   ေုရတာင်းပပည့်  မယ်လမုရေတီရတာ် 

ပတ်ပတ်လည်ွိှ ွ င်ပပင်၌  ေမီီးများ ထွန်းညိှပရူော် ေက်ကပ်လှူဒါန်း 

ကကသည်။

ထလာကချမ်းသာ အဘယလာဘမုနိရုပ်ပွားထတာ်
ရလာကချမ်းသာ   အဘယလာဘမုနိရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကကီး 

ရဂါပကအဖဲွ့ကကကီးမှူး၍ ေွမ်းရတာ်ကကီး ေက်ကပ်လှူဒါန်းပဲွကိ ုယရန့ 

နံနက်ပိုင်းတွင် အေိုပါ ရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကကီး၌ ကျင်းပွာ  ရဂါပက 

အဖဲွ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ရပ်ုပွားရတာ်ပမတ်ကကီးအား ေွမ်း၊ ပန်း၊ 

ရွချမ်း၊ ေီမီး၊ သေ်သီးတို့ ကပ်လှူဒါန်းပူရော်ကကသည်။

ကျ ိုက်ဝိုင်းထေတီထတာ်
ရွှးရဟာင်းသမိုင်းဝင်     အပွာေိတေံရတာ်ွှင်  ကျ ိုက်ဝိုင်း 

ရေတီရတာ်ရဂါပကအဖွဲ့ကကကီးမှူး၍ ယရန့ညပိုင်းတွင် ေီမီးများ 

ထွန်းညှိပူရော်ပွဲ အခမ်းအနားကို   ကျင်းပွာ  ရဂါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ 

ပွဟတိလမူှုကညူရီွးအသင်းများနှင့ ်ဘာသာရွးအသင်းအဖဲွ့များက 

ရေတရီတာ်ွင်ပပင် ပတ်ပတ်လည်၌ ေမီီးများ ထွန်းညိှပရူော်ကကသည်။

  အလားတ ူတန်ရောင်မန်ုးလပပည့ရ်န့ (သာမညဖလအခါရတာ်ရန့)

တွင် ွန်ကုန်ပမို့ွှိ ဘုွားရေတီများတွင် ဘုွားဖူးလာပပည်သူများက 

ပန်း၊ ရွချမ်း၊ ေီမီးတို့ ပူရော်၍ ေုရတာင်းကကပခင်း၊ ပမို့နယ်၊ ွ ပ်ကွက် 

အသီးသီးွိှ လမ်းများ၌ ကသုိလ်ုရကာင်းမှုပပုကကပခင်း၊ သက်ကကီး၊ ဝါကကီး၊ 

မိဘ၊ အဘိုး၊ အဘွား၊ ေွာသမားများအား ကန်ရတာ့ပခင်း၊ ရုံးများ၊ 

လူရနအိမ်များနှင့် လမ်းများ၌ ရွာင်ေုံလျှပ်ေေ်မီးများ၊ ေီမီးများ၊ 

ဖရယာင်းတိုင်များ ထွန်းညှိပူရော်ကကပခင်းများ ပပုလုပ်ကကသည်။

သတင်း - ကိုကိုထော်၊ ထကျာ်ထကျာ်၊ ဓာတ်ပုံ - လတ်လတ်(MNA)

တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထန့တွင် ထရှေတိင်္ုံထေတီထတာ်ပမတ်ကကီး၌ ဘုရားဖူးလာပပည်သူများပဖင့် ေည်ကားလျက်ရှိသည်ကို ထတွ့ရေဉ်။

တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့် 
ထန့တွင်      ထလာကချမ်းသာ 
အဘယ လာဘမနုရိပ်ုပွားထတာ် 
ပမတ်ကကီး၌       ဘုရားဖူးလာ 
ပပည်သ ူများ       လာထရာက်ဖူးထပမာ် 
ကကည်ညိုကကေဉ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန(သာမညဖလအခါေတာ်ေန) အခမ်းအနားများကို မ ေလးမိေနြပည်သူများ အစ်အလာမပျက် ကျင်းပ
မ ေလး   ိုဝင်ဘာ    ၁၈

ယေနသည်    တန်ေဆာင်မုန်း 

လြပည့ေ်နြဖစ်သည့အ်ားေလျာ်စွာ 

(သာမညဖလ      အခါေတာ်ေန ) 

အခမ်းအနားကို       ေရှးထုံးတမ်း 

စ်လာမပျက်  ကျင်းပကသည်။

စည်ကားလျက်ရိှ

မ ေလးမိ၏     အထင်ကရ 

တန်ခိုးကီးဘရုားတစ်ဆြူဖစ်သည့ ်

မဟာမုနိ   ုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်အား 

ယေန    နံနက်  ၄ နာရီတွင်  

ေရေတာ်ဆရာေတာ်   ဘဒ   ဥက     

အမှးြပ၍      မျက်ှာသစ်ေတာ်   

ဝတ်အဖဲွက  မျက်ှာသစ်ေတာ်မူပီး 

ေရ သက  န်းကပ်လှကာ   ဆွမ်း၊  

ေရချမ်း၊ ပန်းများ  ကပ်လှပူေဇာ် 

ြခင်း၊  ဘရုားဖူး လာ   ဗဒု ဘာသာဝင် 

သေူတာ်စင်   ရဟန်းရှင်လြူပည်သ ူ

များကလည်း     မဟာမုနိုပ်ရှင ်

ေတာ်ြမတ်အား ဆွမ်း၊ ေရချမ်း၊ ပန်း 

ကပ်လှပူေဇာ်ြခင်း၊   ဆီမီးပူေဇာ် 

ြခင်း၊    ဝတ်အသင်းအဖဲွများက 

ပ  ာန်းေဒသနာေတာ်များ ရတ်ဖတ် 

ပူေဇာ်ြခင်းှင့ ်    တရားဘာဝနာ 

အားထတ်ုကသမူျားြဖင့ ်စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ နနံက် ၅ နာရတွီင် 

မဟာမုနိေဂါပကအဖဲွက ကီးမှး၍ 

မဟာမုနိ   ုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်ကီး 

အား (၃၂) ကမ်ိေြမာက် မသိုးြမတ် 

သက  န်းေတာ် ရက်လပ်ုပေူဇာ်ပဲွကိ ု

ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး 

စည်းကမ်းချက်များ ှင့ ်အညီ  

ကျင်းပရာ   ပူေဇာ်မည့်တဘက ်

ေတာ်ှင့ ် မသိုးသက  န်းေတာ်ြမတ် 

ကို    တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးေမာင်ကို၊     အလယ်ပိုင်းတိုင်း    

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး    ဗိုလ်ချပ် 

ကိုကိုဦးှင့ ်တာဝန်ရှိသူများအား 

စက်ချပ်အဖဲွှင့် တဘက်ပညာရှင် 

များက ေပးအပ်ကသည်။

ထိုေနာက် ေရေတာ်ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ဥက      အရှင်သူြမတ  ်

အမှးြပ၍       တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊  တိင်ုးမှးှင့ ်   တာဝန် 

ရှိသူများက      တဘက်ေတာ်ကို 

လည်းေကာင်း၊    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၏ဇနီးှင့ ်      တာဝန်ရိှ 

သူများက သင်းပိုင်သက  န်းေတာ် 

ကိုလည်းေကာင်း၊       မဟာမုနိ 

ေဂါပကအဖဲွ၊ ဗုဒ ေဝယျာဝစ အဖဲွ၊    

ရက်ကန်းှင့ ်   စက်ချပ်ပညာရှင ်

များအဖွဲ၊       မဟာမုနိေဂါပက   

ဝန်ထမ်းများ၊ ဓမ စကာဝတ်အဖွဲ 

တိုက      ဧကသီသက  န်းေတာ်ကို  

လည်းေကာင်း   ကိုင်ေဆာင်၍   

မဟာမနု ိ    ပ်ုရှင်ေတာ်ြမတ်အား    

လက်ယာရစ်သုံးပတ ်လှည့်လည် 

ပေူဇာ်ပီး  တိင်ုးေဒသကီး  ဝန်ကီး 

ချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်    တာဝန်ရိှသမူျား 

က  မဟာမနု ိပ်ုရှင်ေတာ်ြမတ်အား 

မသိုးသက  န်းေတာ်ကို     လွမ်း ခံ 

ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကသည်။

 ေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊  တိင်ုးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှ 

သမူျားက မသိုးြမတ်သက  န်းေတာ် 

ကိ ု လပ်ုအားဒါနြပ ရက်လပ်ုခဲ့က 

ေသာ ေရကည်၊ ေပါက်၊ အန်ုးေတာ၊  

အင်းေလး   ေဒသရက်ကန်းပညာ 

ရှင်များအဖွဲ၊       ကိုးလုံးတကာ  

စက်ချပ်ပညာရှင်များအဖွဲ၊    ဗုဒ  

ေဝယျာဝစ အဖဲွများအား   ဂဏ်ုြပ 

ဆေုင၊ွ   ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများ        

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

တန်ေဆာင်မုန်း    လြပည့်ေန  

ေနခင်းှင့်   ညပိုင်းတိုတွင်လည်း     

မ ေလးေတာင်    ဆေုတာင်းြပည့ ်

ဘုရား၊ ေကျာက်ေတာ်ကီး၊ စ ာမုနိ 

ကုသုိလ်ေတာ်ဘုရား၊      မဟာ 

ေလာကရန်ှိမ်  ေအာင်ေတာ်မူ   

ဆေုတာင်းြပည့ဘ်ရုား၊ ေရ ကျးီြမင့ ်

ဘရုား၊ ဘရုားနဘီရုား၊ ဆုေတာင်း 

ရဘုရား၊ ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရား၊ 

ချမ်းသာရဘုရား၊ စွယ်ေတာ်ြမတ ်

ေစတီေတာ ်(မ ေလး)၊     နန်းမိ 

ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရား      စသည့် 

တန်ခုိးကီးဘုရား  ေစတီေတာ်တုိ 

တွင်    ေရ သက  န်းများ၊  ပန်း၊ 

ေရချမ်း၊ သစ်သီးဆွမ်းေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်း၍ ဆီမီးပူေဇာ် 

ြခင်းများ၊   တရားဘာဝနာ     အား 

ထုတ်ကသူများ၊ ပ  ာန်းေဒသနာ 

ေတာ်  ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ကသူများ၊    

အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ     ဘရုားဖူး 

လာြပည်သူများှင့်   အသင်းအဖဲွ 

များကို   အလှရှင်များက      စတု 

ဒိသာ    မုန်လုံးေရေပ ၊ မဲဇလီဖူး 

သုပ်ှင့်      ကာဆံဟင်းများ 

ေက းေမွးကသုိလ်ုြပကပီး အထူး 

စည်ကားလျက်ရှိသည်။

တင်ေမာင်-မ ေလး

မဟာမုနိုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်အား ဘုရားဖူးြပည်သူများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကစ်။

စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိုင်ေရး

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၇-၉-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အိမ်ေစာင့်အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ကမ  ာေပ တွင် လူဦးေရ ခုနစ်ဘီလီယံခန်ရှိသြဖင့် ိုင်ငံတိုင်းတွင် စားေသာက်ကုန်များ အမဲလိုအပ်ချက်ရှိေကာင်း၊ ကမ  ာေပ တွင် စိုက်ပျိးေရးိုင်ငံများရှိပီး ိုင်ငံတွင်း 

စားေရးအဆငေ်ြပေစရနှ်င့ ်ြပည်ပဝင်ေငရွရိှရန် ေဆာင်ရက်ေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများေဆာငရ်က်၍ ကမ  ာေ့ဈးကွက်မှ ြပည်ပ 

ဝင်ေငရွရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုငအံတွင်း မိုးစပါးစိက်ုပျိးဧက ၁၅ သန်းခန၊် ေစွပါးစိက်ုပျိးဧက ှစ်သန်းခန ်စိက်ုပျိးေကာင်း၊ မိုးစပါးစိက်ုပျိးဧက 

၁၅ သန်းတွင် တစ်ဧက တင်း ၁၀၀  န်းထွက်ပါက လူဦးေရသန်း ၁၀၀ အတွက် လံုေလာက်မ ရိှေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင် လူဦးေရ ၅၅ သန်းခနရိှ်သြဖင့် လူဦးေရ ၄၅ သန်းစာ 

ပိလု ံမ ရိှလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ပသို ဆန်များစွာ တင်ပိုိင်ုေကာင်း၊ သိုေသာ် တစ်ဧက စပါးအထွက် န်း တင်း ၁၀၀ မြပည့သ်ည့အ်တွက် ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ေမ ာ်မှန်းသလိ ု

တင်ပိုိင်ုမ မရိှသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ စီးပွားေရးသည် တစ်ိင်ုငလံုံးှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့က်စိ ြဖစ်ပီး မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိင်ုေရး 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့် စနစ်တကျြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း။
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ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ြမန်မာ့အနာဂတ်ပုံရိပ ်ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ

ြပည်ေထာင်စုသားတစ်ဦး
ြမန်မာကိ ုကမ ာကသသိည်မှာ ဗဒု ဝါဒသာ 

လ င်ြဖစ်ပါတယ်။    ေရှးခါ ဘိုးဘွား 

ဆရာသမားများကလည်း ြမန်မာလူမျိး

တိုရဲတိုးတက်မ ဟူသမ ဟာ ဗုဒ ဝါဒ၌ 

သာအေြခခံ၍    ဗုဒ သာသနာေတာ် 

ဆုတ်ယုတ်ြခင်းဟာ ြမန်မာလူမျိးတိုရဲ

ကျ ံးြခငး်ပင်ြဖစ်တယ်လို ခံယူခဲ့ကပါ 

တယ်။

ဝိုင်အမ်ဘီေအအသင်းကီးကိ ု

ဖွဲစည်းတည်ေထာင်

ြမန်မာြပည ်အဂ  လိပ်လက်ေအာက် 

က န်သေပါက်ဘဝ     ကျေရာက်ခဲ့စ် 

ကာလမှာေတာင် ြမန်မာေတွဟာ အမျိး 

ဘာသာ သာသနာ  မေပျာက်ကွယ်ေအာင် 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့က 

တယ်။ ၁၉၀၆ ခှုစ် ေမလ ၁၀ ရက်ေနမှာ 

ဝိင်ုအမ်ဘေီအေခ  ဗဒု ဘာသာကလျာဏ 

ယဝုအသင်းကီးကိ ုဖဲွစည်းတည်ေထာင် 

ပီး ကျားကန်ခဲ့တယ်။

လွန်ခဲတ့ဲ ့ှစ် ၁၀၀ ေကျာ်က ဝိင်ုအမ် 

ဘီေအလို     ြမန်မာအသင်းအပင်းေတွ

မေပ ေပါက်ေသးချန်ိမှာ   ြမန်မာတိင်ုးသ ူ 

ြပည်သားေတဟွာ  နယ်ချဲဗတိသိ ေတရွဲ 

အုပ်ချပ်ခံသက်သက်ပဲ   ြဖစ်တယ်။ 

ဝိုင်အမ်ဘီေအေပ လာပီးမ ှ     “အမျိး 

ဘာသာ    သာသနာ    ပညာ”    ဆိုတဲ့ 

ေခါင်းစ်ေတေွအာက်မှာ တိင်ုးေရးြပည်မ  

ေတကွိ ုေဆွးေွးတိင်ုပင်ကပီး အစိုးရက 

ေဆာင်ရက်ေပးရမယ့်  ကိစ ရပ်ေတွကို 

တင်ြပေတာင်းဆိုခဲ့ကတယ်။

သိုေကာင့်မို     ဝိုင်အမ်ဘီေအေခ  

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ  အသင်းကီး 

ကိ ု“ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအစ ဝိုင်အမ်ဘီေအ 

က”၊ “လွတ်လပ်ေရးအစ ဝုိင်အမ်ဘီေအ 

က”၊ “ဝသံာရုက ိတအစ ဝိင်ုအမ်ဘေီအ 

က” လုိစသြဖင့် ေြပာစမှတ်ြပခ့ဲရတယ်။

ဝိုင်အမ်ဘီေအဟာ မူလက အမျိး 

ဘာသာ သာသနာအတွက် ေဆာင်ရက် 

စရာရှိတာေတွကိ ု     ေဆာင်ရက်ိုင်ဖို 

ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေပမယ့် ၁၉၁၇ ခုှစ် 

ကစပီး ိုင်ငံေရးမှာ အတိအလင်းပါဝင ်

လာခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်ပုံကေတာ ့ေရ တိဂုံ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးရဲ   ရင်ြပင်အပါ 

အဝင် သာသနာေ့ြမနဲ  ဘရုားပထုိုးေစတ ီ

ရင်ြပင်ေတွမှာ     ိုင်ငံြခားသားေတွ၊ 

မျက်ှာြဖေတကွ ဖနိပ်မခ တ်ဘ ဲဖနိပ်စီး 

သွားလာခဲ့ကရာကေန ဖိနပ်ြပဿနာ 

ေပ ေပါက်လာမ ေကာင့ ်ြဖစ်ပါတယ်။

ေစတီေတာရ်ငြ်ပငနဲ်   သာသနာ့ေြမ 

ေတမှွာ ဖနိပ်မစီးဖို ဝိင်ုအမ်ဘေီအအသင်း 

ကီးနဲအတ ူြမန်မာ့ိင်ုငေံရးေခါင်းေဆာင် 

ေတွက       ြမန်မာလူမျိးေတွကိုယ်စား 

ဗိတိသ အစိုးရကို ကန်ကွက်အေရးဆို 

ခဲ့ကလို   ေနာက်ဆုံးမှာ   အဂ  လိပ်ေတွ 

အေလ ာေ့ပးခဲရ့တယ်။ အဒဲဖီနိပ်ြပဿနာ 

ဟာ ြမန်မာတိုရဲမျိးချစ်စိတ်ကိ ုအကီး 

အကျယ်ေသွးထိုးေပးခဲ့တဲ ့ကိစ တစ်ရပ် 

ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

တွန်းလှန်အန်တုခဲ့

ြမန်မာေတွဟာ      အမျိးဘာသာ 

သာသနာအတွက်ဆိ ုေနမဝင်အင်ပါယာ 

အင်အားေတာင့်တင်း အားေကာင်းချနိ ်

မှာေတာင် တွန်းလှန်အန်တုခဲ့တဲ့  သမိုင်း 

အစ်အလာရိှခဲတ့ယ်။ လွတ်လပ်ေရးရပီး 

ချနိ်မှာေတာ့  သာသနာေတာ်သန်ရှင်း 

တည်တံ့ြပန်ပွားေရးအတွက ်  ဆ  သဂ   ါ 

ယနာတင်အခမး်အနား ကျငး်ပုိင်ခ့ဲတ့ဲ 

အထိ ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကတယ်။

ြမန ်မာိုင ်ငံသားေတွဟာလည်း  

ဘရုား၊ တရား၊ သဃံာ ရတနာြမတ်သုံးပါး 

အေပ  အလွန်တရာ ေလးစားကည်ညိ 

ခဲ့ကတယ်။ ိုေသကိုင်း  င်းကတယ်။ 

ရဟန်းသံဃာေတာ်ေတွကို    လမ်းမှာ 

ဖူးေတွရရင ်အရိပ်ကိုေတာင ်မနင်းဝံ့ဘဲ 

ဦးချဒူးချရှိခိုးေလ့ရှိကတယ်။

ြမတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ   သားတပည့် 

ြဖစ်တဲ့   ရဟန်းသံဃာေတာ်   အရှင် 

သြူမတ်ေတကွိ ုမဆိထုားဘ၊ိ  ရဟန်းေတာ် 

တို ဆင်ြမန်းထားတ့ဲ သက  န်းေတာ်ကုိပင် 

အေလးအြမတ်ြပကတယ်။    ိုေသ 

ကိုင်း  င်းကတယ်။ ဒီလိုအေလးအြမတ ်

ြပိုင်ဖိုရာလည်း   ဗုဒ စာေပ  ကျမ်းဂန် 

ဇာတကေတွက  ဖွင့်ဆိုလမ်း န်ြပခဲ့ပါ 

တယ်။

ဝိနည်းအရာမှာ  ဧတဒဂ်ရတဲ့  အရှင် 

ဥပါလိ     ရဟ ာမေထရ်ြမတ်ကီးက 

“လမ်းခရီး၌    စွန်ပစ်အပ်ေသာ   မစင် 

လိမ်းကျေံနေသာ      သက  န်းစကိုပင ်

လက်အုပ်ချမီိုး  ရှိခိုးအပ်၏”လို  ဥဒါန်း 

ကျးရင့်ခဲ့ပါတယ်။

အရှင်ဥပါလိရဲ     ဥဒါန်းစကားကို 

အ  ကထာဆရာြမတ်တုိက “အေကာင်း 

မူ ပွင့်ပီး၊ ပွင့်ဆဲ၊ ပွင့်လတ ံြဖစ်ကုန်ေသာ 

ြမတ်စွာဘုရားရှင်တိုသည်  ဤသက  န်း 

ြဖင့်   ကိေလသာခပ်သိမ်း  ကင်းငိမ်း 

စင်ကယ်ကေသာေကာင့်ြဖစ်သည်”ဟု 

ဖွင့်ဆိုေရးသားခဲ့ပါတယ်။

မုဆိုးကို  အသက်ေဘးက လ တ်ေပး

တိသနိပါတ် ဆဒ  ဇာတ်မှာဆိုရင် 

အေလာင်းေတာ်   ဆဒ န်ဆင်မင်းဟာ 

မိမိအား ြမားြဖင့်ပစ်ေသာ ေသာုတ ရ 

မုဆိုးကိုြမင်ေတာ့      ေဒါသထွက်ပီး 

သတ်ရန်အကံနဲ    ဥမင်အတွင်းမှာ  ပုန်း 

ေအာင်းေနတဲ့      မုဆိုးကို      ှာေမာင်း 

နဲ      ဆွဲထုတ်ယူတယ်။    သိုေပမဲ့ 

ဆဒ န်ဆင်မင်းဟာ   မုဆိုးကိုယ်ေပ က 

သူေတာ်ေကာင်း    အေယာင်ေဆာင်ပီး 

ုံထားတဲ့သက  န်းကို      ြမင်လိုက်ေတာ ့

“ဪ ဘုရား၊ ပေစ ကဗုဒ ါ၊ ရဟ ာတို၏   

အလံတံခွန်သဖွယ်ြဖစ်ေသာ သက  န်းပါ 

တကား၊  သက  န်းဝတ်ထားေသာသူကို 

ပညာရှိသူေတာ်ေကာင်းတိုသည ်မသတ် 

ထိုက်၊   မည်းဆဲထိုက်၊   အြမတ်တိုး 

သာ  ကိုးကွယ်ပူေဇာ်ထိုက်သည်”ဆိုတဲ့ 

သတိသမ ဇ်ြဖစ်ပီး  မုဆိုးကို  အသက် 

ေဘးက လ တ်ေပးခဲ့တယ်။

ြမန်မာေတွရဲ     ှလုံးသားထဲမှာ 

ဗုဒ သာသနာကို ှလုံးသားထဲ စွဲမဲေနဖို 

ရဟန်း သဃံာေတာ်  အရှင်သြူမတ်ေတနွဲ  

မဘိဘိုးဘွား ဆရာသမားေတကွ သိုကလိ ု

သားစ်ေြမးဆက ်လက်ဆင့်ကမ်းအေမ ွ

ေပးခဲ့ကတယ်။

ဘာသာေရးြဖင့်ြမင့်တင်

မဟာဂ ာုံဆရာေတာ်ကီး အရှင် 

ဇနကာဘိဝံသက  ြမန်မာြပည်လွတ်လပ် 

ေရးရခဲ့ရင ်  ိုင်ငံရဲလူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ 

ပညာေရးတိုကိ ုဘာသာေရးြဖင့်ြမင့်တင ်

မည်ဟူေသာ ရည်ရယ်ချက်နဲ  အနာဂတ် 

သာသနာေရးစာအုပ်ကို ေရးသားြပစုခဲ့ 

ပါတယ်။

ဆရာေတာ်ကီးရဲ   အကီးမားဆုံး 

အဓိကေမ ာ်မှန်းချက်က   “သာသနာ 

ေကာင့ ်   ိုင်ငံြမင့်ရမည်၊   ထိပ်တန်းသို 

ေရာက်ရမည်၊    ကမ ာကအေရးထား 

ေလးစားရမည်”ဆိုတဲ့  ရည်ရယ်ချက်ပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ သာသနာေတာ်ရဲ အရှိန် 

အဝါေမှးမှိန်ြခင်းဟာ ိုင်ငံေတာ် ေမှးမှိန် 

ြခင်းရဲ    အေကာင်းမူလြဖစ်တယ်လို 

လည်း စဲွမစွဲာ ယုံကည်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။

ဆရာေတာ်ကီးဟာ  အေနာ်ရထာ 

မင်းလက်ထက်က ြမန်မာတိုင်းရင်းသား 

တို    ယ်ေကျးမ နဲတကွ      ဘာသာ 

သာသနာတိုးတက်စည်ပင်ပီး ိုင်ငံြခား 

တိုင်းတစ်ပါးက   ြမန်မာကို   ေလးစား 

ရေသာသမိင်ုးေကာင်းကိ ုအမှဲလုံးသွင်း 

၍ “သာသနာေကာင့ ်ြမန်မာြမင့်ရမည”် 

ဟူေသာ  ဝါဒကို  လက်ဆုပ်လက်ကိုင ်

ြပထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ထိုေကာင့်    လွတ်လပ်ေရးရရင ်

စစ်ပီးကာလ တိုင်းြပည်ထူေထာင်ေရး 

အတွက်   ဘုန်းကီးေတွက   ိုင်ငံေတာ် 

အတွက်     တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာက 

အေထာက်အကူြပရန်ဆိုတဲ့  ရည်ရယ ်

ချက်နဲ     ဆရာေတာ်ကီးက    အနာဂတ် 

သာသနာေရးစာအုပ်မှာ    ိုင်ငံေတာ် 

ြပြပင်ေရးေတွကို      အကျယ်တဝင့ ်

ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဆရာေတာ်ကီးဟာ    လူေတွက 

ဘန်ုးကီးေတကွိ ုအထင်ေသး အြမင်ေသး 

တာကို   လုံးဝမခံချင်သ ူ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

သိုေကာင့ ်ဆရာေတာ်ကီးဟာ သာသနာ 

ေတာ်ဂုဏ်ရှိေအာင်၊   ဘုန်းကီးေတွကို 

အထင်ေသးမခံရေအာင ်     ယထာဝါဒီ 

တထာကာရီ၊ ယထာကာရီ တထာဝါဒီ 
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သက်ဆိုင်ရာ    ဘာသာရပ်များအလိုက ်

က မ်းကျင်မ  ြမင့်မားလာေစရန်အတွက ်

အြပင် နည်းပညာများကိ ုလိအုပ်သမူျားထ ံ

လ ဲေြပာင်းေပးရာတွင်   ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 

ပညာများကုိ အသံုးချပီး စ်ဆက်မြပတ် 

ေလလ့ာိင်ုေရးကိ ုတာဝန်ရိှသအူဆင့ဆ်င့် 

တိုက အေလးထားြပစုပျိးေထာင်ေပး 

ရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေကျာ်မင်းဦး၊  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာရဲတင့်ထွန်း၊ 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးေဝလင်းေမာင်၊ လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရး 

ှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ်  ဦးသက်ိင်ုဦးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

တာဝန်ခံများက     လုပ်ငန်းက  များ 

အလိုက် တင်ြပေဆွးေွးကသည်။ 

တင်ြပချက်များှင့ ်   စပ်လျ်း၍ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်း၏    အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခ ု

ြဖစ်သည့် မျိးေကာင်းမျိးသန်  မျိးေစ့များ 

ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ေရး၊ သဘာဝေြမဩဇာ 

ှင့်  ဓာတ်ေြမဩဇာ  အချိးအစားများ 

မှန်ကန်ထိေရာက်စွာ  အသုံးြပိုင်ေရး၊ 

ဆီအုန်းသီးှံ    စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်း 

အတွက် ဆသီီးခိင်ု အရည်အေသွးြမင့မ်ား 

ေရးှင့ ်ေလလွင့မ် ေလ ာခ့ျိင်ုေရးအတွက် 

အေကာင်းဆုံး       ဆီသီးခိုင်ခူးချနိ်ကို 

ေလ့လာစမ်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ေပးရန်၊ လူတုိင်း 

အေြခခစံားသုံးသည့ ်ဟင်းသီးဟင်းရက်ကိ ု

လတ်ဆတ်ဖလူုစွံာ စိက်ုပျိးစားသုံးိုင်ေရး 

အတွက် ေဒသဟင်းသီးဟင်းရက်မျိးများ 

ှင့ ်ေခတ်မနီည်းစနစ်များ ြဖန်ြဖးေပးရန်၊ 

အေြခအေနေပးသည့်  ေနရာေဒသများ 

တွင် မသိားစစုိက်ုခင်းများ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ုိင်ေရး 

အတွက် လက်ေတွဆန်ပီး အမှန်လပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို 

လိုအပ်ေနသူများ   လက်ဝယ်အေရာက ်

ြဖန် ြဖးေပးေရး၊     ေရလုပ်သားများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးှင့် ေရရှည်အသက ်

ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတွက်     လုပ်ငန်း 

က မ်းကျင်မ ြမင့်တင်ေပးေသာ သင်တန်း  

များ ေဆာင်ရက်ေပးရန ်စသည့် လိုအပ် 

ချက်များကို ေဆွးေွးမှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                          သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့် 

သည် ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ပဲခူးမိရှ ိ

ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား ထပ်ဆင့လ် င့စ်က်ု၌ံ 

ပ်ုြမင်သံကားှင့် ေရဒယီိအုစအီစ်များ ထတ်ုလ င့် 

ေပးေနမ ကို  ကည့် စစ်ေဆးသည်။   

ေတွဆုံ

ထိုေနာက် ပဲခူးခိုင် ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနရှ ိစာကည့်တိုက်ှင့ ်ကေလး 

စာဖတ်ခန်း  ြပင်ဆင်ထားရှိမ ကို  ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(Community Center) 

ခန်းမ၌ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး၊ ဒုတိယ န်ကား  

ေရးမှး၊  ခိုင်ဦးစီးမှးများ၊ မိနယ်ဦးစီးမှးများှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊ ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံမှ စက်ုံမှးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုံသည်။ (ယာပုံ)

အသိပညာေပး

ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံစ် ဒုတိယဝန်ကီးက  

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်မမိတိာဝန်ကျရာေဒသ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးကစိ များတွင် ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေဒသခ ံ

ြပည်သမူျားှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊ ပုေံြပာပိင်ပဲွ၊ 

စကားရည်လုပွဲှင့်   အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် အသင်းအဖဲွဝင် လူငယ်၊ လူရယ် 

များှင့် ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်၊ ကုိဗစ်-

၁၉  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့်ပတ်သက်သည့ ်အသိပညာ 

ေပးလုပ်ငန်းများကိ ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကရန ်

မှာကားခဲ့သည်။                                   သတင်းစ်

မိမိတာဝန်ကျရာေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိစ များတွင်
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

မုံရာ ိုဝင်ဘာ ၁၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မုံရာမိ eာဏ်ေတာ် ၅၄ 

ေပအြမင့်ရှိ ရာြပည့်ကပ်ေကျာ် ေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီးအား စိန်ဖူးေတာ်  ြပန်လည်တင်လှြခင်းှင့်          

ေရ ေဆး၊ ေရေဆး ေရာင်ေတာ်ဖွင့်ြခင်း၊ ရင်ြပင်ေတာ် 

ြပြပင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီး၍ ဗုဒ ါဘိေသက 

အေနကဇာတင်မဂ  လာအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 

၆ နာရတွီင် အဆိပုါ ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၌ ြပလပ်ုရာ 

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

အုဏ်ဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များက   ရာြပည့်ကပ်ေကျာ်ေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးှင့် ဗုဒ ုပ်ပွားဆင်းတုေတာ်ြမတ်တိုအား 

ဗုဒ ါဘိေသက အေနကဇာတင်ကကာ ဆရာေတာ် 

အရှင်သူြမတ်များထံ လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားသည် မုရံာမိ ေရ စည်းခုေံစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးအတွင်းရှိ သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်ကီးတွင ်

ကျင်းပေသာ မုရံာမိေပ ရိှ အတသိာရေကျာင်းတိက်ု၊ 

မိမဂါတ်ေကျာင်းတိက်ု၊   ေအာင်ဆပုန်ေကျာင်းတုိက်၊ 

ဓမ ိကာံုေကျာင်းတုိက်ှင့်   မ ေမာင်းေထာင်ေကျာင်းတုိက်ရိှ 

ဆရာေတာ်ကီးများထံ တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရိှသူများက သက  န်း၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့် 

ဆွမ်းဆန်စိမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည် ေရ စည်းခုံေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီး ရင်ြပင်ေတာ်ှင် ့ေစတီေတာ်ကီးပတ်ဝန်းကျင ်

သန်ရှင်းသပ်ရပ်မ ရှိေရးတိုကိ ု  လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးကာ လိအုပ်သည်များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားှင့် 

ေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

တိုင်းေဒသကီး

(ြပန်/ဆက်)

စစ်ေတွ  ိုဝင်ဘာ ၁၈

စစ်ေတွမိ မိလုံးက တ် ဆွမ်း 

ေတာ်ကီးေလာင်းလှပဲွကုိ ယေန  

နနံက်ပိင်ုးက စစ်ေတွမိ အတလု 

မာရဇိန် ြပည်လုံးချမ်းသာဘုရား 

ကီး၌ ကျင်းပရာ ရခိုင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင် 

ေကျာ်မင်း၊ အေနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် 

ထင်လတ်ဦး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များှင့် ဌာနဆုိင်ရာများ တက်ေရာက် 

၍ ဆွမ်းဆန်ေတာ်  ေလာင်းလှက 

သည်။

အဆိပုါ ဆွမ်းဆန်ေတာ်ေလာင်း 

လှပွဲသို စစ်ေတွမိ ေကျာင်း 

တိုက်အသီးသီးမှ ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ် အပါး ၅၅၀ ှင့ ် 

သီလရှင်များသည် အတုလမာရဇိန် 

ြပည်လုံးချမ်းသာ  ဘုရားကီးမ ှ

စတင်ကာ  ဝက  ပါကွင်းတစ် 

ေလ ာက် က ေရာက်ေတာ်မူကပီး 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ  အလှခံကရာ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှး၊ 

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

များ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ 

ေစတနာရှင် အလှရှင်များက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ၊ အချိရည်ှင့် 

လှဖွယ်  ဝတ ပစ ညး်များအား 

ေစတနာထက်သန်စွာြဖင် ့  ပါဝင် 

ကုသိုလ်ယူ လှဒါန်းကသည်။ 

စစ်ေတွမိလံုးက တ် ဆွမ်းေတာ် 

ကီး ေလာင်းလှပဲွကိ ုကိဗုစ် - ၁၉ 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ယမန် 

ှစ်က ကျင်းပိုင ် ြခင်းမရှိဘဲ 

ယခုှစ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  န်း ကျဆင်းလာသည့် 

အတွက်ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျင်းပ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း အတလုမာရဇန်ိ 

ြပည်လံုးချမ်းသာ ဘုရားကီးေဂါပက 

အဖဲွမှ သိရသည်။

ယခုှစ်တွင် စစ်ေတွမိ  မိ 

လုံးက တ် ဆွမ်းေတာ်ကီး ေလာင်း 

လှပွဲကို ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲ၏ ကူညီပံ့ပိုးမ ြဖင့် အတုလ 

မာရဇိန် ြပည်လုံးချမ်းသာဘုရား 

ကီး ေဂါပကအဖွဲက ဦးေဆာင် 

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။     တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်) 

ရာြပည့်ကပ်ေကျာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး စိန်ဖူးေတာ်ြပန်လည်တင်လှပူေဇာ်

စစ်ေတွမိ မိလုံးက တ်ဆွမ်းေတာ်ကီးေလာင်းလှပွဲ ကျင်းပ

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ ၁၈

ယေနကျေရာက်သည့် တန်ေဆာင်မုန်း 

လြပည့် (သာမညဖလအခါေတာ်ေန ) 

သည် ဗဒု ဘာသာဝင်တို၏ ေနထူးေနြမတ် 

ြဖစ်သည်ှင့်အညီ ေကျာက်တန်းမိရှိ 

ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ကျိက်ေမှာ်ဝန်း 

ေရလယ်ေစတီေတာ်၌ ဆွမ်း ၊ ပန်း ၊ 

ေရချမ်း၊ ဆီမီး ကပ်လှပူေဇာ်၍ ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ  ြပလပ်ုကသမူျားြဖင့ ်စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

ဘရုားဖူးလာြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်- 

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး နည်းလမ်းများ 

ှင့်အညီ ေစတီေတာ်အဝင်တွင် အပူချနိ် 

တိုင်းတာေပးြခင်း၊ လက်သန်ေဆးြဖင့ ်

လက်ေဆးေစြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင် 

ေစြခင်းများကို  ေဆာင်ရက်ပီးမှသာ 

ေရလယ်ေစတေီတာ်ြမတ်  ကန်ိးဝပ်ရာသို 

သမ န်များြဖင့်  ပိုေဆာင်ေပးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီးများ 

ကပ်လှ  ပေူဇာ်ရာတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များှင့ ်

အညီ ဘုရားေဂါပက တာဝန်ရိှသူများက  

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

တန်ေဆာင်တုိင်ံုးပိတ်ရက် ေရှးေဟာင်း 

သမိင်ုးဝင် ကျိက်ေမှာ်ဝန်း ေရလယ်ေစတ ီ

ေတာ်ြမတ်ကီးသို ဘုရားဖူးလာေရာက ်

သူ များြပားလျက်ရှိပီး ဘုရားဖူးချနိ်ကို 

ပံုမှန်ရက်များတွင် နံနက် ၇ နာရီမှ ညေန 

၄ နာရီအထိသာ ခွင့်ြပထားေသာ်လည်း 

ေနထူးေနြမတ်များတွင် နံနက် ၇ နာရီမှ 

ညေန ၄ နာရီခဲွအထိ ခွင့်ြပထားေကာင်း  

သရိသည်။  ခင်ေဆဝွင်း  (ေကျာက်တန်း)

ေကျာက်တန်းမိ ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ကျိက်ေမှာ်ဝန်းေရလယ်ေစတီေတာ်၌ ေကျာက်တန်းမိ ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင ်ကျိက်ေမှာ်ဝန်းေရလယ်ေစတီေတာ်၌ 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန  ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပလုပ်သူများြဖင့် စည်ကားတန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန  ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပလုပ်သူများြဖင့ ်စည်ကား

ေညာင်ဦး ိုဝင်ဘာ ၁၈

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ေညာင်ဦး 

မိနယ် အေနာက်ပုလင်းေကျးရာအနီး 

ဧရာဝတြီမစ်ကမ်းေဘးတွင် ဖွင့လှ်စ်ထား 

သည့ ်ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်းတွင် 

ယေနနံနက်ပိုင်းက   ပုဂံေညာင်ဦးမိ 

ေပ ရှိ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ဆင်ချစ်သမူျားက တန်ေဆာင်မန်ုး 

လြပည့်ေနအခါသမယ ေနထူးေနြမတ ်

အြဖစ် ကုသုိလ်ြပ ဆင်စာဘူေဖး လာေရာက် 

ေက းေမွးလှဒါန်းကသမူျားြဖင့ ်စည်ကား 

လျက်ရှိေနေကာင်း  အဆိုပါ  ပလင်း           

ကမ်းသာယာဆင်စခန်းတာဝန်ခံ ဦးမျိး 

မင်းကို (လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ) ထံမ ှ

သိရသည်။ 

ေညာင်ဦးမိနယ်  ပလင်းကမ်းသာယာ 

ဆင်စခန်းကို သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း၏ အနီးကပ်ကီးကပ် 

မ ြဖင့် ဆင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့ ်

ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်  ြပည်သူ 

လထူ ုပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန်၊ 

ဆင်စခန်းများဖွင့လှ်စ်ြခင်းြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

အတွက် ဝင်ေငွခွန်ရရှိေရး အစိမ်းေရာင ် 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ိင်ု 

ရန်၊  ဆင်များအား အများြပည်သူ အနီးကပ် 

ကည့် ေလ့လာိုင်ရန်ှင့်  အပန်းေြဖ 

အနားယူိုင်ေစရန်အတွက် ရည်ရယ်၍ 

ဖွင့လှ်စ်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ယေနနံနက်ပိုင်းက ပုဂံေညာင်ဦးမိ 

ေပ ရှိ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ   ဆင်ချစ်သူ   ြပည်သူများက         

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန  အခါသမယ 

တွင် ဆင်စခန်းရှိ ဆင်များအား ဖရဲသီး၊ 

သခွားသီး၊ ကံ၊ အုန်းသီး၊ ေြပာင်းဖူး၊ ဖံုသီး၊          

ငှက်ေပျာသီးတိုကို ကုသိုလ်ြပ ဆင်စာ 

ဘူေဖး  လာေရာက်ေက းေမွး ကပီး           

ဆင်စခန်းရိှ ဆင်ြပတိက်ုအား ဝင်ေရာက် 

ေလလ့ာကည့် ြခင်း၊ ဆင်များှင့ ်အမှတ် 

တရ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံိက်ုကူးကသမူျား 

ြဖင့ ်စည်ကားလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။

အဆိပုါ ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်း 

တွင် ဆင်ေကာင်ေရ ခုနစ်ေကာင်ရှိပီး 

ဆင်ချစ်သူများအေနြဖင့ ်ဆင်စာဘူေဖး  

ေက းေမွးလှဒါန်းလိုပါက တစ်ခါေက း 

လ င် ကျပ် ၃၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀ အထိ    

ေက းေမွးလှဒါန်းုိင်ပီး တစ်ေနစာ ဆင်စာ 

ဘူေဖး ေက းေမွးလှဒါန်းလိုပါက ကျပ် 

၁၀၀၀၀၀ အထိ  လှဒါန်းိုင်ေကာင်း

ေညာင်ဦးမိနယ် ပလင်းကမ်းသာယာ 

ဆင်စခန်းတာဝန်ခံထံမှ သိရသည်။   

ရဲဝင်းိုင ်(ေညာင်ဦး)

ေညာင်ဦးမိနယ် ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်းတွင် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနအခါသမယ ကုသိုလ်ြပဆင်စာဘူေဖးေက းေမွးကသူများြဖင့် စည်ကား



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ဘုရားကိုးဆူ၊      ကိုးခန်းကီးဘုရား၊ 

ေလာကရန်ိှမ်ေစတီ၊ ေဖာင်ေတာ်ချက်မ 

ေစတီ၊  လက်လုပ်ေတာင်ေစတီ၊  မိေပ  

ရပ်ကွက်များရှ ိ       ေစတီပုထိုးများှင့ ်

ေကျာင်းကန်ဇရပ်များသို    ဘာသာေရး 

ဝတ်အသင်းအဖဲွများ၊ ေဒသခြံပည်သမူျား၊ 

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊      ပတ်ဝန်းကျင် 

ေဒသများမှ ဘုရားဖူးလာေရာက်ကသူ 

များသည် တရားဘာဝနာပွားများြခင်း၊ 

ဝတ်ရတ်ပူေဇာ်ြခင်း၊ ေရ သက  န်းကပ်လှ 

ပူေဇာ်ြခင်း၊ ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ 

အား ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရှိသည်။

ကပ်လှပူေဇာ်ပွဲ

ေနြပည်ေတာ် ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီး၏ (၁၃)ကမ်ိေြမာက် တန်ေဆာင် 

တိုင်   ေရ ကာသက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ပွဲ 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီ ၄၅ 

မနိစ်တွင် အဆိပုါ ေစတေီတာ်လိဏ်ုေတာ်၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စဦက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ 

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး 

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်ဟန်ိး၊  သာသနာေရးဝန်ကီး 

ဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး    ဦးေအးထွန်း၊ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန    ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးမင်းထန်ိှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ေစတီေတာ်လုိဏ်ေတာ်အတွင်းရိှ ဗုဒ ပဋမိာ 

ပ်ုပွားဆင်းတေုတာ်များှင့ ်ေစတေီတာ် 

အေရှေြမာက်ေထာင့်ရိှ မဟာဆုေတာင်း 

ြပည့်ဘုရားကီးအား    တန်ေဆာင်တိုင် 

ေရ ကာသက  န်း     ကပ်လှပူေဇာ်ပီး 

ပ်ုပွားေတာ်များအား ြမသပတ်ိေတာ်ြဖင့ ် 

ဆွမ်း၊ သစ်သီး၊ ပန်းမန်ှင့် ေသာက်ေတာ် 

ေရတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက်   ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် 

ြမတ်ကီးေဂါပကအဖွဲ၏   ဩဝါဒါစရိယ 

ေနြပည်ေတာ ်  လယ်ေဝးမိ  ေပါက်မိင ်

ေကျာင်းတိုက ်     ဆရာေတာ်    အဘိဓဇ 

မဟာရ  ဂု ု ဘဒ  ဇနိ ထမှံ ကိုးပါးသလီ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး   ဆရာေတာ် 

သံဃာေတာ်များ   ရတ်ပွားေတာ်မူသည် ့

ေမတ သုတ်ပရိတ်ေတာ်ှင့်      ဘုရား 

ဂုဏ်ေတာ်များကိ ုနာယူကသည်။

အမ ေပးေဝ

ယင်းေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ဘုရားဖူးြပည်သူများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကစ်။

ဥက   ၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး၊  ဒုတိယဝန်ကီးများှင် ့၎င်းတို 

၏ဇနီးများက ဘဒ  ဇနိ  အမှးြပေသာ 

ဆရာေတာ်၊     သံဃာေတာ်များအား 

လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ    ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကပီး အေုမာဒနာတရားနာယ ူ

က၍ လှဒါန်းမ အစုစုအတွက် ေရစက် 

သွန်းေလာင်း အမ ေပးေဝကသည်။

ထိုြပင ် ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီး၏  ပရဝိဏ်ုအတွင်းရိှ ရတနာဆင်ြဖ 

ေတာ် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရးဥယျာ် 

၌ ဆင်စာေက းကသမူျား၊ နဗိ ာန်ကန်ုဆိင်ု 

များှင့် အမှတ်တရပစ ည်းအေရာင်းဆုိင် 

များတွင်လည်း ေဈးဝယ်ကသူများြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရှိသည်။

အလားတူ  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမအတွင်းရှ ိ   မိနယ်၊   ရပ်ကွက်၊ 

လမ်းများ၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ဆုိင်ကယ် 

များြဖင့် ဘုံကထိန်များလှည့်လည်ြခင်း၊ 

နိဗ ာန်ေဈးပွဲေတာ်များ   ကျင်းပြခင်း၊ 

Ocean Super Center ၊ Junction  Center ၊ 

Naypyitaw   Wholesale   တိုတွင် 

ေဈးလာဝယ်ကသူများှင့် မဂ  လာကန် 

ေတာ်တွင် အပန်းေြဖလာေရာက်ကသူ 

များြဖင့ ်စည်ကားလျက်ရှိသည်။

စည်ကားလျက်ရှိ

ညေနပိင်ုးတွင် ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီး     ေစတီေတာ်ရင်ြပင်တွင ်

ဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ ဆီမီး ၉၀ဝ၀  

ပူေဇာ်ကရာ   ဘုရားဖူးြပည်သူများြဖင် ့

စည်ကားလျက်ရှိသည်။

ညပိင်ုးတွင်လည်း အဆိပုါဘရုားများ 

၌ ဆီမီးပူေဇာ်ပွဲများ၊ မိေပ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျးရာများရှိ   ဘုရားေစတီများှင့ ်

ေနအိမ်များ၌  ြမတ်စွာဘုရားရှင်အား 

ရည်မှန်း၍ ဆီမီးှင့်မီးေရာင်စုံ ထွန်းညိ 

ပူေဇာ်ကသူများ၊ မဲဇလီဖူးသုပ်ဒါနြပက 

သူများြဖင့ ်စည်ကားလျက်ရှိသည်။

ေဆာင်ရက်ေပး

တန်ေဆာင်မုန်း   လြပည့်ေနတွင ်

ဘုရားဖူး     လာေရာက်ကသူများကို 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ကက်ေြခန ီ

တပ်ဖွဲဝင်များက       ှာေခါင်းစည်းများ 

ြဖန်ေဝြခင်း၊ စနစ်တကျလက်ေဆးြခင်းှင့ ်

အသပိညာေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပး 

ကပီး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များကလည်း 

ဘုရားဖူးြပည်သူများ   စိတ်ေအးချမ်းစွာ 

ကုသိုလ်ြပိုင်ရန ် လုံ ခံေရးေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်သည်။       

သတင်း-ဟိန်းဂျိင်း

ဓာတ်ပုံ-ကိုကိုေအး

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ဘုရားဖူးြပည်သူများ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကစ်။

ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၌ (၁၃)ကမ်ိေြမာက် တန်ေဆာင်တိင်ု ေရ ကာ 

သက  န်းကပ်လှပူေဇာ်စ်။



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ဝစီဒုစိုက်ကျးလွန်သူများ
မေကာင်းမ ဆိုသည်မှာ 

မေကာင်းမ ၊ မေကာင်းေသာအကျင့က်ိ ု“ဒစုိက်ု”ဟ ုဗဒု ဘာသာဝင်တို 

သထိားက၏။ ပါဠဘိာသာစကား “ဒစု ရတိ”ကိ ုြမန်မာမ ြပထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။  အကုသိုလ်ဟုလည်းေခ ၏။  ပထမဆုံး အဆုံးအမ 

ြဖစ်သည့် မေကာင်းမ ေရှာင်ရန်အတွက် မေကာင်းမ ဆိုသည်ကို 

သထိားရမည်။ မေကာင်းေသာအမ  ဆယ်မျိးရိှ၏။ ဒစုိက်ုဆယ်ပါးဟ ု

ေခ ၏။ 

က ု်ပ်တိုငယ်စ်က“ငါးပါးပ သ”ီ ဆိေုသာသခီျင်းကိနုားရည်ဝ 

ခဲ့ကသည်။ မူရင်းသီဆိုသူမှာ ေဒ တင်တင်ြမ။   “ငါးပါးပ သီ” 

သီချင်းသည် ှစ်များစွာကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း ယေနေခတ် 

ပစ က အေြခအေနကို ထင်ဟပ်သတိေပးလျက်ရှိ၏။ 

ထိုသီချင်းတစ်ပိုဒ်တွင်  “ယခုကာလ xxx မုသာဝါဒြပတာ 

မှားကသည် xxx ဒစုိက်ုဆယ်ပါးတရားနဲအည ီxxx ြပမိက်ုကယ်မှား 

..မှားကမည် xxx” ဟဆုိထုား၏။ ယေနအေြခအေနများကိ ုရည် န်း 

ေနသည့်အလားပင်။ ဒုစုိက်ဆယ်ပါးကုိြပလုပ်ကလ င် အမှားကီး 

မှားကမည်။ အထူးသြဖင့ ်မသုာဝါဒေခ  ဝစဒီစုိက်ုကိ ုြပလပ်ုကပါက 

ပို၍ပင်မှားကေပေတာ့မည်။ 

ဒုစိုက်မ များကို  သိသိကီးှင့်  ကျးလွန်ေနကသည်လား 

သိုမဟတ်ု ေထရဝါဒ၏အဆုံးအမတိုကိ ုေပါေ့ပါတ့န်တန်သေဘာထား 

ကာ အဆုံးအမများှင့ ် တြဖည်းြဖည်းေဝးလာသြဖင့် ဒုစိုက် 

ဆယ်ပါး အကုသုိလ်တရားတုိကုိ တကယ်သိနားလည်ြခင်းမရိှေတာ့ 

သည်လား။ ယေနေခတ်တွင်  ဒစုိက်ုမ များ ပိ၍ုများလာ၏။ သိုြဖစ်၍ 

ြမတ်ဗုဒ ၏ ြပည့်စုံစင်ကယ်သည့ ် အဆုံးအမတိုကို ခံယူထားသည့ ်

ိုင်ငံြဖစ်ပါလျက်  မိမိတိုလူအဖွဲအစည်းအတွင်း   ငိမ်းချမ်းမ ၊ 

ချမ်းေြမ့မ များ ေပျာက်ကွယ်လျက်ရှိ၏။ အထူးသြဖင့ ်ဝစီဒုစိုက်မ  

များေကာင့်ြဖစ်၏။ 

ဒုစိုက်ဆယ်ပါးဟူသည ်၁။ သူအသက်သတ်ြခငး်၊ ၂။ သူဥစ ာ 

ခိုးြခင်း၊ ၃။ သူတစ်ပါးသားမယား ြပစ်မှားြခင်း၊ ၄။ လိမ်ေြပာြခင်း၊ 

၅။ ကုန်းေချာြခင်း၊ ၆။ ဆဲေရးတိုင်းထွာြခင်း၊ ၇။ အကျိးမဲ့စကား 

ေြပာြခင်း၊ ၈။ သူတစ်ပါးကုိ မေကာင်း ကံစည်ြခင်း၊ ၉။ သူတစ်ပါးကုိ 

ေသေကျပျက်စီးေအာင် ကံစည်ြခင်း၊ ၁၀။ အယူမှားြခင်းတုိ ြဖစ်၏။ 

ပထမသုံးမျိးသည် ကာယဒုစိုက်များြဖစ်၏။ ဒုတိယေလးမျိးက 

ဝစီဒုစိုက်များြဖစ်၏။ တတိယသုံးမျိးကား မေနာဒုစိုက်များ 

ြဖစ်၏။ 

ကာယဒစုိက်ု၊ ဝစဒီစုိက်ု၊ မေနာဒစုိက်ု သုံးပါးတွင် မည်သည့် 

ဒုစိုက်က အဆိုးရားဆုံးြဖစ်သနည်း။ သာမန်အားြဖင့် ကာယ 

ဒစုိက်ုက အဆုိးဆံုးြဖစ်မည်ဟု ထင်ကလမိ့မ်ည်။ မေနာဒစုိက်ုက 

စိတ်ထဲတွင် ကံစည်ြခင်းြဖစ်၍ ဒုစိုက်ဟုပင်ထင်ကလိမ့်မည ်

မဟုတ်။ တကယ်ေတာ့ ဝစီဒုစိုက်မ များက အဆိုးရားဆုံးြဖစ်၏။ 

ဒစုိက်ုဟသူည် မည်သည့ဒ်စုိက်ုမှေကာင်းသည်မဟတ်ု။ ကျးလွန် 

သူကို ထိခိုက်မည်။ ကျးလွန်သူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မည်။ 

ယခုဘဝတွင် လက်ငင်းထိခိုက်မည်။ သံသရာဘဝများတွင်လည်း 

ထိခိုက်မည်။ 

ဒုစိုက်မ  အဘယ်ေကာင့ ်ကျးလွန်ကပါသနည်း။ ေလာဘ 

ရှိသြဖင့် ကျးလွန်၏။ ရေနသည်ထက် ပိုလိုချင်သည့်အခါ ေလာဘ 

တကီးြဖစ်လာ၏။ ေလာကနယိာမအတိင်ုး လိခုျင်သေလာက်မရသည့ ်

အခါ ေဒါသြဖစ်လာရသည်။ ေလာဘ၊ ေဒါသေနာက်တွင် ပညာမဲြ့ခင်း၊ 

ဆင်ြခင်eာဏ်ကင်းမ့ဲြခင်းဆုိသည့် ေမာဟလုိက်လာ၏။    ေလာဘ၊    

ေဒါသ၊ေမာဟေကာင့် အဟိရိက-အရှက်ကင်းမ့ဲလာသည်။ အေနာတ ပ -

အေကာက်ကင်းမဲလ့ာသည်။ အရှက်(ဟရီ)ိှင့ ်အေကာက်(ဩတ ပ )

တရားှစ်ပါးက လူေလာကကီးကုိ ေစာင့်ေရှာက်ေနသည့် ေလာက 

ပါလတရားတိုြဖစ်က၏။ အရှက်ှင့်   အေကာက်ကင်းမဲ့လာ 

သည့အ်ခါ မည်သည့မ်ေကာင်းမ ဒစုိက်ုကိမုဆိ ု ကျးလွန်ဝံလ့ာေတာ ့

၏။ ေလာကကီးပျက်စီးမည်ကိ ုအမ မထားေတာ့။ ေမာဟအမိုက ်

ေမှာင် ဖုံးလ မ်းေနသြဖင့်  ေလာကကီးပျက်စီးလ င်  ကျးလွန် 

သူကိုယ်တိုင်ပါ ပျက်စီးမည်ကိ ုြမင်ိုင်စွမ်းမရှိေတာ့။

 အဆိုးရားဆုံးဒုစိုက ်သိုမဟုတ် ဝစီဒုစိုက ်

ဒုစိုက်ကံသုံးပါးတွင်   ဝစီဒုစိုက်က  အဆိုးဆုံးြဖစ်၏။ 

အဘယ်ေကာင့န်ည်း။ မေနာဒစုိက်ုက စတ်ိတွင်ကစံည်ြခင်းြဖစ်၍ 

ကာယကံေြမာက်၊ ဝစီကံေြမာက်ြဖစ်မလာလ င်  ဒုစိုက်မ ကံစည် 

သူကိုသာ ထိခိုက်ေစမည်။  ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်ိုင်။  ကာယ 

ဒုစိုက်သည် ထင်သာြမင်သာရှိေသာ်လည်း ဒုစိုက်မ ကျးလွန်သူ 

လက်လှမ်းမီသေလာက် (ပတ်ဝန်းကျင်ကို)သာ ထိခိုက်သည်။ ဝစီ 

ဒုစိုက်ကမ ူသက်ေရာက်မ  ပိုကျယ်ြပန်၏။ ကျးလွန်သူ၏ ပတ်ဝန်း 

ကျင်အသိုက်အဝန်းကိုေကျာ်လွန်ကာ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ထိခိုက်ေစ 

၏။ လူအဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံးကိ ုထိခိုက်နစ်နာေစ၏။ ယေနေခတ်လို 

စကားတစ်ခွန်း၊ အေြပာတစ်ချက်၊ အေရးတစ်ပိုဒ်က  တစ်ကမ ာလုံး 

ပျံှံသွားတတ်သည့်ေခတ်တွင် ပို၍ထိခိုက်ေစသည်။ ထိုေကာင့် ဝစီ 

ဒုစိုက်က ပိုေကာက်စရာေကာင်းေကာင်း ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိ 

များက သွန်သင်ဆုံးမကြခင်းြဖစ်၏။ 

မသုာဝါဒေခ  လမ်ိလည်ေြပာဆိမု ၊ မဟတ်ုမမှန်ေြပာဆိမု သေဘာမှာ 

ေယဘုယျအားြဖင့ ်

၁။  သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက ာသုံးရပ်ြဖင့ ်အှစ်ြပည့်ေနသူအေပ  

စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်း၊ 

၂။  ဆ ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ (အဂတေိလးပါး)တိုြဖင့ ်ေြပာဆိြုခင်း၊ 

၃။  ပညာမဲ့သဒ ါ (မျက်ကန်းယုံကည်မ )ြဖင့် ေြပာဆိုြခင်း၊ 

၄။  ကဲ့ရဲရမည့်သူကိ ုချးီမွမ်းြခင်း၊ 

၅။  ချးီမွမ်းရမည့်သူကိ ုကဲ့ရဲြခင်း၊ 

၆။  တရားကိ ုမတရား၊ မတရားကိုတရားဟုေြပာြခင်း၊ 

၇။  ဥပေဒဟုတ်သည်ကို ဥပေဒမဟုတ်၊   ဥပေဒမဟုတ်သည်ကို 

ဥပေဒဟု ေြပာဆိုြခင်း၊ 

၈။  အမှန်လုပ်ေနသည်ကို မမှန်လုပ်သည်၊ မမှန်လုပ်ေနသည်ကို 

အမှန်လုပ်သည်ဟု ေြပာဆိုြခင်း၊ 

၉။  မေြပာသည်ကိ ုေြပာသည်၊ ေြပာသည်ကိ ုမေြပာဟုဆိုြခင်း၊ 

၁၀။ တရားဝင်သည်ကို တရားမဝင်၊ တရားမဝင်သည်ကို တရားဝင ်

ဟုေြပာြခင်းတိုြဖစ်၏။ 

ဝစကီ-ံေြပာြခင်းကိ ုပဓာနြပဆိရုေသာ်လည်း မမှန်မကန်ေရးသား 

မ ၊ မမှန်မကန်ေဟာေြပာမ ၊   မမှန်မကန်သတင်းေရးသားထုတ်လ င့်မ ၊ 

မမှန်မကန်ေကညာချက်ထုတ်ြပန်မ များလည်း ပါဝင်သည်ကို သတိ 

ြပရမည်ြဖစ်၏။ ယင်းတိုသည် ဝစီဒုစိုက်များြဖစ်က၏။ ထိုအတူ 

လူအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်အတွင်း အချင်းချင်း ချစ်ကည်မ ပျက်ြပား 

ေစမည့်၊ ညီွတ်မ ပျက်ြပားေစမည့်၊ ေသွးကွဲေစမည့ ်ရန်တိုက်စကား၊ 

ကုန်းေချာစကားေြပာြခင်း-ပိသုဏဝါစာ။ ယ်ေကျးသိမ်ေမွသည့ ်

လမူျိးကီးဂဏ်ုပျက်ြပားေစေသာ ဆေဲရးတိင်ုးထွာ၊ န်ုရင်းကမ်းတမ်း 

သည့်စကားများေြပာဆုိြခင်း-ဖုသဝါစာ။ အှစ်ကင်းမ့ဲေသာစကား 

ေြပာြခင်း-သမ ပ လာပတိုသည်လည်း ဝစီဒုစိုက်များ ြဖစ်က၏။ 

သတထိားမသိတူိင်ုး သြိမင်ပါလမိ့မ်ည်။ ယေနေခတ်တွင် ဝစဒီစုိက်ု 

များကို အမျိးမျိးအဖုံဖုံြဖင့် အကီးအကျယ်     ကျးလွန်လျက်ရှိ 

က၏။ 

ဝစီဒုစိုက်သမားများေကာင့်   လူအများကို  အကျိးစီးပွား 

ပျက်ြပားေစသည်။ လူအများကုိ ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေစသည်။ သူေတာ် 

ေကာင်းတရားများကို ကွယ်ေပျာက်ေစသည်။ လူအဖွဲအစည်း၏ 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ၊ စည်ပင်သာယာဝေြပာမ ကိ ုထခိိက်ုပျက်ြပားေစ 

သည်။ ကျးလွန်သူများကိုယ်တိုင်လည်း ဝဋ်မှာအမဲ ငရဲမှာအပ 

ဆိုသည့်စကားအတိုင်း ကာလဝိပါက်ေနာက်ပိုးတက်ကာ မေကာင်း 

သည့်ကံများ၏ ဖိစီးှိပ်စက်မ ကို မကာမတင်ခံစားရမည်။ သံသရာ 

ဘဝများတွင်လည်း မေကာင်းမ ဒဏ်ကို တန်ြပန်ခံစားရေပမည်။ 

ေခတ်ေပ ဝစီဒုစိုက်မ များ 

သည်ဘက်ေခတ်တွင် ဒစုိက်ုမ များ ပိ၍ုကျးလွန်လာကသည်။ 

ယခင့်ယခင်ေခတ်ေတွကလည်း ဒုစိုက်မ ကျးလွန်ကသည်သာ။ 

သိုေသာ် သတင်းှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာများကုိ သည်ဘက်ေခတ် 

တွင် လူတိုင်းလူတိုင်း အသုံးြပိုင်လာပီးေနာက် လူမ ဘဝများ၏ 

ေနစ်ြဖစ်ေနပျက်ေနမ များကို ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင ်အေသးစိတ် 

နီးပါး သိြမင်ဖတ် လာရသည်။ အမှန်လည်းပါမည်။ အမှားလည်းပါ 

မည်။   စစ်တမ်းလပ်ုစရာမလိေုလာက်ေအာင် ေသေသချာချာ  သလိာရ 

သည့အ်ချက်က  အိင်ုတနီည်းပညာသုံး ဆိရှုယ်မဒီယီာများ၌ ေရးသား 

ေြပာဆိေုနကသည်များတွင် အမှန်က နည်းနည်း၊ အမှားက အများစ ု

ြဖစ်ေနသည်ဆိုသည့်အချက်ပင်။ ဝစီဒုစိုက်ေလးပါးစုံလှသည်။ 

သည်ဘက်ေခတ်တွင် Human Rights ဆိုသည့် အသံကျယ ်

ေလာင်လာ၏။ ယင်းှင့်အတူ Freedom of speech; Freedom of 

Expression ဆိုကာ လွတ်လပ်ခွင့်များ ေတာင်းဆုိက၏။ ဒီမုိကေရစီ 

ပထမသက်တမ်းအစိုးရလက်ထက်တွင် ိင်ုငေံတာ်ကလည်း ထိအုခွင့် 

အေရးအတွက် လိအုပ်သည်များ ေဖာ်ေဆာင်ေပး၏။ ဒမီိကုရက်တိက်ု 

ေဇးရှင်းလုပ်သည်ဟ ုဆိုိုင်မည်။ ထိုေကာင့ ်သည်ဘက်ေခတ်တွင် 

လွတ်လပ်စွာ ထတ်ုေဖာ်က၊ ေြပာဆိုက၊ ေရးသားက၊ သတင်းေရးက၊ 

ထုတ်က၊ လ င့်က၊ ေကညာချက်ေတ ွထုတ်ကသည်။ လွတ်လပ်ခွင့် 

ရလာသည်။ သိုေသာ် လွတ်လပ်ခွင့်ကိ ုစည်းမရှိကမ်းမရှ ိအသုံးြပ 

လာက၏။ 

ထိသုိုလပ်ုသည့အ်ခါ အတ စဲွများပါလာ၏။ ပဂု ိလ်စဲွများပါလာ၏။ 

ပဂု ိလ်ေရးကိုးကွယ်မ အေပ  အေြခခေံြပာဆိလုာ၏။ အဂတေိလးပါး 

ြဖင့် ေရးသားလာက၏။ တစ်ဦးချင်းလည်း ေြပာဆိုေရးသားလာ၏။ 

အဖွဲလိုက်လည်းေရးသားေြပာဆိုလာ၏။ သတင်းဌာနအချိသည် 

လည်းေကာင်း၊ ကျင့်ဝတ်ေစာင့်ထိန်းရမည့်သူများ၊ အဖွဲအစည်း 

များသည်လည်းေကာင်း ပဂု လဓိ  ာန်ြဖင့ ်ထတ်ုလ င့ေ်ရးသားေြပာဆိ ု

လာက၏။ အက င်းမဲလွ့တ်လပ်မ ဟသူည်မရိှ။ လွတ်လပ်မ တိင်ုးတွင် 

ထန်ိးချပ်မ ပါရိှရစမ။ဲ သိုေသာ် လွတ်လပ်မ ကိသုာ ြမင်သည်။ ထန်ိးချပ် 

မ ကို မျက်ကွယ်ြပထား၏။ သိုှင့် ငါတေကာေကာသည့ ်လွတ်လပ် 

မ ဘက်သို နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ေြပာဆိ၊ု ေရးသား၊ ထတ်ုလ င့၊် ထတ်ုြပန်ချက်များတွင် 

အမှန်တရားနည်းလာသည်။ အြပသေဘာေဆာင်မ  ကင်းမဲ့လာ၏။ 

အမှားကအများစုြဖစ်လာ၏။ အဖျက်သေဘာလ မ်းမိုးလာ၏။ ထိုသို 

အမှန်ကနည်းနည်း၊  အမှားကများများ၊  အြပသေဘာကင်းမဲ့၊ 

အဖျက်သေဘာ  လ မ်းမိုးလာြခင်းများေကာင့်  ိုင်ငံှင့်လူမျိးကို 

အကျိးမဲ့ြဖစ်ရသည်။  ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများ၏  ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး 

ဆင်းရရဲသည်။ ကာလ င် သေူတာ်ေကာင်းတရားများကိ ုကွယ်ေပျာက် 

ေစလိမ့်မည်။   မိမိတိုလူအဖွဲအစည်း၏  တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊ 

စည်ပင်သာယာဝေြပာမ ကို ထိခိုက်ပျက်ြပားေစလိမ့်မည်။ 

အမိုိင်ငံ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊ ငိမ်းချမ်းမ ၊ သာယာဝေြပာမ ကိ ု

လိုလားသူတိုင်း ဝစီဒုစိုက်များကိ ုသတိထားရမည်။ တစ်ဖက်တွင် 

လည်း လွတ်လပ်စွာေြပာဆိုခွင့်ကို အလွဲသုံးကာ ယေနေခတ် ဝစီ 

ဒုစိုက်မ ကျးလွန်ေနသူများ၊ ကျးလွန်ေနမ များကို ြမင်ေအာင ်

ကည့်ပီး မြဖစ်သင့်သည်များ ြဖစ်မလာေအာင် ကာကွယ်သွားက 

ရန်လိုမည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။            ။

သစ ာြမန်မာ

ဝစီဒုစိုက်သမားများေကာင့်   လူအများကို  

အကျိးစီးပွား ပျက်ြပားေစသည်။ လူအများကုိ 

ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲေစသည်။ သူေတာ်ေကာင်း 

တရားများကို  ကွယ်ေပျာက်ေစသည်။ 

လူအဖွဲအစည်း၏   တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊ 

စည်ပင်သာယာဝေြပာမ ကို ထိခိုက်ပျက်ြပား

ေစသည်။  ကျးလွန်သူများကိုယ်တိုင်လည်း 

ဝဋ်မှာအမဲ ငရဲမှာအပ  ဆိုသည့်စကားအတိုင်း 

ကာလဝိပါက်ေနာက်ပိုးတက်ကာ 

မေကာင်းသည့်ကံများ၏  ဖိစီးှိပ်စက်မ ကို 

မကာမတင်ခံစားရမည်။ သံသရာဘဝများ  

တွင်လည်း မေကာင်းမ ဒဏ်ကို 

တန်ြပန်ခံစားရေပမည်



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဆိုးလ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ    လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 

ေနထိုင်ေရးအစီအမံကို   ယခုလအေစာပိုင်းမှစ၍ 

ေဆာင်ရက်လာခဲ့ေသာ်လည်း  လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ စံချန်ိတင် 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ေကာင်း ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

များက ယေနေြပာကားသည်။

လွန်ခဲသ့ည့ ်၂၄ နာရအီတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၃၂၉၂ ဦး  ထပ်မံစစ်ေဆး ေတွရှိ 

ခဲ့ပီးေနာက် ေတာင်ကိုရီးယားတွင် အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၄၀၆၀၆၅ ဦး ရှိလာသည်။ 

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ယင်းေရာဂါ ကူးစက ်

ခံရသူပမာဏသည ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချနိ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ 

ရက်မှစ၍   လက်ရှိအချနိ်အထိ  ေနစ်ကူးစက်မ  

အများဆံုးအြဖစ်  စံချန်ိတင်ခ့ဲေကာင်း  ေတာင်ကုိရီးယား 

ကူးစက်ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်တားဆီးေရး 

ေအဂျင်စီ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ သိရသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံတွင ် တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံသ ူ၃၀၀၀ ှင့အ်ထက် 

ရိှသည်မှာ   ှစ်ရက်ဆက်တိက်ုရိှလာသည်။ မိေတာ် 

ဆိုးလ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၂ ဦး၊ 

ေဂျာင်ဂီြပည်နယ်၌ ၉၆၅ ဦးှင့် ိုင်ငံအေနာက်ပိုင်း 

အင်ခ န်ဆိပ်ကမ်းမိ၌ ၁၉၅ ဦး ေတွရှိခဲ့သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ေတာင်ကိုရီးယားတွင ်ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူ  ၁၅၄၄၉ ဦး၌  ကုိဗစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသည်ကိ ု ေတွရှိရသည်။

ထိုအြပင်      ေတာင်ကိုရီးယားိုင ်ငံ၌ 

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

လနူာ ၂၉ ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲသ့ြဖင့ ်လက်ရိှအချန်ိအထ ိ

ထိုေရာဂါြဖင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း  ၃၁၈၇ ဦး ရှိလာ 

သည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး    အစုလိုက်အပံလိုက ်    ထိုးှံမ  

အစီအစ်ကို ယခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၆ ရက်မှ စတင် 

ေဆာင်ရက်လာခဲ့ပီး   လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်သ ူ

၄၂၁၁၀၆၅၂ ဦး သိုမဟုတ် လူဦးေရ၏ ၈၂ ဒသမ ၀ 

ရာခိင်ု န်းခန်အား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  အလားတူ 

ဒုတိယအကိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံမ ခံယူခဲ့ပီးသ ူ၄၀၃၁၂၃၈၆ ဦးရှိပီး  ရာခိုင် န်း 

အားြဖင့ ်  လူဦးေရ၏  ၇၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းခန်  

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ခတ မ   ိုဝင်ဘာ  ၁၈
နီေပါိုင်ငံသည်   အီလက်ထရန်နစ်စနစ်သုံး 
ိင်ုငကံူးလက်မှတ်များအား ယမန်ေနက ပထမဆုံး 
အကမ်ိအြဖစ် စတင်ထတ်ုေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 

 အဆိုပါ    အီလက်ထရန်နစ်    စနစ်သံုး 
ုိင်ငံကူးလက်မှတ်     ထုတ်ေပးေရးစင်တာအား 
နီေပါုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  နာရာယန်ကတ်ကာက 
ဖွင့်လှစ်ေပးခ့ဲပီး ပထမဆံုးအီလက်ထရန်နစ်စနစ် 
သံုးုိင်ငံကူးလက်မှတ်ကုိ  အသက်  ၁၀၂ ှစ် အရယ်ရိှ  
သမိုင်းပညာရှင ်  ဆဒ်ရာမိုဟန်ဂျိရှီအား   စတင် 
ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယခုစတင်အသုံးြပသည့ ် အီလက်ထရန်နစ်
စနစ်သုံးိုင်ငကံူးလက်မှတ်အား   နေီပါိင်ုငအံတွင်း  
၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်က   စတင်အသုံးြပခဲေ့သာ   ိင်ုငကံူး 
လက်မှတ်စာအပ်ုများေနရာတွင်  အစားထိုးသုံးစဲွရန် 
ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌ အဆိုပါ အီလက်ထရန်နစ် 
စနစ် သုံးိုင်ငကံူးလက်မှတ်   ထတ်ုေပးသည့စ်နစ်အား 
စမ်းသပ်ေဆာင်ရက်ေနဆကဲာလြဖစ်သြဖင့ ် လက်ရိှ 
အချနိ်တွင်  အီလက်ထရန်နစ်စနစ်သုံး  ိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်များကိ ုအကန်အသတ်ြဖင့သ်ာ ထတ်ုေပး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဌာနမ ှ
ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ    ရှာရက်ရက်ရ ေအရန်က 
ေြပာကားသည်။  လာမည့်  သီတင်းပတ် သုံးပတ် 
အတွင်း၌  အီလက်ထရန်နစ်စနစ်သုံး  ိုင်ငံကူး
လက်မှတ်များ  ထုတ်ေပးြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု  အရှိန်
အဟန်ုြမင့ ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သရိ 
သည်။  ိုင်ငံအတွင်း  အီလက်ထရန်နစ်စနစ်သုံး
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ  ထုတ်ေပးြခင်းလုပ်ငန်းကို 
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 
ြပည်ပိင်ုငမံျားရိှ  နေီပါသံုံးများအေနြဖင့ ်အလီက် 
ထရန်နစ်စနစ်သုံး     ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ 
ထတ်ုေပးြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု   ၂၀၂၂ ခှုစ်  ဇန်နဝါရလီ 
အတွင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။    ိုင်ငံ 
အတွင်း ဇန်နဝါရလီကန်ု၌    အလီက်ထရန်နစ်စနစ်သုံး
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ     ထုတ်ေပးြခင်းစနစ်အား 
အြပည့်အဝ      ေြပာငး်လဲေဆာင်ရက်သာွးမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တိုကျိ  ိုဝင်ဘာ  ၁၈ 

ဖိလစ်ပိုင်ှင့်    ဂျပန်ိုင်ငံတိုအကား  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ   ကစိ ရပ်များှင့ပ်တ်သက်၍ 

ဖိလစ်ပိုင်သမ တဒူတာေတးှင့်   ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် 

ကီရှီဒါတို    အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်  ေဆွးေွးမ များ

ယမန်ေနက ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်ကူညီသွားရန ်ဆ ရှိ 

အဆိုပါ ေဆွးေွးမ များအတွင်း  ဖိလစ်ပိုင ်

ိုင်ငံ၏ ရထားပိုေဆာင်ေရးက  ှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရးက  တိုကဲသ့ိုေသာ       အေြခခ ံ

အေဆာက်အအုံ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အား   ဆက်လက်ပီး    ပံ့ပိုးကူညီသွားရန ် ဆ ရှိ 

ေကာင်း  ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်ကီရှီဒါအား   ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်အြဖစ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းအေပ  ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက် 

ေကာင်း သမ တဒူတာေတးက   ေြပာကားခဲ့ပီး    

ဂျပန်ိုင်ငံသည ်    ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၏   အရင်းီှးဆံုး 

မိတ်ေဆွုိင်ငံြဖစ်ေကာင်း   ြဖည့စွ်က်ေြပာကားသည်။  

ထိုြပင ်  လွတ်လပ်ပွင့်လင်းေသာ     အင်ဒို-ပစိဖိတ် 

ေဒသ  ြဖစ်ေပ လာေစေရး        ှစ်ိင်ုငလံက်တဲွကိးပမ်း 

သွားရန်ှင့ ်  ှစ်ိင်ုငအံကား   မဟာဗျဟာေြမာက်     

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကို        ြမင့်တင်သွားရန် 

ေခါငး်ေဆာင်ှစ်ဦးအကား    သေဘာတူညီချက် 

ရရှိခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖိလစ်ပိုင်ှင့ ်ဂျပန်ိုင်ငံတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိစ ရပ်များ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ေဆွးေွး

နီေပါိုင်ငံ၌  အီလက်ထရန်နစ်စနစ်သုံးိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပထမဆုံးအကိမ် စတင်ထုတ်ေပး
ေမာ်စကို  ိုဝင်ဘာ  ၁၈ 

ုရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၃၇၃၇၄ ဦး  ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ     ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၂၁၉၉၁၂ ဦး 

ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

စံချနိ်တင်

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့်     ၁၂၅၁ ဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ      အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင် ့  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၆၀၃၃၅  ဦးရှိလာသည်။ အဆိုပါ   

ထပ်မံ  ေသဆုံးသူအေရအတွက ်

သည်  ေနစ်  ေသဆုံးမ အေရ 

အတွက် စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ 

သိုေသာ ်လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရ ီ

အတွင်း လနူာ ၃၆၄၁၄ ဦး ေရာဂါမှ 

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် ၉ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ြပန်လည်    ကျန်းမာလာသည့် 

အတွက်  ေဆးုံများမ ှြပန်လည် 

ဆင်းသွားခဲ့ရာ    ကျန်းမာေရး

အေြခအေန ြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

လာသူေပါင်း   ၇၉၁၉၂၅၀  ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေမာ်စကိုမိ၌ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ 

နာရအီတွင်း ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

၄၀၆၂ ဦး      ထပ်မံေတွရှိခဲ့ရာ 

ဗိုင်းရပ်စ်   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၉၀၈၅၈၅ ဦး ရှိလာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သူ 

၆၃ ဒသမ ၁ သန်း  ေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ်   ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ပီး ၅၇ ဒသမ ၉ သန်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး    ှစ်ကိမ်စလုံး 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

                    ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ေတာင်ကိုရီးယား၌ တစ်ရက်အတွင်း 
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူစံချနိ်တင်စစ်ေဆးေတွရှိ

ဟွိင်း  ိုဝင်ဘာ  ၁၈ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၂၂၃ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   လက်ရှိအချနိ်အထိ   ိုင်ငံ 

အတွင်း၌ ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၆၅၄၆၉ 

ဦး ရှိပီး  ေသဆုံးသူေပါင်း  ၂၃၄၇၆ ဦး  ရှိေကာင်း 

ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက    ယေန  

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိပုါေရာဂါ ထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျားအနက် 

၁၀၂၀၉ ဦးသည်     ြပည်တွင်းကူးစက်ခံရသူများ

ြဖစ်ပီး ၁၄ ဦးသည်   ိင်ုငရံပ်ြခားမှ   ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသူများြဖစ်သည်။ 

လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ၆၇၂၃ ဦး ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာပီး ေဆးုမံျားမှ ဆင်းသွားခဲရ့ာ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေန ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၈၈၁၅၉၃ ဦး ရှိသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁၀၄ သန်းေကျာ်အား ထိုးှံေပး 

ပီးြဖစ်သည်။

ုိင်ငံအတွင်း ေရာဂါစတင်ကူးစက်သည့်အချန်ိ 

ဧပီလေှာင်းပုိင်းမှစပီး ြပည်တွင်းေရာဂါကူးစက်ခံ 

ရသူေပါင်း   ၁၀၆၀၀၀၀ ရှိေကာင်း   ဗီယက်နမ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၂၂၃ ဦး ေတွရှိ

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ကီရှီဒါ                    ဖိလစ်ပိုင်သမ တဒူတာေတး



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

လန်ဒန်   ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၃၈၂၆၃ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိရသြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၉၆၇၅၀၅၈ ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၃၃၆၀ ရှိ

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၂၀၁ ဦး ထပ်မံေသဆုံး 

ခဲသ့ြဖင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၁၄၃၃၆၀ ရိှလာပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေဆးုံတွင် တက်ေရာက်ကုသ ေနသူေပါင်း ၈၇၀၅ ဦး 

ရိှေကာင်း သရိသည်။ ဥေရာပေဒသ၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသအူေရအတွက် ြမင့တ်က်လာေကာင်း   

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွမှ ထတ်ုြပန်ေသာ အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း ပီးခဲ့ေသာ သီတင်းပတ်အတွင်းက ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသူ ၅၀၀၀၀ ခန် ရှိခဲ့ေကာင်း 

သရိသည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ဥေရာပေဒသ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၈၂၆၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဗီယင်ကျန်း   ိုဝင်ဘာ   ၁၈ 

လာအိုိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၀၁ 

ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှေကာင်း လာအိကုျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာသည်။ 

အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၁၃၈၄ ဦးသည် ြပည်တွင်းကူးစက်ခရံသ ူ

များြဖစ်ပီး ကျန် ၁၇ ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ေလးဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၁၆ ဦးရှိလာသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာှစ် မတ် ၂၄ ရက်မှစပီး  ိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင် 

ကူးစက်ပျံံှလျက်ရိှသည်။        ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

နယူးေဒလီ   ိုဝင်ဘာ   ၁၈ 

အိ ိယိင်ုင ံမိေတာ်နယူးေဒလ၌ီ ေလထညုစ်ညမ်းမ  

အေြခအေန ပိုမိုဆိုးရားလာြခင်းေကာင့် စာသင် 

ေကျာင်းများပိတ်ထားရေကာင်း ယမန်ေနသတင်း 

များအရ သိရသည်။

ပိုမိုဆိုးရားလျက်ရှိ

ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် နယူးေဒလီမိ၏ ေနရာ 

အများအြပား၌ ေလထုညစ်ညမ်းမ အေြခအေန ပိုမို 

ဆိုးရားလျက်ရှိသည်။ 

ထိုြပင်  ယခုရက်သတ ပတ်အတွင်း  အစိုးရ 

ဝန်ထမ်း ၅၀ ရာခိင်ု န်းသည် ေနအမ်ိများမှ လပ်ုငန်း 

ေဆာင်တာများကို ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေလထုအရည်အေသွးထိန်းချပ်မ    ေကာ်မရှင်က 

ဆိုသည်။ 

ေလထုညစ်ညမ်းမ ေကာင် ့    ြပည်သူများ၏ 

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ေရာဂါများြဖစ်ပွားမ  

ြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း   ကျန်းမာေရးပညာရှင ်

များက ဆိုသည်။ 

သတိေပးထား

အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစေသာ    အေငွများ 

ှ  က်မ ကိ ုေရှာင်ရှားကရန်ှင့် ေနအမ်ိများတွင်သာ 

ေနထိုင်ကရန်   ြပည်သူများအား  ဆရာဝန်များက 

သတိေပးထားသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လျက် 

ရိှစ် ေလထညုစ်ညမ်းမ အေြခအေန ဆိုးရားလာသည့် 

အတွက် ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးထိခိုက်မ မရှိ 

ေစရန် ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူများက ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

နယူးေဒလီမိသည ်ကမ ာ့လူဦးေရ အများဆုံး 

မိေတာ်များအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ 

လယ်သမားများက  စိုက်ပျိးေြမများရရှိရန ် သီးှံ 

အမ  က်များမီး  ြခင်းှင့်   ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၏ 

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက ်     ထုတ်လ တ်မ ေကာင် ့

ေလထုညစ်ညမ်းမ အေြခအေန ပိုမိုဆိုးရားလာြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁၂၉၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှ
မနီလာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၉၇ 

ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၈၂၁၇၅၃ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန  သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင် ့

၃၀၅ ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၆၄၂၂ ဦးရှိလာ 

သည်။ 

စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၆၃၀၃ ဦးေတွရှိပီး ေနစ်

ကူးစက်မ အေရအတွက်စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ လူဦးေရ သန်း ၁၁၀ ရှိသည့် အင်ဒိုနီးရှား 

ိင်ုငတွံင် ယမန်ှစ် ဇန်နဝါရလီမှစပီး လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၂၂ သန်း ေကျာ်အား 

ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ နယူးေဒလီမိ၌ ေလထုညစ်ညမ်းမ အေြခအေန 

ပိုမိုဆိုးရားလာြခင်းေကာင် ့စာသင်ေကျာင်းများ ပိတ်ထားရ
အဒစ်အဘာဘာ   ိုဝင်ဘာ   ၁၈ 

အာဖရိက၌ လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၈၅၆၉၆၆၄ ဦး ရှိလာေကာင်း 

အာဖရိက ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက 

ယေနေြပာသည်။ 

အလားတ ူကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့် 

ေသဆုံးသေူပါင်း ၂၂၁၂၄၁ ဦး ရိှပီး ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၇၉၉၇၄၂၀ ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ေဒသအတွင်းရှိ   ိုင်ငံများအနက် ေတာင် 

အာဖရိက၊ ေမာ်ိုကို၊ တူနီးရှားှင့် အီသီယိုးပီးယား 

ိုင်ငံများသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ဒဏ်ကို 

ဆိုးရားစွာခံစားေနရေကာင်း  အာဖရိက  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက ဆိုသည်။ 

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၉၂၆၉၁၄ ဦးရိှပီး ေမာ်ိကုိုိင်ုင ံ

၌ ၉၄၈၅၃၉ ဦးရှိသည်။ 

ထိုြပင် အာဖရကိေတာင်ပိင်ုး၌ ေရာဂါကူးစက်မ  

အများဆံုးြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပုိင်းှင့် အေရှပုိင်း 

တိုသည် ေရာဂါကူးစက်မ  ဒတုယိအများဆုံးြဖစ်သည်။ 

အာဖရိကအလယ်ပိုင်းသည်    ေရာဂါကူးစက်မ  

အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကူးစက်ခံရသူ ၂ ဒသမ ၁ သန်းကျာ်ကို ထပ်မံေတွရှိရပီး 

ေရာဂါပိုးေတွရိှသအူများစမှုာ ဗတိန်ိ၊ ဂျာမနှီင့ ်ရှုားိင်ုငမံျား 

မှြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အပိုေဆာင်းထိုးှံပီးစီးသ ူ၂၃ ရာခိုင် န်း ေကျာ်ရှိ

ဗိတိန်ိုင်ငံရှိ   အသက် ၁၂  ှစ်ှင့်အထက်ရှိသူ ၈၈ 

ရာခိင်ု န်းေကျာ်မှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ 

ထိုးံှမ ခယံူပီးစီးခဲ့ပီး ၈၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်မှာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပုိေဆာင်းထုိးံှပီးစီးသူ ၂၃ ရာခုိင် န်း 

ေကျာ်ရိှေကာင်း သရိသည်။ ကမ ာ့ိင်ုငမံျား၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကင်းစင်ေရးအတွက် ဗိတိန်၊  တုတ်၊ ဂျာမနီ၊  ုရှားှင့် 

အေမရိကန်ိုင်ငံများသည် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်လုပ်ေရးအတွက ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကိုးကား -  ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

လာအုိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၄၀၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

အာဖရိက၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်

ခံရသူေပါင်း ၈ ဒသမ ၅၇ သန်းနီးပါးရှိလာ



နိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ကမ ္ဘာတစ်ဝန်း

 ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ော 

ရနာက်ဆုံးအရြေအရန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၅၉၁၈၃၄၄

 ဦး

သသဆုံးသူ

၅၁၄၂၈၆၂

ဦး

ပပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၃၁၃၀၁၅၁၂

ဦး

အန်ကာရာ  နိုဝင်ဘာ  ၁၈ 
တူရကီနိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉  သရာဂါ ကူးစက်ခရံေ ူ၂၃၈၆၇ ဦး ထပ်မသံတွ့ရိှခဲရ့ာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရေူသပါင်း ၈၄၈၀၉၈၆ ဦး ရှိလာ 

သြကာင်း တရူကကီျန်းမာသရးဝန်ကကီးဌာနက ေတင်း 

ထုတ်ပပန်ေည်။ 

၂၂၉ ဦး ထပ်မံသေဆုံး
အလားတ ူလွန်ခဲသ့ော ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ သရာဂါ ကူးစက်မှုသြကာင့် ၂၂၉ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲရ့ာ 

သေဆုံးေူသပါင်း ၇၄၂၀၂ ဦး ရှိလာေည်။ 

တရူကနီိင်ုင၏ံ ကာကွယ်သဆးထိုးနံှမှုအစအီစဉ် 

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်  စတင်ခဲ့ပပီး  တရုတ်နိုင်ငံ 

ထတ်ု ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါကာကွယ်သဆး Sinovac ကိ ု

အေုံးပပုလျက်ရှိေည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိပပည်ေ ူ၅၅ ဒေမ ၉၃ ေန်း 

သကျာ်ေည် ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါကာကွယ်သဆး ပထမ 

အကကိမ် ထိုးနှံမှုခံယူပပီးပြစ်ပပီး ၄၉ ဒေမ ၈၄ ေန်း 

သကျာ်ေည် ကာကွယ်သဆးနှစ်ကကမ်ိစလုံး ထိုးနံှမှုခယံ ူ

ပပီးပြစ်ေည်။ 

တတိယအကကိမ်         ကာကွယ်သဆးထိုးနှံမှု  

အပါအဝင် ကာကွယ်သဆးအလုံးသရ ၁၁၈ ဒေမ ၈၈ 

ေန်းအား ထိုးနှံသပးပပီးပြစ်သြကာင်း ေိရေည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ
ဘာောပပန်- သအာင်သကော်သကော်

တူရကီနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၃၈၆၇ ဦး ထပ်မံရတေ့ရှိ 

စင်ကာပူ  နိုဝင်ဘာ  ၁၈ 
စင်ကာပနူိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲသ့ော ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-
၁၉ သရာဂါ ကူးစက်ခရံေ ူ၃၄၇၄ ဦး ထပ်မသံတွ့ရိှခဲပ့ပီး 
အဆိုပါသရာဂါသြကာင့်   ခုနစ်ဦး  ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ 
သြကာင်း ေိရေည်။ 

အဆိပုါသရာဂါကူးစက်ခရံေမူျားအနက် ၁၀ ဦး 
ေည် နိုင်ငံရပ်ပခားမှ  ပပန်လည်သရာက်ရှိလာေူများ 
ပြစ်ပပီး ကျန် ၃၄၆၄ ဦးေည် ပပည်တွင်းကူးစက်ခရံေ ူ
များပြစ်ေည်။ 

အဆိပုါသေဆုံးေမူျားေည် အေက် ၄၇ နှစ်မှ 
၈၃ နှစ်အြကား အရွယ်များပြစ်ပပီး သရာဂါအခရိှံေမူျား 
ပြစ်ေည်။ 

အဆိုပါ        သေဆုံးမှုအသရအတွက်ေည် 

သအာက်တိုဘာ  ၂၇ ရက်မှစပပီး သန့စဉ်သေဆုံးမှု 
အသရအတွက် အနည်းဆုံးပြစ်ေည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိ   ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ ကူးစက် 
ခရံေသူပါင်း ၂၄၄၈၁၅ ဦးရိှပပီး အဆိပုါသရာဂါသြကာင့် 
သေဆုံးေူသပါင်း ၆၁၉ ဦး ရှိပပီပြစ်ေည်။ 

ပပည်ေ ူ၈၅ ရာခိင်ုနှုန်းေည် ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ 
ကာကွယ်သဆး နှစ်ကကိမ်စလုံး ထိုးနှံမှုခံယူထားပပီး 
ပြစ်ပပီး ၈၆ ရာခိင်ုနှုန်းေည် ကာကွယ်သဆးတစ်ကကမ်ိ 
ထိုးနှံမှုခံယူပပီးပြစ်ေည်။   ထို့ပပင်    ပပည်ေူ ၂၀ 
ရာခိုင်နှုန်းေည်   ကာကွယ်သဆးအပိုထပ်သဆာင်း 
ထိုးနှံမှုခံယူထားပပီးပြစ်သြကာင်း ေိရေည်။ 

ကိုးကား- စီအင်န်သအ
 ဘာောပပန်- သအာင်သကော်သကော်

စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၄၇၄ ဦး ထပ်မံရတေ့ရှိ 

နယူးသေလီ  နိုဝင်ဘာ  ၁၈

အနိ္ဒယိနိင်ုင၌ံ ပပီးခဲသ့ောတစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

သရာဂါ ကူးစက်ခရံေ ူ၁၁၉၁၉ ဦး ထပ်မသံတွ့ရိှရေပြင့် 

နိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ ကူးစက်ခရံေသူပါင်း 

၃၄၄၇၈၅၁၇ ဦးရှိလာသြကာင်း ကျန်းမာသရးဝန်ကကီး 

ဌာနမှ   ထုတ်ပပန်သော       အချက်အလက်များအရ 

ေိရေည်။ 

ထို့ပပင်    ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါသြကာင့်    ၄၇၀ 

ထပ်မသံေဆုံးေပြင့်  သေဆုံးေသူပါင်း ၄၆၄၆၂၃ ဦး 

ရှိလာေည်။

ပပီးခဲ့သောတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါ 

ပိုးသတွ့လနူာ ၂၀၇ ဦး    ထပ်မသံတွ့ရိှရေပြင့ ် ပိုးသတွ့ 

လနူာသပါင်း ၁၂၈၆၇၂ ဦး  ရိှလာေည်။ လက်ရိှအချန်ိ 

တွင် နိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါမှ ပပန်လည် 

ကျန်းမာလာေူ ၃၃၈၈၅၁၃၂ ဦး ရှိေည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာောပပန်-စိုးေူရ

n

စသော့ဟုမ်း  နိုဝင်ဘာ  ၁၈
ဆွီဒင်နုိင်ငံေားများေည် နုိင်ငံအတွင်း၌ လူ ၁၀၀ နှင့် 

အထက်  တက်သရာက်မည့်  အခမ်းအနားများေို့ 

တက်သရာက်ခွင့်ရရှရိန်အတွက်    ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ   

ကာကွယ်သဆး ထိုးနံှပပီးစီးသြကာင်း  သဆးလက်မှတ်ကိ ု 

တင်ပပရမည်ပြစ်သြကာင်း  အစုိးရက ယမန်သန့တွင် 

သပပာြကားေည်။ 

ေီဇင်ဘာ ၁ ရက်ေွင် စေင်မည်
အဆိပုါသဆးလက်မှတ်ပပေရမည့ ်အစအီစဉ်ကိ ု

နိင်ုငအံတွင်း  ဒဇီင်ဘာ ၁ ရက်တွင်   စတင်အသကာင် 

အထည်သြာ် သဆာင်ရွက်မည်ပြစ်ေည်။ ယခုကဲ့ေို့ 

နိင်ုငအံတွင်း        လအူများအပပားတက်သရာက်မည့် 

အခမ်းအနားများေို့    တက်သရာက်နိုင်ရန်အတွက်  

ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ ကာကွယ်သဆး ထိုးနံှပပီးစီးသြကာင်း 

လက်မှတ်တင်ပပရန်  တာဝန်ရိှေမူျားက  သတာင်းဆိခုဲ ့

ပခင်းမှာ လက်ရိှအချန်ိတွင် ဥသရာပသဒေ၌ ကိဗုစ်-၁၉ 

သရာဂါကူးစက်မှုများ   များပပားလာပခင်းသြကာင့်ပြစ် 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၁၉၁၉ ဦး ထပ်မံရတေ့ရှိ

ဆွီေင်နိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါကာကွယ်သဆး ထိုးနှံပပီးေူမေား အခမ်းအနားမေားေက်သရာက်ခွင့်ရရှိ

သြကာင်း ပပည်ေူ့ကျန်းမာသရးသအဂျင်စီမှ ညွှန်ြကားသရး 

မှူးချုပ် တက်စ်မက်ဝစ်ဆကဲ  ေတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ 

တွင် သပပာြကားေည်။ ယခခုျမှတ်လိက်ုသော ကိဗုစ်-

၁၉ သရာဂါ  ကာကွယ်သဆး     ထိုးနှံပပီးစီးသြကာင်း 

လက်မှတ်တင်ပပရန်  စည်းကမ်းအား နိင်ုငအံတွင်းရိှ 

အခမ်းအနားကျင်းပေမူျား လိက်ုနာသဆာင်ရွက်ရန် 

လိအုပ်မည်ပြစ်သြကာင်း  ကျန်းမာသရးနှင့လ်မူှုသရးရာ 

ဝန်ကကီး လီနာဟယ်လန်ဂရန်က သပပာြကားေည်။ 

 သေဆုံးေူသပါင်း  ၁၅၁၀၇ ဦးရှိ
ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါကာကွယ်သဆး မထိုးနံှရသေး 

ေည့ ်နိင်ုငေံားများအား နိဝုင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါ ရှိ၊ မရှိ    စစ်သဆးသပးေွားမည်  

ပြစ်သြကာင်း                 ပပည်ေူ့ကျန်းမာသရးသအဂျင်စကီ  

သပပာြကားေည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင်  ဆွီဒင်နိုင်ငံ 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါ    ကူးစက်ခံရေူသပါင်း 

၁ ဒေမ ၁၈၆ ေန်းသကျာ်ရိှပပီး အဆိပုါသရာဂါသြကာင့် 

သေဆုံးေူသပါင်း  ၁၅၁၀၇ ဦးရှိေည်။  နိုင်ငံအတွင်း 

လက်ရိှအချန်ိတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ သရာဂါ  ကာကွယ်သဆး 

တစ်ကကမ်ိ ထိုးနံှပပီးစီးေသူပါင်း ၈၅ ဒေမ ၃ ရာခိင်ုနှုန်း 

ရှိပပီး     ကိုဗစ်-၁၉ သရာဂါ   ကာကွယ်သဆးနှစ်ကကိမ် 

ထိုးနှပံပီးစီးေသူပါင်း ၈၁ ဒေမ ၇ ရာခိင်ုနှုန်းရှေိည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ
ဘာောပပန်- စိုးေူရ



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့် ခဲယမ်းများကုိ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် ိဝုင်ဘာ ၁၇ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် စ့်ကုိင်မိနယ်   ပလပ်ိ 

ေကျးရာအနီး      ရန်ကုန်-မ ေလးသွား     ကားလမ်းေဟာင်းတွင ်

ေအာင်ေအးလ  င်(ခ) ေဂျာ ့ေမာင်းှင်ပီး  ေကျာ်ေကျာ်(ခ) ကုလားေလး 

လိုက်ပါလာသည့ ် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကိ ု ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထုိြပင် ုိဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခဲွတွင် ေတာင်ကီးနယ်ေြမ 

ရစဲခန်းမှ  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖဲွသည်  ေတာင်ကီးမိ 

စဝ်စထွံန်းရပ်ကွက်တွင် စိင်ုးသတုဆက် ေမာင်းှင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ် 

ဆိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ 

ကိုလည်းေကာင်း၊   ထိုအတူ ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်   နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်  ပင်ေလာင်းမိနယ ်   ေမှာ်ဘီ - ေကျာက်တလုံးကီးသွား 

ကားလမ်းတွင်    အမျိးသားတစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)  ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို   စစ်ေဆးရန်ရပ်တန်ခိုင်းစ်    ေမာင်းှင ်

ထွက်ေြပးပီး  ဆိင်ုကယ်အား  စစ်ေဆးရှာေဖရွာ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၅၅၉၀၀ ကုိလည်းေကာင်း၊  အလားတူ ယင်းေနညေနပုိင်းတွင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

တာချလီိတ်မိ  ေဆခမ်းရပ်ကွက်ေန      မနန်းစမ်ေဖာင်း၏ေနအိမ်သို 

၁။ ဒီမုိကေရစီကျင့်စ်အရ   လူတုိင်းမှာ  လွတ်လပ်စွာေြပာဆုိခွင့်၊ 

လပ်ုကိင်ုခွင့၊် ေနထိင်ုခွင့ရိှ်ကပါသည်။  ထိလွုတ်လပ်မ သည် သူတစ်ပါး 

အား      မထပိါးေစရပါ။     မမိှိင့ ်  သေဘာထားအယအူဆမတသူကုိူ 

လည်း ကဲွလဲွခွင့်ေပးရပါသည်။ မတားဆီးရ၊ မထိပါးရပါ။  သိုရာတွင်  

ယခအုခါ  ဒမီိကုေရစ ီ လူအခွင့အ်ေရးကိ ု အေကာင်းအမျိးမျိးြပကာ 

အြခားသမူျားအား   အပ်ုစဖဲွုအတင်းအကျပ်ြပြခင်း၊   ေှာင့ယှ်က်ြခင်း၊ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများအထ ိ    ဥပေဒကိ ု    ချိးေဖာက်မ အချိ     ရိှလာခဲ ့

ပါသည်။  စည်းကမ်းမရှိလ င်   ဒီမိုကေရစ ီပျက်စီးိုင်ပါသည်။ 

၂။ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ် ြပည်သလူထူ ုေဘးကင်း 

 “ြပည်သူသို ေမတ ာရပ်ခံချက”်
လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတိုကိ ုေှာင့ယှ်က်၊ တားဆီး၊ ဖျက်ဆီး 

ေသာ ကျးလွန်မ များကိ ုထေိရာက်ဟန်တားမည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ြဖင့် ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်ကရပါမည်။ 

၃။ တရားမ တြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ တန်းတူညီမ ြခင်း၊ ေအးချမ်း 

လုံ ခံြခင်းကိ ု  လိုလားကသည့ ်   က ်ုပ်တို ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက   

ဥပေဒမဲက့ျးလွန်သမူျားကိ ု    လက်မခံကုသံာမက   ိင်ုငလံမူျိးအကျိး 

အတွက် ပူးေပါင်းလက်တဲွကာ  တားဆီးပယ်ရှားကပါရန်  ေမတ ာရပ်ခ ံ

အပ်ပါသည်။ 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ေငွကျပ် ၁၆၁၀ ဒသမ ၀၆ သိန်းတန်ဖိုးရှိ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၀၀၀၊  အက်တက်ဆေီဆးြပား ၃၉၂၀၊ အဆင့န်မိ့ဘ်န်ိး 

သညု ဒသမ ၀၁၅ ကလီိ၊ု  ကျည်မျိးစု ံ၈၉ ေတာင့၊် ကျည်အမ်ိတစ်ခတုိုကိ ု

လည်းေကာင်း  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတုိအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ  ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူ 

ထားေကာင်း သိရသည်။

ရဲြပန်ကား

စ့်ကိုင်၊ ေတာင်ကီး၊ ပင်ေလာင်းှင့် တာချလီိတ်မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

မင်းဘူး  ိုဝင်ဘာ   ၁၈  

ေကျးလက်ေန      ေတာင်သမူျားမှ 

စိက်ုပျိးထုတ်လုပ်သည့်   ဆန်စပါး 

များ           ေရာင်းချရာတွင ် 

အခက်အခဲမြဖစ်ေစရန်အတွက်  

သမဝါယမက  မှ             စပါး 

ဝယ်ယေူရး              လပ်ုငန်းများကိ ု       

သမဝါယမအသင်း အချင်းချင်း           

ချတိ်ဆက်  ေဆာင်ရက်လျက ် 

ရှိရာ        မေကွးတိုင်းေဒသကီး  

မင်းဘူးမိနယ ်       သမဝါယမ 

အသင်းစုမှ     နမ ဒါမျိးေစ့ထုတ် 

သမဝါယမ         အသင်းသားများ 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေသာ  မေနာ 

သုခမျိး  စပါးတင်း ၅၀၀ ကို  

တစ်တင်းလ င်  ေငွကျပ ်၆၀၀၀ 

 န်းြဖင့ ်             ဝယ်ယသူိေုလှာင်  

ပီး       စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မည့ ်

ေတာင်သမူျားထ ံ  ကာလေပါက် 

ေဈးထက ်       သက်သာေသာ 

ေဈး န်းများြဖင့ ်        ြပန်လည်  

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသွားမည်   ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မင်းဘူးမိနယ်
သမဝါယမအသင်းစုမှ 

မေနာသုခမျိးစပါးများ ဝယ်ယူ
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၁။ တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ဲေြပာင်းရယူခ့ဲရသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

မလုိလားသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ လူပုဂ ိလ်၊ အဖဲွအစည်းများ၏  ေသွးထုိးလ ံေဆာ်မ ၊  ေြခာက်လှန်မ တို 

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊  လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊  မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ လုံ ခံ ေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM)လ ပ်ရှားမ တွင် ေငေွကးအရ  ြဖစ်ေစ၊ အြခား 

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

၂။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ ၎င်းတိုှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

၃။ ယခြုဖစ်စ်ကာလအတွင်း လသူတ်မ ၊ လယုက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား 

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မမိတိိုိင်ုငသံားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 အကမ်းဖက်အဖွဲများမှ

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်အထိ   အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ   တာဝန်ရှိသူ ၁၉၈ ဦးခန်   ေသဆုံးခဲ့ရပီး 

၁၄၈ ဦးခန်  ဒဏ်ရာရခဲ့မ များကို ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေတွရှိရသည-်

အကမ်းဖက်အဖဲွများအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏အပ်ုချပ်ေရးပိင်ုးဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားအား ယခကုဲသ့ို အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် 

ေနမ များအား ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုးအေနြဖင့် ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းကာကွယ်သွားကပါရန်ှင့ ်အကမ်းဖက်သမားများ၏ လ ပ်ရှားမ  

သတင်းများကိ ုရရှိပါက နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်လ ိဝှက်စွာဆက်သွယ ်သတင်းေပးပို၍ အကမ်းဖက်သမားများ 

ရပ်တည်မ မရှိိုင်သည်အထ ိပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံထားသည်။                                       သတင်းစ်

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထိ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အတွင်း အကမ်းဖက်အဖဲွများ၏ 

အေကာင်းမဲ့ ရက်စက်စွာသတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့် အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ေသဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိမ  ဦးစီးဇယား

စ် တိုင်း/ြပည်နယ်
ရစဖမှး ရာအိမ်မှး ရပ်ေကျးစာေရး ေပါင်း မှတ်ချက်

ေသဆုံး ဒဏ်ရာရ ေသဆုံး ဒဏ်ရာရ ေသဆုံး ဒဏ်ရာရ ေသဆုံး ဒဏ်ရာရ

၁ ေနြပည်ေတာ် 1 1

၂ ကချင် 3 1 ၂ 1 5 2

၃ ကယား ၁ 1

၄ ကရင် 7 1 ၁ ၁ 8 2

၅ ချင်း 1 1 1 1

၆ စစ်ကိုင်း ၄၉ ၁၉ ၄ ၁ ၂ ၂ 55 22

၇ တနသ  ာရီ 6 3 ၂ ၁ ၁ 9 4

၈ ပဲခူး 7 1 ၅ ၃ 12 4

၉ မေကွး ၁၁ ၁၂ ၄ ၂ ၂ 17 14

၁၀ မ ေလး ၃၁ ၂၃ ၁၃ ၁၈ 1 44 42

၁၁ မွန် 8 ၅ ၄ ၆ 12 11

၁၂ ရခိုင် 1 1

၁၃ ရန်ကုန် 14 ၁၅ ၁၆ ၂၁ 1 30 37

၁၄ ရှမ်း 2 ၁ 1 2

၁၅ ဧရာဝတီ 1 4 1 ၂ 2 6

စုစုေပါင်း ၁၄၀ ၈၈ ၅၂ ၅၅ ၆ ၅ ၁၉၈ ၁၄၈

ပဗု သရီိမိနယ် ဇီးကန်ုးေကျးရာ ရာအမ်ိမှး ဦးေဌးေအာင်(ခ)ေမာင်န ီေသဆုံးမ  

ကို ေတွရစ်။

အရာေတာ်မိနယ် အတ်ုရှစ်ကီးေကျးရာ ရစဖမှး ဦးေကျာ်ဦး ေသဆုံးမ ကိ ုေတွရစ်။

စ့်ကူးမိနယ် လက်ပန်လှေကျးရာအုပ်စ ုြပည်စိုးေအာင်ေကျးရာ ရာအိမ်မှး 

ဦးတင်စိုး ေသဆုံးမ ကို ေတွရစ်။



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဇလွန် ိုဝင်ဘာ ၁၈

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဟသ  ာတခိင်ု ဇလွန်မိနယ် 

မာရ်ေအာင်ြမင်ြပည်ေတာ်ြပန်ြမတ်စွာဘုရားကီး၏ 

အကိမ် (၅၀) ေြမာက ်   မသိုးသက  န်း     ရက်လုပ ်

ပူေဇာ်ပွဲကို ယေနနံနက် ၄ နာရီက ြပည်ေတာ်ြပန ်

ြမတ်စွာဘုရားကီး၏ ဂ ကုဋိတိုက်တွင် ကပ်လှ 

ပေူဇာ်ခဲသ့ည်။    မသိုးသက  န်းရက်လပ်ု    ပေူဇာ်ရာတွင် 

ကိ ရီစင်ေတာ်၊ သမ လစင်ေတာ်၊ မယ်မဒ စီင်ေတာ်၊ 

အမရာစင်ေတာ်တိုမ ှ       ရက်လုပ်ဒါန်းထားေသာ 

မသိုးသက  န်းေတာ်ြမတ်ကို     မာရ်ေအာင်ြမင်

ြပည်ေတာ်ြပန် ြမတ်စွာဘုရားကီးအား ဆက်ကပ်ပူေဇာ် 

ေမာင်ေတာ ိုဝင်ဘာ ၁၈

ရခိုင်ြပည်နယ် ေမာင်ေတာမိ၌ 

(၂၂)ကိမ်ေြမာက် သမုိင်းဝင်မဟာ

ကျန်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

ဗဒု ပူဇနိယပဲွေတာ်ကုိ   (၁၃၈၃ ခုှစ်  

တန်ေဆာင်မန်ုးလဆန်း ၁၄ ရက်)  

ိုဝင်ဘာ ၁၇  ရက်မှစ၍  မိမ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်  ေလာက 

မာရဇန်ိသမ်ိေတာ်ကီးတွင် ကျင်းပ 

သည်။  

ဝတ်ရတ်ပူေဇာ် 

ေမာင်ေတာမိ မိမပရိယတ ိ 

စာသင်တိုက်၌  ကိန်းဝပ်စံပယ ်

ေြမာက်ဦး  ိုဝင်ဘာ ၁၈ 
ရခိုင်ြပည်နယ ် ေြမာက်ဦးမိနယ်အတွင်းရှ ိ အထင်ကရ  ေရှးေဟာင်း 
သမိင်ုးဝင်ဘရုား၊      ေစတပီထုိုးများ၌      တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်နတွင် 
ရခုိင်ုိးရာအစ်အလာမပျက်   ကျင်းပလျက်ရိှေသာ    သင်ပုတ်ဆွမ်း 

ကပ်လှပူေဇာ်ပွဲကိ ုမိေပ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများက ယေန  နံနက် ၅ 
နာရီမှ စတင်၍ သင်ပုတ်ဆွမ်းများ ကပ်လှပူေဇာ်လျက်ရှိသည်။

မိေပ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများက မိမိတိုရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ 
စုရပ်ေနရာများတွင ်  ရပ်ကွက်သ ူ ရပ်ကွက်သားများ   ပူးေပါင်းကာ 
ရခိုင်ိုးရာ  အစ်အလာမပျက်  ှစ်စ်ကျင်းပသည့ ်  သင်ပုတ်ဆွမ်း
ကပ်လှပူေဇာ်ပွဲကို ေြမာက်ဦးမိရှိ မိေပ ရပ်ကွက်များြဖစ်သည့ ်
အလယ်ေဈးရပ်ကွက်၊ ကက်ေဈးရပ်ကွက်၊ င/ေြခာက်ေဈး ရပ်ကွက်ှင့် 

ေမာ်လမိင ်ိုဝင်ဘာ ၁၈

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိနယ်အတွငး်ရှိ တန်ခိုးကီးဘုရားများ၏ 

ဗဒု ပဇူနယိပဲွေတာ်များကိ ု ှစ်စ်စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ ကျင်းပလျက် 

ရှိရာ    ဝါလကင်းလွတ ်    သီတင်းက တ်မီးထွန်းပွဲေတာ်အပါအဝင ်

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် (သာမညဖလအခါေတာ်ေန) မတုိင်မီ   အဖိတ် 

ေနှင့် လြပည့်ေနတိုတွင ်ဆီမီးများထွန်းညိပူေဇာ်ြခင်း၊ နံနက်အုဏ် 

တက်ချနိ်  ရှင်ဥပဂုတ မေထရ်ြမတ်အား ဆွမ်းအိုးေမ ာကပ်လှပူေဇာ် 

ြခင်းှင့ ် ြမန်မာလူမျိးတုိ၏   ုိးရာယ်ေကျးမ      ဓေလတ့စ်ခြုဖစ်သည့ ်

အခါကီးရက်ကီးတွင် ဘုရားဖူးြပည်သူများ၊ ခရီးသွားြပည်သူများအား 

အာဟာရဒါန စတုဒိသာများြဖင့ ်ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာလမ်းများတွင ်

ဧည့်ခံေက းေမွးြခင်းြဖင့ ်ကုသိုလ်ယူကသည်။

ြပည်သူများ စိတ်ှလုံးေအးချမ်းစွာြဖင့်  ကုသိုလ်ယူိုင်ကေစရန ်

ရည်ရယ်၍ တန်ခိုးကီးဘုရားများြဖစ်သည့် ကျိက်သလ ံေစတီေတာ်၊ 

ဦးဇိနေစတီေတာ်၊  မဟာြမတ်မုနိဘုရားအပါအဝင် အစရိှသည့် ဘုရား၊ 

ပုထိုး၊ ေစတီများတွင ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ေပးထားပီးြဖစ်ရာ 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ရဟန်းရှင်လူြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့ ် 

ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆမီီးများ ကပ်လှပေူဇာ်၍ ကသုိလ်ုဘာဝနာတရား 

ပွားများနာယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ဇာြဖဝင်း (ြပန်/ဆက်) 

ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၁၈

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင ်           တွံေတးမိ 

ကျက်သေရေဆာင ်    ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင ်

ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ေရှးအစ် 

အလာမပျက်   ှစ်စ်ကျင်းပမဲြဖစ် ေသာ 

မသိုးသက  န်းရက်ပိင်ပွဲကိ ု      ယခုှစ်တွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကျင်းပ 

ိုင်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း (၁၂၆) ကိမ်ေြမာက ်

မသိုးသက  န်း        ရက်လုပ်ပူေဇာ်ပွဲကို 

ခဲ့ပီး နံသာကိုးမျိးြဖင့် မျက်ှာေတာ်သစ် ေရာင်ေတာ် 

ဖွင့်ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက် မာရ်ေအာင်ြမင် ြပည်ေတာ်ြပန်ြမတ်စွာ 

ဘရုားကီးအား ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များ ခရံကံာ 

ဘရုားအေနကဇာတင်ြခင်းြပလပ်ု၍ သစ်သီးကိးုမျိး၊ 

ပန်းကုိးမျိး၊ မုန်ဆွမ်းကုိးမျိး ကပ်လှပူေဇာ်ပီး ဇလွန်မိ 

မာရ်ေအာင်ြမင်   ြပည်ေတာ်ြပန်ဘုရားကီးအား 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်၁ ရက်အထ ိလ ပ်စစ် 

ေရာင်စုံမီးများ၊   ဆီမီးများြဖင် ့ ထွန်းညိပူေဇာ်ပွဲများ  

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေဝယံ (ဇလွန်)

ဇလွန်မိ မာရ်ေအာင်ြမင် ြပည်ေတာ်ြပန်ြမတ်စွာဘုရားကီး၏

အကိမ် (၅၀) ေြမာက် မသိုးသက  န်း ရက်လုပ်ပူေဇာ်

ေတာ်မူသည့် BC-568 တတိယ 

ဓညဝတေီခတ် ဘရုင် စ ာသရူယိ 

သွန်းလုပ်  ပူေဇာ်ေတာ်မူခဲ့ေသာ  

သမိုင်းဝင် မဟာကျန်ဗုဒ ုပ်ပွား

ေတာ်ြမတ်ကီး၏   (၂၂) ကိမ် 

ေြမာက်  ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်ကို  

၁၃၈၃  ခုှစ်  တန်ေဆာင်မုန်း 

လဆန်း ၁၄ ရက်မှစ၍  တန်ေဆာင် 

မန်ုးလြပည့ေ်ကျာ် ၁ ရက်ေနအထ ိ 

ေနစ်   နံနက်  ၆  နာရီမှစ၍  

ေစတနာရှင်၊   အလှရှင်များက 

သံဃာေတာ်   အရှင်သူြမတ်များ 

အား         ဆွမ်းဆက်ကပ်ြခင်း၊ 

သမိုင်းဝင ်  မဟာကျန်ဗုဒ ုပ်ပွား 

ေတာ်ြမတ်အား ဆွမ်း၊ ပန်း ၊ ဆမီီး၊ 

အေမ းနံသာများြဖင့ ် ပူေဇာ်ြခင်း၊ 

သံဃာေတာ်များအား လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်ြခင်း၊ ဝတ်ရတ် 

အဖွဲများက ဝတ်ရတ်ပူေဇာ်ြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး သမိင်ုး 

ဝင်   မဟာကျန်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်ကီး၌  အနယ်နယ်အရပ် 

ရပ်မှ  ဘုရားဖူးြပည်သူများြဖင့ ် 

စည်ကားလျက် ရှိေကာင်းသိရ 

သည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

သမိုင်းဝင် မဟာကျန်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်ကျင်းပ

တွံေတးမိကျက်သေရေဆာင် သမိုင်းဝင်ေရ ဆံေတာ် ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် မသိုးသက  န်းရက်လုပ်ပူေဇာ်
ရက်ကန်းစငေ်ြခာက်စင်ြဖင့်  ယမန်ေန မွန်းလဲွ 

ပုိငး်က ရင်ြပင်ေတာ်ေပ ရှိ ေဒ ပု၊ ချစ်တီး 

တန်ေဆာင်း၌ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၁၄ ရက် ညေန ၆ 

နာရီခဲွက ရက်လုပ်ပီးစီးသွားေသာ မသုိးသက  န်း 

များအား  ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ သတ်မှတ် 

တန်ေဆာင်းရှိ     ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များအား  

ကပ်လှပူေဇာ်ခဲ့သည်။

ေရှးေဟာင်းသမိင်ုးဝင်   ဆေံတာ်ေြခာက်ဆ ူ

ကိန်းဝပ်ေတာ်မူေသာ   ေရ ဆံေတာ်ေစတီ 

ေတာ်ြမတ်ကီးတွင်  မသိုးသက  န်းရက်ပိင ်

ပူေဇာ်ပွဲကိ ုယခင်ကရက်ကန်းစင ်ကိုးစင်ြဖင့ ်

ကျင်းပေလ့ရှိပီး မိနယ်အတွင်းရှ ိရှမ်းစုကီး 

ှစ်စင်၊ ေညာင်တံခါးှစ်စင်၊ ငါးခုမ်းမစမ်း 

တစ်စင်၊ ေရ ဆေံတာ်တစ်စင်၊ ကျံးကီးတစ်စင်၊ 

ေစျးသစ်တစ်စင်၊        ကွမ်း ခံတစ်စင်စသည့ ်

ရှမ်းေလးရာမှ ရက်ကန်းအဖဲွကုိးဖဲွက ပါဝင် 

ယှ်ပိင် ရက်လုပ်ပူေဇာ်ေလ့ရှိေကာငး်လည်း 

သိရသည်။ 

ယခုှစ်တွင် မသိုးသက  န်းရက်လုပ်ပူေဇာ် 

ပဲွတွင် ပါဝင်ပူေဇာ်ေသာရက်ကန်းစင် ေြခာက်စင် 

အား မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေရ ဆေံတာ် 

ေဂါပကအဖွဲှင့် အလှရှင်များက ရက်လုပ် 

ပူေဇာ်ရာတွင် ပထမဆုရ  မဒီေဒဝီစင်ေတာ်၊ 

ဒုတိယဆုရ  အမရာစင်ေတာ်၊  တတိယဆုရ 

ေဂါတမီစင်ေတာ်ှင့်   ှစ်သိမ့်ဆုရ ဝိသာခါ 

စင်ေတာ်၊ ယေသာ်ဓရာစင်ေတာ်၊ သုဇာတ 

စင်ေတာ်တိုအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများ 

အသီးသီး   ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                              မျိးလ  င်(တွံေတး)

ေြမာက်ဦးမိ ေရှးေဟာင်းသမိင်ုးဝင် အထင်ကရဘရုား၊ 

ေစတပီထုိုးများ၌ ရခိင်ုိုးရာ သင်ပတ်ုဆွမ်း ကပ်လှပူေဇာ်

လက်ေကာက်ေဈးရပ်ကွက် စသည့ရ်ပ်ကွက်များမှ ရခိင်ုအမျိးသမီးလှပျိ 
ြဖများ၊ ဝတ်ရတ်အဖဲွဝင်များ၊ မိသူမိသားများ၊ ကေလးသငူယ်များက 
ရခိုင်ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင ်ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးြဖစ်သည့ ်ရန်ေအာင် 
ေဇယျပုထုိးေတာ်(ေခ ) သ စ်ေသာင်းပထုိးေတာ်ကီး အာံုခံသိမ်ေတာ် 
ကီးအတွင်းရိှ ဗဒု ဘရုားရှင်အားရည်မှန်း၍  သင်ပတ်ုဆွမ်းကပ်လှပေူဇာ် 
ခဲ့ကသည်။

 ဆက်လက်၍ ယေနညေနပိုင်းတွင်လည်း အလှရှင်ေစတနာ 

ရှင်များက တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်နတွင် ေြမာက်ဦးမိရိှ ေရှးေဟာင်း 

သမိုင်းဝင ်ဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေစတီများ၌ လည်း ဘုရားရှင်အားရည်မှန်း၍ 
ဆီမီးပူေဇာ်ြခင်းများအြဖစ်  ဆီမီးတစ်ေထာင်ှင့် ပန်းတစ်ေထာင်          
ပူေဇာ်ြခင်းတုိကုိလည်း စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ ြပလပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပီး 
မိေပ ရပ်ကွက်များရှိ အများြပည်သူသွားလာရာ လမ်းများှင့ ်  
ေနအိမ်များတွင်လည်း ဆီမီးများ ထွန်းညပူိေဇာ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း        
သိရသည်။                                             

ခင်ေမာင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်) 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနတွင် ေမာ်လမိင်မိ၌

ဆွမ်းအုိးေမ ာကပ်လှပွဲှင့် စတုဒိသာများေက းေမွး 



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် 

သာမညဖလအခါေတာ်ေနတွင်

ဘုရားဖူးများ၊ အပန်းေြဖ

အနားယူသူများ၏ ပုံရိပ်များ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အိမ်မဲမိနယ ်ရှင်ပင်ချမ်းသာကီးဘုရား၌ ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင် ့စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ု

 ေတွရစ်။ 

ဓာတ်ပုံ-ချစ်သက်လယ်(အိမ်မဲ)

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ရမည်းသင်းမိနယ ်ရန်ေအာင်ြမင်ြမတ်စွာဘုရားကီး၌ 

ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင် ့စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။

ဓာတ်ပုံ-လ  င်သန်းတင့်(ရမည်းသင်း)

ေကာက့ရတ်ိမိရိှ ဘရုားေစတပီထုိုးများှင့ ်စတဒုသိာ ေက းေမွးလှဒါန်းသည့ ်ေနရာများတွင် လာေရာက် 

ကသူများြဖင် ့စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။              ဓာတ်ပုံ-ေစာေအာင်မျိးလွင(်ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေကျာင်းကန်ုးမိနယ် မျက်ရှင်ေတာ်ြပည်လုံးချမ်းသာ ဘရုားကီး၌ ဘရုားဖူးလာ 

ြပည်သူများြဖင် ့စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။                         ဓာတ်ပုံ-ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေကျာက်ြဖမိနယ်ရှ ိေပ ေတာ်မူကံ့ေကာ်ေတာဘုရား၌ ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင် ့

စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။                                           ဓာတ်ပုံ-တင်ထွန်းဦး(ြပန်/ဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေြမပုံမိနယ်ရှ ိအငူကမ်းေြခ၌ တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက်တွင ်အပန်းေြဖလာေရာက ်

လည်ပတ်သူများြဖင် ့စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။                   ဓာတ်ပုံ-တင်ဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပုသိမ်မိ သမိင်ုးဝင်ေရ မေု  ာ မဟာေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီး၌   မသိုးသက  န်းရက်လုပ်ပူေဇာ်ပွဲ   ေရစက်ချအခမ်းအနား 

ကျင်းပစ်။

ဓာတ်ပုံ-ပုသိမ် လှကည်



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ကမ ာေပ တွင်   ဆန်ကိ ုအဓကိထား၍    စားသုံးေသာ 

ိုင်ငံများှင့ ်   ဂျံကိုဦးစားေပး၍   စားသုံးေသာ 

ိုင်ငံများဟူ၍  အသီးသီးကွဲြပားမ များရှိေနေသာ် 

လည်း     ေကာ်ဖေီသာက်သုံးြခင်းကိမု ူ ိင်ုင၊ံ  လမူျိး၊ 

အသက်အရယ်၊ အချနိ်ေနရာမေရး   ကွဲြပားမ မရှိ 

စွဲလမ်းစွာ ေသာက်သုံးကသည်။ 

ေကာ်ဖီေသာက်သုံးမ    စစ်တမ်းေဖာ်ြပချက ်

များအရ  လတူစ်ဦးသည် တစ်ေနလ င်ပျမ်းမ ေကာ်ဖ ီ

ှစ်ခွက်မှ ေလးခွက်အထြိဖစ်ပီး  အသက်(၁၅) ှစ်မှ 

အသက် (၅၀)   အရယ်ကားရှိသူများ    အများဆုံး 

ေသာက်သုံးကသည်။ ၁၅  ရာစုတွင်  ေတာင်အာရှ 

ေဒသ၌  ေကာ်ဖီစုိက်ပျိးေသာက်သံုးမ  စတင်ခ့ဲကရာ 

မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း တစ်ှစ် 

လ င်  ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်း  ှစ်စ်တုိးြမင့်စုိက်ပျိး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ဖီပညာရှင်များက ခန်မှန်း 

ေနကသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေကာ်ဖအီား ၁၉ ရာစ ု

ေှာင်းပိုင်းမှစတင်၍   စိုက်ပျိးခဲ့ကရာ ယခုအခါ  

ေကာ်ဖီစိုက်ဧကေပါင်း        ေလးေသာင်းခန်ရှိကာ  

အာေရးဗီးယားေကာ်ဖီအမျိးအစားကိ ု၇၀ ရာခိုင ်

 န်းစိက်ုပျိးထားပီး    ိဘုတ်တာကိ ု ၃၀ ရာခိင်ု န်း 

စိုက်ပျိးထားသည်။ 

ကိုဗစ်ကာလ ေကာ်ဖီေသာက်သုံးမ 

တစ်ကမ ာလုံးတွင်   ကိုဗစ်−၁၉  ေရာဂါ ပျံှံမ  

ေကာင့ ်လူသားတို၏    ေနထိုင်စားေသာက်ြပမူမ  

များ လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းလလဲာသည်။ အဆိပုါေရာဂါ 

၏ ိက်ုခတ်မ ဒဏ်ေကာင့ ် အများစေုသာ စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းများ     သသိာစွာထခိိက်ုနစ်နာခဲ့ကရသည်။ 

ေကာ်ဖီဆိုင်ဖွင့်လှစ်သည့ ်လုပ်ငန်းများှင့ ်ေကာ်ဖီ 

စုိက်ခင်းများသုိ   သွားေရာက်လည်ပတ်သည့်  ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ခဲ့ကရသည်။ 

သိုရာတွင ်လူသားတို၏ ေကာ်ဖီေသာက်သုံးမ  

ပမာဏမှာမ ူ သသိသိာသာ    တိုးတက်လာခဲသ့ည်။  

Work from  home ၊ Stay at home၊ Social 

distancing  ကာလအြဖစ်    သက်ဆိင်ုရာအစိုးရများက 

သတ်မှတ်ခဲ့သြဖင့်   ေကာ်ဖီကိ ု စွဲလမ်းှစ်ခိက်သ ူ

များအား    ၎င်းတို၏အိမ်တွင်ပင ်    လွယ်ကူစွာ 

စိတ်တိုင်းကျ    အချနိ်မေရးေသာက်သုံးိုင်ခွင့် 

ဖန်တီးေပးလိုက်သကဲ့သိုြဖစ်သည်။ 

ေကာ်ဖီချစ်သူများသည် ေကာ်ဖီေစ့၊ ေကာ်ဖီ 

မ န်၊ အသင့ေ်ဖျာ်ေကာ်ဖစီသည်တိုကိ ု ပိမုိဝုယ်ယလူာ 

ေသာေကာင့် ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် တစ်ှစ်တည်းမှာပင် 

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စတွုင် ၄ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်း 

တိုးတက်သွားခဲ့ပီး  ေကာ်ဖီေဖျာ်ရာတွင ်သုံးစွဲက 

သည့ ် ေကာ်ဖစီက်ကဲသ့ို ေသာ    ပစ ည်းများေရာင်းအား 

သည်  ၁၁ ရာခိုင် န်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ကမ ာ 

အပျိစင်ေဒသထွက်ကုန်ှင့် ြပည်ပေ ဈးကွက်အလားအလာ အပိုင်း(၁)

လုံးတွင်   ေကာ်ဖေီသာက်သုံးမ သည်    ၂၀၁၉−၂၀၂၀  

ခုှစ်ှင့်     င်းယှ်ပါက    ၂၀၂၀ − ၂၀၂၁  ခုှစ်တွင် 

၁ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု န်း  တိုးတက်ခဲ့ပီး  ေကာ်ဖတီင်ပိုမ  

သည်လည်း ၂ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်း တိုးတက်ခဲသ့ည်။  

ထိုသို    ေကာ်ဖီေဈးကွက်ဝယ်လိုအားသိသာစွာ   

ြမင့တ်က်လာြခင်းသည်   ေကာ်ဖကီိ ု  တိုးချဲစိက်ုပျိး       

ထတ်ုလပ်ုေရာင်းချိင်ုေရး     ဦးတည်ေဆာင်ရက်ိင်ု 

ပါက   အကျိးရလဒ်ေကာင်းများရရှိမည် ့  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏  ပိုကုန်အမည်တစ်ခုြဖစ်ေနေကာင်း   န်း 

ဆိုြပေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

 အပျိစင်ေဒသထွက်ကုန်

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်   ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

သည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိင်ုး   ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

ေဒသ  ရာငံမိသည်  အပျိစင်မန်ိးမငယ်တစ်ဦးကဲသ့ို 

သဘာဝအလှတရားများ    ပကတအိတိင်ုးြပည့စ်ုစွံာ 

ကျန်ရိှေနေသာေကာင့ ်    ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွား 

လပ်ုငန်းများ    ြမင့တ်င်ိင်ုေရး     အပျိစင်ေဒသအြဖစ် 

သတ်မတ်ှေပးခ့ဲသည်။  အဆုိပါေဒသတွင် ဘရာဇီး 

မျိးရင်းြဖစ်ေသာ   အာေရးဗီးယားေကာ်ဖီမျိးကို 

စိုက်ပျိးကသည်။  ၎င်းေဒသထွက ်  ေကာ်ဖီအမျိး 

အစားကိ ုအရည်အေသွးြမင့မ်ားေနေစရန်    သဘာဝ 

တရားက    ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိသည့ ်   သိသာ 

ထင်ရှားေသာ       ဝိေသသလက ဏာများမှာ −

(က) ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက ်  အြမင့် 

ေပ ၄၀၀၀  ေကျာ်ြမင့်ေသာ  အမဲစိမ်းေတာများ 

ေပါက်ေရာက်ရာေတာင်တန်းများတွင်   စိက်ုပျိးြခင်း၊

(ခ)  အပူအေအးမ တေစရန်        များစွာ 

အေထာက်အကူေပးေနသည့်    အီေကွတာှင့်  မုိင် 

၁၀၀၀ အကွာတွင် တည်ရှိေနြခင်း၊

(ဂ)  ှစ်စ်မိုးေရချနိ်  ၆၅  ဒီဂရီမှ  ၇၂ ဒီဂရီ 

ကားရှိြခင်း၊

(ဃ)  အြခားေဒသ   စိက်ုခင်းများကဲသ့ို   ေကာ်ဖ ီ

စိုက်ပျိးိုင်ရန်     ေတာရှင်း၍     စိုက်ပျိးြခင်းမျိး 

မဟုတ်ဘဲ အရိပ်ရ  ှစ်ရှည်အပင်ကီးများြဖစ်ေသာ 

ပိ ဲ၊ ေထာပတ်  အစရှိသည့် ှစ်ရှည်အပင်ကီးများ 

ေအာက်တွင်     စိုက်ပျိးြခင်းေကာင့ ်    ၎င်းတို၏ 

ေြမဆီသဇာများကုိ ေကာ်ဖီပင်များ  စုပ်ယူရရိှြခင်း၊ 

ေနေရာင်ြခည ်  တိုက်ိုက်ထိေတွမ နည်းြခင်း၊ 

(င) အိမ်တိုင်းတွင ် တစ်ိုင်တစ်ပိုင်  စိုက်ပျိး 

သည့် အစ်အလာရှိကြခင်း၊

(စ) ယခင်က     ေကာ်ဖီအား    ေသာက်သုံးရန် 

ရည်ရယ်၍ေကာ်ဖီပင်စိုက်ပျိးကြခင်းမဟုတ်ြခင်း၊

(ဆ)  ၎င်းတို၏    မူလရည်ရယ်ချက်သည ်

ေကာ်ဖီပင်ပွင့်ဖတ်များ၏    ဝတ်ရည်စုတ်ယူထား 

ေသာပျားများမှ     သဘာဝပျားရည်    ထတ်ုလပ်ုရန် 

အတွက်သာြဖစ်ြခင်း၊

(ဇ) ေကာ်ဖီေစ့အခွံကိုမူ      ေချာကလက် 

အရသာရှိေသာေကာင့ ်သေရစာအြဖစ ်   စားသုံး 

ေလ့ရှိြခင်း၊

(ဈ)  အပင်အတွက်လိုအပ်ေသာ ေြမသဇာ 

အြဖစ် ွားေချးှင့် သစ်ေဆွးကိုသာေက းြခင်း၊

(ည) ခူးဆွတ်ရာတွင်  မိိုးဖလာနည်းအတိုင်း 

လက်ြဖင့်သာ  ခူးဆွတ်ကြခင်း၊

(ဋ)  ခူးဆွတ်ထားသည့်        ေကာ်ဖီေစ့အမှည့ ်

များ၏အရသာမှာ      ေကာင်းမွန်ေနပီြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ပျားပိတုန်းတို ဝဲပျေံလ့ရှိြခင်း။

 ထိုကဲ့သို    ထူးြခားြပည့်စုံေသာ    ဂုဏ်အရည် 

အေသွးများရှိေနေကာင်း     USAID   မှ ေကာ်ဖီ 

ပညာရှင်များက စတင်သိရှိခဲ့ပီး     ေကာ်ဖီေစ့ 

အရယ်အစား၊   အနံ၊ အရသာ၊ အေရာင်   စသည်တိုကိ ု    

အရည်အေသွး အကဲြဖတ်    ြပလုပ်ေပးခဲ့ကရာ 

အမှတ် ၈၀  မှ ၈၆  မှတ်အထိ  ရရှိခဲ့ေသာေကာင့ ်   

အထူးတန်းဝင်ေကာ်ဖီအြဖစ ်     အသိအမှတ်ြပခဲ့ 

ကသည်။

ထပ်မံ၍အများှင့်မတူ သီးြခားအေြခအေနများ မှာ-

(က) ေကာ်ဖီစတင်စုိက်ပျိး       ထုတ်လုပ်သည့် 

အဆင့တ်ိင်ုး    အမျိးသမီးအများစကု    ဦးေဆာင်ေန 

ကြခင်း၊

(ခ) တစ်အိမ်ေထာင်၏အလုပ်ကို  စုေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကသည့်ဓေလ ့   ထွန်းကားဆဲြဖစ်ရာ 

ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုရာတွင်လည်း          ဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်ကြခင်း၊

(ဂ) ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန်     အြမတ်ေဝစုထဲမ ှ  ၁၀  ရာခိုင် န်းအား 

ြပန်လည်လှဒါန်းသည့်အစ်အလာ      ရှိကြခင်း 

တိုြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်၍    ရာငံေဒသထွက ်    ေကာ်ဖီသည ်

ထူးြခားသည့ ်ဂဏ်ုအရည်အေသွးများှင့ ်ြပည့်စုေံန 

ေကာင်း အသအိမှတ်ြပခထံားရသြဖင့ ်    အြခားိင်ုင ံ

များမှ ထွက်ရှိေသာ    အထူးတန်းဝင်   ေကာ်ဖီများ 

ကဲ့သို ေဈးေကာင်းရရှိိုင်ေရး  ကိးပမ်းရာတွင်  

စားသုံးသမူျားအသည်းစဲွ       ေဒသဆိင်ုရာအ န်းဟ ု

ေခ သည့ ်အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်         ရရိှေရးသည် 

လည်း   အေရးပါေသာက  မှ ပါဝင်ေနသည်။

ေဒသဆိုင်ရာအ န်း

( Geographical Indications - GI )

ကုန်စည်တစ်ခုအား  ိုင်ငံတကာေဈးကွက ်

တွင် ေဈးေကာင်းရရှိရန်  ေဆာင်ရက်ကရသည့ ် 

အဆင့်တိုင်းသည်   အေရးကီးသည့်အဆင့်များ 

ြဖစ်သည်။ ထတ်ုလပ်ုသည့က်န်ုစည်အေပ     အာမခ ံ

ချက်ေပးေသာ  ေဒသဆိင်ုရာအ န်း (Geographical  

Indications − GI) အား အေနာက်ိုင်ငံများသည ် 

အစွမ်းရိှလက်နက်သဖွယ် စတင်အသံုးချခ့ဲကေသာ် 

လည်း ယခအုခါ  ကမ ာအံှ  တွင်ကျယ်လာခဲ့ပီးြဖစ် 

သည်။   မူရင်းေဒသမှထွက်ရှိသည့ ်   ကုန်စည်၏ 

ထူးြခားေသာ   ဂဏ်ုအရည်အေသွး  ေကျာ်ေစာမ (သို) 

အြခားထူးြခားေနေသာ        ကိုယ်ပိုင်ဝိေသသ  

ရှိေနပါက   ေဒသဆိုင်ရာအ န်းကို   ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှ ိ

သည်။ ယခအုခါ   ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများ၌သာ   ကိယ်ုပိင်ု 

ဓေလ၊့  ကိယ်ုပိင်ုဟန်ှင့ ်  ှစ်လိဖွုယ် အရည်အေသွး 

ေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း  ပိင်ုဆိင်ုဆြဲဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ေဒသဆိင်ုရာအ န်းကိ ု ပိင်ုဆိင်ုခွင့ပ်ိမုိရုရိှ 

ကသည်။

International Coffee Organization အဖဲွတွင်  

ေဒသဆိုင်ရာအ န်း  ပိုင်ဆိုင်ထားကသည့ ်ထိုင်း၊ 

ဗယီက်နမ်၊    အင်ဒိနုီးရှားတိုသည်       အဖဲွဝင်အြဖစ် 

ဝင်ေရာက်ထားပီး     အများဆံုးေကာ်ဖီတင်ပုိသည့် 

၁၀   ိင်ုငစံာရင်းတွင်     ဗယီက်နမ်ှင့ ်   အင်ဒိနုီးရှား 

တိုသည်    ဒတုယိှင့ ်ပ မေနရာတိုတွင်   အသီးသီး 

ရပ်တည်ေနပါသည်။ အီးယူ ၂၇ ိုင်ငံ၊ အေမရိကန်၊   

ဂျပန်ှင့်      ုရှားတိုသည်လည်း   အဆိုပါအဖွဲသို 

ဝင်ေရာက်ထားပီး ကမ ာ့ေကာ်ဖီတင်သွင်းမ ၏ ၆၇ 

ရာခိုင် န်းစာရင်းတွင ်  ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ေနသည်။  

ေဒသဆိုင်ရာအ န်းအား      စိုက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ကသူများ၊ လက်မ အုပညာ 

ထတ်ုလပ်ု ကသမူျား(သို)        စက်မ ပစ ည်းထတ်ုလပ်ုသ ူ

များ၊ သဘာဝထွက်ကုန်ှင့်  သယံဇာတများြဖင့ ် 

ကန်ုပစ ည်းများ ထတ်ုလပ်ုကသမူျား  စဖဲွုထားသည့ ်

အဖဲွအစည်းများမှြဖစ်ေစ၊  အဆိပုါလပ်ုငန်းများအား 

အားေပးြမင့တ်င်ေပးလိုကသည့ ် အစိုးရအဖဲွအစည်း 

များမှြဖစ်ေစ    သက်ဆိင်ုရာိင်ုငတွံင်    မှတ်ပုတံင်၍ 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ေလ ာက်ထားကသည်။ 

မှတ်ပံုတင်တစ်ခု၏   သက်တမ်းသည်  ေယဘုယျ 

အားြဖင့် ၁၀ှစ်သတ်မှတ်ေပးေလ့ရှိပီး   ထပ်မံ 

သက်တမ်းတိုးလိုပါက  ေြခာက်လကိတင်တင်ြပက 

ရပီး တစ်ကိမ်လ င် ၁၀ ှစ်စီတုိး၍  သက်တမ်းတုိး

ေပးေလ့ရှိကသည်။ကုန်စည်တစ်ခုအား  ြပည်ပသို 

တင်ပိုရာတွင်   တင်သွင်းိင်ုငမှံ  အသအိမှတ်ြပသည့၊် 

ေဈးေကာင်းရသည့ ် ကန်ုစည်တစ်ခအုေနြဖင့ ်တင်ပို 

လိုပါက ယင်းိုင်ငံရှ ိေဒသဆိုင်ရာအ န်း မှတ်ပုံ 

တင်ေပးပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ  ုံးများတွင်  မှတ်ပုတံင်ထား 

ရန် လိုအပ်သည်။

                    စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ယုဇနစံ(DOT)

ရာငံေဒသထွက်    ေကာ်ဖီသည် ထူးြခားသည့် ဂုဏ်အရည်အေသွးများှင့် 

ြပည့်စုံေနေကာင်း အသိအမှတ်ြပခံထားရသြဖင့်     အြခားိုင်ငံများမှ 

ထွက်ရှိေသာ    အထူးတန်းဝင်   ေကာ်ဖီများကဲ့သို ေဈးေကာင်းရရှိိုင်ေရး  

ကိးပမ်းရာတွင်  စားသုံးသမူျားအသည်းစဲွ ေဒသဆိင်ုရာအ န်းဟေုခ သည့် 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်  ရရှိေရးသည်လည်း   အေရးပါေသာက  မှ 

ပါဝင်



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၁၈  မှ

ေဒသဆိင်ုရာအ န်းရရိှြခင်း၏အကျိးေကျးဇူးများ
(က) ေဈးေကာင်းရြခင်း     

အီးယူေဈးကွက်တွင ်   ေဒသဆိုင်ရာ အ န်း    
ရရှိထားေသာ  ကုန်စည်သည် မရရှိထားေသာ 
ကုန်စည်ထက် ၂ ဒသမ ၂၃ ဆ ေဈးပိုရပီး စိုက်ပျိး 
ေရးထွက်ကန်ုြဖစ်ပါက ၁ ဒသမ ၅ ဆ ေဈးပိရုသည်။ 
အဆ ၂၀ မှ  ၅၀ အထ ိ ေဈးပိရုခဲေ့သာ ကန်ုစည်များ 
ရှိခဲ့သည်။    ေဒသဆိုင်ရာအ န်းရရှိထားေသာ  

ေကာ်ဖီေဈး န်းသည် မရရှိထားေသာ ေကာ်ဖီေဈး 
 န်းထက်  ၂  ဒသမ  ၂၃  ဆ  ေဈးပိုရသည်။ အင်ဒို

နီးရှားိုင်ငံထွက်         ပန်းရနံ ရ  Bajawa  
အာေရးဗီးယားမျိး  အနီေရာင်ေကာ်ဖီသည်   ေဒသ 
ဆိုင်ရာ     အ န်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေသာအခါ   ၂၀၀၅ 
ခုှစ်မှ ၂၀၁၅  ခုှစ်အတွင်း    စိုက်ပျိးသည့်အဆင် ့
မှ တင်ပိုသည့်အဆင့်အထ ိ ပါဝင်ကသူအားလုံး  ၂ 
ဒသမ ၂ ဆ  ပို၍အကျိးအြမတ်ရခဲ့ကသည်။ 

ဆက်လက်၍လည်း     ေဈးတက်ေနဆဲြဖစ်သည်။  
ထိင်ုးိင်ုငံထွက် Doi Chang  ေကာ်ဖီသည် ေဈးှစ်ဆ 
ပိုကီးသကဲ့သို ဗီယက်နမ်ိုင်င ံBuon Ma Thout  
ေကာ်ဖီသည်  ေဒသဆိုင်ရာအ န်းရရှိထားေသာ 
ေကာင့ ်  အြခားအလားတ ူ   ေကာ်ဖီေဈး န်းများ 
ထက် ှစ်ဆမှသုံးဆ အထိ ေဈးပိုရသည်။ 
(ခ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်  ရရှိထားြခင်းသည ်  
ထတ်ုလပ်ုရာ၌  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်  ညွီတ် 

မ ရိှေကာင်း  အာမခထံားြခင်းြဖစ်ရာ      ကျင့ဝ်တ်ကိ ု
အေလးထားကသည့်     စားသုံးသူများသည  ်      

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ ကုန်စည်များကိုသာ   
ေရးချယ်လာကသည်။    တစ်နည်းအားြဖင့ဆ်ိေုသာ် 
ေဒသဆိင်ုရာအ န်းရရိှထားသည့ ်     ကန်ုစည်သည်  
လူမ ေရးရာှင့်     သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  
စံချနိ်စံ န်းများ             လိုက်နာပီးသားြဖစ ် 
သည်။

(ဂ) ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ     ေအာင်ြမင်လာြခင်း
ေကာ်ဖီထုတ်လုပ်တင်ပိုေသာ  ိုင်ငံများသည ်  

၎င်းတို၏ Customer  များကို  နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်      
ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိသည့်အနက်  ေကာ်ဖီစိုက်ပျိး 
ထတ်ုလပ်ုရာေဒသအား   အေြခ ြပ၍ ခရီးသွားများကိ ု  
ဖိတ်ေခ လျက်ရှိသည့်    အစီအစ်သည်လည်း 
တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်။    Bajawa   ေကာ်ဖီ 
စိုက်ပျိးရာ   Ngadha   ကုန်းြမင့်ေဒသသည ်  
ယခုအခါ   ခရီးသွားအများအြပားလာေရာက်ရာ  

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏     ေဒသတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ပါ 
သည်။

ရာငံေဒသသည်လည်း     တစ်ှစ်ပတ်လုံး   
ခရီးသွားလာိုင်သည့်ေဒသြဖစ်ရာ ြပဒါးလင်းဂူ၊ 
ေတာကျယ်၊ တလုပ်ချှင့ ် ဆည်ကီးေရတံခွန်၊ 
ြမသပိတ်ေရြပာအုိင်တုိသုိ      ခရီးသွားလာေရာက်မ   
များြပားခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဓေလ့၊  ကိုယ်ပိုင ်
ဟန်ြဖင့်    ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးသည့်     လုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍   ခရီးသွားများအား ဆဲွေဆာင်ိင်ုသည့် 
အစအီစ်များ        ထည့သွ်င်းေရးဆဲွိင်ုမည်ဆိပုါက  
Agro - Ecotorisum   လုပ်ငန်းများပါ  ဖွံဖိးပီး 
ေဒသခမံျား၏    လေူနမ ဘဝ ြမင့တ်က်လာမည်ြဖစ် 
သည်။

ထိုေကာင့်    ေဒသဆိုင်ရာအ န်းမူပိုင်ခွင့ ်
ရရှိိုင်ေသာ ရာငံေဒသထွက်ေကာ်ဖီကို တင်ပိုလို 
ေသာိင်ုငမံျားတွင်   မှတ်ပုတံင်၍      ြပည်ပိင်ုငမံျား 
ှင့ ်ကန်ုသွယ်မ ြပမည်ဆိလု င် ေဈးကွက်ကျယ်ြပန် 

လာပီး   ိုင်ငံြခားေငွရရှိလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။  
မပူိင်ုခွင့်ြပလုပ်ေသာ  လုပ်ငန်းစ်များသည်  ေယဘုယျ 

အားြဖင့်   ေြခာက်လမှ  တစ်ှစ်နီးပါးကာရာ     
ယခမှုစတင်၍ ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ဆိလု င်   လာမည့် 
ဧပလီတွင်     မှတ်ပံုတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ပီးေြမာက်ုိင် 
ပါက  ၂၀၂၂ ခှုစ်  ေကာ်ဖီတင်ပုိချန်ိရာသီမှ စတင်၍  
ိုင်ငံြခားေငွများ   တိုးတက်ရရှိလာိုင်ဖွယ်ရှိပါ 
ေကာင်း   ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။     ။ 

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ကိုဗစ် - ၁၉ ေကာင့ ်  ထိခိုက်မ ရှိေနသည့်  ုပ်ရှင်၊  ဂီတ၊  သဘင်၊ 

စာနယ်ဇင်းှင့် မီဒီယာများအား ကုိဗစ် - ၁၉ ရန်ပံုေငွမှ ေချးေငွထုတ် 

ေပးေရးအတွက် ေလ ာက်လ ာများကို ေအာက်တိုဘာ ၂၅ ရက်မှ 

ိဝုင်ဘာ ၁၉ ရက်အထ ိလက်ခမံည် ြဖစ်ေကာင်း ေကညာချက်ထတ်ုြပန် 

ထားရှိရာ အဆိုပါေချးေငွေလ ာက်လ ာများကိ ုဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်အထိ 

အစိုးရုံးပိတ်ရက်များတွင ်    ုံးချနိ်အတွင်း   ဆက်လက်လက်ခ ံ  

ခွင့်ြပလိုက်ေကာင်း  သိရသည်။                                    သတင်းစ်

ကိုဗစ် - ၁၉ ရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ေပးမည့် ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့် မီဒီယာများအတွက် 
ေချးေငွေလ ာက်ထားမည့်ရက် တိုးြမင့်ေပး

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈
ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ  ဝင်ေရာက်လာသည့ ် ြမန်မာိင်ုငသံားများကိနုယ်စပ် 
ဂိတ်အသီးသီးတွင် လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ုိဝင်ဘာ ၁၇ ရက် 
တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)  ချင်းေရ ေဟာ်မိသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 
လာသူ အမျိးသား ၁၆၃ ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၄၀ စုစုေပါင်း ၃၀၃ ဦး၊  
ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်မိသုိ  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား 
၇၃ ဦး၊ အမျိးသမီး ၂၃ ဦး  စုစုေပါင်း ၉၆ ဦးှင့် ေလာက်ကိုင်မိသို 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ  အမျိးသား တစ်ဦး၊ အမျိးသမီး တစ်ဦး 
စုစုေပါင်း ှစ်ဦးတိုကို လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

ထုိသုိလက်ခံရာတွင် သက်ဆုိင်ရာြပည်သူေဆးံုများမှ ကျန်းမာေရး 
ဆိင်ုရာ  တာဝန်ရိှသမူျား၊  တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိဗုစ်-၁၉  
ေရာဂါစစ်ေဆးေပးြခင်း၊ Quarantine ဝင်ေရာက်ရမည့် အေထာက် 
အထားစာရက်စာတမ်းများ  ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
 န်ကားချက်များကုိ ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတုိကုိ စနစ်တကျေဆာင်  
ရက်ေပးပီး  တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ  တာဝန်ရိှသမူျား၊  ဌာနဆိင်ုရာ 
တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည်များ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများက စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 
သည့ ်ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်၎င်းတုိေနရပ်အသီးသီးသုိ 
လုိက်လံပုိေဆာင်ေပးခ့ဲေကာင်းှင့်  ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများအား သက် 
ဆိင်ုရာေနရာများတွင် သီးသန်ထားရိှ၍  လိအုပ်သည့် ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 
များှင့်  အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုအဆင်ေြပ  ေချာေမွေအာင ်
ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                     သတင်းစ်

မာန်ေအာင်မိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်(ငါးက  ) 

အရင်းမေပျာက် မတည်ရန်ပုံေငွ  ြပန်လည်ေပးအပ်
မာန်ေအာင်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ်  ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန   အေနြဖင့်  

ေကျးရာေနြပည်သူများ   စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်း၊  ကုန်ထုတ် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ုိင်ေရးှင့် အြခားအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ 

အြပင်  ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း  ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာိုင ်

ေစရန် ရည်ရယ်၍ မာန်ေအာင်မိနယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏    ြမစိမ်းေရာင် 

(ငါးက  )  အရင်းမေပျာက်မတည်ရန်ပုေံင ွ(၅)  ကမ်ိေြမာက်   ေငကွျပ် 

၄၄ ဒသမ ၃၃ သန်း ြပန်လည် ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု မာန်ေအာင် 

မိနယ်  ေမ ာ်ေတာ်ဦးေကျးရာ အလယ်တန်းေကျာင်း၌  ိုဝင်ဘာ ၁၇ 

ရက်  နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို          မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးကည်ဝင်းှင့ ် ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာအပ်ုစအုပ်ုချပ်ေရးမှး 

ဦးသက်ထွန်း၊ ြမစိမ်းေရာင်(ငါးက  ) ေကာ်မတီ ဥက    ဦးချစ်သိန်းှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ ေမ ာ်ေတာ်ဦးေကျးရာရိှ ေရလပ်ုသားများ  တက်ေရာက်က 

သည်။                                                                         သတင်းစ်

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများကို 
နယ်စပ်ဂိတ် အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၈၂၈၇၉၂၅ ၃၈၂၆၀၇၈၄ ၇၈၇၉၈၄

၂။ အိ ိယ ၃၄၄၇၈၅၁၇ ၃၃၈၈၅၁၃၂ ၄၆၄၆၂၃

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၉၇၇၆၆၁ ၂၁၁၉၄၉၀၀ ၆၁၁၈၉၈

၄။ ဗိတိန် ၉၆၇၅၀၅၈ ၇၉၄၃၉၈၇ ၁၄၃၃၆၀

၅။ ုရှား ၉၂၁၉၉၁၂ ၇၉၁၉၂၅၀ ၂၆၀၃၃၅

၆။ တူရကီ ၈၄၈၀၉၈၆ ၇၉၇၀၂၀၇ ၇၄၂၀၂

၇။ ြပင်သစ် ၇၃၃၀၉၅၈ ၇၀၂၈၄၃၄ ၁၁၈၃၂၁

၈။ အီရန် ၆၀၆၃၇၇၅ ၅၇၄၆၄၈၇ ၁၂၈၆၃၄

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၃၁၀၃၃၄ ၅၁၇၅၅၂၆ ၁၁၆၃၁၃

၁၀။ ဂျာမနီ ၅၁၆၉၆၅၇ ၄၅၆၄၂၀၀ ၉၈၉၀၈

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၅၈၇ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  ၂ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၈- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်-  

• တတ်ိုင်သမ  အိမ်တွင်း၌သာေနထိုင်ြခင်း၊

• ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊

• လက်ကို မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊

• တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊ 

• မိမိတိုေနအိမ်တွင် အသက် (၆၅)ှစ်ှင့်အထက်  အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ၊ ဆီးချိ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး စသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခခုခုစံားေနရသရိှူပါက  ထိသုအူား ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်းကိ ု

တပ်ဆင်ထားေစြခင်း၊

• ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းတိုကိ ု   အထူးဂုြပ    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

 ကိဗုစ်-၁၉သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး (၁၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၉,၉၈၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၅၈၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက ်ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ (၂.၉၄) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း(၅,၃၀၄,၀၉၄)ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၁၆,၁၄၆)ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ (၁,၁၀၈) ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၄၈၈,၂၅၃)ဦး ေဆးံုမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၁၄) ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၈,၉၈၉) ဦးရှိပါသည်။

(၁၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၅၂၃၄၅ ၄၁၀၀၃၂၁ ၁၄၃၇၀၉

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၂၁၇၅၃ ၂၇၅၂၁၇၃ ၄၆၄၂၂

၃။ မေလးရှား ၂၅၆၃၁၅၃ ၂၄၆၆၅၂၃ ၂၉၈၃၇

၄။ ထိုင်း ၂၀၄၄၁၂၅ ၁၉၃၃၁၉၉ ၂၀၂၅၂

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၀၆၅၄၆၉ ၈၈၁၅၉၃ ၂၃၄၇၆

၆။ ြမန်မာ ၅၁၆၁၄၆ ၄၈၈၂၅၃ ၁၈၉၈၉

၇။ စင်ကာပူ ၂၄၄၈၁၅ ၂၂၀၉၁၀ ၆၁၉

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၇၄၁ ၁၁၆၁၂၂ ၂၈၈၇

၉။ လာအို ၅၈၇၉၈ ၄၇၅၂၃ ၁၁၆

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၄၃၇၈ ၁၃၇၈၆ ၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် “ုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ရန်အတွက ်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လုပ်ငန်းလမ်း န်” ှင့် “တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိေပး 

ြခင်း/ သတိေပးြခင်း မိသားစုစီမံချက်” အတိုင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ 

အား အသိေပးြခင်းှင့် သတိေပးြခင်းတုိကုိ လူတုိင်း၊ မိသားစုတုိင်းမှ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

မိုင်းရယ ် ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း)  မုိင်းရယ်မိနယ်၌   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများကုိ   ဦးတည်အုပ်စုများအလုိက်  ဆက်လက်ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ 

ယမန်ေနက  မုိင်းရယ်မိ  မိနယ်ြပည်သူေဆးု ံလွယ်ငင်းေကျးလက် 

ကျန်းမာေရးဌာနှင့်  မိုင်းရယ်မိ  အမှတ်(၃)ရပ်ကွက ်အိမ်အေရာက်   

ေဆးထိုးရန်ကျန်ရှိသည့ ်  အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ရှိသူများအား  

ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင ်ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက ်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌  ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကို ဆက်လက်ထိုးှံေပး

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ဒုတိယအသုတ် ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံသူ 

၄၈ဦး၊ တတိယအသုတ် ဒုတိယအကိမ် ထိုးှံသူ ၁၂၂ ဦးှင့် စတုတ  

အသတ်ု ပထမအကမ်ိ ထိုးံှသ ူ၁၆၅ ဦး စစုေုပါင်း ၃၃၅ ဦးကိ ုထိုးံှေပး 

ိင်ုခဲေ့ကာင်းှင့ ် ေဆးထိုးံှရန်ကျန်ရိှသမူျားအား  ဆက်လက်ထိုးံှေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှရာသို  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

အဖဲွဝင်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာများက ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။                          ေကျာ်ဇင်ထိုက(်ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

ယမန်ေနမှအဆက်

“ဒီမှာတင်  ေအာက်ြပည်ေအာက်ရာက  သိုက်  

ဆရာေတွဟာ သတင်းကားနဲ  မေငွခင်တိုဆီကို 

ေရာက်လာကတယ်။ မေငွခင်ကိ ုေဆးနဲချပ်ပီး 

သိုက်တံခါးကို အြပခိုင်းတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဘိုးဘိုးက 

အချနိ်မီသိပီး ေကျာက်မိေကျာင်းနဲတိုက်လို 

သိုက်ဆရာေတွ ေြပးရတယ်။ ဘိုးဘိုးက မေငွခင် 

ကို အမ ထမ်းေပါ့ေလျာ့တယ်ဆိုပီး ဒဏ်ခတ်တဲ့ 

အေနနဲ  သိက်ုထကဲ ဘယ်မှမထွက်ရဘူးလို အမန်ိ  

ချတယ်။ မေငခွင်ဟာ လင်နဲ သားကိ ုလွမ်းတဲစ့တ်ိနဲ 

အကီးအကျယ် ေသာကေရာက်ေနရတာေပါ့ 

အစ်ကိုရယ်။ ကိုဘိုးထင်မှာလည်း သားကေလး 

ကိပုိက်ုပီး ဇနီးသည် တစ်ေနြပန်လာိုးနဲ  ေမ ာ်ကိုး 

ေစာင့်စားေနရေတာ့တာေပါ့။ အဲဒါဟာ ကုိဘုိးထင်နဲ 

မေငွခင်ရဲ အေကာင်းပဲအစ်ကို။ ခင်ကီးေလ အဲဒီ 

အထကဲလိ ုလင်တစ်ကဲွ သားတစ်ကဲွြဖစ်ရမှာ သပ်ိ 

ေကာက်တာပ ဲအစ်ကုိရယ်။ သိပ်ေကာက်တာပဲ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည်    ခင်ခင်ကီးပါးစပ်ကို 

လက်ြဖင့ ်လှမ်းပိတ်လိုက်သည်။

“ေတာ်ေတာ ့ညမီ၊ မဦးမခ တ် မေြပာကစတမ်း 

ကွယ်”

ခင်ခင်ကီးသည်   ေမာင်ေမာင်ဦး၏ကိုယ်ကို 

တင်းကျပ်စွာ ဖက်တွယ်ထားသည်။ လွတ်ထွက်သွား 

တတ်သည့ ်အရာအလား ဖက်တွယ်ထားမြိခင်းြဖစ် 

သည်။  သူ၏  ကိုယ်ကေလးမှာ  လ  က်လှဲမ ြဖင့် 

ကတန်ုကယင်ရိှေနသည်။ မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည် 

ရစ်ဝဲလာသည်။  တစ်ခဏကာလ င်   ခင်ခင်ကီး 

၏ကိုယ်မှာ တသိမ့်သိမ့်ြဖစ်လာသည်။ 

“ဪ ဘာလိုများ ငိုေနြပန်တာလဲ ညီမရယ်”

ေမာင်ေမာင်ဦး ညည်းသည်။

“ရင်ထမှဲာ တစ်မျိးကီးပ ဲအစ်ကိရုယ်။ အ ရာယ် 

တစ်ခုခုဟာ ခင်ကီးရဲအနားမှာ ကပ်ေနသလိုပဲ။ 

ပီးေတာ ့ခင်ကီးရဲစတ်ိထမှဲာ ထင့ေ်နရတာ တစ်ခ ု

ရှိေသးတယ်။ အဲဒါကေတာ့ ခင်ကီးရဲ ေဖေဖနဲ  

အစ်ကိုေဖေဖတိုရဲ ြပဿနာေပါ့”

“ဒါကိ ုေမထ့ားလိက်ုစမ်းပါ ညမီ ြပဿနာပီးသွား 

ပီမဟုတ်လား။ အခုဆိုရင် ညီမရဲ ေဖေဖနဲ  ညီမ 

ကိုကိုတို   ေနရာမှန်ကို   ြပန်ေရာက်သွားကပ ီ

မဟုတ်လား”

“ဒါေတာ ့ဒါေပါ ့အစ်ကိ။ု ဒါေပမဲ ့အဒဲကီစိ ေတဟွာ 

ခင်ကီးတိုအချစ်ေရးကို   ခိမ်းေြခာက်ေနတယ်

ဆိုတာ အစ်ကိုေတွးမိလားဟင”်

“ေတွးမိပါတယ် ညီမ ကိုယ်နားလည်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ ့ညမီဘက်မှာ ကိယ်ုရိှေနတာပဟဲာ။ ညမီရဲ 

ေနာက်မှာ   ကိုယ်ရှိေနတယ်ဆိုရင ်  ဘယ်ဟာမှ 

ဂုစိုက်စရာမလိုပါဘူးကွယ”် 

“အစ်ကုိစကားအတွက်   ခင်ကီး   အားတက်ပါ 

တယ်။   ဝမ်းသာပါတယ်။   ေစာေစာကေြပာတာ 

ဘာတ့ဲ ေအမီ၊ အဲဒီ ေအမီနဲအစ်ကုိ ဘာမှမပတ်သက် 

ဘူးဆိုတာ တကယ်ေနာ်”

"အစ်ကိုစကားအတွက် ခင်ကီး အားတက်ပါတယ်။   ဝမ်းသာပါတယ်။   

ေစာေစာကေြပာတာ ဘာတ့ဲ ေအမီ၊ အဲဒီ ေအမီနဲအစ်ကုိ 

ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာ တကယ်ေနာ်"

"တကယ်ပါ။ ဘာလဲ ကျနိ်ြပရဦးမှာလား" 

"မကျနိ်ပါနဲအစ်ကိုရယ်။ ကျနိ်စာဆိုတာကို ခင်ကီးေကာက်တယ်။ 

ခင်ကီးကို ှစ်သိမ့်ချင်တာနဲ ကျနိ်ပီး ကျနိ်စာသင့်သွားရင် 

ခက်ေနပါဦးမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီကပဲ . . ."

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မျက်ရည်စများြဖင့်ပင်ရယ်သည်။   ှစ်ေယာက်သား 

တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက ်  တင်းကျပ်စွာ  ဖက် 

တွယ်ကသည်။ အနမ်းချင်းဖလှယ်ကသည်။

“ခင်ကီးြပန်ဦးမှပ ဲအစ်ကိုရယ”် 

အေတာ်ချည်းကာလ င် ခင်ခင်ကီးက ေကညာ 

သည်။

“လာြပန်ပ ီြပန်စကား”

“အဒဲါကိ ုမေြပာေစချင်ရင် တစ်ခါတည်း အပီးေခ  

ထားလိုက်ပါလား”

“ေခ ထားလိုက်ချင်ပါတယ်ကွယ်။      ဒါေပမဲ့ 

အိမ်ေထာင်တစ်ခုရယ်လုိ ြဖစ်လာေအာင်ဟာ ကိပီး 

အစီအစ်မလုပ်ဘဲနဲ    မရဘူး  ညီမ။  အစီအစ် 

လုပ်တာေတာင် ေတာ်ကာမကျဘူး” 

“ဒါကေတာ့ ခင်ကီးထက ်အစ်ကိုက ပိုနားလည် 

မယ်ဆိတုာ ယုပံါတယ်။ အစ်ကိကု ပိုပီး အသက်ကီး 

တယ်မဟုတ်လား။ ပညာတတ်တယ် မဟုတ်လား”

ယင်းအချန်ိတွင်ပင် ခေံပါက်ဝဆမှီ ေကျာေ့မာင်၏ 

အသံကို ကားရသည်။ 

“ိုးတစ်ေလ ာက် ဖိးေမာက်ပါတဲ ့လယ်ပတူ”

“ေဟာ ... ကိုေကျာ့ေမာင်ကီးေတာင ်ြပန်လာပီ။ 

ခင်ကီးသွားေတာ့မယ ်အစ်ကို”

သူတိုသည် လူချင်းခွာလိုက်သည်။ ခင်ခင်ကီးက 

တွန်ေကေနေသာ အဝတ်အစားများကို ြပန် ြပန်  

ရန်ရန် ြဖစ်ေစရန ်ြပြပင်သည်။

“အစ်ကိုနဲ  ေနာက် ဘယ်ေတာ့ေတွရဦးမလ ဲမသိ 

ဘူး” 

“ကိုယ်ေတာင ်ရန်ကုန်သွားဦးမယ ်စိတ်ကူးထား 

တယ်”

“ရန်ကုန်သွားဦးမယ်လား။ ဘာသွားလုပ်မှာလဲ 

အစ်ကို။ ခင်ကီးကေတာ ့မသွားေစချင်ဘူး။ အစ်ကို 

မိမှာရှိတယ်ဆိုရင ်   ခင်ကီး  အားတက်ေနတာပဲ 

အစ်ကိုရယ”်

“ရန်ကုန်သွားမယ်ဆုိတာက အစီအစ်လုပ်ရေအာင်”

“ဟတ်ုလား။ ဒါြဖင့ရ်င်ေတာ ့သွားပါ။ ဟိေုရာက်ရင် 

စာေရးေနာ်။ ခင်ကီးကိ ုအကာကီး ပစ်ပစ်မထားခဲပ့ါနဲ 

အစ်ကိုရယ”်

သည်အချန်ိတွင် အမ်ိေအာက်ထပ်ဆမှီ ေကျာေ့မာင် 

၏အသံကို ကားရြပန်သည်။

“ကဲ ... ေအာက်ကလည်း ဒူလှပီအစ်ကုိ၊ ဆင်းကစုိ”

 x x x x x

[၁၉]

ေဒ သူဇာသည် ေှးေကွးေလးလံေသာေြခလှမ်း 

များြဖင့် ဝိုင်းအတွင်း ဝင်လာခဲ့သည်။ ဆာေလာင် 

မွတ်သိပ်မ ေကာင့်သာ    မဟုတ်ေသး၊    ပင်ပန်း 

ွမ်းနယ်မ ေကာင့်လည်း  သူ၏ေြခလှမ်းများမှာ 

ေှးေကွးေလးလံေနရသည်ဟ ုထင်သည်။ ပီးလ င် 

ေစာေစာပိင်ုးက အြဖစ်အပျက်များအတွက် ရင်ထမှဲာ 

မရှင်းေသး။

ပွဲုံမှအြပန်    ထုံးစံအတိုင်း     ကျင်စိန်းဆိုင်သို 

ဝင်သည်။   ဆန်ှင့်တကွ   စားကုန်ပစ ည်းအချိ 

ဝယ်ယူသည်။ သည်တွင် အခါတုိင်းကလုိပင် ပါသည့် 

ေငွထက် ဝယ်ယူေသာပစ ည်းက ပိုမိုများြပားေန 

ေလရာ အေက းကျသည်။ သည်တွင် တတ်ုလမူျိး 

ကျင်စိန်းက ဆိုးလှသည်။ 

“ဘယ့်ှယ်လဲ မသူဇာ အရင်ေက းေဟာင်း မေကျ 

ခင် အေက းသစ်ေတွချည်း ထပ်ထပ်တင်ေနပါပေကာ”

ကျင်စန်ိး သည်မိသည်ရပ်ကွက်တွင် အေြခစိက်ု 

ခဲသ့ည်မှာ ကာပ။ီ တစ်ဖက်က ကန်ုစုဆံိင်ုဖွင့လ်ျက် 

တစ်ဖက်က အရက်ပုန်း၊ ဘိန်းစသည်တို ေရာင်း 

သည်။ ေငွတိုးေချးသည်။ အေပါင်ခံသည်။ သိုြဖင့ ်

ေရာက်စက ကျင်စန်ိးဟသူည် သာမန်တတ်ုလမူျိး 

ကုန်စံုဆုိင်ရှင်သာြဖစ်သည်။   ယခုမူ  ဦးကျင်စိန်း 

ဟူေသာ အမည်ကိုရလျက် ချမ်းသာက ယ်ဝသူ 

တစ်ဦး၊ လူအကားတွင် ဝင်ဆံ့သူတစ်ေယာက ်

ြဖစ်ေနေလပီ။ သည်ရပ်ကွက်မှာ ကျင်စိန်း၏ အေက း 

ှင့်ကင်းသူအရှားသား။ လခစားများ၊ အရာရိှ အရာခံ 

များ ေပါများသည်ဆိုေပမဲ ့အချိေသာ မေမ ာ်လင့် 

သည့်ကိစ များ ေပ ေပါက်လာလ င် ကျင်စိန်းထံမှာ 

ေအာက်ကျိရသည်။  ေချးငှားရသည်။  ေပါင်ှံရ 

သည်။

ယခင်ကဆုိလ င် ကျင်စိန်းသည် ေဒ သူဇာအား 

စကားရဲရဲ ေြပာဝံ့သူမဟုတ်။ ေဒ သူဇာဟု တို 

တေသ  ဆက်ဆံတတ်သည်။  ယခုမူ  မသူဇာဟု 

ေခ ဆိုရသည်ကိုပင်   ဝန်ေလးေနဟန်တူသည်။ 

ေလးစားမ မရှိ။ ိုကျိးမ မရှိ။

ေက းရှင်တစ်ေယာက်အေနှင့ ် အထက်စီးက 

ဆက်ဆံလာသည်။

ထိုအတွက် ေဒ သူဇာသည် ကျင်စိန်းအေပ  

အြပစ်မတင်ချင်လှ။ တကယ်တမ်းတွင ်လူတို မိမိ 

အား အာုံစိုက်လာေအာင်၊ ိုေသကိုင်း  င်းလာ 

ေအာင်   လုပ်ိုင်ေသာစွမ်းရည ်  သူမမှာရှိသည်။ 

ဤသည်မှာ ပစ က အေြခအေနမျိးှင့်ေတာ့ မဟုတ်။ 

ယခင်ကလိ ုက ယ်ဝချမ်းသာလှသည် မဟတ်ုေသာ် 

လည်း   စားိုင်ေသာက်ိုင ်  အေြခအေနမျိးှင့် 

ြဖစ်သည်။ ယခုမူ  သူ၏  အတင်စီးကို မခံလိုေသာ် 

လည်း မရ။ သူကို မျက်ှာချိမေသွးဘဲှင့ ်မြဖစ်။ 

တကယ်တမ်း တင်းိုင်သည်ထား။ တစ်ေလာက 

သားှင့်ပတ်သက်သည့ ်ြပဿနာမျိးတွင ်အခက် 

အခဲေတွရမည ်အမှန်ပင်။

သားြဖစ်သ ူမ ေလးမှ ဧည့သ်ည်များ ေရာက်လာ 

မည်ဆိုစ်တွင် ေဒ သူဇာရင်ထိတ်ခဲ့သည်။ ပူပန် 

ခဲ့ရသည်။ ပီးလ င် သူှင့် တူအရီးေတာ်သည့်သူ 

ပါမည်ဆိုြခင်းအတွက ်ပိုမိုစိုးရံြခင်းကိ ုခံရသည်။ 

နည်းပါးလှေသာ ရက်ပိင်ုးအတွင်း ေရာက်လာေတာ ့

မည်ဆိုြခင်းေကာင့် ပစ်စလက်ခတ်ြဖစ်ေနသည့ ်

အိမ်ကီးကို ြဖစ်သည့်နည်းှင့် ြပင်ဆင်ရသည်။ 

အညစ်အေကး အမ  က်သိုက်များကိ ုရှင်းလင်းရ 

သည်။ သုိတုိင်ေအာင် အမ်ိ၏ အသွင်အြပင်ေကာင့ ်

သားြဖစ်သူ  မျက်ှာငယ်ရေတာ့မည်ဆိုြခင်းကို 

ေဒ သူဇာ ကိတင်တွက်ဆထားခဲ့သည်။ အိမ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ တတ်ုိင်သမ  ြပင်ဆင်၍ေတာ့ ပီးပီ။ 

ဧည့်သည်များေရာက်လာခိုက် ေက းေမွးြပစုရဖို 

ရှိေသးသည်။   ေငွလိုလာသည်။   သည်တွင် 

မျက်ှာေအာက်ချကာ   ကျင်စိန်းထံမ ှ  ေငွေချးရ 

သည်။   အခက်အခဲကို   ရှင်းလင်းေြပာြပသြဖင့ ်

ကျင်စိန်းက   အလွယ်တကူ   ေငွေချးလိုက်သည်။ 

ထိုအတွက် အဆင်ေြပသွားခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

“တကယ်ပါ။ ဘာလဲ ကျနိ်ြပရဦးမှာလား” 

“မကျန်ိပါနဲအစ်ကိရုယ်။ ကျန်ိစာဆိတုာကိ ုခင်ကီး 

ေကာက်တယ်။ ခင်ကီးကိ ုှစ်သမိ့ခ်ျင်တာနဲ  ကျန်ိပီး 

ကျနိ်စာသင့်သွားရင် ခက်ေနပါဦးမယ်။ ဒီလိုဆိုရင ်

ဒီကပဲ ရင်ကွဲရမှာ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် ခင်ခင်ကီး၏ပါးကုိ ခပ်ဖွဖွ

နမ်းသည်။

“အစ်ကို ဘယ်လို အစီအစ်လုပ်မလဲဟင”်

“ဒါက ကိုယ့်ကိစ ပါ။ ကိုယ်စီစ်မှာေပါ့” 

“အခုထက်ထိ မစီစ်ရေသးဘူးလားဟင”်

“ေတွးထားတာေတွေတာ့ ရိှပါတယ်။ ေနာက်ထပ် 

ှစ်လေလာက် အချနိ်ထပ်ရရင် ေကာင်းမယ”်

“ှစ်လေတာင်လား”

“ဟုတ်တယ်။  ဒါဆိုရင်  အားလုံးကိ ု အစီအစ်

လုပ်လိုရမှာပ”ဲ

“ဒှီစ်လအတွင်းမှာ   ဗိက်ုက  တစ်ခဲွသားေလာက် 

ြဖစ်လာရင် ဘယ့ှ်ယ်လပ်ုမလအဲစ်ကိ၊ု ေဖေဖ ေမေမ 

တို ရိပ်မိကုန်ရင ်ခက်မယ်”

“သိပ်မထွက်ိုင်ပါဘူး။   အပျိဗိုက်ပဲဥစ ာ။  အခု 

ေတာင်မှ ညီမက ဖွင့်ေြပာလိုသာ သိရတာ။ အေသ 

အချာကီး သတိမထားရင ်ဘယ်သူမှမသိပါဘူး”

“ှစ်လထက် ေစာပါအစ်ကိရုယ်။ တစ်လေလာက်ပ ဲ

ထားပါ။   ခင်ကီးေလ   ေြပာရမှာလည်း  ရှက်ပါရဲ 

အစ်ကိုရယ်။  အစ်ကိုနဲ    အတူေနချင်လှပီသိလား 

အစ်ကိုကေကာဟင”်

“ေနချင်တာပဲေပါ့”

“ေပါ့ဆိုတဲ့  စကားကိ ု ထည့်ထည့်မေြပာစမ်းပါနဲ  

အစ်ကို။ အဲဒီစကားလုံးကိ ုခင်ကီးမကိက်ဘူး”

“ဒါြဖင့် ဘွာ” 

“ဟင့်အင်း ဘွာခတ်တာလည်း မကိက်ဘူး”  

“ဒါြဖင့် ဘယ်လိုေြပာရမှာလ ဲညီမရဲ” 

“သိပ်ေနချင်ပါတယ်လိုေြပာ”

“ညီမေြပာတဲ့အတိုင်းပါတဲ့ဗျာ။   ညီမေြပာတဲ့ 

အတိုင်းပါပဲတဲ့”

သည်ေတာလ့ည်း ရယ်ကရသည်။ ခင်ခင်ကီးသည် 



ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာစို

ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊   ၂၀၂၁

No Product Name Pack Size
Price in 
Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

1 Injection - Cefoperazone and 
Sulbactam 1G Vial 4900 Ready Medicine

2 Injection - Cefoperazone and 
Sulbactam 2G Vial 9300 Ready Medicine

3 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

4 P.O Dexamethasone Box of 10x10's 1450 JDS

5 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

6 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

7 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 Tablet 50000 AA Medical

8 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

9 Injection Enoxaprim 40 mg 1 Pre-Filled 
Syringe 7000 Nyi Lay Naing

10 Injection Enoxaprim 60 mg 1 Pre-Filled 
Syringe 9000 Nyi Lay Naing

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကိ ုWebsite (www.mccpmd.org)ှင့ ်Facebook Page https://

www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ပါသည်။ 

နတ်ေမာက်မိမေစျး မီးေလာင်မ ၊ ယာယီေစျး အြမန်ဆုံးြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ကွင်းဆင်းကည့် 
မေကွး     ိုဝင်ဘာ      ၁၈

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး  နတ်ေမာက်မိတွင်  ိဝုင်ဘာ 

၁၃ ရက်   ည ၉  နာရီ မိနစ် ၄၀ က နတ်ေမာက်မိမ 

ေစျး၌   မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး  တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွအေနြဖင့ ် ေစျးသစ်ြပန်လည်တည်ေဆာက် 

ုိင်ေရး၊ ေစျးမီးေလာင်ြပင်  သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရးှင့် ယာယီေစျး အြမန်ေဆာက်လုပ်ိုင်ေရး 

စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ       မေကွးတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးတင့်လွင်သည်  လံု ခံေရးှင့် နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီး ဗုိလ်မှးကီးေကျာ်ေကျာ်လင်း၊ စီးပွား 

ေရးရာဝန်ကီးဦးေအာင်ချန်ိ၊ တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ

ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် ညေန ၄ နာရီ ခွဲက  မီးေလာင်ရာ 

နတ်ေမာက်မိမေစျးသုိေရာက်ရှိပီး တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့်ေတွဆုံ၍ လိုအပ်သည်များ မှာကားေဆာင်ရက ်

ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

နတ်ေမာက်မိမေစျးသိုေရာက်ရိှစ် တိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွအား တိင်ုးေဒသကီး စည်ပင် 

သာယာေရးအဖဲွ  န်ကားေရးမှး ဦးထင်ေအာင်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသူတုိက မီးေလာင်မ အေြခအေန၊ သန်ရှင်း 

ေရးေဆာင်ရက်ထားရိှမ ှင့ ်နတ်ေမာက်မိဘရုားကီး 

ကွင်းတွင်     ယာယေီစျး    အြမန်ဆုံးေဆာက်လပ်ုေနမ  

အေြခအေနများအား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပီး တိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က ေစျးသ ူေစျးသားများ  ယာယေီစျး 

အြမန်ဆုံးြပန်လည် ဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချိင်ုေရး ကီးကပ် 

ေဆာင်ရက်ေရးှင့်  ေစျးြပန်လည်တည်ေဆာက်ုိင် 

ေရးကစိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍  လိအုပ်သည်များအား  

ြဖည့်ဆည်းမှာကား ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ေစျးဆိုင်ခန်း  ၂၄၂ ခန်း မီးေလာင်

အဆိပုါ နတ်ေမာက်မိမေစျး  မီးေလာင်က မ်းမ  

ေကာင့ ်မိမေစျးအတွင်းေြခာက်ေပ၊ ခနုစ်ေပအကျယ် 

ရှိ   သွပ်မိုးကွန်ကရစ်ခင်း ပတ ြမားု-ံ၁ အခန်း၄၀၊ 

ပတ ြမားု-ံ၂ အခန်း ၄၀၊ ပတ ြမားု-ံ ၃ အခန်း ၄၀၊ 

ပတ ြမားု-ံ၄ အခန်း ၄၀၊  ၁၀ ေပ ပတ်လည်အကျယ်ရိှ 

သွပ်မုိး၊ သွပ်ကာ ကွန်ကရစ်ခင်း ပုလဲံု-၃ အခန်း ၄ဝ၊ 

ပုလဲုံ-၄ အခန်း ၃၀၊ ကိုးေပ၊ ၁၀ ေပအကျယ်ရှိ 

သွပ်မုိးသွပ်ကာ ကွန်ကရစ်ခင်း B ုအံတွင်းခန်း (၁၂)

ခန်း စစုေုပါင်း  ေစျးဆိင်ုခန်း  ၂၄၂ ခန်း မီးေလာင်က မ်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ညီညာ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်  

ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ    ထားရိှရန်အတွက် တုိင်း 

စစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမအသီးသီးရှ ိတပ်မေတာ်ေဆးုံ 

များ၊ နယ်ေြမခသံင်တန်းေကျာင်းများ၊ စစ်ေကာေရး 

ှင့်   တည်းခိုေရးစခန်းများ၌ စနစ်တကျလက်ခံ၍ 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို   လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနည ၇ နာရီအထိ ေနြပည်ေတာ် စစ်ေကာေရး 

ှင့ ်တည်းခိေုရးစခန်း၌ သီးသန်ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ် ူ

အမျိးသား ၁၁၇ ဦးှင့ ်အမျိးသမီး ၁၁၅ ဦး စစုေုပါင်း 

၂၃၂ ဦးတိုကို လက်ခံထားရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့ ်  ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏ ေနထုိင်စားေသာက် 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှိ    နယ်ေြမခံ 

ေဆးကသုေရးအဖဲွများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကညူ ီ

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ 

ကိုဗစ်စင်တာများ၌ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ
မိုင်းရယ ် ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်   (ေြမာက်ပိုင်း) 

မိုင်းရယ်မိနယ်၌       ဒုတိယ 

အကိမ် ေဆးထိုးရန်ကျန်ရှိသည့ ်

အသက်   ၁၂     ှစ်အထက် 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျားအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံြခင်းကိ ု    မိုင်းရယ်မိနယ ်

 လွယ်ငင်းေကျးရာရှိ အလကခွဲ 

(လွယ်ငင်း)စုရပ်၌   ယမန်ေနက 

ဆက်လက် ထိုးှံေပးသည်။ 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးသွားမည်

တတိယအသုတ်    ဒုတိယ 

အကိမ် အသက် ၁၂ ှစ်အထက် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ကာကွယ်ေဆး     ထိုးှံရာတွင် 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ၂၂ ဦး 

လာေရာက်ထိုးှံပီး ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရှိသူများအား    ဆက်လက် 

ထုိးံှေပးသွားမည်   ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။ 

အဆိုပါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ 

ေနမ များကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးအဖွဲ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊  ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိ 

သူများက  ကီးကပ်ေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ဇင်ထိုက(်ြပန်/ဆက်)

ရာသီေပ  မဲဇလီဖူးခူးေရာင်းသူများအဆင်ေြပ
ေကာလင်း    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

စစ်ကုိငး်     တုိငး်ေဒသကီး၊ 

ေကာလင်း၊ ဝန်းသို၊ ပင်လည်ဘူး 

မိနယ်များ၌  ယခုလအတွင်း 

မဲဇလီဖူးများ လ  င်လ  င်ေပ လျက် 

ရှိရာ မဲဇလီဖူးချိးပီးေရာင်းချသူ

များသည ်  စည်ပင်သာယာေစျး 

တွင် လာေရာက်ေရာင်းချေနရ 

သြဖင့်  အဆင်ေြပလျက်ရိှ ေကာင်း 

သိရသည်။

စတုဒိသာေဝငှ

ေကာလင်း၊ ဝန်းသို၊ ပင်လည် 

ဘူးေဒသ၌     ေနအိမ် ခံဝင်းများ 

ှင့်    ဌာနဆိုင်ရာုံးအချိတွင ်

အရပ်ိရအပင်ှင့် ခံစည်းုိးအပင် 

အြဖစ်     စိုက်ပျိးထားသည်ကိ ု

အများစု  ေတွရသည်။  ှစ်စ် 

မဲဇလီဖူးချနိ်ေရာက်တိုင်း   ေဆး 

ဖက်ဝင်အစားအစာအြဖစ် သုပ်စား 

ကသည့်အြပင ်        အချိမှာ 

မဲဇလီဖူးကိုသုပ်၍    ညီအစ်ကို 

ေမာင်ှမ၊ ေဆွမျိးသားချင်းများ 

ှင့် အမ်ိနီးနားချင်းေနအမ်ိများသို 

စတဒုသိာအေနြဖင့် လိက်ုလေံဝငှ 

ေလ့ရှိသည်။

မဲဇလီဖူးများကိ ုသုပ်စားြခင်း 

အား   ှစ်စ်   တန်ေဆာင်မုန်း 

လြပည့်ေနည     ေဆးေပါင်းခချန်ိ 

ှင့်     မဇဲလဖီူးသပ်ုအေကာင်းကိ ု 

လူသိများလှသည်။   ယခုအခါ 

မဲဇလီပင်များ   လ  င်လ  င်ဖူးေန 

သည့်အတွက်  မဇဲလဖီူးချိးသမူျား 

မှာ  အပင်ေပ မှ  အခိုင်လိုက်ချိး 

ယူပီး  အဖူးများကိ ု အပင်ေအာက် 

တွင်  ေခ ယူသွားကသည်။

   မဲဇလီဖူးချိးသူ တစ်ဦးမှာ 

တစ်ေနလ င် အနည်းဆံုး မဲဇလီဖူး 

၁၀ ြပည်မ ှ ြပည် ၂ဝ အထိရရှိပီး 

မဲဇလီဖူးများကိ ု       ြပတ်ပီးမ ှ

ေရာင်းချေလ့ရှိရာ ြပတ်ပီးသား 

မဲဇလီဖူး   တစ်ြပည်လ င်   ယေန   

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနတွင် 

ေငွကျပ် ၄၀ဝဝ ြဖင့် ေရာင်းကရ 

သည်။

အဆင်ေြပ

ှစ်စ်  သတီင်းက တ်လဆန်း 

ကာလတွင်   မဇဲလစီေပ ေလရိှ့ပီး   

ထိုရက်များတွင် တစ်ြပည်လ င်  

ေငကွျပ် ၁၀၀၀ ြဖင့်ေရာင်းချရပီး     

ယခလုိ ုတန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်နီး 

သည့်အချနိ်တွင်  တစ်ြပည်လ င် 

ေငွကျပ် ၁ဝဝဝ မှ  ၄၀၀၀ အထိ 

ေစျးတက်သွားေလရိှ့ပီး ယခအုခါ  

မဲဇလီဖူးချိးသူ  တစ်ဦးလ င်  မိမိ 

ချိးိင်ုသေလာက်အေပ   မတူည် 

ပီး ကာလေပါက်ေစျးှင့် တွက်ပါ 

က ေငွကျပ ်၁ဝဝဝဝ နီးပါးအထိ 

ရရိှေကာင်း    လက်ရိှကာလတွင်  

မိေပ ှင့်      အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ 

ေကျးရာများ၌     မဲဇလီဖူးခူးသ ူ

များ အဆင်ေြပလျက်ရှိေကာင်း  

သိရသည်။

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း) 

(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

သမိုင်းဝင် ကျိက ေလာ့ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးရှိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များအား ေရ ကာသက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပ

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ဘုရား ေစတီပုထိုးများ၌

 အများြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၊ တန်ေဆာင်တိုင် မီးထွန်းပွဲေတာ်များ ကျင်းပ 
ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ယေနသည် ဗဒု ဘာသာဝင်တို၏  ေနထူးေနြမတ်များ 

ထဲမှ   တစ်ရက်ြဖစ်ေသာ   တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့ ်

သာမညဖလပဲွေတာ်ေနြဖစ်ပီး တန်ေဆာင်တုိင်ပဲွေတာ်၊ 

မီးထွန်းပဲွေတာ်တိုကိ ုြမန်မာယ့်ေကျးမ  အစ်အလာ 

ေကာင်းတစ်ရပ်အြဖစ ်ှစ်စ်ကျင်းပထွန်းညိပူေဇာ ်

ကသည်။

သီလေဆာက်တည်

အဆိပုါ ေနထူးေနြမတ်တွင် ဗဒု ဘာသာဝင်များ 

အေနြဖင့် ြမတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ ဥပုသ် 

သီလေဆာက်တည်ြခင်း၊ ပ  ာန်းေဒသနာေတာ်ှင့် 

ပရိတ်တရားေတာ်များ     ရတ်ပွားပူေဇာ်ြခင်း၊ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၌ ကထိန်လျာသက  န်း 

ကပ်လှြခင်း၊  ကထိန်ခင်းြခင်း၊ ကုသိုလ်ဒါနသီလ 

ပွားများြခင်းစသည့ ်သူေတာ်ေကာင်းတရားများကိ ု

ကိးစားအားထုတ်ေဆာင်ရက်ကပီး တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ    ဘုရားေစတီပုထိုးများ 

၌လည်း အများြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ 

လာေရာက်ဖူးေြမာ ်ကည်ညိလျက်ရှိသည်။

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ

ထိုအတူ တန်ေဆာင်တိုင်မီးထွန်းပွဲေတာ်များ

ကုိလည်း   တုိင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ 

ဘရုားေစတပီထုိုးများ၌ ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီကျင်းပကရာ အများြပည်သ ူ

များ စတ်ိေအးချမ်းသာစွာ လာေရာက်ထွန်းညပိေူဇာ် 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ်ရိှ သမိင်ုးဝင် 

ကျိက ေလာ့ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ် 

များအား တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် နံနက် ၅ နာရီတွင်    

ေရ ကာသက  န်း   ကပ်လှပေူဇာ်ပဲွကိ ုေဂါပကအဖဲွများ၊   

ေစတနာရှင်၊  အလှရှင်များ၊ ဝတ်ရတ်အသင်းအဖဲွများ 

ှင့ ်   ဘရုားဖူးလာြပည်သမူျားက      ဆက်ကပ်ပေူဇာ် 

ကသည်။ ထိုအြပင ်  နိဗ ာန်ေဈးပွဲေတာ်ကို  ဘုရား 

ေဂါပကအဖွဲများ၊     ဝတ်ရတ်အသင်းအဖွဲများ၊ 

ပုဂ လိက ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များက စုေပါင်း၍ 

ဘုရားဖူးလာြပည်သူများကိ ု လှဒါန်းခဲ့ကသည်။ 

ြပလုပ်သွားမည်

အဆိပုါ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်များ၌ ေရ ကာသက  န်း၊ 

ေငပွေဒသာပင်   ဆက်ကပ်လှဒါန်းပဲွှင့ ်  ဩဝါဒခယံ ူ

ေရစက်ချတရားပဲွကုိ ုိဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ေဂါပကအဖွဲထံမ ှသိရပီး 

သမိင်ုးဝင် ကျိက ေလာ ့ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၌ ယေန  

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင ်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ 

ဘရုားဖူးလာြပည်သမူျားှင့ ်တန်ေဆာင်တိင်ု ုံးပတ်ိ 

ရက်တွင် အပန်းေြဖကသူများကိ ု ေတွရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင် ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းေြခ၌ လာေရာက်အပန်းေြဖ  အနားယူကသူများြဖင့် စည်ကား
ကွမ်း ခံကုန်း   ိုဝင်ဘာ ၁၈
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး        ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ ်
ကညင်ကန်ုးေကျးရာအပ်ုစအုတွင်းရိှ  ဆယ်အမ်ိတန်း 
ကမ်းေြခ၌ ပီးခဲ့သည့် ေအာက်တိုဘာလမှစတင်၍
လာေရာက်အပန်းေြဖအနားယူကသူများြဖင့် ြပန်လည် 
စည်ကားစြပလာပီြဖစ်ရာ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့ ်
ေနြဖစ်သည့ ်   ယေနနံနက်ပိုင်းမှ  ညေနပိုင်းအထိ 
လာေရာက်အပန်းေြဖ    အနားယူကသူများြဖင့ ်
စည်ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 “ကမ်းေြခမှာ အေပျာ်စီး စပဘိတ်ုစီးကတဲသ့ေူတ ွ
များပီး     စပိဘုတ်စီးနင်းခက  တစ်ဦးကို ေငွကျပ် 
၁၅၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ်းေြခကိ ုပတ်ေမာင်းေပးတာ 
ပါ။ မေနက ပတ်ိရက်မှာ လစူည်ကားတယ်ဆိေုပမယ့ ်   
ဒီေနက ေရကူးေဆာ့ကစားကတဲ့ ကေလးလူကီး 
များစွာနဲ   ပိုစည်ကားပါတယ်။       ဟိုတယ်ှင့်ခရီး
သွားလာေရးဝန်ကီးဌာနအပါအဝင်        အြခားဌာန 
ဆိင်ုရာတိုေပါင်းပီး ကမ်းေြခမှာ လာေရာက်လည်ပတ် 
ကတဲ ့  ဧည့သ်ည် ေတနွဲ     ဆက်ဆရံာမှာ ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ  စည်းကမ်းနဲအည ီ    ဆက်ဆံနည်း၊    အစား 
အေသာက်ေတ ွ  ေရာင်းချနည်းအပါအဝင်    ဧည့သ်ည် 
ေတလွိက်ုနာရမယ့ ်  စည်းကမ်းေတကွိ ု   အသေိပးိင်ု 
ဖိုအတွက်   စားေသာက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူေတွကိ ု     
သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပုိချေပးမယ်လုိ    သိရပါတယ်။    
သင်တန်းပုိချပီးရင်လည်း        သင်တန်းဆင်း 
ေအာင်လက်မှတ်ကိရုရိှ မှာဆိေုတာ ့  အားလုံးအတွက်  
ပိမုိေုကာင်းမွန်ပါ တယ်” ဟ ု ဆယ်အမ်ိတန်းကမ်းေြခ၌  
စားေသာက် ဆိင်ုဖွင့လှ်စ်ထားေသာ  ကွမ်းခကံန်ုးမိမှ   
ေဒသခံတစ်ဦးက ေြပာသည်။ 

ံုးပိတ်ရက်များအတွင်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ 
လာေရာက်အပန်းေြဖကေသာ        ြပည်သူများြဖင့ ်
စည်ကားတတ်ေသာ    ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းေြခ၌ 
စားေသာက်ဆိင်ုခန်းေပါင်း   ၅၀  ေကျာ် ဖွင့လှ်စ်ထား 

ရာ နာမည်ကီးငါးသေလာက်အိုးေမှာက်ှင့် ကဏန်း၊ 
ပုစွန်အစားအစာများမှာ        လာေရာက်အပန်းေြဖ 
လည်ပတ်ကသည့်  ဧည့သ်ည်များအတွက် အကိက် 
ြဖစ်ေစေသာေကာင့ ်  ှစ်ခိက်စွာစားသုံးကေကာင်း၊
ကမ်းေြခ၌ ကေလးများအကိက် ေပျာ်ရ င်စရာများြဖစ် 
ေသာ ြမင်း၊ ပဲေ့ထာင်၊ စပဘိတ်ုှင့ ်ေလးဘီးဆိင်ုကယ် 
များရှိရာ       ယေနတန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင ်
ကေလးများ ေပျာ်ရ င်စွာ   ငှားရမ်းစီးနင်းလည်ပတ်
ေဆာ့ကစားခ့ဲကပီး လူကီးများမှာလည်း  ကမ်းေြခ 
အနီးရှိ ေရသူထီး၊  ေရသူမတိုှင့်အတူ  အမှတ်တရ
ဓာတ်ပုံများိုက်ကေကာင်း သိရသည်။ 

“လက်ခုပ်ကုန်းေကျးရာကေန ဆယ်အိမ်တန်း 
ကမ်းေြခလမ်းတစ်ေလ ာက်မှာ   လမ်းပခုံးသားေတ ွ
မေကာင်းတာကိ ု     တာဝန်ရှိသူေတွက         ြပြပင ်
ေဆာင်ရက်ေနပီး လမ်းအကျယ်တိုးချဲေဆာင်ရက ်
ေပးေနတာမို လမ်းခင်းကျင်းေဆာင်ရက်ပီးစီးသွား

ပီဆိုရင်ေတာ ့ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းေြခက    ယခင် 

အတိုင်း   ြပန်လည်စည်ကားလာိုင်ပါတယ်”ဟု 
၎င်းက ေြပာသည်။

၂၀၁၇ ခုှစ် ှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်၍  လူသိပိုမို 
များြပားလာခဲ့ေသာ ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းေြခသည်
ရန်ကုန်မိှင့် အနီးစပ်ဆုံးေနရာတွင် တည်ရှိသည့ ်
ကမ်းေြခြဖစ်ေသာေကာင့ ်      ရန်ကုန်မိှင့်အနီး 
ဝန်းကျင်ေဒသများမ ှ   လာေရာက်အပန်းေြဖကသူ
ပိုမိုများြပားလာခဲ့ေကာင်း၊  ညေန  ေန၀င်ချနိ်တွင် 
ကမ်းေြခမှာ လွန်စွာလှပေန၍ ပန်းချကီားတစ်ချပ်
သဖွယ်ြဖစ်ေနေသာေကာင့် ေရကူးကသူများှင့ ်
လာေရာက်အပန်းေြဖကသူများမှာ  ညေန  ေန၀င် 
ဆည်းဆာအလှကို        ေစာင့်ဆိုင်း၍  အမှတ်တရ 
ဓာတ်ပုံများ ိုက်ကေကာင်း သိရသည်။   

 သတင်း - ပွင့်သစ ာ
 ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင်

ုံးပိတ်ရက်ကာလြဖစ်ေသာ  တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ည်ေနပိင်ုးတွင် ဆယ်အမ်ိတန်းကမ်းေြခ၌လာေရာက် 

အပန်းေြဖအနားယူကသူများြဖင့ ်စည်ကားေနသည်ကိ ုေတွရစ်။

ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌  

ဘုရားဖူးလာေရာက်ကသူများကိ ုေတွရစ်။

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင်
နတ်ေမာက်မိ ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရားကီး၌ 

ဘုရားဖူးြပည်သူများြဖင့် စည်ကား

နတ်ေမာက်    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်တွင်    ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရား 

အား  ပူေဇာ်သည့်အေနြဖင် ့      နတ်ေမာက်မိနယ ်

အတွင်းရိှ တန်ခိုးကီးဘရုားများ၊ ဘရုားေကျာင်းကန် 

ေစတပီထုိုးများ၌ ကသုိလ်ုြပကသမူျားြဖင့်  စည်ကား 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကပ်လှပူေဇာ်

နတ်ေမာက်မိ၏ အထင်ကရတစ်ခုြဖစ်ေသာ 

ဆေုတာင်းြပည့်ဘုရားကီးတွင် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် 

ေနထူးေနြမတ်အချနိ်အခါသမယြဖစ်သည် ့ ယေန  

နနံက်ပိင်ုး၌ ေဒသခြံပည်သမူျားအပါအဝင် ဘရုားဖူး 

လာသူများက ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရားကီးအား ပန်း၊ 

ေရချမ်း၊    ဖေယာင်းတိုင်မီးများ၊  အေမ းတိုင်များ 

ကပ်လှပူေဇာ်ကပီး ဘုရားကီးတွင်  ဥပုသ်သီတင်း 

များေဆာက်တည်ြခင်း၊ အဓိ  ာန်ပုတီးစိပ်ြခင်းှင့် 

ကေလးငယ်များကလည်း        ဘုရားရင်ြပင်တွင်

သန်ရှင်းေရးများ ြပလုပ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ထိုအတူ         နတ်ေမာက်မိနယ်အတွင်းရှ ိ

သမိုင်းဝင ် ပင်းမိေဟာင်း၊   ရှင်အရဟံမဟာေဗာဓ ိ

ေရ ေညာင်ေတာ်ှင့်     ေအာင်သေြပညီေနာင်တုိတွင် 

ဘုရားဖူးြပည်သူများ  စည်ကားလျက်ရှိသည်။

လှဝင်း

ေနေရာင်ေအာက်က သက်ရှိေတွကို 

ေစာင့်ေရှာက်ဖို အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကို မူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                                 ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။                                                                 
စာတည်းစာတည်း

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ    ၁၈

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်ေကျာင်းများှင် ့

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ  အမည်ေလးမျိးှင် ့  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေနဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း 

ှင့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသို  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေနတွင် 

ကရင်ြပည်နယ်  လ  င်းဘွဲမိ  မဟာသုေမဓာရာမ 

ေတာရစာသင်တိုက်၊     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်မိနယ် အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်ရှ ိေဇယျမဂ  လာ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊     စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ခ ီးမိ ေပါမိင်ုးရပ်ကွက်ရိှ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ 

(ဗဟို)ေကျာင်းတိုက်ှင့် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ် မိုးေကာင်းေကျာင်းတိုက်ရှိ 

ေဒးဒရဲေကျာင်းတို၌ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ 

ှင့် သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်များအတွက် ဆွမ်း 

ဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ အမည်ေလးမျိး၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊ 

ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ   တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။          

သတင်းစ်

ေညာင်ဦး    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ပုဂံ-ေညာင်ဦး  ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ ဇုန်ရှိ      ေရှးေဟာင်းေစတီပုထိုးများ 

အား ိဝုင်ဘာ ၁၈ ရက် (တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်န) 

ည ၆ နာရီခွဲမှစတင်ကာ ေရ စည်းခုံဘုရားကီးှင့ ်

သမိုင်းအထင်ကရဘုရားများတွင ်  ဆီမီးပူေဇာ်က 

ေကာင်း၊  ေရ စည်းခုံဘုရားကီးတွင်လည်း  ဆီမီး 

၅၀၀၀ ကပ်လှပူေဇာ်ကေကာင်း ေဂါပကဥက    

ဦးေကျာ်ြမင့်ထံမ ှသိရသည်။

ထိသုို ပဂု-ံေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ ဇန်ုရိှ 

ေရှးေဟာင်းေစတီ၊ ပုထိုးများကိ ုဆီမီးပူေဇာ်ကရာ 

ဓမ ရံကီးဘုရားအြပင်ဘက်တွင်    ဆီမီး ၃၀၀၀ 

ပေူဇာ်ခဲ့ကပီး ဘရုားန၊ီ အင်ကင်းဂ၊ူ အလိေုတာ်ြပည့၊် 

စိုးမင်းကီးအုတ်ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင ်ဘုရားများ၊ 

အပါယ်ရတနာပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ဘုရားများ၊ ေရ ဆံေတာ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဘုရားများ၊ အေနာ်ရထာလမ်းမကီး  

ေဘး   ဝဲ/ယာဘုရားများကို   ထိခိုက်မ မရှိေစဘဲ 

ေဒသခံများက တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန  အကိ 

ပူေဇာ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။    ပုဂံေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမအတွင်း  ေဂါပကအဖွဲရှိေသာ 

ဘရုား ၁၉ ဆြူဖစ်သည့ ်ေရ စည်းခုဘံရုား၊ အလိေုတာ်  

ြပည့်၊ အာန ာ၊ သဗ ည၊ ဗူးဘုရား၊ ကန်ေတာ့ပလ င်၊ 

မဟာေဗာဓ၊ိ ထီးလိမုင်းလိ၊ု ေလာကန ာ၊ ေရ ဆေံတာ်၊ 

ဓမ ရာဇက၊ မဟူာ၊ ြမေစတ၊ီ တရုင်ေတာင်၊ ငှက်ပစ် 

ေတာင်၊  ဓမ ရံကီး၊  စူဠာမဏိ၊  ေကျာက်ဂူဥမင်၊ 

ြပဿဒ်ကီးဘရုားများအား   ဆမီီးပေူဇာ်ကေကာင်း 

သိရသည်။

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန  ေရှးေဟာင်းဘုရား 

များ     ဆီမီးပူေဇာ်ကရာ   လူစုလူေဝးမြဖစ်ေစဘ ဲ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန   လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 

ဆီမီးပူေဇာ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ကိုထိန်

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ ဇုန်ရှိ ေရ စည်းခုံဘုရားကီးှင့် အထင်ကရဘုရားများတွင် ဆီမီးပူေဇာ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ   ၁၈

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်     ြပည်နယ် 

အသီးသီးတို၌  သံဃာေတာ်များ၊ 

သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရး   ေခါင်းေဆာင်များ 

အပါအဝင် လူမျိးမေရး ဘာသာ 

မေရး အသက် ၅၅ ှစ်အထက် 

ေဒသခံြပည်သူများ၊ အကျ်းသား 

အကျ်းသူများ၊  မသန်စွမ်းသူ 

များ၊  တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 

အဖွဲများ၊ နာတာရှည်ေရာဂါအခံ 

ရိှ သမူျား၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင ်   စခန်းများ 

အတွင်းရှိ ြပည်သူများ၊ အသက် 

၁၂ ှစ်အထက်  အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းှင့်  အထက်တန်း 

အဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များစသည့်   ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍      တပ်မေတာ်မှ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌
ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ေဆးအဖဲွများ၊ ြပည်သူေဆးုမံျား 

မှ  ဆရာဝန်များ၊  သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရး   ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ် 

ေဆးထိုးြခင်း   လုပ်ငန်းများကို 

အင်တိုက်အားတိုက ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ယေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

တာေမွမိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သူ 

၁၃၆၀၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ မိနယ် ၂၆ မိနယ်၌ 

ေဒသခံြပည်သူ   ၁၅၅၀၈   ဦး၊ 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

ခိုင်ခုနစ်ခုမှ    ေဒသခံြပည်သူ 

၈၇၅၀ တိုကို      တပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများက ြပည်သူေဆးုံ 

များမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင့်    ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ        ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူများကိုလည်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးများ 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်     (အေရှပိုင်း)  

မုိင်းေယာင်းမိနယ်၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၄၂၈ ဦးှင့် ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ် 

၂၆ မိနယ်၌     ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူ  ၁၈၈၃၁  ဦးတိုကို 

တပ်မေတာ်မှ  ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ 

ကို သက်ဆိုင်ရာ    တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်များမှ   တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး 

လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်



ေငွကယ ်- ေရးသားသည်

ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊  ၂၀၂၁

၂၀၂၂ ကာတာ ကမ  ာဖ့လားပိင်ပွဲတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့် ဘယ်အသင်းေတွ ရရှိေနပီလဲ

ဗိတိန်ိုင်ငံရဲ    ဂရန်းဆလမ်းချန်ပီယံဆုဖလား 

၁၃ ကိမ်ဆွတ်ခူးထားတဲ့ မသန်စွမ်းတင်းနစ်မယ် 

ေဂျာ်ဒန်နီဝှီေလဟာ  အသက် ၂၉ ှစ်အရယ်မှာ 

တင်းနစ်မယ်ဘဝကေန အနားယလူိက်ုပြီဖစ်တယ် 

လို တရားဝင်ေကညာခဲ့ပါတယ်။

ဗတိန်ိမသန်စွမ်းတင်းနစ်မယ် ေဂျာ်ဒန်နဝီှီေလ 

ဟာ  ဂျပန်ိုင်ငံမှာ   ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ တိုကျိ 

အိလုပံစ်ပိင်ပဲွမှာ ရရိှခဲတ့ဲ ့တစ်ဦးချင်းေကးတဆံပ်ိ 

ဆုနဲ    ှစ်ေယာက်တွဲ   ေငွတံဆိပ်ဆုအပါအဝင် 

မသန်စွမ်း ဆုတံဆိပ်ေလးခုရရှိခဲ့သူလည်း  ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ေဂျာ်ဒန်နီဝှီေလဟာ ဂျပန်မသန်စွမ်းတင်းနစ ်

မယ် ကာမီဂျနီဲအတူ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ 

ှစ်ေယာက်တွဲပိင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့သူြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ေဂျာ်ဒန်နီဝီှေလနဲ  ကာမီဂျတုိီဟာ ှစ်ေယာက် 

တွဲပိင်ပွဲေတွကေန   ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလား ၁၂ 

ကိမ်ရရှိခဲ့ပီး ေဂျာ်ဒန်နီဝှီေလဟာ ၂၀၁၅ အေမရိ

ကန်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ  တစ်ဦးချင်းဂရန်း 

ဆလမ်းဆဖုလားရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်တစ်ဦးချင်းဂရန်း 

ဆလမ်းဆုဖလားရရှိတဲ့ ဗိတိန်ိုင်ငံရဲ ပထမဆုံး 

ေသာ မသန်စွမ်းတင်းနစ်မယ်တစ်ဦးအြဖစ် မှတ်တမ်း 

ဝင်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲကျင်းပဖို  တစ်ှစ်နီးပါးကာကာလအတွင်းမှာ  လက်ရှိကမ ာ့ဖလားချန်ပီယ ံ  ြပင်သစ်အသင်းအပါအဝင ်ဥေရာပဇုန်နဲ  

ေတာင်အေမရကိဇန်ုက အသင်းတချိဟာ ကမ ာဖ့လားဝင်ခွင့ရ်ရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ အသင်းတချိဟာ ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့ရ်ဖုိအတွက် Play-offs ကစားဖို ေစာင့ဆ်ိင်ုး 

ေနရချနိ်မှာ အသင်းအများစုကေတာ ့ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်နဲ  လွဲေချာ်ခဲ့ရပ ီြဖစ်ပါတယ်။

အသင်း ၁၃ သင်း တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရရှိထား
ကာတာုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံ ကျင်းပ 

မယ့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲကိ ုိုဝင်ဘာ ၂၁ 

ရက်ကေန ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်အထိ ကျင်းပသွားဖိုရှ ိ

ပီး လက်ရိှအချန်ိမှာ အိမ်ရှင်ြဖစ်တ့ဲ ကာတာအသင်း 

အပါအဝင်  ဥေရာပဇုန်က    ဘယ်လ်ဂျယီံအသင်း၊ 

ခိုေအးရှားအသင်း၊  ဒိန်းမတ်အသင်း၊  အဂ  လန် 

အသင်း၊ ြပင်သစ်အသင်း၊ ဂျာမနီအသင်း၊ နယ်သာလန် 

အသင်း၊    ဆားဘီးယားအသင်း၊   စပိန်အသင်း၊ 

ဆွစ်ဇာလန်အသင်းနဲ      ေတာင်အေမရိကဇုန်က  

ဘရာဇီးအသင်း၊ အာဂျင်တီးနားအသင်းစတဲ ့အသင်း 

၁၃ သင်းဟာ တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ရ်ရိှထားကတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

အဂ  လန်အသင်းဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ် ုရှားကမ ာ့ 

ဖလားပိင်ပဲွ ဆီမီးဖုိင်နယ်မှာ  ံးပဲွကံခ့ဲရသလုိ ယူို 

၂၀၂၀ ပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲမှာလည်း ပင်နယ်တီအဆုံး 

အြဖတ်ခံယူရာမှာ  ံးပွဲ ကံေတွခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့ ်လက်ရိှမှာေတာ ့၂၀၂၂ ကာတာကမ ာဖ့လား 

ပိင်ပဲွတုိက်ုိက်ဝင်ခွင့်ရရိှခ့ဲပီြဖစ်တာေကာင့် အဂ  လန် 

အသင်းရဲ  ှစ်ေပါင်း ၅၆ ှစ်ကာ မရရှိခဲ့တဲ့ ိုင်ငံ 

တကာဆုဖလားကို ပထမဆုံးအကိမ်ြပန်လည်ရရှိ 

ိုင်မလားဆိုတာ ေစာင့်ကည့်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

၃၂ သင်းနဲကျင်းပမယ့် ေနာက်ဆုံးကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲ
၂၀၂၂ ကာတာကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွဟာ ပိင်ပဲွဝင် 

အသင်း ၃၂ သင်းနဲ   ကျင်းပမယ့ ်ေနာက်ဆုံးေသာ 

ကမ ာ့ဖလားပိင်ပဲွြဖစ်လာမှာြဖစ်ပီး ေြမာက်အေမရိက 

မှာ ကျင်းပမယ့ ် ၂၀၂၆ ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲမှာေတာ ့

ပိင်ပဲွဝင်အသင်း ၄၈ သင်းအထိ တိုးြမင့်သွားဖိုရှိေန 

တာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကာတာကမ ာ့ဖလား 

ပိင်ပွဲဝင်မယ့ ်   ၃၂  သင်းအနက်  ၁၃     သင်းဟာ 

တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရရှိထားပ ီြဖစ်ပါတယ်။

ဥေရာပဇုန်ရဲ ၂၀၂၂ ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပဲွ 

ဝင်ခွင့်အတွက်  Play-offs  ယှ်ပိင်ကစားရမယ့ ်

အသင်းေတွကေတာ ့ယူို ၂၀၂၀ ချန်ပီယံ အီတလီ 

အသင်း၊ နာမည်ကီးတုိက်စစ်မှး စီုိနယ်လ်ဒုိ ပါဝင် 

ေနတဲ့ ေပ တူဂီအသင်းအပါအဝင် စေကာ့တလန် 

အသင်း၊ ရှုားအသင်း၊ ဆီွဒင်အသင်း၊ ေဝးလ်အသင်း၊ 

တူရကီအသင်း၊ ပိုလန်အသင်း၊ ေြမာက်မက်ဆီဒိုးနီး 

ယားအသင်း၊ ယကူရန်ိးအသင်း၊ ဩစတီးယားအသင်း 

နဲ   ချက်အသင်းတိုြဖစ်ပီး   Play-offs    ယှ်ပိင် 

ကစားရမယ့်ပဲွစ်ေတွကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၂၄ ရက်နဲ  

၂၅ ရက်တိုမှာ စတင်ယှ်ပိင်ကစားသွားဖုိ ရိှေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဥေရာပဇုန်ကေန အသင်း ၁၃ သင်းဟာ ကမ ာ့ 

ဖလားပိင်ပဲွ ဝင်ခွင့်ရရိှမှာြဖစ်ပီး လက်ရိှမှာ ဥေရာပ 

ဇန်ုမှ အသင်း ၁၀ သင်း တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ ်ရရိှထားတာ 

ြဖစ်လုိ ကျန်သံုးသင်းဟာ Play-offs ယှ်ပိင်ကစား 

ပီးမှသာ  ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရရှိမယ့ ်အခွင့်အေရး 

အတွက် ေမ ာ်လင့်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့ဖလားတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်နဲလွဲခဲ့ရတဲ့ ေပ တူဂီ
ဥေရာပဇုန်ရဲ Play-offs ယှ်ပိင်ကစားရမယ့် 

အသင်းေတွထဲမှာ တိုက်စစ်မှး စီိုနယ်လ်ဒိုပါဝင် 

ေနတဲ ့ေပ တဂူအီသင်းဟာ စီိနုယ်လ်ဒိ ုစတင်ပဲွထွက် 

ကစားခဲတ့ဲ ့၂၀၀၃ ခှုစ်ေနာက်ပိင်ုးကတည်းက ကမ ာ ့

ဖလားပိင်ပဲွေတတုိွင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရိှခ့ဲေပမယ့် အခု 

၂၀၂၂ ကမ ာဖ့လားဝင်ခွင့်ပိင်ပဲွမှာေတာ ့အပ်ုစအုဆင့် 

ေနာက်ဆုံးပွဲစ်မှာ       ဆားဘီးယားအသင်းကို 

ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ     ံးနိမ့်ခဲ့တာေကာင့ ် ကမ ာ့ဖလား 

တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့န်ဲ  လဲွခဲရ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ေပ တူဂီအသင်းဟာ Play-offs  ယှ်ပိင်ကစားပီး 

အိုင်ရရှိမှာသာ   ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရရှိမှာ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။  

ေတာင်အေမရကိဇန်ုရဲ ၂၀၂၂ ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွ 

ဝင်ခွင့်အတွက်    ယှ်ပိင်ေနတဲ့အသင်းေတွထဲမှာ 

ဘရာဇီးအသင်းက  ၂၀၂၂      ကာတာကမ ာ့ဖလား 

ပိင်ပွဲတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ ့     ပထမဆုံးေသာ 

ေတာင်အေမရိကကုိယ်စားြပ အသင်းတစ်သင်းြဖစ် 

လာခဲပ့ါတယ်။ လက်ရိှမှာ အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ 

လည်း ကမ ာဖ့လားတိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ ်ရရိှထားပြီဖစ်ပါ 

တယ်။

မက်ဆီအတွက် ကမ ာဖ့လားရရှိမယ့် 

ေနာက်ဆုံးအခွင့်အေရး
၂၀၂၁  ခုှစ်  ကိုပါအေမရိကဖလားချန်ပီယံ 

အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ လက်ရိှမှာ ကာတာကမ ာ ့

ဖလားပိင်ပွဲတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့ ်   ရရှိထားပီြဖစ်တာ 

ေကာင့ ်အခကုမ ာဖ့လားပိင်ပဲွဟာ ဘလွန်းဒေီအာဆ ု 

ေြခာက်ကိမ်အထိ      ရယူဆွတ်ခူးထားိုင်ခဲ့တဲ့ 

တုိက်စစ်မှးမက်ဆီအတွက်      ကမ ာ့ဖလားရရိှမယ့် 

ေနာက်ဆုံးအခွင့်အေရးလည်း ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 

တိုက်စစ်မှးမက်ဆီဟာ     ကလပ်အသင်းေတွနဲ  

ဆုဖလားေတွရယူိုင်ခဲ့ေပမယ့်    အာဂျင်တီးနား 

လက်ေရးစင်အသင်းအတွက်ေတာ ့ကိုပါအေမရိက 

ဖလားကိုသာ ရယူေပးိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေြမာက်အေမရကိဇန်ုမှာေတာ ့ကေနဒါအသင်း၊ 

အေမရကိန်အသင်းနဲ မက ဆကီိအုသင်းတိုဟာ အပ်ုစ ု

အဆင့ ်ပထမ၊ ဒတုယိနဲတတယိ အသီးသီးရပ်တည် 

ေနပီး ကာတာကမ ာ့ဖလားပိင်ပွ ဲတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့ ်

ရရှိဖိုနီးစပ်ေနပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေြမာက်အေမရိကဇုန်က ထိပ်ဆံုးသံုးသင်းဟာ 

ကမ ာဖ့လားတိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ရ်ရိှမှာြဖစ်ပီး အဆင့(်၄) 

ေနရာက အသင်းဟာ အာရှဇန်ု၊ ေတာင်အေမရကိဇန်ု 

ဒါမှမဟုတ် သမုဒ ရာပိုင်းဇုန်က အသင်းတစ်သင်းနဲ  

Play-offs ယှ်ပိင်ကစားရမှာြဖစ်ကာ အိင်ုရရိှမှသာ 

ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။

အာရှဇုန်က ဘယ်အသင်းေတွ တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရမလဲ
အာရှဇုန်မှာေတာ့ အုပ်စု(A)နဲ  အုပ်စု(B) ဆိုပီး 

ှစ်အုပ်စုခွဲယှ်ပိင်လျက်ရှိေနဆဲမှာ    အုပ်စု(A)၌ 

အီရန်အသင်းနဲ      ေတာင်ကိုရီးယားအသင်းတိုက 

ေြခာက်ပွဲစီကစားအပီးမှာ အုပ်စုပထမနဲ  ဒုတိယ 

အသီးသီးရပ်တည်ေနပါတယ်။   အုပ်စု(B)မှာေတာ့ 

ေဆာ်ဒီအာေရဗျအသင်း၊          ဂျပန်အသင်းနဲ  

ဩစေတးလျအသင်းတုိဟာ အပ်ုစ ုပထမ၊ ဒတုယိနဲ  

တတိယအသီးသီးရပ်တည်ေနတာေကာင် ့  ကမ ာ့ 

ဖလားဝင်ခွင့ရ်ရိှဖို နီးစပ်ေနပြီဖစ်ပါတယ်။ အာရှဇန်ုရဲ  

ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ပဲွစ်ေတွကုိ ဇန်နဝါရီလအတွင်း 

မှာ     ြပန်လည်စတင်မှာြဖစ်လို     အာရှဇုန်ကေန  

ဘယ်အသင်းေတ ွ   တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာ 

စိတ်ဝင်စားဖိုေကာင်းေနပါတယ်။

အာရှဇန်ုကေန အပ်ုစှုစ်ခမှု အပ်ုစအုဆင့ပ်ထမ 

အသင်းနဲဒုတိယအသင်းေတွဟာ      ကမ ာ့ဖလား 

တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့ရ်ရိှမှာြဖစ်ပီး အပ်ုစအုဆင့ ်တတယိ 

ေနရာကှစ်သင်းကေတာ ့ Play-offs  ကစားရမှာ 

ြဖစ်ပီး အိင်ုရရိှတဲအ့သင်းဟာ ေတာင်အေမရကိဇန်ု၊ 

ေြမာက်အေမရကိဇန်ု ဒါမှမဟတ်ု သမဒု ရာပိင်ုးဇန်ုက 

အသင်းတစ်သင်းနဲ  Play-offs   ထပ်မယှံ်ပိင်ကစား 

ရမှာြဖစ်ကာ အိင်ုရရိှမှသာ ကမ ာဖ့လားဝင်ခွင့ရ်ရိှမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အာဖရိကဇုန်မှာေတာ့     အယ်လ်ဂျးီရီးယား 

အသင်း၊ ကင်မရန်းအသင်း၊ ကွန်ဂိုအသင်း၊ အီဂျစ ်

အသင်း၊ ဂါနာအသင်း၊ မာလီအသင်း၊ ိုင်ဂျးီရီးယား 

အသင်း၊ ဆီနီေဂါအသင်းနဲ  တူနီးရှားအသင်းတိုဟာ 

အုပ်စုအသီးသီးမှာ ပထမေနရာက ရပ်တည်ေနပီး 

ဒအီသင်း ၁၀ သင်းထကဲ Play-offs ယှ်ပိင်ကစားပီး 

အိုင်ရရှိတဲ့   အသင်းငါးသင်းဟာ   ၂၀၂၂   ကာတာ 

ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

သမဒု ရာပိင်ုးဇန်ုရဲ ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွ ဝင်ခွင့ပဲွ်စ်ေတ ွ

ကိုေတာ ့ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါနဲ  ဆက်စပ်ပတ်သက်တ့ဲ 

ေှာင့်ေှးကန်ကာမ ေတွေကာင့် ကျင်းပရြခင်းမရိှ 

ေသးဘူးလို သိရပါတယ်။

လက်ရိှအချန်ိမှာ ကမ ာဖ့လားပိင်ပဲွ တိက်ုိက်ု 

ဝင်ခွင့်ရအသင်းတချိ      ထွက်ေပ ခဲ့ပီးြဖစ်သလိ ု

ဘယ်အသင်းေတွ ထပ်မံတိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်ရမလဲဆို

တာနဲ  ဘယ်အသင်းေတွဟာ Play-offs ကစားပီး 

ကမ ာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရရှိလာမလဲဆိုတာ ေစာင့်ကည့ ်

ရဦးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဂရန်းဆလမ်းချန်ပီယံဆုဖလားကို  အကိမ် ၂၀ 
အထိရယူဆွတ်ခူးထားိုင်ခဲ့တဲ့    ဆွစ်ဇာလန် 
တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ ်   ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာဟာ 
ဒဏ်ရာြပဿနာကေန ြပန်လည်သက်သာလာပ ီ
ြဖစ်ေပမယ့်လည်း    လာမယ့်ှစ်မှာ   ကျင်းပမယ့ ်
ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွမှာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိင်ုမှာ 
မဟတ်ုသလိ ုဩစေတးလျ အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပဲွ 
နဲလည်း လွဲေချာ်ဖိုရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၄၀ အရယ်ရှိ ဆွစ်ဇာလန်တင်းနစ် 
ကစားသမား   ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာဟာ   ဇူလိုင်လ 
အတွင်းက ကျင်းပခဲတ့ဲ ့ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပဲွ 
ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ      ံးနိမ့်ခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း 
ဘယ်ပိင်ပဲွကုိမှ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ုိင်ခ့ဲြခင်း မရိှ 
ခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။ ေရာ်ဂျာဖက်ဒရဲာဟာ ဒူးဒဏ်ရာ 
ရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်အဒဲီပိင်ပဲွမှာ  ံးနမိ့ခ်ဲရ့တာလည်း 
ြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၂ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲကို ဇွန် ၂၇ 
ရက်မှာ စတင်ကျင်းပမှာြဖစ်ပီး ၂၀၂၂ ဩစေတးလျ 
အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲကိုေတာ ့ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် 
မှာ  စတင်ကျင်းပသွားဖို  ပိင်ပွဲစီစ်သူေတွက 
ေမ ာ်လင့်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီပိင်ပဲွေတွမှာ 
ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာလည်း  ပါဝင်ကစားိုင်ဖို 

မေသချာေသးဘဲ ရာေဖးလ်နာဒယ်ဟာ ေြခေထာက် 
ဒဏ်ရာြပဿနာကံေနရာတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ဆွစ်ဇာလန် တင်းနစ်ကစားသမား 

ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာ ဝင်ဘယ်ဒန်နဲ

ဩစေတးလျအိုးပင်း လွဲေချာ်မည်

မသန်စွမ်းတင်းနစ်မယ် ေဂျာ်ဒန်နီဝှီေလ 

ကစားသမားဘဝမှ အနားယူပီ

မက်ဆီ ဟယ်ရီကိန်း အမ်ဘတ်ပီ စီိုနယ်လ်ဒို



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

“အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”“အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”
 ဦးမင်းေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၀၅၃၀၉]၊ ေဒ နနီေီအး 

[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၃၂၂၆၃]တို၏သား  ေမာင်မင်းေသွးြမင့ ်
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၃၂၁၈၉]သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တို 
ဘာလ(၁၃)ရက်ေနတွင် မဘိဆိဆုုံးမမ ကိ ုမနာခဘံ ဲေနအမ်ိ 
မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်ထိုေနရက်မှစ၍ ၎င်းအား သား 
အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။

ဦးမင်းေအာင်- ေဒ နီနီေအးဦးမင်းေအာင-် ေဒ နီနီေအး

"သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း""သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း"
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ နတ်တလင်းမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ 

ဇီးကုန်းကေလးအြပင်လမ်းေန အဖ ဦးသက်လွင်[၇/နတလ(ုိင်)၁၁၆၇၇၄]- အမိ 
ေဒ ေဝေဝြမင့[်၇/ပတတ(ိင်ု)၀၄၆၈၀၈]တို၏သားြဖစ်သ ူေမာင်ေကျာ်သက်ပိင်ု[၇/
ပတတ(ိင်ု)၁၃၄၀၅၄]သည် မဘိြဖစ်သတူို၏ ဆိဆုုံးမမ အေပ  မနာခဘံ ဲ၎င်း၏ဆ  
အေလျာက် ေနအမ်ိမှဆင်းသွားသည့အ်ြပင် မသိားစအုားဆင်းရဒဲကု ေရာက်ေစရန် 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနပါေသာေကာင့ ်ယေနမှစ၍  သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်  
လ တ်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား 
တာဝန် ယေူြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၅၈)
ဇီးကုန်းကေလးအြပင်လမ်း၊ နတ်တလင်းမိ။ဇီးကုန်းကေလးအြပင်လမ်း၊ နတ်တလင်းမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၁၅၁၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၁၅၁၅၁

သားအြဖစ်မှ သားအြဖစ်မ ှ

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ နတ်တလင်း 

မိနယ်၊ ကန်ုးသာအပ်ုစ၊ု ကိေလးပင် 

ရာေန ဦးသိန်းဝင်း[၇/နတလ(ိုင်) 

၀၉၅၇၅၈]၊  ေဒ ေအးေအးြမ [၇/

နတလ(ိုင်)၀၀၁၃၂၄]တို၏  သား 

ရင်ကိုထက်(ခ)ဝိုင်းချစ် [၇/နတလ 

(ိုင်)၁၅၂၃၅၀]သည်  မိဘစကား 

နားမေထာင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်

အမျိးမျိးြပလုပ်သြဖင့် သားအြဖစ်မှ 

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ပီး ၎င်းှင့်ပတ ်

သက်ေသာကစိ အဝဝကိ ုလုံးဝတာဝန် 

မယူပါေကာင်း  အများသိေစရန  ်

ေကညာအပ်ပါသည်။

(ဖခင်) ဦးသိန်းဝင်း(ဖခင်) ဦးသိန်းဝင်း

(မိခင်) ေဒ ေအးေအးြမ(မိခင်) ေဒ ေအးေအးြမ

ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၁၈

အာဆီယံဆူဇူကီးဖလား   ပိင်ပွဲအကိ   တူရကီိုင်ငံ၌ 

ေလက့ျင့ေ်နသည့ ်ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် ိဝုင်ဘာ 

၁၇ ရက်က တူရကီအေပျာ်တမ်းကလပ ်Antalya Hal Spor 

Kulubu အသင်းှင့် ေြခစမ်းကစားရာ ရှစ်ဂိုးြပတ ်အိုင်ရ 

ခဲ့သည်။

ေရးသားေဖာ်ြပ

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည်     အင်ဒိုနီးရှား 

လက်ေရးစင်အသင်းှင့် ေြခစမ်းပွဲမတိုင်မီ တူရကီကလပ ်

များှင့ ်ေြခစမ်းရန် ကိးပမ်းခဲရ့ာ Antalya Hal Spor Kulubu 

အသင်းှင့်   ကစားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အသင်းသည ်   Antalya Hal Spor Kulubu   အသင်းှင့် 

ေြခစမ်းပဲွကစားခ့ဲေကာင်း နည်းြပချပ်ြဖစ်သူ အန်တွမ်နီေဟးက 

၎င်း၏တွစ်တာမှတစ်ဆင့ ်  ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပီး ယမန်ေန  

က ေြခစမ်းပွဲကစားရာ    ရှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့ေကာင်း၊ 

ပုံစံေကာင်းြပသိုင်ခဲ့ပီး  ေအာင်ေကာင်းမာန်က  သုံးဂိုး 

သွင်းယူခဲ့ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ထပ်မံေြခစမ်းမည်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည်   တူရကီေြခစမ်း 

ခရီးစ်တွင်  သံုးပဲွကစားထားရာ ှစ်ပဲွုိင်၊ တစ်ပဲွ ံးနိမ့်ထား 

သည်။ ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းသည် တရူကအီေပျာ်တမ်း 

ကလပ်များြဖစ်ေသာ မာနက်ဗ်ဂတ်စေပ အသင်းကုိ ှစ်ဂုိး-

တစ်ဂိုး၊ Antalya Hal Spor Kulubu အသင်းကို ရှစ်ဂိုး 

ြပတ်အိင်ုရပီး အာဖရကိအသင်းြဖစ်ေသာ ဘရူန်ဒအီသင်းကိ ု

ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အေရးနိမ့်ခဲ့သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အသင်းသည ်ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားလက်ေရး

စင်အသင်းှင့ ်ထပ်မံေြခစမ်းမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၁၈

သုတေဝြဖာ သီရိေဂဟာ   မိသားစုပိင်ပွ ဲအသိပညာေပး 

အစီအစ် (Family Quiz) ပွဲစ် (၄၁)ကို ိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် 

ညေနတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ဆက်လက် 

ထုတ်လ င့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်

အဆုိပါ ကုိဗစ်-၁၉ဆုိင်ရာ အသိပညာေပးအစီအစ်ကုိ 

ေမာ်ဒယ်သပ်ုေဆာင် စုိးသီဟှင့်  ေဂျေနာတိုက  တင်ဆက် 

ကမည်ြဖစ်ပီး  လူရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကုိလူေချာတုိအဖဲွမှ 

မိသားစုများက  ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပွဲ 

များကိ ု ိုဝင်ဘာ  ၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ရက်တိုတွင ်ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား၏   ညေန ၆ နာရီ    သတင်းအပီးတွင ်

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                                                             သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိရှိ မဟာ 

ြမတ်မုနိဘုရားကီး    မျက်ာှေတာ်သစ်ြခငး်ှင့ ်

ေရ သက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို   ယေနတွင် 

အဆိုပါဘုရားကီး၌   ြပလုပ်ရာ   တိဂံေဒသ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ် မျိးမင်းထွန်း၊ 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

မိသားစုဝင်များတက်ေရာက်ကသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေရှးဦးစွာ  တိုင်းမှးှင့ ် တက်ေရာက်လာက 

သမူျားက မဟာြမတ်မနုဘိရုားကီးအား  ပန်း၊ ဆမီီး၊ 

သစ်သီးတိုြဖင့ ်ဆက်ကပ်ပေူဇာ်ကသည်။ ထိုေနာက် 

တိုင်းမှးှင့်      တက်ေရာက်လာကသူများက   

မဟာြမတ်မနုဘိရုားကီးအား  မျက်ှာေတာ်သစ်ေရ 

သပ ာယ်ြခင်းှင့ ်  ေရ သက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး     

မဟာြမတ်မုနိဘုရားကီးအတွက ်    အလှေငွများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။(ယာပုံ)

ကည့် ဖူးေြမာ်

အလားတူ  မွန်ြပည်နယ်   ေမာ်လမိင်မိ၌ 

တည်ထားကိုးကွယ်ေတာ်မေူသာ ဆေံတာ်ရှင် ဦးဇနိ 

ေစတေီတာ်၏ လုံးေတာ်ြပည့ ်ေရ သက  န်းကပ်လှြခင်း၊ 

ေရ စင်ေရ ြပားကပ်လှြခင်း၊ စန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နား 

ေတာ်ှင့် ထီးေတာ်တိုအား အကီးစားြပြပင ်မွမ်းမံ 

ြခင်း၊ ေလးက န်းသစ ာရှင် နဂါးေမာက်ေစတီေတာ် 

ထီးေတာ်တင်လှြခင်းှင့ ်      ဘက်စုံြပြပင်မွမ်းမ ံ

ထန်ိးသမ်ိးြခင်း    လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု  ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်      အေရှေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ် 

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ကိုကိုေမာင်ှင့ ်     ဌာနဆိုင်ရာ  

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် ဖူးေြမာ်ကာ  

လိုအပ်သည်များ   ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ေဆာင်ရက်

 ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကျိင်းတုံမိရှ ိမဟာြမတ်မုနိဘုရားကီး မျက်ှာေတာ်သစ်ြခင်းှင့ ်ေရ သက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း ြပလုပ်

ေနြပည်ေတာ် ုိဝင်ဘာ ၁၈

တနသ  ာရတီိင်ုး ေဒသကီး 

တွင်   ေနရာကျဲကျဲှင့ ် 

ရန်ကုန်   တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကယားြပည်နယ်၊     ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တုိတွင်  ေနရာကွက်ကျား 

မိုးထစ်ချန်း    ရာမည်။ 

ရာရန်ရာ န်း ၈၀    ြဖစ် 

သည်။ ကျန်တိင်ုးေဒသကီး 

ှင့်    ြပည်နယ်တိုတွင် 

တိမ်အသင့်အတင့်   ြဖစ် 

ထွန်းမည်။            မို/ဇလ

မနက်ြဖန်
မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

သုတေဝြဖာ သီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွဲ အသိပညာေပးအစီအစ် ေမာ်ဒယ်သုပ်ေဆာင်များှင့်အတူ 

လူ ရ င်ေတာ်အသင်းှင့် ကိုလူေချာတိုအဖဲွမှမိသားစုများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း တူရကီိုင်ငံ၌ ေြခစမ်းပွဲထပ်မံကစား

သစ်ပင်စိုက်ပါ 

တိုကမ ာ 

သာယာလှပ စိမ်းြမြမ



မင်းကွန်းတိပိဋကေကျာင်းေတာ်-မဟာဘုံကထိန်လှဒါန်းပွဲမင်းကွန်းတိပိဋကေကျာင်းေတာ-်မဟာဘုံကထိန်လှဒါန်းပွဲ

မင်းကွန်းတပိဋိကေကျာင်းေတာ်၊   ဘုကံထန်ိလှဒါန်းပဲွကျင်းပရာ ကထန်ိeာတ်သက  န်းကိ ု
အ.ထ.က(၁)၊ ဒဂုကံ ေကျာင်းအပ်ုကီး ဦးသန်းိင်ုက တပိဋိကဆရာေတာ်  ဘဒ  ဣ ပါလအား 
ဆက်ကပ်ြခင်းအတွက ်သာဓုအုေမာဒနာေခ ဆိုအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊  အ.ထ.က(၃)ဒဂုံ၊ စိန်ေဂဟာ၊  ပန်ဒါဟိုတယ်မိသားစုများက 
ပေဒသာပင်ှင့ ်ေငွသားများ ပါဝင်လှဒါန်းကပါသည်။

မင်းကွန်းတိပိဋက-နိကာယမင်းကွန်းတိပိဋက-နိကာယ
သာသနာြပဥပ  ာကအဖွဲသာသနာြပဥပ  ာကအဖွဲ

ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်မက်ထိုပိုလီတန ်ဒယ်ဗေလာ့မင်အ့များှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန်မက်ထိုပိုလီတန ်ဒယ်ဗေလာ့မင့်အများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမ ဏီလီမိတက်၏ မတည်ေငွရင်းအညီအမ ေလ ာ့ချြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ကုမ ဏီလီမိတက်၏ မတည်ေငွရင်းအညီအမ ေလ ာ့ချြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍

အထူးဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ပီးြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်းအထူးဆုံးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ပီးြဖစ်ေကာင်း အေကာင်းကားြခင်း

[ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ဈ) အရ][ြမန်မာိုင်ငံကုမ ဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ဈ) အရ]
ရန်ကုန်မက်ထိုပိုလီတန ်ဒယ်ဗေလာ့မင့် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်၏ 

(၁၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲေသာ ကုမ ဏီ၏အထူးအေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် 
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ လက်ရှိအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာအေရအတွက် အချိး 
အစားအတိုင်း မတည်ေငွရင်းအညီအမ  ေလ ာ့ချြခင်းှင့် ေလ ာ့ချသည့်အစုရှယ်ယာအားလုံး၏ 
တာဝန်ရိှမ တုိကုိ ပယ်ဖျက်ြခင်းတုိကုိ အထူးဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် အတည်ြပဆံုးြဖတ်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။

                                                       ဒါိုက်တာအဖွဲ ဒါိုက်တာအဖွဲ
                                                          ရန်ကုန်မက်ထိုပိုလီတန် ဒယ်ဗေလာ့မင့်                                                           ရန်ကုန်မက်ထိုပိုလီတန် ဒယ်ဗေလာ့မင့ ်

အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၀)၊  ေြမကွက ်

အမှတ်-၅၆/စ၊ အကျယ် အဝန်း (အလျား၂၅'xအန ံ၄၅') ခန်ရိှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ  

ေြမပုိင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်း 

က န်းမိနယ်၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ပ န်လမ်း၊ အမှတ်-၂၈၁(ခ)ဟု ေခ တွင်ေသာ အမည်ေပါက် 

ေဒ စန်းစန်းေဝ+၁ ထံမှ  အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူဦးစန်းြမင့ ်[၁၂/

တမန(ိင်ု) ၀၇၆၇၆၂]၊ ေဒ ဆန်းသွင်စိုး[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၄၄၂၀] က လက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ု 

ေသာ ေြမှင့် အိမ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမှင့်အိမ်ကိ ုတရားဝင ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရရှိသ ူ

ဦးစန်းြမင့် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၇၆၇၆၂]၊ ေဒ ဆန်းသွင်စုိး [၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၄၄၂၀] ထံမှ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 

လိပုါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် ိင်ုပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သဂိ   ဝင်း(စ်-၈၁၈၀)      ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(စ်-၇၇၉၃)   ေဒ ေအးေအးချိ (စ်-၇၈၂၈)ေဒ သဂိ   ဝင်း(စ်-၈၁၈၀)      ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်(စ်-၇၇၉၃)   ေဒ ေအးေအးချိ (စ်-၇၈၂၈)

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ေဒ နီနီေအာင်(LL.B) (စ်-၃၈၀၂၃)ေဒ နီနီေအာင်(LL.B) (စ်-၃၈၀၂၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ုံးအမှတ်(၈၃/၁၁)၊ ဒု-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆၀၉-၅၄၁၇၆၄၆၊ ၀၉-၇၈၅၄၁၇၆၄၆

မဂ  လာှစ်ပတ်လည် ဆုေတာင်းလ ာမဂ  လာှစ်ပတ်လည် ဆုေတာင်းလ ာ
ပါပါး ဦးခင်ေမာင်သန်းှင့ ်မာမား ေဒ ြမတ်သီတာစိုးတို၏ 

ယေနကျေရာက်ေသာ 

(၃၁)ှစ်ြပည့် မဂ  လာှစ်ပတ်လည်မှသည ် 

ေနာင်ှစ်ေပါင်းများစွာတိင်ု  ေအးချမ်းေပျာ်ရ င် သာယာေသာ မသိားစေုလး  

ြဖစ်ပါေစ။ 

     ချစ်ေသာသမီးေလးများ     ချစ်ေသာသမီးေလးများ

     ခင်ြမတ်ေလးစံ     ခင်ြမတ်ေလးစံ

     ခင်စကားဝါစံ ှင့်     ခင်စကားဝါစ ံှင့်

     ခင်ချယ်ရီစံ     ခင်ချယ်ရီစံ

မဂ  လာေမာ်ကွန်းတင် လက်မှတ်ေရးထိုးပီးစီးြခင်းမဂ  လာေမာ်ကွန်းတင ်လက်မှတ်ေရးထိုးပီးစီးြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိေန 

ဦးတင့်ဆန်း-ေဒ ကည်ေဌးတို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား 

ေဒါက်တာ အာကာစိုး[M.B.,B.S(Ygn)]ေဒါက်တာ အာကာစိုး[M.B.,B.S(Ygn)]
The Rangoon Studio ှင့် စိုးစံေဆးခန်းThe Rangoon Studio ှင့် စိုးစံေဆးခန်း

ှင့်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ဒိုက်ဦးမိှင့ ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်ေန 

ဦးခင်ေမာင်သန်း-ေဒ ြမတ်သီတာစိုး တို၏သမီးကီး

မခင်ြမတ်ေလးစံ(LL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေနမခင်ြမတ်ေလးစ(ံLL.B,D.B.L)အထက်တန်းေရှေန
Myat Lay Pearl and Jewel (ဗိုလ်ချပ်ေဈး)Myat Lay Pearl and Jewel (ဗိုလ်ချပ်ေဈး)

တိုသည် ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ရက ်(ေသာကာေန ) တွင် ှစ်ဖက်မိဘေဆွမျိးများ၊  ဂုဏ်သေရရှိလူကီး

မင်းများှင့်တကွ တရားသူကီးမင်းေရှေမှာက်တွင ်  မဂ  လာေမာ်ကွန်းတင် လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ 

ကျင်းပပီးစီးေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊ အထက(ခဲွ) 

လ(၃)ေကျာင်း တက သုိလ်ဝင်တန်းမှ 

မခင်ဇာလင်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးြမင့်လွင်[၁၄/ကလန(ုိင်)၀၁၈၃၈၁] 

ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊ အထက(၁၂)

ေကျာင်း တက သိုလ်ဝင်တန်းမှ မဆု 

လင်းလဲ့ိုင်၏  ဖခင်အမည်မှန်မှာ 

ဦးစညီညီ [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၄၅၆၄၉]

ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
လ  င်သာယာမိနယ်၊  SMEC ကိုယ် 

ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း တက သိုလ် 
ဝင်တန်းမ ှမေကသွယ်စိုး၏ မိဘအမည် 
မှန်မှာ ဦးခိုင်ြမင့ ်[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၂၆ 
၉၉၄]ှင့် ေဒ ခင်ခင်ဦး [၁၄/ကပန(ိုင်) 
၀၀၀၅၃၃]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းြမန်မာသတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း

အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက်(MICTDC)၏ အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက်(MICTDC)၏ 

(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးအား Online စနစ်ြဖင့်(၂၀)ကိမ်ေြမာက ်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးအား Online စနစ်ြဖင့်

ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးဖိတ်ကားလ ာကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးဖိတ်ကားလ ာ
၁။   ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက် (MICTDC)၏ (၂၀)ကိမ်ေြမာက ်

ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကုိ Online စနစ်အသံုးြပ၍ ေအာက်ပါအစီအစ်အတုိင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကုမ ဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များအားလံုး Online 

မှ တက်ေရာက်ချးီြမင့်ိုင်ပါရန ်ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

  ကျင်းပမည့်ေနရက ် - ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၈)ရက် (စေနေန )

  ကျင်းပမည့်အချနိ ် - (၁၀:၃၀)နာရီ

  ကျင်းပမည့်ပုံစ ံ - Online Zoom Meeting

၂။   ကုမ ဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို  အစည်းအေဝးဖိတ်စာှင့်အတ ူအစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန ်  အွန်လိုင်းမှမှတ်ပုံတင်ြခင်း (Online Registration) အတွက် 

လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်နည်းလမ်းပုံစံတိုကိ ုစာတိုက်မှတစ်ဆင့်ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ ဏီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲအစီရင်ခံစာ၊ ဘ  ာေရးရှင်းတမ်းများ၊ ြပင်ပစာရင်းစစ ်

အစီရင်ခံစာှင့် အစည်းအေဝးဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်းတိုကိ ုMICTDC ၏ Website ြဖစ်ေသာ www.mictdc.com.mmwww.mictdc.com.mm သိုမဟုတ် MICTDC ၏ Facebook Page (MICT 

Park, Yangon) တိုတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမ ှDownload လုပ်၍ ရယူိုင်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ Email သိုမဟုတ် Viber သို ေပးပိုရန် ေတာင်းဆိုိုင်ပါသည်။

၃။   ကုမ ဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များသည ်အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန်အတွက ် (၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂)ရက်ေနမှ (၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ-၁၆)ရက်ေနအတွင်း 

အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်ြခင်း(Online Registration)ကို MICTDC Website (www.mictdc.com.mm) (www.mictdc.com.mm) တွင်ရှိေသာ mictdc.meet4u.online link မှ တစ်ဆင့်ြပလုပ်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ MICTDC အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသိုလည်း Online Registration ြပလုပ်ရမည့် Link အား SMS ြဖင့် ေပးပုိမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်Online Registration ြပလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအေနြဖင့ ်MICTDC Call Center ၏ Viber Phone No: ၀၉-၈၈၀၀၈၇၇၀၁၊ ၀၉-၈၈၀၀ 

၈၇၇၀၂၊ ၀၉-၈၈၀၀၈၇၇၀၃သုိ အစုရှယ်ယာရှင်၏ မှတ်ပံုတင်မူရင်း၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မူရင်းတုိကုိ ေရှ၊ ေနာကဓ်ာတပ်ုံုိက၍် အမည်၊ မှတ်ပံုတင်အမှတ်ှင့် 

မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုြဖင့ ်အစုရှယ်ယာရှင်ကိုယ်တိုင ်စာရင်းေပးသွင်းရန ်အကူအညီေတာင်းခံိုင်ပါသည်။

၄။     အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ Online ြဖင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် Registration ြပလုပ်ထားေသာ မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသုိသာ Zoom Meeting အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်ရမည့ ်Zoom Meeting Link ှင့် Password အား SMS ြဖင့်ေပးပိုမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။    အကံြပချက်ှင့ ်ေြဖကားေပးေစလိုသည့ ်ေမးခွန်းများကိ ု (၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ-၁၀ရက်ေန ) ညေန(၄:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ MICTDC ၏ အီးေမးလ်: 

office@mictdc.com.mm,mictdcoffice@gmail.comoffice@mictdc.com.mm,mictdcoffice@gmail.com (သိုမဟုတ်)ကုမ ဏီုံးခန်းလိပ်စာသို စာြဖင့်အချနိ်မီ ေပးပိုိုင်ပါသည်။

၆။    အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ေပးြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်းစသည့ ်အစုရှယ်ယာှင့ ်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ ရပ်များကိ ု(၂၀၂၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၂) 

ရက်ေန  (၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ-၁၉)ရက်ေနအထိ ေခတ ရပ်နားထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။     Online Registration အစည်းအေဝးဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်းများရယူြခင်းှင့ ်အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များအတွက ်MICTDC Call Center၏  

Viber Phone No: ၀၉-၈၈၀၀၈၇၇၀၁၊ ၀၉- ၈၈၀၀၈၇၇၀၂၊ ၀၉-၈၈၀၀၈၇၇၀၃ သို ုံးဖွင့်ရက ်ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

         ဒါိုက်တာအဖွဲ         ဒါိုက်တာအဖွဲ

ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာြမန်မာသတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း အများပိုင်ကုမ ဏီလီမိတက်

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းစိုစို



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးကက်[၁၂/လကန(ိုင်)၁၁၅၇၅၁]အမည်ေပါက်သည့ ်

ေရ ေပါက်ကံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉၄/ခ)၊ (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်အနက်မ ှ
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ် (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း)၊ (၂၀x၆၀)ေပအကျယ်၊ ေြမချပါမစ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဦးိုင်ဝင်း[၁၄/မအန(ိုင်) 
၁၀၈၈၅၉]က ဝန်ခံကတိြပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးရဲမျိးသိန်း [၈/ရနခ(ုိင်)၀၀၀၅၉၈]က အေရာင်းအဝယ် 
ြပလုပ်ရန် သေဘာတူသြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသုိံ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း ေဒ သက်သက်မွန် ဦးသုထက်ေကျာ်လွင ် ေဒ ကည်လြပည့်ဝန်း
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
 (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉) (စ်-၁၀၆၀၅/၂၀၁၅) (စ်-၄၉၅၀၂/၂၀၁၈) (စ်-၅၁၉၂၄/၂၀၁၉)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉- ၇၅၀၃၉၈၄၀၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉-၇၉၅၅၃၄၇၅၃၊ ၀၉- ၇၅၀၃၉၈၄၀၆

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

သစ်

ေတာ

နဲ

သစ်

ပင်

ချစ်

ခင်

တဲ့

လူ

မျိး

သစ်

ပင်

ကို

ှစ်

စ်

စိုက်

ေရ 

တိုက်

ကို

စိုး
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ြပည် ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည် ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးေဖာင်ဖွဲေရး 

ေဒသ၏ သစ်မာသစ်လုံးများကိ ုစစ်ကိုင်း/ ြမရတနာသစ်ဆိပ်မ ှရန်ကုန် 

(သစ်အေြခခံစက်ုံ)များသို သစ်တင်ြခင်းှင့် သစ်သယ်ယူြခင်းလုပ်ငန်း 

များအတွက် လပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

 (က) သစ်တင်ေရယာ်ြဖင့် သစ်သယ်ယူြခင်းှင့်သစ်တင်ေရယာ်ြဖင့ ်သစ်သယ်ယူြခင်းှင့်

  သစ်တင်ြခင်း  - ၁၀၀၀၀ တန်  သစ်တင်ြခင်း  - ၁၀၀၀၀ တန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်မှ

  ေရာင်းချမည့်ရက ်  စတင်ေရာင်းချပါမည်။

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက် 

  ပိတ်ရက်   ညေန (၁၆:၀၀) နာရီ

 (ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့ ် - ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်

  ရက်/အချနိ်   နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ

 (ဃ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့ ် - ဒုတိယအေထွေထွ

  ေနရာှင့် ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ  မန်ေနဂျာုံး၊

    ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊     

    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၃။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်အေသးစတ်ိအား တင်ဒါေလ ာက်လ ာ ေရာင်းချ 

မည့ေ်နရာတွင် တစ်ပါတည်းထတ်ုယူိင်ုပါသည်။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက 

ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသိုဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

  ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း - ၀၉-၅၁၉၆၆၆၅

 (ခ) လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ

  မ ေလးေဖာင်ဖွဲေရးေဒသ - ၀၉-၄၂၆၈၁၀၁၂၇

 (ဂ) မန်ေနဂျာ( အုပ်ချပ်ေရး/ စီမံကိန်း) - ၀၉-၄၂၈၀၁၇၀၀၅

တင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီတင်ဒါေခ ယူေရးေကာ်မတီ

       ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား       ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

 အလုပ်သမားများအဖွဲချပ် အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

   Myanmar Seafarers Federation   Myanmar Seafarers Federation

 MSF အဖဲွချပ်ပုိင်ဆုိင်သည့် အမှတ်-၅၃၊ ၃၇ လမ်း၊ ေကျာက်တတံား တ်ှ-၅၃၊ ၃၇ လမ်း၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ေြမညီထပ်အခန်းအား အကီးစားြပင်ဆင်ရန်မိနယ်၊ ေြမညီထပ်အခန်းအား အကီးစားြပင်ဆင်ရန် ဆ ရှိပါသြဖင့ ်

စိတ်ဝင်စားသည့်  ေဆာက်လုပ်ေရးအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ်ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များထဆံက်သွယ်ပီး အခန်းအားေလလ့ာြခင်း၊ အဆိြုပလ ာ 

တင်ြပြခင်းများအား ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၃)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ 

လုပ်ကိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) ဦးဟုတ်စွမ်             အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၀၉-၂၅၁၀၂၂၄၆၈)

 (ခ)   ဦးေကျာ်လင်းေအာင်   စာရင်းစစ ်                         (၀၉-၄၄၃၁၅၇၇၆၃)

 (ဂ)  ဦးဘခိုင်         ဝန်းရံလုပ်အားေပးသ ူ    (၀၉-၅၀၆၁၃၅၈)

 (ဃ) ဦးေအာင်ိင်ု               ဝန်းရလံပ်ုအားေပးသ ူ        (၀၉-၇၉၈၄၅၆၇၉၀)

 (င)  ဦးဆန်နီဟန်    ဝန်းရလံပ်ုအားေပးသ ူ          (၀၉-၄၄၄၆၉၇၉၀၈)

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ

“ဒုန်ဝန် အမ် ေဟာက်ဇ် ကုမ ဏီလီမိတက်”“ဒုန်ဝန် အမ် ေဟာက်ဇ် ကုမ ဏီလီမိတက်”

“DONGWON M HOUSE COMPANY LIMITED”“DONGWON M HOUSE COMPANY LIMITED”

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

ကုမ ဏီကိုဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း။ကုမ ဏီကိုဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း။
သာမန်ထက်ထူးကဲေသာ အေထွေထွအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ 

“DONGWON M HOUSE COMPANY LIMITED”အား (၃၁-၁၀-၂၀၂၁)

ရက်မှစတင်၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

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

မကီးကီးလမ်း၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအား  တရားဝင ်

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန်အပ်ထားပါသည်။

ကုမ ဏီရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကို (၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထက ်

ေနာက်မကျေစဘဲ ေဖာ်ြပပါ တရားဝင်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိထ ံ

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်တင်ြပိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 Mr.Namho Park Daw Khin Thinn KyuMr.Namho Park Daw Khin Thinn Kyu

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

 Dongwon M House Co.,Ltd Certified Public Accountant & Auditor Dongwon M House Co.,Ltd Certified Public Accountant & Auditor

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
(၁၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ   ေကးမုံ 

သတင်းစာ ေကညာစာမျက်ှာ (၃၀)တွင် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာချက်၌ ေဖာ်ြပထားေသာ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုေသာ ေြမကွက်မှာ ရန်ကန်ု 
မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 
အမှတ်(၄၆)၊ သံဒင်းရပ်ကွက်၊ ဘုိကေလး 
(၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၈၅)ဟု 
မှားယွင်းေကညာ    ေဖာ်ြပမိပါသြဖင့ ်
ေြမကွက်အမှတ် (၈၈၆)ေြမကွက်အမှတ် (၈၈၆)ဟု ေြပာင်းလဲ 
ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်။

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သုံးခွမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း 

အမှတ် (၈၇/ခ)ေန (ဦးတင့လွ်င်)-ေဒ စန်းစန်းေဝတို၏သား ထက်ကိကုိလွုင် 

သည် မိခင်၏ဆိုဆုံးမမ ကို  မနာခံဘဲ  မိမိသေဘာြဖင့ ်ထွက်သွားပါသြဖင့ ်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ ်

ပတသ်က်၍ ကိစ အဝဝကုိ လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 မိခင်-ေဒ စန်းစန်းေဝမိခင်-ေဒ စန်းစန်းေဝ

 [၁၂/သခန(ိုင်)၀၆၄၀၂၈] [၁၂/သခန(ိုင်)၀၆၄၀၂၈]

ဦးေအာင်သန်းထွန်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၁၂၆၀၂၂]ှင့် အများသိေစရန် ဦးေအာင်သန်းထွန်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်)၁၂၆၀၂၂]ှင့် အများသိေစရန် 
ေကညာြခင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနကီန်ုး(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ်-
၂၃၆(7D)တွင ် ေနထိုင်ေသာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးကည်သိန်း[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၅၇၇၉]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးကည်သိန်းသည် ၎င်းအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန် 
တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိသစ်အေရှရပ်ကွက်(၁၀)၊ သူရလမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၀)-
ပန်း ခကွံက်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-(၁၀၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁၀၅)အား ငှားရမ်းသ ူဦးေအာင်သန်းထွန်း 
[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၁၂၆၀၂၂]ှင့ ်(၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ ခရှံင်/ခငှံား ငှားရမ်းြခင်း 
ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိခ့ဲကပါသည်။ အဆုိပါစာချပ်အရ ငှားရမ်းသည့်ကာလမှာ (၁-၁၂-၂၀၂၀)
ရက်မ ှ(၃၁-၅-၂၀၂၁)ရက်အထ ိ(၆)လငှားရမ်းခဲ့ပါသည်။ ငှားရမ်းကာလကုန်ဆုံးသည့် (၃၁-
၅-၂၀၂၁)ရက်ေနေနာက်ပုိင်းမှစ၍ ယေနချန်ိထိ ငှားရမ်းသူ ဦးေအာင်သန်းထွန်းအား ဖုန်းြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်မ မရရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါစာချပ်တွင် 
ငှားရမ်းကာလေစေ့ရာက်သည့အ်ခါ ပိင်ုရှင်အားြပန်လည်အပ်ံှြခင်းမရိှဘ ဲထွက်ခွာသွားပါက 
ကျန်ရစ်သည့်ပစ ည်းများကို စွန်ပစ်ပစ ည်းအြဖစ်မှတ်ယူရမည်ဟု သေဘာတူညီချက်ပါရှိ 
ေသာ်လည်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံ ၎င်းကိုယ်တိုင်အပ်ှံြခင်းမရှိဘ ဲ ခံမှထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ခဝံင်းအတွင်းရိှ ကျန်ရိှေသာပစ ည်းများကိ ုယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 
ယေူဆာင်ေပးရန်ှင့ ်လာေရာက်ယေူဆာင်ြခင်းမရိှပါက စာချပ်ပါအတိင်ုး ကျန်ရိှေသာပစ ည်း 
များအား စွန်ပစ်ပစ ည်းအြဖစ်မှတ်ယူပီး၊ ခပံိင်ုရှင်မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီအသသိက်ေသများှင့တ်ကွ 
ြပန်လည်လက်ေရာက်ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးေအာင်သန်းထွန်းှင့်အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                        

လ ဲအပလ ဲအပ် ် န်က်ကားချက်အရ-ားချက်အရ-
 ေဒ ေမရ ေဒ ေမရီဆီဆိုင်းသွယ် (LL.B,Lိုင်းသွယ် (LL.B,LL.M,D.B.L)L.M,D.B.L)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၉၂၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၉၂၈)

အမှတ်-၂၃၆၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမနီကုန်းရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၂၃၆၊ ရတနာလမ်း၊ ေြမနီကုန်းရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၁၇၃၀၈ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၁၁၇၃၀၈

ကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှကီး  ြမန် သစ် ပင်    စိုက် ပျိး လ င်      စွမ်း အင် လည်း ရ   ြပည် လည်း လှ

“အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာြခင်း”
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ မိတ်မိ၊ အလယ်က န်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ 

အမှတ်-၅၁ေန ေဒ မိုးအိထွန်း (ဘ)ဦးသန်းထွန်း [၆/ကစန(ိုင်)၀၅၀၁၅၅]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး သက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ မိုးအိထွန်းသည် မိတ်မိ၊ အလယ်က န်း 
ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်-၅၁ တွင် “စွယ်ေတာ်”“စွယ်ေတာ်”အမည်ြဖင့ ်စာေရးကရိယိာ၊ 
ဖန်စ၊ီ အလှကန်ုှင့ ်အတ်ိအမျိးမျိး အေရာင်းဆိင်ုဖွင့လှ်စ်ထားပီး Online အသုံးြပ 
 ေရာင်းချသကဲ့သို မိတ်မိေပ တွင်သာမက အမိမိအနယ်နယ်သို လက်လီ 
လက်ကား ြဖန် ြဖးေရာင်းချကာ နာမည်ေကာင်းြဖင့ ်ရပ်တည်လုပ်ကိုင်လျက ်
ရှိပါသည်။ 

သုိရာတွင် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ မုိးအိထွန်းှင့်  အတူေနမိသားစုတုိအေပ  
စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစရန်၊ စိတ်ငိြငင်ေစရန်၊ လူမ ပတ်ဝန်းကျင်၌ အရှက် 
ရေစရန်ရည်ရယ်လျက် ေကာင်းေသာဂဏ်ုသတင်းြဖင့ ်ေအာင်ြမင်စွာလပ်ုကိင်ုေန 
ေသာ “စွယ်ေတာ်”“စွယ်ေတာ်”ဆိင်ုှင့ပ်တ်သက်၍ ဂဏ်ုသတင်းကျဆင်းေစရန် လမူ ကွန်ရက် 
(Facebook)ေပ တွင် မမှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကိ ု ြဖန်ေဝ၍ 
ိုင်းစိုင်းေသာမှတ်ချက်ြပေရးသားြခင်းတိုကို  တချိေသာသူများမှ  ြပလုပ် 
ေှာင့်ယှက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိသုမူျားမှာ မည်သြူဖစ်ေကာင်း အတအိကျသရိှိထားသည့အ်ြပင် ၎င်းတို 
အသုံးြပခဲသ့ည့် Facebook Account ၊ ၎င်းတို ေရးသားေြပာဆိခုျက် အလုံးစုတံို၏ 
သက်ေသအေထာက်အထားများကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ရယူထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်မည်သမူဆိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ မိုးအထွိန်း၏ အကျိးစီးပွားှင့ ်
သက်ဆိုင်၍ ေကာင်းမွန်ေသာဂုဏ်သိက ာကို တမင်ကျဆင်းေစရန် သိုတည်း 
မဟုတ် အကျိးစီးပွားပျက်စီးေစရန် မေကာင်းေသာရည်ရယ်ချက်ြဖင့် လူမ  
ကွန်ရက်(Facebook)ေပ တွင် အသေရဖျက် မမှန်သတင်းများကိ ုတမင်ရည်ရယ် 
ေရးသားြဖန်ေဝေနြခင်း၊ ြပင်ပလမူ ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်များတွင် ြဖန်ေဝေြပာဆိ ု
ေစာ်ကားေနြခင်းတိုကို ြပည်တွင်း၌ ကျးလွန်ေဆာင်ရက်ေနသူ၊ ြပည်ပ၌ 
ေဆာင်ရက်ကျးလွန်ေနသတူိုသည် ယေနေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ ရပ်တန်  
ပယ်ဖျက်သွားရန်၊ နာခံမ မရိှဘဲ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနမည်ဆုိပါက ဆက်သွယ်ေရး 
ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ ရာဇဝတ်ေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ 
တည်ဆဥဲပေဒအရပ်ရပ်တိုအရ ြပင်းြပင်းထန်ထန် အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိင်ုသမူျားှင့အ်များသေိစရန် အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ မိုးအိထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မိုးအိထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဆွဇင်သန်း (LL.B)ေဒ ေဆွဇင်သန်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၄၅၈)
အမှတ်-၁၀၊ ေမတ ာလမ်း၊ မိသစ်တံတားဦးရပ်၊ မိတ်မိ။ အမှတ်-၁၀၊ ေမတ ာလမ်း၊ မိသစ်တံတားဦးရပ်၊ မိတ်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၈၃၈၉၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၈၃၈၉၈



ိုဝင်ဘာ  ၁၉၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ဥတိုအုပ်စု၊ အင်ကုန်း 

ေကျးရာေန အဖ-ဦးေအာင်သက်ေဆွ၊ အမိ-ေဒ ရင်ုတို၏သားြဖစ်သူ 
ေမာင်ေဝယံေအာင်[၁၂/တကန(ိုင်)၁၇၃၅၇၃]သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံး 
မမ ကိ ုမနာခဘံ ဲမမိသိေဘာအေလျာက်ေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားသည်မှာ(၆)
လခန် ကာပီြဖစ်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ် 
လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝအား 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။             လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)LL.B           ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.B           ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၇၇၄၇)        (စ်-၁၃၉၂၄)(စ်-၇၇၄၇)        (စ်-၁၃၉၂၄)
Ph-09-954280932                            LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,Ph-09-954280932                            LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊   WIPO (Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊   WIPO (Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-420080932,  09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-420080932,  09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ သတု(၈)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၅-က)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ေဒ ခင်ချိချိ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၅၃၃၅]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်များေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ တရား 
ဝင်လက်ေရာက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟုအဆုိြပသူ ေဒ ဆုမွန်[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၂၀၈၈၀]ထံမှ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်
ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု ပါကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက 
အပီးသတ်ေငေွပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေရးကစိ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ 

(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ် (၂ လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၃ေပx ၅၀ေပ)ခန်ရှိ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ ပထမထပ် (၂ လ ာ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၃ေပx ၅၀ေပ)ခန်ရှိ 

ကိုယ်ပိုင်မီတာ (၁)လုံး၊ ကိုယ်ပိုင်ေမာ်တာ (၁) လုံးတိုှင့် ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ကိုယ်ပိုင်မီတာ (၁)လုံး၊ ကိုယ်ပိုင်ေမာ်တာ (၁) လုံးတိုှင့် ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့ ်တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ တိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါ ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူမစုထိုက်ထိုက်လင်း 

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၀၀၆၀] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်စရန်ေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိငမ်ာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့် တကွ 

က ်ုပ်ထံသို (၇) ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan) (LL.B)ဦးဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ Ph-09-799933939,09- 789877799, 09-777797911အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ Ph-09-799933939,09- 789877799, 09-777797911

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  ေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟုမ်းလမ်းရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ အမှတ်(၁၉/၂၁) (WINDSOR ESTATE) 

ဟုေခ တွင်သည့် ၈-ထပ်ခွဲတိုက်အေဆာက်အအုံမှ ၄-လ ာ (ေြခရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၈၀ေပ)ရှိေသာ 

ကွန်ဒုိ တုိက်ခန်းအား ကန်ထုိက်တာထံမှ ဦးေသာင်းွန်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၄၅၀၃]ှင့် ေဒ ခုိင်စမ်းရင်[၁၂/စခန(ုိင်) 

၀၁၄၅၄၈]တုိက ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှခ့ဲပါသည်။ ထုိေနာက်ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်သူ (ခင်ပွန်း) ဦးေသာင်းွန်သည် 

(၁၇-၈-၂၀၂၁)ရက်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခိုင်စမ်းရင်မ ှခင်ပွန်းြဖစ်သူပိုင်ဆိုင်ေသာအစုအား မိမိတစ်ဦး 

တည်းသာ အေမွဆက်ခံတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်လာ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား မိမိတစ်ဦးတည်းမ ှပိုင်ဆိုင် 

ေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပလျက် အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအား အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုရန် 

ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)ေဒ ှင်းေဝေအာင်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၉၉၁၇)

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L (W.I.P.O - Switzerland)

တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၂၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ပုလဲမွန်အိမ်ရာ၊ (၆၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၆ ၂၆၇၆၊ ၀၉- ၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇၊ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၆ ၂၆၇၆၊ ၀၉- ၄၄၈၀ ၂၅၈၃၇၊

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တံတား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ဒါယိကာမကီး

ေဒ လ  င်(ပုသိမ်)ေဒ လ  င်(ပုသိမ်)
(ေဒ လ  င် ေပပါခွံသံြပားေရာင်းဝယ်ေရး)(ေဒ လ  င် ေပပါခွံသံြပားေရာင်းဝယ်ေရး)

အသက်(၁၀၁)ှစ်အသက်(၁၀၁)ှစ်
ပုသိမ်မိ၊ အမှတ်(၄၄)၊ ဥမ ာဒ လီမ်းေန (ဦးစူးဝါး-ေဒ မင်းလွင်)တုိသမီး၊ [ဦးကးဝါး(ခ)လင်ထံုက] 

၏ ဇနီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၁၃၀/၄)၊ ငါးထပ်ကီးဘရုားလမ်း၊ ဗိလ်ုချိ(၂)၊  ဗဟန်းမိနယ်ေန ဦးတင်ဝင်း 
-(ေဒ ရင်ရင်)၊ ေဒ သန်းသန်းဝင်း-ဦးေကျာ်ြမင့်၊ ဦးထင်ေအာင်ေကျာ်-ေဒ တင်ု၊ ေဒ ဝိုင်းဝိုင်းဇင်- 
ဦးထွန်းထွန်းလွင်(ခ) Keng Y Chan၊ ဦးကင်စိန-်ေဒ ွန်ွန်ရီ၊  ဦးေအာင်ေကျာ-် ေဒ ေဌးေဌးရီ၊ 
ဦးေအာင်ိင်ုေထွး-ေဒ ဇာဇာထွန်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ မခိင်ကီး၊ ေြမး ၁၈ ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက် 
တို၏ အဘွား ေဒ လ  င်သည် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၁၁-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [အမှတ်-၁၀၊ ရတနာမွန် -၇ လမ်း၊ 
ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လ  င်မိနယ်မ ှကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်)

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) နံနက်တွင် အမှတ် (၁၀)၊ ရတနာမွန် 
(၇)လမ်း၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ွန်ွန်(ေရနံေချာင်း)ေဒ ွန်ွန်(ေရနံေချာင်း)

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖိုးစိန်လမ်းေန (ဦးေင-ွေဒ တိုးစိန်)တို၏ 

သမီး၊ (ဦးတုံစိန်-ေဒ လွမ်)တို၏   သမီးေခ းမ၊  ( ေဒ ေဘွလန်လူဝီ)၊ 

(ေဒ ကျင်လ  င်)တုိ၏ ညီမ၊ ဦးေကာင်း၏ဇနီး၊ ဦးေကျာ်သူေကာင်း၊ ဦးြမတ် 

သူေကာင်း-ေဒ ေဝမာမာဦး၊ ဦးေကျာ်မင်းဦး- ေဒ ဝင်းမင်းေကာင်းတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ အဘွားေဒ ွန်ွန်သည်  

၁၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ 

ယင်းေနတွင်ပင ်အထက်ပါေနအိမ်မှ ေရေဝးယူနန်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 

ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေမာင်ဟန်ထူးေနာင်ေမာင်ဟန်ထူးေနာင်

အသက်(၉)ှစ်အသက်(၉)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အေသာကလမ်း၊ တိက်ုအမှတ် 

(၁၁)၊ ေြမညီထပ(်B)ေန ဦးေအာင်ေကျာ်လ-ှ ေဒ ေအးေအးမင်း 

တုိ၏ သားသည် ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန)နံနက် ၇:၁၅ 

နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ 

သြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကို ၂၀-၁၁-၂၀၂၁ 

(စေနေန )တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်

ပါသြဖင့် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အထက်ပါေနအိမ်မှ ကားများ 

နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည်)။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး 

၍ ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ 

အထက်ပါေနအိမ်သို    ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ကည်ကည်ေဒ ကည်ကည်

အသက်(၉၈)ှစ်အသက်(၉၈)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅)၊ (၁၈)လမ်းေန 

(ဦးကည်အိန်- ေဒ သန်း)တို၏ သမီးကီး၊ (ဦးေအာင်ဘု)၏ဇနီး၊ 
ဦးစိန်တင်(ခ) Johnny Ong - ေဒ ခင်ေအးွယ်(ခ) Daisy Ong 
(Australia)၊ ဦးသန်းတင်(ခ) Edward Ong - ေဒါက်တာ ထူးထူး(ခ) 
Diana Tan (UK), (ဦးေကျာ်စိုးေအာင)်- ေဒ သန်းသန်းရီ၊ ဦးတင် 
ေအာင်- ေဒ ခင်မာချိ၊ ဦးသိန်းထွန်း(ခ) Russell Ong - ေဒ မာရီ 
လင်းေအာင်ခင(်ခ) Marilyn Ong (Australia), ေဒ နီနီေအာင်(ခ) 
Caroline Ong- Liu Shiow Kwong (Singapore)တို၏ ေမွးသမခိင် 
ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်တို၏ အဘွား၊ ြမစ် ခနုစ်ေယာက်တို၏ 
ဘွားဘွားသည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၇:၂၇ နာရီတွင် ၉၆ 
ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ုပ်ကလာပ်ကုိ ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် 
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက ်

ရှိတိုက်(၁၄၆)၊  အခန်းအမှတ်(၄၀၁)၊ (၅)လ ာ၊ (ြမတ်ေလးုံေကျာင်းလမ်းဘက ်

အစွန်ဆုံးအခန်း)၊ ဧရိယာ (၁၂ေပခွဲ၊ ၆၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးစုံ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

လိအုပ်သလိ ုစမီခံန် ခဲွ ေရာင်းချ ပိင်ုခွင့အ်ြပည့အ်ဝရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ထရ ီ

ဆာဖာတီမာ [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၀၈၉၂]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 

ေဒသေပးေချပီးြဖစ်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိပီး ကန်ကွက်လိုသူ မည်သူမဆို ဤေကာ် 

ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံ လူကုိယ် 

တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထိ  ဥပေဒှင့် အညီဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးသက်ိုင်စိုး [LL.B,WIPO (Switzerland)]ဦးသက်ိုင်စိုး [LL.B,WIPO (Switzerland)]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်--၁၄၂၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်--၁၄၂၃၄)

အမှတ်(၅၅)၊ (၇)လ ာ-(B) မဂ  လာလမ်း။အမှတ်(၅၅)၊ (၇)လ ာ-(B) မဂ  လာလမ်း။

(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၆၈၃၃၆၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၃၀၁၅၀ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၆၈၃၃၆၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၃၀၁၅၀

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၅၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၈၄၄)

ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၄၀)ေပxအန(ံ၆၀)ေပရိှေြမကွက်အား ဦးေမာင်ေဇာ်[၉/မလန 
(ိုင်)၁၀၁၉၉၂]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုကာ ေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်း 
လာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ယုယုခိုင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၆၀၉၀]
ှင့ ်ေဒ အအိခိိင်ု[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၅ ၇၅၉၈]တိုမှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက    ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၃)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုလည်းေကာင်း၊ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများထံသိုလည်းေကာင်း 
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ရန် 
မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်အား တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B,LL.M)ေဒ ေအးေအးေအာင်(LL.B,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  (စ်-၁၂၀၀၄)
ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆၊ ၀၉-၆၇၇၃၂၀၅၁၆ဖုန်း-၀၉-၉၇၄၅၈၉၇၇၆၊ ၀၉-၆၇၇၃၂၀၅၁၆

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးေစာလ  င်ဦးေစာလ  င်
အဖွဲစိတ်မှး(ငိမ်း)အဖွဲစိတ်မှး(ငိမ်း)

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ပုသိမ်မိေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ပုသိမ်မိ

အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ သာေပါင်းမိနယ်၊ ဘရုားငတ်ုတိေုကျးရာေန (ဦးေမာင်ဘ-ေဒ လှသင်း)

တို၏သားေထွး၊ ပုသိမ်မိ၊ အမှတ်(၁၈၅)၊ တေဂါင်းဘရုားလမ်းေန (ေဒ ကည်ေလး(ခ)ေဒ ေဌးကည်) 

၏ခင်ပွန်း၊ ဦးဖုန်းလွင်-ေဒ ခင်မျိးဦး၊ (ဦးဝင်းဆုိင်)၊  Dr.ခင်မျိးေအး(ပါေမာက ၊ သခ  ျာဌာန၊ ဒဂုတံက သိလ်ု)

တို၏ ေမွးသဖခင်၊ မေဝှင်းေအး၊ ေမာင်တင်ထွန်းဝင်းတို၏ အဘိုး ဦးေစာလ  င်သည် ၁၈-၁၁-၂၀၂၁ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီတွင် S.S.C ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  

ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၄-၁၁-၂၀၂၁ 

(ဗဒု ဟူးေန)တွင် ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း၊ ခအံမှတ်(၁၁၅)၊ တိက်ု(၄)၊ အခန်း(၂)

ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထျန်စိန်(ခ)ချန်စိန်ဦးထျန်စိန်(ခ)ချန်စိန်
(ဒန်အိုးစက်မန်ေနဂျာ)(ဒန်အိုးစက်မန်ေနဂျာ)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈)၊ လမ်း၂၀ ေန (ဦးဟုိက်စီ- 

ေဒ  လွမ်)တို၏သား၊ (ဦးဟူစုန်ချန်-ေဒ ကျင်ကီး)တို၏သားသမက်၊ 

ေဒ လှြမင့်(ခ)ေအာ်က ီးရှန်၏ခင်ပွန်း၊ မချန်ပုိးအိန်း၊ (ေမာင်ချန်ပုိးဝှါ)၊ 

ေမာင်ချန်ကာစန်ိ-မဇင်မာလ  င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေမာင်သက် 

ခိုင်ဦး၏ အဘိုး ဦးထျန်စိန်(ခ)ဦးချန်စိန်သည် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက် 

နံနက် ၂:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) 

တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်မ နဲကာကွယ်မ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်စိုေဆာင်ရက်စို

ဘ၀နတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း
ဘဒ   ေဌယျ

သက်ေတာ်(၁၀၁)ှစ်၊ သိက ာေတာ်(၈၁)ဝါ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ငါးထပ်ကီး 

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊  လပ်ိြပာကန်ေကျာင်းတိက်ုကီး၏ ဩဝါဒ 

စရိယ၊  ဟံသာ၀တီေကျာင်းဆရာေတာ် ဘဒ   ေဌယျ 

သက်ေတာ်(၁၀၁)ှစ်၊ သိက ာေတာ်(၈၁)ဝါ သည် (၁၃၈၃ 

ခှုစ်၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့၊် ကာသပေတးေန) ၁၈-၁၁-

၂၀၂၁ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ဘ၀နတ်ထံပျလံွန်ေတာ် 

မသွူားပါသြဖင့ ်တပည့ဒ်ါယကာ၊ ဒါယကိာမအေပါင်းတိုအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများှင့ ်

ဈာပနြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ



ိုဝင်ဘာ   ၁၉၊   ၂၀၂၁  

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး     ဒီမုိကေရစီှင့် 

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့်    ြပည်ေထာင်စုကို 

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်  

တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတ ူ

စာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိုက်ေသာ ိုင်ငံြခား 

ေရးမူဝါဒကုိကျင့်သံုးပီး ုိင်ငံများအကား ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို   ဆက်လက်လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ် 

လပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပုိမုိဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကို 

လည်း ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင် 

ပီး     ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကိ ု  ဖိတ်ေခ ၍ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏   စီးပွားေရးဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အားေပးကူညီပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ     ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ    ေဆာင်ရက်ေဖာ ်

ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်

စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ် 

အလာများကိ ုေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျး 

မ စိက်ုလက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ )  တစ်မျိးသားလုံး  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်  ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဖတ်စရာယေန

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန(သာမညဖလအခါေတာ်ေန)တွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 
နယ်ေြမအတွင်းရှိ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးများ၌ ကုသိုလ်ဒါနြပကသူများြဖင့် စည်ကား

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၁၈

တန်ေဆာင်မုန်းလသည် ြမန်မာ့ ၁၂ လရာသီတွင် ရှစ်လေြမာက် လြဖစ်ပီး 

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေနသည ်ြမတ်စွာဘုရားရှင်က  အဇာတသတ် 

မင်းကီး အမှးြပေသာ ပရိသတ်တိုအား သာမညဖလသုတ်ေတာ်ေခ      

ရဟန်းြပရအကျိးြပတရားေတာ်ကိ ုေဟာကားေတာ်မူေသာ ေနထူး 

ေနြမတ်ြဖစ်သည်။ 

ကိးစားအားထုတ်ေဆာင်ရက်ကေလ့ရှိ

အဆိပုါ ေနထူးေနြမတ်တွင် ဗဒု ဘာသာဝင်များအေနြဖင့ ်  ြမတ်စွာ 

ဘရုားရှင်အား ရည်မှန်း၍ ဥပသ်ုသလီေဆာက်တည်ြခင်း၊ ပ  ာန်းေဒသနာ 

ေတာ်ှင့်  ပရိတ်တရားေတာ်များ ရတ်ပွားပူေဇာ်ြခင်း၊  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများ၌  ကထိန်လျာသက  န်းကပ်လှြခင်း၊  ကထိန်ခင်းြခင်း၊ 

ကုသုိလ်ဒါနသီလပွားများြခင်း   စသည့်သူေတာ်ေကာင်းတရားများကို 

ကိးစားအားထုတ်ေဆာင်ရက်ကေလ့ရှိသည်။

ယေနကျေရာက်သည့် ၁၃၈၃ ခှုစ် တန်ေဆာင် မန်ုးလြပည့်ေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှိ ဗုဒ ဂါယာ(ေနြပည်ေတာ်)၊ 

မဟာသကျရံသီရပ်ေတာ်မ ူ   ုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်ကီး၊   ရန်ေအာင်ြမင ်

ေရ လက်လှေစတီေတာ်၊ ရန်ေအာင်ချမ်းသာဘုရား၊ ဓာတုစယဓာတ်ေပါင်းစ ု

ေစတီေတာ်၊  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီ၊     ေလှခွင်းေတာင်တန်ခုိးကီး 

ဘုရား၊ ကိုးနဝင်းေစတီေတာ်၊ ဆုေတာင်းြပည့်ေလာကမာရဇိန်ေစတ ီ

ေတာ်၊ သံသရာငိမ်းေအးေစတီေတာ်၊  စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ဆီမီးထွန်းညိပူေဇာ်သူများြဖင့ ်စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ   ၁၈

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည်  ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးှင့်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်   ေရှလုပ်ငန်းစ်များချမှတ်၍ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့်အတ ူလက်တွဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ  

အေပ တွင် မလိုလားေသာ အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့ ် CRPH၊ 

NUG၊ PDF စသည့် အဖွဲအစည်းများသည ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စ၏ီ ေရှလပ်ုငန်းစ်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ြခင်းမြပိင်ုေစရန်၊ အစိုးရ၏အပ်ုချပ်ေရးယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် 

ြပည်သူလူထုအား အေကာက်တရားလ မ်းမိုးေစရန်အတွက ် မိနယ်၊ 

ေကျးရာ၊ ရပ်ကွက်များမှ အုပ်ချပ်ေရးပုိင်းဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများအား 

အေကာင်းအမျိးမျိးြပ၍    နည်းလမ်းမျိးစုံအသုံးြပကာ   ရက်ရက ်

စက်စက်လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ   လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှရာ   ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိစတ်ိမချမ်း 

ေြမ့ ဖွယ်ရာ ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခ့ဲရပီး အကမ်းဖက် အဖဲွများ၏ 

လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်           စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

အိ ိယိုင်ငံ နယူးေဒလီမိ၌ ေလထုညစ်ညမ်းမ အေြခအေန ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၅၈၇ ဦး ေတွရှိ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၂ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင် န်းရှိ

စာ  » ၁၂

စာ  » ၂၀

၂၀၂၂ ကာတာ ကမ ာ့ဖလားပိင်ပွဲ တိုက်ိုက်ဝင်ခွင့်

ဘယ်အသင်းေတွ ရရှိေနပီလဲ
စာ  » ၂၅ စာ  » ၂၁

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏ အေကာင်းမဲ့ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ြခင်းေကာင့်

အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ ၁၉၈ ဦးခန်  ေသဆုံး၊ ၁၄၈ ဦးခန်  ဒဏ်ရာရရှိခဲ့

ပိုမိုဆိုးရား

လာြခင်းေကာင့် 

စာသင်ေကျာင်းများ

ပိတ်ထားရ အခန်းဆက် ဝတ ရှည်




