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ဖတ်စရာယေန

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ရန်ကုန်ြပည်လမ်း အင်းလျားကန်ေပါင်ြမက်ခင်းတွင် 

အပန်းေြဖသူများှင့် လမ်းေလ ာက်သူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိ
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅ 

အများြပည်သ ူအစိုးရုံးပိတ်ရက ်သုံးရက်ှင့် 

အတ ူရန်ကန်ုမိြပည်လမ်း အင်းလျားကန်ေပါင် 

ပန်း ခံြမက်ခင်းြပင်တွင်   မိသားစုအလိုက ်

အပန်းေြဖသူများှင့ ်  လမ်းေလ ာက်သူများ၊ 

အင်းလျားေရြပင်အား ကည့် ခစံားသမူျားြဖင့ ် 

စည်ကားလျက်ရှိသည်ကိ ုဒီဇင်ဘာ  ၂၅ ရက် 

(ခရစ မတ်ေန )  ညေနပိုင်းတွင်  ြမင်ေတွရ 

သည်။ 

လူတန်းစားအလ ာစုံ လာေရာက်အပန်းေြဖ

ရန်ကုန်မိေတာ်     စည်ပင်သာယာ 

နယ်နိမိတ် ၃၃ မိနယ်အတွင်းရှိ  အနားယူ 

အပန်းေြဖိင်ုေသာ ပန်း ခေံပါင်း ၆၀ ေကျာ်ှင့် 

အားကစားကွင်း  ၁ဝဝ ေကျာ်ရှိသည့်အနက ် 

ြပည်လမ်းအင်းလျားကန်ေပါင ်  ပန်း ခံသည် 

လူတန်းစားအလ ာစုံ  လာေရာက်အပန်းေြဖ 

အနားယူကသည့်အြပင် နံနက်ခင်းှင့် ညေနခင်း 

အချန်ိများ၌လည်း ကုိယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်း 

ြပလပ်ုသမူျား၊ လမ်းေလ ာက်အပန်းေြဖသမူျား၊ 

ကိုယ်ကာယအလှတိုးေစရန ်   ေတးသွားှင့် 

အတူ            စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၄ သို 

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

အင်းလျားကန်ေပါင်ြမက်ခင်းတွင် အပန်းေြဖသူများ၊ လမ်းေလ ာက်သူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရိှသည်ကုိ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် ညေနပုိင်း 

က ေတွရစ်။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေရးခဲ့တဲ့ 

ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးအေရးေတာ်ပုံနဲ

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်တည်တံ့ေရး

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

၁၇၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ 

ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင် န်းရှိ

ကိတင်ကာကွယ် မီးေဘးအ ရာယ်

တက သိလ်ုများ သင်ကားသင်ယမူ မထခိိက်ုေစဖို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံကပါစို

အာဖရိကေဒသရှိိုင်ငံများမှ 

ခရီးသည်များအား အေမရကိန်ိင်ုငအံတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်ခွင့ပ်တ်ိပင်သည့က်နသ်တ်ချက်အား 

ုပ်သိမ်းမည်

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   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

ကုန်စည်စီးဆင်းမ မှန်ကန်ေရး ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်

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

စားသုံးသအူကာအကွယ်ေပးေရးသည် ြပည်သမူျား လုံ ခံစတ်ိချမှန်ကန်စွာ သုံးစဲွိင်ု 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ြပည်တွင်းထုတ်ကုန် 

များထက ်ြပည်ပသွင်းကုန်များကို ပိုမိုအားထားလျက်ရှိရာ ကုန်ပစ ည်းများ လုံ ခံ 

စိတ်ချမှန်ကန်ေရးကုိ အထူးဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

ြပည်ပသွင်းကုန်လူသုံးကုန်ပစ ည်းအများစုကိ ု  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးမ ှ  အဓိက 

တင်သွင်းလျက်ရိှပီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုတားဆီးထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ကန်ုပစ ည်းများ လုံ ခံစတ်ိချမ ၊ ေဈး န်းတည်ငမ်ိမ တိုသည် စားသံုးသူများှင့် 

တရားဝင်ကုန်သည်တိုအတွက်ပါ အေရးကီးေသာအချက်ြဖစ်၍ ယင်းကိုမှန်ကန် 

ေအာင်ေဆာင်ရက်ရာတွင် တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ သည် ကီးမားေသာအဟန်အတား 

ြဖစ်သည်။ ကမ ာလုံးဆိုင်ရာအေနြဖင့ ်အစိုးရ၏မဝူါဒ၊ ေရာင်းလိအုားှင့ဝ်ယ်လိအုား၊ 

ပွင့လ်င်းြမင်သာမ ရိှသည့က်န်ုသွယ်မ ှင့ ်အေကာက်ခွန်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းစ် အ န်း 

ကိန်းေလးခုြဖင့်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ အေြခအေနကို   တိုင်းတာကရာ   ၂၀၁၈ 

ခုှစ် ကမ ာ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ အ န်းကိန်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည ်ိုင်ငံ ၈၄ 

ိုင်ငံအနက် အဆင့် ၈၂ ေနရာတွင် ရပ်တည်ေနသည်ကိ ုေတွရသည်။

“တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ သည် ြမန်မာုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ ကိ ု

အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့်အချက်များထဲမ ှ   အဓိကအချက်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ က     အင်အားကီးေနသမ    တရားဝင်လုပ်ကိုင်ေသာ 

လပ်ုငန်းများကိ ုအဟန်အတားြဖစ်ေစေကာင်း၊ နယ်စပ်ကန်ုသွယ်မ ပမာဏေလျာက့ျ 

ြခင်းသည ်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ ှင့်   ဆက်စပ်ေနသည်ကိ ု ေတွရှိရေကာင်း”  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းက    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီ (၁/၂၀၂၁)အစည်းအေဝးတွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

မ ေလး-မဆူယ် ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီးေပ ရိှ ေရပအူမတဲမ်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်းှင့် ြမဝတီ-ရန်ကုန် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေပ ရှိ မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်းတိုတွင် ကန်ုပစ ည်းများ တရားမဝင်သယ်ေဆာင်မ များကိ ုေနစ် 

တားဆီးစစ်ေဆးလျက်ရိှသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ် 

ငါးှစ်တာကာလအတွင်း မရမ်းေချာင်အမတဲမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ အမ တဲွ ၄၀၉၂ 

မ ၊ တန်ဖိုးေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၁၉၂၀၆ ဒသမ ၄၉၉ သန်းှင့် ေရပူအမဲတမ်း 

စစ်ေဆးေရးစခန်းမ ှအမ တွဲ ၂၇၄၉ မ ၊  တန်ဖိုးေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၂၇၂၈၁ ဒသမ 

၇၈၉ သန်း ဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။ အလားတ ူတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် 

ယခင်ဖဲွစည်းထားသည့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွများက 

လည်း သုံးှစ်တာကာလအတွင်း အမ တဲွေပါင်း ၁၀၁၉၃ မ ၊ တန်ဖိုးေငကွျပ်သန်းေပါင်း 

၆၉၆၆၃ သန်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ အမဲတမ်းရှိေနပီး ယင်းတို 

ေကာင့် စီးပွားေရးအဟန်အတားြဖစ်ေစသည့်အြပင ်   စားသုံးသူှင့်တရားဝင ်

ကုန်သည်များ အစ်ထိခုိက်နစ်နာမ များရိှေနသည်ကုိ   ေတွရသည်။    ထုိေကာင့် 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စလီက်ထက်တွင် ကန်ုသွယ်မ ှင့က်န်ုစည်စီးဆင်း 

မ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိေုကာ်မတဖဲွီစည်းပီး ပိမုိအုေလးထားေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည်။ လပ်ုငန်းအဖဲွများက စစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် စစ်ေဆးြခင်းအြပင် 

ေထာက်လှမ်းရှာေဖွဖမ်းဆီးသည့်အဖွဲအစည်းများကိ ု   သတ်မှတ်ရာခိုင် န်းြဖင့် 

ဆေုကးချးီြမင့ြ်ခင်း၊ သတင်းေပးသအူား ဆေုကးချးီြမင့ြ်ခင်း၊ သတင်းေပးသမူရိှပါက 

ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာေငွသုိ ေပးသွင်းေစြခင်းကုိ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ စားသံုးသူ 

အကာအကွယ်ေပးေရးှင့ ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ု  စစ်ေဆးေတွရှိပါက 

ေဖာ်ထုတ်ေပးြခင်း၊ ထိေရာက်စွာအေရးယူေပးြခင်းြဖင့ ်ကုန်သည်များ တရားဝင ်

ကုန်သွယ်မ လမ်းေကာင်းေပ သို ေရာက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုအြပင် ကန်ုသွယ်မ ပမာဏတိုးတက်ကာ ိင်ုငေံတာ်၏ အခွန်ဘ  ာေငမွျား 

တိုးတက်ရရှိလာမည်ြဖစ်သည်။      ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်လည်း 

ေဈးကွက်အတွင်း တရားမ တစွာယှ်ပိင်ိင်ုပီး တိင်ုးြပည်၏ စီးပွားေရးက  များ 

လည်း ဖံွဖိးတုိးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ ေြပာင်းလဲလာေသာေခတ်စနစ်ှင့်အညီ 

ိင်ုငေံတာ်က ကန်ုသွယ်မ ဆိင်ုရာ ေြဖေလ ာေ့ပးသင့သ်ည်များကိ ုေြဖေလ ာေ့ပးလျက် 

ရှိသကဲ့သို တစ်ဖက်တွင် တရားဥပေဒစိုးမိုးပီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များ၊ အခွန် 

တိမ်းေရှာင်မ များကို  ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အြပင ်    ပင်လယ် 

ေရေကာင်း၊   ေလေကာင်းကုန်သွယ်ေရးဘက်တွင်လည်း မလစ်ဟင်းေအာင ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ရာ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး၊ စားသုံးသူအကာအကွယ ်

ေပးေရးသည် ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်သမူျား၏ အကျိးစီးပွားြဖစ်ေသာေကာင့ ်ကန်ုစည် 

စီးဆင်းမ မှန်ကန်ေရး၊ ိင်ုငေံတာ်အတွက် အခွန်ဘ  ာေင ွ တုိးတက်ရရိှေရးတုိကုိ 

သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများ၊  တာဝန်ရိှသူများအြပင် ြပည်သူများကပါ တစ်တပ် 

တစ်အား ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။    ။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၅

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်း 

ှင့်   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရး 

အတွက်       အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီစီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ချင်းေရ ေဟာ်       ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှ

တင်သွင်းရာ ကမု ဏ ီတစ်ခမှု ယာ်စီးေရ 

တစ်စီးြဖင် ့    ှာေခါင်းစည်း ေလးတန် 

တင်သွင်းခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်း 

ကုမ ဏီ ၈၃ ခုမှ ယာ်စီးေရ ၁၉၀ ြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင ်(အရည်) Bowser ယာ် 

ပုသိမ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ပုသိမ်မိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက 

ငဝန်ြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း အခမ်းအနားကိ ုအဆိပုါ 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနုံး အေနာက်ဘက် ငဝန်ြမစ်ကမ်းေဘးတွင် 

ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို ပသုမ်ိခိင်ု ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတီဥက        ဦးေမာင်ေမာင်၊    ပုသိမ်ခိုင် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေအးုိင်၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

မှးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပုသိမ်ငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းတာဝန်ခံ  ဦးမျိးိုင်ဦးှင့ ် ဝန်ထမ်းများတက်ေရာက်ပီး 

ပုသိမ်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ   ှစ်လက်မအရယ်   ငါးြမစ်ချင်းသား 

ေပါက်ေကာင်ေရ သုံးသန်ိးှင့ ်ငါးခုံးမကီးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

ှစ်သန်ိး စစုေုပါင်းငါးေကာင်ေရ ငါးသန်ိးအား ငဝန်ြမစ်အတွင်း 

မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ

 ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ြဖင့ ်၃၀၄ တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် (ဓာတ်ေငွ) 

အိုးြဖင် ့ှစ်တန်၊  ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

Storage Container/Tank   ှစ်ခု၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်      Distributor 

ှစ်ခု၊  ေအာက်ဆီဂျင်(အိုးခွံ)  ၁၃၀၀၁ ခု၊  

ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုသည့စ်က်         သုံးခ၊ု 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်     ၅၈၁  ခု၊ 

Covid Test Kit ၁၉၅၇ ခ၊ု တစ်ကုိယ်ေရသံုး     

ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု ၁၅၂၈၀၊ လက်အိတ် 

၃၂ တန်ှင့်  ှာေခါင်းစည်း  ၁၀၃၉ တန်  

တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်း 

ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့ ်  ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည် (Bowser) ယာ်စုစုေပါင်း ၁၆ စီး 

မှာ ရန်ကုန်မိသို  ၁၃ စီး၊ မ ေလးမိသို 

ှစ်စီးှင့်   မုံရာမိသို    တစ်စီးြဖစ်ပီး 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက ်       သုံးခုမှာ 

မ ေလးမိသို ှစ်ခုှင့်  မူဆယ်မိသို  

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့    ညိ  င်းထား 

သည့်  SOP များှင့်အညီ     ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိေစ 

ရန်   ဝန်ကီးဌာန  Website ြဖစ်သည် ့

www.commerce.gov.mm      တွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                 

သတင်းစ်

ငဝန်ြမစ်အတွင်း ငါးမျိးများ စိုက်ထည့်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁
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ညီွတ်ေရးဆိုတာ

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်ေနတွင ်ဖဆပလ ြပည်လုံးက တ်ညီလာခံ

သဘင်ကီးသို ရှင်းလင်းတင်သွင်းခဲ့သည့ ်ညီွတ်ေရးအဆိုမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

ညွီတ်ေရးဆိတုာဘာလ ဲနားလည်ဖိုလိတုယ်။ ဒေီတာက့ာ ဒအီပိဒ်ု ဒဝီါကျမှာ ညွီတ်ေရးဆိတုဲအ့ေကာင်းကိ ု

သပ်ုေဖာ်ြပထားတယ်။ တညူေီသာအကျိး၊ တညူေီသာအလပ်ု၊ တညူေီသာရည်ရယ်ချက်ရိှရမယ်။ က န်ေတာ်တို 

ညီွတ်ေရးဆိုတာ ဘာအတွက် ညီွတ်ရမှာလဲ။ ဘယ်လိုရည်ရယ်ချက်ှင့် ညီွတ်ရမှာလဲ။ ရည်ရယ်ချက် 

ဆိတုာရိှရမယ်။ ညွီတ်ေရးဆိတုာက ဘာအတွက်ညွီတ်ရမှာလ။ဲ ရာထူးယဖူိုညွီတ်ရမှာလား။ ဒါမှမဟတ်ုရင် 

ဒတီိင်ုးြပည်ရဲ တိင်ုးသြူပည်သားေတကွိ ုိှပ်စက်ဖို ညွီတ်ရမှာလား။ ဘာအတွက် ညွီတ်ရမလ။ဲ အဒဲေီတာက့ာ 

က န်ေတာ်လိခုျငတ်ဲ ့ညွီတ်ေရးက တစ်တိင်ုးတစြ်ပည်လုံး၊ လတူစ်မျိးလုံးရဲ လွတ်လပ်ေရး၊ လတူစ်မျိးလုံးရဲ 

အကျိး၊ အဒဲလီိတုညူတီဲ ့ရည်ရယ်ချက်၊ တညူတီဲအ့ကျိး၊ တညူတီဲအ့လပ်ု ဒါေတကွိရုေအာင်၊ အဒဲလီိတုညူတီဲအ့ကျိး 

တိုင်းသူြပည်သားေတွရေအာင် တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီွတ်ေရးမျိးြဖစ်ရမယ်။ 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၅

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးသည် ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် လ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ေရအားလ ပ်စစ်     အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနမှ    လုပ်ငန်းအပ်ံှသည့် 

အလယ်ေပါင်းေလာင်း ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် 

လုိအပ်လျက်ရိှေသာ အလယ်ေပါင်းေလာင်းတံတား 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကိ ု    ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်    ေရအား 

လ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန  အလယ် 

ေပါင်းေလာင်းေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းသို ေရာက်ရှိ 

ပီး View Point မှ အလယ်ေပါင်းေလာင်း  ေရအား 

လ ပ်စစ်စမီကံန်ိး ေရလ ဲစနစ်၊ ပင်မတမှံင့ ်ဆက် ယ် 

ေရအားလ ပ်စစ်အေဆာက်အအံုများ တည်ေဆာက် 

ေနမ တိုကို ကည့် ေလ့လာသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထုိေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွအား 

စီမံကိန်းရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်     ေရအားလ ပ်စစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန       အလယ် 

ေပါင်းေလာင်းေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်း အမှတ်(၁)

တည်ေဆာက်ေရးတာဝန်ခှံင့ ်  န်ကားေရးမှးချပ် 

တိုက က  အလိက်ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက သိရှိလိုသည်များ ေမးြမန်းပီး လုပ်ငန်း 

လိုအပ်ချက်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးသည်။

အလယ်ေပါင်းေလာင်း ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းရှ ိတံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ တံတားဦးစီးဌာန တည်ေဆာက် 

ေရးအဖဲွ(၁)မှ  န်ကားေရးမှးှင့ ်အင်ဂျင်နယီာချပ် 

တိုက     အလယ်ေပါင်းေလာင်းတံတားတည်ေနရာ၊ 

တံတားဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဘ  ာေရးှစ် 

အလိက်ုရန်ပုေံငရွရိှမ ၊ လပ်ုငန်းပီးစီးမ ှင့ ်ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့ ်လပ်ုငန်းအစအီစ်များကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုပ်ငန်းများ 

သတ်မှတ်အချနိ်မီပီးစီးေရး၊ အရည်အေသွးြပည့်မီ 

ေရးှင့်  လုပ်ငန်းအခက်အခဲများရှိပါက   ပူးေပါင်း 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ရန ်မှာကားသည်။

ထိုေနာက ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

တံတားတည်ေဆာက်ေရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်သို 

ေရာက်ရှိပီး တံတားကမ်းကပ်ခုံ A2 အုတ်ြမစ်ပိုင် 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ေရလယ်တိင်ု(P3) လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် P1 ှင့် P2 လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ပီးစီးမ တိုကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးပီး တတံား 

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းေဆာင်ရက ်

ေနေသာ ဝန်ထမ်းများှင့ ်လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေန 

ေသာ  ဝန်ထမ်းများအား   ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရန် 

အတွက်  ှာေခါင်းစည်းများ၊   သစ်သီးြခင်းများှင့ ်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်သည်။

၆၅ ရာခိုင် န်း ပီးစီး

အလယ်ေပါင်းေလာင်းတတံားသည် လ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန  ေရအားလ ပ်စစ်  အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနမှ    လုပ်ငန်းအပ်ှံပီး 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   တံတားဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ(၁)မှ တာဝန်ယတူည်ေဆာက် 

ြခင်းြဖစ်သည်။ တံတားအရှည် ေပ  ၄၀၀၊ ယာ် 

သွားလမ်းအကျယ ်၂၇ ေပ ၆ လက်မရှိပီး တံတား 

အမျိးအစားမှာ 1.8 m Ø ှင့် 2.2 m Ø Caisson 

Foundation၊ ကိယ်ုထည် မှာ R.C Concrete ၊ အေပ  

ထည် Plate Girder ှင့်   R.C Girder တိုြဖင့် 

တည်ေဆာက်ထားပီး တတံား၏ခံိင်ုဝန်မှာ HS -25 

ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ တံတားတစ်စင်းလံုး ၆၅ ရာခုိင် န်း  

ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန   ေရအားလ ပ်စစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာနသို လ ဲေြပာင်းေပးမည့ ်

လ ပ်စစ်လမ်းခဲွ-ေလခွှင်းေတာင်-ေခါမ လမ်းဆုအံထ ိ

ေလးမိင်ု ေလးဖာလု ံလမ်းပိင်ုးတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး တာဝန်ရိှသမူျားအား   လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်များကိ ု

မှာကားသည်။  

သတင်းစ်

အလယ်ေပါင်းေလာင်းတံတားသည် တံတားအရှည် ေပ ၄၀၀၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၇ ေပ ၆ လက်မရှိပီး တံတားတစ်စင်းလုံး ၆၅ ရာခိုင် န်းပီးစီး 

ဟသ  ာတ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဇလွန်မိနယ် 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး 

ဌာနက ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် ေြခာက်လ  

ဘတ်ဂျက်   ရန်ပုံေငွြဖင့ ်  ဇလွန်မိနယ် 

ယင်းမလွတ်ေကျးရာအုပ်စု   ကပ်ကီး 

ေကျးရာ၌ ေကျးရာလမ်း အတ်ုေဘာင်ခတ် 

ြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ 

ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ခိုင်ေကျးလက ်

ဇလွန်မိနယ် ကပ်ကီးေကျးရာလမ်း အုတ်ေဘာင်ခတ်ြခင်းှင့်

 ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင် 

ဦးစီးမှးှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက ကွင်းဆင်း 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုသို စစ်ေဆးရာတွင ်ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်သက်ရှည်က   သတ်မှတ်စံချနိ် 

စံ န်းှင့်အညီ အရည်အေသွးြပည့်မီစွာ 

လုပ်ငန်း   ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန 

များကို  စစ်ေဆးပီး    သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း အချန်ိမီပီးစီးေအာင်   ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရးတိုကိ ု        မိနယ်ဦးစီးမှးှင် ့

လမ်းတာဝန်ခံဝန်ထမ်းများ၊    လမ်း 

ေကာ်မတီအဖွဲများကိ ု  ေတွဆုံမှာကား 

သည်။

ရာသီမေရးသွားလာိုင်

အဆိုပါ ေကျးရာလမ်း အုတ်ေဘာင် 

ခတ်ြခင်းှင့်        ေချာင်းေကျာက်ခင်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု   ိုင်ငံေတာ်ေထာက်ပံ ့

ေငွကျပ် ၁၀ သန်းှင့်   ြပည်သူထည့်ဝင ်

ေငကွျပ် ၁ ဒသမ ၅ သန်းတိုြဖင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်          ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ ်

ပီး    ေဒသခံြပည်သူများ ရာသီမေရး 

အသုံးြပ    သွားလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း   

မိနယ်ဦးစီးမှး  ေဒ မူမူသင်းထံမ ှသိရ

သည်။                                        ၂၂၂



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ြပင်ဦးလွင်မိ “၂၀၂၁ ခုှစ် ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ် 

မတ်ိဆုညံစာစားပဲွအခမ်းအနား” ကိ ုယမန်ေန  ညေန 

ပိုင်းက ြပင်ဦးလွင်မိ သစ်ေတာသင်တန်းေကျာင်း 

ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဟိုတယ်ှင့်  ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 

ေဌးေအာင်၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးေမာင်ကုိ၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး အစုိးရအဖဲွဝင် 

ဝန်ကီးများ၊ ြပင်ဦးလွင်တပ်နယ်မ ှတပ်နယ်မှးှင့် 

အရာရှိကီးများ၊ သိက ာေတာ်ရဘုန်းေတာ်ကီးများ၊ 

ဆရာေတာ်များ၊ သလီရှင်များ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် 

ဧည့်သည်ေတာ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကား

မိတ်ဆုံစားပွဲတွင ်     မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကုိက ြမန်မာုိင်ငံရိှ တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးအားလုံးတိုသည ်    မိမိတိုယုံကည်ကိုးကွယ ်

ဆည်းကပ်ရာ    ဘာသာတရား၏    အထိမ်းအမှတ် 

အခါကီးေနကီးများ၊ ပဲွလမ်းသဘင်များ၊ ယ်ေကျးမ  

ဓေလ့ထုံးစံများ မတူညီကေသာ်လည်း အချင်းချင်း 

တစ်ဦးေပ တစ်ဦး        ေမတ ာတရားထားရှိကာ 

ယုံကည်မ ၊ စည်းလုံးညီွတ်ြခင်းများြဖင့ ်အတတူကွ 

ယှ်တဲွေနထုိင်လျက်ရိှပါေကာင်း၊         ခရစေ်တာ်မှ 

ေကာင်းချးီမဂ  လာအြဖာြဖာကျေရာက်ပီး ကိယ်ုစတ်ိ 

ှစ်ပါးေအးချမ်းကပါေစေကာင်း   ကိဆို တ်ခွန်း 

ဆက်စကား ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍    သိက ာေတာ်ရဘုန်းေတာ်ကီး 

Father L.Mar ှင့်     သိက ာေတာ်ရဘုန်းေတာ်ကီး 

လပ်ခူဆပ်တိုက        ခရစ မတ်ပွဲေတာ်ကျင်းပရြခင်း 

အေကာင်းရင်းှင့ ်    ြမန်မာိုင်ငံကီး   တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းပီး ြပည်သူြပည်သားများအားလံုး ကျန်းမာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်ကီးသည် ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ပဲခူးမိနယ ်

ေတာင်ဆက်အင်းေကျးရာအနီးရှ ိ       ဝါးကတုတ် 

ေရေလှာင်တမံတွင်  ေရေပ ေလှာင်အိမ်စနစ်ြဖင့ ်

ေမွးြမထားေသာ  ငါးခုံးမကီး၊  တီလားပီးယားှင့ ်

ေရချိငါးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ကပီး      ေရေပ ေလှာင်အိမ်       ငါးေမွးကန်အတွင်း 

ငါးသားေပါက်များ ထည့်သွင်းေပးကသည်။

သိန်း တစ်ေထာင်ေကျာ်

ထိုေနာက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းရှင ်

များအသင်း တာဝန်ရှိသူများှင့်ေတွဆုံ၍  ြပည်သ ူ

များ ငါးသယံဇာတများကို  အေြခခံသည့် အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းှင့် ဝင်ေငွရရှိေရးတိုအတွက ်

သဘာဝြမစ်ေချာင်းများှင့ ်ဆည်၊ ကန်များအတွင်းသို 

ှစ်စ် ငါးသားေပါက်များ မျိးစိက်ုထည့ေ်ပးလျက်ရိှရာ 

ယခုှစ်တွင်  ရှင်သန် န်း   ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့ ်

ှစ်လက်မအရယ် ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ သိန်း 

တစ်ေထာင်ေကျာ် ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးိုင်ခဲ့သြဖင့ ်

မူလလျာထားချက်ထက် ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   တစ်ိုင်ငံလုံး၌ ငါး၊ ပုစွန်၊ 

ကဏန်းေမွးကန်  ဧကေပါင်း ငါးသိန်းခန်  လုပ်ကိုင ်

ြပင်ဦးလွင ်ေကျးလက်ေဒသစက်ဘီးစီးခရီးစ်ပွဲေတာ်၌ ြပည်တွင်း ြပည်ပမ ှစက်ဘီးစီးခရီးသွား ၁၅၀ ေကျာ် ပါဝင်ဆင် ဲ
ချမ်းသာကပါေစေကာင်း      ခရစ မတ်ဆုေတာင်း 

ေကာင်းချးီေပးပီး   ေကျးဇူးတင်စကား   ေြပာကား 

သည်။ ယင်းေနာက် ဓမ ေတးသခီျင်းများ သဆီိကုျးဧ 

ပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ်တုိက တက်ေရာက်လာသူများကုိ ခရစ မတ်အမှတ် 

တရလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်ကကာ ခရစ မတ် 

ကိတ်မုန်ခွဲ၍ ညစာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။

ယေန နနံက်ပိင်ုးတွင်  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် 

ြပင်ဦးလွင်မိ ခိင်ုြပည်သူအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ 

သည့်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများ          ြပန်လည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်

ြပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  ြပန်လည်ြမင့်တင ်

ေရးလ ပ်ရှားမ တစ်ခုအြဖစ်   “ြပင်ဦးလွင်ေကျးလက် 

ေဒသစက်ဘီးစီးခရီးစ”်ပွဲေတာ်သို  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကို၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင ်ဝန်ကီးများ၊  ြပင်ဦးလွင ်

တပ်နယ်မှး ဗိလ်ုမှးချပ် ေဇာ်မင်းလတ်၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ခရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်ှင့ ်ညေီနာင်အသင်းများမှ 

ပုဂ ိလ်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့်အတ ူ

ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်တုိက အမှာစကားေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက စက်ဘီးစီးခရီးစ် 

ကိ ုေသနတ်ပစ်ေဖာက်၍ တာလ တ်ေပးသည်။ စက်ဘီး 

စီးခရီးစ် လမ်းေကာင်းမှာ ခိင်ုြပည်သူအားကစား 

ကွင်းမှ ပဲွေကာက်ေရတခွံန်၊ ပဲွေကာက်ရာ၊ ဒဇီင်ဘာခ ံ

အထိ ကိုးမိုင်ခန်  ရှည်လျားပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပမ ှ

စက်ဘီးစီးခရီးသွား ၁၅၀ ေကျာ် ပါဝင်ဆင် ဲခဲ့က 

သည်။

ယင်းေနာက်          ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်တုိအဖဲွသည် ြပင်ဦးလွင် 

ဘူတာသို သွားေရာက်ကာ ြပင်ဦးလွင်မှ ဂုတ်ထိပ ်

တံတားသို ေြပးဆဲွခုတ်ေမာင်းမည့် မီးရထားခရီးစ် 

အား   ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ပီး    အေမ းနံသာရည ်

ပက်ဖျန်းကာ ခရီးစ်တွင် လိုက်ပါစီးနင်းသူများကိ ု

အမှတ်တရလက် ေဆာင်များေပးအပ်၍ ရင်းရင်းီှးီှး 

 တ်ဆက်စကားများ ေြပာကားသည်။ အဆိပုါရထား 

ခရီးစ်အား ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များ 

ှင့အ်ည ီ ပုမှံန်လိက်ုပါစီးနင်းိင်ုသည့ ် ဝင်ဆံဦ့းေရ၏ 

ထက်ဝက်ခန် ေလ ာခ့ျထားပီး ခရီးသွားြပည်သ ူ၁၄၀ 

ခန်  လိုက်ပါစီးနင်းကေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲ 

သည် စက်ဘီးစီးခရီးစ်၏ တစ်ေထာက်နားရပ်ြဖစ ်

သည့်    ပွဲေကာက်ေရတံခွန်သို    သွားေရာက်ကာ 

စက်ဘီးစီးခရီးစ်တွင် ပါဝင်ကသူများကို ေတွဆုံ 

အားေပးစကားေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ဒဇီင်ဘာ 

ခသံို သွားေရာက်၍ ဝင်ေရာက်လာေသာ စက်ဘီးစီး 

သမားများကိ ုြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက   အမှတ်တရ 

လည်ဆဲွတံဆိပ်များ ချးီြမင့်ကိဆုိကပီး ြပင်ဦးလွင် 

ေကျးလက်ေဒသ စက်ဘီးစီးခရီးစ်ြဖစ်ေြမာက်ေရး

တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများကုိ ဂုဏ်ြပလက်မှတ်များ 

ချးီြမင့်ေပးသည်။

သွားေရာက်ကည့် 

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တိင်ုး 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်တုိအဖဲွသည်      ြပင်ဦးလွင်မိ 

ရပ်ကွက်ကီး(၈)၌ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာနမှ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် မှတ်ပုံတင် 

များေဆာင်ရက်ေပးေနမ ကိ ုသွားေရာက်ကည့် က 

ပီး မှတ်ပံုတင်လာေရာက် လုပ်ေဆာင်ေသာ ေဒသခံ 

ြပည်သူများကိ ုမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားများ ေပးအပ်ခဲ့ 

ကေကာင်း သရိသည်။                                         သတင်းစ်

ပခဲူးမိနယ် ေတာင်ဆက်အင်းေကျးရာအနီးရိှ ဝါးကတတ်ုေရေလှာင်တမတွံင် ေရေပ ေလှာင်အမ်ိစနစ်ြဖင့် 

ေမွးြမထားေသာ ေရချိငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း      ြပည်တွင်းစားသုံးမ  

ဖလူုေံရး၊ ပိုကန်ုတိုးြမင့ေ်ရးှင့ ်ေရရှည်တည်တံေ့သာ 

ထုတ်လုပ်မ ြဖစ်ေစေရးအတွက ်ေမွးြမထုတ်လုပ်မ  

တိုးချဲေရး၊   ေကာင်းမွန်ေသာ   ငါးေမွးြမေရးစနစ ်

GAqP    လိုက်နာကျင့်သုံးမ      တိုးပွားလာေရးကိ ု

အားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  အကန်အသတ် 

များရှိေနပီး         အရင်းအှီးစရိတ်များြပားသည့ ်

ငါးကန်များ တူးေဖာ်လပ်ုကိင်ုြခင်းအစား အေြခအေန 

ေပးသည့်  သဘာဝေရြပင်ကျယ်များတွင ်  ေရေပ  

ေလှာင်အိမ်စနစ်ြဖင့် ေရချိငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမလုပ်ကုိင် 

ုိင်ရန် ပညာေပးေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ေဒသခံများ 

ဦးစားေပးလုပ်ကိုင်ိုင်ေရး၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ရင်းှီး

ြမပ်ှံလုပ်ကိုင်ိုင်ေရးတိုကိုလည်း စနစ်တကျ စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်သူအားလုံးက 

ပူးေပါင်း        ေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုေကာင်းြဖင့ ်

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေလှာ်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်း 

သို ေရာက်ရိှကပီး (GAqP) စနစ် ငါးေမွးြမေရးကန် 

တည်ေဆာက်မည့ ်     အေြခအေနှင့်   ေဒသှင့် 

ကိုက်ညီသည့ ်   ြပည်တွင်း  ြပည်ပငါးမျိးသစ်များ 

သားေဖာက်ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးြခင်း၊ ရှားပါးလာသည့ ်

တိင်ုးရင်းငါးမျိးစတ်ိများ သေုတသနြပ ေဖာ်ထတ်ု၍ 

သားေဖာက်ြခင်းလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ ေရငန်ငါး 

နမူနာုပ်က င်းြပခန်း၊ ေဝလငါးြပာအိုးစုှင့် ေရချိ 

ငါးနမူနာ ုပ်က င်းြပခန်းများကို ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

အလားတူ ဒုတိယဝန်ကီးသည် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး တံွေတးမိနယ် ငါးလုပ်ငန်း အတတ်သင် 

သိပ ံေကျာင်း၏   စာသင်ခန်းများ၊   ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ 

အိပ်ေဆာင်များှင့် စားရိပ်သာများ တည်ေဆာက ်

ပီးစီးမ ှင့် ေကျာင်းဖွင့်ရာသီအမီ ကိတင်ြပင်ဆင် 

ထားရှိမ ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ညေနပိုင်းတွင်   မရမ်းကုန်းမိနယ ် (၉)မိုင်ရှိ 

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချေရး စီမံခန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရး (၉) အစည်းအေဝးခန်းမ၌ တိုင်း 

အဆင့် လယ်ယာက  ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ေတွဆု၍ံ ိင်ုငေံတာ်က ချမှတ်ထားသည့ ်လယ်ယာ 

က   ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများအေပ  လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် လုပ်ငန်းစ ်

များှင့်ပတ်သက်၍   ေဆွးေွးမှာကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

အခါကီးေနကီးများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံများ မတူညီကေသာ်လည်း 

အချင်းချင်းတစ်ဦးေပ တစ်ဦး ေမတ ာတရားထားရိှကာ ယုံကည်မ ၊ စည်းလုံးညွီတ်ြခင်းများြဖင့ ်အတတူကွယှ်တဲွေနထိင်ု



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁
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ိုင်ငံသားများအားလုံး ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များ ရရှိရန်အေရးကီး

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်

၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့် အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းမှားယွင်းမ  ြပဿနာများြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုသိုြဖစ်ေပ ရာတွင် 

မှတ်ပုတံင်မပါဘ ဲမေဲပးခဲသ့ ူ၃ သန်းေကျာ်ရိှခဲသ့ြဖင့ ်မေဲပးခွင့ရိှ်သမူျားအားလုံး ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ် ရရိှေရးှင့ ်တစ်ဖက်ိင်ုငသံို ထွက်ခွာသွားသမူျား 

ြပန်လည်လက်ခံိုင်ေရးအတွက်  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနအား ြပန်လည်ဖွဲစည်း၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များ  ြပလုပ်ေပးိုင်ေရးအတွက် ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံသားများအားလုံး 

ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များ ရရှိရန်အေရးကီးေကာင်း။
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ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၅ 

ေလးဆဓူာတ်ပုေံရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး ေရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်မဲေစေရး   ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေနမ  

လုပ်ငန်းများအား ယေနနံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုးှင့် တာဝန်ရိှသမူျားက 

လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး ေစတီေတာ်ရင်ြပင်ေပ  

တွင် ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ 

ှင့် ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွဝင်များ၏ ကသုိလ်ုယ ူစေုပါင်း 

သန်ရှင်းေရးြပလုပ်ေနမ များကိ ု   ကည့် အားေပး 

သည်။

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ်ှင့်   အဖွဲသည်      

ေလးဆဓူာတ်ပု ံေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး ေရရှည် 

တည်တံခ့ိင်ုမေဲစေရး ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်ေနသည့် 

လုပ်ငန်းများကိ ု     လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ေစတေီတာ်ရင်ြပင်ေပ ရိှ သာသနကိအေဆာက်အအု ံ

များှင့် ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်းများ ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမ ံ

ြခင်း၊ ဘုရားေစတီများ၏ ပလ င်များ၊ ဆီမီးခုံေစတီ၊ 

ေြမစိက်ုေစတ၊ီ  အတ်ုဂေူစတမီျားအား   ေဆးမသတ်ုမ ီ  

ကိတင်ပတ်တီးလုိက်ြခင်း၊  ေဆးသုတ်၍ ြပန်လည် 

ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း၊ ေရ သက  န်းများ ြပန်လည်ကပ်လှ 

ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်မူလအလှရှင်များ၏ 

လှဒါန်းမ မှတ်တမ်းကမ ည်းများှင့်   ေရှးလက်ရာများ 

ကိ ုမပျက်စီးေအာင် ဂြုပ၍ ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်ရန်၊  

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး    ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲ က့ံခုိင် 

ေစရန်  တစ်ခပုျက်တစ်ခြုပင်စနစ်ြဖင့်  မြပတ်စစ်ေဆး 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်ှင့်     ဘုရားဖူးများ 

စတ်ိချမ်းသာစွာ ဖူးေြမာ်ကည်ညိိင်ုေရး၊ အမ  က်များ 

စနစ်တကျ  စွန်ပစ်ရန်ှင့် သန်ရှင်းေရးအထူးြပလပ်ု 

ေဆာင်ရက်ထားရှိရန်တိုကိ ု    ေရ တိဂုံေစတီေတာ် 

ေဂါပကအဖဲွတာဝန်ရိှသမူျားအား လမ်း န်မှာကား  

သည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ရင်ြပင်ေတာ်ှင် ့

ပစ ယံအဆင့်ဆင့်တိုတွင် သန်ရှင်းေရးကုသိုလ်ယူ 

ေနကသည့် တိင်ုးေဒသကီးအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်  စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီဝန်ထမ်းများ၊ တုိင်းေဒသကီး 

မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များှင့ ် ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွဝင်များ 

က   ေလးဆဓူာတ်ပု ံ ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ရင်ြပင်ေတာ်တွင်  ကုသိုလ်ယူအမ  က်လှည်းြခင်း၊  

ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်းများှင့် ဘုရားေစတီများအတွင်း  

စေုပါင်းသန်ရှင်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ုလှည့်လည် 

ကည့် အားေပးပီး  ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆံု တ်ဆက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လမ်းေလ ာက်

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင် ့   အဖွဲဝင်များ 

သည်  နနံက် ၆ နာရတွီင်  တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ  

အတွင်းေရးမှး၊ ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးှင် ့    ေကာ်မတီဝင်များ၊ 

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲှင် ့      တိုင်းေဒသကီး 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 

များ၊ ဝန်ထမ်းများှင့်မသိားစဝုင်များ၊ တိင်ုးေဒသကီး 

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန  တိင်ုးေဒသကီး  

ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ တာေမွမိနယ် အားကစား 

ှင့ ်ကာယပညာသိပ ံေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့်အတ ူ        လမ်းေလ ာက်ပွဲကို 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲုံး အြပင်ပတ ်

လမ်းမှတစ်ဆင့် ြပည်သူရင်ြပင်အထိ တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာြဖင့် စုေပါင်းလမ်းေလ ာက် 

ကပီး ြပည်သူရင်ြပင်တွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ၁၀ ေပ 

အကွာတွင်ေနရာယ၍ူ ကိယ်ုလက်ကံခ့ိင်ုေရးေလက့ျင့ ်

ခန်းများကုိ စုေပါင်းြပလုပ်ခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။

ဆန်းေကျာ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ေလးဆူဓာတ်ပုံ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစေရး ြပြပင်မွမ်းမံ

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  အတွင်းရှိ 

ပဂု လကိလပ်ုငန်းရှင်များ၏   ပျား 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများမ ှှစ်စ် 

ပျားရည်တန်ချနိ် ၂၀၀ ခန်  ထွက် 

ရှိေကာင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန 

ပျားေမွးြမမ    ဖွံဖိးေရးဌာနခွဲမ ှ

သိရသည်။

“က န်ေတာ်တုိ တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်းမှာ  ပျားေမွးြမေရးလုပ ်

တဲ ့ လပ်ုငန်းရှင် ၇၀ ေကျာ်ေလာက် 

ရိှပါတယ်။ ပျားအံုေပါင်းက ၁၂၀၀၀ 

ေကျာ်ရှိပီးေတာ့ စလင်း၊ ပွင့်ြဖ၊ 

မေကွး၊ ေရနံေချာင်း၊ ေချာက်၊ 

နတ်ေမာက်နဲ  မင်းဘူးမိနယ်ေတ ွ

မှာ ေမွးြမမ များတယ်။ က န်ေတာ် 

တိုဌာနအေနနဲ     ပျားေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းရှင်ေတွကို     ပျားအုံ 

ကိင်ုတွယ်ထန်ိးသမ်ိးမ ၊ ပျားေရာဂါ  

ကာကွယ်ကုသမ ၊ ပျားရည်ထုတ ်

လပ်ုမ စတဲ ့နည်းပညာ အေထာက် 

အကြူပသင်တန်းေတ ွဖွင့လှ်စ်ပီး 

ကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါ 

တယ်”ဟု မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန 

ပျားေမွးြမမ  ဖံွဖိးေရးဌာနခဲွမှ ဦးစီး 

အရာရိှ ဦးေကျာ်ေဌးက ေြပာသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေမွးြမ 

ေရးှင့ ်  ကသုေရးဦးစီးဌာန   ပျား 

ေမွးြမမ  ဖံွဖိးေရးဌာနခဲွအေနြဖင့် 

ပျားေမွးြမေရး အတတ်ပညာများ 

ကိ ု ြပည်သလူထူအုတွင်း ြပန်ပွား 

ေစရန်ှင့်   သီးှံစိုက်ပျိးေသာ 

ေကျးလက်ေန     ြပည်သူများ၏ 

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးမ ှှစ်စ် ပျားရည်တန်ချနိ် ၂၀၀ ခန်  ထွက်ရှိ ပိုမိုရရှိေစရန်၊    လူမ စီးပွားဘဝ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေစရန် ရည်ရယ ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

“က န်ေတာ်တို      လပ်ုငန်းကေန 

ှစ်စ် ပျားရည် ၁၀ တန်ေကျာ် 

ထွက်ရှိပါတယ်။   ပျားေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းဟာ       စီးပွားေရးအရ 

တွက်ေြခကုိက်တ့ဲ လုပ်ငန်းတစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုအေန 

နဲ       ေမွးြမထုတ်လုပ်ရရှိတဲ့ 

ပျားရည်ကိ ု   ကုန်ကမ်းအြဖစ်ပ ဲ

အခေုတာ ့ ေရာင်းချတယ်။    ပိုပီး 

ေတာ့ စီးပွားေရးအရ အဆင်ေြပ 

ေစဖို တန်ဖိုးြမင့ထ်တ်ုကန်ုအေနနဲ  

ေရာင်းချိုင်ဖို ေမ ာ်လင့်ပါတယ်။ 

ဒီအတွက်လည်း   က န်ေတာ်တို 

ကိုယ်တိုင်လည်း ကိးစားေနပီး 

ိင်ုငံေတာ်အေနနဲလည်း ကူညီေပး 

ေစချင်ပါတယ်”ဟု   ပျားေမွးြမ 

ေရးလုပ်ငန်းရှင်  ဦးေအာင်မင်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ေအာင်မင်းဟန(်သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ-ေနသစ်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အထက် 

ပိုင်း၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်  အေရှပိုင်း)တို 

တွင် ေနရာကွက်ကျား မိုးအနည်း 

ငယ်ရာမည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀  

ြဖစ်သည်။     ေနြပည်ေတာ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ 

ကီး၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ရခိင်ု 

ြပည်နယ်တုိတွင် အများအားြဖင့ ်

သာယာပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီး 

ှင့ ်ြပည်နယ်တုိတွင် တမ်ိအသင့် 

အတင့် ြဖစ်ထွန်းမည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

ပျားရည်ကိုကုန်ကမ်းအြဖစ်သာ ေရာင်းချရသြဖင့် စီးပွားေရးအဆင်ေြပေစရန် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်အြဖစ် ေရာင်းချိုင်ေရးေမ ာ်လင့်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

“၁၉၃၈  ခှုစ် ေအာက်တိဘုာလတွင် တိုဗမာ 

အစည်းအံုးသုိ သခင်အြဖစ်စာရင်းသွင်းခ့ဲ၏။ ဥပေဒ 

တန်း၌  စခန်းကုန်သင်ရန်ကိစ ကိုလည်းေကာင်း၊ 

က ု်ပ်၏ ေရှအလားအလာများကိလုည်းေကာင်း၊ 

တစ်ပါတည်း အပီးသတ်စွန်လ တ်ကာ က ု်ပ်သည်  

သဂုတ်လအတွင်း      ှစ်ဝက်ေကျာင်းပိတ်ရက ်

ရသည့်အခါမှစ၍ တက သုိလ်ေကျာင်းေတာ်ကီးမှ 

ထွက်ခဲ့၏။    ကမ ာစစ်ကီး  မလွဲြဖစ်ေတာ့မည်ကိ ု

တွက်ဆမိုံသာတွက်ဆမိ၍    ဧကန်အတိအကျ  

ေြပာဆိုိင်ုခဲသ့ည်မဟတ်ုေသာ်လည်း “ြမးနစ်မိ” 

၌ အဂ  လပ်ိနန်းေရးဝန် ချန်ိဘာလန်ိသည်  မမိိိင်ုင ံ

ေတာ်ကီး၏  ဂုဏ်သိက ာကိုမ မငဲ့  မေထာက်ရှာ 

ိင်ုေတာဘ့ ဲ “ဟစ်တလာ”   ေကျေအးှစ်သမိ့ေ်ရး 

အတွက်   ဦးိှမ်လိက်ုသည့အ်ခါတွင်ကား   “ကမ ာ 

စစ်ကီး တခံါးမ”၌ ဆိက်ုေရာက်ေနပြီဖစ်ေကာင်းကိ ု 

သည်းထိတ်ရင်ဖိ ုသိရှိရေလေတာ့၏။ 

ကမ ာစစ်ကီး အမှန်ြဖစ်ေချေတာ့မည်။  ဗမာ့ 

အေြခအေနကားအသိုနည်း။ ဗမာေတ ွဘာလပ်ုက  

မည်နည်း။  ဤြပဿနာများကား   က ု်ပ်ေရှတွင် 

အလ ိလ ိတသီကီးေပ လာေတာ၏့။ တစ်ခတုည်း 

ေသာ အဓိ  ာန်ကုိ ုတ်ြခည်းြပလုိက်၏။ “ငါ့အတွက် 

ြဖစ်လိုရာြဖစ်ေစေတာ ့ိုင်ငံေရးဂယက်ဝဲအတွင်း 

သို ေြခစံုပစ်၍ ဇွတ်ဆင်းကာ  ငါ၏ုိင်ငံလွတ်လပ် 

ေရးအတွက ်  မေနမနားစွန်စားလုံးပန်းေတာ့အံ့” 

ဟ ုဤအဓိ  ာန်ကိ ုသန်သန်ကီးြပလိက်ုမေိတာ၏့။ 

သခင်အစည်းအံုးမှတစ်ဆင့်  ိင်ုငလွံတ်လပ်ေရး 

တိုက်ပွဲအတွင်းသို   က ်ုပ်စတင်သက်ဆင်းမိခဲ့ 

ေလသည်။ 

က ်ုပ်အြဖစ်ကား     သန်းေခါင်လကွယ် 

ေတာအုပ်အလယ်၌    ေရာက်သူပမာရှိေနေတာ ့

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေရးခဲ့တဲ ့ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးအေရးေတာ်ပုံနဲ

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်တည်တံ့ေရး

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

၁၉၄၃ ခုှစ် သဂုတ်လ ၁ ရက်ေနမှာ ဂျပန်တိုက “ေရ ရည်စိမ်လွတ်လပ်ေရး” ေပးခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက ဂျပန်ေခတ် ၁၉၄၃ ခုှစ် သဂုတ်လ ၁ 

ရက်ေနထုတ ်“ဗမာ့ေခတ်သတင်းစာ”မှာ “ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးအေရးေတာ်ပု”ံ ေဆာင်းပါးရှည်ကီးနဲ  ြမန်မာြပည်သူေတွကိ ုအသိေပး တပ်လှန်ေရးသားခဲ့တာ 

သမိုင်းတင်တဲ့အေနနဲ  ေကာက်ုတ်တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။

တိုက်ခဲ့ရသည်။ 

အမဲတမ်းစစ်တပ်ကီးတစ်ခု၏  အေြခေရာက ်

ေအာင် ၁၉၄၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လတွင် “ဗမာ့လွတ်လပ ်

ေရးတပ်မေတာ်” ကိ ု “ဗမာက့ာကွယ်ေရးတပ်မေတာ်” 

ဟူ၍ ေြပာင်းလဲဖွဲစည်းလိုက်ေလသည်။  က ်ုပ်မှာ 

ထိတုပ်မေတာ်၏ ဗိလ်ုချပ်ြဖစ်လာခဲရ့၏။ ဗမာိင်ုင၏ံ 

ကမ ာှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်သည် ဘယ်အခါကမ  

စိတ်သက်သာမ မရရိှခ့ဲေပ။   အိပ်မက်များတွင်မှာပင် 

က ်ုပ်သည် က ်ုပ်၏ မလွတ်လပ်ေသးေသာ ိုင်ငံ 

အတွက်    ေယာင်ယမ်းငုိခ့ဲရ၏။  ေဒါသထွက်ခ့ဲမိ၏။ 

အေရးေတာ်ပုံကီး၏ သည်းထန်ေသာ ေဝဒနာကီးကိ ု 

က ်ုပ်တိုိုင်ငံသည် ခံရဆဲြဖစ်၏။ ဗမာတိုင်း  ဗမာ 

အေရးေတာ်ပုံနဲ   လွတ်လပ်ေရးရဲတန်ဖိုးကိ ု န်ြပ 

ခဲ့တယ်။ 

လွတ်လပ်တဲ့လူမျိးမှာ ရှိရမယ့်အရည်အချင်း 

စည်းကမ်းနဲတာဝန ်

ဂျပန်ေပးတဲ့    ေရ ရည်စိမ်လွတ်လပ်ေရးကို  

ြပည်သူေတွသိရိှရေလေအာင် လွတ်လပ်ေရး အေရး 

ေတာ်ပုံကို  ကိုယ်တိုင်ေရးသားပီး  လွတ်လပ်ေရးရဲ 

တန်ဖိုးကို   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက    န်ြပခဲ့ပီး 

ြဖစ်တယ်။ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ကာလရဲ အထွတ် 

အထပ်ိြဖစ်တဲ ့“၁၉၄၇ ခှုစ်”မှာ  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

က လွတ်လပ်တ့ဲလူမျိးမှာရိှရမယ့်  အရည်အချင်းကုိ  

၁၇-၄-၁၉၄၇ ေနတွင်         ဦးစွာ န်ြပခဲ့တာက   

ဒါအ့ြပင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက   “လွတ်လပ် 

ေရး”ဆိုတာ  စည်းနဲကမ်းနဲသေဘာမျိးသာြဖစ ် 

တယ်ဆိတုာကိ ု ၁၃-၇-၁၉၄၇ ေနမှာ  န်ြပခဲတ့ာ 

က  “လွတ်လပ်ေရးဆုိတ့ဲအဓိပ ာယ်က   စည်းမ့ဲကမ်းမဲ ့ 

သေဘာမျိးမဟုတ်ဘူး။  စည်းနဲကမ်းနဲ   သေဘာ 

မျိးသာြဖစ်တယ်။     စည်းနဲကမ်းနဲရှိမှသာလ င် 

လွတ်လပ်ေရးဆိုတာြဖစ်ိုင်တယ်။    အဲဒီေတာ့ 

လွတ်လပ်ေရးဆိတုာကိ ု က န်ေတာ်တိုရတဲအ့ခါမှာ 

လည်း နားလည်ရမှာက  ငါတိုတိင်ုးြပည်ဟာ   ပိုပီး 

စည်းကမ်းရှိဖိုလိုတယ်။     ငါတိုတိုင်းြပည်ဟာ 

လွတ်လပ်ေရးရေအာင်လည်း    စည်းကမ်းရိှရိှလပ်ုရ 

မယ်။  အဒဲလီိအုားြဖင့ ်စည်းနဲကမ်းနဲ    အလပ်ုလပ်ု 

ကမှ လွတ်လပ်ေရးဆိုတာ တကယ်ရမယ်” လို 

ထိမိစွာ  န်ြပထားခဲ့ပါတယ်။ 

ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးအဓွန်ရှည်တည်တံေ့ရး

အတွက် “စည်းလုံးညီွတ်ေရး အထူးလိအုပ်လှပု”ံ  

ကိုလည်း ၁၃-၇-၁၉၄၇ ေနမှာပဲ  န်ြပခဲ့တယ်။ 

“တိင်ုးရင်းသားအချင်းချင်းညွီတ်ေရး၊ တိင်ုးရင်း 

သားလူထုညီွတ်ေရး     (စားဖားသမားေတွ 

ညွီတ်တာ က န်ေတာ်မလုိချင်ပါဘူး) တုိင်းရင်းသား 

အချင်းချင်း  ညီွတ်ေရး၊  တိုင်းသူြပည်သား 

လူထုညီွတ်ေရး၊ အဲဒီညီွတ်ေရးှစ်ခုမရှိသမ  

ကာလပတ်လုံး  ဒီတိုင်းြပည်ဟာ  လွတ်လပ်ပင် 

လွတ်လပ်ြငားေသာ်လည်း ဘယ်ပါတတီက်တက်၊ 

ဘယ်အစိုးရ လပ်ုလပ်ု “-------” တိင်ုးြပည်ြဖစ်ေန 

မှာပဲလို---က န်ေတာ်ေြပာချင်တယ်”လို  မခံသာ  

မှန်ပါရဲ ဒတီရားကိ ုေဟာကား န်ြပထားခဲတ့ယ်။ 

လွတ်လပ်ေရးနဲထိုက်တန်တဲ ့    တိုင်းြပည ်

ကာကွယ်ေရး၊  တည်ေဆာက်ေရးတာဝန်ေတွနဲ  

ပတ်သက်ပီးလည်း Painful Truth နဲ    န်ြပ 

ခဲ့တာက “တိုင်းြပည်ကာကွယ်ဖိုအတွက်  ဗမာ 

ြပည်မှာ    စစ်သားေတွ   နည်းေနတယ်လိုဆိုရင် 

ဗမာတိင်ုး၊ ဗမာတိင်ုး အရယ်ေရာက်တဲလ့မှူန်သမ ၊ 

ကျန်းမာတဲ့သူမှန်သမ     “စစ်မ မထမ်းမေနရ” 

ဆိုပီးေတာ ့အတင်းဥပေဒနဲ   စစ်ထကဲိထုည့ရ်လမိ့ ်

မယ်။   အဲဒါမျိးေတွ   လုပ်တန်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ 

ှစ်ှစ်တန်သည်၊ သုံးှစ်တန်သည် စစ်ထဝဲင်ရမယ်။ 

ဝင်ပီးတဲ့ေနာက်  စစ်ြဖစ်တဲ့အခါမှာ  ဝင်တိုက် 

ရမယ-်-- ဆိုတာ ခင်ဗျားတို တိုက်ချင်၊ တိုက်ချင်၊ 

မတိုက်ချင်၊ မတိုက်ချင် ဝင်တိုက်ရမှာပဲ။ အဲဒါက 

လည်းတာဝန်ပ။ဲ  ဒါဟာ  လွတ်လပ်ေရးရတဲအ့ခါမှာ 

ြဖစ်ရမယ့ ်တာဝန်မျိးပဲ”

“ပေဒသာပင်ေပါက်ေအာင်ဆုိရင် က န်ေတာ်တို 

အလုပ်လုပ်မှြဖစ်မယ်--- ဆိုတာ   ခင်ဗျားတို 

နားလည်ေစချင်တယ်။ အဒဲေီတာ-့-- လွတ်လပ်ေရး  

ရပင်ရြငားေသာ်လည်း  လွတ်လပ်ေရးရဲတာဝန ်

ေတကွိ ုက န်ေတာ်တိုက မထမ်းေဆာင်ချင်ဘူးဆိရုင်  

ခင်ဗျားတိုရဲ     လွတ်လပ်ေရးဟာ   ဒီကေနရပီး 

မနက်ြဖန်ခါ တြခားလက်ြပန်ပါသွားမှာပဲဆိုတာ 

သိေစချင်တယ”်လို  ၁၃-၇-၁၉၄၇ ရက် ကတည်း 

ကပင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက    ေရှေရးေြမာ်ေတွး 

ပီး  န်ြပခဲ့တာကို အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားရ 

ပါမယ်။                              စာမျက်ှာ ၇ သို 

သည်။  က ်ုပ်သွားရမည့ ်  ေနရာှင့်ပတ်သက်၍ 

က ု်ပ်ဘာတစ်ခမု မသ။ိ ေဆလွည်းမရိှ၊  မျိးလည်း 

မရှိ ငါသည်အကယ်၍ ေသသွားသည့်တိုင်ေအာင ် 

ြမတ်ေသာေသြခင်း၊    ိုင်ငံအတွက်ေသြခင်းသာ 

ြဖစ်သည်ဟ ုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ှစ်သိမ့်ရေတာ့၏။  

ဗမာလွ့တ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်သည်     စစ်ေကာင်း  

သံုးေကာင်းြဖန်ကာ ဗမာုိင်ငံအတွင်းသုိဝင်ခ့ဲ၏။ 

ဗမာလွ့တ်လပ်ေရးတပ်မေတာ်သည်  ရန်သူသခံျပ် 

ကာကားများှင့်ပင်    ပဲခူးအနီး၌    တုိက်ကရ၏။ 

ေရ ေတာင်တိုက်ပွဲတွင်ကား    ြပင်းထန်ရပ်ခ ံစွာ 

တိုက်ခိုက်ခဲ့ က၏။       ေရ ကျင်မှာလည်း 

တိုင်းအတွက် ကီးေလးလှေသာ   တာဝန်များသည် 

ေရှတွင်အများအြပားပင် ရိှကကန်ု၏။ ထိတုာဝန်များ 

ကိ ုေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင်ုိင်မှ  အေရးေတာ်ပံု  

လုံးဝေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်၏။ စည်းလုံးမ ၊ ကညူီိင်ုးပင်း 

ေဆာင်ရက်မ ရှိေသာလူမျိးသည်   ကိုယ့်ိုင်ငံကို 

ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်မည့်  ရန်သူများကိုေသာ်မ ှ ခုခံ  

ိုင်စွမ်းရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     နယ်တစ်နယ်ကို 

တိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန်  လွယ်ေသာ်လည်း  လူမျိး 

တစ်မျိးကို     သိမ်းသွင်းရန်မှာ   မလွယ်ဟူေသာ   

ေသနဂ  ပရယိာယ်ကျမ်းတွင်လာရိှသည့ ်ဆိုိုးစကား 

က ထင်ရှားေစေလပ”ီလို ဂျပန်ေပးတဲလွ့တ်လပ်ေရး  

“လွတ်လပ်ေရးရပီးတဲအ့ခါ  ရပီးတဲ ့လွတ်လပ်ေရးကိ ု

ဆက်လက်တည်တံ့ေအာင ်   လုပ်ိုင်ရမယ်။  ရတဲ့ 

လွတ်လပ်ေရးရဲ အရသာကို ြမန်ြမန်ခံစားရေအာင ်

လပ်ုရမယ်။ အဒဲလီိ ုလွတ်လပ်ေရးကိ ုလိခုျင်ရင် က ု်ပ် 

တိုဟာ အေြမာ်အြမင်နဲစစ်ေရးစစ်ရာမှာလိ ုပရယိာယ် 

အရာက မ်းကျင်ပီး    ကျပ်တိုကိုယ်တိုင်ကလည်း  

လွတ်လပ်ေရးနဲထိုက်တန်တဲ့   အရည်အချင်းမျိး 

ရှိေအာင် အခုကတည်းက စတင်ပျိးေထာင်ထားဖို 

လိတုယ်”ဆိတုဲ ့ န်ြပချက်ဟာ  စည်းကမ်းြပည့ဝ်တဲ ့  

ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်သစ်   တည်ေဆာက်ေနတဲ့  

မျက်ေမှာက်ကာလမှာ  အထူးလုိအပ်ေနပီ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမာင်ြမတ်မွန်(ဆူးေလ) 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး   အဓွန်ရှည်တည်တံ့ေရးအတွက်  “စည်းလုံးညီွတ်ေရး အထူးလိုအပ်လှပုံ” ကိုလည်း    

၁၃- ၇- ၁၉၄၇ ေနမှာပဲ  န်ြပခဲ့တယ်။ “တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းညီွတ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားလူထုညီွတ်ေရး  

(စားဖားသမားေတ ွညွီတ်တာ က န်ေတာ်မလိခုျင်ပါဘူး) တိင်ုးရင်းသားအချင်းချင်းညွီတ်ေရး၊  တိင်ုးသြူပည်သား  

လူထုညီွတ်ေရး၊ အဲဒီညီွတ်ေရးှစ်ခုမရှိသမ ကာလပတ်လုံး  ဒီတိုင်းြပည်ဟာ  လွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ြငား 

ေသာ်လည်း ဘယ်ပါတတီက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရလပ်ုလပ်ု “-------” တိင်ုးြပည်ြဖစ်ေနမှာပလဲို---က န်ေတာ်ေြပာချင် 

တယ်”လို  မခံသာမှန်ပါရဲ ဒီတရားကို ေဟာကား န်ြပထားခဲ့

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနက ရန်ကုန်မိ မဟာဗ လပန်း ခံတွင် ြပလုပ်ေသာ လူထုအစည်း 

အေဝးတွင် ဦးေအာင်ဆန်း မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ေနာက်မီးဆွဲ ိုင်ငံမြဖစ်ေစဖို 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ကိတင် န်ြပခဲ့ 

ဒီမုိကေရစီလူအဖဲွအစည်းမှန်သမ ဟာ    ြပည်သူတိုရဲဆ မဲနဲ    

ေရးချယ်တင်ေြမာက်ရတာြဖစ်တယ်။  ဒါေကာင့ ် အဒဲအီစိုးရမျိးဟာ  

အမျိးသားေရးကို ေကျာခိုင်း၊  တိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို အေလး 

မထားတဲ ့  ြပည်ပဩဇာခ ံ    ုပ်ေသးုပ်အစုိးရမြဖစ်ဖုိ  အလွန်အေရး 

ကီးပါတယ်။ ိုင်ငံအေရးကိ ု           ကိတင်ေြမာ်ေတွးတတ်သ ူ 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း ကိယ်ုတိင်ု “၁၉၄၇  ခှုစ်  ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုင ံ

ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပု ံ  အေြခခံဥပေဒေရးဆွဲေရး   ြပ  ာန်းချက်အဆိုကို 

တင်သွင်းခဲ့ရာမှာ    ြမန်မာိုင်ငံကိ ု   အချပ်အြခာအာဏာပိုင်တဲ ့ 

လွတ်လပ်ေသာိင်ုငအံြဖစ်    ရပ်တည်ိင်ုေစမယ့ ်  လိအုပ်ချက်ေတကွိ ု

၁၉၄၇  ခုှစ်  ဇွန်လ  ၁၆  ရက်ေနမှာ  တိုင်းြပြပည်ြပ  လ တ်ေတာ် 

အစည်းအေဝးတွင်    ပွင့်လင်းြမင်သာ    တင်ြပခဲ့တာကေတာ့   

“လွတ်လပ်တဲ့ိုင်ငံေတာ်ဆိုပီး   ဖွဲစည်းတည်ေထာင်လိုက်ကတဲ့  

ိင်ုငေံတာ်  အသီးသီးရိှကေပမယ့ ်   အချပ်အြခာအာဏာနဲ  ြပည့စ်ုတံဲ ့

ိင်ုငေံတာ်(Sovereign State) ေတရိှွက သလိ ု အချိိင်ုငေံတကွျေတာ ့

အဒဲလီိမုဟတ်ုဘနဲဲ   ြပည်ေထာင်အချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ ့  ိင်ုငေံရး 

ေဝါဟာရအရ “Vassal State” လို ဆိုကပါတယ်။ Vassal State 

--- ဆိုတာက တပည့်၊ က န်ိုင်ငံလို သေဘာမျိးပဲ။ က န်ဆိုေပမယ့် 

ကိုလိုနီ(Colony)လည်းမဟုတ်ဘူး။     သူဘာသာသူ   သူမင်းနဲ ၊ 

သူချင်းနဲ   သူအစုိးရနဲပဲ  အြပင်ပန်းအားြဖင့်ေတာ့  လွတ်လပ်တယ်။ 

သုိေသာ်လည်း  ိင်ုငံကီးတစ်ိင်ုငရံဲ  သဇာလ မ်းမိုးမ ၊  ချပ်ြခယ်မ ကိ ု 

အထူးတလည်  ခံေနရတ့ဲုိင်ငံြဖစ်လုိ  “Vassal State”  လိုေခ တယ်။ 

ေနာက်ပီးေတာ ့    က န်ေတာ်တို     ိုင်ငံကီးှစ်ိုင်ငံအကားမှာ 

နယ်နိမိတ်ြခားေပးုံေလာက်ြဖစ်တဲ ့    ိုင်ငံေတာ်မျိးရှိေသးတယ်။ 

“Buffer State”  အဒဲလီိ ုိင်ုငေံတာ်အမျိးမျိး   လက်ေတွအားြဖင့ရိှ်တယ် 

ဆိတုာ  က န်ေတာ်တိုေတွရပါတယ်။   က န်ေတာ် ဆိလုိခုျင်တာကေတာ ့

ိုင်ငံကီးှစ်ိုင်ငံကားမှာ      နယ်နိမိတ်ြခားေပးုံေလာက်ြဖစ်တဲ ့

“Buffer State” မျိးလိ ု နယ်ြခားိင်ုငကံေလးမျိးလည်း  မြဖစ်ချင်ဘူး။  

ေနာက်ပီးေတာ့   ိုင်ငံကီးတစ်ိုင်ငံရဲ  သဇာလ မ်းမိုးမ   အထူး 

တလည်ခံရတဲ့   “Vassal State”  လိုမျိးလည်း  မြဖစ်ချင်ဘူး။ 

ှင်းကိုြမင်ခိုက်

ေနာင်

  ှင်းကိုြမင်၍

 သဇင်ပွင့်ဦး၊ သူကည်ူးစ်

 ရယ်ြမးရ င်ပျ၊ ှမှင့်ေမာင်

 ညီေနာင်သားချင်း၊ လက်တွဲရင်းှင့်

 ချစ်ြခင်းခင်ြခင်း၊ ယုံကည်ြခင်းများ

 ဆပွားသစ်သစ်၊ ခိုင်မဲှစ်မာ

 ကာလကာေလ၊ စည်းုံးေလတည့်။

 ေြမြပန်ေတာင်ခုံး၊ ပတ်ကုံးဝန်းကျင်

 ြမစ်ခွင်တစ်ကား လွန်ေသာေမာကို

 ချစ်ေသာစိတ်ှင့်၊ ေသွးှင့်ေခ းှင့်

 အဆင့်ဆင့်ဆက်၊ အသက်သက်များ

 စေတးထား၍၊ ဘိုးဘွားေပးေဝ

 ချစ်အေမွတည့်။

 အေနကာကာ၊ အသာမုိးမိုး

 ချစ်ကိုးလွန်ြမတ်၊ ေသွးသားထပ်၍

 ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ေြမ၊ တွယ်တာေပ၏။

 ကိုယ့်ေနရာကို

 တစ်ဖျာတစ်ကွက်၊ တစ်လက်မလည်း

 တသှေြမာ၊ စုံမက်ေမာသည့်

 သေဘာြခင်းရာ၊ ေြပာရပါလ င်....

 ှင်းရင်ုမှ

 သဇင်လှကို

 ြမင်ရ ကံ ရ၊ ေဆာင်းအြမမှာ

 မဟာေအာင်ြခင်း၊ စည်းလုံးြခင်းြဖင့်

 ေသွးချင်းကိုယ်သား၊ ဒိုပိုင်ထားသည်

 တရားမ တလွတ်လပ်ြခင်း။    ။

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပလျက်

က န်ေတာ်တိုြဖစ်ချင်တဲ့  ိုင်ငံကေတာ့  “ဆန်မရှိ  ေသာက်စားကီး 

ပဲေခ ေခ    လွတ်လပ်ပီး  အချပ်အြခာအာဏာပိုင်တဲ့  ိုင်ငံေတာ် 

ြဖစ်ချင်တယ”်  လို အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။  

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းရဲ     အဆိြုပချက်ကိ ု ထင်ဟပ်ပီး  “၁၉၄၇ 

ခုှစ်  ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ ် ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပု ံ အေြခခံ 

ဥပေဒပုဒ်မ  ၇၄  (၁)  မှာ  ေအာက်ပါပုဂ ိလ်များအား  လ တ်ေတာ် 

တစ်ရပ်ရပ်၏အမတ်အြဖစ်  ေရးချယ်ခရံန်လည်းေကာင်း၊ လ တ်ေတာ် 

တစ်ရပ်ရပ်၏   အမတ်အြဖစ်တည်မဲေစရန်  လည်းေကာင်း--- 

ခွင့်မြပရ’’ လို  ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

“ုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ေကျးဇူးသစ ာေတာ်ကုိ   ခံယူေစာင့်ေရှာက ်

ိုေသသူ  သိုတည်းမဟုတ ် ိုင်ငံြခားအစိုးရ၏လက်ေအာက်ခံြဖစ ်

သ ူ  သိုတည်းမဟတ်ု    ထိအုစိုးရ၏ိင်ုငသံားြဖစ်သ ူ  သိုတည်းမဟတ်ု  

ထိုအစုိးရ၏    လက်ေအာက်ခံြဖစ်သူလည်းေကာင်း၊   ိုင်ငံသား 

ေသာ်လည်းေကာင်း  ခံစားရေသာ   အခွင့်အေရးများှင့ ် ေကျးဇူး 

ခံစားခွင့်များကိ ု    ခံစားိုင်ခွင့်ရှိသ”ူ   လို    လ တ်ေတာ်အမတ်   

(ကိယ်ုစားလှယ်)ပင် ြဖစ်ခွင့မ်ရိင်ုေအာင်  အေြခခဥံပေဒနဲတင်းကျပ် 

စွာ  စည်းေှာင်ေပးထားခဲ့ပါတယ်။  

အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ြပည့ဝ်ကာ ေသွးစစ်၊ မျိးစစ်၊ ိင်ုငသံား 

စစ်တဲ ့သေူတအွေနနဲ    အသက် ေပးပီး    လွတ်လပ်ေရးရယေူပးခဲတ့ဲ ့  

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းရဲ    ဂုဏ်ေကျးဇူးကိ ု   အေလးအြမတ်ြပပီး  

လွတ်လပ်ေရးအဓွန်ရှည်တည်တံေ့ရးကိ ု   ဦးထပ်ိထားဖို         းေဆာ် 

လိုက်ရပါေကာင်းနဲ     လွတ်လပ်ေရးရဲအထိမ်းအမှတ်ြဖစ်တဲ့  

ိင်ုငေံတာ်အလကံိပုါ  ဦး တ်အေလးြပအပ်ပါေကာင်း  တင်ြပလိက်ု 

ရပါတယ်။       ။ 

ရည် န်း 

 (၁)  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းမိန်ခွန်းများ၊ စာေပဗိမာန် 

 (၂) ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒများ 

 (၃)  ေကးမုံသတင်းစာ(စာ-၈) 

  (၁-၁-၂၀၁၄) 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ အားကစားဆိုင်ရာ သိေကာင်းစရာများ 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာမ ှင့် သုပ်ြပပွဲကျင်းပ
မဂ  လာဒုံ  ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး     မဂ  လာဒုံမိနယ်တွင် 

မိနယ်အားကစား ှင့်   ကာယပညာဦးစီးဌာနက 

ဦးစီးကျင်းပေသာ     အားကစားဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပး   ေဟာေြပာမ ှင့်  သုပ် 

ြပပွဲအခမ်းအနားကိ ု  မဂ  လာဒုံ  အထက(ခွဲ) 

အလက (၅) ေကျာင်း၌  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး    လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 

ကျင်းပရာ   အားကစားှင့်   ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာနမှ     မိနယ်အားကစားမှးက  အမှာ 

စကားေြပာကား၍       အားကစားဆိုင်ရာ   

သိ ေကာင်းစရာများကုိ    အသိပညာေပးေဟာေြပာ 

ခဲ့ပီး  ေကျာင်းသေူလးများက  သပ်ုြပေဖျာ်ေြဖ 

ေပးခဲ့သည်။

ထိုေနာက်    ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

အားကစားှင့်    ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး  ေဒ ယ်ဦးခိင်ု 

က   မဂ  လာဒံုမိနယ်   အားကစားှင့် ကာယ 

ပညာဦးစီးဌာနသို    အားကစားပစ ည်းများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ပီး   သုပ်ြပေဖျာ်ေြဖ 

ေပးခဲ့ကေသာ   ေကျာင်းသူေလးများအား 

မိနယ်အားကစားမှးက  လက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ   ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ဉာဏ်ဟိန်း



ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊  ၂၀၂၁

ပဲခူး ဒီဇင်ဘာ ၂၅

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အား ကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အစုိးရအဖဲွမှ 

ဦးေဆာင်၍ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲှင့ ်

ဌာနဆိုင်ရာများ      ပူးေပါင်း၍ 

ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက     ပဲခူး 

တက သုိလ်ဝင်းအတွင်း၌ စုေပါင်း 

သန်ရှင်းေရးြပလုပ်ကသည်။

ကည့် အားေပး

သန်ရှင်းေရးြပလုပ်ရာသို ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ်    

ဦးမျိး ေဆဝွင်းှင့ ် တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးများ၊   တိုင်းေဒသကီး  

အစိုးရအဖွဲ    အတွင်းေရးမှးှင့ ်      

ဌာနဆိုင်ရာများက တပ်မေတာ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ  ရဲတပ်ဖွဲ၊   မီးသတ် 

တပ်ဖဲွှင့ ်ဌာနဆုိင်ရာများ စုေပါင်း 

၍  သန်ရှင်းေရး  ြပလုပ်ေနမ ကို 

လိက်ုလံကည့်  အားေပးခဲသ့ည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် ဆုေတာင်း 

ြပည့်   ေရ ေမာ်ေဓာေစတီေတာ် 

ြမတ်ကီးအား သွားေရာက်ဖူးေြမာ် 

ကန်ေတာ့ပီး ရင်ြပင်ပတ်လည ်

ေကျာက်ြပားြပန်လည် ခင်းေနမ  

ှင့်     ဘက်စုံြပြပင်မွမ်းမံေနမ  

တိုကိ ု  ကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

ြမစ်ကီးနား ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိတွင ်မိအဂ   ါရပ်ှင့် 

အညီ ေရစင်ကွင်းေဈး အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်

ိုင်ေရး၊ ေလဆိပ်ေရှပန်း ခံ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ေအးြမသာယာေဈး၌ ညေဈးတန်း ဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချ 

ိုင်ေရးအတွက် ယမန်ေနနံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် တာဝန်ရှိ 

သူများက  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ကသည်။ 

စနစ်တကျ ေရာင်းဝယ်

ေရစင်ကွင်းေဈး အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ိုင်

ေရးအတွက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည ် ြပည်နယ ်

သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး၊ စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ေရစင်ကွင်းေဈးအား မိ 

အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ  ေဈးေရာင်း၊ ေဈးဝယ်များ စနစ်တကျ 

ြဖင့် ေရာင်းဝယ်မ  ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊ ယာ်ကီး 

ယာ်ငယ်များ ပတ်ိဆိုရပ်တန်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရးတို 

အတွက် ကီးမားကျယ်ြပန်သည့ ်ကားပါကင်ပါသည့ ်

အေဆာက်အအုံအြဖစ်  အဆင့်ြမင့်တင ်  ေဆာက်          

လုပ်သွားိုင်ေရးတိုကို ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ်

ထိုမှတစ်ဆင့် ေကျာက်စိမ်းတုံး မီးပွိင့်ပန်း ခံ၌ 

ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် LED ြပဘုတ်ြဖင့ ်

အများြပည်သူကည့် ိင်ုေရး ြပသေဆာင်ရက်ထား 

ရှိမ ကို ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး အများြမင်ိုင်သည့ ်

ေနရာတွင် ြပသိင်ုေရး ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။

ညေဈးတန်း

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်

ြမစ်ကီးနားေလဆပ်ိေရှ ပန်း ခအံတွင်း အလှပန်းပင် 

များ၊ ေြမယာ ခင်းများှင့ ်မီးတိုင်များ ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ အေြခအေနှင့်  မိသစ်ရပ်ကွက် ေအးြမ 

သာယာေဈး၌ ညေဈးတန်းဖွင့်လှစ်ေရာင်းချုိင်ေရး

ှင့ ်ဆိင်ုခန်းများ ဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချမ အေြခအေနများ 

ကိ ုလှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး ညိ  င်းေပါင်းစပ ်

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ခရစ မတ်ပွဲေတာ်ဝတ်ြပ

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည် ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့်အတူ ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်၏ 

တရားေရးမိသားစုများ၏ စုေပါင်းခရစ မတ်ပွဲေတာ် 

ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွဲှင့ ်   ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာန၏   ဝန်ထမ်းမိသားစုများ 

ခရစ မတ်ပွဲေတာ်        ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွဲများသို 

တက်ေရာက်အားေပးခဲ့ကပီး   ခရစ မတ်ပွဲေတာ်               

ဝတ်ြပြခင်းအစအီစ်များတွင်ပါဝင်ကာ ဆေုတာင်း 

ဆက်ကပ်ခဲ့ကသည်။

ြပည်နယ် 

(ြပန်/ဆက်)

ဘားအံ ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း     မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ 

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များှင့ ် ြပည်နယ်သ၊ူ ြပည်နယ် 

သားများအားလုံး     ခရစ မတ်အခါသမယတွင ်

ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ ်     သာယာဝေြပာြခင်းများှင့ ်

ပီးြပည့်စုံကပါေစေကာင်း         ကရင်ြပည်နယ ်

ဝန်ကီးချပ်  ဦးေစာြမင့ဦ်းက   ယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက 

ဘားအံမိေပ ရှိ   ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်  (ဘုရား 

ရိှခိုးေကျာင်း) များသို သွားေရာက်ဂါရဝြပေတွဆုရံာ၌ 

ဆုေတာင်းစကားေြပာကားသည်။

သီးြခားစီဂါရဝြပ

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်  ဦးေစာြမင့်ဦးသည ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ

ှင့အ်တ ူခရစ်ေတာ်ေမွးေနတွင် ဂဏ်ုေတာ် (ေကျးဇူး 

ေတာ်) ကို ချးီမွမ်းေသာအားြဖင့် ဘားအံမိေပ ရှိ 

ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ ်(ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း)  များ 

အလိုက် သီးြခားစီဂါရဝြပေတွဆုံခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ယှ်တွဲေနထိုင်

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က 

မိမိတို၏  ကိုးကွယ်ရာ၊ ယုံကည်ရာကို ငိမ်းချမ်း 

လွတ်လပ်စွာှင့် စည်းလုံးညီွတ်စွာ အတူတကွ 

ယှ်တဲွေနထုိင်ပီး လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ုိင်ေကာင်း၊   

ြပည်နယ်သူ၊ ြပည်နယ်သားများအားလုံး ခရစ မတ် 

အခါသမယတွင်    ငိမ်းချမ်းတည်ငိမ ်  သာယာဝ 

ေြပာြခင်းများှင့ ်       ပီးြပည့်စုံကပါေစေကာင်း 

ဆုေတာင်းစကားေြပာကားခ့ဲပီး  ခရစ မတ်အထိမ်း 

အမှတ် ဂါရဝလက်ေဆာင်ှင့ ်အလှေငမွျားေပးအပ် 

ခဲရ့ာ သင်းအပ်ုဆရာ၊ ဂိဏ်ုးအပ်ုဆရာေတာ်ှင့ ်နယ်စီး 

သာသနာပုိင်ကီးတုိကလည်း  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား 

အား     ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင်များ 

ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း

(ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖ ဒီဇင်ဘာ ၂၅

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပွင့ြ်ဖမိနယ်တွင် ေအာက်ဆဂီျင် 

စက်ုဖွံင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနနံက် ၁၀ နာရခဲွီက 

ပွင့်ြဖမိ သက်ေတာ်ရှည်ရပ်ကွက် စကားဝါလမ်းှင့် 

အင်ကင်းလမ်းေထာင့်ရိှ    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံဝင်း၌ 

ကျင်းပသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင့်လွင်ှင့ ်

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများက    တည်ေဆာက်ပီးစီးသည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအား ဖဲကိးြဖတ်၍ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့     

ကပီး   တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ေအာက်ဆဂီျင်စက် 

Controller  အား စက်ခလတ်ုိှပ်၍ ဖွင့လှ်စ်ေပးခဲသ့ည်။

ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိ 

သမူျားက တည်ေဆာက်ပီးစီးသည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံု 

အား လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးပီး ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ု 

လုပ်ေနမ များှင့်ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ် 

ြဖန် ြဖးေရး၊   စက်ုံေရရှည်တည်တံ့ေကာင်းမွန်ေရး 

အတွက် မိမိမိဖများှင့်  ေဒသခံြပည်သူများ ဝုိင်းဝန်း 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားကရန ်မှာကားသည်။

ပွင့ြ်ဖမိနယ်၌ အေကာင်အထည်ေဖာ် တည်ေဆာက် 

ပီးစီးသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမှာ 30Nm3/h အမျိး 

အစားြဖစ်ပီး စက်တန်ဖိုးအေနြဖင့ ်ေငွကျပ်သိန်း ၉၀၀ 

ေကျာ်ရိှေကာင်း၊ တစ်ရက်လ င် လီတာ ၄၀ ဆ့ံ ေအာက်ဆီဂျင် 

အိုး အလုံးေရ ၁၂၀  အထိ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ုိင်ေကာင်း 

ပွင့်ြဖမိ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုြဖစ်ေြမာက် ေရးအဖဲွဥက    

ဦးတင်ဝမ်းထံမ ှသိရသည်။

ရဲဝင်းိုင ်(ေညာင်ဦး)

ဘားအံမိေပ ရှိ ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ် (ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း) များသို  သွားေရာက်ဂါရဝြပ

(၇၄) ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေနအား ကိဆိုဂုဏ်ြပ

ပဲခူးတက သိုလ်၌ စုေပါင်းသန်ရှင်းေရးြပလုပ်

ြမစ်ကီးနားမိ ေရစင်ကွင်းေဈး၊ ေလဆိပ်ေရှပန်း ခံေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် 

ေအးြမသာယာေဈး၌ ညေဈးတန်းဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ကွင်းဆင်းကည့် 

ပွင့်ြဖမိ၌ 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ သံဃာ 

ေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊  ဘာသာ 

ေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး ဘာသာ 

မေရး   အသက် ၄၀ အထက်  ေဒသခံြပည်သူများ၊ 

အကျ်းသား   အကျ်းသူများ၊   မသန်စွမ်းသူများ၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရှိသူများ၊      ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှ ိ   ြပည်သ ူ

များ၊ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် အေြခခပံညာအလယ် 

တန်းှင့်    အထက်တန်းအဆင့်   ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသမူျား စသည့ဦ်းတည်အပ်ုစမုျား သတ်မှတ် 

၍ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ၊  ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊ သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

ှင့ ်ေစတနာဝ့န်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက် 

ှင့ ်ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ 

မိနယ် ၁၃ နယ်တုိ၌  ေဒသခံြပည်သူ ၄၈၄၄ ဦး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ        မိုင်းပျ်း 

မိနယ်ှင့ ်မုိင်းဆတ်မိနယ်၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၉၈၀၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်မိနယ်ှင့ ်ပုေလာ 

မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၄၀၀၅ ဦး၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၅၃၀၁၂ ဦး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ေမာရဝတေီရတပ်စခန်းဌာနချပ်မှ အရာရိှ၊ စစ်သည် 

များသည် ကလိန်ေအာင်မိနယ် ကေံပါက်ေကျးရာရိှ 

ေဗသနိှစ်ြခင်း  ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်သို  သွား 

ေရာက်၍ ခရစ မတ်ေနအထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင ်

ကိတ်မုန်ှင့်    လှဖွယ်များအား    လှဒါန်းမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ခရစ မတ်အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင် 

ကိတ်မုန်လီှးြခင်းကုိ    သိက ာေတာ်ရဆရာှင့်အတူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ အလားတူ  ပေလာမိနယ ်

မလကိ န်းမှ ဇရပ်ဆိပ်ေကျးရာ၊ ငုတ်ေကာင်းေကျးရာ၊ 

ေကျာက်ထရံေကျးရာများရှ ိ  ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး 

ေကျာင်းများသို   သွားေရာက်၍   လှဒါန်းေငွများ၊ 

တပ်မေတာ်(ေရ) ဌာနချပ်၊ တပ်၊ စခန်းများမှ 

ခရစ မတ်ေနအထိမ်းအမှတ် လှဒါန်းမ များ ေဆာင်ရက်
ကက်ဥှင့ ်ေရ ဖီဦးများကိ ုလှဒါန်းခဲ့သည်။

ထိုြပင် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး က န်းစုမိနယ် 

တီးပူေကျးရာရှိ ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်ဘုရားေကျာင်း

တွင်  ကျင်းပေသာ  ခရစ မတ်ေနအခမ်းအနားသို    

တနသ  ာရေီရတပ်စခန်းဌာနချပ်မှ  အရာရိှ၊ စစ်သည် 

များ သွားေရာက်၍ အခမ်းအနား စည်ကားသိက်ုမိက် 

စွာကျင်းပိုင်ေရး    ပူးေပါင်းပါဝင်ြပလုပ်ကသည်။ 

အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာေသာ ခရစ်ယာန် 

ဘာသာဝင်  ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများအား 

အမှတ်တရခရစ မတ်ဦးထုပ်များ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။  

 သတင်းစ်

ပန်းတေနာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပန်းတေနာ်မိ၌ အသက် 

၁၈ ှစ်ှင့်အထက် မိဘြပည်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းကိ ုယမန်ေနနံနက် 

၈ နာရီက   အလယ်ပုိင်းရပ်ကွက်   ြပည်လံုးချမ်းသာ 

သာသနာ့ဗိမာန်တွင်    ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးရာတွင် မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ ပူးေပါင်း၍ 

ပန်းတေနာ်မိ၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပး
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး(ပထမအကမ်ိ)ှင့် 

(ဒုတိယအကိမ်)လာေရာက်ထိုးှံကသည် ့ြပည်သ ူ

များအား ကာကွယ်ေဆးမထိုးှံမ ီအပူချနိ်တိုင်းတာ 

ေပးြခင်း၊ နာမည်စာရင်းအချက်အလက်များြပစ ုြခင်း၊ 

ေသွးေပါင်ချန်ိေပးြခင်းများ စစ်ေဆးပီးမှ  ကိဗုစ်- ၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးလျက်ရှိပီး အသက် 

၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆးမထိုးံှရေသးေသာ 

မိဘြပည်သူများအား  ကာကွယ်ေဆး   လာေရာက ်

ထိုးှံကရန ်      အသိပညာေပး        းေဆာ်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်( ြပန်/ ဆက်)

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
မိနယ် ေလးမိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၄၀၅၅ ဦး၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ      ခိုင်ခုနစ်ခုမှ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၉၉၄၂ ဦးှင့်    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ထန်းတပင်မိနယ်၌     ေဒသခံြပည်သ ူ၂၅၀ တိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွ များက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆုိင်ရာကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍      ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။ 

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရိှရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်ှင့်  ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ    မိနယ ်ေလးမိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၈၁ ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိင်ုး) မိင်ုးဆတ်မိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၈၅ ဦး၊   ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ   မိနယ် 

၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၉၅၃ ဦး 

တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးု ံ

များမှ ဆရာဝန်များ၊     သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှ         တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး       လိအုပ်သည်များ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

 ေရှဖုံးမှ

ေအိုးဗစ်အားကစားြပလုပ်သူများြဖင့် စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။    ယခုလိုအများြပည်သံုူးပိတ်ရက် 

အားလပ်ချန်ိများတွင်လည်း    မိသားစုများှင့်အတူ 

အနားယူသ ူအပန်းေြဖသူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရိှ 

သည်။

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သည် ြပည်သူများ၏အနားယူအပန်းေြဖိုင်ေသာ 

ေနရာများြဖစ်သည့် Public area ေနရာသစ်များကို

ရှာေဖွ ကံဆေဖာ်ထုတ်ေနသည့်အြပင် လက်ရိှပန်း ခံ 

များှင့် အားကစားကွင်းေနရာများတွင်  အများ 

ြပည်သသူန်စင်ခန်းများကိလုည်း ထပ်မံတုိးချဲတည် 

ေဆာက်ေပးလျက်ရိှရာ ယခုဘ  ာှစ်တွင် ကမ ာေအး 

ေစတလီမ်းအင်းလျားကန်ေပါင်၌ အများသုံးသန်စင် 

ခန်းများကုိလည်း     တုိးချဲတည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံ - ေစာသိန်းဝင်း



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၇၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်

အသွားအလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား 

ပုမှံန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး (၂၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရမှီ (၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနည (၈:၀၀) 

နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၁၀,၉၀၀) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပလနူာသစ် (၁၇၆) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  ရာခိင်ု န်းမှာ 

(၁ ဒသမ ၆၁) ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၇၃,၈၂၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၉,၅၀၃) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၇၁) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၇,၀၃၅) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၃) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၅၁) ဦးရှိပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရီအချန်ိအထိ ုိင်ငံေပါင်း (၁၁၄) ုိင်ငံတုိတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၁၈၀,၉၃၇) 

ဦးရိှပီး အာဖရိကုိင်ငံများ၊ ဥေရာပုိင်ငံများ၊ အေမရိကန်၊ ကေနဒါ၊ ဂျပန်၊ ေတာင်ကုိရီးယား၊ ေဟာင်ေကာင်၊ 

ဩစေတးလျိုင်င ံအစရှိသည်တိုတွင ်အတည်ြပေတွရှိရပီးြဖစ်သည့်အြပင ်အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ 

ြဖစ်ေသာ အိ ိယိင်ုင၊ံ ထိင်ုးိင်ုင၊ံ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငှံင့ ်တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင၊ံ ေဒသတွင်းိင်ုင ံ

များြဖစ်ေသာ သရီလိက  ာိင်ုင၊ံ နေီပါိင်ုင၊ံ စင်ကာပူိင်ုင၊ံ ေမာ်လဒိက်ုိင်ုင၊ံ မေလးရှားိင်ုင၊ံ ဖလိစ်ပိင်ု 

ုိင်ငံ၊ ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၊ အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ၊ ဘူုိင်းုိင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတုိတွင်လည်း ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာများ ေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများကို မျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ  မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း  အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍  အလွန်အမင်းစိုးရိမ ်

ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

လိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်း 

သတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျ ရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် 

အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်ကျန်ရှိသူများကိ ု  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်

အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 

ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ  ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ယင်းမာပင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ယင်းမာပင်မိနယ်၌  မိဘြပည်သူများှင့ ်

ဦးစားေပးအပ်ုစတွုင် ပါဝင်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တတိယအသုတ်(ဒုတိယအကိမ်)ှင့် စတုတ အသုတ် (ဒုတိယအကိမ်)၊ 

ပ မအသတ်ု (ပထမအကိမ်)ေြမာက်ထုိးံှြခင်းကုိ  ဒီဇင်ဘာလစတုတ ပတ် 

အတွင်း ေနစ်နနံက် ၉ နာရမှီစ၍ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်းခဲွ 

အမှတ်(၂)တွင်  သတ်မှတ်ထားသည့ ်   ဦးစားေပးအုပ်စုများအလိုက ်

ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ယင်းမာပင်မိနယ်၌ အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

ယင်းမာပင်မိနယ်၌ ြပည်သူများကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံ
ဒဇီင်ဘာလစတတု ပတ်အတွင်း ေနစ်ဆက်လက်ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ 

ဒဇီင်ဘာ ၂၃ ရက်အထိ တတိယအသုတ် (ဒုတိယအကိမ်) ၁၅ ဦး၊  စတုတ  

အသတ်ု (ဒတုယိအကမ်ိ) ၁၁၅ ဦး၊  ပ မအသတ်ု (ပထမအကမ်ိ)  ၁၄၀ 

စုစုေပါင်း ၂၇၀ တိုအား  ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့သည်။

ထိုသို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးေနမ အား ယင်းမာပင်ခိုင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးဆန်းေမာ်၊  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးမန်ကိုေဟာှင့်အဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကာကွယ်ေဆးလာေရာက်ထိုးံှသမူျားကိ ုအားေပး 

စကားများ ေြပာကားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                          သန်းေဌး(သရက်)

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၆၆၇ ၄၁၁၂၉၀၁ ၁၄၄၀၅၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၈၃၈၁ ၂၇၇၇၈၁၈ ၅၁၁၈၇

၃။ မေလးရှား ၂၇၃၅၂၄၁ ၂၆၅၇၀၇၄ ၃၁၂၉၀

၄။ ထိုင်း ၂၂၀၇၄၃၈ ၂၁၄၈၇၅၇ ၂၁၅၅၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၃၆၄၅၅ ၁၂၂၉၆၈၄ ၃၁၀၀၇

၆။ ြမန်မာ ၅၂၉၅၀၃ ၅၀၇၀၃၅ ၁၉၂၅၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၇၃၀၇ ၂၇၃၄၈၁ ၈၂၀

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၄၅ ၁၁၆၈၅၃ ၃၀၀၈

၉။ လာအို ၁၀၅၃၈၀ ၉၄၅၈၈ ၃၁၇

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၉ ၁၅၁၈၉ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၂၉၈၆၃၀၇ ၄၀၉၉၄၂၅၀ ၈၃၇၆၇၁

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၇၉၈၁၅ ၃၄၂၂၃၂၆၃ ၄၇၉၅၂၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၃၀၇၃၇ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၄၂၉

၄။ ဗိတိန် ၁၁၈၉၁၂၉၂ ၉၉၆၁၃၆၉ ၁၄၇၈၅၇

၅။ ုရှား ၁၀၃၆၈၂၉၉ ၉၂၂၂၄၈၆ ၃၀၃၂၅၀

၆။ တူရကီ ၉၂၆၆၅၁၆ ၈၉၀၀၄၀၁ ၈၁၂၅၈

၇။ ြပင်သစ် ၈၉၈၃၇၆၀ ၇၇၅၂၅၅၀ ၁၂၂၄၆၂

၈။ ဂျာမနီ ၆၉၈၂၂၂၈ ၆၀၈၇၃၀၀ ၁၁၀၉၀၈

၉။ အီရန် ၆၁၈၂၉၀၅ ၆၀၂၄၂၁၁ ၁၃၁၃၄၈

၁၀။ စပိန် ၅၇၁၈၀၀၇ ၅၀၀၂၃၁၀ ၈၉၀၁၉

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

ေမာ်စကို   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ုရှားိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် အေစာပိုင်းက အသံ 

ထက်ြမန်ေသာ Tsirkon အမည်ရှိ   ြပည်တွင်းြဖစ ်

ဒုံးကျည်များအား တစ်ပိင်တည်းစမ်းသပ်ပစ်လ တ် 

မ ကို ေအာင်ြမင်စွာြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း ုရှားသမ တ 

ဗလာဒီမာပူတင်က ေကညာသည်။

အသံထက်ြမန်ေသာ     ယင်းဒံုးကျည်များအား 

တစ်ပိင်တည်းစမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ ကို  ဒီဇင်ဘာ ၂၄ 

ရက် နနံက်ေစာေစာပိင်ုးက ြပလပ်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီှင့ ်    သိပ ံှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာ 

ေကာင်စီ၏      ပူးတွဲအစည်းအေဝးတစ်ရပ်တွင ်

သမ တပူတင်၏ ေြပာကားချက်ကိ ုကိုးကား၍ RIA 

ိုဗိုးစတီးသတင်းေအဂျင်စီက ေဖာ်ြပထားသည်။

ယင်းဒုံးကျည်များအား တစ်ပိင်တည်းစမ်းသပ် 

ပစ်လ တ်မ ကို  ခ တ်ယွင်းချက်မရှ ိ   ေအာင်ြမင်စွာ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊    ယင်းကဲ့သို   ဒုံးကျည ်

စမ်းသပ်ပစ်လ တ်မ  ေအာင်ြမင်စွာြပလပ်ုိင်ုြခင်းဟာ  

ုရှားိုင်ငံအတွက ် ကီးမားေသာ လုပ်ေဆာင်ိုင်မ  

တစ်ခြုဖစ်သလိ ုရှုားိင်ုင၏ံလုံ ခံေရးှင့ ်ကာကွယ် 

ေရးစွမ်းပကားတိုးြမင့်ေရးအတွက ်သိသာထင်ရှား 

ေသာ  ေြခလှမ်းတစ်ခုလည်းြဖစ်ေကာင်း ပူတင်က 

ေြပာကားသည်။

ထိုအြပင ်   ပူတင်သည်   အသံထက်ြမန်ေသာ 

ဒုံးကျည်တည်ေဆာက်ေရးကမု ဏမီျား၊ အင်ဂျင်နယီာ 

များှင့ ်ဒုံးကျည်ဒဇီိင်ုးေရးဆဲွသမူျားအား ေကျးဇူးတင် 

ရှိေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ပီးခဲသ့ည့ ် ိဝုင်ဘာလအေစာပိင်ုးက ပတူင်၏ 

ေြပာကားချက်အရ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မ  ပီးခါနီးပြီဖစ် 

၍ အကယ်၍ အပီးသတ်ပါက လာမည့်ှစ်အတွင်း 

ယင်းဒုံးကျည်များကိ ုရှုားေရတပ်တွင် တပ်ဆင်ေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေဂျုဆလင ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အစ ေရးိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၆ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့် အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၅၂၇ ဦးရှိလာေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အစ ေရးိင်ုင၌ံ အဆိပုါ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၃၅၁  ဦးသည် 

ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့် ခရီးသည်များြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်ေလာင်း 

ေြပာကားသည်။

အစ ေရးိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူေရအတွက်သည် လာမည့ရ်က်များတွင် လျင်ြမန်စွာ 

ြမင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟုလည်း ေမ ာ်လင့်ရေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက မှတ်ချက်ြပ 

ေြပာကားသည်။

ထိုေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များသိသိသာသာြမင့်တက်လာြခင်းမရှိမ ီအချနိ်တိုကာလ 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ အပိေုဆာင်းထိုးံှကရန် အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

တိုက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊  ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ခရစ မတ်ပဲွေတာ်ကာလအတွင်း ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်အပါအဝင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ များြမင့တ်က်လာသြဖင့ ်ေလေကာင်းခရီးစ်ေပါင်း ၂၃၆၆ ခကုိ ုယမန်ေနတွင် ဖျက်သမ်ိး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ထိုြပင ်ေလယာ်ခရီးစ်ေပါင်း ၉၀၀၀ ခန်မှာလည်း ေှာင့်ေှးကန် ကာမ များ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေလယာ်ခရီးစ်ေပါင်း ၂၈၀ ခန်  ဖျက်သိမ်းခဲ့

အေမရိကန်ုိင်ငံရိှ ဒယ်တာှင့်ယူုိက်တက်ေလေကာင်းလုိင်းများသည် ေလယာ်ခရီးစ်ေပါင်း 

၂၈၀ ခန်အား ဖျက်သိမ်းခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။ ၎င်းကဲ့သိုခရီးစ်များ ဖျက်သိမ်းရြခင်းမှာ ိုင်ငံအတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများြပားလာေသာေကာင့် အဆုိပါ ေလေကာင်းလုိင်းများတွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဝန်ထမ်းများ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံကာ ဝန်ထမ်းဦးေရ ေလျာန့ည်းလာ 

သြဖင့ ်ဖျက်သမ်ိးရြခင်းြဖစ်သည်။  အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့ရ်က်များအတွင်းက အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ သိသိသာသာြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဩစေတးလျိင်ုငတွံင်လည်း  ခရစ မတ်ပဲွေတာ်ကာလအတွင်းေြပးဆဲွမည့ ်ြပည်တွင်းေလေကာင်း 

ခရီးစ်များအပါအဝင ်ေလယာ်ခရီးစ်ေထာင်ေပါင်းများစွာကိ ုဖျက်သိမ်းခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ုရှားက အသံထက်ြမန်ေသာ ဒုံးကျည်များကိ ုေအာင်ြမင်စွာ တစ်ပိင်တည်း စမ်းသပ်ပစ်လ တ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဆိုးရားစွာြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် ေရကီး 

ေရလ ံမ များေကာင့ ်    ဒီဇင်ဘာ  ၂၅   ရက်အထိ 

ေသဆုံးသ ူ၄၆ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်ငါးဦးေပျာက်ဆုံး 

လျက်ရိှေကာင်း တာဝန်ရိှသမူျားက ေြပာကားသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့်  သီတင်းပတ် 

အတွင်းက   မုိးသည်းထန်စွာ  ရာသွန်းမ များေကာင့် 

ြမစ်အများအြပား   ေရလ ံမ များြဖစ်ခဲ့ပီး   အဓိက 

လမ်းများပျက်စီးြခင်းှင့် လူဦးေရေထာင်ေပါင်းများ 

စွာ ေနအိမ်များမှ ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေြပာင်းခဲ့ရ 

ေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၏     လူဦးေရအများဆုံးှင့ ်

အချမ်းသာဆုံး     ြပည်နယ်ြဖစ်သည့ ်   ဆီလန်ေဂါ 

ြပည်နယ်သည် ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်ခခံဲရ့သည့ ်ေဒသ 

များအနက်  အဆိုးရားဆုံးေဒသြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားပီးေနာက် ြပည်နယ် 

ခုနစ်ခုရှိ     ေရ ေြပာင်းေရးစင်တာ   ၃၀၀   ေကျာ်၌ 

ေဘးလွတ်ရာသို   ေရ ေြပာင်းလာသ ူ၅၄၅၃၂ ဦးရှိ 

ေကာင်းှင့ ်လမ်းမ ၆၈ ခအုား ပတ်ိထားခဲရ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အာဖရကိတိက်ု၌    ဒဇီင်ဘာ    ၂၄    ရက်   ညေနပိင်ုး 

အထိ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၉၃၃၅၉၀၁   ဦးရှိလာေကာင်း   အာဖရိကေရာဂါ 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ကျန်းမာ 

ေရးေအဂျင်စီများအား ကိုယ်စားြပသည့် အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်   ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ အာဖရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း ၂၂၆၈၇၈  

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၈၄၆၇၂၁၀  ရိှေကာင်း   သိရ 

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌     ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ 

ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊   လစ်ဗျားိုင်ငံ၊   တူနီးရှားိုင်ငံှင့ ်

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတိုသည ်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ      အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း 

အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်  ကာကွယ်ေရး 

စင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ အာဖရိကေတာင်ပိုင်းေဒသ 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  အများဆုံးေဒသ 

ြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပိုင်းှင့ ်ေတာင်ပိုင်းေဒသ 

များသည ်  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက်မ   ဒုတိယ 

အများဆုံးြဖစ်ကာ အာဖရကိအလယ်ပိင်ုးေဒသသည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  အနည်းဆံုးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၄၆ ဦးရှိလာ

အစ ေရး၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅၂၇ ဦးရှိလာ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၃၃ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ခရစ မတ်ပွဲေတာ်ကာလအတွင်း ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်

ေလေကာင်းခရီးစ်များ ဖျက်သိမ်းမ များြပား



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

ေရာမ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အီတလီိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် 

တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံ 

သူ ၄၄၅၉၅ ဦးရှိခဲ့ရာမ ှဒီဇင်ဘာ 

၂၄ ရက်တွင်   ကူးစက်ခံရသူ 

၅၀၅၉၉ ဦးရိှခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ေနစ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  

စံချနိ်တင်ခဲ့ေကာင်း   အီတလီ 

ကျန်းမာေရး       ဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

အီတလီိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးမ တွင်မူ 

အန်ကာရာ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၈၉၁၀ 

ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၉၂၆၆၅၁၆ ဦးရှိလာေကာင်း တူရကီိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင ်

ေြပာကားသည်။

တရူကီိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

၁၃၃ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၈၁၂၅၈  ဦး 

ရိှလာေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၂၀၃၅၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

ိင်ုငအံတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် တရူကကီျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက အတည်ြပ 

ေပးခဲ့ပီးေနာက ်ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီအစ်ကုိ 

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ်ထိုးှံပီး 

သူစုစုေပါင်း ၅၇ သန်းနီးပါးရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း 

၅၁ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း 

၁၂၇ ဒသမ ၉၉ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။                                 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဟွိင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံရှ ိ  ြပည်တွင်းကားထုတ်

လုပ်ေရးကုမ ဏီြဖစ်ေသာ VinFast သည်  

ြပည်တွင်းထတ်ုလ ပ်စစ်စွမ်းအင်သံုးကား

အား      စတင်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချိုင်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ  လ ပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးကား 

နယူးေဒလီ    ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၇၁၈၉ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်း 

ေကာင့ ်လက်ရိှတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

စုစုေပါင်း ၃၄၇၇၉၈၁၅ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးထတ်ုြပန်သည့် 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင်  အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၃၈၇ 

ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၄၇၉၅၂၀ ရှိလာေကာင်း သိရ 

သည်။ အိ ိယုိင်ငံ၌ လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း ၇၇၀၃၂ ဦးရှိေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၇၂၈၆ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူစုစုေပါင်း ၃၄၂၂၃၂၆၃ ဦးရှိလာေကာင်း အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တိုကျိ     ဒီဇင်ဘာ    ၂၅

ဂျပန်ိုင်ငံသည ်      တုတ်ိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့ ်     ေပကျင်း 

ေဆာင်းရာသီအုိလံပစ်ပိင်ပဲွှင့် မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပဲွသုိ 

အစုိးရကုိယ်စားလှယ်အဖဲွ ေစလ တ်မည်မဟုတ်ေကာင်း ဂျပန် 

ဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါက ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ေပကျင်းအိုလံပစ်ပိင်ပွဲသို  အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

ေစလ တ်မည်မဟုတ်သည့ ်    ဂျပန်ိုင်ငံ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည ်

တတ်ုိင်ုင၏ံ လူအခွင့အ်ေရးစခံျန်ိစံ န်းများအေပ  သတံမန် 

နည်းလမ်းအရ သပတ်ိေမှာက်ရန် ိင်ုငတံကာအသိက်ုအဝန်းက 

ေတာင်းဆိမု များရိှေနစ်ကာလအတွင်း ထွက်ေပ လာခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

သိုရာတွင် ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် ကီရှီဒါကမူ ေပကျင်း 

အိုလံပစ်ပိင်ပွဲသို  ေစလ တ်ြခင်းမြပမည့်ဆုံးြဖတ်ချက်သည ်

သပတ်ိေမှာက်ြခင်းဆိသုည့ ်စကားလုံးကိ ုရည် န်းြခင်းမဟတ်ု 

ေကာင်းှင့ ် ဂျပန်ိုင်ငံအေနြဖင့ ် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့ ်

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

အေမရိကန်သမ တ ဂျိးဘိုင်ဒင်သည် ေပကျင်းအိုလံပစ ်

ပိင်ပွဲသို ထိပ်တန်းသံတမန်များေစလ တ်မည်မဟုတ်ေကာင်း 

ပထမဆုံးထတ်ုြပန်ေကညာခဲ့ပီး ၎င်းေနာက်တွင် ဩစေတးလျ၊ 

ဗိတိန်ှင့်  ကေနဒါိုင်ငံတိုမှ    ေခါင်းေဆာင်များကလည်း 

ေပကျင်းအိုလံပစ်ပိင်ပွဲသို   ထိပ်တန်းသံတမန်များေစလ တ် 

မည်မဟုတ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၇၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ြပည်တွင်းထုတ်လ ပ်စစ်ကား စတင်ေရာင်းချ
သည်   တစ်ကိမ်စွမ်းအင်ြဖည့်ပီးပါက 

၂၈၅ ကလီိမုတီာအထ ိေမာင်းှင်သွားလာ 

ိုင်ပီး  ေဈး န်းအားြဖင့်  တစ်စီးလ င် 

ကန်ေဒ လာ ၃၀၀၀၀ ခန်ကျသင့မ်ည်ြဖစ် 

ေကာင်း သရိသည်။     ိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုးရိှ 

ဟုိင်ေဖာင်တွင် အဆုိပါလ ပ်စစ်ကားများ 

အား ထုတ်လုပ်သည့် VinFast ၏ စက်ုံ 

တည်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ေလာင်စာဆီေခ တာေရး    ရည်မှန်း 

ချက်ြဖင့်     ယခုကဲ့သိုလ ပ်စစ်ကား 

ထုတ်လုပ်ခဲ့ြခင်းအေပ        VinFast 

ကုမ ဏီအား ဂုဏ်ယူေကာင်း    အဆိုပါ 

လ ပ်စစ်ကားဝယ်ယူစီးနင်းသူတစ်ဦးက

ေြပာကားသည်။ VinFast ကုမ ဏီသည် 

အဆိုပါလ ပ်စစ်ကားများအား   မကာမ ီ

အချနိ်တွင်    ြပည်ပေဈးကွက်များသို 

တင်ပိုေရာင်းချရန်  ရည်ရယ်ထားပီး ၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင် အေမရိကန်အပါအဝင် ကမ ာ့ 

ိင်ုငမံျားမှ  ဝယ်ယရူန်   အမှာစာများစတင် 

လက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

လက်ရိှအချန်ိတွင် တတ်ုှင့ ်ဥေရာပိင်ုင ံ

အများအြပား၌          လ ပ်စစ်ကားများ 

ထုတ်လုပ်ေရးကို   တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

လာကေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဂျပန်ိင်ုငကံ ေပကျင်းေဆာင်းရာသီအုိလံပစ်ပိင်ပဲွသုိ အစိုးရကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ ေစလ တ်မည်မဟတ်ုဟ ုေြပာကား

အီတလီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၅၀၅၉၉ ဦးြဖင့် 

ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  စံချနိ်တင်
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင ်ေသဆုံးသူ 

၁၆၈ ဦးရိှခဲရ့ာမှ ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက် 

တွင် အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသ ူ

၁၄၁ ဦးအထိ ကျဆင်းမ ရိှခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

အီတလီိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလက      ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံမ စတင်ေတွရိှ 

ခဲ့ပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူစုစ ု

ေပါင်း ၁၃၆၃၈၆ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ှင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၅ ဒသမ ၅၇ သန်းေကျာ် 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အတီလီိင်ုင၌ံ အထူးကပ်မတ် 

ကသုေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကသုမ  

ခံယူလျက်ရှိသူများ   ပါဝင်ြခင်း 

မရိှဘ ဲေဆးံုများတွင် တက်ေရာက် 

လျက်ရှိသ ူ   အေရအတွက်သည ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ၈၇၂၂ ဦး 

ရှိခဲ့ရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် 

၈၈၁၂ ဦး ရိှလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၉၁၀ ထပ်မံေတွရှိ



ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၇၉၄၇၁၆၇၁ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေသဆုံးသူ

၅၄၁၁၇၄၉ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၄၉၈၅၃၂၁၃ ဦး

လန်ဒန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်းှစ်ေသာင်းေကျာ ်

ရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင် 

ြဖစ်ပွားပီးေနာက်ပိုင်း   ပထမဆုံးအကိမ ်  ေနစ် 

ကူးစက်မ စခံျန်ိတင်ခဲေ့ကာင်း ယေနသတင်းများအရ 

သိရသည်။

ယင်းသို  ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၂၂၁၈၆ ဦး ထပ်မေံတွရိှခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၈၉၁၂၉၂ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၁၃၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါ 

ေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၁၄၇၈၅၇ ဦးရိှလာေကာင်း 

ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၈၂၄၀ သည် 

ေဆးုမံျား၌ တက်ေရာက်ေဆးဝါးကသုမ ခယံလူျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဗိတိန်ုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၁၄၆၂၅ ဦးအထိ 

ရှိလာေကာင်းလည်း     သိရသည်။  ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ 

လစ ဘွန်း   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ ၁၂၉၄၃  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

၁၁ လတာကာလအတွင်း ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရမ  အြမင့်ဆုံးသို ေရာက်ရှိလာခဲ့ေကာင်း 

ေပ တဂူီိင်ုင ံကျန်းမာေရး န်ကားေရးမှးချပ်ုံးက 

ယေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာသည်။

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၁ ဦးထပ်မေံတွရိှ 

ြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၁၈၈၅၁ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသမူျားအနက် 

ေသဆုံးသအူများစမှုာ အသက် ၈၀ ေကျာ်အရယ်များ 

ြဖစ်ပီး ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင် 

ြဖစ်ပွားပီးေနာက်ပိုင်း အဆိုပါအသက်အရယ်များ 

အကား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း 

၁၂၂၄၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အာဖရကိေဒသရိှိင်ုငရှံစ်ိင်ုငမှံ ခရီးသည်များအား အေမရိကန်ုိင်ငံအတွင်းသုိ 

ဝငေ်ရာက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည့် ကန်သတ်ချက်အား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် 

ုပ်သိမး်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အိမ်ြဖေတာ်မှ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူ ကီဗင်မူေနာက ေြပာကားသည်။ 

တားြမစ်ထား

အဆိုပါကန်သတ်ချက်အရ ေတာင်အာဖရိက၊ ေဘာ့ဆွာနာ၊ အက်စ်ဝါ 

တန၊ီလဆီိသုိ၊ု မာလာဝ၊ီ မိဇုမ်ဘစ်၊ နမီးဘီးယားှင့ ်ဇင်ဘာေဘွိင်ုငမံျားအတွင်း 

အနည်းဆုံး  ၁၄  ရက်ကာ  ေနထိုင်ခဲ့သူများကို  အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်ြခင်းမှ တားြမစ်ထားသည်။ အဆိပုါ ကန်သတ်ချက်ကိ ုထတ်ုြပန်ထား 

သည့်အချနိ်အတွင်း အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်၏ သေဘာသဘာဝကိ ုပိုမို 

ေလလ့ာသရိှိခဲ့ပီး ယခလုက်ရိှသုံးစဲွေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ 

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၃၅၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရိှရသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၂၇၃၅၂၄၁ ဦးရှိလာေကာင်း မေလးရှား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက ်၁၀၃ ဦး 

မှာ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ပီး ၃၄၂၅ ဦးမှာ ြပည်တွင်း 

၌ ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက   ထုတ်ြပန်ေသာအချက်အလက်များအရ  သိရသည်။  ထိုြပင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၂၅ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၃၁၂၉၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

 ထိုြပင ်၄၄၈၉ ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၂၆၅၇၀၇၄ ဦး 

ရိှလာသည်။ လက်ရိှအချန်ိ၌ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှဆ ဲ

လနူာ ၄၆၈၇၇ ဦးရိှသည့အ်နက် ၃၃၉ ဦးမှာ အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင် 

များ၌ ေဆးကသုမ ခယံလူျက်ရိှပီး ၁၈၀ မှာ အသက် ှ အေထာက်အကြူပ 

ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားရေကာင်း သိရသည်။ ုိင်ငံအတွင်း လက်ရိှ 

အချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူမှာ 

လူဦးေရ၏  ၇၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းရှိပီး ၇၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းမှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်းှစ်ေသာင်းေကျာ်ြဖင့် ေနစ်ကူးစက်မ စံချနိ်တင်

အသက်  ၁၂  ှစ်ှင့်အထက်  အသက်အရယ်ရှိသ ူ

အားလုံး၏ ၈၉ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီး

ြဖစ်ေကာင်းှင့် ၈၂ ရာခိုင် န်းသည ်ကာကွယ်ေဆး 

ဒတုယိအကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၅၆ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တတိယ 

အကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အေမရိကန်ိုင်ငံရှိ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်ခံရေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သီးြခားေစာင့်ကည့်သည့်ကာလ ေလ ာ့ချသတ်မှတ်
ဝါရှင်တန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

အေမရိကန်ိုင်ငံရှ ိ  ေဆးုံများ၌ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်း   မလုံေလာက်မ ေကာင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရ 

ေသာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

သီးြခားေစာင့်ကည့်သည့်ကာလ 

ကိ ု ခနုစ်ရက်သို ေလ ာခ့ျသတ်မှတ် 

လိက်ုေကာင်း အေမရိကန် ကူးစက် 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

ေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ 

၎င်းသတ်မှတ်ချက်အရ ကိဗုစ်-

၁၉   ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသည့ ်

ကျန်းမာေရး   ဝန်ထမ်းများသည ်  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သီးြခား 

ေစာင့်ကည့်သည့်ကာလ  ခုနစ်ရက် 

ြပည့်ပီးပါက   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကင်းရှင်းေကာင်း     ေဆးလက်မှတ် 

ြဖင့်   လုပ်ငန်းခွင်သုိ    ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။ ထုိြပင် လုိအပ် 

ပါက  ယခုသတ်မှတ်လိုက်သည့ ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သီးြခား 

ေစာင့်ကည့်သည့ ်     ကာလအား 

သတ်မှတ်ရက်  ထပ်မေံလ ာခ့ျြခင်း 

ကို    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း  သိရသည်။  ယခုချမှတ် 

လိုက်သည့်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ဆိုင်ရာ   ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

အား ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ေဆးုံများ၊ 

သက်ကီးေစာင့ေ်ရှာက်ေရးေဂဟာ 

များ အပါအဝင်  ေဆးဘက်ဆိင်ုရာ    

လပ်ုငန်းခွင်များအားလုံး  လိက်ုနာ 

ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

သည် အဆိပုါဗိင်ုးရပ်စ်အား တိက်ုဖျက်ိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှခဲရ့ေကာင်း ကဗီင်က 

ေြပာကားသည်။ 

ချးီကျးစကားေြပာကား

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍ သရိှိသင့သ်ည့ ်အချက်အလက် 

များအား ကမ ာ့ိင်ုငမံျားသို မ ေဝေပးခဲြ့ခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ ေတာင်အာဖရကိိင်ုင ံ

အား အေမရိကန်အစုိးရက ချးီကျးစကားေြပာကားခဲသ့ည်။ သုိရာတွင် အဆိပုါ 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်သတင်းအချက်အလက်များ မ ေဝခဲြ့ခင်း 

အေပ   အေမရိကန်ှင့်   ဂျပန်အပါအဝင် ုိင်ငံအများအြပားက အာဖရိကုိင်ငံ 

အများအြပားမှ ခရီးသည်များအား သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံများအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်ခွင့် 

ပတ်ိပင်သည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်ြဖင့ ်တုံြပန်ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းအတွက်   စတ်ိပျက်မ ိ

ေကာင်း ေတာင်အာဖရိက အစိုးရက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ကျိဒိုနယူးစ်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အာဖရိကေဒသရှိိုင်ငံများမ ှခရီးသည်များအား အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်ခွင့်ပိတ်ပင်သည့်ကန်သတ်ချက်အား ုပ်သိမ်းမည်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၃၅၂၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ေပ တူဂီိုင်ငံ၌ ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်မ  ၁၁ လတာကာလအတွင်း 

အြမင့်ဆုံးသို ေရာက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် ေကာ့ေသာင်း 

မိနယ်  မလိဝမ်းေကျးရာေန  န ာလင်းေအး(ခ)မိတုတ်၏ေနအိမ်ကို  

ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၁,၀၇၅ ြပားကိ ုသမ်ိးဆည်း 

ရမိခဲ့သည်။

အလားတူ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီခဲွတွင် ေကျာက်ပန်းေတာင်း 

မိမရဲစခန်းမ ှ     တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ     ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ သာယာေအးရပ်ကွက်ေန ြမင့စ်န်း၏ေနအမ်ိသို 

ငါးသယံဇာတှင့် 

ဧရာဝတီလင်းပိုင်

ထိန်းသိမ်းြခင်း ပညာေပး

သင်တန်းဖွင့်လှစ်

စစ်ကိုင်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်း 

သင်တန်းေကျာင်း   (စစ်ကိုင်း)၌ 

ငါးသယံဇာတှင့်    ဧရာဝတီ 

လင်းပိင်ုထန်ိးသမ်ိးြခင်း  ပညာေပး 

သင်တန်းကုိ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှ ၂၂ ရက် 

အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင်  စစ်ကိုင်း 

ခိုင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးဆန်းထွန်းစိန်က   အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ပီး   ေရ ဘိခုိင်ု 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေအာင် 

သန်းဦးှင့် ဖံွဖိးေရးှင့် သုေတသန 

ဌာနခဲွ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် မျိးသု်း 

ရှားပါးေရသတ ဝါများ ထိန်းသိမ်း 

ေရးဌာနစုမှ    ဦးဟန်ဝင်းတိုက 

သင်ကားပိုချခဲသ့ည်။ သင်တန်းသို  

စစ်ကုိင်းတက သုိလ်     သတ ေဗဒ 

ဌာနမှ     ပါေမာက (ဌာနမှး) 

ေဒါက်တာစန်းစန်းဝင်းှင့်  ဆရာ 

ဆရာမ ၁၅ ဦး၊ ြပင်ပမှ စတ်ိဝင်စား 

သူ  သုံးဦးှင့်    ဝန်ထမ်း  ှစ်ဦး 

စုစုေပါင်း    ၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

သဃ  န်းက န်းမိနယ်တွင် ေငကွျပ် ၂ ဒသမ ၃ ဘလီယီတံန်ဖိုးရိှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပားများ သမ်ိးဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

သဃ  န်းက န်းမိနယ်တွင် ေငကွျပ် 

၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပားများ  သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ေကာင်း      ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ      မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရး    ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၂ ရက် 

မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင်  သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်    နွင်းကုန်းရပ်ကွက် 

သမုဂ  လာလမ်းတွင်  မင်းလှစိုး(ခ)

အဖွာရ်အဒ် ေမာင်းှင်ပီး လှချိ(ခ)

အဒူရာမန်ှင့် ေဝဇင်(ခ)ေသာ်ဇင် 

လတ်(ခ)အာလာဖတ်တိုလိုက်ပါ 

လာသည့်ယာ်ကို  သတင်းအရ 

ရှာေဖရွာ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

ှစ်သန်ိး ေတွရိှသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

စစ်ေဆးေဖာ်ထတ်ုချက်အရ ညေန 

၃ နာရီခွဲတွင်  ၎င်းတို  ငှားရမ်း 

ေနထိုင်သည့်     သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်   ကီးပွားေရးရပ်ကွက ်

ကျန်စစ်သားလမ်း    အိမ်အမှတ်  

၁၇၀ ကို   ဆက်လက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၁ သိန်း 

ထပ်မံ    သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

စုစုေပါင်း    ေငွကျပ ်  ၂  ဒသမ  ၃ 

ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ   စတ်ိက ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၂၃ သန်ိး သမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့သြဖင့်    ၎င်းတို     သုံးဦးအား  

ဥပေဒအရ  အေရးယူထားရှိပီး  

ကွင်းဆက်ြပစ်မ   ကျးလွန်သူ 

များအား  ဆက်လက်စစ်ေဆး 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှေကာင်း  သိရ 

သည်။  

သတင်းစ်

ေကာ့ေသာင်းှင့် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်တိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ ၎င်းှင့အ်တ ူဇနီးြဖစ်သ ူ ခင်သ ာှင့ ်ဟမံင်းထွန်း 

(ခ)တီးလုံးတိုကိ ု  ေတွရှိရပီး  စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၂၀၂၀၀ ှင့် 

ေလေသနတ် တစ်လက်တုိကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲသည်။  ကွင်းဆက်အရ 

ပူးေပါင်းအဖဲွက ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၁ နာရီခဲွတွင် မိမကွက်သစ် 

ရပ်ကွက်ေန  မွန်ွန်၏ေနအိမ်သို  ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ  စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၄၃၀၀ ှင့်  ေငွကျပ်   ၉၈၉၀၀၀ တိုကို  ထပ်မံ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့်   ၎င်းတိုအား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်  စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။                                                    ရဲြပန်ကား

မင်းလှစိုး(ခ)အဖွာရ်အဒ်၊  လှချိ(ခ)အဒူရာမန်ှင့် ေဝဇင်(ခ)ေသာ်ဇင်လတ်(ခ)အာလာဖတ်တိုကို 

သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာရှ ိြပည်သူများကိ ု

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များ ေဆာင်ရက်ေပး

ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   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 ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု အဖဲွအစည်းတချိတုိမှလည်း ိ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     သတိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါ

သည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အသိေပး  းေဆာ်ေကညာချက်

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာရိှ ရာသ ူရာသား 

များအား ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ ေပးအပ်ေနစ်။

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာရိှ အကမ်းဖက် 

လပ်ုရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မ မရိှေသာ ရာသ ူရာသားများအား ၎င်းတို၏ေနအမ်ိ 

များသို ြပန်လည်ေနထိုင်ရန ်ေဆာင်ရက်ေပးေနစ်။

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာရိှ ဘန်ုးေတာ် 

ကီးေကျာင်းအား သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေပးေနစ်။

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး က န်းလှမိနယ် ကန်စွန်းအင်းေကျးရာ ဘန်ုးေတာ် 

ကီးေကျာင်းရိှ သဃံာေတာ်များှင့ ် ရာသ ူ ရာသားများအား  ေဆးကသုြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးေနစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး  က န်းလှမိနယ် 

ကန်စွန်းအင်းေကျးရာ     အတွင်း၌ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ  လုပ်ေဆာင် 

ရန်အတွက် KIA အဖဲွှင့် PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများ စုေဝးေရာက်ရှိ 

ေနေကာင်း   သိရှိရသြဖင့ ်  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက  ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် 

ညေနပိုင်းတွင ် လိုအပ်သည့် လုံ ခံေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲစ်  အကမ်း 

ဖက်သမားများှင့ ်အြပန်အလှန်ပစ်ခတ် 

တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

အဆိပုါ ကန်စွန်းအင်းေကျးရာအတွင်း 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက  လိအုပ်သည့် 

လံု ခံေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး 

ယေန          အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမရှိသည့ ် ေကျးရာ 

သူ  ေကျးရာသားများကိ ု  ေနအိမ်တွင် 

ေအးချမ်းစွာ          ြပန်လည်ေနထိင်ုိင်ုရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊  စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

များ  ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ြခင်း၊ သက်ကီး 

ရယ်အိမုျားှင့ ်ေကျးရာသ ူေကျးရာသား 

များအား  လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဝင်း 

အတွင်း  သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေပး 

ြခင်းများ ြပလပ်ုေပးခဲေ့ကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ေရ ကူ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ကချင်ြပည်နယ ်ေရ ကူမိနယ်အတွင်း  ငါးသယံဇာတများ  ေရရှည်တည်တံ့ေစေရး၊ 

ငါးရိက ာဖူလုံေစေရး၊ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ 

ေစေရးတုိအတွက်  ေရ ကူမိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း  ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ု ဒီဇင်ဘာ ၂၁  ရက် နံနက်ပိုင်းက အမှတ်(၃)ရပ်ကွက ်

မိကုန်းေရဆိပ်ြပည်ေတာ်သာတံတား၌ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ဗန်ေမာ်ခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး ဦးြမသိန်း၊ မိနယ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    ဦးြမင့ထွ်န်း၊ မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးစိုးိုင်ှင့ဝ်န်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်အဆင့တ်ာဝန်ရိှသမူျားက ှစ်လက်မအရယ်ငါးခုံးမကီး ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၈၀၀၀၀၊ ငါးြမစ်ချင်းငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀ စစုေုပါင်း ငါးသားေပါက်ေကာင် 

ေရ ၂၀၀၀၀၀ အား ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေရ ကူမိ၌ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

လ  င်းအနည်းငယ်မှ   အသင့်အတင့်ရှိ 

မည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာက့မ်းိုးတန်း 

တစ် ေလ ာက်ှင့်  ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင် 

တိုတွင် ေလးေပမ ှေြခာက်ေပခန်  ရှိိုင် 

သည်။                                   မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး အထက်ပိင်ုးှင့ ်

ကချင်ြပည်နယ်တုိတွင် ညအပူချန်ိများ 

အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း မီးေလာင်ဆုံး ံးမ တန်ဖိုး 

သည် ကျပ် ၆၄၇၆ သန်းရိှခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခှုစ် ိဝုင်ဘာ 

လအထိ  ၁၁  လအတွင်း မီးေလာင်ဆံုး ံးမ တန်ဖုိး  

ကျပ်  ၃၂၈၂၆  ဒသမ  ၂၈၃   သန်းရှိေသာေကာင် ့ 

ဆံုး ံးမ တန်ဖုိး  ြမင့်တက်ခ့ဲေကာင်း    ြမန်မာုိင်ငံ  

မီးသတ်တပ်ဖဲွ၏စာရင်းများအရ  သရိသည်။ ၂၀၂၁  

ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအထိ မီးေလာင်မ   ၁၉၄၉  ကိမ် 

ရှိပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း အကိမ်ေရ ၁၉၉၀  

ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ှစ်စ်  ိုဝင်ဘာလှင့် 

ဒဇီင်ဘာလတိုသည်    မီးေလာင်မ များသည့်ကာလ 

ြဖစ်ေသာေကာင် ့       မီးေလာင်မ မြဖစ်ေအာင ်  

ြမန်မာိင်ုင ံမီးသတ်တပ်ဖဲွက  တိင်ုးေဒသကီးှင့်  

ြပည်နယ်အလိက်ု  မီးေဘးအ ရာယ်  ကာကွယ်ေရး  

စီမံချက်များေရးဆွဲပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သုံးတတ်လ င်မိတ်ေဆွ၊ မသုံးတတ်လ င်ရန်သူ

“မီး”သည် လသူားတိုအတွက်  မရိှမြဖစ်ေသာ 

လိုအပ်ချက်ပင် ြဖစ်သည်။ ေရှးေခတ်လူသားတို  

သည် “မီး” ကို မေတွမီကာလက အသား၊  ငါးှင့်  

ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိ ုအစိမ်းသက်သက်သာ 

စားေသာက်ခဲ့ကရသည်။ ထိုေနာက် “မီး”ကိ ုစတင် 

ေတွရှိချနိ်မှစ၍  လူသားတို၏ယ်ေကျးမ သည်  

တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာခ့ဲသည်။ သုိေသာ် မီးသည် 

“သုံးတတ်လ င်မိတ်ေဆွ၊ မသုံးတတ်လ င်ရန်သူ”၊ 

“လူခိုးလ င်  အစုတ်ကျန်၊  မီးခိုးလ င် အြပတ်ှံ” 

ဆုိေသာစကားများသည်လည်း မီးေဘးအ ရာယ် 

ကိ ုကိတင်သတိေပးေနြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် 

ဗုဒ စာေပများတွင ်ပါရှိသည့် “ေရ၊ မီး၊ မင်း၊ ခိုးသူ၊ 

မချစ်မှစ်သက်သူ”ဆိုေသာ  ရန်သူမျိးငါးပါးတွင် 

လည်း မီးေဘးအ ရာယ်သည် ပါရှိေနြပန်သည်။

ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း

မီးေဘးအ ရာယ်  ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

သည်    ိုင်ငံသားတိုင်း၏တာဝန်ြဖစ်သည်။ 

လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ေပါဆ့မ ေကာင့် ဆုံး ံးမ  

များစွာြဖစ်ေပ ေစသည့်       မီးေလာင်မ များကို 

မကာခဏကံေတွရသည်။ အထူးသြဖင် ့ ပူြပင်း 

ေြခာက်ေသွေသာကာလတွင်     ြပည်သူတိုင်း 

“မီးအသ၊ိ မီးသတ”ိရိှေနရန် လိအုပ်သည်။ ုံး၊ ဌာန၊  

ကုမ ဏီများ၊  ေနအိမ်၊  အေဆာက်အအုံများတွင ်

မီးသတ်ေဆးဘူးများ၊ ေရ၊ သဲ၊ မီးချတိ်၊  မီးကပ ်

စသည့် မီးြငိမ်းသတ်ေရးအေထာက်အကူပစ ည်း 

များကို လုံေလာက်စွာထားရှိရမည ်ြဖစ်သည်။ 

မီးသတ်ေဆးဘူးများကိ ု   ှစ်စ်ေဆးြဖည့် 

ထားရန် လိအုပ်သည်။   ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုလည်း 

မီးသတ်ေဆးဘူး  ကိုင်တွယ်နည်းသင်တန်းများ  

ပိုချထားသင့်သည်။ သိုမှသာ  မီးေဘးအ ရာယ်  

ကံေတွရသည့်အချနိ်တွင ်       ထိုပစ ည်းများကိ ု

ထိေရာက်စွာကိုင်တွယ်အသုံးြပကာ   မီးေဘး 

အ ရာယ်ကာကွယ်ိုင်မည ်ြဖစ်သည်။

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာတိုတွင်လည်း  အိမ်တိုင်း  

ေရအိတ်၊ သဲအိတ်၊ မီးချတိ်၊ မီးကပ်၊  ေလှကား 

စသည့် မီးြငိမ်းသတ်ေရးအေထာက်အကူပစ ည်း 

များကို  လုံေလာက်စွာထားရှိရန ်  လိုအပ်သည်။  

ထိုအြပင် အမ်ိတိင်ုးတွင် သမဲျား စပုုထံားသင့်သည်။  

သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်များှင့်နီးေသာ ုံးများ၊ စက်ုံ 

များှင့်  လူေနအိမ်များ၊   အေဆာက်အအုံများ၏  

ပတ်ပတ်လည်တွင် မီးတားလမ်းများ ကိတင် 

ရှင်းလင်းထားသင့်သည်။  ထိုအြပင ် ေကျးလက ်

ေဒသများတွင်လည်း ထမင်းဟင်းချက်ရန်အတွက် 

မီးကျင်းများကိ ု ခပ်နက်နက်တူးထားသင့်သည်။ 

အထူးသြဖင့်  ထမင်း၊ ဟင်းကိ ု သတ်မှတ်ချန်ိတွင်သာ 

ချက်ြပတ်ေစပီး    မီးက င်းမီးကျန်များကိုလည်း  

စနစ်တကျစစ်ေဆးရန်လိုအပ်သည်။

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

မီးေလာင်မ ြဖစ်လ င် မီးြငမ်ိးသတ်နည်းများကိ ု 

ေမာင်ေသာင်းဝင်း 

(တမန်ေဟာင်း)

များကိုလည်း  ကေလးများလက်လှမ်းမမီသည့် 

ေနရာများတွင် သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။

ဆုံး ံးမ များ

ှစ်စ် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ထခိိက်ုခစံား 

ေနရသည့် ကမ ာ့ိုင်ငံများတွင ်ြမန်မာိုင်ငံလည်း  

ပါရိှေနသည်။ ထိသုဘာဝေဘးအ ရာယ်အမျိးမျိး 

အနက် မီးေဘးအ ရာယ်သည် ၇၀ ရာခုိင် န်းခန်   

ရှိေနသည်။  လူသားတို၏ေပါ့ဆမ ေကာင် ့ှစ်စ်  

မီးေလာင်ဆုံး ံးမ တန်ဖိုးသည် လွန်စွာပင်  များြပား 

လျက်ရှိသည်။  ထိုမီးေလာင်မ ေကာင် ့ ဘဝပျက် 

သွားေသာမိသားစုများလည်း  ရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

အထူးသြဖင် ့        ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်စ် အသက်စွန်လ တ်ခ့ဲရသည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ    မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များလည်း   ရှိေနမည် 

ြဖစ်သည်။ ထိသုိုမီးေဘးအ ရာယ်ှင့် တ်ုတရက် 

ကျေရာက်လာိုင်သည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

များအား ထေိရာက်စွာ ကိတင်တားဆီးကာကွယ် 

ရန်ှင့် ရှာေဖကွယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအချန်ိ 

ကိတင်ကာကွယ ်မီးေဘးအ ရာယ်

ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာအလိုက ်   ကိတင်ဇာတ်တိုက် 

ေလက့ျင့်ထားသင့်သည်။ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားချန်ိတွင်  

မီးသတ်ကားများ ဝင်၊  ထွက်ိုင်ေအာင ်လမ်းများ  

ရှင်းလင်းြခင်း၊ ေရာဂါသည်များ၊  သက်ကီးဘိုးဘွား 

များှင့်  ကေလးများကိ ုဦးစားေပးကယ်ဆယ်ေရး  

အတွက်  စနစ်တကျ   ဇာတ်တိုက်ထားသင့်သည်။ 

ထိုအြပင ်ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအလိုက်လည်း အရန်  

မီးသတ်တပ်ဖဲွများ စနစ်တကျဖဲွစည်းထားသင့်သည်။ 

ရပ်ကွက်မီးကင်းတဲများသည ်    မီးေဘးအ ရာယ် 

ကိတင်ကာကွယ်ရာတွင် အေရးပါေသာအခန်းက    

မှ  ပါဝင်လျက်ရှိသည့်အြပင ်  ရပ်ကွက်လုံ ခံေရးကိ ု

လည်း များစွာအေထာက်အကူြပပါသည်။

လ ပ်စစ်ပစ ည်းများကိုစစ်ေဆးရန်လို

ပြူပင်းေြခာက်ေသွေသာကာလတွင်    လ ပ်စစ် 

ဝိုင်ယာကိးများ၊ မီးပလပ်များ၊ ခလုတ်များ၊ ြဖးစ ် 

များ၊  ဘရိတ်ကာများ   စသည့်လ ပ်စစ်အေထာက ်

အကူြပပစ ည်းများကို      က မ်းကျင်သူများှင့် 

စစ်ေဆးပီး လိုအပ်ပါက အသစ်လဲလှယ်ရပါမည်။ 

ေငကွန်ုမည်ကိှုေြမာပီး လ ပ်စစ်ပစ ည်း  အေဟာင်း 

များကုိသာ  ဆက်လက်သံုးစဲွေနပါက  ဝုိင်ယာေရှာ့ခ် 

ြဖစ်ပီး မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားုိင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့်  

လ ပ်စစ်မီးကိ ု လွန်ကဲစွာ   အသုံးြပပါက   ဝိုင်ယာ 

ကိးများခံိုင်ရည်မရှိသြဖင် ့အရည်ေပျာ်ပီး ေရှာ့ခ် 

ြဖစ်တတ်ပါသည်။ ှစ်စ် ဝိုင်ယာေရှာ့ခ်မှတစ်ဆင် ့ 

မီးေလာင်က မ်းမ ေကာင် ့  လူေပါင်းေြမာက်ြမားစွာ 

အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။  ပျက်စီးဆုံး ံးမ  

တန်ဖိုးသည်လည်း လွန်စွာပင်များြပားလျက်ရိှသည်။ 

ထိုအြပင် လပ်ုငန်းတာဝန်ြဖင့်  အြပင်သိုသွားေန 

ပါကလည်း လ ပ်စစ်မီးခလုတ်အားလံုးကုိ ပိတ်ထား 

သင့်ပါသည်။ တတ်ိင်ုပါက အေဆာက်အအုအံတွင်း 

သိုဝင်သည့် ဘရိတ်ကာကို ချထားခဲ့ရမည်။ အဝင် 

မီးခလတ်ုအားလုံး ပတ်ိထားမည်ဆိလု င် လုံးဝစတ်ိချ 

ိင်ုပြီဖစ်သည်။  မည်သိုပင်ဆိေုစကာမ ူ လ ပ်စစ်မီးကိ ု

ေပါ့ေပါ့ဆဆမထားဘဲ သတိရှိရှိြဖင့် သုံးစွဲသွားရန ်

လိုအပ်ေပသည်။ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့လ င်လည်း 

ဆုံး ံးမ နည်းေအာင် ကိတင်စီမံထားဖို လိုပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် မီးသတ်တပ်ဖဲွကိ ုချက်ချင်းအေကာင်း 

ကားရန်လိုသည်။ ေွရာသီတွင် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ 

များအတွင်းသုိ မီးသတ်ကားများ လွယ်လင့်တကူ ဝင်၊ 

ထွက်ုိင်ေအာင် လမ်းေကာင်းများ ရှင်းထားသင့်ပါသည်။

ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိ

ပူြပင်းေြခာက်ေသွေသာ       ကာလများတွင ် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ      အေကာင်းတရားများေကာင် ့

မီးေလာင်ဆုံး ံးမ  ြမင့်မားလျက်ရိှသြဖင့် ြပည်သမူျား 

အေနြဖင့် မီးေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်ပါသည်-

(က)  ချက်ြပတ်ေကာ်ေလှာ်ြခင်း။ ။    လူေနအိမ်၊     

                                                   တုိက်ခန်းများ 

တွင် ထမင်း၊ ဟင်း ချကြ်ပတ်ရာ၌ လ ပ်စစ်ကိွင်များ 

(ခ)  ေဆးလိပ်ေသာက်သံုးြခင်း။ ။     ေဆးလိပ်               

ေသာက်သုံး

မ ေကာင့်  မီးေလာင်မ ဒုတိယအများဆုံး  ြဖစ်ပွား 

လျက်ရိှသည်။ ေဆးလပ်ိေသာက်သုံးသမူျားအေနြဖင့် 

မီးမငမ်ိးေသးေသာ ေဆးလပ်ိတိမုျားကိ ုစည်းကမ်းမဲ ့

စွန်ပစ်ြခင်းမှ ေရှာင်က်သင့်ပါသည်။ ေဆးလိပ်ြပာ 

ခွက်များကို လိုက်ကာခန်းဆီး၊ ပရိေဘာဂများှင့်   

ေဝးကွာသည့်ေနရာတွင် ထားရိှရပါမည်။ လမ်းေလ ာက် 

ရင်း ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းသည်လည်း    မီးေလာင် 

ေစိုင်သည့်   အေကာင်းရင်းတစ်ရပ်ပင်ြဖစ်သည်။

(ဂ)  ဖေယာင်းတိုင်မီး၊        ြခင်ေဆးေခွတိုမှ 

ေလာင်က မ်းြခင်း။   ။   ြမန်မာတိုသည်    ဗုဒ  

ဘာသာဝင်များ   ြဖစ် 

သည့်အားေလျာ်စွာ   ြမတ်စွာဘုရားကိ ု   မီးပူေဇာ် 

ေလ့ရှိကသည်။  ထိုမီးပူေဇာ်သည် ့ဖေယာင်းတိုင်မ ှ

တစ်ဆင့် မီးေလာင်က မ်းမ  ြဖစ်ုိင်သည်။ ထုိေကာင့်   

ဘုရားမီးပူေဇာ်ချနိ်တွင် ေစာင့်ကည့်သင့်ပါသည်။ 

ထိုအြပင ်  အိပ်ရာေပ ှင့်  ေလာင်စာများေပ တွင်    

ြခင်ေဆးေခွများ  ထွန်းညိရာမှ  မီးေလာင်က မ်းမ  

ြဖစ်တတ်သြဖင့်  ေအာက်ခံခွက်ြဖင့်  စနစ်တကျ 

ထွန်းညိပါ။  မီးေလာင်က မ်းမ ြဖစ်ိုင်ေသာ   မီးြခစ် 

  ှစ်စ် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ထိခိုက်ခံစားေနရသည့် ကမ ာ့ိုင်ငံ 

များတွင် ြမန်မာိင်ုငလံည်း  ပါရိှေနသည်။ ထိသုဘာဝေဘးအ ရာယ် 

အမျိးမျိးအနက် မီးေဘးအ ရာယ်သည်  ၇၀  ရာခိုင် န်းခန်  ရှိေန 

သည။် လသူားတို၏ေပါဆ့မ ေကာင် ့ှစ်စမ်ီးေလာငဆ်ုံး ံးမ တနဖ်ိုး 

သည် လွန်စွာပင်များြပားလျက်ရှိသည်။  

  ထိုေကာင် ့မီးေဘးအ ရာယက်ာကယ်ွိင်ုေရးအတက်ွ ေဆာင်းတင်ွး  

ကာလကတည်းက ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ ြပလပ်ုထားရမည်ြဖစ်သည်။   

မီးေလာင်ခရံလ င် ပိင်ုဆိင်ုမ အားလုံး ဆုံး ံးိင်ုသြဖင့်   ိင်ုငသံားတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်းစီအေနြဖင့် မီးေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အေလးထားလုပ်ေဆာင်

ဖွင့်ထားပီး  မီးပိတ်ရန်ေမ့ေလျာ့ရာမှ  ေရှာ့ခ်ြဖစ ်

ေလာင်က မ်းတတ်သြဖင့်  လကူိယ်ုတိင်ု ေစာင့်ကည့်    

ချက်ြပတ်သင့်ပါသည်။ လမူရိှချန်ိတွင် လ ပ်စစ်မီးြဖင့် 

ဟင်းအိုးများတည်ထားခဲ့ရာမှ  ေရခန်းပီး  ေရှာ့ခ် 

ြဖစ်ေလာင်က မ်းတတ်သြဖင့် မီးပတ်ိပီးမှသာ  အြခား 

လပ်ုငန်းများလပ်ုကိင်ုြခင်းှင့်    အြပင်သိုသွားလာြခင်း 

များြပလုပ်သင့်ပါသည်။ 

ှင့် တစ်ေြပးည ီထေိရာက်လျင်ြမန်စွာ  ေဆာင်ရက် 

ုိင်ရန်အတွက် ၁၉၉၇ ခုှစ် မီးသတ်တပ်ဖဲွဥပေဒ 

ကိ ုပ်ုသမ်ိး၍ ေခတ်စနစ်ှင့်ကိက်ုညေီသာ ြမန်မာ 

ိင်ုင ံမီးသတ်တပ်ဖဲွ ဥပေဒကိ ုအသစ်ေရးဆဲွလျက် 

၂၀၁၅ ခှုစ် မတ်လ ၁၇ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

လ တ်ေတာ်က အတည်ြပြပ  ာန်းိုင်ခဲ့သည်။

ဆိုရလ င် ပူြပင်းေြခာက်ေသွေသာ  ကာလ 

ေရာက်ရှိချနိ်တွင်   မီးေဘးအ ရာယ်ကိုလည်း 

ကံေတွရေလ့ရိှသည်။ ထုိေကာင့် မီးေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေရးအတွက်   ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ 

ြပလပ်ုထားရပါမည်။ ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင် ့  မီးေလာင်မ များ    ကံေတွရ 

တတ်သည်။ မီးေလာင်မ အများဆုံးမှာ  ေပါ့ဆမ  

ေကာင့် ြဖစ်သည်။   ထိုေကာင့်   မီးေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်းတွင်းကာလ 

ကတည်းက ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ  ြပလပ်ုထားရ 

မည်ြဖစ်သည်။ မီးေလာင်ခရံလ င် ပိင်ုဆိင်ုမ အားလုံး 

ဆုံး ံးိင်ုသြဖင့် ိင်ုငသံားတစ်ဦး တစ်ေယာက်ချင်း 

စအီေနြဖင့ ်မီးေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများကို အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားရန ်    

တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။         ။

မီးေဘးအ ရာယ်ကိတင်ကာကွယ်ေရး ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်သုပ်ြပစ်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ေရနံေချာင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ေရနေံချာင်းမိနယ် 

သုံးဆယ့်ေြခာက်ေကျးရာအုပ်စ ု ဂျပ်ပင ်

ေကျးရာ     ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၌ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ေဒသခံ 

ြပည်သူများအား အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

များ   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးေနမ ကို 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး     လမူ ေရးရာဝန်ကီး 

ဦးစုိးပုိင်ြမင့်ှင့် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဝင်များ ကွင်းဆင်းကည့် အားေပး 

သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်စ ်    လူမ ေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစိုးပိုင်ြမင့က် ေဒသခြံပည်သမူျား 

ှင့်    ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ၍  လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်း န် 

ချက်ှင့်အညီ    ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ကိင်ုေဆာင်သင့်သည့် ကတ်ြပားတစ်မျိးမျိး 

ရရှိေရးအတွက်   ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

မ ေလး   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိသုည် 

အစိုးရအဖွဲဝင် ဝန်ကီးများှင့်အတူ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ် မီနီဘတ်ဂျက် ြပည်ေထာင်စုရန်ပံုေငွြဖင့် 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှ ိ       ေအာင်ေြမမ လာ 

အားကစားကွင်းတွင် ပဲွကည့်စင်တည်ေဆာက်မည့် 

ပ က်တင်မဂ  လာအခမ်းအနားသို ယေနနနံက်ပိင်ုးက 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အားကစားက  ကိုအားေပးေန

အခမ်းအနားတွင် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်အားကစားအဆင့အ်တန်း 

ြမင့်မားလာေစေရးအတွက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ လူမျိးတစ်မျိးလုံး၏ 

ကျန်းမာေရးှင့် စည်းလံုးညီွတ်ေရးကုိအေြခခံပီး

အားကစားက  ကို အားေပးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားတိုးတက်ရန်အတွက ်ဟန်ချက်ညီသည့် 

အေဆာက်အအုမံျား၊ အားကစားအေထာက်အကြူပ 

ေအာင်ေြမမ လာအားကစားကွင်းတွင် ပွဲကည့်စင်တည်ေဆာက်မည့် ပ က်တင်မဂ  လာအခမ်းအနားကျင်းပ

ပစ ည်းများရှိရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက်      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

ဝန်ကီးများှင့်  တာဝန်ရိှသူများက   ပ က်တင်မည့် 

ေနရာများတွင်             ေနနအံလိက်ု       ေနရာယူကပီး 

မဂ  လာအချနိ်တွင် တစ်ပိင်တည်း ပ က်တင်ြခင်း

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ 

အပီးတည်ေဆာက်

ေအာင်ေြမမ လာ   အားကစားကွင်းအတွင်း 

အေနာက်ဘက် အထူးတန်းပွဲကည့်စင ်ေပ (၄၈၀ x 

၆၀) RC အမုိးပါ ှစ်ထပ်အေဆာက်အအံုကုိ Design 

Mandalay ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီကလည်းေကာင်း၊ 

အေရှဘက်ပဲွကည့်စင် ေပ  (၄၄၀ x ၃၅ )RC  အမုိးမပါ 

ှစ်ထပ်     အေဆာက်အအုံကို    မန်းြမင့်မိုရ်ဟိန်း 

ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီကလည်းေကာင်း၊ ေြမာက်ဘက် 

ပွဲကည့်စင ်ေပ (၂၈၀ x ၃၅ ) RC  အမိုးမပါ ှစ်ထပ် 

အေဆာက်အအုကံိ ုMandalay Crown ကမု ဏတီိုက 

လည်းေကာင်း၊ မတီာ ၄၀၀ ေရာ်ဘာေြပးလမ်းခင်းြခင်း 

ှင့် ေဘာလုံးကွင်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို 

Art wave ကမု ဏကီလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း အပီးတည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                            သတင်းစ်

ေရနံေချာင်းမိနယ ်ဂျပ်ပင်ေကျးရာ၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး
ရပ်ကွက်ှင့ ်     ေကျးရာများအေရာက ်

ကွင်းဆင်း    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ိင်ုငသံား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား   ကုိင်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် 

ရရှိလာမည့ ်     အကျိးေကျးဇူးများှင့ ်

မေပျာက်ပျက်ေအာင ်   ထိန်းသိမ်းရမည့် 

နည်းလမ်းများအား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ေရနေံချာင်း 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးတင်ေအာင်ေကျာ်ှင့်

ဝန်ထမ်းများက  ဂျပ်ပင်ေကျးရာေဒသခံ

ြပည်သူများအား    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်ေပးရာ ိုင်-၃ 

(က)ြဖင့် ၂၄ ဦး၊ ိုင်-၆(က)ြဖင့် ၂၆ ဦး၊ 

လဲလှယ် ၃၂ ဦး၊ မိတ  ၄၅ ဦး စုစုေပါင်း 

၁၂၇ ဦးအား ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                      

 ေမာင်ညီညာ

ရမည်းသင်း   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ    ရမည်းသင်းမိနယ်၌ 

ယခုှစ် မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ စိုက်ပျိးသည့်ေတာင်သူများ 

ယမန်ှစ်ထက်  ေဈးေကာင်းရ၍  အဆင်ေြပလျက်ရှိေကာင်း 

ရမည်းသင်းမိနယ ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဒုတိယဦးစီးမှး 

ဦးသန်းဝင်းက ေြပာသည်။

အဆိပုါ မုိးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါကိ ုရမည်းသင်းမိနယ်၌ 

စိုက်ဧက ၃၀၀၀၀ ေကျာ်ကို  ဇူလိုင်လှင့် သဂုတ်လတိုတွင ်

စိုက်ပျိးခဲ့ပီး   ိုဝင်ဘာလှင့်   ဒီဇင်ဘာလ၌  ြပန်လည် 

ေကာက်သိမ်းေကာင်း၊  ချည်မ င်ရှည်ဝါတစ်ဧကလ င်  ပျမ်းမ  

ပဿိာ ၄၆၀ ထွက်ရိှေကာင်း၊ ေကာက်သမ်ိးပီးထွက်ရိှလာသည့ ်

ဝါများကိေုရာင်းချရာတွင် ယခင်ှစ်က တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ် 

၁၄၀၀ သာ ရရှိခ့ဲေသာ်လညး် ယခုှစ်တွင် တစ်ပိဿာလ င် 

ေငကွျပ် ၁၅၀၀ မှ ၁၆၀၀ ေဈးြဖင့ ်ေရာင်းချရ၍ အဆင်ေြပလျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

“ဝါစိက်ုပျိးတာဆိရုင် ဝတ်ေရးအတွက် အဓကိထားစိက်ုတာ 

ပါ။ ဝါကိုကိတ်လိုက်ရင် ဂွမ်းထွက်ပါတယ်။ ြပည်တွင်းစက်ုံ 

ကမာရတ်မိနယ်တွင် 

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေဆာင်ရက်ေပး
ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ရန်ကန်ုအေနာက်ပိင်ုးခိင်ု ကမာရတ်မိနယ်အပါအဝင် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

အသီးသီးရှ ိမိနယ်များတွင ်ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့ ်ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်ြပား ထတ်ုေပးြခင်းကိ ုေမ  ၃  ရက်မှ ၂၀၂၂  ခှုစ် ိဝုင်ဘာ  ၃  ရက်အထ ိ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း မိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား

ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးမ ှသိရသည်။

အဆိုပါ  ပန်းခင်းစီမံချက်တွင ်  လက်ရှိဇာတိေဒသတွင ်   အမဲတမ်းေနထိုင်၍ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းရှိပီး     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမရှိသူများအား 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ လက်ရှိဇာတိေဒသတွင် အမဲတမ်းေနထိုင်၍ အိမ်ေထာင်စု 

လူဦးေရစာရင်းမရိှ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမရိှသူများအား ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ 

ေရ ေြပာင်းေနထိုင်သူများအတွက် မူလေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း 

ရှိေသာ်လည်း   လက်ရှိေဒသတွင ်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား   မရှိသူများအား 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ေရ ေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် မူလေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စု 

လူဦးေရစာရင်းှင့ ်     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမရှိ၊   လက်ရှိေဒသတွင်လည်း 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့ ်    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား   မရှိသူများအား 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး ကမာရတ်မိနယ်  အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် ေနြပည်သူများမှ 

အသက်(၁၈)ြပည့်ပီး ိုင်ငံ သားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမရှိသူများ၊  ေပျာက်ဆုံးသူများကိ ု

ရန်ကန်ုအ ေနာက်ပိင်ုးခိင်ု ကမာရတ်မိနယ်   မိနယ်ဦးစီးမှးံုးတွင် ဝန်ထမ်းများက   

ေဆာင်ရက် ေပးလျက်ရိှပီး လိအုပ် ေသာ အချက်အလက်အ ေထာက်အထားများကိလုည်း 

ြပည်သူများသိရှိိုင ်ေရး ပူး ေပါင်းေဆာင်ရက ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိမ်းလဲ့(ြပန်/ဆက်)

ရမည်းသင်းမိနယ်၌ မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ 

စိုက်ပျိးသည့်ေတာင်သူများ ယမန်ှစ်ထက် ေဈးေကာင်းရရှိ
ေတကွိ ုေရာင်းချလိုရတယ်။ စက်မ ဇန်ုေတမှွာ ဂွမ်းဝယ်တဲက့မု ဏ ီ

ေတွရှိပါတယ်။ အဲဒီကေန ကုမ ဏီအစီအစ်နဲ  တုတ်ြပည်ကိ ု

ေရာင်းချတာေတွရှိတယ်။  ြပည်တွင်း  ချည်မ င်စက်ုံေတွရှိ 

တယ်။ ြပည်တွင်းချည်မ င်စက်ုေံတအွတွက် ဂွမ်းလိအုပ်ချက်ကိ ု

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ဖိုအတွက် အဓိကထားပီး စိုက်ေနတာပါ။ 

ဒီှစ်မှာေတာ့  ဝါစိုက်ေတာင်သူေတွ   အဆင်ေြပပါတယ်။ 

ေဈးေကာင်းလည်း ရေနပါတယ်။ ဝယ်လက်လည်းရှိေတာ့ 

အဆင်ေြပကပါတယ”်ဟု ၎င်းက ရှင်းြပသည်။

အဆိုပါ မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ ဧက ၃၀၀၀၀ ေကျာ်ကို 

ရမည်းသင်းမိနယ်အတွင်းရိှ ေတာင်သဦူးေရ ၁၀၀၀၀ ေကျာ်က 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချကေကာင်း၊ ပီးခ့ဲသည့်ှစ်ကထက် 

ဝါေဈး န်းမှာ  ေကာင်းမွန်ေကာင်း၊ မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ 

ကိုသာ စိုက်ပျိးကေကာင်း၊ မိနယ်အတွင်း ဝါများစိုက်ပျိးက 

ရာတွင် ေရ ေတာင် ၁၀၊ ေရ ေတာင် ၈ ှင့် ေငွချည် ၉ တိုကို 

စိက်ုပျိးကပီး ယင်းဝါများအနက် ေရ ေတာင် ၁၀ ဝါမျိးကိ ုအများ 

ဆုံးစိုက်ပျိးကေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်အ ရာယ်ကာကွယ်ေရး 

အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းေပး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

ေကျာက်ပန်းေတာင်း ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် 

၏  အေရှေြမာက်ဘက် (၁၁)မိုင် ခန်အကွာတွင် 

တည်ရိှသည့် ကမ ာေကျာ်မီးငိမ်းေတာင်တစ်လံုးြဖစ် 

သည့် ပုပ ားေတာင်မကီး၌ ဒီဇင်ဘာံုးပိတ်ရက်များ 

တွင် တက်ေရာက်သူများြပားေကာင်း ပုပ ားေဒသခံ 

များထံက သိရသည်။

အဆုိပါ       ပုပ ားေတာင်တက်ပဲွကုိ  ေတာင်တက် 

သ ူ    ၂၅၀၀     ေကျာ်  ပါဝင်တက်ေရာက်ကေကာင်း၊ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းပတ်ဝန်းကျင်မိများြဖစ်သည့် 

မေကွး၊ ေရနံေချာင်း၊ ေချာက်၊ စေလ၊ ေတာင်သာ၊ 

မိတ ီလာ၊ ငါ့သေရာက်၊ ေညာင်ဦး၊ ပုဂံမိ၊ ဝဲေလာင်၊ 

ပုပ ားလွင်ရာ၊ ကံဇာတ်ကုန်းရာ၊ အင်ေချာင်းရာှင့ ်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိမ ှေတာင်တက်ဝါသနာရှင် 

များ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ေတာ ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ရခိုင်ြပည်နယ ်     ေကျာက်ေတာ်မိှင့ ်

ချင်းြပည်နယ်   ပလက်ဝမိသို   ယမန်ေန  

နံနက်  ၇ နာရီ   မိနစ် ၂၀ မှစတင်ကာ  

ေငွေဆာင် ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ေငွေဆာင် 

ကမ်းေြခတွင်  ခရစ မတ်ုံးပိတ် 

ရက်ြဖစ်သည့်ယေနတွင ်    လာ 

ေရာက်        အပန်းေြဖသူများြဖင် ့

စည်ကားလျက်ရှိသည်။

ေငွေဆာင်       ကမ်းေြခသည ်    

သေဲသာင်ြပင်       သန်ရှင်းြခင်းှင့် 

ပင်လယ်ေရကည်လင်ြခင်းတို 

ေကာင် ့       ပင်လယ်ေရစိမ်ြခင်း၊ 

 ေကျာက်ေတာ်မိှင့် ပလက်ဝမိသို ေရနယားေရယာ်ြဖင့် ခရီးသွားြပည်သူများှင့်ကုန်ပစ ည်းများ တင်ေဆာင်ပီး စတင်ေြပးဆွဲ

ုံးပိတ်ရက်များတွင် ပုပ ားေတာင်မကီး၌ ေတာင်တက်သူများြပား

အစိုးရေရေကာင်းပိင်ု      ေရနယား(၄၁၆၃)

ေရယာ်ြဖင့ ်    ခရီးသွားြပည်သူများှင့ ်

ကုန်စည်စီးဆင်းမ အဆင်ေြပေချာေမွေစ

ရန်အတွက်  စတင်ပိုေဆာင်ေြပးဆွဲေပး 

လျက်ရှိသည်။

အစိုးရေရေကာင်းပိင်ု ေရယာ်များမှာ 

ေကျာက်ေတာ်မိှင့ ်     ချင်းြပည်နယ ်

ပလက်ဝမိသို ေရယာ်လိင်ုးကိမုေြပးဆဲွ 

သည်မှာ  ဆယ်စှုစ်   ှစ်စ ု  ကာြမင့ခ်ဲ့ပီး 

ြဖစ်သည်။

ယခုအခါ   ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့်  ချင်း 

ြပည်နယ် ပလက်ဝမိတိုမှာ နယ်ေြမ 

ေအးချမ်းေနပီြဖစ်၍ ေရယာ်လိုင်းအား 

စတင်ေြပးဆွဲေနပီြဖစ်ရာ   ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ မှာလည်း    အဆင်ေြပေချာေမွ 

သာွးပီြဖစ်ေကာငး်၊   ေကျာက်ေတာ်- 

ပလက်ဝ   တစ်ညအိပ်ှင့်   ပလက်ဝ-

ေကျာက်ေတာ် တစ်ညအပ်ိ ေရယာ်လိင်ုး 

ြဖင့် ခရီးသွားြပည်သူများ အလွယ်တကူ

ခရီးသွားေရာက်ိုင်ပီြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ ေရနယားေရယာ်လိုင်း၏ 

ေဈး န်းမှာ ေကျာက်ေတာ်မိမှ ပလက်ဝ 

မိသို           ခရီးသွားြပည်သူတစ်ဦးလ င် 

ေငွကျပ် ၁၈၀၀  န်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

ကုန်ပစ ည်း တစ်ပိဿာလ င် ကျပ် ၁၈၀ 

 န်းြဖင့ ်လည်းေကာင်း ေကာက်ခသွံားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရယာ်ေပ တွင် သံထည် 

ပစ ည်း၊ ဘလိပ်ေြမ၊ ဆန်ှင့စ်က်သုံးဆမီျား 

အား တင်ေဆာင်ခွင့မ်ြပေကာင်း၊ အဆိပုါ 

ေရေကာင်းလုိင်းမှာ            တစ်ပတ်လ င် 

တစ်ကိမ်စီ        ေြပးဆွဲေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေရယာ်တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးြဖစ် 

သည့် ဦးညီညီေကျာ်ထံမ ှသိရသည်။ 

အဆိုပါ    ေရယာ်လိုင်းြဖင့ ်  လိုက်ပါ 

စီးနင်းလိုသူများအေနြဖင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပါက မှတ်ပုတံင်၊ မမိဌိာန 

မှ ဌာနအကီးအကဲ၏ ေထာက်ခံချက်ကို

တင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊         ခရီးသွား 

ြပည်သူများြဖစ်ပါက ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အပ်ုစအုုပ်ချပ်ေရးမှးများ၏ ေထာက်ခံချက် 

ကိတုင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေရနယား 

ေရယာ် စတင်မထွက်ခွာမီ မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေကျာ်စွာွန်  

ှင့စ်မီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင်များ၊    မိနယ် 

အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများက 

ေရယာ်အား ကံ့ခိုင်မ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ခင်ေမာင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)  

ေတာင်တက်သူအများစုသည ်မိတ်ေဆွအေပါင်း 

အသင်းများှင့်တက်ေရာက်လာြခင်း၊       မိသားစု 

လိုက်      တက်ေရာက်ကြခင်းများ    ရှိကေကာင်း၊ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်ရှိ ပုပ ားေတာင်မကီး 

ေပ သို ဒဇီင်ဘာလတစ်လလုံး ေနစ်ေတာင်တက်သ ူ

များရှိေကာင်း ပုပ ားေဒသခံများေတာင်တက်လမ်း 

တစ်ေလ ာက် ေရသန် ၊  ကာဆံဟင်းခါး၊  ယမ်ယမ် 

ေခါက်ဆွဲြပတ်များ၊  သစ်သီးမျိးစုံ၊  အေကာ်မျိးစု ံ

ေရာင်းချသူများလည်း  ေရာင်းချေနကေကာင်း၊ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း ေတာင်တက် 

သူ အများဆုံး လာေရာက်ိုင်သည့်ရက်များလည်း 

ြဖစ်ေကာင်း  ေဒသခံေဈးသည်များက  ေြပာကား 

သည်။

ေတာင်တက်သူများသည ်အြမင့်ေပ ၄၃၀၀ ခန်ရှိ 

ွားလပို(ဗိုဘ့်)ေတာင်၊ အြမင့်ေပ ၄၆၀၀ ခန် ရှိ 

ခရစ မတ်ုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ေငွေဆာင်ကမ်းေြခတွင်

လာေရာက်အပန်းေြဖသူများြဖင့် စည်ကား
ေရကူးြခင်းြဖင့်          အနားယူရန် 

ေနရာေကာင်းြဖစ်၍ ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များ 

အထူးစိတ်ဝင်စားေသာ     ေနရာ 

တစ်ခုြဖစ်သည်။

ေငွေဆာင်ကမ်းေြခမှတစ်ဆင့်

အနီးဝန်းကျင်ရိှ ေမ က န်း၊  ချစ်သူ 

များက န်း၊ ငှက်က န်း၊ က န်းလျား 

ရှည်၊ ဆင်မက န်းှင့် ဘရုားသုံးဆ၊ူ 

မိုးမခဆင်စခန်းများသို     သွား 

ေရာက်လည်ပတ်ိင်ုသည်။ အပန်း 

ေြဖလာေရာက်သမူျား   ေဘးကင်း 

လုံ ခံစတ်ိချစွာ အပန်းေြဖအနားယ ူ

ိင်ုေရးအတွက် ကမ်းေြခလုံ ခံေရး 

ှင့်       စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 

ေကာ်မတမှီကမ်းေြခတစ်ေလ ာက် 

စည်းကမ်းထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်း 

များကို စနစ်တကျေဆာင်ရက ်

ထားရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဏ ဝါေမာင်(ပုသိမ်)

ေဆးမွန်ေတာင်၊ ၄၇၅၅ ေပရိှစပါးပံုေတာင်ှင့် ပုပ ား 

ေတာင်၏ အြမင့်ဆံုးေတာင်ထိပ်ြဖစ်သည့် ၄၉၈၁ ေပ 

ရှိ   မှန်ြပေတာင်များသို  တက်ရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                              ကိုထိန်

မဂ  လာဒုံ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  မဂ  လာဒုံမိနယ်တွင ်(၇၄)

ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေနအကိ   အားကစား 

ပိင်ပဲွများကုိ   ယေနနံနက်ပုိင်းက   မဂ  လာဒံုမိနယ် 

အထက (၁) ေကျာင်းတွင ်ကျင်းပခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ အထက(၁) ေကျာင်းမှ ေကျာင်းအုပ ်

ဆရာမကီးက  အားကစားပိင်ပဲွများ   ကျင်းပရြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍      ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသမူျားှင့် 

လငူယ် လရူယ်များ ကျန်းမာကံခ့ိင်ု၍ ေပျာ်ရ င်ေစရန်၊   

အစုအဖဲွလုိက် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေဆာင်ရက်တတ် 

သည့် အေလ့ကျင့်ေကာင်းများရရိှေစရန်၊ အားကစား 

ကိ ုငယ်စ်ထကဲ ေလလ့ာလိက်ုစားတတ်ပီး  ထူးခ ှန် 

ထက်ြမက်သည် ့ မျိးဆက်သစ်လူငယ ် အားကစား 

သမားများ   ေပ ထွန်းလာေစရန်ှင့်    ေကျာင်းေန 

ေပျာ်ရ င်ေစရန်အတွက်အားကစားပိင်ပဲွများ၊ ေပျာ်ပဲွ 

ရ င်ပွဲများကို ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက်အဖွဲများခွဲကာ ထုပ်ဆီး 

တိုးြခင်း၊ မီတာ ၁၀၀ အေြပးပိင်ေစြခင်း၊  အာလူး 

ေကာက်ြခင်း၊  ေဘာလုံးကန်ြခင်း  စသည်တိုြဖင့်  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုပါဝင်ယှ်ပိင်ေစပီး      

ပိင်ပဲွတွင်   ဆရုရိှသမူျားကိ ု  ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ှင့်  ဆရာမများ၊    ေကျာင်းသား   မိဘများကဆုများ 

အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

                  သ ာ (ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ 



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

တက သိုလ်များ သင်ကားသင်ယူမ မထိခိုက်ေစဖို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံကပါစို

တင်ထက်ထက်ေဇာ်
မကာမီကာလအတွင်း   တက သိုလ်ေကျာင်းများ 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။    ိုင်ငံ 
တစ်ဝန်း တက သိုလ်များအားလုံး အချန်ိမီဖွင့်လှစ် 
ိုင်ေရးအတွက် ုိင်ငံေတာ်က ဘက်ေပါင်းစံုမှ ပ့ံပုိး 
မ များေပး၍ အစွမ်းကန်ုေဆာင်ရက်ကာ တွန်းအား 
ေပးလျက်ရိှပါသည်။ သက်ဆိင်ုရာ ပညာေရးဝန်ကီး 
ဌာန၏         အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနကလည်း 
တက သိလ်ုေကျာင်းများ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ချန်ိအမ ီ
သစ်လွင်နည်းြပ၊   သုပ်ြပ   ဆရာ   ဆရာမများ 
ခန်အပ်ြခင်းှင့်အတ ူ  ၎င်းဆရာ   ဆရာမများအား 
တက သိလ်ုပညာေရးစနစ်၊  သေုတသန၊  သင်ကား 
ေရးှင့် စီမံခန်ခွဲေရးစွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများကို
ပါ သင်ကားပိုချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ပညာသင်ကား၊  သင်ယမူ များ  မထခိိက်ုေစရန် 
အတွက်  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကင်းစင်ရန ်  အထူး 
လိုအပ်လှသြဖင် ့ ဆရာ    ဆရာမများအားလုံးကိ ု
ိုင်ငံေတာ်၏အစီအစ်ြဖင် ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး 
ထိုးံှထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းပရဝဏ်အတွင်း 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းစင်ရန်မှာ ဆရာ ဆရာမများ 
သာမက   ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများလည်း 
ကာကွယ်ေဆးကိ ု      ထိုးံှထားကရန်လိပုါသည်။ 
ထုိေကာင့် မိမိတုိေနထုိင်ရာဝန်းကျင်၌ ေဆးထုိးံှ 
ေရး    သတ်မှတ်ထားေသာအုပ်စုေနရာများတွင ်
ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများက    ေှာင့်ေှး 
ကန်ကာြခင်းမရိှ  မြဖစ်မေနသွားေရာက်ထုိးံှက 
ေစလိုပါသည်။  

ယေန ကမ ာကိ ုခမ်ိးေြခာက်ေနေသာ ကူးစက် 
ြမန်ဆန် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုကာကွယ်ရန်အတွက် 
အေကာင်းမွန်ဆုံးနည်းမှာ    ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ
ထားြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။  မည်သည့်ကာကွယ်ေဆး 
မဆို   ကာကွယ်ေဆးများ၏   သေဘာသဘာဝမှာ 
၁၀၀ ရာ န်းြပည့်  ကာကွယ်ေဆးမဟတ်ုေသာ်ြငား 
ေဆးအမျိးအစားှင် ့  ထိုးှံသူ၏   ဇီဝြဖစ်စ်ေပ  
မူတည်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသူများက လုံးဝ 
မထုိးံှရေသးသူများထက် ေရာဂါမြဖစ်ေအာင် ၇၀ 
ရာခုိင် န်းမှ ၈၅  ရာခုိင် န်းအထိ   ကာကွယ်ုိင်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ ေဆးထုိးပီးေနာက်  ကူးစက်ခံခ့ဲ 
ရေသာ်လည်း ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်ပွားမ ၊  
ေဆးုံတက်ေရာက်ရမ ှင့်  အသက်ေသဆုံးိုင်မ  
များကို    သိသိသာသာေလ ာ့ချိုင်ပါလိမ့်မည်။  
ထိုေကာင့ ်         တက သိုလ်တက်ေရာက်မည့ ်
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ကာကွယ် 
ေဆးမထိုးရေသးပါက     သွားေရာက်ထိုးှံကရန ်
တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ယခုအခါ အုိမီခရန်မျိးဗီဇေြပာင်းပုိးသစ်များ 
လည်း  အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများသို   တစ်စတစ်စပျံှံ 
လာပီြဖစ်ရာ        မိမိတိုြမန်မာိုင်ငံအတွင်း  
ေနာက်ထပ်လ  င်းအသစ် မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက်     
ကိုဗစ်-၁၉   ကာကွယ်ေဆးကိ ု  လူတိုင်းကိုယ်စ ီ

အြပည့်အဝထုိးံှထားမှသာ    တန်ကာကျပါမည်။ 

ထိုေကာင့် ိင်ုငေံတာ်က အခမဲထ့ိုးံှေပးေနသည်ကိ ု 
အမျိးသားေရးအသိစိတ်ဓာတ်ြဖင် ့မိမိေဆးထိုးှံရ 
မည့်အချနိ်တွင်     ေနာက်ကျမကျန်ရစ်ခဲ့ေစရန်မှာ         
မိမိတာဝန်သာြဖစ်ပါသည်။ 

စိုးရိမ်ဖွယ်ကူးစက်ြဖစ်ပွားိုင်အုပ်စ ုအိုမီခရန်
အိုမီခရန်ကို   ိုဝင်ဘာလ   ၉   ရက်ေနတွင် 

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် စတင် 
ေတွရှိခဲ့ပါသည်။  ၎င်းပိုး၏  မျိးေြပာင်းေနမ များကို 
ေတာင်အာဖရကိ သပိ ံပညာရှင်များက စတင်သတြိပ 
မခိဲ့ပီး ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ(WHO)သို ၂၀၂၁ ခှုစ် 
ိဝုင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနတွင် သတင်းေပးပိုခဲ့ပါသည်။ 
ထိအုခါ WHO၏ နည်းပညာဆိင်ုရာအကေံပးအဖဲွက 
၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေနတွင် အေရးေပ  
အစည်းအေဝးတစ်ခုြပလုပ်ပီး       ၎င်းပိုးသစ်၌ 
မျိးဗီဇေြပာင်းလဲမ များ   များြပားေနသည့်အတွက ်
ထိုေနမှာပင်    စိုးရိမ်ဖွယ်ကူးစက်ြပန်ပွားမ များ 
ြဖစ်ိုင်ေသာ အုပ်စုအေနြဖင့် “အိုမီခရန်”ဟ ုအမည် 
ေပး ထည့်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

WHO က ကူးစက်ပျံှံမ များိုင်ေသာ ကိုဗစ်-
၁၉   ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲတစ်ခုေပ ေပါက်လ င် ဦးစွာ 
“စိတ်ဝင်တစားေစာင့်ကည့်ရမည် ့     မျိးကွဲအုပ်စ ု
(Variants of Interest)” တွင် ထည့်ထားေလရိှ့ပါသည်။ 
ဥပမာ လမ်ဘဒါ၊ ြမ စသည့်ဗီဇမျိးကွဲများေတွစ ်
ကလည်း စိတ်ဝင်တစားေစာင့်ကည့်ရမည့် မျိးကွဲ 
အပ်ုစတွုင် ဦးစွာထည့်ထားခဲ့ပီး ၎င်းေနာက်ပိုးများ၏ 
ကူးစက်ြပန်ပွားမ ၊   ေရာဂါြပင်းထန်မ ၊    ကာကွယ် 
ထန်ိးချပ်ေရးေဆာင်ရက်ိင်ုမ ၊ ေရာဂါဓာတ်ခဲွစမ်းသပ် 
ိုင်မ ၊   ေရာဂါကုသိုင်မ    စသည့်အေြခအေနများ 
အေပ  သုံးသပ်ကည့်ပီးမှသာ ေနာက်တစ်ဆင့်အေန 
ြဖင့် “စုိးရိမ်ဖွယ်ကူးစက်ြဖစ်ပွားုိင်အုပ်စု (Variants 
of Concern)”တွင်  ထည့်ပါသည်။ ယခု ေနာက်ဆုံး 
ေတွရိှရေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ အိမုခီရန် 
အား  မျိးေြပာင်းေနမ များစွာကုိ ထူးြခားစွာေတွြမင် 
ရသြဖင် ့Variants of Concern သို အဆင့်ေကျာ်၍ 
ထည့်ြခင်းြဖစ်ရာ   ယခုအခါ   အယ်လ်ဖာ၊   ဘီတာ၊ 

ဂမ်မာ၊  ဒယ်လ်တာပီးေနာက ်  အိုမီခရန်က   ငါးခု 
ေြမာက ်စာရင်းဝင်သွားပါပီ။

 လတ်တေလာ ေလလ့ာချက်များအရ  အိမုခီရန် 
တွင် မျိးေြပာင်းမ  ၃၂ ခုခန် ရိှပီး အဓိကေနရာ 
Receptor Binding Domain  တွင်  ၁၀   ခခုန် 
ရှိသည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ 

 ထိုြပင် အိမုခီရန်ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုး မျိးကဲွတစ်ခလုုံး၏ 
ဆူးခ န်အပါအဝင်          ေနရာအားလုံးတွင ်
မျိးေြပာင်း မ  ၅၀ ခန်ရိှသည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ 

 စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ခုမှာ       အိုမီခရန်မျိးကွဲကို 
ေတွရချန်ိတွင်  ေတာင်အာဖရကိိင်ုငအံတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉     ြပန်ပွားမ များ    သိသိသာသာ 
ြပန်လည်ြမင့်တက်လာေကာင်း၊

 အိုမီခရန်ပိုးမတိုင်မ ီ အြခားဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲ 
များသည ် တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို   အချနိ် 
အနည်းငယ်ယကူာ ိင်ုငြံဖတ်ေကျာ်  ကူးစက် 
ကေသာ်လည်း အုိမီခရန်ကမူ ေတာင်အာဖရိက 
တိက်ုတွင်   ေတွရိှပီးေနာက် မကာခင်မှာပင် 
ဒီဇင်ဘာလ ၁  ရက်ေန   သတင်းအရ  အြခား 
ိင်ုင ံေဒသေပါင်း ၃၁ ခအုထ ိပျံံှသွားသည်ကိ ု
ေတွရေကာင်း၊

 အဓကိြပဿနာတစ်ရပ်မှာ ၎င်းပိုးဆူးခ န်သည် 
လူခ ာကိုယ်ဆဲလ်များထဲသို  အြခားပိုးများ 
ထက် ပို၍များများဝင်ိုင်လွယ်ကာ  ေရာဂါ 
ကူးစက်ပျံှံမ မှာလည်း  ပိုြမန်ဆန်ေကာင်း၊ 
စသည့်  အချက်အလက်များေကာင့်   “စုိးရိမ် 
ဖွယ်ကူးစက်ြဖစ်ပွားိင်ုအပ်ုစ ုအိမုခီရန်”အြဖစ် 
WHO က သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ှာေခါင်းစည်းကိ ုလုံလုံတပ်ေစလို

ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ   မည်မ ပင်မျိးေြပာင်း 
ကေသာ်ြငား   ှာေခါင်းစည်း  (Mask)  ကိ ုလုလံုံ ခံ ခံ 
တပ်ထားလ င်   ၎င်းပိုးများက   ှာေခါင်းစည်းကိ ု
ြဖတ်ေကျာ်ေဖာက်ထွင်းဝင်ေရာက်ြခင်း  မြပုိင်ေပ။ 
အေရြပားကိုလည်း ေဖာက်ဝင်၍ မရိုင်ေပ။ ပိုးဝင် 
သည့်လမ်းေကာင်းတွင်  မျက်စ၊ိ   ှာေခါင်း၊  ပါးစပ်မှ 
တစ်ဆင့် ဝင်လာိင်ုပါသည်။ အများအားြဖင့် အသက် 
ှသွင်းလုိက်တုိင်းတွင် ပိုးက ေလှင့်အတူ အသက် 
ှလမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်   ပါဝင်လာိင်ုပါသည်။ 

ထိုအြပင ်   ေရာဂါပိုးကပ်ငိေနေသာပစ ည်းများကိ ု
ကိင်ုတွယ်မေိသာလက်ြဖင့် ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံး 
များကို    လက်မေဆးဘ ဲ   ကိုင်မိပါက     ေရာဂါပိုး 
ဝင်ိုင်ပါသည်။ 

ထိုေကာင် ့ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကို   ကာကွယ် 
ရန်သည် ေဆးထုိးံှြခင်းတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲ
ကိုဗစ်-၁၉   စည်းကမ်းချက်များ   ြဖစ်ကသည့် 
ှာေခါင်းစည်း (Mask) ကိ ုစနစ်တကျတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ကိုဗစ်ပိုးသည ်မျက်စိမှလည်း ဝင်ေရာက်ိုင်သြဖင် ့
ပါဝါမျက်မှန်တပ်သူများမှအပ     ကျန်သူများတွင ်
မျက်ှာအကာ  (Face   Shield)  ကို မြဖစ်မေန 
တပ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ကိုဆပ်ြပာြဖင် ့စက န်  ၂၀ ကာ 
မကာမကာေဆးေကာြခင်း၊ အြပင်ထွက်သည့်အခါ 
အယ်လ်ကိုေဟာ ၇၀ ရာခိုင် န်း အထက်ပါသည့် 

လက်ေဆးရည် (သို) ဂျယ်ေဆာင်ထား၍ ေဆးေကာ 
ြခင်း၊ လစူလုေူဝးေရှာင်ြခင်း၊ မမိ ိသိုမဟတ်ု မသိားစ ု
ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်   ကိုဗစ်ေရာဂါ   သံသယ 
လက ဏာတစ်ခုခုေတွပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 
ဌာနသို သတင်းေပးပိုြခင်း စသည်ြဖင့်ိုင်ငံသား 
အားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်လိုပါသည်။
နားအတွင်းပိုင်းဆဲလ်များသို ကိုဗစ်ကူးစက်ိုင်

ကိဗုစ်ေရာဂါသည် နားအတွင်းပိင်ုးဆလ်ဲများ 
သို ကူးစက်ုိင်ပီး  အကားအာံုဆုိင်ရာ  ြပဿနာ 
များ ေပ ထွက်လာိုင်ေကာင်း သုေတသီများက 
ဆိထုားပါသည်။ အေမရကိန်ိင်ုင ံမန်ဆာချးဆက် 
နည်းပညာအင်စတီကျမ ှ   သုေတသနပညာရှင ်
များသည် နားှင့်ပတ်သက်သည့် ေရာဂါလက ဏာ 
ေပ ထွက်ေနေသာ      ကိုဗစ်ေရာဂါလူနာများကိ ု
ေလလ့ာခဲ့ကပါသည်။ ေတွရိှချက်အရ ကိဗုစ်ေရာဂါ 
သည်   နားအတွင်းပိုင်းဆဲလ်များ    အထူးသြဖင် ့
အေမွးအမှင်ဆဲလ်များအတွင်းသို         ကူးစက ်
ဝင်ေရာက်တတ်ပီး အကားအာံုဆုိင်ရာြပဿနာ 
ေပ လာိုင်ေကာင်း  သိရပါသည်။   ကိုဗစ်ေရာဂါ 
လနူာတချိအေနြဖင့် အကားအာုေံပျာက်ဆုံးြခင်း၊ 
နားအြူခင်း၊ မူးေဝြခင်းများ အဘယ်ေကာင့် ခစံားရ 
တတ်သည်ကိ ုမိမိတုိေလ့လာေတွရိှချက်က ရှင်းြပ 
ိုင်ေကာင်း          အေမရိကန်သုေတသီများက 
ေြပာကားထားပါသည်။ နားအတွင်းပိုင်းရှ ိအေမွး 
အမှင်ဆလ်ဲများ၌ ကိဗုစ်ေရာဂါ ကူးစက်ဝင်ေရာက် 
ိုင်ရန်   လိုအပ်သည့်ပိုတင်းများရှိေနေကာင်း၊ 
သိုရာတွင်   ကိုဗစ်ေရာဂါသည ်   နားအတွင်းပိုင်း 
အေမွးအမှင ်ဆဲလ်များမှတစ်ပါး အြခားဆဲလ်များ 
အတွင်းသို         ဆက်လက်ထိုးေဖာက်ကူးစက ်
ဝင်ေရာက်မ မရိှေကာင်း အေမရကိန်သေုတသမီျား 
က ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 

ယေနေခတ်         လူငယ်လူရယ်များသည ်
အွန်လိုင်းဂိမး်ေဆာ့ြခင်း၊   အွန်လိုင်းကည့်ြခင်း၊ 
သခီျင်းနားေထာင်ြခင်းှင့် ဖုန်းေြပာဆုိြခင်းတုိတွင် 
နားကပ်ကုိအသံုးြပကရာ   မိမိသံုးေသာနားကပ် 
(ear phone)  မှတစ်ဆင့်  ကုိဗစ်ပုိးများ   နားထဲသုိ 
အလွယ်တကဝူင်ေရာက်ရန် ဖတ်ိေခ သလိ ုြဖစ်ေန 
ပါသည်။ ထုိေကာင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာေနာက်ဆက် 
တဲွြပဿနာများ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် လိအုပ်မှ 
သာ  နားကပ်သုံးပါ၊    မြဖစ်မေန    နားကပ်သုံး 
ပီးေနာက် နားကပ်တစ်ခုလံုးကုိ အယ်လ်ကုိေဟာ 
၇၀ ရာခိုင် န်းှင့်အထက်ပါေသာ ေဆးရည်ြဖင့် 
ြပန်လည်သန်စင်မ ြပပါ။ မသန်ရှင်းေသာ နားကပ် 
ကိ ုလုံးဝမသုံးရ။ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး နားကပ်လလှဲယ် 
၍မသုံးပါှင့်။ မသန်ရှင်းေသာလက်ြဖင့် နားကပ်ကိ ု
ကိင်ုတွယ်ြခင်းကလည်း နားအတွင်းပိင်ုးဆလ်ဲများ 
သို ပိုးများကူးစက်ိင်ုသည်ကိ ုသတရိှိေစလိပုါသည်။

အချပ်အားြဖင့်ဆိုေသာ ်  ကာကွယ်ေဆးကိ ု
အကိမ်ြပည့်ထုိးံှထားကရန်လုိအပ်ပီး  ကာကွယ် 
ေဆးလ မ်း ခံမ   အားေကာင်းေလ  ေရာဂါကူးစက ်
ပျံံှမ  န်း  ေလျာက့ျလာေလြဖစ်ပါမည်။    ထိုအြပင် 
ကာကွယ်ေဆး     အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားြခင်းြဖင် ့
ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန ်ြဖစ်ေပ မ နည်းသွားကာ 
ကူးစက်ခံရသူ   နည်းသည်ှင့်အမ     ပိုးများ 
ဆက်လက်မျိးေြပာင်းရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း 
နည်းပါးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင် ့ ြမန်မာ 
ိုင်ငံတွင်သာမက   ကမ ာေပ မှ    ဘုံရန်သူကိုဗစ် 
ေရာဂါ ေလျာ့ပါးသွားေစရန်အတွက ်တစ်ခုတည်း 

ေသာထွက်ေပါက်သည်   ကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံမ  
ြမင့်မားေရးသာြဖစ်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းစင ်
ေသာ   တက သိုလ်ေနရက်များဆီသို    သင်ကား 
သင်ယူမ    မထိခိုက်ေစရန်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးထိုးှံကပါစိုဟ ု  တိုက်တွန်းလိုက် 
ရပါသည်။  ။

 ယေနေခတ်   လငူယ်လရူယ်များသည် အွန်လိင်ုးဂမ်ိးေဆာ့ြခင်း၊   အွန်လိင်ုး 

ကည့်ြခင်း၊ သခီျင်းနားေထာင်ြခင်းှင့် ဖန်ုးေြပာဆိြုခင်းတိုတွင် နားကပ်ကိ ု

အသံုးြပကရာ  မိမိသုံးေသာနားကပ် (ear phone) မှတစ်ဆင့်  

ကိဗုစ်ပိုးများ   နားထသဲို  အလွယ်တကဝူင်ေရာက်ရန်  ဖတ်ိေခ သလိြုဖစ်ေန 

 ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ ေနာက်ဆက်တဲွြပဿနာများ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် 

လိုအပ်မှသာ  နားကပ်သုံးပါ၊ မြဖစ်မေန  နားကပ်သုံးပီးေနာက် နားကပ် 

တစ်ခလုုံးကိ ုအယ်လ်ကိေုဟာ ၇၀ ရာခိင်ု န်းှင့်အထက်ပါေသာ ေဆးရည်ြဖင့် 

ြပန်လည်သန်စင်မ ြပပါ။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

မမေလး

ဝတ တို

(၁)

“အေမ......အေမ” မိုးသံေဖျာက်ေဖျာက ်

ှင့်အတူ   အြပင်မ ှ  ခပ်အုပ်အုပ်ေခ သံ 

ေကာင့်  အသံလာရာသုိ နားစွင့်လုိက်သည်။ 

အချနိ်ကား ညဆယ်နာရီထိုးေရာ့မည်။

“အေမ...အေမ” ထပ်ဆင့်ေခ သံေကာင် ့

ေဒ လှသန်း     ရင်ထဲထိတ်သွားရသည်။ 

မိ ေအးေခ သံမှ  အသံအစစ်။   ည့်နက် 

သန်းေခါင် မည်သည့်အေရးများေပ ပါလမ့်ိ 

ဟု   အေတွးက ငယ်ထိပ်ေဆာင့်သည်။

“ေဟ သမီး အေမလာပီ” အေြပး 

တစ်ပိုင်းထကာ  တံခါးဂျက်ကိုြဖတ်၍ 

ဖွင့်လိုက်လ င်  ြမင်ကွင်းေကာင် ့ ရင်ထဲ 

မချတိင်ကဲြဖစ်ရသည်။ မ ိေအးတစ်ကိုယ် 

လုံး မိုးေရများစိရု ဲလျက် ှစ်ှစ်သားအရယ် 

ေြမးမေလးကုိ ေပွချထီားသည်။ ကေလး 

ငယ်တစ်ဦး၏ ှစ်ှစ်ခိက်ခိက်အပ်ိစက် 

ချန်ိြဖစ်ေသာ်လညး် ေြမးြဖစ်သူမှာ မိုးေရ 

များစိုရ ဲလျက်   မျက်လုံးေလး   ကလယ် 

ကလယ်အသွင်ေကာင့် ကေလးကိုကမန်း 

ကတန်းေပွချလီိုက်၏။

“ဘယ်လိုြဖစ်ရတာလ ဲသမီးရယ”်

“အမ်ိကအေကာင် အရက်ေသာက်ပီး 

လူစိတ်ေပျာက်ေနလို အေမ”  ေြပာေြပာ 

ဆိုဆိုှင့်    မိေအးသည်   မိုးေရများှင် ့

ေရာေထွးေနေသာ    မျက်ရည်များကို 

လက်ခုံြဖင် ့သုတ်လိုက်သည်။

“မငိုနဲေတာ့ သမီး လာလာ အဝတ် 

ေတွလဲ၊ မိုးေရထဲမှာကွယ ်အချနိ်မေတာ် 

ကီး    ေနထိုင်မေကာင်းြဖစ်ေတာ့မှာပ”ဲ

ေြမးမေလးကိ ုမိုးေရများသတ်ု၍ ေွးေထွး 

စွာ ယုယေချာ့သိပ်လုိက်သည်မှာ ဆယ်မိနစ် 

ပင်မကာ ေပ။    အိပ်ေမာကျသွားေသာ 

ေြမးမေလး၏ နဖူးကို အသာငုံနမ်းလိုက ်

သည်။  မိ  ေအးကိုကည့်လိုက်လ င်  ပါး 

တစ်ဖက်သည် အနည်းငယ်ေယာင်ယမ်း 

ကာ နီြမန်းေန၏ အိမ်ထရံေထာင့်ကိုမှီ၍ 

ငိင်ုေနေသာ မေိအးအနားသို ထိင်ုချလိက်ု 

သည်။

နီြမန်းေနေသာ ပါးေလးတစ်ဖက်ကိ ု

ညင်ညင်သာသာ ပွတ်သတ်၍“သပ်ိနာေန 

လား သမီး” ေဒ လှသန်း၏ေမးသံမှာ 

တုန်ယင်အက်ကွဲေနသည်။   မိေအးက 

မျက်ှာငုံချလျက“်မနာပါဘူး အေမရယ် 

ရင်ထဲကနာတာ၊ စိတ်နာတာ”အံတင်း 

တင်းကတ်ိကာ ထွက်လာေသာ မေိအး၏ 

စကားသံများက ကျယ်ေလာင်ြပတ်သား 

၏။ မိေအးလက်ကေလးကုိ အသာဆုပ်ကုိင် 

လိက်ုပီး “ေဒါသေတ ွေလ ာလ့ိက်ုပါ၊ အခ ု

ေတာ့  ည့်နက်ေနပီ၊  သမီးအိပ်လိုက ်

ေတာေ့နာ်”ေဒ လှသန်း၏ စကားေကာင့် 

မိေအးထံမှ        မည်သည့်တုံြပန်သံမ ှ

မလာပါ။

ေြမးမေလး၏  နံေဘးတွင်  မိ ေအး 

ဝင်အပ်ိမှ သက်ြပင်းတိုးညင်းစွာချမသိည်။ 

အချနိ်အေတာ်ကာေတာ့  မိေအးလည်း

အပ်ိေပျာ်သွားဟန်တသူည်။ မိှန်ေဖျာေ့ဖျာ ့

ဖေယာင်းတိင်ုသည် တစ်တိင်ုပီးတစ်တိင်ု 

အရည်ေပျာ်ဘဝ ေြပာင်းသွားေသာ်လည်း 

ေဒ လှသန်းတစ်ေယာက်      သမီးှင့် 

ေြမးမေလးကိုကည့်လျက ်မနက်လင်းခဲ ့

သည်။

(၂)

“ဟုတ်ပါ့ဟယ် မထင်ရဘူး”

“ဒါေပါ ့အုံပန်ုးခန်ုေတာ ့ေြမတန်ုတယ် 

ဆိုတာ ဒါမျိး”

“ေဒ လှသန်းေတာ့ ဘာမှ သိမှာမဟုတ် 

ဘူး” ေစျးေတာင်းေခါင်းရက်၍ ြပန်လာ 

ေသာ ေဒ လှသန်းတစ်ေယာက် ကားရ 

သည့်စကားေကာင့် ေေွခါင်ေခါင်မိုးကိး

ပစ်ချလိက်ုသည်ှယ် ခစံားလိက်ုရသည်။

“အ့ဲဒါေြပာတာေပါ့ က န်ယံုတစ်ဖက် 

ကန်း သားသမီးယု ံစုံလုံးကန်းဆိုတာ”

“...............” နားစည်တွင် လာေရာက် 

ိက်ုခတ်ေနေသာ စကားတိုကိ ုဆက်နား 

ေထာင်ရန်    အင်အားမရှိေတာ့ေပ။

အမ်ိြပန်လမ်းသိုသာ သတ်ုေြခတင်ခဲသ့ည်။

“သမီး မိေအး အေမြပန်လာပ”ီ

“ခဏေလးအေမေရ ဒမှီာလက်သည်း 

နီဆိုးေနတာ မေြခာက်ေသးဘူး”  အ ေမ 

မုဆိုးမကီး    ေစျးေတာင်းေခါင်းရက်၍ 

အရပ်တကာ လှည့်လည်ေရာင်းေက းေန 

လည်း မေိအးတိုက စားဝင်အပ်ိေပျာ်သည်။

ဖခင်လည်းမရိှ၊ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီး 

ေလးလည်းြဖစ်  ုပ်ရည်ေလးကလည်း 

ချစ်စရာြဖစ်သည့်အတွက ်  ေဒ လှသန်း 

သည်   မိေအးကို  မည်သည့်အလုပ်မ  

မခိင်ုးရက်။ လာသမ ေဘးဒဏ် ကိယ်ုသာ 

ရင်စည်းခံခဲ့သည်။ 

မိေအး   ပညာသင်ချနိ်အရယ်တွင ်

လည်း  မိခင်တစ်ဦးအေနြဖင် ့  အဘက် 

ဘက်မှ တတ်အားသေရ ေထာက်ပံေ့သာ် 

လည်း မေိအးက အြဖစ်မရိှခဲ။့ ယခလုည်း 

အေမအိုကီး     ေရာင်းချေက းေနသည့် 

လုပ်စာကို   ေအးေအးေဆးေဆးမစား။ 

မီးေကာင်ေပါက်အရယ် ြဖစ်သည့်အတွက် 

အချစ်စတ်ိက ဆန်းထလာသည်။ လငူယ် 

သဘာဝအရ    ရည်းစားထားြခင်းကို 

အြပစ်မေြပာလိပုါေပ။ သိုေသာ် မေိအးတို 

အချစ်ှင့် ပတ်သက်လ င် စုလံုံးကန်းသည့် 

ြဖစ်ြခင်းက အရပ်ထဲတွင် နာမည်ဆိုးှင့် 

ေကျာ်ကားသ ူေငသွန်ိးှင့်မှ က မ်းဝင်ေန 

သည့်ြဖစ်ြခင်း။

(၃)

“မိေအး   ေမာင်ေငွသိန်းနဲ    အဆက် 

အသွယ်ြဖတ်လုိက်ေနာ် သမီး၊ ေမာင်ေငွသိန်း 

အေကာင်းလည်း သမီး သရိဲသားနဲကွယ်” 

ေဒ လှသန်းစကားေကာင် ့        မိေအး 

မျက်ှာမရ င်ပျေပ။

“အေမတိုကလည်း ေြပာဖိုပ၊ဲ သမီးက 

အခု ဘာလုပ်ေနလိုလဲ”

“ဘာမှမလပ်ုေသးလို အချန်ိမေီသးလို 

အေမကတားတာေပါ၊့ အခေုတာင် လေူတ ွ

ေြပာေနကပ ီသမီးရဲ မန်ိးကေလးဆိတုာ 

အေနအထိုင် ဆင်ြခင်ရတယ”်

“အေမကလည်း   တစ်ခါလာလည်း 

ဒီဘူတာပဲဆုိက်တာပဲ ကုိယ့်ထမင်းကုိယ် 

စားတာ ဘယ်သဘူာေြပာေြပာ ဂမုစိက်ု 

ဘူး၊ အခုလည်း သမီးကိစ  ဘယ်သူနဲမှ 

ဘာမှ မဆိုင်ဘူး”

ေဒ လှသန်းက    သမီးမိန်းကေလး 

အပျိေလးြဖစ်သည့်အတွက ်  တိုးတိတ် 

ညင်သာစွာဆုံးမေသာ်လည်း   မိေအးက 

မ  ပ်တိုင်တက်ကာ  ခုနစ်သံချဟီစ်၏။ 

မိေအးကို လူအများ လက်ညိးထိုးကဲ့ရဲ 

ကမည်ကိ ု   ေဒ လှသန်း မလိုလားေပ။ 

ကိုယ်ကတစ်ခွန်းဆိုလ င်  သူကှစ်ခွန်း 

ခွန်းတုံြပန်၏။ ဆက်ေြပာလ င် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ကား၍    မိေအးသာ  လူကဲ့ရဲစရာ 

ြဖစ်ိုင်သည်။ မိေအးသိက ာကို မထိခိုက် 

ေစလိုပါ။ 

ထိုေကာင့်လည်း  ကတ်ိ၍ ဝမ်းနည်း 

မျက်ရည်ကျြခင်းမှတစ်ပါး    အြခားမရှိ။ 

ငယ်စ်ကတည်းက အလိလုိက်ု အကိက် 

ေဆာင်ေပးခဲ့သည်။  အရယ်ေရာက်လ င်

သိတတ်လာလိမ့်မည်ဟု ေမ ာ်လင့်ချက ်

ေလးထားမိပါေသာ်လည်း သဲထဲေရသွန် 

ြခင်းသည်သာ အြဖစ်ရှိေပသည်။ မွဲချင် 

သည့်ေခွး ြပာပံုတုိးသည်ကုိေတာ့ တား၍ 

မရေပ။ မေိအးသည် ေမာင်ေငသွန်ိးေနာက် 

သို  ခိုးရာလိုက်ေြပးခဲ့သည်။  မိဘစကား 

နားမေထာင် သားတစ်ေကာင်ှင် ့တိုလို 

တွဲေလာင်းသုပ်ကိ ုမိေအးတစ်ေယာက ်

ပီြပင်စွာ      ကြပအသုံးေတာ်ခ ံ ေနရ၏။

“သ ူမိေအးကိုေတာ ့သိပ်ချစ်ပါတယ် 

ေလ။ ငါနဲရရင် သ ူေြပာင်းလသွဲားမှာပါ”ဟ ု

ယံုကည်ခ့ဲသမ  ဒူးှင့်မျက်ရည် သုတ်ခ့ဲရ 

သည်။

(၄)

“ဟဲ့ေကာင်မ      နင်ထွက်လာစမ်း” 

အိမ်ေရှမ ှ   ေမာင်ေငွသိန်း၏    မူးယစ် 

ရမ်းကားေအာ်ဟစ်သေံကာင့်  ညေနခင်း 

သည် အကျည်းတန်လှသည်။

“ဟဲ့ေကာင်မ  ထွက်လာခဲ့၊  လင်ကို 

ပစ်ထားပီး နင်က ဘာအချိးချိးတာလဲ၊ 

လင်ငယ်ေတွေနလုိလား၊       ထွက်လာခ့ဲ 

မိေအး  နင်အိမ်ထဲမှာရှိတာ   ငါသိတယ်၊ 

နင်မလာရင် ငါဝင်လာမှာေနာ်”

အိမ်တံခါး    ပိတ်ထားေသာ်လည်း 

ေမာင်ေငွသိန်း၏ ခိမ်းေြခာက်ေအာ်ဟစ ်

သေံကာင့် ေဒ လှသန်း မတ်တတ်ရပ်လိက်ု 

သည်။ လံုချည်ကုိ ခပ်တုိတုိှင့် ကျစ်ကျစ် 

ပါေအာင် ြပင်ဝတ်လိုက်သည်။ တံခါးကို 

အားမာန်အြပည့်ှင် ့   ဖွင့်လိုက်ြခင်းှင် ့

အတ ူ“ေမာင်ေငသွန်ိး မင်း ငါ ခထံကဲ အခ ု

ထွက်သွား၊ ငါတို အရှက်သကိ ာနဲေနတာ၊ 

ငါတိုကို လာအရှက်မခွဲနဲ ၊ မင်းမိန်းမကို 

ြပန်ေခ ချင်ရင် မနက်ကျမှေကာင်းေကာင်း 

မွန်မွန်လာြပန်ေခ  အခုြပန်ေတာ့”

“ခင်ဗျားက ဘာလ ဲကျပ်မန်ိးမ ကျပ် 

ပိင်ုတယ်၊ ခင်ဗျားနဲမဆိင်ုဘူး၊ ပါးစပ်ပတ်ိ 

ထား ကျပ်မန်ိးမပလဲ တ်လိက်ု အဲေ့ကာင်မ 

နဲ  ဒီေနစာရင်းရှင်းမယ”်

ပင်ကိုဗီဇ     ိုင်းစိုင်းသည့်အတွက ်

ေယာက မလည်း   ိုေသေလးစားရမှန်း 

ေမာင်ေငွသိန်းတစ်ေယာက် နားမလည်ေပ။

“မိေအးက ငါ့သမီး  ငါနဲဆိုင်တယ်၊ 

နင် အခု ေအးေအးေဆးေဆး ြပန်သွား 

လိုက် မနက်ြဖန်မှလာြပန်ေခ ”

“မြပန်ဘူးဗျာ အဲ့ေကာင်မကို အ ေသ 

သတ်ပီးမ ှ   ကျပ်ြပန်မယ်၊   မိေအး..... 

ထွက်လာခ့ဲ” အေမှင့် ေယာကျ်ားြဖစ်သူ 

တို၏    အေြခအတင်အသံများေကာင် ့

မိေအး ထွက်လာခဲ့သည်။

“ဒမှီာ က န်မ ရှင့်ကိ ုမေပါင်းုိင်ေတာ့ 

ဘူး၊   က န်မ    သည်းခံလာတာကာပီ၊ 

မနက်ြဖန်ုံးမှာ က န်မတိုကစိ ကိရှုင်းမယ်”

မိေအးစကားေကာင် ့     ေမာင်ေငွသိန်း 

ဟားတိုက ်ရယ်လိုက်သည်။

“ေအး ငါကလည်း ဒါမျိးမှ သေဘာကျ 

တာ၊  မနက်ြဖန်ုံးလာခဲ့မယ်၊   နင်လို 

ေကာင်မမျိးကိ ုစတ်ိကန်ုေနတာကာပ.ီ..

ထီွ..”ပဆုိုးစွန်ေတာင်ဆဲွကာ ဒယမ်ိးဒယိင်ု 

ြဖင့် ေမာင်ေငွသိန်း ြပန်ထွက်သွားသည်။ 

မိေအးတစ်ေယာက ်သိမ့်သိမ့်  က်၍ ငိုချ 

ပစ်လိုက်မိသည်။

(၅)

“သမီးရယ ်      စ်းစားပါဦးကွယ်၊ 

လင်နဲမယား လ ာနဲသွား  ရန်ြဖစ်လည်း 

ခဏေပါကွ့ယ်၊ ေြမးမေလးမျက်ှာလည်း 

ရှိေသးတယ်ကွယ”်      ေဒ လှသန်း၏ 

ေဖျာင်းဖျစကားကုိ မိေအး ေခါင်းခါလုိက် 

သည်။

“ေတာ်ပါပ ီအေမရယ် အစစအရာရာ 

ေထာက်ငဲခ့ဲလ့ို သမီးဘဝ အရှင်လတ်လတ် 

ငရဲေရာက်ခဲ့ပီးပီ၊          သမီးကိုယ်တိုင ်

ုန်းထွက်မှ လွတ်မယ်ဆုိတာ သမီးသိလုိက် 

ပီ” မိေအးက ခိုင်မာစွာေြပာသည်။

“မိေအးရယ်  အေမ  ေြပာချင်တာ 

က.....”

“ေတာ်ပီအေမ   သမီးကို   ဘာမှ 

မေြပာပါနဲေတာ့    သမီးဆုံးြဖတ်ပီးပီ၊ 

ဘာလဲ အေမက   သမီးနဲ  ကေလးကို 

ေခ မထားချင်လိုလား”    မိေအးစကား 

ေကာင် ့ ေဒ လှသန်း ပျာယာခတ်သွားရ 

သည်။

“မဟုတ်ပါဘူးသမီးရယ ်   အေမက 

သမီးဘဝအတွက်   ေတွးတာပါ”  ကုိယ့် 

သမီးေလး ကိယ့်ုရင်ခွင်ထ ံြပန်လည်ခိဝုင် 

လာသည်ကို မည်သည့်မိဘမှ မှစ်မိ 

သည်မရှိပါေလ။ သားသမီး ဆိုးသည် 

ြဖစ်ေစ၊ ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ မည်သည့် 

အေြခအေနပဲ ြဖစ်ြဖစ ်မပျက်ယွင်းသည် ့

ေမတ ာတရားှင့်         သည်းခံခွင့်လ တ် 

ချစ်ေပးတတ်သည်မှာ   မဘိပင်မဟတ်ုပါ 

ေလာ။

(၇)

“မိေအး သမီးက မိန်းကေလးေနာ်

ေသချာဆုံးြဖတ်ပီးပီလား”     အုပ်ချပ် 

ေရးမှး၏ စကားကိ ုမေိအး ေခါင်းညတ်ိ၏။

“ေသချာတယ်    အုပ်ချပ်ေရးမှး 

သူလည်း က န်မကို ြပတ်ိုင်တယ်ေြပာ 

တာပဲ၊ က န်မကလည်း ဘာလိုမြပတ်ိုင ်

ရမှာလဲ”   မိေအးစကား အသွားအလာ 

ေကာင် ့လူကီးများ ပံးက၏။

“အင်း သကူမြပတ်ိင်ုဘူးဆိ ုသမီးက 

မြပတ်ဘူးေပါ”့ မေိအးဘက်က မည်သည့် 

စကားမှြပန်မလာေပ။

“က ဲေဒ လှသန်း အစ်မကီးက အေမ 

ဆိေုတာဗ့ျာ သတူိုလင်မယားကိ ုခွင့်လ တ် 

ေပးလိုက်ပါ၊   အိမ်ေထာင်ကျသွားကပ ီ

ဆိုရင် ကိုယ်က ဆိုင်ပဲဆိုင်တာ သူတိုကို 

မပိုင်ေတာ့ဘူးဗျ၊ ကေလးေတွကို သူတို 

ဘာသာ သူတို လ တ်ထားလိုက်ပါဗျာ”

အုပ်ချပ်ေရးမှး      စကားေကာင် ့

ေဒ လှသန်း ေခါင်းငိမ့်မိပါသည်။ တစ်စုံ 

တစ်ခုကုိ လက်ခံယံုကည် သိလုိက်ရပီေလ။

“မေပါင်းိုင်ဘူး   ကွာမယ်   သမီး 

ဆုံးြဖတ်ပီးပီ၊  ဘာလဲ အေမက မေခ  

ထားချင်လိုလား”  မိေအး ေြပာခဲ့ေသာ 

စကားများသည် နားထဲတွင် ပ့ဲတင်ထပ်ကာ 

ကားရသည်။

“သားသမီးယုံစုံလုံးကန်း”  ဟူသည့် 

ဆိုးိုးစကားသည်    ေရှးလူကီးများ 

အလကားေြပာခဲ့ြခင်း   မဟုတ်ပါေလ။

“ကဲ ကဲ        ေမာင်ေငွသိန်းလည်း 

ကိယ့်ုမန်ိးမကိယ်ုေခ ပီး အမ်ိကိြုပန်ေတာ၊့ 

ေနာက်ေနာင် သင့်သင့်ြမတ်ြမတ်ေနက 

ဟုတ်ပီလား။ ေဒ လှသန်း အစ်မကီးက 

လည်း   ေနာက်တစ်ခါ  ကေလးေတွကိ ု

အလုိမလုိက်နဲ သူလင်သူမယား လ တ်ထား 

ေပးလိုက်”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ....ဟုတ်ကဲ့ပါ    က န်မ 

နားလည်ပါပီ”ေဒ လှသန်း ေခါင်းတငိမ် ့

ငိမ့်ြဖင့် သက်ြပင်းရှည်ကီးချမိပါသည်။ 

ကေလးချ၍ီ     ေမာင်ေငွသိန်းေနာက် 

ေကာက်ေကာက်ပါေအာင် လုိက်သွားေသာ 

သမီးြဖစ်သူကိ ု    ေငးကည့်ေနမိသည်။ 

ေြမးမေလးကေတာ ့မျက်လုံးဝိင်ုးဝိင်ုးေလး 

ြဖင့် ေဒ လှသန်းကိုကည့်၍ မေိအးေခ ရာ 

ေနာက်သို  တြဖည်းြဖည်းချင်း  လိုက်ပါ 

သွားသည်။     အိမ်ြပန်လမ်းများသည ်

ေှးေကွးတုံဆိင်ုးေန၏ ရင်ထတွဲင် ဖွင့်ဟ 

ေြပာမြပိုင်ေသာ   အစိုင်အခဲတစ်ခုက 

တစ်ဆိုေန၏။

“ဂ ဝင်ေမေမ        ကုဏာေမေမ 

ေကာင်းကင်ေမေမ ြမင့်မိုရ်ေမေမ ေနရစ် 

ေပဦးေတာ.့.  ကျန်ရစ်ေပဦးေတာ့.........”

လမ်းထသဲိုြဖတ်သွားရင်း   အမ်ိတစ်အမ်ိမှ 

ဖွင့်ေသာသီချင်းသံေကာင့် ေဒ လှသန်း 

မျက်ရည်များကိ ု      မထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီ။ 

မျက်ရည်များ ဖိင်ဖိင်ကျလာ၍“ငါ့ှယ် 

ေနာ် ဒမီျက်ရည်ေတကွလည်း.....”လက်ခု ံ

ြဖင့် ပွတ်သတ်ုလိက်ုသည်။ ငိစုရာမှမဟတ်ု 

တာ။ ဘာလိုငိုရမှာလဲ။ ဟုတ်တယ်ေလ။ 

သူလင်သူမယားကစိ ကိ ုကိယ်ုက မေနိင်ု 

မထိုင်ိုင်     ဝင်ပါမိတာေလ။     အခုလို 

ြပန်ေပါင်းထုတ်သွားကေတာ့လည်း ကုိယ် 

က ေပျာ်ရ င်ပတီြိဖစ်ရေပမေပါ။့ မငိနုဲေလ 

မငိုနဲ ။   မျက်ရည်ေတ ွ  မကျပါနဲေတာ့။ 

ေဟာ....အတန်တန်တားေနသည့်ကားမှ 

မျက်ရည်တစ်စက် ြပတ်ကျသွားသည်ကိ ု

ေဒ လှသန်း တားဆီးချနိ်မမီလိုက်ေပ။



ေဆာင်းပါး

ေမာင်စိုးေင ွ(ကသစ်ေြမ)

ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

ဒီဇ

ေမတ ာြဖင့် ခရီးဆက်ကမည်

ဗုဒ အွယ်ဝင်များြဖစ်ကေသာ က န်ေတာ်တုိြမန်မာ 

လမူျိးများအဖို “ေမတ ာ”ဟေူသာ  စကားအား  ရင်းီှး 

က မ်းဝင်ပီးသားြဖစ်ပါသည်။ ဗဒု ဘရုားရှင် ေဟာ န် 

ကားသည်မှာလည်း ေမတ ာကိ ုအေြခခထံားေကာင်း 

သတိြပမိကပါလိမ့်မည်။     ေမတ ာတည်းဟူေသာ 

စိတ်၏ေမွေလျာ်မ ြဖစ်တည်မှသာ    အလှအတန်း 

ေပးကမ်းြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၊ ေပးဆပ်လုိြခင်း၊ ကုိယ်ချင်း 

စာနာတတ်ြခင်းစေသာ    ေလာကကျင့်ဝတ်များကိ ု

သိြမင်နားလည်လာကာ ြပမူေဆာင်ရက် ေနထိုင် 

တတ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ်တိုင ်

ပင်လ င်  ေမတ ာြဖင့်   ဘုရားအြဖစ်သုိ   ေရာက်ရ၏။ 

ေမတ ာြဖင့် ေအာင်ြခင်းမဂ  လာများကုိ ေဆာင်ေတာ် 

မူိုင်ခဲ့ပါသည်။

“တစ်ဦးေမတ ာတစ်ဦးမှာ” ဆိသုကဲသ့ို  ေမတ ာ 

သည်  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  ဆက် ယ်မ ရှိကပါသည်။ 

တစ်ဦးအေပ  ေမတ ာထားလ င် ထိသုကူြပန်လည်၍ 

ေမတ ာထားေကာင်း ေြပာြပစရာမလိဘု ဲမသစိတ်ိ၏ 

အချက်ြပမ များမှတစ်ဆင့ ်       သိစိတ်ကိုအလိုလို 

နားလည်ေစုိင်ပါသည်။ တစ်ဦးအေပ တစ်ဦး  ေမတ ာ 

မထားိုင်ပါကလည်း ေတွလိုက်ြမင်လိုက်သည်ှင့ ်

အလိုလိုနားလည်တတ်ကပါသည်။ အမည်ကား 

သည်ှင့်  စိတ်မှစ်မိဖွယ်ြဖစ်ရသည်။ စိတ်ပင်ပန်း 

ရသည်။ တစ်ဦးအေပ တစ်ဦး ေမတ ာမထားိင်ုြခင်း၏  

ေနာက်ဆက်တဲွရလဒ်သည် “အမန်ုး”ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

အမုန်းစိတ်ဝင်လာသည်ှင့ ်သူတစ်ပါးအား ပျက်စီး 

ြခင်း    အေကာင်းကိသုာ    ဆ ြဖစ်မ၏ိ။   တစ်ပါးသ ူ

ေကာင်းတာြဖစ်လ င်လည်း မုဒိတာမဝင်ုိင်ဘဲ ဣဿာ 

မစ ရယိစတ်ိသာ ြဖစ်ေပ ေနတတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

ေမတ ာမထားိုင်ြခင်းသည ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုသာ 

ပွားများေစိုင်ေပသည်။

ေမတ ာတရား ေခါင်းပါးသမူျားကိ ုေမတ ာမထား 

တတ်ြခင်းှင့် ေမတ ာမထားိုင်ြခင်းဟူ၍ ှစ်မျိးခွဲ 

ိုင်ပါသည်။   အချိသူများသည ် သူတစ်ပါးအေပ  

ေမတ ာထားချင်ေသာ်လည်း ေမတ ာမထားတတ်ေပ။ 

“ေမတ ာထားြခင်းသည် ခက်ပါသလား”ဟ ုေမးလ င် 

“မခက်ပါ”ဟသုာေြဖပါမည်။ သုိေသာ်လည်း ေမတ ာ 

ထားရန်   နည်းလမ်းများမှာ    လွယ်ကူသေလာက ်

ေမတ ာထားရန်    လမ်းေချာ်ေနတတ်ကပါသည်။ 

မမိ၏ိ အမအူကျင့၊် စတ်ိေနသေဘာထားများေကာင့ ်

ေမတ ာထားချင်ေသာ်လည်း ေမတ ာထားရာမေရာက် 

ဘဲ  အြပစ်သာြဖစ်ရတတ်ေလသည်။ ဤသို ကံရ 

ဖန်များလာေသာအခါ ေမတ ာအစွမ်းအေပ  ယုံကည် 

မ နည်းလာသည်။   အရာရာတွင ်  ေပါ့ေပါ့တန်တန် 

ေတွးလာတတ်သည်။ ေမတ ာှင့် ကူးလူးဆက်ဆံမ  

မြပုိင်ေသာအခါ ေနာက်ဆုံးတွင ်အထီးကျန်ေသာ 

ဘဝှင့် ရင်ဆိုင်ရေပသည်။

အချိပဂု ိလ်များမှာ ေမတ ာထားတတ်ပါလျက် 

ှင့ ်ေမတ ာမထားိင်ုကေပ။ ထိသုမူျားမှာ အတ ကီး 

ေသာ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကီးေသာ ပဂု ိလ်များ 

ြဖစ်သည်။ ေမတ ာ၏ အကျိးသက်ေရာက်မ ကိလုည်း 

ယုံကည်သည်။   ေမတ ာ၏  အြပန်အလှန်သေဘာ 

တရားကုိလည်း နားလည်သည်။ သုိေသာ် လူတစ်ဦး 

အေပ ၊ အဖဲွအစည်းတစ်ခအုေပ  ေမတ ာထားရမည် 

ကိ ုမသိစိတ်မှ အလုိလုိေကာက်ေနတတ်သည်။ အဘယ် 

ေကာင့်နည်း။ အတ ကို မစွန်လ တ်ိုင်ြခင်းေကာင့ ်

ြဖစ်သည်။  ထိုသိုေသာ  ပုဂ ိလ်များသည ် ဘဝတွင် 

တစ်ကိုယ်ေကာင်းသမားအြဖစ် အဆုံးသတ်ရေလ 

သည်။

ေလာကတွင်   ကုန်ကျစရိတ်   အသက်သာဆံုး 

ှင့်   တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာအား     န်ြပပါဆိုလ င် 

ေမတ ာမှလဲွ၍  အြခားြပစရာမရိှပါ။ လတူစ်ဦးအေပ ၊ 

သတ ဝါများအေပ ၊ အဖဲွအစည်းတစ်ခအုေပ  ေမတ ာ 

ထားြခင်းသည ်  ေငွတစ်ြပားမ ှ  အရင်းမစိုက်ရေပ။ 

မုဒိတာစိတ်ေလး          ေမွးေပးုံသာြဖစ်သည်။ 

က န်ေတာ်တိုသည် အနည်းဆံုးေတာ့ ပံးတတ်ကပါ 

သည်။ ေမတ ာမထားတတ်လ င် ပံးပါ။ တစ်ေယာက် 

တည်းေနလ င် အေတွးှင့် ပံးပါ။ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ေတွလ င် အပံးှင့် တ်ဆက်ပါ။ အဖွဲှင့်ေနလ င်  

အပံးြဖင့ေ်ြပာပါ။ ပံးဖန်များလ င် ေမတ ာထားတတ် 

လာပါသည်။ ပံးဖန်များလ င် ေပျာ်လာပါမည်။ အပံး 

ေကာင့် အမုန်းလည်းကင်းရပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင ်

လည်း ေပျာ်ရ င်ရသကဲသ့ို သတူစ်ပါးကိလုည်း အေပျာ် 

များကူးစက်ေစပါသည်။ အပံးသည် ေမတ ာတရား၏ 

“သေ ”ပင်ြဖစ်သည်။

ေမတ ာ၏စွမ်းပကားသည် အင်မတန် ကီးမား 

လှေပသည်။ ေမတ ာသည် “မြဖစ်ိုင်ဘူး”ဟူေသာ 

အရာများကိုပင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ပါသည်။ နီေသာ 

ေသွးမှသည ်အြဖေရာင်ိုရည်အြဖစ ်ေြပာင်းလဲိုင ်

စွမ်းသည်မှာ အေမ့ေမတ ာပင်ြဖစ်သည်။ ကုန်းေပ မှ  

လိပ်ဥများသည် အေဝးေရာက်မိခင်၏ ေမတ ာဓာတ် 

ေကာင့ ်အေကာင်ေပါက်ိင်ုစွမ်း၏။ ဗဒု ဘရုားရှင်၏ 

ေအာင်ြခင်းရှစ်ပါးသည် ေမတ ာြဖင့ ်ေအာင်ိင်ုခဲေ့သာ  

ေအာင်ြခင်းများပင်ြဖစ်ပါသည်။     က န်ေတာ်တို 

ြဖတ်သန်းေနရေသာ ေနစ်ဘဝတွင်လည်း  ေမတ ာ 

တရားအား ေအာင်ြမင်ြခင်း အေဆာင်အြဖစ် အမဲ 

ှလုံးသွင်းရေပမည်။ ကမ ာေပ ရိှ ကိုးကွယ်ယုံကည်မ  

ဆိင်ုရာ ဘာသာတရားကီးများသည် ဘာသာေရးအား 

အသံုးချ၍ ကုိယ်ကျိးရှာသူများ၏ အလဲွများေကာင့် 

သာ ဝဝိါဒကဲွြပားေနကြခင်းြဖစ်သည်။ ဘာသာတရား 

တိင်ုး၏ စစ်မှန်ေသာ အှစ်သာရအား ေဝဖန်သံုးသပ် 

ကည့ပ်ါက ေမတ ာတရားြဖင့ ်အေြခခတံည်ေဆာက် 

ထားသည်ကိ ုေတွရေပမည်။

ကမ ာသ့မိင်ုးရာဇဝင်များအား ြပန်လှန်ကည့ပ်ါ 

ကလည်း   ေမတ ာတရား  ေခါင်းပါးမ များေကာင့ ်

ကမ ာ့စစ်ပွဲကီးများ၊   လူမျိးတုံး   သတ်ြဖတ်မ များ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ကသည်။ ထိုအတ ူေမတ ာတရား၏ အစွမ်း 

ေကာင့်ပင် စစ်ပဲွများေြပငိမ်းခ့ဲရသည်။ ေမတ ာစိတ် 

ေကာင့ပ်င် တစ်ိင်ုငမှံ တစ်ိင်ုင၊ံ အဖဲွအစည်းတစ်ခမှု 

တစ်ခုသုိ လသူားြခင်း စာနာေထာက်ပံမ့ များ ရိှလာခဲ ့

သည်။    အရာရာတိုင်းတွင ်   ေမတ ာှင့်ယှ်မှသာ 

ငိမ်းချမ်းမ ကို ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်တို  

မျက်ေမှာက်ေခတ်တွင်လည်း မငိမ်းချမ်းမ များ၏ 

အစသည် ေမတ ာမထားိင်ုြခင်း၏ အကျိးရလဒ်များ 

ပင်ြဖစ်သည်။ 

“အ ံးေပးရင် ှလံုးေအးတယ်” ဆိေုသာစကား  

ရိှပါသည်။ အမှန်တွင် အ ံးေပးြခင်းသည် ှလုံးမေအး 

ုိင်ပါ။ အ ံးေပးြခင်းသည် မိမိေပျာ့ည့ံ၍ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊   လုံလမစိုက်ချင်၍   ေသာ်လည်းေကာင်း 

ကိုယ်ချင်းစာပါ ဘဝမှာ
ေကာင်းမ ေဆာင် ေကာင်းစိတ်ထား

ှလုံးသား ကိန်းဝပ်ကာ။

အတ ေတွ ပယ်ဖျက်သိမ်းမှ

ေအးငိမ်းချမ်းသာ။

သူတစ်ပါး ကိုယ်ချင်းစာ

ြမတ်ေမတ ာ ေပးေစေရး။

ေစတနာ ေရှတန်းသုံးေတာ့

ပံးပန်းေတွေမ း။

မနာလို ဝန်တိုကင်းပါလို

စိတ်သန်ရှင်း ြဖစင်ေလ။

ကူညီရန် အကျင့်ေကာင်း

ကိန်းေအာင်းပါေစ။

ဆုံေတွေသာ ချစ်မိတ်ေဆွ

အြပစ်ေတွ မတင်မှ။

ဤကမ  ာ ေလာကကီးရယ်

မီးေသာက မရ။

ဘဝကို လှပဖို

ေလ ာက်လှမ်းစို လမ်းမှန်ဝယ်။

သတိေဆာင် အသိတရား

ကိးစားရမယ်။

အများကျိး ထမ်းေဆာင်သယ်

အလှက ယ် လူတန်ဖိုး။

ကိုယ်ချင်းစာ စာနာစိတ်ကို

ထိပ်တန်းမှာပျိး။      ။
ဖိးထက(်ေရစကိ)

စာကည့်တိုက်
ဗဟုသုတ ြပည့်စုံချင်

စာကည့်တိုက်ကိုဝင်၊

ကမ  ာတစ်ခွင် အှံြပား

စာကည့်တိုက်နဲ ခရီးသွား။

ေခတ်မီသူများ ြဖစ်ဖိုရာ

စာဖတ်ကရမှာ၊

အသိပညာ ြပည့်စုံမှ 

တန်ဖိုးရှိမည်ပ။

မိမိဘဝ ြမင့်မားေအာင်

စာကည့်တိုက်က လမ်းြပေဆာင်၊

အေမှာင်ကို ဖယ်ခွာရှင်း

စာေပရဲအလင်း။

လူလူချင်းလည်း မတူပါ

စာဖတ်သူကသာ၊

အနာဂတ်မှာ ပန်းဝင်ဖို

စာေပတံခါး ဖွင့်လှစ်လို 

စာကည့်တိုက်ကို သွားကစို။     ။
ေအာင်ေသွး(ြမစ်သား)

လွတ်လပ်ေရးေအာင်ပွဲ

ြပည်ြမန်မာ လွတ်လပ်ေရးတွက်

အသက်ေပးခဲ့ကသည်။

နယ်ချဲရန် အြမစ်ြဖတ်

တိုက်ထုတ်ိုင်ပီ။

ေလးရက်ေန ဇန်နဝါရီ

တိုတိုင်းြပည် ေအာင်လံလ င့်။

ကမ  ာတိုင်ညံ

ြမန်မာိုင်ငံ ဗမာလူမျိးတို

တန်ဖိုးဂုဏ်ြမင့်။

ြပည်သူေတွ ပံးမာန်ဝင့်

ဘုန်းကံပွင့် ရပီေလ။

ဇာတိမာန် ေဖာ်ေဆာင်က

လမ်းြပခဲ့ေပ။

လွတ်လပ်ေရး ေအာင်ပွဲေတွ

ဆင် ဲေန ညီ ေနာင်များ။

ကမ ာေြမ

ြမန်မာြပည် တည်တံ့ဖိုတွက်။

လက်တွဲစိုလား။

သမိုင်းအေမွ ကမ ည်းထိုးထား

ဒီေနအား မေမ့ိုင်။

တစ်ေထာင့်ကိုးရာ ေလးဆယ့်ရှစ်

ဘဝသစ်ပိုင်။

ြပည်သူများ အပံးလ  င်

ှလုံးစိုင် လွန်ကည်ူး။

အသိေဝပီ

အမိေြမတည် ကိုယ့်ထီးနန်းနဲ

ရ င်လန်းလိုြမး။    ။

ေမာင်လူစိုး

ြဖစ်ိင်ုပါသည်။ ဤသိုဆိလု င် လုံးဝှလုံးမေအးိင်ုပါ။ 

အ ံးအတွက ်ပူပန်ရမည်မှာ ေသချာပါသည်။ အမှန် 

တကယ်ငိမ်းချမ်းလိုလ င်ြဖင့်  ေမတ ာထားြခင်းမ ှ

တစ်ပါး အြခားမရှိိုင်ပါ။ ေမတ ာြဖင့်အ ံးေပးတတ် 

မှသာ  စစ်မှန်ေသာ  ငိမ်းချမ်းမ ရေပမည်။ ေမတ ာ 

တရားသည ်  ဟန်ေဆာင်၍မရပါ။   ဟန်ေဆာင်၍ 

ေမတ ာထားြခင်းသည ်ပို၍ပင်ပူပန်ရေပသည်။

ထုိေကာင့် က န်ေတာ်တိုအားလုံး စစ်မှန်ေသာ 

ေမတ ာတရားကိ ုေမွးြမကရမည်။ ရှိရင်းစွ ဲေမတ ာ 

များကိလုည်း ဆထက်တုိးေအာင် ပွားများရေပမည်။ 

မသိားစညုအီစ်ကိ ုေမာင်ှမအချင်းချင်း ေမတ ာထား 

မှ  တစ်အိမ်သားလုံး  စိတ်ချမ်းသာရမည်။ ထိုအတူ 

က န်ေတာ်တို    တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းညီအစ်ကိ ု

ေမာင်ှမများအချင်းချင်း ေမတ ာထားိင်ုမှ ချစ်ေသာ 

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး   ငိမ်းချမ်းသာယာိုင်မည်ြဖစ ်

သည်။ အသက်ရှင်သန်ရေသာ ခဏတာဘဝခရီးတွင် 

တစ်ဦးအြပစ ် တစ်ဦးမှစ်ဘဲ  စစ်မှန်ေသာ ေမတ ာ 

တရားအား လက်ကိင်ုထား၍ ကျန်ရိှေသာဘဝခရီးကိ ု

ဆက်ကရလ င်ြဖင့်    ငိမ်းချမ်းေသာ    ဘဝများအား 

ပိုင်ဆိုင်ကရမည်မှာ   ေြမကီးလက်ခတ ်  မလွဲပင် 

ြဖစ်ပါေတာ့သည်။      ။

ကမ ာသ့မိင်ုးရာဇဝင်များအား ြပန်လှန် 

ကည့ပ်ါကလည်း ေမတ ာတရား  ေခါင်းပါး 

မ များေကာင့် ကမ ာ့စစ်ပွဲကီးများ၊ လူမျိး 

တုံးသတ်ြဖတ်မ များ ြဖစ်ေပ ခဲ့ကသည်။ 

ထိုအတ ူေမတ ာတရား၏ အစွမ်းေကာင့ပ်င် 

စစ်ပွဲများေြပငိမ်းခဲ့ရသည်။ ေမတ ာစိတ် 

ေကာင့်ပင် တစ်ိုင်ငံမှတစ်ိုင်ငံ၊ အဖွဲ 

အစည်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို    လူသားြခင်း 

စာနာေထာက်ပံ့မ များ     ရှိလာခဲ့သည်။    

အရာရာတိင်ုးတွင်    ေမတ ာှင့ယှ််မှသာ 

ငိမ်းချမ်းမ ကို ရရှိိုင်မည်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

အင်းေတာ်ကီးကန်သည် ၃၁၄ ဒသမ 

၆၇ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပီး ေတာိုင်း 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာအြဖစ် သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်လျက် 

ရှိသည့်အြပင ်  ေရချိကန်ကီးအတွင်းရှ ိ

ငါးမျိးစိတ်များ စာရင်းေကာက်ယူြခင်း 

ှင့် ကန်အတွင်းရှိ   ေရအရည်အေသွး 

ဆန်းစစ်ြခင်းကို FFIအဖွဲှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။   ဇီဝအဝန်း 

နယ်ေြမြဖစ်၍ ေဆာင်းခိငှုက်များ ှစ်စ် 

ဝင်ေရာက်ကျက်စားလျက်ရိှသည့အ်ြပင်   

ုက ှင့် ဇီဝတို      ရှင်သန်လျက်ရှိရာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ  ဝင်ေရာက်လာသည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံသားများကိ ု    နယ်စပ်ဂိတ် 

အသီးသီးတွင်  လက်ခံေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ   ဒီဇင်ဘာ  ၂၄  ရက်တွင ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မူဆယ်မိသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ  အမျိးသား 

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

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

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်ေကျာင်းများှင့် 

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ အမယ်ေလးမျိးှင် ့   လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊   ေနဆွမ်းများဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ကရင် 

ြပည်နယ် ကာအင်းဆပ်ိကီးမိ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ရိှ 

အရဟံဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီး မဂ  လာဒုံမိနယ် ေထာက်ကန်ေတာင်ပိုင်း 

ရပ်ကွက်ရှိ ရေသ့ေတာင်ေကျာင်းတိုက်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ခ ီးမိရှ ိ  တပ်ဦးန ဝန် 

ေကျာင်းတိုက်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ်  စ ရံသီ သီလရှင်စာသင်တိုက်တိုရှိ 

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များှင့ ်သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သီလရှင်များအတွက ်ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ 

အမယ်ေလးမျိး၊ နဝကမ  အလှေငွများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေထာက်အကြူပပစ ည်းများ၊ 

ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ   တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                                              သတင်းစ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မသိားစမုျားှင့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သမူျားက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ ်ေထာက်ကန်ေတာင်ပိုင်းရပ်ကွက်ရှ ိတပ်ဦးရေသ့ေတာင ်

ေကျာင်းတိုက ်ဆရာေတာ်ထံ ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်အက ူ

ြပပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံသားများကိ ု

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင ်ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ
၇၇ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၁၀၉ ဦး စုစုေပါင်း 

၁၈၆ ဦး၊ ချင်းေရ ေဟာ်မိသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၁၅ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ေြခာက်ဦး စစုေုပါင်း ၂၁ ဦးှင့်  

ေလာက်ကုိင်မိသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသူ အမျိးသား ငါးဦးှင့် အမျိးသမီး 

သံုးဦး စုစုေပါင်း ရှစ်ဦးတုိကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိသို ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၁၂၅ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၈၁ ဦး  စုစုေပါင်း ၂၀၆ ဦး 

တိုကို လည်းေကာင်း   လက်ခံခဲ့ က

သည်။

ထိုသိုလက်ခံရာတွင ်  သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

အဏ ဝါသိပ ံေလာကတွင ်မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမရှိေသးသည့ ်ငါးမျိးစိတ် ေလးမျိးှင့ ်

ကမ ာ့ရှားပါးငါးမျိးစိတ ်ှစ်မျိးတို အင်းေတာ်ကီးကန်တွင ်ရှင်သန်ကျက်စားလျက်ရှိ

တာဝန်ရှိသူများှင့်        တပ်မေတာ် 

ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေပးြခင်း၊  Quarantine ဝင်ေရာက် 

ရမည့ ်အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း 

များ ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏   န်ကားချက်များကိ ု  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားြခင်းတိုကို       စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးပီး   တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသူများ ဌာနဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများက   လိုအပ်သည်များ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။

ထိုေနာက်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲများက စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ်

ခရီးသည်တင်ယာ်များြဖင့ ်၎င်းတိုေနရပ် 

အသီးသီးသို   လိုက်လံပိုေဆာင်ေပးခဲ့ 

ေကာင်းှင့ ်   ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျားအား 

သက်ဆိင်ုရာေနရာများတွင်   သီးသန်ထား 

ရှိ၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

များှင့် အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကို      

အဆင်ေြပ ေချာေမွေအာင်ေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။       

      သတင်းစ်

ငါးမျိးစိတ်များစွာ  ရှင်သန်ေပါက်ပွားမ  

ေကာင့်  ကန်၏ အရည်အေသွးသည ်

အထူးအေရးပါသည့်အတွက ်   FFI ှင့် 

ပူးေပါင်းေလ့လာ၍     ဂျာမနီိုင်ငံရှိ 

တက သိုလ်တိုတွင်   ကန်ေရကို ဓာတ်ခွဲ 

စမ်းသပ်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

“အင်းေတာ်ကီးကန်ရဲ    အရည် 

အေသွးကို     ှစ်စ်စမ်းသပ်ပါတယ်။ 

ေရအရည်အေသွးကိ ု    ဂျာမနီိုင်ငံက 

တက သိုလ်တစ်ခုကိုပိုပီး     ဓာတ်ခွဲ 

စမ်းသပ်ချက်ေတ ွ    လုပ်ေဆာင်တယ်။ 

ေတွရိှချက်ေတကွိ ုက န်ေတာ်တိုိင်ုငကံိ ု

လာပီး ေရအရည်အေသွးကို ရှင်းြပေလ ့

ရိှပါတယ်။ ကိဗုစ်ေရာဂါေကာင့မ်လာိင်ု 

ေသးပါဘူး။ သူတုိနဲ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင် 

ေနတာ သုံးှစ်နီးပါးရှိပါပီ။ ၂၀၁၆ ခုှစ် 

ကစပီး ယေနအချန်ိအထ ိ  ကန်ေရအရည် 

အေသွး  သိသိသာသာ ေြပာင်းလဲမ မရှိ 

ေပမယ့် အနည်းငယ်ေြပာင်းလဲမ ရိှတယ် 

လိုဆိုရမှာပါ။  ကမ ာေပ မှာ  မရှိေသးဘ ဲ

အဏ ဝါသပိ ံေလာကမှာလည်းမှတ်တမ်း 

တင်ထားြခင်းမရှိေသးတဲ ့  ငါးသလဲထိုး 

ငါးမျိးစိတ် ေလးမျိးနဲ  အဲဒီေဒသမှာသာ  

ေတွရတဲ့         ငါးမျိးစိတ် ှစ်မျိးကို 

အင်းေတာ်ကီးကန်မှာ   ေတွရတာဟာ 

အင်းေတာ်ကီး    ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသ  

အတွက်        ဂုဏ်ယူဖွယ်တစ်ခုပါ”ဟု 

အင်းေတာ်ကီးကန်ေဘးမဲေ့တာ အပ်ုချပ် 

ေရးမှး ဦးေမာင်ဝင်းက ေြပာသည်။

အင်းေတာ်ကီးကန်သည် အင်းေလး 

ကန်ကဲ့သို လူေနထိုင်မ မရှိြခင်းေကာင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်   ကန်ေရအရည် 

အေသွး သသိာစွာ ထခိိက်ုမ မရိှြခင်းြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသရှစ်ခ ု

တွင်    ေဆာင်းခိုငှက်များ   အများဆုံး 

ေပျာ်ေမွရာေနရာတစ်ခုအြဖစ ်ေတွြမင ်

ရြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်အတွင်း ငါးမျိးစတ်ိ 

များေပါများြခင်းသည် ဌာေနငှက်များှင့် 

ေရေပျာ်ေဆာင်းခိငှုက်တို စဲွေဆာင်လျက် 

ရှိပီး ေရအရည်အေသွးေကာင်းမွန်ြခင်း 

သည် ေဆာင်းခိငှုက်များှင့ ်ကမ ာရှ့ားပါး 

ငါးမျိး စတ်ိတို ရှင်သန်ေပါက်ပွားရာေနရာ 

အြဖစ် ိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ေဆာင်လျက်

ရှိသည်။

ငါးမျိးစိတ်ေပါင်း ၉၅ မျိးရှိ

အင်းေတာ်ကီးကန်ှင့်   ဆက်စပ် 

ေရဝပ်ဧရိယာတွင် ငါးမျိးစိတ်ေပါင်း ၉၅ 

မျိးရိှပီး သပိ ံေလာကတွင် မှတ်တမ်းတင် 

ထားြခင်းမရှိေသးသည့ ်    ငါးသလဲထိုး 

မျိးစိတ်ေလးမျိး   ရှင်သန်ေနထိုင်လျက် 

ရှိသည်။ အင်းေတာ်ကီးကန်ေဒသတွင ်

သာ ေတွရှိရသည့ ်ေဒသမျိးရင်းငါးမျိး 

စတ်ိ ှစ်မျိးြဖစ်ေသာ မေိချာင်းသွားကား 

ထိုးတံငါးှင့်  ေရနယားငါး ှစ်မျိးတို 

ရှင်သန်လျက်ရှိသည်။   အဆိုပါမျိးစိတ် 

ေြခာက်မျိးသည် ကမ ာေပ တွင် အင်းေတာ် 

ကီးကန်၌သာ ေတွြမင်ရေသာေကာင့ ် 

ိုင်ငံအတွက်   တန်ဖိုးြဖတ်၍မရေသာ 

ဇီဝမျိးစိတ်များြဖစ်သည်။   အင်းေတာ် 

ကီးကန်တွင်  ကျက်စားလျက်ရှိသည့ ်

ငါးမျိးစိတ်များှင့်စပ်လျ်း၍ ေနာ်ေဝ 

ိုင်ငံှင့် ဂျာမနီိုင်ငံတိုမှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့် ခရီးသွားတုိ လာေရာက် 

ေလလ့ာမ ြဖင့ ်သပိ ံနည်းကျစမ်းသပ်မ ှင့် 

စာရင်းေကာက်ယူမ ကို  အင်းေတာ်ကီး 

ကန်အေနြဖင့ ်အေထာက်အကရူရိှလျက် 

ရှိသည်။      

သတင်း- ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)  

ဓာတ်ပုံ-ကူး

ကမ ာ့ရှားပါး ငါးမျိးစိတ်ှင့် အဏ ဝါေလာကတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမရှိေသးသည့် ငါးမျိးစိတ်တို ကျက်စားရာ 

အင်းေတာ်ကီးကန်အလှကိ ုေတွရစ်။

အင်းေတာ်ကီးကန်တွင် ကျက်စားလျက်ရိှသည့ ်ကမ ာတွင် ရှားပါးငါးမျိးစတ်ိြဖစ် 

ေသာ Indostomus Paradoxus ငါးမျိးစိတ်တစ်မျိးကိ ုေတွရစ်။

အင်းေတာ်ကီးကန်တွင် ကျက်စားလျက်ရှိသည့် အဏ ဝါသိပ ံေလာကတွင ်

မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း မရိှေသးသည် PHysoschistura Sp အမည်ေပးထားေသာ 

ငါးသလဲထိုး ငါးမျိးစိတ်ကိ ုေတွရစ်။

မိုးညင်း     ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အကီးဆံုးေရချိကန်ကီးြဖစ်သည့် အာဆယီအံေမအွှစ်ဥယျာ်ှင့် 

ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းမိရှိ 

အင်းေတာ်ကီးကန်တွင် အဏ ဝါသပိ ံေလာက၌ မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်းမရိှေသးသည့ ်

ငါးမျိးစတ်ိေလးမျိးှင့် ကမ ာ့ရှားပါးငါးမျိးစိတ်ှစ်မျိးတုိ ရှင်သန်ကျက်စားလျက်ရိှသည်။



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ဘားအံ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ကရင်ြပည်နယ် ဒီဇင်ဘာလလူထုအားကစားလ ပ်ရှားမ  

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲှင့်   ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား 

ေလ့ကျင့်ခန်းများ     စုေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းကို  

ယေန  နံနက်   ၆  နာရီက  ဘားအံမိ  သီရိလမ်း  

ဝန်ကီးများအိမ်ရာေရှ၌ စုရပ်ြပလုပ်၍ ကျင်းပရာ 

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်      ဦးေစာြမင့်ဦး၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်       တရားသူကီးချပ ်

ဦးသန်ိးကိကုိ၊ု ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွဝင်များ၊ ြပည်နယ်၊ 

ခိုင်၊    မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊    ဘားအံ 

တက သိုလ်ှင့်  ဘားအံပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်မ ှ

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ  ဆရာ ဆရာမများ၊ ေဒသခ ံ

တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်ဆင် ဲခ့ဲက 

သည်။

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်

ေရှးဦးစွာ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်   စုေပါင်း 

လမ်းေလ ာက်ပွဲ  ပါဝင်ဆင် ဲသူများသည ် စုရပ်ြဖစ ်

ေသာ သီရိလမ်း ဝန်ကီးများအိမ်ရာေရှမှ နန်းလုံး 

ေမာက်မယ်မိနယ်၌ EM ဘိုကာချသီဘာဝေြမသဇာ

ြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်း ေတာင်သမူျားအား ပညာေပးသပ်ုြပပဲွ ကျင်းပ 
ေမာက်မယ ် ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ေမာက်မယ်မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက  ဦးေဆာင်၍  

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များှင့ ်ေတာင်သူများပူးေပါင်းပီး 

လယ်ယာခံစိုက်ခင်းများအတွင်း လယ်ယာသီးှံစွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့ ်EM ဘိုကာချ ီ

သဘာဝေြမေဆွး    ေြမသဇာြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း   ေတာင်သူပညာေပးလက်ေတွ 

ြပလုပ်နည်းသုပ်ြပပဲွကုိ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက မိမအုပ်စု ေမာက်မယ်−မုိးနဲကား 

လမ်းမေဘးရိှ ကွင်းအမှတ်(၂၀) ဦးပိင်ုအမှတ်(၂)ဦးစိင်ုးလု၏ံ လယ် ေြမ၌ ကျင်းပေကာင်း 

သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ လင်းေခးခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ေခတ ဥက    ဦးမျိးတင့်ေဇာ်က 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ခိုင်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးမျိးမင်းသန်းက 

လယ်ယာသီးံှ စွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့ ်EM ဘိကုာချ ီသဘာဝေြမေဆွးေြမသဇာ ြပလပ်ု 

သုံးစဲွြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍  ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။   ထိုေနာက်  စိက်ုပျိးေရးဝန်ထမ်း 

များက တက်ေရာက်လာသည့်ေတာင်သူများအား  EM ေဖျာ်ရည်တစ်လီတာစီှင့ ် 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝသည်။

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ တတယိလ  င်းကာလအတွင်း စီးပွားေရးကစုားမ အစအီစ်ြဖင့်  

ယခှုစ်ေဆာင်းရာသ ီသီးံှစိက်ုပျိးရာသတွီင် ဓာတ်ေြမသဇာေစျး န်းများ ြမင့မ်ားေန၍ 

ေတာင်သမူျားအြပည့အ်ဝမသုံးစဲွိင်ုြခင်းေကာင့ ်အထွက် န်းများ ကျဆင်းမ မရိှေစေရး၊ 

EMဘုိကာချ ီသဘာဝေြမေဆွးေြမသဇာ ြပလုပ်သံုးစဲွြခင်းအားြဖင့် သီးံှအထွက် န်း 

သိသိသာသာတိုးလာေစရန်စွမ်းေဆာင်ိုင်ေသာေကာင့ ်စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များ 

အ းံေပ မ မရှိေစေရး၊ လယ်ယာလုပ်ငနး်အတွက ်ကုန်ကျမ စရိတ်ေလ ာ့ချုိင်ေစရန် 

အတွက်    ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းပီး  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မ မရှိေစဘဲ   

ေြမဆလီ ာဖံွဖိးတိုးတက် ေစေရးတိုအတွက်  EM  ဘိကုာချ ီသဘာဝေြမေဆွးေြမသဇာ  

ြပလုပ်သံုးစွဲရြခငး်ှင့်စပ်လျး်၍  မိနယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးသက်ုိင်က  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး စုိက်ပျိးေရးဝန်ထမ်းများှင့်  ေတာင်သူများက  

လယ်ယာသီးံှစွန်ပစ်ပစ ည်းများြဖင့်  EM ဘုိကာချသီဘာဝေြမေဆွးေြမသဇာြပလုပ်ပံု 

အဆင့်ဆင့်ကို လက်ေတွြပလုပ်သုပ်ြပခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။  

စိုင်းမျိးသန်(ေမာက်မယ)်

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၅

မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင်  ေကာင်းမွန် 

ေသာ စိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ အေလအ့ကျင့ ်

ေကာင်းများ(GAP)စနစ်ြဖင့်  သီးှံစိုက် 

ဧကများ ှစ်စ်တုိးချဲေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း      မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ပညာေပးအေထာက်အကူြပ

“က န်ေတာ်တို ဌာနအေနနဲ  GAP 

စနစ်ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ်မှ  စတင်ပီး 

ေတာ ့ှမ်းသီးံှနဲ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲတယ်။ GAP စနစ်နဲ စုိက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းပညာကို  ေတာင်သူ 

ေတွထံ က န်ေတာ်တိုဌာနက ပညာေပး 

အေထာက်အကူြပရတာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

GAP စနစ်ရဲ အကျိးေကျးဇူးကုိ ေတာင်သ ူ

ေတ ွကိယ်ုတိင်ုက သရိှိတဲအ့တွက် လိလုိ ု

လားလားနဲ စိက်ုပျိးကတယ်။ ေတာင်သ ူ

ေတွကိုယ်တိုင်     တိုးချဲစိုက်ပျိးလိုတဲ ့

အတွက် GAP စနစ်နဲ  သီးံှစိက်ုဧကေတ ွ

တိုးတက်စိုက်ပျိးလာိုင်ေအာင် ကူညီ 

ေပးလျက်ရှိပါတယ”်  ဟု  မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး     စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးေငွဆန်းက 

ေြပာကားသည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင်  GAP 

စနစ်ြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်   ှမ်းနက် 

ဘားအံ၌ ဒီဇင်ဘာအားကစားလ လူထုစုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲှင့် ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားေလ့ကျင့်ခန်းများ ေဆာင်ရက်

ကိင်လမ်း၊ သုခမိန်လမ်း၊ ဘားမဲေတာင်သဘာဝ 

ဥယျာ်၊ အင်ကန်ုးလမ်းမှတစ်ဆင့ ်သရီလိမ်းအတိင်ုး 

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ကပီး  သီရိလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

သီရိကွင်းအတွင်းသို      ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ကာ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်ေရး 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ    တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ေြခာက်ေပအကွာ  အေနအထားြဖင့်  အေကာေလ ာ့ 

ေလ့ကျင့်ခန်းများ ေဆာင်ရက်၍ စုေပါင်းကိုယ်လက ်

ကံ့ခိုင်ေရးေလ့ကျင့်ခန်းအစီအစ ်အတွဲအမှတ်(၁)

ှင့် အမှတ်(၂) ၊ Physical Fitness Dance တိုကို 

စုေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

လ ပ်ရှားမ အစီအစ်များ ေဆာင်ရက်

အလားတူ အများြပည်သ ူကိုယ်လက်ကျန်းမာ

ကံခ့ိင်ုေရးအတွက် ဒဇီင်ဘာလ အားကစားလ ပ်ရှားမ  

အေနြဖင့်    အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာများတွင ်       

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းအလုိက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မိသားစုအလုိက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အစုအဖဲွများ 

အလိက်ုေသာ် လည်းေကာင်း  တစ်ကိယ်ုေရကိယ်ုလက် 

လ ပ်ရှားမ အစအီစ်များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ကိ ု

ေတွရပီး ြပည်နယ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်း   ေလျာန့ည်းကျဆင်းေနေသာ် 

လည်း ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်သည့်အေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာလအားကစားလ ပ်ရှားမ များကိ ု ကိဗုစ်-၁၉         

ဆိုင်ရာ   စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

၃၇၀၆ ဧကကုိ လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် 

တွင်   စိုက်ပျိးသီးှ ံ  ၁၅၆၄၅  ဧကကို 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် စိုက်ပျိး 

သီးှံ   ၇၀၄၆၇  ဒသမ   ၅  ဧကကုိ 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် စုိက်ပျိး 

သီးှံ   ၈၈၄၇၉  ဒသမ  ၃  ဧကကို 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် စိုက်ပျိး 

သီးှံ  ၇၁၆၈၉  ဒသမ    ၁၅ ဧကကို 

လည်းေကာင်း  စိက်ုပျိးိင်ုခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနသည် တုိင်းေဒသကီးအတွင်းမှ 

ေတာင်သူများ၏ GAP  စနစ် စိုက်ပျိး 

သီးှံများ  ေဈး န်းထိုက်ထိုက်တန်တန် 

ရရှိေရးှင့ ်ေဈးကွက်ရရှိေရးတိုအတွက ်

GAP စနစ် စိုက်ပျိးသီးှံများ  ေဈးပိင ်

စနစ်ြဖင့် စုေပါင်းေရာင်းချပဲွကုိ အခါအား 

ေလျာ်စွာ  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် စုိက်ပျိးရာသီတွင် 

စပါး၊ ပဲမျိးစုံ၊  ဆီထွက်သီးှံအပါအဝင ်

အဓိကသီးှံများ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်မ  

အေနြဖင့် စုိက်ဧက စုစုေပါင်း ၃၇၀၅၃၇၂ 

ဧကရှိပီး ၂၀၀၈၅၆၅  ဧက ရိတ်သိမ်းပီး 

ြဖစ်ေကာင်း     မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့ ် တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ 

စိုက်ပျိးေတာင်သူများအတွက ်   သီးှံ 

အလိုက်      စိုက်ပျိးေရး(ဇုန်)များ 

တည်ေဆာက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး 

စပါး၊    ေြမပဲ၊  ှမ်း၊ ချည်မ င်ရှည်ဝါ၊ 

ပတဲစီမ်ိး၊ ပစဲင်းငု၊ံ ကလုားပ၊ဲ အေစထ့တ်ု 

ေြပာင်း၊  ကက်သွန်နီ၊  ေနကာ၊ ငုတ်၊ 

ကံ၊ အာလူး စသည့် သီးှံများအတွက ်

သီးှံအလိုက်    ဇုန်ေပါင်း  ၁၃၈ ဇုန် 

တည်ေထာင်ကာ     ၁၈၃၆၅  ဧက 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

ဆိုလာအသုံးြပ ေရသွင်းစိုက်ပျိး

ထိုအြပင ်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

စိုက်ပျိးသူ  ေတာင်သူလယ်သမားများ 

စိက်ုပျိးမ  ကန်ုကျစရတ်ိ သက်သာေစေရး 

ှင့်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက ်

ညစ်ညမ်းမ  ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်

ဆိုလာအသုံးြပ၍ ေရသွင်းစုိက်ပျိးြခင်း 

စနစ်ကိ ုပွင့ြ်ဖမိနယ်ှင့ ်မင်ဘူးမိနယ် 

တုိ၌ စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး တုိင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်ိုင်ရန် ကွင်းဆင်းစိစစ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်း စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

သိရသည်။ 

ေအာင်မင်းဟန(်သတင်းစ်) 

ဓာတ်ပုံ-ေနသစ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင ်GAP စနစ်ြဖင့် 

သီးှံစိုက်ဧကများ ှစ်စ်တိုးချဲေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅   

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဘိဓမ ာ 

(ဂုဏ်ထူး)၊ အဘိဓမ ာ(ိုးိုး)ှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် စာေမးပွဲ 

များကို    ပျ်းမနားမိနယ်   အုန်းေတာပရိယတ ိ 

စာသင်တိက်ု စာေြဖဌာနှင့ ်ဇမ သရီိမိနယ် နန်းဦး 

ပရယိတ ိစာသင်တုိက် စာေြဖဌာနတုိတွင် ေြဖဆုိလျက် 

ရှိရာ ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင် ဦးြမင့်စိုးှင့် တာဝန်ရှိသူများက စာေမးပွဲ 

ကီးကပ်ဆရာေတာ်များအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိပီး 

ဩဝါဒခယံကူာ စာေမးပဲွေြဖဆိေုနမ များအား ကည့်  

စစ်ေဆးအားေပးသည်။

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ြမန်မာိုင်ငံ     တစ်ဝန်းလုံးတွင် 

ေထရဝါဒဗဒု သာသနာ ထွန်းကား 

ေစရန် ရည်ရယ်၍   သာသနာေရး 

ှင့်     ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှး 

ကျင်းပေသာ  အစိုးရ  အဘိဓမ ာ 

စာေမးပဲွ၊ အဘိဓမ ာဂုဏ်ထူးေဆာင်  

(ဋီကာေကျာ)်စာေမးပွဲှင့ ်ဝိသုဒ ိ 

မဂ် စာေမးပဲွများကိ ုေနြပည်ေတာ် 

အပါအဝင်   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ မိနယ်များ 

တွင်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ     ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

လမ်း န်ချက်များှင့်    အညီ 

ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ 

ဝင်ေရာက်ေြဖဆို

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ရန်ကန်ု 

အေရှပိုင်းခိုင ်တာေမွမိနယ်ရှ ိ

အမှတ်(၁)အေြခခံပညာ အထက် 

တန်းေကျာင်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ 

ရက် မွန်းတည့ ်၁၂ နာရကီ မိနယ် 

သဃံာန့ာယကအဖဲွ၏ ဩဝါဒှင့် 

ေညာင်တုန်း   ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေညာင်တုန်းမိနယ်တွင ်

သာသနာ ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန သာသနာ 

ေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှးကျင်းပေသာ အကိမ်(၇၀)

ေြမာက် အဘဓိမ ာ(ိုးိုး)၊ အဘဓိမ ာဂဏ်ုထူးေဆာင် 

ှင့် ဝိသုဒ ိမဂ်စာ ေမးပွဲကိ ုယမန်ေနက (၁)ရပ်ကွက ် 

ေကျာင်းကီး ေကျာင်းတိုက် ဓမ ာုံကီး၌ ကျင်းပ 

သံြဖဇရပ ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

မွန်ြပည်နယ် သံြဖဇရပ်မိနယ်တွင် သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှး 

ကျင်းပသည် ့ အဘိဓမ ာှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် ေရးေြဖ စာေမးပွဲကိ ုမိေတာ်ဦး 

ပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၌ ယမန်ေနေနလယ်ပိင်ုးက စတင်ေြဖဆိေုကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါ စာေမးပဲွ ေြဖဆိရုာတွင် မိနယ်သဃံာန့ာယကအဖဲွဥက    

ှင့် အကျိးေတာ်ေဆာင်ဆရာေတာ်များက ကီးကပ်ေပးပီး မိနယ် 

သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၊ စာေမးပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ဝင်များှင် ့အလှရှင်များက ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပးသည်။

အဘိဓမ ာှင့် ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပွဲေြဖဆိုရာတွင ်အဘိဓမ ာ ပထမ 

အဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်ေြဖဆိုသူများှင် ့ ဝိသုဒ ိမဂ်သို 

ေြဖဆိသု ူစစုေုပါင်း လပူဂု ိလ် ၄၇ ဦး ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုကပီး စာေမးပဲွကိ ု

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအးေအးမွန်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်၌ အဘိဓမ ာှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် စာေမးပွဲများ ကျင်းပ
အဆိုပါ စာေမးပွဲများအား ပျ်းမနားမိနယ ်

အုန်းေတာပရိယတ ိစာသင်တိုက်     စာေြဖဌာနှင့် 

ဇမ သရီိမိနယ် နန်းဦးပရယိတ ိစာသင်တိက်ု စာေြဖ 

ဌာနတို၌ အဘဓိမ ာ(ဂဏ်ုထူး)စာေမးပဲွတွင် လပူဂု ိလ် 

အမျိးသား သုံးဦး၊ အမျိးသမီး သုံးဦး၊ အဘဓိမ ာ(ိုးိုး)

စာေမးပဲွတွင်    လူပုဂ ိလ်အမျိးသား    ေြခာက်ဦး၊ 

အမျိးသမီး ၁၅ ဦးှင့ ်ဝသိဒု ိမဂ်စာေမးပဲွတွင် သလီရှင် 

တစ်ပါး၊ လူပုဂ ိလ် အမျိးသမီး ရှစ်ဦး စုစုေပါင်း စာေမးပဲွ 

ေြဖဆိသု ူ၃၆ ဦး ေြဖဆိလုျက်ရိှရာ ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ 

၂၆ ရက်အထ ိသုံးရက်ကာ ေြဖဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                 ေဇာ်ဖိး(ြပန်ဆက်)

အည ီစာေမးပဲွကီးကပ်ေရးအဖဲွမှ 

စီစ်ေသာ လူပုဂ ိလ်များဆိုင်ရာ 

အစိုးရ      အဘိဓမ ာစာေမးပွဲ၊ 

အဘိဓမ ာဂုဏ်ထူးေဆာင်(ဋီကာ 

ေကျာ်)စာေမးပွဲှင့ ်     ဝိသုဒ ိမဂ် 

စာေမးပွဲများကို  စတင်ကျင်းပ 

ခဲရ့ာ  သသံရာလမ်း န် အဘဓိမ ာ 

သင်တနး်မှ    သင်တနး်သား 

သင်တန်းသမူျား စတ်ိေအးချမ်းသာ 

စွာ ဝင်ေရာက် ေြဖဆိခုဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ရန်ကန်ု 

အေရှပိုင်းခိုင ်  တာေမွမိနယ ်

တွင် လူပုဂ ိလ်များဆုိင်ရာ အစုိးရ 

အဘိဓမ ာစာေမးပွဲ၊    အဘိဓမ ာ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင ်   (ဋီကာေကျာ်)

စာေမးပွဲှင့်   ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပွ ဲ

များကို အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ် 

၍ ှစ်စ်ကျင်းပလျက်ရိှပီး ၂၀၂၁ 

ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပထမ 

အဆင့် စာေမးပွဲများကို ကျင်းပ 

ခဲ့ရာ အဘိဓမ ာစာေမးပွဲ (ပထမ 

အဆင့)်ေြဖဆိသု ူ၂၁ ဦး၊ အဘဓိမ ာ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင ်    (ဋီကာေကျာ်) 

စာေမးပဲွ (ပထမအဆင့)် ေြဖဆိသု ူ

ှစ်ဦး စုစုေပါင်း ၂၃ ဦး ဝင်ေရာက် 

ေြဖဆိုခဲ့ကပီး ဒုတိယအဆင့်ှင့် 

တတိယအဆင့်   စာေမးပွဲများကို 

လည်း ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်ှင့် ၂၆ 

ရက်တိုတွင် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှ 

ညေန ၄ နာရအီထ ိကျင်းပမည်ြဖစ် 

ေကာင်း  သိရသည်။ 

ိုင်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

တာေမွမိနယ်၌ အဘိဓမ ာှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် စာေမးပွဲကျင်းပ

ေရကည ်  ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ေရကည်မိနယ ်   မိမ 

ရပ်ကွက ်မဂ  လာရာမေကျာင်းတိုက်တွင ် ယမန်ေန  

က   ၂၀၂၁  ခုှစ်   အဘိဓမ ာ  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ှင့ ်

ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပွဲေြဖဆိုေကာင်း သိရသည်။

ဂုဏ်ထူးေဆာင်စာေမးပွဲအား     ေြဖဆိုရာ 

အဘိဓမ ာ သီလရှင် ၃၂ ပါး၊ အဘိဓမ ာ လူပုဂ ိလ် ှစ်ဦး၊ 

ေညာင်တုန်းမိနယ်၌ အဘိဓမ ာ(ိုးိုး)၊ 

အဘိဓမ ာဂုဏ်ထူး ေဆာင်ှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် စာ ေမးပွဲ ကျင်းပ

သံြဖဇရပ်မိနယ်၌ အဘိဓမ ာှင့်

ဝိသုဒ ိမဂ် ေရးေြဖစာေမးပွ ဲကျင်းပ

ခဲ့သည်။

ထိုသိုကျင်းပရာတွင် မိနယ်သံဃာ့နာယက 

အဖွဲှင့်     မိနယ်သာသနာေရးဦးစီးဌာနတိုက 

ကီးကပ်၍ အဘိဓမ ာ(ိုးိုး)၊ အဘိဓမ ာဂုဏ်ထူး 

ေဆာင်ှင့်  ဝိသုဒ ိမဂ်စာ ေမးပွဲေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်း  

၃၂ ဦးေြဖဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်ဆက်)

ေရကည်မိနယ်၌ အဘိဓမ ာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ှင့် ဝိသုဒ ိမဂ် စာေမးပွဲ 

သီလရှင် ၃၃ ဦးှင့် လူပုဂ ိလ်ေလးဦး ေြဖဆိုလျက်ရှိ
ဂုဏ်ထူးေဆာင ် သီလရှင် ှစ်ပါး၊ လူပုဂ ိလ် တစ်ဦး၊ 

ဝိသုဒ ိမဂ်ေြဖ လူပုဂ ိလ် ှစ်ဦး စုစုေပါင်း ၃၉ ဦးရှိပီး  

ေြဖဆိုသူ အဘိဓမ ာေြဖဆို သီလရှင် ၃၁ ပါးှင့် 

လူပုဂ ိလ် တစ်ဦး၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင ်ေြဖဆို  သီလရှင် 

ှစ်ပါးှင့် လူပုဂ ိလ် တစ်ဦး၊ ဝိသုဒ ိေြဖဆို  လူပုဂ ိလ် 

ှစ်ဦး စစုေုပါင်း သလီရှင် ၃၃ ပါးှင့ ်လပူဂု ိလ်ေလးဦး 

ေြဖဆိေုကာင်း သရိသည်။        ဆန်းတင့(်ေရကည်)



ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန    

(ုံးချပ်) မှ ကီးမှးကျင်းပသည့ ်(၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ      အလွတ်တန်း   ဖတ်ိေခ   

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲ        ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ဒဇီင်ဘာ  ၂၄ ရက် နနံက် ၉ နာရတွီင် လထူအုေြခြပ 

ဗဟိုဌာန (ပျ်းမနား) ၌ ကျင်းပသည်။

ေနြပည်ေတာ်    အားကစားှင် ့  ကာယပညာ 

ေကာ်မတီဥက    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ဦးြမင့်စုိးက အလွတ်တန်းဖိတ်ေခ  ပုိက်ေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲကို လူငယ်လူရယ်များ ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး 

အားကစားစွမ်းရည်များ ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစရန် 

ှင့် လူငယ်အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းှီးပီး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်တတ်သည့ ်အေလအ့ကျင့ေ်ကာင်းများ 

ေပ ထွန်းေစရန်ရည်ရယ် ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဇင် 

စိုးက လငူယ်များအတွက် အားကစားက  ြမင့တ်င် 

ေပးသည့်အေနြဖင့်  အခလုို   ပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ 

ကိ ု ကျင်းပေပးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအသင်းများ 

ယှ်ပိင်ေနမ ကို ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

(၇၄)   ှစ်ေြမာက ်   လွတ်လပ်ေရးေနအကိ   

အလွတ်တန်းဖိတ်ေခ      ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကိ ု

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ     ေနြပည်ေတာ်အတွင်းမ ှ

ပိင်ပဲွဝင်အသင်း ၁၂ သင်းတိုအား အပ်ုစေုလးအပ်ုစ ု

ခဲွ၍ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။             

မိနယ် 

 (ြပန်/ဆက်)

စစ်ကိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၅

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတွင်        အထွက် န်းတိုးသည့် 

ကံမျိးများ    ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိးေနေကာင်း    သိရ   

သည်။

“ကသာနဲ  ထီးချိင့်ဘက်မှာ ကံကို စီးပွားြဖစ ်

အေနနဲ  စုိက်ပျိးတယ်။ အဲဒီဘက်မှာ သကားစက်ုံ 

ရှိတယ်။ စက်ုံနဲေပါင်းပီးေတာ့ ကံစိုက်ဧကေတွ 

အတွက် ေချးေငွေပးတာတို၊ ကိတင်ေငွေပးတာတို 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” ဟ ုစစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ   တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦးဝင်းလ  င်ဦးက ေြပာကားသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင ် ကံစိုက်ပျိးမ အေန 

ြဖင့် လက်ရိှတွင် ဧက ငါးေသာင်းေကျာ် စိက်ုပျိးပီးစီး 

ေနပီြဖစ်ေကာင်း စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး စုိက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ေရ ဘိုခိုင်တွင်  ကံ 

၈၆၅၅ ဧက၊ ကန်ဘလူခိုင်တွင ်၄၅၆ ဧက၊ ကသာ 

ခိုင်တွင် ၄၄၂၉၅ ဧက၊ ေကာလင်းခိုင်တွင် ၄၈ 

ဧက စုစုေပါင်း ၅၃၄၅၆ ဧက စိုက်ပျိးပီးစီးေနပီ 

ြဖစ်ေကာင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန စာရင်းများအရ သိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၌ ကံစိုက်ပျိးရာတွင ် 

အထွက်ေကာင်းမျိးြဖစ်သည့ ်K-95/84၊ နဝေဒး-၄၊ 

ေဖာ်မုိဇာ၊ ဆင်းေရ လီမျိးများကုိ မုိးစုိက်ှင့်  ေရတင် 

စိုက်ပျိးကေကာင်း သိရသည်။               

လူေလး

မ ေလး ဒီဇင်ဘာ ၂၅

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း  မ ေလး 

ပဲေဈးကွက်သို ပဲတီစိမ်း (အညာ 

ေရ ဝါ) များ ေဆာင်းသီးှံအြဖစ ်

လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာေကာင်း 

မ ေလးပကဲန်ုသည်များထမှံ သရိ 

သည်။

အဆိပုါ ပတဲစီမ်ိး (အညာေရ ဝါ)

သည် ေဆာင်းသီးှံအြဖစ် မုံရာ၊ 

ေရ ဘို၊  ေြမာင်၊  ြမင်းမ ူ  စသည့် 

ေဒသများမှ ဝင်ေရာက်လာေကာင်း၊ 

ယခုှစ်ထွက်ရိှလာသည့်   ပဲတီစိမ်း 

များမှာလည်း  ရာသီဥတုေကာင်း 

မွန်မ ေကာင့ ်    ေရာင်းတန်းဝင ်

အြဖစ်  အရည်အေသွးေကာင်း 

မွန်ပီး    အလုံးအဖန်များလည်း 

ပိမုိေုကာင်းမွန်လာသည်ကိ ုေတွရိှ 

ရေကာင်း၊  ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်က  ပတဲ ီ

စမ်ိး သံုးတင်းဝင်တစ်အိတ်လ င် ေငွ 

ကျပ် တစ်သန်ိးသာရိှခဲ့ပီး   ယခှုစ် 

ယေနေပါက်ေဈးအေနြဖင့် သံုးတင်း 

ဝင်တစ်အိတ်လ င်      ေငွကျပ ်

၁၂၀၀၀၀  ေပါက်ေဈးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

“ပဲတီစိမ်းက မ ေလး ေဈးကွက် 

က အဓိကကျပါတယ်။ တုတ်- 

ြမန်မာ      နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

ဂိတ်ေတွက  ဖွင့်လာလုိ တုတ် 

အဝယ်ေတာ်ေတွကလည်း ေနစ် 

ဝယ်ယမူ ေတရိှွေနပါတယ်။ မကာ 

ခင်ကာလမှာလည်း ြမန်မာေငွနဲ  

တုတ်ယွမ်ေငွဟာ နယ်စပ်ကုန် 

သွယ်ေရးမှာ တရားဝင်တိက်ုိက်ု 

လ ဲိုင်မှာြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့ ်

အေရာင်းအဝယ်ေတွဟာ ယခု 

ထက်ပိုပီးေတာ ့ေကာင်းမွန်လာ 

ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ”် ဟု မ ေလး 

မိမှ ဦးစိုးဝင်းြမင့ ်(စိုးဝင်းြမင့ပဲွ်ု)ံ

က ေြပာသည်။

လက်ရိှတွင် မ ေလးေဈးကွက် 

အတွင်း ေရာင်းဝယ်ေနကသည့ ်

ပဲမျိးစုံေဈး န်းများမှာ       ဂျပန် 

ှမ်းြဖ သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ ်

လ င် ေငွကျပ် ၁၄၅၀၀၀၊ ိုးိုး 

ှမ်းြဖ သုံးတင်းဝင်တစ်အိတ ်

လ င် ေငကွျပ်  ၁၃၅၀၀၀၊  ှမ်းနက် 

သံုးတင်းဝင်       တစ်အိတ်လ င်  

ေငွကျပ်  ၁၉၅၀၀၀၊  ပဲလွန်းြဖ 

သုံးတင်းဝင်     တစ်အိတ်လ င် 

ေငွကျပ် ၁၄၅၀၀၀၊ ေြမပဲလံုးဆန် 

တစ်ပိဿာလ င် ေငွကျပ်  ၂၉၅၀ 

ေပါက်ေဈးရှိေကာင်း သိရသည်။    

မင်းထက်ေအာင ်

(မန်းကိုယ်ပွား)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ပဲတီစိမ်း (အညာေရ ဝါ) များ မ ေလးေဈးကွက်သို လ  င်လ  င်ဝင်ေရာက်လာ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင် အထွက် န်းတိုးသည့် ကံမျိးများ ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိး

ေကာ့ေသာင်း  

(၇၄ ှစ်ေြမာက ်            လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

eာဏစွမ်းရည်ပိင်ပွဲများကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက ေကာ့ေသာင်းခိုင ်ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  လူထုအေြခြပဗဟုိ 

ဌာနခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။

အဆုိပါပိင်ပဲွများတွင် ေကာ့ေသာင်းမိ ေရ မင်းဝံ 

အထက  (ခွဲ)  ေကျာင်းမှ  အလယ်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေလးများက ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး  ဆုရရှိခဲ့ကသည် ့ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား     ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ      တာဝန်ရှိသူများက  

အမှတ်တရ    လက်ေဆာင်များ   ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့က  

ေကာင်း  သိရသည်။                          

ေကျာ်စိုး 

(ေကာ့ေသာင်း)

ေကျာင်းသားလူငယ်ှင့် စာဖတ်ြခင်း
စာေရးသ ူေရ ဒါးေမာင်ြမင့ထွ်န်း (အမျိးသားစာေပဆရု) ြပစေုရးသား 

ထားသည့် ေကျာင်းသားလူငယ်ှင့ ်စာဖတ်ြခင်းစာအုပ ်ထွက်ရှိလာ 

သည်။

 စာအပ်ုတွင် ေကျာင်းသားလငူယ်များအေနြဖင့ ်ကမ ာအ့ေကာင်း 

အရာ၊ နည်းပညာအချက်အလက်များကိ ုေလလ့ာရမည့အ်ြပင် ပညာ 

ကီးစိုးေသာ ယေနေခတ်တွင် တိုးတက်များြပားေသာပညာရပ်များကိ ု

စ်ဆက်မြပတ်    သင်ကားသင်ယူကရန ်တိုက်တွန်းထားသည်။ 

စာဖတ်ြခင်းတည်းဟေူသာ ေပးဆပ်မ ၊ ရင်းီှးမ များြဖင့ ်အရင်းအီှး 

ြပ၍ မမိတိို ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ုကိ ုဇဲွ၊ လုံလ၊ ဝရီယိြဖင့ ်ေရှဆက်၍ 

စာဖတ်မှ စိတ်ကူးေကာင်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို ေအာင်သေြပစာေပ၊ ဖုန်း-၀၉ ၇၉၅၃၉၉၈၈၆၊ အမှတ် 

((၅၀၃-၁)၊ စုြမတ်သရဖီလမ်း၊ မအူစုရပ်ကွက်၊ ဒါးပိန်မိ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမ ှ

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

လူငယ် ၁၀၀၊ ေမးခွန်း ၁၀၀၊ အေြဖ ၁၀၀
စာေရးသူ အကီးကိုကိ ု (ကသာ) ြပစုေရးသားေသာ လူငယ် ၁၀၀၊ 

ေမးခွန်း ၁၀၀၊ အေြဖ ၁၀၀ စာအုပ် ထွက်ရှိလာပီြဖစ်သည်။

 စာအပ်ုတွင် လငူယ်စကားဝိင်ုး အကမ်ိ ၁၀၀ ေကျာ်ထမှဲ လငူယ် 

များ၏ ေကာင်းိုးရာရာေမးခွန်းများကို လူငယ် ၁၀၀၊ ေမးခွန်း ၁၀၀၊ 

အေြဖ ၁၀၀ စာအုပ်အြဖစ် စာေရးသူ၏ဘဝှင့်ရင်း၍ ြဖတ်သန်းလာ 

ရေသာ အေတွအကံများှင့ ်ထပ်ေဆာင်း  င်းယှ်ပီး ေြဖဆိထုားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ လက်ေတွဘဝတွင ်ေလ ာက်လှမ်းရင်း အေမှာင်ထဲတွင ်

လမ်းေပျာက်ေနသည့ ်   ယေနလူငယ်လူရယ်များအတွက ်  လမ်းြပ 

အလင်းတန်းြဖစ်ိုင်လိမ့်မည်ဟု  ယုံကည်ေကာင်း  စာေရးသူက 

ဆိုသည်။

စာအုပ်ကို ကိုလတ်စာေပ၊ ဖုန်း-၀၉ ၅၀၂၀၀၆၈၊ အမှတ် ၂၀၀၊ ၃၁ လမ်း (အထက်)၊ ရန်ကုန်မိမ ှတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၄၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် သူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရးဆရာများ၏
ထုတ် ေသာ   စာအုပ်များကို  စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်ထုတ် ေသာ   စာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေလ့လာဖတ် ိုင်ရန်အတွက်
စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ေမာ်ကွန်းေမာ်ကွန်း



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

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

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

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

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

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

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

5 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

6 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

7
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

8
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

9 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

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

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကုိ Website (www.mccpmd.org)ှင့်   Facebook Page http:// 

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။

 ေကျာဖုံးမှ

ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစ်မှာ ြပန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

လဗီာပူးအသင်းဟာ ဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာ လဒ်ိယူိက်ုတက်အသင်းနဲ 

ယှ်ပိင်ကစားရမှာြဖစ်ေပမယ့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် အဲဒီပဲွစ်ကုိ 

ေရ ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို သိရပါတယ်။  လီဗာပူးအသင်းဟာ လက်စတာ 

စီးတီးအသင်းနဲ  ပဲွစ်အပီး ဇန်နဝါရ ီ၂ ရက်မှာ ပရမီယီာလဂ်ိပဲွစ်အြဖစ် 

ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ အိမ်ကွင်းကုိ သွားေရာက်ကစားရမှာြဖစ်ပီး အဲဒ ီ

ပဲွစ်မှာ ဗန်ဒိက်ု၊ ဖာဘင်ဟိနုဲ  ကာတစ်ဂျံးစ်တုိ ပါဝင်လာဖုိရိှေနေပမယ့် 

ပီးခဲတ့ဲတ့စ်ပတ်အတွင်းက စပါးအသင်းနဲ ပဲွစ်မှာ တိက်ုိက်ုအနကီတ် 

ြပသခံခဲ့ရတဲ့ အသင်းရဲ ဘယ်ေနာက်ခံကစားသမား ေရာဘတ်ဆန်က 

ေတာ့ လွဲေချာ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

လီဗာပူးအသင်းဟာ အဲဒီပဲွစ်ေတွအပီးမှာ ကာရာေဘာင်ဖလား

ဆမီီးဖိင်ုနယ်ပထမအေကျာန့ဲ  ဒတုယိအေကျာပဲွ့စ်ေတအွြဖစ် ဇန်နဝါရ ီ

၃ ရက်နဲ  ဇန်နဝါရ ီ၁၀ ရက်တိုမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစား 

ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။   လက်ရှိမှာ  လီဗာပူးအသင်းဟာ ပရီမီယာလိဂ ်

အမှတ်ေပးဇယားထိပ်က  မန်စီးတီးအသင်းနဲ    သုံးမှတ်အကွာ ရမှတ် 

စုစုေပါင်း ၄၁ မှတ်နဲ  အမှတ်ေပးဇယား ဒုတိယေနရာမှာ ရပ်တည်ေန 

တာြဖစ်ပါတယ်။                                                            ေငွကယ်

အုပညာ

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့တစ်ကိယ်ုေတာ်ေတးသရှံင်နဲ  သပ်ု 

ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူအိုင်ယူဟာ ၂၀၂၁ ှစ်ကုန်မှာ ေတာင်ကိုရီးယား

ကေလးများရန်ပုံေငွအဖွဲသို  ဝမ်သန်း ၂၀၀ လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း စွန်ပီ 

ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အိင်ုယရူဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စကီလည်း အဆိပုါ သတင်းမှန်ကန် 

ေကာင်း ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်က အတည်ြပေြပာကားခဲပ့ါတယ်။ ေအဂျင်စ ီ

ရဲ ေြပာကားချက်အရ အိုင်ယူဟာ ကင်ဆာေရာဂါသည်ေတွနဲ  ဝင်ေငွ 

နည်းပါးတဲ ့မသိားစမှု ကေလးငယ်များအတွက် ဝမ်သန်း ၁၀၀ စလှီဒါန်း 

ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အိုင်ယူလှဒါန်းခဲ့တဲ့    ေငွေတွကို   ကေလးငယ်ေတွအတွက ်

ေဆာင်းတွင်းဝတ် အဝတ်အထည်ေတ၊ွ အပေူပးစနစ်အတွက် ကန်ုကျေင ွ

ေတအွတွက် သုံးစဲွမှာြဖစ်ပီး အဘိုးအဘွားေတကွ ေစာင့ေ်ရှာက်ေနရတဲ ့

ကေလးေတနွဲ  လငူယ်ေတအွတွက် ပညာသင်ဆေုတလွည်း ေပးအပ်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကင်ဆာေရာဂါ ခံစားေနရတဲ့ အမျိးသမီးေတွနဲ  

ကေလးေတွအတွက်လည်း လှဒါန်းေငွေတွကေန ခွဲစိတ်စရိတ်၊ ကုသ 

စရိတ်ေတွ ကျခံသုံးစွဲေပးမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ 

ဗိတိန်ဆုေပးပွဲ ဆန်ခါတင်စာရင်းကိ ု

ဦးေဆာင်ေနတဲ့ အက်ဒ်ရှီရန်နဲ  အဒဲလ်
ေကျာ်ကားတဲ ့ဗတိန်ိေတးသရှံင်ေတြွဖစ်ကတဲ ့အက်ဒ်ရီှရန်နဲ  အဒလ်ဲတို 

ဟာ ၂၀၂၂ ခှုစ်အတွက် ဗတိန်ိဆေုပးပဲွမှာ ဆအုေရအတွက် အများဆုံး 

လျာထားခရံပီး ဆန်ခါတင်စာရင်းကိ ုဦးေဆာင်ေနေကာင်း ေအးရှားဝမ်း 

ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဆိပုါဆေုပးပဲွအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းကိ ုပီးခဲတ့ဲ ့သတီင်းပတ် 

အတွင်း ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး  ယင်းစာရင်းမှာ အက်ဒ်ရှီရန်နဲ  အဒဲလ်တိုဟာ 

ဆုေလးဆုအတွက် ဆန်ခါတင်ေရးချယ်ခံထားရကာ  ဆုအေရအတွက် 

အများဆုံးနဲ  ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတို 

ှစ်ဦးနဲအတ ူရက်ပ်ေတးသရှံင်ေတြွဖစ်ကတဲ ့ေဒဗ့်နဲ  လစ်တဲစမစ်သ်တို 

ဟာလည်း ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဆေုလးဆအုတွက် လျာထားခထံားရ 

ပါတယ်။

အဆိပုါဆေုပးပဲွကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၈ ရက်တွင် လန်ဒန်မှာ 

ြပလုပ်ဖိုရာ စီစ်ထားေကာင်း သိရပါတယ်။ 

ှဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ ေနထိုင်ေနစ်ကာလအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံထားရ 

ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှခ့ဲတာြဖစ်တယ်လုိ စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဒီသတင်းကို အဖွဲရဲ   ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီြဖစ်တဲ ့ဘစ်ဟစ် 

အင်တာတန်ိးမန်က ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ တရားဝင်ထတ်ုြပန်ခဲတ့ာပါ။ 

ဒဇီင်ဘာ ၂၃ ရက်က ေတာင်ကိရုီးယားကိ ုြပန်လည်ေရာက်ရိှလာခဲတ့ဲ ့

ှဂါဟာ ချက်ချင်းပင ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးခဲ့တာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ 

ှဂါဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထိုးှ ံ

ခဲ့ပီးြဖစ်ကာ လက်ရှိမှာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေနပီး ထူးြခားတဲ့ 

လက ဏာ ြပသတာမျိးမရှိဘူးလိုလည်း သိရပါတယ်။ ှဂါအေနနဲ  

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စသုို မထွက်ခွာမ ီကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခ ံ

ထားရြခင်း ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးခ့ဲရာမှာ ပုိးေတွရိှခ့ဲြခင်း မရိှပါဘူး။ သူဟာ 

ေတာင်ကိုရီးယားကိ ု    ြပန်လည်ေရာက်ရှိချနိ်မှာ  အြခားလူေတွနဲ  

ခွာကာ သီးြခားေနထိုင်စ် ပိုးေတွရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ  ေကျာ်ကားတဲ ့ အမျိးသားေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွ 

ြဖစ်တဲ ့BTS ရဲ အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ ှဂါဟာ အသွားအလာကန်သတ် 

ှစ်ကုန်မှာ အလှြပလုပ်ခဲ့တဲ့ အိုင်ယူ

ေအးြပည့်-စုစည်းသည်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၈)မိမ (၂)အပ်ုစ၊ု ကွင်းအမှတ် 

(၁၁)၊ ကွင်းအမည်-မိမေတာင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ (၁၀)ှစ် 
ေြမငှားဂရန်ဟေုခ တွင်ပီး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
သတိပ  ာန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ   ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ချိချိြမင့[်၁၂/သလန 
(ိင်ု)၀၇၁၆၈၃]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 
ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိမုည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမှင့် 
အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ်ကီးမဟာဝိဇယေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

လုပ်ငန်းတင်ဒါေခ ယူြခင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဒဂုံမိနယ်တွင် တည်ထားကုိးကွယ်ထားေသာ 

မဟာဝိဇယ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး လံုးေတာ်ြပည့် ေရ သက  န်းကပ်လှပူေဇာ် 

ြခင်းကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍  ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက ်

ပါမည်-

(က) ြငမ်းဆင်ြခင်း

(ခ)  ေရ မ  က်ထုတ်ယူြခင်း

(ဂ)  ေရ သက  န်း ကပ်လှြခင်း

၂။    ေစတီေတာ် ြငမ်းဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ၆-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန)မှ 

စတင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လိုသူများသည ်

မဟာဝိဇယေစတီေတာ ်ေဂါပကအဖွဲုံးသို  ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနအတွင်း 

ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၄၂၄၅၅၁၁၆၇

                  - ၀၉-၇၇၇၂၂၅၅၅၀

                  - ၀၉-၅၁၁၇၂၁၀  

               မဟာဝိဇယေစတီေတာ် ေဂါပကအဖွဲမဟာဝိဇယေစတီေတာ ်ေဂါပကအဖွဲ

သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၃၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇၅)၊ 

ပထမထပ်ေန (ဘ)ဦးတင်ဝင်း၏သမီးြဖစ်သ ူက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွေဒ ွယ်နီတင်ဝင်း[၁၂/
ကတတ(ိုင်)၀၃၃၁၅၈]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ ်
အသားကို မိမိတစ်ဦးတည်းသုံးစွဲရန ်ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်
(၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်က မှတ်ပုတံင်စာချပ် အမှတ်-၆၈၆၆/၂၀၂၀ အရ တရားဝင်မှတ်ပုတံင် 
ထားပီးြဖစ်ပါသည-်

အထက်အမည်ပါ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွေဒ ွယ်နီတင်ဝင်းသည် အထက်တွင် ကပ်ိှပ် 
ေဖာ်ြပထားေသာလုပ်ငန်း အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့်  စာေပှင့်စတိုးဆိုင် 
လုပ်ငနး်အေရာငး်ဆုိင်များကုိ  ရန်ကုန်မိှင့်တကွ  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံ             
တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးတည်း အသုံးြပလျက်ရိှေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်း 
အမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုတိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ၊ ပုတံပူုမှံား၊ 
ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ သတံေူကာင်းကဲွ၊ ဆင်တယူိုးမှားတပုြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း 
တိုကိ ုမြပလပ်ုကရန်အတွက် (၁၉-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ စာမျက်ှာ 
(၂၃)တွင် အသိေပးေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ က ု်ပ်မိတ်ေဆွတစ်ဦးတည်း အသံုးြပလျက်ရိှေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
လပ်ုငန်းတဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုလပူဂု ိလ်အချိက တပု၍ ဆိင်ုခန်းဖွင့လှ်စ်ေရာင်း 
ချေနေကာင်း က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ွယ်နီတင်ဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သိရှိရ 
ပါသည်။ သိုပါ၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို 
တုပြပလုပ်သံုးစဲွသူများအေနြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တပုြပ 
လုပ်သုံးစွဲထားေသာ လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားများကို  ပယ်ဖျက်ေပးရန ်
အသိေပးအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏  လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည်အမှတ ်
အသားကိ ုဆက်လက်တပုြပလပ်ုသုံးစဲွပီး ေရာင်းချေနေကာင်း ဆက်လက်ေတွြမင်ကား 
သိရပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၃၇)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၄၅)၊ ေြမညထီပ်ေန ေဒ သတီာေအး[၁၂/တကန(ိင်ု)၁၇၄၀၆၂]ကိင်ုေဆာင် 
သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ရန်ကန်ုမိ၊ ေကျာက်တတံားမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၃၇)လမ်း၊ အမှတ် 
(၁၄၅)၊ ေြမညီထပ်ဝဲေြခရင်းခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၁)၊ အကျယ်(၁၂    x၄၀)
ေပရှိ အခန်းှင့်အခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင ်
ေရစက်အပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုမှာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ြဖစ်သ ူေဒ သတီာေအး တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သီတာေအး၏ 
သေဘာတူခွင့်ြပချက ်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိပါဘ ဲကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 
ငှားရမ်းေပါင်ှံေရာင်းချြခင်း၊ စွန်လ တ်ေပးကမ်းလှဒါန်းြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း 
တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ပါက ြပလုပ်သူအေပ  ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူရန ်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးသန်းထိုက်(LL.B)  ေဒ ခင်ငိမ်းေမာ်(LL.B)   ဦးသန်းထိုက်(LL.B)  ေဒ ခင်ငိမ်းေမာ(်LL.B)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
   စ်(၁၁၄၂၈)          စ်(၄၅၀၉၅)   စ်(၁၁၄၂၈)          စ်(၄၅၀၉၅)
ဆည်ေြမာင်းဝန်း၊ မဂ  လာရပ်ကွက်၊ ဆည်ေြမာင်းဝန်း၊ မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 
တိုက်ကီးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၃၆၇၈၅တိုက်ကီးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၃၆၇၈၅

၁
၂

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ အုတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၅/ေအ+၁၁၅/ဘီ)ေြမကွက ်

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ Basement+(၆)ထပ်တိုက်(Roof Slab)Lift ပါဝင်သည့် ေြမရှင ်ေဒ သန်းသန်းု  
ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သည့ ်အမှတ်(၁၁၅/ဘ)ီဘက်ြခမ်းတိက်ု၏ (၄)လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(D-4)(အေနာက်ဘက်ြခမ်း)၊ 
အကျယ်အဝန်း(၁၁၆၂-စတရုန်းေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့အ်ကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ေြမရှင်ေဒ သန်းသန်း ု[၁၂/ဗဟန 
(ိင်ု)၀၅၆၁၆၈]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဖိးညညီသီန်ိးတိုး[၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၇၃၉၁၄]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယူပီး 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာစိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ

(Expression of Interest-EOI)ဖိတ်ေခ ြခင်း (Expression of Interest-EOI)ဖိတ်ေခ ြခင်း 
၁။  လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ ဓာတ်ေြမဩဇာ 

စက်ံုများှင့် ေရနံချက်စက်ံုများကုိ ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း၊ ကာလရှည်ငှားရမ်း 

ြခင်းှင့ ်စက်ုအံသစ်တည်ေဆာက် ြခင်း လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

တင်ဒါေခ ယရူန်  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါတင်ဒါေခ ယ ူ

ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်  စိတ်ဝင်စားသည့ ် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

လုပ်ငန်းရှင်များအား စိစစ်ေရးချယ်ေပးိုင်ရန ်နည်းပညာအရေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ေငွေကးှင့်ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အေတွအကံှင့်အရည်အချင်း ြပည့်စုံေသာ ိုင်ငံတကာအဆင့် အကံေပး 

ပဂု ိလ်/ အဖဲွအားငှားရမ်း ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်စတ်ိဝင်စားမ အဆိြုပလ ာများ 

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ ပါသည်။

၂။   စတ်ိဝင်စားမ  အဆိြုပလ ာ(EOI) ကိေုအာက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာသို ၂၀၂၂ခှုစ်၊ 

ဇန်နဝါရလီ ၂၇ ရက်၊ မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀) နာရေီနာက်ဆုံးထား၍ လကူိယ်ုတိင်ု 

လာေရာက်ေပးပိုရမည် (သိုမဟတ်ု) အြမန်ေချာြဖင့ ်ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်-

                န်ကားေရးမှး(စီမံကိန်းှင့်စီးပွားေရးရာစီမံခန်ခွဲေရးဌာနခွ)ဲ

               ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန

               ုံးအမှတ်(၆)၊ ေနြပည်ေတာ်

               တယ်လီဖုန်းအမှတ် : ၀၆၇-၃၄၁၁၁၁၄၊ ၃၄၁၁၁၁၅

             Email: oilandgasplanningdepartment @gmail.com

၃။     EOI တင်ြပရန်အတွက် လိအုပ်သည့အ်ချက်အလက်များကိ ုလ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ Website https://www.moee.gov.mm တွင် 

ကည့် ိင်ုပါသည်။  အြခားသရိှိလိသုည့ ်အချက်အလက်များရိှပါက အထက် 

ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ရတနာရတနာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ြပည့်ေသွးြပည့်ေသွး

ေကာေကာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ရတနာရတနာ

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ပါပါ



ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊  ၂၀၂၁

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခှုစ်ှင့ ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဘရုားပဲွေတာ်ကာလများအတွင်း သမ်ိးဆည်း 

ထားသည့ ်ဆည်းလည်းအရယ်အစားမျိးစု ံပဿိာချန်ိ(၁၀၀၀၀)ေကျာ်ခန်  

အား မျက်ြမင်အေြခအေနအတုိင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချ 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စတင်ယူရမည့်ရက/်အချနိ်  27-12-2021(9:30AM) 

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် 24-1-2022(4:30PM)

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် 28-1-2022(10:00AM)

တင်ဒါေလ ာက်လ ာယူရန်ှင့်   ေဂါပကအဖွဲုံး၊ ကင်မွန်းစခန်း

တင်သွင်းရမည့်ေနရာ

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

 ကျိက်ထီးိုးေစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွ ကျိက်ထီးိုးေစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွ

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲမ ှ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဘုရားပွဲေတာ်ကာလအတွင်း သိမ်းဆည်းထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစ ည်းများအား မျက်ြမင ်

အေြခအေနအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈးပိင်စနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်

(က) ေရ ေလှာင်စက (၁၁
၂တင်းအိတ်) ၁၀၅၁

၂  အိတ် ၂အိတ်

(ခ) လက်သုတ်ပုဝါ ၁၀ထုပ် -

(ဂ) ကန်ေြမ(ေမ ခွံအိတ်ြဖင့်) ၂၇၀အိတ် -

(ဃ) ေြမာင်းေြမ(ေမ ခွံအိတ်ြဖင့်) ၂၃အိတ် -

(င) ဘုရားေချာက်ထဲမှရသည့်အမ  က်အိတ် ၈အိတ် -

(စ) ေရ ပန်းချစီုတ်တံ ၃၂၃ေချာင်း ၁၆ေချာင်း

တင်ဒါေလ ာက်လ ာ စတင်ယူရမည့်ရက/်အချနိ်  27-12-2021(10:00AM)  

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် 24-1-2022(4:30PM)

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် 28-1-2022(12:00PM)

တင်ဒါေလ ာက်လ ာယူရန်ှင့်တင်သွင်းရမည့်ေနရာ ေဂါပကအဖွဲုံး၊ ကင်မွန်းစခန်း

 တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

 ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့် (၂၆)

လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၃၁၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် 

(၆)ခန်းတဲွ (၄)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ်(ဝဲ)ဘက်ေထာင့်ဆံုးခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂၁၂  
x၅၀)ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ တွင် တွယ်ကပ်ပါရိှေသာ အကျိး  
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ကေသာ ဦးမိုဟာမက်ဇဟီး(ခ)ဦးေအာင်လှ [၁၂/
ပဘတ(ုိင်)၀၂၃၇၄၆]ှင့် ေဒ ပိေတာက်ဝါ[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၀၁၃၇၀]ကုိင်ေဆာင်သူတုိ 
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ် 
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် 
ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိ 
ပါက က ်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(ဘီ)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၅-၁၂-၂၀၂၁   ရက်ေနထုတ်   ေကးမု ံ

သတင်းစာ   ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(၂၇)ပါ 
တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို   ကန်ကွက ်
ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း   တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန ေဒ ထူးထူးလ  င် ေကာ်ြငာတွင် ရန်ကုန်မိ၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ 
(၁၇)လမ်း/အေနာက်ဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိနယ်၊ မဲခုန်ေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ ်(OSS ၇၉)၊ ကွင်းအမည ်(ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း)၊ ဦးပိုင် 

အမှတ်(၄၀)၊ ဦးeာဏ်ြမင့်အမည်ြဖင့် လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွင့်ြပလက်မှတ်ပံုစံ(၇) ရရိှထားေသာ ဧရိယာ ၄၁.၀၆ဧကအနက်မှ  

တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ အေရှဘက်ြခမ်း ဧရယိာ ၁၅ဧကခန်ရိှ ဥယျာ်ခေံြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ စိက်ုပျိးပင်များ၊ 

(၂၀ေပx၁၈၀၀ေပ)ခန်  အကျယ်ရိှ လမ်းေြမကိ ုရာသက်ပန်အသံုးြပခွင့်တုိ အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင် 

အေမွဆက်ခံ၍ လက်ဝယ်ထား လုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ခင်မာရီ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၃၈၅၅] ထံမှ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 

စာထုတ်သည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ် 

ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M ဦးေကာင်းထက်ေအာင် LL.B, ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M ဦးေကာင်းထက်ေအာင ်LL.B,

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

 ေဒ ေအးမမစိုး  LL.B ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင် LL.B ေဒ ေအးမမစိုး  LL.B ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင ်LL.B

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

AUNG HTOO  CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-B-2AUNG HTOO  CHUN LAW FIRM တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-B-2

ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန် 

အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၁၆)၊ အခန်းအမှတ်(ဝဝ၂)၊ ေြမညီထပ ်    အကျယ်အဝန်း 

(၁၂၁၂ ေပx၅၀ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ ှင်းုုေအာင် [၉/ကပတ(ိုင်) 
၀၃၉၃၂၅]+ ၁ တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ တန်ဖိုးေငွတစ် 
စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းေပ ရိှ 
အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့် ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည် 
ဆိုပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်းလာေရာက် ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက    အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်သည်အထိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၂၇)
အမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာအမှတ်(C-2)၊ အခန်းအမှတ်(A/110) Botahtaung Time Square အိမ်ရာ

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ရတနာရတနာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ြပည့်ေသွးြပည့်ေသွး

ေကာေကာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ရတနာရတနာ

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ပါပါ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ သဇင်မိင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၉၄၁)ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ ရှိ ၅-ထပ်အေဆာက်အဦ၏  
၃-လ ာ (ဒုတိယထပ်)၊ အကျယ် (၁၈x ၅၅)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်ကုိ  ေြမရှင်ှင့်ကန်ထုိက်တာတုိ ှစ်ဦးသေဘာတူချပ်ဆုိေသာ (၁၂-၂-
၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာချပ်အရ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး တရားဝင်စီမံခန်ခွ ဲ
ပိုင်ခွင့်ှင့်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု  ဝန်ခံေြပာဆိုလာသူ ဦးေမာင်ေမာင်ကီး[၁၂/
ကမရ(ိုင်)၀၁၃၄၈၁]က ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယခု 
အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိ ု
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ် အပီးသတ် 
စာချပ်ချပ်ဆုိြခင်းကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
   ဦးြမတ်ေမာင်ရှင်                     ဦးဒါယူစီ   ဦးြမတ်ေမာင်ရှင ်                     ဦးဒါယူစီ
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၈၈၆)          အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၉၇)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၈၈၈၆)          အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၉၇)

အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၁၆/ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀၊ ၀၉-၂၆၀၀၀၅၁၈၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၈၅၀၊ ၀၉-၂၆၀၀၀၅၁၈၃

''ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်းမကီး၊ ''ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်းမကီး၊ 

ေြမကွက်အမှတ် [၇၃၃(က)+(ခ)]၊ ေပ (၄၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ ်[၇၃၃(က)+(ခ)]၊ ေပ (၄၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း''ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ (၅၄) ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်းမကီး၊ ေြမကွက်အမှတ ်[၇၃၃(က)+(ခ)]၊ 

ေပ (၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အား  ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်း(ဘ)ဦးကံွန် [၈/ရနခ 

(ိုင်)၀၈၉၂၁၈]မှ  တစ်ဦးတည်းအ ပ်အရှင်းမရှ ိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းသိရပါသည်။ ယခုအခါ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်းထံမှ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွချိကိ ုေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိး 

ခံစားခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ က ု်ပ်ထံသုိ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည်အထ ိ  လာေရာက်ကန်ကွက်သူမရှိပါက က ်ုပ်အေနြဖင့် 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

   ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်) B.Sc,H.G.P,R.L    ေဒ ယုြမတ်ထွန်း LL.B,D.B.L,D.M.L   ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်) B.Sc,H.G.P,R.L    ေဒ ယုြမတ်ထွန်း LL.B,D.B.L,D.M.L

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၀)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၆၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၅၀)

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ပန်းလ  င်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ပန်းလ  င်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph-09-43074776,09-795153396Ph-09-43074776,09-795153396

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစန်ိလမ်း၊ အမှတ်(113 )The G.E.M.S 

Garden Condominium၊ GEMS-2/Block-2. 18လ ာ၊  အခန်း-18/03 

ဟုေခ ေသာ  တပ်ဆင်ပစ ည်းအားလုံးှင့ ်   ပရိေဘာဂအစုံပါဝင်ေသာ 

အခန်းှင့်တကွ ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား  

မိမိတစ်ဦးတည်း လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်၍ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့် 
ရိှေကာင်း  အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ ကမ်းလှမ်းလာသ ူ

ဦးသူရလွင်(ဘ)ဦးဝမ်ကွယ်တာ[၁၃/ကခန(ုိင်)၀၁၀၀၁၂]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်သေဘာတူတန်ဖိုးတစ်စိတ်တစ်ေဒသ
ေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိုပါ ကွန်ဒိုအခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

တစ်စုတံစ်ရာ ကန်ကွက် အေရးဆိမု ြပလိပုါက က ု်ပ်ထံသုိ(၇)ရက်အတွင်း 

သက်ဆုိင်ရာပုိင်ဆုိင်မ     စာရက်စာတမ်းမူရင်းှင့်အတူ  လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ  

မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းမာတင့်ေဒ ဝင်းမာတင့်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၄)

အမှတ်(၇၇)၊ ေြမနီကုန်း၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၇၇)၊ ေြမနီကုန်း၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

Ph:09-960117800Ph:09-960117800

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တိက်ုကီး 

မိနယ်၊ ဥက ံ မိ၊ အေနာ်ရထာရပ် 
ကွက်၊ ွယ်သာကလီမ်းေန ဦးတင်လ  င် 
၏အမည်မှန်မှာ  ဦးြမင့ ်လ  င်[၁၂/
တကန(ိင်ု)၀၇၀၆၂၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးြမင့်လ  င်ဦးြမင့်လ  င်

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  တိုက်ကီးမိ 

နယ်၊ ဥက ံမိ၊ အေနာ်ရထာရပ်ကွက်၊ ွယ် 
သာကီလမ်းေန အေြခခံပညာအထက်တန်း 
ေကျာင်း၊ ဒသမတန်း(A)တွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ မသင်းရတနာဖိး၏ ဖခင်အမည်မှန် 
မှာ ဦးြမင့်လ  င်  [၁၂/တကန(ိုင်)၀၇၀၆၂၅]
ြဖစ်ပါေကာင်း။                       ဦးြမင့်လ  င် ဦးြမင့်လ  င်

ပတ်စပိုေပျာက်ပတ်စပိုေပျာက်
က န်မ မအန်းေဂျလာ[၂/လကန 

(ိုင်)၀၆၂၇၁၆]၏  ပတ်စပိုနံပါတ် 
(မမှတ်မိ)မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကား 
ေပးပါရန်။ ဖန်ုး-၀၉-၈၈၉၅၇၄၆၈၀ဖန်ုး-၀၉-၈၈၉၅၇၄၆၈၀

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မလိခကွန်ဒို၊ တိုက်အမှတ်(Tower-A)၊ အခန်းအမှတ်(A2-0502)၊ ဧရိယာ(855)

Sqft အကျယ်အဝန်းရှိ ကားပါကင်တစ်ခုအပါအဝင် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
ေရာင်းသ ူဦးအန်ုးြမ[၆/ကသန(ိင်ု)၀၀၄၁၄၇]မှ အဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများအရ  ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်း 
ြဖင့် စီမံခန် ခဲွခွင့်ရိှေကာင်း ေြပာဆုိကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခင် [၁၂/လသန(ုိင်)၀၀၆၂၆၈]မှ အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤကွန်ဒုိတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက် 
လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထကံန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

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

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

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅)

မအူပင်ခိုင်တရားုံးေတာ်မအူပင်ခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇
ေဒ တင်မျိးွယ်(ကွယ်လွန်သူ ေဒါက်တာ  ေဒ သန်းသန်းလွင်
သန်းထွဋ်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ)်  ှင့် ှင့်  
တရားလို               တရားပိင်တရားလို               တရားပိင်

ေညာင်တုန်းမိ၊ ဆားမေလာက်ေကျးရာရပ်ေန ေဒ သန်းသန်းလွင် (ယခုေနရပ် 
လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။ 

တရားလိကု သင့အ်ေပ  သီးြခားသက်သာခွင့ဥ်ပေဒပဒ်ုမ(၄၂)အရ လက်ဝယ်ထားရိှ 
လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း မ က်ဟေကညာေပးေစလိုေကာင်းှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည ်
ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု
ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရ ီ
လ(၁၁)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း၁၀ရက)်ေန  မွန်းမတည့်မီ(၁၀:၀၀)နာရီတွင် 
အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက် 
ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ် 
တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလုိက ကည့် လုိသည်များှင့် 
သင်ကထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ 
ယူေဆာင်လာရမည်။ သုိမဟုတ် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လုိက်ရ 
မည်။ သင်က ထုေချလ ာ တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က  တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၁-ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍  က ်ုပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ 

   (လင်းေအာင်သူ)   (လင်းေအာင်သ)ူ
   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး
   မအူပင်ခိုင်တရားုံး   မအူပင်ခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ေဝပလု (၆)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၅၅/ခ)၊ ေြမအကျယ် (၂၀x၆၀)ေပရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမေပ ေြမေအာက်အကျိးခံစားခွင့်  အရပ်ရပ်အားလုံးကို  
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိေြမစာရင်းတွင် ှစ် (၆၀)ဂရန် အမည် 
ေပါက်ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးေစာဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၁၂၆၂၀] ထမှံ ဝယ်ယထူားသ ူဦးခင်ေမာင် 
[၁၀/မလမ(ိင်ု)၁၃၃၇၈၅] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေရာင်းချသည့ ်
အမ်ိေြမှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါရိှပီး(၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို စာရက်စာတမ်းစာချပ်မူရင်းများြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ- ေဒ နန် ှေဂးခလိန် LL.B လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ- ေဒ နန် ှေဂးခလိန် LL.B 
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၃၅)
    အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)    အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒ ါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)

                    မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉                    မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊(၁၆၈)ရပ်ကွက်၊  လှသိဂ    ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊(၁၆၈)ရပ်ကွက်၊  လှသိဂ    

လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၆/၃)၊ (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၆/၃)၊ (၄၀x၆၀)ေပ အကျယ်ရှိ 

ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း
အထက်ပါ ေြမကွက်အား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဝ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၀၇၁၈] 

ထံမှ ဦးေကျာ်ေဇာဦး [၈/တလန(ိုင်)၀၄၃၂၀၈] က ဝယ်ယူခဲ့ပီး ေရာင်းဖိုးေငွများေပးေချခ့ဲပါ 
ေကာင်း ၎င်းေြမကွက်အား ကန်ကွက်ုိင်ရန် ေကးမံုသတင်းစာတွင် ေကညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
ေြမကွက်သည ်အေရာင်းအဝယ်မြဖစ်၍ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနထုတ် စာမျက်ှာ-၃၁ စာမျက်ှာ-၃၁ တွင်ပါ 
ရိှေသာ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ေကာ်ြငာအား ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသက်ေအာင် (LL.B)        ဦးစိုးသိန်း(LL.B) ဦးသက်ေအာင် (LL.B)        ဦးစိုးသိန်း(LL.B)
 စ်-၁၄၂၃၅       စ်-၅၃၉၂၇ စ်-၁၄၂၃၅       စ်-၅၃၉၂၇
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၁၀၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၁၀၃၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အမ်ိရာစမီကံန်ိး 

အတွင်းရိှ တုိက်အမှတ်(A3)၊ အခန်းအမှတ် (၁၂၂၀)၊ (၁၂)လ ာ၊ အခန်းအမျိးအစား 

တိက်ု(D)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၁၈၅)စတရုန်းေပရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းအား ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ ရီရီြမင့[်၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၇၉၀၇]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်ေရာင်းချ

ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖြဖေအာင်[၁၂/

သလန(ုိင်)၀၉၂၉၈၂]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ခုိင်လံုေသာ  စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့် 

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း  က ်ုပ်ထံသို  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မိုးမိုးြမင့်ေဒ မိုးမိုးြမင့်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

အမည်ြဖည့်စွက်ြခင်းအမည်ြဖည့်စွက်ြခင်း
အဖ ဦးအားယန်ု၏သား ဦးလှေအး 

[၁၃/တယန(ိုင်)၀၃၀၁၅၉]   အား 

ယေနမှစ၍ ဦးလှေအး(ခ)အားတီဟု 

အမည်ြဖည့်စွက်ေခ ပါရန်။

ဦးလှေအး(ခ)အားတီဦးလှေအး(ခ)အားတီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦးပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ြပည်ေထာင်စု က့ံခုိင်ေရးှင့်ဖံွဖိးေရးပါတီ ကုိယ်စားြပ၊ ပထမအကိမ် 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ပါေမာက   ေဒါက်တာြမဦး ဒုတိယဝန်ကီး 

(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ရက် ညေန ၅:၂၅ 

နာရီတွင် အမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)  မဂ  လာဒုံ၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီြပည်ေထာင်စုကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှလှေဒ လှလှ

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ြမန်မာုိင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ၏ ဒုတိယဥက   (၁) ဦးမျ ိးထွန်း 

(ေမာင်စိမ်းေနာင်လယ်ေဝး)-ေဒ ြမသီတာထွန်းတို၏ မိခင်ကီး 

ေဒ လှလှသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရပါ၍ မိသားစုှင့ ်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။ 

  ဦးအုန်းေမာင်(ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး)  ဦးအုန်းေမာင်(ြမင်းမူေမာင်ိုင်မိုး)

ဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့်ေကာင်စီဝင်များဥက   ၊ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီှင့်ေကာင်စီဝင်များ

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ဦးေကျာ်စွာဝင်းဦးေကျာ်စွာဝင်း B.E.(TEXTILE)(Y.I.T) B.E.(TEXTILE)(Y.I.T)

CDC. No:47426,A/B,CDC. No:47426,A/B,
(MOONSOON MARITIME SINGAPORE)(MOONSOON MARITIME SINGAPORE)

လက်ပံတန်းလက်ပံတန်း

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
၁၉-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၉:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေသာ သားအငယ်ဆုံးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်စွာဝင်း 
ကွယ်လွန်ချနိ်မှစ၍    လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊   ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 
ှစ်သိမ့်ဆုေတာင်းေပးကသူများကိုလည်းေကာင်း၊ အစစအရာရာကူညီ 
ေပးြခင်းှင့ ် လှဖွယ်ပစ ည်းများေပးပိုပါေသာ အကျ်းဦးစီးဌာနမှ 
အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 
များအားလည်းေကာင်း၊ ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ လှဖွယ်ပစ ည်းများ၊ 
လွမ်းသူပန်းေခ၊ွ ပန်းြခင်းှင့်ဈာပနသုိ လုိက်လံကူညီပုိေဆာင်ေပးပါေသာ 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအားလုံးှင့ ် ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို 
အထူးလ  က်လှဲစွာ ေကျးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါသည်။    ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ေအးေအးစိုး ေဒ ေအးေအးစိုး 
(ရ-သုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန-ငိမ်း)(ရ-သုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန-ငိမ်း)

အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေဇာတိကအိမ်ရာ(၂)ေန (ဦးစိုး-ေဒ ေအးကျင)်တို၏ သမီး၊ 

(ဦးြဖ-ုေဒ သန်းသန်း)တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးေအးေကျာ်)၊ ေဒ ေအးေအးေမာ်တို၏ ညမီ၊ မသွယ်ဇင်ဦး-
ကိေုဇာ်မျိးထွဋ်တို၏မခိင်ကီး၊ မဟန်လဲည့ိ-ကိတုင်ိင်ုထွန်းတို၏အေဒ ၊ ဦးသန်းေဌး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ဇနီးသည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဝိတိုရိယေဆးုံကီး၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) ညေန ၃ နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ ေရေဝးသသုာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ ေဒ ေအးေအးစိုး၏ ရန်ကုန်မိ ေအာင်ရတနာေဆးုံှင့်ဝိတိုရိယေဆးုံများတွင ်
တစ်လကာမ  တက်ေရာက်စ် ကုသေပးခဲ့ကသည့ ်သမားေတာ်ကီးများြဖစ်ကေသာ ေဒါက်တာ 
ဦးသန်ဇင်စုိး၊ ေဒါက်တာဦးမျိးလွင်ငိမ်း ှင့်တကွ ေဆးံုများရိှ ဆရာဝန် သူနာြပများ၊ ကုိကီး(Team KG 
ှင့်ေရာင်စ်မဲ့လူမ ကူညီေရးအဖွဲများ)၊ မီးသ  ဂ ဟ်ရာသို တက်ေရာက်သူများ၊ အလှကုသိုလ်ပါဝင ်
ကသူများှင့် သတင်းေမးှစ်သိမ့်ကေသာ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။                                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဲလင်းထိုက်ရဲလင်းထိုက်
အသက်(၃၈)ှစ်အသက်(၃၈)ှစ်

(ဦးစစ်ြမ)-ေဒ ေအမီေအးေအးသန်း၊ ဦးမိုး-ေဒ ခင်ြဖြမင့ ်
တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ဦးဓူဝပါ-ေဒ လွင်လွင် ြမ၊ 
ဦးကိကုိဦုး- (ေဒ ှင်းဝင်းြမ)တို၏ ေမာင်၊ ကိေုဝယလံင်းဇ(ံတူးတူး)-
မယမင်းထုိက်တုိ၏ အစ်ကိ၊ု ေနမျိးသဟီ၊ ြမှင်းဒပီါ၊ သွန်းသစံ် 
တို၏ ဦးေလးရလဲင်းထိက်ုသည် ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအပ် 
ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းခင်ေမေဒ သန်းခင်ေမ
ဇင်ေချာင်းေကျးရာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်ဇင်ေချာင်းေကျးရာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်

အသက်(၄၇)ှစ်အသက်(၄၇)ှစ်
ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ကလန်တဲေကျးရာေန ဦးေစာ 

ချမ်းေအာင်-ေဒ ေအာင်ကည်တုိ၏ သမီး၊ ဇင်ေချာင်းေကျးရာေန (ဦးဝင်းြမင့်)- 
ေဒ ေအးခင်တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဇင်ေချာင်းေကျးရာ ေန ဦးဝင်းေမာင်(ခ)
ကိုဖိုးေမာင်(Electric World လ ပ်စစ်ပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရး)၏ ဇနီး၊ 
မဆုြမတ်ုိးေမာင်၊ မဆုခိမ့်ေခတ်၊ မဆုေဝှင်းတုိ၏ မိခင် ေဒ သန်းခင်ေမ 
သည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့ ် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၌ ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းသွားပီးပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ပ်ုကလာပ်အား ၂၆-၁၂-
၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်း 
တိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး (ေပါင်းတည်)ပါေမာက  ေဒါက်တာြမဦး (ေပါင်းတည်)
ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး(ငိမ်း) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး မဂ  လာဒုံဒုတိယဗိုလ်မှးကီး(ငိမ်း) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး မဂ  လာဒုံ

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

သူငယ်ချင်း ပါေမာက ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဦး-ပါေမာက  

ေဒါက်တာခင်ေလးစုတို၏ဖခင် ေဒါက်တာြမဦး(ေပါင်းတည်) 

အသက်(၈၂)ှစ်သည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူေကကွဲဝမ်းနည်းရပါေကာင်း။

သူငယ်ချင်းများ/ေဆးတက သိုလ်-၂(၁၉၈၄/၁၉၉၀)သူငယ်ချင်းများ/ေဆးတက သိုလ်-၂(၁၉၈၄/၁၉၉၀)

ေဒါက်တာ ဦးစိန်ဝင်းေဒါက်တာ ဦးစိန်ဝင်း
အငိမ်းစားတွဲဖက်ပါေမာက အငိမ်းစားတွဲဖက်ပါေမာက 

ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်ေဆးတက သိုလ်(၁)ရန်ကုန်

ပါေမာက ေဟာင်း မေလးရှားေဆးတက သိုလ်ပါေမာက ေဟာင်း မေလးရှားေဆးတက သိုလ်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ (၅၇)လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၁၃၉/၁၄၁/က)ေန စစ်ကိေခတ်ေြမပိင်ုရှင် သေူဌးေလးှင့ ်

ေညာင်ေလးပင်မိ၊ အငမ်ိးစားသမာဓိမိဝန်မင်း (ဦးချစ်-ေဒ ရှင်ွန်)တို၏တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ 

ေဒ ကည်ကည်(ခ)ေဒ ကည်ကည်ေအး၊ ဝဏ စာေပ ြဖန်ချေိရး၊ ေဒ လှလှ [ဒု န်ကားေရးမှး(ငမ်ိး)]၊ 

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးအချနိ်ပိုင်း ကထိကေဟာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရစာရင်းကုိင်ှင့်စာရင်းစစ်သင်တန်း 

ေကျာင်း၊ (ယခု ေလ့/သု  ဌာနစု၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး)ယခင် ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှး ကရင် 

ြပည်နယ်စာရင်းုံး၊ ဘားအံမိ၊ ယခင်တိုင်းဦးစီးဌာနမှး တနသ  ာရီတိုင်းစာရင်းုံး၊ ထားဝယ်မိ၊ 

ကုလသမဂ  UNV Auditor ေဟာင်း KANPALA မိေတာ ်UGANDA ိုင်ငံ အာဖရိကတိုက ်တို၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာေမာင်၊ မာမာေအး(ခ)ထက်ထက်မိုးဦး Boss၊ ဦးလှြမင့် ဘဏ်မန်ေနဂျာ AGD 

Bank တို၏ ေကျးဇူးရှင်အစ်ကိုကီး ေဒါက်တာဦးစိန်ဝင်းသည ်၂၁-၁၂-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) မွန်းတည့် 

၁၂နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၃၁၀/ခ)၊ ြမန ာလမ်း၊ ေကျာက်ကန်ုး(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ် 

ေနအိမ်၌ ဘဝကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း ြပည်တွင်းြပည်ပ ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်း ဆရာကီးအေပ  အစ်သြဖင့် ကီးမားေလးစားေသာ တပည့်အေပါင်း၊ ေညာင်ေလးပင ်

မိနယ်သူမိနယ်သားအေပါင်း ေဒါက်တာဦးစိန်ဝင်း၏ မူလတန်းမှစ၍   ေဆးတက သုိလ်(၁)အထိ 

အတူေကျာင်းေနဘက် သူငယ်ချင်းအေပါင်းတိုအား အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲစွာြဖင့ ်အသိေပးအပ်ပါ 

သည်။                                                                                ကျန်ရစ်သူအစ်မေလး-ေဒ လှလှ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေကျာ်ေမာင်(လက်ပံတန်း)ဦးေကျာ်ေမာင(်လက်ပံတန်း)
ြပည်နယ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)ကုန်သွယ်/လယ်ယာ(ဆရာကန်ေတာ့ခံ)ြပည်နယ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)ကုန်သွယ်/လယ်ယာ(ဆရာကန်ေတာ့ခံ)

အသက်(၉၆)ှစ်အသက်(၉၆)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သတံတံားရပ်ကွက်၊ ဓမ ိကဝတလီမ်း၊ 

အမှတ်(၁၄)ေန (ဦးသာဝ-ေဒ ြမရီ)တို၏သား၊ (ေဒ လှေငွ)၏ ခင်ပွန်း၊ 
(ဦးခင်ေမာင်ဝင်း)-ေဒ ုုရည်၊ (ဦးဝင်းေဌး)-ေဒ ေအးေအးသိန်းတို၏ 
ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ဦးမင်းယျာကိုကို(Pro Aircon)-မအိအိေကျာ်၊ 
ကိုေအာင်မျိးဟိန်း-မြမတ်မိမိေကျာ(်Finance Manager,GAC car show 
room)၊ ကိုမျိးမင်းထိုက-်မထိုက်ထိုက်သင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး၊ 
မမျိးြမတ်သီရိ၊ မခုိင်အင်ကင်းစံ၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းကုိကုိတုိ၏ ဘိုးဘိုး 
ကီးသည် ၂၄-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) မွန်လွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပို
ေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီ တွင် 
ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ခင်ေဝ ေဒ ခင်ေဝ 

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
သငူယ်ချင်း ဗိလ်ုကီးေအာင်ိင်ုလွင်(ငမ်ိး) ဌာနကီးမှး၊ နည်းပညာ 

တက သိုလ် (မအူပင်)၏ မိခင် ေဒ ခင်ေဝ အသက်(၈၄)ှစ်သည် ၂၅-၁၂-
၂၀၂၁ ရက် နံနက်တွင် ေရ ေပါက်ကံ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ သေြပလမ်း၊ အမှတ် 
(၁၇/၃၃၉) ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့် 
ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

သူရ (၉၈) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ (၉၈) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

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

ဦးစိန်လ  င်(ခ)ဦးတင်ေမာင်ဝင်း(စာေပမွန်)ဦးစိန်လ  င်(ခ)ဦးတင်ေမာင်ဝင်း(စာေပမွန်)
Local Representative - China CAMC Engineering Co.,Ltd. (CAMCE)Local Representative - China CAMC Engineering Co.,Ltd. (CAMCE)

Chairman - Myanmar Padonmar Co.,LtdChairman - Myanmar Padonmar Co.,Ltd
Chairman - Myanmar Padonmar International Co.,Ltd.Chairman - Myanmar Padonmar International Co.,Ltd.

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
မုံရာမိေန [ဦးစိန်ဝင်း (စာေရးဆရာ၊ ဒါိုက်တာ မင်းရှင်ေနာင်)-ေဒ တင်ေရ ] 

တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒ ေမာ်မမွန်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးလွင်ေမာင်ေမာင်ေအာင်-
ေဒ ခင်ယုဇနဝင်း၊ ဦးေနာင်ိုး-ေဒ စူဇန်ကိုကို၊ ဦးရန်ိုင်-ေဒ သူဇာေအာင်၊ ကိုသိမ်းအုပ်၊ 
မအင်ကင်းတို၏ ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၂၄-
၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) ည ၁၀:၀၁ နာရီတွင် အာယုအင်တာေနရှင်နယ်ေဆးုံ၌ 
ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွား ပီြဖစ်ပါ၍ ၂၆-၁၂-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် 
၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးစိန်လ  င်ဦးစိန်လ  င်
Local Representative - China CAMC Engineering Co.,Ltd. (CAMCE)Local Representative - China CAMC Engineering Co.,Ltd. (CAMCE)

Chairman - Myanmar Padonmar Co.,LtdChairman - Myanmar Padonmar Co.,Ltd
Chairman - Myanmar Padonmar International Co.,Ltd.Chairman - Myanmar Padonmar International Co.,Ltd.

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
မုံရာမိေန [ဦးစိန်ဝင်း(စာေရးဆရာ၊ ဒါိုက်တာ မင်းရှင်ေနာင)်-ေဒ တင်ေရ ]တို၏ 

သား၊ ေဒ တင်ေမဝင်း၏ေမာင်၊ ေဒ တင်မာဝင်း၊ ေဒ တင်ေလးဝင်း၊ ေဒ ဥမ ာဝင်းတို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအစ်ကုိ၊ အမှတ်(၂၈/ခ)၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ကီးပွါးေရးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒ သီတာစိုး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မှင်းဦးခင်၏ ဖခင်သည် 
၂၄-၁၂-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) ည ၁၀:၀၁ နာရီတွင် အာယုအင်တာေနရှင်နယ် ေဆးုံ၌ 
ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်း ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ပါ၍ ၂၆-၁၂-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) နံနက် 
၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧကရှိ အမှတ်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧကရှိ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၁၆)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၁၀၁၆)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံ
အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်အေဆာက်အအုံကို တရားဝင်အမည်ေပါက ်

ပိုင်ရှင ်မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ စန်းကည[်၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၃၀၇၀]ထံမှ အေမွ 
ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်သူ သမီးများြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ သန်းသန်းဦး[၁၂/ဥကတ 
(ုိင်)၀၂၂၀၉၆]ှင့် ၂။ ေဒ နီနီလွင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၁၃၈၂]တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက် 
အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)
ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel:294766  HP:09-5017044Tel:294766  HP:09-5017044

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

ေဒ ေအးသာ(စစ်ေတွမိ)

အသက်(၉၀)

စစ်ေတွမိ၊ မိဇံရပ်ေန(ဦးသာေကျာ်-ေဒ မကီး)တို၏သမီးကီး၊ 

(ဦးေကျာ်ကီး-ေဒ မေကျာသ့ာ)တို၏ ညမီ၊ (ဦးဒစီေံဌး)-ေဒ သာိေုအး၊ 

(ဦးစိန်ွန်-ေဒ သာိုခင်)တို၏ အစ်မကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

၁၄/၁ ရပ်ကွက်၊ ၁၁လမ်း၊ အမှတ် ၁၉၉/၂ ေန  (ဦးေကျာ်ဇံသာ)၏ ဇနီး၊ 

ဦးေဇာ်ထူးေမာင်၊ ေဒ ခင်သန်းရ ီ၊(ဦးေဇာ်ဝင်းေမာင်)-ေဒ ေအးေအးေဇာ်၊ 

ေဒ မာလာေအးတို၏   ေမွးသမိခင်၊   မအိမ်ေဇာ်ု၊  မအိမ်ချိေဇာ်၊ 

မေရ အိမ်ေမာ်တို၏   အေဘာင်ရှင်သည်    ၂၄-၁၂-၂၀၂၁  ရက်     

(ကာသပေတးေန)တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်  ယင်းေန     

မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဒီဇင်ဘာ   ၂၆၊   ၂၀၂၁

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ယေန ဖတ်စရာ

ေချာင်းသာကမ်းေြခ၌ လာေရာက်အပန်းေြဖသမူျား စည်ကားများြပား
ေချာင်းသာ   ဒီဇင်ဘာ    ၂၅

ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသကီး    ေချာငး်သာမိရှိ     

ေချာင်းသာကမ်းေြခ၌  အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ 

လာေရာက်အပန်းေြဖသမူျား ယေနနနံက်ပိင်ုး 

က စည်ကားများြပားလျက်ရိှသည်။

“ဒီေန  လာေရာက်အပန်းေြဖသူ အလွန် 

များပါတယ်။  ခရစ မတ်ကာလမှာ ံုးပိတ်ရက်၊ 

အလုပ်ပိတ်ရက် သံုးရက်ဆက်တုိက် ရက်ရှည် 

ရေတာ့   ေနရာေဒသအစုံက   လာလည်က၊ 

အပန်းေြဖကတာ  များပါတယ်”ဟု    လူမ  

ကုဏာလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနသူ ေဒသခံ 

ေချာင်းသာမိ    ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖွဲ 

တပ်ခွဲမှး ဦးသန်းေဌးက ေြပာကားသည်။

ေချာင်းသာကမ်းေြခသို အစိုးရုံးပတ်ိရက် 

ှင့်    အများြပည်သ ူ   အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည ်

မဟုတ်သည့်ေနများတွင ်     ယခင်ကထက ်

လာေရာက်လည်ပတ်အပန်းေြဖသ ူ  နည်းပါး 

ေသာ်လည်း ေနကီး၊ ရက်ကီးှင့် အလုပ်ပိတ် 

ရက်ရှည်များတွင်   စည်ကားများြပားေကာင်း 

သိရသည်။             

ေကျာ်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဗန်ဒိုက်၊ ဖာဘင်ဟိုနဲ ကာတစ်ဂျံးစ်တို 

လက်စတာစီးတီးနဲပွဲစ်မှာ လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ ြပန်လည်ပါဝင်လာမည်

ဗန်ဒိက်ု၊  ဖာဘင်ဟိနုဲ  ကာတစ် 

ဂျံးစ်တိုဟာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခခံဲရ့တာေကာင့ ်ဒဇီင်ဘာ 

၁၆ ရက်က နယူးကာဆယ်အသင်း 

ကို   လီဗာပူးအသင်းက သုံးဂိုး-

တစ်ဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပရီမီယာ 

လိဂ်ပွဲစ်ကတည်းက    လီဗာပူး 

အသင်းနဲအတ ူပဲွထွက်ကစားိင်ုခဲ ့

ြခင်းမရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိမှာေတာ ့      ဗန်ဒိုက်၊ 

ဖာဘင်ဟိနုဲ  ကာတစ်ဂျံးစ်တုိဟာ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခထံားရ 

မ ကေန   ြပန်လည်သက်သာလာ 

ပီြဖစ်တာေကာင့ ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၅ 

ရက်(ခရစ မတ်ေန)မှာ   အသင်းရဲ 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်း 

တိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်း 

အိ ိယကလပ်တွင် ဆက်လက်ကစားေန
ရန်ကုန်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၅

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်းတိုက်စစ်မှး ဝင်းသိဂ   ထွန်း 

သည် အိ ိယကလပ် ဂိကုလူမ်အသင်းတွင် စာချပ်သက်တမ်းတိုးကာ 

ဆက်လက်ကစားလျက်ရှိသည်။

ဝင်းသိဂ   ထွန်းသည်  ဂိုကူလမ်အသင်းတွင ် ှစ်လစာချပ်ြဖင့ ်

သွားေရာက်ကစားပီးေနာက ်စာချပ်သက်တမ်းထပ်မံတိုးြမင့်ကာ 

ဆက်လက်ကစားေနြခင်းြဖစ်သည်။ စာချပ်သစ်အရ ဝင်းသိဂ   ထွန်း 

သည် ဧပလီကန်ုအထ ိဆက်ရိှေနမည်ြဖစ်ပီး အိ ိယအမျိးသမီးလဂ်ိ 

ပိင်ပွဲတွင ်ပါဝင်ကစားလျက်ရှိသည်။ ဝင်းသိဂ   ထွန်းသည်  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးေဘာလုံးသမားများတွင် ပထမဆုံး ြပည်ပထွက်ကစားသ ူ

ြဖစ်ပီး  ြပည်ပိုင်ငံများတွင ်သွားေရာက်ကစားခွင့်ရရှိြခင်းေကာင့ ်

အေတွအကံပိုင်းအပါအဝင ်များစွာတိုးတက်လာဖွယ်ရှိေနသည်။ 

ဝင်းသိဂ   ထွန်းသည် အိ ိယကလပ်တွင် ကစားေနြခင်းေကာင့် 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းှင့်အတ ူ  ပူးေပါင်းိုင်ြခင်းမရှိေသးဘ ဲ

အာရှဖလားပိင်ပဲွယှ်ပိင်ရန် အိ ိယိင်ုငသံိုေရာက်ရိှမှသာ ပူးေပါင်း 

မည်ြဖစ်သည်။                                                          ကိုညီေလး

လီဗာပူးအသင်းရဲ ကစားသမားသုံးဦးြဖစ်တဲ ့  ဗန်ဒိုက်၊ ဖာဘင်ဟိုနဲ  ကာတစ်ဂျံးစ်တိုဟာ  ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ လက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားမယ့ ်ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်မှာ နည်းြပကေလာ့ရဲ လီဗာပူးအသင်းနဲအတ ူြပန်လည်ပါဝင်လာမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ေကျာက်ေတာ်မိှင့်  ပလက်ဝမိသို  ေရနယား 

ေရယာ်ြဖင့် ခရီးသွားြပည်သူများှင့် ကုန်ပစ ည်း 

များ တင်ေဆာင်ပီး စတင်ေြပးဆွဲ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ြပည်တွင်းထုတ်လ ပ်စစ်ကား 

စတင်ေရာင်းချ
စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁်

အဏ ဝါသိပ ံေလာကတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း 

မရိှေသးသည့ ်ငါးမျိးစတ်ိ ေလးမျိးှင့ ်ကမ  ာရှ့ားပါး 

ငါးမျိးစိတ် ှစ်မျိးတို   အင်းေတာ်ကီးကန်တွင် 

ရှင်သန်ကျက်စားလျက်ရှိ

ဗန်ဒိုက် ဖာဘင်ဟို ကာတစ်ဂျံးစ်


