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ဖတ်စရာယေန

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

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည် 
ကာလရှည်ြမင့စွ်ာ စိုးရမ်ိရ၏။ လမူိက်ုတိုှင့ ်အတူေနရ 
ြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတူေနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 
ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည် 
ေဆမွျိးတိုှင့ ်အတူတကွ ေနထိင်ုရသကဲသ့ို ချမ်းသာ 
၏။

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး    မင်းေအာင်လ  င်သည်    ေကာင်စဝီင်များြဖစ်ကသည့ ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊  ဗိလ်ုချပ်ကီး ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊   ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်ကီး ရဝဲင်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး၊ မိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် သုဝဏ ေဘာလုံးအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ  ေလ့ကျင့်ေရးခန်းမကိ ုကည့် စစ်ေဆးစ်။

ိုးရာအားကစားနည်းများ၏ အဆင့်အတန်းြမင့်မားေရး၊ ိုင်ငံတကာအားကစားပွဲများတွင် ထည့်သွင်းယှ်ပိင်ိုင်ေရး ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်

ရှိသူများလိုက်ပါ၍      ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ အမျိးသားအားကစားပိင်ပွဲုံ(၁) သုဝဏ သို

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဦးစွာ အားကစားုအံတွင်းရိှ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ အားကစားှင့် 

လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံက 

အမျိးသားအားကစားု(ံ၁)      သုဝဏ    သမိုင်းအကျ်း၊    အမျိးသား 

အားကစားံု(၁)၌ ကျင်းပခ့ဲသည့်ုိင်ငံတကာအဆင့် အားကစားပိင်ပဲွ 

များ၊ ြပည်တွင်းအဆင့် အားကစားပိင်ပွဲများှင့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 

အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲမ့ အေြခအေန၊ အမျိးသားအားကစားပိင်ပဲွု ံ

အား အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းှင့ ်ြပြပင်မွမ်းမြံခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ခဲမ့ အေြခအေန၊ ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးေဆာင်ရက်သွားမည့ ်အေြခအေန 

များကို power point များ၊ video clip များြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

 စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာသစ် ၁၁၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ 

ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင် န်းရှိ

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး 

အဓွန်ရှည်ခိုင်မဲဖို 

တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို 

စည်းလုံးကပါစို

ဗီဇေြပာင်း အိုမီခရန် 

ဗိုင်းရပ်စ် အ ရာယ် 

သတိြပကာကွယ်

အားကစားြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည် ိုင်ငံေတာ်ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေနြခင်းှင့် လူငယ်များ၏စိတ်ဓာတ်ကို ြပြပင်ေပးြခင်းြဖစ်သြဖင့် 

ေနာင်လာမည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း အားကစားက  ဖွံဖိးတိုးတက်ပီး ြမန်မာ့အားကစား တစ်ေခတ်ဆန်းလာေစေရး ဘက်ေပါင်းစုံမှ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်  



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   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

အားလံုးပါဝင်ပီး တရားမ တသည့်

 ေရးေကာက်ပွဲေဖာ်ေဆာင်

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

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်တွင ်       လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးသည့်အချနိ်မှစ၍ 
အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ လမ်း န်ေပးခ့ဲသည့်၊ ြပည်သူများလုိလားသည့်၊ 
ိုင်ငံတကာလက်ခံသည့ ်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေရးစနစ်ကိ ု   ပုံသဏ ာန်အမျိးမျိးြဖင့ ်
ကျင့်သံုးခ့ဲသည်။ ဒမီိကုေရစစီနစ်တွင် အများဆ ကိဦုးစားေပးေသာ လွတ်လပ်ပီး 
တရားမ တသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ပီး ိင်ုငှံင့ြ်ပည်သ ူ
အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေရးကိ ုေဖာ်ေဆာင်သည့ ်ဥပေဒြပေရး၊ အပ်ုချပ်ေရး၊ တရား 
စီရင်ေရး မ  ိင်ကီး (၃) ရပ်ြဖင့ ်ထိန်းညိေဆာင်ရက်ကသည်။

ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီေခတ်တွင ်၁၉၄၇ ခုှစ် ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံအေြခခံဥပေဒ
အရ ပါတစီုဒံမီိကုေရစေီရးေကာက်ပဲွ  သုံးကမ်ိကျင်းပခဲသ့ည်။ ဆိရှုယ်လစ်ေခတ်တွင် 
၁၉၇၄ ခှုစ် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအရ တစ်ပါတစီနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးခဲရ့ာ ြပည်သမူျား 
လက်မခဘံ ဲ၁၉၈၈ ခှုစ်တွင် ရပ်ဆိင်ုးသွားသည်။ ထိုေနာက် ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပု ံ
အေြခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တိုတွင ် ပါတီစုံ 
ဒမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ သုံးကမ်ိကျင်းပခဲသ့ည့အ်ြပင် ၂၀၁၂ ခှုစ်ှင့် 
၂၀၁၇ ခှုစ်တွင် ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပဲွ ှစ်ကမ်ိကျင်းပခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် 
ိင်ုငှံင့ြ်ပည်သအူတွက် ေရးေကာက်ပဲွများကျင်းပခဲေ့သာ်လည်း လိရုာခရီးပန်းတိင်ု 
သို ေချာေမာစွာမေရာက်ရှိေသးသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ဒမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးရာတွင် တရားမ တမ ှင့ ်ြပည်သအူားလုံး၏ဆ ှင့် 
လိုက်ေလျာညီေထွမရှိလ င် ေမ ာ်မှန်းထားေသာပန်းတိုင်ှင့ ်အလှမ်းေဝးေနမည ်
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ပါတစီု ံဒမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ 
များကိ ုမအဲများဆုံးရသ ူအိင်ုယစူနစ်ကျင့သ်ုံးခဲရ့ာ တရားမ တြခင်းမရိှမ ၊ ြပဿနာ 
ြဖစ်မ ၊ မိုးသားမ များလည်းရိှခဲသ့ည်။ ထိုေကာင့ ်ေြပာင်းလလဲာေသာအေြခအေနအရ 
ြမန်မာိင်ုင၏ံလမူ ဘဝှင့ ်ဆေီလျာ်ကိက်ုညမီည့ေ်ရးေကာက်ပဲွစနစ်မျိး ေြပာင်းလ ဲ
ကျင့သ်ုံးရန်လိအုပ်လာရာ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတ ီ
များ၊ စတ်ိဝင်စားသမူျား ေလးကမ်ိတိင်ုတိင်ု ေတွဆုေံဆွးေွးခဲ့ပီး အချိးကျကိယ်ုစား 
ြပစနစ်ကို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရန ်ရည်မှန်းေဆာင်ရက်ေနကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ိုင်ငံေရးပါတီအေြမာက်အြမားရှိရာ အချိးကျကိုယ်စားြပ 
ေရးေကာက်ပဲွစနစ်သည် ုိင်ငံေရးပါတီအားလံုးှင့်သင့်ေလျာ်သည့် ေရးေကာက်ပဲွ 
စနစ်ြဖစ်သည်ကိေုတွရသည်။ ကမ ာေပ ရိှိင်ုငမံျားတွင်လည်း အချိးကျကိယ်ုစားြပ 
စနစ်ြဖင့် လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပသည့် ိုင်ငံေပါင်း ၁၁၁ ိုင်ငံ  ရှိေန 
သည်ကိုေတွရသည်။ အဆိုပါိုင်ငံများ၏ ိုင်ငံေရးစနစ်မှာ တည်ငိမ်ေနသည်ကိ ု
ေတွရသည်။ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲများတွင ်
ပါတီတစ်ခုတည်းကသာ ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အိုင်ရလိုပီး ိုင်ငံ့အာဏာရရှိေရး 
အတွက် ေရှတန်းတင်လာခဲသ့ည်ကိ ုေတွရသည်။ ထိုေကာင့ ်မြဖစ်သင့မ်ြဖစ်ထိက်ု 
ေသာြပလုပ်မ များ၊ ိုင်ငံအတွက်   ိုင်ငံေရးအရ   သင်ခန်းစာယူစရာအြဖစ်များ 
ေတွရှိလာခဲ့သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းလာခဲ့
သည်မှာ ဆယ်စှုစ်တစ်ခေုကျာ်သာရိှေသးသည်။ ဒမီိကုေရစ ီတစ်ပါတအီိင်ုရမ ကိ ု
အေကာင်းြပ၍    ေထာင့်အမျိးမျိးမ ှ ဝင်ေရာက်ြခယ်လှယ်လ မ်းမိုးချပ်ကိုင်ရန ်
ေဆာင်ရက်မ များရိှလာသည်။ ဒမီိကုေရစစီနစ်၏ အှစ်သာရြဖစ်သည့ ်မတကဲွူြပား 
သူများှင့်အတ ူလက်တဲွေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှဘဲ တစ်ပါတီအာဏာရရှိေရးကို မိုး 
မသားေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွကုိ ဖျက်သိမ်းရသည်အထိ 
သင်ခန်းစာယဖွူယ်ြဖစ်ခဲသ့ည်။ ေြပာင်းလလဲာေသာ ပထဝဝီင်ိင်ုငေံရး၏အေရးပါမ  
အရ  အင်အားကီးိုင်ငံများ၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ များကိုလည်း သတိြပရမည် 

ြဖစ်သည်။
ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိကျင့်သံုးရာတွင်  အများဆ ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ရေသာ်လည်း 

အေြခခအံကျဆုံးြဖစ်သည့ ်အနည်းစဆု ကိလုည်း အေလးထားြခင်း၊ တရားဥပေဒ 
ကို ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း၊  စည်းကမ်းလိုက်နာြခင်း၊  အမှန်တရားကို 
လက်ခံပီး  ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်ြခင်း   စသည်တိုကိုလိုက်နာရမည်ြဖစ်သည်။ 
ထိုေကာင့ ်  ပါတီိုင်ငံေရးကိ ု   ေဆာင်ရက်ရာတွင ်   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကိ ု
အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်၊  တည်ဆဥဲပေဒများကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်
မိမိတိုင်းြပည်၊ မိမိလူမျိး၊ မိမိယ်ေကျးမ ၊ ဓေလ့ထုံးစံများှင့ ်ဆီေလျာ်ကိုက်ည ီ
သည့် ေရးေကာက်ပွဲစနစ်မျိးကိ ုေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန် အေရးကီးသည်။

သိုြဖစ်ရာ  ြမန်မာိုင်ငံ၏    ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစ ံ   လူမ ဘဝအေြခအေန 
များှင့်      ပထဝီဝင်ိုင်ငံေရးအေြခအေနများအရ     မဲအများဆုံးရသူအိုင်ယ ူ
စနစ်၏    သင်ခန်းစာယစူရာများကိ ု  ေတွရိှရပီးြဖစ်ရာ  အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက် 
ိုင်ေသာ   ြပည်ေထာင်စုကီးတည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု  ေရှး  

သည့်ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ကိ ု  စည်းလုံးညီွတ်စွာ   ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။     ။ 

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 

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)၏
သက်ကီးသတင်းစာဆရာများအား ဂါရဝြပကန်ေတာ့

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ြမန်မာိင်ုင ံ  သတင်းစာဆရာ 

အသင်း   (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး)က ကီးမှးကျင်းပေသာ 

ပထမအကိမ်  သက်ကီးသတင်း 

စာဆရာများအား     ဂါရဝြပ 

ကန်ေတာပဲွ့     အခမ်းအနားကိ ု

ယေနနံနက်  ၉  နာရီတွင် 

ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ် ကီး 

ငါးကီးဘရုား၌   ကျင်းပသည်။ 

ေရှးဦးစွာ     ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီဝင ်

ေဒါက်တာေဇာ်သန်းက မုဒိတာ 

စကားေြပာကားပီး    ြမန်မာ 

ိင်ုင ံသတင်းစာဆရာအသင်း   

(ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး)  ဥက     

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်က    ပူေဇာ်ပဲွ 

ကျင်းပရြခင်းှင့ ်  စပ်လျ်း၍  

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက ်

လာသူများက သက်ကီးသတင်း 

စာဆရာများအား  ကန်ေတာ့ 

ခံပစ ည်းများြဖင့ ်     ဂါရဝြပ 

ကန်ေတာ့ကပီး  ကန်ေတာ့ခံ 

သက်ကီး      သတင်းစာဆရာ 

များကိုယ်စား     ြမန်မာိုင်ငံ 

သတင်းစာ    ဆရာအသင်း 

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)၏ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင ်     နာယက  

ဦးယ်ေကျာ်က    သဝါဒစကား 

ေြပာကားကာ  အလှရှင်များ 

အား    ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

များ ေပးအပ်သည်။

အခမ်းအနားသို   မတက် 

ေရာက်ိုင်သည့ ်   သက်ကီး 

သတင်းစာ    ဆရာများအား 

သွားေရာက်ကန်ေတာ့ကမည် 

ြဖစ်သည်။ အဆိပုါအခမ်းအနား 

ကိကုျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက

ထတ်ုြပန်ထားေသာစည်းကမ်း 

ှင့ ်အည ီ ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပုံ

အာကာလင်း

ေညာင်တုန်းမိနယ်၌  (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပွဲကျင်းပ
ေညာင်တုန်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ေညာင်တုန်းမိနယ်  ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန     လူထုအေြခြပဗဟုိဌာနတွင်  

(၇၄)  ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမး်အမှတ်အကိ  

စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပဲွကုိ   ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပ 

သည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင်    ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

eာဏ်ပညာဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်ှင့်  စာေပဖတ် သည့် အေလ့ 

အကျင့်ေကာင်းများရရိှလာေစရန်  ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည့်   ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအား  

မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   မိနယ် 

ဦးစီးမှး     ေဒ တင်တင်လ  င်က   အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ 

ေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ယခုအားကစားုံကီးသည ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ပထမ 

ဦးဆုံး ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည့် အဆင့်ြမင့်အားကစားုံ

တစ်ခုြဖစ်ပီး    ယေနအထိတိုင်လည်း   အဆင့်ြမင့ ်

အားကစားုံအြဖစ ်  ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ တည်ေဆာက်ေပးခ့ဲပီး ယေနတုိင် ထိန်းသိမ်း 

ြပြပင်ေရးှင့ ်  အဆင့်ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ်တတ်ုိင်ုငကံိလုည်း ေကျးဇူး 

တင်ရှိပါေကာင်းှင့ ်      ေခတ်မီအားကစားုံကီး 

ြဖစ်ေစေရး စ်ဆက်မြပတ် ြပြပင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်း

ေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားေဆာင်ရက်ြခင်း 

သည်  မျိးချစ်စိတ်၊   တိုင်းြပည်ချစ်စိတ်များှင့ ်

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N

စုေပါင်းလုပ်ကမှသာ အကျိးရှိိုင်မယ်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၁-၂-၁၉၄၇ ရက်ေနည ပင်လုံမိ၌ 

ေစာ်ဘွားများ တည်ခင်းေက းေမွးေသာ ထမင်းစားပွဲတွင ်ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

တစ်တိင်ုးြပည်လုံး ကီးပွားေစချင်ရင် လအူား၊ ေငအွား၊ ပစ ည်းအားနဲစေုပါင်းပီး အင်တိက်ုအားတိက်ု 

လုပ်ိုင်မှ အကျိးခံစားခွင့်ရှိကမှာပဲ။ ဗမာကတစ်မျိး၊ ကရင်က တစ်ဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတိုကတြခား 

အကွဲကွဲအြပားြပားလုပ်ေနကရင် အကျိးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုေပါင်းလုပ်ကမှသာ အကျိးရှိိုင်မယ်။ 

လုပ်ကည့်မှလည်း အကျိးရှိေကာင်း သိိုင်မယ်။

အမျိးသားေရးစုိက်လက ဏာတုိကုိ ရှင်သန်ထက်ြမက် 

ေစပီး   တစ်မျိးသားလုံး၏  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးကိ ု

လည်း  ြဖစ်ေပ ေစိုင်ေသာေကာင့ ် အားကစားှင့် 

ပတ်သက်ပါက      အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ လက်ရိှတွင် မမိတိို ိင်ုင၏ံ အားကစားက   

အေနြဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ အားနည်းလျက်ရှိသည်

ကိ ုေတွရိှရပီး အဆင့်အတန်းတစ်ခုသုိ ေရာက်ရိှုိင် 

ေရး အေြခခကံျကျ စ်းစားေဆာင်ရက်သွားကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားက   တိုးတက်ေရးသည ်

ချက်ချင်းေဆာင်ရက်၍မရဘဲ အဆင့်ဆင့် ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်၍ စနစ်တကျလပ်ုေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်ကာ 

ေနာင်လာမည့်   ဆယ်စုှစ်တစ်ခုအတွင်း  ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေအာင်   ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ “ြမန်မာ့အားကစား ကမ ာကိုလ မ်းရမည”် 

ဟသူည်မှာ  ြမန်မာအ့ားကစား လပ်ုေဆာင်မ များသည် 

ကမ ာတစ်ဝနး်ကုိလ မး်မုိးေနရမည်ဟု   မဆုိလုိဘဲ 

ြမန်မာတို၏ ိုးရာအားကစားနည်းများကိ ုကမ ာက 

သရိှိေစေရး ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး  ိုးရာအားကစား 

နည်းများ၏ အဆင့အ်တန်းြမင့မ်ားေရး၊ ိင်ုငတံကာ 

အားကစားပဲွများတွင် ထည့်သွင်းယှ်ပိင်ုိင်ေရးတုိ 

အတွက်လည်း ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်

အားကစားသည ်လူငယ်ကိ ုအေြခခံသည်ြဖစ ်

သြဖင့ ်ေကျာင်းများ၊ တက သိလ်ုများတွင် အားကစား 

ပွဲများ    ကျင်းပေပးရန်ှင့်   စာေပသင်ကားမ  

အချန်ိဇယားတွင် အားကစားှင့ ်ကာယလ ပ်ရှားမ ကိ ု

အချန်ိသတ်မှတ်ထည့သွ်င်းေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်အမှန် 

တကယ်    လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစေရးအတွက်လည်း 

ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အသက်အရယ် 

အလိက်ု၊  အတန်းအလိက်ု  အားကစားပဲွများ၊ မိနယ် 

အဆင့်၊   ခိုင်အဆင့်၊     တိုင်းေဒသကီးအဆင့ ်

အားကစားပွဲများမှတစ်ဆင့ ်  အရည်အချင်းရှိသည့ ်

အားကစားသမားများကိ ုစစိစ်ေရးချယ်ေဖာ်ထတ်ုပီး 

ေြမေတာင်ေြမာက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အားကစားသမားများအတွက်  ေလက့ျင့ရ်န်ှင့ ်

ပိင်ပဲွများ ြပလပ်ုိင်ုရန် အဆင့မ်သီည့ ်အားကစားု ံ

များ၊ ေလက့ျင့ေ်ရးကွင်းများ၊ ေလက့ျင့ေ်ရး အေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားသမားများ၏ ပ်ုပိင်ုး၊ 

စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာကံခ့ိင်ုမ ၊ နည်းစနစ်ပိင်ုးက မ်းကျင်မ  

တိုအတွက်လည်း စ်းစားေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

အားကစားသမားများ စိစစ်ေရးချယ်ရာ၌ သက်ဆုိင် 

ရာ   အားကစားတစ်ခုချင်းအလိုက ်  ပင်ကိုအရည ်

အေသွးေကာင်းမွန်မ အြပင် ကိယ်ုခ ာကံခ့ိင်ုဖံွထွားမ ၊ 

ပ်ုပုိင်း၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ က့ံခုိင်မ တုိကုိလည်း ထည့်သွင်း 

စစိစ်ေရးချယ်ကရန်လိေုကာင်း၊ အားကစားကွင်းများ 

ကိ ုတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များအလိက်ု အဆင့် 

ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်၊ ခိင်ုအဆင့အ်ထ ိမိုးလုေံလလုအံားကစား 

ကွင်း၊ ေရကူးကန်၊ မီတာ ၄၀၀ ေြပးလမ်းပါေဘာလံုးကွင်း၊ 

ပဲွကည့်စင်တုိ မြဖစ်မေနရိှရမည်ြဖစ်ပီး အားကစား 

လုပ်ေဆာင်မ များကို အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်မှ ထုိသုိ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှသက့ဲသုိ ုိင်င့ံလက်ေရးစင် အားကစားသမားများ 

အေနြဖင့်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကို လိုက်နာမ ရှိရန်၊ စိတ်ပါဝင်စားစွာ 

ြဖင့် တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူစွာ ယှ်ပိင်ကစားကရန် 

လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊            စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား အမျိးသားအားကစားပိင်ပွဲု(ံ၁) သုဝဏ ၌ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

  အားကစားေဆာင်ရက်ြခင်းသည် မျိးချစ်စတ်ိ၊ တိင်ုးြပည်ချစ်စတ်ိများှင့ ်အမျိးသားေရးစိက်ုလက ဏာတိုကိ ု

ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစပီး  တစ်မျိးသားလုံး၏  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးကိုလည်း  ြဖစ်ေပ ေစိုင်ေသာေကာင့် 

အားကစားှင့်ပတ်သက်ပါက အားေပးေဆာင်ရက်ရမည်

  အားကစားသည် လူငယ်ကို အေြခခံသည်ြဖစ်သြဖင့် ေကျာင်းများ၊ တက သိုလ်များတွင် အားကစားပွဲများ 

ကျင်းပြပလုပ်ေပးရန်ှင့်  စာေပသင်ကားမ အချနိ်ဇယားတွင်  အားကစားှင့်  ကာယလ ပ်ရှားမ ကို အချနိ် 

သတ်မှတ်ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ရန်ှင့် အမှန်တကယ်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစေရးအတွက်လည်း ြဖည့်ဆည်း 

ေပးရမည်

  အသက်အရယ်အလိက်ု၊ အတန်းအလိက်ု အားကစားပဲွများ၊ မိနယ်အဆင့၊် ခိင်ုအဆင့၊် တိင်ုးေဒသကီးအဆင့် 

အားကစားပွဲများမှတစ်ဆင့်   အရည်အချင်းရှိသည့် အားကစားသမားများကို စိစစ်ေရးချယ်ေဖာ်ထုတ်ပီး 

ေြမေတာင်ေြမာက်ေပးရမည်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

ုိင်င့ံလက်ေရးစင်အားကစားသမားများ၏ ဘဝအာမခံ 

ချက်ရှိေစေရးအတွက်လည်း လုပ်ေဆာင်ေပးရမည် 

ြဖစ်သည့် ထုိက်သင့်သည့ ်ချးီြမင့ေ်ငမွျား၊ ရပိင်ုခွင့မ်ျား 

ကိ ု ြဖည့ဆ်ည်းေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ 

ကိုလည်း   အားကစားက     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း။

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် 

ြပည်သူများ     ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားအားကစား 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး   Public  Sport  Area များ၊ 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို   ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးရန် တာဝန်ရိှပီး အားကစားမှးများှင့ ်

ညိ  င်း၍ ေနရာေဒသအလိုက် အားကစားပွဲများကိ ု

လပ်ုေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင် တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့ ်ြပည်နယ်၊ ေဒသအသီးသီးရိှ ိင်ုငေံတာ်အဆင့် 

ကစားေပးခဲသ့ည့ ်ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် အားကစားသမား 

များကိုလည်း လိုအပ်သည့် ကူညီေထာက်ပံ့မ များ 

ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ေရး ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

သည် ိင်ုငေံတာ်ကိ ုကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေနြခင်းှင့ ်

လူငယ်များ၏စိတ်ဓာတ်(Mind Set)ကိုြပြပင်ေပး 

ြခင်းပင်ြဖစ်သြဖင့ ်ေနာင်လာမည့ဆ်ယ်စှုစ်အတွင်း 

အားကစားက  ဖံွဖိးတုိးတက်ပီး ြမန်မာ့အားကစား 

တစ်ေခတ်ဆန်းလာေစေရးအတွက် ဘက်ေပါင်းစုံမ ှ

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကေစလုိေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အမျိးသားအားကစားပိင်ပွဲုံ(၁) သုဝဏ  အားကစားုံ 

အတွင်း ြပြပင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းထားရှိမ အေြခအေနများကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား သုဝဏ ေဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ြမန်မာိုင်ငံ

ေဘာလုံးအဖွဲချပ်ဥက    ဦးေဇာ်ေဇာ် ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

   ေဘာလုံးအားကစားသည် ကမ  ာတွင်ထင်ရှားပီး ပရိသတ်အများအြပား  အားေပးသည့် အားကစားတစ်ခု 

ြဖစ်သည့်အြပင် ိုင်ငံ၏ အားကစားအဆင့်အတန်းကိုလည်း အလွယ်တကူေတွြမင်ိုင်သည်ြဖစ်သြဖင့် 

အချနိ်ယူေလ့ကျင့်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ကာ ငယ်စ်ကတည်းက ြပစုပျိးေထာင်ရန် လိုအပ်

    ထိုသို လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ေဘာလုံးအဖဲွချပ်တို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး မျိးဆက်သစ် ေဘာလုံးအားကစားသမားများ ေပ ထွက် 

လာေစေရး ငယ်ရယ်စ်ကတည်းကပင် ြပစုပျိးေထာင်ေြမေတာင်ေြမာက်ေပးရန် လိုအပ်

   ယခသုဝုဏ ေဘာလုံး အားကစားကင်ွးတွင် ေဘာလုံးအားကစားတစခ်တုည်းအတွက်သာမက ေြပးခန်ုပစ်ှင့် 

အြခားအားကစားနည်းများကိပုါ ေလက့ျင့ြ်ခင်းှင့ ်ပိင်ပဲွများယှ်ပိင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန်ရည်ရယ် 

ေဆာက်လပ်ုခဲြ့ခင်းြဖစ်သြဖင့ ်အကျိးရိှစွာြဖင့ ်ေလက့ျင့ေ်ဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်းှင့ ်အြခားလိအုပ်သည်များ 

မှာကား ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖဲွဝင်များ 

သည် အားကစားုံအတွင်း ြပြပင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်း

ထားရိှမ  အေြခအေနများှင့ ်သဝုဏ အားကစားကွင်း 

တိုကိ ု လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးရာ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးမင်းသန်ိးဇှံင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက လိက်ုလ ံ

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  အဖဲွဝင်များသည် 

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ ်    သုဝဏ ေဘာလုံး 

အားကစားကွင်းသိုေရာက်ရိှရာ ြမန်မာိင်ုငေံဘာလုံး 

အဖွဲချပ်ဥက      ဦးေဇာ်ေဇာ်က   သုဝဏ ေဘာလုံး 

အားကစားကွင်း သမိင်ုးအကျ်းှင့ ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊   ေလက့ျင့ေ်ရးကွင်းများ   ထပ်မ ံ

တည်ေဆာက်ထားရှိမ ၊      ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ ်

ေဘာလုံးပိင်ပဲွများှင့ ်ိင်ုငတံကာအားကစားပိင်ပဲွ 

များ လက်ခကံျင်းပခဲမ့  အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ေဘာလံုးအားကစားသည်   

ကမ ာတွင်ထင်ရှားပီး ပရိသတ်အများအြပား အားေပး 

သည့်  အားကစားတစ်ခုြဖစ်သည့်အြပင်  ိုင်ငံ၏ 

အားကစားအဆင့်အတန်းကိုလည်း အလွယ်တကူ 

ေတွြမင်ိုင်သည်ြဖစ်သြဖင့ ်အချနိ်ယူေလ့ကျင့်ရန ်

လိအုပ်မည်ြဖစ်ကာ ငယ်စ်ကတည်းက ြပစုပျိးေထာင် 

ရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိသုိုလပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနှင့်  ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်တို 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး    မျိးဆက်သစ် 

ေဘာလုံး အားကစားသမားများ ေပ ထွက်လာေစေရး 

ငယ်ရယ်စ်ကတည်းကပင် ြပစုပျိးေထာင်ေြမေတာင် 

ေြမာက်ေပးရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခ ုသဝုဏ  

ေဘာလုံး အားကစားကွင်းတွင် ေဘာလုံးအားကစား

တစ်ခတုည်းအတွက်သာမက ေြပးခန်ုပစ်ှင့ ်အြခား 

အားကစားနည်းများကုိပါ ေလ့ကျင့်ြခင်းှင့် ပိင်ပဲွများ 

ယှ်ပိင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန် ရည်ရယ် 

ေဆာက်လုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့်     အကျိးရှိစွာြဖင့ ်

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်းှင့် အြခား 

လိုအပ်သည်များ မှာကားြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက ်

ေပးသည်။

ယင်းေနာက်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖဲွဝင်များ 

သည် ေဘာလံုးအားကစားကွင်းအတွင်းရိှ ကုိယ်ကာယ 

ကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ေရးခန်းမကို ကည့် စစ်ေဆးရာ 

တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                 သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊  ၂၀၂၁
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ကာကွယ်ေဆးထိုးှံထားသူများတွင ်ထိခိုက်မ  န်း နည်းပါး

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

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

မမိတိိုိင်ုငတွံင် အိမုခီရန် ကိဗုစ်ဗဇီေြပာင်းေရာဂါပိုးများ ကူးစက်မ မရိှေသးေသာ်လည်း အမ်ိနီးချင်းိင်ုငအံချိှင့ ်ေဒသတွင်း ိင်ုငအံချိတွင် 

ကူးစက်မ များရိှေနသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်မ မရိှေစေရး သတထိားေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှထားသမူျားတွင် ထခိိက်ုမ  

 န်း နည်းပါးသညဟ် ုသရိှိရေကာင်း၊ ေရာဂါကူးစက်မ များြပားလာပါက အဆင်သင့က်သုိင်ုေရး ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းများကိလုည်း ကိတင်ြပင်ဆင်မ  

များ ေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း။
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ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ြပည်ေထာင်စ ု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား ေရးေကာက်ပဲွစနစ် 

ဆိင်ုရာ ေဆွးေွးပဲွ တတယိေန အစအီစ် 

ကိ ုယေန  နနံက်  ၉  နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး     အစိုးရအဖွဲ     

မဂ  လာခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုး 

ှင့်       ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊     ြပည်ေထာင်စု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ံုးမှ တာဝန်ရိှသ ူ

များ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

များှင့ ်စတ်ိပါဝင်စားသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

ဖတ်ကားတင်ြပ

အခမ်းအနားတွင် ိင်ုငေံရးပါတ ီအစ ု

အဖွဲ (၆)ဖွဲ၏ ဒီဇင်ဘာ၂၄ ရက်ှင့် ၂၅ 

ရက်တိုတွင ်  ှစ်ရက်တာေဆွးေွးချက ်

များအရ ေရးေကာက်ပွဲစနစ ်ေြပာင်းလဲ 

ကျင့သ်ုံးေရးအတွက် အချိးကျကိယ်ုစားြပ 

စနစ် (PR) ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်သင့ ်

သည့ ်ေရးေကာက်ပဲွ ဒဇီိင်ုးစာတမ်းများကိ ု

အစအုဖဲွ  (၆)ဖဲွမှ ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးစ ီ

က ဖတ်ကားတင်ြပသည်။

ြပည်သူလ တ်ေတာ်အတွက် အဖဲွ(၁)

မှ ြပစုထားေသာစာတမ်းကုိ တုိင်းရင်းသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးပါတီမှ ဦးထွန်းရကီ 

ကိယ်ုစားြပေဆွးေွးဖတ်ကားတင်ြပရာ

တွင် မဆဲ ရှင်များအတွက်ှင့ ်မေဲရတွက် 

သမူျားအတွက်ပါ အခက်အခဲအနည်းဆံုး 

ြဖစ်မည့် “စာရင်းပိတ်စနစ် (Closed List 

PR)” ကို ကျင့်သုံးသင့်ေကာင်း၊  ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ် မဆဲ နယ်ေြမများ သတ်မှတ် 

ရာတွင် အြငင်းပွားမ များ ြဖစ်ေပ လာုိင် 

သည့ ်လဦူးေရအေပ အေြခမခဘံ ဲမိနယ် 

ကိ ုအေြခခတွံက်ချက်ြခင်းြဖင့ ်တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့ ်ြပည်နယ်အလိုက် ယခင်ကရရှိခဲ ့

သည့်   ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရများအတိုင်း 

ခဲွေဝသတ်မှတ်သင့ပ်ါေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့်     ြပည်နယ်အလိုက်ရရှိသည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရအေပ    မူတည်၍  

မဲဆ နယ်ေြမများ  သတ်မှတ်ရာ၌မူ 

တတ်ုိင်သမ  လူဦးေရအချိးအစား ညီမ  

ေရးကိ ုထည့သွ်င်းစ်စားေဆာင်ရက်သင့ ်

ပါေကာင်း။

ပါတမီျားအတွက် အနမိ့ဆ်ုံးဝင်ေပါက် 

အချိးစံ (Threshold) သတ်မှတ်ရာတွင် 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ဆိင်ုရာေဆွးေွးပဲွ တတယိေန ဆက်လက်ကျင်းပ

ြမင့်လွန်းြခင်းှင့ ် နိမ့်လွန်းြခင်း   အစွန်း 

တရားများကုိေရှာင်ရှားပီး    ေထာက်ခံမဲ 

အေပ မတူည်၍ ကိယ်ုစားလှယ်သတ်မှတ် 

ရာတွင်  တစ်ိုင်ငံလုံးအေပ     လ မ်း ခံ 

တွက်ချက်ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ    မဲဆ နယ် 

တစ်ခုချင်းအလိုက်  ေဆာင်ရက်သင့်ပါ 

ေကာင်း၊ မဲေရတွက်ပုံနည်းလမ်းအြဖစ ်

(Closed List PR) တွက်ချက်မ စနစ်ြဖစ် 

သည့်      အများဆုံးအက င်းကိန်းနည်း 

ကို     လက်ခံကျင့်သုံးသင့်ပါေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင ်  ိုင်ငံေရးပါတီ 

များအေနြဖင့ ်ယခထုက်ပိ၍ု ကျယ်ကျယ် 

ြပန် ြပန်      ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရရှိေရး 

အတွက် နည်းလမ်းများရှာက ံေဆာင်ရက် 

သင့်ပါေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ြပည်သူလ တ်ေတာ်အတွက် အဖွဲ(၂)

မှ ြပစုထားေသာစာတမ်းကိ ုဒီမိုကရက ်

တစ်ပါတီ (ြမန်မာ)မှ     ဦးတင်ေဆွက 

ကိယ်ုစားြပေဆွးေွးဖတ်ကားတင်ြပရာ

တွင်  ြပည်သူလ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပဲွကိ ု

အချိးကျကုိယ်စားြပစနစ် (PR System) 

ြဖင့် ကျင်းပြခင်းကိ ု   တက်ေရာက်လာ 

ေသာ ပါတီများအားလံုးက သေဘာတူပါ 

ေကာင်း၊ Closed List ြဖင့ ်ကျင်းပမည်ကိ ု

သေဘာတပူါေကာင်း၊   ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒ ပဒ်ုမ ၅၁(ဃ)တွင် “မိနယ်များကိ ု

ခိင်ုအြဖစ် စစုည်းသည်” ဟ ုြပ  ာန်းချက် 

အတိင်ုး ြပည်သူလ တ်ေတာ် မဲဆ နယ်ေြမ 

သတ်မှတ်ရာတွင် မိနယ်များကို ခိုင် 

အြဖစ် စစုည်း၍ မဆဲ နယ်သတ်မှတ်ြခင်း 

ကို သေဘာတူကေကာင်း။

ေဆွးေွးတင်ြပ

မဲုတံိင်ုးတွင် မဆဲ ရှင်ြပည်သမူျားမှ 

၎င်းတိုကိက်ှစ်သက်သည့ ်  ကိုယ်စား 

လှယ်၏ပါတီကို မဲေပးိုင်ရန်အလိုငှာ၊ 

မဲံုအဝတွင် ဗီုိင်း၊ ပုိစတာများြဖင့် ပါတီ 

၏အမည်ေအာက်တွင်      ဝင်ေရာက ်

ေရးချယ်ယှ်ပိင်မည့ ်   ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာင်းများ၏   ဓာတ်ပုံှင့်အမည်ကို 

ေဖာ်ြပေပးရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

သိုမှသာ မဲဆ ရှင်သည် ၎င်းကိက်ှစ်သက် 

သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းကိ ုမျက်ြမင် 

ကည့် ၍ လွယ်ကူစွာြဖင့်  ၎င်းကိုယ်စား 

လှယ်ေလာင်း၏ပါတီအား မဲေပးိုင်မည ်

ြဖစ်ပီး မဲဆ ရှင်များ၏ ကိက်ှစ်သက် 

သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းကိ ုေရးချယ် 

ိုင်ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း   ေဆွးေွးတင်ြပ 

သည်။

အမျိးသားလ တ်ေတာ်အတွက ်အဖွဲ 

( ၃ ) မှ ြပစုထားေသာစာတမ်းကိ ုလူထု 

ပါတီမှ ဦးပါစီြပည်ဟိန်းက ကိုယ်စားြပ 

ေဆွးေွး ဖတ်ကားတင်ြပရာတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒှင့အ်ည ီကျင်းပရမည့ ်လ တ်ေတာ် 

သုံးရပ် ေရးေကာက်ပွဲများတွင ် “စာရင်း 

ပတ်ိ အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်” (Closed 

List – PR) ကိ ုကျင့သ်ုံးရန် အသင့ြ်မတ်ဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအခါ ိုင်ငံေပါင်း ၁၀၀ 

ေကျာ်တွင်လည်း   အချိးကျကိုယ်စားြပ 

စနစ်ကို   တွင်ကျယ်စွာ  ကျင့်သုံးေနပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မဲဆ နယ်များသတ်မှတ် 

ရာ၌ ခိင်ုများကိ ုအေြခြပသတ်မှတ်ြခင်း 

သည် အချိးကျကိုယ်စားြပေရးေကာက ်

ပွဲစနစ်အတွက်   သင့်တင့်ေလျာက်ပတ ်

ေသာ အရယ်အစား (Suitable Size) ြဖစ် 

သည်ဟ ုအခိင်ုအမာ ယဆူပါသြဖင့ ်ထိသုို 

သတ်မှတ်ေပးရန် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေရးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အနည်းဆံုးရရိှရမည့် ခုိင်လံုမဲအေရအတွက် 

ပမာဏကို   ကိတင်သတ်မှတ်ထားပီး 

ထိုသတ်မှတ်ချက်အရ   ကိုယ်စားလှယ ်

အြဖစ်  ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူ 

အေရအတွက် ြပည့်မီြခင်းမရှိေသးပါက 

လိအုပ်ေနေသးသည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အေရ 

အတွက် ေပ ေပါက်ေနလ င် ထိေုပ ေပါက် 

ချက်အား ပိုလ ံမဲ (သိုမဟုတ်) အက င်း 

ကျန်မ ဲအများဆုံးရရိှသည့ပ်ါတ ီ(တစ်သီး 

ပဂု လအပါအဝင်) ကိ ုအများဆုံးက င်းကျန် 

မ ဲတွက်ချက်မ  ေဖာ်ြမလာြဖင့ ်တွက်ချက် 

ရရှိသည့ ် ကိုယ်စားလှယ်ကိ ု    ထပ်တိုး 

ကိယ်ုစားလှယ်အြဖစ် ေပါင်းစပ်ထည့သွ်င်း 

ေပးြခင်း  နည်းစနစ် ကျင့်သုံးရန်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။   

အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်သေဘာတူ    

အမျိးသားလ တ်ေတာ်အတွက ်အဖွဲ 

( ၄ ) မှ ြပစထုားေသာစာတမ်းကိ ုြပည်သူ  

ေရှေဆာင်ပါတီမ ှ   ေဒါက်တာမျိးဆက် 

ေသွးက ကုိယ်စားြပေဆွးေွး ဖတ်ကား 

တင်ြပရာတွင် အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ် 

(PR System)   ကျင့်သုံးေရးအတွက် 

သေဘာတပူါေကာင်း၊ Closed List – PR 

System ကိ ုစတင်အသံုးြပသင့်ပီး မဆဲ  

ရှင် ြပည်သမူျား၏ ပညာတတ်ေြမာက်မ ှင့် 

ိုင်ငံေရးေရချနိ် ြမင့်တက်လာမ  အေြခ 

အေနတစ်ရပ်သို ေရာက်ရှိချနိ်မှသာလ င် 

Open List – PR System  သိုမဟုတ ်

အြခား PR System Design များကို 

ေြပာင်းလကဲျင့သ်ုံးသင့ေ်ကာင်း၊ ကိယ်ုပိင်ု 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ေဒသများအတွက ်

လ တ်ေတာ်         ကိုယ်စားလှယ်များကိုမ ူ

မအဲများဆံုးရသူ အုိင်ရသည့်စနစ် (FPTP) 

ြဖင့်သာ ကျင့်သုံးသင့်ေကာင်း။

 စာမျက်ှာ ၈ သို 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲ 

တတိယေနတွင် နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားစ်။

 ေရးေကာက်ပွဲနယ်ေြမများကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်သတ်မှတ်ပီး မဲဆ ရှင်များ၏ဆ ှင့်အညီ အချိးကျလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေရးချယ်ေပးြခင်းြဖင့် 

အရည်အချင်းရှိသည့်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရရှိကာ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းမ ပိုမိုအားေကာင်းပီး ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်ခိုင်မာမ ရှိသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ် ဖွံဖိးလာမှာြဖစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်ခိုင်မဲဖို တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို စည်းလုံးကပါစို
(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

လွတ်လပ်ေရးေနဆိသုည်ကား ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ ကိယု့မ်င်းကိယု့ခ်ျင်းြဖင့ ်အချပ်အြခာအာဏာကိ ုမမိတိိုတိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားက ပိင်ုဆိင်ုေသာ ိင်ုငေံတာ်အြဖစ် 

စတင်ထူေထာင်ခွင့်ရေသာေနပင်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်သည် နယ်ချဲအဂ  လိပ်တုိလက်ေအာက်သုိ ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် ကျေရာက်ခ့ဲရာမှ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသည့် 

၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနမှစ၍ လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားများကုိ ှစ်စ်ကျင်းပခ့ဲကရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနတွင် (၇၄) ှစ်ရိှပီြဖစ်သည်။

ေထွးကိုထွန်း

ြမန်မာိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ေရးှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် သမိုင်းေကာင်း 

အချိကိ ုြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ခဲြ့ခင်းက အတတ်ိကိ ုအစဲွသန်ေနြခင်း 

မဟုတ်ဘဲ   ယေနမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအေနြဖင့်  အတိတ်ကို   

ေမေ့ပျာက်မေနေစလိြုခင်းေကာင့သ်ာြဖစ်သည်။ အတတ်ိ၌ြဖစ်ေပ ခဲရ့ 

သည်များကိ ုသင်ခန်းစာယကူာ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရး အဓွနရှ်ည်ေစရန် 

ှင့်   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက်   တိုင်းရင်းသားေသွးချင်း 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး ပူးေပါင်းကိးစားကရမည်

သက်ဦးဆံပိုင်ေခတ်ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်

လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးခဲ့ရမ 

ေရှးေခတ်  သက်ဦးဆံပိုင်ပေဒသရာဇ်စနစ ် 

ြမန်မာမင်းများလက်ထက်ကပင ်           ြမန်မာ 

တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်း  ညီအစ်ကုိေမာင်ှမတုိက  

ကိယု့ထ်ီးကိယု့န်န်းြဖင့ ်လွတ်လပ်ေသာ ိင်ုငေံတာ် 

ကီးများကုိ တည်ေထာင်ုိင်ခ့ဲကသည်။ ပုဂံေခတ် 

တွင် အေနာ်ရထာမင်း(နန်းသက် ၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇)  

လက်ထက်၌      ပုဂံကို   မင်းေနြပည်ေတာ်အြဖစ ်

ထားရှိကာ      ပထမြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးကို 

လည်းေကာင်း၊    ေတာင်ငေူခတ်၌   ဘရုင့ေ်နာင်မင်း 

(နန်းသက် ၁၅၅၀-၁၅၈၁)    လက်ထက်တွင ်

ဟသံာဝတကီိ ုမင်းေနြပည်ေတာ်အြဖစ်ထားရိှလျက် 

ဒုတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးကိ ု  လည်းေကာင်း၊ 

ကုန်းေဘာင်ေခတ်တွင် အေလာင်းမင်းတရားကီး 

(နန်းသက် ၁၇၅၂-၁၇၆၀) လက်ထက်တွင် ေရ ဘုိ၊  

မုဆုိးဖုိရာမှစတင်ကာ ေရ ဘိကုိ ုမင်းေနြပည်ေတာ် 

အြဖစ်ထားရိှလျက် ေနာက်ပုိင်းမင်းအဆက်ဆက် 

တို၏လက်ထက်တွင ်    ရတနာပုံမ ေလးအထိ  

မင်းေနြပည်ေတာ်ကိ ု      ေြပာင်းေရ ထားရှိကာ 

တတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးကိ ု လည်းေကာင်း 

အသီးသီးတည်ေထာင်ခဲ့ကသည်။ 

တတယိြမန်မာိင်ုငေံတာ်ေခတ်  ကန်ုးေဘာင် 

မင်းဆက်တွင ်   ြပည်တွင်းေရးမတည်ငိမ်မ များ၊ 

နယ်ချဲအဂ  လပ်ိတို၏ ြပည်တွင်းေရးတွင်ဝင်ေရာက် 

ေသွးထိုးမ များှင့် ကျးေကျာ်ရန်စမ များေကာင့ ် 

စစ်ပွဲ သုံးကိမ် ြဖစ်ပွားအပီး   ၁၈၈၅    ခုှစ်တွင် 

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး      နယ်ချဲအဂ  လိပ်တို 

လက်ေအာက်သို ကျေရာက်ခဲရ့သည်။ ယင်းအချန်ိမှ 

စ၍ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရး ဆုံး ံးခဲရ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရးအတွက် တုိင်းရင်းသားေသွးချင်းတုိ 

အသက်ေပးကိးပမ်းခဲ ့

ြမန်မာိုင်ငံအား နယ်ချဲတို  သိမ်းပိုက်ိုင်ခဲ ့

ေသာ်လည်း   သူက န်မခံလိုကသည့ ်    ြမန်မာ 

တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်း ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများက  

ေြမြပန်၊ ေတာင်တန်းအပါအဝင် ိင်ုငအံံှအြပား၌ 

နည်းမျိးစုြံဖင့် ပုန်ကန်ေတာ်လှန်ကာ အမိုိင်ငေံတာ် 

လွတ်လပ်ေရးြပန်လည်ရရှိေရးအတွက ်သက်စွန်  

ကိးပမ်းခဲ့ကသည်။ 

ထိအုချန်ိက နယ်ချဲတုိလက်ေအာက်ကျေရာက် 

ရြခင်းထက်   လွတ်လပ်ေရးအတွက်  အသက် 

စွန်လ တ်ရသည်က  ပိုြမတ်သည်ဟူေသာခံယူချက ်

ြဖင့်    ြမန်မာတိုင်းရင်းသားတို၏   သူက န်မခံ 

လိုသည့်   ြပင်းထန်ေသာ  မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို 

ဆီးဘန်နီဆရာေတာ်ကီးက  ေအာက်ပါတမ်းချင်း 

ြဖင့် ေဖာ်ကျးခဲ့သည်။ 

“ေသေသာ်မှတည့် ဪေကာင်း၏”

သိဃ  တန်ေဆာင်၊ ဘုန်းေတာ်ေမှာင်၍၊

ကုန်းေဘာင်ေနမီး၊ မထိန်ညီးက၊

တိုင်းကီးြပည်ကီး၊ အချည်းှီးလ င်၊

ထီးသု်းနန်းသု်း၊

မိသု်းသုည၊ သု်းသုံးဝြဖင့်၊

ကံရြပန်လစ်၊ သုညေခတ်ဝယ်၊

ြဖစ်လာရေလ၊ တိုတစ်ေတွသည်၊

ေသေသာ်မှတည့်  ဪေကာင်း၏။     ။

လွတ်လပ်ေရးကိ ု    ြပန်လည်ရယူလိုစိတ်ြဖင့ ်

ဗိတိသ တိုကို ပုန်ကန်ေတာ်လှန်ခဲ့ကေသာ နယ်ချဲ 

ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုများမှာလည်း    ကာလ 

ကာရှည်လာသည်ှင့်အမ     အင်အားေလျာ့နည်း 

လာမ ၊ လက်နက်အင်အားကွာဟမ တုိေကာင့် ေြမြပန်  

ေဒသများကုိစွန်ခွာကာ ေတာင်တန်းေဒသများတွင် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုေသွးချင်းများှင့်  ပူးေပါင်း 

တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်ြဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး  

ညီွတ်မ ကို သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ိုင်ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာတိုင်းရင်းသားတို 

ိုင်ငံေရးအသိစိတ်ဓာတ်များ ိုးထလာ 

ှစ်ဆယ်ရာစုအတွင်း   ဝင်ေရာက်လာချန်ိတွင် 

ိုင်ငံအတွင်းရှိမိကီးများ၌ ဗုဒ ဘာသာ ကလျာဏ 

မိတ အသင်း၊ ဗုဒ ဘာသာသာသနာ့ုဂ ဟအသင်းှင့် 

ဗဒု ဘာသာကလျာဏယဝုအသင်းတို ေပ ေပါက်လာ 

ခဲ့သည်။ ၁၉၁၁  ခုှစ်တွင်   ဗုဒ ဘာသာကလျာဏ  

ယုဝအသင်းချပ်(ဝိုင်အမ်ဘီေအ)ဟူ၍ ြဖစ်ေပ လာ 

ေတာ့သည်။  ယင်းတိုမှာ   ဘာသာေရးအသင်းများ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း နယ်ချဲလက်ေအာက်မှ လွတ်ေြမာက် 

ေရးအတွက် လက်နက်ကုိင်ပုန်ကန်တုိက်ခုိက်သည့် 

နည်းဗျဟာမှ     ိုင်ငံေရးတိုက်ပွဲနည်းဗျဟာသို 

ေြပာင်းလဲလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   တစ်နည်းအားြဖင့ ်

ြမန်မာတိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတို    ိုင်ငံေရးအသ ိ

စိတ်ဓာတ်များ ိုးထလာြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေနာက် ဂျစီီဘီေအြမန်မာအသင်းချပ်ကီး 

ေပ ေပါက်လာပီး ၁၉၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် က န်ပညာေရး 

စနစ်ကိ ုဆန်ကျင်သည့ ်အမျိးသားပညာေရးလ ပ်ရှားမ  

ကီးြဖစ်ေပ လာသည်။ ၁၉၃၀ ြပည့်ှစ်၌ ဆရာစံ 

ဦးေဆာင်သည့ ် ေတာင်သလူယ်သမားအေရးေတာ်ပု ံ

ကီးတိုတွင် တိင်ုးရင်းသား ေတာင်သလူယ်သမားများ 

က  ေသွးစည်းညွီတ်စွာ  နယ်ချဲကိေုတာ်လှန်ခဲ့က 

သည်။ 

၁၉၃၀  ြပည့်ှစ်တွင်   တိုဗမာအစည်းအုံး 

ေပ ေပါက်လာပီး ယင်းအစည်းအုံး၏ဦးေဆာင်မ   

ေအာက်တွင် ြမန်မာတို၏ နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရးအုံက  

မ ကီးြဖစ်ေသာ ေရနံေြမအလုပ်သမားအေရးေတာ ် 

ပုံကီး  ြဖစ်ေပ လာသည်။  ထိုေနာက် ဒုတိယကမ ာ 

စစ်ကီးြဖစ်ပွားလာချနိ်တွင် တိုဗမာအစည်းအုံးမ ှ  

သခင်လူငယ်များသည ် ဂျပန်ှင့်  အဆက်အသွယ် 

ရရှိကာ  သခင်ေအာင်ဆန်းအပါအဝင်   ရဲေဘာ် 

သုံးကျပိ်တိုက  ေတာင်တုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှ ိ

ဟိုင်နန်က န်းတွင် စစ်ပညာသင်ယူခဲ့ကသည်။ 

၁၉၄၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆  ရက်ေနတွင် 

ဗိုလ်ေတဇအမည်ခံ           ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

ေခါင်းေဆာင်ေသာ   ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်ကဦးစီး၍ 

ထိုင်းိုင်င ံဗန်ေကာက်မိ၌  ဗမာ့လွတ်လပ်ေရး 

တပ်မေတာ်(ဘီအိုင်ေအ) ကို  ဖွဲစည်းခဲ့ကသည်။ 

ဘီအိုင်ေအ၏ တစ်ခုတည်းေသာရည်မှန်းချက်က  

ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယရူန်ြဖစ်သည်။ 

ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် ချတီက်ရာ 

လမ်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်ရှိ   မိ၊    ရာများမ ှ  

တိင်ုးရင်းသားေသွးချင်းလငူယ်များက  ဘအီိင်ုေအ 

သို ဝင်ေရာက်လာခဲ့ကသြဖင့ ် စတင်ဖဲွစည်းစ်က  

အင်အားမှာ ရာဂဏန်းသာရှိခဲ့ရာမ ှရန်ကုန်မိကို  

သမ်ိးပိက်ုပီးချန်ိ၌ အင်အားေလးေသာင်းမ  ရိှလာခဲ ့

သည်။ ဘအီိင်ုေအသို ဝင်ေရာက်လာကသမူျားသည်  

လစာအခွင့အ်ေရးတစ်စုတံစ်ရာ ေမ ာ်မှန်း၍မဟတ်ု  

ဘဲ  ဆုံး ံးခဲ့ရေသာ   အမိိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးကိ ု

ြပန်လည်ရယူရန်ဟူသည့်    မျိးချစ်စိတ်တစ်ခု 

တည်းြဖင့် ဝင်ေရာက်လာကြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ 

ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးှင့ ်ဗိတိသ တိုထံမှ 

လွတ်လပ်ေရးြပန်လည်ရယ ူ

ဂျပန်တုိ၏မူလက   တနသ  ာရကီိ ု  သမ်ိးပိက်ု 

ပီးသည်ှင့်     လွတ်လပ်ေရးေကညာေပးရန ်

သေဘာတခူဲေ့သာ်လည်း လက်ေတွတွင် ြဖစ်မလာ 

ခဲ့ေပ။ ၁၉၄၃ ခုှစ်  ဩဂုတ်လ၌  ြမန်မာိုင်ငံအား 

လွတ်လပ်ေရးေကညာေပးခဲ့ေသာ်လည်း  အတု 

အေယာင် ေရ ရည်စိမ်လွတ်လပ်ေရးသာြဖစ်ခ့ဲသည်။ 

ထိုေကာင့ ်  ြမန်မာတိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတိုက  

စစ်မှန်သည့်ိင်ုငလွံတ်လပ်ေရးကိ ုအရယလူိေုသာ 

ြပင်းြပသည့်စိတ်ဓာတ်များ ြမင့်မားလာကသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

ဆိဗုယီက်ြပည်ေထာင်စုပိကဲွခဲ့ပီးေနာက ်သီးြခားိင်ုငမံျားြဖစလ်ာေသာ ရှုားှင့ ်ယကူရန်ိးအကားတင်ွ  

လည်းေကာင်း၊ အဇာဘိုင်ဂျန်ှင့်  အယ်လ်ေဘးနီးယားအကားတွင်လည်းေကာင်း  ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ  

ြဖစ်စ်များက ယေနတိင်ု အဆုံးမသတ်ိင်ုေသးေကာင်း သမိင်ုးအေထာက်အထားများက အတည်ြပထား 

သည်။ ယဂူိဆုလားဗီးယား ပိကဲွပီးေနာက်တွင်လည်း လမူျိးေရးအေပ  အေြခခ၍ံ ေပ ေပါက်လာခဲရ့ေသာ 

ကိဆုိဗုိြုပည်နယ်အေရးအခင်းက ြပည်ပစွက်ဖက်မ များကိပုါ ြဖစ်ေပ ေစခဲေ့ကာင်းှင့ ်အရီတ်ိင်ုငအံတွင်း  

စည်းလုံးညွီတ်မ ပိကဲွြခင်းှင့အ်တ ူအေမရကိန်တို  ဝင်ေရာက်မ ေနာက်ပိင်ုးတွင်  အပ်ုစအုဖဲွအမျိးမျိး 

တိုအကား ိုင်ငံ၏ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို ယေနတိုင် ထိထိေရာက်ေရာက် မေဆာင်ရက်ိုင်ြဖစ်ေနရြခင်း၊ 

လစ်ဗျားတွင်လည်း ိုင်ငံအတွင်း  အစိုးရှစ်ရပ်  စင်ပိင်ြဖစ်ေပ ေနရြခင်းှင့်  ဆီးရီးယားတွင်လည်း 

အစိုးရအေနြဖင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် အပ်ုချပ်မ ေဆာင်ရက်၍ မရိင်ုေအာင်ြဖစ်ေနြခင်း  

တိုသည် ထင်ရှားသည့် ကမ ာ့သမိုင်းဝင်ြဖစ်ရပ်များပင်ြဖစ်

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

၁၉၄၂ ခှုစ် ဇလူိင်ုလတွင်  ဗမာလွ့တ်လပ်ေရး 

တပ်မေတာ်ကို     အင်အားေလ ာ့ချကာ   ဗမာ့ 

ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ(်ဘီဒီေအ)အြဖစ်  ဂျပန် 

တိုက ေြပာင်းလဖဲွဲစည်းေပးခဲသ့ည်။  ၁၉၄၅  ခှုစ်  

မတ်လ  ၂၇  ရက်ေနတွင်  တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်း 

အတာြဖင့်  ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးကိုဆင် ဲကာ  

ဂျပန်တိုကို တိုက်ထုတ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

ဒတိုယကမ ာစစ်အပီး  အဂ  လိပ်တုိ ြမန်မာိင်ုင ံ

သို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာချနိ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ 

အား   လွတ်လပ်ေရးေပးရေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့ ် 

အဂ  လိပ်တိုက  တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတိုအား 

ေတာင်တန်း၊ ေြမြပန် ေသွးခဲွရန်ကိးစားခဲ့ကေသး 

သည်။  ထိုေကာင့ ်  ၁၉၄၇   ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ 

လတွင်  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်  တိုင်းရင်းသား  

ေခါင်းေဆာင်များက ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံမိ၌ 

အကမ်ိကမ်ိေတွဆုေံဆွးေွးကာ ေတာင်တန်းှင့် 

ယေနမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအေနြဖင့်   ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးှင့်  

ိုင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက် သက်စွန် 

ကိးပမ်းကာကွယ်ခဲ့ကသည့်  ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ှင့်  တိုင်းရင်းသား 

ေသွးချင်းညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏   မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်  သမိုင်း 

ေကာင်းကိသုရိှိရန် အထူးလိအုပ်ေပသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာလွ့တ်လပ် 

ေရးကိ ု ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ရန်  ယေနမျိးဆက်သစ်  လငူယ်များ 

အတွက် သမိုင်းေပးတာဝန်အြဖစ် ခံယူသင့်

ေနထူးေနြမတ်အြဖစ ်           အထင်ရှားဆုံးတည်ရှ ိ

ေနေတာ့သည်။ 

အတိတ်ကိုအစွဲမသန်ေစလိုသကဲ့သို 

ေမ့ေပျာက်၍လည်း မထားေစလိ ု

ြမန်မာိုင်ငံ၏   လွတ်လပ်ေရးှင့်ဆက်စပ ်

ေနသည့်    သမိုင်းေကာင်းအချိကို   ြပန်လည် 

ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းက  အတိတ်ကို  အစွဲသန်ေနြခင်း 

မဟုတ်ဘဲ ယေနမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအေနြဖင့် 

အတိတ်ကို  ေမ့ေပျာက်မေနေစလိုြခင်းေကာင့်သာ 

ြဖစ်သည်။    အတိတ်၌ြဖစ်ေပ ခဲ့ရသည်များကို 

သင်ခန်းစာယူကာ  ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး  အဓွန်  

ရှည်ေစရန်ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက ် 

တိုင်းရင်းသားေသွးချင်း   ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ 

အားလုံး ပူးေပါင်းကိးစားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးေနာက်     ြပည်တွင်း၌ 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲေပါင်းစုံ၏   ပုန်ကန်မ များှင့်  

တစ်ပိင်တည်းမှာပင် ြပည်ပကျးေကျာ်ေှာင့ယှ်က်မ  

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်က    မလ ဲသာ၊      မေရှာင်သာ   

ထိန်းသိမ်းတာဝန်ယူခဲ့ရသည်သာြဖစ်ပီး       ြမန်မာ ့

လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာကိ ု ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ရသည်ချည်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့်   ယေနမျိးဆက်သစ်လူငယ်များ 

အေနြဖင့် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးှင့ ်ိုင်ငံ၏  အချပ် 

အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်သက်စွန်  

ကိးပမ်းကာကွယ်ခဲ့ကသည့ ် ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်ှင့ ်

တုိင်းရင်းသားေသွးချင်း   ညီအစ်ကုိေမာင်ှမများ၏  

မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်သမိုင်းေကာင်းကို      သိရှိရန် 

အထူးလိအုပ်ေပသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရး  

ကိ ု ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်  ယေနမျိးဆက်သစ်  

လူငယ်များအတွက ်      သမိုင်းေပးတာဝန်အြဖစ ်

ခံယူသင့်ပါသည်။

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးအနာဂတ်အတွက ်

ိုင်ငံတကာြဖစ်ရပ်များမ ှသင်ခန်းစာ 

ကမ ာ့ိုင်ငံများအကား     ြပည်တွင်းစည်းလုံး 

ညီွတ်မ ေလျာ့နည်းလာချနိ်တွင်  ြပည်ပေသွးထိုး 

စွက်ဖက်မ များေကာင့ ်ိင်ုင၏ံစည်းလုံးေရးပိကဲွကာ  

အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာြဖစ်ခဲ့ရသည့ ်      ြဖစ်ရပ်များ 

ကမ ာ့သမိုင်းတွင ်အထင်ကရရှိေနခဲ့သည်။ 

ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု   ပိကွဲခဲ့ပီးေနာက ်

သီးြခားိုင်ငံများြဖစ်လာေသာ ုရှားှင့ ်ယူကရိန်း  

အကားတွင်လည်းေကာင်း၊       အဇာဘိုင်ဂျန်ှင့် 

အယ်လ်ေဘးနီးယားအကားတွင ်   လည်းေကာင်း  

ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ ြဖစ်စ်များက         ယေနတိုင် 

အဆုံးမသတ်ိုင်ေသးေကာင်း    သမိုင်းအေထာက ်

အထားများက အတည်ြပထားသည်။  ယူဂိုဆလား 

ဗီးယား ပိကဲွပီးေနာက်တွင်လည်း လမူျိးေရးအေပ   

အေြခခ၍ံ  ေပ ေပါက်လာခဲရ့ေသာ  ကိဆုိဗုိြုပည်နယ် 

အေရးအခင်းက ြပည်ပစွက်ဖက်မ များကိပုါ  ြဖစ်ေပ  

ေစခဲ့ေကာင်းှင့ ်   အီရတ်ိုင်ငံအတွင်း    စည်းလုံး 

ညီွတ်မ ပိကွဲြခင်းှင့်အတ ူ      အေမရိကန်တို 

ဝင်ေရာက်မ ေနာက်ပုိင်းတွင်  အုပ်စုအဖဲွအမျိးမျိး 

တိုအကား ိင်ုင၏ံဖံွဖိးတိုးတက်မ ကိ ု ယေနတိင်ု  

ထထိေိရာက်ေရာက် မေဆာင်ရက်ိင်ုြဖစ်ေနရြခင်း၊  

လစ်ဗျားတွင်လည်း ိုင်ငံအတွင်း  အစိုးရှစ်ရပ ်

စင်ပိင်ြဖစ်ေပ ေနရြခင်းှင့ ်ဆီးရီးယားတွင်လည်း  

အစိုးရအေနြဖင့ ်      ိုင်ငံတစ်ဝန်းကို      ထိထိ  

ေရာက်ေရာက ်    အုပ်ချပ်မ ေဆာင်ရက်၍မရိုင ်

ေအာင်    ြဖစ်ေနြခင်းတိုသည ်    ထင်ရှားသည့ ်  

ကမ ာ့သမိုင်းဝင်ြဖစ်ရပ်များပင်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍   မိမိတိုဘိုးဘွားများ၏  အသက် 

ေပါင်းများစွာေပးဆပ်ပီး   ရယူခဲ့ရေသာ   ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ု          ြပန်လည်မဆုံး ံးေစရန်၊ 

ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကွဲေစရန်အတွက ်  ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏သမိုင်းေကာင်းများှင့ ်      ိုင်ငံတကာ 

ြဖစ်ရပ်များမှ သင်ခန်းစာယကူာ ြပည်ေထာင်စဖွုား  

တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းများအေနြဖင့ ်  စည်းလုံး 

ညီွတ်မ ကိ ုအရင်းတည်၍ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး  

အဓွန်ရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲေရးအတွက်  အတူတကွ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန ်    လိုအပ် 

ေပသည်။ 

ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး

စည်းလုံးညီွတ်မ အေရးပါ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး     သမိုင်းေကာင်း 

တစ်ေလ ာက်တွင် ြပည်ေထာင်စဖွုားတိင်ုးရင်းသား  

ေသွးချင်းများ၏       စည်းလုံးညီွတ်မ ေကာင့ ်

ေတာင်တန်း၊ ေြမြပန်မခဲွြခားဘဲ  ြမန်မာတစ်ုိင်ငံ 

လုံး လွတ်လပ်ေရးရရိှခဲရ့ြခင်းြဖစ်ရာ လွတ်လပ်ေရး 

၏ ထူးကဲေသာ အသီးအပွင့်များကိုလည်း  အတူ  

တကွမ ေဝခံစားလာခဲ့ကသည်မှာ  ၂၀၂၂  ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၄  ရက်ေနတွင် (၇၄) ှစ်တိုင်   ရှိခဲ့ပီ  

ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူများအားလုံး      ေသွးစည်းညီွတ်မ ကို 

ေရှတန်းတင်ကာ တုိင်းရင်းသားေသွးချင်း ညီအစ်ကိ ု

ေမာင်ှမအချင်းချင်း  ချစ်ကည်ရင်းီှးစွာြဖင့ ်အတ ူ

တကွယှ်တဲွေနထုိင်လာခ့ဲကြခင်းက   လွတ်လပ် 

ေရး   အဓွန်ရှည်တည်မဲေစရန ်   ထင်ရှားသည့ ်   

သမုိင်းဝင်မှတ်တမ်းသာဓကများလည်းြဖစ်သည်။  

ယင်းသာဓကများှင့ ် သမိင်ုးေကာင်းအစ်အလာ 

ေကာင်းများကိ ု  ထာဝရထန်ိးသမ်ိးရမည်မှာလည်း 

ြပည်ေထာင်စုဖွား     တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏      

သမိုင်းေပးတာဝန်တစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်  

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက ်       အေရးပါလှသည့ ် 

ြပည်ေထာင်စုဖွား    တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းများ 

အားလုံးက စည်းလုံးညီွတ်မ ရှိစွာြဖင့ ်ပူးေပါင်း 

ကာ  ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း၊   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း   တိုက်တွန်း  းေဆာ်  

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။              ။

ေြမြပန်  တစ်ေပါင်းတည်းြဖင့ ် ြပည်ေထာင်စုကီး 

တစ်ခလုုံးအတွက် လွတ်လပ်ေရးရယမူည်ဟေူသာ  

ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ  ချမှတ်ုိင်ခ့ဲပီး  ပင်လံုစာချပ်ကုိ 

ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့ကသည်။ 

ပင်လုညီံလာခံတွင်ချမှတ်ခ့ဲေသာ တုိင်းရင်းသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးစိတ်ဓာတ်ေကာင့် ှစ်ေပါင်း 

တစ်ရာေကျာ်  ဆုံး ံးခဲ့ရေသာ   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ု  ၁၉၄၈  ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ ၄ 

ရက်ေနတွင်  နယ်ချဲအဂ  လိပ်တိုထံမှ  ြပန်လည် 

ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ    ြမန်မာ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင ်

များရှိခဲ့ေသာ်လည်း          ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ှင့ ် 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏      စည်းလုံး 

ညီွတ်မ စွမ်းအားြဖင့ ် ြပန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ကာ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိုကာကွယ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

ထုိအြပင် ၁၉၈၈ ခုှစ် အေရးအခင်းအပါအဝင်  

ယေနအချနိ်အထိ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖျက်သမား 

များ  ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များေကာင့်  ြဖစ်ေပ လာခဲ့ 

ရသည့် ုိင်ငံေရးမတည်ငိမ်မ ြဖစ်စ်၊ ြဖစ်ရပ်များ၏  

သမုိင်းေကာင်းတစ်ေလ ာက်တွင်  ြမန်မာ့လွတ်လပ် 

ေရးှင့ ်အချပ်အြခာအာဏာကိ ုထပိါးလာိင်ုသြဖင့ ် 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ဗမာ့ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ ်တပ်ရင်း (၂) တွင် မိန်ခွန်း ေြပာကားေနစ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

တာချလီိတ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့ ်

သည် ဒဇီင်ဘာ ၂၅ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင်  မိင်ုးဆတ်မိ 

သို  ေရာက်ရှိပီး   ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနံုး၌ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)  

တွဲဖက်ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၊   ခိုင်ဦးစီးအရာရှိှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ၊ မိုင်းတုံမိနယ ်မိုင်းခုတ်မိ၊ ပုံပါကျင် 

မိှင့်မံုးထမိတုိမှ ဦးစီးမှးများအား ေတွဆုသံည်။  

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိုင်းဆတ်မိ ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံ 

ကို  ကည့် စစ်ေဆးပီး ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံ၍   

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဒတုယိဝန်ကီးသည် ဒဇီင်ဘာ ၂၆ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင်   တာချလီိတ် ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆ ံေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)  

တွဲဖက်ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၊       ခိုင်လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ မုိင်းြဖတ်မိနယ်၊  

မိုင်းေယာင်းမိနယ်၊  မိုင်းယုမိှင် ့ ကျိင်းလပ်မိ 

တိုမှ ဦးစီးမှးများအား ေတွဆုံ၍  တာချလီိတ်မိ 

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ံုကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး ဝန်ထမ်း 

များှင့် ေတွဆုံသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးက ဝန်ထမ်းများှင့ ် ေတွဆုံစ်   

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ် တိင်ုးရင်းသားေဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကသူများြဖစ်၍  ေဒသခံ 

တုိင်းရင်းသား ဓေလ့ထံုးစံများကုိ ေလးစားလုိက်နာ 

ပီး   ြပည်သူလူထုှင့ ်  ရင်းှီးခင်မင်စွာ  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်၊ လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနေသာ ဆူပူ 

အကမ်းဖက်မ များ  ပေပျာက်ေရးှင့် ိုင်ငံေတာ်  

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက်  

တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးက    ပူးေပါင်းပါဝင ်

ကေရး စည်းုံးေဆာင်ရက်ကရန်၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးကိ ုအရှိန်အဟုန် 

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို 

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် မူဆယ်(၁၀၅) 

မိင်ု ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ုှင့ ်ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိမှ ကမု ဏ ီ

ေလးခု၊ ယာ်စီးေရ ခုနစ်စီးြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည် Storage 

Container/Tank တစ်ခု၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်Distributor တစ်ခု၊ 

အိမ်သံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် (Oxygen Concentrator) ၈၀၊ PPE ဝတ်စံု 

၁၉၄၀၀ ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၂ တန်တိုကို တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့ညိ  င်းထားသည် ့SOP များ 

ှင့်အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှပါေကာင်းှင့် ေဆးဝါး 

ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ  တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ်အသိေပး 

ေကညာချက်များကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန 

Website ြဖစ်သည့် commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလံုးက ပူးေပါင်းပါဝင်ကေရး စည်းုံးေဆာင်ရက်

 စာမျက်ှာ ၅ မှ

မဲဆ နယ်     သတ်မှတ်ရာတွင ်

တိုင်းေဒသကီး /ြပည်နယ်များ၏ ပထဝီ 

အေနအထား ကွာြခားမ အရ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် တစ်ခအုတွက် အမျိးသား 

လ တ်ေတာ်တွင် မဲဆ နယ်ေြမ မည်မ  

ြဖစ်သင့်သည်ဟ ုတစ်ေြပးည ီသတ်မှတ် 

ြခင်းမြပဘဲ  ခိုင်များကို  အေြခခံ၍ 

မဆဲ နယ် စစုေုပါင်း (၃၆) နယ် သတ်မှတ် 

သင့်ပါေကာင်း၊    PR System အရ 

ြဖစ်ေပ လာုိင်သည့် ေဘးထွက်ဆုိးကျိး 

ြဖစ်ေသာ ပါတီများေဖာင်းပွလာိုင်မ ကို 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

က     ဥပေဒြဖင့ ်  ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းြခင်းအားြဖင့် ေသာ် 

လည်းေကာင်း  ကန်သတ်ရန်     လိုအပ် 

ေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ေရးချယ်ကျင့်သုံးသင့်

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်  

အတွက်  အဖွဲ(၅)မှ  ြပစုထားေသာ 

စာတမ်းကို ဖလုံ-စေဝ ဒီမိုကရက်တစ ်

ပါတီမှ ေဒ နန်းသိုက်သိုက်ဝင်းေကျာ်က   

ကိယ်ုစားြပ ေဆွးေွးဖတ်ကားတင်ြပရာ 

တွင်   မဲဆ ရှင်များ၊   ေရးေကာက်ခံ 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ တုိင်းရင်းသား 

လူနည်းစုများ     အားလုံးပါဝင်ိုင်ပီး 

တစ်ပါတီကီးစိုးမ ကိုပါ ကန်သတ်ိုင် 

ေသာ အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ် (PR 

System) ကို  ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးသင့်ပါ 

ေကာင်း၊ အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ် (PR 

System) ကို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင ်

Closed List PR စနစ်ကိ ုေရးချယ်ကျင့သ်ုံး 

သင့်ေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

လ တ်ေတာ်အတွက်       မဲဆ နယ်  

သတ်မှတ်ရာတွင် သာမန်အားြဖင့ ်ခိုင် 

တစ်ခုလ င် မဲဆ နယ် (၁) ခု သတ်မှတ် 

သင့်ပါေကာင်း၊  သိုရာတွင်  လူဦးေရ 

သပ်ိသည်းဆများသည့ခ်ိင်ု (သိုမဟတ်ု) 

မိနယ်အေရအတွက ်    များြပားသည့ ်

ခိုင်ြဖစ်ပါက မဲဆ နယ် (၁) နယ်ထက် 

ပို၍ သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။

ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးသင့်

၁၀ မိနယ်ှင့် ယင်းေအာက်ရိှသည့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအေနြဖင့ ်

မဲဆ နယ် (၁)နယ်သာ သတ်မှတ်သင့်ပါ 

ေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးမဆဲ နယ် 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ကိ ုေရးချယ်ရာ 

၌  FPTP  စနစ်ကိုသာ   အသုံးြပရန် 

အကြံပလိပုါေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွတွင် 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား ကိင်ုေဆာင် 

ထားသူကိုသာလ င် ဆ မဲေပးခွင့်ြပရန ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊     ိုင်ငံြပင်ပကိတင်မဲ၊ 

မိနယ်ြပင်ပကိတင်မဲှင့်   ရပ်/ေကျး 

ကိတင်မဲများကို ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပ  

သည့်ေနမတိုင်မ ီ  သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ေနရက်များတွင ်     ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊  

အသိသက်ေသများ၏    ေရှေမှာက်၌  

ပွင့လ်င်းြမင်သာစွာြဖင့ ်ကိတင်ေရတွက် 

သည့်စနစ်ကို ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးသင့်ပါ 

ေကာင်း၊ ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးမည့် အချိးကျ 

ကိုယ်စားြပစနစ ်    (PR System) ြဖင့် 

ေရးေကာက်ပွဲေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင ်

ေရးအတွက်   ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင ်

မည့ ်မဲုမှံးှင့ ်မဲုအံဖဲွဝင်များ၊ မဆဲ ရှင် 

လပ်ုသားြပည်သမူျား    နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ကေစရန်     အဆင့်ဆင့်ေသာ 

သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ေရးေကာက်ပွ ဲ

ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို  စီမံေဆာင်ရက်သင့်ပါေကာင်း 

ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်လ တ်ေတာ် 

အတွက်  အဖွဲ(၆)မှ   ြပစုထားေသာ 

စာတမ်းကိ ုဒမီိကုေရစပီါတသီစ် (ကချင်) 

မှ ဦးေခါတိန်က  ကိုယ်စားြပေဆွးေွး  

ဖတ်ကားတင်ြပရာတွင် တိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ် လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ 

ကိ ုClosed List – PR စနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးရန်  

မရဲလဒ်များတွက်ချက်ြခင်းကိ ုက င်းကျန် 

မဲအများဆုံးစနစ ်(Largest Remainder 

Formula) ကို ကျင့်သုံးရန်၊ မဲဆ နယ် 

သတ်မှတ်ရာတွင ်မိနယ်အလိုက်၊ ခိုင် 

များအလိုက ်     သတ်မှတ်ြခင်းမြပဘ ဲ

မိနယ်တစ်မိနယ်လ င်     မဲဆ နယ် 

တစ်နယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ကိုယ်စား 

လှယ် ှစ်ဦးစကီိ ုPR စနစ်ြဖင့ ်ေရးေကာက် 

တင်ေြမာက်ရန်၊    တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက ်

ယခင်ကျင့သ်ုံးခဲသ့ည့ ်FPTP စနစ်ြဖင့သ်ာ 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ရန ်   ေဆွးေွး 

တင်ြပသည်။

နိဂုံးချပ်အမှာစကား

အစီအစ်အရ        ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသန်ိးစိုး 

က နိဂုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကားရာ 

တွင် ယခတုစ်ကမ်ိ ိင်ုငေံရးပါတမီျားှင့ ်

ေတွဆုေံဆွးေွးရာမှာ ပါတမီျားအေနြဖင့် 

ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်  လ တ်ေတာ် 

အသီးသီးအတွက ်     အစုအဖွဲ (၆) ဖွဲ 

ဖွဲစည်းပီး  ေြပာင်းလဲလာသည့ ် ေခတ် 

ကာလအေြခအေနအရ လ တ်ေတာ်များ 

တွင်      ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်သင့်သည့ ်

ေရးေကာက်ပဲွစနစ်များကုိ အချန်ိယူကာ 

အေသးစတ်ိညိ  င်း တိင်ုပင်ေဆွးေွးေပး 

ကသည့်အတွက်     ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ အစိုးရတစ်ရပ် ဖဲွစည်းိင်ုရန်ှင့ ်

ဥပေဒြပိုင်ရန်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲ 

များ     ကျင်းပေဆာင်ရက်ကရာတွင ်

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ှင့် ဒီဇိုင်းက အေရး 

ကီးပါေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲနယ်ေြမ 

များ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သတ်မှတ်ပီး 

မဲဆ ရှင်များ၏ ဆ ှင့်အညီ အချိးကျ  

လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ ေရးချယ် 

ေပးြခင်းြဖင့ ်      အရည်အချင်းရှိသည့ ်

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ  ရရှိကာ 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းမ   ပိုမိုအားေကာင်းပီး 

ိင်ုငေံရးတည်ငမ်ိခိင်ုမာမ ရိှသည့ ်ပါတစီု ံ

ဒီမိုကေရစီစနစ်    ဖွံဖိးလာမာှြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ေဆွးေွးေပးက

ပါတီများအေနြဖင့်   ၂၀၀၈  ခုှစ် 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ မေူဘာင်အတွင်း 

က လုပ်ေဆာင်ုိင်သည်များကုိ PR စနစ် 

ြဖင့်   ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်  အများအကျိး 

ေရရှည်အကျိးေရှး ပီး ေဆွးေွးေပးက 

ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်  ေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်သည့်ကိစ များကို      အေကာင်းဆုံး 

ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခု  

ေဆွးေွးချက်များကိ ုေလ့လာကည့်ရာ 

တွင် အများစအုေနြဖင့ ်လ တ်ေတာ်သုံးရပ် 

တွင် PR စနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးရာ၌ စာရင်းပတ်ိ  

အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ် (Closed List- 

PR ) ကိ ုေြပာင်းလဲကျင့်သံုးသင့်ေကာင်း၊  

မဲဆ နယ်များ  ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင် 

လည်း ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ 

ခုှစ်)တွင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးရန် ြပ  ာန်း 

ထားပါေကာင်း၊ မဲေပးရာတွင ်မဲုံတိုင်း 

၌   မဲဆ ရှင်ြပည်သူများက   ၎င်းတို 

ကိက်ှစ်သက်သည့ ်ကိုယ်စားလှယ်၏ 

ပါတအီား မေဲပးိင်ုရန် မဲုအံဝတွင် ဗီိင်ုး  

ပိုစတာများြဖင့ ်ပါတီ၏ အမည်ေအာက် 

တွင်   ဝင်ေရာက်ေရးချယ်ယှ်ပိင်မည့ ်

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ၏ ဓာတ်ပုှံင့်   

အမည်ကိ ု   ေဖာ်ြပသင့ေ်ကာင်း  အကြံပ 

ေဆွးေွးခဲ့သည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း။

ြပန်လည်ေဆွးေွးတိုင်ပင်

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများကို 

မဲအများဆုံးရသူ အိုင်ရသည့် (FPTP) 

စနစ်မှ အချိးကျ ကိုယ်စားြပစနစ ်(PR) 

သို   ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်  ယခု 

ေဆွးေွးချက်များအေပ      မူတည်၍ 

မမိိိင်ုငှံင့ ်သင့ေ်လျာ်ပီး ဥပေဒှင့လ်ည်း 

ညီွတ်မ ရှိေစရန်အတွက်  ြပန်လည် 

ေဆွးေွးတိုင်ပင်ပီး ြပင်ဆင်ရန် လိုအပ် 

သည့်  ဥပေဒများကို   ြပင်ဆင်ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရက်ကရမည ်   ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

လွတ်လပ်ပီး           တရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပဲွတစ်ရပ် ကျင်းပေဆာင်ရက် 

ရာတွင်       ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊  

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်    ြပည်သူလူထု 

အားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာလ င် 

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အေနြဖင့်  လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက ် ိုင်ငံေရး 

ပါတီများှင့်   လက်တွဲပီး   လာမည့် 

ေရးေကာက်ပွဲကိ ုတိုင်းရင်းသားလူမျိးစ ု

များ၊ ိုင်ငံေရးပါတီငယ်များ၊ ယင်းတိုကိ ု 

ေထာက်ခသံည့ ်ဆ မမဲျားအရ ပါဝင်လာ 

ိုင်ပီး  မ မ တတ  မှန်မှန်ကန်ကန်ြဖင့် 

အရည်အချင်းရိှသည့် ကိယ်ုစားလှယ်များ 

ေရးချယ်ေပးိင်ုရန် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားသို ိုင်ငံေရးပါတီ (၆၂) 

ပါတီမှ     ကိုယ်စားလှယ ်   (၁၁၅) ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မပျက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ကရန ်၊  ိုင်ငံေတာ် 

က အားကိုးရသည့ ်ဗလငါးတန်ှင့ြ်ပည့စ်ုံပီး အတတ် 

ပညာ၊ အသိပညာြပည့်ဝေသာ လူငယ် လူရယ်များ 

ြဖစ်လာေစေရး လူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်း   

များကိ ု   ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ကရန ်  ေဆွးေွး 

မှာကားခဲ့သည်။                                   သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းေပးလျက်ရှိ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

အထိမ်းအမှတ်    ဝန်ကီးဌာန 

ေပါင်းစံု အားကစားပိင်ပဲွများအြဖစ် 

အားကစားနည်း  ေြခာက်နည်းကိ ု

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ် 

ဝဏ သိဒ ိ      အားကစားကွင်း 

(Sports Complex)ရိှ သက်ဆိင်ုရာ 

အားကစားကွင်း / အားကစားုံ 

များတွင်   ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ 

စည်းကမ်းချက်များှင့ ်    အညီ 

ကျင်းပလျက်ရှိရာ   ယေနနံနက် 

၉ နာရီတွင် ကျင်းပလျက်ရှိေသာ 

(အမျိးသား  /   အမျိးသမီး) 

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲှင့ ်  ဖူဆယ် 

(အမျိးသား)     ပိင်ပွဲများသို 

အားကစားှင့ ်    လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန     ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမျိးလ  င်၊ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန် 

အဖွဲဝင်   ဦးရဲိုင်၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

ဘူးသီးေတာင ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

(၇၄) ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲကို 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ေမာင်ေတာခိုင် ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပဗဟိဌုာနခန်းမတွင် ြပလပ်ု 

ခဲ့သည်။

 အဆိုပါပိင်ပွဲများတွင်    ဘူးသီးေတာင်မိ    အထက(၁)မှ 

အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေလးများက ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး ပိင်ပွဲကို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူကေလးငယ်များ 

အား စာကည့်တိုက်ှင့ ်ရင်းှီးမ ရှိေစရန်၊ စ်းစားေတွးေတာ ဆင်ြခင် 

ကဆံမ ှင့ ်တတွီင်ဖန်တီးလိစုတ်ိများ ြမင့မ်ားလာေစရန်၊ ြဖတ်ထိုးeာဏ်၊  

စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ထက်ြမက်လာေစရန်ှင့် ပိင်ပဲွများတွင် ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်လိစုတ်ိများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍  ြပလပ်ုြခင်းြဖစ်ပီး 

ပိင်ပဲွတွင် ဆုရရိှခ့ဲကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ ြပန်ကားေရး 

ှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများက အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။ 

လှေကျာ်(ြပန်/ဆက်)

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံ
ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲများှင့ ်ဖူဆယ်ပိင်ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပ

များမှ     တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များှင့် 

အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် 

ေရာက်ကည့် အားေပးကသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးှင့်  အဖွဲသည် 

ဝဏ သိဒ ိအားကစားုံ  (B)  ၌ 

ကျင်းပလျက်ရိှေသာ (အမျိးသား/

အမျိးသမီး) ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွ ဲ 

ပဲွစ်များကုိလည်းေကာင်း၊ ဖူဆယ် 

အားကစားုံ၌     ကျင်းပလျက ်

ရိှေသာ ပဲွစ်များကိလုည်းေကာင်း၊ 

ဖဆူယ်အားကစားု၌ံ  ဆက်လက် 

ကျင်းပေသာ ပွဲစ်များကို လည်း 

ေကာင်း ကည့် အားေပးသည်။

ဆက်လက်၍ ဒဇီင်ဘာ ၂၇ ရက် 

တွင် ဝဏ သိဒ ိအားကစားုံ (B) 

၌   ေဘာ်လီေဘာ (အမျိးသား/

အမျိးသမီး) ပိင်ပွဲများကိ ုလည်း 

ေကာင်း၊ ဖဆူယ်အားကစားုတွံင် 

ဖဆူယ် (အမျိးသား) ပိင်ပဲွများှင့ ်

ဝဏ သိဒ ိအားကစားုံ (C)တွင် 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း     (အမျိးသား) 

ပိင်ပွဲများကိ ုဆက်လက်ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ စကားပုံဆက်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ

စ့်ကိုင်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

စ့က်ိင်ုမိနယ်    ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရး   ဦးစီးဌာန 

ြပည်သူစာကည်တိုက်   လူထု 

အေြခြပဗဟိုဌာနတွင် (၇၄)ှစ် 

ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

အလယ်တန်းအဆင့ ်ကျပန်းစကား 

ေြပာပိင်ပွဲကုိ ယေန နံနက် ၁၀ 

နာရီက   ကျင်းပခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

လွတ်လပ်ေရးေန     အေကာင်း 

သိေကာင်းစရာ    ေခါင်းစ်ြဖင့်   

စ့က်ိင်ု (အထက)မှ အလယ်တန်း 

အဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များက     ကျပန်းစကားေြပာ 

ပိင်ပွဲကိ ု     ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ကကာ  ပိင်ပွဲတွင ် ဆုရရှိသည့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား  

မိနယ်ဦးစီးအရာရိှ ဦးဘုိဘုိဟန်၊ 

ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ဆုများကို 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ေအာင်ပိုင်ပိုင်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)

စ့်ကိုင်မိနယ်တွင် 

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲ

ကျင်းပ

  ြမန်မာဟူသည့်၊ သမိုင်းရှိခဲ့

  ရှိသည့်သမိုင်း၊ ေခတ်စ်တိုင်း၌ 

  အုိင်းမခံ ......၊

  သမိုင်းမှန်စွာ၊ ြဖတ်သန်းလာခဲ့

  နယ်ချဲလက်ေအာက်၊ ဒူးမေထာက်ခဲ့ 

  တက်ေခါက်မာန်ဝင့် 

  ေအာင်လံလ င့်ချ၊ီ ေမာ်ကွန်းတည်ခဲ့ 

  ဦးတည်ချက်ြမတ်၊ သတိချပ်လျက် 

  ေသွးအသက်တို၊ ေပးဆက်မေှး 

  “လွတ်လပ်ေရး”ကို၊ တစ်ကိုး ေလးရှစ် 

  သက ရာဇ်၏၊ ပျိမျစ်ေအးြမ 

  ေဆာင်းအလှြဖာ၊ ဇန်နဝါရီ 

  ေလးရက်ဆီ၌၊ ြမန်ြပည်အလံ 

  ေကာင်းကင်ယံတွင် ... ၊ 

  လွင့်ပျံေအာင်ပွဲ ခိမ့်ခိမ့်သဲ။ 

  ေတာင်ေပ ေြမြပန် အံှ  ဲ။

  တိုင်းရင်းသားစုံ ေပါင်းဆုံပွဲ။ 

  တိုင်းရင်းသားထု၊ ညီွတ်မ ေကာင့် 

  ေပါင်းဆုေဆွးေွး၊ “လွတ်လပ်ေရး” အား 

  ညီေနာင်များတို၊ ေလးစားအသိ 

  ကိုယ်စီရှိလျက်၊ အမိြမန်မာ

  ငိမ်းချမ်းစွာြဖင့်၊ ကမ  ာအလယ် 

  ဂုဏ်မငယ်ေအာင်၊ ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

  ေနာင်အတွက်တည့် ........။ 

  အသက်ပမာ၊ အေရးပါေသာ 

  ကမ  ာကေမ ၊ ြမန်မာေြပ(ြပည်)၏ 

  အေမွအှစ်၊ ဧကန်ြဖစ်၍ 

  ှစ်ေပါင်းကုေဋ၊ ခိုင်မဲေစေအာင် 

  ေနာင်လာေနာက်သား၊ မျိးဆက်များမှ

  ဆင့်ပွားမေှး၊ ထိန်းသိမ်းေပးေလာ့ 

  “အေရးသုံးပါး” အေလးထားကာ 

  ေစာင့်ေရှာက်ပါေသာ် ...... ၊

  ကမ  ာတည်သေရ ြမန်မာြပည် ။ 

  ြပည်ေထာင်စုကီး စည်းလုံးညီ။ 

  လွတ်လပ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းမည် ....။

ကမ ာတည်သေရ ြမန်မာြပည်

ြမင့်မိုရ်ဦး(ပဲခူး)

[(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိုဂုဏ်ြပလျက]်



ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊  ၂၀၂၁

ဗီဇေြပာင်း အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ်အ ရာယ် သတိြပကာကွယ်
ေမယု-မျိးေအာင် (MANA)ေတာင်အာဖရိကတွင်     ေနာက်ဆုံးေတွရှိခဲ့ေသာ 

ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွ B.1.1.529 ကိ ုကမ ာက့ျန်းမာ 

ေရးအဖွဲက Omicron ဟု အမည်ေပးပီး စိုးရိမ်ရ 

သည့ ်ဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွအပ်ုစတွုင် ထည့သွ်င်းခဲသ့ည်။ 

အဆိုပါ    ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲကိ ု  စတင်ေတွရှိချနိ်မ ှ

တစ်ပတ်အတွင်း ေတာင်အာဖရိက၊  ေဘာ့ဆွာနာ၊ 

ေဟာင်ေကာင်၊    အစ ေရးှင့်    ဘယ်လ်ဂျယီုိံင်ငံ 

တိုကို  စတင်ပျံှံေရာက်ရှိပီးြဖစ်ေကာင်း    ိုင်ငံ 

တကာသတင်းများက   ေဖာ်ြပကသည်။    ယင်း 

ဗုိင်းရပ်စ်မျိးကဲွသည်    အြခားဗုိင်းရပ်စ်မျိးကဲွများ 

ထက ်  ကူးစက်မ အဆေပါင်းများစွာ   ြမန်ဆန်ိုင် 

သြဖင့ ်ိင်ုငအံချိက ြပည်ပခရီးသည်ဝင်ခွင့ပ်တ်ိပင် 

မ ကို  စတင်လုပ်ေဆာင်ေနကပီြဖစ်သည်။  အိုမီ 

ခရန်ဗိင်ုးရပ်စ်၏အေလအ့ထများအေပ  သေုတသ ီ

တို စူးစမ်းေလ့လာေနရဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာ 

ိင်ုငအံေနြဖင့ ်သတိကီးကီးထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများ

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍   ိုင်ငံများ 

အဓိကရင်ဆိုင်ေနသည့်ြပဿနာမှာ    ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများ၏        အ ရာယ်ြဖစ်သည်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများသည ် အြခားေသာမျိးကွဲများ 

ေနရာတွင်  အလျင်အြမန်အစားထိုးေနရာယူလာ 

မ ှင့်    ဗီဇေြပာင်းလဲပီး     ကီးမားသည့်အကျိး 

သက်ေရာက်မ တိုေကာင့ ်ကူးစက် န်းြမန်ဆန်ကာ 

လူအေသအေပျာက်ကိုလည်း   ပိုမိုြမင့်တက်ေစခဲ ့

သည်။   ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများသည ်  အလွယ်တကူ 

ကူးစက်ပျံံှေစိင်ုြခင်း၊  ကူးစက်ခရံသကူိ ု  ေရာဂါ 

ြပင်းထန်ေစြခင်းှင့ ်ကာကွယ်ေဆးများ၊ ကသုေဆး 

များကို ခံုိင်ရည်ရိှြခင်းတုိ ြဖစ်ေပ ေစုိင်ေကာင်း 

ေဆးသပိ ံပညာရှင်များက  ဆိထုားသည်။   စုိးရိမ်ရ 

သည့် ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲအုပ်စုတွင် ပါဝင်လာေသာ 

အိမုခီရန်ဗိင်ုးရပ်စ်ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်အေသးစတ်ိ 

အချက်အလက်များပိမုိသုရိှိေရး ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးတိုမှာ အေရးကီးသည့်အချက်များြဖစ်သည်။ 

အုိမီခရန်ဟု အမည်ေပးထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ 

မျိးကဲွအသစ်ကိ ုဗတိန်ိှင့ဂ်ျာမနတီိုတွင် ပထမဆုံး 

အကမ်ိအြဖစ် ေတွရိှခဲသ့ည်ဟသုရိသည်။ အဆိပုါ 

မျိးကဲွကိ ုေတာင်အာဖရကိတွင် ကနဦးေတွရိှခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည်။  ုိင်ငံအများအြပားကလည်း  အုိမီခရန် 

ကူးစက်မ မှ    တားဆီးရန်အတွက်     အာဖရိက 

ေတာင်ပိုင်းိုင်ငံများမှလာေသာ      ခရီးသည်များ 

အတွက် နယ်စပ်တွင် တင်းကျပ်မ များ ြပလုပ်လာ  

ကသည်။  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးကလည်း 

အိုမီခရန်ကို       စိုးရိမ်စရာေကာင်းသည့်မျိးကွဲဟ ု

ေဖာ်ြပထားသည်။ ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်  ဗိတိန် 

ိုင်ငံ၌ အုိမီခရန်ကူးစက်ခံထားရသူှစ်ဦး  ေတွရှိ 

ထားေကာင်း    ဗတိန်ိကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက 

ေြပာသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်တတိယလ  င်းကာလအတွင်း 

ဒယ်လ်တာမျိးစတ်ိေကာင့ ်         အလူးအလခဲခံဲ့ကရ 

သည်။ အိမုခီရန်ဗိင်ုးရပ်စ်သစ် စတင်ေပ ေပါက်လာပ ီ

ြဖစ်၍ ေနာက်ထပ်လ  င်းတစ်ခ ုထပ်မမံြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်   ကိတင်ြပင်ဆင်ကရေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ 

ဗုိင်းရပ်စ်သစ်ေတွရိှရာ  ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံသည် 

ပထဝအီေနအထားအရ  ြမန်မာိင်ုငှံင့ ် ေဝးကွာလွန်း 

သြဖင့ ်အချန်ိတိအုတွင်း အဆိပုါဗိင်ုးရပ်စ်၏အ ရာယ် 

ကို    ရင်ဆိုင်ရိုင်ေြခနည်းပါးမည်ြဖစ်ပီး    ကူးလူး 

ဆက်ဆံမ များြပားေသာ      အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမ ှ

တစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ ်

ဝင်ေရာက်လာိင်ုသည့ ် လမ်းစြဖစ်သွားိင်ုသည်ကိ ု

အထူးသတိြပကရမည်ြဖစ်သည်။ 

အိုမီခရန်၏ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိးများ

လတ်တေလာကာလတွင် အာဖရကိိင်ုငမံျား၏ 

အေြခအေနများအရ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်မ  

များသည်   မျိးဗီဇေြပာင်းလဲသည့်    အိုမီခရန် 

(Omicron) ဝင်ေရာက်လာမ ှင့အ်တ ူလ  င်းတစ်လ  င်း 

အသစ်ြဖစ်ပွားလာိင်ုမ   အစြဖစ်ေန၍   သတိကီးစွာ 

ေစာင့်ကည့်ရမည့်     အေနအထားြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ 

မျိးဗီဇေြပာင်းအိုမီခရန်၏ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိး 

များတွင်  ၎င်း၏ဆူးခ န်၌ပါရိှသည့ ်ခခုအံားစနစ်အရ 

အေရးပါသည့ ်(RBD - Receptor Binding Domain) 

ှင့် (NTD - N - terminal domain) ေနရာများတွင် 

ေြပာင်းလမဲ များြဖစ်ြခင်းေကာင့ ် ကာကွယ်ေဆးများ 

၏ထေိရာက်မ   (neutralizaion antibodies effects) 

ကို   ေလျာ့ကျေစိုင်သကဲ့သို    လူလုပ်ပဋိပစ ည်း   

များ၏   ထိေရာက်မ များကိုလည်း   ေလျာ့ကျေစိုင် 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးအသ ိ

ပညာြမင့တ်င်ေရးဌာန   န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာ 

သန်းိုင်စိုးက ေြပာသည်။ 

ဆူးခ န်မှာပါရှိသည့်   လူခ ာကိုယ်ဆဲလ်ထဲကိ ု

ဝင်ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်သည့အ်ပိင်ုးတွင် ေြပာင်းလ ဲ

မ များြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ ကို  ပိုမို 

ြမန်ဆန်ေစြခင်း၊   အယ်လ်ဖာ၊   ဘီတာ၊   ဂမ်မာှင့် 

လမ်ဘဒါမျိးကွဲများကဲ့သို    (nsp 6 deletion)    ကို 

ေရှာင်လ ဲိုင်စွမ်းများရှိလာိုင်၍     ေရာဂါကူးစက ်

ပျံှံမ ကို      ပိုမိုြမန်ဆန်ေစိုင်ေကာင်းသိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး၏အတွင်းရှိ မျိးဗီဇမှာလည်း 

အယ်လ်ဖာ၊   ဂမ်မာှင့်   လမ်ဘဒါမျိးကွဲများကဲ့သို  

ေြပာင်းလဲမ    (R203K+ G20AR mutations)  များ 

ြဖစ်ိုင်၍  ေရာဂါဝင်ေရာက်ကူးစက်ြဖစ်ပွားိုင်ြခင်း 

(infectivity)   ကို   ြမင့်တက်လာိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟ ု

သိရသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှမ  န်းသည် ယခု 

ရက်သတ ပတ်အတွင်း    ှစ်ရာခိုင် န်းေကျာ်ခန်  

ရှိေနသည့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်မ ကို အေကာင်း 

ြပ၍ ထားရှိခဲ့သည့ ်ကန်သတ်တားဆီးမ များလည်း 

ေလ ာ့ချလာသည်။ 

ှစ်ှစ်ခန် ကာြမင့်လာပီ

ကိုဗစ်-  ၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး   လ မ်း ခံမ  

အေနြဖင့် ိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနအထိ ကာကွယ် 

ေဆး ှစ်ကိမ်အြပည့်ထိုးှံပီးသ ူ၁၀ ဒသမ ၄ သန်း 

ှင့ ်ကာကွယ်ေဆး ပထမအကမ်ိထိုးံှပီးသ ူ၄ ဒသမ 

၉ သန်းရှိသည်။ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ သည် 

ှစ်ှစ်ခန် ကာြမင့်လာပီြဖစ်သည့်တိုင် ကမ ာ့ိုင်ငံ 

တိင်ုးကိ ု ခမ်ိးေြခာက်ေနဆြဲဖစ်သည်။  ိင်ုငံလ့ဦူးေရ  

၈၀    ရာခိင်ု န်းခန်အထ ိ ကာကွယ်ေဆးထိုးထားိင်ု 

သည့်  ဥေရာပိုင်ငံတစ်ခုတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကူးစက်ပျံှံမ  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသည့်သတင်း 

က  ကာကွယ်ေဆးထိုးထားုံမ ြဖင့်    ကိုဗစ်-၁၉   

ကူးစက်မ ကိ ု   စတ်ိချလက်ချ ဟန်တားမထားိင်ုသည့ ်

အဓပိ ာယ်ပင်ြဖစ်သည်။  အစလုိက်ုကိယ်ုခစွံမ်းအားကိ ု  

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းှင့ ်   ေရာဂါကူးစက်ခံရပီး 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူတိုတွင်        သဘာဝ 

အေလျာက်ရရှိိုင်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉    ကပ်ေရာဂါ    

ကူးစက်မ ရပ်တန်ေရးအတွက်   အစုလိုက်ကိုယ်ခံ 

စွမ်းအားရရိှမ လုိအပ်ချက်ကုိ မူလက ၇ဝ  ရာခုိင် န်း 

ဟ ုခန်မှန်းခဲရ့ာ ေနာက်ပိင်ုးတွင် တိုးြမင့ခ်န် မှန်းလာ 

ကရသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက ်

ပျံံှမ မှာ  ထိန်းချပ်ုိင်သည့်  အေြခအေနေကာင်း 

တစ်ခုသို   ေရာက်ရှိလာပီဟ ု ဆိုိုင်ေသာ်လည်း 

၎င်းေရာဂါေရာက်မလာမီက မူလအေြခအေနမျိး 

မဟတ်ုသည်ကိ ုသတြိပကရမည်ြဖစ်သည်။ သတ ိ

လက်လွတ်ေနမိသည်ှင့် ကူးစက်မ  န်း ြပန်လည် 

ြမင့်တက်လာိုင်သကဲ့သို  ြပင်ပမ ှဝင်ေရာက်လာ 

ိုင်သည့်အ ရာယ်ကိုလည်း    အချနိ်တိုင်းဂုြပ 

ေစာင့်ကည့်ေနကရန်လိုသည်။    ဗီဇေြပာင်းလဲမ  

အများအြပားရိှေနသည့ ်ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွသစ် 

ကိ ု မမိတိိုေတွရိှခဲသ့ည်ဟ ု ိဝုင်ဘာ  ၂၅ ရက်တွင် 

ေတာင်အာဖရကိရိှ  သပိ ံပညာရှင်များက ထတ်ုေဖာ် 

ေြပာကားခဲ့ကပီး   ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်

ြမင့်တက်ေနြခင်းမှာ   အဆိုပါမျိးကွဲဗိုင်းရပ်စ်သစ ်

ေကာင့်ြဖစ်သည်ဟ ုအြပစ်တင်ခဲ့ကသည်။ 

ိုင်ငံ ငါးိုင်ငံတိုမှ ခရီးသွားလာမ အားလုံး

ေတာင်အာဖရိကတိုက်၏    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

အဆိုးရားဆံုးကူးစက်မ ြဖစ်ပွားရာ ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံတွင်     ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက်သည် 

ယခလုအစပိင်ုးမှစတင်ကာ ၁၀ ဆတိုးလာခဲ့သည်။ 

ဒယ်လ်တာမျိးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ထက ် ကူးစက်မ   ပိုမို 

ြမန်ဆန်ပီး        လက်တေလာကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

ကာကွယ်ေဆးများကိ ုပိုမိုခံိုင်ရည်ရှိေနသည်ဟ ု

သိပ ံပညာရှင်များကေြပာကားေသာ         မျိးကွဲ 

ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မ ကီးထွား 

လာေသာေကာင့်  ဗိတိန်သည်  ေတာင်အာဖရိက 

ိင်ုငှံင့ ်အြခားေတာင်ပိင်ုးအာဖရကိိင်ုင ံငါးိင်ုင ံ

တိုမှ ခရီးသွားလာမ အားလုံးကိ ု  ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။

 ိဝုင်ဘာ    ၂၄   ရက်တွင် ေတာင်အာဖရကိ၏ 

ေနအလိုက်    ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည ်

၁၂ဝဝ ရှိခဲ့ရာ ယခုလအေစာပိုင်းတွင် ကူးစက်ခံ 

ရသူအေရအတွက်ထက ်   ၁၆၀   ပိုများလာြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ေတာင်အာဖရိကကိ ုစတုတ ကူးစက်မ  

လ  င်းလာမည်ဟ ု  အာဏာပိုင်များက  ခန်မှန်းခဲ့ 

သည်။ ယေနကမ ာကီးတွင်  ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲသစ ်

များသည် တစ်မျိးမဟတ်ုတစ်မျိး ေပ ေပါက်လာိင်ု 

သည့အ်ေြခအေနမျိးရိှေနသည်ြဖစ်ရာ လသူားများ 

အေနြဖင့ ်အချန်ိကာလတစ်ခအုထ ိကိဗုစ်ှင့အ်တ ူ

ယှ်တွဲေနထိုင်သွားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

“ကာကွယ်ြခင်းသည ်        ကုသြခင်းထက ်

ထိေရာက်၏” ဆိုသကဲ့သို  ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရမ  

မရှိေစေရးအတွက ်  ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းသည ်

သာလ င် အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ေဆးြဖစ်သည်။        

အများြပည်သူတိုအေနြဖင့ ်  ကျန်းမာေရးဌာန၏   

  းေဆာ်ချက်များြဖစ်ေသာ    လက်ကိုမကာခဏ 

ေဆးေကာြခင်း၊    မိမိတို၏ေနအိမ်များတွင်သာ  

တတ်ိင်ုသမ ေနထိင်ုြခင်း၊ လစူလုေူဝးကိ ုတတ်ိင်ု 

သမ ေရှာင်က်ြခင်း၊   ေနအိမ်ြပင်ပ    သိုမဟုတ် 

လူအများစုေဝးရာေနရာသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက 

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း (Mask) ကို မြဖစ်မေန  

စနစ်တကျတပ်ြခင်း၊  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  တတ်ိုင် 

သမ ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ြခင်းှင့်     ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ု အကမ်ိေရြပည့ခ်ယံြူခင်း 

ြဖင့် အုိမီခရန်ဗုိင်းရပ်စ်ကုိ ကိတင်ကာကွယ်ကပါ 

ရန် တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။   ။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံံှမ မှာ  ထန်ိးချပ်ိင်ုသည့် 

အေြခအေနေကာင်းတစ်ခသုို    ေရာက်ရိှလာပဟီဆုိုိင်ုေသာ်လည်း 

၎င်းေရာဂါေရာက်မလာမကီ   မလူအေြခအေနမျိး    မဟတ်ုသည်ကိ ု

သတိြပကရမည်ြဖစ်သည်။    သတိလက်လွတ်ေနမိသည်ှင့် 

ကူးစက်မ  န်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာိုင်သကဲ့သို ြပင်ပမှဝင်ေရာက် 

လာိုင်သည့်အ ရာယ်ကိုလည်း    အချနိ်တိုင်းဂုြပေစာင့်ကည့် 

ေနကရန်လို



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

ေဆာ်ေပ လို   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ဘရာဇီးုိင်ငံ အေရှေြမာက်ပုိင်း ဘာဟီယာြပည်နယ်၌ ေရကီး

ေရလ ံမ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင် ့   ဆည်ကျိးမ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း 

ေဒသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ယမန်ေန၌ ေြပာကားသည်။ 

အဆုိပါ  မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွားေသာ  အုိင်ေဂါဆည်သည် 

ဘာဟယီာြပည်နယ် ေတာင်ပိင်ုး ဗစ်တိုးရီးယား ဒါ ကွန်ကွစ်စတာ 

မိအနီး၌ တည်ရိှပီး အဆိပုါဆည်အနီးအနားရိှ အိက်ုတန်ဘီမိမှ 

ေဒသခမံျားအား ေဘးလွတ်ရာသိုေရ ေြပာင်းရန် တာဝန်ရိှသမူျား 

က  န်ကားခဲ့သည်။

အဆိုပါ    ဆည်ကျိးေပါက်ပိကျရာမှတစ်ဆင့ ် စီးဆင်း 

လာေသာ ေရများသည ်အရှိန်ဟုန်ြပင်းစွာြဖင့် အိုက်တန်ဘီမိ 

အတွင်းသို   ဝင်ေရာက်လာိုင်ေကာင်း    တာဝန်ရှိသူများက 

တီဟီရန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

အီရန်ိုင်ငံသည်    အိုမီခရန်  ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များကိ ု     ကိတင်ကာကွယ်ရန်အတွက ်

အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားှင့ ်ထစိပ်လျက်ရိှသည့ ်နယ်စပ် 

ေဒသများအား   ပိတ်ထားရန်  ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ေကညာခဲ့သည်။

ေြပာကား

အရီန်ိင်ုငသံည် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားြဖစ်သည့ ်

တူရကီ၊ အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ တန်၊  အဇာဘိုင်ဂျန်၊ 

ပါကစ တန်ှင့် အာေမးနီးယားုိင်ငံတုိှင့် နယ်ေြမချင်း 

ထစိပ်လျက်ရိှသည့ ်နယ်စပ်ေဒသများအား ဒဇီင်ဘာ 

၂၅    ရက်မှစတင်ကာ   လဝက်ကာကာလအထ ိ

တိုကျိ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ဂျပန်ိုင်ငံ အေနာက်ပိုင်းှင့် ေြမာက်ပိုင်းေဒသများ 

တွင် ှင်းများထူထပ်စွာကျဆင်းမ ေကာင့် ဒီဇင်ဘာ 

၂၆ ရက်တွင် ြပည်တွင်းေလေကာင်းခရီးစ် စစုေုပါင်း 

၁၀၀ ေကျာ်အား ဖျက်သိမ်းခ့ဲေကာင်း ယေနစီအင်န်ေအ 

သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။

ယင်းသို ှင်းများထူထပ်စွာကျဆင်းမ ေကာင့ ် 

All  Nippon  Airways  ေလေကာင်းလိုင်းက 

ေလေကာင်းခရီးစ် ၇၉ ခအုား ရပ်ဆိင်ုးခဲေ့ကာင်းှင့ ်

ယင်းခရီးစ်များ ဖျက်သိမ်းခ့ဲြခင်းေကာင့် ခရီးသည် 

၅၁၀၀  ခန်အတွက်  ခရီးသွားလာမ    ေှာင့်ေှးခဲ့ရ 

ေကာင်း အဆိုပါေလေကာင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ 

ဟာယာကာဝါက ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင်  ဂျပန်ိုင်ငံ   ေလေကာင်းလိုင်းများ 

ကုမ ဏီကလည်း    ြပည်တွင်းေလေကာင်းခရီးစ ်

ေဆာ်ေပ လို   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၁၆၄ 

ဦး ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၆၄ ဦးရှိေကာင်း ဘရာဇီး 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆံုးထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက် 

များအရ ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၆၁၈၃၉၂ 

ဦးရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၂၂၂၃၀၇၃၇ ဦးရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးမ တွင် 

အေမရကိန်ိင်ုငံပီးေနာက် ဒုတိယအများဆံုးုိင်ငံြဖစ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

တွင်မ ူအေမရကိန်ိင်ုငှံင့ ်အိ ိယိင်ုငတံို၏ ေနာက်တွင် တတယိအများဆုံးိင်ုငအံြဖစ် 

ရပ်တည်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၆၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်း သိုမဟုတ် 

လူဦးေရ ၁၄၂ ဒသမ ၃ သန်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ  

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်သည့ ်

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။    ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျပန်ိင်ုင၌ံ ှင်းများထထူပ်စွာ ကျဆင်းမ ေကာင့ ် ြပည်တွင်းေလေကာင်းခရီးစ် ၁၀၀ ေကျာ် ဖျက်သမ်ိး
၄၉ ခုကို ဖျက်သိမ်းခ့ဲရြခင်းေကာင့် ခရီးသည် ၂၄၆၀ 

အတွက်   ခရီးသွားလာမ ဆိုင်ရာ   ကန် ကာမ များ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်မူ    အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်ေနသည့်အတွက ်

ခရစ မတ်ကာလအတွင်း     ေလေကာင်းခရီးစ ်

ေထာင်ေပါင်းများစွာအား ဖျက်သိမ်းခ့ဲရေကာင်းလည်း 

သိရသည်။    ဂျပန်ိုင်ငံသည ် အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ ကိ ုတားဆီးကာကွယ်ရန် နယ်စပ် 

ေဒသများအား   ပတ်ိထားခဲရ့ေကာင်းှင့ ်လက်ရိှတွင် 

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန် ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက ်

ခံရသူစုစုေပါင်း   ၂၃၁   ဦးရှိေကာင်း   ဂျပန်ိုင်ငံ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘရာဇီးိုင်ငံ အေရှေြမာက်ပိုင်း ဘာဟီယာြပည်နယ်၌ ဆည်ကျိးမ ြဖစ်ပွား
သတိေပးထားသည်။ အုိက်တန်ဘီေဒသသည် ဘာဟီယာြပည်နယ် 

၏ ေတာင်ပိင်ုးရိှ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများလပ်ုကိင်ုရာ ေဒသြဖစ် 

သည်။ အဆိပုါသဘာဝေဘးေကာင့ ်ဘရာဇီးိင်ုင ံေတာင်ပိင်ုးှင့ ်

အေရှေြမာက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားေသာ အေဝးေြပးလမ်းမ

ပိတ်ဆိုသွားိုင်ေကာင်း    ဗစ်တိုးရီးယား  ဒါကွန်ကွစ်စတာ 

မိေတာ်ဝန်  ရီှလာလေီမာက့်က   ေြပာကားသည်။  ဘာဟယီာ 

ြပည်နယ်၌ လက်ရိှအချန်ိတွင် ေရလ မ်းမိုးမ များ  ြဖစ်ပွားလျက်ရိှ 

သြဖင့် ေဒသခံေထာင်ေပါင်းများစွာ မိမိတိုေနအိမ်များအား 

စွန်ခွာခဲရ့ေကာင်း   ြပည်နယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး  ိင်ုကက်စထိကု 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ယူအက်စ်နယူးစ်

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၁၆၄ ဦးရှိ

အီရန်ိုင်ငံက အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ကို ကိတင်ကာကွယ်ရန်

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ဆက်စပ်သည့် နယ်စပ်ေဒသများအား ပိတ်ထားခဲ့
ပိတ်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အီရန်အေကာက်ခွန် 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌  အိုမီခရန်  ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ ကိ ုဒဇီင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်  စတင်ေတွရိှခဲ့ပီး 

၎င်းဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံသသူည်    အာရပ် 

ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စုမှ  ြပန်လည်ေရာက်ရှိ 

လာသြူဖစ်ေကာင်းှင့ ် လက်ရိှတွင်  ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌   

အိုမီခရန်   ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်  ကူးစက်မ အြပင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ များလည်း ြမင့်တက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

နယူးေဒလီ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

အိ ိယိုင်ငံအေရှပိုင်း   ဘီဟာြပည်နယ ်   မူဇက်ဖပါခိုင်ရှ ိ 

ေခါက်ဆွဲစက်ုံ၌   ဘွိင်လာအိုးေပါက်ကွဲမ တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ   

အနည်းဆုံး   ေြခာက်ဦး  ေသဆုံးေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက 

ယေန  ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌  စက်ယ ရားကီးများြဖင့်  ကယ်ဆယ်ေရး 

လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး အပျက်အစီးများကားတွင် 

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူှင့ ်   ေသဆုံးသူများ   ထပ်မံစစ်ေဆး 

ရှာေဖေွနေကာင်း မဇူက်ဖပါခိင်ုမှ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

ပရာဗန်ကူးမားက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌   အခင်းြဖစ်ေနရာတွင ်   ကယ်ဆယ်ေရး 

ဝန်ထမ်းများှင့ ် မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များအား  ရှာေဖကွယ်ဆယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ချထားပီး အဆိုပါ 

ေပါက်ကွဲမ ၏  ဇာစ်ြမစ်ကိ ု  သိရှိိုင်ရန်  စုံစမ်းစစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  သိရသည်။   ယခုြဖစ်ပွားေသာ    

ေပါက်ကွဲမ မှာ  ြပင်းထန်သြဖင့်  အနီးအနားရှိ  စက်ုံများ၌ 

ပျက်စီးမ များရိှေကာင်း  သရိသည်။ ယခြုဖစ်စ်၌ အဆိပုါေဒသ 

ရှိ ေဒသခံများမှာ မိမိတိုေနအိမ်များမ ှထွက်ေြပးသွားေကာင်း 

သိရသည်။                                             ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တီဟီရန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၉၆၇ ဦး  ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ်      အဆိုပါ 

ေရာဂါ        ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၆၁၈၁၇၈၄  ဦး  ရှိလာေကာင်း 

အရီန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် အရီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၄၄ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှသြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

ြဖင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၃၁၃၀၆ 

ဦးရှိလာသည်။      အီရန်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့်    ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရသူေပါင်း 

၆၀၂၂၁၅၀       ရှိေကာင်းှင့ ်

အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ 

၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသ ူ

၂၇၉၆ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ေဂျုဆလင ်   ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

အစ ေရးိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း အိမုခီရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၅၉၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

ေပါင်း ၁၁၁၈ ဦးရှိလာေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အစ ေရးိုင်ငံ၌      အဆိုပါအိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများအနက ်၇၂၃  ဦး 

သည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့် ခရီးသည် 

များြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထပ်ေလာင်းေြပာကားသည်။

ထုိြပင် အစ ေရးုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခရံသ ူ၁၇၇၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၃၆၃၅၇၇ 

ဦးရှိေကာင်းှင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

အေရအတွက်သည် လာမည့ရ်က်များတွင် လျင်ြမန်စွာ 

ြမင့်တက်လာမည်ဟုလည်း      ေမ ာ်လင့်ရေကာင်း  

အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက     မှတ်ချက်ြပ 

ေြပာကားသည်။                       ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျကာတာ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆  

အိ ိယသမုဒ ရာတွင် စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ဆူနာမီ 

မုန်တိုင်း အင်ဒုိနီးရာှးုိင်ငံ အာေချးြပည်နယ်သုိ 

ဝင်ေရာက်တုိက်ခတ်ြခင်း ၁၇ ှစ်ြပည့ ်ေအာက်ေမဖွ့ယ် 

အခမ်းအနားကိ ုအင်ဒိနုီးရှားိင်ုင ံအာေချးြပည်နယ်၌ 

ယေန  ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါဆူနာမီမုန်တိုင်း ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ ်

သည့်ကာလအတွင်း  အာေချးြပည်နယ်၌  ေဒသခံ 

၁၆၀၀၀၀  ေကျာ်  ေသဆုံးခဲ့သည်။  ၂၀၀၄ ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင်  အာေချး 

ြပည်နယ်သို  အဆိုပါဆူနာမီမုန်တိုင်း  ဝင်ေရာက ်

တိုက်ခတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      လက်ရှိအချနိ်၌ 

အာေချးြပည်နယ်ရိှေဒသခမံျားအား တာဝန်ရိှသမူျား 

က   သဘာဝေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

သင်တန်းများ ပိုချေပးေနေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနမ ေကာင့ ် အခက်အခဲများ  ရှိေန 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အာေချးြပည်နယ်ရှ ိေဒသခံများသည ်လက်ရှိ 

အချန်ိ၌   ြပင်ဆင်ထားေသာ   သဘာဝေဘးဆိုင်ရာ  

ကိတင်ြပင်ဆင်မ များှင့်   တင်းတိမ်မေနသင့်ဘ ဲ   

သဘာဝေဘးကာကွယ်ေရးအတွက ်   ပိုမိုကိးစား 

ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း    အဆိုပါေအာက်ေမ့ဖွယ် 

အခမ်းအနား၌  အာေချးြပည်နယ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး  

ိဗုာအိင်ုရင်ရက်က ေြပာကားသည်။ အဆိပုါြဖစ်စ် 

တွင် သားသမီးသုံးဦး ေသဆုံးခဲေ့သာ မခိင် တစ်ဦးက 

အသက်အရယ်  ငယ်ရယ်ေသာ  ကေလးများသည ် 

ငလျင်ြဖစ်ပွားပါက      အြမန်ဆံုးေဘးလွတ်ရာသုိ 

ေရှာင်တိမ်းရန ်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆူနာမီမုန်တိုင်း ၁၇ ှစ်ြပည့် ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနား အင်ဒိုနီးရှား၌ ကျင်းပ

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆ ဒသမ ၁၈ သန်းေကျာ်ရှိ

ေဘရတ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

လက်ဘွန်ိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင ်အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်

ခံရသူေပါင်း ၄၃၃ ဦးအထိရှိလာေကာင်း လက်ဘွန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။

လက်ဘွန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ိုင်င ံ

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၀၁၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၁၁၂၅၉ ဦးရိှလာေကာင်း 

ှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှခဲြ့ခင်းေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၉၀၂၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် လက်ဘွန်ိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၃၅ 

ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းသာလ င် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

ခယံရူေသးေကာင်း လက်ဘွန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

လက်ရှိတွင် အီရန်ိုင်ငံသား 

၅၉၄၁၈၅၇၁ ဦးသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်

ထိုးှံမ ခံယူပီး   ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

၅၀၉၈၅၃၉၇ ဦးသည် ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်    ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်          အီရန်ိုင်ငံတွင် 

လူဦးေရ  ၅၁၈၈၈၃၆   ဦးသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

တတိယအကိမ်    အပိုေဆာင်း 

ထိုးှံမ    ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှ   စတင်ကာ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ     လူဦးေရ 

၄၁၂၈၆၂၇၉ ဦးအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်း    ရှိ၊ မရှိ  

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပီးြဖစ်ေကာင်း 

သရိသည်။      ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံအေရှပိုင်း ဘီဟာြပည်နယ်ရှိ

ေခါက်ဆွဲစက်ုံ၌ ဘွိင်လာအိုး ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

လက်ဘွန်ိုင်ငံ၌

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခံရသ ူ၄၃၃ ဦးရှိ

အစ ေရး၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်
ကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၁၈ ဦးရှိလာ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

နယူးေဒလီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

အိ ိယိုင်ငံ၌  အသက်  ၁၅ ှစ်ှင့် ၁၈  ှစ်အကား အသက်အရယ်ရှိသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးမ ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် 

စတင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အိ ိယဝန်ကီးချပ် မိုဒီက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်  အသက်   ၆၀ အထက် အသက်အရယ် 

ရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တတယိအကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း အိ ိယဝန်ကီးချပ် 

မိုဒီက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။

အိ ယိုိင်ငံ၌ လက်ရိှတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄၇၈၆၈၀၂ ဦး 

ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၇၉၆၈၂ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၃၄၂၃၀၃၅၄ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင် အိ ိယုိင်ငံ၌ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် 

သည်လည်း ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်  ၄၂၂ ဦးအထိရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားခဲသ့ည်။  ကိုးကား - စအီင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဟွိင်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၅၂၁၈   ဦးထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊ 

ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၅၁၈၂ ဦးသည်  ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    ၃၆ ဦးသည ်

ြပည်ပမှ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း  ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် မိေတာ်ဟိွင်းသည် ကူးစက်ခံရသူ ၁၉၁၀ 

ြဖင့်  အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပီး ေတနင်ြပည်နယ်၌ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၉၂၈ ဦး၊ ဗင်ေလာင်းြပည်နယ်၌ 

၈၈၉ ဦး အသီးသီးရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေမာ်စကို  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၃၇၂၁ 

ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

တွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း   ၁၀၃၉၂၀၂၀  ရိှလာေကာင်း ရှုား 

ိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

ှင့ ် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက် 

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၃၇၂၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ ၉၆၈  ဦးထပ်မေံတွရိှခဲ ့

သြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသ ူ

ေပါင်း ၃၇၂၈၅  ဦးရှိလာေကာင်း  သိရ 

သည်။

ထိုြပင်  ုရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့်   ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ  ၃၇၂၈၅ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း 

၉၂၅၉၇၇၁  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရမ အများဆံုးေဒသြဖစ်သည့်  မိေတာ် 

ေမာ်စကို၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၁၈၀  

ရှိြခင်းေကာင့ ်    မိေတာ်တစ်ဝန်းတွင ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၀၁၉၆၀၂ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် ုရှားိုင်ငံ၌ လူဦးေရ  

၇၇ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ်သည် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံ

ယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၇၃ ဒသမ ၁ သန်း 

ေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။              

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၁၆၀ ထပ်မံေတွရှိ
ကွာလာလမ်ပ ူ ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မေလးရှားိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း        

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၁၆၀ အား ထပ်မံ 

ေတွရိှရသြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၂၇၃၈၄၀၁ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ယခ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျား 

အနက် ၁၅၆ ဦးမှာ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

များြဖစ်ပီး ၃၀၀၄ ဦးမှာ ြပည်တွင်း၌ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ

ထုတ်ြပန်ေသာ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၂၅ ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲသ့ြဖင့ ်

ေသဆုံးသူ ၃၁၃၁၅ ဦးရှိလာသည်။ 

ထိုြပင ်  မေလးရှားိုင်င ံ    ေဘာ်နီယုိြပည်နယ် 

ဆာယာဝက်စ်မိရိှ  အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

များလပ်ုကိင်ုေသာ ကမု ဏတီစ်ခမှု   ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၌ 

အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်     ကူးစက်ခံရသည့ ်   

သသံယလက ဏာများစစ်ေဆးေတွရိှသြဖင့ ်  လိအုပ် 

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၉၂၇၇၆၅ ဦး

ေသဆုံးသူ                      ၅၄၁၅၁၉၅ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၀၁၉၃၇၅၁ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

အိ ိယိုင်ငံက အသက် ၁၅ ှစ်ှင့် ၁၈ ှစ်အကား အရယ်များအား 

ကိဗုစ-်၁၉ ေရာဂါကာကယ်ွေဆးထိုးှေံပးမ  ဇနန်ဝါရလီတွင် စတငမ်ည်

ေသာ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာစစ်ေဆးမ များကုိ  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာငး်  မေလးရာှးကျနး်မာေရးဝန်ကီး 

ခိုင်ရီဂျမာလူဒင်က ေြပာကားသည်။

ယင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ     သံသယလူနာသည် 

ြပည်ပသို ခရီးသွားလာခဲ့ေသာ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှ ိ

ေကာင်း  သရိသည်။ မေလးရှားိင်ုငအံတွင်း လအူစ ု

လိုက်အ ပံလိုက်   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်       

ကူးစက်မ များရှိေနိုင်ေကာင်း   ခုိင်ရီဂျမာလူဒင်က 

ေြပာကားသည်။  လက်ရှိအချနိ်၌   ိုင်ငံအတွင်း  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလူနာ ၄၅၅၉၁ ဦးရှိသည့ ်

အနက် ၃၂၄ ဦးမှာ အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ၌ 

ကုသမ ခံယူေနပီး ၁၇၅ ဦးမှာ အသက် ှအေထာက် 

အကြူပကရိယိာတပ်ဆင်ထားရေကာင်း သရိသည်။ 

လူဦးေရ၏ ၇၉ ဒသမ  ၅  ရာခိုင် န်းမှာ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ် ထုိးံှပီးစီး ခဲ့ပီး ၇၈ 

ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ် ထိုးှံပီးစီးေကာင်း သိရသည်။   

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၂၁၈ ဦးရှိ
ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၁၆၅၁၆၇၃ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၁၂၁၄ 

ဦးရိှေကာင်း ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။  ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ် ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ

၁၈၅၅၆ ဦးရိှြခင်းေကာင့် အဆုိပါ ေရာဂါမှြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း   ၁၂၄၈၂၄၀ ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  ိုင်ငံတစ်ဝန်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီအစ်ေအာက်တွင ်

ကာကွယ်ေဆး အလုံးေရ ၁၄၅ ဒသမ ၆ သန်းခန်  

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

ေကျာက်ေတာ ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆  

ရခိုင်ြပည်နယ ်         သမဝါယမ 

အသင်းစုချပ်  (လီမိတက်) သည် 

ေတာင်သူများ  စပါးေပ ချနိ်တွင် 

သင့တ်င့မ် တေသာ  စပါးေစျး န်း 

များ ရရိှေစရန်၊ ေစျးကွက်တည်ငမ်ိ 

မ များရရှိေစရန်ှင့ ် အသင်းသား 

ေတာင်သူများ အကျိးစီးပွားြဖစ်

ထွန်းေစေရးအတွက်  အေထာက် 

အကူြဖစ်ေစရန ်ရည်ရယ်၍  စပါး 

ဝယ်ယူေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဧည့်မထ 

စပါးတစ်တင်းလ င် ေငွကျပ် ၆၀၀၀ 

 န်းြဖင့ ်စပါး  ၄၁၈ တင်းဝယ်ယခူဲ ့

ပီး               ေကျာက်ေတာ်မိနယ် 

အသင်းစခုျပ်ပိင်ု    ကာဒဆီန်စက် 

တွင် သိုေလှာင်ထားရှိသည်။

ထိုြပင် စပါးလ  င်လ  င်ေပ ချနိ် 

တွင်           ဧည့်မထစပါးသာမက 

ေပ ဆန်းစပါးများကိပုါ ထပ်မဝံယ် 

ယြူခင်း၊ ကတ်ိခဲွြခင်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီး    အသင်းသား 

ြပည်သူများှင့် ေဒသအတွင်းရှိ 

စားသုံးသြူပည်သမူျားထသံို  ေဒသ 

ေပါက်ေဈးထက ်သက်သာေသာ 

 န်းထားများြဖင့ ် ြဖန် ြဖးေရာင်း

ချြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                 သတင်းစ်

ေစာသူရေအာင်အား   သိမ်းဆည်းရမိသည့်  ဘိန်းများှင့်အတူ  

ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ  ၂၆ 

ေနြပည်ေတာ်ရဲတပ်ဖွဲမ ှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင ်

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် 

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခွဲတွင်  ပျ်းမနားမိနယ ်

ရာသစ်ေကျးရာအပ်ုစ ုက န်းကန်ုးေကျးရာအနီး 

တွင် ေဇာ်ဝင်း(ခ) ေဇာ်ဝင်းထွန်း  ေမာင်းှင်လာ 

သည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိ ုစစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၈၅၀ ကုိလည်းေကာင်း၊  

ထိုအတူ ယင်းေနညေန ၆ နာရီတွင် မူးယစ် 

ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး    ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဟုမ လင်းမိ 

နယ်  ေခါင်ခမ်းေကျးရာ  ဟမု လင်းေလဆပ်ိအနီး 

တွင် ေအာင်ဆန်းဝင်း(ခ)ေအာင်ဆန်း၊ ဖုိးကီး၊ 

ေစာမင်းတင(်ခ)အိုက်ပါး၊     သန်းေဇာ်တိုကို 

ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးှင့်အတ ူမသက  ာဖွယ်ေတွရှ ိ

သြဖင့်   စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၃၃၆၃ ြပား၊ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ 

၁၄၀၃ ကီလိုကိုလည်းေကာင်း။

အလားတူ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ 

ဝင်များပါဝင်ေသာ         ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် လား  း-မ ေလးသွား ကား 

လမ်း   ဝက်ဝံေကျးရာအုပ်စ ု ဝက်ဝံေကျးရာ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂတ်ိတွင် ေကျာ်မင်းထက် 

(ခ) ေကာက်ေကွး(ခ) ေကျာ်မျိး  ေမာင်းှင်လာ 

သည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိ ုစစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား    ၁၉၂၉၀ ကုိလည်း 

ေကာင်း၊  ထိုအတူ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ညေန   

၅ နာရီခဲွတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရး 

ရတဲပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ရမည်းသင်းမိနယ ်        ရာတန်းေကျးရာမ ှ

အြမန်လမ်းမကီးသွားကားလမ်း   မိုင်တိုင် 

အမှတ် (၁၂/၂)ှင့်(၁၂/၃)ကားတွင် ေအာင်ုိင်ေဌး 

ေမာင်းှင်လာသည့ ်  ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကိ ု

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၄၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊  အလားတ ူယင်းေန  

ည ၇ နာရတွီင် ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ရမည်းသင်း 

မိနယ် ရန်ကန်ု- မ ေလးအြမန်လမ်း မိင်ုတိင်ု 

အမှတ် (၂၅၀/၇)အနီးတွင် စုိးထီကုိ ဆုိင်ကယ် 

ှင့်အတူ  မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၆၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတို 

အား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစ

ေသာေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ အေရးယ ူ

ထားေကာင်း သိရသည်။               ရဲြပန်ကား

သာစည်မိနယ် က ဲတပ်ဆုံေကျးရာ၌ ေငွကျပ် သိန်း ၃၁၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိဘိန်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

သာစည်မိနယ် က ဲတပ်ဆံုေကျးရာတွင် ေငွကျပ် သိန်း ၃၁၀၀ ေကျာ် 

တန်ဖိုးရှိ  ဘိန်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း  ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှ

သိရသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ   တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် ည ၁၂ နာရီတွင် သာစည်မိနယ် 

ကေလာ-သာစည်သွားကားလမ်း က ဲတပ်ဆုေံကျးရာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်းတွင်  ကေလာမှ သာစည်ဘက်သို  ေစာသရူေအာင်  ေမာင်းှင် 

လာသည့်ယာ်ကို သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ မှ တန်ဖိုးေငွကျပ ်

သိန်း ၃၁၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှ ိဘိန်း ၃၅၄  ကီလိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ သိမ်းဆည်းရမိဘိန်းများကုိ ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)မှ  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးသို သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသြဖင့ ်၎င်းအား ဥပေဒအရ အေရးယူထားရှိပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ 
ကျးလွန်သူများကိ ု ဆက်လက်စစ်ေဆး  ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။                                                                    သတင်းစ်

ပျ်းမနား၊ ဟုမ လင်း၊ ြပင်ဦးလွင်ှင့် ရမည်းသင်းမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ရခိုင်ြပည်နယ်သမဝါယမ 

အသင်းစုချပ်(လီမိတက်)က 

ဆန်စပါးဝယ်ယူေရာင်းချေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   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

 ေကျာဖုံးမ ှ

ရန်ကန်ု -ပသုမ်ိလမ်းှင့ ်ရန်ကန်ု - ေညာင်တန်ုး 

လမ်းတိုသည် ရန်ကုန်မိ လ  င်သာယာမိနယ်ကို 

ြဖတ်၍ေဖာက်လုပ်ထားေသာ   ေြခာက်လမ်းသွား 

ကွန်ကရစ်လမ်းမကီးြဖစ်ပီး     စီးပွားေရးအရ   

အေရးပါေသာ လမ်းမကီးတစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။

အများဆုံးလုပ်ကိုင်ေန 

လ  င်သာယာမိနယ်သည် လဦူးေရအထထူပ်ဆုံး 

ှင့် စက်မ ဇုန်ကီးများစွာ တည်ရှိရာ စက်မ လက်မ  

မိသစ်များြဖစ်ပီး ပုဂ လိကတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်း

ရှင်များှင့်   ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းရှင ်

အများဆုံးလုပ်ကိင်ုေနေသာ ေနရာြဖစ်သည်။ လဦူးေရ 

များြပားလာ၍ လ  င်သာယာအေရှပိုင်းမိနယ်ှင့ ်

အေနာက်ပိင်ုးမိနယ်အြဖစ် ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားပီး 

ယင်းမိနယ်ှစ်ခုအတွင်း ြဖတ်သန်းေနေသာ ရန်ကုန်- 

ပုသိမ်လမ်းှင့်   ရန်ကုန်-ေညာင်တုန်းလမ်းတို၏ 

လမ်းေဘးဝဲယာေရစုကန်သည်   ကျံးေရသဖွယ်

တည်ရိှေနရာ  ေရစကုန်ေရေြမာင်းကိ ု  အစ်သန်ရှင်း 

ကည်လင်သာယာေစရန်    သဘာဝေရေဝေရလဲ 

တစ်ခအုြဖစ် တည်ေဆာက်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးရန် စစီ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယခုအခါ  အဆိုပါလမ်းမကီးေဘးဝဲယာရှိ 

တရားမဝင်ကျးေကျာ် ေြမေနရာများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

  မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှ

ကွဲအက်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန်တွင် 

ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၁) အေြခခံပညာ 

မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၌ မသက  ာဖွယ်အထုပ်တစ်

ထပ်ုေတွရိှေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များှင့ ် ဆရာ ဆရာမများက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

အဆိုပါ ေကျာင်းဝင်းအတွင်း   အေနာက်ဘက် ခံ 

စည်းုိးအုတ်တံတုိင်းှင့် ၁၅ ေပခန်အကွာ၌ အနက် 

ေရာင်ပလတ်စတစ်အတ်ိြဖင့ ်ထပ်ုထားသည့ ်အထပ်ု 

တစ်ထုပ် ေတွရှိရသြဖင့ ်   ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

အဆိပုါအတ်ိအတွင်းမှ အလျား ရှစ်လက်မခန်၊ အချင်း 

သုံးလက်မခန်ရှိ PVC ပိုက်ြဖင့်    ြပလုပ်ထားပီး 

စားပွဲတင်နာရီတစ်လုံးြဖင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် 

လက်လုပ်ချနိ်ကိုက်မိုင်းတစ်လုံး    ေတွရှိရသြဖင့ ်

သက်မဲြ့ပလပ်ု ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး ရှင်းလင်းခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ စာသင်ေကျာင်းများ 

အား လက်လပ်ုမိင်ုးအသုံးြပ၍ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း 

များ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများကိ ု

ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယူိင်ုေရး 

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက   ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ေပါက်မိ ေအာင်ေတာ်မူရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၂)အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်းအား အကမ်းဖက် 

သမား ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် လက်လုပ်ဗုံးအပိုင်းအစများှင့ ်ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေပါက်မိ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရှ ိအမှတ်(၁)အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၌ အကမ်းဖက ်

သမားများ ေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ်ချနိ်ကိုက်မိုင်း၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ ရှင်းလင်းခဲ့သြဖင့ ်

လမ်းေဘးဝဲယာရိှ အနက် ေြခာက်ေပ၊ အကျယ် ေပ ၃ဝ 

ရှိ  ေရစုကန်များလည်း   မူလအတိုင်း   ေပ လွင်စွာ 

ထွက်ေပ လာရန်  ရန်ကုန်မိေတာ်  စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေအာက်ရှ ိ  အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းှင့် 

တံတား)၊ ပန်းဥယျာ်ှင့်အားကစားကွင်းများဌာန၊

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သန်ရှင်းေရးဌာန၊ 

ေရစီးေရလာစီမံခန် ခွဲေရးဌာန  စသည့်ဌာနများ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ လမ်းေဘးဝဲယာရှိ 

ေရစုကန်ေနရာကို    သတ်မှတ်ဧရိယာအတိုင်း 

ေပ ထွက်လာရန် ုန်းှင့် အမ  က်များရှင်းလင်းြခင်း၊ 

ေရဆိုးထွက်ေပါက်များြပြပင်ြခင်း၊ လသွူားစ  က လမ်း 

များ ြပန်လည်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊    ဘတ်စ်ကား 

မှတ်တုိင်ပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပေစရန် ြမက်ခင်း 

ပန်းအလှှင့အ်ရပ်ိရပင်များ စိက်ုပျိးြခင်း၊ ယာ်လမ်း 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် လမ်း န်ဆုိင်းဘုတ်များ

ြပြပင်ြခင်း၊ လမ်းအမှတ်အသား ေဆးလိင်ုးအသစ်များ 

ေရးဆွဲြခင်းများအြပင ်      အမ  က်ကင်းရှင်းေစရန ်

နံနက် ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအတွင်း   လင်းေြပာင်စနစ ်

ကျင့်သုံး၍       သန်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း 

စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု ံ- ေစာသိန်းဝင်း

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆

လ  င်းအနည်းငယ်မှ လ  င်းအသင့အ်တင့ရိှ်မည်။ လ  င်း 

အြမင့်မှာ    ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် 

ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ေလးေပမှ ေြခာက်ေပ 

ခန်  ရှိိုင်သည်။                                     မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန
ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အထက်ပိုင်းှင့ ်   ကချင် 

ြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ ်

ရာိုင်သည်။

 မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်



ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊  ၂၀၂၁

ေမာ်လမိင ်ဒီဇင်ဘာ ၂၆

ြပည်သမူျား ကိယ်ုကာယ ကျန်းမာ 

ကံခ့ိင်ုမ ရိှမှသာ လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်   ဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက်  

များစွာ အေထာက်အကြူပိင်ုေစ 

မည့ ်  ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်   စေုပါင်း 

ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ   ေလ့ကျင့် 

ခန်း   ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ု ယေန  

နံနက် ၆ နာရီက ေမာ်လမိင်မိ  

စစ်ကဲကုန်းရပ ်    ကမ်းနားလမ်း    

ေရေပ   ညေဈးေနရာတွင် ကျင်းပ 

သည်။

 မွန်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်လင်းထွန်း၊   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများ၊  ဌာနဆိုင်ရာများ၊   

အားကစားှင့ ်ကာယပညာသိပ ံ 

(ေမာ်လမိင)်  သင်တန်းနည်းြပ 

များှင့် သင်တန်းသူများ၊   ပညာေရး 

ေကာလိပ်    သင်တန်းသူများ၊ 

သူနာြပ     သင်တန်းသူများှင့ ်

ေဒသခ ံ အားကစားဝါသနာရှင်များ 

စုေပါင်းပါဝင ်ဆင် ဲကသည်။

တေပျာ်တပါးလ ပ်ရှား

စုေပါင်းကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ       

ကို အားကစားှင့် ကာယပညာ 

သိပ ံ (ေမာ်လမိင်)မှ သင်တန်း 

နည်းြပများက     ကျန်းမာေရး 

အေထာက်အကူ      ြပေစေရး   

အားကစားနည်း ေလ့ကျင့်ခန်း 

အတွဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃)ကို   စိတ်ပါဝင် 

စားစွာ  လိုက်ပါကစားိုင်ေအာင ်

သုပ်ြပေပးရာတွင ်       ပါဝင် 

ကစားသူများသည ်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ   ထုတ်ြပန် ထားသည့် 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများှင့်အညီ  တေပျာ် 

တပါး  စုေပါင်းလ ပ်ရှား  ကစားက 

သည်။ 

   ဇာြဖဝင်း (ြပန်/ဆက်) 

ပဲခူး ဒီဇင်ဘာ ၂၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးမျိးေဆွဝင်းသည်  ယေနနံနက် 

ပိုင်းက  ပဲခူးမိအား  တိုင်းေဒသ 

ကီး   မိေတာ်အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ 

လမ်းပုိင်းအလုိက် အဆင့်ြမင့်တင် 

ေနမ ကို       ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

အရိပ်ရသစ်ပင်များစိုက်ပျိး 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  

အဖွဲသည်    ပဲခူးမိအတွင်းရှိ 

ကျိက်ပွန်ဘုရားလမ်းအား လမ်း 

ဧရယိာ ေပ ၁၅၀ အကျယ် လမ်းချဲ 

ေနမ ှင့ ်ြပန်လည် အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေပးိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခ 

အေနများကုိ သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    ေရှးေဟာင်းသမိင်ုးဝင် 

ကျိက်ပွန်ဘုရား  ဘုရားပွဲေတာ ်

ကျင်းပရာ    အဓိကလမ်းမကီး 

တစ်ခုြဖစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များ 

အတိင်ုး အချန်ိမီပီးစီးေရး၊ အရပ်ိရ 

သစ်ပင်များ စိုက်ပျိးရန်ှင့ ်လမ်း 

မီးများ ထွန်းလင်းေစေရး တာဝန်ရိှ 

သ ူအဆင့ဆ်င့က် ကီးကပ်ေဆာင် 

ရက်သွားရန ်မှာကားသည်။ 

ပဲခူးမိအား တိုင်းမိေတာ်အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ 

လမ်းပိုင်းအလိုက် အဆင့်ြမင့်တင်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

ဘားအံ ဒီဇင်ဘာ ၂၆

ကရင်ြပည်နယ်     ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့်ဦးသည်   ြပည်နယ ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီး 

ရဲမှးကီးခင်ေဇာ်ှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် 

ယေန နံနက်ပုိင်းက ဇဲွကပင်ေတာင် 

ှင့ ်ကာအင်းေတာင်ကား ဘားအ ံ

မိေရှာင်လမ်း ေဖာက်လုပ်ေနမ  

ဇွဲကပင်ေတာင်ှင့် ကာအင်းေတာင်ကား ဘားအံမိေရှာင်လမ်း ေဖာက်လုပ်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

အေြခအေနများကို သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

စံချနိ်စံ န်းများှင့်အညီ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲ

သည် ဘားအံမိ ရဲသာေကျးရာ 

အပ်ုစ၊ု မိေရှာင်လမ်း ေဖာက်လပ်ု 

ေရး ရှင်းလင်းေဆာင်သုိ ေရာက်ရိှ 

ပီး ဘားအံမိေရှာင်လမ်း၊ (၂ ဒသမ 

၇၇၅ ကီလိုမီတာ - ၅ ဒသမ ၁ 

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွသည်   နာရဏ ီ

သမ်ိလမ်း၊ ဦးကျင်ေအာင်လမ်းှင့ ်

ေဒါနလမ်းတိုအား ကွန်ကရစ်လမ်း 

အြဖစ် အဆင့ြ်မင့တ်င် ေဆာင်ရက် 

ေနမ အား ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်က 

လမ်းတစ်ခုတွင်         ပါဝင်ရမည့ ်

ေရုတ်ေြမာင်းများ၊         အရိပ်ရ 

သစ်ပင်များ၊       လမ်း န်ဆိုင်း 

ဘုတ်များှင့်   လမ်းမီးတိုင်များ 

တစ်ပါတည်းပီးစီးရန်   သက်ဆုိင် 

ရာ တာဝန်ရှိသူများအား မှာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အဖွဲသည် ပဲခူး 

တက သိုလ်ှင့် လိပ်ြပာကန်ှင့ ်

ဟံသာဝတီေရှးေဟာင်းကျံး ြပန်

လညအ်ဆင့်ြမင့်တငေ်နမ တုိအား 

သာွးေရာက ် ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လုိအပ်သည်များ မှာကားခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

တင်စိုး(ပဲခူး)

ကီလိုမီတာ) အတွင်း   လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ      အေြခအေနှင့် 

ဇွဲကပင်ေတာင်ှင့်   ကာအင်း 

ေတာင်ကား ရဲသာေကျးရာအုပ်စု 

မှ လှာကေဒါင်ေကျးရာအုပ်စုသို 

ဘားအံမိေရှာင်လမ်း (၂ ဒသမ 

၇၇၅ ကီလုိမီတာ - ၅ ဒသမ ၁ ကီလုိ 

မီတာ)  အတွင်း  လမ်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ       အေြခအေန 

များကို    သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး လမ်းေရရှည်တည်တ့ံ

ေကာင်းမွန်ေရးှင့ ် ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် ေရေြမာင်း 

များ၊ ေြမထိန်းနံရံများ စနစ်တကျ 

ထည့်သွင်း   ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ 

သတ်မှတ် စံချနိ်စံ န်းများှင့် 

အည ီအချန်ိမီပီးစီးေအာင်ေဆာင် 

ရက်ကရန ်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက်         ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် ေရေကျာ်- 

လ  င်းပုံ-လှာကြမင်    လမ်းပိုင်း 

အရှည် ၁ မိုင် ၃ ဖာလုံကို  ၂၄ ေပ 

အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ ်

အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး

ှင့် ဘားအံမိ လှာကြမင်ကွက ်

သစ်ရှိ ဇွဲကပင်အားကစားကွင်း 

ပဲွကည့်စင်       တည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းှင့်          Synthetic 

ေြပးလမး်မီတာ ၄၀၀ ခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများကုိ သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးပီး   လိုအပ်သည်များ 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

ဒီဇင်ဘာ

အားကစားလ 

စုေပါင်းကိုယ်လက်

 လ ပ်ရှားမ  

ေလ့ကျင့်ခန်း 

ေဆာင်ရက်

 (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ
ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ထန်းတပင် 
(၇၄)ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  ချစ်ကည်ေရးေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွ 
(အလွတ်တန်း) ဖူဆယ်ေဘာလံုးပိင်ပဲွကုိ  ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု 
ထန်းတပင်မိနယ ်မိမအားကစားကွင်းတွင ်ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ 

စတင်ကာ  ကျင်းပလျက်ရိှေကာင်း  မိနယ်အားကစားှင့် ကာယ 
ပညာဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။
အဆိုပါ (အလွတ်တန်း) ဖူဆယ်ေဘာလုံးပိင်ပွဲကို အသင်း 

ရှစ်သင်း ပတ်လည်စနစ်ြဖင့် အုပ်စု (၂) အုပ်စုခဲွကာ ယှ်ပိင်ကစား 
လျက်ရှိပီး ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ 
ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သလိ ုပိင်ပဲွသိုလည်း   မိေပ ရပ်ကွက်အတွင်းရိှ 
လငူယ်များှင့် ေကျးရာများရိှလငူယ်များမှ အသင်းများဖဲွကာ  ပါဝင် 
ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ကလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါအလွတ်တန်းဖဆူယ်   ေဘာလုံးပိင်ပဲွကိ ု မိနယ်အတွင်း 
၌  မျိးဆက်သစ်လူငယ်ကစားသမားများ  ေပ ထွန်းလာေစရန် 
ရည်ရယ်၍    ပိင်ပွဲကိုကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  အလွတ်တန်း 
ဖူဆယ်ေဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ုမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲှင့ ်မိနယ် 
အားကစားှင့်  ကာယပညာဦးစီးဌာနတို  ပူးေပါင်းကာကျင်းပ 
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

မဘိမ်း     

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) မဘိမ်းမိ  အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းတွင် (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ုဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ ကျင်းပသည်။ 

အားကစားပိင်ပဲွများတွင် မဘမ်ိးမိ အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းရိှ  မလူတန်းေအာက်ဆင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ပူေဖာင်းနင်းပိင်ပွဲ၊  ကွမ်းသီးေကာက်ပိင်ပွဲ၊  ဂုန်နီအိတ်စွပ်ပိင်ပွဲ၊ 

စာအုပ်ရက်ပိင်ပွဲ၊ မူလတန်းအထက်ဆင့်၌ ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲှင့ ်

ဂန်ုနအီတ်ိစွပ်(ကျား+မ) ပိင်ပဲွများကိလုည်းေကာင်း၊ အလယ်တန်း 

ဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက ်ဂုန်နီအိတ်စွပ် (ကျား)၊ 

ထပ်ုဆီးတိုး(မ)၊ လွန်ဆဲွ(ကျား+မ) အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွများကိလုည်း 

ေကာင်း၊  အထက်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအတွက် 

လွန်ဆဲွ(ကျား+မ) အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွ စသည့အ်ားကစားပိင်ပဲွများ 

ကို  ေပျာ်ရ င်စွာကျင်းပခဲ့ပီး ဆုရရှိသူများအား (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန    အခမ်းအနားတွင်  ဆုချးီြမင့်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

                  မျိးမင်း (ြပန်/ဆက်) 

ေကာ့ေသာင်း
(၇၄)ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ်ေရးေန    အထိမ်းအမှတ်အကိ 
eာဏစွမ်းရည်ပိင်ပဲွများကုိ  ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းက  ေကာ့ေသာငး် 

ခိင်ု ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပ 
ဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါပိင်ပွဲများတွင် ေကာ့ေသာင်းမိ ေရ မင်းဝံအထကခွဲ 
ေကျာင်းမှ  အလယ်တန်းအဆင့ ်  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသမူျားက 
ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကရာ     ပိင်ပွဲတွင်   ဆုရရှိခဲ့ကသည့် 
ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကို  ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူ  
ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန  တာဝန်ရိှသမူျားက  အမှတ်တရလက်ေဆာင် 
များ  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

ေကျာ်စိုး (ေကာ့ေသာင်း)



ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊  ၂၀၂၁

ပွင့်ြဖ ဒီဇင်ဘာ ၂၆

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ် မင်းဇံေကျးရာ 

ှင့ ်ဘူးသည်ေကျးရာကားရိှ မန်ုးေချာင်းအား ေဒသခ ံ

ြပည်သူများ အဆင်ေြပစွာသွားလာိုင်ေရးအတွက ်

ေစတနာအလှရှင်များ၏ ထည့်ဝင်လှဒါန်းေငွြဖင့ ်

ေကျးရာေနြပည်သမူျားက စေုပါင်း၍ ယာယတီတံား 

ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိရာ ယမန်ေနက ရာ န်းြပည့ ်

ေဆာက်လပ်ုပီးစီးသွားပြီဖစ်ေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ် 

မင်းဇေံကျးရာရိှ ေဒသခြံပည်သမူျားထမှံ သရိသည်။

မုန်းေချာင်းေဘးတစ်ေလ ာက်ရှိ  ေကျးရာေန 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယခလုိ ုပွင့လ်င်းရာသေီရာက်ရိှ 

လာသည့်အချနိ်တွင် ေကျးရာတစ်ရာှင့်တစ်ရာ         

ကူးလူးြဖတ်သန်းသွားလာိုင်ရန်၊ ေကျးလက်ှင့ ်

မိြပ အချန်ိကန်ုလပူင်ပန်းသက်သာစွာ သွားလာိင်ု 

ေရးအတွက် ေကျးရာေနြပည်သူများ စုေပါင်းကာ 

မုန်းေချာင်းအား  ယာယီဝါးတံတား  ေဆာက်လုပ်၍ 

သွားလာကရေကာင်းလည်း သိရသည်။

“က န်ေတာ်တို ပွင့်ြဖမိနယ်ဟာ မုန်းေချာင်းေရ 

ရစ်ေခွစီးဆင်းေနတဲ့ မိေလးတစ်မိြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေ့ကာင့ ်မန်ုးေချာင်းေဘးတစ်ေလ ာက်က ေကျးရာ 

ေတွဟာ သွားလာေရးအခက်အခဲမြဖစ်ေစေရးအတွက် 

ပွင့လ်င်းရာသေီရာက်တဲအ့ချန်ိမှာ အများစေုပါင်းပီး 

မန်ုးေချာင်းကိ ုယာယဝီါးတတံား ေဆာက်လပ်ုကပီး 

ေတာ့  ကူးလူးြဖတ်သန်း  သွားလာကတာြဖစ်ပါ 

တယ်။ မင်းဇံ-ဘူးသည်ေကျးရာကားရှိ မုန်းေချာင်း 

ယာယီဝါးတံတားက   အရှည်ေပ ၄၆၀  ရှိပီး 

ေဆာက်လုပ်ပီးစီးသွားပီြဖစ်လုိ ေဒသခြံပည်သမူျား 

အေနနဲ     တစ်ရာှင့်တစ်ရာ   လွယ်လင့်တကူ 

ြဖတ်သန်းသွားလာိင်ုမည့အ်ြပင် ပွင့ြ်ဖမိကိုလည်း 

အချနိ်တိုအတွင်း သွားလာိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု 

ပွင့ ်ြဖမိနယ် မင်းဇံေကျးရာမှ ေဒသခံြပည်သူ 

ဦးဘိုေဌးက ေြပာကားသည်။

ပွင့ြ်ဖမိနယ်သည် မိေပ ရပ်ကွက် ေလးရပ်ကွက် 

အပါအဝင် ေကျးရာအုပ်စ ု၅၆ အုပ်စုရှိကာ ေကျးရာ 

ေပါင်း ၂၀၅ ရာရှိပီး မုန်းေချာင်းေရသည ်မိအနီးမှ 

ရစ်ေခစွီးဆင်းလျက်ရိှ၍ ေဒသခြံပည်သမူျားအေနြဖင့ ်

စိုက်ပျိးေရဖူလုံ၍ ေွ၊ မိုး၊ ေဆာင်း ရာသီမြပတ ်

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကိ ုအဓိကစီးပွားြဖစ ်လုပ်ကိုင ်

ကေကာင်းလည်း သိရသည်။

ရဲဝင်းိုင ်(ေညာင်ဦး)

ေနာင်ချိ ဒီဇင်ဘာ ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း) ေနာင်ချ ိ 

မိနယ်တွင ်   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ြပန်လည်ဦးေမာ့ုိင်ေစရန်ရည်ရယ် 

၍  မီးရထားခရီးစ်များ   စီစ်          

ဖွင့လှ်စ်ခဲရ့ာ ယမန်ေနက ရှမ်းြပည် 

နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး) ၏ အထင်ကရ 

ြဖစ်ေသာ   ေရှးေဟာင်းသမုိင်းဝင် 

ကမ ာေကျာ် ဂတ်ုထပ်ိတတံားကီး 

သို မ ေလး-လား  း ရထားလမ်း 

ပိင်ုးမှ   ၁၃၁   အဆန်မီးရထားြဖင့ ်

စီးနင်းလိုက်ပါ၍   လာေရာက ် 

လည်ပတ်ေသာ ြပည်တွင်းခရီး 

သွားဧည့်သည်များအား ေဒသခံ 

တုိငး်ရငး်သားများက   ုိးရာ  

ယ်ေကျးမ  အတီး၊ အမ တ်၊ အက 

အလှများြဖင့ ်ကိဆိုခဲ့ကသည်။

ြမန်မာ့    မီးရထားလုပ်ငန်းမ ှ

အေထွေထွမန်ေနဂျာ  ဦးစိုင်း 

ေသာ်လင်း၊ အထက်ြမန်မာြပည ်

အပ်ုချပ်ေရးဌာန၊ ြမန်မာမ့ီးရထား 

ှင့ ် လက်ေထာက်အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာ ဦးစံသာေအာင်၊(သွား/

လာ)  တိုင်းအမှတ်(၃)  ြမန်မာ့ 

မီးရထားမှ    တာဝန်ရှိသူများ၊          

ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက် 

ပိုင်း) ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ 

လား  းုံးခဲွ(တာဝန်ခ)ံ ှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ေနာင်ချိမိနယ် စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် ဌာန 

ဆိုင်ရာများက ကိဆို တ်ဆက် 

အားေပးခဲ့ကသည်။

တနဂ  ေွေနတိုင်း

အဆိုပါ မီးရထားခရီးစ်ြဖင့ ်

ြပည်တွင်း   ခရီးသွားဧည့်သည ် 

၁၄၀              လိက်ုပါစီးနင်းခဲ့ကပီး 

ရထားခရီးစ်အား    အပတ်စ် 

တနဂ  ေွေနတုိင်း ပံုမှန်ေြပးဆဲွ၍  

ြပင်ဦးလွင်မှ နံနက် ၈ နာရီခွဲမှ 

စတင်ထွက်ခွာလာပီး ဂတ်ုထပ်ိသို  

နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ ရထားဆိုက ်

ေရာက်ကာ ခရီးသည်များ လည်ပတ် 

သွားလာချန်ိ တစ်နာရီ လည်ပတ် 

ခွင့်ေပး၍  မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် 

ြပန်လည်            ထွက်ခွာမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ြမန်မာခ့ရီးသွားလပ်ုငန်း 

အား  ြပန်လည်ဦးေမာ့လာိုင်ေစ 

ရန်         သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် 

ဆက်လက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီး 

သွား န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ  သိရ 

သည်။

ေထွးငယ ်(ြပန်/ဆက်)

မုန်းေချာင်းအား ြဖတ်သန်းသွားလာိုင်ရန် 

ပွင့်ြဖမိနယ် မင်းဇံေကျးရာှင့် ဘူးသည်ေကျးရာကား ယာယီတံတားေဆာက်

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြပန်လည်ဦးေမာ့ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍

 ေနာင်ချိမိနယ်တွင် မီးရထားခရီးစ် ဖွင့်လှစ်

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

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကိ ု  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးသို သတ်မှတ်အေအးလမ်းေကာင်း စံချနိ် 

စံ န်းများအတိုင်း တပ်မေတာ်(ေလ)မှ  ေလယာ်များ၊ Cold  

Chain Delivery  Logistics  ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့် ပုိေဆာင် 

ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိသည်။

ပိုေဆာင်ေပး

ထိသုိုပိုေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ေဆးတစ်လုံးလ င် 

လူှစ်ဦးထုိးုိင်ေသာ Sinovac ကာကွယ်ေဆးများှင့် လူငါးဦး 

ထုိးုိင်ေသာ Sinopharm ကာကွယ်ေဆးများကိ ုဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး ပသုမ်ိမိသို Sinovac ကာကွယ်ေဆး အလုံး ၃၀၀၀၀၀ 

ှင့် ေဆးထိုးအပ်များ၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသို  Sinovac 

ကာကွယ်ေဆး အလုံး ၃၀၀၀၀၀၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

မ ေလးမိသို Sinopharm  ကာကွယ်ေဆးအလုံး   ၂၅၆၀၀၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး မုရံာမိသို Sinopharm ကာကွယ်ေဆး 

အလုံး ၁၂၄၆၀၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမသုိ Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆးအလံုး ၁၆၀၀၀ ှင့် ေဆးထုိးအပ်များ၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေတာင်ပိုင်း)  ေတာင်ကီးမိသို Sinopharm ကာကွယ်ေဆး 

အလုံး ၂၀၀၀၀၊ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိသို Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆးအလုံး ၁၄၄၀ ှင့ ်Sinovac ကာကွယ်ေဆး အလုံး 

၁၅၀၀၀၊ မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိသုိ Sinopharm ကာကွယ် 

ေဆးအလုံး ၁၆၀၀၀ ှင့် ေဆးထုိးအပ်များ၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

ပဲခူးမိသို Sinovac ကာကွယ်ေဆး ၉၅၉၂၈ လံုးှင့် ြပည်မိသုိ 

Sinovac ကာကွယ်ေဆး ၅၄၀၇၂ လုံး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

မေကွးမိသို Sinovac ကာကွယ်ေဆးအလုံး ၂၅၀၀၀ တိုကို 

ေြမြပင်ခရီးလမ်းေကာင်းမ ှCold Chain Delivery Logistics 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့်    ဆက်လက်ပိုေဆာင်ေပးရာ 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်းှင့ ် သက်ဆိုင်ရာသို ဆက်လက်ြဖန်ေဝ

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                   သတင်းစ်

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Anti-inflammatory

1 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

2 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

3 P.O Favipiravir 400 mg 2 x 10 Tablet 50000 AA Medical

4 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

Anti thrombosis

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

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

Symptomatic

7 P.O Paracetamol 500 mg 10 x 10's tablets/ Box 1500 AA Medical

8 P.O Dextromethophan 10X10's 1450 AA Medical

9 P.O Bromhexine 10 x 10's tablets/ Box 1000 Medi Myanmar 

10 P.O Cetrizine 10 x 10's/ Box 2200 AA Medical

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ပိုေဆာင်

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင် အသံုးများသည့် ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ

(၂၆-၁၂-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိ ေဈး န်း

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

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

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးေနစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊   သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သီလရှင်များ၊  ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင ်

များအပါအဝင် လမူျိးမေရး၊ ဘာသာမေရး 

အသက် ၄၀ အထက် ေဒသခြံပည်သမူျား၊  

အကျ်းသား   အကျ်းသူများ၊  မသန် 

စွမ်းသူများ၊  တိုင်းရင်းသားလက်နက ်

ကိုင်အဖွဲများ၊  နာတာရှည်ေရာဂါအခံရှိ 

သမူျား၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ ယာယီ

တိက်ုပဲွေရှာင်စခန်းများအတွင်းရိှ ြပည်သ ူ

များ၊ အသက် ၁၂ ှစ်အထက်  အေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းှင့်  အထက်တန်း 

အဆင့်   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

စသည့်    ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများ၊ ြပည်သူ  

ေဆးုံများမ ှဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့်  ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း

လုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။

ထုိသုိ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဒီဇင်ဘာ 

၂၅ ရက်ှင့်  ယေနတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ   မိနယ်ရှစ်မိနယ် 

တို၌    ေဒသခံြပည်သ ူ ၅၀၄၇ ဦး၊  ရှမ်း 

ြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)အတွင်းရှိ မိနယ ်

သုံးမိနယ်၌  ေဒသခံြပည်သူ  ၁၁၅၀၊    

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် 

၂၆ မိနယ်တို၌  ေဒသခံြပည်သ ူ၂၁၅၈၉ 

ဦး၊   ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ   မိနယ် 

ငါးမိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၄၄၁၅ ဦး၊    

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ  ခိုင် 

ခုနစ်ခုမှ    ေဒသခံြပည်သ ူ  ၈၄၅၀ ှင့် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ထန်းတပင်မိနယ်၌  

ေဒသခြံပည်သ ူ၅၅၉ ဦးတိုကိ ုတပ်မေတာ် 

မှ ေဆးအဖွဲများက ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ထိုးှံေပးသည်။ 

ထိုအတူ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးများထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ  ဒီဇင်ဘာ 

၂၅ ရက်ှင့် ယေနတိုတွင် ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး)  မုိးမိတ်မိနယ်ှင့် နမ့ဆ်န် 

မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၇၇ ဦး၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ်  

၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

၇၂၂ ဦးတိုကို  တပ်မေတာ်မှ  ေဆးအဖွဲ 

များက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်  ပူးေပါင်း၍ 

ကုိဗစ်- ၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထုိးံှ 

ေပးသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို 

သက်ဆိုင်ရာ    တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက  သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးပီး လိုအပ်သည်များ  ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။                                သတင်းစ်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

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

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

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

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

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

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်ေကျာင်းများှင် ့

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ  အမယ်ေလးမျိးှင် ့   လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေနဆွမ်းများ   ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနတွင် ရှမ်း 

ြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) နမ့်ဆန်မိနယ်ရိှ ေရ ေတာင် 

ကန်ုး(သက်သတ်လွတ်ေကျာင်းတိက်ု)၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်      ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ 

သာသနာေရးဦးစီးဌာနက       ကီးမှးကျင်းပေသာ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်  အဘဓိမ ာြပန်ပွားေရးအသင်း၏ 

တတယိအကမ်ိေြမာက် အဘဓိမ ာ (ိုးိုး)၊ အဘဓိမ ာ 

(ဂုဏ်ထူးေဆာင)်ှင့်          ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပွဲကိ ု

ေရ ြပည်သာမိနယ် သာသနာဗ့မိ ာန် ပတ ြမားဘရုား 

ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီး ေရ ြပည်သာစာေြဖဌာန၌ 

ယေနတွင် တတယိေနအြဖစ် ၂၀၂၁ ခှုစ် အဘဓိမ ာ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ှင့်   ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပဲွ   ဆက်လက် 

ေြဖဆိုေနကေကာင်း သိရသည်။ 

 ထိသုို စာေမးပဲွေြဖဆိရုာတွင် အဘဓိမ ာ(ိုးိုး) 

သီလရှင် ၁၂ ပါး၊   လူပုဂ ိလ် ၁၀ ဦး၊   အဘိဓမ ာ 

(ဂုဏ်ထူးေဆာင)်  လူပုဂ ိလ်ရှစ်ဦးှင့်   ဝိသုဒ ိမဂ် 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ အဘိဓမ ာဂုဏ်ထူးေဆာင်ှင့် ဝိသုဒ ိမဂ်စာေမးပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးပစ ည်းများအား 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ   ယေန၌    နယ်စပ် 

(မူဆယ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်)တွင်     ကုမ ဏီခုနစ်ခုတိုမှ 

ှာေခါင်းစည်း ၁၂၀၀၀ ကလီိဂုရမ်၊ တစ်ကုိယ်ေရသံုး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၁၉၄၀၀၊ မျက်ှာအကာ ၂၀၀ 

ကီလိုဂရမ်၊    Surgical Gown    ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ 

Surgical Cap ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ Oximeter ၇၅၀၊ 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၈၀၊ Liquid Storage 

Container တစ်ခု၊ Oxygen Liquid Distributor 

တစ်ခုတိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

သီလရှင်တစ်ပါး၊ လူပုဂ ိလ်ကုိးဦး စုစုေပါင်း ၄၀ ရိှပီး 

ေြဖဆိုရန်  ပျက်ကွက်သူမရှိေကာင်း  ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်စာေြဖဌာနမ ှသိရသည်။ 

 အဆိုပါ စာေမးပွဲေြဖဆိုရာသို သဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်များ၊ မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲဥက    

ဆရာေတာ်ကီးှင့်   စာေမးပွဲကီးကပ်ေရးဥက   ၊ 

အတွင်းေရးမှးဆရာေတာ်များှင့်  အကျိးေတာ် 

ေဆာင်ဆရာေတာ်များက         ကီးကပ်ေပးကပီး 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ ်

သာသနာေရးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ အဘဓိမ ာ ြပန်ပွား 

ေရးအသင်းအဖဲွဝင်များ၊ ရပ်မရိပ်ဖများက ပံပ့ိုးကညူ ီ

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကကာ စာေမးပွဲကိ ုဒီဇင်ဘာ ၂၄ 

ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ သုံးရက်တာ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

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

ေဒသကီး   ကန်ကီးေထာင့်မိရှိ   ေဇယျာသီဝံ 

ေကျာင်းတိုက်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် အမ်းမိရှိ တပ်ဦး 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းှင့် မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှ ိဦးခ ီေကျာင်းတိုက်တိုမ ှ

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များှင့ ်သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သီလရှင်များအတွက ်ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ 

အမယ် ေလးမျိး၊ နဝကမ  အလှေငွများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေထာက်အကြူပပစ ည်းများ၊ 

ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ     တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက ်       ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ
 ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ရခိုင်ြပည်နယ် အမ်းမိရှိ တပ်ဦးဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ဆရာေတာ်ထံ ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။



ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဝမ်းထဲက ေမ မင်းယုေဝ

ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊  ၂၀၂၁

ပုံြပင်ပုံြပင်

ေရ လ  င်း ေငွလ  င်း
ဝါဝါလ မ်းလ မ်း၊ ပိေတာက်ပန်းလည်း 

လန်းလန်းစွင့်စွင့်၊ ဟိုပင်ြမင့်ထက် 

ေလပင့်လိုက်တိုင်း၊ ဘယ်ညာကိုင်း၍ 

ေရ သိုင်း ေရ သိုင်း ဝင့်ေတာ့သည်။

ြဖြဖေဖွးေဖွး၊ စံပယ်ေမ းလည်း 

ေလေသွးရာှံ၊ သင်းပျံပျံှင့်

ရနံမိုင်း၊  ရာတိုင်းဝယ်

ေငွဆိုင်း ေငွဆိုင်း ဆင့်ေတာ့သည်။ 

ငိမ်းငိမ်းချမ်းချမ်း၊ ိုင်ငံဝှမ်းဝယ် 

ေဘးကျန်းကွာစင်၊ ေပျာ်မ ဆင်၍ 

ကည်ရ င်ေစေကာင်း၊ ပန်ဆုေတာင်းမိ 

သွန်းေလာင်းေရကည်၊ ဤသုိ ရည်ေသာ် 

ြမန်ြပည်ေအးချမ်း၊ ဤှစ်ဆန်းဝယ် 

ေရ ပန်း ေငွပန်း ပွင့်ေတာ့မည်။ 

 တိုင်းေမ ာ်ရာဝယ်၊ ေရ လ  င်းေငွလ  င်းတင့်လှသည်။

တိုတိုင်းြပည်ရာဝယ်၊ ေရ နန်းေငွနန်း ြမင့်ကမည်။

ကဗျာကဗျာ

ဆရာကီး မင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပံုြပင် ေပါင်းချပ် 
စာအပ်ုမှ  ပုြံပင်ကိ ု စာေရးသမူသိားစ၏ု ခွင့ြ်ပချက် 
ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်) 
ထိုကံးဝါးသကံိ ုအနီးရိှ ေတာင်ပိုကီးတစ်ခတွုင် 

ေနေသာ ေမ ကီးတစ်ေကာင်က ကားသွားပါသည်။ 
ထိုအခါ ေမ ကီးက တွင်းဝသိုထွက်၍ “ဟယ်...ေမ  
ဖျင်း၊  သင်သည်  လတူိုဖန်တီးစစီ်ထားသည့အ်စာကိ ု
သာ စားရသြူဖစ်သည်။ အစွမ်းသတ ိ ဘာမ မရိှ။ သိုပါ 
လျက် ငါေ့တာ၌ကျက်စားရန် ကသံေလာ၊ သင် ထွက် 
လာပါက မုချေသမည်မှတ်ေလာ”့ဟူ၍ ဆိုပါသည်။ 

ဤတွင် မင်းကီးဝမ်းတွင်း၌ေနေသာ ေမ ကီး 
က “ဟယ်..ေမ ိုင်း၊ ငါ့ကို ေမ သာမညဟု သင်မှတ် 
သေလာ။   ငါသည် ဘုရင်စားေသာ အစာေကာင်း 
ဟူသမ ကို စားရသူြဖစ်သည်။ ခွန်အားလည်းကီး 
သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးလည်း ကီးသည်။ ေတာတွင်း၌ 
ေနကာ ပိုးမ ားတရိစ ာန်ကိသုာ စားေသာက်ေနရေသာ 
သင်ှင့ ်ငါသည် အဖက်မဟတ်ု”ဟ ုေြပာဆိပုါသည်။ 

ထိုအခါ   ေတာင်ပိုေန   ေမ ကီးက  “ဟယ်.. 
ေမ မုိက်၊ နင် ဝမ်းတွင်း၌ ရိှေနသည်ကုိ မင်းကီး မသိ 
၍သာ နင်အသက်ရှည်စွာေနရသည်။ အကယ်၍ 
သပိါမ ူယခ ုမင်းကီး ေခါင်းရင်းြပ၍ အပ်ိေသာသစ်ပင် 
ကုိုတ်၍ အြမစ်ကုိ ညက်စွာ ကိတ်ပီးေသာက်လ င် 
သင်  အပိုင်းပိုင်းြပတ်၍  ေသလိမ့်မည်။  မင်းကီး 
အိမ်သာသွားေသာအခါ    သင့်အေသေကာင်သည ်
မစင်ှင့်အတ ူေရာပါလာလိမ့်မည”် ဟု  ဆိုပါသည်။ 
ဝမ်းတွင်းေန ေမ ကီးကလည်း “ဟယ်...ေမ ပိတ ာ၊ 
ငါေသရေသာအေကာင်းကိသုာ နင်သသိည်မဟတ်ု။ 
နင်ေသရေသာအေကာင်းကိုလည်း     ငါသိသည်။ 
နင်သည် ေရှးအခါက ဥစ ာများေသာ ကုန်သည်ကီး 
ြဖစ်ခဲသ့ည်။ အလှေကာင်းမ  မြပရက်ဘ ဲေစးဲှဝန်တိ ု
လှေသာေကာင့ ်ေသေသာအခါ နင်ြမပ်ထားေသာ 
ဥစ ာတိုကိ ုေစာင့ေ်နရသည့ ်ေမ ပတိ ာ ြဖစ်ေနသည်။ 
သည်အေကာင်းကိ ုမင်းကီးသခိဲလ့ င် နင့က်ိသုတ်၍ 
ေတာင်ပိုတွင်း၌ရှိေသာ ဥစ ာတိုကိုတူးယူမည် မုချ 

ြဖစ်သည်။ ထိသုိုသတ်ခဲလ့ င် နင် ဘယ်သို ေြပးိင်ုအံ ့

နည်း” ဟု ဆိုပါသည်။  
သည်လိုအချင်းချင်း မေကာင်းဆိုကပီးလ င် 

မင်းကီး၏ခံတွင်းဝရှိေမ သည် ဝမ်းတွင်းသို ြပန်ဝင် 
သွားပါသည်။ ေတာင်ပိုတွင်းဝရိှ ေမ ကီးသည်လည်း 
ေတာင်ပိုတွင်းသို ြပန်ဝင်သွားပါသည်။ 

ေမ ှစ်ေကာင် ေြပာဆိုေသာ စကားကို မိဖုရား 
ကားသွားပါသည်။ မဖိရုားသည် တရိစ ာန်တို ေြပာဆိ ု
သည့ ်ဘာသာအထူးအြပားကိ ုနားလည်သြူဖစ်သြဖင့ ်
ေမ တိုေြပာစကားကိ ုေကာင်းစွာသရိှိနားလည်လိက်ု 
ပါသည။်   ဤတွင်  မိဖုရားသည်  မင်းကီးကုိ  း၍ 
ေတာင်ပိုအနီးတွင် အားရဝမ်းသာစွာြဖင့ ်လက်ယှက် 
ချိး၍ ကပါသည်။ သည်အြဖစ်ကိ ုအေကာင်းြပ၍ 
“စတ်ိှစ်လိေုသာ် ေတာင်ပို၌ လက်ယှက်က၏” ဟ၍ူ 
ဆိုစမှတ်ြပကပါသည်။ 

ဤသို မိဖုရား က,သည်ကို မင်းကီး ြမင်ေသာ 
အခါ  “ငါ့မိဖုရား တစ်ခါမ  မကစဖူး၊ ယခု အဘယ့် 
ေကာင့ ်ကပါသနည်း” ဟု ေမးပါသည်။ 

မဖိရုားက ြဖစ်ပျက်ပုအံလုံးစုကံိ ုေြပာြပပါသည်။ 
“ဝမ်းသာလွန်းသြဖင့ ်  ကမိြခင်း  ြဖစ်ပါသည် 

အရှင်” ဟူ၍လည်း   ေြပာဆိုပါသည်။   ထိုေနာက် 
မင်းကီး၏ ေခါင်းရင်းနား၌ရှိေသာေဆးပင်ကိ ုုတ် 
ပါသည်။  အြမစ်ကို  ကိတ်ပီးလ င်  မင်းကီးအား 
ေသာက်ေစပါသည်။ ေဆးကိ ုေသာက်ေသာ ခဏ၌ပင် 
ဝမ်းတွင်း၌ေနေသာ ေမ ကီးသည် အပိင်ုးပိင်ုးြပတ်၍ 
ေသကာ သက်ဆင်းကျသွားပါသည်။ မင်းကီးလည်း 
ချက်ချင်းပင ်ပကတိချမ်းသာရာ ရသွားပါသည်။ 

ထိုေနမှာပင ်   မင်း၊   မိဖုရား ှစ်ပါးတိုသည် 
ဝမ်းေြမာက်ကည်ရ င်စွာြဖင့ ်ြပည်သို ြပန်လာပါသည်။ 
နန်းေတာ်သိုဝင်ကာ ယခင်ကက့ဲသုိ ြပန်လည်မင်းြပ 
ေနထိုင်ပါသည်။ 

မှးမတ်ဗုိလ်ပါအေပါင်းတုိသည် မင်းကီး အနာ
ေရာဂါမှေပျာက်ကင်းလျက်ရိှသည်ကိ ု အံ့သစွာေတွ 

ရိှကပါသည်။ သတူိုသည် အေကာင်းရင်းကိ ုမေမးဝံ ့

က။   ဝပ်စင်းလျက ်အချင်းချင်း တီးတိုးေမးြမန်း 
ေြပာဆိ၍ုသာ    ေနကပါသည်။    ထိအုခါမင်းကီးက 
အေကာင်းစုံကိုလည်းေကာင်း၊   မိဖုရား၏  ဂုဏ် 
ေကျးဇူးကိလုည်းေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ေြပာြပပါသည်။ 
အားလုံးပင ်အံ့ဩဝမ်းသာမဆုံး ရှိကပါသည်။ 

ထိုေနာက် မင်းကီးက မှးမတ်ဗိုလ်ပါတိုအား 
ေတာင်ပိုရှိရာသို  လမ်း န်လိုက်ပါသည်။  “သင်တို 
သွား၍  ေမ ကိုသုတ်သင်ကာ  ေရ ေငွဥစ ာတိုကို 
ယေူဆာင်ခဲ့ကေလာ”့ ဟ၍ူလည်း မန်ိေတာ်မပူါသည်။ 
မှးမတ်ဗုိလ်ပါအေပါင်းသည် ဘုရင့်အမိန်ေတာ်အတိင်ုး 
ပင် ေတာင်ပိုသိုသွားကပါသည်။ ေမ ကီးကို သတ် 
ကာ ေရ ေငွဥစ ာတိုကို ေဆာင်ယူခဲ့ကပါသည်။ 

“အရှင်မင်းြမတ်၊ ထိုေကာင့ ် သည်ေလာက၌ 
တစ်ေယာက်အြပစ်ကိ ု  တစ်ေယာက်  ေဖာ်ြပကဲ့ရဲ 
ေြပာဆိုြခင်း မြပသင့်ပါ။ အကယ်၍ြပပါက ထိုသူ 
ှစ်ဦးလံုးပင် အြပစ်ေရာက်၍ ပျက်စီးတတ်ပါသည်။ 
တစ်ေယာက်အြပစ်ကိ ု   တစ်ေယာက်ရှာြခင်းသည ်
မိမိတို၏ပျက်စီးရာ  ပျက်စီးေကာင်းကိ ု မိမိတိုပင် 
ရှာသည် မည်ပါသည်” 

ဤသိုလ င် လလုင်က ေြပာြပေလ ာက်ထားရာ 
ေဘဒကမင်းကီးသည် အလွန်ှစ်သက်  သေဘာကျ 
ေလသည်။ 

“ေမာင် သူေဌးသမက်၊ သင်သည် ပညာရှိေပ 
သည်။ ပညာရှိသြဖင့်လည်း စကားထူးကိ ုဆိုိုင်ေပ 
သည်။ သင်၏ စကားသည ်ေငွအသြပာတစ်ေထာင ်
မက  ေရ စင်တစ်ေထာင်ပင ်  တန်ေပသည်”  ဟူ၍ 
ချးီကျးေြပာဆိုေလသည်။ 

ထိုေနာက် လုလင်အား ေရ စင်တစ်ေထာင်ကိ ု
ဆုလာဘ်အြဖစ် ေပးအပ်ချးီြမင့်လိုက်ေလ၏။     ။

ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ  
ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်
ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

ေမးခွန်းမထုတ်ေသးလိုပါ

ဒယ်ဒီ ။ ေဂျာ်နီ... မင်းစာေမးပွဲမှာေြဖထားတဲ့အေြဖလ ာကို ကည့်ပါဦး။ သမိုင်း 
ဘာသာကလွဲရင်   ကျန်တဲ့ဘာသာေတွက   အမှတ်နည်းလိုက်တာ
သားရယ်။

ေဂျာ်နီ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒယ်ဒီ၊ သမိုင်းဆရာမက ေမးခွန်းမထုတ်ေသးလိုပါ။

လူငယ်များ ရည်မှန်းချက်ကီးမားသူြဖစ်ဖို ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

လူမ 

ဘဝ
မမိဘိဝ မိမိအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း ရည်မှန်း 

ချက်ပန်းတိင်ုကိ ုေရာက်ရိှဖို အပတ်တကတ်ု ကိးပမ်း 

အားထုတ်မ  ြပဖိုလိုပါတယ်။ မိမိအိပ်မက်၊ မိမိဆ  

ေတကွိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ဖိုအေရးမှာ ထက်ထက် 

သန်သန် လုပ်ချင်ကုိင်ချင်စတ်ိရိှဖုိက အလွန်အေရးပါ 

တဲ့ အချက်တစ်ချက် ြဖစ်ပါတယ်။  ရည်မှန်းချက် 

ကီးမားမ ကသာ ကိယ်ုြဖစ်ချင်ရာကိ ုတစိက်ုမတ်မတ် 

အာုံစိုက်ေဆာင်ရက်မ ြပေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ရည်မှန်းချက်ကီးမားြခင်းဆိုတာ ဘာလဲ

လုိချင်ေတာင့်တစိတ်ရှိပီး အဲဒီေတာင့်တတ့ဲအရာ 

ကိ ုမဆတ်ုမနစ်ရေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မယ်လို 

ဆ ြပြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ကီးမားတ့ဲ 

သေူတဟွာ သတူိုလပ်ုငန်း၊ သတူိုဘဝမှာ ေအာင်ြမင်မ  

ရရိှေအာင် အားစိက်ု၊ အာုစံိက်ု လပ်ုကိင်ုေလရိှ့တတ် 

ကတယ်။ ရည်မှန်းချက်နဲ  မလဲွေအာင် သတူိုရင်တွင်း 

မှာ ဆ အင်အား ြပင်းထန်တဲ့သူေတ ွြဖစ်ကတယ်။ 

ဘာြဖစ်လို ရည်မှန်းချက်ရှိြခင်းက အေရးကီးသလဲ

မိမိဘဝ လုိအင်ဆ ြဖည့်ဆည်းရာမှာ ရည်မှန်း 

ချက်က အေရးပါတဲ ့အစတ်ိအပိင်ုးတစ်ခ ုြဖစ်ပါတယ်။ 

ကီးမားတဲ ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင ်အေတာ်များများ 

ဟာ ြဖည့်ဆည်းိုင်ဖို၊ အလှမ်းမီဖို အလွန်ခက်ခဲပါ 

တယ်။ ရည်မှန်းချက ် တစ်နည်းေြပာရရင ်  လိုချင် 

တပ်မက်စိတ ်ြပင်းထန်မှ၊ တစိုက်မတ်မတ် အာုံြပ 

ေနမှသာ  အလှမ်းမီိုင်တဲ့အေနအထား  ရှိတတ်ပါ 

တယ်။ ရည်မှန်းချက်များကို ေသချာစွာ အာုံြပ 

စူးစိက်ုိင်ုမှသာ ရည်မှန်းချက် ြပည့မ်ီိင်ုမယ့လ်မ်းကိ ု

ြမင်ပီး စိတ်ကူးအိပ်မက်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ရည်မှန်းချက ်ကီးမားေအာင ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ

(၁) မိမိကိုယ်ကိ ုယှ်ပိင်ပါ။ 

တစ်ပါးသူေတွရဲ စွမ်းေဆာင်မ ေတွကို အာုံ 

စိက်ုေနမယ့်အစား မိမိဘဝ၊ မိမိအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

လပ်ုငန်း ြမင့တ်င်ေရးကိ ုအဓကိအာုစံိက်ုပါ။ သင့်ရဲ 

အကီးဆုံးပိင်ဘက်ဟာ   သင်ပဲြဖစ်သင့်ပါတယ်။ 

ဆန်းသစ်တဲ ့လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်နည်းေတကွိ ုကဆံ 

ပါ။  မိမိကိးပမ်းအားထုတ်မ ကို   ြမင့်တင်ပါ။   မိမိ 

လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးကုိ စိန်ေခ ချက်အြဖစ် သတ်မှတ် 

ပီး ကျားကတ်ုကျားခ ဲကိးစားလပ်ုပါ။ တြခားသေူတ ွ

ရဲ အလုပ်ထက် မိမိအလုပ် မိမိဘဝကုိ အဓိက အာုံ 

စိုက်ရင ်  ရည်မှန်းချက်ယိမ်းယိုင်စရာ  အေကာင်း 

တရား နည်းပါးသွားပါမယ်။ 

(၂) မိမိကိုယ်ကို ရည်မှန်းချက်ကီးမားသူေတွနဲ  

ဝန်းရံပါ။ 

မိမိကိုယ်ကိ ု   ရည်မှန်းချက်ကီးမားသူေတွနဲ  

ဝန်းရရံင် မမိလိည်း သူတုိဓာတ်ကူးပီး ရည်မှန်းချက် 

ကီးမားလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုကို ရည်မှန်းချက် 

ကီးမားေစတ့ဲအကျင့်၊  အေကာင်းတရားှင့်  အကံ 

အစည် ြဖစ်စ်ဘဝေတွကုိ သိလာပါမယ်။ ဆရာသမား 

တစ်ေယာက်၊    မိတ်ေဆွေကာင်းတစ်ေယာက်နဲ  

နည်းေပးလမ်းြပြပုိင်ေကာင်းသူတုိကုိ ရှာေဖရွာမှာ 

မိမိေရာက်ရှိချင်တဲ့အဆင့်ကို ေရာက်ရှိပီးသူများနဲ  

ချတ်ိဆက်မိဖုိ လုိအပ်ပါတယ်။ သူတုိက သင်တက်လှမ်း 

ချင်ရာအဆင့်ကိုေရာက်ဖို      နင်းရမယ့်တုံးေတွကိ ု

 န်ြပိုင်စွမ်း ရှိကပါတယ်။ 

(၃) ပန်းတိုင်များကိ ုအဆက်မြပတ် ချမှတ်ပါ။ 

ရည်မှန်းချက်တစ်ခ ုေရာက်ရိှတာနဲ  ေနာက်ထပ် 

ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ချမှတ်ပါ။  အဲဒီလို ြပလုပ်ြခင်း 

အားြဖင့ ်သင်ဟာ မမိကိိယ်ုကိ ုပိမုိေုကာင်းမွန်ေအာင် 

ကိးစားအားထုတ်ရာ ေရာက်ပါတယ်။   ပန်းတိုင် 

ချမှတ်တဲ့အခါမှာ လိမ ာပါးနပ်ပါ။ 

- ေရတိုပန်းတိုင်များ တစ်ဆင့်ချင်း ချမှတ်ပါ။ 

- ေအာင်ြမင်၊  မေအာင်ြမင်သည်ကိ ု   သတ်မှတ် 

စစ်တမ်းြပမည့်နည်းလမ်း ြပလုပ်ထားပါ။ 

- ရည်မှန်းချက ်ကီးမားတဲ့တိုင်ေအာင ်လက်ေတွ 

ကျေသာ၊ အလှမ်းမေီသာ ပန်းတိင်ုများ ြဖစ်ပါေစ။ 

- ေရရှည်ပန်းတုိင်တန်ဖုိးနဲ  လုိက်ဖက်ေသာ ေရတို 

ပန်းတိုင်များ ြဖစ်ပါေစ။ 

- အစ်တစိက်ု တက်က ထက်သန်ေနေစဖို ရည်မှန်း 

ချက်ြပည့မ်ေီရး အချန်ိကာလသတ်မှတ်ချက်များ 

တိုေတာင်းပါေစ။ 

(၄) စိတ်လ ပ်ရှားစရာ စွန်စားမ များြပလုပ်ပါ။ 

ရည်မှန်းချက်ကီးမားြခင်းဟာ   စွန်စားရတဲ့ 

သဘာဝရှိပါတယ်။ မိမိအိပ်မက်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေရးဟာ  မိမိကိုယ်ေပ   ေလာင်းေကးထပ်တဲ ့

အေြခအေနမျိး ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီအေနအထားမှာ 

ေနသားကျေအာင်ေနတတ်ဖို လိုပါတယ်။ ပိင်ြမင်း 

မမိကိိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေနတဲအ့ခါ ငိမ်ငိမ်ထုိင်ေနလုိ ရိင်ု 

မှာ မဟုတ်ပါဘူး။  အရာရာမှာ တက်တက်က က  

လ ပ်ရှားေနဖို လိပုါတယ်။ ဒခီရီးမှာ အမှားေတ ွြပလပ်ု 

မိလည်း  အဲဒါဟာ ပညာယူရာမှာ   အေရးကီးတဲ ့

အပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာ သေဘာေပါက်ဖိုလိုပါတယ်။ 

တကယ်လ ပ်ရှား   လုပ်ကိုင်ပီဆိုရင ်   သင့်ဘဝမှာ 

အေြပာင်းအလဲေတွမှာ အမှန်ပါပဲ။ 

(၅) စိတ်ကူးအကံeာဏ်ကို လက်ခံပါ။ 

အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း ကံေတွတ့ဲအခါ 

မှာ ေတွးေခ ကံဆ စ်းစားပါ။ ပံုမှန်လမ်းေကာင်းမှ 

ေဖာက်ထွက်စိတ်ကူးပါ။ အနာဂတ် အလားအလာ 

အားလုံးကိ ုစ်းစားပါ။ အလုပ်ကိးစားလုပ်ေဆာင ်

ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ထွန်းလာမယ့် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ 

ကာလေတွကို  ေမ ာ်မှန်းကည့်လိုက်ပါ။   ပန်းတိုင် 

ချမှတ်ရာမှာလည်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းေတွဟာ ကိရိယာ 

ေကာင်းေတွလုိပါပဲ။ အစကနဦးမှာေတာ့ အင်မတန် 

ကီးမားတဲ ့    ရည်မှန်းချက်ကီးေတ ွ ချပီးေနာက် 

လက်ေတွကျတဲ့အဆင့်ကိ ု   ေလ ာ့ချလိုရပါတယ်။ 

ေရတိုရည်မှန်းချက်ေလးေတွချမှတ်ပီး ေရရှည ်

ရည်မှန်းချက်ကီးေတွကိ ုတက်လှမ်းလိုလည်း ရပါ 

တယ်။ 

ရည်မှန်းချက ်ကီးမားသူြဖစ်ရန ်အကံြပချက်များ 

ဘဝမှာ ပိမုိေုအာင်ြမင်ေအာင်၊ ပိမုိရုည်မှန်းချက် 

ကီးမားေအာင် ေအာက်ပါအချက်ေတကွိ ုလိက်ုနာပါ။ 

သင့်ရည်မှန်းချက ်ပန်းတိုင်အတွက် အချနိ်ေပးပါ။ 

“ေနာက်မှလုပ်တာေပါ့”လို ေတွးမယ့်အစား 

လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ဖို အချနိ်ချမှတ်ထားပါ။ 

လုပ်ဖို ေကာင်းတဲ့အချနိ် ေစာင့်ေနတာနဲ  တိုးတက် 

ဖိုအချနိ် ကုန်သွားမှာြဖစ်လို အခုချက်ချင်းပဲ စလုပ် 

လုိက်တာ ပုိေကာင်းပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင် 

ေတွ ချတဲ့အခါမှာ သူတိုကို ဘယ်လိုအချနိ်ေပးမလဲ 

ဆိုတာကိုပါ ထည့်တွက်ပါ။   ဥပမာ- သင်မာရသွန် 

အေြပးပိင်ပဲွ ဝင်ချင်ရင် မနက်ေစာေစာထ ေလက့ျင့ ်

တဲ့အကျင့် အရင်ေမွးရလိမ့်မယ်။ 

အကျိးြပအေတွး ေတွးတတ်ပါေစ 

မိမိအေတွးကို  အကျိးြပအေတွးြဖစ်ေအာင ်

ေတွးတတ်ြခင်းဟာ   မိမိရဲအတွင်းစိတ်ကိ ု  အာုံ 

မေသဖွည်ေအာင် ထန်ိးရာေရာက်ပါတယ်။ မမိစိတ်ိကိ ု

မမိအိားေပးြခင်းက မမိရိဲ ယုံကည်ချက်စတ်ိဓာတ်ကိ ု

ပိတုက်က ေစတယ်။ မမိစိတ်ိကိ ုေနစ်အားေပးစကား 

ေြပာေနြခင်းက မိမိကုိယ်ကုိ တွန်းအားေပးမ  ေနစ် 

ြပလုပ်ေနတဲ့ပုံ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ပိုမိုက ယ်ဝေသာ အေတွးအြမင်သို ကူးေြပာင်းြခင်း 

ပုိမုိက ယ်ဝေသာ အေတွးအြမင်သုိ ကူးေြပာင်း 

ြခင်းဆိုတာဟာ   မိမိမှာရှိတဲ ့ေကာင်းကျိးချမ်းသာ 

ေတွကို   အာုံစိုက်ြခင်းပါပဲ။    ဒီလိုအာုံစိုက်ပီး 

ေတွးတဲအ့ခါ မမိဘိဝကိ ုြမင့တ်င်ေပးိင်ုတဲအ့ရာေတ ွ

အြပင်ေလာကမှာ အများအြပားရှိေနေသးတာကို 

သတိြပမိလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေတွးြခင်းက 

သင့်ရဲ ေအာင်ြမင်မ ေတွကို တစ်ပါးသူေတွနဲ  မ ေဝ 

ခံစားဖို ပိုမိုလွယ်ကူေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  သင့်ကို 

ရည်မှန်းချက် ပိုကီးမားခွင့ရ်ေစသလိ ုအသစ်အဆန်း 

ေတွကိုပါ စမ်းသပ်ခွင့ ်ရေစပါတယ်။ 

ယခင် ေအာင်ြမင်မ များကို ြပန်လည်သုံးသပ်ပါ 

သင်စိတ်ဓာတ်ကျေနခဲ့ရင ်ယခင်ေအာင်ြမင်မ  

ေတွကို ြပန်ေြပာင်းစ်းစားပါ။ သင်၏ေအာင်ြမင်မ  

ေတကွိ ုြပန်လည်သတရိေစမှာြဖစ်ပီး ယခင်လပ်ုိင်ု 

ခဲ့သလို ယခုလည်းလုပ်ိုင်မှာပဲလို စိတ်ခံစားချက် 

ရှိလာေစပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ေြပေလျာ့သွား 

တတ်တာ သဘာဝပါပဲ။    ဒါေပမဲ့  စိတ်အင်အား 

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ုိင်ဖုိက အေရးကီးပါတယ်။ 

စိတ်ဓာတ်ခွန်အားြဖစ်ေနေစမယ့ ်   နည်းလမ်းေတွ 

ရှာပါ 

လူတစ်ေယာက်နဲ    တစ်ေယာက် စိတ်ဓာတ် 

ခွန်အား ြဖစ်ပုံြခင်း မတူတတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ စိတ် 

ဆ ကုိပ့ံပုိးေပးေနမယ့် နည်းလမ်းအချိကုိ ေအာက်မှာ 

ေဖာ်ြပလိုက်ပါတယ်။ 

- ကိယ့်ုကုိယ်ကုိယ် ဆုေပးစနစ်တစ်ခု ြပလုပ်ထားပါ။ 

- မိမိလုပ်ရပ်နဲ  ပတ်သက်ပီး လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက ်

ေတွဆီက အကံြပချက် ေတာင်းပါ။

- မိမိရည်ရယ်ချက်ကိ ု မေမ့မေလျာ့ေအာင ်  မိမိ 

ကိုယ်ကို သတိေပးပါ။ 

- ရည်မှန်းချက်ြပည့်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေနချန်ိမှာ 

စိတ်ရှည်ပါ။ 

- ကျန်းမာေရး အေလ့အကျင့်ေကာင်းေတွ ေမွးပါ။ 

ဥပမာ- ေလ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ။ အာဟာရ 

ြပည့်ဝတဲ့ အစားအစာကို စားပါ။ အိပ်ေရးဝဝ 

အိပ်ပါ။ 

- အချန်ိတိင်ုးကိ ုပညာအသစ်တိုးစရာ အခွင့အ်ေရး 

တစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူပါ။ 

- စတ်ိဓာတ်ခွန်အားြဖစ်ေစမယ့ ်ေတးသခီျင်းများကိ ု

နားေထာင်ပါ။

- ပိုပီး စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းေသာ အလုပ်များ 

ကို လုပ်ပါ။ 

- ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်တူသူေတွနဲ  ဆက်သွယ်မ  

ြပလုပ်ပါ။ 

[Ref: Champion Grandview Way Building by 
Austin) 

ပံး

စ

ရာ မုသားေြပာသူေတွ

ငရဲမင်း ။ မုသားေြပာသူေတ ွဘယ်ေရာက်တတ်တယ်ဆိုတာ ေမာင်မင်းသိလား။
ဝန်ထမ်း။ ဟုတ်ကဲ့၊ သိပါတယ်၊ ရာထူးတိုးပီး အေရာင်းဌာနကို အပိုခံရတတ်

ပါတယ်။



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁၀ ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင် န်းရှိ
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
(၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး လပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ုိင်ေရးအတွက်  ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ် -၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။

ကိဗုစ် -၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက် ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၅၅၂) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁၀) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၄၆) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၉၈၁,၃၇၅) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ် -၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၂၉,၆၁၃) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၇၅) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၇,၂၁၀) ဦး ေဆးုမှံ 

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

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၅၄) ဦးရှိပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ 

လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၀,၄၂၅,၁၁၃) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၁၄,၆၄၉,၃၄၅) ဦးှင့် ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၅,၇၇၅,၇၆၈) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ (၂၅-၁၂- 

၂၀၂၁) ရက်ေနအထ ိြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအကမ်ိေရစစုေုပါင်း (၃၅,၀၇၄,၄၅၈) 

ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးသည် (၂၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) 

နာရအီချန်ိအထ ိိင်ုငေံပါင်း (၁၁၅)ိင်ုငတံိုတွင် ပျံံှလျက်ရိှကာ အတည်ြပလနူာ စစုေုပါင်း (၁၈၄,၅၉၂) 

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

ဩစေတးလျိုင်င ံအစရှိသည်တိုတွင ်အတည်ြပေတွရှိရပီးြဖစ်သည့်အြပင ်အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ 

ြဖစ်ေသာ အိ ိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ၊ ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများြဖစ်ေသာ သီရိလက  ာိုင်ငံ၊ နီေပါိုင်ငံ၊ စင်ကာပူိုင်ငံ၊ ေမာ်လဒိုက်ိုင်ငံ၊ မေလးရှားိုင်ငံ၊ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၊ံ ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၊ံ အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၊ံ ဘူိင်ုးိင်ုငှံင့ ်ဗီယက်နမ်ုိင်ငတုိံတွင်လည်း 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ လူနာများေတွရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ှင့် ပတ်သက်၍ 

ကမ ာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားမ  အေြခအေနများကိ ုမျက်ြခည်မြပတ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ မိမိတို 

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကူးစက်မ မရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း အဆိုပါေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် 

ေကာင့်ကြခင်းမြပဘ ဲတစ်ဦးချင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခစံည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

လိုက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်း 

သတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ်

အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်

အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင်ေပးြခင်း စသည်တိုကို မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ 

ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွများ ဝင်ေရာက်ကူးစက်မလာေစေရး 

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၁၇၅၉ ၄၁၁၃၀၄၉ ၁၄၄၀၅၅

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၃၈၆၄၀ ၂၇၇၇၉၁၈ ၅၁၂၀၀

၃။ မေလးရှား ၂၇၃၈၄၀၁ ၂၆၆၁၄၉၅ ၃၁၃၁၅

၄။ ထိုင်း ၂၂၀၉၉၇၀ ၂၁၅၂၅၂၈ ၂၁၅၈၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၆၅၁၆၇၃ ၁၂၄၈၂၄၀ ၃၁၂၁၄

၆။ ြမန်မာ ၅၂၉၆၁၃ ၅၀၇၂၁၀ ၁၉၂၅၄

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၇၅၅၅ ၂၇၃၈၆၀ ၈၂၁

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၄၄၉ ၁၁၆၈၆၁ ၃၀၀၈

၉။ လာအို ၁၀၆၂၃၁ ၉၆၀၃၃ ၃၂၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၂၉ ၁၅၁၈၉ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၃၀၂၆၇၆၅ ၄၁၀၀၁၁၈၄ ၈၃၇၇၇၉

၂။ အိ ိယ ၃၄၇၈၆၈၀၂ ၃၄၂၃၀၃၅၄ ၄၇၉၆၈၂

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၃၄၆၂၆ ၂၁၄၁၄၃၁၈ ၆၁၈၄၅၇

၄။ ဗိတိန် ၁၁၈၉၁၂၉၂ ၉၉၆၁၃၆၉ ၁၄၇၈၅၇

၅။ ုရှား ၁၀၃၉၂၀၂၀ ၉၂၅၉၇၇၁ ၃၀၄၂၁၈

၆။ တူရကီ ၉၂၈၆၉၈၆ ၈၉၂၂၅၁၀ ၈၁၄၀၃

၇။ ြပင်သစ် ၉၀၈၈၃၇၁ ၇၇၉၄၇၁၈ ၁၂၂၅၄၆

၈။ ဂျာမနီ ၇၀၀၃၁၉၆ ၆၁၁၃၅၀၀ ၁၁၁၀၄၀

၉။ အီရန် ၆၁၈၄၇၆၂ ၆၀၂၆၃၇၈ ၁၃၁၄၀၀

၁၀။ စပိန် ၅၁၇၈၀၀၇ ၅၀၀၂၃၁၀ ၈၉၀၁၉

ကိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံိုင်မ အေြခအေန(၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန

 



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

၂၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက်

“ဘွားဘွား”

နားအနီးသိုကပ်လျက် ခပ်တိုးတိုးေခ ကည့် 

သည်။ ပထမတစ်ကိမ်ေခ စ်က မထူးြခား။ 

ေနာက်တစ်ကိမ် ထပ်၍ ေခ မိသည်။ ထိုအခါ 

လနူာသည် အာုကံိ ုအနည်းအပါး ဆိသုလိ ုစစုည်း 

၍ ရလာဟန်တူသည်။

“ဘွားဘွား”

ခင်ခင်ကီး၏အသံသည် သည်တစ်ကိမ်တွင် 

အေတာ်ချည်း ကျယ်သွားသည်။

ေဒ ေစာမင်း၏မျက်လုံးများ ဖျတ်ခနဲပွင့်လာ 

သည်။ မျက်ှာမှာ တန်ုယင်လ ပ်ရှားကာ အေရြပား 

များ တင်းလာသည်။ သိုရာတွင် အကည့သ်ည်ကား 

မပီေတာ့။ မျက်လုံးများသည် ကည့်လိုရာသို 

ေရာက်ဟန်မတ။ူ ြပးကျယ်ေသာ်လည်း ေကာင်စစီ ီ

ြဖစ်ေနသည်။

ေစာင်ေအာက်မှ သစ်ကိုင်းေြခာက်သဖွယ်ြဖစ ်

ေသာ လက်တစ်ေချာင်း ေပ ထွက်လာသည်။ 

တစ်စုံတစ်ခုကို အားြပေဖးကိုင်လိုဟန ်တူသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် ယင်းလက်ကိ ုသမူ၏လက်များြဖင့ ်

ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထိုအခါလက်မှာ သန်မာလှ 

ေကာင်း ေတွေနရသည်။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ ်

ဆုပ်ကိုင်ြခင်းခံရသည်။

“ဘွားဘွား၊ ခင်ကီးြပန်လာပေီလ ဘွားဘွားရဲ”

ခင်ခင်ကီး မျက်ရည်ပိုးပိုးေပါက်ေပါက် ကျရ 

သည်။ ရင်ထမှဲာ နင့သ်ည်ထက်နင့သ်ည်။ လ  က်လဲှ 

သည်။ ေကကဲွြခင်းသည် ှလုံးသားကို ေဆွးြမည့် 

ပျက်သု်းေစသည့်အသွင်ရှိသည်။

ေဒ ေစာမင်းသည်  သူ၏  အသံကို ကားရ 

ဟန်တူသည်။ တုန်ယင်လျက်ကပင် ပါးစပ်မှာ 

ပံးေယာင်သန်းလာသလိုရှိသည်။   မျက်ှာတွင် 

ဝမ်းသာြခင်း အရိပ်အေယာင ်ေပ လာသည်။

“ဟတ်ုတယ်ဘွားဘွားရဲ။  ခင်ကီးြပန်လာပေီလ။

အမိုက်မ ြပန်လာပီေလ”

ခင်ခင်ကီး၏ အသမှံာ ေြပာရင်းကပင် တန်ုလာ 

သည်။ လ  က်လဲှမ သည် အသအံချိကိ ုရင်ထတွဲင်ပင် 

ဆိုနစ်ေပျာက်ကွယ်သွားေစသည်။

ေဒ ေစာမင်း၏ ပါးစပ်မှ တရရလ ပ်လာသည်။ 

ေလသံမ ေသာအသံြဖင့် အမည်တစ်ခုကုိ ေခ စမ်း 

ကည့်သည်ှယ ်ြဖစ်သည်။

“ခင်ကီးကုိ ကည့်ပါဦး ဘွားဘွားရယ်။ ခင်ကီး 

ကို ထကည့်ပါဦး”

ခင်ခင်ကီးသည ်  မည်သိုမ    မစ်းစားေတာ့။ 

မေတွးေတာ့။ အဘွားြဖစ်သူ၏ကိုယ်ကို ေပွယူ 

“ဘွားဘွား၊ ခင်ကီးြပန်လာပီေလ ဘွားဘွားရဲ”

ခင်ခင်ကီး၏အသံမှာ ေြပာရင်းကပင် တုန်လာသည်။ 

လ  က်လဲှမ သည် အသံအချိကိ ုရင်ထတွဲင်ပင်  ဆိုနစ်ေပျာက်ကွယ်သွားေစသည်။

ေဒ ေစာမင်း၏ ပါးစပ်မှ တရရလ ပ်လာသည်။ ေလသံမ ေသာအသံြဖင့် 

အမည်တစ်ခုကို ေခ စမ်းကည့်သည်ှယ်ြဖစ်သည်။

အဘွားြဖစ်သူ၏ကုိယ်ကို ေပွယူလိုက်သည်။ အဘွားြဖစ်သူ၏မျက်ှာကို  

သူ၏မျက်ှာြဖင့်  အပ်လိုက်သည်။ သူ၏ပါးကို  အဘွားြဖစ်သူ၏ပါးှင့်

 ပွတ်မိသည်။ ထိုအခါ မျက်ရည်သည် ှစ်ေယာက်စလုံး၏ မျက်ှာများကို 

ကူးလူးစွတ်စိုလာေလသည်။ ုတ်တရက်မှာပင် မိမိ၏လက်အတွင်းမှ 

အဘွား၏ ကိုယ်ခ ာမှာ ေပျာ့ေခွ . . .

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

လိုက်သည်။ အဘွားြဖစ်သူ၏  မျက်ှာကို  သူ၏ 

မျက်ှာြဖင့် အပ်လိုက်သည်။ သူ၏ပါးကို အဘွား 

ြဖစ်သ၏ူပါးှင့ ်ပွတ်မသိည်။ ထိအုခါ မျက်ရည်သည် 

ှစ်ေယာက်စလုံး၏ မျက်ှာများကို ကူးလူးစွတ်စို 

လာေလသည်။

တ်ုတရက်မှာပင် မမိ၏ိလက်အတွင်းမှ အဘွား၏ 

ကိယ်ုခ ာမှာ ေပျာေ့ခသွွားသည်ဟထုင်သည်။ လက် 

အတွင်းမှ ေလ ာကျသွားသည်။ ခင်ခင်ကီး၏ စတ်ိထ ဲ

မှာ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ခံစားရသည်။ သိုြဖင့ ်အဘွား 

ြဖစ်သူှင့ ်မျက်ှာချင်း ခွာလိုက်သည်။

ေဒ ေစာမင်း၏ မျက်စိအစံုမှာ ပွင့်ေနသည်။ သိုရာ 

တွင် လ ပ်ရှားမ မရိှေတာ။့ ဖားဖိလုိ ုနမိ့ခ်ျည်က ချည်ြဖစ် 

ေနေသာ ရင်သည်လည်း ငိမ်သက်လျက်။

“ဘွားဘွား”

ခင်ခင်ကီးသည် စုိးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖင့် ကံးေအာ် 

လိုက်သည်။ လူအားလုံး လ ပ်လ ပ်ရှားရှားြဖစ်သွား 

သည်။ ေဒါက်တာ ဘူးဝါးသည် ခင်ခင်ကီးနံေဘးသုိ 

ေရာက်လာသည်။ ေဒ ေစာမင်း၏ လက်ေကာက်ဝတ် 

ကို ဆွဲယူကာ ေသွးတိုးစမ်းသည်။ လူအားလုံးတို၏ 

အာုံသည ်ေဒါက်တာ ဘူးဝါးထ ံေရာက်ေနသည်။ 

အကည့်များသည ်သူ၏ မျက်ှာ၌ တည်ေနသည်။ 

ေဒါက်တာ ဘူးဝါးက လက်ကိ ုလ တ်ချလိက်ုရင်း 

ေခါင်းကို ြဖည်းညင်းစွာ ယမ်းခါလိုက်သည်။

ေဒ ေစာမင်းသည ်ေြမးြဖစ်သ ူြပန်လာုံကေလး 

အထသိာ အသက်ရှင် ေစာင့စ်ားခဲေ့လသည်တကား။

ငိဖုိုဦးစွာ သတရိသမှူာ ေဒ ြမေလး။ ေဆမွျိးအသိင်ုး 

အဝိုင်း၏  ကျတိ်၍  က်သံသည်  ေစာေစာက 

တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်ေနခဲ့ေသာ  ေဒ ေစာမင်း၏ 

အခန်းကိ ုလ မ်းမိုးကီးစိုးလာသည်။ တစ်စထက်တစ်စ 

ကျယ်ေလာင်ဆူညံလာသည်။ 

အများတကာေတ ွငို  က်ေနကေသာ်လည်း ခင်ခင် 

ကီးသည်   ငို  က်ဖို   သတိေမ့ေလျာ့ေနသူအသွင် 

ရှိသည်။ ေဒ ေစာမင်း၏အေလာင်းကိ ုစူးစိုက်ကည့ ်

ကာ ငူငူငုိင်ငုိင်ကီး ရပ်ေနမိသည်။ ဘာလုပ်ရမည်လဲ 

မသိတတ်။  ဘာေြပာရမည်လည်း  မေတွးတတ်။ 

စိတ်ဝိညာ်သည်   သူ၏ကိုယ်မ ှ  လွင့်စ်သွားေလ 

သည့်ှယ်ရှိသည်။      သတိလစ်ဟင်းေနသူပမာ 

ရပ်တည်ေနသည်။

အစေသာ် လူတိုသည် ခင်ခင်ကီးကိ ုဂုမစိုက်မိ။ 

အမှတ်မဲ့သာြဖစ်သည်။         အေတာ်ချည်းကာမ ှ

ခင်ခင်ကီးကိ ုသတြိပမိကသည်။ ခင်ခင်ကီးအြဖစ်ကိ ု

ကည့်ေဖာ်ရလာသည်။

ေဒ ြမေလးသည် သမီးြဖစ်သူ၏ ပခုံးှစ်ဖက်ကို 

ဆုပ်ကိုင်သည်။ မျက်ှာကို စိုးရိမ်မကင်း စူးစိုက ်

ကည့်သည်။ 

“ငိုလိုက်သမီး၊ ေအာင့်မထားနဲ ။ ငိုလိုက်”

ေဒ ြမေလးက သတိေပးစကားဆိုသည်။ ခင်ခင် 

ကီး ငိ၍ုမရ။ အဆုံးစွန်ေသာ လ  က်လဲှရမ သည် ငိယုိဖုို 

ကိုပင် သတိေမ့ေနေစဟန်တူသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်သည် ခင်ခင်ကီးအား ကည့်လာ 

သည်။ သားအဖှစ်ေယာက် မျက်ှာချင်းဆိင်ုမသိည်။ 

အကည့ခ်ျင်း ဆုရံသည်။ ဦးေအာင်ခန်သည် ချက်ချင်း 

မှာပင် မျက်လ ာချသွားသည်။ တစ်ဆက်တည်း 

ေနာက်သို ချာခန ဲလှည့လ်ိက်ုသည်။ အခန်းအြပင်သုိ 

ေြခသံြပင်းြပင်းှင့ ်ေလ ာက်သွားသည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည ် သူ၏ပခုံးေပ မှ  ေဒ ြမေလး၏ 

လက်ကို ဖယ်ချလိုက်သည်။

“ေဖေဖ”

ေခ ရင်းမှာပင် ဦးေအာင်ခန်ေနာက်သို ေြပးလိုက် 

သည်။ ဦးေအာင်ခန်သည် ခင်ခင်ကီးကိ ုေစာင့မ်ေန။ 

ေလှကားအတိုင်း ဆင်းသွားသည်။ ခင်ခင်ကီးသည ်

လည်း ဆင်းလိုက်လာသည်။

ဦးေအာင်ခန်သည် စာကည့်ခန်းအတွင်း ဝင်သွား 

သည်။ ပက်လက်ကုလားထိုင်တွင ်ထိုင်လိုက်သည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် စာကည့်ခန်းအတွင်း ဝင်လုိက်လာ 

ကာ ပက်လက်ကုလားထိုင်အနီး ကမ်းြပင်တွင ်

ထိုင်လိုက်သည်။

“ေဖေဖ” 

ခင်ခင်ကီးေခ သည်။ ဦးေအာင်ခန်မထူး။ လှည့်၍ 

လည်းမကည့်။ မျက်ှာထားမှာလည်း တင်းပါဘိ။ 

မာပါဘိ။

“သမီးသိပါပီေဖေဖ။ သမီးကိုယ်သမီး ဘယ် 

ေလာက် မိုက်တယ်၊ ဘယ်ေလာက်မှားတယ်ဆိုတာ 

အခု သမီးသိပါပီ ေဖေဖရယ်။ သမီးမိုက်ပါတယ် 

ေဖေဖ။ သမီးဟာ သိပ်မိုက်ပါတယ်”

ယခေုတာလ့ည်း ေစာေစာက ချပ်တည်းထားခဲရ့ 

သလိုရှိေသာ မျက်ရည်များ သွန်ကျလာသည်။

ဦးေအာင်ခန်သည် ခင်ခင်ကီး၏ မျက်ှာကို 

ဖျတ်ခနဲ တစ်ချက်ကည့်သည်။ ယင်းအကည့်တွင် 

စက်ဆပ်ုရံရှာြခင်း၊ ခါးခါးသီးသီးမန်ုးတီးြခင်းအရပ်ိ 

အေယာင်များ ပါဝင်ေနသည်။

“သမီးနဲပတ်သက်လုိ ေဖေဖ ေဒါသြဖစ်ထုိက်ပါ 

တယ်။ အမှန်ေတာ့ အိမ်ေပ က ှင်ချတာေတာင် 

နည်းပါေသးတယ်။ သမီးကိ ုသတ်ပစ်ထိက်ုပါတယ် 

ေဖေဖ။ သမီးကိ ုသတ်ပစ်ထိက်ုပါတယ်။ ဘွားဘွား 

အစား သမီးေသသင့ပ်ါတယ်။ သမီးသာ ေသသွားခဲ ့

ရင် သိပ်ေကာင်းမှာပဲ။ အခုဟာက မဆိုင်ဘဲနဲ  

ဘွားဘွားေသရတာ။ သမီးေကာင့ ်ဘွားဘွားေသရ 

တာ။ ဘွားဘွားကိ ုသမီးသတ်လိုက်တာ”

ခင်ခင်ကီး၏ ယကူျံးမရစွာ၊ နာကည်းမ ြပင်းြပစွာ 

ေအာ်လိုက်ေသာအသံသည် စာကည့်ခန်းကို 

ဟည်း၍ထွက်လာသည်။ ငို  က်မ ေကာင့ ်ကိယ်ုမှာ 

တသိမ့်သိမ့်ြဖစ်ေနသည်။ ပခုံးပါးဝယ် ထိလုသည် 

အထိ သည်းစွာငို  က်ရသည်။

ဦးေအာင်ခန်သည် တစ်ဖက်သို လှည့်ေနသည်။ 

ခင်ခင်ကီးကိ ုအနားတွင်ရှိသည်ဟုပင ်ထင်ပုံမရ။ 

ေြပာေနေသာ စကားသံတိုကိုလည်း ကားရဟန် 

မြပ။ ဂုတစိုက ်နားေထာင်ေနပုံလည်း မေပ ေပ။

“သမီးရဲ ကိုယ်ကို ေဖေဖ့လက်ထဲအပ်ပါတယ ်

ေဖေဖ။ ေဖေဖကသာ ေသေစလိုအမိန် ေပးပါ။ 

ေဖေဖ့ေရှမှာတင ်သမီးရဲကိုယ်ကိ ုသတ်ေသြပပါ 

မယ်။ သမီးရဲ ကံကမ ာကိုပါ ေဖေဖ့လက်ထဲမှာ 

ပုံပီးထည့ေ်ပးပါတယ် ေဖေဖ။ သမီးနဲ  ပတ်သက်လို 

ေဖေဖကိက်သလိစုရီင်ပါ။ သမီးခဖံို အသင့ပ်ါေဖေဖ 

ရယ်”

ခင်ခင်ကီး၏အသံမှာ       လ  က်လှဲလာသည်။ 

ေကကွဲလာသည်။ ဆိုနင့်လာသည်။  သူသည် 

ကမ်းေပ တွင် ထိင်ုရင်း ကာြမင့စွ်ာငို  က်ေနသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်သည်     ထိုင်လက်စေနရာမှာပင ်

ငိုင်ငိုင်ကီးထိုင်ေနသည်။ ှစ်သိမ့်ြခင်းလည်းမြပ။ 

ေချာ့ေမာ့စကားကိုလည်း မေြပာ။

“ေဖေဖရယ”်

ခင်ခင်ကီးသည် ေြမာက်ပင့်ရင်းမှ ေခ သည်။ 

ဦးေအာင်ခန်  မထူး။

“သမီးကုိ စကားတစ်ခွန်းေလာက်ေတာ့ ေြပာပါ 

ေဖေဖရယ”်

ဦးေအာင်ခန်မလ ပ်။ သည်ေတာ့လည်း ခင်ခင် 

ကီး မှာပုိ၍ ဝမ်းနည်းရသည်။ ပုိ၍ေကကဲွရသည်။ 

ယင်းအခိက်ုတွင် အခန်းေပါက်ဝမှာ ေဒ ြမေလးရပ် 

လာသည်။ ဦးေအာင်ခန်သည် ေဒ ြမေလးအား 

ြမင်လုိက်ရသည့်အခါ ထုိင်ရာမှ ထရပ်လုိက်သည်။ 

“ဒမှီာ မြမရဲ။ ကျပ်တစ်ခေုြပာမယ်။ ခင်ဗျားသမီး 

က သူအဘွားကို သတ်လိုက်တာ သူပါတဲ့။ သူ  

ေကာင့ ်    ခင်ဗျားအေမေသရတာပါတဲ့။   အဲဒါ      

ဟုတ်သလားဟင်။ သူစကားကိ ုခင်ဗျားသေဘာ 

တူသလား”

သူအေမးကိ ုေဒ ြမေလး မေြဖ။

“အခုေတာ့ သူမှားပါပီတဲ့ေလ။ မှားပါပီတဲ့။ 

ဒီမယ် ခင်ခင်ကီး”

ဖခင်ြဖစ်သကူ မမိ၏ိ နာမည်ကိ ုေခ ဆိေုဖာ်ရလာ 

သည့်အတွက် ခင်ခင်ကီးမှာ အားတက်သလိုြဖစ ်

ရသည်။ ေမာ့ကည့်မိသည်။ ဦးေအာင်ခန်၏ 

မျက်ဝန်းမှာ ေတာက်ပေနသည်။ တင်းမာေနသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။    

  



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

မာလဲနတ်ေတာင်ေရေလှာင်တမံမ ှယခုှစ် ေွသီးှံစိုက်ဧက ၁၁၀၀ အတွက် စိုက်ပျိးေရ ေပးေဝသွားမည်
မ ေလး   ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  စ့်ကူးမိနယ်အတွင်းရှိ 

မာလဲနတ်ေတာင်ေရေလှာင်တမံမှ  ေတာင်သူများ 

အတွက် ေွသီးံှစုိက်ဧက ၁၁၀၀ အတွက် လာမည့် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅  ရက်မှစ၍   စိုက်ပျိးေရေပးေဝ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း            မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

မတ ရာမိနယ ် ဆည်ေြမာင်းှင့ ် ေရအသုံးချမ စီမံ 

ခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးေအာင်ေအာင်စိုး 

က ေြပာသည်။

အဆိုပါ  ေွသီးှံစိုက်ဧကများအတွက ်မာလဲ 

နတ်ေတာင်ေရေလှာင်တမအံတွင်း ေရနည်းေနေသာ် 

လည်း  ေရလက်ကျန်ပမာဏမှာ ၃၁၉၆၄ ဧကေပရိှပီး 

စိက်ုပျိးေရအတွက် အသုံးြပိင်ုေသာ ေရပမာဏမှာ 

၂၄၅၅၅ ဧကေပှင့် ေပးိုင်သည့်ဧကေပကိ ုတွက် 

ချက်ပီး  ယင်းေရလက်ကျန ် ပမာဏေပ မူတည်၍ 

ယခှုစ်တွင် ေစွပါးဧက ၈၀၀ ှင့ ် အြခားသီးံှဧက 

၃၀၀  လျာထားပီး   စိုက်ပျိးေရေပးေဝသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

“ေတာင်သူေတွအတွက ် စိုက်ပျိးေရြပည့်ဝစွာ 

ေပးိင်ုေအာင် မှစ်က မာလနဲတ်ေတာင်တူးေြမာင်း 

စနစ်ကိ ု      အဆင်ြမင့တ်င်ြပြပင်ြခင်း   လပ်ုငန်းေတကွိ ု

ေဆာင်ရက်ပီးပါပီ။   ပီးခဲ့တဲ့မိုးစပါး  ရာသီမှာ 

ေြမာင်းေရဆုံးသည်အထိ ေရေပးေဝိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

ေနာက်ဆို    မိုးရာသွန်းမ ေပ မူတည်ပီးေတာ့ 

ေတာင်သူေတွအတွက်  စိုက်ပျိးေရကို  ြပည့်ဝစွာ 

ေပးသွားမှာပါ။   ယခုေွသီးှံေတွအတွက်လည်း 

စိုက်ပျိးေရေပးေဝသွားေတာ့မှာပါ။ ေတာင်သူေတွ 

အေနနဲကလည်း ေရကိစုနစ်တကျနဲ ေခ တာသုံးစဲွက 

ဖိုလိုပါတယ်။   ဒါမှ   ေရေတွအေလအလွင့်မရှိဘဲနဲ  

ေတာင်သူေတွအဆင်ေြပစွာ သုံးစွဲိုင်ကမှာပါ။ ေွ၊ 

မုိးရာသီအလုိက် ေတာင်သူေတွအတွက် စုိက်ပျိးေရ 

ကို ေပးေဝသွားမှာပါ” ဟု ၎င်းကေြပာသည်။

ထိမုာလနဲတ်ေတာင်ေရေလှာင်တမမှံ ေတာင်သ ူ

များအတွက် အဓိကအေနြဖင့ ်မိုးသီးှံှင့် ေွသီးှံ 

တိုကို ေပးေဝစိုက်ပျိးေနေကာင်း၊ မိုးစပါးရာသီချနိ် 

တွင် စိုက်ဧက ၃၂၀၀  ေကျာ်ကို  စိုက်ပျိးေရေပးေဝ 

ိင်ုခဲေ့ကာင်း၊          ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွကိလုည်း 

ဖွဲစည်းေပးထားပီး      အသင်းအဖွဲြဖစ်လာေစေရး 

အတွက်  ရည်မှန်းထားရိှေကာင်း၊ ယခှုစ်ေသွီးံှများ 

အတွက် တမံအတွင်း လက်ကျန်ေရေပ မူတည်ပီး               

ေရေပးရသည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်အထူးသြဖင့ ် ေြမာင်း 

အရင်းပိုင်းကို   အဓိကဦးစားေပးေဝသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်းမိနယ်၌ ေကျးရာတချိ ကက်သွန်နီစိုက်ပျိး
ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ ၂၆

ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်းမိနယ ်

ကိးကာအင်းအုပ်စု  အတွင်းရှိ 

ေကျးရာများ၌ ယခုလရာသီတွင ်

ကက်သွန်နီ   စိုက်ပျိးကပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို  ကက်သွန်နီစိုက်ပျိးရာ 

တွင်       ယာခင်းများ           အတွင်း၌ 

ေရတွင်းများတူး၍       စက်ြဖင့ ်

ေရသွင်းစိုက်ပျိးကြခင်းြဖစ်ပီး 

ကက်သွန်နစီိက်ု ေနစားလပ်ုသား 

တစ်ဦးလ င်  ေနကုန်စရိတ်ငိမ်း 

ကျပ် ၃၅၀၀ ေပးရသည်။ ယာခင်း 

များအတွင်း၌ ကက်သွန်စိုက်ပျိး 

ရန်အတွက် ေပါင်များြပလုပ်၍ 

စိုက်ပျိးကြခင်းြဖစ်ပီး  ယာခင်း 

အကျယ်အဝန်းကို     မူတည်၍ 

စိက်ုပျိးေပါင်များ ြပလပ်ုကသည်။

စိုက်ပျိးမည့ ်  ကက်သွန်နီမျိး 

ကိ ု ကိယ်ုတိင်ုပျိးေထာင်၍စိက်ုပျိး 

ကသည်။ မျိးေစ့တစ်ဘူး (ုိဆီဘူး) 

လ င်   ေငွကျပ်   ၁၅၀၀ ေပးရပီး 

မျိးေစ့ဘူး ၂၀  ပျိးေထာင်လ င် 

တစ်ဧကေကျာ် စုိက်ပျိးုိင်ေကာင်း 

မုံရာကုန်စည်ဒိုင်သို 

ပဲစင်းငုံအသစ်များ စတင်ဝင်ေရာက်
မုံရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မုံရာကုန်စည်ဒိုင်သို ပဲစင်းငုံအသစ်များ တစ်တင်းလ င် ကျပ် ၃၅၀၀၀ 

ေစျးြဖင့် စတင်ဝင်ေရာက်လာေနပီြဖစ်ေကာင်း မုံရာကုန်စည်ဒိုင ်

သတင်းှင့် ြပန်ကားေရးတာဝန်ခ ံဦးတင်ကိုကိုက ေြပာသည်။

“မံုရာကုန်စည်ဒုိင်ကုိ ၂၀၂၂  ခုှစ်  ပဲစင်းငံုအသစ်စဝင်ေနပါပီ။ 

တစ်တငး်ကိ ုကျပ် ၃၅၀၀၀ ေစျးနဲဝင်လာေနပါပီ။ ေနာက်မကာခင်  

ကုလားပဲအုပ်စုေတွ ဝင်လာေတာ့မှာပါ။ ပဲနီနဲအညာကုန်ေတွြဖစ်တဲ့  

ေြမေထာက်ပဲ၊ ပဲယ်း၊ ပုဂံပဲ စတဲ့ပဲအစုံ  ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှာ    

အကုန်အစုံဝင်ကေတာ့မှာပါ။     ဇန်နဝါရီလယ်ေလာက်ဆိုရင ်  

အေတာ်စုံစုံဝင်ေတာ့မှာပါ”ဟု   ဦးတင်ကိုကိုက   ေြပာသည်။ 

လတ်တေလာအေြခအေနများေကာင် ့မုံရာကုန်စည်ဒိုင်သို ကုန်သည် 

စက်ပိင်ု ပဲွစားများ လာေရာက်မ နည်းေန ေသးပီး ကန်ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ု 

အွန်လိင်ုးစနစ်ြဖင့် ြပလပ်ုေနကရာ ပုမှံန်အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေနေကာင်း 

သိရသည်။

“ထွက်သမ အကန်ုလုံး ေစျးကျေနတယ်။ တစ်တင်းကိ ုကျပ် ၅၀၀၀ 

ေလာက်ထိကျသွားတယ်။  ပဲတီစိမ်း  တစ်တင်းကို  ကျပ် ၅၀၀၀ နဲ  

ကျပ် ၇၀၀၀ ကားထ ိေစျးကျသွားတယ်။ ပစဲင်းငုအံသစ်က ေစျးတန်ေန 

တယ်” ဟ ု၎င်းကေြပာသည်။  မုံရာကုန်စည်ဒိုင်သို  ှမ်းမျိးစံုြဖစ်သည့် 

ှမ်းနက်၊ ှမ်းြဖ၊ ှမ်းဝါ၊ ှမ်းညိများဝင်ေန ပီး ပတဲစီမ်ိးအကီး၊ ပတဲစီမ်ိး 

အေသး၊     ပဲလွမ်းြပာ၊  ပဲလွမ်းြဖအသစ်များ  ဝင်ေနပီြဖစ်သည်။  

ထိုအ ြပင် မတ်ပအဲသစ်၊ ေြပာင်းဖူးစပီအီသစ်၊  ေြပာင်းနသီစ်ေတဝွင်ေနပ ီ

ြဖစ်ရာ တစ်ရက်လ င်တစ်မျိးြခင်း ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းအိတ် ၇၀၀ ှင့် 

အတ်ိ ၁၀၀၀ ကားခန်ဝင်ေနပီး  ဝယ်လက်ေဖာက်သည်ကုိယ်စီမှတစ်ဆင့် 

ြပန်လည်ေရာင်းချေနရေကာင်း သိရသည်။                           လူေလး

ေကျာက်ဆည်မိတွင် ဆီထွက်သီးှံဧကေပါင်း ၅၂၀၂ ဧက စိုက်ပျိးပီးြဖစ်
ေကျာက်ဆည ်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် စားသုံးဆဖီလူုပံိလု ံ 

ေရးအတွက် ဆထွီက်သီးံှများြဖစ်သည့ ်ေြမပ၊ဲ ှမ်းှင့ ်ေနကာသီးံှများ 

ကို ဧကေပါင်း ၁၁၅၈၅ ဧက လျာထားစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ  ယခုအခါ 

ဧကေပါင်း  ၅၂၀၂ ဧက စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် ေဆာင်းသီးံှြဖစ်သည့် ဆီထွက်သီးံှ 

များကို ေရ ေြမ ေဒသအလိုက် စိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ ေြမပဲသီးှံများကိ ု

တိုက်နယ်(၁)တွင ်ဧက ၃၀၊ တိုက်နယ်(၂)တွင ်ဧက ၈၀၊ တိုက်နယ်(၅)

တွင် ငါးဧက၊ တုိက်နယ်(၁၁)တွင် ဧက ၂၀၊ တုိက်နယ်(၁၂)တွင် ၁၆၇ ဧက၊ 

ှမ်းသးီံှများကုိ တုိက်နယ်(၆)တွင် ၈၂ ဧက၊ တုိက်နယ်(၈)တွင် ၃၅ ဧက၊ 

တိုက်နယ်(၁၁)တွင်  ၂၈၇ ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၂)တွင်  ဧက ၁၀၉၀ ှင့် 

ေနကာသီးှံများကိ ုတိုက်နယ်(၁)တွင် ၆၄၇ ဧက၊ တိုက်နယ်(၂)တွင် 

၃၇၆ ဧက၊ တိုက်နယ်(၄)တွင် ဧက ၃၂၀၊ တိုက်နယ်(၅)တွင် ၁၀ ဧက၊ 

တိက်ုနယ်(၆)တွင် ဧက ၄၀၊ တိက်ုနယ်(၈)တွင် ဧက ၃၅၀၊ တိက်ုနယ်(၁၀)

တွင် ဧက ၄၂၀၊ တိုက်နယ်(၁၁)တွင် ၄၄၆ ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၂)တွင် 

၇၉၇ ဧက စစုေုပါင်း ၅၂၀၂ ဧက စိက်ုပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း မိနယ်လယ်ယာ 

ေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ြပည့်မီေကျာ်လွန်ေရး

ထိုသို စိုက်ပျိးပီးေသာ်လည်း လျာထားစိုက်ဧက ၁၁၅၈၅ ဧက 

ြပည့မ်ေီကျာ်လွန်ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့ ် ေတာင်သမူျား 

ပူးေပါင်းပီး ဆက်လက်စိုက်ပျိးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်

သိရသည်။

တချိကက်သွန်နီ  စိုက်ပျိးသ ူ

များမှာ ပျိးဝယ်၍လည်း စိုက်ပျိး 

ကပီး     (၂x၃)ေပအရယ်ပျိး 

တစ်အိတ်လ င်  ေငွကျပ် ၁၆၀၀ 

ေပးရသည်။ အဆိပုါ    ေဒသများ၌ 

ယခုှစ်တွင်         စက်သုံးဆီေဈး၊  

ကက်သွန်နီေဈး   အတက်အကျ 

ြမန်ြခင်းေကာင့ ်ကက်သွန်နစီိက်ု 

ပျိးသူနည်းေကာင်း သိရသည်။

ကက်သွန်နသီည်    စိက်ုပျိးပီး 

ေနာက်  သုံးလခွဲ  ေလးလသား 

အရယ်တွင် တူးေဖာ်ေရာင်းချိုင ်

မည် ြဖစ် သည်။                ယခလုရာသ ီ

တွင်  ကက်သွန်နီစုိက်ပျိးချန်ိြဖစ် 

၍       ေနစား         အလပ်ုသမားများ 

ဝင်ေငရွရိှကေကာင်း   သရိသည်။

လ  င်သန်းတင့် (ရမည်းသင်း)

သံတွဲမိနယ်၌ ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း

ေကျးရာများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
သံတွဲ     ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

သတဲွံမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနသည့် ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းေကျးရာများ

သို  ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးတင်ေမာင်ေဌးှင့် စီမံကိန်းတာဝန်ခံတိုက ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ဦးစီးမှးှင့်အဖွဲသည် ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်း 

ေကျးရာများြဖစ်သည့ ်      ဂျေိတ ာေကျးရာှင့ ်   ငပန်ေကျးရာများသို  

သွားေရာက်ပီး ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာေကာ်မတမီျား၊ အသင်းသ ူအသင်း 

သားများှင့်ေတွဆုံသည်။ ထိုေနာက်  ွား ခံေကျးရာ၊ သာယာကွင်း 

ေကျးရာှင့ ်ပဒေဲကာြမစမ်ိးေရာင်စမီကံန်ိး ေကျးရာများသိုသွားေရာက် 

ကာ  ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာေကာ်မတီများ၊ အသင်းသား အသင်းသူများ 

ှင့်ေတွဆုံပီး ြမစိမ်းေရာင်ေချးေငွများြဖင့ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  

တိုကို ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးကသည်။                         ကိုထွန်း



ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊  ၂၀၂၁

ပျ်းမနား   ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန(ုံးချပ်)မှ   ကီးမှးကျင်းပသည့ ်  (၇၄) 

ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အလွတ် 

တန်း ဖိတ်ေခ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲဗိုလ်လု 

ပဲွှင့ ် ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယေန  ညေန 

၅ နာရီတွင်       လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

(ပျ်းမနား)၌ ကျင်းပသည်။

တတိယလုပဲွတွင်  တပ်ကုန်းအသင်းှင့် 

စိန်ေဝနန်းအသင်းတုိ    ယှ်ပိင်ကစားကရာ 

စိန်ေဝနန်းအသင်းက ှစ်ပွဲြပတ်ြဖင့ ်တတိယ 

ဆရုရိှခဲ့ပီး ဗိလ်ုလပဲွုတွင် သေြပ(၁)အသင်းှင့် 

ေပါင်းေလာင်းအသင်းတုိ သုံးပဲွယှ်ပိင်ကစား 

ကရာ သေြပ(၁) အသင်းက ှစ်ပဲွုိင်၍ ဗုိလ်စဲွ 

သွားသည်။ 

ထိုေနာက် ဆုရရှိသည့်အသင်းများအား 

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန(ြပန်/ဆက်ဌာနခွဲ)     န်ကားေရးမှး 

ဦးေကျာ်ဆင့်ှင့်   တာဝန်ရိှသူများက   ဆုများ 

ကာမိုင်း  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ကချင်ြပည်နယ် ဖားကန်မိနယ် ကာမုိင်းမိ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍  ေကျာင်းသားလူငယ်များ ဘက်စုံ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်ရည်ရယ်၍  စာကည့်တိုက်အသင်းဝင ်ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများြဖင် ့၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ကျေရာက ်

မည့် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပဲွကိ ု

ယေန မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီက ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန 

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ ပိင်ပွဲတွင ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူကိုးဦး  ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ရာ ပထမ၊ ဒုတိယှင့် တတိယဆုရရှိသူများအား ြပန်/ဆက် 

ဦးစီးမှး ေဒ ခင်သက်ဦးက ဆုများချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                     

ကာမိုင်း(ြပန်/ဆက်)

ခင်ဦး  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခင်ဦးမိနယ် အားကစားှင့် ကာယပညာ 

ေကာ်မတီက ဦးစီးကျင်းပေသာ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အကိ ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွအားကစားပိင်ပဲွများကိ ု  ယေနတွင်   အေြခခပံညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါအားကစားပိင်ပဲွများတွင် ရပ်ကွက်အတွင်းရိှ ကေလးများမှ 

သပံရာသီး ဇွန်းကိက်ုပိင်ပဲွ၊ မတီာ (၃၀) အေြပးပိင်ပဲွ၊ အာလူးေကာက် 

ပိင်ပဲွ၊ မန်ုစားပိင်ပဲွှင့ ်အလွတ်တန်းတွင် တစ်ဦးချင်း ေအိုးဗစ်ပိင်ပဲွ၊ 

မတီာ (၁၅၀၀) အေြပးပိင်ပဲွ၊ သလံုံးပစ်ပိင်ပဲွများကိ ုေပျာ်ရ င်စွာ ကျင်းပ 

ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး ဆုရရှိသူများကိ ုတာဝန်ရှိသူများက ဆုများ ချးီြမင့်ခဲ ့

သည်။

ဆက်လက်ပီး (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အထမ်ိး 

အမှတ်အြဖစ် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွဲှင့ ်ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအားကစား 

ပိင်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စိုးေဝေအာင(်ခင်ဦး)

မန်ကန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) မန်ကန်မိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

ပုံြပင်ေြပာပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက မန်ကန်မိ ြပန်ကားေရးှင် ့ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ထိုေနာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ်အကိ ပုြံပင်ေြပာပိင်ပဲွမှ  ပထမဆ၊ု 

ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုရရိှသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ နန်းေအးေအးေအာင်က ဆမုျား 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                 မန်ကန်(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိ၌  (၇၄)

ှစ်ေြမာက ်     လွတ်လပ်ေရးေန  

အကိ  မိမ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

မလူတန်းကိေကျာင်းတွင် ယေန  

နနံက် ၈ နာရကီ  အားကစားပိင်ပဲွ 

များ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ေရှးဦးစွာ အခမ်းအနားကိ ုခိင်ု 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက   ၊ ခိုင် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး       ဦးစိုးတင့်က 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး      ထူးခ န် 

ထက်ြမက်ေသာ    ိုင်ငံသားများ 

ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရယ်၍  ယခလုိ ု

အားကစားပိင်ပွဲများ    ကျင်းပရ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း     အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားကိ ု၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန 

တွင် အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခင်းအခမ်းအနားှင့ ်၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၄:၀၀ 

အချန်ိတွင် ြပည်သူရင်ြပင်၌ ကျင်းပြပလပ်ုမည်ြဖစ်ရာ အခမ်းအနား 

ကျင်းပစ်အတွင်း ြပည်လမ်းကို ေခတ ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်လမ်းအတိင်ုး ေြမာက်မှေတာင်ဘက်သို ေမာင်းှင်သွားလာေသာ 

ယာ်များသည်  ေြမနီကုန်းမီးပွိင့်တွင ်  ညာဘက်သို   ချိးေကွ၍ 

ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းသိုလည်းေကာင်း၊    ြပည်လမ်းအတိုင်း 

ေတာင်မှေြမာက်သို ေမာင်းှင်လာေသာယာ်များသည် ြပည်ေထာင်စ ု

ရိပ်သာလမ်းဘက်သို ချိးေကွ၍ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

ေအာက်ကည့်ြမင်တုိင်လမ်းသုိလည်းေကာင်း ဆက်လက်ေမာင်းှင် 

ကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ဆက်လက်၍ ခုိင်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲဥက   ၊     ခိုင်အုပ်ချပ် 

ေရးမှး    ဦးစိုးတင့ှ်င့ ်အဖဲွဝင်များ 

ှင့် တက်ေရာက်လာသည့် ဌာန 

ဆုိင်ရာများက အားကစားပိင်ပဲွကိ ု

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ဆုချးီြမင့်

ထိုေနာက်   မိမ  ကိုယ့်အား 

ကိယ်ုကိုး မလူတန်းကိေကျာင်းမှ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများကိ ု

အသင်းေလးသင်းဖဲွကာ   စက်ဘီး 

နင်းပိင်ပဲွ၊ အေြပးပိင်ပဲွ၊ ေဘာလုံး 

ြခင်းထည့်ပိင်ပဲွှင့်  အြခားပိင်ပဲွ 

များကို     ယှ်ပိင်ေစပီး     ဆုရ 

အသင်းများအား   တာဝန်ရိှသမူျား 

က ဆုများ ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

 ြမဝတီမိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ အားကစားပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ကေလးဝမိ၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ကျင်းပ
က ေလးဝ  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး  ကေလးဝမိ၌  (၇၄)

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ပိက်ုေကျာ် 

ြခင်းပိင်ပဲွကိ ုယေန  နနံက် ၁၀ နာရကီ မိနယ် 

ြပည်သူအားကစားကွင်းကီးရှိ မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားုံ၌ ြပလုပ်သည်။

အဆုိပါ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေနအကိ ပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ၌  မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ဦးေဇာ်မိုးေအာင်က 

အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲကိုအုပ်စုများခွဲ၍ ကျင်းပခဲ့သည်။

                                     သက်ဟန်(ကေလးဝ)

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

ပိင်ပဲွတွင် (၇၄) ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ် 

ေရးေနအထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းဖိတ်ေခ  

ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွကိ ုြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းမှ   ပိင်ပဲွဝင်အသင်း ၁၂ 

သင်းတို   အုပ်စု ေလးအုပ်စုခွဲ၍ ပတ်လည် 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခ့ဲကပီး ပထမဆု ကျပ် ၂၀၀၀၀၀၊ 

ဒုတိယဆု ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၊ တတိယဆု ကျပ် 

၁၀၀၀၀၀၊      အထူးဆု ကျပ် ၅၀၀၀၀ ှင့် 

အေကာင်းဆုံးကစားသမားဆမုျားကိ ု ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပျ်းမနားမိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

အလွတ်တန်းဖိတ်ေခ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ပွ ဲကျင်းပ

ကာမိုင်းမိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 
စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ခင်ဦးမိ၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 
ေပျာ်ပွဲ ရ င်ပွဲအားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

မန်ကန်မိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ

ပုံေြပာပိင်ပွဲ ကျင်းပ



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   ၂၀၂၁

ေညာင်ဦး  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ် 

ငါ့သေရာက်မိ    ေတာင်ကုန်းရပ်တွင ်       

ထန်းတက်ရာသီအမ ီထန်းဆွဲြမအိုးများ

စတင်လပ်ုကိင်ုေနကပြီဖစ်ေကာင်း ိုးရာ 

အိုးလုပ်ငန်း      အမဲလုပ်ကိုင်ေနသည့ ်

ေတာင်ကုန်းေကျးရာမှ   ဦးြမင့်ေဆွက 

ေြပာသည်။

တစ်ရာလုံးနီးပါး လုပ်ကိုင်

ေညာင်ဦးမိနယ်   ငါ့သေရာက်မိ 

ေတာင်ကုန်းေကျးရာတွင ်အိမ်ေြခ  ၁၂၀ 

ေကျာ်ရှိပီး   တစ်ရာလုံးနီးပါး   ိုးရာအိုး

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့်   မိသားစု       

စားဝတ်ေနေရးရပ်တည်ေနကကာ  အိုး 

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တုိင်းအား ရာရိှလူတုိင်း 

သိရိှလုပ်ကုိင်ကေကာင်း သိရသည်။ အိုး 

လုပ်ငန်းသံုးေြမသား အခ ဲ၊ ေြမသားအကမ်း 

ှစ်မျိးသာလိုေကာင်း  ေြမအမျိးအစား 

လည်း ေတာင်ကန်ုးေကျးရာေတာင်ဘက်  

ှစ်ဖာလုအံကွာှင့ ်ေကျာက်ပန်းေတာင်း 

မိနယ် ကမ်းြဖေကျးရာ  ေြမာက်ဘက ်

သွားေရာက်ေြမတူးယူြခင်း၊    ေဖာကား 

တစ်စီး ေငွကျပ်ငါးေသာင်းြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပခုက မိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက် လက်ကမ်းစာေစာင် ြဖန်ေဝ

ပခုက   ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပခကု မိနယ်တွင်  အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်ကိင်ုေဆာင် 

သင့်ေသာ ကတ်တစ်မျိးမျိး ထုတ်ေပးေရးပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်

ေပးေနမ များှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူများကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိေစရန ်ရည်ရယ်၍ 

ယေန နံနက် ၉ နာရီတွင် ပခုက မိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနံုးဝင်းအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးစုရပ်အသီးသီးတို၌  ပန်းခင်းစီမံချက်အသိ 

ပညာေပးြခင်းှင့ ်လက်ကမ်းစာေစာင် အခမဲြ့ဖန်ေဝြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်က 

သည်။ 

အခမဲ့ြဖန်ေဝ

ပန်းခင်းစမီခံျက်ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်လပ်ုငန်းအေကာင်းအရာများကိ ုြပည်သမူျား 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှိပီး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်ပိုမိုထိေရာက ်လွယ်ကူ 

လျင်ြမန်ေစရန်   ရည်ရယ်၍   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၏   အသုံးဝင်ပုံှင့ ်

အေရးကီးပုမံျား၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားကိင်ုေဆာင်ထားြခင်းမရိှသမူျား ကံေတွ 

လာုိင်သည့်အခက်အခဲ၊ ြပဿနာများ၊ ေပျာက်ဆံုး၊ ပျက်စီးသူများအတွက် ြပန်လည် 

ေဆာင်ရက်ေပးသည့်အေကာင်းများှင့် အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်းြပလုပ်ရာတွင် 

လုိအပ်မည့် အချက်အလက်များအေကာင်းတုိကုိ  ပခုက မိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာနုံးဝင်းအတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုး စုရပ်သုံးေနရာတိုတွင ်

လိုက်လံရှင်းလင်းအသိေပးေဆာင်ရက်ကပီး ကာကွယ်ေဆးလာေရာက်ထိုးှံသည့ ်

ြပည်သူလူထု  ၂၀၀ ထံ ပန်းခင်းစီမံချက်အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင် အခမ့ဲြဖန်ေဝ 

ကသည်။ 

မှတ်ပုံတင်၏အသုံးဝင်ပုံ၊   မှတ်ပုံတင်မရှိသူများကိ ု မှတ်ပုံတင်ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ 

မှတ်ပုံတင်လဲလှယ်ေပးြခင်း၊  မှတ်ပုံတင်ပျက်စီး၊ ေပျာက်ဆုံးအိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်း မိတ ြပလုပ်ေပးြခင်းှင့ ်အိမ်ေထာင်စုဆိုင်ရာ  ေမွးဖွားေသဆုံးအိမ်ေထာင်စ ု

လူဦးေရ စာရင်းမိတ များ ြပန်လည်ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာများအေရာက် 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ မိနယ်ဦးစီးမှးုံး၌ ေနစ်ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်

အေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်မျိးထွန်းက ေြပာသည်။             ဆလိုင်းကိုကီး

ရန်ကုန်မိ ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးကီးမှ ေနစ်ေရထွက်ကုန်ပိဿာချနိ် ငါးသိန်းခန် ရန်ကုန်မိှင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်းသို ကုန်စည်စီးဆင်းလျက်ရှိ
ရန်ကုန်  ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

တိုင်းေဒသကီးငါးခုမ ှ   ေရထွက်ကုန်များ  အဓိက 

ဝင်ေရာက်ရာ ရန်ကန်ုမိ ေရ ပေိတာက်ငါးေဈးကီးတွင် 

ေနစ်ကန်ု ပဿိာချန်ိ ငါးသန်ိးခန်အထ ိရန်ကန်ုတိင်ုး  

ေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ်များှင့ ်ုိင်ငံတစ်ဝန်းသုိ 

ေရထွက်ကုန်များ စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။

စည်ကား

ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးကီးကို ၂၀၁၄ ခုှစ် ဧပီ       

၂၄ ရက်တွင်    စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ   ဆိုင်ခန်းအနည်း 

ငယ်ြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်ရိှခဲ့ပီး   ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဧပ ီ

၂၆ ရက်တွင်     စံြပငါးေဈးမ ှ ပျကံျေဈးသည်များ 

ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်ေရထွက်ကုန်အများဆုံး 

ဝင်ေရာက်ရာ ငါး/ပုစွန်ေဈးကီးတစ်ခုအြဖစ် စည်ကား 

ခဲ့သည်။   ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးသည ်၈ ဒသမ ၁၂၂ 

ဧကကျယ်ဝန်းပီး ေဈးံုေပါင်း ရှစ်ံုတွင် ဆုိင်ခန်း ေပါင်း 

၄၄၄ ခန်းှင့် ပျကံျဆိုင်ခန်းငယ်ေပါင်း  ၁၂၀ ြဖင့် 

ေရထွက်ကန်ုများကိ ုလက်လ ီလက်ကားြဖန်ချလိျက် 

ေတာင်ေပ ေဒသ၊   နယ်စပ်ေဒသှင့်    ြမန်မာြပည ်

အထက်ပိင်ုးသို ေရထွက်ကန်ုများ တင်ပိုလျက်ရိှသည်။

“တစ်ချန်ိက ကုန်ချန်ိ ှစ်ေသာင်းအဝင်အထွက် 

မရိှတ့ဲ ငါးေဈးကီး ယခုကုန်ပိဿာချန်ိ ငါးသိန်းခန်အထ ိ

အေရာင်းအဝယ်ရိှလာတ့ဲအတွက် ငါးေမွးေတာင်သူ၊ 

ကန်ုသည်နဲ  လက်လလီက်ကားေရာင်းတဲ ့ေဈးသည် 

ေတွ  အဆင်ေြပလာကတယ်။ ေရချိထွက်ကုန်ကိ ု

ဧရာဝတီတုိင်းက အဝင်များပီး  ေရငန်ထွက်ကုန်ကုိ

ရခုိင်ြပည်နယ်နဲ  တနသ  ာရီတုိင်းကအဝင်များတယ်။ 

ရန်ကုန်မိမှာ   အကီးဆံုး ေရထွက်ကုန်ေဈးကီးြဖစ် 

လာတဲအ့တွက် ေနစ် ေဈးဝယ်ေဈးသည် ရှစ်ေထာင် 

ေကျာ်ကေန    ုံးပိတ်ရက်မှာ    တစ်ေသာင်းေကျာ ်

အေရာင်းအဝယ်ရိှတ့ဲအတွက်  ေဈးလံု ခံေရး၊  ေရစီး 

ေရလာေကာင်းမွန်ေရးနဲ   ေဈးသာယာလှပေရးကို 

စည်ပင်သာယာနဲလက်တွဲပီး     က န်ေတာ်တို 

ေဈးသာယာေရးအဖဲွက ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” ဟ ု

ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးသာယာေရးအဖဲွဥက    ဦးကျင်ေစာ 

ကေြပာသည်။

သီးံှမျိးစံုြဖန်ချရိာ သီရိမဂ  လာေဈးှင့ ်ကပ်လျက် 

တည်ရှိေသာေကာင့ ်  ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးကီးှင့်

သီးံှေဈးသုိ ဝင်ေရာက်ေသာယာ်များြဖင့် ဘုရင့်ေနာင် 

ကားလမ်းေပ တွင်    နံနက်ပိုင်းှင့်ညေနပိုင်းတို၌ 

ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ ေကာင့် သီးှံှင့်ေရထွက်ကုန် 

စီးဆင်းမ တွင်  အခက်အခဲအချိ  ကံေတွရလျက်ရှ ိ

သည်။ ြမန်မာြပည်တွင်    ေရထွက်ကုန်ပစ ည်း 

တင်သွင်း/ြဖန်ချရိာ   အကီးဆုံးငါး/ပုစွန်ေဈးကီး 

ြဖစ်သည့်  ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးကီးမ ှ ရန်ကုန်တိုင်း 

 ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ   မိနယ်အသီးသီးှင့ ်   ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းသို    ေနစ်တင်ပိုေရာင်းဝယ်လျက်ရှိရာ 

တစ်ရက်လ င်  ကန်ုပဿိာချန်ိ ငါးသန်ိးခန်   ကန်ုစည် 

စီးဆင်းလျက ်   အေရာင်းအဝယ်စည်ကားလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်း- ညိမ်းသူ၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး

ထန်းတက်ရာသီအမ ီထန်းဆွဲြမအိုးများ 

စတင်လုပ်ကိုင်ေနပီြဖစ်သည့ ်ေတာင်ကုန်းရာ အိုးလုပ်ငန်း
ြခင်းတုိြဖင့် အုိးလုပ်ရန်ေြမသားစုေဆာင်း 

ထားကေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်ကုန်းေကျးရာသူ  ေကျးရာ 

သားတိုင်း အိုးလုပ်ရန်  အိုးြပင်လှဲစက်ကို   

လဲှတတ်ကပီး အိုးအမျိးမျိးအား ပုေံဖာ်သ ူ

(အုိးထွင်းသူ) အုိးပညာရှင်မှာ အမျိးသမီး 

များသာ အိုးပုံေဖာ်သူရှိေနပီး အမျိးသား 

များက ေြမနယ်ြခင်း၊ အုိးြပင်စက်လဲှြခင်း၊ 

ေြမသယ်ြခင်း လုပ်ငန်းများကိ ုလုပ်ကိုင ်

ကေကာင်း ဦးေနလင်းက ရှင်းြပသည်။ 

အုိးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကုိင်သည့် နတ်ေတာ်၊ 

ြပာသိ၊ု တပိုတဲွ၊ တေပါင်းလများသည် အိုး 

လုပ်ငန်းလ  င်လ  င်လုပ်ကိုင်သည့် လများ 

ြဖစ်ပီး ေညာင်ဦးမိနယ်  ေတာင်ကုန်း 

ေကျးရာထွက ် ြပာသိုေသာက်ေရအိုးှင့ ်

ထန်းဆဲွြမအိုးတိုမှာ  နာမည်ရအိုးလပ်ုငန်း 

၏      အမှတ်အသားပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်   ထန်းတက်ေဒသများမ ှ

လာေရာက်ဝယ်ယူကရာ   ေကျာက်ပန်း

ေတာင်းမိှစ်ကျပ်ခဲွရာ၊ ေညာင်ဦးမိနယ ်

ေတာင်ဇင်းအုပ်စ ု       တက်မေကျးရာ၊ 

ေတာင်သာမိနယ်       ဝဲေလာင်ေကျးရာ၊ 

ေတာင်သာမိ၊   ပခကု မိှင့ ်ငါသ့ေရာက် 

တစ်နယ်လုံး    ေတာင်ကုန်းေကျးရာမ ှ

ထွက်ရိှသည့ ်အိုးတိုကိသုာ သုံးကေကာင်း 

အုိးလုပ်ငန်းရှင် ဦးြမင့ေ်ဆကွ ေြပာသည်။

ေတာင်ကုန်းေကျးရာတွင်  စုေပါင်း 

အိုးဖတ်ု(အိုးဖိ)ုကန်ုးသုံးေနရာရိှပီး မဲ  က် 

ကာ မဲကျသည့် အုိးဖုတ်(အုိးဖုိ)ကုန်းတွင်သာ 

အိုးဖိုကေကာင်း၊    အိုးတစ်ခါဖုတ်လ င် 

အိးုလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ သံုးဦးအထိ  အုိးဖိုး 

ကကာ   သူသာသည်၊    ကိုယ်သာသည ်

သေဘာမထားဘ ဲ  အိုးဖုတ်ကေကာင်း၊ 

ေတာင်ကုန်းေကျးရာထွက်  အုိးအမျိးမျိး 

သည်      ပါးလ ာပီးခိုင်ခံ့သည့်အတွက ်         

လူကိက်များကသည်။    ေတာင်ကုန်း 

ေကျးရာမှ ြပာသိေုသာက်ေရအိုး၊  ထန်းဆဲွ 

ြမအိုး၊ လက်ေဆးေြမဇလု၊ံ  ဟင်းချက်အိုး၊ 

ေကာက်ညင်းေပါင်းအိုး၊  ိုးရာအရက်ချက် 

ေပါင်းအိုး၊ ေြမပန်းအိုး၊   မုန်ပျားသလက ်

အိုးခင်း၊  ေြမသားစုဘူး၊  ေြမသားဘုရား 

ပန်းအိုး၊ ေြမသားမီးဖိ၊ု ဆားထည့အ်ိုးငယ်၊ 

အိုးပုတ်ချိးုပ်များ လုပ်ကိုင်ကေကာင်း 

သိရကာ ထန်းတက်ရာသီအမီ ထန်းဆွဲ 

ြမအုိး စတင်လုပ်ကုိင်ေနကပီြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                               ကိုထိန်



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

၂၀၂၁ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာအားကစားလ   စုေပါင်း 

လမ်းေလ ာက်ပဲွကိ ုယေန နနံက်ပိင်ုးတွင် ေြမာက်ပိင်ုး 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊   အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

ှင့် ေတာင်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိ၌ ြပလုပ်ကရာ  

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှတိုင်းမှး 

များှင့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ ပါဝင်ဆင် ဲ 

ကသည်။

ေရှးဦးစွာ  တိုင်းမှးများှင့ ် အရာရှိ၊  စစ်သည်၊ 

မိသားစုများက    သတ်မှတ်ေနရာများ၌   စုေပါင်း 

လမ်းေလ ာက် ကသည်။ ထိုေနာက ်စုရပ်ေနရာများ 

၌    စုေပါင်းကုိယ်လက် က့ံခုိင်ေရးေလ့ကျင့်ခန်းများ   

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အိမ်မဲ   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

တစ်မျိးသားလံုး ကျန်းမာ က့ံခုိင်သန်စွမ်းေရးအတွက် 

လထူလု ပ်ရှားမ အသွင်ြဖင့် ှစ်စ် ဒဇီင်ဘာလ လထူ ု

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲကိ ု      ြပလုပ်လျက်ရှိရာ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး အမ်ိမဲမိနယ်တွင် ဒဇီင်ဘာ 

လူထုအားကစားလ     စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲကို    

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ယေန  

နံနက် ၅ နာရီတွင် ကျင်းပသည်။

အဆိုပါလူထုလမ်းေလ ာက်ပွဲတွင် မိနယ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊    နယ်ေြမခံတပ်ရင်း   မိသားစုများ၊ 

အသင်းအဖွဲများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား   

ေကျာင်းသူများှင့်       ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ 

စုစုေပါင်းအင်အား  ၁၀၀  ခန်က        မိအဝင ် 

ဘုရင်ေနာင်ခ န်းတွင်  စုရပ်ြပလုပ်ပီး အေနာ်ရထာ 

လမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် စေုပါင်းလမ်းေလ ာက်ခဲက့ာ  

မိမလူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးေဘာလုံးကွင်း (သဲကွင်း) 

အတွင်း၌ ကုိယ်လက်လ ပ်ရှားကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း 

များ ြပလုပ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

ချစ်သက်လယ်(အိမ်မဲ ြပန်/ဆက်)

ဟိုပုံး   ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ် 

ခွင့်ရေဒသ   ဟိုပုံးမိ၌   ဒီဇင်ဘာအားကစားလ 

လထူလုမ်းေလ ာက်ပဲွကိ ုအားကစားှင့ ်ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာနမှ ဦး ေဆာင်၍ ယေနနံနက် ၅ နာရီခွဲတွင် 

ကျင်းပသည်။

စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်

လူထုလမ်းေလ ာက်ပွဲတွင်   ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင ်

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး     ညီညီတင်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ 

ေဒသ/မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

အားကစားဝါသနာရှင ်   လူငယ်ေမာင်မယ်များက 

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသခန်းမမ ှ  စတင် 

ထွက်ခွာပီး ဟိပုုံး-လိွင်လင် ြပည်ေထာင်စလုမ်းမကီး 

အတိုင်း၊ အလင်းပွင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်အထိ၊ ထိုမှ စုရပ် 

ြဖစ်သည့ ်ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသခန်းမ  

သို တစ်ပတ်စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ကပီး  စုေပါင်း 

ကုိယ်ကာယ ေသွးပူေလ့ကျင့်ခန်း အတဲွ(၁-၂) တိုကို 

ေဆာင်ရက်ကေကာင်း သိရသည်။

ဟိုပုံးခိုင(်ြပန်/ဆက်)

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

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

စာတိုက်ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

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

၁။  မည်သမူဆိ ုအဂတလိိက်ုစားမ ှင့ ် စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဂတ ိ

လိက်ုစားမ ြဖင့ ်က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ ေကာ်မရှင်သုိြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ံုးသုိ ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် 

ေရးအဖဲွှင့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရ 

ဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ သတင်းေပးပိုချက်ှင့ ်တိင်ုတန်း 

ချက်များကိ ုေပးပိုိုင်သည်။

၂။ တိင်ုကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထ ံမတိ ေပးပိုြခင်းမြပဘ ဲတိက်ုိက်ု 

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိုင်ကားသူ၏  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊ 

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ 

ဓာတ်ပုံ၊ အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင ်စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ 

ပျက်ေစရန် တမင်ြပလပ်ုတိင်ုကားပါက ဤဥပေဒပဒ်ုမ ၅၉ အရ အေရးယ ူ

ခံရိုင်သည်ကိုလည်း သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်

သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

အိမ်မဲမိတွင ်ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလ
စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲ ြပလုပ်

ေနြပည်ေတာ်     ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်း)၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်ကျား မိုးရာမည်။ 

ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ချင်းြပည်နယ်ှင့ ်

ကယားြပည်နယ်တိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တိုတွင ်

အများအားြဖင့ ်သာယာမည်။                                                                                       မိုး/ဇလ

၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ စုေပါင်းလမ်းေလ ာက်ပွဲများ ြပလုပ်

ဟိုပုံးမိ၌ ဒီဇင်ဘာအားကစားလ လူထုလမ်းေလ ာက်ပွဲ ကျင်းပ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ ခန်မှန်းချက်

အားကစားြမင့်တင ်စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

(၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဦးေအာင်ိုင်(စ်-၉၃၅၈)၏ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနဦးေအာင်ိုင(်စ်-၉၃၅၈)၏ 
ေကညာချက်ကို အမှန်အတိုင်း ရှင်းလင်းေကညာြခင်းေကညာချက်ကိ ုအမှန်အတိုင်း ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆ ွဦးေဌးလှ(ခ) ဦးအလ[ီ၁၂/လမန(ိင်ု)၁၇၁၆၉၇] 

လက်ရိှလ  င်မိနယ်အတ်ုကျင်းဂျာေမဗလအီပ်ုချပ်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက် 
အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်စ်အမှန်ကို ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွသည် လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်း(၂၀)ခန်ကတည်း 
ကပင် ဝတ်ြပကိုးကွယ်သူများ၏ သေဘာတူညီချက်အရလည်းေကာင်း၊ 
လပ်ုပိင်ုခွင့ရိှ်သ၏ူ တရားဝင်လ ဲအပ်ချက်အရလည်းေကာင်း ဗလကီိအုပ်ုချပ် 
ေနသြူဖစ်ပါသည်။ ေကညာချက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ဗလ၏ီအစည်းအေဝး 
မှတ်တမ်း ၁၂/၂၁ (၁-၁၀-၂၀၂၁)ဆိုသည့် အစည်းအေဝးသည ်မည်သူများ 
တက်ေရာက်ပီး၊ မည်သည့ေ်နရာတွင်ြပလပ်ုေကာင်း ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှ၍ 
ထိအုစည်းအေဝးကိ ုက ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွဦးေဌးလှ(ခ) ဦးအလတီက်ေရာက် 
ြခင်းမရိှသြဖင့် မည်သုိဆံုးြဖတ်ေကာင်း မသိရသြဖင့် အဆုိပါအစည်းအေဝး 
ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။

ြဖစ်စ်မှန်သည် ဦးေဌးလှအုပ်ချပ်ေနေသာ ဗလီကို (၅-၁၁-၂၀၂၁)
ရက်တွင်   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  ဦးေအာင်ိုင်၏  လက်မှတ်ှင့် ဦးဂျ 
ဟန်ဂီးရ်(ကိုယ်စား) လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်စာတစ်ေစာင်ကိ ုမည်သူ  
ကိုမ  အသိေပးအေကာင်းကားခွင့်ြပချက်ရယူြခင်းမရှိဘဲ ေဖာ်ြပပါ ဗလီ 
အေရှတခံါး ေကညာဘတ်ုတွင် လာေရာက်ကပ်သွားခဲ့ကပီး ဗလအီပ်ုချပ်သ ူ
များအား အသိေပးြခင်းမရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာသို အေကာင်းကားခဲ့ပါသည်။

(၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သ ူလမူျားေသာ် 
လည်း စုစုေပါင်း လူအေယာက(်၂၀)လက်မှတ်ေရးထိုးပီး အစည်းအေဝးကို 
ဆံုးြဖတ်ချက်(၄)ရပ်ြဖင့ ်ေနာက်ထပ်(၂၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင် ထပ်မအံစည်း 
အေဝးေခ ယူ    မျက်ှာစုံညီအပီးသတ်လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်မည်ဟ ု
ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးေရှတွင် သေဘာတညူခီဲေ့သာ်လည်း အစည်းအေဝး 
တွင် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သ ူဦးမူဆာ၊ ဦးအဗ ဒွလ်ရာဟ်မာမ်၊ ဦးေအာင်ိုင်ဆိုသူ 
တိုက ချနိ်းဆိုေသာေနတွင် ပျက်ကွက်ကာ လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ ်
ေဆာင်ရန် မြပိုင်သည့်အေပ  အုတ်ကျင်းစ နီဂျာေမဗလီဟုေခ တွင်သည့် 
အများဝတ်ြပကုိးကွယ်ရာ ေကျာင်းေတာ်၏ လက်ရိှအပ်ုချပ်သမှူာ ဦးေဌးလှ 
(ခ) အလီသာလ င်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဦးေဌးလှကိ ုမည်သည့်ဘာသာေရး အဖွဲ 
အစည်း၊ သာသနာေရးအဖဲွအစည်းတစ်ခခု၏ု တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အရ 
မဟုတ်ဘဲ ထုတ်ပယ်ပုိင်ခွင့်မရိှေကာင်း ြဖစ်စ်အမှန်ကုိ ရှင်းလင်း၍ အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ
 (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆) (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆)

အထက်တန်းေရှေနများအထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၉)ပါ (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၉)ပါ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးဝင်းေဇာ်(စ်-၈၆၄၉)၏ ဦးဝင်းလ  င် (ေဒ ကျင်ွန်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးဝင်းေဇာ်(စ်-၈၆၄၉)၏ ဦးဝင်းလ  င် (ေဒ ကျင်ွန်

၏ ကိုယ်စားလှယ်စာရသူ)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဟု ဦးေကျာ်ေနလင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်စာရသ)ူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဟ ုဦးေကျာ်ေနလင်း

[၁၁/မတန(ိုင်)၀၁၂၁၂၇]ှင့် ေဒ ကျင်မိင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၀၆၁၂]တို [၁၁/မတန(ိုင်)၀၁၂၁၂၇]ှင့် ေဒ ကျင်မိင[်၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၀၆၁၂]တို 

သိရှိေစရန်ဟု ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းြပန်ကားြခင်းသိရှိေစရန်ဟု ေကညာချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းြပန်ကားြခင်း
 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ေနလင်းှင့ ်ေဒ ကျင်မိင်တို၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းြပန်ကားအပ်ပါသည-်

၁။ (၆-၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများမှ ဝယ်ယူသူများအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ေရာင်းချသူများအြဖစ် (၁)ေဒ ကျင်ွန်(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူ ဦးဝင်းလ  င်[၁၄/

ဇလန(ိင်ု)၀၈၀၀၅၂]မှ လက်မှတ်ေရးထုိးေရာင်းချပါသည်။)ှင့ ်(၂)ေဒ သန်းှစ် [၁၄/ဇလန 

(ိုင်)၀၀၅၄၁၁]တိုသည် "ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်ြဖင့် "ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်ြဖင့ ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၄၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဦးတင်ေအးအမည်ေပါက် ဂရန် (၅၄၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ ဦးတင်ေအးအမည်ေပါက် ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အမှတ်(၅၄၇/ခ)၊  ေဇယျာလမ်း၊  (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  ေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှ  အမှတ်(၅၄၇/ခ)၊  ေဇယျာလမ်း၊  (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက  

လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိဟေုခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်"ကိ ု

ချပ်ဆိုခဲ့ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။ ထိုေကာင့် ဦးဝင်းလ  င်၏  န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းေဇာ်(တရားလ တ်ေတာ်ေရှ

ေန)၏ (၆-၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေဒ ကျင်ွန်(၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသ ူဦးဝင်းလ  င်)ှင့် 

ဦးေကျာ်ေနလင်း၊ ေဒ ကျင်မိင်တုိသည် ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ် စရန်ေပး ေငေွပးကတ ိ

စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပါသည်ဟု ေဖာ်ြပြခင်းမှာ မာှးယွင်းေနပါသည။် ေရာင်းသူမှာ ေဒ ကျင်ွန်  

တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ ေဒ သန်းှစ်ှင့် ေရာင်းချသူှစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

၃။ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးဝင်းေဇာ်၏ ေကာ်ြငာ၌ "အဆိုပါစာချပ်တွင် ကျန်ေငွ 

အနက်မှ ဒုတိယအရစ်စရန်ေငွေပးေချရမည့်ရက်ကုိ (၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်ဟုေဖာ်ြပပီး၊ အေရာင်း 

ေြမပုရံရိှသည့ေ်နတွင် ေပးေချရန် သေဘာတခူဲပ့ါသည်ဟ ုေဖာ်ြပချက်မှာ မှားယွင်းပါသည်။ 

(၆-၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငွေပးကတိစာချပ်တွင် ဝယ်ယူ 

သူများမှ ကျန်ေငွကျပ် ၁၂၈၀,၀၀၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင့်ှစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)

အနက်မှ ေငကွျပ်သန်ိး(၆၄၀)အား အေရာင်းေြမပုေံပးအပ်သည့ေ်နြဖစ်ေသာ (၃၀-၃-၂၀၂၁)

ရက်တွင် ေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ှစ်ဖက်သေဘာတညူီကပါသည်ဟ ုေဖာ်ြပချပ်ဆိခုဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။

၄။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဝယ်ယူသူများသည် ေငွေပးေချရန် အဆင်သင့်ြဖစ်ေနေသာ 

(၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ြဖစ်ေပ ေနေသာ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါအေြခအေနများ 

ေကာင့် ေရာင်းသူများသည် ဝယ်သူများသို (၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်တွင် အေရာင်းေြမပုံအား 

ေပးအပ်ိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ေရာင်းသူများဘက်မ ှပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ ေရာင်းသူများမ ှခန်မှန်း ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ၉လပိုင်းကုန်၊ ၁၀လပိုင်းမှသာ အေရာင်းေြမပုံ

ရရှိပီးြဖစ်ေကာင်း ဝယ်ယူသူများသို (၆-၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ ်

စရန်ေငေွပးကတစိာချပ်ပါ အသိသက်ေသအမှတ်စ် (၁)တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ 

ဦးေဇာ်မင်းထိုက်မ ှဖုန်းြဖင့်အေကာင်းကားလာပါသည်။ ေရာင်းသူများမ ှအေကာင်းကား 

ခဲ့ြခင်းမဟုတ်ပါ။

၆။ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွဝယ်ယူသူများမှလည်း ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါအေြခအေနများေကာင့် 

ေငွေကးလည်ပတ်မ  ခက်ခဲေနသည့်အတွက် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ေပးေချိုင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ဝယ်ယူသူများဘက်မှလည်း ေရာင်းသူများမှ ေြမပုံေပးအပ်ရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့၍ (၇)လေကျာ် ေစာင့်ဆိုင်းေပးခဲ့ရသည်ကို ေထာက်ထားပီး ဝယ်ယူသူများ 

ေပးေချိင်ုမည့ရ်က်ကိ ုေစာင့ဆ်ိင်ုးေပးပါရန် အသသိက်ေသအမှတ်စ် (၁)တွင် လက်မှတ်ေရး 

ထိုးထားေသာ ဦးေဇာ်မင်းထိုက်အား ဖုန်းြဖင့ ်ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

၇။ ေရှေနမှ (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)ရက်က အေကာင်းကားစာ ေပးပုိခဲ့သည်ဆုိေသာ အချန်ိ၌ 

လည်း က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများမှာ ရန်ကုန်မိ၌ မရှိခဲ့ပါ။

၈။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဝယ်ယူသူများသည ်ေငွေပးေချရန်အသင့်ြဖစ်ေနေသာ (၃၀-၃-

၂၀၂၁)ရက်တွင် ေရာင်းသူများဘက်မ ှအေရာင်းေြမပုံအား ဝယ်ယူသူများလက်သို ေပးအပ် 

ေရာင်းချိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။

၉။ ေရာင်းသမူျားဘက်မှ ပျက်ကွက်ခဲေ့သာ်လည်း ေရာင်းသ ူေဒ ကျင်ွန်၏  န်ကား 

ချက်အရဟု အဆိုြပ၍ သတင်းစာေကညာြခင်းမှာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွဝယ်ယူသူများ၏ 

ဂုဏ်သိက ာကျဆင်းြခင်း၊ အသေရပျက်ေစြခင်းတိုကိ ုြဖစ်ေပ ေစပါသည်။

၁၀။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေရာင်းသမူျားဘက်မှ ၎င်းတို၏ေကညာအား ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေပးပါရန်ှင့ ်

ဝန်ချေတာင်းပန်ပါရန် အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။

၁၁။ ထိုြပင် ေရာင်းသမူျားဘက်မှ ပျက်ကွက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်၍ (၆-၂-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ ေြမှင့အ်မ်ိ 

အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငေွပး ကတစိာချပ် အပိဒ်ု(၃)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ဝယ်ယသူနူစ်နာမ  

အတွက် ေရာင်းသူများမ ှစရန်ေငွသိန်း(၃၃၀)၏ှစ်ဆြဖစ်ေသာ ေငွကျပ် ၆၆၀,၀၀၀၀၀/- 

(ကျပ်သိန်းေြခာက်ရာ့ေြခာက်ဆယ်တိတိ)အား ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်ြပည့ ်

ေြမာက်သည့ေ်နကိ ုေနာက်ဆုံးထား၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားထသံို ေပးအပ်ပါရန် (သိုမဟတ်ု) 

ကျန်ေငကွိ ုလက်ခံပီး ပဋညိာ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးပါရန် 

ရှင်းလင်းြပန်ကား အသိေပးအေကာင်းကား ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ သီတာမမ(LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B) ေဒ သီတာမမ(LL.B,D.M.L,D.I.L) ေဒ ခင်မျိးလတ်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၂၂၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၃၆၆)

အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄)၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း(၁၀)၊ (၃၆)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၀၀၇၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၇၇၈၆၃

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ 

ေအာင်ရတနာ(၁၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၇၈)ဟုေခ သည့် အလျား(၃၅ေပ)

xအနံ(၅၀ေပ) (အကျယ်အဝန်း ၁၇၅၀စတုရန်းေပ)ရှိ (ေဒ လှု PON-၀၂၉၃၅၅)

အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၏ အကျိးခစံားခွင့ှ်င့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အအု ံ

အပါအဝင်ကုိ စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ရိှထားသည်ဟု 

ဝန်ခံကတိြပေသာ ေဒ သီတာတင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၁၅၂၄၃]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက် စရန်ေငွ 

တချိတစ်ဝက်အား ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါေြမကွက်၊ ေနအိမ်တုိ၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါက စပ်ဆိင်ုသည့ ်စာရက်စာတမ်း မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါ 

သည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အပီးအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း(LL.B)ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၀၃/၁၀-၁၂-၂၀၀၈)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၃၀၃/၁၀-၁၂-၂၀၀၈)

အမှတ်(၁၈၀)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၈၀)၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၃၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၆၄၆၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၃၃၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၆၄၆၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေကျးရာအမည်-မဓေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၄၇၂)၊ ကွင်းအမည်-မဓကွင်း၊ ဦးပိင်ုအမှတ် 

(၃၈/၁)၊ ဦးသန်းွန်အမည်ြဖင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှထားေသာ လယ်ေြမဧရိယာ(၁၃.၂၀)ဧကအနက်မှ ဧရိယာ(၁.၉၅)ဧကအား အမည်ေပါက် 
ဦးသန်းွန်၏ သားြဖစ်သ ူဦးရဝဲင်း[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၆၂၅၁]ကိင်ုေဆာင်သ+ူဦးေအာင်ကည်[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၆၂၆၃]ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ 
(၆-၁-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ ှစ်ဦးသေဘာတေူြမအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဦးြမင့ေ်ဇာ်ဦး[၁၂/ဒဂရ(ိင်ု)၀၀၀၄၃၆]မှ ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး 
၎င်းလယ်ေြမဧရယိာ(၁.၉၅)ဧကအနက်မှ အကျယ်အဝန်း (၈၀ေပx၃၈၀ေပ)၊ (၀.၇၀)ဧကကိ ုက ု်ပ်မတ်ိေဆအွား ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်
စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်ဆက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းမရူင်း 
များြဖင့ ်(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၁၇၂၇၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေန (စ်-၁၇၂၇၀)
အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၈၀/၈)၊ ငုေရ မိင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၅၂၁၇၈၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၇၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာချက်
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၄)

ရပ်ကွက်၊ ကုန်ေဈးတန်းလမ်း(အလယ်)၊ (၈)လ ာဘီ၊ အမှတ်(၂၅၂/၂၆၀)၊ (၂၅ေပx၆၀ေပ)
အကျယ် တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ဝယ်ယူေရာင်းချခွင့ ်        
ရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုေသာ ဦးအမ်ေအရာကွက်ဘိဒု[ီ၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၈၂၁၂](၁၀-၈-၂၀၁၇)
ရက်စဲွပါ ဆက်စပ်စာချပ်ကိ ုထတ်ုေဖာ်ြပသ၍ အေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငမွျား 
ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တုိက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ခုိင်လံုတိကျသည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် 
က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ကျန်ေငွေပးေချ 
လက်ေရာက်ရယ ူအပီးသတ်စာချပ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ  ေဒ အိသ ာေအာင် ဦးစိန်ြမင့် ဦးညီလင်းေဖ  ေဒ အိသ ာေအာင်
 (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆)       (စ်-၅၄၀၆၀)  (စ်-၁၀၉၁၆) (စ်-၃၅၃၂၆)       (စ်-၅၄၀၆၀) 

အထက်တန်းေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ 
အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁၈-၃၇၇၄၀၆

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက

လူသားလူသား

တို၏ တို၏ 

ကျန်းမာေရး ကျန်းမာေရး 

အိုဇုန်းအိုဇုန်း

လ ာကို လ ာကို 

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ေပးေပး

 ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲမှ

အင်ဒိုနီးရှားှင့် အိမ်ရှင်စင်ကာပူပွဲမှာ အကိတ်အနယ်ရှိခဲ့ပီး ပွဲချနိ်မိနစ် 

၉၀ တွင် ှစ်ဂိုးစီသေရကျေနသြဖင့ ်  အချနိ်ပိုဆက်လက်ယှ်ပိင်ခဲ့ရပီး 

အင်ဒုိနီးရှားက ှစ်ဂုိးထပ်သွင်းခ့ဲသြဖင့်  ေလးဂိုး-ှစ်ဂုိးြဖင့် အုိင်ရခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ပထမအေကျာ့တွင ်သေရကျထားသည့်အြပင ်ယခုပွဲတွင် ှစ်သင်း 

စလံုးအုိင်ရရန် ကိးပမ်းခ့ဲပီး စင်ကာပူအသင်းသည် ပဲွချန်ိမိနစ် ၉၀ အတွင်း 

ှစ်ဦး၊ အချနိ်ပိုပီးခါနီးတွင်  တစ်ဦးအထုတ်ခံရသြဖင့ ်  ရှစ်ဦးတည်းြဖင့ ်

ကစားခဲရ့သည်။ မနိစ် ၉၀ ြပည့ခ်ါနီးတွင် ရရိှသည့ပ်ယ်နယ်တကီိ ုစင်ကာပ ူ

အသင်း ဝင်ေအာင်မသွင်းယူိင်ုသြဖင့ ်ဗိလ်ုလပဲွုတက်ခွင့ဆ်ုံး ံးခဲ့ပီး အချန်ိပိ ု

ကစားရာတွင် ကစားသမားေလျာ့ေနသြဖင့် ယှ်မကစားုိင်ဘဲ  အ ံးေပး 

ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ပထမအေကျာ့တွင် ှစ်ဂုိးြပတ်အုိင်ရထားသည့် နာမည်ကီးထုိင်းအသင်း 

သည် ဒတုယိအေကျာတွ့င် ဗယီက်နမ်ကိထုန်ိးကစားကာ  သေရရလဒ်ရယူပီး 

ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဗီယက်နမ်အသင်းသည ်ထိုင်းကိ ု

ှစ်ေကျာ့စလုံး  ဂိုးမသွင်းယူိုင်သည့်အြပင ် ဒုတိယအေကျာ့တွင်လည်း 

သေရရလဒ်သာ ကစားုိင်ခ့ဲသြဖင့် ဗုိလ်လုပဲွှင့်ေဝးပီး ချန်ပီယံဆု လက်လ တ် 

ခဲ့ရသည်။

ဗိလ်ုလပဲွုအြဖစ် ထိင်ုးှင့ ်အင်ဒိနုီးရှားအသင်းတို ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် 

ပထမအေကျာ့၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ဒုတိယအေကျာ့ ယှ်ပိင်ကစားမည် 

ြဖစ်သည်။ ထုိင်းှင့် အင်ဒုိနီးရှားအသင်းသည် ဗုိလ်လုပဲွတွင် ေလးကိမ်ေြမာက် 

ေတွဆုံြခင်းြဖစ်သည်။                                                      ကိုညီေလး



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွံုးခန်းေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်းအခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွံုးခန်းေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း
၁။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအေနြဖင့်  အခွန်ထမ်းြပည်သူများ၏  အခွန်ဆုိင်ရာသိရိှလုိေသာ ေမးြမန်းမ များ၊ 

 လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့ ်လပ်ုငန်းစ်များကိ ုလမ်း န်အသေိပးရှင်းလင်း ေဆွးေွးရာ 

 တွင် အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ဝန်ေဆာင်မ ေပးေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ 

 အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွ (Centralised Taxpayer Service Unit) အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟုိအဖဲွ (Centralised Taxpayer Service Unit) ကုိ ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး၊ ေကျာက်တံတား 

 မိနယ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း ှင့်  ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊  အမှတ် (၅၉/၆၁)၊ ေြမညီထပ်တွင်  ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက် 

 ေနမှစတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။

၂။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊  အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိုအဖွဲအေနြဖင့ ်  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား  

 ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုဝန်ေဆာင်မ ေပး ကူညီေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည-်

 (က) ကုမ ဏီအသစ်များအား အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့ ်အခွန်စည်းကပ်မ ခံယူရမည့်ုံး သတ်မှတ် 

  ေပးြခင်း၊

 (ခ) လက်ရှိအခွန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ အခွန်ထမ်းများ၏ အခွန်ုံးေြပာင်းလဲစည်းကပ်မ  ခံယူရန် 

  ေလ ာက်ထားြခင်းများကိ ုစိစစ်ခွင့်ြပေပးြခင်း၊

 (ဂ) အကျိးအြမတ်မယေူသာအဖဲွအစည်းများ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်ြခင်း၊ အသအိမှတ်ြပြခင်း၊ ေကညာ 

  လ ာတင်သွင်းြခင်း၊

 (ဃ) အခွန်ထမ်းများမှ သရိှိလိေုသာ အခွန်ဆိင်ုရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ အမန်ိ န်ကား 

  ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစ်များှင့် မရှင်းလင်းသည့်အချက်အလက်များကုိ လာေရာက်ေမးြမန်းြခင်းှင့် 

  တယ်လီဖုန်းြဖင့ ်ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားြခင်း။

၃။ အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် လုပ်ငန်းစ်များကိ ုယခုထက်ပိုမိ ုအဆင်ေြပေချာေမွစွာြဖင့ ်ထိေရာက် 

 ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိအုဖဲွ၏ ုံးခန်းကိ ုယခလုက်ရိှ ဖွင့လှ်စ် 

 ထားသည့ေ်နရာမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာသို ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ စတင်ေြပာင်းေရ  ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ 

 အခွန်ဆိုင်ရာသိရှိလိုသည့်ကိစ ရပ်များရှိပါက  ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်

 ပါေကာင်း ေလးစားစွာ အသိေပးအပ်ပါသည-်

  အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ ဒုတိယထပ်ှင့် တတိယထပ်၊ အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ ဒုတိယထပ်ှင့် တတိယထပ်၊ 

  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

  ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀  ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀

  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

သမိုင်းဝင်ကျကိ စံ ဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ်သမိုင်းဝင်ကျကိ စံ ဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ်

အိတ်ဖွင့် (Open Tender)တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့် (Open Tender)တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကျိက စံဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ်တွင် ၂၀၂၂-ခု၊ ြပက ဒိန်ှစ်အတွင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်ရှိေသာ ယာ်ရပ်နားလုပ်ငန်း၊ သန်စင်ခန်းလုပ်ငန်းှင့ ်

စက်ဘီး/ ဖနိပ်အပ်လပ်ုငန်းများကိ ုြမန်မာိင်ုငသံား ဗဒု ဘာသာဝင်များထမှံ 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ခွင့ေ်တာင်းခလံ ာ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ အလိရိှုပါသည်။

၂။ တင်ဒါအေရာင်းေလ ာက်လ ာများကို(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)ေနမှစတင်၍ 

ေစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွုံးတွင် ုံးချန်ိအတွင်းေရာင်းချပါမည်။ တင်ဒါေဖာင် 

များကို (၅-၁-၂၀၂၂)ေန  ညေန(၄:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် 

ြဖစ်ပီး၊ ဖွင့်ေဖာက်မည့်ေနကိ ုဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။

၃။ အေသးစိတ်သိလိုပါက ေဂါပကအဖွဲုံး ဖုန်း-၀၉-၄၄၆၈၉၀၀၁၉သို 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

(ေဂါပကအဖွဲ)(ေဂါပကအဖွဲ)

ကျကိ စံေစတီေတာ်ကျကိ စံေစတီေတာ်

“အြမန်ငှားမည်”“အြမန်ငှားမည”်

 ပဲခူးမိ၏ အချက်အချာကျေသာ ဘဏ်များှင့် ပွဲုံလုပ်ငန်းများစွာ 

ရိှေသာ အန်ုးပင်တန်းလမ်းမေပ ရိှ ေြမအကျယ်ဝန်း ေပ(၃၂x၁၂၈) ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေပ(၃၀x၈၄) R.C ှစ်ထပ်တိုက်အား အြမန်ငှား 

မည်။ အကျိးေဆာင်များလည်းဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။

ေဈး န်းတစ်လ သိန်း (၂၀) (ညိ  င်း)

ဖုန်း-09-5300103, 09-5030645ဖုန်း-09-5300103, 09-5030645
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ၃၈ လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၁)
ေန ဦးထွန်းဝင်းေဇာ် [၈/ရစက(ိုင်)၂၂၀၉၄၂]သည်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 
အမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင်မှတ်ပုံတင်သွင်း 
ထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

 

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ်(၄) စာချပ်အမှတ်(၄၃၇၁/၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၂၄-၁၁-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ(်၄) စာချပ်အမှတ်(၄၃၇၁/၂၀၂၁) (ေနစွဲ-၂၄-၁၁-၂၀၂၁)

အထက်ေဖာ်ြပပါ “ K&T”“ K&T” ဟူေသာအဂ  လိပ်စာသားအြပင် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ပုံအမှတ်အသားကိ ုSkin - care Products,Toner, အလှကုန်ှင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်း Skin - care Products,Toner, အလှကုန်ှင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်း 

လုပ်ငန်းတွင် အသုံးြပမည့်အြပင ်လုပ်ငန်း၏ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ 

စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ 

တံဆိပ်တုံး၊ ဗွီိုင်း၊ Letter Head, Internet, Website, FacebookLetter Head, Internet, Website, Facebook အစရှိသည်တိုှင့် 

ေခတ်ှင့် အညီေပ ေပါက်လာသည့် နည်းပညာတုိတွင်လည်း အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့ ်စာလုံးဒီဇိုင်း 

ပုတံဆံပ်ိများ၏ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ၊ 

ပံုတူပံုမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား၊ တုပသံုးစဲွြခင်း၊ ြဖန် ြဖးထုတ်လုပ်ြခင်း 

မြပကရန်ှင့် အကယ်၍ထိုသိုြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို 

အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းဝင်းေဇာ်[၈/ရစက(ိုင်)၂၂၀၉၄၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးထွန်းဝင်းေဇာ[်၈/ရစက(ိုင်)၂၂၀၉၄၂]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),

PGDL, LLB(Q),LLM(1PGDL, LLB(Q),LLM(1stst year)(Commercial Law), year)(Commercial Law),

(WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)(WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေန၊ စာမျက်ှာ(၂၉)ေကးမုံသတင်းစာပါ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေန၊ စာမျက်ှာ(၂၉)ေကးမုံသတင်းစာပါ
"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း" ေကာ်ြငာစာအား"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း" ေကာ်ြငာစာအား

ပျက်ပျယ်ဖျက်သိမ်းေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်းပျက်ပျယ်ဖျက်သိမ်းေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ အလက(၄)ေကျာင်းေရှ၊ A-3ေန ဦးေသာင်းထုိက်မင်း 

[၁၂/ရကန(ုိင်)၀၅၇၃၀၄]၏ လ အဲပ်  န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတုိင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှသည့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူး 
မိနယ်၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ အကွက်ကီး အမှတ်(၁/န)၊ အကွယ်ငယ်အမှတ(်၇၁၄)၊ ေပ 
(၄၀x၆၀)၊ အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးစိုးြမင့အ်မည်ေပါက် ေြမကွက်အေပ  ဦးေသာင်းထိက်ုမင်း 
ှင့် ဦးသန်စင်[၁၂/မရက(ိုင)်၁၆၅၄၆၁]၊ ဦးဝင်း[၁၂/မရက(ိုင)်၁၂၁၇၃၁]တို၏ (၂၇-
၁၁-၂၀၂၁)ရက်စဲွပါ "ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငေွပးကတစိာချပ်" (၂)ေစာင်သည် 
စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များှင့ ်ှစ်ဖက်သေဘာတူညိ  င်းသည့ ်စရန်ေငွေပးေချရန် 
ကာလများအရ ပျက်ပျယ်ပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးသက်ပိင်ုကိ ု
၏ (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက် ကန်ကွက်ေကာ်ြငာစာသည် ဦးေသာင်းထိက်ုမင်းပိင်ုဆိင်ုသည့ ်
ေြမကွက်အေပ  အကျိးသက်ေရာက်ြခင်းမရှ ိပျက်ပျယ်ဖျက်သိမ်းေကာင်း၊ အများသိ 
ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-
ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ဧပရယ်ဖိး ေဒ ခင် ပံးလ  င် ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်ေဒ သူဇာေအာင် ေဒ ဧပရယ်ဖိး ေဒ ခင် ပံးလ  င် ေဒ ြမတ်ပန်းသစ်
LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO LL.B,D.B.L LL.B LL.B,LL.MLL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO LL.B,D.B.L LL.B LL.B,LL.M
(G.C.I.P Switzerland)    (Candidate)(G.C.I.P Switzerland)    (Candidate)
(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉) (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇) (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) (စ်-၃၂၄၃၆/၂၀၀၉) (စ်-၄၉၂၉၉/၁၇) (စ်-၅၃၅၀၂/၂၀၂၀)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန               အထက်တန်းေရှေနများ

T    .     Z    .     A    (  Law    Firm  )T    .     Z    .     A    (  Law    Firm  )
တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇/၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၉၉၃၇/၀၉-၇၆၄၂၀၆၁၂၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈စီ)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၇၂)ဟုေခ တွင်သည့် ဧရိယာ(၀.၀၆၂)ဧကရှိ ေဒ ကျင်ြမ[၁၄/ဘကလ(ိုင်) 
၀၈၉၉၄၉]အမည်ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ် 
(၄၁)၊ ကံခင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ်ေနအိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ပီး ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေဝဇင်ဦး[၁၄/ဘကလ(ုိင်)၁၈၅၁၄၄]
ှင့် ေဒ ြဖစင်ေမာင်[၁၂/စခန(ုိင်)၀၇၉၈၃၉]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန် 
ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းေအာင်(LL.B;D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B;D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ သရက် ခ(ံ၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၄)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင ်

လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးထွန်းေရ  

[၁၂/အစန(ုိင်)၁၂၃၄၉၆](၎င်းကုိယ်စား ေဒ ေအးေအးငိမ်း[၁၂/အစန(ုိင်)၁၄၃၇၇၅]

ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက 

ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)ြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းေအာင်(LL.B;D.M.L,D.B.L)ဦးဝင်းေအာင(်LL.B;D.M.L,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၅၆)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၂၃၃၇၁

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်အေနာက်ြခမ်း၊ အေနာ် 

ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၃၇၈)ရိှ PYAESHAN THITSAR CO.,LTD (ကမု ဏမှီတ်ပုတံင်အမှတ်- 
၁၃၀၂၅ ၀၇၉၃)သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်မိ 
စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံးတွင် မှတ်ပုတံင်သွင်းထားသည့ ်လပ်ုငန်းအမှတ်တဆံပ်ိပိင်ုရှင် 
ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ်(၄)စာချပ်အမှတ်(၄၇၄၉/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၁၀-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ(်၄)စာချပ်အမှတ်(၄၇၄၉/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၁၀-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ  "PyaeShan Thitsar" "PyaeShan Thitsar"  ဟူေသာ   အဂ  လိပ်စာသားအြပင ်

ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါလပ်ုငန်းတဆံပ်ိအမှတ်အသားကိ ု"ေဆးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းေရာင်းဝယ် 
ေရး၊ ေဆးကသုေရးလပ်ုငန်းှင့ ်အာမခေံရးဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်း၊ အလပ်ုအကိင်ုရှာေဖေွရး 
လပ်ုငန်းှင့ ်အမ်ိခေံြမလပ်ုငန်း၊ ေဆာက်လပ်ုေရးပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ အစား 
အေသာက်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင် 
လုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းစီမံခန်ခဲွမ ှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးအရည်အေသွးစစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း၊ 
ေရာဂါရှာေဖေွရးှင့ ်ေဆာက်လပ်ုေရးဓာတ်ခဲွခန်းလပ်ုငန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက် 
နည်းပညာလုပ်ငန်း၊ ေကာ်ြငာဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊ ကားေရေဆးဆီထိုးဝန်ေဆာင်မ  
လုပ်ငန်း"တုိတွင် အသံုးြပမည့်အြပင်လုပ်ငန်း၏ဆုိင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗီွ၊ မဂ ဇင်း၊ 
စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ 
တံဆိပ်တုံး၊ ဗွီိုင်း၊ Letter Head, Internet, Website, Facebook အစရှိသည်တိုှင့် 
ေခတ်ှင့်အညီ ေပ ေပါက်လာသည့်နည်းပညာတိုတွင်လည်း အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါလုပ်ငန်းကုန်အမှတ်တံဆပ်ိအမည်အမှတ်အသားှင့်စာလံုး
ဒဇီိင်ုးပုတံဆံပ်ိများ၏ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိြုဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ 
ြဖစ်ေစ၊ ပုတံပူုမှံား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တယူိုးမှား၊ တပုသုံးစဲွြခင်း၊ ြဖန်ြဖးထတ်ုလပ်ု 
ြခင်းမြပကရန်ှင့အ်ကယ်၍ ထိသုိုြပလပ်ုပါကတည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရး 
ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

PYAESHAN THITSAR CO.,LTD ၏လ ဲအပ်ချက်အရ-PYAESHAN THITSAR CO.,LTD ၏လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),

PGDL, LLB(Q),LLM(1PGDL, LLB(Q),LLM(1stst year)(Commercial Law), year)(Commercial Law),
(WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)(WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်မ ေဒ ြဖြဖ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၀၇၆၂]ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
ေရ ရည်ေမတ ာ-၂ (ရ.ည.န/ဧရာ-၃၂၈)၏ 
လပ်ုငန်းလိင်ုစင် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

Ph:09-790978235Ph:09-790978235

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ်   ဦးြမင့ ်ေသာင်း[၁၂/

ဗတထ(ိုင ်)၀၂၈၄၃၁]ပိုင ်ဆိုင ်ေသာ 
ေရ ရည်ေမတ ာ-၁ (ရ.ည.န/ဧရာ-၃၀၉)၏ 
လပ်ုငန်းလိင်ုစင် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်
ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

Ph:09-790978235Ph:09-790978235

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေကျာ်စွာေအာင ် (CDC-

62907)၏ BASIC UQUEFIED GAS 
TANKER လက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 
သြဖင့ ်ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး 
ပါရန်။ 

Ph:09-699302602Ph:09-699302602

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၂-၄-၂၀၂၁  ရက်ေနထုတ် ဤ 

သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၃၁)ပါ ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာတွင်   ေဒ လှ 

ကွယ်လွန်သည့ေ်န  (၂၃-၅-၂၀၁၄)အစား 

(၂၃-၄-၂၀၁၄) ရက်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

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 ်စက်ုအံသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း 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။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အထက(၁)ပျ်းမနားမှ အလယ် 

တန်းြပဆရာမ   ေဒ ေလးထက ်
ထက်စံ [၉/ပမန(ုိင်)၁၅၉၇၈၂]၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းလွင်(ခ)
ဦးသန်းလွင်စံ ြဖစ်ပါေကာင်း။

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မဟာရာဂျာအိမ်ေတာ်၊ အပိုင်း(၄)၊ 

ငမုိးရိပ်(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၇)ေန ဦးခုိင်စုိးလင်းထွန်း [၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၆၄၄၈၅]
သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ်(၄)စာချပ်အမှတ်(၄၇၄၇/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၁၀-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ(်၄)စာချပ်အမှတ်(၄၇၄၇/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၁၀-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ "မဟာရာဂျာ""မဟာရာဂျာ"ဟူေသာ ြမန်မာစာသားအြပင် ယှ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါပုအံမှတ်အသားကိ ု"စာနာပရာ၊ စာနာရာ အေြခာက်၊ ရက်စ်မလိင်ု၊ ဒန်ိချ် "စာနာပရာ၊ စာနာရာ အေြခာက်၊ ရက်စ်မလိင်ု၊ ဒန်ိချ် 
(Probiotic)၊ ကိုဒ်ကိုကိုး၊ ဒိန်ချ်(Probiotic)Plain၊ ွားိုစစ်၊ လက်စ်စီ(သကား)(Probiotic)၊ ကိုဒ်ကိုကိုး၊ ဒိန်ချ်(Probiotic)Plain၊ ွားိုစစ်၊ လက်စ်စ(ီသကား)
လက်စ်စီ (ေချာကလက်)ှင့် ိုြဖင့်ြပလုပ်ေသာ  စားေသာက်ကုန်အမျိးမျိး"လက်စ်စီ (ေချာကလက်)ှင့် ိုြဖင့်ြပလုပ်ေသာ  စားေသာက်ကုန်အမျိးမျိး" 
စသည့်လုပ်ငန်းများတွင ်အသုံးြပမည့်အြပင်လုပ်ငန်း၏ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ 
တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ 
ေငွေြပစာြဖတ်ပုိင်း၊ တံဆိပ်တံုး၊ ဗီုိင်း၊ Letter Head, Internet, Website, Facebook 
အစရှိသည်တိုှင့်ေခတ်ှင့်အညီ ေပ ေပါက်လာသည့်နည်းပညာတိုတွင်လည်း 
အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားှင့်စာလံုးဒီဇုိင်း 
ပံုတံဆိပ်များ၏ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ 
ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ တုပသုံးစွဲြခင်း၊ ြဖန် ြဖး 
ထုတ်လုပ်ြခင်း မြပကရန်ှင့် အကယ်၍ ထုိသုိြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 
တရားစွဲဆိုအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ ်
ပါသည်။
ဦးခိုင်စိုးလင်းထွန်း[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၄၄၈၅]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခိုင်စိုးလင်းထွန်း[၁၁/ကဖန(ိုင်)၀၆၄၄၈၅]၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)ဦးသူရဝင်း အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)
B.A,B.Sc,PGDL,LLB(Q),LLM(1B.A,B.Sc,PGDL,LLB(Q),LLM(1stst year)Commercial Law year)Commercial Law

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

“ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ သစ ာ(၇)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၇)၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ သစ ာ(၇)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၉/ေအ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၄၇)၊ 

ေြမအကျယ်(၄၀’x၆၀’) ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးခင်ေမာင်ဦး + ၂ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမအကျယ(်၄၀’x၆၀’) ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးခင်ေမာင်ဦး + ၂ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်” တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ”် တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ပါေြမကွက်အား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားပီး လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ကိတင်လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းမရိှပါေကာင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

မူရင်းများြပသ၍ ကတိြပေရာင်းချသ ူဦးခင်ေမာင်ဦး [၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၁၉၁၀]+၂ တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် စရန်ေငွကျပ်ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကုိယ်တုိင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့ ်ကစိ ကိှုစ်ဖက်သေဘာ 

တူညီချက်များအတိုင်းဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ သက်ထားဆွိ  LL.B, D.I.L, Dip in Engေဒ သက်ထားဆွိ  LL.B, D.I.L, Dip in Eng

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၅၁/က)၊ အကျယ် 

အဝန်း (၂၃ေပx၆၀ေပ)၊ (၀.၀၃၂)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမှတ်(၁၇၅၁/က)၊ က န်းေရ မိင်လမ်း၊ 
(၁၈/L)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်ဦးေအးကို (J/
RGN-၀၂၁၀၆၆) [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၈၈၉၇]အမည်ေပါက်ေသာ ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအမည်ေပါက်မ ှအရပ်ကတိ 
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ေရာင်းချခဲသ့ြဖင့ ်ေနာက်ဆုံးလက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေမာင်တ[ူ၁၁/ကဖန(ိင်ု)၀၂၂၈၃၈]ှင့ ်ေဒ မဝိင်ုး 
[၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၂၂၈၂၄]တုိမှ မိမိတုိသာလ င် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့်ဟ 
ဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ုုဝင်း[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၉၀၅၈၇]မှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ 
ေြမှင့အ်မ်ိ အပီးအပိင်ုအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ် ချပ်ဆိ၍ု ေြမှင့အ်မ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား ဝယ်ယလူက်ေရာက် 
ပိုင်ဆိုင်ပီးပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်- အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်- အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း
အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၄၄/၂၅၄)၊ မဂ  လာတာဝါဟုေခ တွင်ေသာ (၁၂)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ (၆)လ ာ၊ 

ေတာင်ဘက်စွန်း(ေခါင်းရင်းဘက)်ေထာင့်ခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၅၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ 

(၂၄x၆၀)ရိှ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်း၏ ဆက် ယ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု(၂၀-၁၁-၂၀၀၉) ရက် ချပ်ဆိသုည့ ်အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတစိာချပ် 

အရ ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ခင်လ  င်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်) ၀၁၆၀၀၄]

မှ မမိတိစ်ဦးတည်းပိင်ုဆိင်ု၍ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ 

ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသို ေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 

ယုံကည်စွာြဖင့် ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီခဲ့သည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေရာင်းချသူထံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထား စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း    လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိပီးဆံုးသည်အထိ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

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

(၁၂၉၇/ေအ)၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ (၁၂၉၇/ေအ)၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ထွန်းသီရိ(၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၅၇)ဟေုခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတဲွ၊ (၆)ထပ်၊ (ဓာတ်ေလကှားမပါ)တိက်ု၏ ေြခရင်း 

ခန်း၊ (၃-လ ာ)(B3)တိက်ုခန်းတစ်ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံား 

ခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ေဒ ဇင်ိုင်ဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်) ၀၃၅၀၃၁]ထံမ ှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ တိုက်ခန်းေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေငွေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာချက် 

ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းဦးဦးသန်းဦး

[B.Com(AA),HGP,RL][B.Com(AA),HGP,RL]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၈၀၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၈၀၂)

အမှတ်(၆၄၁)၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၄၁)၊ ဇာနည်(၁၄)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၆၅၀၆၅၆၆၈၈၊ ၀၉-၇၉၅၇၃၇၄၂၉ဖုန်း-၀၉-၆၅၀၆၅၆၆၈၈၊ ၀၉-၇၉၅၇၃၇၄၂၉

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

Polyethylene Laminated Aluminium Foil (၂)မျိး Polyethylene Laminated Aluminium Foil (၂)မျိး 
အဝယ်တင်ဒါအဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ ည်းအမည်ှင့ ်အေရအတွက်-
 စ် ပစ ည်းအမည် အေရအတွက်စ် ပစ ည်းအမည ် အေရအတွက်
  Polyethylene Laminated Aluminium Foil
 (၁) White & Green (500M) ၁,၀၀၀လိပ်
 (၂) White & Blue(500M) ၄၀၀လိပ်
၂။ တင်ဒါဖွင့်ပိတ်ရက ် -  (၂၀-၁၂-၂၀၂၁)မှ (၁၈-၁-၂၀၂၂)
၃။ ပစ ည်းေပးသွင်းရမည့်စက်ု ံ - ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်)
၄။ တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ - ဥက   ၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရး 
   ေကာ်မတီ၊ ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊
   စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ 
   ေနြပည်ေတာ်။
၅။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်တင်ဒါစည်းကမ်းအေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက် 
ေဖာ်ြပပါဌာနတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
 တယ်လီဖုန်းအမှတ်တယ်လီဖုန်းအမှတ်
ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ၀၆၇၃-၄၀၈၃၈၈
စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ၀၆၇၃-၄၀၈၃၅၄
ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေရတွင်းလမ်းရှ ိေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၇ C2)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၆)၊ ေဒ လှေဌး အမည်ေပါက်ထွက်ရိှသည့ ်ေြမေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်

အမှတ်-၆/၈ဟေုခ တွင်ေသာ (၃)ခန်းတဲွ (၇)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အအုမှံ ပထမထပ်(အလယ်ခန်း)၊ 

၁၅ေပx၄၅ေပ ဧရယိာရိှ အခန်းအမှတ်-B2 ကိ ုလက်ဝယ်ရိှပီး ပိင်ုဆိင်ုသဟူ ုအဆိရိှုသ ူေဒ နန်းကန်ိး 

ခမ်း[၁၃/တထန(ိုင်)၁၁၃၆၇၆]ကိုင်ေဆာင်သူမ ှ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ြပဆိုသည့် ေြမကွက်ှင့်

တုိက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ လှေဌးှင့် ေဒ နန်းကိန်းခမ်းတုိ ချပ်ဆုိထားသည့် (၁၄-၁၁-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ  

“တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူစာချပ်”ကို  ဦးရဲဝင်းဦး[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၄၆၃၁]

ကိင်ုေဆာင်သအူား ြပသပီး ၎င်းပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ ေရာင်းချလ ဲေြပာင်းပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတ ိ

ြပသည့်အတွက ်ဦးရဲဝင်းဦးမ ှဝယ်ယူရန် သေဘာတူ၍ တိုက်ခန်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

(၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေပးေချပီး “စရန်ေပးကတိစာချပ်”ကို ချပ်ဆိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။   

အပီးသတ်တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကုိ  (၁၇-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ချပ်ဆုိကရန် သတ် 

မှတ်ခ့ဲပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး ပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ 

အကျိးသက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုသံည့စ်ာတမ်းအမှတ်အသားမရူင်း၊ စာချပ်မရူင်းတိုကိ ု

ယေူဆာင်ပီး ဤေကာ်ြငာပါလာသည့ရ်က်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်သည်အထိ 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိခဲ့ပါက (၁၇-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် “တိုက်ခန်းအပီးအပိုင်ေရာင်းဝယ်ြခင်း

ကတိစာချပ်” ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ချပ်ဆိုပီး ဦးရဲဝင်းဦးမ ှတိုက်ခန်းကို လက်ေရာက ်

လ ဲေြပာင်းရယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများြပည်သူသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးရဲဝင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-ဦးရဲဝင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးေဌးကိုကို(LL.B)ဦးေဌးကိုကိ(ုLL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၁၈/၂၀၀၄)

အမှတ်-၄၄/ခ(ေြမညီထပ်)၊ ၄၃လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၄/ခ(ေြမညီထပ)်၊ ၄၃လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄ဖုန်း-၀၉-၇၆၃၆၉၄၆၂၄

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလး(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 

(၉၁)ြဖတ်လမ်း၊ အမှတ်(၆)ေန ေဒ လှလှဝင်း [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၇၆၅၀]၊ ဦးေဌးဝင်း[၁၂/
မဂတ(ုိင်)၀၄၇၆၄၂]၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၅၉၅၂]တို၏ လ ဲအပ် န်ကား 
ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကေလး(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ 
(၉၄)လမ်း၊ အမှတ်(၃၆)ေပ ရိှ (၇)ထပ်တိက်ု အေဆာက်အဦတွင် ေြမညထီပ်ှင့ ်ပထမထပ် 
(ေြခရင်းခန်း)ကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ဖခင်ဦးချစ်လ  င် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင် ေနထိုင် 
ခဲ့ပါသည်။ ဦးချစ်လ  င်သည် ပထမအိမ်ေထာင်၏ဇနီးေဒ ငိမ်းြမှင့် ေပါင်းသင်းစ ်
သားသမီး(၆)ဦးေမွးဖွားခ့ဲပါသည်။၎င်းတုိမှာ ၁။ေဒ ြမြမဝင်း(ကွယ်လွန်)၊ ၂။ေဒ လှလှဝင်း၊ 
၃။ေဒ သန်းသန်းဝင်း(ကွယ်လွန်)၊ ၄။ဦးေဌးဝင်း၊ ၅။ေဒ  ခင်ေဆွဝင်း(ကွယ်လွန်)၊ ၆။ေဒ  
ြမင့ြ်မင့ဝ်င်းတိုြဖစ်ကပါသည်။ ဦးချစ်လ  င်သည် ဒတုယိအမ်ိေထာင်၏သားြဖစ်သ ူဦးေအာင် 
မျိးှင့် ပထမထပ်တွင်ေနထိုင်ပီး ေြမညီထပ်အခန်းအား ငှားရမ်းထားပါသည်။ က ်ုပ် 
မတ်ိေဆမွျား၏ ဖခင်ကီးဦးချစ်လ  င်မှာ (၂၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်က ကွယ်လွန်သွားခဲပ့ါသည်။ 
ထိုေကာင့် ဖခင်ကီးဦးချစ်လ  င်ရှိစ်က ငှားရမ်းခဲ့ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမညီထပ ်
အခန်းမှာ ယခုအခါ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများှင့် ၎င်းတို၏ ေမာင်ှမများထံသို ြမန်မာ့ဓေလ ့
ထုံးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမွဆက်ခံသူများပိုင် မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း 
အြဖစ်သို ေရာက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ ေြမညီထပ(်ေြခရင်း)အခန်းအား 
အေမဆွိင်ုများအားလုံး၏ သေဘာတညူခီျက် တစ်စုတံစ်ရာမပါရိှဘ ဲအေမဆွိင်ုတစ်ဦးဦးက 
ေသာ်လည်းေကာင်း ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်ဆင့် 
လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ အလ ဲသုံးစားြပြခင်း၊ ကျးေကျာ်ေနထိင်ုြခင်း 
များ မြပလပ်ုကပါရန် အများသေိစေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွျားမှ 
ယခုကဲ့သိုတားြမစ်ချက်ကိ ု ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လာပါက က ်ုပ်မိတ်ေဆွများအေနြဖင့ ်
လက်ခံသေဘာတူညီမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ထိုေဆာင်ရက်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  အသိေပးေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်(LL.B)ဦးမျိးေကျာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၈၃၃)
အမှတ်(၂၅၃၊ ၂/ဘီ)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၅၃၊ ၂/ဘီ)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၂၆၆၈ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၂၆၆၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၃)လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၁၃၃)၏ ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်

ေခါင်းရင်းြခမ်းေပ(၂၀x၆၀)၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကမ်းလှမ်းသူြဖစ်ေသာ ဦးတင်ထွန်း[၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၈၀၆၂၂]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ဝင်းစိုး[၁၂/သဃက(ိုင်) 

၀၄၅၂၁၂]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို  ကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),PGDL,LLB(Q),LLM(1ဦးသူရဝင်း(B.A,B.Sc(Hons),DBL(Credit),PGDL,LLB(Q),LLM(1stst year) year)

(Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)(Commercial Law), (WIPO)(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်စ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၈၇/က+ခ)၊ သုဓမ ာလမ်း၊ အကျယ် 

အဝန်း ေပ(၄၀x၅၀)ရှိ ေြမေပ တွင် ေြမရှင်များှင့ ်ကန်ထိုက်တာတို ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်ြဖင့ ်ေဆာက်လုပ်ထား 

ေသာ(၂) ခန်းတွဲ (၈၁
၂ )ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်(3-A)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၇ေပx၄၃ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်ကိ ုကန်ထိုက်တာ ဦးေနလင်းထွန်း[၁၃/တကန(ိုင်)၁၄၉၆၀၇](မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာဆန်းြမတ်ထွန်း Co.,Ltd)

ရရိှပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီးေနာက် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပေရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

ေဒ ပွင့်ဝါဝါဆင့် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၀၉၈၆]မှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်း 

အဝယ်ကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု တိက်ုခန်းအား ဝယ်ယလူက်ေရာက်ပိင်ုဆိင်ုပီးပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)ေဒ ပိုးအိအိစံ(LL.B) (LL.M) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၀၅၀)

လင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်  - အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း

အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၂၄)၊ နတ်ေမာက်(၇)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ွယ်နီ(၂)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃၀၃)၊ ေဒ ခင်ြမအမည်ေပါက ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ ေြမအကျယ ်

၂၀ေပx၆၀ေပ အနက်မှ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ၁၀ေပx၆၀ေပအား မူလအမည်ေပါက ်

ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်ြမ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၆၂၆၉၇]ထံမ ှဝယ်ယူထားသ ူေဒ စန်း 

စန်းေမာ်[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၆၂၈၃၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထား

များြဖင့ ်ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ေမဦး(LL.B)ေဒ ခင်ေမဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၇၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၀၇၅)

အမှတ်(၂၀/၂၂)၊ အလံြပဘုရားလမ်းအမှတ်(၂၀/၂၂)၊ အလံြပဘုရားလမ်း

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၅၉၀၅၅ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၄၅၉၀၅၅

သစ် ေတာ       မှန်     လ င်     အသုံးဝင်၊      အစ်       ထာဝရ      ထိန်းသိမ်း      ကသစ် ေတာ       မှန်     လ င်     အသုံးဝင်၊      အစ်       ထာဝရ      ထိန်းသိမ်း      က



ဒီဇင်ဘာ  ၂၇၊  ၂၀၂၁

  

  

  

  

  

  

  

  

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၈)၊ ေဗဒါလမ်း၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ 

အလျား(၄၀)ေပxအန(ံ၆၀)ေပရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ဦးြမင့ဦ်းှင့ ်

ဦးကိကုိဦုးတို အမည်ေပါက်ပီး အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာ (၆၂၆၆/၂၀၁၇)ရရိှသ ူေဒ ေအးေအးမွန်မှတစ်ဆင့ ်ေဒ သရီလိ  င်[၁၂/ပဘတ 

(ိင်ု)၀၁၅၂၄၃]ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်စမီခံန်ခဲွပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ေလးခင် [၁၁/မအန(ိုင်)၀၁၈၈၈၈]မှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၄၂၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၄၂၃) 

အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂အမှတ်(၀/၇၆)၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၅၄၂

ဦးeာဏ်ဝင်း[၁၂/တတန(ိုင်)၁၅၁၂၂၂]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌးဦးeာဏ်ဝင်း[၁၂/တတန(ိုင်)၁၅၁၂၂၂]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး

[၁၂/တတန(ိုင်)၁၀၈၃၃၉]တိုသိေစရန်ေကညာြခင်း[၁၂/တတန(ိုင်)၁၀၈၃၃၉]တိုသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၄၉၊ စံပယ်လမ်း၊ ၄၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၉၊ ဧရိယာ 

(၂၄၆၀)စတုရန်းေပ(၀.၀၅၆)ဧကရှိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်

ေဒ ခင်သန်ိး(CF-003066)အမည်ြဖင့မှ်တ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတ ိ

စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူဦးeာဏ်ဝင်း[၁၂/တတန(ိင်ု)၁၅၁၂၂၂]ှင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဌး 

[၁၂/တတန(ုိင်)၁၀၈၃၃၉]တုိထံမှ က ု်ပ်တုိ၏အမ သည် ေဒ ဆင့်ဆင့်ေကျာ် [၆/မအရ 

(ိုင်)၀၃၅၉၆၇]မှ ထပ်မံဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပိး ယခုအခါ အဆိုပါေြမကွက်အား 

အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပံုတင် စာချပ်ချပ်ဆုိရန်လုိအပ်ေနသည့်အတွက် ဦးeာဏ်ဝင်းှင့် 

ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်ဌး တိုမှ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၃)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ က ု်ပ်တိုထ ံ

လာေရာက်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးရန ်အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

     ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(စ်-၁၁၅၇၆)  ေဒ ချိသဲေမ(စ်-၁၂၄၀၇)     ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်စ်-၁၁၅၇၆)  ေဒ ချိသဲေမ(စ်-၁၂၄၀၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၄)ေဝဘာဂီရပ်ကွက်၊ ြမစ်ငယ်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈)ဟုေခ တွင်သည့် ဦးမာမွတ်(AA-၁၂၇၈၁၆)အမည်ေပါက် 

ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစား အကျယ်အဝန်း(၃၀x၅၀)ေပရှိသည့် ေြမကွက်အား 

လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေဇာ်သန်းဦး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု) ၁၅၅၃၄၁]၊ ဦးေကျာ်ဝင်းသန်[၁၂/

ကမတ(ိင်ု)၀၀၀၁၈၄]၊ ဦးေကျာ်မိုးသန် [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၀၀၁၈၆]၊ ဦးသန်ိးတိုးသန်[၁၂/

ကမတ(ိုင်)၀၂၇၁၉၅]တိုထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန် 

အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 

တကွ က ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့ ်အညီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ နီနီေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ နီနီေအာင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)ေဒ ခင်သူဇာေမာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၅၆၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၅၆၂)

အမှတ်-၂၂၃/က၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၂၃/က၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၅၇၇၇၂၁၊ ၀၉-၇၆၅၃၀၆၇၉၉၊ ၀၁-၂၉၁၃၃၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်-၄၇၄၊ မာန်ေြပ(၁၁)လမ်းအေနာက်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်ရိှ တစ်ခန်းလ င် (၁၉x၅၄)ေပအကျယ်အဝန်းရိှ (၂)ခန်းတဲွ 
(၄)ထပ်တုိက်မှ ပထမထပ် (ေြခရင်းြခမ်း)တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့် 
ဆက်စပ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သည့် ဦးေအာင်ထက် 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၆၄၂၈၉]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်
ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ 
မှလည်း ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုး၏တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချရာ ဦးေအာင်ထက်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ အိအိမုိး[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၆၆၈၈၆]မှ စရန်ေငွလက်ခံထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက် 
အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၇၆)

အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ 

ဗုိလ်ေတဇလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးတင်စိန်(L/

RGN-၀၂၇၃၉၁)[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၉၆၃၆]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား ဥပေဒ 

ှင်အညီ လက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသြဖင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

အမည်ေပါက် ဦးတင်စန်ိမှ ဝန်ခကံတြိပလာသည့အ်တွက် အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယ ူ

ရန် ဦးေကျာ်ဦး[၉/မလန(ိင်ု)၀၉၆၃၅၅]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)ေဒ ခင်သ ာလွင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅)

အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၈၈)၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ြမသရီ ိ

လမ်း၊ အမှတ်(၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၅)၊ အလျား (၆၀ေပ)၊ အနံ(၄၁+၄၆ေပ) 
ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်မှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသးေသာ အလျား(၆၀ေပ)၊ 
အနံ (၂၀+၂၃ေပ)ရိှ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးသက်ဆုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်အား 
ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ြမမွန်ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ 
ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်သည်။

 အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ယခု 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးစန်းေမာင်(LL.B, D.B.L)ဦးစန်းေမာင်(LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၃၇/၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၇၃၇/၁၇)
အမှတ်(၅)၊ သရက်ေတာ(၁)လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမှတ်(၅)၊ သရက်ေတာ(၁)လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၄၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၈၄၉၈

အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၄၀)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၂၇၃)၊ ေတာ်ဝင်လမး်၊ အကျယ်အဝနး်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိသည့် ှစ်(၆၀)ဂရန်၊ တစ်ထပ် 
ပျ်ေထာင်အိမ်ပါေြမကွက်အား အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ 
ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးြမင့်သိန်း ISN-၅၄၉၄၀၅၊ [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၁၉၃၄]ကေရာင်းချရန ်
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ သင်းသင်းေရ [၁၂/ဥကတ(ိုင်) ၁၅၆၁၇၇]၊ 
ဦးဝင်းုိင်ဦး[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၅၆၆၆၇]တုိမှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်ချိတစ်ဝက်ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အထက်ပါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက ်
အထားများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိလုပ်ုထုံးလုပ်နည်းဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပုိင်လက်ေရာက် 
လ ေဲြပာင်းပီး ဝယ်ယူသူများ၏ အမည်ေပါက်ရရိှသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမျိးေကျာ်သူဦးမျိးေကျာ်သူ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၄၃) (၁၅-၆-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၄၃) (၁၅-၆-၂၀၁၇)
၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။၄၁/၉၄၃၊ သဇင်မိင်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၉၁၇၉၂

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိလုမ်း၊ အမှတ် 

(၁၆၉)၏ အခန်းအမှတ် B-4 ၊ ေခါင်းရင်းခန်း(၄)လ ာတုိက်ခန်းကုိ မိသားစ ု
စီမံမ စာချပ်ှင့် ကျမ်းကျနိ်လ ာတိုအရ ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ 
ေဒ တင်ရီ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၆၂၉၃]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
ယင်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားပါမည်။                  န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ိုင်(LL.B,DBL,DIL)ဦးေအာင်ိုင်(LL.B,DBL,DIL)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၈၂၆)

အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၈၁၅၈ရန်ကုန်မိ ။  ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၄၈၁၅၈

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ 
အမှတ်(၆၅/ဘီ)(ေြမညီထပ်)၊ "ဆန်းေနလင်း"လ ပ်စစ် အမှတ်(၆၅/ဘီ)(ေြမညီထပ)်၊ "ဆန်းေနလင်း"လ ပ်စစ် 

ပစ ည်းအေရာင်းဆိုင် တိုက်ခန်းှင့်လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပစ ည်းအေရာင်းဆိုင ်တိုက်ခန်းှင့်လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၄/က)(တတိယထပ်)၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄၄/က)(တတိယထပ်)၊ 

တိုက်ခန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်တိုက်ခန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အများသိေစရန်
ဦးေအာင်ိင်ုဦး[၁၄/ပသန(ိင်ု)၁၈၂၂၄၆]သည် တတ်ု(ဗမာ)လမူျိး၊ ဗဒု ဘာသာ 

ဝင်၊ မိဘှစ်ပါးြဖစ်ေသာ ဦးမျိးြမင့်ှင့ ်ေဒ ှင်းေမတိုမှ ေမွးဖွားသည့ ်သားသမီး(၂)ဦး 
အနက် သားအကီးြဖစ်ပါသည်။ ဖခင် ဦးမျိးြမင့သ်ည် (၂၃-၂-၂၀၁၄)ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
ခဲ့ရာ ဖခင်သက်ရှိထင်ရှားရှိစ်ကပင ်"ဆန်းေနလင်း" လ ပ်စစ်ပစ ည်းဆိုင်လုပ်ငန်းကိ ု
ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည် လူပျိဘဝြဖင့် ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သူြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ဖခင် 
ကွယ်လွန်ပီးေနာက် အစ်ကိုအကီးအဖအရာြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက် 
လုပ်ကိုင်ကာ မိခင်အား ရှာေဖွေက းေမွးြပစုခဲ့သည့ ်ဩရသသားတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်၍ ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည် မိဘှစ်ပါး၏ အေမွရလက်ထက်ပွားပစ ည်း 
ြဖစ်ေသာ "ဆန်းေနလင်း" လ ပ်စစ်ပစ ည်းဆိင်ု လပ်ုငန်းတည်ရာ ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ 
(၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၆၅/ဘီ(ေြမညီထပ်)တုိက်ခန်းှင့် "ဆန်းေနလင်း" 
လ ပ်စစ်ပစ ည်းဆိုင်လုပ်ငန်း၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အေပ  ဩရသအခွင့်အေရး 
ခံစားခွင့်ရှိသူြဖစ်ပါသည်။

ဖခင်ကွယ်လွန်ပီးေနာက ်မိခင်ှင့်ဦးေအာင်ိုင်ဦးတို ရှာေဖွစုေဆာင်းခဲ့ေသာ 
ေငွြဖင့ ်ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် 
(၄၄/က)(တတိယထပ်)၊ တိုက်ခန်းကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သြဖင့ ်ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 
အကျိး ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်မှာ မခိင် ေဒ ှင်းေမှင့ဦ်းေအာင်ိင်ုဦးတို ပူးတဲွပိင်ုပစ ည်းြဖစ်ပါ 
သည်။

ယခုအခါ ဦးေအာင်ုိင်ဦးသည် အိမ်ေထာင်ကျပီး တစ်အုိးတစ်အိမ် ထူေထာင်ကာ 
ေနထိုင်စီးပွားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ေငွအရင်းအှီးများ လိုအပ်လျက်ရှိေသာ်လည်း 
မိခင်ြဖစ်သ ူသက်ရှိထင်ရှားရှိစ်ကာလပတ်လုံး မိခင်ထံမှ အခွင့်အေရးတစ်စုံတစ်ရာ 
ေတာင်းခံရယူလိုေသာဆ မရှိပါ။

သုိေသာ် အိမ်ေထာင်ခဲွေမာင်ှမ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကဲွြပားမ ေကာင့် ဦးေအာင်ုိင်ဦး 
၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်အေပ  ထိပါး ေှာင့်ယှက်မ များ ေပ ေပါက်လာြခင်းေကာင့် ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်း(၂)ခန်းကို ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ 
ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတုိမြပလပ်ုရန်ှင့် ြပလပ်ု 
လာပါက ြဖစ်ေပ လာမည့် အကျိးဆက်များသည် လ ဲေြပာင်းသူှင့်လက်ခံသူတို၏ 
တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အသိေပးတားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  ေဒ ကည်ြဖေအာင်(LL.B)ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B)  ေဒ ကည်ြဖေအာင(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၈၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၅၇)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၄၃၀၃၈  ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၄၅၃၄ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၄၃၀၃၈  ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၄၅၃၄

အမှတ်(၁၁၈/၁၂၀)၊ (၄၆)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၁၈/၁၂၀)၊ (၄၆)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ မိမေလးရပ်ကွက်ေန ဦးေကျာ်စုိး 

[၁၄/မမက(ုိင်)၂၀၇၉၉၁]-ေဒ ခင်မာဝင်း[၁၄/မမက(ုိင်)၂၀၈၁၀၂]တို၏ 
သား ေမာင်သူရေကျာ်[၁၄/မမက(ိုင်)၃၃၈၇၅၈]သည် မိခင်ြဖစ်သူအား 
အကိမ်ကိမ် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်ြပလုပ်ပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သား 
အြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ  
အဝဝကို လုံးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။ 

ေဒ ခင်မာဝင်းေဒ ခင်မာဝင်း
(မိခင်)(မိခင်)

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

PU SUANG KHAN THANG (ေဆွခန်ထန်) @ kui.sktPU SUANG KHAN THANG (ေဆွခန်ထန်) @ kui.skt
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး(ငိမ်း)၊ ဟားခါးမိနယ်မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး(ငိမ်း)၊ ဟားခါးမိနယ်

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေအာင်ဆန်း(၁၁)၊အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေအာင်ဆန်း(၁၁)၊
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အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်
  တီးတိန်မိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀၆)ေန (Pu. Neng Khen Thang - Pi .Niang Za Ciin) 

တို၏ စတုတ ေြမာက်သား၊ ဆိုင်းဇန်ရာေန (Maj. Tual Khen Pau - Pi. Mang Do Cing)

တို၏သားသမက်၊ (Pu Pum Khan Mang) - Pi Vum Za Ciin, Pu Langh Za Khup - Pi Ning 

Khan Dim,(Pa Vum Za Langh)တို၏ညီ, Nu Ngul Lam Vung, Pa Pau Khen Dal - Nu Cing 

Khan Ciang, Pa Pau Ki Thang, Pi Cing Go Niang - (Pu Thang Sian Pau), Nu Zo Khan Zam 

တို၏အစ်ကို,  Pa Thang Za Dong- Nu Ning Sian Lun, (Tg Pau Khan Suum), Tg Mang Sian 

Khai, Lia Ciin Zam Man, Tg Mang Khat Suan တို၏ေမွးသဖခင,် Rebecca Cingno, Regina 

Kim Kim တို၏ချစ်ဘိုးဘိုးကီး၊ အမှတ်(၈၈/၈)၊ သစ်ေတာလမ်း၊ အလုံမိနယ်ေန (Pi Kai Khan 

Niang @ Niang Buah )၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း PU SUANG KHAN THANG @ kui.skt သည် 

၂၅-၁၂-၂၀၂၁  (ခရစ မတ်ေန ) ည ၉:၁၅နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် 

သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစု ံဥယျာ်ေတာ် 

၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပါမည်။

(ေနအိမ်၊ TBC - Y , ပန်းဆိုးတန်းခုံးတံတားေအာက်၊   ယုဇနပိေတာက်ေကွတိုမ ှကားများ 

နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း
 ေနာ်ေအာ့်ေတးဗီယာ(ခ) ေဒ လှလှသိန်း ေနာ်ေအာ့်ေတးဗီယာ(ခ) ေဒ လှလှသိန်း

B.A (Law) LL.B (1B.A (Law) LL.B (1stst Batch) Batch)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
 ေတာင်ငူမိ၊ ကသဲစုရပ်ေန(ဦးေစာရတ လာ - ေဒ အက်စ်တာြဗ)

တို၏သမီး၊ (ဦးေစာပါစသီန်ိး-ေဒ ိဒုါ)၊ ဒဗုိလ်ုမှးကီး ေစာမာဗယ်ခင်ထွန်း 
(ငမ်ိး)- ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးြမင့၊် (ေဒါက်တာ ေစာခင်ေသာင်း-ေနာ်လှခင်မသူန်ိး)
တို၏ညမီ ေနာ်ေအာ့ေ်တးဗယီာ(ခ) ေဒ လှလှသန်ိးသည် ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ရက် 
နံနက် ၆:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေန  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်သုသာန်၌ ဈာပန 
ဝတ်ြပလုပ်၍ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေ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

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(MASK)ကိ ု
စနစ်တကျ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ပါ

အြပင်ထွက်တိုင်း



ဒီဇင်ဘာ   ၂၇၊   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

ရန်ကန်ုမိ ေရ ပေိတာက်ငါးေဈးကီးမှ ေနစ် 

ေရထွက်ကန်ုပဿိာချန်ိ ငါးသန်ိးခန ်ရန်ကန်ုမိ 

ှင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းသို ကန်ုစည်စီးဆင်းလျက်ရိှ

စာမျက်ှာ » ၂၆

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ေပါက်မိ၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား ေအးချမ်းစွာပညာသင်ကားေန 

မ အား မလိုလားသူ ဆူပူအကမ်းဖက်သူများ 

က   အေြခခံပညာ    မူလတန်းလွန်ေကျာင်း 

ှစ်ေကျာင်းအား လက်လပ်ုမိင်ုးများအသုံးြပ၍ 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်းများ    လုပ်ေဆာင်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို လက်လုပ်မိုင်းအသုံးြပ၍ေဖာက်ခွဲ

ဖျက်ဆီးြခင်းများ    လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲခန်တွင် 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ေပါက်မိ ေအာင်ေတာ်မ ူ

ရပ်ကွက်ရှ ိအမှတ်(၂)အေြခခံပညာမူလတန်း 

လွန်ေကျာင်းအား   ေကျာင်းေရှလမ်းေပ မှ 

ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်လာသည့ ်  အကမ်းဖက ်

သမားတစ်ဦးက    လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံးြဖင့ ်

ပစ်ေပါက်ထွက်ေြပးခဲ့ရာ     လက်လုပ်ဗုံးမှာ 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိ  အလျား   ေပ   ၁၂၀၊ 

အနံ ေပ ၃၀  သွပ်မိုး၊ အုတ်ခင်း၊ အုတ်ကာ 

ေကျာင်းေဆာင်ရှိ သတ မတန်းစာသင်ေဆာင် 

ေရှသို  ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး  ေပါက်ကွဲမ  

ေကာင့် အဆိုပါေကျာင်းေဆာင်၏ မျက်ှာ 

ကက ်၁၀ ချပ်ှင့် ြပတင်းတံခါးမှန် အချပ် ၂၀

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ   ၂၆

၂၀၂၀ အာဆယီ ံဆဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွ ဆမီီးဖိင်ုနယ် ဒတုယိအေကျာပဲွ့စ် 

များ ဒီဇင်ဘာ (၂၅၊ ၂၆) ရက်က ပီးဆုံးသွားပီး ထိုင်းှင့် အင်ဒိုနီးရှား 

အသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်သွားသည်။

ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်

ဒုတိယအေကျာ့တွင် ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်အသင်း ဂိုးမရှိသေရ 

ကျပီး အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက စင်ကာပူကိ ုေလးဂိုး-ှစ်ဂိုးြဖင့ ်အိုင် 

ရခဲ့သည်။ ှစ်ေကျာ့ေပါင်းရလဒ်အရ ထိုင်းက ဗီယက်နမ်ကို ှစ်ဂိုး-

ဂိုးမရှိ၊    အင်ဒိုနီးရှားက   စင်ကာပူကိ ုငါးဂိုး-သုံးဂိုးြဖင့ ်  အိုင်ရပီး 

ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

စာမျက်ှာ ၂၈ ေကာ်လံ ၁ သို  

ေနြပည်ေတာ်    ဒီဇင်ဘာ    ၂၆

ရန်ကုန်မိအေြခစိုက် အေနာက်ိုင်ငံများမှသံုံးအချိသည် ကရင ်

ြပည်နယ်တွင် ေပ ေပါက်ေနသည့်  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်စ်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပူးတွဲေကညာ 

ချက်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ယင်းေကညာချက်တွင ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ 

များက အရပ်သားြပည်သူများကို တိုက်ခိုက်ေနသည့်ကိစ ှင့် အြခား 

စွပ်စွဲချက်များ ေဖာ်ြပပါရှိေကာင်း သိရှိရသည်။ 

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ 

ကန်ုစည်များ စ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေစရန်  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးတို   ေပါင်းကူးဆက်သွယ်ထားေသာ   ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိလမ်းှင့ ်

ရန်ကုန် - ေညာင်တုန်းလမ်းတုိကုိ ရန်ကုန်ြပည်လမ်း အမှတ် (၁) လမ်းက့ဲသုိ ယာ်လမ်းအ ရာယ်လံု ခံမ ရိှေစရန်ှင့် သန်ရှင်းသာယာလှပေစရန် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။                                                                      စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်မိအေြခစိုက ်အေနာက်ိုင်ငံများမှသံုံးအချိ၏ ပူးတွဲေကညာချက်အား ကန်ကွက်
ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနသည် အဆိပုါ 

သံုံးများသို  ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်  သံတမန်စာေပးပိုပီး ၎င်းတို 

ေကညာချက်တွင် ပါရိှသည့်အချက်များသည် စိစစ်အတည်ြပုိင်ြခင်း 

မရိှသည့သ်တင်းများကိ ုအေြခခထံားေကာင်း၊ အစိုးရဆန်ကျင်သမူျား၊  

အကမ်းဖက်သမားများှင့် ေသာင်းကျန်းသူများထံမှရရိှသည့် သတင်း 

များြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါ အေြခအြမစ်မရှိသည့်သတင်းများှင့ ်စွပ်စွဲ 

မ များကို  တစ်ဖက်သတ်ထုတ်လ င့်မ များသည ် ကုလသမဂ ပဋိညာ် 

စာတမ်းှင့်  သံတမန်ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ  ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၏ 

ြပ  ာန်းချက်များကို  ချိးေဖာက်၍   သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရှင်ိုင်ငံ၏ 

ြပည်တွင်းေရးကိ ုဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်ယင်းသို 

မြပလုပ်ရန ်သတိေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါထုတ်ြပန်ေကညာချက ်

ကိုလည်း ကန်ကွက်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။  

သတင်းစ်

ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်းှင့် ရန်ကုန် - ေညာင်တုန်းလမ်းမကီးများ အဆင့်ြမင့်တင် 

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင်  

ထိုင်းှင့် အင်ဒိုနီးရှား ေတွဆုံ
မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေပါက်မိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေအးချမ်းစွာ 

ပညာသင်ကားေနမ ကို မလိုလားသူ ဆူပူအကမ်းဖက်သူများက အေြခခံပညာမူလတန်းလွန် 

ေကျာင်း ှစ်ေကျာင်းအား လက်လုပ်မိုင်းများအသုံးြပ၍ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး

ရန်ကုန်-ပုသိမ်ှင့် ရန်ကုန် - ေညာင်တုန်း

လမ်းဆုံကို ေဝဟင်မ ှြမင်ေတွရစ်။

ရသစုံလင် ပံ းေပျာ်ရ င်

ဂျပန်ိုင်ငံ၌  ှင်းများထူထပ်စွာကျဆင်းမ  

ေကာင့်     ြပည်တွင်းေလေကာင်းခရီးစ် 

၁၀၀ ေကျာ် ဖျက်သိမ်း
စာမျက်ှာ » ၁၁


