
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ ်  ၂   ရက်၊     တနလ  ာေန။                                                                                                                                            Monday,       20     December    2021          ၁၀၅၉၃

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၂၄

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၂
ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၁၀

လူတန်ဖိုး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၅၂ ဦး

ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၃၂ 

ရာခိုင် န်းရှိ

ေရခဲေတာင်အလှှင့် 

ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမမှ 

ခရီးသွားတိုကို

ဆွဲေဆာင်ရာ ဖုန်ကန်ရာဇီ

ှင့် ခါကာဘိုရာဇီ

ကျန်းမာ

သက်ရှည်ဖို

လမ်းေလ ာက်

ကပါစို

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါ့အား အကျိးေရာက် 
လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထီမဲ့ြမင် မေအာက်ေမ့ရာ။ မိုးေရ 
ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ် ေရအုိးသည်   ြပည့ဘ် ိ
သကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်းငယ်မ ေသာ 
ေကာင်းမ ကိ ု ြပလပ်ုဆည်းပူးဖန်များလတ်ေသာ် ေကာင်းမ  
ြဖင့် ြပည့်၏။

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး

မ ေလး  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ယခုဘ  ာှစ်တွင်  မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံမှ ေွစပါးှင့်  အြခားသီးှံ 

စိုက်ဧက  ၆၈၀၀၀  ေကျာ်တိုအတွက်   ဆည်ေတာ်ကီး 

ေရေလှာင်တမံမ ှ  ေရြပည့်ဝစွာ  သိုေလှာင်ထားပီးြဖစ်၍ 

ေတာင်သူများအတွက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ပထမပတ်မှစပီး        

စုိက်ပျိးေရြပည့်ဝစွာေပးေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မတ ရာ 

မိနယ ်  ဆည်ေြမာင်းှင့်  ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီး 

ဌာနမှ သိရသည်။  

 အဆိုပါ   ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံအတွင်း 

ေရေလှာင်ပမာဏမှာ ဧကေပ  ၃၆၀၀၀၀  ေကျာ်ရှိပီး 

အသုံးြပိုင်ေသာေရပမာဏမှာ ဧကေပ ၃၃၀၀၀၀ ေကျာ် 

ရိှေကာင်း၊ ထုိေကာင့် ေရလက်ကျန်ပမာဏေပ မူတည်၍ 

ယခုဘ  ာှစ်တွင် ေွစပါး ၆၇၄၆၉ ဧကှင့် အြခားသီးံှ 

၁၁၆၂ ဧကလျာထားပီး    ေတာင်သူများစိုက်ပျိးမည့ ်       

ေွသီးှံများအတွက်  ေရြပည့်ဝစွာေပးေဝသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်းရှိ  မိနယ် 

သုံးမိနယ်ကိ ုေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မတ ရာမိနယ ်

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီး 

အရာရှိ ဦးေအာင်ေအာင်စိုးက ေြပာသည်။ 

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၅ သို 

ယခုဘ  ာှစ်တွင် ေွစပါးှင့် အြခားသီးှံစိုက်ဧက ၆၈၀၀၀ ေကျာ်အတွက်

ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံမှ ေရြပည့်ဝစွာေပးေဝသွားမည်

ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း

အေြခအေန 
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ယေနနနံက် ၅နာရခဲွီ  တိင်ုးထွာ 

ချက်များအရ        ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ် အေရှေတာင်ပိင်ုး 

ှင့်  ယင်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှ ိ

ေသာ  အေီကတွာအနီး    အိ ိယ 

သမုဒ ရာတိုတွင်  ြဖစ်ေပ ေန 

ေသာ  ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 

သည်   ဆက်လက်တည်ရှိေန 

သည်။

 မိုး/ဇလ

ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံကို ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံကိ ု

ေတွရစ်။ေတွရစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   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

လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး ိင်ုငေံတာ်က ဦးစားေပး

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 အိအိမွန် 

စာြပင ် - ေဒ ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ    အမျိးသားေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

(၁/၂၀၂၁)ကို ဒီဇင်ဘာလ  ၁၄  ရက်က  ြပလုပ်ခဲ့ရာ  လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

ေရးဆိင်ုရာ အမျိးသားေကာ်မတဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိ 

ဥက   ၊   ဒုတိယဝန်ကီးချပ်   ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး    စုိးဝင်းက   “လူမ ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးလပ်ုငန်းများသည် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံား 

များ၏    လူမ စီးပွားအခက်အခဲများကိ ု    တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးရမည်ဆိုသည့ ်

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများကားရိှ ကတကိဝတ်တစ်ခအုတွက် လက်ေတွ 

ေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း” ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင်  လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးဆိင်ုရာ မဟာဗျဟာစမီခံျက် 

ကိ ု၂၀၁၄ ခုှစ်က အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။   လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများသည် ုိင်ငံေတာ်၏မဟာဗျဟာေြမာက်အစီအစ်ြဖစ်သည့် “ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး    ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း  

(Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) တွင် ပါဝင်သည့် အဓိက 

လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်သည်။   ဆင်းရဲမ ေလ ာ့ချေရးှင့်   ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ရန် 

အဓိကကျေသာ လူသားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက်   အေရးပါသည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသမိုင်းတွင ် ပုဂံေခတ်   ကျန်စစ်သားမင်းကီး ေမာ်ကွန်းေရးထိုး 

ခဲေ့သာ ေရ စည်းခုဘံရုားေကျာက်စာ၌ “ငါ၏လက်ယာလက်ြဖင့ ်ဆန်စပါးရကိ ာကိ ု

ေပးအံ၊့ ငါ၏လက်ဝလဲက်ြဖင့ ်ဝတ်စားတန်ဆာကိ ုေပးအံ၊့ အမသိည် သားငယ်အား 

ရင်ခွင်၌ှစ်သိမ့်သကဲ့သို ငါသည်လည်း တိုင်းသူြပည်သားတိုအား  ှစ်သိမ့်ပါအံ့” 

ဆိုသည့်     ပုဂံေခတ်ြမန်မာ့လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ်

စာသားသည် ယေနေခတ်  ြမန်မာလ့မူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး၏ ေရှေြပးကနဦး 

မဝူါဒြဖစ်သည်။ ေရှးေခတ်က မင်းေကာင်းမင်းြမတ်များ တိင်ုးသြူပည်သားများအေပ  

ရင်ဝယ်သားကဲသ့ိုသေဘာထားသကဲသ့ို ယေနေခတ်တွင်လည်း ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက 

တိင်ုးသြူပည်သားများအေပ  တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးသည့ ်ဦးစားေပးလပ်ုငန်းတစ်ရပ် 

အြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည်။

အဆိပုါမဟာဗျဟာစမီခံျက်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည်မှာ မကာေသး 

ေသာ်လည်း တိုးတက်မ များရှိေနသည်ကိ ုေတွရသည်။ လက်ရှိကာလတွင ်ပိုမို 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန်အတွက် ိင်ုငေံတာ်က လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ေရးဆုိင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းခ့ဲပီး လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

ကိ ု လူမ ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့်   ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှသည်။ လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည် 

ြပည်သူများ၏လူမ စီးပွားဘဝ၌   ြဖစ်ေပ ေနေသာအခက်အခဲများကို   ကူညီ 

ေြဖရှင်းေပးေရးြဖစ်သည်။ ထင်သာြမင်သာအားြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်း မေမ ာ်လင့ဘ်ဲကံေတွလာေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာ 

ေသာအခက်အခဲများကိ ုေြဖရှင်းေပးသည့ ်ေငွေကးေထာက်ပံ့ေပးေရးအစီအစ်

များြဖစ်သည်။

လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးအတွက်  အဓကိလိအုပ်ချက်မှာ ေငေွကးြဖစ်၍ 

ေရရှည်ရန်ပုေံငရွရိှေရးကိ ုစန်ိေခ မ ြဖစ်လာိင်ုသည့အ်တွက် “ေရရှည်ရန်ပုေံငရွရိှေရး 

မဟာဗျဟာ” ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်လမ်း န်ထားသည်။ ေငွေကး

ေထာက်ပံေ့ရးအစအီစ်ှင့ပ်တ်သက်၍ တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းမ အြဖစ် “လမူ ေရးဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ  သတင်းအချက်အလက်စနစ”် ကို  တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး  “Electronic 

Cash Transfer  နည်းလမ်း”   ကို  အသုံးြပပီး    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင ်စမ်းသပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟုသိရသည်။ လူမ ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးလပ်ုငန်းများသည် ိင်ုငေံတာ်၏ဦးစားေပးလပ်ုငန်းြဖစ်၍ ြပည်သ ူ

လူထုအား   တိုက်ိုက်အကျိးရှိေစရန ်     ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေရးှင့ ်ရန်ပုေံငရွရိှေရးတွင် ဝန်ကီးဌာနအကား၊ 

ဝန်ကီးဌာနများှင့ ်မတ်ိဖက်အဖဲွအစည်းများအကား ထေိရာက်စွာေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရန် ဒတုယိဝန်ကီးချပ်က လမ်း န်ထား 

သည်။

သိုြဖစ်ရာ လမူ ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးလပ်ုငန်းများသည် အခက်အခြဲဖစ်ေန 

ေသာ   ြပည်သူြပည်သားများအား   ရင်ဝယ်သားကဲ့သို   သေဘာထားကာ   ကူညီ 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးေသာလုပ်ငန်းြဖစ်ရာ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်

မဟာဗျဟာစမီခံျက်ပါအတိင်ုး  လက်ေတွေအာင်ြမင်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။        လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးက  တွင် 

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းမ များှင့အ်တ ူ စန်ိေခ မ များလည်းရိှေနရာ   အခက်အခမဲျားကိ ု

ပူးေပါင်းလက်တဲွေကျာ်လ ားပီး   ြပည်သမူျား၏လိအုပ်ချက်ကိ ု ြဖည့ဆ်ည်းေပးက 

ရမည်ြဖစ်သည်။  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာကပ်ေဘးများှင့်ကံေတွလာရပါက သင်ခန်းစာ 

ေဖာ်ထတ်ုပီး ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲဝိင်ုးဝန်းလက်တဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများအား  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်  လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်    နယ်စပ်(ြမဝတီ၊ ချင်းေရ ေဟာ်)တွင်   ကုမ ဏီ 

ခုနစ်ခုတိုမှ    တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ   ၅၀၀၀၊ 

Scalp Vein Set ၂၀၀၀၊  ှာေခါင်းစည်း  ၅၄၈၄၉  ကီလိုဂရမ်၊ 

Infusion ၂၄၀၊   ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်  ၁၅၃၃၈  ကုဗမီတာ  

တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                                               

သတင်းစ်

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ှစ်ဦးဒါနြပလုပ်မည်

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများ   အသင်းကီး၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်ဦးအလှပွဲကို   ၂၀၂၂  ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၁ ရက် 

နံနက် ၉ နာရီတွင်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  တာေမွမိနယ ် 

တာေမွကီး (က/ဂ) ရပ်ကွက ် ၁၅၄  လမ်းရှ ိ မဂ  လာေဇယျံ  

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်ကီး၌ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအလှပဲွတွင်   ၂၀၂၁   ခှုစ်အတွင်း   ကွယ်လွန်သွား 

ခဲ့ေသာ     အသင်းကီး၏     ကန်ေတာ့ခံဆရာသမား   သုံးဦး၊  

အသင်းအမ ေဆာင်  ှစ်ဦးှင့ ်  အသင်းသား ၂၇   ဦးတိုအတွက်   

ရည်စူးကာ  သံဃာေတာ်များအား   ဆွမ်းဆက်ကပ်ြခင်း၊   

လှဖွယ်ပစ ည်း အစုစုတို ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများ ြပလုပ် 

ကာ ေရစက်သွန်းချအမ ေပးေဝကမည်ြဖစ်သည်။  ဆက်လက်၍ 

ပ မအကိမ်ေြမာက ်   ဆရာကန်ေတာ့ပွဲှင့်   အသက်  ၈၀   

ှင့်အထက် သက်ကီးအသင်းသားကီးများ    ကန်ေတာ့ပွဲကို    

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

အခမ်းအနားကို  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များ 

ှင့်အညီ    ြပလုပ်မည်ြဖစ်သြဖင့ ်  ကွယ်လွန်သွားသူများ၏ 

မိသားစုဝင်များမှ   တစ်ဦးလ င်   မိသားစုဝင်ှစ်ဦးစီြဖင့ ်

ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ  ပါဝင်ဆက်ကပ်လှဒါန်းကုသုိလ်ြပုိင်ရန်  

စီစ်ထားရှိသည်။

ကန်ေတာ့ေငွများကို  ကန်ေတာ့ခံဆရာသမားများှင့ ်

သက်ကီးအသင်းသားများထံသုိ  အေရာက်ေပးပုိုိင်ရန်  စစီ် 

ထားရိှပီးြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်လှဒါန်းလိပုါက  အတွင်းေရးမှး 

ဦးေဇာ်ဝင်း ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၁၀၁၃၈၉ ှင့ ်တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဦးေအးသန်း  ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၇၃၅၅၇  တိုထံ  ဆက်သွယ် 

လှဒါန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။                                     ကိုေဇာ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ
ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်း 

ှင့်     နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ    တင်သွင်းိုင ်

ေရးအတွက်  အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ စစီ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ     ယေနတွင် 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆိပ်ကမ်း/ ေလဆိပ် 

များ၊ ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရးဇန်ုှင့ ် ချင်းေရ  

ေဟာ်  ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတိုမ ှ ကုမ ဏီ 

သုံးခုမှ   ယာ်စီးေရ   ေြခာက်စီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင(်အရည်)  Bowser ယာ် 

တစ်စီး တန်  ၂၀  ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၃၆ 

တန်တိုကိ ု တင်သွင်းသည်။ ေအာက်ဆဂီျင်  

(အရည်) Bowser  ယာ်တစ်စီးမှာ ြမဝတ ီ

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ         ရန်ကုန်မိသို 

တင်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကုိဗစ်  -  ၁၉   ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကသုေရးဆိင်ုရာ  ပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့    ညိ  င်းထား 

သည့် SOP များှင့်အညီ   ဦးစားေပးတင် 

သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်    ရှိေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့်         ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်    အသိ 

ေပးေကညာချက်များကုိလည်း    အများ 

ြပည်သူသိရှိေစရန ် ဝန်ကီးဌာန  ဝက်ဘ် 

ဆိုက်ြဖစ်သည် ့ www.commerce.gov.

mm  တွင်    ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး   

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း     သရိ 

သည်။                                     သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်ထုတ်ေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးထွန်းထွန်းေနာင်ှင့ ်ေကာ်မတအီဖဲွဝင်များ ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်းရိှ IDP စခန်းများ၊ 

တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများှင့ ်ြပန်လည်လက်ခေံရးစခန်းများအား ကွင်းဆင်းကည့် ပီး ေနရပ်စွနခွ်ာသမူျားကိ ုေတွဆုေံထာက်ပံ့
ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ရခိင်ုြပည်နယ် တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးှင့ ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဆိင်ုရာ 

လပ်ုငန်းများ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေရး 

ေကာ်မတီဥက     နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  ထွန်းထွန်း 

ေနာင်၊        ဒုတိယဥက   (၁) 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ      ပူးေပါင်း  

ေဆာင်ရက်ေရး     ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိလု  င် 

ှင့ ်ဒတုယိဥက    (၂) လမူ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်    ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရး    ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး    ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိုင်တိုသည ်ဒီဇင်ဘာ 

၁၆ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် ြပည်နယ် 

လုံ ခံေရးှင့ ်   နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီး ဗိလ်ုမှးကီးေကျာ်သရူှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ    လိုက်ပါ၍ 

ေပါက်ေတာမိနယ်  ကိမ်နီြပင ်

IDP စခန်းသို  ေရာက်ရှိပီး  IDP 

စခန်းတာဝန်ခှံင့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 

များကို    ေတွဆုံအမှာစကား 

ေြပာကားကာ  တင်ြပချက်များ 

အေပ        ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုေနာက်  ကိမ်နီြပင ်    IDP 

စခန်းအတွင်း  ေနထိုင်သူများကိ ု

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေနမ  

ှင့်     ေဒသ ရေဆးေပးခန်း၊ 

အေြခခံပညာ    အလယ်တန်း 

ေကျာင်းခဲွများကိ ုလိက်ုလံကည့်  

စစ်ေဆးသည်။    ယင်းေနာက် 

စစ်ေတွမိ သက ယ်ြပင် IDP စခန်း 

ှင့်   မင်းဂံရပ်ကွက ်   ဥဿလင်း 

ဘုန ်းေတာ် ကီးေကျာင ်းတိုသို  

သွားေရာက်၍    တိုက်ပွဲေရှာင ်

ြပည်သူများှင့်     ေတွဆုံကာ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ် ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊  လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ အကအူညရီရိှ ေရး၊ 

လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်

ေရး၊  ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များကုိ  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး       ဥဿလင်း 

ေကျာင ်းထိုင ်ဆရာေတာ ်အား  

ဝတ ေငွများ  ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

သည်။

ဆက်လက်၍  နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

သည်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ေြခာက်လ 

ဘ  ာေရးကာလ ြပည်ေထာင်စ ု

ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေသာ စစ်ေတွမိနယ် ကံ့ေကာ် 

က န်း-ေဇာ်မတက်-ေချာင်းွယ် 

လမ်းဆုံအထိ  ကွန်ကရစ်လမ်း          

၁ မိုင်  ၁ ဖာလုံ  ေဆာင်ရက်ေနမ ၊  

ေပ ၁၅၀ အရှည်   ေဇာ်မတက် 

ေချာင်းကူး တတံားတည်ေဆာက် 

ပီးစီးမ ှင့် စစ်ေတွမိ ေရ ေစတီ 

ဘုနး်ေတာ်ကီးသင်   ပညာေရး 

ေကျာငး်  RC သံုးထပ်ေကျာင်း 

ေဆာင်   ေဆာက်လုပ်ေနမ ကို   

သွားေရာက်ကည့် စစ် ေဆး၍     

ဆရာေတာ်အား   လှဖွယ်ဝတ  

ပစ ညး်များ  ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

သည်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရခိင်ု 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲ 

သည် ဒဇီင်ဘာ ၁၇ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင် ေမာင်ေတာမိနယ် ေတာင်ပိ 

လက်ဝ ဲြပန်လည်လက်ခေံရးစခန်း 

သို  ေရာက်ရှိပီး   စခန်းတွင် 

တာဝန ်ထမ ်းေဆာင ်ေနေသာ  

ဝန်ထမ်းများှင့ ်   ေတွဆုံ၍ 

ြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်းစ ်

များှင့ ်ပတ်သက်၍    စခန်း 

တာဝန်ခံက   ရှင်းလင်းတင်ြပမ  

အေပ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ 

ှင့်    ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

တုိက လုိအပ်သည်များကုိ ရှင်းလင်း 

ြဖည့စွ်က် မှာကားကာ ေထာက်ပံ ့

ေငွများေပးအပ်၍      ြပန်လည် 

လက်ခံေရး    ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းစ်     အဆင့်ဆင့်ကို 

လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးများှင့်အဖွဲသည် ငါးခူရ 

ြပန်လည်လက်ခံေရးစခန်းသို  

ေရာက်ရှိခဲ့ကပီး   ဝန်ထမ်းများ 

ှင့်ေတွဆုံ၍    စခန်းအတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်းစ ်

များှင့ပ်တ်သက်၍  လိအုပ်သည် 

များကို      ရှင်းလင်းမှာကားကာ 

ဝန်ထမ်းများအတွက ် ေထာက်ပံ့ 

ေငွများ ေပးအပ်သည်။

ြဖည့်စွက်မှာကား

ယင်းေနာက်   လှဖုိးေခါင်ကား 

စခန်းသိုေရာက်ရှိရာ  ြပန်လည် 

လက်ခံေရး   လုပ်ငန်းများှင့ ် 

စပ်လျ်း၍   စခန်းတာဝန်ခံ၏ 

ရှင်းလင်းတင်ြပမ အေပ   လိုအပ် 

သည်များကိ ု ရှင်းလင်းြဖည့်စွက ်

မှာကားခဲ့ပီး ဝန်ထမ်းများအား 

ေထာက်ပံ့ေငွများ   ေပးအပ်ကာ 

ြပန်လည်လက်ခံေရးစခန်းကို 

လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရခိင်ု 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲ 

သည် ဒဇီင်ဘာ ၁၈ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင် စစ်ေတွမိမ ှပလက်ဝမိသို 

ေရာက်ရှိကပီး  ကီမိုခန်းမတွင ်

ဌာနဆိုင်ရာများ၊  မိမ/ိမိဖများ၊ 

ယ်ေကျးမ အဖဲွများ၊ တုိက်ပဲွေရှာင် 

စခန်းများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်

ေတွဆုံကာ     ေဒသတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ကို       ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းကာ      မူလေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ေနထိင်ုေရး 

ှင့်  ေဒသဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာ ကိစ ရပ် 

များကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာသ ူ

များ၏  တင်ြပချက်များအေပ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်က 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာ

ကားပီး  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များက   တိုက်ပွဲေရှာင်များှင့ ်

သဘာဝေဘးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ

အတွက်  ေထာက်ပံမ့ များ ေပးအပ် 

ကသည်။ ယင်းေနာက်  နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် ပလက်ဝမိ  နယ်စပ် 

ေဒသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ 

ဖွံဖိးေရး  သင်တန်းေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်

ေတွဆုံ၍ ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးများှင့ ်     အဖွဲသည ်

ေြမာက်ဦးမိနယ် တမ်ိညိေကျးရာ 

တုိက်ပဲွေရှာင်စခန်းသုိ ေရာက်ရိှ၍  

တိုက်ပွဲေရှာင်  စခန်းေနြပည်သူ 

များ၊ မိသားစုဝင်များှင့ ်ေတွဆုံ 

ကာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများက 

အမှာစကား ေြပာကားကသည်။ 

ထိုေနာက်  တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းရှ ိ

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အတွက် ေကျာင်းဝတ်စု ံ၄၀၀ ှင့် 

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်  ဒါဇင် 

၄၀၀ ကို     လည်းေကာင်း၊ 

တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းရိှ အမ်ိေထာင်စ ု

၇၇၃ စု    လူဦးေရ  ၂၈၆၂ ဦးတို 

အတွက် တစ်လစာ ဆန် ၈၉၄ အိတ် 

ကို  လည်းေကာင်း    ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် ေြမာက်ဦးမိနယ် 

လက ာေကျးရာတွင် ြပန်လည် 

ေနထိုင်ကသည့်  ြပည်သူများ 

အတွက် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန   ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ေကျးရာ 

အဝင်လမ်း ေလးဖာလံုကုိ  ေြမသား 

တာေပါင်တိုးချဲြခင်း ေဆာင်ရက် 

ေနမ ၊ ေကျးရာဘုန်းကီးေကျာင်း 

၆၀x ၄၈ ေပ RC ှစ်ထပ် ေဆာက် 

လုပ်ေနမ ှင့် ေနအိမ် ၃၂၃   လုံး        

ြပြပင်ေဆာက်လုပ်ပီးစီးမ တိုကို 

လိုက်လံကည့်     စစ်ေဆး၍ 

ေကျးရာေနြပည်သူများကုိ  ရင်းရင်း 

ှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်အားေပး 

စကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                     သတင်းစ်

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင်  ပလက်ဝမိမှ မိမိ မိဖများ၊ ဌာနဆုိင်ရာများှင့် တုိက်ပဲွေရှာင်စခန်းေန ြပည်သူများအား ေတွဆံုအမှာစကား 

ေြပာကားစ်။

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး များှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်တုိ ေတာင်ပိလက်ဝဲြပန်လည်လက်ခံေရး

စခန်းတွင် e-ID လုပ်ငန်းအသုံးြပမ အား ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်း ေကျးရာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
ထန်းတပင်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ထန်းတပင်မိနယ်တွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် 

ေြခာက်လဘတ်ဂျက်ြဖင့် ေကျးရာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်  ေကျးရာများသို   ဒီဇင်ဘာ         

၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

မှ တာဝန်ရှိသူများက  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ရာတွင ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး ဦးဘသန်ိး၊ 

မိနယ်ဦးစီးမှးဦးြမတ်ေကျာ်သူှင့် ဝန်ထမ်းများက ပက်အင်းကေလး 

ေကျးရာတွင် ြပည်ေထာင်စုတင်ဒါစနစ် ေငွကျပ်သန်း ၃၀ ြဖင့် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည် ့ကုန်ထုတ်ေြမသားလမ်းအရှည ်(၀/၃.၀၄)မိုင်၊ အကျယ် 

၁၂ ေပှင့် အြမင့်  ှစ်ေပဒု၊ ေဒါ့ချပ်ိေကျးရာတွင် တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ 

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ် ၂၀၂ ဒသမ ၇၄၉ သန်းြဖင့် ကုန်ထုတ်ေြမသား 

လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း အရှည်(၂/၄)မိုင်၊ အကျယ် ၁၂ ေပှင့်အြမင့် 

ှစ်ေပဒု ေဆာင်ရက်ေနမ များကို  ကည့် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ခဲ့က 

ေကာင်းသိရသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထိုြပင်    ေရြဖေကျးရာအုပ်စု  အိုင်ကီးေကျးရာတွင်လည်း         

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် ေြခာက်လဘတ်ဂျက ်ေငွကျပ် ၉ ဒသမ ၉၈ 

သန်းြဖင့် ေရေပးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများှင့် 

ေကျးရာလူထုမှေဆာင်ရက်သည့် ေကျးရာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများကိုလည်း  ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း  ပညာရှင်အဆင့်ဓာတ်ပုံပိင်ပွဲတွင ်  ပထမဆုရရှိသူ 

ဦးစိုင်းထွန်းေနလ  င်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများှင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါတိက်ုဖျက်ေရး ပညာရှင်အဆင့ှ်င့ ်

ဝါသနာရှင်အဆင့် ေရာင်စုံဓာတ်ပုံပိင်ပွ ဲဆုရရှိသူများ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင ်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး ပညာရှင်အဆင့်ှင့် ဝါသနာရှင်အဆင့် ေရာင်စုံဓာတ်ပုံပိင်ပွဲ ဆုချးီြမင့်ပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

“ ကိဗုစ် -၁၉ ကပ်ေရာဂါ လက်တဲွ 

ညီညာတိုက်ဖျက်ပါ”  ပညာရှင် 

အဆင့်ှင့် “ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ် 

ေရး ြပည်သူအားလုံးပါဝင်ေပး” 

ဝါသနာရှင်အဆင့ ်ေရာင်စုဓံာတ်ပု ံ

ပိင်ပွဲ  ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ကုိ ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ရန်ကုန်မိ 

သိမ်ြဖလမ်းရှိ    ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝ 

ေရးဦးစီးဌာန စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 

သည်။  

တက်ေရာက်

အဆိပုါ                အခမ်းအနားသို 

ြပန်ကားေရး              ဝန်ကီးဌာန   

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေမာင ်

ေမာင်အုန်း၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ ဌာန 

ဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊  လမူ ေရး 

အသင်းအဖွဲများ၊  ဓာတ်ပုံပိင်ပွဲ 

အကဲြဖတ်အဖွဲဝင်များ၊  ဓာတ်ပုံ 

ပညာရှင်များှင့်  ဆုရရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးက ကိဗုစ် -၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ် 

ကသုေရးလပ်ုငန်းစ်တွင် ြပည်သ ူ

များ  ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန်၊ 

ပညာရှင်အဆင့်ှင့်  ဝါသနာရှင် 

အဆင့်ဟူ၍        ယှ်ပိင်ေစခဲ့ပါ 

ေကာင်း။

အဆိုပါ  ေရာင်စုံဓာတ်ပုံပိင်ပွ ဲ

တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ဆုိးကျိး 

များ၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊            ကသုေရးဆိင်ုရာ 

လုပ်ငန်းများတွင်  ြပည်သူများ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေနမ များ၊  အသိ 

ပညာေပး   ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  ပရ 

ဟိတအသင်းအဖွဲများ၊  ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက် 

ေနမ ှင့ ်     ကိဗုစ်-၁၉           ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေနမ  စသည့် 

အေကာင်းအရာများကိ ု ေဖာ် န်း 

ိုက်ကူးထားသည့ ်  ဓာတ်ပုံများ 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပါေကာင်း။ 

ြပန်ကားေရး           ဝန်ကီးဌာန 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့်    ိုင်ငံ့ 

အကျိးြပှင့ ်  ြပည်သူအကျိးြပ 

ဖတ်ိေခ  ေရာင်စုဓံာတ်ပုံပိင်ပဲွများ 

ကိ ုတစ်ှစ်လ င်ှစ်ကိမ်ြဖင့် ှစ်စ် 

ပုံမှန်ကျင်းပပီး ဓာတ်ပုံပညာရှင ်

များ  ေပ ထွက်လာေစရန် ိက်ုကူး 

ယှ်ပိင်ေစခဲ့ပါေကာင်း၊  ထိုသို 

ိက်ုကူးယှ်ပိင်ကသည့ ်ဓာတ်ပု ံ

များကို  ေဖာ်ကျးြပသိုင်မ ြဖင့်                

စိတ်အားတက်က မ များ  စိမ့်ဝင် 

ပျံှံလာမည်ဟ ု     ထင်ြမင်မိပါ 

ေကာင်း။

အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကမ ာ့ 

ိင်ုငမံျားတွင်  ဆက်လက်ြဖစ်ပွား 

ေနဆြဲဖစ်ရာ ေပါ့ဆ၍မရဘဲ ထပ်မံ 

ကူးစက်မ မရိှေစရန်             ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး        လပ်ုငန်းများကိ ု

ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်အရိှန်အဟန်ု 

မပျက်             ထထိိေရာက်ေရာက် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကို  အားလုံးသိရှ ိ

မည်ြဖစ်ပီး  ကာကွယ်ကုသြခင်း 

က  ကို  ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

များှင့ ်ရဟန်းသဃံာေတာ်များပါ 

မကျန် ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှမ ကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါေကာင်း၊  အသက်  ၁၂ 

ှစ်အထက်        ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူများကိုလည်း  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေပးရာတွင် 

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိုးှံ 

ေပးပီးြဖစ်၍  ဒဇီင်ဘာလအတွင်း 

ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်း 

ေကျာ်ကို             ကာကွယ်ေဆး 

အြပည့်အဝ ထုိးံှေပးုိင်မည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း၊  မိမိတုိုိင်ငံ၏ အေစာ 

ပိင်ုးကာလများြဖစ်သည့ ်ဇလူိင်ုလ 

တွင်  ေရာဂါေကာင့်  ေသဆံုး န်း 

ပိင်ပွဲဝင်များ၏  ိုက်ကူးပုံေဖာ ်

ထားေသာ ဓာတ်ပုေံကာင်းများကိ ု

ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရး ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  ိုင်ငံ 

ေတာ်ှင့် ြပည်သူအတွက် အကျိး 

ြဖစ်ထွန်းေစမည့ ်                        လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ချက်များတွင်  လိအုပ် 

သလို  ေဖာ်ထုတ်ြပသေပးသွား 

မည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပဲွဝင်ဓာတ်ပုပံညာ 

ရှင်၊  ဝါသနာရှင်များအေနြဖင့ ်

မိမိတုိ၏လက်ရာ  ဓာတ်ပုံများကို 

ြပည်သူများ ကည့် ခံစားုိင်မည် 

ြဖစ်ရာ  ပိင်ပွဲဝင်များအေနြဖင့ ်

လည်း  တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ိင်ုင ံ

ေတာ်အတွက်  အကျိးြပသူများ 

အြဖစ်  ဂုဏ်ယူိုင်ကမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။ 

ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီ

ယေနကျင်းပေသာ “ကိဗုစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ         လက်တွဲညီညာ 

တိုက်ဖျက်ပါ” ှင့်    “ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေရး    ြပည်သူအားလုံး 

ပါဝင်ေပး”   ေခါင်းစ်ြဖင့်ြပလုပ ်

သည့်  ေရာင်စံုဓာတ်ပံုပိင်ပဲွတွင် 

ဝိုင်းဝန်းကူည ီ    ေပးခဲ့ကသည့ ်

ဓာတ်ပုံ        ပညာရှင်ကီးများှင့ ် 

အကြဲဖတ်အဖဲွဝင်များ အားလုံးကိ ု

အထူးပင် ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊  

ေနာင်ကျင်းပမည့်ပဲွများတွင်လည်း 

ယခုကဲ့သို ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီေပး 

ရန်  ေမတ ာရပ်ခံပါေကာင်းှင့ ် 

ဓာတ်ပုံပညာရှင်ှင့် ဝါသနာရှင် 

များအေနြဖင့ ် ေနာင်ဆက်လက် 

ကျင်းပမည့် ပိင်ပဲွများတွင်လည်း 

စာမျက်ှာ ၅ သို 

ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ  ြပည်သ ူ

အသပိညာေပး          လပ်ုငန်းများကိ ု

ပိမုိြုမင့တ်င်  ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန် 

ှင့် စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ိုင ်

ေစရန်  ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ယခကုဲသုိ့  “ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

လက်တဲွညညီာတိက်ုဖျက်ပါ”  ှင့် 

“ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး ြပည်သ ူ

အားလုံးပါဝင်ေပး”  ေခါင်းစ်များ 

ြဖင့်          ေရာင်စံုဓာတ်ပံုပိင်ပဲွကုိ 

ြပည်သူလူထုအတွင်း ကပ်ေရာဂါ 

၏ဆိုးကျိးများကို  ပိုမိုသိြမင်လာ 

ပီး ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊  ကုသေရး 

လပ်ုငန်းစ်များတွင်       ပိမုိပုူးေပါင်း 

ပါဝင်လပ်ုေဆာင်      လာကမည်ြဖစ် 

ပါ ေကာင်း၊       ေရာဂါစန်ိေခ မ များ 

မည်သိုပင်ရိှရိှ ၊  အခက်အခအဲတား 

အဆီးများကုိ ြပည်သူများအေနြဖင့် 

ြဖတ်သန်းေကျာ်လ ားိုင်ကမည်၊ 

တိက်ုဖျက်ိင်ုကမည်        ဆိသုည့် 

ြမင့တ်က်ခဲ့ပီး ယခအုချန်ိ၌ ေရာဂါ 

ကူးစက် န်း ေလျာက့ျလာသည်ကိ ု

ေတွြမင်ရမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဖာ်ထုတ်ြပသေပးသွားမည်

ိုင်ငံအချိတွင်  ေသဆုံး န်း 

များလာေသာ  ယခုလုိအချန်ိတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံ၌  ြဖစ်ပွား န်းှင့် 

ေသဆုံး န်း  ေလျာ့ကျလာြခင်း 

သည် ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါကုိ ကိတင် 

ကာကွယ်ုိင်ရန် ြပည်သူအားလုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့သည့ ်     အကျိး 

ေကျးဇူးေကာင့ြ်ဖစ်ပီး ဆက်လက် 

၍  မိမိတိုအားလုံး ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက  ထုတ်ြပန်ထား 

ေသာ  စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အည ီလိက်ုနာေဆာင်ရက်သွားက 

ရန်  လိအုပ်ပါေကာင်း၊  ဤအချန်ိ 

တွင်   ယခုကဲ့သို   ေရာငစံု်ဓာတပံု် 

ပိင်ပဲွ ကျင်းပေပးြခင်းသည်လွန်စွာ  

ပင် သင့ေ်လျာ်ေသာ ရည်ရယ်ချက် 

ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ် 

ပါေကာင်း၊  ပိင်ပဲွဝင်ဓာတ်ပံုများ 

ကိ ု   ဓာတ်ပံုပညာရှင်ကီးများှင့် 

အကဲြဖတ်            အဖွဲဝင်များက  

သတ်မှတ်ထားေသာ ရည်ရယ်ချက်၊ 

စည်ကမ်းချက်များှင့ ်     အညီ 

အကဲြဖတ်စိစစ်ပီး    ဆုရဓာတ်ပုံ 

များအြဖစ ်စနစ်တကျေရးချယ်ခဲ့

ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရာင်စံုဓာတ်ပု ံ

ပိင်ပွဲတွင်  ဆုရဓာတ်ပုံများှင့ ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁
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ြပည်သူလူထု၏ကျန်းမာေရး

( ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၃/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ြပည်ပမှ ေဆးဝါးများတငသွ်င်းမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ြပည်သလူထူ၏ုကျန်းမာေရးအတက်ွ တင်သွင်းေနရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သလူထူအုေနြဖင့် 

ေဆးဝါးသုံးစဲွမ ေလ ာခ့ျိင်ုေရး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ရန်လိအုပ်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ေ်လျာ်ညသီည့ ်ေနထိင်ုစားေသာက်မ များှင့ ်ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှား  

မ များရှိရန်လိုေကာင်း၊ အချိေသာြပည်သူများမှာ ြပည်ပိုင်ငံများသို သွားေရာက်၍ ကျန်းမာေရးကုသမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ြပည်ပ 

ိုင်ငံများသို သွားေရာက်ကုသြခင်းြဖင့် ေငွကုန်ေကးကျများရှိသကဲ့သို အြခားအခက်အခဲများလည်း များစွာရှိေကာင်း။
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ေလးဆူဓာတ်ပုံေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး လုံးေတာ်ြပည့်လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ်ြခင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

 ေရှဖုံးမှ

“ေရေလှာင်တမကံေနပီးေတာ့ ေသွီးံှစိက်ုပျိး 

မယ့ ်ေတာင်သေူတအွတွက်ကိ ုေရြပည့ဝ်စွာေပးသွား 

မှာပါ။   စိုက်ပျိးမယ့ ်  ေတာင်သူေတွရဲ သီးှံေတွ 

ေရအြပည့်အဝနဲ စုိက်ပျိးုိင်ပီးေတာ့ အကျိးစီးပွားေတွ 

ြဖစ်ထွန်းေစဖို ေပးေဝသွားမှာပါ။ ေရြပည့ဝ်စွာ ေပးေဝ 

ိုင်ဖိုအတွက်      ဆည်ေတာ်ကီးေရေလှာင်တမံမှာ 

စုိက်ပျိးေရသုိေလှာင်ထားရိှပီးြဖစ်ပါတယ်။ ေွစပါး 

စိုက်ေတာင်သူေတွ ေရြပည့်ဝစွာနဲ  စိုက်ပျိးသွားိုင ်

မှာပါ။ အြခားသီးံှစိက်ုပျိးတဲ ့ဧကအေနနဲက မတ ရာ 

မိနယ်မှာပ ဲစိုက်ပျိးတာပါ”ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။ 

 ယခဘု  ာှစ်တွင် မ ေလးခိင်ုှင့ြ်ပင်ဦးလွင် 

ခိုင်တိုရှိ ေရေသာက်ဧရိယာအတွင်း စိုက်ပျိးမည့ ်

ေစွပါးစိက်ုဧကများမှာ မတ ရာမိနယ်တွင် ေစွပါး  

၄၂၂၂၅ ဧက၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်တွင် ေစွပါး ၁၉၀၆၆  

ဧက၊ အမရပူရမိနယ်တွင ်၆၁၇၈ ဧက စုစုေပါင်း 

ေွစပါးစိုက်ဧက  ၆၇၄၆၉ ဧကှင့်  အြခားသီးှံ 

စုိက်ဧက ၁၁၆၂ ဧကတုိကုိ စုိက်ပျိးုိင်ရန် လျာထားပီး 

အြပည့အ်ဝေရေပးေဝိင်ုရန်အတွက် ဆည်ေတာ်ကီး 

ေရေလှာင်တမံမ ှ ဆည်ေရကို  သိုေလှာင်ထားရှိပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ေလးဆူဓာတ်ပုံ     ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

လုံးေတာ်ြပည့်လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ ်

ြခင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်ေန  ညေန ၅ နာရီခွဲ 

တွင်   ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ရင်ြပင ်   ေြမာက်ဘက ်

ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်းအနီး ေအာင်ေြမ၌ ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိ၊ု လ ပ်စစ် 

ှင့်  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေအာင်သန်းဦးှင့ ်အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး 

ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးတင်ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ သာသနာေရးှင့်  ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးထွန်းအု၊ံ ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး    ဝန်ကီးများှင့်    တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိ ု

ှင့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေအာင်သန်းဦးတိုက 

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး            လုံးေတာ်ြပည့ ်

လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့မ ှင့်စပ်လျ်း၍              အမှာစကား 

ေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးလှစိုးက      ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား 

လုံးေတာ်ြပည့်လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ ်

ေဆာင်ရက်ခဲမ့ ှင့စ်ပ်လျ်း၍     ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးကိုကိုှင့ ်

ဦးေအာင်သန်းဦး၊ အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ေကာင်မရှင်ဥက    ဦးတင်ဦး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  

ဝန်ကီးချပ်    ဦးလှစိုးှင့်    တာဝန်ရှိသူများက  

ေလးဆူဓာတ်ပုံ     ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

လုံးေတာ်ြပည့် လ ပ်စစ်မီး အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ် 

ထားရှိမ ကို ဖဲကိးြဖတ ်ဖွင့်လှစ်ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများသည ်ေလးဆူဓာတ်ပုံ ေရ တိဂုံေစတီေတာ် 

ြမတ်ကီးအား လ ပ်စစ်မီးအဆင့်ြမင့်ထွန်းညိထားမ  

ကို လှည့်လည်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကသည်။

ယခင်က     ေရ တိဂုံေစတီေတာ်လုံးေတာ်ြပည့ ်

မီးသုံးစွဲမ ပမာဏမှာ တစ်ရက်လ င် ၁၃၅၉ Units 

(Kwhr) သုံးစွဲလျက်ရှိရာမှ လုပ်ငန်းများပီးဆုံးချနိ ်

တွင် မီးသုံးစွဲမ ပမာဏ ၇၇၃ Units (Kwhr)သို 

ေလ ာခ့ျိင်ုမည်ြဖစ်၍ ၅၈၆ Units (Kwhr) ေလျာန့ည်း 

သွားသည့်အတွက် တစ်ှစ်လ င် မီတာခ ကုန်ကျ 

ေငွကျပ် ၂၇၂ သိန်းေကျာ် သက်သာလာမည်ြဖစ်ပီး  

ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၏ လုံးေတာ်ြပည့အ်လင်းေရာင် 

မှာလည်း ယခင်ကထက ်သုံးဆပိုမိုေကာင်းမွန်လာ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး    လုံးေတာ်ြပည့ ်

လ ပ်စစ်မီး  အဆင့်ြမင့်ထွန်းညိပူေဇာ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်လုံးအား Lighting Specialist Co., Ltd 

(Krislite) ကုမ ဏီမှ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ လပ်ုငန်းတစ်ရပ်လုံး ၉၅ ရာခိင်ု န်းပီးစီးချန်ိတွင် 

ေနာင်ေတာ်ကီးေစတီ လ ပ်စစ်မီးအလင်းေရာင်မှာ  

ေမှးမိှန်ေနသြဖင့် ထွန်းညပူိေဇာ်ုိင်ရန် မီးတုိင်ေလးတုိင် 

ြဖင့် စိန်ဖူးေတာ်ှင့် ငှက်ြမတ်နားေတာ်ကို High 

Power (35.7W)  LED Flood Light  ေလးလုံး၊ 

ထီးေတာ်ှင့ ်ပန်းစဲွအထ ိHigh Power (460 W) LED 

Flood Light   ေလးလုံး၊   ေခါင်းေလာင်းေအာက ်

အရံေစတီ ဖိနပ်ေတာ်ှင့် ရင်ြပင်ေတာ်တုိတွင် High 

Power (380W) LED Flood Light ေလးလုံးတိုကိ ု

တပ်ဆင်ခဲ့ပီး  လုပ်ငန်းအားလုံး ၁၀၀ ရာခိုင် န်း 

ပီးစီးေအာင်ြမင်ပီြဖစ်၍     နတ်ေတာ်လြပည့်ေန   

အခါသမယတွင် ဖွင့လှ်စ်ေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။                                              သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၄ မှ 

ယခထုက် ပိမုိအုှစ်သာရြပည့ဝ်ေသာ  

ဓာတ်ပုံများှင့်     ိုင်ငံအကျိးြပ   

ဓာတ်ပုံများကိ ု  ိုက်ကူးပုံေဖာ ်ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကပါရန် ဖိတ်ေခ ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိခိုက်မ ကီးမားခဲ့

ဆက်လက်၍     ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်  ဦးလှစိုးက 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ တတိယ 

လ  င်းေကာင့် ရန်ကုန်မိ၌ ထိခိုက်မ  

ကီးမားခ့ဲပါေကာင်း၊ ယင်းအချန်ိတွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် ေဆးကသု 

ရန်အတွက် ခုတင်တစ်လုံးရရှိရန်ပင ်

ခက်ခခဲဲပ့ါေကာင်း၊ သုိရာတွင် ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ြပည်သူများ 

အေနြဖင့်  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ေမတ ာ 

ထားကာ ေဆးဝါးှင့ ်အေထာက်အက ူ

ပစ ည်းများ   မ ေဝေပးခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို 

မိမိတိုအေနြဖင့်  အချနိ်မီ ထိန်းချပ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ယခုြဖစ်ပွားေနသည့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ မျိးဗီဇသစ်သည်  ကူးစက်မ  

ြမန်ဆန်သည့်အတွက်   ြပည်သူများ 

အထူးဂုစိုက်ရန်    သတိေပးလိုပါ 

ေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယ  

လ  င်းကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး၌ တည်ငမ်ိေရးှင့ ်ရပ်ရာေအးချမ်း 

သာယာေရးကို  ဦးစွာေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ရပါေကာင်း၊ သိုမှသာ ြပည်သူများ၏ 

စားဝတ်ေနေရး အဆင်ေြပမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  ရန်ကုန်မိတွင ်  လူဦးေရ 

သိပ်သည်းမ    များြပားသည့်အတွက ်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးရသည့် 

ပမာဏ များြပားပါေကာင်း၊  အထူး 

သြဖင့် ကိုဗစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကာလ 

တွင်   ြပည်သူများ၏  ကျန်းမာေရး 

အတွက် စွန်စားေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်

ပရဟတိသရူေဲကာင်းများ၊ ေစတနာရှင် 

ြပည်သူများ၏ လုပ်ေဆာင်ခဲ့မ များကို 

အသိအမှတ်ြပ မှတ်တမ်းတင်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဇွန်လမှ 

ဩဂုတ်လထိကာလသည ် ကူးစက်မ  

အများဆုံး ြဖစ်ခဲ့ပါေကာင်း။

ရန်ကုန်     တိုင်းေဒသကီးတွင ်

လူဦးေရ   ၇ ဒသမ ၈  သန်းခန်ရှိပီး 

ကသုေရးစင်တာ ၁၇ ခ ုဖွင့လှ်စ်ထားရိှ 

ပါေကာင်း၊     သံဃာေတာ်များှင့ ်

သီလရှင်များအား          တပ်မေတာ် 

ေဆးတပ်ဖွဲ၏     အကူအညီြဖင့ ်

ေဆးကုသမ လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲပ့ါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ု 

အချနိ်တိုအတွင်း ကာကွယ်ထိန်းချပ ်

ုိင်ခ့ဲသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းများ 

မှာ  ြပည်သူများ၏  ပူးေပါင်းကူညီမ  

ြမင့်မားခဲ့ြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးများ  

အချနိ်မီ   ထိုးှံေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ ့

ြခင်းတိုေကာင့ ်       ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပိင်ပွဲဝင်ဆုရဓာတ်ပုံ 

များ         ေရးချယ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ဆေုရးချယ်စစိစ်ေရးဥက    ဒါိက်ုတာ 

ပန်းချစီိုးမိုးက   ပိင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံများ 

အေပ  စိစစ်အကဲြဖတ ်ေရးချယ်မ ှင့် 

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုးက ပညာရှင်အဆင့ ် 

ဓာတ်ပုံပိင်ပွဲတွင ်   ပထမ၊  ဒုတိယ၊ 

တတိယဆုရရှိခဲ့သူများအား   လည်း 

ေကာင်း၊     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုးက ဝါသနာရှင် 

အဆင့်   ဓာတ်ပုံပိင်ပွဲတွင ်   ပထမ၊ 

ဒုတိယ၊ တတိယဆု ရရှိခဲ့သူများအား 

လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

လုံ ခံေရးှင့ ်  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိုလ်မှးကီးဝင်းတင့်၊        ရန်ကုန် 

မိေတာ်ဝန် ဦးဗိုလ်ေဌး၊ တိုင်းေဒသ 

ကီး လူမ ေရးဝန်ကီး ဦးေအာင်ဝင်း 

သိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒ 

ချပ် ဦးေဌးေအာင်တိုက  အထူးဆုရရှိ 

သူများအားလည်းေကာင်း   ဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။ 

ထုိေနာက် ဆုရရိှသူများကုိယ်စား 

ဆုရရှိသူ     ဦးစိုင်းထွန်းေနလ  င်က 

ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၊ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးများှင့်  ဆုရရှိသူများသည ်

စေုပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပု ံိက်ုက 

သည်။                          သတင်းစ်                                                                                                                         



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

လူတန်ဖိုး

  မမိပိခုံးေပ  ကျေရာက်လာတဲ ့ ေခတ်သမိင်ုးက 

ေပးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကို   ေကျပွန်ေအာင် 

ထမ်းေဆာင်ိင်ုစွမ်း   မည်ေရမည်မ ရိှသလ ဲ

ဆိတုာဟာ   ဒလီတူစ်ေယာက်ရဲ  တန်ဖိုးပါပ ဲ

  လတူစ်ေယာက်ရဲတန်ဖိုးဟာ  ချမ်းသာြခင်း၊  

စည်းစိမ်ဥစ ာ ြပည့်စုံြခင်း၊ ေကျာ်ကားြခင်း၊  

လသူမိျားြခင်း/ မများြခင်းေတ ွ မဟတ်ုဘူး။ 

သမိင်ုးေပးတာဝန်ကိသုိပီး (ေသေသရှင်ရှင်)  

တာဝန်ေကျပွန်သသူာ တန်ဖိုးြမင့မ်ားတာြဖစ်

ပရိသတ်

လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ေပါင်း    ငါးဆယ်တိတိက    တပ်မေတာ်(ကည်း)နဲ  

တပ်မေတာ်(ေလ) တပ်ရင်းတပ်ဖဲွအသီးသီးမှာ  ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှ 

အြဖစ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းခံခ့ဲရတ့ဲ အရာရိှဗုိလ်ေလာင်းေတွဟာ 

ယခအုခါ အသက် ၇၀ ေကျာ်ကပ။ီ အရာရိှသက်တမ်း ေရ ရတကုာလ 

ေရာက်တဲ ့၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လ ၂၀ ရက်ေနကိ ုဂဏ်ုယေူကျနပ် ကည်ူး 

ကလို အမှတ်တရမဂ ဇင်း ထတ်ုေဝမယ်ဆိေုတာ ့ေရးကမယ့ပ်ရသိတ်  

က အသက် ၇၀ ဝန်းကျင်။ 

ဖတ်ကမယ့်သူေတွကလည်း တတိယအရယ်ေတွပဲ  များေပ 

မှာေပါ့။ သူငယ်ချင်းအချိလည်း မရှိရှာေတာ့။ 

သားသမီးအရယ် အသက် (၃၀-၅၀) လလူတ်ပိင်ုးက  ဖတ်ြဖစ်ပါ ့

မလားမသိ။ သူတိုမှာ ရှင်သန်ေရး၊ ရပ်တည်ေရး၊ ေရှတိုးတက်ေရး၊ 

မိသားစုြပစုပျိးေထာင်ေရးေတွနဲ   ေတာ်ေတာ်ုန်းကန်ေနကရတဲ ့ 

အပုိင်းအြခားကာလ။ ယားရင်ေတာင် ထုံးတိုထားပီး အားတ့ဲအချန်ိ 

ေလးရလာမ ှ  ကုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့လူေတွ။    အလုပ်လုပ်ချနိ်များပီး 

စာဖတ်ချနိ်ရဖိုေတာ့ မလွယ်လှေပဘူး။ 

ေြမးေတ ွြမစ်ေတွအရယ်ကေတာ့ ေခတ်မ ီမဒီယီာလ  င်းေတကွ 

ဘာမဆိုြမင်ိုင်၊ ကားိုင်၊ ဆွဲေဆာင်လ မ်းမိုးိုင်ေနေတာ့ စာအုပ် 

ဆိတုာဟာ ေရှးေဟာင်းပစ ည်းလုိြဖစ်ေနရှာပါပီ။ စာဖတ်တ့ဲ အေလ့အထ 

လည်း နည်းလာကတယ်လို ေြပာေနကတယ်ေလ။ 

သတူိုတစ်ေတွကေတာ့ အသက် (၃၀) ေအာက် လူငယ်လူရယ်ေတ ွ

ပဲေပါ့။ ုပ်ရည်လည်းအေချာဆံုး၊ အရယ်ရဲေကာင်းြခင်းနဲ  ြပည်စံုက 

သလိ ုeာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးလည်း အထက်ြမက်ဆုံး၊ ကာယစွမ်းအား 

လည်း အကံခ့ိင်ု၊ အသန်မာဆံုး၊ တကယ့က်ိ ု အားကိုးရမယ့ ်အသက် 

အပိုင်းအြခား။ 

မိမိကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ အှစ်သုံးဆယ်ေကျာ်ကာလ စာေတွ 

စေရးစ်ကတည်းက လူငယ်ေတွကုိပဲ ဦးတည်ချက်ပစ်မှတ်ထားပီး 

ေရးခဲ့မိတယ်။    စွဲစွဲမဲမဲနဲ    ကျားကုတ်ကျားခဲကိးစားခဲ့ပါတယ်။  

ကေလးစာေပေရးဖိုလည်း အားမထတ်ုခဲဖ့ူးဘူး။  လူကီးစာေပေရးဖို 

ရာလည်း အားမသန်ဘူး။ အသက် (၂၀-၃၀) လူငယ်ေတွအတွက် 

သက်သက်ကိသုာ စူးစူးစိက်ုစိက်ု ေလလ့ာဆည်းပူး ေရးသားခဲပ့ါတယ်။ 

ေရးတဲ့ Medium၊ Mean၊ Pattern  နည်းနာအဆင့်ကလည်း 

တစ်မျိးတစ်စားတည်းသာ။ စကားေြပေဆာင်းပါး။ 

ကဗျာလည်း မေရးဘူး။ 

ဝတ တိုလည်း မေရးဘူး။ 

ဝတ ရှည်လည်း မေရးဘူး။ 

ပစ်မှတ် 

ဒါဆိုရင် သုတစာေပ သက်သက်ေပါ့။ ဟုတ်လား။  ဒီလိုေတာ့ 

လည်း မဟုတ်ပါဘူးေလ။ ရသအုပညာမပါဘဲ ှစ်ေပါင်း ၃၆ ှစ် 

ကာေအာင ်စာအုပ် ၁၂၄ အုပ် (အချိစာအုပ်က   အကိမ် ၂၀/၁၀   

ကိမ် ုိက်ခ့ဲရ) အေရာင်းရဆံုးေရာင်းတမ်းဝင် ထင်ရှားေအာင်ြမင်တ့ဲ 

စာအုပ်မျိးေတွရှိခဲ့တာမို   စာဖတ်ပရိသတ်ရဲ  လက်ခံအားေပးမ  

ဘယ်ရရှိိုင်မှာလဲ။   အုပညာရသပါလိုသာ   စာဖတ်ပရိသတ်က  

ဝယ်ဖတ်ကတာေလ။ စာေရးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ေရးချင်တာချည်း 

ေရးေနလို ပရသိတ်မရိှရင် တာရှည် ဘယ်လိလုပ်ုရပ်တည်ိင်ုပါမ့လ။ဲ  

စာဖတ်ပရိသတ်က အသိအမှတ်ြပ တန်ဖိုးထားမှသာ စာေရးဆရာ 

နာမည်တပ်လိုရတာေလ။    ကိုယ့်ဘာသာကိုယ ်  စာေရးဆရာလို 

ေြပာချင်တိုင်းေြပာလိုရတာေတာ ့မဟုတ်ေပဘူး။ 

စာဖတ်ပရိသတ်ရဲ  တန်ဖိုးြဖတ်အကဲခတ်ရာမှာ  ဒီစာေရးသ ူ

ဟာြဖင့် ေစတနာပါတယ်။ ခံစားချက်  မ ေဝိုင်ေပတယ်။ သူရဲ  

ေရးသားပုမှံာလည်း စာေပအပုညာ၊ စာေပအတတ်ပညာဆဲွေဆာင်မ  

ရှိတယ်။  ဖတ်ရတာှစ်သက်စွဲမက်စရာ  တစ်ခုခုေတာ့ေတွမိတယ် 

ဆိုမှသာ ဆုံးေအာင်ဖတ်ေပမှာေပါ့။ 

စာဖတ်သူကို  ေလးစားတယ်၊  တန်ဖိုးထားတယ်၊  ေစတနာ 

ခွန်အားကီးမားထက်သန်တယ်၊ ေကာင်းေစချင်တဲ ့အကျိးြပေစတနာ 

ပါတယ်ဆိုတဲ့   စာမျိးကိုသာ  အမှတ်တရ   စိတ်ထဲစွဲဝင်ိုင်တာ။  

ေစတနာက အတုလုပ်လိုမရဘူး။ ဟန်ေဆာင်လိုမရဘူး။ ေစတနာ 

ေကာင်းက အဓိကပဲ။  ဖတ်သူပရိသတ်ဦးေရ  အားေပးေလာက်တဲ ့

အရယ်အပိုင်းအြခားဦးေရ  နည်းပါးမယ့် ပစ်မှတ်ပရိသတ်အတွက ်

ဘာလို ေရးချယ်စ်းစားပီး ေရးသားေနတာလဲ။ 

အေရအတွက်ဟာ အေရးမကီးဘူးလို မဆိုလိုေပမယ့် အရည် 

အေသွးအတွက်က ပိုပီးအေရးကီးတယ်လို ခံယူတဲ့အတွက် ရင်ထဲ 

အသည်းထကဲ ထတ်ုေဖာ်လှစ်ဟချင်တဲ ့ အချက်အချိကိ ု မ ေဝပါရေစ။ 

အသက် (၁၈) ှစ်ေကျာ်သဆူိရုင် လမူျိးမေရး၊ ဘာသာမေရး၊ အေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပွဲမှာ  ဆ မဲေပးခွင့်ရှိကတယ်။   ဒါဟာ  ြပည်ေထာင်စ ု

ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်အင်မတန်အေြခခံကျတဲ့ လူအခွင့်အေရးပါပဲ။ 

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွဟာ တကယ်ဆိရုင် ဒမီိကုေရစရီဲအသက်  

(ဝါ)ေကျာုိးတစ်ခုပဲဆုိတာ အကျယ်ေြပာေနစရာမလုိေအာင် ထင်ရှား 

လှပါတယ်။ ိုင်ငံတကာက ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု ကျင့်သုံးလာခဲ့ကတဲ ့ 

ိုင်ငံအားလုံးက ဒါကို သိြမင်နားလည်ကပါတယ်။ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်ပဲွကိ ုမသမာတဲန့ည်းေတ ွ

အသုံးြပပီး မဲစာရင်းေတ ွ  မေတာ်မတရား  လွဲမှားေြပာင်းလဲေအာင ်

လပ်ုတာကိ ု(လုံးဝမြငင်းိင်ုေအာင်) လက်ဆပ်ုလက်ကိင်ု အထင်အရှား  

ေတွရိှထားရပဆီိမှုေတာ ့ဒါေတကွိ ုကျးလွန်ခဲသ့ေူတဟွာ တရားဥပေဒ 

အရ စစ်ေဆး အြပစ်ေပးအေရးယူြခင်း ခံရေပမှာပဲ။ 

အေြခခံအသိ

တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစု ံ ရှိကတယ်။  ဘာသာကိုးကွယ်ရာ 

မတူဘူး။ စာေပချင်းမတူဘူး။ ဘာသာစကားလည်း  ကွဲြပားတယ်။ 

ေနထိင်ုရာေဒသ။ ချမ်းသာဆင်းရ၊ဲ ပညာတတ်တာ မတတ်တာ၊ ကျား/မ 

စသြဖင့ ်ကဲွြပားချင်တာ ကဲွြပားပါေစ၊ အားလုံးပ ဲဆ မေဲပးခွင့ရိှ်ကတယ်။ 

အမျိးသမီးေတွ မဲေပးခွင့်ရခဲ့တာ မကာေသးဘူး။  ဒီမိုကေရစီ 

အမည်ခေံပမယ့ ်ခဲွြခားဆက်ဆခံရံတာ ဗတိန်ိေကာ၊ အေမရကိန်ေကာ 

ှစ်ေပါင်းများစွာပဲ။ 

လမူည်းေတ ွမေဲပးခွင့ရ်တာလည်း မကာေသးပါဘူး။ မေဲပးခွင့ရ်ဖို  

တိုက်ပွဲဝင်ေတာင်းဆိုခဲ့လို ဖိှိပ်သတ်ြဖတ် ေချမ န်းခံရတာေတွလည်း 

(ဗိတိသ ကိုလိုနီ၊ ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု 

ိုင်ငံတိုမှာ) ကမ ာ့သမိုင်းမှာ  ရာဇဝင်အရှည်ကီး။  အေမရိကန်သမ တ 

အဆက်ဆက်  ေတာက်ေလ ာက် လူြဖချည်းေရးခဲ့ကတာ ှစ်ေပါင်း  

၂၀၀ ေကျာ်လာပီး   ၄၆  ေယာက်ေြမာက်မှာမှ    လူမည်းသမ တ 

တစ်ေယာက်တေလ  စတင်ေပ ေပါက်ခွင့်ရတာေလ။  အဲသလိုခွဲြခား 

ဖိှိပ်ခဲ့ကတဲ ့ဒမီိကုေရစအီမည်ခေံတနွဲ    င်းစာကည့ရ်င် ြပည်ေထာင်စ ု

ြမန်မာိုင်ငံ သမ တအစ်အဆက်မှာ ရှမ်းလူမျိး စပ်ေရ သိုက်၊ ကရင် 

လမူျိး မန်းဝင်းေမာင်၊ မွန်လမူျိး ဦးထင်ေကျာ်(စာေရးတဲအ့ခါ ကေလာင်  

အမည်ေတာင် မွန်အမည်)စသည်ြဖင့် တုိင်းရင်းသားအားလံုး တန်းတူညီမ  

အခွင့်အေရးအြပည့်အဝရခ့ဲကတ့ဲ သမုိင်းကုိြမင်ရပါတယ်။ ဒီမုိကေရစီ 

ဆိတုာ အမည်သာခတံာ၊ အှစ်သာရ ကဲွြပားြခားနားတဲ ့အတအုေယာင်  

ဟန်ေဆာင်မ ေတွနဲ  လည်သူစားစတမ်း မသမာမ ၊ မမ တမ ေတွ ရိှခ့ဲေပ 

တယ်။ ိင်ုငတံကာြဖစ်ရပ်ေတကွိ ု ေလလ့ာသြိမင်ကရပါမယ်။ သမိင်ုးကိ ု 

မသိခဲ့ရင် အ တယ်လို    သမိုင်းပါေမာက    ေဒါက်တာသန်းထွန်းက  

ေြပာကားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မ အ ေအာင်လို  သမိုင်းကိုသိေအာင ်သင်က 

ရတယ်။ 

လူအခွင့်အေရးဆိုတာ အေရးကီးပါတယ်။ 

လူအခွင့်အေရးကိ ုကေလးသူငယ်ေကာ၊ အမျိးသမီးေတွေကာ၊ 

မသန်စွမ်းသူေတွေကာ၊    ဝင်ေငွနိမ့်ကျ    ဆင်းရဲွမ်းပါးသူေကာ၊ 

သက်ကီးရယ်အိုေကာ၊ စာမတတ်ေပမတတ်ေတွေကာ ခွဲြခားခံရ 

ြခင်းမရှိဘ ဲ   တန်းတူညီမ    အခွင့်အေရးရရှိေအာင ်  ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်ကရပါမယ်။ မှန်တယ်။ 

“လလူခူျင်းအတတူပူါပ။ဲ ကလုားလည်းလပူ၊ဲ လာပါေစ၊ တတ်ု 

လည်းလူပ ဲဝင်ပါေစ။ ထိုင်းလည်းလူပ ဲေနပါေစ”လို ခွင့်ြပလက်ခ ံ

ေစချင်လိုေတာမ့ရဘူးေလ။ အမည်ခလှံည့စ်ား၊ အြမတ်ထတ်ုြခင်းများ 

သတိထားရတယ်။    လူအင်အား၊  လက်နက်အင်အား၊   စီးပွား၊ 

ဓနအင်အား၊ ေခတ်မီနည်းပညာအင်အားသာလွန်တာ အေကာင်း 

ြပပီး မိမိုိင်ငံ၊ မိမိလူမျိးအေပ  မသင့်ေလျာ်တ့ဲ အုိင်ကျင့် ဗုိလ်ကျ 

မ မျိး၊ ဒူးတင်ေပါင်တင် ကျးေကျာ်ချင်တာမျိးရိှလာရင်ေတာ ့သည်းခ၊ံ  

ခွင့်လ တ်၊ အေလ ာ့ေပး၊ ငိမ်ခံေနလိုမရ။ 

အ ရာယ်ကိုကိသိ

တုတ်က လူဦးေရ သန်းေပါင်း ၁၄၀၀။ 

ထိုင်းက လူဦးေရ သန်းေပါင်း ၇၀ နီးပါး။ 

ြမန်မာက လူဦးေရ ၅၄ သန်းပဲ ရှိပါတယ်။ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ က လူဦးေရ ၁၇၄ သန်း။ 

အိ ိယက လူဦးေရ သန်းေပါင်း ၁၃၀၀ ေကျာ်။ 

ှင်းပွင့်ှင်းခဲေတွဖုံးလ မ်းေနပီး ပင်လယ်ြပင်ေရမျက်ှာြပင ်

အထက်ေပေပါင်း ၁၉၂၉၆ ေပြမင့တ်ဲ ့ေတာင်တန်းေတာင်ေကာေတ ွ 

ပိုင်ဆိုင်သလို ကမ်းိုးတန်းအရှည်မိုင ်၁၅၀၀ ေလာက် သယံဇာတ  

က ယ်ဝတဲ ့ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းနဲ  ေရနက်ဆပ်ိကမ်းေတ ွပိင်ုဆိင်ုတဲ ့

ိုင်ငံ။ သယံဇာတေပါက ယ်ဝပီး ရာသီဥတုလည်း  သင့်တင့်မ တ 

ေပမယ့် အသeိာဏ်နဲ  ဗဟုသုတအားနည်းကေလေတာ ့လွတ်လပ် 

ေရးရခဲတ့ာ ှစ် ၇၀ ေကျာ်ကာေပမယ့ ်တစ်ေတာ တစ်ကက်ဖတွန်ချင်။  

သတူစ်လ ူငါတစ်မင်း စစ်ခင်းပီး အာဏာယခူျင်။ ိင်ုငေံရးပဋပိက ကိ ု 

လက်နက်ကိုင်ေြဖရှင်းနည်းနဲ  လုံးချာလည်လိုက်ေနခဲ့တာ အဆင်း 

ရဆဲုံးိင်ုငအံဆင့မှ် ကျ ံးိင်ုငဘံဝေရာက်ရလလု ုအေြခအေနေတာင် 

ဆိုက်လာရပီ။ 

အေမရိကန်ကလည်း  တုတ်ရဲ  အေနာက်ဘက်ပိုးလမ်းမ 

ပင်လယ်ထွက်ေပါက်မရေအာင် ြမန်မာကိ ုတစ်စစ ီတစ်ပိင်ုးစ ီဖိခဲွပီး  

ဖျက်ဆီးဖိုကစံည်စမီေံနတယ်။ အတွင်းက သစ ာေဖာက် ဓားိုးကမ်း  

ေတွကလည်း ေဖာက်ခွဲဖို၊ လူသတ်ဖို၊ ဖျက်ဆီး၊ မီး    တိုင်းြပည ်

ပိကွဲေအာင ်လုပ်ဖိုအဆင်သင့်။ 

မဟာအင်အားကီး    ကျလူအေမရိကန်နဲ    တက်လူတုတ်  

ေနာင်ဂျန်ိပေလးရာမှာ ြမန်မာဟာ ေြမစာပင်ေနရာြဖစ်လာရတယ်။ 

ြပည်သူြပည်သားေတ ွ   အသိeာဏ်ရည်ပညာနဲ     အေြမာ်အြမင ် 

ဗဟုသုတရှိရင်ေတာ ့     ှစ်ဖက်ဆီက   အြမတ်ထုတ်ိုင်ေအာင ်

ပထမဆုံး စည်းလုံးညီွတ်ကရမယ်။ 

ုရှား၊ တုတ်၊ အိ ိယ မဟာအင်အားကီးိုင်ငံေတွနဲ  ှစ်ဦး 

ှစ်ဖက် အကျိးစီးပွားကီးမားေစမယ့ ်Win-Win   နည်းလမ်းမျိးနဲ    

ခုန်ပျေံကျာ်လ ား     တိုးတက်မ များရရှိိုင်မယ့ ်  (အကျပ်အတည်း  

အခက်အခဲကားက)  အခွင့်အေရးေတွကိုလည်း  ဆွတ်ခူးတတ်ရ 

ပါမယ်။ 

မမိတိိုလငူယ်ဘဝမှာေတာ ့ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးေရးအတွက် ြပည်ပ၊ ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ု ဆပူထူက  

သူေတွကို ရှင်းလင်းေချမ န်းခဲ့ကပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲ  

ေအာင်၊    အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ခိုင်မဲေအာင ်   ကာကွယ် 

စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ကတာပဲ။ 

စာေရးဆရာ ဗန်းေမာ်တင်ေအာင် (၁၉၂၀-၁၉၇၈) ေြပာခဲ့ 

ေရးခဲတ့ဲ ့စကားတစ်ခွန်းကိပု ဲနားဝင်မှတ်ထားေစချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ  

နိဂုံးလိုရင်းစကားပါပ-ဲ 

“မမိပိခုံးေပ  ကျေရာက်လာတဲ ့ေခတ်သမိင်ုးက ေပးအပ်လာတဲ ့

တာဝန်ကို ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်း မည်ေရ မည်မ  

ရှိသလဲဆိုတာဟာ ဒီလူတစ်ေယာက်ရဲ တန်ဖိုးပါပဲ”တဲ့။ 

ယေနတာဝန်

လူတစ်ေယာက်ရဲတန်ဖိုးဟာ  ချမ်းသာြခင်း၊  စည်းစိမ်ဥစ ာ 

ြပည့်စုံြခင်း၊ ေကျာ်ကားြခင်း၊  လူသိများြခင်း/  မများြခင်းေတွ  

မဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းေပးတာဝန်ကိ ုသိပီး(ေသေသရှင်ရှင)် တာဝန် 

ေကျပွန်သူသာ တန်ဖိုးြမင့်မားတာြဖစ်ပါတယ်။ ။

ဗညားကျန်းေထာ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

ရက်စွဲ၊ ၁၉-၁၂-၂၀၂၁။

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၌    အကမ်းဖက ်

အဖွဲအစည်းအြဖစ ်  ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့်  NUG ၊ CRPH ှင့် 

လက်ေဝခ ံPDF အဖွဲများ၏ တရားမဝင် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းများ၊ 

မိုင်း၊  ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်

လက်လုပ်ေသနတ်၊ ယမ်း၊ မုိင်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများကုိ လက်ဝယ် 

ကိုင်ေဆာင်    အကမ်းဖက်မ အေပ ှင့်   နယ်စပ်ေဒသများှင့ ်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းတချိတိုမှလည်း ိင်ုငေံရး၊ 

စစ်ေရး  အြမတ်ထုတ်ရန်အလိုငှာ  ြပည်တွင်းသို  နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ပုိေဆာင်ေနသည့် လက်နက်၊ ခယဲမ်း၊ မိင်ုး၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများ 

ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ေနစ်ှင့အ်မ  ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမလိျက် 

ရိှသကဲသ့ို နည်းမျိးစုြံဖင့ ်လက်ဝယ်ကိင်ုေဆာင်သ ူအကမ်းဖက်သမား 

များထံမှလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး/ သိမ်းဆည်းရမိလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ၎င်းအြပင် တချိေသာ အကမ်းဖက်သမားများသည် ိင်ုငသံ၊ူ 

ိုင်ငံသားများ၏ မသိနားမလည်မ ၊ ိုးသားမ အေပ  အခွင့်ေကာင်း 

ယူလျက် မိမိတို၏ တရားမဝင ်လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ် 

ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများအြပင ်တားြမစ်ပစ ည်းများ 

ကိလုည်း နည်းအမျိးမျိး၊ အသွင်အမျိးမျိးြဖင့ ်အပ်ံှသမ်ိးဆည်းေစမ  

များကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိလျက်ရှိပါသည်။

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ အကမ်းဖက်သူများှင့် မသက်ဆိုင်သူများကို 

မလိလုားအပ်ေသာ တရားဥပေဒရင်ဆိင်ုမ များ မရိှေစိင်ုေရးအလိုငှာ  

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၃၁ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံား 

များအားလုံးသည် အေကာင်းအမျိးမျိးှင့် နည်းမျိးစုံြဖင့် မိမိတို 

ေနအိမ်၊ တိုက်ခန်းှင့် ေနရာအသီးသီးတွင ်တရားမဝင ်လက်နက်၊ 

ခဲယမ်း၊ မိုင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ ည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

အပါအဝင် ိင်ုငေံတာ်မှ ဥပေဒအရ တားြမစ်ြပ  ာန်းထားသည့ ်မူးယစ် 

ေဆးဝါးများ လက်ဝယ်သို ေရာက်ရှိသိမ်းဆည်းထားြခင်းများ ရှိက 

ပါက သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်/ေကျးရာ အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများ/ နီးစပ်ရာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များထသံို လာေရာက်အပ်ံှကပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပီးေနာက် စစ်ေဆးေတွရိှရပါက တည်ဆဥဲပေဒများှင့် 

အညီ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပသေရာင်းချပွ ဲတတိယေန  ဆက်လက်ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

၂၀၂၁ ခုှစ်   ပုလဲအတွဲများှင့် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွ ဲ(Mini  

Gems Emporium) တတိယေန  

ကို  ယေနတွင်  ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 

လမ်း န်ချက်များှင့်       အညီ 

ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ 

ေလ့လာကည့် 

နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ရတနာကန်ုသည်များသည် 

မဏိရတနာ ေကျာက်စိမ်းခန်းမ  

အတွင်း ြပသထားသည့ ်ပလုအဲတဲွ 

များှင့်  ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ 

ကိုလည်းေကာင်း၊ ခန်းမအြပင် 

ဘက်ရိှ သတ်မှတ်နယ်ေြမအလိက်ု 

ခင်းကျင်း        ြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုလည်း 

ေကာင်း     စိတ်ကိက်ေလ့လာ 

ကည့် ကသည်။ 

ြပပွဲ ဒုတိယေနတွင် ပုလဲအတွဲ 

အမှတ် (၁ မှ ၂၂၀) အထိ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးခ့ဲရာ 

ပုလဲအတွဲေပါင်း ၂၂၀ ေရာင်းချ 

ိင်ုခဲ့ပီး ယေနြပပဲွတွင် ပလုအဲတဲွ   

အမှတ် (၂၂၁ မှ ၃၃၀) အထိ 

အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ေပးခဲ့ရာ     ြပည်တွင်း  ြပည်ပ 

ရတနာ      ကုန်သည်များက 

စိတ်ကိက်    ေလ့လာကည့်  

စစ်ေဆးကပီး ေဈး န်းတင်သွင်း  

လ ာများကိ ုတင်ဒါပုံးများအတွင်း 

သို ထည့်သွင်းကသည်။ 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆး

ထိုေနာက် ပုလဲအတွဲ အမှတ် 

(၂၂၁ မှ ၃၃၀)အထ ိတင်သွင်းထား 

သည့် ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာများ 

ကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက စနစ်တကျ 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးကာ     ပုလဲ 

အတွဲေပါင်း ၁၁၀ ေရာင်းချိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း ေကညာသည်။ 

ဆက်လက်၍  ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲအမှတ် (၁) မှ (၂၅၀)အထိ 

အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ေပးခဲ့ရာ   ရတနာကုန်သည်များ 

က    ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးကပီး ေဈး န်းတင်သွင်း 

လ ာများကိ ုတင်ဒါပုံးများအတွင်း 

သို ထည့်သွင်းကသည်။ 

ထိုေနာက် ေကျာက်စိမ်းအတွဲ 

အမှတ်(၁)မှ (၂၅၀)အထ ိတင်သွင်း 

ထားသည့ ် ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာ  

များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက မွန်းလဲွ 

၃ နာရီတွင်      ပိတ်သိမ်းပီး 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးကာ ဒီဇင်ဘာ 

၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် ေရာင်းချ 

ရသည့ ် ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများအား 

ေကညာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကည့် အားေပး

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြမန်မာေ့ကျာက် 

မျက်ရတနာြပပွ ဲ  ဗဟိုေကာ်မတ ီ

နာယက သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်    ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးခင်ေမာင်ရီ၊     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမင်းမင်းဦးှင့်       ြပပွဲဗဟို 

ေကာ်မတီဝင်များသည ်     မဏိ 

ရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ ေြမညီ 

ထပ်၌          ပုလဲအတွဲများှင့် 

ေကျာက်စိမ်း     အတွဲများအား 

အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချ 

ေပးေနမ       အေြခအေနများကို 

ကည့် အားေပးသည်။ 

ြပပွဲတွင်  ေကျာက်စိမ်းအတွဲ 

ေပါင်း ၇၈၀ ကိ ုခင်းကျင်းြပသေပး 

လျက်ရိှရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် 

ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ ် (၂၅၁) 

မှ (၅၀၀)အထိကို လည်းေကာင်း၊ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ေကျာက် 

စမ်ိးအတဲွအမှတ် (၅၀၁) မှ (၇၈၀)

အထိကိုလည်းေကာင်း  အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

ရတနာ          ကုန်သည်များကိ ု

ဆက်လက်ေရာင်းချေပးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်း - ရဲိုင်ဝင်း

ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုေကျာ်

၂၀၂၁ ခှုစ်  ပလုအဲတဲွများှင့ ်ေကျာက်စမ်ိးအတဲွများြပပဲွ တတယိေနတွင် ြပည်တွင်း ြပည်ပ ရတနာကန်ုသည်များက ေကျာက်စမ်ိးအတဲွ 

များကို ကည့် ေလ့လာကစ်။

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ရတနာကုန်သည်များ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမအတွင်း ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်

ပုလဲအတွဲများှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ုကည့် ေလ့လာစ်။

ေမာ်လမိင ်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ငါးသယံဇာတေပါများေရး၊   ငါးမျိးများ ြပန် ပွားေစေရးအတွက ်

မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင်မိနယ် ေရ မိင်သရီရိပ်ကွက် ေမ ာ်လင့်ကူးတုိ 

ဆိပ်၌  ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင်  အတ ရံြမစ်အတွင်းသို 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုကျင်းပခဲ့သည်။

မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့

အခမ်းအနားသို         မွန်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း၊ ဒတုယိြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးတင်ိင်ုဝင်း၊ ေမာ်လမိင် 

ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးြမတ်ယု၊  အဖွဲဝင် ဦးေကျာ်ြမင့်၊ 

ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးလှမင်းေဇာ်ှင် ့ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင်  ဦးစုိးဝင်း၊ ခုိင်/မိနယ် ငါးမျိးစုိက်ထည့်ေရး

ကီးကပ်မ ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ 

များ၊  ေရ မိင်သီရိရပ်ကွက ်  အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်ေဒသခံြပည်သူများ 

တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး အတ ရံြမစ်အတွင်းသုိ ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်း 

သားေပါက်ေကာင်ေရ  ၁၀၀၀၀၀ အား  မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                သတင်းစ် 

ေမာ်လမိင်မိ အတ ရံြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရိှ  လဆီတူိင်ုးရင်းသားမသိားစ ု

များ၏ ခရစ မတ်အကိ ဆေုတာင်းပဲွအခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် ပုဗ သီရိမိနယ် 

ေညာင်ပင်ကီးစေုကျးရာရိှ လဆီခူရစ်ယာန်ရပ်ိသာ၌ 

ကျင်းပရာ   တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့ ်

တက်ေရာက်သည်။

ခရစ မတ် တ်ခွန်းဆက်စကား

ဦးစွာ ဆရာမေဒ အေလးမီးက အဖွင့ဆ်ေုတာင်း 

ချးီမွမ်းပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့ ်

က ခရစ မတ် တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားရာတွင် 

တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး၊ တစ်ဖဲွှင့တ်စ်ဖဲွ၊ လမူျိးတစ်မျိးှင့ ်

တစ်မျိး၊ တစ်ိုင်ငံှင့်တစ်ိုင်င ံ ေမတ ာေရှထား၍ 

ကမ ာေြမငိမ်းချမ်းေအာင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်က

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိလီဆူတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ခရစ မတ်အကိ ဆုေတာင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ေစလိေုကာင်း၊ ေမတ ာေပး၍ ေမတ ာြပန်ယူကေစလိ ု

ေကာင်း၊  တုိင်းြပည်ငိမ်းချမ်းမှသာ တုိင်းြပည်ဖံွဖိး 

တိုးတက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကမ ာကီးငမ်ိးချမ်းပါေစ၊ 

ြမန်မာြပည်ကီး    ငိမ်းချမ်းပါေစ၊   ေလာကီသား 

အားလုံး ေမတ ာ၊ ကဏုာထားိင်ုပါေစဟ ုခရစ မတ် 

 တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  လီဆူ 

အသင်းေတာ်   တိုင်းရင်းသားမိသားစုများအား 

သမ ာကျမ်းစာအပ်ုများ ခရစ မတ်လက်ေဆာင်ေပးအပ် 

ပီး   လီဆူတိုင်းရင်းသားများကလည်း   ခရစ မတ် 

လက်ေဆာင်များ  ေပးအပ်ကသည်။

ယင်းေနာက် သင်းအပ်ုဆရာေတာ် ဆရာချာလူး 

က ေကာင်းချးီေပးအပ်ကာ အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိး 

လိုက်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၏ လယ်ယာကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  ဖံွဖိးေရးကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ ၁၉

စိုက်ပျိးေရး၊       ေမွးြမေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန    ဒတုယိ 

ဝန်ကီး  ေဒါက်တာေအာင်ကီး 

သည်  ဒီဇင်ဘာ ၁၈  ရက်  နံနက် 

ပိုင်းတွင်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ 

သူများှင့်အတူ   ေနြပည်ေတာ ် 

တပ်ကုန်းမိနယ်  မယ်ဇလီကျင်း 

ေကျးရာအနီးတွင်  တည်ေဆာက် 

ထားသည့်   ဆင်ေသေရေလှာင ်

တမံှင့်  ဒဟတ်ကုန်းေကျးရာရှ ိ

ေရလ ဲဆည်တုိ၏          ဆည်ေရ 

သုိေလှာင်ထားရှိမ ၊  တမံကံ့ခိုင်မ ၊ 

စိုက်ပျိးေရ ေပးေဝေနမ ှင့် မိြပ 

သုံး ေရေပးေဝမ လုပ်ငန်းများကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည် 

များကို     ေဆွးေွးမှာကား   

သည်။

အကျိးြပလျက်ရှိ

အဆိပုါ  ဆင်ေသေရေလှာင်တမ ံ

သည် ယခှုစ် မိုးစပါးဧက ၁၀၀၀၀ 

ေကျာ်၊ ေွစပါးဧက ၇၀၀၀ ေကျာ် 

ှင့် ေဒသ၏ေသာက်သုံးေရ  ဖူလုံ 

ေရးကို အကျိးြပလျက်ရှိသည်။

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးသည် 

အမှတ်(၆၈) စက်မ လယ်ယာစခန်း 

သိုေရာက်ရိှပီး တာဝန်ရိှသမူျားက 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  ဒတုယိဝန်ကီး 

က    စက်မ လယ်ယာစနစ်သို 

လက်ေတွ         ကူးေြပာင်းိင်ုေရး၊ 

ေတာင်သူများကုိယ်တုိင် လယ်ယာ 

သုံး  စက်ကရိယိာများ  က မ်းကျင် 

စွာ    အသုံးြပိုင်ေရး   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်ချက်များ 

ကိ ု တာဝန်ရိှသမူျားအား ေဆွးေွး 

မှာကားသည်။ 

အလားတ ူ ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာန၊  ယာသီးှံ 

သုေတသနဌာနခွဲ၊  ပဲမျိးစုံသီးှံ 

သုေတသနဌာနစုသို ေရာက်ရှိပီး 

ပတဲစီမ်ိးသီးံှ သေုတသနလပ်ုငန်း 

များ          ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် ကမ ာ့ဟင်းသီးဟင်းရက် 

သေုတသနဌာနှင့်          ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ  လုပ်ငန်းများကိ ု

လည်းေကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

အပူပိုင်းေဒသသီးှံများ  သုေတ 

သနဌာနှင့်   ပဲစင်းငုံမျိးကွဲများ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 

အေနှင့် ပဲပုပ်သီးှံ သုေတသန 

လုပ်ငန်းများအတွက ် ထိုင်းိုင်င ံ

အေထာက်အပံ့ (TICA) စီမံကိန်း 

အကူအညီြဖင့်   ပဲပုပ်မျိးများ 

သုေတသန ေဆာင်ရက်ေနမ များ 

ကိလုည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆး 

ပီး    လုိအပ်ေသာ  သုေတသန 

လပ်ုငန်းများ တုိးချဲေဆာင်ရက်ရန်  

ကိစ ရပ်များကိ ု  တာဝန်ရှိသူများ 

အား ေဆွးေွးမှာကားသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီး 

ှင့်  အဖွဲသည်      အမှတ် (၂) 

ပျ်းမနား    သကားစက်ုံှင့် 

အမှတ် (၃)  သကားစက်ံုများသုိ 

သွားေရာက်ကပီး  သကားစက်ု ံ

များ၏ စက်ကံခ့ိင်ုေရးေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ ၊ ကံရာသီ ကံကိတ်ဝါး 

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့် 

ကံဝယ်ယူေရး   လျာထားချက ်

ြပည့်မီေရး  ေဆာင်ရက်ထားရှိမ  

များကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေဆွးေွးေမးြမန်းခဲ့

ညေနပိင်ုးတွင် ပျ်းမနားမိနယ် 

သနပ င်ဆိပ်ေကျးရာရှိ  စိုက်ပျိး 

စီးပွားအသပိညာေပး စင်တာတွင် 

ဌာနဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေတာင်သမူျားှင့ ်ေတွဆု၍ံ ေဒသ 

၏ စိုက်ပျိးေမွးြမ ထုတ်လုပ်မ  

အေြခအေနများကုိ အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးေမးြမန်းခဲေ့ကာင်း  သရိ 

သည်။           

           သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ် ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက ်

ရန်ကန်ု-ြပည်လမ်းေဘးရိှ အမှတ်(၈) အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း 

၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက ်နံနက် ၉ နာရီခွဲက အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့်၊ အသက် 

၁၈ ှစ်ြပည့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအား ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပး

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန အင်းစန်ိမိ 

နယ် ဦးစီးမှး ဦးညီညီစိုးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက အိမ်ေထာင်စုစာရင်းရှိ၍ 

ကိုင်ေဆာင်လက်မှတ ်မရှိသူများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်အထက 

(၈)၌   အသက် ၁၀  ှစ်အထက်    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ြပလုပ်သူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၃၁ ဦးှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား လဲလှယ်သူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 

ှစ်ဦး စစုေုပါင်း  ၃၃ ဦးတိုကိ ုကွင်းဆင်းြပလပ်ု ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                               ဉာဏ်ဟိန်း

အင်းစန်ိမိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား

 ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ

 ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရက်ေပး

အများြပည်သူများအား အသိပညာ  ေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လ င့် တင်ဆက်
သည်။ 

အများြပည်သူများအား အွန်လိုင်းမ ှ

တစ်ဆင့် အသပိညာေပးြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း  မသန်စွမ်းသူ 

များဆိုင်ရာ  အသိပညာေပး Talk Show 

အစီအစ်ကို   ဒီဇင်ဘာ ၃   ရက်တွင် 

ေြမာက်ပုိင်းခုိင်  လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

ှင့်  မိနယ်   ြပန်ကား ေရးှင့်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆံ ေရးဦးစီးဌာနတို    ပူးေပါင်း၍ 

လည်းေကာင်း၊  က ေလးသငူယ်ကာကွယ် 

ေစာင့် ေရှာက်ြခင်းဆိင်ုရာများ             Talk 

Show အစီအစ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် 

တွင်   မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု  လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနှင့်    မိနယ်ြပန်ကားေရးှင် ့

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း 

၍လည်းေကာင်း  ကျင်းပခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ေဆွးေွး

အဆိုပါ    Talk Show    အစီအစ် 

များတွင်  ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု  လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန        ဒုတိယ န်ကား ေရးမှး  

ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊     ဒုတိယမိနယ် 

အပ်ုချပ် ေရးမှး  ဦးရလဲင်းိင်ုှင့် မိနယ် 

ြပန်ကား ေရးှင့်     ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန  ဦးစီးအရာရှိ (တာဝန် ေပး)  

ေဒ ဆုလ  င်တိုက     မသန်စွမ်းသူများ၏ 

အေြခအေနှင့်  ခွဲြခားဆက်ဆံမ အေြခ 

အေနများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏စိန်ေခ မ 

အခက်အခဲများှင့် မသန်စွမ်းသူအခွင့် 

အေရးှင့်ပတ်သက်သည် ့       ဥပေဒ၊  

နည်းဥပေဒများ၊  မသန်စွမ်းသူများဖွံဖိး

တိုးတက်မ များအတွက်  ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများှင့်  ေထာက်ပံ့ေပးေနမ 

အေြခအေနများအေကာင်းှင် ့ က ေလး 

သူငယ်    ကာကွယ် ေစာင့် ေရှာက်ြခင်းှင့် 

ပတ်သက်၍  ေဆာင်ရက် ေပး ေနမ အ ေြခ 

အ ေနများ၊ က  ေလးသူငယ်များ၏အခွင့် 

အ ေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ကာကွယ် ေပး ေန 

မ များှင့် က  ေလးသူငယ်အခွင့်အ ေရးှင့် 

ပတ်သက်ပီး မိဘများ၏ အ ေရးပါအရာ 

ေရာက်မ  အ ေြခအ ေနများကို  ေဆွး ေွး 

ခဲ့က ေကာင်း သိရသည်။   

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ထန်းတပင်  ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖစ်ပွား ေနစ်ကာလ 

အတွင်း           ရန်ကုန်  ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ထန်းတပင်မိနယ ်    ြပန်ကား ေရးှင် ့

ြပည်သူဆက်ဆ ံေရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခ 

ြပဗဟုိဌာန   ခန်းမ၌   Talk Show 

အစအီစ်များြပလပ်ုကာ      အများြပည်သ ူ

များအား  အသိပညာ ေပးြခင်း   လုပ်ငန်း 

များကို  အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်  ထုတ်လ င့် 

တင်ဆက်ေပးလျက်ရှိ ေကာင်း    သိရ 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ဝရဒါဌာ ဓာတုေစတိယ စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ ်

(ရန်ကန်ု)ဘ  ာေတာ်ထန်ိးေဂါပကအဖဲွ၏ ကီးကပ် 

မ ြဖင့်    အပတ်စ်(တနဂ  ေွေန )တိုင်း သန်ရှင်းေရး 

ကသုိလ်ုယေူဆာင်ရက်ပဲွကိ ုယေနနနံက် ၇ နာရတွီင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှိ 

စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတေီတာ်(ရန်ကန်ု) ပရဝိဏ်ုအတွင်း 

၌ ကျင်းပသည်။

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

လူဦးေရထူထပ်များြပားပီး စီးပွားေရး 

အချက်အချာကျေသာ ရန်ကုန်မိကီးတွင် 

ေနစ် သိနး်ှင့်ချ ီ စီးနငး်လိုက်ပါလျက ်

ရိှေသာ YBS ခရီးသည်များ ပိမုိအုဆင်ေြပ 

ိုင်ေရးအတွက် ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ပဂု လိကသယ်ယူပုိေဆာင်ေရး 

ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ(YRTC)မှ ဦးေဆာင် 

ကာ အလွယ်တကူ ေငွးေပးေချိုင်ေသာ 

YPS ကတ်စနစ်ကုိ တွင်ကျယ်စွာ ြပန်လည် 

အသုံးြပိုင်ေရး  စတင်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း YRTC ုံးမှ သိရသည်။ 

“ရန်ကုန်မိတွင်း ခရီးသွားြပည်သူ 

ေတအွေနနဲ လတ်တေလာ YBS ယာ်လုိင်း 

အချိရဲ    ကားေတေွကာင့ ်စတ်ိအေှာင့် 

အယှက်ြဖစ်ေနရတယ်ဆိတုာ ြပည်သမူျား 

ရဲ   တိုင်ကားမ ေတွအရ  က န်ေတာ်တို 

သေိနရပါတယ်။ တချိက ေငွပံုးေတွ အသံုး 

မြပေတာ့ဘဲ  လူကိုယ်တိုင်ေတာင်းတာ 

ေတွ၊    တချိယာ်ေတွက    ယာ်ပို 

ေနာက်လိုက်ေတွထားပီး ပိုေတာင်းတာ 

ေတွ၊   အထူးသြဖင့ ်သတ်မှတ် န်းထား 

ထက် ှစ်ဆေတာင်းတာေတ ွအခက်အခ ဲ

မျိးစုပံါပ။ဲ  ခရီးသွားြပည်သေူတ ွကံေတွ 

ေနရတဲ့ အဲဒီအခက်အခဲမျိးစံု ေကျာ်လ ား 

ိုင်ဖို YRTC က ဦးေဆာင်ပီးေတာ ့ယခင် 

က အသုံးြပခဲ့တဲ့ YPS ကတ် စနစ်တကျ 

တွင်ကျယ်စွာ   ြပန်လည်အသံုးြပုိင်ေရး 

နမ တူ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲခိုင ်နမ တူ 

မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

ေကာ်မတီအေနြဖင့်   ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ  ၁၈  ရက်တွင် ပန်ဟိုက်ရပ်ကွက်ရှ ိ

မိေတာ်ခန်းမ၌   အသက်  ၁၈  ှစ်ှင့်အထက် 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူ  ၂၃၀  အား ပထမအကိမ ်

Sinopharm အမျိးအစား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်း မိနယ်ြပည်သူေဆးု ံ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမ ှသိရသည်။

အနီးကပ်ကီးကပ်

အဆုိပါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှရာေနရာသုိ မိနယ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးေကာ်မတ ီ

ဥက     မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းမင်းထွန်းက 

အနီးကပ်ကီးကပ်လျက်  မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

YBS  ခရီးသွားြပည်သူများ ေငွေပးေချကတ ်

တွင်ကျယ်စွာ ြပန်လည်အသုံးြပိုင်ေရး YRTC မှ စတင်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းေကာင့် လတ်တေလာ 

တွင်   ယာ်စီးေရ   ၅၀၀  ေကျာ် ှစ်ချ ီ

ပိတ်သိမ်းရပ်နားသည်အထိ    အေရးယူ 

ထားပီးြဖစ်သည်။ သုိေသာ် အချိယာ် 

များမှာ  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ပဂု လကိ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး      ကီးကပ်မ  

ေကာ်မတီ(YRTC)မှ   ချမှတ်ထားေသာ 

စည်းကမ်းချက်များကိ ုလိက်ုနာြခင်းမရိှဘ ဲ

အမျိးမျိးအဖုံဖုံ ကျးလွန်လျက်ရှိသည်။ 

လိက်ုနာသည့ ်YBS ယာ်လိင်ုးများရိှသကဲ ့

သို  မလိုက်နာသည့်  ယာ်လိုင်းများကိ ု

လည်း YRTC အေနြဖင့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ 

အကမ်ိကမ်ိသတေိပးကာ  လိက်ုနာမ မရိှ 

ေတာ့သြဖင့် ေြပးဆွဲမ ကို ရပ်နားသည ်

အထိ  ပိတ်သိမ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ ယင်းသို ပတ်ိသမ်ိးအေရးယမူ တွင် 

အပိုယာ်ေနာက်လိုက်များ    လိုက်ပါ၍ 

သတ်မှတ် န်းထားထက်  ပိုမိုေတာင်းခံ 

ေနမ များမှာ အများဆုံးြဖစ်သြဖင့် ယခု 

ကဲ့သို YPS ေငွေပးေချကတ်ကို ြပန်လည် 

အသုံးြပိုင်ေရး  စတင်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အခမဲ့ ကတ်ထုတ်ေပးမ 

YRTC  အေနြဖင့်  တစ်ပတ်အတွင်း 

YPS  ေငွေပးေချကတ်ကုိ တန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂၀၀၀ သတ်မှတ်ထားကာ ကနဦးဝယ်ယူသူ 

များကို ေငွကျပ် ၃၀၀၀ ြဖည့်သွင်းုံြဖင့ ်

ကတ်တန်ဖုိးကုိ ေတာင်းခမံည် မဟတ်ုဘ ဲ

အခမဲ့  ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယင်းသို အခမဲ ့ကတ်ထတ်ုေပးမ ကိလုည်း 

အချန်ိကာလတစ်ခုအထိ ခွင့်ြပသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်း - ြမင့်မိုရ်၊ ဓာတ်ပုံ - မင်းထက ်

နမ တူတွင် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ  ၂၃၀ အား ပထမအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပး

ဝရဒါဌာဓာတုေစတိယ စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်(ရန်ကုန်)

သန်ရှင်းေရး ကုသိုလ်ယူေဆာင်ရက်
သန်ရှင်းေရးကုသိုလ်ယ ူ    ေဆာင်ရက်ပွဲတွင ်

ဝရဒါဌာဓာတုေစတိယ  စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ ်

(ရန်ကုန်)ဘ  ာေတာ်ထိန်း  ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊ 

ဂါပကံုးဝန်ထမ်း၊ ဆုိင်ခန်းများ၊ ေဝယျာဝစ အဖဲွဝင် 

များ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ စစုေုပါင်းအင်အား  ၁၅၀ 

ြဖင့် စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတေီတာ်အတွင်း သန်ရှင်းေရး 

စုေပါင်းေဆာင်ရက်ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကို   စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်။  လာမယ့တ်စ်ပတ်အတွင်းမှာ 

စတင်   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေတာ့မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်”ဟု  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ပဂု လကိ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးကီးကပ်မ  

ေကာ်မတ(ီYRTC)မှ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဦးလျန်ကျင့်မန်က ေြပာကားသည်။ 

ေြခာက်ေသာင်းေကျာ်

ရန်ကုန်မိတွင် YBS ခရီးသည်ယာ် 

လိုင်းမ ှ  ယာ်များတွင် YPS ေငွေပးေချ 

ကတ် အသုံးြပမ ကို ၂၀၁၉ ှစ်ဦးပိုင်းမ ှ

စတင်ခဲ့ပီး  ေငွေပးေချကတ ် စုစုေပါင်း 

ေြခာက်ေသာင်းေကျာ်ကိ ုခရီးသွားြပည်သ ူ

များ ဝယ်ယူအသုံးြပကာ ယာ်အစီးေရ 

၁၉၀၀ ေကျာ်တွင် အသုံးြပခဲ့ကသည်။ 

ယင်းအသုံးြပမ  တွင်ကျယ်စြပေနချန်ိတွင် 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ   ကိုဗစ်-၁၉  ေကာင့ ်

အချနိ်တန်ခဲ့၍ ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအစုိးရ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ဒုတိယ 

အေကာ့ကို    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ပုဂ လိက သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကီးကပ ်

မ ေကာ်မတီ(YRTC)က   ဦးေဆာင်ကာ 

စတင်ေဆာင်ရက်မည ်ြဖစ်သည်။

 စတင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်

ရန်ကုန်မိတွင်း  YBS  ယာ်လိုင်း 

အချိ၏  ယာ်များမှာ သတ်မှတ်ထားေသာ 

စည်းကမ်းချက်များအား      ေကျာ်လွန် 

ရန်ကုန်မိတွင်း ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေသာ YBS ယာ်လိုင်းများကိ ုေတွရစ်။ 

ှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်အတွင်းရိှ ဌာနဆိင်ုရာများမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့်   လူမ ကူညီေရးအသင်းအဖွဲများမှ  ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက     ေဆးထိုးရန်လာေရာက်သည့ ်

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအား     ကိုယ်အပူချနိ် 

တိုင်းတာေပးြခင်း၊  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်း၊ 

စာရင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူေပးြခင်းှင့ ်

လိုအပ်သည်များကို ပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရက်ေပး

ခဲ့သည်။

ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

နမ တူမိနယ်တွင ်ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရိှရာ ယမန်ေနညေနပိင်ုးအထ ိကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

ထိုးံှပီးသည့ ်ေဒသခြံပည်သ ူ၅၅၃၉ ဦး၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၉၀၂ ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံ

ပီးသည့် ေဒသခံြပည်သူ ၆၇၁၆ ဦးှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၂၀၀  စုစုေပါင်း  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှပီး 

သည့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့် ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသ ူ၁၃၃၅၇ ဦးရိှေကာင်း မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးေကာ်မတ ီတာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။

လူေမာ်(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ကျန်းမာသက်ရှည်ဖို လမ်းေလ ာက်ကပါစို
ေမာင်ေမာင်

ဒဇီင်ဘာလဆန်းကတည်းက    ေနြပည်ေတာ်တွင် 

အေတာ်ေလးေအးေနပြီဖစ်သည်။  နနံက်ေစာေစာ 

တွင်  လမ်းေလ ာက်သမူျား ပိမုိမုျားြပားလာသည်။ 

တချိဆုိလ င်  မိသားစုလုိက်လမ်းေလ ာက်ေနက 

သည်။  လူကီး၊   လငူယ်၊   လလူတ်အသက်အရယ် 

ေပါင်းစုံကို   ေတွလာရသည်။   ေြပးေနသူများှင့် 

စက်ဘီးစီးသမူျားကိလုည်း  ေတွရသည်။  ြပည်သ ူ

များသည ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတွင်   ကျန်းမာေရး 

ပိမုိလုိက်ုစားလာကသည်။            ကျန်းမာေရးအသ၊ိ 

ကျန်းမာေရးသတရိှိလာကသည်မှာ   ဝမ်းေြမာက် 

ဖွယ်ရာပင်ြဖစ်သည်။ 

ပုံမှန်လမ်းေလ ာက်သင့်

ြမန်မာိင်ုငတွံင်   ှစ်စ်ဒဇီင်ဘာလေရာက်မှ 

သာ လထူအုားကစားလ ပ်ရှားမ အသွင်ြဖင့် စေုပါင်း 

လမ်းေလ ာက်ေလရိှ့ကသည်။   ထိသုိုလမ်းေလ ာက် 

ရာတွင်လည်း          တနဂ  ေွတစ်ရက်တည်းသာ 

ေလ ာက်ေသာေကာင် ့   တစ်လလုံးမှ   ေလးရက ်

ေလာက်သာ   လမ်းေလ ာက်ြဖစ်ပါသည်။    အမှန် 

ေတာ့  ကျန်းမာေရးအတွက ်   ေွ၊    မိုး၊   ေဆာင်း 

သုံးရာသီပတ်လုံး        လမး်ေလ ာက်သင့်ပါသည်။ 

မုိးရာသီတွင်သာ           အခက်ေတွိင်ုေသာ်လည်း 

ေဆာင်းရာသီှင့် ေွရာသီတွင် ေနစ်လမ်းေလ ာက် 

ိင်ုပါသည်။  မိုးရာသတွီင်လည်း  ေနစ်မိုးရာသွန်း 

ြခင်းမရိှသည့ေ်နများတွင် လမ်းေလ ာက်ိင်ုေအာင် 

ကိးစားသင့်ေပသည်။

အထူးသြဖင့် ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှားမ နည်းေသာ 

မိြပေန  ုံးဝန်ထမ်းများ၊    ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများ၊ 

အထိင်ုများသမူျားှင့်  အသက် (၃၀) ေကျာ်လာသ ူ

များသည် ေနစ်လမ်းေလ ာက်သင့်သည်။ ေနစ် 

လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ု စတ်ိဓာတ်တက်က စွာြဖင့် 

စွမ်းအားြပည့်ထမ်းေဆာင်ိင်ုရန်သည်   စိတ်ှလံုး 

ရ င်လန်းချမ်းေြမ့မ ရှိေနရန်         လိုအပ်ေပသည်။ 

စိတ်ရ င်လန်းတက်က ေနေစရန်အတွက်    ေနစ် 

ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှားမ တစ်ခခု ု  ြပလပ်ုသင့်ပါသည်။ 

ထိုသို   ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ အတွက်   ေငွေကး 

ကန်ုကျမ မရိှသည့်        ိုးရှင်းေသာအားကစားနည်း 

သည် လမ်းေလ ာက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

အကျိးေကျးဇူးများစွာ

စင်စစ်အားြဖင့်   လမ်းေလ ာက်ြခင်းေကာင့် 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  ေကာင်းကျိးများစွာရရှိိုင်ပီး 

အနည်းဆုံး    စိတ်လက်ေပါ့ပါးြခင်း၊     ဦးေှာက် 

ကည်လင်ြခင်း၊ ကယ်လုိရီများေလာင်က မ်းေစြခင်း၊ 

ကိယ်ုအေလးချန်ိေလ ာခ့ျိင်ုြခင်း၊   ှလုံးကျန်းမာေရး 

အားေကာင်းြခင်း၊          ေသွးေပါင်ချနိ်မှန်လာြခင်း၊ 

ကင်ဆာေရာဂါကာကွယ်ိင်ုြခင်း၊    ေသွးလည်ပတ်မ  

မှန်လာြခင်း၊     ေသွးတုိးေလငန်းေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကိ ု

ေလ ာ့ချုိင်ြခင်း၊            အုိးအဆစ်သန်မာလာြခင်း၊ 

က က်သားများကံခ့ိင်ုသန်မာြခင်း၊  အစာေြခဖျက်ိင်ုမ  

စွမ်းအားြမင့်မားြခင်း၊  ကူးစက်ေရာဂါပိုးခခုကံာကွယ် 

ိင်ုစွမ်းြမင့်မားြခင်း၊  နာတာရှည်ေရာဂါကိ ုကာကွယ် 

ိင်ုြခင်း၊ အဆတ်ုကံခ့ိင်ုလာြခင်း၊ အရယ်တင်ပုျိြခင်း၊ 

စိတ်ဖိစီးမ ကိုေလ ာ့ချိုင်ြခင်း၊ စိတ်ခံစားမ စွမ်းရည ်

ြမင့်မားြခင်း၊ မှတ်eာဏ်စွမ်းရည်ြမင့်မားြခင်း၊ တထွီင် 

ဆန်းသစ်ိင်ုမ ြမင့်တင်ိင်ုြခင်း၊            ေသွးေကာထုံး 

ေရာဂါှင့်   အယ်လ်ဇိင်ုးမားေရာဂါများ    ြဖစ်ပွားိင်ုမ  

ေလ ာခ့ျိင်ုြခင်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုိင်ုမ  ြမင့်တင်ိင်ုြခင်း၊ 

လမူ ဆက်ဆေံရး         အဆင်ေြပေချာေမွလာေစြခင်း၊ 

ှစ်ခိက်စွာအပ်ိစက်အနားယူိင်ုြခင်း  စသည့ ်အကျိး 

ေကျးဇူးများရရှိိုင်ပါသည်။

ထိုအြပင ်          လမ်းေလ ာက်ြခင်းအပါအဝင ်

ကျန်းမာေရးေလ့ကျင့်ခန်းအားလံုးသည်    ဦးေှာက် 

ကျန်းမာေရးအြပင် ှလုံးှင့်  အဆတ်ုတိုကိ ုကျန်းမာ 

ကံခ့ိင်ုလာေစသလိ ုဆီးချိ၊ ေသွးတိုးှင့် ှလုံးေရာဂါ 

အပါအဝင်         ကာလရှည်ကာြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည် ့

နာတာရှည်ေရာဂါများ၏ အ ရာယ်ကိလုည်း ေလ ာခ့ျ 

ေစုိင်သည်ဟု ဆုိသည်။ အသက် (၁၈) ှစ်မှ   (၃၅) 

ှစ်အကား     အရယ်များသည်    လမ်းေလ ာက်ြခင်း၊ 

ေြပးြခင်းှင့်  စက်ဘီးစီးြခင်းတုိကုိ အခုိက်အတန်မ  

လုပ်ေဆာင်ပီးချနိ်တွင ်  ဦးေှာက်မှတ်eာဏ်    ပိုမို 

တိုးတက်လာေလရိှ့ေကာင်း   သေုတသနြပလပ်ုချက် 

များအရ  သရိသည်။           ေနစ်လမ်းေလ ာက်ြခင်း 

သိုတည်းမဟတ်ု  စက်ဘီးစီးြခင်းသည်   က ု်ပ်တို၏ 

ဦးေှာက်သက်တမ်းကိ ု၁၀ ှစ်အထ ိပိမုိုပုျိလာေစ 

သည်ဟုဆိုသည်။   ထိုအြပင ်    ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား 

ေလ့ကျင့်ခန်းများ         ပုံမှန်လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည ်

သက်ကီးရယ်အိမုျား၏မှတ်eာဏ်ကိ ု  အသက် (၂၀) 

အရယ် လငူယ်များကဲသ့ိုပင် တိုးတက်လာေစေကာင်း 

သေုတသနပညာရှင်များက ရှာေဖေွတွရိှထားသည်။

ကျန်းမာေရးသည်သာလ င်ပဓာန

ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေနသတူစ်ဦးသည်   အရာရာကိ ု

စွမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်းရှိသည်။ အထူးသြဖင် ့ပညာေရး၊ 

လူမ ေရး၊    စီးပွားေရး    စသည့်ေနစ်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်တာများကုိ အခက်အခဲမရိှ လုပ်ေဆာင်ုိင် 

မည်ြဖစ်သည်။   လတူိင်ုးတွင်  ေမွးရာပါစွမ်းေဆာင် 

ရည်များ  ပါလာကသည်။  သိုေသာ်ကျန်းမာေနမှ 

သာလ င်  ထိုစွမ်းေဆာင်ရည်များကိ ု အြပည့်အဝ 

အသုံးချိုင်မည်ြဖစ်သည်။   ထိုေကာင် ့  လူတိုင်း 

အတွက် ကျန်းမာေရးသည် ပထမ၊    ကျန်းမာေရး 

သည် ဒတုယိ၊  ကျန်းမာေရးသည်  တတယိြဖစ်ေန 

ြခင်းြဖစ်သည်။    ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးအတွက ် 

ေငကွန်ုသက်သာသည့်  အလွယ်ကဆူုံးေလက့ျင့်ခန်း 

သည်   ခပ်ြမန်ြမန်လမ်းေလ ာက်ြခင်းှင် ့   ပုံမှန် 

ေြပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ကျန်းမာေရးချိယွင်းြခင်းသည်         ေငွကုန် 

ေကးကျမ ကိ ု ြဖစ်ေစုံသာမက ပညာသင်ယူခွင့်၊ 

အလပ်ုလပ်ုကိင်ုခွင့်၊  မသိားစှုင့် ေပျာ်ရ င်စွာေနထိင်ု 

သွားလာခွင့်          စသည့်အခွင့်အလမ်းအားလံုးကုိ    

လက်လ တ်ဆုံး ံးကရသည်။ လတူစ်ဦးကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်ရန်အတွက် အေြခခအံားြဖင့်  ငါးမျိးသာ 

ရိှသည်။  ၎င်းတိုမှာ    လက်မှန်မှန်ေဆးေကာြခင်း၊   

ကျန်းမာေရးှင့် ညွီတ်ေသာေရကိ ုလုေံလာက်စွာ 

ေသာက်သုံးြခင်း၊   ကျန်းမာေရးှင် ့    ညီွတ်စွာ 

စားသုံးြခင်း၊ ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှားအားကစားြပလပ်ု 

ြခင်းှင့်   လံုေလာက်စွာအိပ်စက်အနားယူြခင်းတုိ 

ြဖစ်သည်။ လသူားတိင်ုးသည် ကျန်းမာစွာအသက် 

ရှင်ရပ်တည်လိုကသည်။  ထိုေကာင့်လမ်းေလ ာက် 

ြခင်းအပါအဝင်        ကျန်းမာေရးအေထာက်အကြူပ 

ေလက့ျင့်ခန်းတစ်ခခုကုိ ုမပျက်မကွက်လပ်ုေဆာင် 

ရန် လိုအပ်သည်။

ကျန်းမာသက်ရှည်ဖိုလမ်းေလ ာက်ကပါစို

မည်သုိပင်ဆုိေစကာမူ              ေနစ်ပံုမှန် 

လမ်းေလ ာက်သွားမည်ဆိလု င်            အကျိးထူးကိ ု

လက်ေတွခစံားရမည်ြဖစ်သည်။        မကျန်းမာသ ူ

တစ်ဦးသည်  လေူသတစ်ဦးှင့်   မြခားသည့်အြပင် 

မိသားစုများကုိပါ         ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်ေစသည်။ 

ေဆးကုသစရိတ်ကုန်ကျသည့်အြပင ်  တိုင်းြပည ်

ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများကိပုါ   ထခိိက်ုေစိင်ုသည်။ 

ထိုေကာင့် လတူစ်ဦးသည် မမိခိျစ်ေသာမသိားစမုျား 

ှင့်အတူ     ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာေနထိုင်ိုင်ေရး 

အတွက် ေနစ်ကျန်းမာေရးေလ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု 

ကို        မပျက်မကွက်လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ 

လမ်းေလ ာက်ြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူးများကိ ုအှစ် 

ချပ်လိက်ုလ င် သက်ရှည်ကျန်းမာစတ်ိချမ်းသာေစ 

ပါသည်။ ထိုေကာင် ့ ေွ၊  မိုး၊  ေဆာင်း   သုံးရာသီ 

ပတ်လုံး          လမ်းမေလ ာက်ိင်ုသည့်တိင်ုေအာင် 

ေသွးလည်ပတ်မ မှန်ကန်ေစေရးအတွက် အေအး 

ပိုေသာ ယခုလုိေဆာင်းရာသီတွင်မူ မပျက်မကွက် 

လမ်းေလ ာက်ရင်း ကျန်းမာ က့ံခုိင်စွာြဖင့် မိသားစု 

အကျိးအြပင ်  တိုင်းြပည်ှင် ့  လူမျိးအကျိးကိုပါ 

ဆတက်ထမ်းပုိး သယ်ပုိးထမ်းေဆာင်ုိင်ကပါေစ

ေကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။ ။

ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေနသူတစ်ဦးသည်   အရာရာကုိ  စွမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်းရှိသည်။  အထူးသြဖင့် ပညာေရး၊ လူမ ေရး၊    

စီးပွားေရး  စသည့်ေနစ်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို  အခက်အခဲမရှိ  လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။   လူတိုင်းတွင်  

ေမွးရာပါစွမ်းေဆာင်ရည်များပါလာကသည်။  သိုေသာ်  ကျန်းမာေနမှသာလ င်  ထိစွုမ်းေဆာင်ရည်များကိ ုအြပည့်အဝ 

အသံုးချိုင်မည်ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့် လူတိုင်းအတွက်  ကျန်းမာေရးသည်  ပထမ၊ ကျန်းမာေရးသည် ဒုတိယ၊  

ကျန်းမာေရးသည် တတယိြဖစ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ကျန်းမာ ကံခ့ိင်ုေရးအတွက် ေငကွန်ုသက်သာသည့်  အလွယ်ကဆူုံး 

ေလ့ကျင့်ခန်းသည် ခပ်ြမန်ြမန်လမ်းေလ ာက်ြခင်းှင့် ပုံမှန်ေြပးြခင်းပင်ြဖစ်

ဟိုပုံးမိ၌  ဒီဇင်ဘာအားကစားလ  လူထုလမ်းေလ ာက်ပွဲ  ကျင်းပ
ဟိုပုံး  ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) ပအိဝ်ုး 

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ  ဟိပုုံး 

မိတွင်     ဒဇီင်ဘာအားကစားလ 

လူထု          လမ်းေလ ာက်ပဲွကုိ 

အားကစားှင့်  ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနမှဦး ေဆာင်၍    ယေနနံနက် 

၅ နာရီခွဲက  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

စည်းကမ်းချက်ှင့်အည ီ ကျင်းပ 

သည်။

လူထု     လမ်းေလ ာက်ပွဲတွင် 

ပအိုဝ်း       ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာ်မတ ီ

ဥက     ဦးခွန်ရဲေထွးှင့်   အဖွဲဝင ်

များ၊  ေဒသ/မိနယ်အဆင့်  ဌာန 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ အားကစား 

ဝါသနာရှင်         လငူယ်ေမာင်မယ် 

များက   ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့ရ်ေဒသခန်းမမှ စတင်ထွက်ခွာ 

ပီး ဟုိပံုး-လိွင်လင် ြပည်ေထာင်စု 

လမ်းမကီးအတုိင်း     အလင်းပွင့် 

ဓာတ်ဆီဆိုင်အထိ  ထိုမှစုရပ်ြဖစ ်

သည့် ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသခန်းမသုိ   တစ်ပတ် စုေပါင်း 

လမ်းေလ ာက်ကပီး စုေပါင်းကုိယ် 

ကာယ  ေသွးပေူလက့ျင့ခ်န်း အတဲွ 

(၁-၂)တိုကို ေဆာင်ရက်ေကာင်း 

သရိသည်။           ထက်ထက်(ဟိပုုံး)



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

မနီလာ  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ယခှုစ်အတွင်း ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက် 

တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်    မုန်တိုင်းများအနက် 

အင်အားအြပင်းထန်ဆုံး တိင်ုဖွန်းမန်ုတိင်ုး 

တစ်ခု ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်  ဖိလစ်ပိုင ်

ုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်တိက်ုခတ်ခဲ့ပီးေနာက် 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ေသဆုံးသူ ၉၀ ထက် 

မနည်းရိှလာေကာင်း ယေနထုတ်ြပန်သည့် 

တရားဝင်ကန်ိးဂဏန်းများအရ သရိသည်။

 အဆိုပါ  “ိုင်”အမည်ရှိ  တိုင်ဖွန်း 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ အင်အားြပင်းတိင်ုဖွန်းမန်ုတိင်ုးေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၉၀ ထက်မနည်းရိှလာ

လစ ဘွန်း  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌    အသက်ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ် 

ကေလးငယ်များအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ထိုးှံေပးမ ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ 

ေကာင်း ေပ တဂူကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှးချပ်ုံးက ေြပာကားသည်။

ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၄၁၂၀၀ ထိုးှံေပး

အဆိပုါ အသက်အရယ်ရိှကေလးငယ်များအား 

ကာကွယ်ေဆး        စတင်ထိုးှံေပးသည့်ေနမှာပင ်

ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၄၁၂၀၀ အား   ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ေပ တူဂီိုင်ငံအစိုးရ၏        ခန်မှန်းချက်အရ 

ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၇၇၀၀၀ အားလုံး ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး          ဒတုယိအကမ်ိ 

ကွာလာလမ်ပ ူ ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

မေလးရှားိင်ုငရိှံေဒသအများအြပား၌ မိုးသည်းထန် 

စွာရာသွန်းမ များေကာင့ ်       ေရကီးေရလ ံမ များ 

ြဖစ်ပွားခဲသ့ြဖင့ ်   ေဒသခမံျားအား   ေဘးလွတ်ရာသုိ          

ေရ ေြပာင်းေပးခဲ့ရေကာင်း    ဝန်ကီးချပ် အစ ေမး 

ဆာဘရီယာေကာ့က ေြပာကားသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ ဆီလန်ေဂါြပည်နယ်မှ ေဒသခ ံ

အများစုပါဝင်ေသာ လူေပါင်း ၂၁၀၀၀ ေကျာ်သည ်

ကယ်ဆယ်ေရးစင်တာများ၌ ယေန  ခိလု ံေနရေကာင်း 

သရိသည်။  မေလးရှားအစိုးရသည်  အဆိပုါေရကီးမ  

များအတွင်း     ပျက်စီးသွားေသာလူေနအိမ်များှင့ ်

အမ်ိေထာင်စမုျားအတွက် ကနဦးေထာက်ပံေ့ငအွြဖစ် 

မေလးရှားရင်းဂစ် သန်း ၁၀၀ ကိ ုေထာက်ပ့ံေပးအပ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် အစ ေမးဆာဘရ ီ

ယာေကာက့  ေြပာကားသည်။  ကလီန်တန်ြပည်နယ် 

တွင်လည်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ေဒသခ ံ၃၆၀၀ ေကျာ်အား 

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်း ၄၄ ခု၌    ကယ်ဆယ်ထားရှ ိ

ေကာင်းှင့် အဆိုပါြပည်နယ်အတွင်းရှိ ြမစ်များ၌ 

ေရလ မ်းမိုးမ များ ြဖစ်ေပ လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ 

အမ်မန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်  ဘီရှာခါေဆာ 

နက်၏သားတစ်ဦး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံခဲ့ရြခင်းေကာင့ ် ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ်သည် ေနအိမ်တွင် သီးသန်ခွဲ 

ထားေစာင့်ကည့မ်  ခယံရူမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဂျာ်ဒန်              ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဒဇီင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ေကညာခဲေ့ကာင်း 

ိုင်ငံပိုင်သတင်းေအဂျင်စ ီ     ပီထရာက 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

သီးသန်ခွဲထားေစာင့်ကည့်

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ ်     ဘီရှာ 

ခါေဆာနက်သည်   ေနအိမ်တွင်  ငါးရက် 

ကာ သီးသန်ခွဲထားေစာင့်ကည့်မ  ခံယူ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း   ယင်းကာလကုန်ဆုံး 

ချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  

သားြဖစ်သူ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံထားရြခင်းေကာင့် ေဂျာ်ဒန်ဝန်ကီးချပ် ေနအိမ်တွင် သီးသန်ခွဲထားေစာင့်ကည့်မ ခံယူရမည်
ရှိ၊ မရှိ     စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံြခင်းမရိှပါက 

၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု ြပန်လည် 

ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် 

၏အကံေပး အဒဲလ်ဘီးလ်ဘီစီက ေြပာ 

ကားသည်။

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် 

တွင်      ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ       ကူးစက်ခရံသ ူ

၁၉၂၀ ှင့ ်ယင်းေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသ ူ၄၀ 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စစုေုပါင်း ၁၀၃၃၄၆၉ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်

ယင်းေရာဂါြဖင့်    ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း 

၁၂၁၉၁ ဦးရှိလာေကာင်း ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ 

အစိုးရက ထတ်ုြပန်ေကညာချက်တစ်ရပ် 

တွင် ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါပိုး        ေတွရိှဆလဲနူာစစုေုပါင်း 

၆၂၀၆၈ ဦးရှိေကာင်းှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမ ှ     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် 

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၄၅၅၅ 

ဦးရှိြခင်းေကာင့်   ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူစုစုေပါင်း  ၉၅၉၂၁၀  ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

ေဂျာ်ဒန်ုိင်ငံ၌ လူဦးေရ ၄၂၆၆၇၈၆ 

ဦးသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

၃၈၅၄၅၇၄ ဦးသည်      ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း     သရိ 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်များအား 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးမ  စတင်

ထိုးှံေပးမ ကို   လာမည့်ှစ်ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၅ ရက်ှင့် 

မတ် ၁၃ ရက်အကား ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေပ တဂူီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

စစုေုပါင်း၏ ၂၀ ရာခိင်ု န်းသည် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း    ေပ တူဂီ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး မာတာတမီဒီိကု ထတ်ုေဖာ်ေြပာ 

ကားသည်။

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၀၆၂ ဦးရိှေကာင်း 

ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၁၂ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှေကာင်း ေပ တူဂီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။        

  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံရှိ ေဒသအများအြပား၌ ေရကီးေရလ ံမ များ ြဖစ်ပွား
အလားတ ူတရီန်ဂါနာြပည်နယ်တွင်လည်း လေူပါင်း 

၂၆၀ အား ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၌ ကယ်ဆယ်ထား 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မေလးရှားအစုိးရသည်    အဆုိပါသဘာဝေဘး 

ဒဏ်သင့ြ်ပည်သမူျားအတွက် ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များ    အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ     ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

ကယ်ဆယ်ေရးဝန်ထမ်းများ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

ှင့် အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ   စီမံ 

ခန်ခွဲေရးေအဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူများအား တာဝန် 

ေပးအပ်ထားေကာင်း   သိရသည်။  လက်ရှိအချနိ်၌ 

အဆိုပါ     ေရကီးမ ေဘး    ကယ်ဆယ်ေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွစွာေဆာင်ရက်ိုင်

ေရးအတွက် လုေံလာက်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 

များ  ရရှိပီးြဖစ်ကာ  ၎င်းြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်သည့ ်

အေြခအေနကို မျက်ြခည်မြပတ်ေစာင့်ကည့်လျက ်

ရိှေကာင်း  ဝန်ကီးချပ် အစ ေမးဆာဘရယီာေကာက့ 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

မုန်တိုင်းဝင်ေရာက်မ ေကာင့ ်    လက်ရှိ 

အချန်ိ၌     ြပည်သသူုံးသန်ိးေကျာ်တိုသည် 

ေဘးလွတ်ရာသို  ေြပာင်းေရ ခဲ့ကသည်။ 

ထိုအြပင်    မန်ုတိင်ုးေကာင့ ်  ေဒသအများ 

အြပားတွင် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ှင့် လ ပ်စစ် 

မးီြပတ်ေတာက်မ ၊       ေနအိမ်အမိုးလန် 

ပျက်စီးမ ှင့ ်ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိင်ု ပိလမဲ  

များ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထုိအြပင်      ဒင်နာဂတ်က န်းစုတွင် 

လူ ၁၀ ဦး     ေသဆုံးေကာင်း      ေဒသ 

ဆိုင်ရာြပန်ကားေရးအရာရှ ိ   ဂျက်ဖရီး 

ခရစ်ေဆာ့စ်တုိမုိက ေအအက်ဖ်ပသီတင်း 

ဌာနသို ေြပာကားသည်။  လတ်တေလာ 

အချနိ်တွင် တာဝန်ရှိသူများက မုန်တိုင်း 

ေကာင့ ် ေသဆုံးသဦူးေရအား သရိှိိင်ုရန် 

တွက်ချက်လျက်ရိှသည့်အတွက် ေသဆုံး 

သူဦးေရလည်း ထပ်တိုးလာဖွယ်ရှိသည်။

အဆုိပါမုန်တုိင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ 

ရက်က  တစ်နာရီလ င်ြပင်းအား  ၁၉၅ 

ကီလိုမီတာ န်းြဖင့်    ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသို 

ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပီး မုန်တိုင်းဒဏ ်

ေကာင့ ်ကမ်းိုးတန်းေဒသများတွင ်လူ 

၁၀ ဦးေပျာက်ဆုံးေနဆဲြဖစ်ပီး ၁၃ ဦး 

ဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ထိုအြပင် 

မန်ုတိင်ုးဒဏ်သင့ေ်ဒသများတွင်     လက်ရိှ 

အချနိ်အထိ  ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များ 

ြပတ်ေတာက်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း       သိရ 

သည်။ 

ေထာင်ှင့ခ်ျေီသာ တပ်မေတာ်သား 

များ၊ ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖဲွ 

ဝင်များှင့်      မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များသည်    

မုန်တုိင်းဒဏ်    အဆုိးရားဆံုးထိခုိက်သည့် 

ေဒသများတွင ်     ကူညီကယ်ဆယ်ေရး          

လပ်ုငန်းများ  အရိှန်ြမင့လ်ပ်ုေဆာင်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုအြပင ်ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲှင့ ်

ေရတပ်သေ  ဘာများသည် အစားအစာ၊ 

ေသာက်သုံးေရှင့ ်ေဆးဝါးအကအူညမီျား 

သယ်ေဆာင်ပီး ေလေဘးသင့ြ်ပည်သမူျား 

အား ြဖန်ေဝေပးလျက်ရိှသည်။ အလားတ ူ

မုန်တိုင်းေကာင့ ်ပိတ်ဆိုသွားသည့် ကား 

လမ်းများအား  ရှင်းလင်းရန်  စက်ယ ရား 

ကီးများကိုလည်း     ေလေဘးသင့်ေဒသ 

များသို ပုိေဆာင်ထားေကာင်း သရိသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

ေမာ်စကို   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်း 

ေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၀၂၁၄၇၉၀ ရိှလာေကာင်း 

ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်

တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သရိသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၀၂၃ 

ဦး ထပ်မံေတွရိှခ့ဲသြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၂၉၇၂၀၃  ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ ၈၉၈၄၉၂၁ ဦးရှိ

ထိုြပင ်   ုရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့ ်ေဆးုမှံဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၃၂၆၅၅ ဦး ရိှြခင်း 

ေကာင့ ်     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ   စုစုေပါင်း 

၈၉၈၄၉၂၁ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း  ၉၃၂၆၆၆ ဦး 

ရှိေကာင်း    ုရှားိုင်ငံ၏  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကား 

ချက်အရ သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး 

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ ၃၀၁၃  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်မိေတာ ်

တစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စုစုေပါင်း ၂၀၀၃၀၈၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေဂျုဆလင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

အစ ေရးိုင်ငံသည ်   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ပျံှံမ ကို    ကိတင်ကာကွယ်ရန်အတွက ်

ိုင်ငံေပါင်း ၁၀ ိုင်ငံေကျာ်သို ခရီးသွားလာြခင်းကိ ု

တားြမစ်ပတ်ိပင်လိက်ုေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကးီဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ေကညာခ့ဲသည်။

ယင်းသို    ခရီးသွားလာြခင်းဆိုင်ရာ  တားြမစ ်

ပိတ်ပင်ြခင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် စတင် 

အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ခရီးသွားလာြခင်း 

ပိတ်ပင်မည့ ်   ိုင်ငံများစာရင်းတွင ်   အေမရိကန်၊ 

အီတလီ၊ ဘယ်လ်ဂျယီ၊ံ ဂျာမနီ၊ ဟန်ေဂရီ၊ ေမာ်ိုကို၊ 

ေပ တူဂီ၊  ကေနဒါ၊  ဆွစ်ဇာလန်ှင့် တူရကီိုင်ငံ 

တိုလည်း ပါဝင်ေကာင်း သရိသည်။ ယင်းိင်ုငမံျားကိ ု

အစ ေရးိင်ုငကံ ခရီးသွားလာြခင်းပတ်ိပင်ထားသည့ ်

အနေီရာင်အဆင့်ိင်ုငမံျားစာရင်းတွင် ထည့သွ်င်းလာ 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

ခရီးသွားလာြခင်းပတ်ိပင်ထားသည့ ်အနေီရာင် 

အဆင့်ိင်ုငမံျားစာရင်းတွင် အာဖရကိိင်ုငအံများစ၊ု 

ဥေရာပိုင်ငံ ရှစ်ိုင်ငံှင့်   အာရပ်ေစာ်ဘွားများ 

ြပည်ေထာင်စုတိုလည်း   ပါဝင်ေကာင်း  သိရသည်။ 

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၁၁ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံ 

အတွင်း အဆုိပါဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်

ဒီဇင်ဘာ  ၁၈  ရက်တွင်  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၁ ဦးသည် ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသူများြဖစ်ပီး ဗိတိန်ုိင်ငံမှ ြပန်လာသူ သုံးဦး၊ အေမရိကန် 

ိင်ုငမှံ ြပန်လာသ ူသုံးဦး၊ ိင်ုဂျးီရီးယားိင်ုငမှံ ြပန်လာသ ူှစ်ဦး၊ 

ေတာင်အာဖရကိိင်ုငမှံ ြပန်လာသ ူှစ်ဦးှင့ ်ဩစေတးလျိင်ုငမှံ 

ဟွိင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ယေနတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ    ၁၆၁၁၀   ထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊ 

ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၆၀၉၃ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့်  ၁၇  ဦးသည် 

ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   တစ်ရက်အတွင်း  ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက်      မိေတာ်ဟွိင်းသည ်     ကူးစက်ခံရသ ူ

ေရာမ   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

အတီလီိင်ုင၌ံ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၅၅ ဦးအား ထပ်မေံတွရိှခဲ့ပီး 

ေနာက် ိုင်ငံအတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၈၄ ဦးအထိရှိလာ 

ေကာင်း အတီလအီမျိးသားကျန်းမာေရး အင်စတကီျ၏ ထတ်ုြပန်ချက်အရ သရိသည်။ 

၎င်းဗိင်ုးရပ်စ်ပိုး ထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျားအနက် ိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုး လွန်ဘာဒေီဒသ 

၌ ကူးစက်ခံရသ ူ၃၃ ဦးှင့် ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း ကန်ပါနီယာေဒသ၌ ကူးစက်ခံရသ ူ၂၀ 

တိုကို ေတွရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင် ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီး၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပီး လာမည့်ရက်များအတွင်း 

အီတလီိုင်ငံ၌လည်း အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  ဆက်လက်ြမင့်တက်လာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အီတလီ အမျိးသားကျန်းမာေရးအင်စတီကျမှ အကီးအကဲ ဆီဗီအုိဘူ 

ဆာဖီယုိက ေြပာကားသည်။ 

အတီလီိင်ုင၌ံ ပီးခဲေ့သာသတီင်းပတ်များအတွင်းက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

များှင့် အဆိုပါေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးမ များ ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။                

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အစ ေရးိုင်ငံက အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ကို ကိတင်ကာကွယ်ရန်

ိုင်ငံေပါင်း ၁၀ ိုင်ငံေကျာ်သို ခရီးသွားလာြခင်းကိ ုတားြမစ်ပိတ်ပင်

အဆုိပါ ခရီးသွားလာြခင်း ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် ုိင်ငံ 

များမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့ ်အစ ေရးိင်ုငသံား 

များအားလုံးသည် အနည်းဆုံး ခနုစ်ရက်ကာ သီးသန် 

ခွဲထား ေစာင့်ကည့်မ ခံယူရမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း 

သိရသည်။

အစ ေရးိင်ုင၌ံ ယေနအထ ိအိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၃၄ ဦးရှိသွားပီ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့်   ယင်းတိုအနက်  ၈၆  ဦးသည် 

မကာေသးမီကာလအတွင်းက ြပည်ပမှ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၆၁၁၀ ရှိ
၁၄၀၅ ဦးြဖင့် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး ဟိုချမီင်းစီးတီး၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၁၄ ဦး၊ ကာေမာ 

ြပည်နယ်၌ ၁၃၄၅ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၂၉၅၆၆ ဦးရှိ

လက်ရိှတွင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၅၄၀၄၇၈ ဦးရိှေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၂၉၅၆၆ ဦး 

ရိှေကာင်း ဗီယက်နမ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန က 

ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့်  ေဆးုံများမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ 

၁၀၇၉၉ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသေူပါင်း ၁၁၀၇၉၆၂ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။

ဗယီက်နမ်ုိင်ငံ၌ ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ       အစီအစ်ေအာက်တွင် 

ကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၁၃၈ ဒသမ ၈ သန်းခန်  

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း   ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ုရှားိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ် ရှိလာ

အီတလီိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၈၄ ဦးရှိလာ

မေလးရှားိင်ုင၌ံ အုိမခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသ ူ၁၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှ
ြပန်လာသူ တစ်ဦးတိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်မ  

များြမင့တ်က်လာသည့အ်တွက် ိင်ုငအံတွင်း ဝင်ေရာက်လာမည့ ်

ေနရာများတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာစည်းမျ်းများ တုိးြမင့် 

ချမှတ်လျက်ရိှေကာင်း မေလးရှား ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများ 

က ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် မေလးရှားြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး တတယိအကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူကရန် 

လည်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဂျမာလဒူင်က တိက်ုတွန်း 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှား

ိုင်ငံသား

တစ်ဦး

ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ 

ခံယူေနစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ဂျနီီဗာ   ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

အေမရကိန်ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုေရး

ကုမ ဏီြဖစ်သည့ ်    Novavax မှ 

ထတ်ုလပ်ုသည့ ်Novavax ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးအား 

အေရးေပ သုံးစဲွရန် ကမ ာက့ျန်းမာ 

ေရးအဖွဲက    အတည်ြပလိုက ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

အစွမ်းထက်ထိေရာက်မ ရှိ

၎င်းကာကွယ်ေဆးသည် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက ် 

ဒါကာ   ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငအံစိုးရသည် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း 

ထိုးှံမ ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ေကာင်း 

ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

မိေတာ်ဒါကာ၌     စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

အဆိုပါကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးတတိယ 

အကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှမ စတင်ြခင်း အခမ်းအနား 

သို ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဇာဟစ် 

မာလီေကး တက်ေရာက်ခဲ့ပီး    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံမ 

တွင် သူနာြပူူဗီိုနီကာက ပထမဆုံးစတင်ထိုးှ ံ

မ  ခံယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် 

စပ်လျ်း၍ ေရှတန်းမှ ဦးေဆာင်ဦးရက်ြပေနသမူျား 

ှင့် အသက်အရယ်ကီးရင့်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတိယအကိမ်အပိုေဆာင်း

ထိုးံှမ တွင် ဦးစားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီး ဇာဟစ်မာလီေကးက ေြပာကားသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံသည် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ များကို ထိန်းချပ်ရန် ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဒီဇင်ဘာ ၁၉

အာဖရိကတုိက်၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ညေနပုိင်းအချန်ိအထိ ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၁၄၃၁၈၄ ဦးရှိလာေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်   ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အာဖရကိသမဂ အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျား၏ ကျန်းမာေရးေအဂျင်စ ီ

များအား ကိုယ်စားြပသည့ ်အာဖရိကေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ အာဖရိကတိုက ်

တစ်ဝန်းတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၂၅၈၉၀ ရှိပီး  ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း 

၈၃၂၃၃၇၇ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတိုသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အများဆံုးုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၃ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၅၂၆၂၈ ဦးရှိေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက 

ေြပာကားသည်။

အာဖရကိတိက်ု၌ အာဖရကိေတာင်ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံမ အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး အာဖရကိေြမာက် 

ပိင်ုးှင့ ်အေရှပိင်ုးေဒသများသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံမ  

ဒတုယိအများဆုံးေဒသများြဖစ်ကာ အာဖရကိအလယ်ပိင်ုးေဒသ 

သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  အနည်းဆံုးေဒသြဖစ်ေကာင်း 

သရိသည်။         ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

လန်ဒန်    ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ    လက်ရိှအချန်ိတွင် 

ေနစ်     အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၀၀၀ 

ေကျာ်ရိှလာေသာေကာင့ ် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ    ကာကွယ ်

တားဆီးေရး      လုပ်ငန်းများအား 

အချနိ်ှင့်                 တစ်ေြပးည ီ

မေဆာင်ရက်ပါက ိုင်ငံအတွင်း 

အဆိုပါ          ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ် 

ကူးစက်မ များ ထပ်မြံမင့တ်က်လာ 

ိုင်ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

တာဝနရိှ်သူများက     သတိေပး 

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ေနစ်အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ
ေြပာကားသည်။ 

၁၀၀၅၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ယမန်ေန     တစ်ရက်တည်းတွင် 

အိမုခီရန်           ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၀၅၉ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိရေကာင်း ဗိတိန်ကျန်းမာ 

ေရး ေအဂျင်စကီ ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်  လန်ဒန်မိ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခရံသ ူ

များ၏ ၈၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းမှာ 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း     ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခရံသမူျား     ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌     ိင်ုငအံတွင်း       

အိုမီခရန်     ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ် 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ     အေြခအေန 

မှာ     စိုးရိမ်ဖွယ်အေနအထား 

ြဖစ်ေကာင်း   လန်ဒန်မိေတာ်ဝန်      

ဆာဒက်ခန်းက        ေြပာကား

သည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေဆးု ံ

တက်ေရာက်ကုသသ ူ       အေရ 

အတွက် များြပားလာြခင်းေကာင့ ်

ိင်ုင၏ံကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက် 

မ  စနစ်အေပ တွင်   ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး 

များ        ြဖစ်လာိုင်ေကာင်းှင့ ်

Novavax  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား 

အေရးေပ သုံးစွဲရန် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအတည်ြပ

အာဖရကိတိက်ု၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉ ဒသမ ၁၄ သန်းေကျာ်ရိှလာ

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံမ စတင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ြဖစ်ပွားမ  

ကျဆင်းေရးအတွက်     ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါဆိုင်ရာ      ကျန်းမာေရး  

စည်းမျ်းများကိ ုပိမုိတုင်းကျပ်စွာ 

ချမှတ်ရန်        ဗိတိန်အစိုးရ 

ေဆးသပိ ံပညာ အကေံပးအဖဲွက     

တိုက်တွန်းခဲ့သည်။  

ကုိးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၄၆၄၄၂၇၀ ဦး

ေသဆုံးသူ                      ၅၃၆၈၈၂၂ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၄၆၄၇၄၇၆၁ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

အစွမ်းထက်ထေိရာက်မ ရိှေကာင်း 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွက ေလ့လာ 

ေတွရိှခဲ့ပီးနာက် ယခကုဲသ့ိုအေရး 

ေပ သုံးစဲွရန် အတည်ြပခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

Novavax    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအား  သာမန်ေရခ ဲ

ေသတ ာများ၌       သိုေလှာင် 

သမ်ိးဆည်းိင်ုသြဖင့ ်ကမ ာေပ ရိှ 

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ၌        သုံးစွဲရန် 

သင့်ေတာ်ေကာင်း       သိရသည်။ 

Novavax       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအား ကမ ာက့ျန်းမာ 

ေရးအဖွဲ၏   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးေထာက်ပံေ့ရး အစ ီ

အစ်ြဖစ်သည့် COVAX ၏ ပံ့ပိုး 

ကညူမီ ြဖင့ ်   ထတ်ုလပ်ုခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။  ကမ ာ့ကျန်းမာ 

ေရးအဖွဲ၏      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး      ေထာက်ပံ့ေရး 

အစအီစ်ြဖစ်သည့ ်  COVAX သည် 

ယခှုစ်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး            အလုံးေရ 

ှစ်ဘီလီယံကို   ြဖန် ြဖးိုင်ရန် 

လျာထားခဲ့ေသာ်လည်း  ဖွံဖိးပီး 

ိုင်ငံများ၏   ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   လှဒါန်းမ များ 

ရပ်ဆိုင်းထားသြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

သန်း ၇၀၀ ကိသုာ    ြဖန်ြဖးေပးိင်ု 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

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 ုထေိရာက် ဟန်တားမည့ ်ေ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။ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ 

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်   မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်  

မိတ်မိနယ်   မိတ်ေတာင်ေကျးရာအုပ်စု 

မိတ်ေတာင်ေကျးရာအနီးတွင ်   ထက်ိုင်ဦး 

ေမာင်းှင်ပီး ေနမျိး(ခ)ေနာင်ပန်ိ လိက်ုပါလာ 

သည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း။

ထိုအတူ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ  ၁၂ 

နာရီခဲွတွင် တန်ယန်းမိနယ် တန်ယန်း-ပန်ဆန်း 

သွားကားလမ်းရှ ိ   တာေကာ်အက် ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်မနန်းလိတ် ေမာင်းှင ်

လာသည့်  ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကိ ု   ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ဘိန်းစိမ်း ၁၀ ကီလုိှင့် စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း။

အလားတ ူယင်းေန  နံနက်  ၉ နာရီခဲွတွင် 

ရပ်ေစာက်မိနယ် မားသေဲကျးရာအပ်ုစ ုမုြံပင် 

မိတ်၊ တန်ယန်းှင့် ရပ်ေစာက်မိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

(ေြမာက်)ေကျးရာရိှ ထွန်းလင်းေအာင်၏ ေနအိမ် 

သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄၃၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း  သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သြဖင့ ် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့စ်တ်ိကိ ု

ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆုိင်ရာဥပေဒ 

အရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ထွန်းလင်းေအာင်၊ မဝင်းေမာ်တိုအား သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့ ်

အတူ ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ယေန    ညေန ၅ နာရီခွဲအချနိ်    

တိင်ုးထွာချက်များအရ   ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်    အေရှေတာင်ပိင်ုး 

ှင့ ် ယင်းှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ 

အေီကတွာအနီး  အိ ိယသမဒု ရာ 

တိုတွင်        ြဖစ်ေပ ေနေသာ  

ေလဖိအားနည်း    ရပ်ဝန်းသည ်   

ဆက်လက်    တည်ရှိေနသည်။     

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့်   ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင်    

တိမ်အသင့်အတင့်မ ှတိမ်ထူထပ် 

ေနပီး   ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ ်

ေအာ်တွင်         တိမ်အနည်းငယ် 

ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်

ပိင်ုး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ကချင်ြပည်နယ်တိုတွင ်   ေနရာ 

ကွက်ကျား မုိးအနည်းငယ် ရာုိင် 

သည်။

မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

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

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ြ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

စစ်ကိုင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ ်

သည်      ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင်   မုံရာမိနယ ် 

ထေနာင်းေတာေကျးရာ ဟင်းသီးဟင်းရက်အထူးဇန်ု 

စိုက်ခင်းသို   ေရာက်ရှိရာ   မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ    မိနယ်ဦးစီးမှးက     စားဖုိေဆာင်သီးံှှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရက ် ၃၁၈  ဧက စိုက်ပျိးထားရှိမ ှင့် 

ေအာင်ြဖင်ြဖစ်ထွန်းေနမ များကို   ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

စားဖိုေဆာင်သီးှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်များ သန်ရှင်း 

လတ်ဆတ်မ ရှိေစေရး၊ ေဈးကွက်တွင ်ေဈးေကာင်း 

ရရှိေစရန ်တာဝန်ရှိသူများှင့် ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ ် 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေသာ 

ဟငး်သးီဟင်းရက်စိုက်ခင်းများကုိ ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ဆက်လက်၍ က ဲရဲေကျးရာ  မုံရာမိပတ်လမ်း 

ေဘးတွင်    စိုက်ပျိးထားေသာ   ဆီထွက်ေနကာ 

စံြပစုိက်ခင်းှင့် ေကျာက်စစ်ပံုေကျးရာ ကက်သွန်နီ 

စံြပစုိက်ခင်းများသုိ လည်းေကာင်း၊ ခံေတာေကျးရာ 

ဆင်းပေဒသာ(၁၁) ေြမပသဲီးံှ ဘက်စုပံိုးမ ားကာကွယ် 

ှိမ်နင်းနည်း  (IPM) စံြပကွက်သို  လည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး       ေဒသခံေတာင်သူများအား 

ှာေခါင်းစည်းများ ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက်      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင် ့

တာဝန်ရှိသူများသည် တိုင်းေဒသကီးစိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနုံး       အစည်းအေဝးခန်းမ၌     ကျင်းပ 

ေသာ     ပဲမျိးစုံသီးှံအထွက် န်းတိုးတက်ေရးှင် ့   

အရည်အေသွး     ေကာင်းမွန်ေရးေဆွးေွးပွဲသို    

တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ပဲမျိးစုံသီးှံအထွက် န်းတိုးတက်ေရးှင် ့အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရး စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေကျးရာအေရာက် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
ေကျာက်တံခါး   ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ှင့ ်     အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယမန်ေနက ကင်းေကျးရာအပ်ုစှုင့် ဟာရီး 

ေကျးရာအုပ်စုတိုအတွင်းရှ ိ ေကျးလက်ေနြပည်သူများအား  မိနယ် 

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးုံး 

မှ ဝန်ထမ်းများက အဖဲွှစ်ဖဲွခဲွ၍ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲရ့ာ ၃(က)  

၄၅ ဦး ၊ ၆(က) ၉၃ ဦး စုစုေပါင်း ၁၃၈ ဦး ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးွန်ေဆွှင့်အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့ ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်သန်းလ  င်တိုက ကည့်  

အားေပးခဲ့ပီး   ြပည်သူများအား   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့် 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း   ြပလုပ်ြခင်းအတွက ်    သိသင့်သိထိုက်သည် ့

အေကာင်းအရာများကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းှင် ့ပန်းခင်းစီမံချက ်

ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာတွင် လိအုပ်သည့်အချက်များသရိှိေစရန် လက်ကမ်း 

စာေစာင်များြဖန်ေဝြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ေကျာက်တံခါးမိနယ်တွင ်     ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့  ၇၀၈၃ ဦး  

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး ေမ ၃ ရက်မှစတင်ကာ ယေနအထ ိအသက် 

၁၆ ှစ်အထက် ြပည်သူများအား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၄၃၅၆ 

ဦး ေဆာင်ရက်ေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                               

စန်းစန်း

ဝါးခယ်မ    ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဝါးခယ်မမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုး 

ဗီဇေြပာင်း အိုမီခရန်ေရာဂါပိုး ကိတင်ကာကွယ်ေရးအသိပညာများ 

ကို ြပည်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေစရန်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင ်  ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်ရန ်   အသိပညာေပး 

  းေဆာ်ြခင်းများကိ ုဝါးခယ်မမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများက  ရပ်ကွက်များအတွင်း  ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီက လှည့်လည်  းေဆာ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ြပည်သူများအေနြဖင် ့  လူစုလူေဝး 

ေရှာင်ြခင်း၊    မလိုအပ်ဘဲ   မသွားလာြခင်း၊    ြပင်ပထွက်တိုင်း 

ှာေခါင်းစည်းတပ်ြခင်း၊ လက်ကိစုနစ်တကျ မကာခဏေဆးေကာြခင်း၊ 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ေြခာက်ေပအကွာေနထိုင်ြခင်း  စေသာ စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကို ဆက်လက်လုိက်နာကျင့်သံုးသွားကရန်ှင့် ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကို ထိထိေရာက်ေရာက ်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ် ြပည်သ ူ

များအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး မြဖစ်မေနထိုးှံက 

ရန် အသံချဲစက်ြဖင့ ်လိုက်လံ  းေဆာ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာသ ာဦး(ြပန်/ဆက်)

 ဝါးခယ်မမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
မျိးိုးဗီဇေြပာင်း အိုမီခရန်ေရာဂါပိုး

ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး  းေဆာ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ သံဃာ 

ေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ ဘာသာ 

ေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး၊ ဘာသာ 

မေရး  အသက် ၄၀ အထက်   ေဒသခံြပည်သူများ၊ 

အကျ်းသား၊  အကျ်းသူများ၊   မသန်စွမ်းသူများ၊  

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ၊    နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရှိသူများ၊     ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယတီိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများအတွင်းရိှ ြပည်သမူျား၊ 

အသက် ၁၂ ှစ်အထက် အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

ှင့ ်အထက်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

စသည့ ် ဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများ၊ ြပည်သူေဆးုံများမ ှဆရာဝန်များ၊ 

သူနာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ကို  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဒဇီင်ဘာ ၁၈ ရက် 

ှင့ ်ယေနတွင်   ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်း 

ရှိ    မိနယ် ၁၆ နယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ ၆၆၉၆ 

ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ  မိနယ် 

ေလးမိနယ်တို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၃၁၈၀၊  မွန်ြပည်နယ် 

No Product Name Pack Size Price in Kyats (Retail) Company Name

Supportive

1 P.O Vitamin C 10X10's / Box 700 Pai Brother

2 P.O - Pantocid 10X10's / Box 7000 PL

3 P.O Omeprazole 10X10's / Box 1650 Shwe Htay Min

4 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

5 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

Antibiotics

6 PO - Azithromycin 500 mg 5x3's 4000 Rammawaddy

7 P.O - Cefalexin 500 mg Box of 10x10's 6100 Aorta

8 P.O - Levofloxacin 500 mg Box of 10x10's 7000 Shwe Htay Min

9 P.O.Cefixime Box of 3x10's 3600 Aorta

10 P.O Amoxicillin+ Clavulanic Acid Box of 1x6's 1800 Aorta

မိုင်းယု    ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   တာချလီိတ် 

ခိုင် နယ်စပ်ေဒသ   မိုင်းယုမိရှ ိကုန်စုံ 

ဆိင်ု၊ ေဈးဆိင်ုများှင့ ်စားေသာက်ဆိင်ုများ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ှင့် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ မိနယ် ၁၃ မိနယ် 

တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၁၀၉၄၅ ဦး၊  ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တုိ၌ ေဒသခံ 

ြပည်သူ ၂၇၅၀၀၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ ်

သုံးမိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၇၉၉၅ ဦး၊ မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ုခနုစ်ခမှု ေဒသခြံပည်သ ူ

၉၂၁၀ ှင့်   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေတာင်ငူမိှင့ ်

ထန်းတပင်မိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၁၉၀ တိုကိ ု

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊   သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးလျက်ရှိ

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများထိုးံှေပးလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ 

မိနယ်   ငါးမိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၉၇၈ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ် 

၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၁၀၀၂ ဦး 

တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးု ံ

များမှ ဆရာဝန်များ၊   သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမှ       တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး လိုအပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ

သည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
(၁၉-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

မိင်ုးယုမိရိှ ေဈးဆိင်ုများ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက်များှင့အ်ညီ ေရာင်းချေရး စစ်ေဆး
အေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 

စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေရာင်းချမ ရိှ 

ေစေရးအတွက ်  ယမန်ေနက   မိနယ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရး       လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖဲွက 

လုိက်လံစစ်ေဆးခဲ့သည်။

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်

မုိင်းယုမိတွင် ေဈးဆုိင်များ ဖွင့်လှစ် 

ြခင်း၊ ေဈးဝယ်ြခင်းှင့ ်သွားလာမ များအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလမ်း န် 

ချက်ှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ထားမ  ရိှ၊ မရိှကိ ု 

တာဝန်ရိှသူများက   စစ်ေဆးေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး လိုက်နာမ မရှိပါက သတိေပး 

အေရးယူမ များြဖင့် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း   မိနယ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။

အားချာ

မွန်ြပည်နယ်ရှ ိေဒသခံြပည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးစ်။

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကို Website (www.mccpmd.org)ှင့် FacebookPage  https://www.facebook.

com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်သည်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

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 မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေ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

ေညာင်ဦးမိနယ်တွင ်ေဒသခံြပည်သူများအား

အသိပညာေပးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်
ေညာင်ဦး  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူများ လူမ ဘဝဖွံဖိးေစေရးအတွက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ပန်းခင်းစီမံချက်လုပ်ငန်းကိ ု သိရှိလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီခဲွက  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှးုံး၏အစီအစ်ြဖင့ ်ေရာက်ရှိလာသည့ ် ပန်းခင်းစီမံချက ်အသိပညာေပး 

LED ေမာ်ေတာ်ယာ်အဖဲွက ေညာင်ဦးမိှင့် ပဂုံမိရိှ လူစည်ကားရာေနရာများသုိ လှည့လ်ည်၍ အသပိညာ 

ေပးြခင်းှင် ့ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      

 ရဲဝင်းိုင(်ေညာင်ဦး)

အားကစားှင့ ်ကာယပညာေကာ်မတဦက   ဖလား ိုးရာေလေှလှာ်ပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွုစ်ှင့ ်ဆခုျးီြမင့ပဲွ် အခမ်းအနားကျင်းပ
ဘားအံ  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

၂၀၂၁ ခုှစ် ကရင်ြပည်နယ ်အားကစားှင့ ်ကာယ 

ပညာေကာ်မတီဥက   ဖလား ိုးရာေလှေလှာ်ပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲစ်များှင့်   ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ဒီဇင်ဘာ  ၁၉ ရက် နံနက်  ၈ နာရီက  ဘားအံမိ 

ဇဲွကပင်ခန်းမေရှ ကန်သာယာ၌ ကျင်းပရာ အမျိးသား/ 

အမျိးသမီး(၅)တက်ေလှာ်ပိင်ပဲွ၊ (၃)တက်ေလှာ်ပိင်ပဲွ 

ှင့် တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲစ်များကို ကရင် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ဦးေစာြမင့ဦ်း၊   ြပည်နယ်တရား 

လ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ဦးသန်ိးကိကုိ၊ု ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားှင့်   

အားကစားဝါသနာရှင်များ   တက်ေရာက်အားေပး 

ကည့် ခဲ့ကသည်။

ဗိလ်ုလပဲွုစ်များအြဖစ် အမျိးသား/အမျိးသမီး 

ပဲွစ်ေပါင်း ေြခာက်ပဲွကုိ ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲကပီး ဗုိလ်လ ု

ပွဲစ်များအပီးတွင်   ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 

ဆက်လက်ကျင်းပရာ   ကုန်သည်များှင့်  စက်မ  

လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက    ဦးေဇာ်ေဌးက 

ေရြပင်သက်ကယ်အဖွဲအား    ဂုဏ်ြပဆုများကို 

လည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ်အားကစားှင့က်ာယပညာ  

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးဦးစုိးုိင်က ပိင်ပဲွတွင် ပ့ံပုိး 

ကညူေီပးသမူျားအား ဂဏ်ုြပဆမုျားကိလုည်းေကာင်း 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကပီး ြပည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

အကီးအကဲများ၊  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင်များှင့ ်

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်   တရားသူကီးချပ ် 

ဦးသိန်းကိုကိုတိုက   အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ၊    

အမျိးသား တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ၊ အမျိးသမီးသုံးေယာက် 

တွဲပိင်ပွဲ၊     အမျိးသားသုံးေယာက်တွဲပိင်ပွဲှင့်  

အမျိးသမီး    ငါးေယာက်တွဲပိင်ပွဲ၊     အမျိးသား 

ငါးေယာက်တဲွပိင်ပဲွတုိတွင် ပထမ၊ ဒတုယိ၊ တတယိ 

ဆုရရှိကေသာ  အသင်းများအား    ဆုများေပးအပ ်

ချးီြမင့်ကပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ဦးေစာြမင့်ဦးက 

အမျိးသား ငါးေယာက်တဲွပိင်ပဲွတွင် ပထမဆုရရိှေသာ 

မိမတုိက်နယ် ေလေှလှာ်အသင်းအား ေငသွားဆှုင့် 

တံခွန်စိုက်ဆုဖလားတိုကို   ေပးအပ်ချးီြမင့ ်ကာ 

ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အပီးတွင်   ဆရုေလေှလှာ်အသင်းများှင့ ်  

အမှတ်တရ  စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ 

ိုက်ကူးခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရှိ 

သူများသည်   ဘားအံမိ   အမှတ်(၁)ရပ်ကွက ်

ေကျာ်ေဇယျလမ်း (ေဆးုံအေနာက်)အား ၂၄ ေပ 

အကျယ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် 

အရှည် ေပ ၃၄၀၊  အကျယ် ေြခာက်ေပ၊ ဒု ေြခာက် 

လက်မရိှ ကွန်ကရစ်လမ်းသားအဆင့်ြမင့်တင်တုိးချဲ 

ိုင်ေရး သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ ြပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ  န်ကားေရးမှးသရူြမင့သ် ူ

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက အဆုိပါလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ရှင်းလငး်တင်ြပကပီး   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က        

လိုအပ်သည်များ လမ်း န်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများသည်  ကန်သာယာပတ်လမ်း  Decking 

ြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း( ၇၀ ေပ x ၃၅ ေပ)ကုိလည်းေကာင်း၊ 

ဘားအံမိ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် ဇဲွကပင်ကန်ုး(၃)လမ်း 

အရှည် ၉၄၈ ေပ၊  အကျယ် ၁၆ ေပ၊  ဒ ုေြခာက်လက်မ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ဘားအံမိ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရိှ ကန်သာယာ လကူူး 

တံတား   အရှည် ေပ ၁၁၀၀၊  အကျယ် ေြခာက်ေပ 

တည်ေဆာက်မည့်ေနရာကုိလည်းေကာင်း သွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးပီး   လိုအပ်သည်များ  မှာကားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။    ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊  ၂၀၂၁

မင်းဘူး ဒီဇင်ဘာ ၁၉

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မင်းဘူး (စကု)

မိနယ်ရှိ မန်းေရ စက်ေတာ်ဘုရားကီး 

တွင် တည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ ဓာတ်         

ေလှကားတာဝါ    ေဆာက်လုပ်ေနမ     

လုပ်ငန်းများမှာ ၈၅ ရာခိုင် န်းေကျာ် 

တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း 

ဓာတ်ေလှကားေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ 

Project မန်ေနဂျာ ဦးသန်းလွင်ထမှံ သရိ 

သည်။

ဓာတ်ေလှကားတာဝါ Lift Tower ှင့် 

Walk Way Bridge တည်ေဆာက်ေရး 

Phase-1 အပိုင်းအေနြဖင့် ယခုလက်ရှိ 

ဓာတ်ေလှကားအေပ ပိုင်း အမိုးအတွက် 

ကွန်ကရစ်ေလာင်းရန်  ြပင်ဆင်ေနေကာင်း၊ 

ဓာတ်ေလှကားေလ ာက်လမ်း တတိယ 

အပိုင်းအတွက် ကွန်ကရစ်ေလာင်းပီး 

ြဖစ်ြခင်းေကာင့် ေလ ာက်လမ်းတိုင်ထူ 

ပီး  အမိုးမိုးရန်ြပင်ဆင်ေနေကာင်း၊ 

ဓာတ်ေလှကား   ေနာက်ဆံုးအပုိင်းအေန 

ြဖင့်   ေလ ာက်လမ်းကမ်းခင်းအတွက ်   

တာယာစုိခင်းြခင်းလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက်        

ေနေကာင်း၊ ယေနအထိ ၈၅ ရာခိုင် န်း 

ေကျာ် ပီးစီးေနပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ 

အကန်ုတွင် အပီးတည်ေဆာက်သွားမည် 

ြဖစ်သည်။

မန်းေရ စက်ေတာ်ဘုရား ဓာတ်ေလှကား 

တာဝါကိ ုPhase-1 အြဖစ် ှစ်ကျပ်ိရှစ်ဆ ူ

ေစတီေတာ်အနီးမှ  ကိုးခန်းကီးဘုရား 

အထိ (အလျားေပ ၂၁၀ x အြမင့် ၁၁၉ 

ေပ x အကျယ် ၁၂ ေပ) ရှိပီး ဘုရားကီး 

ဘ  ာေငွမှ ခွင့်ြပေငွကျပ်သိန်းေပါင်း 

၁၆၀၀၀ ခန် ြဖင့်   တည်ေဆာက်ြခင်း        

ြဖစ်ပီး   ဓာတ်ေလှကားအေဆာက်အအံု              

တည် ေဆာက် ပီးစီးပါက Phase-2  အြဖစ် 

AGT ကုမ ဏီက စပိန်ိုင်ငံထုတ် Orona 

ဓာတ်ေလှကားအမျိးအစား Lift Tower 

ှစ်စင်းကုိ ခွင့်ြပေငွကျပ်သိန်းေပါင်း ၂၃၀၀ 

ခန်ြဖင့ ်အတက်ှင့အ်ဆင်းဟ၍ူ တပ်ဆင် 

ေဆာင်ရက်သာွးမည်ြဖစ်ပီး ဓာတ်ေလှ 

ကားတစ်စင်းလ င် လူ ၂၀  န်းြဖင့် စုစုေပါင်း 

လူ ၄၀ လုိက်ပါစီးနင်းုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ဓာတ်ေလကှားပီးစီးသွားပါက သက်ကီး 

ဘိုးဘွားများ၊ ကေလးသူငယ်များှင့  ်

မသန်စွမ်းသမူျားအြပင်  ဘရုားဖူးြပည်သ ူ

များအေနြဖင့ ် အလွယ်တကတူက်ေရာက်        

ဖူးေြမာ်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း  မန်းေရ စက် 

ေတာ်ဘရုား ေဂါပက အဖဲွထမှံ သရိသည်။

                        ေမာင်ေမာင ်(မင်းဘူး)

ေမာ်လမိင ်ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ြပည်သမူျား ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ  

ရှိေရးအတွက် ဒီဇင်ဘာ လူထု 

အားကစားလအြဖစ်   စုေပါင်း           

ေလ့ကျင့်ခန်းေဆာင်ရက်ြခင်းကို   

ယေနနံနက် ၆ နာရီက  မွန် 

ြပည်နယ် အားကစားှင့် ကာယ 

ပညာဦးစီးဌာနမှ  ေမာ်လမိင်မိ 

စစ်ကဲကုန်းရပ်  ကမ်းနားလမ်း 

ေရေပ ညေဈးေနရာတွင် ကျင်းပ 

သည်။

အဆိုပါ ကိုယ်ကာယေလ့ကျင့် 

ခန်းလ ပ်ရှားမ ကို အားကစားှင့် 

ကာယပညာသပိ ံ (ေမာ်လမိင်) မှ  

သင်တန်းနည်းြပများက  ပါဝင် 

ဆင် ဲသမူျားအတွက် ကျန်းမာေရး    

အေထာက်အကူြပေစရန် ှင့  ်     

စိတ်ပါဝင်စားစွာ  လိုက်ပါကစား 

ိင်ုရန်  သပ်ုြပေပးရာတွင်  ပါဝင် 

ကစားသူများသည်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှထတ်ုြပန်ထားသည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး   

နည်းလမ်းများှင့်အညီ   တေပျာ် 

တပါးစုေပါင်းပါဝင် ဆင် ဲ က 

သည်။ 

ထိုအတူ  ြပည်သူများ  ကိုယ် 

ကာယကံ့ခိုင်မ ရှိမှသာ ကျန်းမာ 

ေပျာ်ရ င်ေသာဘဝ ပိင်ုဆိင်ုိင်ုမည် 

ြဖစ်သည့်အတွက ်ကမ်းနားလမ်း 

တစ်ေလ ာက်တွင်လည်း လမ်း 

ေလ ာက်သူများ၊   ကိုယ်လက် 

ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်မ     ရှိေစေရး     

အားကစားလ ပ်ရှားမ များ   ေဆာင် 

ရက်ုိင်ရန်ှင့် ေလေကာင်း၊ ေလသန် 

ရရှိပီး စိတ်လက်အပန်းေြဖစရာ 

ေနရာ စီစ်ထားေကာင်း သိရ 

သည်။     

 ဇာြဖဝင်း

(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ဒက ိဏခိင်ု အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့ ်

ဒက ိဏခိုင် အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲတို ပူးေပါင်း          

ဖွင့်လှစ်သည့ ်   ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း 

(ေအိုးဗစ်) သင်တန်းဆင်းပွဲ   အခမ်းအနားကို  

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ဒက ိဏခိုင် 

အေထွေထွအပ်ုချပ်ေရးမှးံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ဒက ိဏခိုင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဒက ိဏ 

ခိုင် အားကစားှင့် ကာယပညာေကာ်မတီဥက    

ဦးစိုးိုင်က   ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း    

(ေအိုးဗစ်)  သင်တန်းဆင်းပွဲ   လက်မှတ်များကိ ု        

ေပးအပ်ရာ သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားကိယ်ုစား 

သင်တန်းသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။

ထိုေနာက် ဒက ိဏခိုင် အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ  

ဥက    ေဒ ရရီလွီင်က ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ ေလက့ျင့် 

ခန်း (ေအိုးဗစ်) သင်တန်းနည်းြပ   ဆရာများအား         

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ  ေပးအပ်ရာ  သင်တန်း  

နည်းြပဆရာမများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ မုိးသီတာကုိှင့်  

ေဒ အင်ကင်းဖူးတိုက အသီးသီးလက်ခရံယူကသည်။

ထိုေနာက်   သင်တန်းသူငါးဦးက   သင်ခန်းစာ           

ြပန်လည်ဆန်းစစ်   သုပ်ြပြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊ 

ဇမ သီရိမိနယ် အမှတ်(၃) အေြခခံပညာအလယ ်

တန်းေကျာင်း သမီးငယ်ေလးများှင့ ်နည်းြပများက 

Physical Fitness Dance  အကှင့် ကိုယ်ကာယ      

ကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း (ေအိုးဗစ်) အဆင်ြမင့်အက 

များြဖင့်လည်းေကာင်း သုပ်ေဖာ်ကြပ ေဖျာ်ေြဖက 

သည်။

ယင်းေနာက် ေနြပည်ေတာ်အားကစားှင့ ်ကာယ 

ပညာေကာ်မတဦက    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စအီဖဲွဝင်  

ဦးြမင့်စိုးက နည်းြပဆရာအဖွဲအား ဂုဏ်ြပဆုေငွ 

ကျပ်တစ်သိန်းချးီြမင့်ရာ ဒက ိဏခိုင် အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖွဲဥက    ေဒ ရီရီလွင်ကလည်းေကာင်း၊ 

နည်းြပဆရာှစ်ဦးအတွက် တစ်ဦးလ င် ဂဏ်ုြပဆေုင ွ

ကျပ်  ၅၀၀၀၀ စီ   ချးီြမင့်ရာ    သင်တန်းနည်းြပ 

ဆရာမများြဖစ်ကသည့်    ေဒ မိုးသီတာကိုှင့်             

ေဒ အင်ကင်းဖူးတိုက အသီးသီးလက်ခရံယူကသည်။

အဆိုပါ    ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း           

(ေအိုးဗစ်) သင်တန်းသို  သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

၅၀ တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ ဒဇီင်ဘာ 

၈ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ သင်ကားပိုချေပးခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းထွန်းဝင်း 

(ခိုင်ြပန်/ဆက်)

မန်းေရ စက်ေတာ်ဘုရား ဓာတ်ေလှကားတာဝါေဆာက်လုပ်မ  ၈၅ ရာခိုင် န်းေကျာ်ပီးစီး

ဒက ိဏခုိင်၌ ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ ေလက့ျင့ခ်န်း(ေအုိးဗစ်)သင်တန်းဆင်းပဲွ ကျင်းပ

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှားအားကစားြပလပ်ုြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ေမာ်လမိင်တွင် ြပည်သူများ ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ရှိေရး 
ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားေလ့ကျင့်ခန်း စုေပါင်းေဆာင်ရက်

ေကျာက်ဆည ် ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး    ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် 

ြပည်သူများ  ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေစရန်ှင့်  ကိုယ်ခံအား 

ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက ် ယေနမွန်းလွဲ ၁ နာရီက 

ခိင်ုြပည်သူစာကည့တ်ိက်ု  လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန 

တွင်      ကုိယ်လက်လ ပ်ရှားအားကစားြခင်းများ  

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကုိယ်လက်လ ပ်ရှားအားကစားြပလုပ်ြခင်းှင့် 

ပတ်သက်၍  ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ       လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ တင်တင်ေထွးက ြပည်သူများအေနှင့် ကုိယ်လက် 

လ ပ်ရှား  အားကစားြပလပ်ုြခင်းြဖင့ ် ကျန်းမာေရးှင့ ်

ကိယ်ုခအံားေကာင်းေစရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် အားကစားလပ်ုေဆာင်သမူျားအေန 

ြဖင့ ်ေလက့ျင့ခ်န်းများလပ်ုေဆာင်ရာတွင် နည်းစနစ် 

မှန်ကန်စွာြဖင့ ်ြပလပ်ုမှသာ ကိယ်ုခ ာကံခ့ိင်ုသန်မာ  

လာပီး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေသာ လသူားတစ်ဦး 

ြဖစ်ကာ ကူးစက်ေရာဂါများ  တွန်းလှန်ကာကွယ်မှာ 

ြဖစ်ေကာင်း  ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ြပည်သမူျား  ကိယ်ုကာယေလက့ျင့မ်  

များ ြပလပ်ုရာတွင် နည်းစနစ်မှန်ကန်ေစေရးအတွက် 

Myanmar  Fitness   Dance  အကြဖင့ ်သုပ်ြပ 

ကြပြခင်းများ    ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း   သိရသည်။

                              သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်



ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြပည်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးမျိးေဆွဝင်းသည ်   ယမန်ေန  

နနံက်ပိင်ုးက    ြပည်မိ   Mingalar 

Garden Hotel  ၌  ကျင်းပသည့ ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး       ခရီးသွား 

လပ်ုငန်း                  ြမင့်တင်ေရးှင့် 

သေရေခတ ရာမိ အေပျာ်တန်း  

စက်ဘီးစီးပွဲေတာ ်   ကျင်းပေရး 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကား 

သည်။

သန်ရှင်းေသာေသာက်သုံးေရ

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီး      

ဝန်ကီးချပ်ှင့်      အဖွဲသည ်

ေပါက်ေခါင်းမိ    အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက ်    ဖန်ခါးပင်ေကျးရာရှ ိ

ေတာင်နဝင်း  ေရေသာက်စနစ် 

(PK-1)   ေြမာင်းအဖျားပိုင ်း 

ကုန်းြမင့်လယ်ယာေြမဧက ၇၀ 

အား  Solar Pump ေရတင်စနစ် 

ြဖင့် ေရေပးေဝြခင်းလုပ်ငန်းှင့ ်

ေပါက်ေခါင်းမိနယ် အ.ထ.က သို 

သွားေရာက်ပီး     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ   သန်ရှင်းေသာ 

ေသာက်သံုးေရ                ရရိှေရးှင့် 

အားကစားြပလုပ်ရန်  ေဘာလံုး 

များကုိ  ြဖည့်ဆညး်ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်သည်   ေကျးလက ်  

လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေဖာက် 

လပ်ုခဲေ့သာ အရှည် ၄ မိင်ု ၅ ဖာလု ံ

ရှိ ပနီပင်-ေညာင်ပင်လှ-သစ်ချိ 

ပင်-သေြပပင်အင်း-ကစံ-ုေကာင် 

လ ာကုန်-အင်းဝင်း ေကျးရာချင်း 

ဆက် ေြမသားလမ်းအား ကည့်  

ခဲ့သည်။ 

ကည့် အားေပး

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည်  ြပည် 

မိနယ်  သစ်ချိပင်အုပ်စု  ကံစု 

ေကျးရာ    မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ     

ေကာက်သိမ်းပွဲသို သွားေရာက ်

ကည့် အားေပးပီး တိုင်းေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ်က ေတာင်သမူျား 

အထွက် န်းပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ 

ဝါမျိးများအား  တိုးချဲစိုက်ပျိး 

သွားကရန်ှင့ ်   တစ်ှစ်သုံးသီး 

စိက်ုပျိးရန် မှာကားခဲ့ပီး  ဝက်ထီး 

ကန် တိုက်နယ်ကျန်းမာေရးဌာန 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ် 

ေဆးထုိးံှေပးေနမ ကုိ ကည့် ပီး    

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် 

ေထာက်ပ့ံေငွများ ေပးအပ်ခ့ဲသည်။

ထိုေနာက် ဝက်ထီးကန်မိရှိ 

ေဝယတံိင်ုးရင်း ကက်သားေပါက် 

ြဖန်ချေိရးှင့် သားေဖာက်စက ်

အေရာင်းလပ်ုငန်းသို သွားေရာက် 

ကည့် ပီး တိုက်နယ်ေဆးုံသို 

ေရာက်ရှိကာ  ေဆးုံအတွက်  

ေငွကျပ်ငါးသိန်း ေထာက်ပံ့ေပး 

အပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              

တင်စိုး(ပဲခူး)

ပခုက    ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

မေကွးတုိင်းေဒသကီး လူမ ေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစုိးပုိင်ြမင့်သည် ပခုက  

ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးစန်းလ  င်၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

ပခုက ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးထိန်လင်း 

သိန်း၊ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင် 

မျိးထွန်းှင့် ဝန်ထမ်းများလုိက်ပါ 

လျက်   ယမန်ေန       မွန်းလဲွပိင်ုးက 

နည်းပညာတက သိုလ်(ပခုက ) 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း တည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းများ   လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

တုိငး်ေဒသကီး  ဝန်ကီးှင့် 

အဖဲွသည်  နည်းပညာတက သိလ်ု 

(ပခုက ) ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှိ 

မိုးလုံေလလုံအားကစားုံခန်းမ 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊      ဖူဆယ် 

ေဘာလုံးကွင်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

၁၆၀ ဆံ ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

အိပ်ေဆာင် RC ှစ်ထပ် အေဆာက် 

အအုံ     တည်ေဆာက်ြခင်းှင့ ်          

ေလးခန်းတွဲ   ေလးထပ်   အရာရှိ           

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အအုံ

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းအေြခ 

အေနတိုကို   လိုက်လံကည့်  

စစ်ေဆးရာ နည်းပညာတက သုိလ် 

(ပခုက ) တာဝန်ခံပါေမာက ချပ် 

ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခုိင်ှင့် တာဝန်ယူ 

တည်ေဆာက်သည့်    ကုမ ဏီမှ 

တာဝန်ရိှသမူျားက တည်ေဆာက် 

ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

မ ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် 

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

လပ်ုငန်းအေသးစတ်ိအချက်လက် 

များ ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးက တည်ေဆာက်ေရးလပ်ု 

ငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

အြမန်တည်ေဆာက်ပီးစီးေရးှင့ ်

လုပ်ငန်းစံချနိ်စံ န်း   အရည် 

အေသွးများှင့ ်  ကိုက်ညီေအာင ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ေရးလမ်း န်မှာကားပီး လိုအပ် 

သည်များကိ ု    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း          

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ဆလိုင်းကိုကီး

ကုန်းြမင့်လယ်ယာေြမများအား Solar Pump ေရတင်စနစ်ြဖင့် ေရေပးေဝေနမ ှင့်   

 မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ ေကာက်သိမ်းြခင်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

နည်းပညာတက သိုလ်(ပခုက ) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

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

ေရတာရှည ် ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရတာရှည်မိနယ်၌  ယမန်ေန    နံနက်ပိုင်းက 

ေရတာရှည်မိနယ်  ေရနီမိ ရှိ ေရ  ေစတီဘုနး်ကီးေကျာငး်ဓမ ာံု၌ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ေရတာရှည ်

မိနယ်ုံးမှ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ 

အခမဲ့ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ရှင်းလင်း ေဆွး ေွး

အဆိပုါ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ရာသုိ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးဥက ာသန်းက ကွင်းဆင်းကည့် အားေပးခဲ့ပီး လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးeာဏ်စိုးက 

ပန်းခင်းစမီခံျက်ရည်ရယ်ချက်ှင့် ေဆာင်ရက် ေနမ များ၊ ိင်ုငသံားစစိစ် 

ေရးကတ်ကိင်ု ေဆာင်သ ူ လိက်ုနာသတြိပရမည့်အချက်များကိ ုရှင်းလင်း 

ေဆွး ေွးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍  မိနယ်ုံးဝန်ထမ်းများက  ေရနီမိ ေပ ရပ်ကွက ်

ေလးရပ်ကွက်ရှိ  ပန်းခင်းစီမံချက်အရ ြပလုပ်ေပးရမည့်သ ူ၁၈၉ ဦးကို 

အခမဲ့ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရနီမိ၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်



ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဝမ်းထဲက ေမ မင်းယုေဝ

ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဤတစ်ေန
တစ်ေနထွက်၍

ဝင်းလက်ကည်လ မ်း၊ ေငွြခည်တန်းသို

သစ်ဆန်းေရာင်ေထွ၊ ရ န်းရ န်းေဝလျက်။

ေရ သစ် ေငွစစ်၊ ပုလဲှစ်သို

ပွင့်သစ်စပန်း၊ စိမ်းစိုလန်း၍ 

ကိင်လ မ်းမ န်ေခ ၊ ရ န်းရ န်းေဝလျက်။

သာရကာငှက်၊ ေတးချိမ က်၍

ခွန်းဆက်ပျငှာ၊ ဆန်းသစ်စွာြဖင့်

ခါခါေမးေြဖ၊ ရ န်းရ န်းေဝလျက်။

တစ်ေနခန်းေသာ်

မှိန်သန်းေရာင်ဝါ၊ ေဖျာ့ေတာ့စွာြဖင့်

အာကာမိုးဝ၊ မ  င်းမ န်ပျ၍

ကင်းပေရာင်ေငွ၊ ွမ်းွမ်းေခွခဲ့။

ပွင့်ချပ်ဝတ်မ န်၊ ေကွးေကွးငုံ၍

ပျံထုံမေမ း၊ ကိင်နံေဝးသည်

မ န်ေမှးေရာင်ေရ ၊ ွမ်းွမ်းေခွခဲ့။

အားအင်ကုန်ခန်း၊ ေမာဟိုက်ပန်း၍

သိုက်နန်းပင်ညိ၊ အိပ်တန်းခိုလျက်

ခွန်းချိမေက း၊ ေတးသံေဝးသည်

ငှက်ေကျးေမာင်ေမ၊ ွမ်းွမ်းေခွခဲ့။    ။

ကဗျာကဗျာ

ဆရာကီး မင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပံုြပင် ေပါင်းချပ် 

စာအပ်ုမှ  ပုြံပင်ကိ ု စာေရးသမူသိားစ၏ု ခွင့ြ်ပချက် 

ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေနာက် တစ်ေနတွင် ေဘဒကမင်းကီးသည် 

မှတ်သားဖွယ်စကားထူးကုိကားလုိ

 သြဖင့ ်လလုင်ကိ ုေခ ေစြပန်သည်။ 

လုလင်ေရာက်လာေသာအခါ ဘုရင်က... 

“အေမာင်၊ မှတ်သားဖွယ်စကားထူးတစ်ရပ်ကို 

ထပ်မံေြပာပါဦးေလာ့။ တစ်ခတုည်းေသာ စကားထူး 

ကို ဆိုတတ်ုံမ ြဖင့် ပညာရှိမမည်ေသး။ ပညာရှိတို 

မည်သည် စကားထူးများစွာကိ ုဆိတုတ်သည် မဟတ်ု 

ေလာ” ဟူ၍ မိန်ေတာ်မူေလသည်။ 

ထိသုိုမန်ိေတာ်မူပီးလ င်လလုင်အား ဆလုာဘ် 

ေပးရန် ေငအွသြပာ တစ်ေထာင်ကိလုည်း အသင့ြ်ပင် 

ထားေစေလသည်။ 

ထိအုခါလုလင်က ဘုရင်ကုိ ုိေသစွာေလ ာက်ထား 

သည်မှာ...   “အရှင်မင်းြမတ်၊   'စိတ်ှစ်လိုေသာ်၊ 

ေတာင်ပို၌  လက်ယှက်က၏'ဟူေသာ   စကားကိ ု

ကားဖူးပါသေလာ” 

“ငါ မကားဖူးပါ၊ အေမာင် ေြပာြပပါေလာ”့ 

“အရှင်မင်းြမတ်၊    အရှင့်ေဘးေလာင်းေတာ ်

မဟာသမ တမင်း လက်ထက်ဝယ် ြပည်ငယ်အသီးသီး 

၌ မင်းငယ်အသီးသီးတို ရှိကပါသည်။ ထိုမင်းငယ ်

တိုတွင် ရမ ဝတီြပည်ကိုအုပ်စိုးေသာ သု မင်းသည ်

မိုးဦးကာလ တစ်ေနဝယ် ေရအိုင်ငယ်တစ်ခုအနီးမ ှ

ြဖတ်သန်းသွားပါသည်။ ထိစု်ေရငတ်သြဖင့ ်ေရအိင်ု 

မှ ေရကိုေသာက်ပါသည်။   မင်းကီးသည် ေရကို 

လက်ခုပ်ြဖင့်ခပ်၍ ေသာက်သည်ကိ ုအားမရသြဖင့ ်

ဝပ်လျက်ေသာက်ပါသည်။ ထုိအခါ အလွန်ေသးငယ် 

ေသာ ေမ ေပါက်စတစ်ေကာင်သည ်မင်းကီးခံတွင်း 

ထဲသို ဝင်သွားပါသည်။   ထိုေမ ငယ်သည်   မေသ 

မေပျာက်ဘဲ    ဝမ်းထဲ၌ခိုေအာင်းေနကာ   မင်းကီး 

စားသမ   အစာတိုကို  စား၍ေနပါသည်။ ကာလ 

အတန်ကာေသာ် ေမ ငယ်သည် ကီးမားလာပါသည်။ 

ထိုအတ ူမင်းကီး၏ ဝမ်းဗိက်ုသည်လည်း အဆမတန် 

ကီးမားလာပါသည်။ 

မင်းကီးသည်အထူးထူးေသာ ေဆးသမားတိုကိ ု

ေခ ၍ အမျိးမျိးေသာေဆးတုိြဖင့် ကုသေစပါသည်။ 

သိုရာတွင် အနာေရာဂါမှာ မေပျာက်ိုင်ပါ။ မှးမတ် 

ြပည်သူတုိသည် ကီးမားလှေသာ မင်းကီး၏ ဝမ်းကိ ု

ကည့က်ာ “ဝမ်းကီးမင်း”ဟ၍ူ ကွယ်ရာတွင် ေခ က 

ပါသည်။ ြပက်ရယ်သမ  ြပကပါသည်။ 

ထိမု မက.. “ဤမ အသွင်ဆိုးသကူိ ုမင်းေြမာက် 

ထား၍မသင့်။  တိုင်းြပည်မှှင်ထုတ်ကာ အြခားသူ 

တစ်ဦးဦးကို     မင်းေြမာက်သင့်သည”်ဟူ၍လည်း 

ေဆွးေွးတိုင်ပင်လာကသည်။  

ထိအုေကာင်းကိ ုသု မင်းကီး ကားသေိသာ်... 

“မှးမတ်ြပည်သူတို  ငါ့အားှင်ထုတ်ေသာ် အလွန် 

ရှက်ဖွယ်ရာြဖစ်ေတာ့မည်။   သူတို  မှင်မီကပင ်

ေတာနက်ရာသုိဝင်၍ေနေသာ် သင့်ေပမည်။ သူတစ်ပါး 

ှင်ထတ်ုြခင်းကိ ုခရံသည်ထက် မမိဘိာသာထွက်သွား 

ကာ ေတာတွင်း၌ေနလျက် ေသရြခင်းက ြမတ်ေသး 

သည်”ဟူ၍ ကံစည်ေတွးေတာမိပါသည်။ 

သိုြဖင့ ်မဖိရုားအား အကျိးအေကာင်းေြပာလျက် 

ညအခါ နန်းေတာ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသည်။ 

မိဖုရားသည ်eာဏ်ပညာလည်းရှိ၍ စိတ်ထား 

မွန်ြမတ်သူလည်း ြဖစ်သည့်အြပင် မိန်းမေကာင်း 

အဂ   ါှင့်လည်း ြပည့်စုံသူြဖစ်ပါသည်။

 ထိုေကာင့်...  “မင်းကီးသည် ငါှင့် ဆိုးတူ 

ေကာင်းဖက် ေပါင်းဖက်ကသူ ြဖစ်သည်။ ယခုကဲ့သို 

ဒုက ေရာက်ေနစ် မင်းကီးကိုစွန်ထား၍ မသင့်၊ ငါ 

လိုက်၍ြပစုမှ မိန်းမေကာင်းအဂ   ါှင့် ညီေပမည်” 

ဟ၍ူ စ်းစားဆင်ြခင်ကာ မင်းကီးသွားရာေနာက်သို 

လိုက်ပါသွားပါသည်။ 

နံနက်လင်းေသာ်   မိဖုရားလိုက်လာေကာင်း 

မင်းကီး သိရသြဖင့.်.. 

“သင် မဖိရုား ဘာေကာင့ ်လိက်ုလာပါသနည်း” 

ဟူ၍ ေမးပါသည်။ 

မဖိရုားကလည်း...“အက ု်ပ်သည် အရှင်မင်းကီး 

အား ေကာင်းတဆူိုးဖက် အသက်ထက်ဆုံး လပ်ုေက း 

ရန် လိုက်လာပါသည”်ဟု ြပန်ေြပာပါသည်။ 

မင်းကီးသည် မိဖုရား ဆင်းရဲမည်စုိး၍ မလုိက် 

ရန် အကမ်ိကမ်ိ  တားြမစ်ပါသည်။ သိုရာတွင် မဖိရုား 

က လက်မခံပါ။ မင်းကီးှင့်အတူ လုိက်ပါခ့ဲပါသည်။ 

သိုြဖင့ ်မင်း၊ မဖိရုားှစ်ပါးတိုသည် ဆက်လက်ထွက်ခွာ 

လာကရာ       လူမနီးေသာ     ေတာနက်ကီးအဝသို 

ေရာက်လာပါသည်။   ထိုအချနိ်တွင်  မင်းကီးမှာ 

ဝမ်းဗိက်ုကီးလွန်းေနသြဖင့ ်ခရီးသွားရာတွင် လွန်စွာ 

ေမာဟိုက်ပင်ပန်းေနရှာပါသည်။ 

ထိုေကာင့.်.. “မဖိရုားကီး၊ သည်သစ်ရပ်ိေအာက် 

တွင် ခိနုားပါရေစ”ဟ ုဆိ၍ု သစ်ပင်တစ်ပင်ေအာက်သို 

ဝင်၍နားပါသည်။ မိုးချပ်ေသာအခါ မင်းကီးသည ်

မဖိရုားေဘး၌ လေဲလျာင်းကာ စက်ေတာ်ေခ ပါသည်။ 

ထိုအခိုက်တွင် မင်းကီး၏  ဝမ်းတွင်း၌ရှိေသာ 

ေမ ကီးသည်   မင်းကီး၏  ပါးစပ်မှ  ေခါင်းြပ၍ 

ထွက်ပီးေသာ ်

“ငါသည် ယခင်အခါက မိရာတွင်ေနရသြဖင့ ်

မင်းကီး၏ ဝမ်းမှအြပင်သိုထွက်၍ ကျက်စားခွင့မ်ရခဲ ့

ပါ။ လူအများိုက်သတ်မည်ကိုစိုး၍ မထွက်ဘဲေနရ 

သည်။ ယခုမူ ေတာနက်ရာသိုေရာက်ပီ။ မင်းကီး 

ခံတွင်းမှ   ခဏထွက်၍   ကျက်စားေတာ့အံ”့ဟူ၍ 

ကံးဝါးပါသည်။            (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ  
ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်
ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ငါးေကာ်ကို သမီးကိက်တယ်
မိခင် ။ ငါးေကာ်ေတွက ေကာင်ေက းဖိုေလသမီးရဲ။

သမီး။ သမီးေကာင်ကိ ုမကည့်ရဲဘူး၊ ေကာင ်သိပ်ေကာက်တယ ်

ေမေမ။

မိခင်။ ဒါဆို ငါးေကာ်ေတ ွှေြမာစရာသမီးရယ်။

သမီး။ ငါးေကာ်ကိုေတာ ့သမီးသိပ်ကိက်တယ ်ေမေမ။

တိရ  စ  ာန်ငါးမျိး
ဆရာ။ ေတာေနတိရစ ာန်ငါးမျိးကို ေြပာြပပါ ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်။

ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်။ ေမျာက်ှစ်ေကာင်နဲ  ကျားသုံးေကာင်ပါဆရာ။

ေတာ်ေတာ်ေမာေနပီေပါ့
ဘိုဘို။ မင်းတို မိသားစုထဲမှာ အားကစားသမားရှိလား။

ေမာင်တိုး။ ရိှတာေပါကွ့၊ ငါအ့စ်ကိကု ေရကူးေနတာ ငါးှစ်ေတာင်ေကျာ် 

သွားပီ။

ဘိုဘို။ ဟင်... ဒါဆိုရင် သူေတာ်ေတာ်ေမာေနေရာ့မယ်ေနာ်။

ြပ  ာန်းစာအုပ်က မှားေနလား
ဆရာ။ မင်းစာေမးပွဲေြဖတုန်းက ြပ  ာန်းစာအုပ်ထဲက ကူးချလို 

အမှတ်ေလ ာ့မယ်။

တပည့်။ ခင်ဗျား၊ ြပ  ာန်းစာအုပ်က မှားေနလိုလားဆရာ။

ပံး

စ

ရာ

ဆယ်ေကျာ်သက်များှင့ ်နည်းပညာ ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

လူမ 

ဘဝ

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် အင်တာနက်၊ စမတ်ဖန်ုး 

များ၊ တက်ဘလက်များ (Tablets) ှင့ ်အင်တာနက်ကိ ု

တစ်ချက်ိှပ်ုြံဖင့ ်ဝင်ေရာက်အသံုးြပုိင်မည့် အခွင့် 

အေရးကိုေပးေဆာင်သည့ ်      အြခားကိရိယာများ 

အပါအဝင် နည်းပညာအသစ်များကိ ုအဓကိ အသုံးြပ 

သမူျားြဖစ်သည်။ ကမ ာတစ်ဝန်းမှ ဆယ်ေကျာ်သက် 

များသည် ဤနည်းပညာအသစ်များကို ၎င်းတို၏ 

ေနစ်ဘဝတွင် အများအြပား ေပါင်းစပ်ထားကသည်။ 

၎င်းတို  အသုံးြပသည့ ်  နည်းပညာသည ်    အကျိး 

ေကျးဇူးများှင့ ်အ ရာယ်များ  ှစ်မျိးလုံးရှိသည်။ 

ဤအ ရာယ်များသည် ဆိုးရားေသာ အကျိးဆက်များ 

ြဖစ်လာိုင်သည်။ ဆယ်ေကျာ်သက် နည်းပညာ၏ 

အ ရာယ်များှင့ ်အကျိးဆက်များကိ ုရင်ဆိင်ုေြဖရှင်း 

ရန် ရိုင်ေသာ အေြဖတစ်ခုလည်း ရှိသည်။ 

အကျိးေကျးဇူးများ

ပညာေရးဆိုင်ရာ      အချက်အလက်များကိ ု

လျင်ြမန်စွာ  ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်မ ၊     ချတိ်ဆက် 

ေနထိုင်ိုင်မ ၊    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ဝင်ေငွ၊ 

အလပ်ုအကိင်ုရှာေဖေွရး၊ အွန်လိင်ုးစီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

ထေူထာင်ြခင်းှင့ ်အကeံာဏ်များှင့ ်အေတွအကံ 

များကုိ ဖလှယ်ရန် လွယ်ကူြခင်းသည် နည်းပညာ၏ 

ေကျးဇူးအချိြဖစ်သည်။

ပညာေရးှင့် သင်ယူမ နယ်ပယ်တွင် အင်တာနက် 

သည် ဆယ်ေကျာ်သက် အားလုံးအတွက် ထူးြခားပီး 

တန်ဖုိးရိှေသာ သတင်းအရင်းအြမစ်ကုိ ကုိယ်စားြပ 

သည်။ ဆယ်ေကျာ်သက်များသည ်သူတို၏ သိချင် 

စတ်ိကိ ုလ ံေဆာ်ေပးကာ Google သိုမဟတ်ု Yahoo၊ 

စွယ်စုံကျမ်းများ၊ Wikipedia ှင့် Youtube ကဲ့သို 

ေသာ  သုေတသနအရင်းအြမစ်များမ ှ   အကူအညီ 

ရယူကပီး ၎င်းတုိအတွက် တင်ဆက်မ များ သုိမဟုတ် 

စာရက်စာတမ်းများကိ ုြပင်ဆင်ရန်အတွက် ဗဒီယီိဖုိင်ု 

များကို သိမ်းဆည်းထားကသည်။ အင်တာနက်ကို 

အလယ်အလတ် အသုံးြပမ သည် အသုံးမြပြခင်း 

သိုမဟုတ ်အလွန်အက ံ အသုံးြပြခင်းထက်စာလ င် 

ပိမုိေုကာင်းမွန်ေသာ ပညာေရးဆိင်ုရာ တိုးတက်မ ကိ ု

သက်ေသြပသည့်အချက်ြဖစ်သည်။

အင်တာနက်သည် တန်ဖိုးရိှေသာ လမူ ဆက်ဆ ံ

ေရးနည်းလမ်း တစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ ဆယ်ေကျာ် 

သက်များသည် ေဒသတွင်း၌သာမက နယ်နိမိတ် 

ေကျာ်လွန်၍ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ဖလှယ်ရန်အတွက် 

သူငယ်ချင်းများှင့ ်အဆက်အသွယ်ရှိရန်၊  သေဘာ 

ထားတူသူများှင့ ်   အြပန်အလှန်ဆက်ဆံရန် လူမ  

ကွန်ရက်များ၏ အစိတ်အပုိင်းြဖစ်လာသည်။ ထုိြပင် 

နည်းပညာသည် ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် ေငရှွာ 

ရန် နည်းလမ်းသစ်များကိ ုဖွင့်ေပးသည်။ အွန်လိုင်း 

စီးပွားေရးများ ြပလုပ်ိုင်သည်။

အ ရာယ်များ

နည်းပညာတွင် အရာရာတိုင်း အေကာင်းှင့ ်

အဆိုးရှိသည်။ နည်းပညာ၏ အြပသေဘာေဆာင် 

ေသာ  ေထာင့မ်ျားအြပင် ထည့သွ်င်းစ်းစားသင့ေ်သာ 

အ ရာယ်များစွာရိှသည်။ အ ရာယ်များတွင် ဆုိက်ဘာ 

အိုင်ကျင့်မ ၊ အကမ်းဖက်မ ြဖစ်ေစေသာ ဂိမ်းများ၊ 

ကျန်းမာေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သိုမဟတ်ု လင်ိနယ်ပယ် 

တွင် သတင်းအချက်အလက်များကိ ုပွင့လ်င်းြမင်သာ 

မ ၊ မမှန်မကန်ေသာ အချက်အလက် အသုံးြပမ ှင့် 

အြခားအရာများ ပါဝင်သည်။

ဆယ်ေကျာ်သက်များကိ ု  သူတို၏   သက်တူ 

ရယ်တမူျား သိုမဟတ်ု သတူိုထက် အသက်ကီးေသာ 

အပျသံင်စအရယ်အချိက အွန်လိုင်းပစ်မှတ်အြဖစ ်

သတ်မှတ်ကသည်။ သိုြဖစ်ရာ ဆယ်ေကျာ်သက်များ 

သည်   ိုင်းစိုင်းေသာ မှတ်ချက်များ   သိုမဟုတ ်

ခိမ်းေြခာက်မ များှင့် ပုံမှန်ရင်ဆိုင်ေနကရသည်။ 

၎င်းသည် ဆယ်ေကျာ်သက်များကို ဆိုးရားေသာ 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြပဿနာများကိ ု ြဖစ်ေစိုင်သည်။ 

ေနာက်တစ်ချက်မှာ အကမ်းဖက်ြဖစ်ေစေသာ ဂိမ်း 

များကိ ုမကာခဏ အသုံးြပြခင်းမှ ထွက်ေပ လာေသာ 

အြပအမူဆိုင်ရာ   ြပဿနာြဖစ်သည်။    ထိုြပင ်

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် ဝက်ဘ် (Web) ေပ ရှိ 

သတင်းရင်းြမစ်ကိ ုတူးဆွြခင်းမြပဘ ဲသူတို ရှာေဖွ 

ေတွရှိသည့် အချက်အလက်များကို ဆုပ်ကိုင်ကာ 

သတင်းမှားများကုိ ကမ ာအံှအြပားတွင် ြဖန် ကက် 

ထားကသည်။ နည်းပညာသည် သင့ဆ်ယ်ေကျာ်သက် 

များကိ ုဆိုးရားစွာ ခမ်ိးေြခာက်ေနသည်။ ဆယ်ေကျာ် 

သက် အများစသုည် Facebook ှင့ ်My Space ကဲသ့ို 

ေသာ  လူမ ကွန်ရက်များ၏   တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

ြဖစ်လာကပီး အကျိးဆက်များကိ ုမစ်းစားဘ ဲထရှိ 

လွယ်ပီး ပဂု လကိဆန်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 

များကိ ုမ ေဝကသည်။ ိင်ုငရံပ်ြခားမှ လာေသာပုမံျား၊ 

ဆေဲရးတိင်ုးထွာေသာ စကားများ၊ ကိယ်ုေရးကိယ်ုတာ 

အချက်များ ဖလှယ်မ သည် ကိယ်ုေရးအချက်အလက် 

ှင့ ်လထူအုချက်အလက်အကား ကဲွြပားြခားနားမ ကိ ု

သြိမင်ရန် သတူို၏ မစွမ်းေဆာင်ိင်ုမ ကိ ုပိမုိြုပသလာ 

သည်။ ၎င်းသည ်ေနာက်ဆုံးတွင် ဆယ်ေကျာ်သက ်

အရယ်များ၌ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အ ရာယ်ရှိသည့ ်

အေြခအေနများကိ ုရင်ဆိင်ုရန် ဦးတည်လာိင်ုသည်။ 

ယင်းတိုတွင် လင်ိကစိ များ၊ လမ်ိလည်လှည့ြ်ဖားြခင်း၊ 

ချစ်သူရည်းစားဂိမ်းများ၊ ကာမရာဂစိတ ်ြဖစ်ေစရန် 

ေရးသားြပသေသာ ဝက်ဘ်ဆိက်ုများသို ထေိတွမ ှင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက် 

များ စသည်တို ပါဝင်သည်။ 

အကျိးဆက်များ

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် သတူို၏ ှလုံးသား 

ှင့် လက်များသို သူတို၏ နည်းပညာကို နီးကပ်စွာ 

ထားလိုကသည်။      အေသးစားကိရိယာများ 

အလွန်အက ံ  အသုံးြပမ သည် နည်းပညာေပ တွင် 

အလွန်အမင်း ဝါသနာထံုပီး စဲွေနေအာင် သူတိုအား 

ြပလပ်ုေပးုမံ သာမက ဆိုးရားေသာ ကျန်းမာေရးှင့် 

ဆက် ယ်သည့် ြပဿနာများကိ ုြဖစ်ေစသည်။

နည်းပညာကိ ု   အလွန်အမင်း   စွဲေနမ သည် 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ေဆွးေွးရေသာ အေကာင်း 

အရာ တစ်ခြုဖစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် အလွန်ငယ်ေသာ 

အရယ်တွင် ဆယ်ေကျာ်သက်များစွာသည် နည်းပညာ 

ကိ ုအလွန်အမင်း သုံးစွဲေသာ အြပအမူများ ရိှကပီး 

ယင်းသည ်အြပင်ပိုင်းှင့် ဆက် ယ်ေသာ ြပဿနာ 

များကို ရရှိေစိုင်သည်။   ယင်းြပဿနာများတွင ်

အပ်ိေရးမဝြခင်း၊ လည်ပင်းနာကျင်ြခင်း၊ အကားအာု ံ

အားနည်းြခင်း၊ ှလုံးေသွးေကာများှင့်ပတ်သက ်

ေသာ ေရာဂါများှင့် စိတ်ဓာတ်ကျြခင်းတို ပါဝင် 

သည်။

ေြဖရှင်းနည်းများ

အ ရာယ်များကိ ုေရှာင်ရှားရန်ှင့ ်ဆယ်ေကျာ် 

သက်များအေပ   နည်းပညာ၏   အကျိးဆက်ကိ ု

တားဆီးရန် အေကာင်းဆုံးအေြဖမှာ မိဘများ၏ 

ပွင့်လင်းပီး  အြပန်အလှန်   ဆက်သွယ်မ ရှိေသာ 

ကီးကပ်မ ြဖစ်သည်။   မိဘများအေနြဖင့ ်သူတို၏ 

ဆယ်ေကျာ်သက်များ နည်းပညာအသုံးြပမ ေပ တွင် 

တက်က ပီး စိတ်ဝင်စားမ ရှိသင့်သည်။ ဆယ်ေကျာ် 

သက်များသည ်နည်းပညာ၏ သားေကာင်ြဖစ်လာ 

ေသာအခါ သင့်အေနြဖင့် ဆယ်ေကျာ်သက်ကုိ ကူညီရန်  

Parental Control apps မှ အကအူည ီရယူိင်ုသည်။ 

[Ref: Teen Technology by Janice Heddon]



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ြမန်မာိုင်ငံသည ်   ကုန်းတွင်းပိုင်းှင့ ်

ပင်လယ်ြပင်တို ဆက်စပ်တည်ရှိေသာ  

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး      ေတာင်ေပ ၊ 

ေြမြပန်ှင့ ်ကမ်းိုးတန်းတိုကိ ု ပိင်ုဆိင်ု 

ထားေသာ   ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည်။ 

အာဆီယံိုင်ငံတိုတွင်     ထိုသိုပထဝီ 

ဖွဲစည်းပုံတည်ရှိေသာ      ိုင်ငံအချိ 

လည်းရှိသည်။ သိုရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

သည် ိင်ုင၏ံေြမာက်ပိင်ုးတွင် ေရခမဲျား 

ဖုံးလ မ်းေသာေဒသကိ ု    ပိုင်ဆိုင်ထား 

ေသာေကာင့ ်   ေရခေဲတာင်များတည်ရိှရာ      

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ ်   အာဆီယံိုင်ငံ 

တိုအလယ်တွင်  ဂဏ်ုတင့လ်ျက်ရိှသည်။   

ြမန်မာိုင်ငံသည်   ေတာင်ဘက်ှင့်   

အေနာက်ဘက်တွင်      ပင်လယ်ြပင ်

တည်ရှိပီး      ေြမာက်ဘက်စွန်းတွင ်   

ေရခဲဖုံးလ မ်းသည့်ိုင်င ံ      ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်   ေရသယံဇာတတည်ရှိမ ှင့်   

ဇဝီ၊    ကု ေပါများမ သည်    ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများကား၌ ထူးြခားဂုဏ်ယူဖွယ ် 

ိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ ်     ရပ်တည်လျက ်

ရှိသည်။

မိုးရာသီတွင ်   မိုးတိမ်ေတာင်ှင့ ်

ြမတို    အုပ်ဆိုင်းရစ်သိုင်းမ ေကာင့ ်

ကွဲကွဲြပားြပား     ြမင်ေတွရမ မရှိဘဲ  

သဘာဝအလှတုိ    ပုန်းလ ိတတ်ေသာ 

ခါကာဘုိရာဇီေရခဲေတာင်၊ ခါကာဘုိရာဇ ီ

အမျိးသားဥယျာ်ှင့်    ဖုန်ကန်ရာဇီ 

ေဘးမ့ဲေတာတုိသည် ပွင့်လင်းရာသီသုိ 

ဝင်ေရာက်လာချနိ်တွင ်   မူလပိုင်ဆိုင ်

ထားေသာ သဘာဝအလှတုိကုိ လှစ်ဟ 

ြပသေလ့ရှိသည်။   ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ကမ ာ့အေမွအှစ်ှင့်  အာဆီယံအေမွ 

အှစ်တို  စုေဝးရာိုင်ငံြဖစ်ပီး  ေဘးမဲ့ 

ေတာများှင့ ်     သဘာဝဥယျာ်၊ 

အမျိးသားဥယျာ်တို     တည်ရှိရာ 

ိင်ုငတံစ်ိင်ုငလံည်းြဖစ်သည်။ အဆိပုါ 

ေဘးမဲေ့တာများှင့ ် အမျိးသားဥယျာ် 

တိုသည် ိုင်ငံအတွက်  တန်ဖိုးြဖတ်၍  

မရေသာ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ  ရှင်သန် 

လျက်ရှိရာ  သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးမ ှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကို     အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစ 

သည်။ အထူးသြဖင့ ် ေရခဲေတာင်များ 

ဖုံးလ မ်းရာ     ဖုန်ကန်ရာဇီသဘာဝ 

ေဘးမဲ့ေတာှင့်       ခါကာဘိုရာဇီ 

အမျိးသားဥယျာ်တိုသည်  ိုင်ငံ၏ 

ဂုဏ်ေရာင်ကိ ု    ထွန်းလင်းေစလျက ်

ရှိသည်။ 

ေရခဲေတာင်အလှှင့် ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမမှ ခရီးသွားတိုကိုဆွဲေဆာင်ရာ ဖုန်ကန်ရာဇီှင့် ခါကာဘိုရာဇီ

ဖုန်ကန်ရာဇီေတာိုင်းတိရစ ာန်

ေဘးမဲ့ေတာ

ေရခဲေတာင်များ၏ ရင်သက် ေမာ 

ဖွယ်ရာ သဘာဝအလှှင့်  ထင်း ှးေတာ 

များသည်         ဖုန်ကန်ရာဇီေတာိုင်း 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာသို     လာေရာက ်

လည်ပတ်ရန်  ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

ြမစိမ်းေရာင်သစ်ေတာများ  တသွင်သွင် 

စီးဆင်းလျက်ရိှသည့ ်    ေတာင်ကျေချာင်း 

အတွင်း အပန်းေြဖေလှစီးြခင်း၊ အုပ်စုလုိက် 

ေတာင်တက်ြခင်းှင့်     အြပာေရာင ်

ေကာင်းကင်ကီးကိ ု   ေနာက်ခံြပလျက ် 

သဘာဝပန်းချကီားကီးကိ ု   ြပသထား 

သည့်ပမာ  စိတ်လက်ေပါ့ပါးေအးချမ်းမ   

ကိ ုခစံားရမည့ ် ခါကာဘိရုာဇေီရခေဲတာင် 

ကီး၏အလှကုိ ဖုန်ကန်ရာဇီေဘးမ့ဲေတာ 

ကို       လာေရာက်လည်ပတ်ကသည့ ်

ခရီးသွားတိုကိ ု  မ ေဝေပးလျက်ရှိသည်။ 

ဖုန်ကန်ရာဇီေဘးမဲ့ေတာသည် ကချင် 

ြပည်နယ် ပူတာအိုခိုင် ပူတာအိုမိနယ် 

တွင ်  တည်ရှိသည်။  ဖုန်ကန်ရာဇီေဘးမဲ့ 

ေတာသည် ၁၀၄၄ စတရုန်းမိင်ုကျယ်ဝန်း  

ပီး ၂၀၁၃ ခှုစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေနတွင် 

သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးဌာနက ေတာိင်ုး 

တရိစ ာန်ေဘးမဲေ့တာအြဖစ် စတင်ဖဲွစည်း  

တည်ေထာင်၍     သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ေအာက်ရိှ သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်သားငှက် 

တရိစ ာန်ထန်ိးသမ်ိးေရးဌာနက ထန်ိးသမ်ိး  

ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့သည်။ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ခရီးသွားများအေနြဖင့ ်ရန်ကန်ု၊  မ ေလး 

ှင့်     ြမစ်ကီးနားမ ှ  ပူတာအိုမိအထ ိ

ေလေကာင်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ လာေရာက်လည်ပတ်ိုင်ပီး 

ေဘးမဲ့ေတာအတွင်းသို ေြခကျင်ခရီးြဖင့ ်

သွားေရာက်ိုင်လျက ်        ယခုကဲ့သို   

ပွင့်လင်းရာသ၌ီ ဆိင်ုကယ်ြဖင့ ်လည်ပတ် 

ိုင်သည်။     အဆိုပါ   ေဘးမဲ့ေတာတွင ် 

ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများကိ ု ေလလ့ာသေုတသန 

ြပလုပ်ိုင်ပီး   လူထုအေြခြပ  သတင်း 

အချက်အလက်   အရင်းအြမစ်ဌာနကို 

ဝါဆန်ဒမ်းေကျးရာတွင ်    အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာ ေတာင်တန်းေဒသ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးအဖွဲ     (CIMOD)ှင့်    ပူးေပါင်း 

တည်ေထာင်ထားသည်။    အရင်းအြမစ ်

ဌာနသည်      ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

အသိပညာများ        ြမင့်တင်ရန်ှင့ ်

ေတာင်တန်းေဒသရှိ ေဒသခံြပည်သူများ  

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစရန ်  တည်ေထာင်ထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။  

သစ်ေတာဦးစီးဌာန သဘာဝဝန်းကျင် 

ှင့်    သားငှက်တိရစ ာန်ထိန်းသိမ်း ေရး 

ဌာနသည်   ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ 

ှင့်ပူးေပါင်း၍    ေဘးမဲ့ေတာအတွင်း  

ကင်မရာေထာင်ေချာက်တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ေမျာက်လ ဲေကျာ်   သုေတသနလုပ်ငန်း၊  

အပင်ှင့် ရှားပါးေတာိုင်းတိရစ ာန်များ 

သုေတသနြပလုပ်ငန်း၊        ကင်းလှည့ ်

ထိန်းသိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်း၊  ဇီဝမျိးစုံမျိးကွ ဲ

များ  သုေတသနလုပ်ငန်းှင့်     ြပည်သ ူ

တိုအား အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်ဖန်ုကန်ရာဇ ီ ေတာိင်ုး 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာ ေရရှည်တည်တံ့ 

လှပေစရန်   ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။  

ဟမိဝ ာအေရှဖျားှင့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ  

ြမန်မာိုင်ငံ ေြမာက်ဘက်    ဆီးှင်းဖုံး 

လ မ်းရာေဒသရှိ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများှင့ ် 

ယင်းတုိ၏ ေဂဟစနစ်များကုိ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ရန်၊ ဧရာဝတီြမစ်ဖျား  ေရေဝ 

ေရလေဲဒသှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ  

ေရရှည်တည်တံ့မ အတွက်   ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ရန်၊    သုေသသနလုပ်ငန်းှင့် 

အတူ မှတ်တမ်းမတင်ရေသးေသာ  ဇီဝ 

မျိးစတ်ိှင့ ်မျိးစတ်ိသစ်များကိ ုမှတ်တမ်း 

တင်ရန်ှင့်    သဘာဝအေြခခံခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရး  ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့်    ေဒသခံတိုင်းရင်းသားတို၏ 

လမူ စီးပွားကိြုမင့တ်င်ရန် စေသာရည်ရယ် 

ချက်တိုြဖင့ ်      ဖုန်ကန်ရာဇီေတာိုင်း 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာကို  တည်ေထာင ်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ြပည်တွင်း၊    ြပည်ပ   ခရီးသွားများ 

အေနြဖင့ ်ေဆာင်းရာသတွီင် ဆီးှင်းများ 

ဖုံးလ မ်းလျက်ရှိသည့်      ေတာင်ေပ  

သဘာဝ ခင်းများ၊  ေတာင်ေပ ထင်း ှး 

ေတာများှင့်   ေတာင်ဇလပ်ပန်းများ 

ပွင့ရ်ာေတာင်တန်းအလှကိ ု ကည့် ခစံား 

ိုင်သည်။   ေတာင်တက်ဝါသနာရှင်များ 

ှင့်  စွန်စားသွားလာလိုေသာ   ခရီးသွား 

များအေနြဖင့ ်      ဆီးှင်းဖုံးေတာင်ထပ်ိသို    

ေြခကျင်ေတာင်တက ်         ခရီးရှည ်

တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့ ် ဘဝတွင်  စွန်စားမ  

ှင့်   အေတွအကံထူးများကို   မှတ်တုိင် 

တစ်ခ ုစိက်ုထူိင်ုလျက်ရိှသည်။  ထိုအြပင် 

ဖုန်ကန်ရာဇီေဒသတွင်        ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကွဲများကိ ုေလ့လာမှတ်တမ်းတင်ိုင ်

သည့အ်ြပင် ေချာင်းကမ်းစပ်တစ်ေလ ာက် 

ေရခေဲနေသာအလှကိ ုကည့် ခစံားလျက် 

စတ်ိလ ပ်ရှားဖွယ်ေဖာင်စီး၍ ေဘးမဲေ့တာ 

၏ပတ်ဝန်းကျင်အလှကိ ု  ကည့် ခံစား 

ိုင်သည်။ 

ဖုန်ကန်ရာဇီ     ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

ေဘးမဲ့ေတာသည ်  အမဲစိမ်းေတာ၊ အပူ 

ေလျာ့ပိုင်းေြမနိမ့်ေတာ၊    ေတာင်ေပ  

သမပိင်ုးစွတ်စုိေတာ၊ ေတာင်ဇလပ်ေတာ 

ှင့်  ေတာင်ေပ ထင်း ှးေတာတိုြဖင့ ် 

ထာဝစ်စိမ်းစိုလျက်ရှိသည်။  အပင်  

မျိးစိတ်ေပါင်း   ၅၃၃ မျိး  မှတ်တမ်း 

တင်ထားပီး    သစ်အမျိးအစားတွင ် 

စကံားဝါ၊ ထင်း ှး၊ မင်းေဘာ၊ သစ်အယ်၊ 

ဝက်သစ်ချ၊ ေတာင်ဇလပ်၊  ေကးလံ၊ 

အုတံုတံိုလည်းေကာင်း၊  ဝါးအမျိးအစား 

တွင်  ဝါးပိုး၊ တင်းဝါး၊ ဝါးပိုးမျက်ဆံ 

ကျယ်၊  ဝါးနက်၊ တစ်ပင်တိင်ုဝါး၊ ဝါးွယ် 

ကုတ်တိုလည်းေကာင်း၊   ကိမ်အမျိး 

အစားတွင်  ကက်ဥကိမ်၊   ေရကိမ်၊ 

ယမထာကိမ်၊       ေတာင်ကိမ်တို 

လည်းေကာင်း၊  ေဆးဖက်ဝင်အပင်များ 

တွင် မချစ်ဥ၊ ဂရှုား၊ ဆာချှီင့ ်ရီှပတီးတို 

လည်းေကာင်း၊  သစ်ခွမျိးစိတ်တိုတွင်  

ရှားပါးသစ်ခွြဖစ်ေသာ    သစ်ခွနက် 

အပါအဝင် သစ်ခွမျိးစိတ်ေပါင်း ၂၀၀ 

ေကျာ်ကိုလည်းေကာင်း     အသီးသီး 

မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထင်း ှးြပာ 

ှင့် သစ်ရာေမ းပင်သည ် ဖုန်ကန်ရာဇီ 

ေဘးမဲေ့တာတွင် ရှင်သန်ေပါက်ေရာက် 

လျက်ရှိသည်။   ဟိမဝ ာအေရှဖျား  

ေဒသ၏    မျိးစိတ်များြဖစ်ေသာ  

သားမင်း၊ ပန်ဒါနီ၊ ေတာင်ဆိတ်နီှင့်  

ိုတိုက်သတ ဝါမျိးစိတ်   ၃၆  မျိးှင့် 

ငှက်မျိးစတ်ိ ၃၇၀၊  လပ်ိြပာမျိးစတ်ိေပါင်း   

၃၆၀၊  တွားသွားသတ ဝါှင့်  ကုန်းေန 

ေရေနသတ ဝါ ၈၂  မျိးတို   ေနထိုင် 

ကျက်စားလျက်ရှိသည်။ အထူးသြဖင့ ်

သားမင်း၊  ပန်ဒါနီ၊   ေကာင်သလင်း၊  

အေရှြခမ်းေမျာက်လ ဲေကျာ်၊   ဂဟစ် 

ဝမ်းဗိုက်ြဖှင့်    ကိးကာေခါင်းမဲ 

တိုသည်   ဖုန်ကန်ရာဇီေဘးမဲ့ေတာ၏    

မျိးစိတ်များအြဖစ်    ေနထုိင်ကျက်စား 

လျက်ရှိသည်။

ခါကာဘိုရာဇီအမျိးသားဥယျာ်

    ခါကာဘိရုာဇအီမျိးသားဥယျာ်တွင် 

ေဆးဖက်ဝင်ှင့်     ရှားပါးသစ်ပင်များ၊  

ေတာိင်ုးတရိစ ာန် မျိးစတ်ိသစ်များကိ ု 

ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ပီး     အမျိးသား 

ဥယျာ်ဝန်းကျင်တွင်ရိှေသာ  ရင်သက် 

 ေမာဖွယ် ခင်းများှင့ ်  ေရခဲေတာင် 

ဝါသနာရှင်တုိအား    စိတ်လ ပ်ရှားဖွယ်  

အေတွအကံတိုကို    ေပးစွမ်းလျက ်

ရှိသည်။   ခါကာဘိုရာဇီေတာင်သည်   

ဟိမဝ ာေတာင်တန်းှင့်  တစ်ဆက် 

တည်းတွင်တည်ရိှပီး  ေရခေဲတာင်တန်း 

တို၏    သဘာဝအလှကို   အနီးကပ် 

ေတွြမင်ခံစားရေသာ   အမျိးသား 

ဥယျာ်ကီး ြဖစ်သည်။ 

၁၉၉၆ ခှုစ်  ဇန်နဝါရလီ ၃၀ ရက်ေန  

တွင် ခါကာဘိရုာဇ ီ သဘာဝထန်ိးသမ်ိး  

ေရးနယ်ေြမအြဖစ်  သတ်မှတ်ခဲ့ပီး 

၁၉၉၈ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ ၁၀  ရက်ေနတွင် 

အမျိးသားဥယျာ်အြဖစ်   ဖဲွစည်းတည်  

ေထာင်ခဲ့သည်။    စာမျက်ှာ ၂၃ သို 

ခါကာဘိုရာဇီေရခဲေတာင်အလှကိ ုအမျိးသားဥယျာ်မ ှေတွရစ်။      ဓာတ်ပုံ - ငိမ်းချမ်း

သစ ာ (MNA)

ြပည်တွင်း၊    ြပည်ပ   ခရီးသွားများအေနြဖင့် ေဆာင်းရာသီတွင် ဆီးှင်းများဖုံးလ မ်းလျက်ရှိသည့် 

ေတာင်ေပ သဘာဝ ခင်းများ၊  ေတာင်ေပ ထင်း ှးေတာများှင့်   ေတာင်ဇလပ်ပန်းများပွင့်ရာ 

ေတာင်တန်းအလှကို  ကည့် ခံစားိုင်သည်။ ေတာင်တက်ဝါသနာရှင်များှင့်   စွန်စားသွားလာလိုေသာ 

ခရီးသွားများအေနြဖင့် ဆီးှင်းဖုံးေတာင်ထိပ်သို ေြခကျင်ေတာင်တက်ခရီးရှည်  တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့်  

ဘဝတွင် စွန်စားမ ှင့်   အေတွအကံ ထူးများကို   မှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူိုင်လျက်ရှိသည်။  ထိုအြပင် 

ဖုန်ကန်ရာဇီေဒသတွင်  ေချာင်းကမ်းစပ်တစ်ေလ ာက်  ေရခဲေနေသာအလှကို   ကည့် ခံစားလျက် 

စိတ်လ ပ်ရှားဖွယ်ေဖာင်စီး၍ ေဘးမဲ့ေတာ၏ပတ်ဝန်းကျင်အလှကို ကည့် ခံစားိုင်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

၂၀၀၃ ခှုစ်  ဒဇီင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနတွင်    

အာဆယီအံေမအွှစ်ဥယျာ်  (ASEAN  

Heritage Park) အြဖစ်  သတ်မှတ် 

ခ့ဲသည်။ ခါကာဘုိရာဇီ အမျိးသားဥယျာ် 

ကီးသည် ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအို 

ခိုင်  ေနာင်မွန်မိနယ်  ပန်နန်းဒင်မိ  

ေြမာက်လတ ီကျ   ၂၇ ဒဂီရ ီ၃၀ မနိစ်ှင့် 

၂၈ ဒီဂရီ   ၃၀   မိနစ်ကား၊  အေရှ 

ေလာင်ဂျကီျ  ၉၇  ဒီဂရီ  ၁၅ မိနစ်ှင့် 

၉၈ ဒဂီရ ီ၁၅ မနိစ်ကားတွင် တည်ရိှပီး  

အမျိးသားဥယျာ်သည် ၁၄၇၂ စတရုန်း 

မုိင်  (မုိင် ၉၄၂၀၈၀)    ကျယ်ဝန်းသည်။    

ရန်ကန်ုမိှင့ ်  မ ေလးမိမှ    ပတူာအိ ု

မိသို   ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ် တိက်ုိက်ု 

လည်ပတ်ိုင်ပီး     ြမစ်ကီးနားမိမ ှ

ပတူာအိုမိသို   ေလေကာင်းခရီးြဖင့သ်ာ 

သွားလာိင်ုသည်။ ပျသံန်းချန်ိ ၃၅ မနိစ် 

ကာြမင့်ပီး  ယခုလုိပွင့်လင်းရာသီတွင် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်  ရှစ်ရက်ခရီးြဖင့ ်  

သွားလာိင်ုသည်။    ကန်ုးလမ်းခရီးတွင် 

၂၁၈  မိုင်ကွာေဝး၍   ပွင့်လင်းရာသီ 

အတွင်းသာ   သွားလာိင်ုပီး   ပတူာအိ ု

မိမ ှေနာင်မွန်မိအထိ ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်   

သွားလာိုင်သည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့ ်ေနာင်မွန်မိနယ် 

ရှိန်ဆာခူဘိုတဲအထိ    သွားလာိုင်၍  

ဥယျာ်နယ်နိမိတ်     အစြဖစ်ေသာ 

ပန်နန်းဒင်မိသို      ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်

သွားလာိုင်ပီး     အမျိးသားဥယျာ် 

အတွင်းသို ေြခကျင်ခရီးြဖင့ ် သွားလာ 

ိုင်သည်။

ခါကာဘိုရာဇီ  အမျိးသားဥယျာ် 

သည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက် 

အနိမ့်ဆုံးေပ   ၃၀၀၀   မှ   အြမင့်ဆုံး  

ခါကာဘိုရာဇီေတာင်ထိပ ်၁၉၂၉၆ ေပ 

အတွင်းတည်ရှိပီး    တစ်ှစ်ပတ်လုံး 

ေရခဲဖုံးလ မ်းေလ့ရှိသည်။      ဟိမဝ ာ 

အေရှဖျားှင့ ်     ဆက်စပ်တည်ရှိသည့ ်

ေတာင်စ်ေတာင်တန်းများ၊    လ ိေြမာင် 

ချိင့်ဝှမ်းများ၊ ေရတံခွန်များှင့်  ေရစီးြမန်  

ေသာ     ေကျာက်ေချာင်းများတည်ရှိ၍   

တစ်ှစ်ပတ်လုံး   မိုးရာသွန်းေလ့ရှိေသာ 

ေကာင့်  ှစ်စ်ပျမ်းမ မိုးေရချနိ် ၁၅၆  

လက်မခန်     ရရှိေလ့ရှိသည်။  အြမင့်ဆုံး 

ပျမ်းမ အပူချနိ်မှာ  ၂၅  ဒီဂရီစင်တီဂရိတ ်

ခန်ရှိတတ်ပီး    အနိမ့်ဆုံးပျမ်းမ အပူ 

ချနိ်သည်   သုည  ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန်  

ရှိသည်။      ခါကာဘိုရာဇီအမျိးသား 

ဥယျာ်ကီးသည် ဘူမိူပထူးြခားေသာ  

ေနရာြဖစ်ပီး အြမင့်ေပ ၁၀၀၀၀ ေကျာ် 

ြမင့်ေသာ   ဆီးှင်းများဖုံးလ မ်းေနသည့် 

ေတာင်စ်ေတာင်တန်းများ၊   လ ိေြမာင် 

ေတာင်ကားများှင့ ်      ေရတံခွန်များ 

တည်ရှိေသာေကာင့ ်     တန်ဖိုးြဖတ်၍ 

မရေသာ   သဘာဝအလှများစုေဝးရာ 

ေနရာလည်း  ြဖစ်သည်။  ေတာင်ေပ  

ထင်း ှးေတာများှင့ ် ေတာင်ဇလပ်ပင ်

များေပါက်ေရာက်လျက်ရိှရာ ေဆးဖက်ဝင် 

အပင်များ    ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်လျက ်

ရိှကာ ေတာင်ေပ ေရတိမ်ေဒသြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ေရထွက်စမ်းများစွာ  တည်ရှိရာ 

ေဒသလည်းြဖစ်သည်။   ိုင်ငံအတွက ်

အကျိးရှိေစေသာ   သုေတသနနယ်ေြမ 

တစ်ခုအြဖစ် တည်ရိှလျက်ရိှရာ ဟိမဝ ာ 

အေရှဖျားေဒသရင်း ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ 

စုေဝးရာ ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမတစ်ခုအြဖစ ် 

ိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်တင့်လျက်ရှိသည်။

အမျိးသား    ဥယျာ်ကီးအတွင်း 

စံကားဝါ၊ သစ်ချ၊ သစ်ေမ း၊ ေလာက်ယား၊  

ေတာင်ဇလပ်၊ ထင်း ှး  စသည့်သစ်များ 

အပါအဝင် သစ်မျိးစိတ် ၂၉၇ မျိး ရှင်သန် 

ေပါက်ေရာက်လျက်ရှိပီး ဝါးနက်၊ ဝါးပိုး၊  

ဂျဝါး၊ တပင်တိင်ုဝါး၊ ေရ ဝါး၊ ဝါးွယ်ကတ်ု၊  

ဝါးပါးှင့ ်ဝါးမျိးစတ်ိ ၁၃ မျိး ေပါက်ေရာက် 

လျက်ရှိသည်။   ေဆးဖက်ဝင်အပင်များ 

အြဖစ်    မချစ်ဥ၊   ဂုရှား၊   အဆိပ်ဥ၊ 

ခန်းေတာက်ြမစ်ှင့ ်အပင်မျိးစတ်ိ ၂၂ မျိး 

ကိုလည်းေကာင်း၊     ေဒသရင်းရှားပါး 

မျိးစိတ်ြဖစ်ေသာ ေြမေပါက်သစ်ခွနက် 

အပါအဝင်   သစ်ခွမျိးစိတ်ေပါင်း   ၂၂၀  

ရှင်သန်    ေပါက်ေရာက်လျက်ရှိသည်။ 

ဥယျာ်ကီးအတွင်း  ိုတိုက်သတ ဝါများ 

ြဖစ်ေသာ    ပန်ဒါနီ၊   ေတာင်ဆိတ်နီ၊ 

သားမင်း၊   ကတိုးဂျးီ၊   ဟိမဝ ာဝက်ဝံ၊ 

ေတာဆိပ်၊ ေရခံေတာင်ဆိတ်၊  ေမျာက ်

မီးရှည်၊ အာသေံမျာက်အပါအဝင် ိုတိက်ု 

သတ ဝါ ၄၂ မျိးတိုလည်းေကာင်း၊ ဇာမဏ ီ

ငှက်၊ စေလတာမိနုာရစ်၊ ဟမိဝ ာမိနုာရစ်  

အပါအဝင်    ငှက်မျိးစိတ်ေပါင်း   ၃၇၀ 

တိုလည်းေကာင်း၊       ရှားပါးလိပ်ြပာ 

မျိးများြဖစ်ေသာ  Golden Birdwing,  

Kaiser,  Apollo   စသည့်မျိးစိတ်ေပါင်း  

၃၆၅   မျိးတိုလည်းေကာင်း၊   ကုန်းေန 

ေရေနသတ ဝါများြဖစ်သည့်  ဖားမျိးစိတ် 

၄၃ မျိး၊ ေမ မျိးစိတ် ၃၂ မျိး၊ လိပ်မျိးစိတ် 

သုံးမျိး၊ ပုတ်သင်မျိးစိတ ်ေြခာက်မျိးတို 

လည်းေကာင်း၊      ပိတုန်းမျိးစိတ်များ 

ြဖစ်ေသာ အေအးပိုင်းေတာင်ေပ ေဒသ 

အခံွမာပတိန်ုးမျိးစတ်ိ  ၄၉ မျိးတို ရှင်သန် 

ကျက်စားလျက်ရှိသည်။

ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပ  ခရီးသွားတိုကိ ု

ဆဲွေဆာင်ေနေသာ  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ေကာင်းများြဖင့ ်      ဖွဲစည်းထားသည့ ် 

ခါကာဘိုရာဇီ အမျိးသားဥယျာ်ကီးသို  

ေရာက်ရိှပါက  ခါကာဘုိရာဇီ ေတာင်ထိပ် 

ှင့်   ပတ်ဝန်းကျင်ေရခဲေတာင်များသို  

လည်းေကာင်း၊  ေဒသခတံိင်ုးရင်းသားတို၏ 

ယ်ေကျးမ  ဓေလ့ထံုးတမ်းစ်လာ လူေနမ  

ဘဝပုံရိပ်တိုကိုလည်းေကာင်း၊  ခရီးစ် 

တစ်ေလ ာက်ရှိ  သဘာဝသစ်ေတာများ၊     

ေရစီးသန်ေသာေချာင်းများှင့ ် ေရတခွံန် 

 ခင်းအလှတုိကုိလည်းေကာင်း၊  ဥယျာ် 

အတွင်း  ကျက်စားေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ် 

သားငှက်တိရစ ာန်တိုကိုလည်းေကာင်း 

အံဩ့ဖွယ် အေတွးသစ်အြမင်သစ်များြဖင့ ် 

မိြပပုရံပ်ိတိုှင့ ်ခစံားမ မတေူသာ အေတွ 

အကံထူးများကိ ုေပးစွမ်းလျက်ရှိသည်။

ခါကာဘိုရာဇီ   အမျိးသားဥယျာ ်

ကီးတွင်         အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု

နယူးေယာက်ုက ေဗဒဥယျာ် NYBG မှ  

Dr.Kate Armstrong ှင့်  အပင်ေလ့လာ 

ေရးသုေတသနလုပ်ငန်း၊ တုတ်ြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံ စစ်ေဆာင်ပနား  အပူပိုင်း 

ကု ေဗဒဥယျာ်(XTBG)မှ Dr.Ruichang  

Quan ှင့်   ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ စာရင်း 

ေကာက်ယြူခင်းှင့ ်သဘာဝေပါက်ေရာက် 

ပင်များေလလ့ာေသာ  သေုတသနလပ်ုငန်း 

များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေသာ လပ်ုငန်း၊   

သားငှက်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ (WCS)ှင့် 

ပူးေပါင်း၍          ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ   

ေစာင့်ကည့ေ်လလ့ာြခင်း  လုပ်ငန်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  အထူးသြဖင့ ် 

ဟမိဝ ာအေရှဖျားှင့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံေြမာက်ဘက်စွန်း  ဆီးှင်း 

ဖုံးလ မ်းရာ  ေဒသတွင်ရှိေသာ  ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကွဲများကိ ု   ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊  

ဧရာဝတီြမစ်ဖျားေဒသှင့ ်     သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရန်၊ 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ  သုေတသနလုပ်ငန်း 

များ      အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့် 

မှတ်တမ်းမတင်ရေသး ေသာ    ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကွဲများကိ ု  မှတ်တမ်းတင်ေဖာ်ထုတ ်

ရန်၊ သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း  

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်ှင့်  ိင်ုငေံတာ်၏ 

အကျိးစီးပွားကို  အေထာက်အကူြပ 

ိုင်ရန်    စသည့်ရည်ရယ်ချက်ေကာင်း 

တိုြဖင့ ်   အမျိးသားဥယျာ်ကီးကို    

ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင်ုငသံည်         ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ အေမအွှစ်များစွာ ပိင်ုဆိင်ု 

ထားသည့်    ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့ ်

အြပင်    သဘာဝေဘးမဲ့ေတာများ၊   

ကမ ာ့အေမွအှစ်ှင့်  အာဆီယံအေမွ 

အှစ် စာရင်းဝင်ေဒသများကိ ုပိုင်ဆိုင် 

ထားေသာေကာင့ ်   အေြခခံခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကို  အေထာက်အကူြပလျက ်

ရှိသည်။ ကီလိုမီတာ ၂၂၃၀ ရှည်လျား 

ေသာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတွင်ရှိသည့ ် 

အေြခခံခရီးသွားေဒသများ၊   ေြမြပန်  

ေဒသ ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ်ေဒသ 

များှင့်   ေတာင်ေပ ေဒသ  သဘာဝ 

အလှတိုှင့်မတူေသာ    ြမန်မာြပည် 

ေြမာက်ဖျားက   ဆီးှင်းများဖုံးလ မ်း 

လျက်      ေရခဲေတာင်တိုတည်ရှိရာ  

ခါကာဘိုရာဇီ    အမျိးသားဥယျာ်ှင့်  

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲတို    ကျက်စားေနထိုင ်

လျက်ရှိသည့် ဖုန်ကန်ရာဇီေတာိုင်း  

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာတိုသည်   ိုင်ငံ 

အတွက် တန်ဖိုးြဖတ်၍မရေသာ ဇီဝ 

အဝန်းနယ်ေြမများ       ြဖစ်သည်။ 

ဆန်းကယ်လှပ အ့ံဩဖွယ်သဘာဝအလှ 

တို စုေဝးရာေနရာြဖစ်သည့ ် ထိုေဒသ 

သည်  အပန်းေြဖခရီးသွားှင့ ်ဗဟသုတု 

ရှာမှီးလိုသူတိုအတွက ် ေနရာေကာင်း 

တစ်ခြုဖစ်ပီး ယခလုိ ု ပွင့်လင်းရာသီသုိ 

ဝင်ေရာက်လာချနိ်တွင ်    ြပည်တွင်း၊  

ြပည်ပခရီးသွားတိုအား လက်ကမ်း 

ကိဆိုေနသည်မှာ     အမှန်ပင်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း  ေရးသားလိုက်ရပါသည်။  ။

မိတ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွ၏     ဘ  ာရန်ပံုေငွများြဖင့် 

ေကျးရာများ   လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရရှိေရးအတွက်     ၁၁ ေကဗွီ 

ဓာတ်အားလိုင်း၊ ဗို ၄၀၀ ဓာတ် 

အားလုိင်းှင့် ထရန်စေဖာ်မာများ 

တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည့ ် မိတ် 

မိနယ် မေဇာေကျးရာအုပ်စုရှိ 

ေကျးရာ ၁၄ ရာတွင် ၂၄ နာရီ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှပီး ေကျးရာ 

ြပည်သူများမ ှ  မိြပှင့်တန်းတ ူ

လ ပ်စစ်မီး      အသုံးြပိုင်ပီြဖစ ်

ေကာင်း       လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းမ ှ      သိရ 

သည်။

ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

လ ပ်စစ်မီးလင်းေရး        ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ု  ယေနနနံက်ပိင်ုး 

က  မေဇာမရင်းေကျးရာ  စာသင် 

ေကျာင်း၌ ကျင်းပရာ တိုင်းေဒသ 

ကီး  သယဇံာတှင့ ်  ပတ်ဝန်းကျင်     

ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီး  ဦးခင်ေမာင် 

ြမင့်က  အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာ 

ကားပီး    တိုင်းရင်းသားေရးရာ        

မိတ်မိနယ် မေဇာေကျးရာအုပ်စုရှိ ေကျးရာ ၁၄ ရာ ၂၄ နာရီ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ

ဝန်ကီး ဦးေစာမာတင်လူသာက    

အမှာစကား ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် မိတ်မိနယ် လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နီယာ     ဦးမျိးိုင်ဝင်းက 

မေဇာေကျးရာအပ်ုစ ု         အတွင်းရိှ 

ေကျးရာများ          မီးလင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲမ များကို   ရှင်းလင်း 

တင်ြပပီး ေကျးရာြပည်သူလူထု 

ကိုယ်စား   ဦးေစာထွန်းဂယ်က 

ေကျးဇူးတင်စကား           ြပန်လည် 

ေြပာကားခဲ့သည်။  

ေကျးရာများ  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရရှိေရးှင့ ်  ေကျးရာြပည်သူများ 

၂၄ နာရီ  လ ပ်စစ်မီးသုံးစွဲိုင်ေရး 

အတွက်     တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ 

အဖွဲ၏ ရန်ပုံေငွများြဖင့် ၂၀၁၈ 

ခုှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ  မေဇာ 

ေကျးရာအုပ်စုအတွင်းရိှ ေကျးရာ 

၁၄ ရာတွင် ၁၁ ေကဗွီဓာတ်အား 

လိုင်း ၁၀ ဒသမ ၈ မိုင်၊  ဗို ၄၀၀ 

ဓာတ်အားလိုင်း ၁၀ ဒသမ ၃ မိုင် 

ှင့်      ထရန်စေဖာ်မာ ၁၂ လုံးကို 

မိနယ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြဖး

ေရးလုပ်ငန်းမ ှ    တည်ေဆာက်/

တပ်ဆင်ေပးိုင်ခဲ့ပီး     ေကျးရာ 

ြပည်သမူျားအတွက် အမ်ိသုံးမတီာ 

၁၁၁၈ လုံးကို    တပ်ဆင်ေဆာင် 

ရက်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်၍      ေကျးရာ 

ြပည်သူများက    လ ပ်စစ်မီးကို 

မိြပှင့်တန်းတူ      ၂၄ နာရီ 

လ ပ်စစ်မီး သုံးစဲွိင်ုပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  

ခိုင်ထူး(ြပန်/ဆက်)

ဟုမ လင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၁၉

ဟုမ လင်းမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ကက်သာေကျးရာတွင်  ငါးသယ ံ

ဇာတထိန်းသိမ်းေရးှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန်ေဝမ  ေဟာေြပာပဲွအခမ်း 

အနားကို အဆိုပါေကျးရာ၌ ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ   ပညာေပးေဟာေြပာပဲွတွင်  ဟမု လင်းမိနယ်   ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးမှး ေဒ ြမင့ြ်မင့လ်  င် က   ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ  ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ တားြမစ်ထားေသာ တရားမဝင် 

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများြဖစ်သည့် ဘက်ထရီေရှာ့တုိက်ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ အဆိပ်ချ 

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများ မြပလပ်ုရန်တိုှင့ပ်တ်သက်၍    ေရလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရက်ေနသူများှင့် ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများအား ရှင်းလင်း 

ေဟာေြပာခဲ့သည်။ ေဟာေြပာပွဲသို ေကျးရာသ ူေကျးရာသား ၁၅ ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ချင်းတွင်းြမစ်ကမ်းေဘးတွင် ငါးသယဇံာတထိန်းသိမ်း 

ေရး အသိပညာေပးဆုိင်းဘုတ်အား ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများှင့အ်တ ူ

စိုက်ထူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                       သတင်းစ်

ဟုမ လင်းမိနယ် ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး
ေဟာေြပာပွဲှင့် အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၅၂ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 
ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာစည်းကမ်းများကုိ စနစ်တကျ လုိက်နာေဆာင်ရက်ရန်လုိအပ်ပီး 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမ ှ(၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၁,၄၇၆) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၁၅၂) ဦးေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ ရာခုိင် န်းမှာ (၁ ဒသမ ၃၂) ရာခုိင် န်း 
ရှိပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၈၉၇,၈၇၀) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၈,၂၅၃) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၉၂) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၅,၃၉၅) ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၇) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၉,၂၂၀) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန  
အထ ိလူဦးေရစုစုေပါင်း (၁၉,၈၀၃,၀၂၄) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့် ထိုးှံ 
ပီးစီးသ ူ(၁၃,၇၄၅,၄၇၇) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၆,၀၅၇,၅၄၇) ဦး ရိှပ ီြဖစ်ပါ သည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ   ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ   စုစုေပါင်း 
(၃၃,၅၄၈,၅၀၁) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။
• ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၉၅) ုိင်ငံတုိတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာ စစုေုပါင်း (၄၅,၇၁၄) 
ဦးရှိပီး အာဖရိကိုင်ငံများ၊ ဥေရာပိုင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ 
ေဟာင်ေကာင်၊ ဩစေတးလျိင်ုင ံအစရိှသည်တိုတွင် အတည်ြပေတွရိှရပီးြဖစ်သည့အ်ြပင် အမ်ိနီးချင်း 
ိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ 
ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှား 
ိင်ုင၊ံ ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၊ံ ကေမ ာဒီးယားိင်ုငှံင့ ်အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံတုိတွင်လည်း ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာ 
များေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည်   ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ    Omicron (အုိမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 
ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ  မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 
ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 
ကုိလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်း 
သတငး်ေပးပုိြခငး်၊ အလှည့်ကျရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 
အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်
အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 
ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ် မမိတိိုိင်ုငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့်လပ်ုငန်းများကုိ ကျရာက  မှ တက်က စွာ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၀၅၄၄ ၄၁၁၁၆၁၉ ၁၄၄၀၀၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၇၅၇၇ ၂၇၇၇၁၀၉ ၅၀၇၃၉

၃။ မေလးရှား ၂၇၁၅၈၄၇ ၂၆၃၀၆၈၀ ၃၁၀၇၃

၄။ ထိုင်း ၂၁၉၁၅၂၈ ၂၁၂၈၃၅၈ ၂၁၃၇၅

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၅၄၀၄၇၈ ၁၁၀၇၉၆၂ ၂၉၅၆၆

၆။ ြမန်မာ ၅၂၈၂၅၃ ၅၀၅၃၉၅ ၁၉၂၂၀

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၅၆၅၅ ၂၇၀၈၅၄ ၈၁၀

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၁၆ ၁၁၆၇၉၂ ၃၀၀၅

၉။ လာအို ၉၈၅၇၂ ၈၅၅၈၅ ၂၇၃

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၀၂ ၁၅၀၉၈ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၁၆၉၆၂၀၅ ၄၀၅၁၅၁၄၅ ၈၂၇၂၀၆

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၄၀၂၇၅ ၃၄၁၇၈၉၄၀ ၄၇၇၄၂၂

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၁၂၃၄၃ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၇၇၈၄

၄။ ဗိတိန် ၁၁၂၇၉၄၂၈ ၉၇၄၁၈၅၄ ၁၄၇၁၇၃

၅။ ုရှား ၁၀၂၁၄၇၉၀ ၈၉၈၄၉၂၁ ၂၉၇၂၀၃

၆။ တူရကီ ၉၁၅၄၂၀၉ ၈၇၆၂၇၄၂ ၈၀၂၄၄

၇။ ြပင်သစ် ၈၅၇၇၃၇၆ ၇၄၉၈၆၃၀ ၁၂၁၄၁၈

၈။ ဂျာမနီ ၆၈၀၂၇၆၃ ၅၇၂၄၁၀၀ ၁၀၈၉၂၇

၉။ အီရန် ၆၁၇၀၉၇၉ ၆၀၀၄၂၇၇ ၁၃၁၀၈၃

၁၀။ စပိန် ၅၄၅၅၅၂၇ ၄၉၆၈၂၈၇ ၈၈၇၀၈

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံိုင်မ အေြခအေန(၁၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန

 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက်

ေလသံမ သာ  ြဖစ်သည်။  အလွန်အမင်း တိုးညင်း 

သည်။ ပါးစပ်အနီးသို နားကိတုိုးကပ်၍ နားေထာင် 

ရသည်။ ထိုအခါ ေရေတာင်းေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သရိသည်။ ေရကိ ုဂွမ်းစြဖင့ ်ပါးစပ်အတွင်း အစက် 

ချေပးသည်။

အတန်ကာလ င် လမူမာ၏ မျက်စ ိပွင့လ်ာသည်။

ေဒ ေစာမင်းသည ်   သမီးြဖစ်သူအား   စူးစူး 

စိက်ုစိက်ု ကည့သ်ည်။ ကဲွကဲွြပားြပား ြမင်ရပုမံေပ ။ 

အားစိုက်၍ ကည့်သည်။ ေနာက်ေတာ့  တ်ခမ်း 

များ လ ပ်လာြပန်ပီး တစ်စုတံစ်ခကုိ ုေြပာြပန်သည်။

အသံကား ထွက်မလာ။ သိုေပမဲ့ ေဒ ေစာမင်း 

ဘာေြပာသည်ကုိေတာ့ သိကသည်။ ေဒ ေစာမင်း 

သည် ေြမးြဖစ်သူအား တမ်းတေနြခင်းတည်း။ 

ခင်ခင်ကီးအမည်ကိ ုရတ်ဆိေုနြခင်းတည်း။ စင်စစ် 

သည်အမည်ကိုေခ ရသည်မှာ အကိမ်ေပါင်းများ 

လှပြီဖစ်သည်။ သည်အမည်ကိ ုတမ်းတရသည်မှာ 

ကာြမင့်လှပီ။

ေဒ ြမေလး ဘာမ မေြပာိုင်။ မျက်ရည်သာ 

ေတွေတွကျရသည်။

ေဒ ြမေလးအေနှင့လ်ည်းေကာင်း၊ ေဒ ေစာမင်း 

အေနှင့်လည်းေကာင်း၊ မိမိတုိဘဝ၌ သည်အြဖစ် 

မျိးများ ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု စုိးစ်းမ  ထင်ခ့ဲကသည် 

မဟုတ်ေပ။ ဘဝကမ ာသည် သည်အထိဆိုးဆိုး 

ရားရား ဖန်တီးလာေလမည်ဟု မေတွးတတ်ခဲ့။ 

အပူမရှာလုိသူများထံ အပူသည် အလုိလုိ ေရာက်လာ 

ခဲ့သည်တကား။ 

ေဒ ြမေလးကုိယ်တုိင်လည်း သူ၏မိခင်ှယ်ပင် 

သမီး ြဖစ်သူကိ ုတမ်းတခဲ့ရသည်။ တမ်းတေနရ 

သည်။ သမီးြဖစ်သူ၏ အမည်ကို စိတ်မှလည်း 

ေကာင်း၊  တ်မှလည်းေကာင်း၊  ေရရတ်ေခ ဆုိခ့ဲရ 

ေသာ အကမ်ိအေရအတွက် များလှပ။ီ တမ်းတမ်း 

တတ ေခ ရသည်လည်း ရှိသည်။ ေကေကကွဲကွ ဲ

ေခ ရသည်လည်း ရှိသည်။ 

အကယ်၍ ခင်ခင်ကီး အိမ်မှထွက်ခွာရေလ 

ေသာညက သတိေမ့လျက ်လဲကျခဲ့ရြခင်းမရှိေလ 

လ င် သည်အြဖစ်မျိး ကံရမည်မထင်။ မည်သို 

ပင်ဆိုေစ တားမိမည်ပင်။ သိုမဟုတ်ပါကလည်း 

အရာအားလုံးကိ ုစွန်လ တ်လျက် သမီးြဖစ်သူှင့ ်

အတူ လိုက်ပါေကာင်း လိုက်ပါမိမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းညက အြဖစ်မှာ ေဒ ြမေလးအဖို ဘဝ 

တစ်သက်တာတွင် ရင်အနာရဆုံးြဖစ်သည်။ စိတ် 

အေနာက်ကျရိဆုံး ြဖစ်သည်။ ြပန်ေတွးမိလ င်ပင် 

ရင်ထဲ အသည်းထဲက နာကျင်လာသည်။

သူ  သတိရ၍ ကည့်လိုက်ေသာအခါတွင ်သမီး 

ြဖစ်သ ူမရိှေတာ။့ သည်အတွင်း မခိင်ြဖစ်သေူဒ ေစာ 

မင်း ေရာက်လာသည်။ အြဖစ်အပျက ်အလုံးစုံကို 

ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်၍ အစစအရာရာ လက်ေလ ာ့လိုက်ရေတာ့မလို 

ရှိေနစ်တွင် ကိုထွန်းခင်သည် ခင်ခင်ကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ 

ေရာက်ေနသည်ဟူေသာ သတင်းအစအနကုိရသည်။ 

သတင်းေပးခဲ့သူမှာ ဘီအုိစီတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ 

အလုပ်သမား ကိုခင်ေမာင်ဆိုသူြဖစ်သည်။ ကိုခင်ေမာင်သည် ကိုထွန်းခင်ှင့်   

ယခင်ကတည်းက သိေဟာင်းက မ်းေဟာင်းြဖစ်သည်။

ကိုခင်ေမာင်ကား ခင်ခင်ကီးအား နံသာေချာင်းမှ ဆယ်ယူရာတွင် 

ကိုညိထွန်းှင့်အတူ ပါဝင် . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

သိသွားသည်။   ှး ှးရှဲရှဲှင့်   ေဒါသတကီးြဖစ် 

ေနေသာ  ဦးေအာင်ခန်ေကာင့်  ုတ်တရက်ဘာ 

လုပ်ရမည် မသိတတ်ခဲ့။ ေနာက်ေတာ့ ထွန်းခင်ကို 

လ တ်ကာ ဦးေအာင်ခန်မသိေစဘ ဲရှာေဖွေစသည်။ 

တစ်မိလုံး အှံအြပားရှာ၍ မေတွရဆိုေသာအခါ 

ေသာကေရာက်ကရသည်။       ေနာက်တစ်ေန    

နံနက်တွင် ဦးေအာင်ခန်မှအပ တစ်အိမ်သားလုံး 

ခင်ခင်ကီးကိ ုအရှာထွက်ကသည်။ ထိုအချနိ်မှစ၍ 

ယခုတုိင်ေအာင်  သူတုိအဖုိ  ခင်ခင်ကီးမှာ ေပျာက် 

ဆံုးေနဆဲြဖစ်သည်။

အစကေတာ့    သားအမိှစ်ေယာက ်   တိုးတိုး 

တတ်ိတတ်ိကျတ်ိ၍ ရှာသည်။ ေနာက်ေတာ ့ဂမုစိက်ု 

ိုင်ေတာ့ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှာသည်။ မေတွက။ 

သတင်းအစအနကိုလည်း မရ။

ေဒ ေစာမင်းသည် ဦးေအာင်ခန်ကုိ ရင်ဆုိင်သည်။ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆူပူကိမ်းေမာင်းသည်။ တစ်ေယာက် 

ှင့်တစ်ေယာက် ကေတာက်ကဆ ြဖစ်ရေသးသည်။ 

ေဒ ေစာမင်းသည် ဦးေအာင်ခန် ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

တစ်သက်လုံး ချပ်တည်းခဲ့ရသမ ကို ေအာချလိုက ်

သည်။ စည်းစိမ်ဥစ ာ ြပန်ြဖစ်လာရသည်မှာ သူ၏ 

သက်စွန်ဆံဖျား  စွန်စားမ ေကာင့်  ြဖစ်သည်ကအစ 

စကားဆိသုည်။ မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေဒ ေစာမင်းသည် 

ေြမးြဖစ်သူအေပ မှာ ခွင့်လ တ်သည်။ မရက်စက်ုိင်၊ 

လျစ်လျမ ိုင်။ အိမ်သိုြပန်ေခ မည်ဟု ဆိုသည်။ 

သည်တွင် ဦးေအာင်ခန်က ခါးခါးသီးသီးြငင်းသည်။ 

သည်သိုဆိုလ င် သူပါ အိမ်တွင်မေနဟု အကျပ်ကိုင ်

သည်။ ေလးငါးဆယ်ရက်အထ ိသည်ြပဿနာ မေြပ။ 

ခင်ခင်ကီးအား      ရှာေဖွစုံစမ်း၍မရေသာေကာင့ ်

သည်မ ှင့ပ်င် ပီးစီးေနခဲသ့ည်။ သည်ကစ၍ ေဒ ေစာ 

မင်း အိပ်ရာထဲ လဲခဲ့သည်။

ယခေုတာလ့ည်း ဦးေအာင်ခန် ကိယ်ု၌ပင် ေဒ ေစာ 

မင်းအေပ  နားလည်လာခဲပ့ုရံသည်။ ေြမးြဖစ်သအူေပ  

အဘယ်မ  သံေယာဇ်ကီးေကာင်း သိခဲ့ပုံရသည်။ 

ေဒ ေစာမင်းက မိမိမေသခင် ေြမးြဖစ်သူ၏ မျက်ှာ 

ကေလးကိ ုြမင်ချင်ပါသည်ဟ ုဆိသုည်။ ေြမးြဖစ်သ၏ူ 

မျက်ှာကို  ြမင်ရလ င်ပင်  ေသေပျာ်ပါပီဆိုသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်၏ မျက်ှာအေနအထားမှာ ထိစုကားကိ ု

ကားရစ်က အေတာ်ချည်း သိမ်ေမွူးည့ံလာခ့ဲေလ 

သည်။ စိတ်ေြပာင်းသွားေကာင်း ထင်ရှားသည်။

အကယ်၍ ယခအုခါ ခင်ခင်ကီးအား ရှာေဖေွတွရိှ 

သည်ဆိုပါက အိမ်ေပ သိုြပန်တက်ရန်သူကိုယ်တိုင ်

မြငင်းပယ်ပါဆိုလာသည်။ ခင်ခင်ကီးအား သူကိုယ် 

တိုင်က စုံစမ်းရှာေဖွေစသည်။

ေဒ ြမေလးအေနှင့ ်အဓကိ စိုးရမ်ိချက်တစ်ခသုာရိှ 

သည်။ သူ၏ မိခင်သည် ေြမးြဖစ်သူေရာက်အလာကုိ 

ေစာင့မ်ေနိင်ုမည့ ်အချက်ြဖစ်သည်။ ဤသည်ကလဲွ၍ 

သူတွင် အြခားေမ ာ်လင့်ချက်မရှိ။ ေမ ာ်လင့်ချက် 

ထားရှိဖိုကိုလည်း သတိမရေတာ့ိုင်။ စိတ်အာုံမှာ 

ေဝဝါး၍ေနသည်။ တန်ခုိးေတာ်ရှင်တစ်ေယာက်ပမာ 

မိမိြဖစ်ေစချင်ရာကို ဖန်တီးိုင်ခွင့်သာ ေဒ ြမေလး 

ေတာင့်တမိေတာ့သည်။ အကယ်၍ သူသာ တန်ခိုး 

ေတာ်ရှင်တစ်ေယာက်ဆိပုါလ င် အေြခအေနကိယုခင် 

အတိုင်းြပန်ြဖစ်ေအာင ်ဖန်တီးချင်သည်။ သိုမဟုတ် 

လ င်မ ူသမီးြဖစ်သကူိ ုေရေြမေတာေတာင်အံှရှာေဖ ွ

ကာ  အမ်ိသို ြပန်လာေအာင် စတ်ိညိေခ ယလူိက်ုချင် 

သည်။

ေဒ ြမေလးတုိသည် ရံခါတွင် ခင်ခင်ကီး လူေလာက 

၌ အသက်ထင်ရှားရိှပါေသးေလစဟေူသာ အေတွးမျိး 

ဝင်တတ်သည်။ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းများ ခုန်ချသွား 

ေလပီလား ေတွးမိေသးသည်။ သုိေပမ့ဲ ထုိအြဖစ်မျိး 

မြဖစ်ိင်ုဟ ုစတ်ိက အလိလုိခုိင်ုခိင်ုမာမာ ထင်ေနြပန် 

သည်။   ဧရာဝတီြမစ်ိုးမှာ    အေလာင်းေပ သည်။ 

ဆိုြခင်းကိုလည်း    မကားခဲ့ရ။ တစ်ေနရာရာတွင် 

တစ်စုံတစ်ခု    ြဖစ်သည်ဟူ၍လည်း   သတင်းမရ။ 

ထိုေကာင့ ် အသက်ထင်ရှားရှိသည်ဟုပင ်  ထင်ေန 

သည်။

ဝုိင်းအတွင်းသုိ ေမာ်ေတာ်ကား ဝင်လာသံ ကားရ 

သည်။ အိမ်က ကားအသံပင ်ြဖစ်သည်။ ကိုထွန်းခင် 

သည် သည်ရက်အတွင်း မအားရ၊ မနားရ၊ ဟိုသွား 

သည်လာ ြပရသည်မှာလည်း သူသာပင်။ အလုပ် 

ဟူသမ  သိမ်းကျံးလုပ်ရသည်မှာလည်း သူသာပင်။ 

သည် အထ ဲတစ်ေနရာရာမှာ သတင်းသန်သန်ကား 

ရပီဆိုပါက သူေြပးရေသးသည်။

သည်ကေန ကိထွုန်းခင် အမ်ိမှ ေစာေစာကတည်းက 

ေပျာက်သွားသည်။   အေတာ်ချည်း   မိုးချပ်မှ 

ြပန်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်သည်။

အခါတိုင ်းကဆိုလ င်ေတာ့ ေဒ ြမေလးသည  ်

ကိုထွန်းခင် ြပန်အလာကိုေစာင့်လျက် သတင်းထူး 

မထူးေမးတတ်သည်။ သတင်းက တစ်ကိမ်တစ်ခါမ  

မထူးခဲ့ေလသြဖင့ ် ယခုေတာ့လည်း ေဒ ြမေလး 

ေမးေဖာ်မရေတာ့ေပ။

ကိုထွန်းခင်သည် စာကည့်ခန်းသို တန်းတန်း 

မတ်မတ် ဝင်လာခဲသ့ည်။ ပက်လက်ကလုားထိင်ုြဖင့ ်

ကိုင်ကာ စာတစ်အုပ်ဖတ်ေနေသာ ဦးေအာင်ခန်  

ေရှမှာ   ရပ်လိုက်သည်။   ဦးေအာင်ခန်သည် 

ကိထွုန်းခင်အား မျက်မှန်ေပ မှ ေကျာ်၍ ကည့လ်ိက်ု 

ေလသည်။

“ဘယ်ှယ့်လဲထွန်းခင်” 

ဦးေအာင်ခန်သည် ကိုထွန်းခင်ထံမှအေြဖကို 

ေမ ာ်ကား ေမ ာ်လင့်သည်။ သိုရာတွင် ယင်းအမူ 

အရာမျိး မေပ လွင်ေစ ေသာသေဘာြဖင့် စိတ်မပါ 

ဟန်ေဆာင်ကာ ေမးလိုက်သည်။ 

“က န်ေတာ် ခင်ခင်ကီးကိ ုအေသအချာေတွခဲ့ပ ီ

ခင်ဗျ” 

“ေဟ”

မည်သုိဆုိေစ ကားလုိက်ရေသာသတင်းစကား 

အတွက် ဦးေအာင်ခန်၏ ကိယ်ုမှာ ဆတ်ခနတဲန်ုလ ပ် 

သွားရသည် အမှန်ပင်။ ကိယ်ုမှာ ပက်လက်လှန်ေန 

ေသာ အေနအထားမှ ဆန်ဆန်မတ်မတ်ြဖစ်သွားရ 

သည်။ ဦးေအာင်ခန်၏ မျက်လုံးများမှာ အေရာင် 

ေတာက်လာသည်။

ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်၍         အစစအရာရာ 

လက်ေလ ာလ့ိက်ုရေတာမ့လိ ု ရိှေနစ်တွင် ကိထွုန်း 

ခင်သည်    ခင်ခင်ကီး   ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ 

ေရာက်ေနသည်ဟူေသာ သတင်းအစအနကိုရ 

သည်။ သတင်းကိုေပးခဲ့သူမှာ ဘီအိုစီတုတ်တံခ န် 

ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ အလုပ်သမားြဖစ ်

သည်။ ကိုခင်ေမာင်ဆိုသူြဖစ်သည်။   ကိုခင်ေမာင ်

သည် ကိုထွန်းခင်ှင့်   ယခင်ကတည်းက   သိ 

ေဟာင်း က မ်းေဟာင်းြဖစ်သည်။ မေတွကသည ်

မှာကာပ။ီ တေလာကေတွကေတာ ့ကိထွုန်းခင်က 

ေရနံသာအိမ်မှ အေြခအေနကို အမှတ်မထင  ်

စကားစပ်၍ ေြပာြပမိသည်။ ကိုခင်ေမာင်သည ်

ေရနံသာအမ်ိကီးှင့ ်နီးစပ်သမူဟတ်ု။ အေြခအေန 

ကို  သိရေလေတာ့လည်း  သူကိုယ်တိုင်  စိတ် 

မေကာင်းိင်ုေအာင်  ရိှရသည်။ ကိထွုန်းခင်အေနှင့် 

ခင်ခင်ကီးအား အပူတြပင်း ရှာေဖွေနရေကာင်း 

သူသိသွားသည်။ သည်တွင် သူသည် ခင်ခင်ကီး၏ 

အေကာင်းကိ ုေြပာြပသင့်၊ မြပသင့ ်အတန်တန် 

စ်းစားသည်။ အဆုံးတွင်မူ သူသည် ေြပာြပမည ်

ဆိကုာ ကိထွုန်းခင်အား ေနာက်တစ်ေနသုိ ချန်ိးဆိ ု

လိုက်သည်။  ထိုညကလည်း     သူအကိမ်ကိမ် 

စ်းစားေသးသည်။ အဆုံးတွင်မ ူေြပာြပရန်ဆုံးြဖတ် 

လိုက်ေလသည်။ သိုတိုင်ေအာင်   သူကိုယ်တိုင ်  

ခင်ခင်ကီး  ဘယ်ေနရာတွင်ရိှသည်မသ။ိ    မဝင်းရ ီ

တစ်ေယာက် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ တေလာက 

သွားေနခ့ဲသည်။ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာ ကုိညိထွန်း 

ှင့ ် အဆက်ရိှသည်    စသည်တိုကိ ု   ဆက်စပ်ေတွး 

ကာ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှာရှိမည်ဟ ု န်ရြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ကိခုင်ေမာင်ကား ခင်ခင်ကီးအား နံသာေချာင်းမှ 

ဆယ်ယူရာတွင် ကိုညိထွန်းှင့်အတူ ပါဝင်သူေပ 

တည်း။

ကံကိက်တိက်ုဆိင်ုချင်၍ပ ဲထင်သည်။ သည်က 

ေန  မဝင်းရီတို ေကျာက်ပန်းေတာင်းသိုသွားမည်

ဆိုေသာ  သတင်းကို  ကားရသည်။  သတင်းကို 

ကုိခင်ေမာင်က  ကုိထွန်းခင်အား  ေပးသည်။ ကုိထွန်းခင် 

သည်   မဝင်းရတီိုေနာက်မှ   ေနာက်ေယာင်ခခံဲသ့ည်။ 

မဝင်းရီသည ်ေရနံေချာင်းမှ ေဂွးချိအထိ ဘီအိုစီမှ 

ကားကံကိုစီးသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

 ုံးအမှတ် (၅၆)၊ ေဇယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

စာတိုက်ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

Website Address - http://www.accm.gov.mm

၁။  မည်သမူဆိ ုအဂတလိိက်ုစားမ ှင့ ် စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဂတ ိ

လိက်ုစားမ ြဖင့ ်က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ ေကာ်မရှင်သုိြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ံုးသုိ ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် 

ေရးအဖဲွှင့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရ 

ဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ သတင်းေပးပိုချက်ှင့ ်တိင်ုတန်း 

ချက်များကိ ုေပးပိုိုင်သည်။

၂။ တိင်ုကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထ ံမတိ ေပးပိုြခင်းမြပဘ ဲတိက်ုိက်ု 

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိုင်ကားသူ၏  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊ 

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ 

ဓာတ်ပုံ၊ အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင် စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ 

ပျက်ေစရန် တမင်ြပလပ်ုတိင်ုကားပါက ဤဥပေဒပဒ်ုမ ၅၉ အရ အေရးယ ူ

ခံရိုင်သည်ကိုလည်း သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်

သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ်ရိှ သက်ေတာ်  

၇၅  ှစ်အထက်ှင့်    ဝါေတာ် ၅၅ ဝါအထက် 

သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီးများအား ဆ  မ 

အကိမ်ေြမာက် မဟာေထရပူဇာှင့် ဩဝါဒခံယူပွဲ 

ကိ ုအုတ်တွင်းမိနယ်ရိှ ေဗာဓိကုန်းေကျာင်းတုိက်၌ 

ကျင်းပရာ သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီး ၁၇ ပါး၊ 

အုတ်တွင်းမိနယ ် သံဃာ့ဝန်ေဆာင်  သံဃာေတာ် 

၉၄ ပါးှင့်   သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်  ၄၁ ပါး 

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး   အုတ်တွင်းတပ်နယ်မှ 

အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန် 

ရိှသမူျား၊ ေစတနာရှင် အလှရှင်များ တက်ေရာက်က 

သည်။

ပင့်ေဆာင်ပူေဇာ်

ဦးစွာ တက်ေရာက်လာကသူများက ပူေဇာ်ခံ 

ဆရာေတာ်ကီးများအား မဂ  လာဓမ ဗမိာန်ေတာ်ကီး 

အတွင်းသို ထီးြဖမိုး၍ ပင့်ေဆာင်ပူေဇာ်ကသည်။ 

ထိုေနာက် သက်ေတာ်ရှညဆ်ရာေတာ်ကီးများအား 

သံဃာေတာ်များှင့် တက်ေရာက်လာကသူများက 

ေမတ သတ်ုပရတ်ိှင့ ်ေဗာဇ ဂ  သတ်ုပရတ်ိေတာ်များ 

ရတ်ဆိ၍ု ပေူဇာ်ကန်ေတာ့ကပီး ေညာင်ေြခေထာက် 

ေကျးရာအုပ်စ ုပစ ိမာုံေကျာင်းတိုက်ရှ ိသက်ေတာ် 

ရှည်ဆရာေတာ် ဘဒ  ေကာသလ ထံမှ ငါးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကသည်။ 

နဝကမ အလှေငွများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက်  အုတ်တွင်းမိနယ် သံဃနာယက 

အဖွဲဥက       ေဗာဓိကုန်းေကျာင်းတိုက်ဆရာ ေတာ် 

ဘဒ  ဝဿရဒက      ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပရြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍  ေလ ာက်ထားပီး အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

မိသားစုများ၊      ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေစတနာရှင်     အလှရှင်များက   သက်ေတာ်ရှည ်

ဆရာေတာ်ကီးများှင့်    သံဃာေတာ်များအား 

လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့်     နဝကမ အလှေငွများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ဆက်လက်၍   တက်ေရာက်လာကသူများက 

အုတ်တွင်းမိနယ ်      လက်စွပ်ကျေကျာင်းတိုက ်

ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိုင်းထားသည့ ်

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ (အေရှေတာင ်

အာရှအားကစားပိင်ပဲွ)ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၂ ရက်မှ 

၂၃ ရက်အထိ ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပွဲကိ ုပုံမှန်အရ ယခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၁ 

ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ကျင်းပရမည်ြဖစ်ေသာ် 

လည်း ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိုင်းခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပီး  

လာမည့ှ်စ် ေမလတွင် ြပန်လည်ကျင်းပရန် ဆုံးြဖတ် 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ (၃၁) ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွကိ ု

လာမည့်ှစ်သို ေရ ဆိုင်းခဲ့ေသာ်လည်း ထည့်သွင်း 

ကျင်းပမည့် အားကစားနည်းများ ေြပာင်းလဲြခင်း 

မရိှဘ ဲယခင်သတ်မှတ်ထားသည့အ်တိင်ုး အားကစား 

နည်း ၄၀ ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ အိမ်ရှင် 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့် အားကစားနည်း ၄၀ မှ 

ပိင်ပွဲအမျိးအစား ၅၂၆ မျိး ထည့်သွင်းကျင်းပမည ်

ြဖစ်ပီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ေမ ၁၂ ရက်၊ ပိတ်ပွဲ 

အခမ်းအနားကိ ုေမ ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ကာ 

အားကစားနည်းအချိကိမု ူဖွင့ပဲွ်ရက်မတိင်ုမ ီြပလပ်ု 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ (၃၁)ကမ်ိေြမာက်  ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ 

တွင်  ေြပးခုန်ပစ်၊ ြမားပစ်၊ ေရကူး၊  ကက်ေတာင်၊  

ဗိုဗီနမ်၊ အေလးမ၊ နပန်း၊ ဝူ ှး၊ ဘတ်စကက်ေဘာ၊ 

ဘိလိယက်ှင့်   စူကာ၊  ကာယဗလ၊  ဘိုးလင်း၊ 

လက်ေဝှ၊  ကူးကယက်၊  စစ်တုရင်၊  စက်ဘီး၊ 

Dancesport ၊ ေဘာလုံး/ဖူဆယ်၊ ေဂါ့ဖ်၊ က မ်းဘား၊ 

Handball၊ ဂျဒို၊  ဂျဂျစ်ဆု၊  Esports၊ ဓားေရး၊  

ကရာေတး၊ ကစ်ေဘာင်ဆင်၊  Kurash၊ ေမွထိုင်း၊ 

ပန်ကပ်ဆီလတ်၊ ပီတန်း၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလှ၊ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊ ေသနတ်ပစ်၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ 

Xiangqi ၊   တိုက်ကွမ်ဒို၊   တင်းနစ်၊   သုံးမျိးစုံ၊ 

ေဘာ်လီေဘာ အားကစားနည်းများ ပါဝင်မည်ြဖစ ်

သည်။

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်      ယင်းပိင်ပွဲတွင ်

အားကစားနည်း ၁၈ မျိး  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်

စီစ်ထားပီး စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်မ များ ြပလုပ်လျက် 

ရှိသည်။ ြမန်မာအားကစားအဖွဲအေနြဖင့ ်ရန်ကုန်၊ 

ေနြပည်ေတာ်တိုတွင် အဓိကေလ့ကျင့်လျက်ရှိပီး 

အားကစားအဖွဲအချိမှာမ ူ ြပည်ပိုင်ငံ၌ ေလ့ကျင့် 

လျက်ရှိသည်။

ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၁၉

၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာအားကစားလ 

စေုပါင်းလမ်းေလ ာက်ပဲွကိ ုယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင် ေြမာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်၊ အေရှအလယ်ပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်ှင့် ေတာင်ပုိင်း

တုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိ၌    ြပလုပ် 

ကရာ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်အသီးသီးမ ှ တိုင်းမှးများှင့်  

အရာရှိ၊  စစ်သည်၊ မိသားစုများ 

ပါဝင်ဆင် ဲကသည်။

ေလ့ကျင့်ခန်းများြပလုပ်

ဦးစွာ တုိင်းမှးများှင့် အရာရိှ၊ 

စစ်သည်၊      မိသားစုများက 

သတ်မှတ်ေနရာ၌ စုေပါင်းလမ်း 

ေလ ာက်ြခင်းများ    ြပလုပ်က 

သည်။  ထိုေနာက်  စုရပ်ေနရာ၌ 

စုေပါင်းကိုယ်လက ်   ကံ့ခိုင်ေရး 

ေလ့ကျင့်ခန်းများ     ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                                   

သတင်းစ်

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲများ ြပလုပ်

အုတ်တွင်းမိနယ်ရှ ိသက်ေတာ် ၇၅ ှစ်အထက်ှင့် ဝါေတာ် ၅၅ ဝါအထက်

သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီးများအား ဆ  မအကိမ်ေြမာက ်မဟာေထရပူဇာှင့ ်ဩဝါဒခံယူပွဲ ကျင်းပ

ိင်ုငေံတာ်ဗဟိသုဃံာဝ့န်ေဆာင် ဘဒ  eာေဏာဒယ  

ထံမှ အုေမာဒနာတရားနာယူကပီး သံဃာေတာ် 

များအား   လှဖွယ်ပစ ည်းများ   ေလာင်းလှပူေဇာ ်

ကာ    ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

(၃၁) ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ကျင်းပမည်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊  ၂၀၂၁

တတ်ုိင်ုင ံအေကာက်ခွန်အေထေွထအွပ်ုချပ်မ အာဏာပိင်ုအဖဲွ  (The 

General Administration of Customs of China - GACC) မှ ထတ်ုြပန် 

ခဲ့သည့် အမိန်ေကညာချက်အမှတ ်(၂၄၈)၊ (၂၄၉) တိုအရ တုတ်ိုင်င ံ

သည် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လုပ်ငန်းများမ ှစားေသာက ်

ကန်ုများကိသုာ (၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစတင်၍ တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ြပ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တုတ်ုိင်ငံသုိ စားေသာက်ကုန်၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ှင့် ေမွးြမ 

ေရးထုတ်ကုန်များ တင်ပုိလျက်ရိှေသာ/တင်ပုိလုိေသာ ြမန်မာုိင်ငံမှ ပုိကုန် 

လပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်၎င်းတို၏ လပ်ုငန်းများကိ ုတတ်ုိင်ုင(ံGACC)

တွင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းကိ ုကုန်သည်အသင်းအဖွဲများမှတစ်ဆင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ကုမ ဏီများမှ တုိက်ုိက်လည်းေကာင်း ကုန်စည်အုပ်စု 

အလုိက် ဆက်သွယ်ေလ ာက်ထားမ များကုိ သက်ဆုိင်ရာ(Competent 

Authority) များမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

အဆိုပါ လုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ြခင်းကိ ုတုတ်ိုင်ငံအေကာက်

ြမန်မာပိုကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ တုတ်ိုင်ငံ အေကာက်ခွန်အေထွေထွအုပ်ချပ်မ 

အာဏာပိုင်အဖွဲ (GACC)တွင် မှတ်ပုံတင်ိုင် ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်

စ် ကုန်ပစ ည်းအမျိးအစား
ေထာက်ခံချက်ေပးမည့ ်ဌာန ဆက်သွယ်ရမည့်

ဖုန်းနံပါတ် E-mail
e.g Food and Drug Administration ပုဂ ိလ်

၁ Edible Oil
အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာြပည့်ဖိး
 န်ကားေရးမှး

095161891
gurugyi
@gmail.com

၂ Oilseeds
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၃ Stuffed Pastry Products
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၄ Edible grains 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၅
Grains milling industrial 
products and Malt

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၆
Fresh and dehydrated 
vegetables

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၇ Dried beans 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၈ Plant spices 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၉ Nuts and seeds 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၁၀ Dried Fruits 
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၁၁
Unroasted coffee 
and cocoa bean 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာဝင်းသန်း
(ဦးစီးအရာရှ)ိ

09794399321
winthan95
@gmail.com

၁၂
Special Dietary Foods  
(Excluding milk- based
 infant formula)

အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာြပည့်ဖိး
 န်ကားေရးမှး

095161891
gurugyi
@gmail.com

၁၃ Functional foods
အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာြပည့်ဖိး
 န်ကားေရးမှး

095161891
gurugyi
@gmail.com

၁၄ Bee Products
ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ဦးေမာင်တင့်
ဒတုယိ န်ကားေရးမှး

09794894144
092174326

komgtint1971
@gmail.com

၁၅
Aquatic Products 
including Edible
and Farmed Products

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ဦးွန်ဝင်း
 န်ကားေရးမှး
ေဒါက်တာစုမျိးသွယ်
ဒတုယိ န်ကားေရးမှး

09781187927

095081624

nyuntwin34
@gmail.com

smyothwe
@gmail.com

၁၆
Animal Products and 
Animal Feed

ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာှင်းလဲ့စိုး
ဒတုယိ န်ကားေရးမှး

09-797711961
nilarhninlesoe
@gmail.com

၁၇ Livestock Animals
ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေဒါက်တာေဌးေဇာ်ဦး
ဒတုယိ န်ကားေရးမှး

09-2045304
drhtayzawoo
@gmail.com

၁၈

တုတ်ြပည်သူသမ တ
ိုင်ငံသို အစားအေသာက ်
တင်ပိုသည့်လုပ်ငန်းများ 
မှတ်ပုံတင်မည့်ကိစ ှင့် 
ေထာက်ခခံျက်ေပးိင်ုေရး
အတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ
(အတွင်းေရးမှး)

ြမန်မာကုန်သွယ်မ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ၊
စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေဒ ှင်းစ ာ
 န်ကားေရးမှး

067-3-408605
0943034935
067-3-408618

hninsandar05
@gmail.com

myantrade.
domestic
@gmail.com

ခွန်အေထေွထအွပ်ုချပ်မ  အာဏာပိင်ုအဖဲွ (GACC) တွင် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) 

ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထား၍ မှတ်ပံုတင်ကရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် မှတ်ပံုတင် 

ရန်ကျန်ရိှေသာ ပုိကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အချန်ိမီမှတ်ပံုတင်ုိင် 

ေရးအတွက ်ကုန်ပစ ည်းအမျိးအစားအလိုက ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယား 

အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ (Competent Authority) များသို  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ကပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

ပူးတွဲ (၁)

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ တာ၀န်ယေူဆာင်ရက်ေပးရန်လိအုပ်ေသာ

ကုန်စည်အမျိးအစား ၅၂ မျိး စာရင်းအား အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 

https://mitc.myantrade.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ေလလ့ာိင်ုေကာင်း 

အသိေပးအပ်ပါသည်။

      တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံသို 

           အစားအေသာက်တင်ပိုသည့်လုပ်ငန်းများ

              မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင် ့ေထာက်ခံချက်ေပးိုင်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံမှ တုတ်ိုင်ငံသို အစားအေသာက်အမျိးအစားအုပ်စုအလုိက် တင်ပိုမည့်လုပ်ငန်းများ တုတ်ိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ိုင်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

ကုန်စည်အုပ်စုအလုိက် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံမှ ေထာက်ခံေပးမည့် ဌာနအမည်စာရင်းှင့် Contact Person အမည်စာရင်း

 ေကျာဖုံးမှ

သပိ ံှင့ ်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန သေုတသနှင့ ်တထွီင်ဆန်းသစ်မ  

ဦးစီးဌာန၌ ပညာရှင်များှင့ ်အုပ်ချပ်ေရးဝန်ထမ်းအင်အား ၂၇ဝ ြဖင့် 

သုေတသနတီထွင်မ များ     စ်ဆက်မြပတ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ပင်မေမာင်းှင်အားြဖင့် သုေတသနဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ၊ အီလက ်

ထေရာနစ်ှင့ ်ဓာတနုည်းပညာလပ်ုငန်းများ၊ ဓာတ်ခဲွတိင်ုးတာြခင်းလပ်ု 

ငန်းများ၊ ြပန်ြပည့်မစွဲမ်းအင် Solar Roof Top လပ်ုငန်းများ၊ လသူုံးကန်ု 

ှင့ ်စားေသာက်ကန်ုပစ ည်းလပ်ုငန်းများ၊ ေဈးကွက်ဝင်ထတ်ုကန်ုစသည့ ်

သေုတသနလပ်ုငန်းများအြပင် မိေတာ်စည်ပင်၏ စွန်ပစ်အမ  က်များကိ ု

စီးပွားြဖစ် ဇီဝေြမဩဇာများထုတ်လုပ်သွားရန်လည်း အစီအစ်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

သိပ ံှင့်  နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့်  ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတတီို ပူးေပါင်းပီး ဇဝီေြမဩဇာ ထတ်ုလပ်ုမ အစအီစ် 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ 

၃၃ မိနယ်က   ေနစ်ထွက်ရှိေသာ   အမ  က်တန်ချနိ် ၂၅ဝဝ ခန်ကို 

ေနာက်ဆုံးစွန်ပစ်အမ  က်ပုံများြဖစ်သည့ ်    လ  င်သာယာ၊   ထိန်ပင်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ထားဝယ်ေချာင်၊ ဒလ၊ ကျေချာင်၊ 

ေလှာ်ကား၊ ဆပ်ိကီးခေနာင်တိ ုစသည့ ်စွန်ပစ်ေြမေနရာ ဧရယိာအလိက်ု 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယခုလက်ရှိ လ  င်သာယာ၊ ထိန်ပင်အမ  က်ပုံသည် ၂ဝဝ၁ ခုှစ်မှ 

စတင်၍ ေြမဧက၁၅ဝ ေပ တွင် ေနစ်အမ  က်တန်ချန်ိ ၁၂၀၀ ေကျာ်ကုိ 

စွန်ပစ်လျက်ရှိရာ ယေန  တန်ချန်ိ ၂၅ဝဝ အထ ိေရာက်ရှိလာ၍ အမ  က် 

စွန်ပစ်ရန် ေနရာအကျယ်အဝန်း ဧက ၂၅ဝ အထိ ကျယ်ဝန်းလာသည်။ 

လက်ရိှတွင် စွန်ပစ်ေြမဧရိယာဧက ၅ဝ ခန်သာ ကျန်ေတာ့၍ ယခု 

ကဲသ့ို စစီ်ရြခင်းြဖစ်သည်။ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ ထားဝယ် 

ေချာင်စွန်ပစ်အမ  က်ပုံသည် ေြမ ၁၄၇ ဧကေပ တွင် ၂ဝဝ၄ ခုှစ်က 

စတင်၍ အမ  က်တန်ချန်ိ ၁၂ဝဝ ေကျာ် ေနစ်စွန်ပစ်လျက်ရိှရာ ယခအုခါ 

ေြမဧရယိာ ၂၇ ဧကသာ ကျန်ရိှသြဖင့ ်အမ  က်ဧရယိာတိုးပွားမလာေစရန် 

ှင့်  ေြမေနရာရှားပါးမ   အခက်အခဲများကိ ု   ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက ်

မိေတာ်စည်ပင်သည် သဘာဝေြမဩဇာအီးအမ်ဘိကုာရိှ (EM Bokashi)

ထုတ်လုပ်ပီး မိေတာ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်အသုံးြပ 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည ်မီးဖိုေချာင ်

ထွက် အမ  က်စုိ၊ အမ  က်ေြခာက်များှင့် စက်ံုအလုပ်ံုများမှ စွန်ပစ်ေသာ 

သစ်တုိ၊ သစ်စ၊ ပလတ်စတစ်၊ သတ ှင့် သံတုိ၊ သံစ စသည့်အမ  က်များ 

ကိုလည်း  ၂၀ဝ၁   ခုှစ်မှစတင်၍   ခွဲြခားစွန်ပစ်ရန်   ြပည်သူများကိ ု

အသပိညာေပးေလက့ျင့ေ်ပးလျက်ရိှပီး အဆိပုါ ခဲွြခားစွန်ပစ်အမ  က်များ 

ကုိလည်း မီး  ကာ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် စက်ံုကုိ ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင် တည်ေဆာက်ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။ 

သိပ ံှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့် မိေတာ်စည်ပင်တုိ ယခုကဲ့သို 

ပူးေပါင်းထတ်ုလပ်ုမည့ ်ဇဝီေြမဩဇာလပ်ုငန်း ေအာင်ြမင်ေစရန် ြပည်သ ူ

များက အမ  က်များ ခဲွြခားစွန်ပစ်ရန် အထူးလိုအပ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံ - ေစာသိန်းဝင်း

 ပရီမီယာလိဂ်မှ

ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ညပုိင်းမှာ ယှ်ပိင်ကစားရမယ့် ပရီမီယာလိဂ် 

ပဲွစ်အားလံုးထဲမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ  လိဒ်ယူုိက်တက်အသင်းတို 

ပွဲစ်သာ ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ပီး ကျန်ပွဲစ်ေတွဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ပျက်ခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဒဲအီချန်ိမှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လဒ်ိယူိက်ုတက်အသင်းကိ ု

အိုင်ကစားပီး ပရီမီယာလိဂ်သုံးပွဲဆက ်ိုင်ပွဲရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင် 

ထားိင်ုခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အဗဲာတန်အသင်း 

ကို ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ   ံးနိမ့်ခဲ့ပီးေနာက် ေဆာက်သမ်တန်အသင်းကို 

သုံးဂိုး-ဂိုးမရိှ၊ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှ၊ အခလုဒ်ိယူိက်ုတက် 

အသင်းကိ ုေလးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အသီးသီးအိုင်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အခုပွဲစ်မှာ   အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်   သွင်းဂိုးေတွကို 

ပဲွကစားချန်ိ ၁၆ မိနစ်နဲ  ၂၈ မိနစ်တုိမှာ မာတီနယ်လီက ှစ်ဂုိး၊ ၄၂ မိနစ် 

မှာ ဆာကာနဲ  ၈၄ မိနစ်မှာ စမစ်ိုးတိုက တစ်ဂိုးစီ  သွင်းယူေပးခဲ့တာ 

ြဖစ်ပီး  လိဒ်ယူိုက်တက်အသင်းအတွက်  ေချပဂိုးတစ်ဂိုးကိုေတာ့ 

ပွဲကစားချနိ် ၇၅ မိနစ်မှာ ရာဖင်ဟာက ပင်နယ်တီကေနတစ်ဆင့် 

သွင်းယူေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပအာတီတာရဲ   အာဆင်နယ်အသင်းဟာ  အခုပွဲစ်မှာ 

လိဒ်ယူိုက်တက်အသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်ရမှတ် ၃၂ မှတ်နဲ  

ပရမီယီာလဂ်ိအမှတ်ေပးဇယားအဆင့(်၄)ေနရာမှာ ရပ်တည်ခွင့ရ်ရိှခဲ့ပီး 

လိဒ်ယူုိက်တက်အသင်းကေတာ့ အာဆင်နယ်အသင်းကုိ  ံးနိမ့်ခ့ဲတာ 

ေကာင့် ပဲွစ် ၁၈ ကစားပီးချန်ိမှာ ရမှတ် ၁၆ မှတ်နဲ  အဆင့်(၁၆)ေနရာ 

မှာ ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။                                    ေငွကယ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေတာင်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ဦးေရ စုိးလမ်း၊ အမှတ်(၃၈) ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၆)ထပ်တုိက်၏ စတုတ ထပ် 
(၅)လ ာ၊ (ေြခရင်းခန်း)အကျယ်အဝန်း (၁၂၁၂ 'x၅၀') အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအား 
အခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်မျိးဦး[၁/မကန(ိုင်)၁၃၉၄၅၆]က တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင ်
ေကာင်း ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချလိုေကာင်း အဆိုြပကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသြဖင့် 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန်ကွက်မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေသာ်ေသာ်သက်တင်ေဒ ေသာ်ေသာ်သက်တင်

(LL.B) W.I.P.O (Switzerland)(LL.B) W.I.P.O (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၇)

အမှတ်(၇၁)၊ ေြမညီထပ်၊ နိဗ ာန်လမ်း၊ သာဓု(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။အမှတ်(၇၁)၊ ေြမညီထပ်၊ နိဗ ာန်လမ်း၊ သာဓု(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၃၆၈၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၃၆၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ငုဝါလမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅/၇)၊ အမှတ်(၁၈/က) ဟုေခ တွင်ေသာ အလျားေပ(၂၀)xအနံေပ(၆၀)
အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးစိန်လှ(CO-022210)ထံမှတစ်ဆင့် စာချပ် 
အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ေ်ြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံား 
ခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ ်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူေဒ ေကျာ ့
ေကခိုင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၁၈၆၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ချိ[၁၄/
လပတ(ိုင်)၁၈၆၂၉၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမ ှ(၅)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒ 
ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ထွန်း(LL.B) ဦးေဇယျာထွန်း(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ထွန်း(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၉၄၇၃) (စ်-၁၀၃၈၁) (စ်-၉၄၇၃) (စ်-၁၀၃၈၁)

အမှတ်(၈၀၆/ခ)၊ ေရကည်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၈၀၆/ခ)၊ ေရကည်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၅၆၁၅၆၊ ၀၉-၅၄၀၃၉၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၅၆၁၅၆၊ ၀၉-၅၄၀၃၉၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေှာကုန်း 

ရပ်ကွက်၊ က ဲေခါင်းအင်းေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၂၅)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၁၈)၊ အကျယ် 
အဝန်း(၅.၄၆)ဧက ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသ ူဦးေစာသန်းေဌး[၁၂/မဘန(ိင်ု)၀၉၉၁၄၄]မှ တရားဝင် 
လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခသံြဖင့ ်၎င်းထမှံ က ု်ပ်တို 
၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 
သြဖင့် ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ှင်းြမတ်ေဆွ ေဒ အိအိေကျာ် ေဒ ှင်းြမတ်ေဆွ ေဒ အိအိေကျာ်
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၁၀၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၁၀၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၂၀၆)

အမှတ်-၅၃(A)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၅၃(A)၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၂၇၂၉၀၇၊ ၀၉-၉၆၀၆၆၀၆၀၂ဖုန်း-၀၉-၇၈၄၂၇၂၉၀၇၊ ၀၉-၉၆၀၆၆၀၆၀၂

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- တုိးချဲေပါက်ေတာ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- တုိးချဲေပါက်ေတာ၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၉၊ ဦးြမင့်သန်းဝင်း၊ ေဒ တင်တင်ေအာင် ေြမကွက်အမှတ-်၉၊ ဦးြမင့်သန်းဝင်း၊ ေဒ တင်တင်ေအာင် 

အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ထွက်ရှိထားေသာ 
အကျယ်ေပ(၆၀x၉၀)ရှိ ဂရန်ေြမအမျိးအစား အကျယ်ေပ(၆၀x၉၀)ရှိ ဂရန်ေြမအမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်များြဖစ ်

ေသာ ဦးြမင့သ်န်းဝင်း[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၄၂၃၁]ှင့ ်ေဒ တင်တင်ေအာင်[၁၂/
ကတတ(ိင်ု)၀၁၃၈၉၉]ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ   စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်ပီး ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုယေနမှ 
စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ
က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက် 
မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၅၂)
အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၁၊ 

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၇၃၅/က၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)
ရိှ ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၂၄၉၃၃]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 
ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် အားလုံးကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုအကျိး 
ခစံားခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခလံျက် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟဆုိသု ူေဒ သန်းသန်းေဌး 
[၇/နတလ(ိုင်)၀၀၁၈၃၉]ထမံ ှက ်ုပ၏်မတ်ိေဆွြဖစ်သ ူဦးမင်းခန်ဗညား [၁၂/
ရကန(ုိင်)၀၇၉၇၈၆]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ု်ပ်ထသုိံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ြခင်းမြပ 
ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးထက်ဦးလွင် ဦးထက်ဦးလွင ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၆၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၆၆)
အမှတ်-၉၉၊ ပ-ထပ်(ဘယ်)၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၉၉၊ ပ-ထပ်(ဘယ်)၊ ၃၉လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၀၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဇဇီဝါလမ်းှင့ ်ဂ မာလမ်းသွယ် 

ေထာင့၊် အမှတ်(၇၆၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၇၆၂)၊ ဧရိယာ အလျားေပ(၆၀)xအနံေပ(၄၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ဦးချစ်သိန်း 

[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၁၀၉၁၂]အမည်ြဖင့ ်ေြမချပါမစ်ရရိှထားေသာ ေြမကွက်ှင့အ်ေဆာက် 

အဦ (၂)လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုသည် ယခေုရာင်းချသ ူေဒ စိုးစိုးဦး[၁၂/

အစန(ိုင်)၀၉၈၁၄၇]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းြဖင့် တရားဝင် 

ဝယ်ယူ လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ထားေကာင်းှင့် မိမိသာလ င် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် အဆုိြပကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

များြဖစ်သ ူေဒ ဖိးှင့ ်ေဒ ရ န်းလ့ဲခင်တုိမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်  ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမ၊ အေဆာက်အဦများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း တကိျခိင်ုလုသံည့ ်စာရက်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ စီစီေအး(စ်-၁၅၅၀၉)ေဒ စီစီေအး(စ်-၁၅၅၀၉)

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

အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ 

ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ေရ ပင်လုံ 

အိမ်ရာ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇/၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၄၂/၁၁)၊ အကျယ် 

အဝန်း( ၇၅'
၇၈' x ၁၀၄'

၁၂၉'.၇'')၊ ဧရိယာ(၀.၁၉၇)ဧက၊ (၈၅၈၁) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၄၂/၁၁)၊ River view garden ၊ ေရ ပင်လု ံ

အိမ်ရာ၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ေရာင်းသမှူ မမိသိာလ င် 

လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံသည့် 

အတွက် ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်မင်းေဌး[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၀၂၅၉]

မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖုိးေငွအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွ 

အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထား မူရင်းများှင့်အတ ူကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးတိုင်ေအာင ်      

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်  ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သင်းသင်းေမာ်(LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ိုင်ငံိုင်ငံ

သာယာသာယာ

ဝေြပာဖို    ဝေြပာဖို    

သဘာဝသဘာဝ

ေတာေတွ   ေတာေတွ   

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

စိုစို

ကမ  ာ့အပူချနိ်

 ေလ ာ့ချဖို

 အုိဇုန်းလ ာ

 ကာကွယ်မ နဲအတူ

 ဆက်လက်

 ေဆာင်ရက်စို



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိ၊ 

စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းစဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးအတွက ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
 ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိ၊ စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးတွင ်

တက်ေရာက်ကုသလျက်ရှိေသာ လူနာများအတွက် လိုအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပ 

Primary, Secondary and Tertiary ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ၊ ကင်ဆာေဆးဝါးများ 

အပါအဝင် Speciality ေဆးဝါးများ၊ Consumable For Speciality & IHC၊ ဓာတ်ခဲွခန်းှင့် 

ဓာတ်မှန်ခန်းသုံး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ၊ Basic Consumable များကို ြမန်မာကျပ ်

ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများေပးသွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်  - ၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလ ာ -  ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ရက(်တနလ  ာေန )

ပုံစံများ စတင်ေရာင်းချမည့ ်  နံနက်(၉:၀၀)နာရီ

ေနရက်ှင့်အချနိ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့ ် -  ၁၇-၁-၂၀၂၂(တနလ  ာေန )

ေနရက်ှင့်အချနိ်   ညေန(၄:၀၀)နာရီ

တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် ပစ ည်းစာရင်း အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 

(၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ေနစ်ုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင်လာေရာက ်

စုံစမ်းိုင်ပါသည-်                                                          တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီးမိစဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီးမိ

ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၁၁၀၄ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၁၁၀၄

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုတံင်ထားေသာ 

မင်းေကျာ်ဦး-၅ အမည်ရှိ ငါးဖမ်းေရယာ်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ON-6668A အား 

ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒ ရင်ွဲ[၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၃၆၈၇၃]အမည်မှ 

ဦးေအာင်မျိးေကျာ ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၉၁၈၇၃] ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

ဖျာပုံမိအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ 

၎င်းပိင်ုရှင်အမည်ေြပာင်းလရဲန်ကစိ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက  န်ကား 

ေရးမှးချပ်၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ သိမ်ြဖလမ်းှင့ ်

ကုန်သည်လမ်းေထာင့် ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားများှင့်တက ွမည်သူမဆို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ုံးလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီေလ ာက်ထားသ ူ

အမည်သို ေြပာင်းလဲသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
 စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်-၃၄ ၏ ၂ ခန်းတဲွ၊ (၇)ထပ်တိက်ုမှ ၄ လ ာ/B (တတယိထပ်) အခန်းကိ ု

ဦးေကျာ်ဝင်း+ေဒ စန်းစန်းုတုိထံမှ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ 

စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ယင်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားပါမည့်အေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ  န်ကားချက်အရ 

ဦးေအာင်ိုင်(LLB,DBL,DIL)ဦးေအာင်ိုင်(LLB,DBL,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၂၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၈၁၅၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၈၁၅၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၄)

လမ်းအေနာက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၆/က)၊ 
ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် 
ဦးေဝလီအာမက(်ခ)ဦးေအးေမာင ်(ကွယ်လွန်)ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက်၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ စန်းစန်းရီမှလည်း 
(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ၎င်းတုိ၏သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)ဦးလှဝင်း[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၃၁၉၂၃]၊ (၂)ဦးတင်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၃၆၄၃]၊ (၃) 
ဦးကည်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၃၃၆၄၄](ကွယ်လွန်) ကိယ်ုစားသားြဖစ်သ ူ
ေမာင်စိုးမင်းေနာင်[၁၂/ပဇတ(ြပ)၀၀၀၅၇၆]၊ (၄) ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၁၃၃၆၄၅]၊ (၅)ေဒ လှလှရ[ီ၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၃၃၆၄၆]၊ (၆)ဦးသန်းဝင်း 
[၁၂/သကတ(ိုင)်၁၃၁၃၂၈]၊ (၇)ဦးဆနး်ဝငး်[၁၂/သကတ(ိုင)်၁၃၉၅၅၃]
တိုမှ အေမဆွက်ခြံခင်းအရ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း အဆိြုပကမ်းလှမ်း 
ရာတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၇)လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၄၂)ေန ေဒ မုိမုိြမင့်မှ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန် သေဘာတူညီပါသြဖင့် 
(၁၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်သေဘာတူေငွကျပ ်
များအနက်မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်မည်သ ူ
မဆိ ုကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားအြပည့အ်စုတံင်ြပ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းှင့်အညီ အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ေအးဦးေမာင်ေမာင်ေအး

အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၉၁၂၁ (၃၀-၆-၂၀၀၄)အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၉၁၂၁ (၃၀-၆-၂၀၀၄)
အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ(၇)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-43073318,09-250013122ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-43073318,09-250013122

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်[စိုက်/ေမွး(၁)]၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄)၊ အကျယ်အဝန်း(၉၆၀၀)

စတုရန်းေပ၊ (၀.၂၂၀)ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ ်

ရပ်အားလုံးသည် ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိြပေြမစမီခံန်ခဲွမ ဌာန၊ 

မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေမာင်ကည်(ISN-၃၈၈၈၂၀)အမည်ေပါက် တည်ရိှပီး ဖခင်ဦးေမာင်ကည် 

သည် (၂၇-၂-၂၀၁၃)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး မိခင်ေဒ လှွန်သည်လည်း (၁၀-

၁၂-၂၀၀၈)ရက်ေနကတည်းကပင် အသီးသီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီး အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင ်

ခွင့ရိှ်သ ူသားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်(၁) ေဒ ေသာင်းေသာင်းေအး[၇/ပတန(ိင်ု)၀၀၄၅၇၃]၊ 

(၂) ဦးဝင်းေဇာ်[၁၂/မရက(ိင်ု)၁၁၇၁၆၄]၊ (၃) ေဒ ေအးေအးချိ[၇/ပတန(ိင်ု)၀၅၁၈၄၂]၊ 

(၄) ေဒ ေချာယ်[၁၁/ဂမန(ိင်ု)၀၀၁၁၁၀]၊ (၅) ေဒ ေအးေဟမာမျိး[၇/တငန(ိင်ု)၀၀၉ 

၅၃၉]ှင့ ်(၆) ဦးေအာင်ကည်ေထွး[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၀၂၀၆၇]တိုမှ ပိင်ုဆိင်ုမ  အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာ 

သြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ်(ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခိုင်လုံ 

ေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)

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

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ဖတ်မိသူတိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာမ ေတွ ဖတ်မိသူတိုင်းကိ ုစိတ်ချမ်းသာမ ေတွ 
အများကီးေပးမယ့် အများကီးေပးမယ့ ်

ေမာင်ကာညိရဲလက်ရာစာအုပ်ကေလး၊ ေမာင်ကာညိရဲလက်ရာစာအုပ်ကေလး၊ 

(စိတ်ချမ်းသာနည်းှင့် စိတ်ညစ်ေြဖနည်းအမျိးမျိး) (စိတ်ချမ်းသာနည်းှင့ ်စိတ်ညစ်ေြဖနည်းအမျိးမျိး) 
"ဆု" စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ေဝလိုက်ပါပီ။ "ဆု" စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ေဝလိုက်ပါပီ။ 

ေရာင်းေဈး-၁၂၀၀ေရာင်းေဈး-၁၂၀၀

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ၂၀၂၁-၂၀၂၂(ေအာက်တိုဘာလမ ှမတ်လ)ဘ  ာေရးှစ်၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ

ရန်ပံုေငွြဖင့် ၁၁ ေကဗီွဓာတ်အားလုိင်း၊ ၄၀၀ ဗုိဓာတ်အားလုိင်းှင့် ၁၁/၀.၄ ေကဗီွ ထရန် 

စေဖာ်မာ တည်ေဆာက်ြခင်း (Turnkey)ကျပ်သန်း ၁၀၀ ေအာက် လုပ်ငန်းများအား ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းိုင်ပါရန ်ဖိတ်ေခ အပ် 

ပါသည်။ 

၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့်ရက်  -  ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်မှ  ၃-၁-၂၀၂၂ ရက်အထိ

၃။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက ် -  ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်

   (၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီ)

၄။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  -  တုိင်းေဒသကီး၊   လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာံုး၊ 

   မုံရာမိ။ 

၅။  တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား ေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-် 

တိုင်းေဒသကီး၊ လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊တိုင်းေဒသကီး၊ လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊

ုံးကီးလမ်း၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ။ ုံးကီးလမ်း၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ မုံရာမိ။ 

ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၂၈၁၇၊ ၀၉-၂၅၉၀၇၀၂၂၃ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၂၈၁၇၊ ၀၉-၂၅၉၀၇၀၂၂၃

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်
၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ေကးမုံသတင်း 

စာ စာမျက်ှာ(၂၇)ပါ ေရှေန ဦးဘရ ီ
၏ အများသိေစရန် ေကညာချက ်
တွင်  ေပးအပ်ေသာ  အခန်းကို  
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၁၂၂)
လမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ (၃-လ ာ)(ဝဲ)ဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

                  ဦးဘရီဦးဘရီ
(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမံု 

သတင်းစာ၏  စာမျက်ှာ(၂၈)ပါ ေဒ သက် 
ေဝေအာင် (အထက်တန်းေရှေန)၏ "သက် 
ဆုိင်သမူျား ကန်ကွက်ိင်ုရန်  အများသေိစ 
ရန်ေကညာြခင်း" ေကာ်ြငာတွင ် ဗိုလ်ချိ 
(၇)လမ်းအစား     ဗိုလ်ချနိ်(၇)လမ်းဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ ်(၈၇၁)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၇၁)
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကိ ုဦးြမင့်ကည်(CA/၀၆၃၂၉၂)အမည်ေပါက်ပီး ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုပီး 
တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဟုန်ကွယ်ချင[်၁၃/ 
လရန(ိင်ု)၁၁၈၇၂၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးေကျာ်ဆန်းလင်း[၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၉၉ 
၉၄]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်
ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO (Switzerland)LL.B,WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph:09-450023651,09-793568375Ph:09-450023651,09-793568375

အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကီးြမန်ကီးြမန်

သစ်ပင်သစ်ပင်

စိုက်ပျိးစိုက်ပျိး

လ င်လ င်

စွမ်းအင်စွမ်းအင်

လည်းလည်း

ရ

ြပည်ြပည်

လည်းလည်း

လှလှ

အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း 

အခန်းဖွဲြခင်းအခန်းဖွဲြခင်း

ေက ြပားခင်းြခင်းေက ြပားခင်းြခင်း

အဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်းအဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်း

ေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်းေခတ်မီမျက်ှာကက်ြပလုပ်ြခင်း

ပါေကးခင်းြခင်းေပ လစ်တင်ြခင်းပါေကးခင်းြခင်းေပ လစ်တင်ြခင်း

နံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်းနံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်း

Kitchen Counter လုပ်ြခင်းKitchen Counter လုပ်ြခင်း

ေခတ်မီပရိေဘာဂများကို ေခတ်မီပရိေဘာဂများကိ ု

စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။ စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။ 

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



ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊  ၂၀၂၁

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄/၆၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်- အဆင့်ြမင့်၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၇၆၃+ 

၁၇၆၄)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းသွယ(်၂)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျားေပ ၆၀xအနံေပ ၅၀)ရှိ ဦးစိုးပိုင ်အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ 

အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦ၊ ဂိေုဒါင်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက် 

ပုိင်ဆုိင်၍ လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပုိင်ခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစုိးပုိင်[၁၂/အစန(ုိင်)၀၆၅၀၃၅]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွများ 

ြဖစ်ကေသာ ဦးဖိးေကျာ်စွာမင်း[၈/မကန(ိုင်)၁၂၃၈၃၁]၊ ေဒ ေအး[၈/ရနခ(ိုင်)၀၉၄၂၃၄]၊ ဦးထွန်းထွန်းိုင်[၈/မကန(ိုင်)၁၂၃၄၅၄]၊ 

ေဒ သီရိေဆွ[၅/မရန(ုိင်)၁၄၉၆၄၉]တုိမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန  

တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်း၊ 

မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph:09-778849700, 09- 773562082Ph:09-778849700, 09- 773562082

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

ြမင်းစာေတာင့် (၂၃၅)တန် အဝယ်တင်ဒါြမင်းစာေတာင့ ်(၂၃၅)တန် အဝယ်တင်ဒါ
၁။  ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်းအမည်ှင့ ်အေရအတွက်-

 ပစ ည်းအမည် အေရအတွက် ပစ ည်းအမည ် အေရအတွက်

 ြမင်းစာေတာင့ ် ၂၃၅ တန်

၂။ တင်ဒါဖွင့်ပိတ်ရက ် - (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)မှ (၁၃-၁-၂၀၂၂)

၃။ ပစ ည်းေပးသွင်းရမည့်စက်ု ံ - ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်)

၄။ တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ဥက   ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်

   စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊

   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

   စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊

   ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

၅။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက် 

ေဖာ်ြပပါဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

  တယ်လီဖုန်းအမှတ်တယ်လီဖုန်းအမှတ်

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈

စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄

ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၀၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၁၄၀
 ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက ်   ေဒ ထိုက်ထိုက်ဖိး

 (၎င်းကိုယ်စား သိမ်ြဖဘဏ်ခွဲ ှင့်

 တာဝန်ခံ ေဒ သန်းသန်းရှိန်)

 ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံး ဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-

၂၈၀/၂၀၁၈အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ရက်၊ 

နနံက် (၁၀:၀၀)နာရတွီင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရိှရာအရပ်၌ ေလလတံင်ေရာင်းချ 

လိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့်ကိုယ်စား

လှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်၊ ေလလံဆဲွ ဝယ်ယူုိင်ေကာင်း ေကညာလုိက် 

သည်။

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ဗဟန်းမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၅၀)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈/

ေအ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ 

အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

ေလလံကမ်းခင်းေဈး - ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀)(ကျပ်သိန်းတစ်ေသာင်း)

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှ တရားိင်ုက 

တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ က င်းကျန် 

ြခင်း တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားံုးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရား းံ၏ 

အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကိုသာ   ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း၊   ေလလံဆွဲ 

ဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန်   းေဆာ်လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်နည်းစနစ်ကုိ ေရာင်းချသူအရာရိှက သတ်မှတ် 

သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့ဆ်ုံးဝယ်ယသူအူား ေလလဆဲွံဝယ်ယသူအူြဖစ် သတ်မှတ် 

မည်။ သိုေသာ် အြမင့ဆ်ုံးေပးသည့ေ်ဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ ်ပစ ည်းအတွက် 

လက်ခံရန်မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လ င် လက်မခံဘဲ 

ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းအတွက် ေလလံဆဲွ 

ဝယ်သူက  ေငွကျပ ် ၁၀၀လ င်  ၂၅ကျပ်ကိ ု ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့ ်

တစ်ပိင်နက် ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိေပးသွင်းြခင်းမြပလ င် တစ်ဖန် 

ြပန်လည်ေလလံတင ်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလဆဲွံဝယ်ယသူမူျားသည် ေရာင်းချသည့ ်အရာရိှက သတ်မှတ်ထား 

သည့်စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲ ဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆဲွဝယ်ယူရရိှသူသည် ၂၅ရာခုိင် န်း ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက် 

ကျန်ေငမွျားကိ ုေလလတံင်ေရာင်းချသည့ေ်နကိ ုပယ်၍ ၁၅ ရက်ေြမာက်ေန  

ုံးဆင်းချန်ိမတိင်ုမ ီေပးေဆာင်ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့ေ်နသည် ုံးပတ်ိ 

ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင ်အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကုိ အထက်ပါေနရက်များကုိ ေပးေဆာင်ရန် ပျက် 

ကွက်ပါက ပစ ည်းကုိ တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထား 

သည့် ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ ေလလ ံ

တင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေဇာ်မင်းထွဋ်)(ေဇာ်မင်းထွဋ်)

 တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃)

 ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတရားုံး ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး

{}

Lucky Family Enterprise Co.,Ltd သို Lucky Family Enterprise Co.,Ltd သို 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံပါရန်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံပါရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၃၈)

ေန Lucky Family Enterprise Co.,Ltd (ကိုယ်စား)(MD) ေဒ သင်းသင်းိုင်၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးေနဝင်း[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၄၅၇၁၂] အမှတ်(၄၂/A)၊ မေဟာ်ဂနီလမ်း၊ အမှတ် 
(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဦးေနဝင်းသည် Lucky Family Enterprise Co.,Ltdှင့် ဘဏ်(HP) 
ဝယ်ယူထားပီး ပျက်ကွက်ေနမ များြဖစ်ေပ ြခင်းကိ ုေြဖရှင်းရန ်လူကီးမင်းှင့ ်
ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆိင်ုသမူျားှင့ ်၎င်းယာ်တိုအား 
လက်ဝယ်တွင ်ရှိေနသူများ (၆)စီးစာရင်း

၁။ ေဒ ခင်မိုမိုေထွး[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၆၅၃၅၇](4P-5943)
၂။ ေဒ ေထွးရီ[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၀၇၃၉၇](4P-5927)
၃။ ဦးကည်ိုင[်၇/ဒဥန(ိုင်)၁၂၃၇၀၁](4P-5942)
၄။ ေဒ ခင်ေထွး[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၉၆၅၉](4P-5938)
၅။ ေဒ အုံး[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၅၆၇၅](4P-5946)
၆။ ဦးေအာင်ြမင့်[၇/ဒဥန(ိုင်)၀၃၉၃၇၀](4P-5925) အမည်များြဖင့ ်

ဘဏ်(HP)ှင့် ေရာင်းချထားေသာယာ်များအား မည်သူ၏လက်ဝယ်တွင်ရိှေန 
သည်ြဖစ်ေစ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက် ေနာက်ဆံုးထား၍ Lucky Family Enterprise 
Co.,Ltdုံးချပ်သို အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ံှေပးပါရန် အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးြမင့်ခိုင်(LL.B,D.B.L)Business Lawေဒ ေအးြမင့်ခိုင(်LL.B,D.B.L)Business Law
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၂)

အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၈)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂ  လာဒုံဥယျာ်မိေတာ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-422464007,09-795598060ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-422464007,09-795598060

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်-(၂၂)၊ ြမစ်ကီးနားလမ်းသွယ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၅၀၄)၊ (၆၀'
၇၅' x ၈၀')

အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်၏အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေြမအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးိုင်ဝင်း[၃/ဘအန(ိုင်) 

၁၀၈၈၆၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

အချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်      

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ (၃၁- 

၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနေနာက်ဆံုးထားပီး က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးြပတ်ေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။     လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ

ေဒ နန်းမိုခမ်းေအာင်ေဒ နန်းမိုခမ်းေအာင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၇၃)

အမှတ်-၆၀၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၆၀၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၂၆၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၂၆၈၁

“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အပိုင်(၄)၊ မ သက 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၄)ေန ေဒ ခင်မုိးမုိးြမင့်[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၇၇၄၀၇] ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အပိုင်(၄)၊ မ သက 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၁၁
၂ x၁၂၀)ရိှ ေြမှင့်အိမ် အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တုိမှာ (၂၈-၈-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ “ေမတ ာြဖင့်အပုိင်ေပးကမ်းြခင်းစာချပ်” အရ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ခင်မိုးမိုးြမင့်အား ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်[၁၂/

မဂဒ(ိင်ု)၀၁၃၅၈၀]မှ အပီးအပိင်ုလက်ထလိက်ေရာက် ေပးအပ်ခဲေ့သာ ေြမှင့အ်မ်ိ 

ြဖစ်ပါသည်။

သုိပါ၍ အထက်ပါ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိမှာ က ု်ပ်တုိ၏ 

မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်မုိးမုိးြမင့် တစ်ဦးတည်းမှ အကျိးခစံားခွင့၊် စမီခံန် ခဲွခွင့ရိှ်ပီး ယေန  

အချန်ိထ ိလက်ဝယ်ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေသာ ေြမှင့အ်မ်ိြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ

ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ဥမ ာခင်(LL.B,D.I.L,D.M.L) ေဒ မာမာသိန်း(LL.B) ေဒ ဥမ ာခင်(LL.B,D.I.L,D.M.L)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၄၅)

တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(A3)၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၈၄၅၊ ၀၉-၉၆၄၁၁၉၈၄၅

သစ်သစ်

ေတာေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ချစ်

ခင်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်သစ်

ပင်ပင်

ကိုကို

ှစ်ှစ်

စ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုကို

စိုးစိုး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်
ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နာယကကီးကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နာယကကီး

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏    နာယကကီး  စည်သူေဒါက်တာ 

ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည ်၁၆-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ည ၁၁ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ
ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်စည်သူေဒါက်တာဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်

ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ကျိက်လတ်-ဌာေန) နာယကကီးကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ကျိက်လတ်-ဌာေန) နာယကကီး

အသက်(၁၀၀)အသက်(၁၀၀)
ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ကျိက်လတ်-ဌာေန)၏ နာယကကီး စည်သူ 

ေဒါက်တာဗုိလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) ည ၁၁ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ
ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ကျိက်လတ်-ဌာေန)ကျိက်လတ်မိနယ်အသင်း(ကျိက်လတ်-ဌာေန)

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

ေဒ ြမသန်းရီ(ေတာင်တွင်းကီး)ေဒ ြမသန်းရီ(ေတာင်တွင်းကီး)
အထက်တန်းြပ (ငိမ်း)အထက်တန်းြပ (ငိမ်း)

အ.ထ.က(၂)စမ်းေချာင်းအ.ထ.က(၂)စမ်းေချာင်း

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ ေရ အိုး(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ် 

လမ်းေန  (ဦးေကျာ်ွန် -ေဒ မှတ်သာ)တို၏  သမီး၊ 
(ဦးဘိုးရင်-ေဒ တင်ေမ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေကျာ်ရင်-
(ေဒ သန်းကည်)တို၏ညမီ၊ (ဦးသန်းစန်ိ)၏ချစ်လှစွာေသာ 
ဇနီး၊   ကုိကုိလတ်-မသိဂ   သန်း၊    (ေမာင်ေကျာ်လွင်ထွန်း)၊ 
မှင်းလွင်သန်းတို၏  ချစ်လှစွာေသာ  ေမွးသမိခင်ကီး၊ 
မစဆုလုာဘ်၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘွား ေဒ ြမသန်းရသီည် 
၁၇-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီတွင် 
ရန်ကန်ုေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၁၂-၂၀၂၁ 
(စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၀၅ နာရီတွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
ဗိုလ်မှးေမာင်ပီ(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးေမာင်ပ(ီငိမ်း)

ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်/ုံးအဖွဲမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ/်ုံးအဖွဲမှး(ငိမ်း)
လူမ /ကယ်ဆယ်ဝန်ကီးဌာနလူမ /ကယ်ဆယ်ဝန်ကီးဌာန

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲေ့သာ ဗိလ်ုမှးေမာင်ပ ီ[ဒတုယိ န်ကားေရး 
မှးချပ်/ုံးအဖွဲမှး(ငိမ်း)]သည် ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။       

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်
လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဝန်ထမ်းမိသားစုဝန်ထမ်းမိသားစု

ဦးေကျာ်စွာဝင်း ဦးေကျာ်စွာဝင်း 

လက်ပံတန်းမိလက်ပံတန်းမိ

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
 ကမာရတ်မိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ အမှတ်(၆၄၃)၊ အခန်းအမှတ်(၂)၊ 

ဗဟိုဘဏ်အိမ်ရာ၊ ငါးမိုင်ခွဲေန(ဦးလှဝင်း)-ေဒ ခင်ွန်သိန်းတို၏သား၊ 

ေဒါက်တာကံေဌး-ေဒ စိုးစိုးဝင်း၊ (အ.ထ.က- ၈၊ အင်းစိန်)၊ ဦးိုင်ဝင်း (ဒု-

 န်ချပ်၊ အကျ်းဦးစီးဌာန) - ေဒ ဥမ ာဝင်း၊ ဦးေကာင်းစ-ံ ေဒ ေမခိုင်ဝင်း 

(ဒ-ု န်ချပ်၊ ဗဟိဘုဏ်)၊ ေဒ မိုးမိုးဝင်း(ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ် -၅)၊ ဒ-ုဗိလ်ု 

မှးကီးမျိးဝင်း(တပ်မေတာ်ေဆးတက သုိလ်)-ေဒ တင်တင်ဲွ၊ (ဦးကည်ြမင့်- 

ေဒ ခင်ပပဝင်း)တုိ၏ညီ/ေမာင် ဦးေကျာ်စွာဝင်းသည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) 

နံနက် ၉:၁၅နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၂၁-၁၂-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန)မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

ထွက်ပါမည်)[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၅-၁၂-၂၀၂၁ရက် နနံက် ၇ နာရမှီ 

၁၁နာရီထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းမည်ြဖစ်ပါ၍  အထက်ပါေနအိမ်သို 

က ေရာက်ေပးပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သငူယ်ချင်း ဗိလ်ုကီးိင်ုဦး (အငမ်ိးစား) (ကသ-၁၄၇.  

CAPITAL)၏ မိခင် ေဒ ညိေအး အသက်(၈၂)ှစ်သည် 
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကန်ဘလူမိ၊ (၂)ရပ်ကွက် ေနအမ်ိ 
တွင် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်က ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါ 
သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

သူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

ေဒ ခင်ေလး(ပန်းေတာင်း)ေဒ ခင်ေလး(ပန်းေတာင်း)

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
 ပဲခူးတိုင်း(အေနာက်ြခမ်း)၊    ပန်းေတာင်းမိေန(ဦးဘိုးထွန်း- 

ေဒ မယ်သင်)တို၏ သမီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ဥတ ရသီရိမိေန ဦးေသာင်းစိန ်

(ပန်းေတာင်း)၏ဇနီး၊ ဦးြပည့်ဖိးေဝ-ေဒ ဝင်းမင်းေသာင်းတုိ၏ေကျးဇူးရှင် 

မိခင်ကီး၊ ေမာင်ေအးေဇာ်စိုး၊ ေမာင်မင်းသွင်ဖိးတို၏ အဘွားသည် ၁၇-

၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) ည ၁၁:၅၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ေကွကီးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 

ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက် ေကးမံုသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၃၀)တွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက် ေကးမံုသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၃၀)တွင် 
ေဒ ဇိုက်သွန်ေနဆာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း ေဒ ဇိုက်သွန်ေနဆာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း 

(LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃)ှင့် ေဒ ဖိးအိအိဇာ (LL.B)၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၁၅/၁၃)ှင့် ေဒ ဖိးအိအိဇာ 
(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/ ၂၀)တို၏ (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၁၃/ ၂၀)တို၏ 

ေကညာြဖစ်ေသာ ဦးခင်ေမာင်လှ[၁၂/သလန(ိုင်)၁၉၆၁၀၁]ှင့် ေကညာြဖစ်ေသာ ဦးခင်ေမာင်လ[ှ၁၂/သလန(ိုင်)၁၉၆၁၀၁]ှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ြပန်လည်ေကညာချက်ြပန်လည်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်းှင့ ်

စုေပါင်းလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၂)၊ ကွင်းအမှတ်(၉)၊ ဒါရ်ဂါကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-
၂၃
က/၁ ၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၈၄)ဧကရိှ ေြမအား ဦးခင်ေမာင်လှ အမည်ြဖင့် ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင် အေထွေထွ 
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေြမငှားစာချပ်အမှတ်-၁၁၀/V/၂၀၁၈-၁၉၊ (၁၀)ှစ်ဂရန်ြဖင့ ်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးခင်ေမာင်လှသုိ ထုတ်ေပးထားေသာေြမြဖစ်ပီး  က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ (၆
၁
၂ )ထပ် 

RC တုိက်အား ကန်ထုိက်ေပးေဆာက်လုပ်ထားပီး သက်ဆုိင်ရာဌာနမှ ဦးခင်ေမာင်လှ 
အမည်ြဖင့ ်(BCC)သက်ေသခလံက်မှတ်ထတ်ုထားေပးေသာ တိက်ုြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
ေြမ၊ တိုက်ခန်းများှင့်ပတ်သက်ပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးခင်ေမာင်လှမ ှစီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်၊
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ၎င်း၏ညီအစ်ကို ေမာင်ှမများအား 
ေမတ ာြဖင့် တုိက်ခန်း(၁)ခန်းစီေပးအပ်ပီး၊ ကွယ်လွန်သွားေသာ ေမာင်ှမများ၏ ကုိယ်တာ 
တိက်ုခန်းများကိ ုေရာင်းချပီး ကျန်သက်ရိှထင်ရှားရိှသည့ ်ေမာင်ှမများအား ညတီညူမီ  
ခွဲေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်လှ ေဒ တင်တင်လှ(LL.B)ဦးခင်ေမာင်လ ှ ေဒ တင်တင်လှ(LL.B)
[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၆၁၀၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန[၁၂/သလန(ိုင်)၀၉၆၁၀၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
အမှတ်(၂)၊ စုေပါင်းလမ်းှင့်လမ်းမေတာ်လမ်းေထာင့်၊ (စ်-၁၁၇၅၀)အမှတ်(၂)၊ စုေပါင်းလမ်းှင့်လမ်းမေတာ်လမ်းေထာင့်၊ (စ်-၁၁၇၅၀)
ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ Ph:09-43073426ဒါရ်ဂါရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ Ph:09-43073426

ဦးeာဏ်ထွန်းဦးeာဏ်ထွန်း
မိနယ်မှး၊ လဝက(ငိမ်း)မိနယ်မှး၊ လဝက(ငိမ်း)

အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ တတိင်ုးေမ း 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၅/၂)ေန (ဦးစိုးလှ-ေဒ သိန်းခင်)တို၏သား၊ (ေဒ ြမသိန်း) 

၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင်ြမထွန်း၊ (ဦးရထွဲန်း)၊ ေဒ ခင်စန်းထွန်း၊ (ေဒ ခင်လှထွန်း)၊ 

ဦးရန်လင်းေအာင်( န်မှး၊ နတလ၊ ထားဝယ်မိ)-ေဒ ခင်သန်းထွန်း(စမှုး-

ငိမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်)၊ ေဒ ခင်သက်လွင်ထွန်းတုိ၏ဖခင်၊ ေမာင်ေကျာ် 

ေဇယျာလင်း(ဒုှစ်-IT)၊ မထူးထူးလ  င်(အေမ့အိမ် အထက်တန်းေကျာင်း)

တုိ၏အဘုိး ဦးeာဏ်ထွန်းသည် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန) နံနက် ၅:၃၀နာရီ 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၁၁နာရီတွင် 

ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆမွျိးမတ်ိေဆ ွ

အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးသန်း ေအးဦးသန်း ေအး
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)

စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၇၂ A/၁၆)၊ Good Morning အိမ်ရာ၊ ဦးဘေကျာ်လမ်း၊ 

တာေမွမိနယ်ေန (ဦးေရ သွား-ေဒ ေအးကျင်)တို၏ သား၊ (ဦးကည်ဝင်း-ေဒ စုခင်)

တုိ၏ သားသမက်၊ (ေဒ ြမင့်ြမင့်မာ)၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေဒ ြမင့်မွန်ေအး(ေခတ  - 

စင်ကာပ)ူ၊ ဦးလဟူန်-ေဒ သက်မွန်ေအး(ေခတ -စင်ကာပ)ူ၊ (ဦးေနလွင်ေအး)-ေဒ ေကဇင် 

(ေခတ -စင်ကာပူ)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်၊ ေဒ ကျင်ချစ်-(ဦးေမာင်ေမာင်တင်)တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ေမာင်၊ ေမာင်ဇွဲဟိန်းထက်(Dexter)၊ ေမာင်ဇွဲညီသန် (Ethan)တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး ဦးသန်းေအးသည်  ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) စင်ကာပူ 

စေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၅:၃၁ နာရတွီင် စင်ကာပူိင်ုင ံMount Elizabeth ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်  စင်ကာပူစံေတာ်ချန်ိ နံနက် ၉:၂၅ နာရီတွင် စင်ကာပူ 

ိုင်ငံ Mandai Crematorium Hall-1 ၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမှ 

ေဆွမျိး မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကမ ာ့ကမ ာ့

အပူချနိ်အပူချနိ်

ေလ ာ့ချဖိုေလ ာ့ချဖို

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာလ ာ

ကာကွယ်ကာကွယ်

မ နဲမ နဲ

အတူအတူ

ဆက်လက်ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်ေဆာင်ရက်

စိုစို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

YBS  ခရီးသွားြပည်သူများ ေငွေပးေချကတ် တွင်ကျယ်စွာ 

ြပန်လည်အသုံးြပိင်ုေရး YRTC မှ စတင်ေဆာင်ရက်ေပးမည်

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေမ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ကျင်းပမည်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ေနစ် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကို 

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်     

တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူ

စာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး       ဘက်မလိုက်ေသာ 

ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံများအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ    အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး    “မူ”  ကို 

ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ု 

လပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကို 

လည်း   ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင် 

ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  ဖိတ်ေခ ၍ 

တိင်ုးရင်းသား ြပည်သ ူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ  ေဆာင်ရက်ေဖာ် 

ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလ့ထုံးတမ်း 

အစ်အလာများကုိ  ေလးစားလိုက်နာပီး အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလံုး  ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရးှင့်  ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဦးတည်ချက် ၉ ရပ် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာ

ေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာနတိုအေနြဖင့်  တပ်မေတာ်ေဆးသုေတသန 

တပ်ှင့်ပူးေပါင်း၍  “ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမျိးိုးဗီဇေြပာင်း ေရာဂါပိုး 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်း” ကုိ  စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။  

အဆိုပါလုပ်ငန်းစ်အရ  နယ်စပ်ေဒသဝင်/ထွက်ဂိတ်များမ ှ

တစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊   ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်(Relief Flight) 

ြဖင့လ်ည်းေကာင်း ြပည်ပိင်ုင ံများြဖစ်သည့ ်ထိင်ုးိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ 

ယူေအအီးုိင်ငံ၊ အိ ိယုိင် င ံ၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ုိင်ငံှင့် မေလးရှားုိင်ငံ 

တိုမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားအနက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှ 

သူများထံမ ှဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၆)ခုအား ရယူ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊  ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အမျိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာ 

ဌာန တွင် SARS-CoV-2 Variant Omicron Real Time PCR Testing 

နည်းြဖင့ ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့ရာ  SARS-CoV-2 Variant Omicron 

(အိုမီခရန်) မေတွရှိရေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်                         (၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း ေရာဂါပိုးေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းလုပ်ငန်းစ်အရ 

 ေတွရှိရမ များှင့် စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စွန်ပစ်အမ  က်များကို စီးပွားြဖစ် ဇီဝေြမဩဇာများ ထုတ်လုပ်ရန် စီစ်
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၉ 

ရန်ကုန်မိက  ေနစ်စွန်ပစ်ေသာ အမ  က်တန်ချန်ိ ၂၅ဝဝ ခန်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးမ ကန်ုကျစရတ်ိသက်သာေစရန်ှင့ ်စွန်ပစ်ေြမေနရာကျယ်ဝန်းလာမ ကိ ု

ေလ ာ့ချိုင်ရန် သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့်  ရန်ကုန်မိေတာ ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတို ပူးေပါင်းပီး  စီးပွားြဖစ ်ဇီဝေြမဩဇာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ရန်ကင်းမိနယ်သုေတသနှင့ ်တီထွင်ဆန်းသစ်မ ဦးစီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင ်

သုေတသနေဆာင်ရက်မ ရှင်းလင်းပွဲ၌ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။                                        စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ  ပရီမီယာလိဂ ်

ပွဲစ်(၁၈)အြဖစ်  ဒီဇင်ဘာ  ၁၈ ရက် 

ညပိုင်းက   လိဒ်ယူိုက်တက်အသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ  ေလးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  

အိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 

တက်လှမ်းခွင့်ရရှိ

အဲဒီလို     အိုင်ရရှိခဲ့ ြခင်းဟာ 

အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပရီမီယာလဂ်ိ 

ေနာက်ဆုံးသုံးပွဲဆက်တိုက ် အိုင်ရရှိခဲ့ 

တဲ ့မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ်ကုိ ပုိင်ဆုိင် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  လက်ရှိမှာ  ပရီမီယာလိဂ ်

အမှတ်ေပးဇယား   အဆင့်  ၄  ေနရာကို 

တက်လှမ်းခွင့်  ရရှိထားပီလည်းြဖစ်ပါ 

တယ်။

စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ပရီမီယာလိဂ ်သုံးပွဲဆက်ိုင်ပွဲရရှိခဲ့သည့ ်အာဆင်နယ်

အမှတ်ေပးဇယားအဆင့ ်၄ ေနရာသို တက်လှမ်းခွင့်ရရှိ
စာမျက်ှာ » ၇

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၆

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ ထားဝယ်ေချာင် အမ  က်ပု ံဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ ထားဝယ်ေချာင် အမ  က်ပု ံ

ကို ေဝဟင်မှ ြမင်ေတွရစ်။ကို ေဝဟင်မ ှြမင်ေတွရစ်။


