
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၁        ရက်၊     တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                             Sunday,       2    January    2022          ၁၀၆၀၆

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

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၄

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၀

ှစ်ေဟာင်းကုန်၍ ှစ်သစ်သို ကူးေြပာင်းသည့်အချနိ်အခါတွင် ကျေရာက်သည့် ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူး အချနိ်ကာလတွင်

အတိတ်၏ အေတွအကံ များအေပ  သင်ခန်းစာရယူ၍ ှစ်သစ်အတွက် စိတ်သစ်၊ လူသစ်များြဖင့် လန်းဆန်းတက်က ေနမည်ဟု ယုံကည်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှ ိတိုင်းရင်းသား မိဘ ြပည်သူညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ

ခင်ဗျာ

ယေန  ခရစ်သက ရာဇ် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်၊ ကရင်ှစ် ၂၇၆၁ ခုှစ်၊ ြမန်မာသက ရာဇ် 

၁၃၈၃ ခ၊ု ြပာသိလုဆန်း ၁ ရက်ေနသည် ကရင်တိင်ုးရင်းသား ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ ြမတ်ုိးတန်ဖုိးထား 

သည့် ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူး ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်ပါသည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားအားလုံး အေလး 

အြမတ်ထား ဂုဏ်ယူတန်ဖုိးထားကသည့် ှစ်သစ်ကူးမဂ  လာ ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ ှစ်သစ် 

အခါသမယတွင် ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်း၊  စိတ်၏ချမ်းသာြခင်းစသည့် ကျက်သေရမဂ  လာအေပါင်းှင့် 

ြပည့်စုံပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း  တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံမှ ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေနအတွက ်ေပးပိုေသာ သဝဏ်လ ာ

အများြပည်သူအနားယူအပန်းေြဖသည့် ေနရာများတွင်

ေရာင်စုံမီးများြဖင့် အလှဆင်ထားပီး ည ၉ နာရီအထိ ေနစ်ဖွင့်လှစ်မည်

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ    ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှ ိ     အများြပည်သူသွားလာလည်ပတ ်

အနားယူအပန်းေြဖသည် ့   ေနရာများြဖစ်သည် ့    ြပည်သူဥယျာ်၊ 

ြပည်လမ်းရှ ိ   အင်းလျားကန်ေပါင်ပန်း ခံ၊   ကမ ာေအးဘုရားလမ်းရှ ိ

ြမက န်းသာပန်း ခှံင့ ် အင်းလျားကန်ေပါင်များတွင်  ေရာင်စုမံီးများြဖင့် 

အလှဆင်ထားရိှပီး အများြပည်သစူတ်ိေအးချမ်းသာစွာ အနားယအူပန်း 

ေြဖုိင်ေရးအတွက် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ည ၉ နာရီအထိ  ေနစ် 

ဖွင့်လှစ်ထားရှိမည်ြဖစ်သည်။            စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၁၂  ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ  

၁ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် န်းရှိ

၇၄ ှစ်ြပည့်ခဲ့ပီ

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ 

များအေပ ေလ့လာြခင်း (အီတလီိုင်ငံ)

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် စပ်လျ်း 

သည့ ်ကိတင်ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ ကနသ်တ်ချက် 

များအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေန 

အထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ  ြပည်လမ်းရှ ိ အင်းလျားကန်ေပါင်၌  ြပည်သူများ 

စတ်ိေအးချမ်းသာစွာ အနားယအူပန်းေြဖလျက်ရိှသည်ကိ ုေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

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

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

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

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

လွတ်လပ်ေရးအသီးအပွင့်များ 

ေဝဆာေအာင်ကိးပမ်း
ြမန်မာုိင်ငံ   လွတ်လပ်ေရးရရိှသည်မှာ   ှစ်ေပါင်း  ၇၄   ှစ်ြပည့်ေတာ့မည် 

ြဖစ်သည်။ ယခုှစ်သည် ြမန်မာ့သမိုင်းတွင ်ထူးြခားေလးနက်သည့်ှစ်တစ်ှစ ်

ြဖစ်လာေတာ့မည်။  ြမန်မာိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးရရှိေရးအတွက ်  တိုင်းရင်းသား 

စည်းလုံးညီွတ်မ အေြခခအံတ်ုြမစ်ကိ ုစိက်ုထခူဲသ့ည့ ်စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုနှင့ ်

လာမည့ှ်စ် ၂၀၂၃ ခှုစ် စန်ိရတလွုတ်လပ်ေရးေန  အကိကာလြဖစ်ေသာေကာင့ ်

တည်း။ ြမန်မာိင်ုင၏ံ ထူးြခားေသာဝေိသသလက ဏာများကိ ုေဆာင်က်းသည့် 

ေနကီးရက်ကီးများသည ်  ြမန်မာုိငင်သံ ူ  ိုင်ငံသားများအဖို    သတိမူဆင်ြခင် 

ကိးပမ်းအားထုတ်ရမည့်အချနိ်ကာလြဖစ်သည်။

ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရး ၇၅ ှစ်တာကာလသည် ိင်ုငအံတွက် ရာစှုစ်တစ်ဝက် 

ေကျာ် ြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ပီး (၇၅) ှစ် စန်ိရတမှုသည်  ရာြပည့်ဆီသုိ   ဦးတည်ေနေသာ 

အခါသမယြဖစ်သည်။ ရာစုှစ်ကာလအပုိင်းအြခားကုိ ေငွရတု၊ ေရ ရတု၊ စိန်ရတု၊ 

ရာြပည့်ဟူ၍ ၂၅ ှစ်တာ ကာလအပုိင်းအြခားသတ်မှတ်ရာတွင် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ၏ 

တိုးတက်ဖွံဖိးမ ှင့် ချနိ်ထိုးကည့်ရာ၌ ရတုကာလအပိုင်းအြခားတစ်ခုအတွင်း 

ေြပာင်းလဲတိုးတက်ြဖစ်ေပ လာမ များကို ြမင်ေတွကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏  (၇၅)  ှစ်တာ   စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေနကာလ၊ 

စန်ိရတအုကိလွတ်လပ်ေရးေနကာလတိုတွင် ိင်ုငေံတာ်၏ အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး၊ တိင်ုးြပည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးတို ထင်ရှားေပ လွင်စွာြဖစ်ေပ လာ 

ေရးှင့် လွတ်လပ်ေရးအသးီအပငွ့်များ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်မ အှစ်သာရများ ေဝဆာ 

လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရန် အေရးကီးသည်။ သုိြဖစ်၍ ြမန်မာ့အေရး၊ 

ြမန်မာ့ဖွံဖိးေရးှင့်ပတ်သက်၍   ကမ ာ့ိုင်ငံများအေြခအေနတိုှင့ ်    ယှ်တွဲ 

သံုးသပ်ပီး ြမန်မာုိင်ငံ၏ အနာဂတ်အေရးကုိ အေလးေပးေြမာ်ေတွးလုပ်ေဆာင် 

ကရန် လိုအပ်ေပမည်။

ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရပီးသည့ ်၂၅  ှစ်တာကာလသံုးပုိင်းကုိ လည်ြပန် 

ကည့်မည်ဆိုလ င်  ေြပာင်းလဲတိုးတက်မ များကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် 

ကမ ာေပ ရိှ ိင်ုငမံျားှင့ ်  င်းယှ်ကည့မ်ည်ဆိလု င် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျားထက်ပင် 

ဖံွဖိးမ ေနာက်ကျလာသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ဤသိုြဖစ်ရသည်ကိ ုဆင်ြခင် 

ကည့်လ င် ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရးစနစ်ကိ ုေြဖာင့်တန်းစွာမတည်ေဆာက်ိုင်ြခင်းှင့ ်

တစ်ိင်ုငလံုံးထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုမတက်လှမ်းိင်ုေသးြခင်းေကာင့ဟ် ုသုံးသပ် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်ေရး၊ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးသည် စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ဒွန်တဲွေနပါ 

သည်။ ဒီမုိကေရစီေရးသည် မတူကဲွြပားမ များှင့် ေပါင်းစည်းြခင်းတုိ ဒွန်တဲွေနပါ 

သည်။ မတကဲွူြပားမ များကိ ုေပါင်းစည်းိင်ုြခင်းမရိှေသာအခါ စည်းလုံးညီွတ်ေရး 

အားနည်းပီး  ဖံွဖိးတုိးတက်မ ေနာက်ကျြခင်း  အကျိးရလဒ်များြဖစ်ေစပါသည်။ 

ဒီမိုကေရစီသည ်မတူကွဲြပားသူများှင့်အတ ူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

မတကဲွူြပားသမူျားအတလူက်တဲွြခင်းသည် ြဗဟ စိရ်ုတရားထွန်းကားြခင်း၊ သေဘာ 

ထားကီးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မတကဲွူြပားသမူျားှင့ ်လက်မတဲွိင်ုြခင်းသည် သေဘာ 

ထားေသးြခင်း၊  အာဃာတများြခင်း၊   ဝါဒစွဲကီးြခင်းြဖစ်ပါသည်။   လက်ရှိတွင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏အေြခအေနှင့်  ေရှဆက်ေလ ာက်လှမ်းရမည့်လမ်းေကာင်းကို 

မှန်းဆကည့်ိုင်ပါသည်။

စိန်ရတုကာလလွန်လ င်   ြမန်မာိုင်ငံလွတ်လပ်ေရး    ရာြပည့်ကာလသို 

တက်လှမ်းေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။ ကျန်ရိှေသာ ရတကုာလအပိင်ုးအြခားတစ်ခအုတွင်း 

မိမိတုိုိင်ငံ ေနာက်ကျမကျန်ရစ်ဘဲ တုိးတက်လာေရးအတွက် အစွမ်းကုန်ုန်းထ 

ကရမည်ြဖစ်သည်။  စည်းလံုးညီွတ်ေရးကုိ အစွမ်းကုန်တည်ေဆာက်ကရမည် 

ြဖစ်သည်။ ေသွးခွဲမ များကို အစွမ်းကုန်ဖယ်ရှားကရမည်ြဖစ်သည်။ မျက်ေမှာက ်

ကာလသည် ိင်ုငတံစ်ိင်ုငကံိ ုစစ်အင်အားအလုံးအရင်းြဖင့ ်ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ် 

သိမ်းပိုက်ေသာေခတ်မဟုတ်ေတာ့ေပ။  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရှ ိ  ိုင်ငံသားအချင်းချင်း 

စိတ်ဝမ်းကွဲေအာင်ေသွးခွဲပီး လက်ေဝခံဘဝ တစ်နည်းအားြဖင့ ်သွယ်ဝိုက်ေသာ 

နည်းြဖင့ ်ကိုလိုနီြပြခင်းကိ ုြပလုပ်ေနေသာကာလြဖစ်သည်။

မိမိတို   စိတ်ဝမ်းကွဲြပားေနလ င်၊   ြပည်ေထာင်စုသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

အချင်းချင်းညွီတ်ြခင်းမရိှလ င်  ေငရွတ၊ု   ေရ ရတ၊ု   စန်ိရတကုာလများသာမက 

ရာြပည့က်ာလထတိိင်ု သတူစ်ပါးိင်ုငေံနာက် ေအာက်ကျေနာက်ကျေရာက်ေနမည် 

ြဖစ်သည်။ တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူများစမှုာ မဖံွဖိးေသးေသာဘဝ၊ မြပည့စ်ုေံသး 

ေသာရလဒ်များကိ ုခစံားေနကရေသးသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေန စန်ိရတြုပည်ေထာင်စ ု

ေန၊ စန်ိရတအုကိလွတ်လပ်ေရးေနမှစတင်၍ ိင်ုင၏ံပကတအိေြခအေနမှန်များကိ ု

မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ြခင်သုံးသပ်ပီး  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအချင်းချင်း  လက်တွဲ 

စည်းလုံးကာ ှစ်ေပါင်းေထာင်ချတီည်တံခ့ိင်ုမခဲဲသ့ည့ြ်ပည်ေထာင်စုကီးကိ ုဝိင်ုးဝန်း 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ပီး ြပည်ေထာင်စုဖံွဖိးတုိးတက်မ အသီးအပွင့မ်ျား ေဝဆာ 

လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကဖို တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

၁။ ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ် အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ 

 ခိုင်မဲေရးတိုအတွက ်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

၂။ စစ်မှန်ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ 

 အစိုးရတစ်ရပ်ှင့ ်အုပ်ချပ်မ ပုံစံ ေပ ထွန်းလာေစေရး။ 

၃။ ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခ၍ံ တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

 စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး။

၄။ ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှရန်အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရး။ 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အမျိးသားေရးဦးတည်ချက ်(၄) ရပ် 

 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲှင့် သဝဏ်လ ာဖတ်ပဲွ အခမ်းအနားအား ေနြပည်ေတာ်   

မိေတာ်ခန်းမရင်ြပင်တွင်   ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ  (ဝတ်စုံြပည့် )အစမ်းေလ့ကျင့်မည့် ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့်  

အခမ်းအနားကျင်းပမည့ ်    ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတိုတွင ်ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ်  ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ 

စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့်မ ှသေြပကုန်းေဈးေထာင့ ်လမ်းဆုံမီးပွိင့်အထ ိယာ်သွားလာမ များအား နံနက်(၀၂:၀၀)အချနိ်မှ 

(၀၈:၀၀)အချနိ်အထိ ေခတ လမ်းပိတ်/ လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ ယာ်အသုံးြပသွားလာေနကသူများအေန

ြဖင့် ၎င်းေနရက်များတွင် ေနြပည်ေတာ်  ဇမ သီရိမိနယ်  ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပ ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမီးပွိင့်မ ှ

ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းအတိုင်း ေရ ကာပင်မီးပွိင့ ်ဘက်သိုလည်းေကာင်း၊ သေြပကုန်းေဈးေထာင့်  လမ်းဆုံမီးပွိင့ ်မ  ှ

ပိေတာက်လမ်းအတုိင်း ဧရာဝတီလမ်းဘက်သုိလည်းေကာင်း လမ်းလ ဲေမာင်းှင်ေပးကပါရန် သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ယာ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 

သတိေပး  းေဆာ်ချက်

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး 

မဂ  လာဒုံ   ဇန်နဝါရီ   ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  မဂ  လာဒုံ 

မိနယ်၌      ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့်  ိုင်ငံ 

သားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ  ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ 

ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင်  မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးြမင့်သူေအာင်ှင် ့        ဒုလဝကမှး 

ေဒ ေအးေအးစုိးတုိ   ဦးေဆာင်သည့်ဝန်ထမ်း 

များက  မဂ  လာဒုံမိနယ်  ပျ်းမပင် 

ေကျးရာအပ်ုစရိှုြပည်သမူျားအား ေကျးရာ 

အုပ်စုဓမ ာုံ၌      ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားများှင် ့  အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

ြပလုပ်ေပးြခင်းတုိကုိ  ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ 

ယင်းသို       ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားေဆာင်ရက်ရာတွင ်   အသက် 

၁၀   ှစ်ြပည့်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားေလ ာက်ထားသူ  ၈၂  ဦးှင့် 

အသက်  ၁၈  ှစ်ြပည့်  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပားေလ ာက်ထားသ ူ     ေြခာက်ဦး 

စုစုေပါင်း  ၈၈  ဦး  တိုကို  ကိုဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက်များ 

ှင့်အညီ   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

များ ြပလုပ်ေပးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ      ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင်   ြပည်သူများ 

အေနြဖင့ ် မမိတိိုေမွးဖွားရာ  ဇာတေိြမတွင် 

အမေဲနထိင်ုကာ  အမ်ိေထာင်စစုာရင်းရိှပီး 

ကိင်ုေဆာင်လက်မှတ်မရိှသမူျား၊  လက်ရိှ 

ဇာတိတွင်  အမဲေနထုိင်၍  အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်းမရိှသူများှင့်  ေရ ေြပာင်းေနထုိင် 

သူများအေနြဖင့ ်  မူလေဒသတွင်  အိမ် 

ေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့်  ကိင်ုေဆာင် 

လက်မှတ်မရှိသူများကိ ု ဥပေဒှင့်အညီ 

ြပလုပ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။                               ဉာဏ်ဟိန်း



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂
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[ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ၂၀-၁-၁၉၄၆ ရက်ေန  ေရ တိဂုံဘုရား 

အလယ်ပစ ယံညီလာခံ၌ ေြပာကားေသာ မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက် ]

အမျိးသားညီွတ်ေရးဆုိသည်မှာ   ေခါင်းေဆာင် 

များသာ  ညီွတ်ြခင်းကိ ုမဆိုလို။ လူမျိး၊ ဘာသာ၊  

ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ဂိုဏ်းဂဏမေရး တစ်ိုင်ငံလုံး  

ြပည်သြူပည်သား၊ လူထုတစ်ခုလံုး အေြပာသာမဟတ်ု၊ 

အလုပ်ှင့်တကွ    အမျိးသားတို၏     အလိုဆ များ 

ြပည့်ဝိုင်ရန ်   အမျိးသားတို၏   လုပ်ငန်းများတွင ်

ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ စတ်ိေရာကိယ်ုပါ ညွီတ်ကသည် 

ကို ဆိုလိုသည်။
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N ေရ တိဂုံဘုရားှင့ ်ကရဝိက ်                                                        ဓာတ်ပုံ - ြပန်/ဆက်

 ေရှဖုံးမှ

ြမန်မာိင်ုငအံတွင်းသို ကရင်ဘိုးဘွားမဘိများ 

အေြခချေနထိုင်ခဲ့သည့် ဘီစီ ၇၃၉ ခုှစ်မှစတင်၍ 

ှစ်စ်သေလးထိင်ုခတ်ုဖိ ု ြပာသိလုဆန်း(၁)ရက်ေန  

တွင် ှစ်သစ်ကို ေကာင်းြခင်းမဂ  လာအြဖာြဖာြဖင် ့

ကိဆိုကပီး ှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကိ ုေပျာ်ရ င် 

ကည်ူးစွာ  ကျင်းပဆင် ဲေလ့ရှိသည်ကိ ုအားလုံး 

အသိပင်ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ေဟာင်းကုန်၍ ှစ်သစ်သုိ 

ကူးေြပာင်းသည့်အချနိ်အခါတွင် ကျေရာက်သည့် 

ကရင်အမျိးသား    ှစ်သစ်ကူးအချနိ်ကာလတွင ်

အတိတ်၏  အေတွအကံများအေပ  သင်ခန်းစာ 

ရယူ၍   ှစ်သစ်အတွက်   စိတ်သစ်၊  လူသစ်များ 

ြဖင့်     လန်းဆန်းတက်က ေနမည်ဟ ု       ယုံကည ်

ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ေနထိင်ုကသည့် တိင်ုးရင်း 

သားလမူျိးများသည် ဓေလထ့ုံးတမ်းများ မတကဲွူြပား 

ကေသာ်လည်း  တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ  အားလုံး 

မိသားစုစိတ်ဓာတ်များ  ေမွးြမပီး  တစ်ဦးအေပ  

တစ်ဦး တန်ဖိုးထားေလးစား၍ အတူတကွေနထိုင် 

လာခဲ့ကပါသည်။ ေမွးဖွားရာ ဇာတ၊ိ ေနထိင်ုရာအရပ် 

ေဒသ၊ ေြပာဆိသုုံး န်းသည့် စာေပ၊ စကား၊ ကိုးကွယ် 

ယုံကည်သည် ့  ဘာသာ၊  လိုက်နာကျင့်သုံးသည် ့

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများ မည်သိုပင်ကွဲြပား 

ေစကာမ ူတစ်ေြမတည်းေန၊ တစ်ေရတည်းေသာက် 

ပီး ေအးအတူ  ပူအမ ၊ မရှိအတူ  ရှိအတူ စည်းလုံး 

ညီညာခဲ့ကသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း    မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှ ိ

သည့်   ကရင်တိုင်းရင်းသားတို၏    ပင်ကိုသဘာဝ 

သည် ိုးသားေအးချမ်းပီး မာန်မာန ကင်းစင်ကာ 

အပံးကိုယ်စီေဆာင်ကသည်။  ရဲရင့်ြပတ်သားပီး 

ကတိသစ ာကီးမားကသည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသား 

များ၏ ြဖစ်တည်မ သမိုင်းေကာင်း ရှည်လျားမ ှင့် 

အညီ ေရှးဘိုးဘွားဘီဘင ်လက်ထက်ကတည်းက 

ရှိခဲ့ေသာ  ေကာင်းြမတ်သည် ့ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်း 

စ်လာများှင့်အတ ူယ်ေကျးမ သမိင်ုး အေမအွှစ် 

ေကာင်းများကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကသည်။ 

ကရင်ြပည်နယ်သည် နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရး၏ 

အချက်အချာေဒသတစ်ခု၊   မပျက်စီးေသးသည့် 

သဘာဝအလှတရားများတည်ရှိေနသည့်   ေဒသ 

တစ်ခုြဖစ်သည့်အြပင်      သဘာဝသယံဇာတ 

ေပါက ယ်ဝပီး အဖုိးတန်သစ်ေတာများလည်း ရိှေန 

သည့်အတွက်  ရာသီဥတုသမမ တပီး  စုိက်ပျိးေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းသည့် ြပည်နယ် 

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ်၏ အထင်ကရ 

သေ  ကတသည် သလွံင်ြမစ်ြဖစ်သလိ ုကရင်တိင်ုးရင်း 

သားတို၏ ကိယ်ုစားြပ ယ်ေကျးမ သေ  ကတသည် 

ဖားစည်ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်သစ်ကူးပဲွ၊ အမ်ိသစ်တက်ပဲွ၊ 

ေကာက်သစ်စားပွဲ၊ လိပ်ြပာေခ ပွဲ စသည့် ဘာသာ 

ေရးဆိုင်ရာ  ိုးရာဓေလ့ပွဲေတာ်များရှိပီး  ကရင် 

ဒုံးယိမ်းအကသည် ြမးက ၍ လူကိက်များသည့် 

အကတစ်မျိးြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေသာ ယ်ေကျးမ  

အေမွများသည် ကရင်တိုင်းရင်းသားများအတွက ်

တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်သည့်အရာများပင ်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေနထိုင်ကသည့် ကရင် 

တိင်ုးရင်းသားများှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရိှ ကရင် 

တိင်ုးရင်းသား ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများအားလုံးအေန 

ြဖင့်   စည်းလုံးညီွတ်ြခင်းများှင့်အတ ူ   ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ  ဓေလထ့ုံးတမ်းများကိ ုသားစ်ေြမးဆက် 

လက်ဆင့်ကမ်း  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားက 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကရင်တိင်ုးရင်းသားများ ဘိုးဘွား 

ဘီဘင်အစ်အဆက်    ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကသည် ့

စကား၊ စာေပ၊ ယ်ေကျးမ ၊ အုပညာ၊ ိုးရာဓေလ ့

ထုံးတမ်း၊ သမိုင်းအေမွအှစ်များ၊ လက်ဆင့်ကမ်း 

ထန်ိးသမ်ိးလာကသည့် ိုးသားမ ၊ ကိးစားမ ၊ သစ ာ 

ရှိမ ၊ တိကျြပတ်သားစွာ ေဆာင်ရက်တတ်မ များကို 

ေနာင်အနာဂတ် တိင်ုးရင်းသားလငူယ်များကလည်း 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း   ေဆာင်ရက်သွားကရန ်

တိက်ုတွန်းလိပုါသည်။ ိင်ုငအံတွင်းရိှ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူအားလုံးအေနြဖင့် မိမိတို၏ ေကာင်းြမတ ်

ေသာ  အစ်အလာများကို  အစ်အမဲထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်သွားမည်ဆိုပါက ြပည်ေထာင်စုကီး 

အရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေနမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကရင်တိုင်းရင်းသားတို၏ တိုင်းြပည်အေပ  

ထားရိှသည့် ေကာင်းမွန်ေသာ စတ်ိထားများေကာင့် 

ငိမ်းချမ်းေရး အသီးအပွင့်ကိ ုလက်ေတွသိရှိခံစား 

ေနရပီး ဖံွဖိးတိးုတက်မ များကိလုည်း ထေိတွခစံား 

ေနရပြီဖစ်သည်။ ထိရုရိှပီးေသာ ရလဒ်ေကာင်းများ 

ကို  ပိုမိုတိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေအာင် ေဖာ်ေဆာင်ပီး 

ငိမ်းချမ်းေရးအေမွကိ ုသားစ်ေြမးဆက ်ခံစားိုင် 

ေအာင်  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားကရန်မှာ 

ကရင်တိင်ုးရင်းသားတို၏ သမိင်ုးေပးတာဝန်ပင်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

ယေနအချန်ိအခါသည် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီက    ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ု

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

အေြခခံမူများြဖစ်ေသာ  ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် 

ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး ဦးတည်ချက်(၉)ရပ် 

တိုကို ချမှတ်လျက် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင် ့တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ

များ၏ လမူ စီးပွားဘဝများ တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေရးကိ ု

ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသေရ ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင ်

လျက်ရှိပါသည်။ 

ကရင်တိင်ုးရင်းသားများအေနြဖင့လ်ည်း ပညာ 

ှင့်ယှ်ေသာသတ ိ၊ ေမတ ာှင့်ယှ်ေသာ ရဲရင့်ြခင်း 

များသည် ထားရိှအပ်ေသာ မွန်ြမတ်သည့် စတ်ိဓာတ် 

များြဖစ်သည်ဟ ု  ြမင်ကာ   ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ 

ှစ်သစ်ကို   လက်တွဲပူးေပါင်းေဖာ်ေဆာင်ကရန ်

အေလးအနက် ဖိတ်ေခ လိုပါသည်။

မမိတိိုအေနြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသားြပည်သတူစ်ရပ် 

လုံး၏    လိုအင်ဆ ှင့်အညီ    ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခေံသာ ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရး ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ် 

လျက်ရိှပါသည်။ ုိင်ငံေတာ်ကုိ စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်ေသာ ဒမီိကုေရစစီနစ် ခိင်ုမာအားေကာင်းလာ 

ေစေရးအတွက်  အဓိကအေြခခံရမည့်အချက်မှာ 

ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး 

ညွီတ်မ  မပိကဲွေရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ ့

ခိုင်မဲေရးဟူသည့် ဒိုတာဝန်အေရး(၃)ပါးပင ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ထိုေကာင့ ်တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ 

စည်းလုံးညီွတ်ေသာ      စုေပါင်းအင်အားြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်ကိ ုဆက်လက် တည်ေဆာက်သွားကရန် 

တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ 

ေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့ ်တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ

အားလုံး ေအးချမ်းသာယာဝေြပာေရးတိုအတွက် 

အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ   ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်

ရှင်သန်ခိင်ုမာေရးှင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ထာဝရငမ်ိးချမ်း 

ေရးပင်ြဖစ်ပါသည်။   ထိုေကာင့ ်   တိုင်းရင်းသား 

အားလံုးှင့် သက်ဆုိင်သူအားလံုးက ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန် လိအုပ်ပါသည်။ မမိတိိုအေန 

ြဖင့်   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်  တစ်ိုင်ငံလုံး 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး  NCA  ကို   တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများအားလံုး လက်မှတ်ေရးထုိး 

လာိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

တာဝန်ရိှသူ၊ သက်ဆုိင်သူအားလံုးက မှန်ကန်ေသာ 

စတ်ိရင်းေစတနာ၊ ြပင်းြပေသာဆ တိုြဖင့ ်တက်ည ီ

လက်ညီ    စုေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ကရန ်

လိုအပ်ေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ယေနှစ်သစ်ကူးေနတွင် ကရင်တိင်ုးရင်းသား 

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများအားလုံး ေကာင်းကျိးလိအုင် 

ဆ များြဖင့ ် ြပည့်ဝကလျက ်သာယာေကာင်းမွန ်

ေသာှစ်သစ်ကိ ုမွန်ြမတ်ေသာ စတ်ိဓာတ်ြဖင့် ကိဆိ ု

ိုင်ကပါေစ၊ ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကို တေပျာ်တပါး 

ဆင် ဲရင်း ကရင်ြပည်နယ်အပါအဝင် တစ်ုိင်ငံလံုး 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ၊ စည်းလုံးညီွတ်မ ှင့် ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ တို ပိုမိုရရှိပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း 

ေတာင်းရင်း သဝဏ်လ ာေပးပိုအပ်ပါသည်။

 (ပုံ) မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 ိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးအေနြဖင့် မိမိတို၏ ေကာင်းြမတ်ေသာ အစ်အလာများကို  

အစ်အမဲ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားမည်ဆိုပါက ြပည်ေထာင်စုကီး အရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေနမည်ြဖစ်

 ကရင်တိင်ုးရင်းသားတို၏ တိင်ုးြပည်အေပ  ထားရိှသည့် ေကာင်းမွန်ေသာစတ်ိထားများေကာင့် ငမ်ိးချမ်းေရး 

အသီးအပွင့်ကို လက်ေတွသိရှိခံစားေနရပီး ဖွံဖိးတိုးတက်မ များကိုလည်း ထိေတွခံစားေနရပီြဖစ်

 ထိရုရိှပီးေသာ  ရလဒ်ေကာင်းများကိ ု ပိမုိတုိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေအာင်  ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ငမ်ိးချမ်းေရးအေမကွိ ု

သားစ်ေြမးဆက်ခစံားိင်ုေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့်ေရှာက်သွားကရန်မှာ ကရင်တိင်ုးရင်းသားတို၏ သမိင်ုးေပး 

တာဝန်ပင်ြဖစ်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာချာလီသန်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ

ေဇယျဝတီသကားစက်ုံှင့် အမှတ်(၃)စက်မ သင်တန်းေကျာင်း(သာဂရ) ကည့် စစ်ေဆး
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁

စက်မ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ချာလီသန်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြဖးမိနယ်ရိှ ေဇယျဝတသီကား 

စက်ုံသို  ေရာက်ရှိရာ  စက်ုံတာဝန်ခံက လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။ 

စက်စွမ်းအားြပည့်လည်ပတ်ိုင်ေရး

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက သကားစက်ံုများသည် ကံထွက်ရိှသည့် 

ရာသီ၌သာ    လည်ပတ်ရ၍     စက်စွမ်းအားြပည့ ်

လည်ပတ်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်ရန်၊  စက်အရန် 

ပစ ည်းများကိုလည်း  အဆင်သင့်လဲလှယ်အသုံးြပ 

ိုင်ေရးအတွက် ကိတင်ဝယ်ယူစုေဆာင်းထားရန်၊ 

ကကံန်ုကမ်းများ ြပတ်လပ်မ မရိှေစေရး အစအီမမံျား 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ စားေသာက်ကန်ုများထတ်ုလပ်ု 

သည့စ်က်ုြံဖစ်၍ စားသုံးသမူျား ေဘးအ ရာယ်မြဖစ် 

ေစေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်၊ ြပည်ပမှ သကား 

များတင်သွင်းေနရမ ကို    ေလ ာ့ချိုင်ေရးကိးစား 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ ကံကုန်ကမ်းများ ကိတ်ခွဲရာတွင် 

ကရံည်များကန်ုစင်ေအာင် ကတ်ိခဲွိင်ုမှသာ  သကား 

အထွက် န်း တုိးတက်မည်ြဖစ်၍ ကပ်မတ်ေဆာင်ရက် 

ရန်၊  ကံရာသီတွင်  စက်ုံမှကိတ်ခွဲိုင်သည့ ်  ကံ 

တန်ချနိ်များရရှိရန် စက်ုံအစီအစ်ြဖင့်  စိုက်ပျိး         

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးကိးစားေဆာင်ရက်ရန်၊   ေဒသခံ 

ကံေတာင်သူများ ဝင်ေငွတုိးတက်၍ လူေနမ အဆင့် 

အတန်းြမင့်မားေစေရးအတွက်  ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

လုပ်ငန်းများအား တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်၊ အထွက် 

 န်းေကာင်းသည့ ်  ကံမျိးစိတ်များရရှိေအာင ်  စီမံ 

ေဆာင်ရက်၍  ေဒသခံကံေတာင်သူများသို  ြဖန်ေဝ 

ေပးရန်ှင့် သိပ ံနည်းကျ   စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်

အသိပညာ မ ေဝေပးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု စ်ဆက် 

မြပတ် ေဆာင်ရက်ရန်၊ တစ်ယနူစ်ထတ်ုလပ်ုမ  စရတ်ိ 

များ ေလ ာ့ချိုင်ေရးအတွက ်အေလအလွင့်မရှိေရး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ စက်ုံစိုက်ကွင်းများတွင ်

လည်း   ကံအထွက် န်းေကာင်းမွန်ေအာင်  ေြမများ 

အားြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်    ကံအထွက် န်း 

ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်    သွင်းအားစုများှင့ ်

သဘာဝေြမဩဇာများကိ ုအချန်ိကိက်ုြဖည့ဆ်ည်းေပး 

ိုင်ေရးစီမံေဆာင်ရက်ရန ်   မှာကားပီး   သကား 

ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်ှင့် ကံစုိက် 

ကွင်းများကို   လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ကံစုိက်ကွင်း 

များအတွင်း မသက်ဆိင်ုသမူျား ဝင်ေရာက်စိက်ုပျိးမ  

မရှိေစေရး  အေလးထားေဆာင်ရက်ရန ်  ထပ်ဆင့် 

မှာကားသည်။ 

လှည့်လည်ကည့် 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ေရတာရှည်မိနယ်ရှ ိ အမှတ်(၃)  စက်မ သင်တန်း 

ေကျာင်း(သာဂရ)သို   ေရာက်ရှိပီး  နည်းြပဆရာ 

ဆရာမများ၊  သင်တန်းသား သင်တန်းသူများှင့ ်

ေတွဆုံ၍   နည်းြပဆရာ   ဆရာမများအေနြဖင့ ်

သင်တန်းသားများကို လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင ်

ြပန်လည်အသံုးြပုိင်သည်အထိ ေလက့ျင့သ်င်ကား 

ေပးရန်၊ မမိတိို သက်ဆိင်ုသည့ ်ဘာသာရပ်အသီးသီးကိ ု

က မ်းကျင်မ ရိှေရး အမမဲြပတ်ေလလ့ာသင်ယသွူားရန် 

ှင့် ေကျာင်းသားများ၏ စံြပြဖစ်ေအာင် ြပမူေနထုိင် 

သွားကရန်၊ နည်းြပဆရာ ဆရာမများ၏ အရည်အေသွး 

တိုးတက်ြမင့်မားေစေရးအတွက ်   ToT  (Training 

of Trainer)   သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး    စီမံ 

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားပီး သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

များှင့်     ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်ကာ 

သင်တန်းသားအိပ်ေဆာင်များကုိ လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် စပ်လျ်းသည့် ကိတင်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များအား 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း ေကညာချက်

၁။ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကုိ ကာကွယ်ထိန်းချပ်သည့်အစီအမံများအား ပုိမုိထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ေရှး လျက်   ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန      

အေနြဖင့ ်ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးမှ ြမန်မာိင်ုငသံိုလာေရာက်ကမည့ ်ခရီးသွားများအေပ  ြပည်ဝင်ခွင့ယ်ာယ ီ

ကန်သတ်ချက်များအား  ထုတ်ြပန်ထားခဲ့ပီး  အဆိုပါကန်သတ်ချက်များအားလုံးကိ ု  ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက်ေနအထိ ဆက်လက်တုိးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ ေကညာချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် 

ထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-် 

 (က) ြမန်မာိုင်ငံသို   လာေရာက်ကသည့်  ခရီးသွားများအေပ    ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

ကန်သတ်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်၊ 

 (ခ) ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်ကသည့ ်ခရီးသွားများအေပ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး ထပ်တိုး 

ကန်သတ်ချက်များှင့ ်ဆိက်ုေရာက်ဗဇီာှင့ ်အလီက်ထေရာနစ်ဗဇီာ ထတ်ုေပးြခင်းများအား 

ယာယီရပ်ဆိုင်းမ တိုှင့်စပ်လျ်း၍ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်၊ 

 (ဂ) ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးမှ ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်ကသည့ ်ခရီးသွားများအေပ  ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး    ထပ်တိုးကန်သတ်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍     ၂၄-၃-၂၀၂၀   ရက်စွဲပါ 

ေကညာချက်၊ 

 (ဃ) ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးမ ှ  ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်ကမည့ ်  ိုင်ငံြခားသားများအား ဗီဇာ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် လူမ ေရးဗီဇာအပါအဝင်  မည်သည့်ြပည်ဝင်ဗီဇာအမျိးအစားကိုမဆို 

ယာယီရပ်ဆိုင်းမ ှင့်စပ်လျ်း၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါေကညာချက်။

၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ြပည်ပမှဝင်ေရာက်လာိုင်မ ှင့် ကူးစက်ြပန်ပွားမ အ ရာယ်မှ ြမန်မာ 

ြပည်သမူျားအား ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေပးိင်ုေရးအတွက် ထေိရာက်သည့အ်စအီမမံျားကိ ုဆက်လက် 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားိုင်ရန်  ေရှး လျက်  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ြပည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန်သတ်မ ဆုိင်ရာ အစီအမံများအားလံုးကုိ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

၃၁ ရက်ေနအထိ ထပ်မံတိုးြမင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 

၃။ သုိရာတွင် အေရးေပ  အစိုးရတာဝန်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ မလ ဲမေရှာင်သာေသာ ကစိ ရပ်များေကာင့ ်ြဖစ်ေစ၊ 

ြပည်ပိုင်ငံသားများ (သံတမန်များှင့်   ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများမ ှ ဝန်ထမ်းများ 

အပါအဝင်)အေနြဖင့်  ြမန်မာိုင်ငံသို  ပျသံန်းေြပးဆွဲရန်ရှိမည့ ်  ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ(်သိုမဟုတ်) 

အထူးေလယာ်များြဖင့် လာေရာက်ရန်ရိှပါက ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာဆုိင်ရာကန်သတ်မ များမှ ကင်းလွတ်ခွင့် 

ရရှိိုင်ရန်အတွက်   ြပည်ပိုင်ငံများရှိ အနီးဆုံး  ြမန်မာသံုံး/အဖွဲုံး/ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံးများသို 

ဆက်သွယ်အကူအည ီေတာင်းခံရန် ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်မည့်ခရီးသွားများ 

အားလံုးအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ် 

ေရးဆိုင်ရာ တည်ဆဲ န်ကားချက်များကိ ုမပျက်မကွက်လိုက်နာကရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် 

ယင်းမာပင ် ဇန်နဝါရီ  ၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ယင်းမာပင်မိနယ်တွင ်    (၇၄)       

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ မိနယ်အဆင့ ်အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ုယေနတွင် ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက ် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ မိနယ်အဆင့် 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင်  ေြပးခုန်ပစ်၊  စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ 

စစ်တုရင်ပိင်ပွဲှင့ ်   ဘိလိယက်ပိင်ပွဲများပါဝင်ပီး  ဆုရရှိသူ 

များအား   (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်

အခမ်းအနားတွင် ဆုများချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိအြဖစ် အားကစား 

ပိင်ပဲွများကိ ုမိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ မိနယ်အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့်    မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ 

ပူးေပါင်း၍ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် အားကစားဝါသနာရှင် 

များအတွက် ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာ  ယှ်ပိင်ကစားိင်ုေရးအတွက်   

ပူးေပါင်းကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။         

သန်းေဌးေအာင်(ကနီ)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ

မိနယ်အဆင့် အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ပဲခူး   ဇန်နဝါရီ   ၁

ပဲခူးမိ ေရ ေမာ်ေဓာဘုရားလမ်း သမိုင်းဝင ်

ဆေုတာင်းြပည့ ်ေရ ေမာ်ေဓာေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၏ 

အေနာက်ဘက်မခ်ုအနီး ေရ ေမာ်ေဓာေစတေီတာ်ြမတ် 

ကီး၏ ဝတ ကေြမအတွင်း တည်ေဆာက်ထားရိှေသာ 

ဗုဒ အသံဓမ ဗိမာန်ကီးအား      ြမန်မာမ အုပညာ 

လက်ရာများြဖင့်   ြပန်လည်မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း 

လုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ လုပ်ငန်းအားလံုး၏ 

၉၅ ရာခိုင် န်းခန် ပီးစီးသွားပီြဖစ်သည်။

အဆိပုါ ဗဒု အသဓံမ ဗမိာန်ကီးအား ၁၉၉၅ ခှုစ် 

ေအာက်တိုဘာ  ၂၇ ရက်တွင်  ပ က်တင်မဂ  လာ 

ြပလုပ်ကာ အလျားေပ ၂၄၀၊ အနံေပ ၁၅၀ အာရ်စီ 

ှစ်ထပ်အေဆာက်အအုံအြဖစ ်   ခံ့ညားထည်ဝါစွာ 

တည်ေဆာက်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ယခအုခါ အဆိပုါ ဗဒု အသဓံမ ဗမိာန်ေတာ်ကီး 

ပဲခူးမိ ဗုဒ အသံဓမ ဗိမာန်ကီးအား ြမန်မာမ လက်ရာများြဖင့် ြပန်လည်မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၉၅ ရာခိုင် န်းခန်ပီးစီး
သည် ှစ်ေပါင်း ၂၆ ှစ်ေကျာ် ကာြမင့လ်ာပြီဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ဗမိာန်ကီး၏ဘုဆံင့်၊ ြပာသာဒ်၊ အမိုးသွပ်ြပား 

များ၊ ြမန်မာမ ပန်းြခးပန်းွယ်လက်ရာများ ပျက်စီး 

ေဆွးြမည့်ယိုယွင်းြခင်းများ ြဖစ်ေပ လာသြဖင့် 

ြပန်လည်မွမ်းမံြပင်ဆင်မ  ြပလုပ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၉၅ 

ရာခိုင် န်းခန်  ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဗုဒ အသံဓမ ဗိမာန်ကီးစတင်တည်ေဆာက်ပီး

စီးသည့်ချနိ်မှစတင်၍ ဗိမာန်ကီးအတွင်း၌ တရားပွဲ 

များ၊ ဘာသာေရးပဲွများ၊   လမူ ေရးပဲွအခမ်းအနားများ၊ 

ဓမ ာစရိယ၊ ပါဠိပထမြပန်၊ နိကာယ်၊ ဝိနိယတံခွန် 

စသည့် စာေမးပွဲများေြဖဆိုရာေနရာအြဖစ ်လက်ခံ 

ကျင်းပိင်ုခဲသ့ည့အ်ြပင် စာေအာင်သဃံာများပေူဇာ်ပဲွ 

ြပလပ်ုရာတွင်လည်း အသုံးြပလျက်ရိှသည့အ်တွက် 

ပဲခူးမိဂုဏ်ေဆာင်  ဗိမာန်ကီးတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း 

လည်း သိရသည်။                              တင်စိုး(ပဲခူး)

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ 

ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပုံ၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတိုတွင် အိမ်တွင်းမ သက်ေမွး 

လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ 

(မိန်းမဝတ်၊   ကေလးဝတ်၊  ကျားရှပ်၊  တိုက်ပုံ၊ ကုတ်အက   ျ)ီ၊  လက်မ သင်တန်း၊ 

မုန်မျိးစုံြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊      အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့ ်

ပန်းအလှြပင်သင်တန်းစသည့ ်   သင်တန်းများကိ ု   ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် 

သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာ သင်ကားေပးလျက် 

ရှိသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်း 

အပတ်စ် (၃/ ၂၀၂၂)အား (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ 

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ရာ  တက်ေရာက်လိေုသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ 

အမျိးသား)များအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ ေအာက်ပါ 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများသုိ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်း၍ တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်)

 အမှတ်-၁၃၅၊ဓမ ေစတီလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဖုန်း၀၁-၅၃၆၂၈၀

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး)

 အမှတ်- ၁၆၉၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၅ x၂၆ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊

 စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 ေရ ေတာင်ရပ်၊ အထက်လမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၊ ဖုန်း၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ေတာင်ငူ)

 အမှတ် (၁၈)ရပ်ကွက်၊ စည်သူလမ်း၊ ဘူတာအနီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ 

 ဖုန်း၀၅၄-၂၃၅၇၁

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစေုြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖန်ုး- ၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ဖျာပုံ)

 ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမ်းေဘး၊ဖျာပံုမိ၊ ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ပုသိမ်)

 အမှတ်-၂ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဖုန်း - ၀၄၂- ၂၅၃၇၃၊ 

 ၀၄၂-၂၁၀၇၃

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (စစ်ေတွ)

 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 

 ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

 ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်)

 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၁။ ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ုတွင် သင်ကားပိုချလျက်ရိှေသာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်ှင့ ်(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ် 

များအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘဲွကိ၊ ဘဲွလွန်သင်တန်းအသီးသီးကိ ု(၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့လှ်စ်မည် ြဖစ်ပါသည်။

 (က) စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

 ( ခ ) ဘွဲလွန်ပါရဂူ (ပထမှစ်ဝက်)

 ( ဂ ) ဘွဲလွန်မဟာသိပ ံ (ပထမှစ်ဝက်)

 (ဃ) ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ (ပထမှစ်ဝက်)

 ( င ) ဘွဲလွန်မဟာဒဿန (ပထမှစ်ဝက်)

၂။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးပီးပါက ကာကွယ်ေဆးထိုးပီးေကာင်း ကတ်ြပားှင့်အတူ ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင ်

သတင်းပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆးမထိုးံှရေသးပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်အြမန်ဆုံးပူးေပါင်းကာ ေဆးထိုးံှေရး 

အတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား Website www.yau.edu.mm တွင် ေဖာ်ြပေပးထားမည်ြဖစ်ပီး ဖန်ုး-၀၉၂၅-၄၃၂၅-

၁၅၅ ှင့် ၀၉၂၅-၄၀၂၃-၃၈၃ သိုဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်

 အများြပည်သူမှ

ဒဂုံမိနယ်ရိှ ြပည်သူဥယျာ် ဆင်ပ်ု 

ေရပန်းအနီးတစ်ဝိက်ုတွင် I Love Yangon 

စာတန်းမီးအလှ၊ မီးပေဒသာများ၊ ေစာင်း၊ 

လပ်ိြပာ၊ ပတိန်ုး၊ ပျ ား တိုကိ ုပုစံေံဖာ်ထား 

သည့် 3D မီးအလှများ၊ ပန်းပင်များှင့် 

ေရစိခုေံဘာလုံး 2D မီးအလှများတပ်ဆင် 

ထားရှိမ များအပါအဝင် အလှဆင်မီး ၁၁ 

မျိးကို ဝင်ေကးအခမဲ့ြဖင့် ြပည်သူများ 

လာေရာက်ကည့် ိုင်ရန်  စီစ်ထား 

ေကာင်းှင် ့        ြပည်လမ်းအင်းလျား 

ကန်ေပါင်ပန်းခှံင့် ကမ ာေအးဘရုားလမ်း 

ြမက န်းသာပန်း ခံ     ကန်ေပါင်တိုတွင် 

အလားတူမီးအလှများကိ ုတပ်ဆင်ထား 

ရိှပီး အများြပည်သ ူ စတ်ိေအးချမ်းသာစွာ 

အနားယူ    အပန်းေြဖိုင်ရန်    စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားသည်။

ေပျာ်ရ င်စွာေဆာ့ကစား

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးထားမ ေကာင့် 

ြပည်လမ်းအင်းလျားကန်ေပါင်ပန်း ခံှင် ့

ကမ ာေအးဘုရားလမ်း      ြမက န်းသာ         

ပန်း ခကံန်ေပါင်တိုတွင်   မသိားစအုလိက်ု၊ 

အစအုဖဲွများအလိက်ု အနားယအူပန်းေြဖ 

ေနမ များ၊ ဖုန်းများြဖင့်တစ်ဦးချင်းေသာ်

လည်းေကာင်း၊      မိသားစုလိုက်ေသာ ်

လည်းေကာင်း၊    အစုအဖွဲလိုက်ေသာ ်

လည်းေကာင်း အလှဆင်မီးများှင့်အတူ

ဓာတ်ပုံိုက်ြခင်း၊        ြမက်ခင်းြပင်တွင ်

ေပျာ်ရ င်စွာ     ေဆာ့ကစားြခင်းများြဖင် ့ 

စည်ကားေနသည်များကိ ု ေတွရိှရသည်။

မီးအလှဆင်ထားသည့် အများြပည်သ ူ

အနားယူအပန်းေြဖသည့် ေနရာများသို 

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ညပိုင်းတွင ်ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးများြဖစ်သည့်  

လုံ ခံေရးှင့်  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိလ်ုမှးကီး ဝင်းတင့်၊ စည်ပင်သာယာေရး 

ဝန်ကီး(မိေတာ်ဝန်)    ဦးဗိုလ်ေဌး၊      

စီးပွားေရးရာဝန်ကီး    ဦးေအာင်သန်းဦး၊   

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး   ဦးေဇာ်ဝင်း၊ 

တိင်ုးရင်းသားေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာဂျက် 

ေကာ့ထူး၊ ဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင်တုိက  

ကည့် စစ်ေဆးကရာ  Yangon  Lighting 

Festival 2022 အဖွဲ၏ အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာ  ဦးေဇာ်မိုးက  ရှင်းြပသည်။  

ရက်ရှည်ဖွင့်လှစ်ထား

တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးများက 

ေရာင်စံုမီးများြဖင့် အလှဆင်ထားရိှသည့် 

ေနရာများကုိ အများြပည်သူ စိတ်ေအးချမ်း 

သာယာစွာ    အနားယူအပန်းေြဖိုင်ေရး 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ည ၉ နာရီ 

အထိေနစ် ရက်ရှည်ဖွင့်လှစ်ထားရှိရန ်

မှာကားပီး လုိအပ်သည်များကုိ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

အဆိုပါ အများြပည်သူ အနားယူ 

အပန်းေြဖသည့ ်ေနရာများတွင် ြပည်သ ူ

များ  အလပ်ုပတ်ိရက်ရှည်    မဟတ်ုသည့် 

ေနများတွင် လာေရာက် အပန်းေြဖသူ 

ယခင်ကထက်နည်းပါးေသာ်လည်း ေနကီး၊ 

ရက်ကီးှင့ ်   အလုပ်ပိတ်ရက်ရှညမ်ျား၊ 

နံနက်ခင်းှင့်   ညေနခင်းအချနိ်များတွင် 

ကုိယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်းြပလုပ်သူများ၊   

လမ်းေလ ာက်      အပန်းေြဖသူများ၊    

အားကစားြပလုပ်သူများြဖင့် စည်ကားေလ့ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဆန်းေကျာ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ 

ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန် 

သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ေရးဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ် 

ဘွဲကိ၊ ဘွဲလွန်သင်တန်းများ (၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ဖွင့်လှစ်မည်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

၇၄ ှစ်ြပည့်ခဲ့ပီ

ဗိုလ်ချပ်သည်  ထိုစ်ကတည်းက ကမ ာကည့ ်ကည့်ခဲ့သည်။ 

တစ်ဖက်ကလည်း လူမျိးစဲွ၊ ဝါဒစဲွ၊ ဂုိဏ်းဂဏစဲွတုိေကာင့် ေပ ေပါက် 

လာမည့ ်ြမန်မာအ့ကဲွအပကဲိ ုသူစုိးရိမ်ခ့ဲသည်။ ထိုေကာင့ ်အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးအတွက် အထပ်ထပ်အခါခါ မှာတမ်းေခ ခ့ဲသည်။ ြမန်မာ 

ေတ ွစည်းကမ်းရိှဖို၊ အလပ်ုကိးစားဖို၊ တလဲွဆပံင်မေကာင်းဖို အကမ်ိ 

ကိမ် သတိေပးခဲ့သည်။

သိုရာတွင် ကဲွကပဲကသည်။ ကဲွုံပဲုမံက လက်နက်ကိင်ုလမ်းစ် 

ကုိပါ ကုိင်စဲွလာကသည်။ ဗမာြပည်ကွန်ြမနစ်ပါတီက  ၁၉၄၈  ခုှစ် 

မတ်လ ၂၈ ရက်ေနတွင် ေတာခို၍ လပိုင်းအရယ်သား ပါလီမန်ဒီမို 

ကေရစအီစိုးရကိ ုလက်နက်စဲွကိင်ုပန်ုကန်ြခားနားသည်။ ကရင်အမျိး 

သား အစည်းအုံး(KNU)ကလည်း ၁၉၄၉ ခှုစ်တွင် အင်းစန်ိ၊ ေတာင်င ူ

အပါအဝင်  KNDO  တပ်များအေြခြပရာ မိကီးများကိ ုသိမ်းယူ၍ 

တင်းြပည့်ကျပ်ြပည့ ်  ပါလီမန်ဒီမိုကေရစီအစိုးရစစ်စစ်ကိ ု  ပုန်ကန် 

ြခားနားခဲ့ြပန်သည်။  ထိုမှအစြပ၍  လွတ်လပ်ေရး၏ ဖွားဖက်ေတာ ်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက သည် ပစ က တိုင် ရှည်ကာခဲ့သည်။

ဗိလ်ုချပ်ေြပာခဲသ့လိ ု ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး၊  အမျိးသားကီးပွား 

တုိးတက်ေရးအတွက် ယခုတုိင် က န်ေတာ်တုိစိတ်မဝင်စားုိင်ကေသး၊ 

ြမန်မာအချင်းချင်းချဖိုသာ တလွဲဆံပင်ေကာင်းေနကဆဲြဖစ်သည်။ 

ေရ ြမန်မာအများစု၏ တလွဲဆံပင်ေကာင်းမ များကား ေြပာ၍ 

မကုန်ိုင်ပါ။ ကိုရီးယားုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများကိ ု ြမန်မာအများစ ု

စွဲလမ်းှစ်ခိက်ကသည်မှာ ဆယ်စုှစ်မကေတာ့ပီ။     စွဲလမ်းမ ှင့် 

အတ ူအွန်ေစာ၊   ဂ န်ေစာတိုကိသုာမက    ကိရုီးယားအစားအေသာက်များ 

ြဖစ်ကသည့ ်ဆိဂုျတို၊ ပေဲခါက်ဆဲွတို ကင်ချတီိုကိပုါ ြမည်းစမ်းလာက 

သည်။ ကုိရီးယားဘာသာစကားှင့် ယ်ေကျးမ တုိကုိပါ သေဘာကျ 

လာကသည်။ သိုေသာ်   အများစုက  ကိုရီးယားိုင်ငံ၏   ုန်းကန်မ ၊ 

အာရှကျားတစ်ေကာင်အဆင့်သို      ေရာက်ရှိလာေအာင ်   ှာေခါင်း 

ေသွးထွက်မ  (ကိရုီးယားဇာတ်လမ်းတဲွများတွင် သုံး န်းေနကျစကား) 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ခဲမ့ များကိ ုအများစကု ေရေရရာရာမသခိဲ့က။ 

ေလ့လာအတုယူရေကာင်းမှန်းပင ်မသိခဲ့က။

ေထာင်းလေမာင်းေကကျန်ခဲ့

တကယ်ေတာ့ ကိရုီးယားိင်ုင၏ံသမိင်ုးေကာင်းသည် လွယ်က ူ

ေချာေမွခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ပါေချ။  ြမန်မာထက်ပင် ပို၍အခက်အခဲမျိးစုံ 

ကံေတွခဲ့ကရသည်။  အိမ်နီးချင်းိုင်ငံက  ှစ်ေပါင်း  ၄၀  နီးပါး 

က န်ြပြခင်းခံခဲ့ရသည့်  ဤိုင်ငံငယ်ေလးသည်  ဒုတိယကမ ာစစ် 

အပီးတွင် စစ်ပဲွှင့် တစ်ဖန်ကံေတွခ့ဲရြပန်သည်။ ၁၉၅၃   ခုှစ်တွင်   

ကိုရီးယားစစ်ပွဲကီး    ပီးဆုံးသွားခဲ့ေသာ်လည်း   တိုင်းြပည်က 

ေထာင်းလေမာင်းေက   ကျန်ခဲ့သည်။   စစ်ေဘးစစ်ဒဏ်ေကာင့ ်

ဤိင်ုငငံယ်ကေလးသည်   ကန်ုးေကာက်စရာမကျန်ေလာက်ေအာင် 

ဖျက်ဆီးြခင်းခံခဲ့ရသည်။

ကိရုီးယားစစ်ပဲွေကာင့ ်  ခန်မှန်းေြခ အရပ်သား   ှစ်သန်းေကျာ် 

ေသခဲ့ရပီး   သိန်းေပါင်းများစွာေသာ  ြပည်သြူပည်သားများ  ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရခဲ့ကသည်။ စစ်ကာလအတွင်း မိသားစုများ ကစ့်ကလျား 

ြပည်ေထာင်စုသားတစ်ဦး

ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့သည်မှာ  ယခု  ၇၄ ှစ်ြပည့်ခဲ့ေလပီ။ လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယေရာက်ေလတိုင်း “လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အခါ ယိုးဒယားလိုြဖစ်ချင်သလား၊ တူရကီလိုြဖစ်ချင်သလား၊ အိုင်ယာ 

လန်လိုြဖစ်ချင်သလား၊ ဆိုဗီယက်ုရှားလိ ုြဖစ်ချင်သလား”ဆိုသည့် လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏မိန်မှာချက်ကိ ုသတိရမိသည်။

တကွဲတြပားြဖစ်ကုန်သည်။   စစ်ရပ်ဆိုင်းရန ်  သေဘာတူလက်မှတ ်

ထိုးပီးေသာအခါ   ကိုရီးယားက န်းဆွယ်သည ်  ှစ်ပိုင်းကွဲသွားသည်။ 

ြပည်သအူေတာ်များများမှာ သတူို၏ချစ်သခူင်သမူျားှင့ ်ကဲွကွာသွားခဲ ့

ကရသည်။ အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများလည်း မရိှေတာ၍့ လေူတ ွ

မှာ အလပ်ုအကိင်ုမရိှ၊ စားစရာကလည်း နတ ိ။ ကေလးအေတာ်များများ 

သည် မိဘမဲ့များြဖစ်သွားပီး အစာေရစာ  ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးကသည်။ 

လမ်းတကာေပ လှည့်ပီး အစားအစာရှာေဖွကရသည်။

ထိုေနာက် ြပည်တွင်းအာဏာလပဲွုများ၊ သေဘာတရားေရးတိက်ုပဲွ 

များ၊ လူမ ေရးမငိမ်မသက်ြဖစ်မ များ  စသည့်စိန်ေခ မ များကလည်း 

ဆက်တိက်ုေပ ေပါက်လာသည်။  ထိသုိုေသာ  ေခတ်ကာလများအတွင်း 

ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ    ကိုရီးယားများသည ်    ိုင်ငံရပ်ြခားသို 

သွားေရာက်ပီး သတ တွင်းအလပ်ုသမားများ၊ ေဆာက်လပ်ုေရးအလပ်ု 

သမားများအြဖစ် အလုပ်လုပ်ကရသည်။ သူတိုသားသမီးများ ဘဝ 

သာယာလှပေရးအတွက ်   ကိုရီးယားသို    သူတိုြပန်ပိုေသာေငွများ 

ေကာင့်သာ ကိုရီးယားိုင်ငံသည ်ေဒဝါလီခံရမည့်ေဘးမ ှလွတ်ကင်း 

ခ့ဲသည်။ ၁၉၇၃ ခုှစ် အာရပ်ေရနံသပိတ်ေကာင့် ကံခဲ့ရေသာ အကျပ် 

အတည်းကိ ုေကျာ်လ ားိင်ုခဲသ့ည်။ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာအမျိးသမီး 

များကလည်း ဂျာမနီိုင်ငံသို သူနာြပဆရာမများအြဖစ ်သွားေရာက ်

အမ ထမ်းခဲ့ကသည်။  သူတို၏ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ   ထမင်းဝေရး၊  

စာေြဖာင့်ေြဖာင့်သင်ိုင်ေရးအတွက ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှကူညီိုင်ဖို 

ြဖစ်သည်။  

ထိေုခတ် ထိကုာလက ကိရုီးယားြပည်သမူျား အလွန်အမင်းလိလုား 

ေတာင့်တသည်မှာ  ပိုမိုသာယာဝေြပာေသာ  ဘဝတစ်ခုတွင်  ေနထိုင် 

ရှင်သန်ဖိုသာြဖစ်သည်။ ထိုဘဝမျိးတွင်  ေနထိုင်ိုင်ရန်  ကိုရီးယား 

ိုင်ငံသားများ   အသည်းအသန်ကိးစားခဲ့ကသည်။   ကိုယ်ကျိးစွန်  

အနစ်နာခံခဲ့ကသည်။ ဤသိုေသာ ြပင်းြပသည့်ဆ များှင့် ဇွဲမာန်တို 

ေကာင့ ်လအူေတာ်များများက မြဖစ်ိင်ုဟ ုမှတ်ယထူားသည့အ်ရာများ 

ကို  သူတိုအေကာင်အထည်ေဖာ ် လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ကသည်။

ယေနဆိုလ င်  ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ(ေတာင်ကိုရီးယား)သည် 

ကမ ာ့စီးပွားေရးေလာက၏  ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအြဖစ်   

တက်လှမ်းိင်ုခဲ့ပြီဖစ်သည်။ ယခင်က စစ်ေဘးေကာင့ ်ကန်ုးေကာက် 

စရာ မကျန်ေလာက်ေအာင် ပျက်စီးခ့ဲရသည့် ဤုိင်ငံတွင် ဆဲလ်ဖုန်း 

များ၊  ကွန်ပျတာသုံး  တစ်ပိုင်းလ ပ်ကူးပစ ည်းများမှသည ်  ဧရာမ 

သေ  ဘာကီးများှင့ ်     ဇိမ်ခံေမာ်ေတာ်ကားများအထ ိ     ထုတ်လုပ် 

ေနသည်။  ြပည်တွင်းေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ  ပိစိေကွးကေလး 

ြဖစ်သည့်   ဟွန်ဒိုင်းကုမ ဏီအပါအဝင်   ကုမ ဏီများစွာကိုလည်း    

ကမ ာ့တန်းဝင်ေကာ်ပုိေရးရှင်းကီးများြဖစ်လာေအာင် တွန်းတင်ေပး 

ုိင်ခ့ဲသည်။  ကမ ာ့အြမင့်ဆံုးမုိးေမ ာ်တုိက်ကီးများ၊  ကမ ာ့အရှည်ဆံုး 

စာရင်းဝင်တံတားများြဖင့်လည်း  ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည်။ အားကစား 

သမားများ၊  အုပညာရှင်များ၊  ဂီတပညာရှင်များ၊  သိပ ံပညာရှင်များ 

ကလည်း  ကမ ာတစ်ဝန်း  အေကျာ်ေဇယျြဖစ်လာကသည်။

လွန်ခဲသ့ည့ ်ှစ်ေပါင်း ၆၀ ေကျာ် ၇၀ အတွင်း ကိရုီးယားြပည်သ ူ

တို၏ စုေပါင်းညီညာစွာ ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့မ များေကာင့ ်ယေန  

အာရှကျားတစ်ေကာင်အြဖစ်  အင်အားကီးမားလာသည့ ် ကိရုီးယား 

သမ တုိင်ငံ၏သမုိင်းကား အတုယူဖွယ်၊ သင်ခန်းစာယူဖွယ်ေကာင်း 

လှေပသည်။

ဂျပန်တို၏ အမျိးသားေရးအားမာန်

ထိုအတူ  ကမ ာ့စက်မ ထိပ်တန်း  ဂျပန်ိုင်ငံ။  ဒုတိယကမ ာစစ် 

အတွင်းက စစ်ေဘးဒဏ်ှင့ ်အဏြုမဗုံးဒဏ်ေကာင့ ်ြပာပုအံထ ိြဖစ်ခဲ ့

ရသည့ဘ်ဝမှ  န်ုးကန်ခဲ့ပီး ယေနဂျပန်အြဖစ် ြပန်လည်ုိးထရှင်သန် 

လာရန် ကိးပမ်းခ့ဲကသည့် ဂျပန်တုိ၏  အမျိးသားေရးအားမာန်ကလည်း 

စံနမူနာယူဖို ေကာင်းလှသည်။

ုိင်ငံကုိ ြပာပံုဘဝမှ ကမ ာ့ထိပ်တန်းုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအြဖစ် ထူေထာင် 

ခဲရ့ာတွင် ဂျပန်ြပည်သတူို၏ တက်က မ ၊ ထက်ြမက်မ ၊ အလပ်ုကိးစားမ ၊ 

ဝရီယိကီးမားမ ၊ စည်းကမ်းလိက်ုနာမ များကိ ုသမိင်ုးတွင် ချန်ရစ်ထား 

၍ မရစေကာင်းေပ။

တစ်ဖက်မှာလည်း  ဂျပန်တုိသည် အခွင့်ေကာင်းကုိ ေကာင်းစွာ 

အသုံးချိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ပီးကာလတွင ်အေမရိကန်က ဂျပန်ိုင်ငံ၏ 

ကာကွယ်ေရးတာဝန်ကိယုခူဲ့ပီး ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးအတွက်လည်း 

စီးပွားေရးအေထာက်အပံ့များေပးခဲ့သည်။ ဂျပန်ုိင်ငံအဖုိ ကာကွယ် 

ေရးအသုံးစရိတ်ကုန်ကျရန ်  မလိုေတာ့၍  ဂျပန်၏စီးပွားေရးသည ်

ေခါင်းထူလာသည်။ ဂျပန်စက်ုံေခါင်းတိုင်များ၌  မီးခိုးများ  လူလာ 

သည်။ တစ်ဖန်  ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလတွင ်   အေမရိကန်တိုသည် 

ဂျပန်စစ်အေြခစိက်ုစခန်းကိ ု  အသုံးြပခဲသ့လိ ု  ဂျပန်စက်မ လပ်ုငန်းကိ ု

အားြပခဲသ့ည်။  ဤသိုြဖင့ ် ဂျပန်၏စက်မ လပ်ုငန်းသည်  တစ်ဟန်ုထိုး 

ဖွံဖိးတိုးတက်လာသည်။

နပွိန်ေဖာင်ေဒးရှင်း ဥက   ကီး မစ တာဆာဆာကာဝါက သငူယ် 

စ်အခါက  ြမန်မာိုင်ငံမ ှ  ေပးပိုေသာဆန်များကိ ု  စားခဲ့ရသည်ဟ ု

တခုတ်တရဆိုရေလာက်ေအာင ် စစ်ပီးကာလတွင ်  စားနပ်ရိက ာ 

အခက်အခဲကံေတွခဲရ့ေသာဂျပန်သည်  ဂျပန်လယ်သမားတုိ၏ သပိ ံ 

နည်းကျစိက်ုပျိးေရးကိ ုတထွီင်ကဆံခဲမ့ များေကာင့ ် ယေန   စားနပ် 

ရိက ာဖူလုံလာခဲ့သည်။                                  စာမျက်ှာ ၇ သို   

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

   သဘာဝသယဇံာတများ  ေပါက ယ်ဝရာ  ြမန်မာိင်ုငကံမ ူ  ယေနတိင်ု  အတတ်ိသမိင်ုးအတွင်း 

မှာပင် တဝဲလည်လည်ြဖင့်  ေရှကိုမေရာက်ိုင်ေတာ့။  တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုအချင်းချင်းကား  

ိုင်ငံေရးဝါဒမတူညီမ ၊  အယူအဆမတူညီမ များှင့်  သံသယအြမင်များေကာင့် ေပ ေပါက်ခဲ့ေသာ 

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ကိ ု  တစ်စတစ်စေလျာပ့ါးကင်းစင်သွားေအာင်  ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာက 

ရမည့်အစား ေဘးပေယာဂတိုေကာင့်   ပစ က ကာလတွင် တိုင်းရင်းသားေဒသအချိ၌ တိက်ုပဲွများ 

တစ်ေကျာ့ြပန်ေပ ေပါက်လာခ့ဲြပန်သည်။ တုိက်ပဲွများေကာင့် ေဒသခံြပည်သူအချိသည် ေနရပ် 

စွန်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ကရြပန်သည် 

 ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံဆိုးလ်မိတစ်ေနရာကိ ုယခုလက်ရှ ိ

အချနိ်၌ ေတွရစ်။

 ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင ံဆုိးလ်မိတစ်ေနရာကုိ ၁၉၅၀ ြပည့ှ်စ် 

ဝန်းကျင်က ေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အတိတ်သမိုင်းအတွင်းမှာပင ်တဝဲလည်လည်

သဘာဝသယံဇာတများ ေပါက ယ်ဝရာ ြမန်မာုိင်ငံကမူ ယေန  

တိင်ု အတတ်ိသမိင်ုးအတွင်းမှာပင် တဝလဲည်လည်ြဖင့ ်ေရှကိမုေရာက် 

ိုင်ေတာ့။  တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုအချင်းချင်းကား   ိုင်ငံေရးဝါဒ 

မတူညီမ ၊  အယူအဆမတူညီမ များှင့်   သံသယအြမင်များေကာင့ ်

ေပ ေပါက်ခ့ဲေသာ   လက်နက်ကုိင်ပဋိပက ကိ ု  တစ်စတစ်စေလျာ့ပါး 

ကင်းစင်သွားေအာင ်      ေဆွးေွးညိ  င်းအေြဖရှာကရမည့်အစား 

ေဘးပေယာဂတိုေကာင့ ်ပစ က ကာလတွင် တိင်ုးရင်းသားေဒသအချိ၌ 

တိက်ုပဲွများ တစ်ေကျာ့ြပန်ေပ ေပါက်လာခ့ဲြပန်သည်။  တုိက်ပဲွများေကာင့ ်  

ေဒသခံြပည်သူအချိသည်     ေနရပ်စွန်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ကရြပန ် 

သည်။

ထိုမ မက   ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ်    ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထ ွ

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်  မဲမသမာမ များေကာင့ ်  ေပ ေပါက်လာခဲ့ေသာ 

၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁ ရက်ေန  ြမန်မာ့ိင်ုငေံရး အေြပာင်းအလ ဲ

ှင့်အတူ  အကမ်းဖက်အုပ်စုများကလည်း အသစ်အသစ်ေပ ထွက် 

လာကြပန်သည်။ ထိုအကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်ကသည့် CRPH၊ 

NUG ှင့် PDF အုပ်စုတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များေကာင့ ်  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ပိင်ဘက်ပါတအီဖဲွအစည်းများမှ ပါတဝီင်များ၊ အပ်ုချပ် 

ေရးမှးများ၊ ရဟန်းသံဃာဘုန်းေတာ်ကီးများအပါအဝင်  အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူအများအြပား    ေသေကျဒဏ်ရာရခဲ့ကသည်။    ိုင်ငံပိုင် 

အေဆာက်အအုံများှင့် ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မီး  ၊ ဗုံးခွဲခဲ့မ  

များေကာင့လ်ည်း ိင်ုငေံတာ်၏ဘ  ာေင ွများစွာဆုံး ံးခဲရ့ြပန်သည်။

သမိင်ုးတရားခြံဖစ်ေစမည့အ်ဆိုးရားဆုံးလုပ်ရပ်က မျိးဆက်သစ် 

လငူယ်များကိ ု  လက်နက်ကိင်ုလမ်းစ်အား  ဆက်လက်အေမဆွက်ခ ံ

ေစခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်၏အနာဂတ်အင်အားြဖစ်သည့ ်လငူယ် 

ေမာင်မယ်အချိသည ်   ၎င်းတို၏     ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များေကာင့ ်

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်များ၏ေဒသအချိသုိ ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင် 

ခဲ့ကပီး ဒကု မျိးစုံကံေတွခဲ့ကရသည်။ ငါးပရိည်ှင့ ်ထမင်းတစ်ခကဲိ ု

မဝေရစာစားေသာက်ပီး   တူမီးေသနတ်များ   ကိုင်စွဲထားကေသာ 

လငူယ်ေမာင်မယ်တို၏လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာထက်က ပုရံပ်ိများကား 

သတူိုအတွက်သာမက ြမန်မာေ့ရှအနာဂတ်အတွက်ပါ စတ်ိမေကာင်း 

စရာြဖစ်ရသည်။ စိတ်လက်မချမ်းမသာြဖစ်ေစသည်။

အေမရကိန်စာေရးဆရာကီး ရစ်ချက်ဘတ်ဝလ်ဲက “၁၉၄၈၊ ၄၉၊ 

၅၀ ခှုစ်များအတွင်း ြမန်မာြပည်သည် ြပည်တွင်းစစ်ေကာင့ ်စိက်ုပျိး 

ုိင်ေသာေြမဧရိယာ၏   ၃၅   ရာခုိင် န်းတို ေကာခ့ဲရသည်။  လူဦးေရ 

သုံးသန်းခန်   အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ကသည်။ ြပည်သူြပည်သား  ၂၂၀၀၀ 

ှင့် အစိုးရဘက်မ ှစစ်ဘက်နယ်ဘက်  အမ ထမ်းေပါင်း   ၅၇၀၀ တို 

အသက်ဆုံး ံးခဲ့ကရသည်။ ြပည်သပူိင်ုပစ ည်းတန်ဖိုး ေဒ လာငါးသန်း၊ 

ြပည်သူြပည်သားတို၏ ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ်ပစ ည်းတန်ဖိုးေဒ လာ ၉၅ 

သန်း ဆုံး ံးခဲ့ကရသည”် ဟု သူ၏စာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ဤသည်မှာ    လွတ်လပ်ေရးရပီးစ    သုံးှစ်ကာလအတွင်းက 

တွက်ချက်မ သာြဖစ်ေပသည်။ လက်ရိှ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက  ှစ်ေပါင်း 

၇၀ ေကျာ်ကာလ တွက်ချက်မ အရဆိုလ င် ြမန်မာတို၏ဆုံး ံးမ ကား 

အနမတဂ     မေရမတွက်ိုင်ေလာက်ေအာင်ပင ်    ရှိခဲ့ေလသည်။   

ထိလုက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ုေြဖရှင်းေနရြခင်းေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

သည် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၊ ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားထက် ဖံွဖိးတုိးတက် 

မ  ေနာက်ကျကျန်ရစ်ခဲြ့ခင်းက အသာထား၊ တိင်ုးြပည်မပိကဲွ၊ မပျက်စီး 

ခဲ့သည်မှာပင ်ေတာ်ပါေသး၏ဟ ုဆိုရမည့်အေြခအေနပင်။

၇၄ ှစ်။ လူသက်တမ်းအရကည့မ်ည်ဆိလု င် ဘဝသင်ခန်းစာများ 

အရ၊ အေတွအကံအရ၊ အမှားှင့အ်မှန်ကိ ုပိင်ုးပိင်ုးထင်ထင်သြိမင်ိင်ု 

သည့်အရယ်၊ အေကာင်းအကျိး၊ အေကာင်းအဆုိးကုိ ေဝဖန်ပုိင်းြခား

သုံးသပ်ိင်ုသည့အ်ရယ်၊ တည်ကည်ေလးနက် ရင့က်ျက်သည့အ်ရယ် 

ြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ြဖစ်တည်မ သက်တမ်းအရဆိုလ င်လည်း ၇၄ 

ှစ်ဟူေသာသက်တမ်းသည် အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာများ၊ သမိုင်း 

အေတွအကံများအရ ိင်ုငေံတာ်၏ ေရှအနာဂတ်ခရီးအတွက် အမှား 

ှင့အ်မှန်ကိ ုကဲွကဲွြပားြပား ေဝဖန်ပိင်ုးြခားသုံးသပ်ိင်ုသည့ ်သက်တမ်း 

တစ်ခုြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရကား   လွတ်လပ်ေရး၏အရသာကိ ု ြပည်ေထာင်စုဖွား 

တိုင်းရင်းသားအားလုံး တင်းြပည့်ကျပ်ြပည့ ်အတူတကွ ခံစားစံစား 

ိုင်ရန် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင ်အတိတ် 

သမိင်ုးသင်ခန်းစာများကိ ုိင်ုငေံရးသေံဝဂပွားများရင်း ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးလမ်းေကာင်းေပ သို အတူတကွေလ ာက်လှမ်းကပါစို။       ။

အမွန်တရား ေလာကလူရာ 
ပုထုဇ် အို လူသား 

ဘာေတွများ လုပ်ခဲ့ပါ 

ကုန်ခဲ့တဲ့ တစ်ှစ်တာ

ဆန်းစစ်စရာ ခုများ 

ေကာင်းအမ  မေကာင်းေထွ 

လုပ်ခဲ့ေပ အို ဘယ့်လူသား။

မေကာင်းမ  မေကာင်းရာ 

လုပ်ခဲ့တာရှိြငား 

ှစ်ေဟာင်းမှာ ချန်ထားဖို 

ပန်ကားလို ေရး ကဗျာငင် 

ေကာင်းတာေတွ ယူပိုက်လို 

ှစ်သစ်သို ကူး ေြမာက်ေစချင်။ 

ှစ် အေဟာင်း ခဝါတင် 

ြဖသန်စင် စိတ်ထားနဲ 

အမွန်တရား ေလာကလူရာ 

ှစ် သစ် ချနိ် ခါ။ 

ေကာင်းအမ  ေနာင် အရှည်တာ 

ေဆာင်ေလပါ လူသားကွယ့်ေလး။    ။

 သူရေဇာ်

ှစ်သစ်ကိုကိဆိုလျက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင် 

ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း)ှင့် မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာ 

ကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ် ရာိုင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၆၀  ြဖစ် 

သည်။  ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်တုိတွင် တမ်ိအသင့အ်တင့် 

ြဖစ်ထွန်းမည်။                                                           မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ေတာင်ပိုင်းှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

ေတာင်ပိုင်းတိုတွင်    တိမ်ထူထပ်ေနပီး    ကပ လီပင်လယ်ြပင ်

ေြမာက်ပိင်ုးှင့ ်ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် တမ်ိအနည်းငယ် 

မှ တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

                                                                         မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း

 သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ    သမဝါယမှင့ ် စမီခံန် ခဲွမ  

ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်)ှင့်   သမဝါယမှင့်   စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(စစ်ကိုင်း)တိုတွင်  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်-

 (၁) သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(သန်လျင်) 

  စ်       သင်တန်း            ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

 (က) တတိယှစ်သင်တန်း      ၆-၁-၂၀၂၂

 ( ခ ) ဒုတိယှစ်သင်တန်း      ၃-၂-၂၀၂၂

 ( ဂ ) ပထမှစ်သင်တန်း      ၃-၂-၂၀၂၂

 (၂) သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာတက သိုလ်(စစ်ကိုင်း) 

  စ်       သင်တန်း                         ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

 (က) တတိယှစ်သင်တန်း      ၆-၁-၂၀၂၂

 ( ခ ) မဟာတန်းဒုတိယှစ်သင်တန်း     ၆-၁-၂၀၂၂

 ( ဂ ) မဟာတန်းပထမှစ်သင်တန်း     ၆-၁-၂၀၂၂

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစုိးရ သမဝါယမှင့်

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ေကညာချက်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

မိတ် ဇန်နဝါရီ ၁
ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေပးအပ်ပွဲကို 

ယမန်ေနမွန်းပိုင်းက မိတ်မိ ပုလဲရတနာခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။
ထုိေနာက် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က အမှာစကားေြပာကားပီး 

မိတ်မိနယ်အတွင်း  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာ        
ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများကုိ  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက     
ဦးေကျာ်စွာမင်းှင့ ်ပန်းခင်းစီမံချက်ကိ ုစွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့
သည့ ်လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန မတ်ိခိင်ု 
ှင့် မိတ်မိနယ်ဦးစီးဌာနမှးတိုအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ ေပးအပ် 
ချးီြမင့်သည်။

ဆက်လက်၍  ကမ်းိုးတန်းေဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  ဒတုယိတိင်ုးမှး          
ဗိလ်ုမှးချပ်သစ်လွင်ထူး၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 
က ရပ်ကွက/်ေကျးရာများှင့ ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲများ၌ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 
ခဲ့ေသာ   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများကိ ု  ြပည်သူများကိုယ်စား         
တာဝန်ရိှသမူျားအား အသီးသီးေပးအပ်ခဲ့ကရာ ြပည်သလူထူကုိယ်ုစား 
ကုဏာနာေရးကူညီမ အသင်းဥက    ဦးစိုးဦးက ေကျးဇူးတင်စကား      
ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်မိတ်ခိုင်အတွင်းရှ ိမိနယ်ေလးမိနယ်တွင ်
အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ၁၁၃၀၆ ေစာင်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပား ၁၇၅၁၉ ကတ်ကို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊    
မိတ်မိနယ်တွင ်၂၀၂၁ ခုှစ်  ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ 
ရက်အထိ  အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ၃၈၁၉ ေစာင်ှင့် ိုင်ငံသား 
စိစစ်ေရးကတ်ြပား ၅၁၁၅ ကတ်တိုကို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း          
သိရသည်။                                             ြပည်နယ် (မိတ်ြပန်/ဆက်)

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

 စစ်ေတွ ဇန်နဝါရီ ၁
ရခိုင်ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ှင့် ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ 

မိနယ်ဥပေဒအရာရိှများ၏ လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်း 
အေဝးကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ုံး 
ေတာ်ဝင်သဇင်ခန်းမ၌   ကျင်းပရာ  ရခိုင်ြပည်နယ ်
ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း တက်ေရာက် 
အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဥပေဒှင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း 

က ဥပေဒအရာရှိများအားလုံးသည ်ဥပေဒဘွဲရများ 
ကိုသာ  ခန်ထားသည့်  ပညာရှင်အရာရှိများလည်း 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ဥပေဒအရာရှိများသည ်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 
ဥပေဒများကိုလိုက်နာကရသကဲ့သို  ဥပေဒအရာရှိ 
ကျင့်ဝတ်၊ ဥပေဒှင့်  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပသူ
များ၏         ကျင့ဝ်တ်ကိလုည်း လိက်ုနာကရသမူျားြဖစ် 
ေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ို   ဥပေဒကျင့ဝ်တ်စည်းမျ်းများှင့ ်
အည ီ       ကျင့သ်ားရေနေသာ   ဥပေဒအရာရိှများအေပ  

ိုင်ငံေတာ်က  အထူးအေလးထားသကဲ့သို   မိမိတို         
ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွအေနြဖင့လ်ည်း ေြဖာင့မှ်န်ေသာ 
တရားစီရင်ေရးတွင ်Check and Balance လုပ်ိုင် 
ေစရန် အေလးထားအားကိုးေနသည်ကိ ုေြပာကား 
လိုေကာင်း၊ အမ လိုက်ပါ ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဆ ၊ 
ဘယာ၊  ေလာဘ၊  ေဒါသဟူေသာအဂတိတရား         
ေလးပါးကင်းရှင်းစွာှင့်   ေဆာင်ရက်ကေစလုိေကာင်း        
ေြပာကားသည်။
ဆက်လက်၍ အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ်ထင်လတ်ဦးက    အမှာစကား        
ေြပာကားပီး  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  တိုင်းမှး          
တိုအား  ြပည်နယ်ဥပေဒအရာရှ ိ   ဦးဝင်းေမာင်က 
ဥပေဒစာအုပ်များ လက်ေဆာင်ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်၊ ခိင်ု၊  
မိနယ်ဥပေဒအရာရိှများက  လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်း 
အေဝးကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ြမစ်ကီးနား ဇန်နဝါရီ ၁

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ် 

အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် အမျိး 

သမီးေဘာလုံးပိင်ပဲွသို ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်ကမည့် ကချင်ြပည်နယ် 

လက်ေရးစင် U-25 အမျိးသမီး 

ေဘာလံုးအသင်းအား ေအာင်ုိင်ေရး 

အလေံပးအပ်ပဲွှင့ ် ေအာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ေထာက်ပ့ံေငွများ ေပးအပ် 

ပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၁၀  

နာရီတွင်     ြပည်သူအားကစား 

ကွင်းအတွင်းရှ ိ      မိုးလုံေလလု ံ

အားကစားခန်းမ၌      ကျင်းပ 

သည်။

ချစ်ကည်ေရးသံတမန်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်  ဦးခက် 

ထန်ိနန်က အမှာစကားေြပာကား 

သည်။        

ဆက်လက်၍       ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် ဇနီး  ေဒ နန်ဆုိင်း 

တိုက       ြပည်နယ်လက်ေရးစင ်

U-25  အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်း 

ေအာင်ိုင်ေရးအတွက ်ပံ့ပိုးကူည ီ

လှဒါန်းေပးကသည့်  အလှရှင် 

များအား   ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

များ ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့ကပီး U-25 

ကချင်ြပည်နယ် အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက်

လက်ေရးစင် အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းအား ေအာင်ိုင်ေရးအလံေပးအပ်

ဥပေဒအရာရှိများသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒများကို

လိုက်နာကရသကဲ့သို ကျင့်ဝတ်ကိုလည်း လိုက်နာကရ

ဘားအံ ဇန်နဝါရီ ၁

 (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် 

ဇွဲကပင်ေတာင်တက ်ေတာင်ဆင်းပိင်ပွဲကိ ုယေန  

နံနက် ၆ နာရီခန်က  ဇွဲကပင်အေရှြခမ်း သစ်ချ 

ေကျးရာ တတံားြဖမှ စတင်တာလ တ် ယှ်ပိင်ခဲ့က 

သည်။

၄၈၆ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်

အဆိုပါပိင်ပွဲကို  အသက်  ၄၀ ှစ်အထက် 

အမျိးသား  အမျိးသမီးပိင်ပွဲှင့ ်အသက် ၄၀ ှစ် 

ေအာက်  အမျိးသား  အမျိးသမီးပိင်ပွဲဟူ၍ ပိင်ပွဲ 

အမျိးအစား ေလးမျိးခဲွ၍ ယှ်ပိင်ေစခဲ့ပီး ပိင်ပဲွဝင် 

စုစုေပါင်း ၄၈၆ ဦး    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကကာ  

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ  တိုင်းရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစန်းကိုက  ဇွဲကပင်အေရှြခမ်း သစ်ချ 

ေကျးရာ   တံတားြဖထိပ်၌  ေသနတ်ပစ်ေဖာက် 

တာလ တ်ေပးခဲရ့ာ  ပိင်ပဲွဝင်များက  အြမင့ေ်ပ ၂၇၂၇ 

ေပရှိ မတ်ေစာက်ေသာေတာင်ကိုေကျာ်၍ ဇွဲကပင ်

အေနာက်ြခမ်း   ေတာ်ပုံေကျးရာ   အလယ်တန်း 

ေကျာင်းခွဲေရှ၌ ပန်းဝင်ခဲ့ကသည်။

ဇွဲကပင်ေတာင်တက်  ေတာင်ဆင်းပိင်ပွဲတွင ်

အသက်အပိုင်းအြခား၊  ပိင်ပွဲအမျိးအစားအလိုက ်

ပထမဆုမှ ှစ်သိမ့်ဆုထိ ဆုေပါင်း ၂၀ ကို ချးီြမင့ ်

ေပးခဲ့ရာ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်   ဦးေစာြမင့်ဦး၊             

ြပည်နယ်     တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊            

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့်  ြပည်နယ်အဆင့်  ဌာနဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားက ဆမုျား ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။               

  ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

ဇွဲကပင်ေတာင်တက် ေတာင်ဆင်းပိင်ပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

အမျိးသမီး     ေဘာလုံးအသင်း 

အတွက်  ေအာင်ိုင်ေရးအလံကိ ု

အသင်းအုပ်ချပ်သူများထံ ေပးအပ် 

ခဲ့သည်။

အလားတူ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

သည် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန် 

ရိှသမူျားှင့အ်တ ူြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲုံး   အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စု 

ေနအခမ်းအနားတွင်  ဆင်ယင် 

ြပသသွားမည့် ြပည်နယ်၏ အထင် 

ကရေနရာများ၊ ထတ်ုကန်ုများှင့ ်

ိုးရာဓေလ့    ထုံးစံများအား 

ေမာ်ေတာ်ယာ် သုံးစီးြဖင့ ်အလှ 

ဆင်၍   ပါဝင်ြပသိုင်ေရး   စီစ် 

ေဆာင်ရက်    ထားရှိမ များှင့် 

အပ်ုချပ်/ ေထာက်ပံမ့ ဆိင်ုရာကစိ  

ရပ်များအေပ   ေဆွးေွးေကာင်း 

သိရသည်။  

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ရမည်းသင်း ဇန်နဝါရီ ၁

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ရမည်းသင်းမိနယ် 

အတွင်း၌ စပါးေပ ချနိ်ြဖစ်၍ ဝါးကိုှီးြဖာစပါးထည့ ်

ရန် ပုတ်ရက်သူများ  ယခုလရာသီတွင်  လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်က၍ ဝင်ေငွရကေကာင်း သိရသည်။ 

ရမည်းသင်းမိနယ်အတွင်းတွင် စပါးထည့်ရန် 

စပါးေပ ချနိ်ြဖစ်၍ စပါးထည့်ရန် ပုတ်များေရာင်းအားေကာင်း
ပုတ်ရက်ကသူများမှာ ဆည်ကီးအုပ်စ ု  ဆည်ကီး 

ေကျးရာ၌  လပ်ုကိင်ုကသမူျားကေကာင်း သရိသည်။ 

စပါးတင်း ၂၀ ဝင်ပတ်ုမှ စပါးတင်း ၁၀၀ ဝင်ပတ်ုအစ 

ရိှသြဖင့ ်ပတ်ုအရယ်အစားအမျိးမျိးကိ ုမှာကားသည့ ်

အတိုင်းရက်လုပ်ေပးကေကာင်း သိရသည်။ 

ပုတ်ရက်လုပ်ရာတွင ်တင်းဝါး၊ ကေသာင်းဝါး 

တိုကိ ုအသုံးြပရက်လပ်ုကသည်ဟသုရိပီး ီှးဖျာသ ူ

တစ်ဦး ပုတ်ရက်သူတစ်ဦးှစ်ဦးလုပ်ကုိင်ကပီး တစ်ေန  

လ င် တင်း ၅၀ ဝင်ေအာက် စပါးထည့်ရန် ပုတ်များ 

ရက်လပ်ုပါက ပတ်ုသုံးေလးလုံး  ပီးစီးိင်ုေသာ်လည်း 

တင်း ၅၀ အထက်  ပုတ်အကီးများ  ရက်လုပ်ပါက 

ှစ်လုံး၊ သုံးလုံးသာ ပီးစီးိုင်သည်ဟ ုသိရသည်။  

စပါးတင်း ၅၀ ဝင်ပုတ်တစ်လုံးရက်လုပ်ပါက 

ဝါးကိုးလုံးကုန်ပီး တင်း ၅၀  ဝင်ပုတ်တစ်လုံးလ င် 

ေငကွျပ် ၁၈၀၀၀ ေရာင်းချရသည်။ ပတ်ုအကီး ၊ ပတ်ု 

အေသးေပ မူတည်၍ သတ်မှတ်ေရာင်းချကသည်။ 

ဝါးကိ ုီှးြဖာ၍ ပန်းထည့ြ်ခင်း ၊ နနံပံင်ထည့ြ်ခင်း၊ 

ေလေပွ ခ၊ံ ကက်အပ်ုေဆာင်း၊ တာြခင်း၊ ထရ၊ံ ဝါးကပ် 

စသည်တိုကိုလည်း ရက်လပ်ုကပီး ယခလုရာသတွီင် 

စပါးေပ ချန်ိြဖစ်၍ စပါးထည့်ရန်ပုတ်များ အများအြပား 

ရက်လုပ်ေပးရေကာင်း သိရသည်။

လ  င်သန်းတင့် (ရမည်းသင်း)



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိ တက သိုလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်  ေကာလိပ်များ 

တွင်(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်ှစ်ှင့ ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ်များအတွက်  ေအာက်ပါဘဲွသင်တန်း  

အသီးသီးကိ ု(၆-၁-၂၀၂၂)  ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

(က) ဥပေဒပညာ စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ခ ) ပညာေရး စတုတ ှစ် (ဒုတိယှစ်ဝက်)

( ဂ ) ဂုဏ်ထူးတန်း တတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(ဃ)  မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း (ပထမှစ်ဝက်)

(င) မဟာဘွဲသင်တန်း ပထမှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

(စ) မဟာဘွဲသင်တန်း ဒုတိယှစ် (ပထမှစ်ဝက်)

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများ 

(၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၁

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 

MAX Highway Co;Ltd မှ (BOT)စနစ်ြဖင့ ်တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ေနေသာ ရန်ကုန် - ြပည် - ေအာင်လံ- 

မေကွး လမ်းပိုင်းကိုလည်းေကာင်း၊ မိုင် (၂၂၅/၆ - 

၂၂၆/၀) တွင်  ေကးနီေချာင်းတံတား    ေဆာက်လုပ် 

ပီးစီးမ ကိလုည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးပီး  တတံား 

ချ်းကပ်လမ်းများ    အပီးသတ်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်

ေဘးကင်းမ အတွက်  လမ်း န်အမှတ်အသားများ 

တပ်ဆင်ရန်မှာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဆက်လက်၍         ဒုတိယဝန်ကီးင့်ှအဖွဲသည် 

ဧရာဝတတီတံား (သရက် -ေအာင်လ)ံ တည်ေဆာက် 

ေရးစမီကံန်ိး ရှင်းလင်းေဆာင်သို ေရာက်ရိှရာ တတံား 

တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း တာဝန်ခံက ဧရာဝတီ 

တံတား (သရက် -ေအာင်လံ)  တည်ေဆာက်မ ကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ တံတားဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးချပ ်  ဦးခင်ေမာင်ေဆွက   လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်စွက်တင်ြပသည်။ ယင်းေနာက ်ဒုတိယဝန်ကီး 

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ  ၁

ြမန်မာိင်ုငမှံ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငသံို ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ် ေအာက်တုိဘာလဝက်ခန်မှ ဒီဇင်ဘာလ 

ကန်ုပိင်ုးထ ိ ှစ်လခဲွေကျာ်အတွင်း ေရထွက်ကန်ုတင်ပို 

မ မှ အေမရိကန်ေဒ လာ  ေြခာက်သန်းေကျာ ်  ရရှိခဲ့ 

သည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂  ဘ  ာှစ်တွင်    ှစ်လခွဲေကျာ် 

အတွင်း  ေရထွက်ကုန်တင်ပုိမ မှ အေမရကိန် ေဒ လာ 

ေြခာက်သန်းေကျာ်ရရိှခဲြ့ခင်းြဖစ်ရာ ယမန်ှစ်ဘ  ာ 

ှစ်တွင် ကုိးလခန်ေရထွက်ကုန်တင်ပုိရာ၌ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၄ ဒသမ ၇၇ သန်း ရရှိခဲ့ေသာေကာင့ ်ယခု 

ှစ် လအနည်းငယ်အတွင်း ေရထွက်ကုန်တင်ပိုမ မှ 

ိုင်ငံြခားဝင်ေငွတိုးြမင့်ရရှိခဲ့ြခင်းသည် ဘဂ  လား 

ေဒ့ရ ိုင်ငံ  တက နပ်စ်ဆိပ်ကမ်းသို   ေရထွက်ကုန် 

တုိက်ုိက်တင်ပုိေသာ စက်ေလမှျားမှ ဝင်ေငခွွန်များ 

ပါဝင်သည်။

“မှစ်ကဘ  ာှစ်မှာ ကိုးလနီးပါးဘဂ  လားေဒရ့  

ုိင်ငံကုိ    ေရထွက်ကုန်တင်ပုိမ ကေန    အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၄ ဒသမ ၇၇ သန်းရခဲ့တယ်။ ဒီှစ် ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်မှာ      ှစ်လခွဲေကျာ်အတွင်းမှာ 

အေမရိကန်ေဒ လာ ေြခာက်သန်းေကျာ ် ိုင်ငံြခား 

ဝင်ေငွရှာေဖွေပးိုင်ခဲ့တယ်။   ဒါဟာဘဂ  လားေဒ့ရ  

ိင်ုင ံတက နပ်စ်ဆပ်ိကမ်းကိ ုေရထွက်ကန်ုတိက်ုိက်ု 

တင်ပိုတဲ့ စက်ေလှေတွကေန  ဝင်ေငွရခဲ့တာလည်း 

ပါတယ်။ ုိင်ငံေတာ်အတွက် အခွန်ေငွပုိမုိရရိှေအာင် 

နည်းလမ်းအမဲရှာေနတာြဖစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လို 

ပိုရင် ဝင်ေငွပိုရိုင်မလဲဆိုတာ ြပည်နယ်အစိုးရကို 

တင်ြပတယ်။  ြပည်နယ်အစိုးရနဲုံးချပ ်  ေဆွးေွး 

တိုင်ပင်ပီး    ခွင့်ြပချက်နဲ     ယမန်ှစ်ေတွထက် 

လအနည်းငယ်အတွင်း ိုင်ငံြခားေင ွပိုမိုရရှိေအာင ်

ဌာနအေနနဲ     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့တာပါ”ဟု 

ရခိင်ုြပည်နယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန ြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

ဦးသက်ဦးက ေြပာကားသည်။

ရခိုင်ြပည်နယ ်စစ်ေတွှင့် ေမာင်ေတာနယ်စပ်

ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းှစ်ခုကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ 

၁၄ ရက်တွင် ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုခဲ့ပီး ေရထွက်ကန်ု 

စင်းလုံးပိုေဆာင်မ ြဖင့် ဝင် ေငွပုိမုိရရိှရန် ေအာက်တိဘုာ 

လတွင် စတင်လျာထားေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဌာနအတွက် 

စက်ေလှ၏ ကုန်တန်ချန်ိတစ်တန်လ င် အေမရိကန် 

ေဒ လာ ငါးေဒ လာှင့်  စက်ေလှမှတ်ပုံတင်ေကး 

ေဒ လာ ၅၀ ရရိှသည့အ်တွက် ိဝုင်ဘာလ၌စက်ေလ ှ

၁၁ စင်းမှ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၀၂၅၀ ဒသမ ၅၉ 

ေဒ လာ ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိခ့ဲသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေအာက်တုိဘာလလယ်မှ  ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိ 

ေရချိငါးှင့ ်ငါးေြခာက်မျိးစုတံင်ပိုမ မှကန်ုချန်ိ ၅၅၄၇ 

ဒသမ ၅၇၅ ှင့် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၆၇၇၀၂၉ 

ဒသမ ၆၀ တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ယခင်က ရခိင်ုြပည်နယ်မှ  ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငသံို 

ဆန်၊ ငါးနီတူေြခာက်၊ ပင်လယ်ငါး၊ ေြပာင်း၊ ေြမပဲ၊ 

ကွမ်းသီးတင်ပိုခဲ့ပီး လက်ရှိတွင်တင်ပိုိုင်ြခင်းမရှိ

ဘဲ ရန်ကုန်မိမှတင်ပိုေသာ ေရထွက်ကုန်များှင့ ်

ြမန်မာြပည်အထက်ပိုင်းမှတင်ပိုေသာ ကုန်ေြခာက် 

ပစ ည်းများြဖင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်းလျက်ရိှသည်။ ရခိင်ု 

ြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုှစ်ဘ  ာှစ်အစတွင်    ှစ်လခွဲေကျာ်အတွင်း 

ေရထွက်ကုန်တင်ပုိမ မှ အေမရကိန်ေဒ လာ ေြခာက် 

သန်းေကျာ် ိုင်ငံေတာ်ဝင်ေငွခွန်အြဖစ ်ရှာေဖွိုင်ခဲ့ 

ေကာင်း သရိသည်။ သတင်း-ညမ်ိးသ၊ူ ဓာတ်ပု-ံကူး     

 ရန်ကုန်-ြပည်-ေအာင်လံ-မေကွး လမ်းပိုင်းှင့် ေကးနီေချာင်းတံတား ေဆာက်လုပ်ပီးစီးမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆး

က ေရလမ်းကင်းလွတ်မ ၊ တံတားခံုိင်ဝန်၊ ချ်းကပ် 

လမ်းဆိုင်ရာများှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်  လုပ်ငန်းစီမံ 

ချက်ှင့ ်ေဆာင်ရက်ဆ၊ဲ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်လပ်ုငန်း 

များကိ ုစနစ်တကျ ခဲွြခားလပ်ုေဆာင်ရန်၊ လပ်ုငန်းခွင် 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းေစရန်ှင့ ်        ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ကူးစက်မ မရှိေစေရး သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များ 

အတိုင်း   လိုက်နာ၍  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ကရန ်

မှာကားသည်။

ထိုေနာက်    ဧရာဝတီြမစ်ကိ ု   ဇက်ြဖင့်ကူး၍ 

ေရလယ်ေသာင်ြပင်လမ်းအတိင်ုး ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့် 

သွားေရာက်ပီး ေရလယ်တုိင် RP9 Bored Pile လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနမ ကို ေြမြပင်ကွင်းဆင်းကည့် 

စစ်ေဆးသည်။ ဧရာဝတီတံတား  (သရက် - ေအာင်လ)ံ 

သည် ေကျာက်ြဖအထူးစီးပွားေရးဇုန်သုိ ြဖတ်သန်း 

သွားရာတွင် အေရးပါသည့ ်ဧရာဝတြီမစ်ကူးတတံား

တစ်စင်းြဖစ်သည်။

ကည့် 

ယင်းေနာက်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် 

သရက်ခိင်ု ေအာင်လံမိနယ်တွင် ေကျးလက်လမ်း 

ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်ေနသည့် (ေအာင်လံ- 

သမ လ)လမ်း  ေဖာက်လုပ်ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ခိုင်ပန်းေတာင်းမိနယ်ရှိ ေရ ဘုံသာ - ရာသာ 

ယာလမ်း ေြမသားလုပ်ငန်း    ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ကိ ုလည်း 

ေကာင်း၊ ဟသ  ာတခိင်ု ကခံင်းမိနယ် အလုေံကျးရာ 

အပ်ုစ ုရာသစ်ကီးေကျးရာ ေပါက်တူးေချာင်း တတံား 

သစ်  တည်ေဆာက်ပီးစီးမ တိုကို   လည်းေကာင်း 

ကည့် ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် ပသုမ်ိမိ 

သုိေရာက်ရိှပီး ပသုမ်ိတတံား ကံခ့ိင်ုမ တိုကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။    

သတင်းစ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံသို ေရထွက်ကုန်တင်ပိုမ  ှစ်လခွဲေကျာ်အတွင်း 
အေမရိကန်ေဒ လာ ေြခာက်သန်းေကျာ် ရရှိ

နမ့်စန်(တ) ဇန်နဝါရီ  ၁

ရှမ်းြပည်နယ ်   (ေတာင်ပိုင်း)

နမ့စ်န်မိနယ်တွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် 

ပုိက်ေကျာ်ြခင်းှင့် ေဘာ်လီေဘာ 

ပိင်ပွဲကိ ုယေနနံနက် ၉ နာရီက 

မိနယ်အားကစားုံှင့် မိနယ ်

ေကျာက်တိင်ု အားကစားကွင်းတုိ 

တွင် စတင်ကျင်းပခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

လွတ်လပ်ေရးေန      အထိမ်း 

အမှတ် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကို 

ရပ်ကွက်ှင့်ေကျးရာများမှ ပိင်ပဲွ 

ဝင်အသင်း ၁၅ သင်း ပါဝင်ယှ်ပိင် 

လျက်ရိှပီး ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွကိ ု

ရပ်ကွက်ှင့ ်ေကျးရာများမှ ပိင်ပဲွ 

နမ့်စန်တွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းှင့် ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲကျင်းပ 
ဝင်အသင်း ခုနစ်သင်း     ပါဝင် 

ယှ်ပိင်လျက်ရှိကာ     အဆိုပါ 

အားကစားအသင်းများ ယှ်ပိင် 

ေနမ ကို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးေကျာ်မိုးှင့ ်အဖဲွဝင် 

များ၊ ဌာနဆိင်ုရာ အကီးအကမဲျား 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက လှည့လ်ည် 

ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ကျင်းပသွားမည်

နမ့်စန်မိနယ်တွင်   လွတ်လပ် 

ေရးေန       အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်

သပံုံးိက်ု၊ ေခါင်းအံုးုိက်၊ ေချာတိင်ု 

တက်၊     ေြပးခုန်ပစ် (ကျား/မ) 

အငယ်တန်း မတီာ (၁၀၀)၊  မတီာ 

(၂၀၀)၊      ေြပးခုန်ပစ် (ကျား/မ) 

အကီးတန်း မီတာ (၁၀၀)၊  မီတာ 

(၂၀၀) ၊  အာလူးေကာက်  (မ) 

အငယ်တန်းှင့်     အကီးတန်း 

လွန်ဆွဲ (ကျား/မ)၊  သုံးေချာင်း 

ေထာက် (ကျား/မ) အငယ်တန်း 

ှင့် အကီးတန်း၊       အိတ်စွပ် 

(ကျား/မ) အငယ်တန်းှင့် အကီး 

တန်း အြခားအားကစားပိင်ပဲွများ 

ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၌ 

မိနယ်    အားကစားကွင်းတွင ်

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ   ကျင်းပ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မိနယ်     အားကစားပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပေရးဆပ်ေကာ်မတီထံမ  ှ

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

နိဒါန်း

အတီလီိင်ုင၏ံ တရားဝင်အမည်မှာ အတီလသီမ တိင်ုငြံဖစ်ပီး ဥေရာပေတာင်ဘက် အလယ်ပိင်ုးတွင် 

တည်ရိှ၍ ဥေရာပတိက်ု၏ေတာင်ဘက်တွင် ေြမထပဲင်လယ်ထသဲို ထိုးထွက် ေနေသာ  က န်းဆွယ်ကီးတစ်ခ ု

ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ၏အကျယ်အဝန်းမှာ  ဆာဒင်းနီးယားက န်း၊  စစ လီက န်းှင့်  အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

က န်းကေလးများအပါအဝင ်  ၁၁၆၃၅၀  စတုရန်းမိုင်ရှိပီး ေြမာက်ဘက်မ ှေတာင်ဘက်အငူစွန်းအထ ိ

မုိင်ေပါင်း ၇၅ဝ ခန်  ရှည်လျား၍ ပျမ်းမ မုိင် ၁ဝဝ မှ ၁၂ဝ ခန်ကျယ်သည်။ ေြမာက်ဘက်တွင် ြပင်သစ်ုိင်ငံ၊ 

ဆွစ်ဇာလန်ိင်ုင၊ံ ဩစတီးယားိင်ုငှံင့ ်ဆလိေုဗးနီးယားိင်ုငတံိုရိှပီး အယ်လ်ပ်ေတာင်တန်းတစ်ေလ ာက် 

တွင် တည်ရှိကသည်။ ေတာင်ဘက်တွင်မ ူအီတလီက န်းဆွယ်ှင့် ေြမထဲပင်လယ်တွင ်အကီးဆုံးက န်း 

ှစ်က န်းြဖစ်ေသာ စစ လီက န်း၊ ဆာဒီးနီးယားက န်းှင့် အြခားေသာက န်းငယ်ေပါင်းေြမာက်ြမားစွာတို 

ရှိကသည်။ အေနာက်ဘက်တွင် တိုင်ေရနီးယန်းပင်လယ်၊ အေရှဘက်တွင ်ယူဂိုစလားဗီးယားိုင်ငံှင့ ် 

ေအဒယီက်တစ်ပင်လယ်တိုရိှသည်။ Campione d’Italia မှာမ ူအတီလီိင်ုငပံိင်ုြဖစ်ေသာ်လည်း ဆွစ်ဇာလန် 

ိင်ုငအံတွင်းဘက်တွင် တည်ရိှသည်။ တစ်သီးတြခားလွတ်လပ်ေသာိင်ုငမံျားြဖစ်ကသည့ ်ဆန်မာရီိုိင်ုင ံ

ှင့် ဗာတီကန်စီးတီးတိုသည ်  အီတလီိုင်ငံကုန်းေြမအတွင်းတွင ်တည်ရှိကသည်။ လူဦးေရမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ခန်မှန်းသန်းေခါင်စာရင်းအရ ၆၀ ဒသမ ၄ သန်း ရှိသြဖင့ ် ဥေရာပတွင်  ဆ  မေြမာက်လူဦးေရ 

အများဆုံးြဖစ်ပီး ကမ ာေပ တွင် ၂၃ ိုင်ငံေြမာက ်လူဦးေရအများဆုံးိုင်င ံြဖစ်သည်။ မိေတာ်ြဖစ်ေသာ 

ေရာမမိသည ်အီတလီိုင်ငံ၏အလယ်ပိုင်းတွင ်တည်ရှိသည်။

ေရာမိုင်ငံေတာ်ကီး ထွန်းကားစ်အခါက အီတလီသည် ကမ ာ့အေနာက်ပိုင်း၏ ဗဟိုဌာနကီး  

တစ်ခုြဖစ်ခဲ့သည်။  သိုရာတွင်  အီတလီိုင်ငံသမိုင်းဟူ၍ သီးြခားမရှိခဲ့ဘဲ  ေရာမိုင်ငံေတာ်သမိုင်း၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသမ  ြဖစ်ခဲ့သည်။ ေရာမိုင်ငံေတာ်ကီး ပိကွဲပျက်စီးပီးေနာက်မှသာ အီတလီိုင်ငံ  

သမိုင်းဟူ၍ မှတ်သားိုင်ခဲ့ေပသည်။ အီတလီသည် ဥေရာပတိုက်၏ အေမှာင်ေခတ်ကို ဖိခွင်းရာတွင ် 

ေခါင်းေဆာင်ိုင်ငံြဖစ်၍ ေခတ်ဆန်းချနိ်စတင်ရာေဒသလည်း ြဖစ်ခဲ့သည်။ 

သမုိင်းတင်စေခတ်တွင် အီတလီုိင်ငံအလယ်ပုိင်း၌ အီထရပ်လစကန်လူမျိးတုိ ေနထုိင်ခ့ဲကသည်။  

ေနာင်အခါတွင် ဂရိလူမျိးတိုှင့်ေသွးေှာကာ  အီတာလျလံူမျိးဟု ြဖစ်လာေသာ လူမျိးစုတိုသည ်

အီတလီေတာင်ဘက်ပိုင်းှင့ ်စစ လီက န်းသို အေြခစိုက်ေနထိုင်ခဲ့ကသည်။ ယင်းေနာက် ဥေရာပတိုက် 

အလယ်ပိင်ုးမှ ဂျာမန်ေသွးပါသည့ ်ေဂါ့သ်လူမျိးတုိသည် အတီလီိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုးမှတစ်ဆင့ ်ပုိးြမစ်ဝှမ်းသုိ 

ဝင်ေရာက်လာခဲ့ကသည်။  ထိုေနာက်  ှစ်ေပါင်းေလးရာခန်အကာတွင ်  အီတလီေတာင်ဘက်ပိုင်းသို 

မွတ်စလင်များြဖစ်ကသည့ ်အာရပ်လူမျိးတို ဝင်ေရာက်လာကြပန်သည်။ 

၁၉၄၆ ခုှစ် ဇွန်လတိုင်ေအာင် အီတလီိုင်ငံမှာ ဘုရင်အုပ်စိုးေသာ ိုင်ငံြဖစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုှစ်  

ဇွန်လ ၂ ရက်ေနတွင် သမ တိုင်ငံအြဖစ ်ေကညာပီးေနာက ်တိုင်းြပြပည်ြပလ တ်ေတာ် ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်၍ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကိုေရးဆွဲခဲ့ပီး ၁၉၄၇ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေနတွင် အတည် 

ြပခဲ့သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်သမ တှင့်ဝန်ကီးချပ် 

သမ တသည် ိုင်ငံ၏အကီးအကဲြဖစ်ပီး သက်တမ်းမှာ ခုနစ်ှစ် ြဖစ်သည်။  သမ တကို  လ တ်ေတာ် 

ှစ်ရပ်ှင့ ် ေဒသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် ၅၈ ဦးတိုပါဝင်ေသာ အစည်းအေဝးကျင်းပ၍ ဆ မဲေပး 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။ သမ တေရးေကာက်ပွဲအား အဆင့်ေလးဆင့်ြဖင့ ်ကျင်းပေရးချယ်သည်။ 

အိုင်ရရှိသူအေနြဖင့ ်ကနဦးအဆင့်သုံးဆင့်တွင ်မဲရလဒ်သုံးပုံှစ်ပု ံရရှိရမည်ြဖစ်သည်။ စတုတ အဆင့် 

ကိုမူ တတိယအဆင့်တွင် ယင်းဆ မဲသုံးပုံှစ်ပု ံရရှိြခင်းမရှိမှသာလ င် ကျင်းပြပလုပ်သည်။

ဝန်ကီးချပ်ကုိ လ တ်ေတာ်၏အတည်ြပချက်ြဖင့်  သမ တကခန်အပ်သည်။  အုပ်ချပ်ေရးအာဏာကုိ 

ဝန်ကီးချပ်ဦးေဆာင်သည့်ဝန်ကီးများြဖင့် ဖဲွစည်းထားေသာအစုိးရအဖဲွထံတွင် အပ်ှင်းထားပီး ဥပေဒြပေရး 

အာဏာကို လ တ်ေတာ်တွင်အပ်ှင်းထားသည်။ 

လ တ်ေတာ်ဖွဲစည်းမ 

အီတလီိုင်ငံ၏ ပါလီမန်ကို ေအာက်လ တ်ေတာ ်(Chamber of deputies) ှင့် အထက်လ တ်ေတာ် 

(The Senate of the Republic or Senate) ဟူေသာ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။ 

လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသည်တူညီ၍ တစ်ထပ်တည်းကျေသာ်လည်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်မတူကွဲြပားသည့ ်နည်းလမ်းများကိ ု  အသုံးြပသည်။ ပါလီမန်သည် သမ တေရးချယ် 

ိုငခွ်င့်၊  စစ်ေကညာုိင်ခွင့်ှင့်  စာချပ်များချပ်ဆုိုိင်ခွင့်တုိရိှသည်။   လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လံုး၏သက်တမ်းမှာ   

ငါးှစ်ြဖစ်သည်။           

ေအာက်လ တ်ေတာ်ှင့်  အထက်လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံး၏  ေရးေကာက်ပွဲစနစ်မှာ ယှ်ပိင်မဲေပး 

ေရးချယ်သည့်စနစ်ြဖစ်ပီး လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်စီအတွက် ခဲွေဝသတ်မှတ်ထားသည့် ကုိယ်စားလှယ်ေနရာ  

၃၇ ရာခိင်ု န်းကိ ုမမဲျားသအူိင်ုရစနစ် (First-Past-The-Post) ြဖင့ ်လည်းေကာင်း၊ ကျန် ၆၃ ရာခိင်ု န်းကိ ု

အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်  (Proportional Representation-closed lists)  စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း 

ေရးချယ်တင်ေြမာက်သည်။  

အထက်လ တ်ေတာ် (The Senate of the Republic or Senate)

The Senate of the Republic or Senate သည် လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ရှိေသာ  အီတလီပါလီမန်၏ 

အထက်လ တ်ေတာ် (Upper House)  ြဖစ်သည်။  အထက်လ တ်ေတာ်ကို  ေရးေကာက်ခံလ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ် ၃၁၅ ဦးှင့ ်ရာသက်ပန် အထက်လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်(Senators for Life) ေြခာက်ဦး 

ေပါင်း ၃၂၁ ဦး ြဖင့် ဖဲွစည်းထားသည်။ ေရးေကာက်ခံလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ၃၁၅ ဦးကို ုိင်ငံအတွင်း 

မဆဲ နယ်များမှ ၃၀၉ ဦးှင့ ်ိင်ုငြံပင်ပ မဆဲ နယ်များမှ ေြခာက်ဦး သတ်မှတ်ထားသည်။ ြပင်ဆင်ထားေသာ 

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအေပ ေလ့လာြခင်း

(အီတလီိုင်ငံ)

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၅၇၊  ၅၈  ှင့် ၅၉  တိုအရ  ေနာင်ကျင်းပြပလုပ်မည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

အထက်လ တ်ေတာ်၏ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အေရအတွက်ကုိ ပံုေသသတ်မှတ်မထားဘဲ လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ်၁၉၆ ဦးကို မဲဆ နယ်များကလည်းေကာင်း၊  ေလးဦးကိ ုိုင်ငံြပင်ပတွင ်ေနထိုင်ေသာ  

အီတလီုိင်ငံသားများကလည်းေကာင်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်၍  လက်ရိှအေနြဖင့် အလုိအေလျာက် ခန်အပ် 

ြခင်းခရံေသာ သိုမဟတ်ု ရာထူးအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခရံေသာ   ရာသက်ပန်လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် 

ေြခာက်ဦးကိ ုအေရအတွက်အနည်းငယ်အြဖစ ်ြပင်ဆင်ရန် ြပ  ာန်းခဲ့သည်။

ိင်ုငအံတွင်း ေရးေကာက်ခလံ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ၃၀၉ ဦးကိ ုေဒသတစ်ခခုျင်းအလိက်ု လဦူးေရ 

အေရအတွက်အေပ မူတည်၍   အချိးကျခွဲေဝသတ်မှတ်ပီး   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၅၇  အရ 

ေဒသတစ်ခုတည်းရိှေသာ  Aosta Valley  ှင့် ေဒသှစ်ခုသာရိှေသာ Molise  တုိမှလဲွ၍ ေဒသကုိယ်စားြပ 

ကိုယ်စားလှယ ်ခုနစ်ဦးထက်နည်းေသာ ေဒသမရှိေစရဟ ုသတ်မှတ်ထားသည်။  ရာသက်ပန်အထက ်

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များတွင ်သမ တကခန်အပ်ထားေသာ လူမ ေရး၊  သိပ ံပညာရပ်၊  အုပညာ 

သိုမဟုတ် စာေပနယ်ပယ်က  များတွင် ထူးခ န်သည့် အီတလီိုင်ငံသားများှင့ ်ရာထူးအရ  အပ်ှင်း 

ထားေသာ သမ တေဟာင်းများ ပါဝင်သည်။

ုိင်ငံြပင်ပတွင်ေနထုိင်ေသာ အီတလီုိင်ငံသားများကုိကုိယ်စားြပသည့် လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ေြခာက်ဦးှင့ ်ရာသက်ပန်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှအပ ကျန်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို 

ေဒသ  ဆိုင်ရာအေြခခံအချက်များအေပ မူတည်၍ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။

ေရးေကာက်ခံအထက်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁၅ ဦးကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်သည-်

 -  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသာေရးချယ်ခွင့်ရှိေသာ မဲဆ နယ်မှ ၁၁၆ ဦး (First-Past-The-Post − 

party lists)

 -  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထက်ပို၍ ေရးချယ်ခွင့်ရှိေသာ မဲဆ နယ်မှ ၁၉၃ ဦး (Proportional 

Representation − closed list)       

 -  ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးထက်ပုိ၍ ေရးချယ်ခွင့်ရိှေသာ ုိင်ငံြပင်ပမဲဆ နယ်မှ ေြခာက်ဦး (Proportional 

Representation − closed list)

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထက်ပို၍ ေရးချယ်  

ခွင့်ရှိေသာ မဲဆ နယ်များအတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်သတ်မှတ်ပီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

သာ ေရးချယ်ခွင့်ရှိေသာ မဲဆ နယ်များအတွက် လူမျိးအများစုကို အေြခခံသည့်စနစ်ြဖင့် သတ်မှတ်  

သည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ အထက်လ တ်ေတာ်သည် ပထမဦးဆုံး လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို    

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကျင်းပပီး ရက်ေပါင်း ၂၀   ထက်    ေနာက်မကျေစဘဲ  ေခ ယူကျင်းပရသည်။  

လ တ်ေတာ်ဥက   ေရးချယ်မတင်ေြမာက်မ ီပထမဦးဆုံးလ တ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင ်  အသက်အရယ် 

အကီးဆုံး (သက်တမ်းအရင့်ဆုံး) လ တ်ေတာ်အမတ်က   ဥက   အြဖစ်ေဆာင်ရက်၍  ေနာင်ကျင်းပမည့ ်  

ပါလီမန်အချန်ိပုိင်းအစည်းအေဝးများအတွက် လ တ်ေတာ်ဥက   ကိ ုေရးချယ်တင်ေြမာက်သည်။ အထက် 

လ တ်ေတာ်ဥက   သည် လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝး လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုကီးကပ်ြခင်း၊ သဘာပတအိြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သေဘာထားကဲွလဲွမ များကိ ုထန်ိးေကျာင်းြခင်း၊ တင်ြပလာေသာ အဆိှုင့မ်ူကမ်းများကိ ု

ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ အထက်လ တ်ေတာ်ကို ကိုယ်စားြပြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ရသည်။ ိုင်ငံြခားှင့်ဆက်စပ ်

ေနေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများဆိင်ုရာ ေငေွကးပိမုိေုတာင်းခသံည့ ်အြငင်းပွားမ ကစိ ရပ်များကိ ုိင်ုငေံတာ် 

သမ တက မအားလပ်၍ ေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်းမရိှသည့အ်ခါ အထက်လ တ်ေတာ်ဥက   က တာဝန်ယေူဆာင်ရက် 

ရသည်။ ထိုအေြခအေနမျိးတွင် လ တ်ေတာ်ကို ဒုတိယဥက   က ဦးစီးေဆာင်ရက်သည်။

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

သိန်းဦး

       အီတလီိင်ုင၏ံ ပါလမီန်ကိ ုေအာက်လ တ်ေတာ်ှင့ ်အထက်လ တ်ေတာ်ဟေူသာ  

ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ြဖင့်    ဖွဲစည်းထားသည်။   ေအာက်လ တ်ေတာ်ှင့် 

အထက်လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံး၏    ေရးေကာက်ပွဲစနစ်မှာ     ယှ်ပိင်မဲေပး  

ေရးချယ်သည့စ်နစ်ြဖစ်ပီး လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်စအီတွက် ခဲွေဝသတ်မှတ်ထားသည့်  

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ  ၃၇ ရာခိုင် န်းကို မဲများသူအုိင်ရစနစ် (First-Past-

The-Post) ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ကျန် ၆၃ ရာခိင်ု န်းကိ ုအချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်  

(Proportional Representation-closed lists)  စနစ်ြဖင့် 

လည်းေကာင်း ေရးချယ်တင်ေြမာက်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၁၀ မှ

ေအာက်လ တ်ေတာ် (Chamber of deputies)

ေအာက်လ တ်ေတာ်ကို ေရးေကာက်ခံလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်၆၃၀ ြဖင့် ဖွဲစည်းထားပီး ခိုင် 

တစ်ခုလ င် ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး န်းြဖင့် လ တေ်တာက်ိုယစ်ားလှယ် ၂၃၂ ဦးကို မဲများသူအိုင်ရ (First-

Past-The-Post − party lists) စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်လ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ် ၃၈၆ ဦးှင့ ်ိင်ုငြံပင်ပမဆဲ နယ်မှ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်  ၁၂ ဦးကိ ုအချိးကျကိယ်ုစားြပ 

စနစ် (Proportional Representation− closed list) ြဖင့်လည်းေကာင်း ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။                                                                                                                  

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာခွဲေဝသတ်မှတ်မ 

အထက်လ တ်ေတာ်ှင့ေ်အာက်လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လံုးအတွက် ကိယ်ုစားလှယ်ေနရာကိ ုိင်ုငအံတွင်း 

ေဒသ ၂၀ ှင့် ိုင်ငံြပင်ပမဲဆ နယ် ေလးခုသတ်မှတ်၍ ခွဲေဝသည်။ လ တ်ေတာ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကိုယ်စား 

လှယ်ေနရာခွဲေဝသတ်မှတ်မ မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်−

Region Seats Region Seats Region Seats Region Seats

Abruzzo 14 Campania 60 Lombardy 102 Sicily 52

Aosta Valley 1 Emilia-Romagna 45 Marche 16 Trentino-Alto Adige 11

Apulia 42
Friuli-Venezia 

Giulia
13 Molise 3 Tuscany 38

Basilicata 6 Lazio 58 Piedmont 45 Umbria 9

Calabria 20 Liguria 16 Sardinia 17 Veneto 50

Constituency Seats

Europe 5

South America 4

North and Central America 2

Asia, Africa, Oceania and Antarctica 1

Region Seats Region Seats Region Seats Region Seats

Abruzzo 7 Campania 29 Lombardy 49 Sicily 25

Aosta Valley 1 Emilia-Romagna 22 Marche 8
Trentino-Alto

 Adige
7

Apulia 20 Friuli-Venezia Giulia 7 Molise 2 Tuscany 18

Basilicata 7 Lazio 28 Piedmont 22 Umbria 7

Calabria 10 Liguria 8 Sardinia 8 Veneto 24

Constituency Seats

Europe 2

South America 2

North and Central America 1

Asia, Africa, Oceania and Antarctica 1

ေအာက်လ တ်ေတာ် (Chamber of Deputies)

အထက်လ တ်ေတာ် (Senate of the Republic)

မဲဆ ရှင်များသည ်ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့ ်မဲေပးိုင်သည ်-  

 -  (ပါတ)ီ စာရင်းတွင်ပါရိှသည့ ်တဆံပ်ိသေ  ကတတွင် အမှတ်အသားြပြခင်း၊ ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးစသီာေရးချယ်သည့ ်မဆဲ နယ်များတွင် ပါတစီာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းက မဲရရှိပါသည်။

 -  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးစီသာ ေရးချယ်သည့် မဲဆ နယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အမည်တွင် အမှတ်အသားြပြခင်းှင့ ်၎င်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်ပါတစီာရင်းရိှ တဆံပ်ိသေ  ကတတွင် 

အမှတ်အသားြပြခင်း၊ မဲဆ ရှင်သည ်မဲအများဆုံးရသူအိုင်ယူစနစ်အတွက ်ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပါတီကိုသာ အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်ြဖင့် ေရးချယ်ရန်အတွက ်

အမှတ်အသားြပရပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ single member constituency အတွက် FPTP  

စနစ်ှင့်ေရးချယ်ေသာ  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် PR စနစ်အရ ေရးချယ်ရသည့်ပါတီသည ် 

ဆက်စပ်မ ရှိရမည်ြဖစ်သည်။)

 -  ပါတစီာရင်းကိ ုမေဲပးြခင်းမြပဘ ဲမအဲများဆုံးရသအူိင်ုယစူနစ်အတွက် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

အမည်ကိသုာ အမှတ်အသားြပြခင်း၊ ကိယ်ုစားလှ ယ်ေလာင်းတစ်ဦးစသီာ ေရးချယ်သည့မ်ဆဲ နယ် 

တွင် အကျံးဝင်သကဲ့သို ၎င်းှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ပါတီအတွက်လည်း အကျံးဝင်သည်။ ၎င်း၏ 

အမည်သည်  စာရင်းတစ်ခုထက ်ပိုမိုပါဝင်ေနမည်ဆိုပါက   ယင်းမဲဆ နယ်အတွင်းရရှိသည့ ်

ဆ မဲအေရအတွက်အလိုက ်အချိးကျရရှိမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းှင့ ်မဲရလဒ်ေရတွက်ြခင်း 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကျေရးချယ်ေသာ မဲဆ နယ်မှ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲအများဆုံး 

ရရိှမ  (plurality) ကုိအေြခခံပီး ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးထက်ပုိ၍ ေရးချယ် 

ေသာ မဲဆ နယ်မှ လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် အချိးကျ 

ကိုယ်စားြပစနစ ်(proportional− closed lists) စနစ်ကို အသုံးြပေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည်။

ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကိုတွက်ချက်ရာတွင ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကျ ေရးချယ်ေသာ မဲဆ နယ်  

အတွက် ပါတီများသည်    အနည်းဆုံးတစ်ိုင်ငံလုံးမဲအေရအတွက်၏   တစ်ရာခိုင် န်းရရှိရန်လိုအပ်ပီး   

ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးထက်ပိ၍ုေရးချယ်ေသာ မဆဲ နယ်အတွက် ပါတမီျားသည် အနည်းဆုံး တစ်ိင်ုငလံုံး 

မဲအေရအတွက်၏ သုံးရာခိုင် န်း ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ွန်ေပါင်းအဖွဲများသည ်  တစ်ဆယ်ရာခိုင် န်း   

ရရှိရမည်ြဖစ်သည်။                                                                                  (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအရည်အချင်းှင့ ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း  

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည ်အီတလီိုင်ငံတွင်ေနထိုင်ပီး မဲဆ ရှင်တစ်ဦး ြဖစ်ရမည ်

ြဖစ်သည်။  အသက်သတ်မှတ်ချက်မှာ   ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက်  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန၌ 

အနည်းဆံုး အသက် (၂၅) ှစ် ရိှရမည်ြဖစ်ပီး အထက်လ တ်ေတာ်အတွက် ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့ေ်န၌  

အနည်းဆုံးအသက် (၄၀) ရှိရမည်ြဖစ်သည်။  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းကို   ပါတီများမှ  

သက်ဆိုင်ရာမဲဆ နယ်အလိုက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရသည်။ တစ်သီးပုဂ လကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များအတွက် ဥပေဒက ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိေပ။

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည ်ိုင်ငံြပင်ပတွင်ေနထိုင်သူြဖစ်လ င် ၎င်းတို  ေရးေကာက်ပွ ဲ   

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့ ်ပထဝီဝင်ဇုန်တွင်ေနထိုင်သူများ ြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေရးေကာက်ပဲွဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျားသည် ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနတွင် အမည်ှင့်  

Logo ကိ ုစာရင်းသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံရးပါတမီျားသည် ေရးေကာက်ပဲွများအတွင်း  ပထမဆုံးအကမ်ိ 

အြဖစ် ၎င်းတို၏ြပ  ားန်းထားေသာ ထတ်ုြပန်ချက်များှင့ ်ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ အစအီစ်များကိ ုတင်ြပ 

ရသည်။ ွန်ေပါင်းအဖဲွဖဲွမည်ဆိပုါက ၎င်းတို၏ ေခါင်းေဆာင်အမည်ကိ ုသတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန် လိအုပ်သည်။  

မဆဲ နယ်အားလုံးရိှ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းကိ ုေရးေကာက်ပဲွ 

ေနမတိုင်မီ ၃၆ ရက်အလိုမှစတင်၍ ေရေကာက်ပွဲေနမတိုင်မီ ၂၄ နာရီအလိုအထိ  ၃၅ ရက်အတွင်း 

တင်သွင်းရသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည ်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်အတွက်သာ ရပ်တည် 

ိုင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည ်ပါတီတစ်ခုတည်း၌ တစ်ချနိ်တည်းတွင် မဲဆ နယ် ငါးခု  

အထိ ယှ်ပိင်ိုင်ေသာ်လည်း တစ်ခုတည်းေသာမဲဆ နယ်တွင်သာ ရပ်တည်ခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင ်

ထားေသာပါတီများသည်     ၎င်းတို၏ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းကို   တင်သွင်းရာတွင ်

ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာခိုင်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲုံးှင့ ်အထက်လ တ်ေတာ်အတွက်  

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းအဆင့်ေရးေကာက်ပွဲုံးသို တင်သွင်းရသည်။ 

ဥပေဒအရ  လ တ်ေတာ်အတွင်း  ေရးေကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်မရှိသည့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီများသည ် 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းရန ်ေထာက်ခံသူလက်မှတ်ေပါင်း ၁၅၀၀ မှ 

၂၀၀၀ ကား တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်း  ၂၀၁၈ ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အချိေသာ ပါတီ 

များက လက်မှတ်များစုေဆာင်းရန် အချန်ိမလံုေလာက်မ ှင့်စပ်လျ်း၍ တုိင်ကားခ့ဲကသြဖင့်  လက်မှတ် 

တင်ြပမ ကို  ၃၇၅ အထိ ေလ ာ့ချေပးခဲ့သည်။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနတွင ်ေလ ာက်လ ာ ၁၀၃ ခု အနက်  

Logo (၄၂) ခုအား  အတည်ြပခဲ့ပီး စုစုေပါင်းကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁၂၄၂၈ ဦး မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒအသစ်တွင ်မဲဆ နယ်ရှိ  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းကိ ုကျား၊ မ အလိုက်  

တစ်လှည့်စီ လုပ်ေဆာင်ရမည့်စည်းမျ်းများကိ ုချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို ဥပေဒသစ်ြပ  ာန်းခဲ့ေသာ်လည်း  

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အမျိးသမီးကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ပါဝင်မ  အားနည်းခဲ့သည်။ ထိုသို အားနည်း 

ရြခင်းမှာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား မဲဆ နယ်ငါးခုအထိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပသည့် ဥပေဒပါ 

ြပ  ာန်းချက်များေကာင့ဟ် ုဆိုကသည်။ ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက် အမျိးသမီး လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်း ၂၂၄၃ ဦးှင့် အထက်လ တ်ေတာ်အတွက် အမျိးသမီးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁၁၅၃ 

ဦး အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့ကသည်။

ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ

အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီးသည့ ်အီတလီိုင်ငံသားတိုင်းသည ်ြပည်ေထာင်စုအဆင့ ်ေရးေကာက်ပွ ဲ

များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲများှင့်  ြပည်လုံးက တ်ဆ ခံယူပွဲများတွင်  မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

ခ င်းချက်အေနြဖင့် အထက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွအတွက်မူ မဲေပးုိင်သည့် အသက်အရယ်ကုိ (၂၅) ှစ် 

သတ်မှတ်ထားသည်။ မဲေပးြခင်းသည် အီတလီုိင်ငံသားတုိင်း ေဆာင်ရက်ရမည့် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ 

တွင် ြပ  ာန်းထားေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။   မဲေပးရန်ပျက်ကွက်သူများအား  မည်သည့်  အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်မ မ မရှိေသာ်လည်း အများအားြဖင့် အီတလီိုင်ငံသားတိုင်းသည ် မဲေပးြခင်းကို  ေဆာင်ရက် 

ကသည်။

ဆ မဲလက်မှတ်

လ တ်ေတာ်တစ်ရပ်ချင်းစီအတွက ်မဲလက်မှတ်တစ်ေစာင်စီြဖင့ ်မဲေပးကရပီး  အဆိုပါမဲလက်မှတ် 

များတွင် မဆဲ နယ်အလိက်ု ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းအမည်များှင့ ်၎င်းတိုှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ်ပါတအီမည် 

များ ပါရိှပါသည်။ မအဲများဆုံးရသအူိင်ုယစူနစ်ြဖင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးစ ီေရးချယ်ရန်အတွက် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည ် (များ) ှင့် အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်ြဖင့ ်ေရးချယ်ရန်အတွက် တံဆိပ် 

သေ  ကတများှင့်အတူ   သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းပါရှိသည်။  ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းတစ်ဦးစီသာေရးချယ်သည့် မဲဆ နယ်များတွင် မဲအများဆံုးရရိှသူအား ေရးချယ်ပီး တစ်ဦးထက် 

ပိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည့ ်မဲဆ နယ်များအား တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့ ်ေရးချယ်သည်။ 

တစ်ဦးထက်ပိသုည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်များရိှသည့ ်မဆဲ နယ်များတွင် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းအမည်များအား 

ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့ ် Closed List ြဖစ်သည်။



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း    ဇန်နဝါရီ    ၁

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၄၈၃၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှေကာင်း၊ ယင်းလဦူးေရအနက် ၁၄၈၂၂ ဦးသည် 

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၁၃ ဦးသည် ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသ ူများအနက်မှ ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

စုစုေပါင်း ၁၇၄၆၀၉၂ ဦးရှိေကာင်းှင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း   ၃၂၆၁၀  ရှိေကာင်း  ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၂၉၉၀ ရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၁၃၅၈၂၇၆ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ အစီအစ်ေအာက်တွင် ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၅၂ ဒသမ ၂ 

သန်းခန်   အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကာကွယ်ေဆးများအနက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ၆၈ ဒသမ ၈ သန်းအား ဒတုယိအကမ်ိ 

ထိုးှံရာတွင် အသုံးြပခဲ့ေကာင်းှင့ ်၅ ဒသမ ၇ သန်းအား တတိယ

အကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင ်အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်    ဇန်နဝါရီ   ၁

အေမရိကန်ုိင်ငံ ေကာ်လိုရာဒုိ 

ြပည်နယ်၌  ေတာမီးေလာင်က မ်း 

မ များြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်     ကာကွယ်ေရး 

ဆိုင်ရာ အမိန်တစ်ရပ်ကိ ုသမ တ 

ဂျိးဘိုင်ဒင်က        ယမန်ေနတွင် 

ထတ်ုြပန်ေကညာခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။   

အဆိပုါ အမန်ိတွင် မီးေလာင်မ  

ဒဏ်ခံစားခဲ့ရေသာ ေကာ်လိုရာဒိ ု

ြပည်နယ်ရှ ိ     ေဒသခံများအား 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအတွက ်

လိုအပ်ေသာ     အကူအညီများ 

ေပးအပ်ရန်  တာဝန်ရိှသမူျားအား    

 န်ကားခဲ့သည်။  အေမရိကန် 

ိုင်ငံ      ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ်၌ 

ေတာမီး  ေလာင်က မ်းမ ေကာင့ ် 

ေဒသခံ     ေထာင်ေပါင်းများစွာ 

ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေြပာင်းခဲ့ရ 

ပီး အေရးေပ အေြခအေန ေကညာ 

ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါအေရးေပ  အေြခအေန 

ေကညာချက်အရ တာဝန်ရိှသမူျား 

သည် ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိအခင်း 

ြဖစ်ပွားရာ ဘိုးဒါးစရီင်စအုတွင်းရိှ 

မီးသတ်တပ်ဖွဲ၊   ြပည်နယ်အမျိး 

ဝါရှင်တန်   ဇန်နဝါရီ   ၁

အေမရကိန်သမ တ ဂျိးဘိင်ုဒင်ှင့ ်ရှုားသမ တ  

ဗလာဒမီာပတူင်တိုသည် ယကူရန်ိးိင်ုငှံင့ ်ပတ်ဝန်း 

ကျင ်အေြခအေနများအေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ဖုန်းြဖင့် 

ဆက်သွယ်ေဆွးေွးခဲရ့ာ သေဘာတညူခီျက်ရရိှခဲြ့ခင်း 

မရိှခဲေ့သာ်လည်း တင်းမာမ များေလ ာက့ျေရးအတွက် 

လာမည့်လအတွင်း သံတမန်ေရးဆိုင်ရာ ေဆွးေွး 

ပဲွများ ဆက်လက်ြပလပ်ုရန် သေဘာတညူခီဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ေဆွးေွးပွဲသည် မိနစ် ၅၀ ခန် ကာ

အေမရကိန်သမ တ ဂျိးဘိင်ုဒင်ှင့ ်ရှုားသမ တ 

ဗလာဒီမာပူတင်တို ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က ြပလုပ ်

ခဲသ့ည့ ်ယကူရန်ိးိင်ုငှံင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန 

များအေရး ေဆွးေွးပွဲသည် မိနစ် ၅၀ ခန်  ကာခဲ့ 

ေကာင်း  သိရသည်။  ေခါင်းေဆာင်ှစ်ဦးတိုသည ်

ေဆွးေွးပွဲတွင် ယူကရိန်းိုင်ငံှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း 

ထိစပ်လျက်ရိှသည့် ုရှားုိင်ငံ၏ ကီးမားသည့်တပ် 

အင်အား တည်ေဆာက်မ အေပ  အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေဆွးေွးပဲွအပီး အမ်ိြဖေတာ်က ထတ်ုြပန်သည့် 

ထတ်ုြပန်ချက်တွင်မ ူအေမရကိန်သမ တ ဂျိးဘိင်ုဒင် 

က ယူကရိန်းှင့် တင်းမာမ များကို အရှိန်ေလ ာ့ရန် 

ုရှားသမ တအား ေတာင်းဆုိခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ြပထား 

သည်။ ကရင်မလင်ကလည်း အေမရိကန်ုိင်ငံအေန 

ြဖင့ ်ရှုားိင်ုငအံား မကံစဖူးေသာ ပတ်ိဆိုအေရးယ ူ

မ များ ြပလပ်ုမည်ဆိပုါက ှစ်ိင်ုငအံကား  ဆက်ဆ ံ

ေရးပိကဲွသွား ိင်ုေြခရိှေကာင်း ရှုားသမ တပတူင်က 

ေထာက်ြပထားသည်ဟ ုေြပာကားသည်။

အေမရကိန်သမ တ ဂျိးဘိင်ုဒင်ှင့ ်ရှုားသမ တ 

ဗလာဒီမာပူတင်တုိသည်    ယခလုအတွင်း    ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရန် စီစ်ထားေသာ  ေနတိုး-ုရှား  ေကာင်စီ 

အစည်းအေဝးှင့ ်   အေမရိကန်-ုရှား    ှစ်ိုင်ငံ 

ေဆွးေွးပွဲများအပါအဝင ်     သံတမန်ေရးဆိုင်ရာ 

ေတွဆုံမ များတွင်     ယူကရိန်းကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ဆက်လက်ေဆွးေွးရန် သေဘာတညူခီဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ယူကရိန်းအေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ဆက်လက်ေဆွးေွးရန် အေမရိကန်သမ တ ဘိုင်ဒင်ှင့် ုရှားသမ တ ပူတင်တို သေဘာတူညီ

သားအေစာင့်တပ်ှင့ ်  ြပည်နယ် 

အေရးေပ     အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲေရး     စင်တာများအား 

အေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များအတွက်  လိုအပ်သလို   စီမံ 

ခန်ခွဲိုင်ေကာင်း    ေကာ်လိုရာဒိ ု

ြပည်နယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဂျာရက် 

ပိုလစ်က ေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါ ြဖစ်စ်အတွင်း အမ်ိေြခ 

၁၀၀၀     ခန်     မီးေလာင်ဆုံး ံးခဲ့ 

ေကာင်း   ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ ်

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဂျာရက်ပုိလစ်က 

ေြပာကားသည်။

အဆိပုါ ေတာမီးေလာင်က မ်းမ  

အတွင်း ေလတုိက် န်းမှာ တစ်နာရ ီ

လ င် ၁၀၅ ကလီိမုတီာရိှပီး အနီးရိှ 

အေဝးေြပးလမ်းမများ၌ မီးေတာက် 

များ ဖံုးလ မ်းသွားေကာင်း သိရသည်။

ေကာ်လုိရာဒုိြပည်နယ် ဆူပါရီး 

ယားမိရှ ိေဈးဝယ်စင်တာတစ်ခ ု

ှင့်  ဟိုတယ်တစ်လုံး  အပါအဝင် 

အိမ်ေြခေပါင်းများစွာ   မီးေလာင ်

က မ်း     ပျက်စီးသွားခဲ့ေကာင်း 

ဘိုးဒါးစရီင်စမှု တာဝန်ရိှသတူစ်ဦး 

ြဖစ်သည့ ် ဂျိးပီလီက  ေြပာကား 

သည်။   လက်ရှိအချနိ်၌  အဆိုပါ 

ြဖစ်စ်အတွင်း   ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိသူ အနည်းဆုံး ေြခာက်ဦးခန်  

ရှိိုင်ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။  ယခုြဖစ်စ်၌ 

ေတာမီးေလာင်က မ်းမ မှာ အချနိ် 

တိုအတွင်း ြပင်းထန်စွာြဖစ်ပွားခဲ ့

ရာ ေကာ်လိရုာဒိေုဒသခမံျားသည်  

လွတ်ေြမာက်ထွက်ေြပးရန် အချန်ိ 

အနည်းငယ်သာ     ရရှိေကာင်း 

ေကာ်လုိရာဒုိြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရး 

မှး  ဂျာရက်ပိုလစ်က ေြပာကား 

သည်။      ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အေမရိကန်သမ တဂျိးဘိုင်ဒင်ှင့ ်ုရှားသမ တ ပူတင်တို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန် ၁၆ ရက်က အေမရိကန်-

ုရှား ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင ်ေတွဆုံခဲ့စ်။

အေမရိကန်ိုင်င ံေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ်၌ ေတာမီးေလာင်က မ်းမ  ြဖစ်ပွား

ဖေနာင်ပင်   ဇန်နဝါရီ    ၁

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက  တုတ်ိုင်ငံသို  ဆန်စပါးတင်ပိုမ သည် 

၂၀၂၁  ခုှစ်အတွင်း တန်ချနိ်သုံးသိန်းေကျာ်အထိ ပထမဆုံးအကိမ ်

တင်ပိုိုင်ခဲေ့ကာင်းှင့ ်ယင်းမှာ ှစ်ိင်ုငအံကား ဆန်စပါးတင်ပိုမ က   

တွင် သမုိင်းဝင်မှတ်တုိင် တစ်ရပ်စုိက်ထူုိင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း တုတ် 

ိုင်ငံ  အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ှင့ ်  စစ်ေဆးေရးအဖွဲ(စီစီအိုင်စီ)၏ 

ကေမ ာဒီးယားဌာနခွဲက ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ် ပီးခဲ့သည့်ှစ်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံသို 

ဆန်စပါးတန်ချနိ် ၃၀၆၂၂၂ တန် တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း 

ဆန်စပါးတန်ချနိ် ၂၄၉၃၂၂ တန် တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်၂၂ ဒသမ ၈ 

ရာခိင်ု န်းအထ ိတုိးြမင့်တင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်း စစီအီိင်ုစ၏ီ ကေမ ာဒီးယား 

ဌာနခွဲမှ အေထွေထွမန်ေနဂျာ ချန်ကီရှန်းက ေြပာကားသည်။

၂၀၁၂  ခုှစ်အတွင်းက  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ တုတ်ိုင်ငံသို 

ဆန်စပါးတင်ပိုမ သည် တန်ချနိ် ၅၀၀၀ ေကျာ်သာရှိခဲ့ရာမ ှ ပီးခဲ့သည့ ်

ှစ်အတွင်း တန်ချန်ိ သုံးသန်ိးေကျာ်အထ ိတင်ပိုိုင်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်စတင် 

တင်ပိုခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း အြမင့်ဆုံးစံချနိ်သို ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

လည်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက တုတ်ိုင်ငံသို ဆန်စပါးတင်ပိုမ 

တန်ချနိ်သုံးသိန်းေကျာ်ထိ ပထမဆုံးအကိမ ်တင်ပိုိုင်ခဲ့

ေမာ်စကို   ဇန်နဝါရီ   ၁

ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၉၇၅၁ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၀၅၁၉၇၃၃ ဦးရိှလာေကာင်း 

ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ 

ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၈၄၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှခဲသ့ြဖင့ ်အဆိပုါေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၃၀၉၇၀၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ

၃၃၁၄၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၉၄၉၇၀၆၃ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ရှုားိင်ုင၌ံ ိင်ုငလံဦူးေရ၏ ၇၈ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်

ေကာင်းှင့ ်၇၄ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၈၃၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၅၁ သန်း ေကျာ်ရှိလာ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၈၆၂၈၂၈၇ ဦး

ေသဆုံးသူ            ၅၄၅၅၃၁၇ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၃၈၅၆၅၃၉ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေဂျုဆလင ်  ဇန်နဝါရီ   ၁

အစ ေရးိုင်ငံသည ်   ိုင်ငံအတွင်း   အိုမီခရန် 

ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ   ြမင့်တက်ေနစ် 

အတွင်း အသက်အရယ်ကီးသူများှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

စတုတ အကိမ်ထိုးှံေပးမ ကို       စတင်ခဲ့ေကာင်း 

အစ ေရးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အစ ေရးအစိုးရ၏  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်သူများအဖဲွက အသက် ၆၀ ေကျာ်အရယ် 

များှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး စတုတ အကိမ် ထိုးှံေပးရန် 

အကံြပခဲ့ပီးေနာက ်စတုတ အကိမ် ထိုးှံေပးမ ကို 

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အစ ေရးိုင်ငံသည ်ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ တွင်   လူဦးေရအများ 

အြပားကို   အြမန်ဆုံးထိုးှံိုင်သည့် ိုင်ငံအြဖစ ်

ဦးေဆာင်လျက်ရှိပီး ိုင်ငံလူဦးေရ ထက်ဝက်နီးပါး 

သိုမဟုတ် လူဦးေရ ၄ ဒသမ ၂၄ သန်းသည် ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ်ထိုးှံပီး

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်းအေရအတွက်တွင ်  အသက် 

၆၀ ှင့်အထက် အသက်အရယ်ရှိသူအားလုံး၏ ၈၀ 

ရာခိုင် န်းခန်ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။

အစ ေရးိင်ုငသံည် ယခင်က ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  သိသိသာသာေလျာ့နည်းခဲ့ေသာ်လည်း 

၂၀၂၁ ခုှစ်   ိုဝင်ဘာလေနာက်ပိုင်းမှစတင်ကာ 

ကူးစက်မ ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး စတုတ အကိမ်ထိုးှံမ စတင်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၇၇၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

နယူးေဒလီ   ဇန်နဝါရီ   ၁

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၇၇၅ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ်လက်ရှိတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း      ၃၇၈၆၁၅၇၉   ဦးရှိလာ 

ေကာင်း       အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်သည့ ်အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင ်  အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၄၀၆ 

ဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း    ၄၈၁၄၈၆  ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။ အိ ိယိုင်ငံ၌ လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း ၁၀၄၇၈၁ ဦးရှိ 

ေကာင်း       အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၈၉၄၉ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

ေပါင်း ၃၄၂၇၅၃၁၂ ဦးရိှေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အိ ိယုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ

ရှိေနသည့်အြပင်    အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်သည်လည်း  စုစုေပါင်း 

၁၄၃၁ ဦးရိှလာေကာင်း၊ ယင်းတိုအနက် မဟာရက်ရ  

ထရာ၌ ၄၅၄ ဦးှင့် နယူးေဒလီ၌ ၅၃၁ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ချလီီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ်ရိှလာ
ဆန်တီယာဂို   ဇန်နဝါရီ   ၁

ချလီီိုင်ငံ၌       လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၈၃၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှသြဖင့် အဆုိပါေရာဂါကူးစက် 

ခရံသေူပါင်း ၁ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့်    ေသဆံုးသူ ၁၉ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ်   ေသဆုံးသူ 

စုစုေပါငး် ၃၉၁၁၅ ဦးရှိေကာငး် 

ချလီီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ချလီကီျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေြပာကားချက်အရ ိုင်ငံ 

အတွင်းကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၁၇၅၂၉၁၄ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ချလီီိင်ုင၌ံ ၂၀၂၁ ခှုစ်ကန်ုပိင်ုး 

တွင် လူဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၂ သန်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထိုးှံေပးရန် ရည်မှန်း 

ထားပီး ှစ်ကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ယင်း 

လဦူးေရအနက် ၉၄ ရာခိင်ု န်းအား 

အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပး 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀ သန်းနီးပါးရှိ
ပါရီ    ဇန်နဝါရီ    ၁

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့ ် တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ   ၂၃၂၂၀၀ ထပ်မံ 

ေတွရှိသြဖင့ ်    ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၉၉၇၂၈၀၀ ရှိလာေကာင်း ြပင်သစ ်

ိင်ုင ံြပည်သူကျန်းမာေရးေအဂျင်စကီ ယမန်ေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၂၀၀၀၀၀ ေကျာ်ရိှလာခ့ဲသည်မှာ   သံုးရက်မ ရိှပီြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချနိ်၌  ြပင်သစ်ိုင်င ံ

အိုင်ဒီဖရန်စ်ေဒသရှ ိ ေဆးုံများ   အထူးကပ်မတ ်

ကုသေဆာင်များတွင ်ခွဲစိတ်ကုသမ များကို ရပ်နား 

ထားပီး  ေဆးုံခုတင်များကိ ု အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများအတွက ်ကုသမ ေပးိုင် 

ရန် ြပင်ဆင်ထားရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုအခါ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်   ေဆးုံ 

တက်ေရာက်ကုသသူ ၁၈၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး ၎င်းတို 

အနက်မှ ၃၅၄၃ ဦးမှာ အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင ်

များ၌   ကုသမ ခံယူေနေကာင်း သိရသည်။  ိုင်ငံ 

အတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ ၁၃ ရာခိုင် န်းသာရှိခဲ့ရာမှ 

မကာေသးမီက    ၆၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းအထိ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   တစ်ကိမ်ထိုးှံ 

ပီးစီးသ ူ၅၃ သန်း( ၇၈ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်း)ရိှေကာင်း 

သရိသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသရူ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ မနီလာမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများ တင်းကျပ်မည်
မနီလာ   ဇန်နဝါရီ   ၁

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံအတွင်း      အိုမီခရန် 
ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကိ ု
ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက်     မနီလာမိ၌ 
လာမည့ ်သတီင်းှစ်ပတ်အတွင်း ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 
များကိ ု   တင်းကျပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဖိလစ်ပိုင်သမ တ၏  ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသ ူ
ကာလိုိုဂရာလတ်စ်က   ယမန်ေနတွင် 

ေြပာကားသည်။ 
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌   လာမည့်ရက်များ 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိသ ူ
ပိုမိုများြပားလာိုင်ေကာင်း    ၎င်းက 
ေြပာကားသည်။ ယမန်ေနက ုိင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၂၉၆၁ 
ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည်။ 

လဦူးေရ ၁၃ သန်းေကျာ်ေနထိင်ုေသာ 
မနီလာမိ၌  ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ ၁၅ ရက် 

အထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာ 
ေရးသတေိပးချက် အဆင့(်၃)ကိ ုထတ်ုြပန် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ဖိလစ်ပုိင် 
ိုင်ငံ၏    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါဆုိင်ရာ 
သတိေပးချက်၌ အဆင့်(၅)ဆင့် ပါဝင်ပီး 
အဆင့်(၃)၌  လူကိုယ်တိုင်တက်ေရာက ်
သင်ကားေသာ စာသင်ခန်းများပိတ်ြခင်း၊ 

အားကစားပိင်ပဲွများ၊ ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွများှင့ ်
ကာစီိကုစားဝိင်ုးများ ပိတ်ပင်ြခင်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
ထုိြပင် လမူ ေရးဆိင်ုရာ အခမ်းအနား 

များ၊ ကမ ာလှည့ခ်ရီးသည်များ အပန်းေြဖ 
ေနရာများ၊     အပန်းေြဖဥယျာ်များ၊ 
စားေသာက်ဆိင်ု၌   ဆိင်ုထိင်ုစားေသာက် 

ြခင်းှင့်  အားကစားေလ့ကျင့်ေရးခန်းမ 
များ၌ လာေရာက်မည့်လူအေရအတွက်
ကန်သတ်ြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်သည်။   ုိင်ငံအတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ 
အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံ 
သ ူ၁၀ ဦးအထိရိှလာေကာင်း သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂ ဒသမ ၈၄ 

သန်း ေကျာ်ရှိပီး  အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ် 

ေသဆုံးသူ  ၅၁၅၀၄ ဦးရှိသည်။    ိုင်ငံ 
အတွင်း   လက်ရှိအချနိ်၌    လူအစုလိုက် 

အပံလုိက် အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် 
ကူးစက်မ များရိှိင်ုေကာင်း ကျန်းမာေရး 
ဝန်ကီး ဖရန်စစ်ဒကူူးက ေြပာကားသည်။           

ကိုးကား - ဗန်ေကာက်ပိုစ်
ဘာသာြပန် - စိုးသူရ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ပင်လယ်အတွင်းနစ်ြမပ်ခဲ့သည် ့ြမန်မာငါးဖမ်းေလှတစ်စင်းမ ှေလှလုပ်သားများအား 

ထိုင်းိုင်ငံမ ှြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်
ေကာ့ေသာင်း  ဇန်နဝါရီ   ၁

အက်ဒမန်    ပင်လယ်ြပင ်

အတွင်း စက်ချိယွင်းနစ်ြမပ်ကာ 

ထိုင်းေရြပင်ပိုင်နက ်  အတွင်းသို 

ဒီဇင်ဘာ ၂၈  ရက် နံနက်ပိုင်းက 

ေမျာပါေရာက်ရှိခဲ့သည့်  ြမန်မာ 

ငါးဖမ်းေလှတစ်စင်းမှ    ေလှလုပ်သား 

ေြခာက်ဦးအား ထုိင်းုိင်င ံရေနာင်း 

မိ တာဝန်ရိှသမူျားက ကယ်ဆယ် 

ကာ      ယင်းေနညေနပိုင်းက 

ြမန်မာိင်ုင ံတာဝန်ရိှသမူျားထံသုိ

ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း  ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ(အမည်မရှိ)ငါးဖမ်း 

ေလှမှာ     ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ် 

ြမန်မာ့        ပင်လယ်ြပင်အတွင်း 

ငါးဖမ်းထွက်စ ်  စက်ချိယွင်းမ  

ြဖစ်ပွားနစ်ြမပ်ခဲ့ကာ  ပင်လယ် 

ေရစီးေကာင်းှင့်အတူ    ေလှ    

လုပ်သားေြခာက်ဦး  အသက်ရှင် 

လျက်ေမျာပါ၍         ထိုင်းိုင်င ံ

ေရပိုင်နက်အတွင်း ေရာက်ရှိသွား 

သည်။ ထုိငး်ုိင်ငံနယ်ြခားေစာင့်  

Royal Thai Navy   တပ်ဖွဲက  

ေတွရိှကယ်ဆယ်ခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ   ရိှ၊   မရိှစစ်ေဆးမ  

များေဆာင်ရက်၍  ထိုင်း-ြမန်မာ 

ှစ်ိုင်ငံချစ်ကည်ေရး ေရှး ကာ 

ြမန်မာိုင်ငံ   ေကာ့ေသာင်းမိမ ှ

တာဝန်ရှိသူများထံသို ြပန်လည် 

လ ေဲြပာင်းေပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါ  ေလှလုပ်သားများ 

အား  ေကာ့ေသာင်းမိတာဝန်ရှ ိ

အဖဲွ အစည်းများက          စနစ်တကျ 

ြပန်လည်လက်ခခံဲ့ပီး လိအုပ်သည့် 

ကညူေီထာက်ပံမ့ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။ ေလှလုပ်သားများအား 

ကုိဗစ်-  ၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ မြဖစ် 

ပွားေရး           မိုးကုတ်ကန်သတ ်

ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်း၌ ၁၀ ရက် 

အသွားအလာ  ကန်သတ်ထားရှ ိ

ေစာင့်ကည့်ပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုး    စစ်ေဆး ေတွရိှြခင်းမရိှမှသာ 

မမိတိိုေနအိမ်အသီးသီးသုိ  ြပန်လည် 

ပိုေဆာင် ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။  ေကျာ်စုိး (ေကာ့ေသာင်း)

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၁

တရားမဝင်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင် ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ            တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် 

ေအးရှားေဝါလ်ကန်ုေသတ ာ စစ်ေဆးေရးစခန်း 

၌  ID No.100192145540  (23.12.2021) 

ကန်ုေသတ ာအမှတ်  TEMU-3911040 (1x40’) 

ြဖင့ ်တုတ်ုိင်ငံမှတင်သွင်းလာေသာ Motor- 

cycle  Spare Part  ကို စစ်ေဆးခဲ့ရာ Import 

Declaration (ID) တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှ 

သည့် Motorcycle Spare Parts item  10 

မျိး၊ (97029)U, (5050)Kg (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွ 

ကျပ်  ၁၀၅  ဒသမ ၂၁၅ သန်း) ကိလုည်းေကာင်း၊ 

Network Camera Recorder (46)U (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၂ ဒသမ ၅၆ သန်းခန် )ကို 

လည်းေကာင်း     အမ တွဲဖွင့်လှစ်အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ  ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ြမန်မာ 

စက်မ ဆိပ်ကမ်း   ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ ID No, 100191620541 (19.12.2021) 

ကန်ုေသတ ာအမှတ် ZCSU-T243403 (1x40’) 

ြဖင့်   တုတ်ိုင်ငံမှ   တင်သွင်းလာေသာ 

ကန်ုပစ ည်း  Item ငါးမျိးကိ ုစစ်ေဆးခဲရ့ာ Item 

(1) Induction Cooker တစ်မျိးသာ မှန်ကန်မ  

ရိှပီး ကျန် Item ေလးမျိးမှာ ပါရိှလာြခင်းမရိှေပ။ 

ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှေသာ လသူုံးကန်ု 

ပစ ည်း Item ေလးမျိး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၆၈  ဒသမ ၄ သန်းခန် ) ကိုလည်းေကာင်း၊ 

Chemical ပစ ည်း Item ှစ်မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်  ၆ ဒသမ ၃၅၂ သန်းခန်) ကုိလည်းေကာင်း 

အမ တွဲဖွင့်လှစ် အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

အလားတူ    ယင်းေနတွင ်ြမန်မာစက်မ  

ဆိပ်ကမ်း   ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  

ID No. 100191619621 (19.12.2021) ကုန် 

ေသတ ာအမှတ် ZC5U-T784408 (1x40’) ြဖင့် 

တတ်ုိင်ုငမှံ တင်သွင်းလာေသာ ကန်ုပစ ည်း 

Item ရှစ်မျိးကိ ုစစ်ေဆးခဲရ့ာ ID တွင် ေကညာ 

ထားသည့ ်Item (2) Racking System တစ်မျိး 

သာ ကိုက်ညီမှန်ကန်မ ရှိသည်။ ကျန် Item 

ခနုစ်မျိးမှာ ပါရိှလာြခင်းမရိှေပ။ ID တွင်ေကညာ 

ထားြခင်းမရှိသည့် Chemical ပစ ည်း Item 

ေြခာက်မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ် ၅ ဒသမ 

၆၈၂ သန်းခန် ) ကိုလည်းေကာင်း၊  အလှကုန် 

ပစ ည်း  Item  ၁၁  မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ်  

၁၉ ဒသမ ၀၃ သန်းခန် ) ကိုလည်းေကာင်း၊ 

လသူုံးကန်ုပစ ည်း Item သုံးမျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်   ၅၉  ဒသမ  ၈၁  သန်းခန် ) ကို     

လညး်ေကာင်း၊ အဝတ်အထည်ေဟာင်း Item 

သုံးမျိး (ခန်မှန်း တန်ဖိုးေငွကျပ ် ၁၀  ဒသမ 

၅  သန်းခန်) ကိလုည်းေကာင်း   အမ တဲွဖွင့လှ်စ်   

အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ  ယင်းေနတွင် ြမန်မာစက်မ  

ဆိပ်ကမ်း   ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  

ID No. 100191618661 (19.12.2021) ကုန် 

ေသတ ာအမှတ် JXLU-6640509 (1x40’) ြဖင့် 

တုတ်ုိင်ငံမှတင်သွင်းလာေသာ ကုန်ပစ ည်း 

Item  ၁၁ မျိးကိ ုစစ်ေဆးခဲရ့ာ ID တွင်ေကညာ 

ထားသည့ ်Item ခနုစ်မျိးသာ ကိက်ုညမှီန်ကန် 

မ ရှိပီး ကျန် item ေလးမျိး ပါရှိြခင်းမရှိေပ။ 

ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှသည့ ်Chemical 

ပစ ည်း Item ှစ်မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃ ဒသမ ၁၁၅ သန်းခန်) ကုိလည်းေကာင်း၊ Phone  

Battery Item ခနုစ်မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ်  

၂၅ ဒသမ ၄၃ သန်းခန် ) ကိုလည်းေကာင်း၊ 

အလှကုန်ပစ ည်း Item ေြခာက်မျိး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၁ ဒသမ ၅၄ သန်းခန် ) ကို 

လည်းေကာင်း၊ စားေသာက်ကုန် Item ေလးမျိး  

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ်  ၄ ဒသမ ၃၆ သန်းခန်) 

ကိုလည်းေကာင်း၊  လူသုံးကုန်ပစ ည်း  Item 

ငါးမျိး (ခန်မှန်း တန်ဖုိးေငွကျပ်  ၄ ဒသမ ၃၆၂ 

သန်းခန် ) ကိုလည်းေကာင်း   အမ တွဲဖွင့်လှစ် 

အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ေအးရှား 

ေဝါလ်   ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

ဖမ်းဆီးရမမိ  တစ်မ   (စစုေုပါင်းခန်မှန်းတန်ဖိုးမှာ 

ေငကွျပ် ၁၂၇ ဒသမ ၇၇၅ သန်းခန်)ှင့ ်ြမန်မာ 

စက်မ ဆိပ်ကမ်း   ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမ  သုံးမ  (စုစုေပါင်းခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၁၈ ဒသမ ၅၈၁ သန်းခန် )တို 

ြဖစ်၍  ဖမ်းဆီးရမမိ  စစုေုပါင်းေလးမ  (စစုေုပါင်း 

ခန်မှန်းတန်ဖိုးမှာ ေငွကျပ်  ၃၄၆  ဒသမ ၃၅၆ 

သန်းခန် ) ြဖစ်သည်။   အဆိုပါ  ဖမ်းဆီးရမိမ                     

ေလးမ ှင့ပ်တ်သက်၍  အေကာက်ခွန်လပ်ုထံုး 

လပ်ုနည်းများှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း             တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး  ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ   သိရ 

သည်။  

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လ  င်သာယာ 

(အေရှပုိင်း)မိနယ် ေရ လင်ပန်းေကျးရာ 

ေန ယမင်းထက်(ဘ)ဦးေရလ မ်းသည ်

၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီမှစ၍ ဆပူဆူ  

ြပမ ြဖစ်စ်များတွင ်တက်က စွာ  ပါဝင် 

လ ပ်ရှားြခင်း၊ အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက ်

ေရးဗဟိအုဖဲွ၏ အမန်ိေကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၂/၂၀၂၁)ြဖင့်  အကမ်းဖက်အုပ်စုများ 

အြဖစ်   သတ်မှတ်ေကညာထားသည့ ်

အဖွဲအစည်းများှင့်   ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 

ေငေွကးေကာက်ခ ံ ေထာက်ပံြ့ခင်းများကိ ု 

လပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက်ေကာင့ ်လည်း 

ေကာင်း၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ် 

အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ေန ေအာင်ိုင်ဦး(ခ)

အိစုမာ(ဘ)ဦးအလကီာသည် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

လမှစ၍  ဆူပူဆ ြပမ  ြဖစ်စ်များတွင ်

တက်က စွာပါဝင်လ ပ်ရှားြခင်း၊  တိင်ုးရင်း 

သားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ နယ်ေြမအတွင်း 

လက်နက်ှင့်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့ြခင်း၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   အကမ်းဖက ်

တိုက်ခိုက်မ များတွင် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ခဲ ့

သည့်အတွက်ေကာင့်   လည်းေကာင်း၊ 

လ  င်သာယာ  (အေနာက်ပိုင်း)မိနယ် 

အမှတ် (၂၀)ရပ်ကွက်ေန မျိးြမင့သ်န်း(ခ)

အေသးေလး(ခ)လင်းယန်ု(ဘ)ဦးေသာင်း 

ွန်သည် PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွ 

ဆက်ေကးတာဝန်ခံအြဖစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ 

ပ န်တန်ဆာမိ၌ အမျိးသား ငါးဦးက အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက ်

လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ ်ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍ ေလးဦးေသဆုံးကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်

ပ န်တန်ဆာမိ၌ အမျိးသား ငါးဦးက အကမ်းဖက်မ  

လုပ်ရပ်များလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက ်လက်လုပ်မိုင်း 

တပ်ဆင်ေနစ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၍ ေလးဦးေသဆုံး 

ကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ ်ေပါက်ကွဲ

ြဖစ်စ်မှာ ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ပ န်တန်ဆာ 

မိ  မိမ(၃)ရပ်ကွက်၌ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ 

ရက် ည ၇ နာရခဲွီခန်တွင် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားေကာင်း 

သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲ့ရာ မိမ(၃)ရပ်ကွက်ရိှ ဦးစိုးသိန်း ပုိင်ဆုိင် 

သည့်   RC  တစ်ထပ်တိုက်  ဘယ်ဘက်ြခမ်းတွင ်

ေအာင်ြပည့်စုံထွန်း၊ ေကျာ်စွာှင့် စည်သူထွန်းတို  

သုံးဦးမှာ ခ ာကိယ်ုအံှ မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာများြဖင့ ်

ေသဆုံးေနပီး ေအာင်ြမင့်ြမတ်ထန်ွးတငွ ်ခ ာကိုယ် 

ေအာက်ပိင်ုး၌ မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာများ ရရိှထားသည် 

ကို   ေတွရှိရသြဖင့ ်   ြဖစ်စ်အား  ေမးြမန်းခဲ့ရာ 

၎င်းသည ် ဦးစိုးသိန်း၏   သားြဖစ်သ ူ ဇင်ကိုလွင်၊ 

ေအာင်ြပည့်စုံထွန်း၊ ေကျာ်စွာ၊ စည်သူထွန်း တိုှင့် 

အတူ အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များတွင် အသုံးြပရန် 

အတွက် လက်လုပ်မိုင်းတပ်ဆင်ေနစ ်ေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပွား၍    ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရှိရသြဖင့ ်   ၎င်းအား   ေဆးကုသမ ခံယူိုင်ေရး 

ပ န်တန်ဆာမိေဆးုံသို ပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များသည ်

အခင်းြဖစ်ေနအိမ်အား    အေသးစိတ်ဆက်လက ်

စစ်ေဆးခဲ့ရာ ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ထားသည့်ေနရာအနီး

မှ ပျက်စီးေနေသာ ပစ တိုေသနတ် တစ်လက်ှင့် 

ကျည် ှစ်ေတာင့်အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ြဖစ်စ် 

တွင်ပါဝင်ပီး  ေပျာက်ဆုံးေနသည့ ်ဇင်ကိုလွင်အား 

၎င်းေနအိမ်၏ အြမင့် ၁၂ ေပခန်ရိှ အမုိးေပ ၌ ခ ာကုိယ် 

အံှ မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာများြဖင့ ်ေသဆံုးေနသည်ကုိ 

ထပ်မံေတွရှိခဲ့ရသည်။

ြဖစ်စ်တွင် အကမ်းဖက်မ များလုပ်ေဆာင်ရန် 

လက်လပ်ုမိင်ုးတပ်ဆင်ေနစ် ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားကာ 

ေသဆုံးခဲ့သည့် ဇင်ကိုလွင်ပါ အမျိးသား ေလးဦး၏ 

အေလာင်းများကိ ု ပ န်တန်ဆာေဆးုံသို  ပိုေဆာင် 

ေပးခဲေ့ကာင်းှင့ ်အဆိပုါြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက် 

သူများအား  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍   ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူုိင်ေရး လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်ခဲ့သူများှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲမှ 

ေကညာထားသည့် အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် ေထာက်ပံ့ေနသူများကို ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ြခင်း၊ လက်နက်/ခဲယမ်းများ ေရာင်းဝယ ်

ြခင်း၊   လက်ဝယ်ကိုင်ေဆာင်ြခင်းှင့ ်

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး       လုပ်ငန်းများ 

လပ်ုေဆာင်ခဲသ့ည့အ်တွက်ေကာင့် လည်း 

ေကာင်း။

သတ်ြဖတ်ြခင်းများလုပ်ေဆာင်ခဲ့

အင်းစိန်မိနယ်    ရာမအေနာက် 

ရပ်ကွက်ေန    ထက်ရှား(ခ)ဘာဘာ(ဘ)

ဦးကည်ဝင်း၊    ဝင်းသူရ(ခ)သူရ(ဘ)

ဦးမင်းသူှင့် ဒလမိနယ် အံ့ကီးအေရှ 

ရပ်ကွက်ေန ခန်ဝင်းထွန်း(ခ) ေကျာ်ေကျာ် 

(ဘ)ဦးမျိးဝင်းတုိ သံုးဦးသည် ဆက်သွယ် 

ေရး တာဝါတိင်ုများ၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ 

အစိုးရုံး/ဌာနများှင့်     စက်ုံများကိ ု

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းှင့်  အုပ်ချပ် 

ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ      တာဝန်ရှိသူများကိ ု

သတ်ြဖတ်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် 

အတွက်ေကာင့်လည်းေကာင်း၊  ေြမာက ်

ဥက လာပမိနယ်   (ဃ)ရပ်ကွက်ေန 

န ေအာင်လင်း(ခ) လူးဝစ်(ဘ) ဦးကိကုိဦုး 

သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

နယ်ေြမအတွင်း   ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးေရး 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲြ့ခင်း၊ လက်နက်/ 

ခယဲမ်းများ ေရာင်းဝယ်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင် 

ခဲ့သည့်အတွက်ေကာင့် လည်းေကာင်း၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်(ဃ)ရပ်ကွက ်

ေန ဖိးကုိကုိစံ(ခ)ကုိေပါက် (ဘ)ဦးသန်းဦး 

သည် အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများကုိ ေဖာက်ခဲွ  

ဖျက်ဆီးရာတွင်  ပါဝင်ြခင်း၊  အကမ်းဖက် 

အပ်ုစမုျားအြဖစ် သတ်မှတ်ေကညာထား 

သည့် အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ် 

ြခင်း၊   ေငေွကးေကာက်ခ ံေထာက်ပံြ့ခင်း 

များကုိ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အတွက်ေကာင့် 

လည်းေကာင်း။

 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် (စ)ရပ်ကွက် 

ေန    ေနေအာင်လွင်(ခ)ေနကီး     (ဘ) 

ဦးေကျာ်ေရ သည်    ဆပူဆူ ြပမ များတွင် 

ပါဝင်ြခင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်

အဖဲွနယ်ေြမအတွင်း ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲြ့ခင်း၊ အပ်ုချပ်ေရး 

မှးုံးများကိ ု  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးရာတွင ်  

ပါဝင်ြခင်း၊ အြပစ်မ့ဲြပည်သူများကုိ ဒလန် 

ဟု စွပ်စွဲေြပာဆိုသတ်ြဖတ်ြခင်းတိုတွင ်  

ပါဝင်ခဲ့ြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် 

အတွက်ေကာင့် လည်းေကာင်း  စစ်အုပ်ချပ် 

ေရး(Martial Law)စစ်ခုံုံးဖဲွ၍  စစ်ေဆးမ  

များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   အကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး    ဥပေဒပုဒ်မ  ၅၀(ဈ)၊  

၅၀(က) ှင့် ၅၀(ည)တိုအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာ   ၃၀   ရက်တွင်  ၎င်းတိုအား   

“ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်” ြပစ်ဒဏ်အမိန်  

ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အမိန်ချမှတ်

အဆိုပါ   ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများ 

အနက်မှ  ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသ ူ

များအား ၎င်းတုိှင့်စပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ် 

ကျင့်ထုံးဥပေဒ   ပုဒ်မ-၈၇၊  ၈၈  အရ 

ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်ရန ်  အမိန်ချမှတ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

စစ်အုပ်ချပ်ေရးအမိန်    ထုတ်ြပန် 

ေကညာထားသည့ ် မိနယ်များအတွင်း 

စစ်ခံုံုးြဖင့် စစ်ေဆးမည့်ြပစ်မ ဆုိင်ရာ ၂၃ 

မျိးကိလုည်း ပူးတဲွထတ်ုြပန်ထားေကာင်း 

ှင့်  အဆိုပါြပစ်မ များကို  ေဖာက်ဖျက ်

ကျးလွန်ပါက စစ်ခုံုံးဖဲွ၍ စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ကာ    ထိထိေရာက်ေရာက ်

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်  အေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ေအာင်ြမင့်ြမတ်ထွန်း(ဒဏ်ရာရ)

ေကျာ်စွာ(ခ)ေကျာ်စွာလွင် ေအာင်ြပည့်စုံထွန်း(ေသဆုံး) စည်သူထွန်း(ေသဆုံး)

ဇင်ကိုလွင(်ေသဆုံး)

တရားခ ံခန်ဝင်းထွန်း၊ ဝင်းသရူှင့ ်

ထက်ရှား(ခ) ဘာဘာ(ဝဲမှ ယာ)တို၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားခံ     မျိးြမင့ ်သန်း(ခ)

အေသးေလး(ခ)    လင်းယုန ်၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

တရားခံ ယမင်းထက် တရားခ ံေအာင်ိုင်ဦး(ခ)အိုစမာ တရားခ ံဖိးကိုကိုစ(ံခ)ကိုေပါက် တရားခ ံေနေအာင်လွင်(ခ)ေနကီးတရားခံ န ေအာင်လင်း(ခ)လူးဝစ်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ကလုသမဂ  လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ှင့ ်အေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရး ညိ  င်းေရးမှး Martin Griffiths  ၏ ေကညာချက်အေပ  သတင်းထတ်ုြပန်ချက်
ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁

ကုလသမဂ  လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ှင့်    အေရးေပ  

ကယ်ဆယ်ေရး     ညိ  င်းေရးမှး 

Martin Griffiths က  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာ  ၂၄  ရက်တွင်  ြမန်မာ 

ိင်ုင ံ   ကယားြပည်နယ်၊     ဖဆူိ ု

မိနယ်၊ မုိဆုိေကျးရာအနီး ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ေသာ အရပ်သားများ  ေသဆုံး 

ခဲ့မ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊    ဒီဇင်ဘာ  ၂၆ ရက်တွင် 

အချက်(၅)ချက်ပါ ေကညာချက ်

ကို ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ေကာင်း 

သိရှိရသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ    ထုတ်ြပန် 

ေကညာချက်၌    ြဖစ်စ်တွင် 

ကေလးငယ်တစ်ဦး  အပါအဝင် 

လူ(၃၅)ဦးထက်မနည်း  ေသဆုံး 

ခဲေ့ကာင်းှင့ ်Save The Children 

အဖွဲမ ှဝန်ထမ်း(၂)ဦးကို  ဖမ်းဆီး 

ထားပီး   ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 

လည်း မီး  ဖျက်ဆီးခခံဲရ့ေကာင်း၊ 

ယခုကဲ့သို  အရပ်သားများအေပ  

တိုက်ခိုက်ခဲ့မ များကို   တ်ချ၍ 

ကျးလွန်ခဲ့သူများကို အြမန်ဆုံး 

တရားစီရင်ိုင်ေရး   ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမ ရိှသည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမ  

များ   ချက်ချင်းလုပ်ေဆာင်ရန ် 

တိုက်တွန်းေကာင်း၊    ြမန်မာ့ 

တပ်မေတာ်အပါအဝင် လက်နက် 

ကိုင်အဖွဲအစည်းများကိုလည်း 

အရပ်သားြပည်သူများ  ထိခိုက် 

နစ်နာမ မရှိေစေရး  ကာကွယ် 

ေပးရန်     တိုက်တွန်းေကာင်း 

အစရှိသည့် အချက်များပါဝင  ်

ေကာင်း ေတွရှိရသည်။

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၁ ရက် 

မှစတင်၍   ၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒှင့်       အညီ 

ိုင်ငံေတာ်အား အေရးေပ အေြခ 

အေနေကညာ၍  ိုင်ငံေတာ်၏ 

အာဏာအရပ်ရပ်အား    ေခတ  

ထန်ိးသမ်ိးခဲသ့ည့ ်အချန်ိမှစတင်၍ 

လစူလုေူဝးြဖင့ ် ဆပူအူကမ်းဖက် 

ဆ ြပမ များ၊     လက်နက်ြဖင့ ်

တိက်ုခိက်ုမ များ၊ အပ်ုစဖဲွုအကမ်း 

ဖက်တိက်ုခိက်ုမ များအေပ  အနမိ့် 

ဆုံးအဆင့၊်   အနည်းဆံုးအင်အား 

ကိသုာအသုံးြပ၍ တည်ဆတဲရား 

ဥပေဒများ၊ ိင်ုငတံကာစံ န်းများ 

ှင့အ်ည ီ     စနစ်တကျကိင်ုတွယ် 

ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်၏  အာဏာအရပ်ရပ ်

အား  ေခတ ထိန်းသိမ်းထားသည့် 

ကာလအတွင်း   ိုင်ငံအတွင်း၌ 

ငိမ်းချမ်းေရး၊     တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး၊    နယ်ေြမေအးချမ်း 

သာယာေရးတိုအတွက် ိင်ုငေံတာ် 

၏    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် 

ဦးတည်ချက်(၉)ရပ်တုိအား ချမှတ် 

၍ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက  ်

ရှိသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စအီေနြဖင့ ် ရည်မှန်းချက်၊ 

ရည်ရယ်ချက်ေကာင်းများ ထားရိှ 

၍ ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ေနသည့ ်

ကာလအတွင်း    အကမ်းဖက ်

အဖဲွအစည်းများြဖစ်ေသာ  CRPH ၊ 

NUG  အမည်ခံအဖွဲများမ ှ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊  စက်တင်ဘာ  ၇  ရက်ကိ ု         

D Day အြဖစ်      သတ်မှတ်၍ 

အချိေသာ      တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ   အချိှင့် 

၎င်းတို၏    လက်ေဝခံ  PDF 

အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ 

က ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ အကမ်းဖက ်

တိက်ုခိက်ုမ များ စတင်လပ်ုေဆာင် 

ရန် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။  

ထိုသို   ေကညာခဲ့ပီးေနာက ်

ိုင်ငံအတွင်းရှိ ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ကယားြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်း    ေဒသကီးှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

အချိေဒသများတွင် အကမ်းဖက် 

အဖွဲများက  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များအား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်း 

ကိ ုပိမုိလုပ်ုေဆာင်လာခဲ့ပီး အထူး 

သြဖင့ ်လက်နက်ကိင်ုေဆာင်ထား 

ြခင်းမရှိေသာ    အရပ်သားများ၊ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား   ဒလန် 

အြဖစ်စွပ်စွဲ၍  သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

၎င်းတုိအား ေထာက်ခံအားေပးြခင်း 

မရိှသည့် မိသားစုများကုိ အုပ်စုဖဲွ 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊  တန်ဖိုးရှိပစ ည်း 

များအား အတင်းအဓမ ယေူဆာင် 

၍   ေနအိမ်အေဆာက်အဦှင့် 

ပစ ည်းကိရိယာများအား  မီး   

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ၎င်းတုိအား အားေပး 

ကူညီရန်အတွက် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း အစ 

ရှိသည့် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

ကို ကျးလွန်လျက်ရှိသည်။ 

ကုလသမဂ  လူသားချင်းစာနာ

ေထာက်ထားမ ှင့်   အေရးေပ  

ကယ်ဆယ်ေရး   ညိ  င်းေရးမှး 

Martin Griffiths ၏ ေကညာချက် 

တွင် ပါရှိေသာ   ြဖစ်စ်ြဖစ်ပွား 

ရြခင်းမှာလည်း ကယားြပည်နယ် 

အတွင်း နယ်ေြမလုံ ခံေရးတာဝန် 

များ  ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်

လုံ ခံေရး    တပ်ဖွဲဝင်များသည ်

ဖူဆိုမိနယ်၊ မိုဆိုေကျးရာအနီး 

သို     ၂၀၂၁    ခုှစ်၊    ဒီဇင်ဘာ            
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စံ န်းများှင့အ်ညီ ေဆာင်ရက်ေပးထားြခင်းြဖစ်ရာ 

ုိင်ငံတကာ ှစ်သစ်ကူးေနအကိ ညပိုင်းက မိေန 

ြပည်သ ူမိသားစုများ၊ လူငယ်လူရယ ်အစုအဖွဲများ 

အလိုက်   အနားယူအပန်းေြဖကရင်း  ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ှစ်ေဟာင်းကုန်ဆုံးကာ   ၂၀၂၂ ခုှစ်     ှစ်သစ်ကုိ 

စတင်ကူးေြပာင်းမည့်ညအြဖစ် ေအးချမ်းစည်ကားစွာ 

ကိဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်စိုး (ေကာ့ေသာင်း)

ေချာင်းသာ ဇန်နဝါရီ ၁

ဧရာဝတီတိုင်း    ေဒသကီး 

ေချာင်းသာမိရှိ   ေချာင်းသာ 

ကမ်းေြခတွင ်ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ ်

ရက်ကာလ အပန်းေြဖလာေရာက် 

သူ ေရကစားသူများြဖင့် ယခင် 

ပံုမှန်ရက်များထက် ယေန  နံနက် 

ပိင်ုးက ပုိမုိစည်ကားလျက်ရိှသည်။

အပန်းေြဖလည်ပတ်

ေချာင်းသာမိတွင ်အပန်းေြဖ 

စရာ ေချာင်းသာကမ်းေြခအြပင ် 

သြဲဖက န်းသုိ စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ် 

ဘုတ်များြဖင့်   လည်းေကာင်း၊ 

ေကျာက်ေမာင်ှမသို    ကား၊ 

သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်များ 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ဘရုားဖူးရန်ှင့် 

အပန်းေြဖလည်ပတ်ရန်  သွား 

ေရာက်ုိင်သည့်ေနရာများလည်း

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကမ်းေြခသို လာေရာက်သမူျား

ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ   အနားယူ 

အပန်းေြဖရန်ှင့် ကမ်းေြခသာယာ 

လှပေစရန်အတွက်    မိအုပ်ချပ် 

ေရးမှးှင့ ်ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ မိစည်ပင် 

သာယာေရးအဖဲွ၊  ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 

မီးသတ်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည့ ်

ကမ်းေြခစည်းကမ်းထန်ိးသမ်ိးေရး

အဖဲွက         ကမ်းေြခတွင်       ေဈး 

ေရာင်းချေနေသာ   ေဈးသည်များ 

အား           ေဈးဆိုင်ေနရာများကို 

သတ်မှတ်ေနရာတွင် စနစ်တကျ 

ခင်းကျင်းေရာင်းချရန်၊    စွန်ပစ် 

သည့ ်အမ  က်များအား စနစ်တကျ 

စွန်ပစ်ကရန်ှင့ ်လာေရာက်လည် 

ပတ်ကသည့် ခရီးသွားဧည့်သည် 

များအား     ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ 

နားေန    အပန်းေြဖိုင်ရန်တိုကိ ု

ကွင်းဆင်း ကပ်မတ်ေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ေကျာ်

 (ြပန်/ဆက်)

ေကာ့ေသာင်းမိ ဘုရင့်ေနာင်အငူ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းတစ်ေလ ာက်

အပန်းေြဖအနားယူသူ မိေနြပည်သူများြဖင့် စည်ကား

ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက် ေချာင်းသာကမ်းေြခ၌ 

ယခင်ပုံမှန်ရက်များထက် လာေရာက်အပန်းေြဖသူ ပိုမိုစည်ကားများြပား

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

ရှမ်းြပည်နယ်    (ေတာင်ပုိင်း) 

ခုိလမ်မိ ချမ်းေြမ့ဂုဏ်ေဝ ပရိယတ  ိ

ပရဟိတ  သီလရှင်စာသင်တုိက်၌ 

တည်ထားကုိးကွယ်မည့် ထုိင်ေတာ် 

မူ  ဗုဒ ုပ်ပာွးေတာ်ြမတ်ကီးှင့် 

ဓမ ာံုကီး ပ က်ေတာ်တင်မဂ  လာ 

အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက်ပုိင်း 

တွင် အဆုိပါေကျာင်းတုိက်၌ ြပလုပ် 

ရာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  မရမ်း 

ကုနး်မိ ေစကဝဒီဗုဒ တက သုိလ် 

ေမာ်ကွန်းထိန်းဆရာေတာ် ဘဒ   

ေသာဘိတ       အမှးြပေသာ   

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၁

ြပည်ပုိင်ငံများမှ ဝင်ေရာက်လာသည့် 

ြမန်မာုိင်ငံသားများကုိ     နယ်စပ်ဂိတ် 

အသီးသီးတွင်   လက်ခံေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် 

တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) မူဆယ်မိ 

သုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား 

၁၀၁ ဦး၊ အမျိးသမီး ၇၁ ဦး စုစုေပါင်း ၁၇၂ 

ဦး၊ ချင်းေရ ေဟာ်မိသုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသူ  အမျိးသား ေလးဦး၊ ေလာက်ကုိင်မိ 

သုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူ အမျိးသား 

သံုးဦး၊ အမျိးသမီးှစ်ဦး စုစုေပါင်း ငါးဦး 

တုိကုိလည်းေကာင်း၊ ယေနတွင်  ကရင် 

ြပည်နယ် ြမဝတီမိသုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လာသူ အမျိးသား ၁၁၉ ဦး၊ အမျိးသမီး ၇၉ 

ဦး စုစုေပါင်း ၁၉၈ ဦးတုိကုိလည်းေကာင်း 

လက်ခံခ့ဲကသည်။

ခိလုမ်မိ ချမ်းေြမဂ့ဏ်ုေဝ ပရယိတ ိပရဟတိ သလီရှင်စာသင်တိက်ု၌ ထိင်ုေတာ်မဗူဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီးှင့ ်ဓမ ာုံကီး ပ က်ေတာ်တင်မဂ  လာ ြပလပ်ု

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ

သံဃာေတာ်များ က ေရာက်ေတာ် 

မူကပီး    အေရှအလယ်ပုိင်းတုိင်း   

စစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး  ဗုိလ်မှးချပ် 

လှမုိးှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ဦးစွာ တုိင်းမှးှင့် တက်ေရာက် 

လာကသူများက ဆရာေတာ်များ 

ထံမှ ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည် 

ကပီး ပရိတ်ပန်း၊ ပရိတ်ေရ၊ ပရိတ် 

သဲ၊ ပရိတ်ချည်၊ ပ က်ေတာ်များှင့် 

လှဖွယ်ပစ ညး်များ   ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။    

 ထုိေနာက်    တုိငး်မှးှင့်  

တက်ေရာက်လာကသူများက        

ထုိင်ေတာ်မူဗုဒ ုပ်ပာွးေတာ်ြမတ ်

ကီးှင့်    ဓမ ာံုကီး ေဆာက်လုပ် 

မည့်ေနရာတုိကုိ    ေနနံအလုိက် 

ပ က်ေတာ်ုိက်သွင်းပီး    အေမ း 

နံသာရည်များ ပက်ဖျန်းပူေဇာ်က 

ကာ  ခုိလမ်မိ   ချမ်းေြမ့ဂုဏ်ေဝ 

ပရိယတ ပိရဟိတ        သီလရှင် 

စာသင်တုိက်                 ပဓာနနာယက 

ဆရာေလး  ေဒါက်တာ  ေစကဝဒီထံ 

အလှေငွများ    ေပးအပ်လှဒါန်း 

ေကာင်း သိရသည်။     သတင်းစ်

ထုိသုိလက်ခံရာတွင်  သက်ဆုိင်ရာ 

ြပည်သူေဆးံုများမှ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးေပး 

ြခငး်၊ Quarantine  ဝင်ေရာက်ရမည့ ်

အေထာက်အထား စာရက်စာတမး်များ 

ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

 န်ကားချက်များကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား 

ြခင်းတုိကုိ စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပးပီး

တုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသူ 

များ၊ ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက လုိအပ် 

သည်များ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။

ထုိေနာက်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲများက  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသည့် 

ခရီးသည်တင်  ယာ်များြဖင့်    ၎င်းတုိ 

ေနရပ်အသီးသီးသုိ  လုိက်လံပုိေဆာင်ေပးခ့ဲ 

ေကာင်းှင့်  ေရာဂါပုိးေတွရိှသူများအား 

သက်ဆုိင်ရာေနရာများတွင်        သီးသန် 

ထားရိှ၍ လုိအပ်သည့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

များှင့် အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ 

အဆင်ေြပေချာေမွေအာင်  ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။  

  သတင်းစ်



ြခင်းခတ်ြခင်းအစ သေရေခတ ရာက

ေမာင်စိမ်းလန်း(ြပည်)
ေရှးေခတ်က  ြမန်မာအမျိးသားကီးများက 

ခွန်အားဗလ ြပည့်စုံကလျက ်ဆံရှည်ေသ ာင်ထုံး 

များှင့်အတူ   ဒူးအထက်မှခါးအထိ  ထိုးကွင်း   

မင်ေကာင်များ ထုိးေလ့ရိှကပါသည်။  ေယာကျ်ား 

ပသီစွာ ကျားကျားလျားလျား ေနတတ်သမူျားြဖစ်၍ 

ြခင်းခတ်ရာတွင ်   ခါးေတာင်းကို    ေြမာင်ေအာင ်

ကျိက်၍ အက   ျမီဝတ်ကေပ။

“ခါးေတာင်း       ေြမာင်ေအာင်ကျိက်ခါထား 

ေခါင်းတစ်ေထာင်ေထာင်ဂုိက်မှာထွား ေကျာသား 

ှင့ ်ရင်အုပ်ေတွ ခုိင်မာစွာတုတ်ေန” ဆုိသည့်အတုိင်း 

ေယာကျ်ားပီသစွာ ြခင်းခတ်ေနကသည့် ြခင်းဝုိင်း 

သို  ကည့် ကေသာ  ြခင်းဝါသနာရှင်  ပုရိသ 

ေယာကျ်ားများပင ်အားကျဖွယ်ြဖစ်၍     ဣတ ိယ 

မန်ိးမများကမ ူ“စစ်သားေကာင်းတို  အေမေတာ်ချင် 

သူရယ် ေဟာဟိုလူရင်အုပ်ကားကား  က က်သား 

အဖ၊ု အဖှုင့ ်ထထုုပီး ခရာချင်စရာရယ် ထွားကျိင်း 

တဲ့ ြမန်မာလူငယ”်ဟု ဆိုကေပမည်။

ယ်ေကျးေသာ လူသားတို၏အမူအကျင့်

ြခင်းလံုးခတ်ြခင်းသည် ဝန်းကျင်တစ်ခုရိှရမည် 

ြဖစ်ပီး ဝိင်ုးဖဲွ၍ ြပကျင့ရ်ေသာ အားကစားတစ်ရပ် 

ြဖစ်သည်။ ဤသည်ကပင ်စည်းလုံးညီွတ်ြခင်း  

သေဘာေဆာင်၏။ တစ်ေယာက်ှင့်တစ် ေယာက် 

ေဖးမတတ်ေသာ၊     ေစာင့်ေရှာက်တတ်ေသာ 

သေဘာရှိ၏။   ဝိုင်းေတာ်သားတစ်ဦးသည ်  မိမိ 

ကုိယ်စွမ်းရိှသေလာက် ကိးကိးစားစားအစွမ်းြပ 

ိုင်သည်ကို    ကိုယ့်ထက်သာမနာလိုဆိုေသာ 

စတ်ိဓာတ်လုံးဝမရိှေပ။ ထိသု၏ူ လက်ေချာ်ေြခေချာ် 

ခ တ်ယွင်းမ ေကာင့ ်ယမ်ိးယိင်ုေသာအြဖစ် ကံလာ 

ရင်ေတာင် ေထာက်ပံေ့ပးက၏။ ထိသု၏ူ က မ်းကျင် 

မ ကိ ုအေထာက်အကူြပေသာ “ြခင်းဝင်” ြခင်းလံုး 

အသွားအလာကိ ုဖန်တီးေပး၏။ ဤကား ညွီတ် 

ြခင်း၊ မ တြခင်း၊ စည်းလုံးြခင်း၊ ေဖးမြခင်း၊  မိမိ 

တာဝန်မိမိယူြခင်း စေသာအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ 

အစ်အလာေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အကျင့်များ 

ြဖစ်ကေပသည်။  ဤကား ယ်ေကျးေသာ လသူား 

တို၏ အမူအကျင့်အရင်းခံ ြဖစ်သည်။ ယ်ေကျးမ  

ဟူသည်  ိုင်းစိုင်းေသာအမူအကျင့်၏ ဆန်ကျင် 

ဘက် ြဖစ်သည်။

ဤယ်ေကျးမ အစ်အလာကို  ြမန်မာ့သမိုင်း 

တွင် အတိေတကာလ  ေအဒီငါးရာစုှင့်ခုနစ်ရာစု 

အတွင်းက သေရေခတ ရာေခ  ြပည်မိဂုဏ်ေဆာင ်

ေမှာ်ဇာမိ     ပျမိေဟာင်းမှ  စတင်ခဲ့သည်ကို 

အေစာဆုံး    အေထာက်အထားရရှိခဲ့ေပသည်။ 

၁၉၂၆-၁၉၂၇  ခုှစ်က   ြမန်မာိုင်ငံ ေရှးေဟာင်း 

သေုတသနဌာန     ေကျာက်စာဝန်   မစ တာဒူ ိင်ဇယ် 

ဦးေဆာင်၍ ေမှာ်ဇာမိ ကုလားကန်ကုန်းေကျးရာ  

အနီးရှိ     “ခင်ဗကုန်း” ကို  တူးေဖာ်ခဲ့ရာ  ုပ်တု၊ 

ဆင်းတု၊ ေရ ေစတီ၊ ေငွေစတီ၊ ေရ ေပစာ အစရှိေသာ 

ေရှးဌာပနာများ  တူးေဖာ်ရရှိရာတွင ် ေငွြဖင့်ြပလုပ ်

ထားသည့် “ေငွြခင်းလံုး” တစ်လံုးပါ ရရိှခ့ဲေလသည်။

ထိုပစ ည်းများတွင် အိ ိယြပည်ေတာင်ပိုင်း၌ 

ေအဒီငါးရာစုှစ်အတွင်းက     ေရးထိုးသုံးစွဲခဲ့ေသာ 

ကဒမ ၊ စာလုက၊ ေတလဂူ၊ ကနရ  အက ရာများှင့ ်

ဆင်တ ူ၎င်း၏ေရ ေပစာတွင် ေရးထိုးထားေသာ ပုတံ ူ

အက ရာြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်    လွန်ခဲ့ေသာ   ှစ်ေပါင်း 

၁၅၀၀ ခန်ေလာက်က ပစ ည်းများြဖစ်ေကာင်း အက ရာ 

ပါရဂူများ လက်ခံခဲ့ကသည်။

ထိုေရ ေပလ ာပါ အေကာင်းအရာအရ ေမှာ်ဇာ 

မင်း “ပရေဘာ်(ခ) ဩြီပဘဝူရ်မှင့ ်မဖိရုားကီး ဩြီပ  

ဘူေဒဝ”ီတိုက လှဒါန်းခ့ဲသည်ဟု မှတ်သားရသည်။  

ယင်းစာသားများကိ ု ေတွရေသာ  ေငွေဗာဓိပင်၏ 

ခံုနဖူးပတ်လည်ှင့် ေအာက်ေြခတို၌  ေရးသားထား 

သည်ဟု ဆိုသည်။

ထိအုေထာက်အထားများအရ ေစာလ င် ခရစ်ှစ် 

ငါးရာစ၊ု ေနာက်ကျလ င် ခနုစ်ရာစထုက် ေနာက်မကျ 

ဟူေသာ  အယူအဆကို  ကထိက ဦးသက်တင်က 

လက်ခံခဲ့သည်။

အေထာက်အထားများကဆို

သေရေခတ ရာြပည်ကီး        ဘုန်းမီးေနလ 

ေတာက်ချနိ်က     အင်ပါယာ   ကျယ်ြပန်မ အရ 

လက်ေအာက်ခံ မိြပုိင်ငံများ အဆက်အသွယ်ြဖင့်  

ဆူမားတားက န်းှင့်   အလှမ်းကွာက န်းငယ်များ၊  

ေဘာ်နီယိုအလယ်ေတာင်ေပ      ေနထိုင်သူများှင့် 

ထိင်ုး၊ ကေမ ာဒီးယား၊ လာအိ၊ု ဗယီက်နမ်၊ အင်ဒိနုီးရှား၊ 

မာလာယုဟူေသာ   ိုင်ငံများသို    ပျံှံခဲ့သည်ဟ ု

အေထာက်အထားများကဆိသုည်။ ဤအယအူဆကိ ု

ြမန်မာိုင်ငံ    သုေတသနအသင်း၏  ှစ်ငါးဆယ် 

ေြမာက် မဟာသဘင်ကုိ  စတင်ကျင်းပေသာ ၁၉၅၉  

ခှုစ်   ဒဇီင်ဘာလ  ၂၈  ရက်ေနက  သတိုးသရီသိဓုမ  

ေဂျးအက်စဖာနဗီယ်က ၎င်း၏မန်ိခွန်းတွင် ထည့သွ်င်း 

ေြပာကားမ အရ  သိိုင်သည်။   ၁၈၈၃  ခုှစ်ထုတ် 

The  Burmese  Empire    ြမန်မာ့လက်နက်ိုင်င ံ

စာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အီတလီိုင်ငံမှ ဗရင်ဂျ ီ 

ဘန်ုးေတာ်ကီး စန်ဂါမိ ုSangermano ၏ မှတ်တမ်း 

အရ အင်းဝေခတ်တွင် ြခင်းခတ်ြခင်းအေလ့အကျင့ ် 

ယ်ေကျးမ  ထွန်းကားေနေကာင ်သိရသည်။

အမရပူရမိတည်နန်းတည ်  ဘိုးေတာ်ဘုရား 

ဗဒုံမင်းလက်ထက ် ဘုရင်ကိုးကွယ်ေသာ  ဂုဏဘိ 

အန ဇ  မဟာဓမ ရာဇာဓိရာဇဂု ု  တံဆိပ်ေတာ်ရ 

သက်ေတာ်  ၈၃၊ ဝါေတာ် ၆၃ ဝါရှိေသာ ဆရာေတာ် 

ကီး ဘဝနတ်ထ ံပျလွံန်ေတာ်မရူာတွင် ဘရုင်မင်းြမတ် 

က ဘုန်းကီးပျပံွဲကျင်းပရန ်အမိန်ေတာ်ထားသည ်

တွင် -                          

“ြပာသာဒ်၊ တလား၊ ရထား သံလျင်း  ပွဲသဘင် 

ကျင်းပီးလ င် စည်ကီးခရာ၊ တူရိယာှင့် ပတ်သာ 

ဒုံမင်း၊ ခုသင်း၊ ှဲ၊ ပေလွ အေထွေထွေသာ တီးမျိး၊  

မ တ်မျိး၊ ကိးတန်းေလ ာက်ပွဲ၊ က မ်းပွဲ၊ ြခင်းပွဲ၊ မီးပွဲ 

စသည့်    အထည်ထည်အရပ်ရပ်တုိကုိ   မလစ်ဟင်း 

ရေလေအာင်ြပ၍    သာဓုကီဠန  သဘင်ဆင်ယင ်

ကျင်းပေပးရမည်။”

ဤအမန်ိအရ ဗဒုမံင်းလက်ထက်တွင် ြခင်းပဲွ 

များ အေြခအေနကို သိရှိိုင်သည်။

ခတ်နည်းခတ်ဟန်များ အမျိးမျိးေပ ထွက်

ြခင်းလံုးခတ်ြခင်း ယ်ေကျးမ အစသည် ၁၉၁၀ 

ြပည့ှ်စ်မတိင်ုမ ီေရှးဦး၌ အေညာင်းေြပအညာေြပ  

ကျန်းမာေရးလ ပ်ရှားမ အေနြဖင့ ်  လပ်ုေဆာင်ခဲရ့ာ 

လေူနဟန်ထား၊ အလှအပ၊ အယ်အေကျး၊ ေခါင်း၊  

ခါး၊ ေြခ၊ လက်၊ အေနအထားအချိးကျကျခတ်က

စားြခင်းများကိုသာ အသားေပး၏။ ြခင်းဝုိင်းတစ်ခု 

လံုးတွင် ပါဝင်သမူျား၏ အေရးကီးဆုံး တာဝန်ကီး 

တစ်ရပ်မှာ ြခင်းလံုးေြမသုိ မကျေစြခင်းပင်ြဖစ်၏။   

သိုေသာ ်ပါဝင်ကစားကသူများသည် မိမိသဘာဝ 

အေလျာက်  မတူေသာစွမ်းရည်ြဖင့် ခတ်နည်း 

ခတ်ဟန်များ             အမျိးမျိးေပ ထွက်လာရာမ ှ    

မေူဘာင်အသီးသီး  ေပ ထွက်လာပီး  အစ်အလာ 

စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ကေလသည်။

ခရစ်ှစ် ၁၉၀၀ ြပည့ှ်စ်ေလာက်က မ ေလး 

မိ  အမ်ိေတာ်ရာဘရုားပရဝိဏ်ုအတွင်း အေနာက် 

ေြမာက်ေထာင့ ်ေကျာက်ဖျာေပ ၌ ေနစ်ညေနတိင်ုး 

အေပျာ်တမ်းခတ်ကသည်ဟဆုိသုည်။ ထိေုခတ်က  

ခတ်ေသာြခင်းလုံးများမှာ လုံးပတ် ၁၅ လက်မခွဲ 

ရိှပီး အေလးချန်ိ  ငါးကျပ် - မတ်တင်း (“ေလးကျပ် 

သုံးမတ်သား”)  (သို)  ငါးကျပ်သားအထိရှိပီး 

ကက်ဥကိမ်ြဖင့ ်ရက်လုပ်သည်ဟ ုဆိုသည်။

ြခင်းဝိုင်းခတ်သည့်ေနရာကိ ု   အဝန်းအဝိုင်း 

သတ်မှတ်ြခင်းမရိှဘ ဲအဖဲွသား ငါးဦးမှ ရှစ်ဦးအထ ိ

ပါဝင်ကသည်။ ြခင်းလုံးအြမင့်ကိ ုဆယ်ေတာင်မှ 

ဆယ့်ှစ်ေတာင်အထိသာ    ကစားက၍   အကူး 

အသန်းေကာင်းေကာင်း    ဝိုင်းေကာင်းဝိုင်းလည ်

“ြခင်းဝင်ဝုိင်းကွက်၊ ြခင်းထွက်၊ လူဟန်”  ဆိုသလို 

လူေနလူဟန်လှလှပပခတ်ကသည်။

တစ်ဖက်သားထံမှ  မိမိထံသို  ေကာင်းစွာ 

ထွက်ကူးလာေသာ ြခင်းလုံးကိ ုဒူး၊ ေြခဖျား၊ ေြခခွင် 

တိုြဖင့ ်ထန်ိးထားြခင်း၊ ေတာထ့ားြခင်း၊ ဆဲွထားြခင်း 

မြပရ။ တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ေသာ ခတ်ကစား 

ြခင်း မြပရေပ။

အိမ်ေတာ်ရာြခင်းဝိုင်းှင့်ေခတ်ပိင ်ရန်ကုန် 

မိတွင ်  သရက်ေတာေကျာင်းတိုက်၌    ေနစ် 

ခတ်ေသာ ြခင်းဝိုင်းရှိခဲ့သည်။

အေပျာ်တမ်း ခတ်ကစားက

ြမန်မာသက ရာဇ်    ၁၂၇၂  ခုှစ်ခန်တွင် 

မ ေလးအိမ်ေတာ်ရာဘုရား   အေနာက်ေတာင ်

ေထာင့်   ေညာင်ပင်ကီးေအာက်၌ အေပျာ်တမ်း 

ခတ်ကစားကသည်။ ဥပုသ်ေနများဆုိလ င် နံနက်  

၈ နာရီ၊  ၉  နာရီမှစ၍  တစ်ေနကုန်   လူလဲ၍ 

ခတ်ကစားကသည်ဟ ု  ဆိုသည်။  ၎င်းတိုသည ်

“တား၊ တည်၊ ထုတ်”ဟူ၍ မိမိဆီေရာက်လာ ေသာ  

ြခင်းကိ ု    ခတ်ေပါက်ြဖင့ ်   တားလိုက်ရသည်။ 

ေနာက်ခတ်ေပါက်တစ်ခြုဖင့ ်မမိေိခါင်းေပ ေရာက် 

ေထာင်ေနေအာင်  တည်ထားရ၏။  ေနာက်ြခင်း 

ေပါက်တစ်ခြုဖင့ ်ခတ်ထတ်ုြခင်းကိ ုေဆာင်ရက်က  

ေသာ စည်းကမ်းတစ်ရပ်ေပ ထွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို 

ေသာပွဲများကိ ု  သံဃာေတာ်များှင့ ်  လူပုဂ ိလ် 

ခုနစ်ဆယ်၊  ရှစ်ဆယ်ခန်   အမဲအားေပးကသည ်

ဆို၏။

စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ြမန်မာြခင်းလုံးကစားဝိုင်း။

 ြခင်းလုံးခတ်ြခင်းသည် ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဝိုင်းဖွဲ၍  

ြပကျင့ရ်ေသာ အားကစားတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ ဤသည်ကပင် စည်းလုံး 

ညီွတ်ြခင်း  သေဘာေဆာင်၏။   တစ်ေယာက်ှင့်တစ် ေယာက် 

ေဖးမတတ်ေသာ၊ ေစာင့ေ်ရှာက်တတ်ေသာ  သေဘာရိှ၏။ ဝိင်ုးေတာ် 

သားတစ်ဦးသည် လက်ေချာ်ေြခေချာ် ခ တ်ယွင်းမ ေကာင့ ်ယမ်ိးယိင်ု 

ေသာအြဖစ်   ကံလာရင်ေတာင်  ေထာက်ပံ့ေပးက၏။  ထိုသူ၏ 

က မ်းကျင်မ ကို အေထာက်အကူြပေသာ “ြခင်းဝင်”  ြခင်းလုံး 

အသွားအလာကို ဖန်တီးေပး၏။ ဤကား ညီွတ်ြခင်း၊ မ တြခင်း၊ 

စည်းလုံးြခင်း၊ ေဖးမြခင်း၊  မမိတိာဝန်မမိယိြူခင်း စေသာအဖဲွအစည်း 

တစ်ခု၏ အစ်အလာေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အကျင့်များြဖစ်

ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

၁၉၀၀-၁၉၂၅ ခှုစ်များအတွင်းတွင် ထင်ရှား 

ေသာအလှပွဲများ၊   ဘုန်းကီးပွဲများတွင ်   ပါဝင် 

ေဖျာ်ေြဖခွင့ရ်ခဲေ့လရာ  ခတ်သား  ငါးဦး၊  ေြခာက်ဦး 

ပါဝင်ေသာ    ြခင်းအယိုင်ခတ်ပွဲများ   ေပ ထွက် 

လာသည်။  နရဆီိင်ုးကိ ုငှားရမ်း၍ မိင်မိင်ဆိင်ုဆိင်ု 

ခတ်ကရာ ကတ ီပါဖိနပ်၊  စွပ်ကျယ်အက   ျ၊ီ ထီး၊  

ေခါင်းေပါင်း စသည်တိုြဖင့ ်လက်ေဆာင်ေပး ချးီြမင့ ်

ဖတ်ိေခ ရသည်ဆိ၏ု။  ဤက့ဲသုိဆုိင်းှင့တဲွ်ဖက်၍  

ြမန်မာိုင်ငံအထက်ပိုင်း မ ေလး၊ ေရ ဘို၊ ြမင်း ခံ၊ 

စစ်ကိုင်း၊    ေကျာက်ဆည ်   စေသာမိကီးများ၌ 

ြခင်းအယိုင်ပွဲများ ေခတ်စားေနချနိ် ရန်ကုန်မိ၌  

အေလ့အထမရှိေသးရာ  ၁၂၉၃  ခုှစ်  (၁၃၀၀ 

ြပည့ှ်စ်) တွင်   ဒဂန်ု ဦးဘတင်ှင့ ်ေဒါက်တာစန်ိတို  

တိုက်တွန်းချက်အရ   ေနာက်ပိုင်းတွင်  ရန်ကုန် 

ြခင်းယိုင်ပွဲများတွင ်ဆိုင်းှင့်တွဲ၍ ကျင်းပကေတာ ့

သည်။ 

မ ေလးသားတို ကစားဟန်မှာ ြခင်းခတ်ြခင်း 

ကို တစ်နာရီတိတိသတ်မှတ်၍ ေြမကီးကိ ုထုံးှင့် 

ဝိုင်းထားပီး ခတ်သားေြခာက်ေယာက်ြဖင့ ်ခတ်က 

သည်။  တစ်ေယာက်ေသာခတ်သားက  “ြခင်း 

လူပျက်”အြဖစ်     ကည့် သူများ   ရယ်ရ င်ဖွယ် 

ြဖစ်ေအာင်   ြခင်းေြပာင်၊   ြခင်းပျက်ခတ်သည်။ 

လက်ကားယား၊  ေြခကားယား၊  ပုံပန်းအချိးမကျ 

ေအာင်   တမင်သက်သက်   လုပ်ကစားသည်။ 

ြခင်းလုံးကို ဖင်ှင့်ေပါက်၊ လက်ှင့်ပုတ်၊ မခိုတို  

ေြပာင်ေချာ်ေချာ်ကစား၍   ပရိသတ်ရယ်ေမာေစ 

သည်။ ထိုသို ခတ်ေနစ်မေတာ်၍ ြခင်းလုံးေြမသို 

ေညာင်ဦး  ဇန်နဝါရီ  ၁

ှစ်သစ်ကူးံုးပိတ်ရက် ပုဂံ-ေညာင်ဦးေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို       ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မ ှ

ဘရုားဖူးလာေရာက်ကသည့ ်ြပည်တွင်းခရီးသွားများ 

များြပားခဲေ့ကာင်း၊ ယေနတွင် ေရ စည်းခုဘံရုားကီး 

သို ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ ြပည်တွင်းခရီးသွားဘရုား 

ဖူးများ ၈၀၀၀ ေကျာ ်   ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ခ့ဲေကာင်း 

ေရ စည်းခုဘံရုား ေဂါပကုံးအဖဲွမှး ဦးသန်းြမင့ဦ်းက 

ေြပာသည်။

ပဂု-ံေညာင်ဦးေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမ

ရိှ သမိင်ုးဝင်အထင်ကရဘုရားကီးများှင့် သာသနိက 

အေဆာက်အအု၊ံ ဘရုား၊ ေစတ၊ီ ပထုိုးများတွင် ြမန်မာ 

ြပည်အရပ်ရပ်မ ှခရီးသွားဘုရားဖူးများ ှစ်သစ်ကူး

ုံးပတ်ိရက်လာေရာက်သူများြပားခ့ဲရာ ေဒသခံ အုိးေဝ 

အငှားလိုက်သူများ၊ ြမင်းလှည်းအငှားလိုက်သူများ၊ 

E-Bike အငှားသမားများ၊ လက်အလှပန်းချဆဲွီသမူျား၊ 

ထမင်း၊ ဟင်းေရာင်းချကသူများ၊ ဘုရားများတွင ်

ေရာင်းချေနသည့်ေဈးသည်များ ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ ်

ရက်၊ အားလပ်ရက် အထိက်ုအေလျာက် ေဈးေရာင်းချ 

ရေကာင်းလည်း    သိရသည်။    ပုဂံ-ေညာင်ဦး 

ေရှးေဟာင်း ယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို မုရံာမိ၊ မ ေလး 

မိ၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ လား  းမိ၊ ပဲခူးမိ၊ မေကွးမိ၊ 

မိတ ီလာမိ၊ သာစည်မိ၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ဟိုပုံးမိ၊ 

ေတာင်သာ၊    ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊   နတ်ေမာက်၊ 

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ  ၁

တိုင်းေဒသကီးှင့်     ြပည်နယ် 

အသီးသီးတုိ၌ သံဃာေတာ်များ၊ သာသနာ ့

ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊         ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လူမျိးမေရး 

ဘာသာမေရး    အသက် ၄၀ အထက် 

ေဒသခံြပည်သူများ၊ အကျ်းသား အကျ်း 

သမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  တိင်ုးရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊     နာတာရှည် 

ေရာဂါအခရိှံသမူျား၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်း 

များ၊       ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများ 

အတွင်းရှိ ြပည်သူများ၊ အသက် ၁၂ ှစ် 

အထက် အေြခခံပညာအလယ်တန်းှင့ ်

အထက်တန်းအဆင့်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား စသည့ ် ဦးတည်အပ်ုစမုျား 

သတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ၊ 

ြပည်သူေဆးုံများမ ှ      ဆရာဝန်များ၊ 

သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆး

ထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ   အင်တုိက်အား 

တိုက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေန  

တွင် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ေကျာက်မ ဲ

မိှင့် သီေပါမိတို၌ ေဒသခံြပည်သူ 

၁၂၅၀၊            ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း) 

မိုင်းဆတ်မိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သူ ၆၅ 

No Product Name Pack Size
Price in 
Kyats 

(Retail)
Company Name

Symptomatic

1 P.O Paracetamol 
500 mg

10X10's 
tablets/ Box 1500 AA Medical

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

3 P.O Bromhexine 10X10's 
tablets/ Box 1000 Medi Myanmar 

4 P.O Cetrizine 10X10's / Box 2200 AA Medical

Supportive

5 P.O Multivitamin 
with/ without zinc 3X10's / Box 5600 OLIVE

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

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

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

9 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

10 Injection 
Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကို Website (www.mccpmd.org)ှင့် 

Facebook Page https://www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 

1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။        သတင်းစ်

ကျသည့အ်ခါ ဆိင်ုးဆရာက  ငိခုျင်းဆိင်ုးတီးေပးေလ 

ေတာ့သည်။  ဤသိုြဖင့်   အေပျာ်ခတ်အဆင့်မှ 

ပွဲလမ်းသဘင်   ေဖျာ်ေြဖမ အဆင့်သို   ေရာက်ရှိ 

ေလေတာ့သည်။

၁၉၁၀ ြပည့်ှစ် မတိုင်မီက ဤသိုအေပျာ်ခတ် 

ြခင်းဝိင်ုးအဆင့မှ် ၁၉၁၀ ြပည့ှ်စ်တွင်   ရန်ကုန်မိရိှ  

ြခင်းအယိုင်ခတ်ပညာရှင ်နာမည်ေကျာ်ဦးဖိုးစိန်က   

အမှတ်ေပးစနစ်ကို  တီထွင်ပီး  ယှ်ပိင်ြခင်းစနစ ်  

ေပ ေပါက်လာသည်။

၁၉၁၂ ခှုစ်တွင် ရန်ကုန်မိ စန်ိေပါေကျာင်းက  

ကျင်းပသည့် ေြပးခုံပစ်ပွဲတွင် ေကျာင်းသားဝိုင်း  

ှစ်ဝိုင်းယှ်ပိင်၍ အိုင်အ ံးေရးပွဲကို ပထမဆုံး 

အကိမ် ကျင်းပသည်။ ၁၉၁၆ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန် 

ေကာလိပ်ေကျာင်း  ဒီဇင်ဘာအားကစားပွဲတွင  ်

ပိင်ပဲွပါဝင်ခဲ့ပီး ေနာက်ှစ်များတွင် ှစ်ှစ်၊ သုံးှစ် 

ဆက်တိုက်   ြခင်းပိင်ပွဲများ  ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

တစ်ေကျာင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရာတစ်ပဒ်ုဆန်း 

ဆိသုလိ ုထိင်ုးှင့ ်အြခားိင်ုငမံျားသည် ကိယု့န်ည်း  

ကိုယ့်ဟန်၊  ကိုယ့်စည်းကမ်းြဖင့ ်  ြခင်းခတ်ြခင်း 

အေလ့များရှိခဲ့ရာ     ယခုအခါ   အာရှအားကစား 

လိုင်းဝင် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲများအြဖစ် ကမ ာ့ 

အားကစားေလာကသို ဝင်ေရာက်ရန် တာစလူျက် 

ရှိပါေကာင်း ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။    ။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

၁။  ပကီင်းြပန် ြခင်းဦးဘသန်ိး၏ ြမန်မာြ့ခင်း 

သမိင်ုး အေကာင်းအရာများကိ ု ကိုးကား 

ထားပါသည်။

ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက် ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို

ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာေရာက်သူ ၈၀၀၀ ေကျာ်ရှိ

ေတာင်တွင်းမိများမ ှ  ဘုရားဖူးလာေရာက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်သစ်ကူးုံးပတ်ိရက် စတ်ိသစ်လသူစ် 

ြဖင့်       ပုဂံဘုရားများ      လာေရာက်ဖူးေြမာ်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း မ ေလးမိမှ ဘရုားဖူးလာေရာက်သည့ ်

ေကျာက်ပွဲစား ဦးကိုကိုလင်းက ရှင်းြပသည်။

ပဂု-ံေညာင်ဦးေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမ

ရိှ သမိင်ုးအထင်ကရဘရုားကီး ၁၉ ဆတွူင် ေဂါပက 

အဖဲွများထားရိှပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနလမ်း န် 

ချက်များှင့်အညီ ဘုရားဖူးေြမာ်ေစေကာင်း ြမန်မာ 

ြပည်အရပ်ရပ်မ ှ  ဘုရားဖူးလာေရာက်သူများသည ်

ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမရိှ အုတ်ပံု၊ အုတ် 

ိုး၊ အညာေဒသေပါက်ပင်များှင့ ်  ဓာတ်ပုံိုက်ရန ်

 ခင်းေကာင်းသည့ေ်နရာများ၊  ဧရာဝတြီမစ်ကမ်းေဘး 

ဘုရားများ ဖူးေြမာ်ဓာတ်ပုံိုက်ကူးြခင်းှင့ ်စာေရး 

ဆရာဦးဗိေုကေရးသားသည့ ်ပဂုသံေုတသနလမ်း န် 

စာအုပ်ဖတ်ပီး ပုဂံဘုရားများကုိ ဖူးေြမာ်ေလ့လာသူ

များြပားလာေကာင်း၊  လသူအူေရာက်အေပါက်နည်း 

သည့်   ဘုရား၊ ပုထိုး၊  ေစတီ၊ အုတ်ေကျာင်းများကိ ု

လည်း စိတ်ဝင်စားမ ြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ပုဂံေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ 

ရက်တွင် ြပည်တွင်းဘရုားဖူး ၆၀၀၀ ေကျာ်ခန်၊ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်    ဇန်နဝါရီ ၁ရက်တွင်    ြပည်တွင်းဘုရားဖူး 

၈၀၀၀  ခန်     လာေရာက်ဖူးေြမာ်ေလလ့ာကေကာင်း 

ဦးသန်းြမင့်ဦးက ရှင်းြပ၍ သိရသည်။         ကိုထိန်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ဦး၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဒဂုံမိသစ ်

(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၌     ေဒသခံြပည်သ ူ

၅၀၀၊  ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ 

မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ

၂၁၀၀၀၀၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်ေကျာက်ေတာ ်

မိနယ်ှင့ ်          ပု  ားက န်းမိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သူ ၂၄၅၀၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိ     ခိုင်ခုနစ်ခုတိုမှ 

ေဒသခံြပည်သ ူ          ၉၄၃၆ ဦးတိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများက ြပည်သူ  

ေဆးံုများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊     ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေပးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

ထိုအတူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် 

၂၆ မိနယ်၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၇၂၁ ဦးတိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ 

က   ြပည်သူေဆးုံများမ ှဆရာဝန်များ၊   

သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်      ပူးေပါင်း၍  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို 

သက်ဆိုင်ရာ   တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးပီး လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။                                 သတင်းစ်

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

(၁-၁-၂၀၂၂) ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိ ေဈး န်း



ဇန်နဝါရီ   ၂၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

အခန်း(၁)

က န်ေတာ့်သားသမီးေတ ွအကန်ုလုံး 

အခုလို    က န်ေတာ့်ဆီြပန်လာတာြမင်ရ 

ေတာ့    က န်ေတာ်ဝမ်းသာ   လိုက်တာ 

က န်ေတာ်မျက်ရည်ေတာင်ကျမိတယ်။

 သတူိုေလးေတ ွအခလုိ ုေမာင်ှမေတ ွ

စုစံုလံင်လင်        မေတွြဖစ်ကတာလည်း 

ကာပီမဟုတ်လား။

သားသမီးေတ ွအကုန်လုံး အိမ်မှာရှိ 

ေနတာြမင်ရေတာ့ အေမကီးကိ ု  သတရိ 

လိုက်တာ။  အေမကီး မဆုံးခင်တုန်းက 

သူပါးစပ်က တစ်တွတ်တွတ်ေြပာေနတာ။

“ငါ့သားသမီးေတွအကုန်လံုးနဲ ထမင်း 

လက်ဆုံတစ်နပ်ေလာက်ေတာ့စားသွား 

ချင်တယ်”တဲ့

အေမကီးကေတာ ့ဆုံးသာသွားတယ် 

သားသမီးတစ်ေယာက်ရဲ      မျက်ှာ 

ေတာင်ြမင်မသွားရရှာပါဘူး။

သူရဲရက်လည်ဆွမ်းေက းကိုေတာ့ 

သားသမီးေတွ     ြပန်လာကပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့       အကုန်လုံးြပန်မလာိုင်ကပါ 

ဘူး။   အေဝးကေနပဲ   ပိုက်ဆံပိုသူကပို 

ဖုန်းဆက်ပီး  လာချင်ေပမယ် ့ မလာိုင် 

ေကာင်း အသိေပးသူကေပးေပါ့။

အေမကီးထက်စာရင ်က န်ေတာ်က 

ကံေကာင်းပါတယ်။

သားသမီးေတွအကုန်လုံးရဲမျက်ှာ

ကို အခုတစ်ဝကီး ကည့်ခွင့်ြမင်ခွင့်ရ 

တယ်ေလ က န်ေတာ်လည်းအေမကီးလုိ 

က န်ေတာ့်သားသမီးေတွနဲ ထမင်းလက်ဆု ံ

စားချင်တာေပါ့။

ကိယ်ုတိင်ု သားသမီးေတ ွကိက်တက် 

တဲဟ့င်းေတ ွစုစံုလံင်လင်ေလး ချက်ြပတ် 

ေပးပီး   သူတိုနဲအတူ    ဟိုတုန်းကလို 

ေပျာ်ေပျာ်ရ င်ရ င်ေလး   စားချင်တာေပါ့။ 

ဒါေပမဲ့  က န်ေတာ့်ခ ာကိုယ်က  ထမင်း 

ဟင်းမေြပာနဲေရေတာင်မှ    အာသသီမရိှ 

ေတာ့ပါဘူး။ အခုေန က န်ေတာ်ေသမယ် 

ဆိုလည်း ေသေပျာ်ပါပီ။   က န်ေတာ့်ရဲ 

အငယ်ဆုံးသားှစ်ေယာက်က က န်ေတာ့် 

အေလာင်းကိထုမ်း   သမီးသံုးေယာက်က 

ပရိတ်အိုးကိုယ်စီရက်ပီး       သုသာန်ကို 

က န်ေတာ့်ကိုလိုက်ပိုေပးကမှာ ေတွးပီး 

က န်ေတာ်အားရိှတာေပါ။့ က န်ေတာ့်သား 

သမီးေတွက   က န်ေတာ့်ကို    ေရစက်ချ 

အမ ေဝေပးကမှာေလ၊     အခုေသရမှာ 

မေကာက်ေတာ့ဘူး၊ က န်ေတာ့်ေဘးနား 

မှာ က န်ေတာ့်သားသမီးေတရိှွေနပေီလ။

အခန်း(၂)

 က န်ေတာ့်    သားသမီးအားလုံးက 

က န်ေတာ့်ကို သိပ်ချစ်ကတာပါ။ ချစ်လို 

လည်း က န်ေတာ်အပ်ိရာထ ဲလသွဲားတယ် 

ဆိုတဲ့အသံကားတာနဲ  သူတိုေနတဲ့မိ 

ဝတ တို

အသီးသီးကေန         က န်ေတာ့်ဆီကို 

ေရာက်ေအာင်လာကတာေပါ့။

ြဖစ်ုိင်ရင်က န်ေတာ် သားသမီးေတွ

ေြမးေတွနဲေပျာ်ေပျာ်ကီး   ေနချင်ပါေသး 

တယ်။  ေြမးကေလးေတွနဲ  ေဆာ့ကစား 

ချင်ပါေသးတယ်။ ေြမးေပါက်စေလးေတွ 

ကို က န်ေတာ့်လက်ေပ မှာ ေချာ့သိပ်ချင ်

ပါေသးတယ်။

 “အေဖ … အေဖ”

အဲ့ဒါအကီးမရဲ   အသံမဟုတ်လား။

ဟတ်ုပါတယ်အကီးမရဲအသပံါ။ အလတ် 

မရဲအသကံ အဲေ့လာက်မထွားဘူး။ အငယ် 

မရဲအသံကေတာ့ေသးေသးေလးပဲ။

မျက်လုံးကသာမေကာင်းေတာ့တာ 

နားကေတာ့          ေကာင်းပါေသးတယ်။ 

က နေ်တာ့်သားသမီးေတွရဲ အသံေတွကုိ 

ေတာ့      က န်ေတာ်မှတ်မိပါေသးတယ်။ 

သမီးကီးရဲ ေခ သံကားလို ေလးလေံနတဲ ့

မျက်ခမ်းေတွကုိ အသာေလးမတင်လုိက် 

တယ်။   အသံေကာင့်သာ   သမီးကီးမှန်း 

သိေနရတာ    အြမင်ကေတာ့မ န်ဝါးဝါးနဲ  

ဘယ်သူဘယ်ဝါ သိပ်မသဲကွဲပါဘူး။

 “အေဖ သမီးအကီးမပါ”

က န်ေတာ်သိတယ်ဆုိတ့ဲ အမူအရာကိ ု

မျက်ေတာင်တစ်ချက် မိှတ်ြပလိက်ုတယ်။ 

“သမီးတပည့်ေတ ွမနက်ြဖန်စာေမးပဲွေြဖ 

မှာ အဲ့ဒါစာေမးပွဲအခန်းေစာင့်ေပးဖို...” 

သမီးရဲအသကံ ငိသုံကီးနဲပါလား။ ဘာလို 

စကားေြပာတာရပ်သွားတာလ။ဲ “မ ေလး 

ကို  ဒီေနပဲြပန်ရမှာ   အေဖ့ကိုကန်ေတာ့ 

ချင်လို”       ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ   အကီးမ 

က န်ေတာ့်ကို ထိုင်ပီးကန်ေတာ့တယ်။

အေဖ   ေနေကာင်းေအာင်ေနေနာ်။ 

သမီး  ကေလးေတစွာေမးပဲွ   ေြဖပီးတာနဲ 

အေဖဆ့ကီိတုန်းြပန်လာခဲမ့ယ်။ ဟတ်ုတာ 

ေပါ့    အကီးမက  ေကျာင်းဆရာမေလ။ 

သူတပည့်ေတစွာေမးပဲွေြဖရမှာဆိ ုအေရး 

ကီးေတာ့ ြပန်ရမှာေပါ့။ သမီးကီးလည်း 

အသက်ရှည် ကျန်းမာပါေစချမ်းသာပါေစ 

ကွယ်။ က န်ေတာ်စိတ်ထဲကေန   ဆုေတွ 

ေပးလိက်ုတယ်။ ဆုေပးတာကုိ သူများေတ ွ

လို ေဝေဝဆာဆာ   မေပးတတ်ဘူးေလ။ 

က န်ေတာ်ေပးတတ်သလုိေပးရတာေပါ့။ 

အကီးမငုိေနတာထင်တယ်       ှာေခါင်း 

တ ပ် ပ်နဲ ။

 ကျန်တဲ့        ေမာင်ှမေတွကလည်း 

က န်ေတာ့်ခုတင်ေဘးမှာ ရပ်ပီးငိုေနက 

တာလားမသ။ိ မျက်လုံးကိ ုလက်နဲပွတ်တဲ ့

သူကပွတ်နဲ ။ ဟဲ့မငိုကနဲေလ အကီးမ 

သွားရမယ့် လာရမယ့် ခရီးမေြဖာင့်ေအာင် 

မငိုကနဲ  မငိုကနဲ ။

 ဒီတစ်ခါလည်း က န်ေတာ့်ရင်ထဲက

စကားကိုဘယ်သူမှမကားပါဘူး။

 က န်ေတာ် စတ်ိေအးလက်ေအးသွား 

ပါဆုိတ့ဲခွင့်ြပတ့ဲအေကာင်းကုိသိေအာင် 

ပံးြပပီး   မျက်စိတစ်ခါ  ထပ်မှိတ်ြပရ 

ေသးတာေပါ့။

 အကီးမ        ဘာလုပ်တာမသိဘူး။ 

က န်ေတာ့်ရဲနဖူးနဲ  ပါးှစ်ဖက်ကုိ  အားရ 

ပါးရနမ်းပီး          ြခင်းေတာင်းေလးမပီး 

က န်ေတာ့်နားက       ထွက်သွားတယ်။ 

ေမာင်ှမေတွအားလံုးလည်း အကီးမကုိ 

ရာကားလာတဲ့ အနားထိေရာက်ေအာင ်

လိက်ုပိုသွားကတာထင်တယ်။ က န်ေတာ့် 

နားမှာ ဘယ်သူမှမရှိကေတာ့ဘူးေလ။ 

သားသမီးေတရွဲေရှမှာမငိဘုအဲံကတ်ိပီး

တင်းထားသမ  မျက်ရည်ေတကွ ဘယ်သ ူ

မှ  မရှိတဲ့အခါကျမှ    မျက်လုံးေထာင့် 

စွန်းှစ်ဖက်ကေန  တြဖည်းြဖည်းစီးကျ 

လာလိက်ုတာ ေခါင်းအုံးေလးေတာင်ပူပီး 

ေစးကပ်ကပ်နဲ ။

အခန်း(၃)

ေဖကီးက ေတာ်ေတာ်ေလး သက်သာ 

လာတာပ။ဲ    သားသမီးေတ ွ  စုလံိုေပျာ်ေန 

တာထင်တယ်။    ကျန်းမာေရးေတာ်ေတာ် 

ေလး    ေကာင်းလာပီ။    ဆရာဝန်ေလး 

ေြပာတာမှန်တာေပါ။့ က န်ေတာ့်သားသမီး 

ေတွအားလုံး က န်ေတာ့်ေဘးမှာရှိေနရင ်

ဘာေရာဂါမှကိ ုခစံားရတယ်လိုမထင်တာ။ 

မနက်ကသမီးကီးတစ်ေယာက် ြပန်သွား 

လို က န်ေတာ့်ရင်ထဲနာကျင်လိုက်တာ 

ေြပာမေနနဲ ။

ေအးေလ အကီးမလည်းမြဖစ်လိုသာ

ြပန်သွားရတာေပါ့။

က န်ေတာ့်ကုိစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူး။

သူညီမေတွကိ ု  က န်ေတာ့်ကို   ေသချာ 

ဂုစိုက်ဖို          မှာေနတာအကာကီးပ ဲ

က န်ေတာ်ကားတာေပါ့။

ေဖကီး  ေဆးတစ်လုံး   ထိုးဦးမယ ်

ေနာ်။ ဆရာဝန်ေလး က န်ေတာ့်တင်ပါး

ကိုေဆးထိုးေပးတယ်။

က န်ေတာ့်ကိ ုေဆးထိုးေဆးချတ်ိတာ 

လည်း    ဘယ်ှစ်လုံးရှိမှန်း  မသိပါဘူး။

က န်ေတာ်ထမင်းမစားလုိတ့ဲ ှာေခါင်းမှာ 

ပိုက်ကီး       တန်းလန်းတပ်ထားတာ 

က န်ေတာ်အရမ်းစိတ်ညစ်တာပဲ။

အစာကို      အဲဒီှစ်ေခါင်းပိုက်ထဲက 

သွင်းတာဆိုလား။ အဲ့ဒါလည်း အရည် 

ေတွပါ ဆန်ြပတ်လုိ ေြပာသံကားတာပဲ။ 

က န်ေတာ့်ပါးစပ်ကသာ စကားေြပာိုင ်

ရင် အဲဒီှာေခါင်းပုိက်ကီးကုိြဖတ်ခုိင်းမှာ။

အခုက က န်ေတာ့်မှာ စကားေြပာဖို

ခွန်အားေတွမရှိေတာ့ဘူးထင်ပါတယ်။

က န်ေတာ့်ရဲ   ခါးသက်သက်ပါးစပ ်

ကီးကိုလ ပ်ကိုမလ ပ်ိုင်တာ။

 အကီးေကာင်ြပန်သွားတာ    အေဖ 

သိလိုမြဖစ်ဖူးေနာ ်အေဖ့ကိုမေြပာနဲေနာ် 

အငယ်ေကာင်။ အေဖသိရင်တစ်ခါတည်း 

စိတ်ေလ ာ့သွားလိမ့်မယ်။ ေအးပါ ငါသိပါ 

တယ်အလတ်မရ။ နင်သာအေဖက့ိေုသချာ 

ဂုစုိက်ဦး။ ဆရာဝန်ေလးြပန်သွားေတာ့

က န်ေတာ့်ကို    အလတ်မနဲအငယ်မက 

ှစ်သိမ့်စကားေတွေြပာေတာ့တာေပါ့။

အေဖ         အေဖရ့ဲေြမးေပါက်စေလး 

ကည့်ပါဦး၊   အေဖနဲမတဘူူးလား။   သမီး 

ှစ်ေယာက်က က န်ေတာ့်ကို အြပန်လှန် 

ှစ်သမ့်ိေနကတယ်ေလ။ သတူိုေလးေတ ွ

ရဲအသံကို ကားရတာက န်ေတာ့်ရင်ထဲ 

ေအးြမလိက်ုတာ။ အလတ်မရဲ ကေလးက 

လည်း      အခုမှ လသားပဲရှိေသးတာတဲ့။ 

ေဖွးေဖးွဥဥေလးထင်တာပဲ။ အငယ်ေကာင် 

ငယ်ငယ်တန်ုးကနဲ  တတူယ်။  အခအုငယ် 

ေကာင်ေတာင် ှစ်ဆယ့်ေြခာက်၊ ှစ်ဆယ့် 

ခနုစ်ှစ် ေလာက်ရိှပီထင်တယ်။ က န်ေတာ့် 

ဘာသာ စတ်ိထကဲေန မှတ်ချက်ေပးေနမ ိ

တာပါ။ သမီးှစ်ေယာက်လုံး မကားိင်ုပါ 

ဘူးေလ။

အခန်း(၄)

ဒေီန က န်ေတာ့်စတ်ိေတ ွအလွန်ေလး 

ေနတယ်။ အကီးမြပန်သွားကတည်းက 

အကီးေကာင်ကုိ မေတွရေတာ့တာ အခုဆိ ု

ှစ်ရက်ေတာင်ရှိသွားပီ။ အငယ်ေကာင ်

ကလည်း    က န်ေတာ့်နားကို  အရင်လို 

ပွတ်ကာသီကာလာမလုပ်ေတာ့ဘူး။

အကီးေကာင်မရိှတာသမှိာ ေကာက် 

လိုလားမသဘိူး။ ေမေ့နလိက်ုတာ အကီး 

ေကာင်လည်း         ေကျာင်းဆရာပဲေလ။ 

သလူည်း သူတပည့်ေတ ွစာေမးပဲွေြဖရမှာ 

မို အကီးမ ြပန်သွားတဲ့ေနကတည်းက 

ြပန်သွားတာေနမှာ။   က န်ေတာ်သိရင ်

စတ်ိမေကာင်းမှာေကာက်လို ေြပာမသွား 

တာပဲေနမှာ။  ေသချာပါတယ်။    အကီး 

ေကာင် ရန်ကန်ုကိြုပန်သွားတာ မဟတ်ုရင် 

လည်း သူလည်းက န်ေတာ့်နားကခွာတာ

မှမဟုတ်တာ။

ေအးေလ သတူိုလည်း အရယ်ေရာက် 

လို ေကျာင်းဆရာ ဆရာမြဖစ်ပီး မိန်းမ 

ေတွရလို ကေလးေတွေတာင်ရကုန်ပီ။ 

သတူိုကစိ နဲသတူို သွားစရာလာစရာေတ ွ

နဲ ... ြဖစ်ချင်တာကိ ုဦးစားေပးလိုမရေတာ ့

ဘူးေလ။        က န်ေတာ့်သားသမီးေတွ 

အားလုံး လူကီးြဖစ်လာကပီပဲ။ သူတို 

လည်း သတူိုကစိ နဲသတူို သွားကလာက 

ရဦးမယ်။ က န်ေတာ်လည်းအသက်ကီးပ ီ

ကိုယ့်ကိစ နဲကိုယ်သွားရေတာ့မယ်။

 က န်ေတာ့်ရဲ အေလာင်းကုိ က န်ေတာ့် 

သား အငယ်ေကာင ်တစ်ေယာက်တည်း 

ထမ်းရရင်ဘက်ပဲ့ေနေတာ့မှာေပါ့။ သူက 

ေရာ က န်ေတာ့်အေလာင်းကိ ုထမ်းမှထမ်း 

ပါ့မလား။

က န်ေတာ့်ရဲ ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

ေရာက်ရင်ေတာ ့   အေမကီးတုန်းကလိ ု

က န်ေတာ့်သားသမီးေတအွားလုံး ြပန်ဆု ံ

ေကာင်းပါရဲ။          ။ 

လွမ်းသူေလး(ေကျာက်ဖျာ)

အေဖေနေကာင်းေအာင်ေနေနာ်။ သမီး ကေလးေတွစာေမးပွဲ ေြဖပီးတာနဲ အေဖ့ဆီကို 

တန်းြပန်လာခဲမ့ယ်။  ဟတ်ုတာေပါ ့အကီးမက  ေကျာင်းဆရာမေလ။  သူတပည့်ေတစွာေမးပဲွ 

ေြဖရမှာဆို အေရးကီးေတာ့ြပန်ရမှာေပါ့။ သမီးကီးလည်း အသက်ရှည်ကျန်းမာပါေစ 

ချမ်းသာပါေစကွယ်။ က န်ေတာ်စိတ်ထဲကေန ဆုေတွေပးလိုက်တယ်။ ဆုေပးတာကို 

သူများေတွလို  ေဝေဝဆာဆာ  မေပးတတ်ဘူးေလ။

အေဖ အေဖ့ရဲေြမးေပါက်စေလး ကည့်ပါဦး၊ အေဖနဲမတဘူူး 

လား။ သမီးှစ်ေယာကက် က န်ေတာ့်ကိ ုအြပန်လှန် ှစ်သမ့်ိ 

ေနကတယ်ေလ။ သူတိုေလးေတွရဲအသံကို  ကားရတာ 

က န်ေတာ့်ရင်ထဲ ေအးြမလိုက်တာ။ အလတ်မရဲကေလးက 

လည်း  အခုမှလသားပဲရှိေသးတာတဲ့။  ေဖွးေဖွးဥဥေလး 

ထင်တာပဲ။  အငယ်ေကာင်ငယ်ငယ်တုန်းကနဲတူတယ်။ အခု 

အငယ်ေကာင်ေတာင် ှစ်ဆယ့်ေြခာက်၊ ှစ်ဆယ့်ခုနစ်ှစ် 

ေလာက်ရှိပီထင်တယ်။    က န်ေတာ့်ဘာသာစိတ်ထဲကေန 

မှတ်ချက်ေပးေနမိတာပါ။ သမီးှစ်ေယာက်လုံး မကားိုင် 

ပါဘူးေလ။

 

 



ဇန်နဝါရီ   ၂၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

က န်ေတာ်   တာဝန်ကျရာ   ေဒသများတွင ်

လူေပါင်းစုံှင့်    ေတွ ကံဆက်ဆံဖူးေလသည်။ 

လူမျိးစံု၊ စုိက်မျိးစံု ေတွြမင်ရေလသည်။ ေလးစား 

ထိက်ုေသာ ဆရာသမားများ၊ လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များှင့ ်

ေတွဆုခံဲရ့သလိ ုနားလည်လိုမရေသာ လပူဂု ိလ်များ 

ှင့်လည်း ကံဆုံရေလသည်။ မည်သည့်အရာမဆိ ု

အေကာင်းအဆိုး ဒွန်တဲွေနသည်ဟေူသာ စကားသည် 

အမှန်ပင် ြဖစ်ေလသည်။

လူအမျိးမျိး စိတ်အေထွေထွြဖစ်ရာ တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး စတ်ိသေဘာထားချင်း၊ ခယံခူျက်ချင်း မတညူ ီ

ိုင်ကသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်မိပါသည်။ 

ထိအုေြခအေနတွင် မတတူာကိ ုေဘးဖယ်၍ တရူာကိ ု

ညိ  င်းေဆွးေွးလုပ်ေဆာင်ကရန ်အေရးကီးလှပါ 

သည်။

မတ်ိေဆအွေပါင်းအသင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အိမ်နီးနားချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊        လုပ်ေဖာ် 

ကုိင်ဖက်အချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း အြပန်အလှန် 

ေလးစားမ ထား၍ ေပါင်းသင်းဆက်ဆ ံေဆာင်ရက်က 

လ င် ငိမ်းချမ်းမ ကို ရရှိေပလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

က န်ေတာ်တိုငယ်ငယ်က    အေဖတိုရာတွင် 

အေဖ အေမွရေသာ ခံအကျယ်ကီး တစ်ကွက်ရိှေလ 

သည်။ ကွမ်းသီး၊ အုန်းသီးှင့် ငှက်ေပျာများ၊ ဝါးပင် 

များ  ေပါများေပါက်ေရာက် ရှင်သန်လှေလသည်။ 

သိုရာတွင် အသီးတစ်လုံး၊ ငှက်ေပျာတစ်ခိင်ုမှ မစားရ။ 

စားချင်လို   ရာြပန်လ င်လည်းမရှိေတာ့။  သူများ 

ဝင်ေရာက်ခူးဆွတ်ပီး     စားေသာက်ေရာင်းချပီး 

ြဖစ်ေလသည်။

အေမက ပထုဇု်ပပီ ီစတ်ိဆိုးအမျက်ထွက်ကာ 

ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိတုတ်ေလသည်။ မိမှာ ေနကသည် 

မို  ရာသို တစ်ခါတေလမှ ေရာက်ကရေလသည်။ 

ခှံင့ ်ေဆမွျိးသားချင်း အမ်ိများကလည်း ေဝးသည်မို 

မည်သ ူခူးဆွတ်ေရာင်းချသည်ကိ ုအတပ်မသိိင်ုေပ။

သိလ င်လည်း ေြပာမည်မထင်။ တစ်ရာတည်း 

ေနသူများမို သည်မျက်ှာများက ေနတိုင်း ေတွြမင် 

ကရေလသည်။ က န်ေတာ်တိုသာ  ရာကို တစ်ခါ 

တစ်ေခါက်သာ အေရာက်လာကသြဖင့ ်အလွန်ဆုံး 

ေတွလှ တစ်ရက်ှစ်ရက်ထက ်ပိုမည်မထင်။ ရာမှာ 

က ေနတိုင်းေတွြမင်ေနကသည်မို  ြပဿနာမများ 

ရန်မပွားေစရန် ထုတ်မေြပာတာလည်း ြဖစ်ိုင်ေလ 

သည်။

အေမကလည်း မိသူပီပ ီလည်လည်ဝယ်ဝယ် 

ရှိလှသြဖင့ ်ရင်းှီးသူကိ ုအစ်ေအာက်ေမးမိလ င်ပင် 

ခူးဆွတ်ေရာင်းချသူကို သက်ေသမရှိဘဲ သိရှိေလ 

သည်။ အမှန်ဟုတ်မဟုတ်ေတာ့ မသိေချ …။ ရမ်းေြပာ 

တာလည်း ြဖစ်ိုင်ေလသည်။  အေမက  အေဖ့ကို 

ထိုအေကာင်းေြပာြပေတာ ့အေဖက “သူတို ခက်ခဲ 

ကျပ်တည်းပီး မေချာင်လည်ေတာ့ ခူးစားေရာင်းစား 

မိတာလည်း ြဖစ်မှာပါကွာ”ဟု အေမ့ကို ေဖျာင်းဖျ 

ေလသည်။

အေမ၏ သတူစ်ပါးအေပ  အထင်အြမင်ေသးမ  

ှင့် အြပန်အလှန်ေလးစားမ မရှိြခင်းက ေနာင်တ 

တရားများကိသုာေပးအပ်ေကာင်း ေနာင်တွင် သြိမင် 

လာရေလသည်။

အေဖသည် အေမ့ေလာက် ပညာမတတ်ေပမဲ ့

ဘန်ုးကီးေကျာင်းသားြဖစ်ခဲသ့ပူပီ ီစကားေြပာဆိရုာ 

တွင်   သူတစ်ပါးနားဝင်ေအာင ်  ေြပာဆိုတတ်ေလ 

သည်။

ရာမှာ ခဏေနပီး မိသို မြပန်ခင် မမိသိရိှိထား 

သည့ ်ခူးဆွတ်ေရာင်းချခဲသ့ဟူဆုိသုည့ ်မသိားစထုသံို 

သွား၍ ခံှင့် စားပင်သီးပင်များကုိ အပ်ံှေလသည်။ 

စားချင်ပါက ခူးစားရန်ှင့်      ခံှင့်  အပင်များကိ ု

ေစာင့်ေရှာက်ထိန်းသိမ်းေပးပါရန်     အကူအညီ 

ေတာင်းခံေလသည်။

ထိုအရာကို ေတွြမင်ေသာ အေမက အြပန်မှာ 

အေဖ့ကို ဆူပူေလသည်။ “သူခိုးမှ ဘ  ာစိုးခန်ရ 

သလား”ဟူ၍လည်း   ှိမ့်ချဆက်ဆံေြပာကေလ 

သည်။ အေဖက ဘာမှမေြပာဘ ဲကူးတိုဆပ်ိမှ ငှားရမ်း 

လာေသာ  ေလှကေလးကိုေလှာ်၍    ြမစ်ေကာင်း 

အတိုင်း မိသို ြပန်လာကေလသည်။

အချန်ိကာလတစ်ခ ုကာြမင့၍် ေနာက်တစ်ကမ်ိ 

ရာသို ြပန်ေရာက်လ င်   ခံဝင်းအတွင်း၌  ချံွယ် 

ပိတ်ေပါင်းများ ရှင်းလင်း၍  ရာသီတို  သီးှံစားပင ်

ေလးများကိ ု ေြမေပါင်ေလးများြဖင့ ် တစ်ိင်ုတစ်ပိင်ု 

စိုက်ပျိးထားသည်ကိ ု  ေတွရေလသည်။  ဘူး၊ ဖုံ၊ 

ချ်ေပါင်၊ ငုတ်ှင့် ကန်စွန်းတိုကို ေြမာက်ြမားစွာ 

စိုက်ပျိးထားေလသည်။

ခကံိ ုေစာင့ေ်ရှာက်ထားသကူ အေဖအေမတိုကိ ု

ေရေွးကမ်းှင့ ်ဧည့်ခံပီး ဤယာခံကီးမ ှထွက်ရှိ 

ေသာ  အုန်း၊  ငှက်ေပျာ၊  ကွမ်းသီးှင့ ်ဝါးပင်များ 

ခူးဆွတ်ေရာင်းချရေငွကို အပ်ှံေပးအပ်ေလသည်။ 

ချံွယ်များ  ရှင်းလင်း၍  စားပင်သီးပင်ေလးများ 

စိက်ုပျိးထားေကာင်းလည်း ေြပာရာ က န်ေတာ်တိုမှာ 

သေဘာေကာင်းေသာ ဦးေလးကီးဟု စိတ်ထဲမှ ေရရတ် 

မိေလသည်။

အေမမှာ အထပ်ထပ် အခါခါ   ေကျးဇူးတင ်

ေကာင်း ေြပာဆိုပီး အုန်း၊ ငှက်ေပျာ၊ ကွမ်းသီးများ 

ေရာင်းချရေငွကိ ုအကုန်မယူဘဲ  တချိတစ်ဝက်ကိ ု

ြပန်ေပးလိက်ုသည်ကိ ုေတွြမင်ရေလသည်။ အေမ၏့ 

မျက်ှာတွင်လည်း  အားနာသည့်ပုံစံြဖစ်ေပ ေနပီး 

အြပန်တွင် သတူစ်ပါးအေပ  အထင်အြမင်ေသးခဲသ့ည့ ်

အတွက် ရှက်ရံဟန်ြဖင့် အေဖ့ကို ေတာ်ေတာ်ှင့် 

စကားမေြပာိုင်သည်ကို   ေလ့လာအကဲခတ်မိ 

ေလသည်။

အြပန်အလှန်ေလးစားမ ှင့ ်ကိယ်ုချင်းစာတရား 

မရှိမ ေကာင့် အေမေနာင်တတရားှင့် ရှက်ရံမ ကို 

ရရိှခဲေ့ကာင်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ေတွြမင်ခဲရ့ေလ 

သည်။

က န်ေတာ် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ေရာက်ရှိလာေသာ 

အခါ ကိယ်ုချင်းစာတရားှင့ ်အြပန်အလှန် ေလးစားမ  

တိုကိ ုအြမတ်တိုး တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ သန်ရှင်းေရး 

ဝန်ထမ်း၊  လုံ ခံေရးဝန်ထမ်း၊  ေနစားအလုပ်သမား 

များှင့် ေတွကံခင်မင်သူအားလုံးကို ေလးစားစွာ 

ြပမူဆက်ဆံေြပာဆိုခဲ့သည်။

“ဆရာရယ်… က န်မတုိကုိ ဆရာမလုိ မေခ ပါ 

နဲ ။ က န်မတိုက ဆရာမမှ မဟုတ်တာ …”

“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ က န်ေတာ်တိုက လုံ ခံ 

ေရး၊ သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းေတပွါ … ဆရာ၊ ဆရာမလို 

မေခ ပါနဲလား” ေြပာဆိုကသည်။

“ဟာ … မဟတ်ုပါဘူး။ စာသင်မှ ဆရာ၊ ဆရာမ 

မဟတ်ုပါဘူး။ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး အြပန်အလှန် ိေုသ 

ေလးစားကရင်လည်း  ဆရာလို  ေခ ကပါတယ်။ 

အားမနာကပါနဲ ။ က န်ေတာ်က လူတိုင်းကိ ုဒီလိုပဲ 

ေခ ေနကမို  တ်ကျိးေနပါပီ… ဘာမှ မြဖစ်ပါဘူး။ 

စိတ်ထဲမထားကပါနဲေနာ်”ဟု   ေသချာရှင်းလင်း 

ေြပာကားရေလသည်။

သူတိုကို တစ်ခါတေလ မုန်ဝယ်ေက းမိသလို 

သူတိုဆီကလည်း    ြပန်ကပ်စားတတ်ေလသည်။ 

ေတွသည့်ြမင်သည့်       ေနရာတိုင်းတွင်လည်း 

တခုတ်တရ   ေအာ်ဟစ် တ်ဆက်တတ်ေလသည်။ 

လက်ေအာက်ငယ်သားဟု ြမင်သည်ထက် လုပ်ေဖာ် 

  ဘယ်ညာယိမ်းက ပင်ဝါးုံ

  ေြမာက်ြပန်ေလှင့်ဆုံ။

  ေမ းပျံသင်းထုံ ခွာညိပန်း

  ဖူးပွင့်ရဂုံတန်း။

  ြမမ န်လ မ်းလ မ်း ေတာင်ဖီလာ

  ေလးက န်းဝိုင်းအာကာ။

  ဆီးှင်းေတွမှာ ကကိးယှက်

  ေြဖာက်ေြဖာက်ေက ဆင်းလျက်။

  ချမ်းတုန်ေအးစက် လြပာသို

  ှင်းရည်ရ ဲရ ဲစို။

  ကျမ်းမာဖိုလို လူအများ

  လုပ်ပါအားကစား။

  ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား နည်းလမ်းမှန်

  လမ်းေလ ာက်ကေစရန်။

  ေဆာင်းတွင်းသဏ ာန် ိုးကာေပး

  လင်းကက်တွန်သံေလး။

  ချမ်းတုန်စိမ့်စိမ့်ေအး။     ။

မျိးေဇာ်ဦး(ထားဝယ်)

  ရှစ်ခွင်တိုင်းက မ န်ြပာရီ

  မကာရရာသီ။

  ချမ်းေအးလှသည် ဂုဏ်ေတွလ မ်း

  ြပာသိုအလှဆန်း။

  ခွာညိပွင့်လန်း အလှြဖာ

  ထူးတင့်လိုေဝဆာ။

  ပင်ယံထက်မှာ သူအလှ

  တင့်တယ်လှေပစွ။

  ေဆာင်းသဘာဝ ေငွှင်းစို

  ရာသီပွဲကိုကိ။

  ယ်ဓေလ့ကို တူယှ် ဲ

  ြမင်းခင်းသဘင်ပွဲ။

  ှစ်စ်အမဲ ပံးေပျာ်ရ င်

  ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲပင်။

  လှပစုံလင် စာစီသ

  ထူးတဲ့ြပာသိုလ။     ။

ထွန်းလူ(မလ  င်)

ကိုယ်ချင်းစာတရားှင့် အြပန်အလှန်ေလးစားမ 

ဇင်မင်းစိုး(ဗိုလ်ကေလး)

ကိင်ုဖက်ဟြုမင်သည်က ပိ၍ု ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းေလ 

သည်။

“သူတစ်ပါးကို ခိုင်းလ င် ှလုံးသားှင့် ခိုင်းရ 

သည်၊ ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု ခိင်ုးလ င် ဦးေှာက်ှင့ ်ခိင်ုးရ 

သည်”ဟူေသာ   ဆရာကီး  ဆရာမကီးများ၏ 

ဆုံးမစကားက    နားထဲတွင်    ပဲ့တင်ထပ်သလိ ု

ထပ်ကာထပ်ကာ ကားေနမိေလသည်။

“ကီးသကူိ ုိေုသ၊ ရယ်တကူိ ုေလးစား၊ ငယ်သ ူ

ကို သနား”ဟူေသာ ေရှးလူကီးများ၏ ဆုံးမစကား 

များသည်  ကိုယ်ချင်းစားတရားှင့် အြပန်အလှန် 

ိုေသေလးစားမ ကို  အားေပးထားပီး  ချစ်ကည ်

ရင်းှီးမ ၊ စည်းလုံးညီွတ်မ ကို ပိုမိုတိုးပွားေစေလ 

သည်။

ကိုယ်ချင်းစာတရားှင့် အြပန်အလှန် ိုေသ 

ေလးစားမ ထားရှိြခင်းတိုသည ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲ၌သာ 

ကျင့သ်ုံးေဆာင်ရက်ရမည် မဟတ်ုဘ ဲရပ်ရာနယ်ပယ် 

ေဒသအသီးသီးတွင်လည်း တစ်ဦးှင့ ်တစ်ဦး ေြပာဆိ ု

ဆက်ဆံရာ၌ ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ရေပမည်။

လူေဘာင်ေလာက    ထာဝရငိမး်ချမ်းဖိုှင့ ်

အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ေစဖုိမှာ ကုိယ်ချင်းစာ 

တရားထားရှိြခင်းှင့်    အြပန်အလှန်     ိုေသ 

ေလးစားမ တိုအေပ တွင်သာ တည်မီှပါေသာေကာင့ ်     

လိက်ုနာေစာင့ထ်န်ိးေနထိင်ုကပါရန် ေရးသားတင်ြပ 

လိုက်ရပါသည်။        ။

  တို ြမန်မာမင်း  ပါေတာ်မူ၊

  သိမ်းပိုက်ိုင်ငံယူ။

  လွတ်လပ်ခွင့်ဟူ ဆုံး ံးရ၊

  လ မ်းမိုးဗိတိသ ။

  သူက န်ဘဝ လွတ်ေြမာက်ရန်၊

  မျိးချစ်စိတ်ရည်သန်။

  ဇွဲသတ ိမာန် တိုင်းရင်းသား၊

  ညီွတ်ကိးပမ်းအား။

  ရရှိလိုသွား လွတ်လပ်စွာ၊

  ဇန်နဝါရီမှာ။

  ေလးရက်ေနပါ သက ရာဇ်၊

  တစ်ကိုးေလးဆယ့်ရှစ်။

  ေရာင်ြခည်ထွန်းသစ် လင်းခဲ့ပီ၊

  ေမ ာ်မှန်းပန်းတိုင်ဆီ။

  ေအာင်လံဝင့်ချ ီလွတ်လပ်ေရး၊

  ြပန်လည်ရယူေပး။

  အသက်ေသွးေခ း ရင်းခဲ့ေပ၊

  ေခါင်းေဆာင်ကီးများေလ။

  လွတ်လပ်ေရးေမွ လက်ဆင့်ကမ်း၊

  ကာကွယ်တာဝန်ထမ်း။

  မပျက်စတမ်း ေဆာင်ရက်မယ်၊

  လွတ်လပ်ေရးေနဝယ်။

  ြပည်ေထာင်စုကွယ် တည်မဲမ ၊

  စုေပါင်းဓိ  ာန်ြပ။     ။

လ  င်(ရန်ကုန်)

လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းေငွှင်းစိုစို လြပာသို

သံသာေတးသီ 

ေဆာင်းပန်းချ ီ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁၂ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၂၉၉၄ ၄၁၁၄၄၉၉ ၁၄၄၀၉၆

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၄၇၄၈၆ ၂၇၇၈၅၆၇ ၅၁၅၄၅

၃။ မေလးရှား ၂၇၅၈၀၈၆ ၂၆၈၅၃၇၈ ၃၁၄၈၇

၄။ ထိုင်း ၂၂၂၆၄၄၆ ၂၁၇၁၈၀၉ ၂၁၇၀၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၇၄၆၀၉၂ ၁၃၅၈၂၇၆ ၃၂၆၁၀

၆။ ြမန်မာ ၅၃၀၉၄၆ ၅၀၈၄၈၇ ၁၉၂၇၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၉၄၀၅ ၂၇၅၇၀၉ ၈၂၈

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၀၇ ၁၁၆၉၂၉ ၃၀၁၂

၉။ လာအို ၁၁၂၀၈၃ ၁၀၂၆၀၀ ၃၇၄

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၄၇၀ ၁၅၂၇၂ ၉၈

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၅၆၉၆၅၀၀ ၄၁၅၀၂၇၃၉ ၈၄၆၉၀၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၈၆၁၅၇၉ ၃၄၂၇၅၃၁၂ ၄၈၁၄၈၆

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၈၇၅၂၁ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၁၀၉

၄။ ဗိတိန် ၁၂၉၃၇၈၈၆ ၁၀၃၁၄၇၂၆ ၁၄၈၆၂၄

၅။ ုရှား ၁၀၅၁၉၇၃၃ ၉၄၉၇၀၆၃ ၃၀၉၇၀၇

၆။ ြပင်သစ် ၉၉၇၂၈၀၀ ၈၀၉၁၁၀၃ ၁၂၃၇၄၁

၇။ တူရကီ ၉၄၈၂၅၅၀ ၉၀၆၃၃၁၂ ၈၂၃၆၁

၈။ ဂျာမနီ ၇၁၇၆၄၄၈ ၆၄၁၈၃၀၀ ၁၁၂၇၅၆

၉။ စပိန် ၆၂၉၄၇၄၅ ၅၀၅၆၉၅၅ ၈၉၄၀၅

၁၀။ အီရန် ၆၁၉၅၄၀၃ ၆၀၃၉၁၇၁ ၁၃၁၆၃၉

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၃၁-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၃၁၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁၂) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၃၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၄၈,၉၆၅) ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၀,၉၄၆) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၅၅) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထစိစုေုပါင်း (၅၀၈,၄၈၇) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၄) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၇၂) ဦးရှိပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်(၁-၁-

၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၇:၀၀) နာရအီချန်ိအထ ိအတည်ြပလနူာစစုေုပါင်း (၃၉၈,၅၆၀) ဦး ရိှ၍ ေသဆုံးသ ူ

(၈၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ရာ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရိက၊ ေတာင်အေမရိက၊ အာဖရိက၊ ဩစေတးလျ၊ 

အေရှေတာင်အာရှအပါအဝင ်အာရှေဒသိုင်ငံများစသည့ ်ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှ ိိုင်ငံ/ေဒသ 

ေပါင်း (၁၃၀) ခုအထိ ကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိပီးြဖစ်သည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။

• ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ြပည်ပိုင်ငံများမ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိရသည့်လူနာများတွင်   မျိးိုးဗီဇေြပာင်းေရာဂါပိုး ရှိ/မရှိ  ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များအရ 

ယူေအအီးိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမိမ ှRelief Flight ြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူြမန်မာိုင်ငံသား (၄) 

ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် SARS-CoV-2 Variant Omicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုး ေတွရှိရ 

ေကာင်း (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတင်းထတ်ုြပန်ပီး ြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ  ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

သီးသန်ခဲွြခားထားရိှရာေနရာ(Quarantine Center) များ၊ ကသုေရးစင်တာ (Treatment Center)

များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊  အလှရှင်များ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဘက်ေပါငး်စံုမ ှအရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စညး်မျး်စညး်ကမး်များကုိ တိကျစာွလုိက်နာြခငး်၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရှိသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ   မပျက်မကွက ် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသုိ ဆက်သွယ်ပုိေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမမ့ေလျာသ့တြိပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ု ကျရာက  မှ   တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊ ေရ 

ေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်း 

ိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ စီစ်    

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်အတွင်း ကုမ ဏီ 

၉၆ ခုမှ        ယာ်စီးေရ ၂၁၈ စီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်(အရည်)Bowser ယာ် 

ြဖင့ ်၃၆၄ တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် (ဓာတ်ေငွ) 

အိုးြဖင့် ှစ်တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

Storage Container/Tank သုံးခု ၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်အရည် Distributor သုံးခ၊ု 

ေအာက်ဆီဂျင ်(အိုးခွံ)        ၁၃၀၀၁ ခု၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက်    ေလးခု၊ 

အမ်ိသံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၆၆၁ ခု၊ Covid 

Test Kit  ၁၉၅၇ ခု၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၃၅၁၈၀၊ လက်အတ်ိ 

၃၂ တန်ှင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၁၆၉ တန် 

တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်အတွင်း  ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းသည့ ်   ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

(Bowser)ယာ်    စုစုေပါင်း ၁၉ စီးမှာ 

ရန်ကုန်မိသို ၁၆ စီး၊    မ ေလးမိသို 

ှစ်စီးှင့်    မုံရာမိသို   တစ်စီးြဖစ်ပီး 

ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုသည့စ်က် ေလးခမှုာ 

မ ေလးမိသို  သုံးခုှင့်  မူဆယ်မိသို 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ       ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင် ့   ညိ  င်းထား 

သည့် SOP များှင့်အညီ     ဦးစားေပး 

တင်သွင်း        ခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိုလည်း    အများြပည်သူသိရှ ိ

ေစရန်    ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ြဖစ ်

သည့် www.commerce.gov.mm တွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးထားေကာင်း သရိသည်။   သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ ြပပွဲ ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ဝါးခယ်မ 

ြမစ်ကီးနား

ကချင်ြပည်နယ်   ြမစ်ကီးနားမိ 

မိသစ်ကီးရပ်ကွက်ရှိ နယ်စပ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့် 

ေရးဦးစီးဌာန  အမှတ်(၂) (အမျိးသား)

နယ်စပ်ေဒသတိင်ုးရင်းသားလငူယ်များ 

ဖွံဖိးေရး   သင်တန်းေကျာင်းတွင ်

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှ စတင် 

၍ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့်   

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်    လွတ်လပ်ေရးေန    

အထမ်ိးအမှတ်အကိ အားကစားပိင်ပဲွ 

များကို ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ (၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ် 

ေရးေနအကိ   အားကစားပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပရာတွင ်အမျိးသား/အမျိးသမီး 

ေဘာလုံးပိင်ပွဲ၊ အမျိးသားပိုက်ေကျာ ်

ြခင်းပိင်ပွဲ၊   အမျိးသမီးထုပ်ဆီးတိုး 

ပိင်ပွဲ၊  ေခါင်းအုံးိုက်ှင့် သံပုံးိုက ်

ပိင်ပွဲများကိုကျင်းပေပးရာ အမှတ်(၁)

(အမျိးသမီး) နယ်စပ်ေဒသတုိင်းရင်းသား 

လငူယ်များဖံွဖိးေရး သင်တန်းေကျာင်း 

မှ ေကျာင်းသူများလည်း လာေရာက် 

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ကသည်။

အားကစားပိင်ပဲွများှင့ ်ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွ 

များကို ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်အထိ ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်ကာ ေကျာင်းသား ၇၉ 

ဦးှင့် ေကျာင်းသ ူ၁၃၉ ဦး ေပျာ်ရ င်စွာ

ပါဝင်ဆင် ဲလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။

မိုဃ်းကျ(ြမစ်ကီးနား)

ေညာင်တုန်း 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေညာင်တန်ုး 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက် 

ဆေံရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန 

တွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အကိ     ေဟာေြပာပွဲ၊ 

စာအုပ်ြပပွဲှင့် နံရံကပ်စာေစာင်ြပပွဲကို 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပ 

သည်။

ေဟာေြပာပဲွတွင် မိနယ်ြပန်ကားေရး 

ှင့်     ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး   ေဒ တင်တင်လ  င်ှင့်        

မိနယ်  စာအုပ်စာေစာင်ချစ်ြမတ်ိုးသ ူ

များအသင်းဥက    ဦးစန်းြမင့်တိုက ပွဲ 

ကျင်းပရြခင်း       ရည်ရယ်ချက်ှင့် 

လွတ်လပ်ေရး၏ အဓပိ ာယ်၊   လွတ်လပ် 

ေရးေနသမုိင်းေကာင်း၊  လွတ်လပ်ေရး 

ေန  ြဖစ်ေပ လာပု၊ံ လွတ်လပ်ေရးရရိှ ရန်  

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်         အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအေကာင်း  စသည့် 

က ကည့် အားေပးခဲ့ပီး ဆရုရိှသမူျားအား 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်း 

အနားတွင်      ချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လား  း 

 (၇၄)  ှစ်ေြမာက ် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်     ကလပ်ေပါင်းစု ံ

ပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကိ ု      လား  းမိ 

ရပ်ကွက် (၁၂)  ြပည်ေထာင်စု  အားကစား 

ကွင်း မိုးလုေံလလုအံားကစားု၌ံ ဇန်နဝါရ ီ

၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီက  စတင်ကျင်းပ 

သည်။

လား  းမိ၌ရှိေသာ   ကလပ်အသင်း 

များမှ     ပိင်ပွဲဝင်ကလပ်အသင်း ၂၀  

ပါဝင်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည်။

ေပးအပ်သွားမည်

ပထမဆ ု  ေငကွျပ် ှစ်သန်ိး၊  ဒတုယိဆ ု

ေငကွျပ်  တစ်သန်ိးှင့ ်တတယိဆ ုေငကွျပ် 

ငါးေသာင်းတုိအား   ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်  

ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်       ြဖစ်ေကာင်း    

ပိင်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီထံမ ှ    သိရ 

သည်။

ဇန်နဝါရီ   ၄  ရက်တွင်   လား  းမိ 

ြပည်ေထာင်စအုားကစားကွင်း၌ ရပ်ကွက် 

၁၂  ရပ်ကွက်မှ  ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများ 

ပါဝင်ကာ   လွန်ဆွဲပိင်ပွဲကို   ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။    ဟန်ေဌး

လမိုင်း 

မွန်ြပည်နယ် လမိုင်းမိ ြပန်ကားေရး 

ှင့်         ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်သူစာကည့်တုိက်ရိှ ကေလးစာဖတ် 

ခန်း၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အထမ်ိးအမှတ် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွှင့် 

စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပဲွကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁  ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။

ပိင်ပွဲများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသမူျားအေနြဖင့် 

အားလပ်ချနိ်ကို  တန်ဖိုးရှိစွာ  အသုံးြပ 

တတ်ေစရန်၊ eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးြမင့မ်ား 

ေစရန်၊     ကိုယ်ပိုင်တီထွင်တတ်သည့ ်

အေတွးအေခ များရှိေစရန်၊    စာကည့ ်

တိုက်သို လာေရာက်သည့် အေလ့အထ 

များ ြဖစ်ေစရန်ှင့ ်စာဖတ်ြခင်း အကျိး 

ေကျးဇူးများသိေစရန ်        ရည်ရယ်၍   

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲှင့်     စာဖတ် 

စွမ်းရည်ပိင်ပွဲများ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

 ြဖြဖေအး (ြပန်/ဆက်)

ဝါးခယ်မ  

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး         ဝါးခယ်မ 

မိနယ်   ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   လူထုအေြခြပ 

ဗဟိဌုာနခန်းမ၌  ဇန်နဝါရ ီ၁  ရက်  နနံက် 

၁၀ နာရီက (၇၄) ှစ် ေြမာက ် လွတ်လပ် 

ေရးေနအကိ    ကဗျာရတ်ဆိုပိင်ပွဲှင့ ်

အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

ဆုချးီြမင့်

အဆိုပါ   ပိင်ပွဲများတွင ် သံကိးတိုင် 

တိုးချဲ အမက  (မူလွန်)  ေကျာင်းမ  ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ကဗျာ 

ရတ်ဆိုပိင်ပွဲ၊    ကက်ဖခွပ်အားကစား 

ပိင်ပွဲများတွင ်         ပါဝင်ယှ်ပိင်၍ 

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒ ရီရီလွင ်

က ပိင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသူများအား 

ဆုများ ချးီြမင့်ေပးခဲ့သည်။

ေစာသ ာဦး (ြပန်/ဆက်)

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပိင်ပဲွကျင်းပ 

ေရးေကာ်မတ ီ  “ဝ”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်ရေဒသ     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲက   

ဆမုျားကိ ု  ေပးအပ်ချးီြမင့သွ်ားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မိုင်းခုတ် 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်    ကျေရာက ် 

မည့် (၇၄) ှစ်ေြမာက်     လွတ်လပ်ေရး 

ေနကို     ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်    

စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့်     ပုံေြပာ 

ပိင်ပွဲကိ ု   ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း)   

မိုင်းခုတ်မိ      ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရး          ဦးစီးဌာနှင့်       

ပညာေရးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ဇန်နဝါရီ 

၁ ရက်      နံနက် ၉ နာရီခွဲက       လူထု 

အေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌   ကျင်းပရာ  

အေကာင်းအရာများအား   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ   အသိပညာဗဟုသုတ 

တိုးပွားေစရန် ေဟာေြပာခဲ့သည်။

ထုိေနာက် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် 

ေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အကိ စာအုပ် 

ြပပဲွှင့် နံရံကပ်စာေစာင်ြပပဲွကုိ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး  သတင်းစကားလက်ကမ်းစာေစာင် 

များ ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

တံတားဦး 

ေကျာက်ဆည်ခုိင် တံတားဦးမိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနှင့် အေြခခံပညာဦးစီးဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် 

ေရးေန    အထိမ်းအမှတ်  အလယ်တန်း 

အဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲကိ ု ဇန်နဝါရီ  ၁ 

ရက် နံနက် ၉ နာရီက မိနယ်ြပည်သူ  

စာကည့်တိုက်    လူထုဗဟိုြပဌာန၌ 

ကျင်းပသည်။ 

ပိင်ပွဲတွင ်      အလယ်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသ ူ  ၁၅   ဦးက 

“လွတ်လပ်ေရးေန  တိုမေမ ့”ေခါင်းစ်ြဖင့် 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲတင့်(တံတားဦး)       

ေရတာရှည ်  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     ေရတာရှည်မိ 

အေြခခပံညာ အထက်တန်းေကျာင်းတွင် 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ 

စာစီစာကုံးပိင်ပွဲကို   ယေနနံနက်ပိုင်း 

က ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေနအကိ စာစစီာကုံးပိင်ပဲွကိ ုပညာေရး 

ဌာန၏  ကီးကပ်မ ြဖင့်  အလယ်တန်း 

အဆင့်၊ အထက်တန်းအဆင့်ခဲွ၍ ကျင်းပ 

ေြဖဆိုခဲ့ကေကာင်းှင့်      မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဥက ာသန်း 

ြမစ်ကီးနားြမစ်ကီးနား

ေရတာရှည ်  

ဟိုပန် 

ဇန်နဝါရီ ၄  ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ် 

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်   လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင် ့         “ဝ” 

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့်ရ ေဒသ  ဟိပုန်မိနယ်     

ုံးကန်ုးရပ်ကွက်ရိှ လွတ်လပ်ေရးေကျာက် 

တိုင်ကွင်း၌  ယေနနံနက်ပိုင်းမှစတင်၍       

လွတ်လပ်ေရးေနအကိ    အမျိးသား 

(အလွတ်တန်း) ပုိက်ေကျာ်ြခင်း အားကစား 

ပိင်ပွ ဲကျင်းပသည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်

အဆိုပါ ပိင်ပွဲတွင ်   ဟိုပန်မိနယ်ရှ ိ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း အားကစားအသင်း ၁၄ 

သင်း   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိကာ  

ဆုရရှိသည့်   အသင်းများအား    (၇၄)

အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းမ ှ

အလယ်တန်းအဆင့်      ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူများ    ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲေ့ကာင်း   

သိရသည်။

ပါဝင်ယှ်ပိင်

စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပွဲကို ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသ ူ  ၂၀၊ ပုံေြပာပိင်ပွဲကိ ု

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ ၂၂ ဦး ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကပီး ဆုရရှိသည့်  ေကျာင်း 

သား   ေကျာင်းသမူျားအား      တာဝန်ရိှသ ူ

များက    ဂဏ်ုြပဆမုျား   ေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ခဲ့ေကာင်း    သိရသည်။          

ယ်ယ်ဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ဟိုပန် 

 



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁

သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ှစ်ဦးအလှှင့် ပ မအကိမ်ေြမာက် သက်ကီးပူေဇာ်ပဲွကုိ ယေနနံနက် 

၉ နာရီက ရန်ကုန်မိ  သိမ်ြဖလမ်းရှ ိသတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း 

ေရ ဥေဒါင်းခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ ှစ်ဦးအလှအြဖစ် ပင့်သံဃာများထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူ 

ေဆာက်တည်ကပီး နာယကကီးများှင့် အမ ေဆာင်များက လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ဆက်လက်၍   ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း   ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကေသာ 

ဆရာသမားများ၊ အသင်းအမ ေဆာင်များ၊ အသင်းသားများ စုစုေပါင်း 

(၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေနကို ကိဆို

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ စုေပါင်းေသွးလှဒါန်း

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၁

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ုကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်ဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှးချပ်  ဦးြမတ်သူ၏   

ဦးေဆာင်လမ်း န်မ ၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲမင်းသူှင့ ်

 န်ကားေရးမှးများ၏ အနီးကပ်ကီးကပ်မ ြဖင့်ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်

တပ်ဖွဲဌာနချပ်ှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ သ ေ မီးသတ ်

တပ်ဖွဲဝင ်၁၅၅ ဦးတို ယေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီက   အမျိးသားေသွးဌာန 

(ရန်ကန်ု)ှင့ ် မဂ  လာဒုအံမှတ်(၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခတုင်-၁၀၀၀)

တိုတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက ်

များှင့်အညီ    အသုတ်လိုက်ခွဲ၍ ေသွးလှဒါန်းခဲ့ကသည်။

အဆိုပါေသွးလှဒါန်းရာသို   အမျိးသားေသွးဌာနှင့်အမှတ(်၁)

တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင်-၁၀၀၀)တိုမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မီးသတ် 

ဦးစီးဌာနချပ်မှ  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်  ဦးရဲမင်းသူှင့်အရာရှ ိ 

များက လှည့်လည်ကည့် အားေပးပီး အားြဖည့်အစာအာဟာရများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။                                     တင်ဝင်းတင ်         

ေရတာရှည်မိနယ် ဆွာဆည်တမံမှေပးေဝသည့်ေရြဖင့် ေတာင်သူများ ေွစပါးများစတင်စိုက်ပျိး
ေရတာရှည ် ဇန်နဝါရီ  ၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ေရတာရှည ်

မိနယ် သိင်ုးဝေကျးရာအပ်ုစ ုဥယျာ်မှး 

ေကျးရာအနီးရှ ိ   ဆွာေချာင်းေရေလှာင ်

တမံမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်  ေွစပါးရာသီ 

အတွက်  ဧက  ၉၀၀၀ ေကျာ်လျာထား၍ 

ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်  ေရေပးလက်တ ံ

ေြမာင်း   အမှတ်(၂)မှ   ေရများ   စတင် 

ေပးေဝခဲ့ပီး ယခုအခါ   ဆည်ေရြဖင့် 

စပါးများ စတင်စိက်ုပျိးေနကပြီဖစ်သည်။ 

ေရေပးလက်တံေြမာင်း  အမှတ်(၂)ှင့် 

ေြမာင်းခွ(ဲ၁)   ေရေသာက်ဧရိယာများ၌ 

ပါဝင်ေသာ သိုင်းဝ၊ ကွင်းကီး၊ ကုန်းကီး၊ 

ဆွာမင်းလမ်း၊ သေြပတန်း၊ ေညာင်ပင်သာ၊ 

ကွမ်းအုံ၊  ဒိုးတန်းေကျးရာအုပ်စုများရှိ 

စိက်ုပျိးဧက ၉၀၀၀ ေကျာ်ကုိ လျာထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ေွစပါးစုိက်ပျိးရန်  ထယ်ေရးြပြပင် 

ရာတွင် ထွန်စက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်ငယ် 

များကို  အဓိကသုံးစွဲကပီး    လက်ရှိ 

စက်သုံးဆေီစျး န်းေကာင့်  ထွန်စက်ြဖင့် 

ငှားရမ်းအသုံးြပရာတွင ်  တစ်ဧကလ င် 

ကျပ် ှစ်ေသာင်းခဲွေပးရသြဖင့်    ယခင်ှစ် 

ကထက်  ခုနစ်ေထာင်ခန်ေစျးြမင့်သွားခဲ ့

ြခင်းြဖစ်သည်။  အလားတူ  ထယ်ထိုးပီး 

သည့် လယ်ကွက်များအား စိက်ုထယ်ေရး 

မြပလုပ်ခင်    လယ်ကန်သင်းများကို 

လယ်ယာလုပ်သားများငှားရမ်း၍ ကန်သင်း 

ြပြပင်ြခင်း၊     လယ်ကားေြမာင်းများ 

ဆယ်ယူြခင်း၊ ေပါင်းြမက်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

စပါးကြဲခင်းတိုအတွက် မြဖစ်မေနငှားရမ်း 

လပ်ုကိင်ုကရသည့်အားေလျာ်စွာ ကန်ုကျ 

စရတ်ိမှာ ယခင်ှစ်ကထက်ပိ၍ု  ကန်ုကျမ  

များြပားေကာင်း    ေတာင်သူများက 

ေြပာကားသည်။

ချက်ချင်းေဆာင်ရက်ေပး

“ဒီှစ်ေရအားေကာင်းေတာ့ ေတာင်သ ူ

ေတအွဆင်ေြပကတယ်။      ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ထမ်းေတွကလည်း ေနတုိင်းေရလုိက် 

ကည့်ေနတာ။ ေတာင်သူေတွရဲ လိုအပ် 

ချက်ကုိ ချက်ချင်းေဆာင်ရက်ေပးုိင်တာ 

ေတွလည်းရိှတာေပါ့။ ကုန်ကျစရိတ်ေတကွ 

အရင်ှစ်ေတွထက်များတယ်” ဟု ဆွာမင်း 

လမ်းေကျးရာေန  ေတာင်သူတစ်ဦးက 

ေြပာကားသည်။

အခက်အခဲများရှိ

ေွစပါးစိုက်ပျိးကသည် ့ ေတာင်သူ 

များသည ်   သုံးလသက်တမ်း သက်ရင့် 

စပါးမျိးများြဖစ်ေသာ  ထိုင်းှံေကာက ်

မျိးကိုအဓိကစိုက်ပျိးကပီး   ရက် ၁၂၀ 

သက်တမ်းရှ ိ ရတနာတိုး၊  ေဗျာ့ထွန်းမျိး 

တိုကို  စိုက်ပျိးကသည်ကိုေတွရှိသည်။ 

ေွစပါးစုိက်ပျိးပီး တစ်လသားေရာက်လ င် 

ဓာတ်ေြမသဇာကဲပက်ကရသည်ြဖစ်ရာ 

ယခလုက်ရိှ ေစျး န်းြဖင့် ဝယ်ယူသံုးစဲွရန် 

အခက်အခဲများစွာရှိေနပီး  အြခားေသာ 

ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ပုိးသတ်ေဆးသွင်းအားစ ု

ေစျး န်းများကျဆင်းမှသာ  အဆင်ေြပိင်ု 

ကမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ှစ်ဦးအလှှင့် ုံးခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
၃၃ ဦးအတွက် ရည်စူးအလှအား ြပလုပ်ခ့ဲပီး အာစရိယပူဇာှင့ ်သက်ကီး 

ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပသည်။

ထုိေနာက် သိမ်ြဖလမ်း သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းရိှ အသင်းံုး 

ခန်းဖွင့ပဲွ် ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဥက    ဦးြမင့ေ်ဆှွင့ ်အသင်းအမ ေဆာင် 

များက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့လှ်စ်ေပးကသည်။ ကန်ေတာခ့ ံဆရာသမားများ၏ 

ကန်ေတာပ့စ ည်းများကိ ုအမ ေဆာင်များကိယ်ုတိင်ု အမ်ိတိင်ုရာေရာက် 

ပုိေဆာင်ကန်ေတာ့ကမည်ြဖစ်ပီး အသက်  ၈၀ ှင့်အထက်  သက်ကီး 

ကန်ေတာ့ခံ အသင်းသားများအတွက်  ကန်ေတာ့ေငွများကို Wave 

Money ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ K Pay ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ မမိပိင်စင်ထတ်ုရာဌာနတွင်ြဖစ်ေစ 

အဆင်ေြပစွာထုတ်ယူိုင်ရန ်စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။                              

ကိုေဇာ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးေလ၀သခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁ 

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတို

တွင် ေလဖိအားနည်းရပ ်ဝန်း တစ်ကိမ် ြဖစ်ေပ ိုင်သည်။ ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်ေြမာက်ပိုင်းှင့ ် အေနာက်အလယ်ပိုင်းတိုတွင ် အများ 

အားြဖင့ ်သာယာိင်ုပီး ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့် ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ် 

ေအာ်တိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းိုင်သည်။

မိုးအေြခအေနှင့် မိုးရာရက်

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် 

ရာသွန်းမဲေအာက် ေလျာ့နည်းိုင်ပီး  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)ှင့ ်ကယားြပည်နယ်တိုတွင် 

ရာသွန်းမဲခန်  မိုးထစ်ချန်း ရာိုင်သည်။ 

   စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး(အထက်ပိင်ုး)၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်အေရှပိုင်း)၊ ကယား 

ြပည်နယ်တုိတွင် တစ်ရက်မှ ှစ်ရက်ခန်ှင့်  ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း 

ေဒသကီး(ေအာက်ပိင်ုး)၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ် 

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းိုင်သည်။

ညအပူချနိ် 

   ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်းှင့်ေတာင်ပိုင်း)တိုတွင ်ဇန်နဝါရီလ 

ပျမ်းမ အပူချနိ်၏  ၁ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ှင့်အထက ်ပိုိုင်ပီး  

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတ ီ

တုိင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

(အေရှပိုင်း)၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ဇန်နဝါရီလ ပျမ်းမ အပူချနိ်ခန်သာ 

ရှိိုင်သည်။

ြမအေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး(ေအာက်ပိုင်း)၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတ ီ

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် ကရင်ြပည်နယ်တိုတွင်  တစ်ရက်မှ ေလးရက်ခန်ှင့် 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး(အထက်ပုိင်း)၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ်၊  ကယားြပည်နယ်ှင့်   မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်  ငါးရက်မ ှ            

ကိုးရက်ခန်   နံနက်ပိုင်းတွင် ြမထူများ ဆိုင်းိုင်သည်။

ြမစ်ေရအ ေြခအေနခန်မှန်းချက်

ဧရာဝတီြမစ်ေရသည် ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ေရ ကူမိ၊ 

ကသာမိ၊ သပိတ်ကျင်းမိ၊ မ ေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ ြမင်းမူမိ၊ 

ပခကု မိ၊ ေညာင်ဦးမိ၊ ေချာက်မိ၊ မင်းဘူးမိ၊ မေကွးမိ၊ ေအာင်လ ံ

မိ၊ ြပည်မိ၊ ဆိပ်သာမိ၊ ဟသ  ာတမိှင့် ဇလွန်မိတုိတွင် ေပဝက်မှ 

တစ်ေပခန်  လက်ရှိေရမှတ်များေအာက ်ကျဆင်းလာိုင်သည်။

ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည ်ခ ီးမိ၊  ဟုမ လင်းမိ၊   ေဖာင်းြပင်မိ၊ 

ေမာ်လုိက်မိ၊ ကေလးဝမိ၊ မင်းကင်းမိ၊ ကနီမိှင့်  မံုရာမိတုိတွင် 

ေပဝက်မှ တစ်ေပခန်  လက်ရှိေရမှတ်များေအာက် ကျဆငး်လာုိင်    

သည်။

ြမစ်သာြမစ်ေရသည် ကေလးမိတွင် ေပဝက်ခန်၊ ဒု  ဝတြီမစ်ေရ 

သည် သေီပါမိ၊ ေရ စာရှံင့ ်ြမစ်ငယ်မိတိုတွင် ေပဝက်ခန်၊ စစ်ေတာင်း 

ြမစ်ေရသည် ေတာင်ငူမိှင့် မေဒါက်မိတုိတွင် ေပဝက်မှ တစ်ေပခန်၊ 

ေရ ကျင်ြမစ်ေရသည ်ေရ ကျင်မိတွင် ေပဝက်ခန် ၊ ပဲခူးြမစ်ေရသည ်

ေဇာင်းတူမိှင့် ပဲခူးမိတိုတွင ်ေပဝက်မှ တစ်ေပခန် ၊ သံလွင်ြမစ်ေရ 

သည် ဖားေဆာင်းမိှင့် ဘားအံမိတိုတွင် ေပဝက်မှ တစ်ေပခန် ၊ 

ေသာင်ရင်းြမစ်ေရသည် ြမဝတီမိတွင်  ေပဝက်ခန်၊ ငဝန်ြမစ်ေရသည် 

ငါးသိုင်းေချာင်းမိ၊    သာေပါင်းမိှင့ ်  ပုသိမ်မိတိုတွင ်ေပဝက်မှ          

တစ်ေပခန်၊ တိုးြမစ်ေရသည် မအူပင်မိတွင် ေပဝက်ခန်၊ ကလုားတန် 

ြမစ်ေရသည် ပလက်ဝမိှင့် ေကျာက်ေတာ်မိတုိတွင် ေပဝက်မှ တစ်ေပ 

ခန် ၊ ေလးမိြမစ်ေရသည် ေြမာက်ဦးမိတွင် ေပဝက်ခန်ှင့် ဘီးလင်း 

ြမစ်ေရသည် ဘီးလင်းမိတွင် ေပဝက်ခန်  လက်ရိှေရမှတ်များေအာက် 

ကျဆင်းလာိုင်သည်။                                                  မိုး/ဇလ



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ေညာင်ဦး   ဇန်နဝါရီ   ၁

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ ်

ှင့် ငါ့သေရာက်မိ ေကျးလက်ေတာင်သူများ 

ပဲစင်းငုံေပ ချနိ် ေရာင်းချရာတွင ်တစ်ပိဿာ 

ကျပ် ၁၇၅၀ ြဖင့် ေရာင်းချရြခင်းေကာင့် ပဲစင်းငံု 

စိုက်ေတာင်သူများ   တွက်ေြခကိုက်သည့ ်

ေညာင်ဦးမိနယ်တွင် ပစဲင်းငုေံပ ချန်ိ တစ်ပဿိာ ကျပ် ၁၇၅၀ ေရာင်းချရြခင်းေကာင့ ်ေတာင်သမူျားတွက်ေြခကိက်ု
ှစ်တစ်ှစ်ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း ေညာင်ဦးမိနယ ်

ငါ့မင်းေမးေကျးရာ ပဲစင်းငုံစိုက်ေတာင်သူ 

ဦးဝင်းစိုးက ေြပာကားသည်။ 

ပစဲင်းငုကံိ ုကဆန်ု၊ နယုန်လတုိတွင်ှမ်းှင့် 

တွဲဖက်စိုက်ပျိးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေြမပ ဲ

ခင်းများတွင ်တန်းေကာင်းချ၍ စိုက်ပျိးြခင်း

ြဖင့်လညး်ေကာငး် စုိက်ပျိးကပီး ပဲစငး်ငံု

သီးသန်စုိက်ပျိးမ နည်းပါးပီး သီးထပ်အြဖစ်သာ 

စိုက်ပျိးမ များေကာင်း၊  ှမ်းများ ရိတ်သိမ်း 

ချန်ိတွင် ပဲစင်းငံုပင်များကုိေြမဆွေပးသက့ဲသုိ

ြဖစ်ကာ  ပစဲင်းငုမံျား   အပင်သန်မာထွားကျိင်း 

ကာ  အပင်ြဖစ်ထွန်းလွယ်ေကာင်းငါ့သေရာက် 

မိ ကလုားတေဲကျးရာ ပစဲင်းငု ံစိက်ုေတာင်သ ူ

ဦးမျိးေမာင်က ေြပာကားသည်။

ငါသ့ေရာက်မိမှ ပစဲင်းငုစံိက်ုေတာင်သမူျား 

သည် ပစဲင်းငုခံတ်ုသမ်ိးပီးချန်ိ ပခကု ေဈးကွက် 

ှင့် ြမင်း ခံ၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းေဈးကွက်

တိုသို  သွားေရာက်ေရာင်းချကရာ ပဲစင်းငုံ

တစ်ပိဿာလ င် ကျပ် ၁၇၅၀ ေရာင်းချရပီး 

ပဲစင်းငုံတစ်တင်းလ င် ပိဿာ ၂၀ ရှိေကာင်း၊ 

တစ်တင်းလ င်ကျပ်  ၃၅၀၀၀ ြဖင့်ေရာင်းချရပီး 

ယမန်ှစ ်ကထက်  ေဈး  န်းပိုမိုရရ ှိကာ  

အထွက် န်းလည်း ေကာင်းမွန်ြခင်းေကာင့ ်

ပစဲင်းငုစံိက်ုပျိးသည့ ်ေကျးလက်ေတာင်သမူျား    

ဝင်ေငွတွက်ေြခကိုက်သည့်    ှစ်တစ်ှစ် 

ြဖစ်ေကာင်း  သရိသည်။                               ကိထုန်ိ

စ့်ကိုင်   ဇန်နဝါရီ   ၁

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည်ခုိင် စ့်ကုိင်မိနယ်တွင်  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခှုစ် မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ သီးံှစြံပကွက်ရတ်ိသမ်ိးပဲွကိ ု

ယေန  နံနက်ပုိင်းက  မီးေသွးဘုတ်ေကျးရာအုပ်စု နတ်ေရကန်ေကျးရာ 

ကွင်းအမှတ်(၄၈) ဦးပုိင်အမှတ်(၄၁) စုိက်ဧက ၁၀ ဒသမ ၁၄ ဧက ေတာင်သူ   

ဦးကံတင်၏  ဝါသီးှံစံြပကွက်တွင ်ြပလုပ်ခဲ့သည်။

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး  ေဒ စိုးစိုးက စ့က်ိင်ုမိနယ် 

တွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် မုိးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ စုိက်ဧက ၅၅၃၉ ဧက  

စိုက်ပျိးထားပီး ဝါသီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တိုးတက်ြမင့်မားေရးှင့ ်

မျိးေကာင်းမျိးသန်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   သုံးစွဲိုင်ေရးအတွက ်  

အထူးဇုန်ဧက ၂၀၀ စံြပကွက်ကို  မီးေသွးဘုတ်ေကျးရာအုပ်စုတွင ်

ေရ ေတာင်-၁၀  ဝါမျိးကို F.S မျိးသန်အဆင့်ြဖင့် စိုက်ပျိးထားရာ 

လာမည့ဝ်ါစိက်ုရာသတွီင် မျိးေစအ့ြဖစ် ြပန်လည်အသုံးြပိင်ုေရးအတွက် 

မျိးေစ့ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဌာန၊ ေတာင်သူှင့် ပုဂ လိက 

အစီအစ်များြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်ထားမ  အေြခအေနများကို ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး ဝါသီးှံစံြပကွက်ရိတ်သိမ်းခဲ့ရာ ဝါတစ်ဧကလ င် 

ပျမ်းမ အထွက် န်း ၆၅၁ ပိဿာထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ဝင်းဝင်းသန်း(စ့်ကိုင်)

ေကျာင်းကုန်း   ဇန်နဝါရီ   ၁

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ပုသိမ်ခုိင် ေကျာင်းကုန်းမိနယ် 

ဇရပ်ကွင်းအပ်ုစ ုဇရပ်ကွင်းေကျးရာ ေတာင်သ ူဦးမျိးမင်း 

ေဇာ်၏ ကွင်းအမှတ် (၃၈၄-D) ဦးပိုင်အမှတ်(၁၇/၅) 

လယ်ေြမတွင ်မိုးစပါးေပ ဆန်းေဘးကျားကီး ဧက ၂၀ 

စံကွက်ရိတ်သိမ်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကို ယမန်ေန  

နံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်ရာ တစ်ဧကလ င် တင်း ၈၀  န်း 

ထွက်ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ယခအုခါ ေပ ဆန်းစပါးတစ်တင်းလ င် ေငကွျပ် ၁၂၀၀၀ 

ေပါက်ေဈးရိှေနြခင်းေကာင့် ေပ ဆန်းစပါးစုိက်ပျိးသည့် 

ေတာင်သူများသည် အြခားစပါးစိုက်ပျိးသူများထက ်

ပိမုိတွုက်ေြခကိက်ုေကာင်းှင့ ်ေပ ဆန်းစပါးရတ်ိသမ်ိးပီး 

ပါက သက်လျင်စပါး ရက် ၉၀ အား ဆက်လက်စိုက်ပျိး 

၍ တစ်ဧကဝင်ေင ွပိုမိုတိုးတက်လာေအာင ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ပီး ေပ ဆန်းစပါးသည်  ဓာတ်ေြမဩဇာလိုအပ်မ  

နည်းပါးြခင်းေကာင့်   ေတာင်သူများ  ပိုမိုစိုက်ပျိး 

သင့်ေကာင်း စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)

မိုးစပါး ေပ ဆန်းေဘးကျားကီး

စံကွက်ရိတ်သိမ်းရာ 

တစ်ဧက တင်း ၈၀ ထွက်ရှိ

စ့်ကိုင်မိနယ်တွင် မိုးေှာင်းချည်မ င်ရှည်ဝါ 

သီးှံစံြပကွက် ရိတ်သိမ်း

ေကျာက်ဆည ်  ဇန်နဝါရီ   ၁

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် 

ဆန်စပါးဖူလုံပိုလ ံေစေရးအတွက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင်  မိုးစပါးစိုက်ဧက ၅၂၇၉၉ဧက လျာထား 

စိက်ုပျိးိင်ုခဲ့ပီး ဒဇီင်ဘာ ၂၉ ရက်အထ ိရတ်ိသမ်ိးပီး 

မိုးစပါးဧကေပါင်း  ၂၄၂၈၁ ဧက  ရှိေကာင်းှင့ ်

စပါးတင်းေပါင်း ၂၂၆၅၈၃၂ တင်း ထွက်ရှိေကာင်း 

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင ်ဧရာမင်း၊ မေနာသုခ၊ 

ရမင်းစပါး ၁၈၄၈၃ ဧက ရိတ်သိမ်းုိင်ခ့ဲပီး တစ်ဧက 

အထွက် န်း ၉၁ ဒသမ ၁၇ တင်း၊ မေနာသုခစပါး 

၅၃၁၈ ဧက ရိတ်သိမ်းုိင်ခ့ဲပီး တစ်ဧကအထွက် န်း 

၉၉ ဒသမ ၈၃ တင်းှင့် ေရ မေနာ်စပါး ဧက ၄၈၀ 

ရိတ်သိမ်းိုင်ခဲ့ပီး တစ်ဧကအထွက် န်း ၁၀၃ ဒသမ 

၇၉ တင်း ထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မိုးစပါး 

စိုက်ပျိးရာတွင် ဧရာမင်း၊ မေနာသုခှင့် ေရ မေနာ် 

စပါးမျိးများ စိုက်ပျိးထားေကာင်းှင့ ်ေဇာ်ဂျဆီည် 

ေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်၃၅၉၉၄ ဧက၊ ကင်းတားဆည ်

ေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်၁၆၀၂၇ ဧက၊ သစ်တက န်းဆည် 

ေရေသာက်စနစ်ြဖင့၄်၃၆ ဧက၊ မိုးေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်

၂၃၂ ဧက၊ ေြမေအာက်ေရစက်ေရတွင်းြဖင့် ဧက ၁၁၀ 

စစုေုပါင်း ၅၂၇၉၉ ဧက စိက်ုပျိးထားေကာင်း မိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

မှ သိရသည်။                                     သက်ေမာင်

                                            (ေကျာက်ဆည)်

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင ်မိုးစပါး ၂၄၂၈၁ ဧက ရိတ်သိမ်းပီးြဖစ်

ကိပင်ေကာက ်  ဇန်နဝါရီ   ၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး       သာယာဝတီခိုင ်

ကိပင်ေကာက်မိနယ် ြမန်မာလ့ယ်ယာဖံွဖိးေရး 

ဘဏ်ခွဲမှ ေဆာင်းသီးှံစိုက်ပျိးေသာေတာင်သူ 

များအား စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေငမွျား ထတ်ုေချးေပး 

လျက်ရှိရာ  ဒီဇင်ဘာ  ၃၀  ရက်အထိ  ေတာင်သူ 

၉၉၄ ဦးအား ေဆာင်းသီးှံစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွ

များ ထတ်ုေချးေပးထားပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ယခင်ှစ်များမှ အချန်ိေစ့ေချးေငွများြပန်လည် 

ေပးဆပ်ေသာေတာင်သူများအား ေဆာင်းသီးှံ 

တစ်ဧကလ င်  ေချးေငွကျပ ်  တစ်သိန်း န်းြဖင့် 

ထုတ်ေချးေပးလျက်ရိှရာ ေကျးရာအုပ်စု ၂၈ အုပ်စုမှ 

ေတာင်သူ ၉၉၄ ဦး၏ လယ်ဧက ၆၂၉၈ ဧက 

အတွက် ေချးေငွကျပ ်၆၂၉၈ သိန်းထုတ်ေချးေပး 

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း  ၂၀၂၁ -၂၀၂၂  ေဆာင်းသီးှ ံ

စုိက်ရာသီတွင် ကိပင်ေကာက်တစ်မိနယ်လံုးရိှ 

ေကျးရာအုပ်စု  ၅၁ အုပ်စုမှ ေတာင်သူ ၂၄၁၂ ဦး၏ 

လျာထားလယ်ဧက ၁၇၀၀၀ အတွက် ေဆာင်း 

သီးှံစိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွများ ထုတ်ေချးေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    မိနယ်ြမန်မာ့လယ်ယာ 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွ ဲမန်ေနဂျာ ဦးဝင်းိုင်ထွန်းထံမ ှ

သိရသည်။           ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက)်

ကိပင်ေကာက်မိနယ်တွင် 

ေဆာင်းသီးှံစိုက်ပျိးစရိတ်

ေချးေငွများ ထုတ်ေချးေပး

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)   အရာရှိ၊ 
စစ်သည်၊ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင် 
အလှရှင်များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 
ေကျာင်းများ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်ေကျာင်းများ 
ှင့် ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 
ဆား၊ ပဲ အမယ် ေလးမျိးှင် ့   လှဖွယ်ပစ ည်းများ 
လှဒါန်းြခင်း၊  ေနဆွမ်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ု 
တိင်ုးေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ် ေတာတိက်ုရပ်ကွက် 
ရှိ ေတာတိုက်ဓမ ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ဧရာဝတီ 
တိုင်းေဒသကီး    ပုသိမ်မိ    လိပ်ဥကုန်း(စံြပ)
ေကျာင်းတိုက်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် အမ်းမိနယ် စပ်စီ 

ေကျးရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ဘူးသီးေတာင် 
မိနယ် ေအာင်မဂ  လာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခ ီးမိ ေပါမိုင်းရပ်ကွက်ရှ ိ
ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပ(ဗဟို)   ေကျာင်းတိုက်၊ 
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ေအာင်ေြမသာစံမိနယ ်
တိပိဋကေရ ဟသ  ာေကျာင်းတိုက်တိုရှ ိဆရာေတာ်၊ 
သံဃာေတာ်များှင့် သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ 
အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ အမယ် ေလးမျိး၊ 
နဝကမ အလှေငွများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 
ေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့် 
လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 
အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျားက သွားေရာက်ဆက်ကပ် 
လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။           

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးသည် အပပူိင်ုး 

ေဒသြဖစ်ေသာ်လည်း      ေတာင်သူများ 

မိုးေမ ာ်စရာမလိုဘဲ  ေွ၊ မိုး၊ ေဆာင်း 

ရာသီပတ်လံုး စုိက်ပျိးုိင်ေအာင် မန်းေချာင်း 

ေရေလှာင်တမံက      အေထာက်အကူြပ 

လျက်ရှိသည်။ မိုးသီးှံများ ရိတ်သိမ်းပီး 

ေွသီးှံများ စိုက်ပျိးရန် ြပင်ဆင်ရင်း 

မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမ ံေရေပးေဝရာ 

ေဒသများသည ်သက်ဝင်လျက်ရှိသည်။ 

“က န်ေတာ်တုိ ေဒသအတွက်  ဆည် 

ေရဆိတုာ ေရ ပ။ဲ မေကွးတိင်ုးေဒသကီးက 

မိုးနည်းေဒသေပမယ့ ်        မန်းေချာင်း 

ေရေလှာင်တမံေကာင့်        က န်ေတာ်တုိ 

မိုးမေမ ာ်ရဘူး။ ဆည်ေရရေတာ့  စိက်ုပျိး 

ေရးအတွက်  မပူပင်ရဘူး။    ေတာင်သူ 

အများစုကေတာ ့  မိုးကိှမ်း၊    မိုးစပါး၊ 

ေွစပါး ဒါမှမဟုတ် မိုးစပါး၊ ကုလားပဲ၊ 

ေှွမ်းဆိုပီး သီးံှပုစံှံစ်မျိး အစိက်ုများ 

တယ်”ဟ ုမင်းဘူးမိနယ် ကူရာေကျးရာ 

မှ ေတာင်သူ ဦးစန်းေအာင်က ဆိုသည်။

သိုေလှာင်ထား

မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမံတွင် လက်ရိှ 

အသားတင်ေရေပးိုင်မည့ ်   ေရေလှာင ်

ပမာဏ ၈၃၂၅၀ ဧက ေပ သိေုလှာင်ထားပီး 

ေသွီးံှစိက်ုဧက ၁၈၇၆၀ ေကျာ်အတွက် 

ေရြပည့ဝ်စွာ ေပးေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မင်းဘူးမိနယ် ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံး 

ချမ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမမှံ ဆည်ေရ 

အား မန်းတမေံရေသာက်စနစ်ှင့် အိင်ုးမ 

ဆည်ေရေသာက်စနစ်ရိှ စုိက်ဧကများကုိ

ေရေပးေဝလျက်ရှိရာ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် 

စိက်ုဧကများအတွက် မတ် ၁ ရက်မှ စတင် 

ေတာင်သူစီးပွားဖွံဖိးေစမည့ ်မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမံ

ကာ စိက်ုပျိးေရ ေပးေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။  

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်မှာ   မိုး/ေွသီးှံ 

စုစုေပါင်း ၃၂၈၁၁ ဧက    စိုက်ပျိးိုင်ခဲ ့

ပါတယ်။          ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ခုှစ်မှာ 

ေရဝင်ေရာက်မ များြပားပီး ေရပိုပီးေတာ ့

သိုေလှာင်ိုင်ခဲ့တဲ့အတွက ်       မိုးစပါး  

၃၅၃၆၄ ဧက     စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂     ေွသီးှံအတွက်ကေတာ့ 

ဆည်ေရေသာက်စနစ်တစ်ခုလံုးအတွက် 

လျာထား ဧက ၁၈၇၆၀ အတွက် ေရေပး 

ေဝရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ”် ဟု 

မင်းဘူးခိင်ု ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချ 

မ  စီမံခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး          ဦးတင်မျိးလ  င်က 

ေြပာသည်။

မန်းေချာင်း   ေရေလှာင်တမံသည ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး    မင်းဘူးခိုင ်

ငဖဲမိနယ်တွင ်တည်ရှိပီး တမံအလျား 

ေပ ၄၄၈၀၊ တမံအြမင့ ်၁၃၅ ေပ၊ ကန်ေရ 

ြပည့ ်ေရေလှာင် ပမာဏ ဧက  ၁၂၀၀၀၀ေပ 

ှင့် ေရဆင်းဧရိယာ ၁၃၆ စတုရန်းမိုင်ရှ ိ

သည်။ အဆိပုါ ေရေလှာင်တမကံိ ုေြမသား 

တမံအြဖစ်  ၁၉၉၅  ခုှစ်က     စတင် 

တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုှစ် 

တွင် ပီးစီးခဲ့သည်။ 

စိုက်ပျိးေရေပးေဝလျက်ရှိ

မန်းေချာင်းေပ တွင် အဓကိ ဆည်ေရ 

ေသာက်စနစ်အြဖစ ်         မန်းေချာင်း 

ေရေလှာင်တမှံင့ ်           အိင်ုးမေရလ ဲဆည်တို 

ကိ ုတည်ေဆာက်ကာ  ေတာင်သအူကျိးြပ 

စိုက်ပျိးေရ ေပးေဝလျက်ရှိသည်။ 

“ဒီေရေလှာင်တမံေရကို   လက်ဝဲ 

တူးေြမာင်း၊        လက်ယာတူးေြမာင်းနဲ  

ေရေပးေဝတယ်။ ေရေလှာင်တမကံ ေရကိ ု

ေရေလှာင်တမ ံေအာက်ဘက်က အိုင်းမ 

ေရလ ဲဆည်ကေနပီးေတာ့လည်း ေပးေဝ 

ပါတယ်။    ေရေပးေဝတာကိ ု   ေနရာနဲ  

ေြပာရရင ်ငဖဲ၊ မင်းဘူးနဲ  စကုမိနယ်က 

စိက်ုဧကေတကွများတယ်။ ပွင့ြ်ဖမိနယ် 

ကေတာ့ နယ်အစပ်ြဖစ်တဲ့အတွက ်စိုက် 

ဧက နည်းနည်းပဲပါတယ်။ ပွင့်ြဖမိနယ် 

စိုက်ဧကေတွကိ ု  အဓိက ေရေပးတာက 

မုန်းေချာင်းေပ က မဲဇလီေရလ ဲဆည်က 

ြဖစ်ပါတယ်” ဟု       မငး်ဘူးမိနယ ်

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးမျိးဇင်သက်က 

ေြပာသည်။ 

ဆည်တာတမံများမှ စုိက်ပျိးေရများ 

ေပးေဝရာတွင် ကွက်ဆင့ေ်သာက်စနစ်ကိ ု

အသံုးြပေနြခင်းေကာင့် ေရခဲွေဝမ   စနစ် 

မကျြခင်းြဖစ်ေပ ၍ ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ  

များြပားြခင်း၊ လယ်သမားများအချင်းချင်း 

ြပဿနာြဖစ်ပွားြခင်း စသည့ ်အခက်အခ ဲ

များရှိေနသည်။    ထိုအခက်အခဲများကိ ု

ေကျာ်လ ားေြဖရှင်းိုင်ရန ်         စနစ်ကျ 

လယ်ယာေြမများ          ေဖာ်ထုတ်ေရး၊ 

လယ်ကားေြမာင်းများ    ေဖာက်လုပ်၍ 

ေရရယသူုံးစဲွေရးတိုကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

ေတာင်သူများကိုယ်တိုင ်ပါဝင်သည့် ေရ 

အသုံးချသူ   အသင်း/အဖွဲများ  ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ရှင်းြပ

“က န်ေတာ်တို    မန်းတမံှင့်အိုင်းမ 

ဆည်ေရေသာက်စနစ်အတွင်း ဖွဲစည်း 

ထားတဲ့  ေရအသုံးချသူများအဖွဲ(WUG) 

ေပါင်း ၉၀ ေကျာ်ရိှပါတယ်။ အဒဲေီရအသုံး 

ချသမူျား အဖဲွ (WUG) ေတွနဲလည်း ပူးေပါင်း 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု 

မင်းဘူးမိနယ် ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံး 

ချမ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမ ှဦးစီးအရာရှိ 

ဦးမျိးဇင်သက်က ရှင်းြပသည်။

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်  ေရအသုံးချမ  စီမံ 

ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနသည ်     စိုက်ပျိးေရ  

ေပးေဝရာတွင ် စိုက်ပျိးေရများ   အေလ 

အလွင့်မရှိဘ ဲ    လိုအပ်သည့်အချနိ်တွင် 

လုိအပ်သေလာက်ေပးေဝုိင်ရန်အတွက် 

ှစ်စ်ဘ  ာေငွ  ရရှိမ ှင့် ိုင်ငံတကာ 

အကူအညီရရှိမ တိုအေပ     မူတည်၍ 

တည်ေဆာက်ပီး  ဆည်ေရေသာက်စနစ် 

များကိ ုဦးစားေပးအလိက်ု အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သတင်း-ေအာင်မင်းဟန်

 ဓာတ်ပုံ-ေနသစ်

စိမ်းစိုေနေသာ ေတာင်တန်းများှင့ ်ေရေလှာင်တမံ ေရြပင်ကျယ်သည် ပနံသင့်လျက်ရှိသည်။ ေရေလှာင်တမံဝန်းကျင်ရှ ိစိုက်ခင်းများတွင ်ေတာင်သူများ၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်တာများြဖင့် ရာသီစက်ဝန်းြပည့ ်လ ပ်ရှားေနဆဲ။ ဤေနရာသည် မန်းေချာင်း ေရေလှာင်တမံအနီးတစ်ဝိုက ် ေမ ာ်ခင်းပင်။ 

အုပညာ

ေဟာလိဝုဒ်ရဲ  ေကျာ်ကားတ့ဲ    ကယ်ပွင့်စံုတဲွ 

တစ်တွဲြဖစ်တဲ့ အာိုးရှာဝါဇီနက်ကာှင့် မာရီယာ 

ရှိက်ုဗာတို လတ်တေလာမှာ တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါကွ့န်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ 

ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

လက်ရိှမှာ အသက် ၇၄ ှစ်ရိှပြီဖစ်တဲ ့မင်းသား 

ကီး အာိုးရှာဝါဇနီက်ကာနဲ  ၆၆ ှစ်အရယ် မာရယီာ 

ရှိက်ုဗာတိုဟာ ၂၀၁၁ ခှုစ်ကတည်းက လမ်းခဲွခဲက့ာ 

တရားဝင်ကွာရှင်းခွင့ ်        ေလ ာက်ထားခဲ့ေပမယ့ ်

လတ်တေလာမှာမှ   တရားသူကီးက တရားဝင ်

ကွာရှင်းခွင့်အတွက ်   လက်မှတ်ေရးထိုးေပးခဲ့တာ 

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

မာရယီာရှိက်ုဗာအေနနဲ အာိုးရှာဝါဇနီက်ကာ 

နဲ  ကွာရှင်းခွင့ ်ေတာင်းဆိခုဲတ့ာ ဆယ်စှုစ်တစ်ခခုန်  

ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ကာ ဒီလိုကွာရှင်းခွင့ ်ေတာင်းဆိုရ 

တာဟာ အာိုးရှာဝါဇနီက်ကာဟာ   သူရဲ အမ်ိေတာ် 

ထိန်းနဲ  သားတစ်ဦး ရရှိခဲ့တာေကာင့်ြဖစ်တယ်လို 

လည်း သတင်းေတွေပ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က ဆုိးလ်မှာ ြပလုပ်ခ့ဲကတ့ဲ ၂၀၂၁ ခုှစ် SBS ုပ်သံဇာတ်လမ်းတဲွဆုေပးပဲွ အခမ်း 

အနားကို တက်ေရာက်ခဲ့ကတဲ ့မင်းသမီး ဟန်နီလီ (ဝဲ)ှင့် ကင်ဆိုးယွန် (ယာ)။

ေတာင်ကိရုီးယားရဲေကျာ်ကားတဲ ့  အမျိးသား 
ေတးဂတီ အဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့BTS ရဲ အဖဲွဝင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သူ ဗီွဟာ Spotify မှာ တစ်ကုိယ်ေတာ် ေတးသခီျင်း 

ေတ ွထတ်ုလ င့ခ်ဲရ့မ နဲအတ ူလတ်တေလာမှာေတာ ့
သူကို  ေဖာ်လိုလုပ်သ ူ  အေရအတွက်ဟာလည်း 
ငါးသန်းေကျာ်လွန်ခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း ေအာေကေပါပ့် 
ေဒါ့ကွနး်ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါ
တယ်။

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ  ဗွီဟာ Spotify မှာ 
ေဖာ်လုိဝါငါးသန်း ြပည့်ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်

လက်ရိှမှာ သဟူာ Spotify ေပ မှာ ေဖာ်လိဝုါငါးသန်း 

ြပည့်ေြမာက်ခ့ဲတ့ဲ  ငါးဦးေြမာက် ေတာင်ကိုရီးယား 
တစ်ကိယ်ုေတာ်ေတးသရှံင်အြဖစ်လည်း မှတ်တမ်း 
ဝင်ခဲ့ေကာင်း သိရပါတယ်။ 

အာုိးရှာဝါဇီနက်ကာှင့် မာရီယာရှိုက်ဗာတို တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့ပီးြဖစ်

Spotify မှာ ေဖာ်လိုဝါ ငါးသန်းေကျာ်ခဲ့ပီြဖစ်တဲ့ ဗွီ

ေအးြပည့်-စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ (B-၃)လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ်(၂၁)၊ ၄-ခန်းတဲွ RC (၅)ထပ်တိက်ုမှ ပထမထပ်(၂-လ ာ)၊ အခန်းအမှတ် 
(၁၀၂)၊ တုိက်မျက်ှာမူ(ညာဘက်အခန်း)၊ ဧရိယာ(၆၂၄)စတုရန်းေပရိှ တုိက်ခန်း 
ှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် 
ပိင်ုဆိင်ုပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ခင် 
ချိေသွး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၁၂၄၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဆိတ်ေကျာ်[၁၁/
မအန(ိုင်)၀၀၆၇၅၁]၊ ေဒ ြမခင်[၁၁/မအန(ိုင်)၀၁၃၉၆၆]တိုမှ အပီးအြပတ ်
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက ်
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
သည်။   သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိ    ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဆိတ်ေကျာ်ှင့်ေဒ ြမခင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဆိတ်ေကျာ်ှင့်ေဒ ြမခင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

အမှတ်(၂၀၁)၊  ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၂၀၁)၊  ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-450023651, 09-793568375ရန်ကုန်မိ။  Ph:09-450023651, 09-793568375

တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်စပ်လျ်း၍ ေကညာချက်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်စပ်လျ်း၍ ေကညာချက်
ေဒ ယ် ပံး၊ ေရ နဒီအထူးကုေဆးခန်း တည်ေထာင်ပိုင်ဆိုင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကား 

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည-်

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရ နဒီအထူးကုေဆးခန်း SHWE NADY SPECIAL CLINIC အမှတ် 

တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကုိ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုးတွင် ေဒ ယ်ပံး 

က တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ ်အသုံးြပလျက်ရှိေကာင်း မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 

အမှတ်တံဆိပ်ကို သုံးစွဲ၍ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မှစတင်ကာ ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 

ေရ ဘုသံာ (အထက်)လမ်း၊ အမှတ်-၃၃၃၊ ေြမညထီပ်တွင် အထူးကေုဆးခန်းကိ ုဖွင့လှ်စ်ကာ 

တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်မှာ ယေနတိုင်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါတံဆိပ်အမည ်

အမှတ်အသားြဖင့် စာရက်စာတမ်းများ၊ ဆုိင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ ေကာ်ြငာ၊ ဗီုိင်း စသည် 

တိုတွင် ေဖာ်ြပ၍ ေကညာကာ အေထေွထေွရာဂါကဆုရာဝန်များ၊ အထူးကဆုရာဝန်ကီးများ၊ 

ေဆးဘက်ဆိင်ုရာပညာရှင်များှင့ ်သနူာြပများ၊ ဝန်ထမ်းများြဖင့ ်ေဆးကသုမ လပ်ုငန်းကိ ု

ရန်ကုန်မိ၌ လုပ်ကုိင်လျက်ရိှပီး ေနာင်တွင် ြမန်မာုိင်ငံအံှ မိ၊ ရာေဒသအသီးသီးတွင် 

ယင်းတဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားြဖင့ ်အထူးကေုဆးခန်းှင့ ်ေဆးုမံျားကိလုည်း ဖွင့လှ်စ် 

လုပ်ကိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေရ နဒီအထူးကုေဆးခန်း SHWE NADY SPECIAL 

CLINIC တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုတိက်ုိက်ုြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်တပုြပလပ်ု 

ြခင်းှင့် ဆင်တူယိုးမှားသုံးစွဲြခင်းမြပရန ်တားြမစ်ပါသည်။ မလိုက်နာဘဲ ြပလုပ်ပါက 

ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဦးလှေရ ဦးလှေရ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၀၉၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၀၉၆)

အမှတ်(၁၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၉၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

MDY-3M(9542) Honda Fit Model (2010)အြဖေရာင် MDY-3M(9542) Honda Fit Model (2010)အြဖေရာင ်
ေမာ်ေတာ်ယာ်ယူေဆာင်သွားသူ ဦးေနဝင်းထွန်း(ခ)အာလီှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ယူေဆာင်သွားသ ူဦးေနဝင်းထွန်း(ခ)အာလီှင့် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၂၁)

လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၆၀)(၃-လ ာ/ဘယ်)ြခမ်းတွင် ေနထိင်ုသ ူဦးေနဝင်းထွန်း(ခ)
အာလ[ီ၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၈၇၆၃]သည် အထက်ပါေမာ်ေတာ်ယာ်ပိင်ုရှင်ြဖစ် 
သူ က ်ုပ်မိတ်ေဆွထံမှ ေမာ်ေတာ်ယာ်လိုင်စင်တိုးြမင့်ေပးပါမည်ဟုေြပာ
ပီး ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့တ်ကွ ကား(Owner Book)တိုကိပုါ ယေူဆာင်သွားခဲရ့ာ 
(၇-၁၂-၂၀၂၁)ရက်မှစ၍ ဖုန်းပိတ်ထားပီး က ်ုပ်မိတ်ေဆွအား အေတွမခံ 
ေရှာင်တမ်ိးေနပါသြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ေမာ်ေတာ် 
ယာ်ှင့် (Owner Book)တိုကို က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
အပ်ှံပါရန်ှင့် အပ်ှံြခင်းမရှိပါက မည်သည့်နည်းှင့်မဆို ေမာ်ေတာ်ယာ် 
လက်ဝယ်ထားရိှသူှင့်တကွ ဦးေနဝင်းထွန်း(ခ)အာလီတုိအေပ  ဥပေဒအရ 
အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မိုးေရ (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၃/၁၁)
အမှတ်(၁၀၃)(A/B)၊ ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ်(၁၀၃)(A/B)၊ ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-5094457Ph:09-5094457

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်စက်မ ရပ်ကွက်၊ 

ြမကန်သာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၄၁)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတရုန်းေပ၊ ေြမအမျိး 
အစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် 
သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမယာဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးတင်ထွန်းေအာင်(AF-၀၇၂၃၂၅)မှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 
ယခုေရာင်းချသူမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုြပသူ ဦးေခွးေလး(ခ)တင်ေအာင်မိုး[၁၄/
ပသန(ုိင်)၁၆၁၉၇၃]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးငိမ်းချမ်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၂၀၅၃၉၁]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှ ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-251020415Ph:09-251020415

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ သေ ပင်အုပ်စု ထိန်စွန်း 

ေကျးရာ(၆)လမ်း၊ အေြခခံပညာအထက်
တန်းေကျာင်း(သေ ပင်)၏ ေကျာင်းဝင ်
အမှတ် (၉၃၆၈)၊  အေြခခံပညာ (G-9)
တန်းမှ ေမာင်ချစ်ညီညီ၏ ဖခင်အမည် 
မှန်မှာ ဦးတင်စိုး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၄ 
၇၁၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ကန်ဘလူမိနယ်၊    အထက(၁) 

နဝမတန်း(B)မှ မသက်မွန်မွန်ခိုင်ှင့် 
မသက်မွန်မွန်ေကျာ်တို၏ ဖခင် ဦးစိန် 
ကင်းှင့် ဦးစိန်လင်း[၅/ကဘလ(ိုင်) 
၁၁၅၂၉၆]သည်    တစ်ဦးတည်းြဖစ ်
ပါေကာင်း။  ဦးစန်ိကင်း(ခ) ဦးစန်ိလင်းဦးစန်ိကင်း(ခ) ဦးစန်ိလင်း

ငှားမည်ငှားမည်
ေကျာက်ေြမာင်း၊ အင်းဝ 

လမ်း၊ ေြမညီထပ်  ေပ(၂၅x၅၅) 
ေရမီးစု၊ံ အခန်း(၂)ခန်းဖဲွပီး။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၁၈၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၁၈၂၂

(၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ လ ဲအပ် န်ကားသူ ေဒ ေမကလျာေမာင်၏  န်ကားချက်အရ (၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ လ ဲအပ် န်ကားသူ ေဒ ေမကလျာေမာင်၏  န်ကားချက်အရ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေနများြဖစ်သည့် ေဒ ေအးေအးေမာ်(စ်-၇၆၀၇)၊ ေဒ အိအိခိုင်(စ်-၁၆၀၇၅)၊ ေဒ စီစီဝင်းတရားလ တ်ေတာ်ေရှ ေနများြဖစ်သည့ ်ေဒ ေအးေအးေမာ်(စ်-၇၆၀၇)၊ ေဒ အိအိခိုင်(စ်-၁၆၀၇၅)၊ ေဒ စီစီဝင်း

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၂၇၃၆)တို၏ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအေပ  ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း တုံြပန်ရှင်းလင်းြခင်းအထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၂၇၃၆)တို၏ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းအေပ  ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း တုံြပန်ရှင်းလင်းြခင်း
 က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစည်သ ူိုင်ငံသားကတ်အမှတ-်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၈၆၃၈]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း ြပန်လည်တုံြပန် 
ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
၁။  က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွှင့် ေဒ ေမကလျာေမာင်တိုသည ်(၇-၇-၂၀၁၅)ရက်တွင် တရားုံး၌ လက်ထပ်ခဲ့ကြခင်း မှန်ကန်ပါသည်။ 
၂။ က ်ုပ်တို၏ေကညာချက်တွင ်ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း ဦးစည်သူ၏  န်ကားချက်အရ ေကညာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
၃။ (၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် သတင်းစာတွင်ပါရှိေသာအမှားများ တစ်ကိမ်တစ်ခါမှ ြပလုပ်ြခင်းရှိ/မရှိဆိုသည့်ြပဿနာမှာ ၎င်းတိုကာယကံရှင်ှစ်ဦးအကား        
ေြဖရှင်းရမည့်ကိစ ရပ်သာြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ဖက်ေသာေရှေနများက  န်ကားချက်အရသာ ေကညာေနကြခင်းြဖစ်ပီး ကာယကံရှင်ှစ်ဦးညိ  င်းမ  ြပခဲ့ကေသာ်လည်း 
အဆင်ေြပမ မရှိမှသာလ င် ေကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
၄။ လူကီးမင်းတုိ ရှင်းလင်းေကညာသည့ ်တတယိအပိဒ်ု၌ (၁၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်အထ ိအဆက်အသွယ်ရိှသည်ဟ ုေဖာ်ြပေသာ်လည်း က ု်ပ်တိုဘက်က ေကညာရာတွင် 
(၁၈-၁၂-၂၀၂၁)ြဖစ်ပါသည်။ လူမ ေရးကိစ များသည ်ယေနတစ်မျိး မနက်ြဖန်တစ်မျိး ေြပာင်းလဲြခင်းရှိတတ်ေသာသ ေဘာကို အများသိကပါသည်။
၅။ က ု်ပ်တုိ၏ေကညာချက်မှာ ၎င်းကုိယ်တုိင်ေပးေသာ  န်ကားချက်အရ ၎င်း၏ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါးကုိ ဆင်းရဲေအာင်ြပြခင်း၊ ဂုဏ်သိက ာကျေစရန်ေဆာင်ရက်ြခင်း 
ြပသည့်အြပင ်ညိ  င်းေသာ်လည်း အဆင်မေြပ၍သာ ဇနီးအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ြခင်းသည ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးအရ ေဆာင်ရက်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ 
၆။ လူကီးမင်းတို၏ေကညာချက်သည ်ဦးစည်သူဘက်က လက်မခံိုင်ေကာင်း ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်မှန်အတိုင်း ေကညာခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း က ်ုပ်တိုထံ  န်ကား 
လာပါသည်။
၇။ လူကီးမင်းတိုဘက်က တည်ဆဥဲပေဒအရ တရားစဲွဆိေုဆာင်ရက်လာပါလ င် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆဘွက်က ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားများြဖင့ ်ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းရန် 
အသင့်ရှိပါေကာင်း ြပန်လည်တုံြပန်ေြဖရှင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ခင်နီတာလွင် ေဒ ေယာမယ်ရီ ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး ေဒ ခင်နီတာလွင် ေဒ ေယာမယ်ရ ီ ေဒ ြခးန ီစိုးမိုး
 (စ်-၁၂၀၁၇) (စ်-၁၃၃၄၄) (စ်-၅၀၆၉၂) (စ်-၁၂၀၁၇) (စ်-၁၃၃၄၄) (စ်-၅၀၆၉၂)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန 

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကရံပ်ကွက်၊ (၁၄)အမ်ိရာရိှ 

တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ (၃)လ ာဟုေခ တွင်ေသာ ေပ(၃၅x၄၀)အကျယ် 

အဝန်းရိှတိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးအား ေရာင်းချသ ူဦးေကျာ် 

လွင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၀၁၄၆၀]အမည်ြဖင့ ်အိုးအိမ်မှ အမည်ေပါက်ချထားေပးပီး 

၎င်းကိုယ်တိုင ်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပ 

သည့်အတွက် အပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကိ ုစရန်ေပးစာချပ်များချပ်ဆိ၍ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်း 

အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ချယ်ရီသက်မွန်(LL.B)ေဒ ချယ်ရီသက်မွန်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၀၂၂)

ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၆၃၅၉၅၉ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၆၃၅၉၅၉

တိုက်အမှတ်(၇၀၄)၊ ေခမာသီလမ်းမ၊ (က)ရပ်ကွက်၊ မ/ဥက လာပမိနယ်။တိုက်အမှတ်(၇၀၄)၊ ေခမာသီလမ်းမ၊ (က)ရပ်ကွက်၊ မ/ဥက လာပမိနယ်။ 

 ေကျာဖုံးမှ

အပတ်စ်တနလ  ာေနှင့ ်အထူးကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်ကိ ုအပတ်စ်ဗဒု ဟူးေနှင့ ်စေနေန  

တိုတွင် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပူ  ကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်ကို  တနလ  ာ၊ 

ကာသပေတး၊ စေနေနှင့် ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပ ူကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်အား အပတ်စ် 

အဂ   ါ၊ ေသာကာှင့ ်တနဂ  ေွေနတိုတွင် လည်းေကာင်း ေြပးဆွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။

ဝယ်ယူိုင်

ဇန်နဝါရီလအတွင်း  ပျသံန်းေြပးဆွဲမည့်  ြပည်ပ Relief Flight  ခရီးစ်များတွင ်

ေလယာ်လက်မှတ်များကိ ု MNA  လက်မှတ်အေရာင်းေကာင်တာများ၊ MNA Website(www.

flymna.com)ှင့်  Application ှင့် နီးစပ်ရာ Travel Agent များတွင်  ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်း-ညိမ်းသူ၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး

 အဲဗာတန်အသင်းမှ

အဲဗာတန်အသင်းက  အသက် ၂၂ ှစ်အရယ် ေနာက်တန်း 

ကစားသမား မုိင်ကုိလန်ကုိ၏ ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  ပတ်သက် 

ပီး ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိခဲ့ေပမယ့ ်ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်၁၇ 

သန်းအထက်မှာ ရိှလမိ့မ်ယ်လို သုံးသပ်သေူတကွ ဆိပုါတယ်။

“ပရမီယီာလဂ်ိပိင်ပဲွဟာ က န်ေတာ်ကစားဖို   အမတဲမ်း   

စိတ်ကူးယ်အိပ်မက်ခဲ့တဲ ့   ပိင်ပွဲလည်း  ြဖစ်ပါတယ်”လို 

ေနာက်တန်းကစားသမား မိင်ုကိလုန်ကိကု အဗဲာတန်အသင်း 

နဲ  စာချပ်ချပ်ဆိုပီးေနာက် အသင်းရဲဝက်ဘ်ဆိက်ုမှတစ်ဆင့ ်

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

မုိင်ကုိလန်ကုိဟာ အဲဗာတန်အသင်းနည်းြပ ရာေဖးလ် 

ဘင်နီတက်ဇ်လက်ထက်       စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူခဲ့တဲ့      

ေြခာက်ဦးေြမာက်ကစားသမားလည်း ြဖစ်လာခဲ့ပီး ယကူရန်ိး 

ကလပ်   ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းအတွက ်ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၁၃၂ ပွဲ 

ပါဝင်ကစားေပးထားကာ ယူကရိန်းလိဂ်ဖလားကိုလည်း 

ရယူေပးိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

 ဆူဇူကီးဖလားမှ

ပထမအေကျာ့တွင ်ြပတ်သားသည့ ်

ရလဒ်          ထွက်ေပ ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ှစ်သင်းစလုံး အမာခံကစားသမား အစုံ 

အလင်ြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့ပီး ထိုင်းအသင်းက 

ပဲွစကတည်းက ပိုမိုဖိအားေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

အင်ဒုိနီးရှားအသင်းမှာလည်း ဂုဏ်သိက ာ 

ပိင်ုးအတွက် ပိမုိုကိးပမ်းခဲ့ပီး ၇ မနိစ်တွင် 

ရစ်ကီက   ဂိုးစတင်သွင်းယူခဲ့သည်။

သေရရလဒ်ြဖင့်ပီးဆုံး

ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းအသင်း 

က ေချပဂိုးြပန်ရရန်  ကိးပမ်းေသာ်လည်း 

ဒုတိယပိုင်းမှသာ  ဂိုးများြပန်သွင်းိုင်ခဲ့ 

သည်။ ထိင်ုးအသင်းအတွက် ဂိုးများကိ ု၅၄ 

မိနစ်တွင် အဒီဆက်ှင့် ၅၆ မိနစ်တွင် 

ယိုရန်တိုက သွင်းယူခဲ့သည်။ မိနစ် ၈၀ 

တွင်  အဂီကီ  အင်ဒိနုီးရှားအတွက် ေချပဂိုး 

ြပန်သွင်းသြဖင့်  သေရရလဒ်ြဖင့် ပီးဆုံးခဲ ့

ြခင်း ြဖစ်သည်။

၂၀၂၀  ဆဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွအပီးတွင် 

ထိုင်းအသင်းက  ချန်ပီယံဆုဆွတ်ခူးပီး 

အင်ဒိနုီးရှားအသင်းက ဒတုယိ၊ ဗယီက်နမ် 

ှင့် စင်ကာပူအသင်းက ပူးတွဲတတိယဆု 

ရရိှခဲသ့ည်။ ထိင်ုးအသင်းသည် ချန်ပယီဆံ ု

ကိ ု၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆ ှင့် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တိုတွင ်ရယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ ် 

သည်။        

                              ကိုညီေလး

အားကစားြမင့်တင ်စိတ်လန်းရ င် 

ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇန်နဝါရီ  ၂၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

အိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်းအိမ်တွင်းအလှဆင်ြခင်း
အခန်းဖွဲြခင်း

ေက ြပားခင်းြခင်း

အဆင့်ြမင့်ေဆးသုတ်ြခင်း

ေခတ်မမီျက်ှာကက်ြပလပ်ုြခင်း

ပါေကးခင်းြခင်း၊ ေပ လစ်တင်ြခင်း

နံရံကပ်ဗီိုြပလုပ်ြခင်း

Kitchen Counter လုပ်ြခင်း

ေခတ်မီပရိေဘာဂများကို

စိတ်တိုင်းကျြပလုပ်ေပးပါသည်။

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အေဝးသင်တက သိုလ်များအေဝးသင်တက သိုလ်များ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်ှင့် မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ ၂၀၂၀ 

ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်ပထမှစ်ှင့် အြခားသင်တန်းှစ် အသီးသီး 

အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များထံမ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈး န်းလ ာ တင်သွင်းကရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-

 (က) ပိုချချက်စာအုပ်များ ပုံှိပ်၊ ချပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

 (ခ) ေလလ့ာမ လမ်း န်စာအပ်ုများ ပုိှံပ်၊ ချပ်လပ်ု၊ ထပ်ုပိုးအပ်ံှြခင်းလပ်ုငန်း

 (ဂ) သင်ခန်းစာပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ကူးယူ၊ ထုပ်ပိုးအပ်ှံြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဈး န်းလ ာတင်သွင်းရန်အတွက် ေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း 

ချက်များကိ ု  (၃-၁-၂၀၂၂)(တနလ  ာေန )မှစ၍   တစ်စုံလ င်   ကျပ် ၁၀၀၀၀/- 

(ကျပ်တစ်ေသာင်းတတိ)ိ န်းြဖင့ ်ေအာက်ပါလပ်ိစာ၌ ုံးဖွင့ရ်က်များတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

   ဘ  ာ(၂)ုံးခန်း၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

    အမှတ် ၄၇(က) ၊ အင်းလျားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃။ ေဈး န်းလ ာများကိ ု(၂၈-၁-၂၀၂၂)(ေသာကာေန)ညေန ၄:၀၀ နာရထီက် ေနာက် 

မကျေစဘဲ ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ် ပါေမာက ချပ်ံုးခန်းရိှ တင်ဒါပံုးတွင် 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပီး တင်သွင်းရမည်။

၄။ ေဈး န်းလ ာှင့်အတူ တင်သွင်းမည့်နမူနာများ(စာအုပ်၊ ဒီဗွီဒီ)ကို လုံ ခံစွာ 

ထုပ်ပိုး၍ ြပည့်စုံစွာတင်ြပရမည်။

၅။ ထုတ်ေဝမည့် နမူနာများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများတွင် ကည့် ုိင်သည်-

 (က) ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သိုလ်

 (ခ) မ ေလးအေဝးသင်တက သိုလ်

၆။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်များကို အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာတွင်လည်း 

ေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁၇-၅၃၆၅၅၅၊  ၀၁၇- ၅၃၅၀၇၃၊   ၀၁၇-၅၂၅၁၃၇၊ 

၀၂-၄၀၆၀၁၄၂၊ ၀၂-၄၀၆၀၅၄၄ှင့ ်၀၂-၄၀၆၂၄၁၀ ှင့်   ရန်ကုန်အေဝးသင် 

တက သိလ်ု  website - www.yude. edu.mmှင့ ်မ ေလးအေဝးသင်တက သိလ်ု 

website - www.mude.edu.mm များတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့် သင်ခန်းစာအေဝးသင်တက သိုလ်များ၏ စာအုပ်များှင့ ်သင်ခန်းစာ

ပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီပိုချချက် ဒီဗွီဒီချပ်များ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်ေြမကွက်ပိုင်ရှင်များသိရှိရန်
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇုန်ရှိ ေြမကွက်ပိုင်ရှင်ှင့ ်

လပ်ုငန်းရှင်များ သေိစအပ်ပါသည်။ ဝါးတစ်ရာစက်မ ဇန်ုအတွင်း ပျက်စီး 

ယိုယွင်းလျက်ရှိသည့ ်လမ်းများကိ ုလူကီးမင်းတို၏ ထည့်ဝင်ေငွှင့ ်

ဇုန်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်    ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ သုိြဖစပ်ါ၍ မိမိတိုပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမကွက် 

ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအား တိကျစွာ သိရှိိုင်ရန်အတွက် ေြမချပါမစ် 

မိတ (သုိမဟုတ်) ဂရန်မိတ ှင့်တကွ ဤစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ 
ံုးသုိ ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန)အေရာက် ေပးပုိဆက်သွယ်ကပါရန် 

ှင့် လူကီးမင်းတို၏ ေြမကွက်အတွင်းရိှ ကိင်ုးပင်/ြမက်ပင်များအားလည်း 

မီးေဘးအ ရာယ်စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် အြမန်ဆုံးရှင်းလင်းေပးပါရန ်

အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစက်မ ဇုန်(၁)စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ

အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့် အမှတ်(၄၂/၉၀)(D)၊ စက်မ လမ်းမကီးှင့ ်

ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁ဖုန်း-၀၁-၃၆၁၂၅၆၂၊ ၀၉-၄၀၉၇၁၉၉၀၁

‘‘အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်’’ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိရှိိုင်ေစရန် ေကညာြခင်း‘‘အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည’်’ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း  အများသိရှိိုင်ေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသိန်း [၁၂/လမန(ုိင်)၀၂၈၉၀၀]သည် ‘‘ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ ‘‘ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ 

ေဝဇယ ာ(၁၀)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်-(၅၄၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၈/ခ)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-(၆) ဟု ေခ တွင်ေသာ ေဝဇယ ာ(၁၀)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်-(၅၄၈)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၄၈/ခ)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်အမှတ်(၆)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်(၆) ဟု ေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရိှ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံး’’အကျယ်(၂၀x၆၀)ေပရိှ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုး’’တိုအား တရားဝင် 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ ဦးလှကိင ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၆၈၄၃]၊ ဦးေဇာ်ဝင်းလွင[်၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၆၆၇၄]၊ ဦးသက်ဝင်းလွင ်[၁၂/
သကတ(ိုင်)၁၂၇၇၁၀]၊ ေဒ ွယ်နီလ  င်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၃၄၅၅]၊ ဦးရဲထွဋ်လ  င်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၂၂၁၉]၊ ဦးေအာင်ဝင်းလွင် [၁၂/သကတ 
(ိင်ု)၁၄၂၂၁၈]တိုထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ  ခုိင်လံုသည့် စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ် ူ
မရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ  အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B)      ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B)      ဦးေနလင်း (LL.B) ေဒ ေမသ ာသိန်း (LL.B)      ေဒ ပွင့်သူဇာ (LL.B)      ဦးေနလင်း (LL.B)
 (စ်-၁၄၅၉၈)      (စ်-၁၄၅၉၂)   (စ်-၅၀၄၃၀) (စ်-၁၄၅၉၈)      (စ်-၁၄၅၉၂)   (စ်-၅၀၄၃၀)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန       တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

Law Garden LawfirmLaw Garden Lawfirm
အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၄၅)၊ နဝရတ်(၃)လမ်းေအာက်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉- ၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉- ၂၆၄၆၉၇၉၀၉

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၇၅)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ(၇)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ 

(၆လ ာ/ဘီ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၅ေပx၅၀ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ(၆လ ာ/ဘီ)ေြခရင်းခန်း၊ (၁၅ေပx၅၀ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ

ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အထက်ပါတုိက်ခန်းအား ပူးတဲွပါ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့် 

တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူ ဦးေဝယံေအာင်  [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၈၃၃၁] ထံမှ 
ဦးေကျာ်မုိး [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၀၁၄၃၀]က အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်ရိှသမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ (၇)
ရက်အတွင်း  လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan ) (LL.B)ဦးဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan ) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)
အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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

“ထွန်းြမတ်ချိ[၆/ကသန(ိုင်)၀၃၆၂၉၄]အား “ထွန်းြမတ်ချိ[၆/ကသန(ိုင်)၀၃၆၂၉၄]အား 

သားအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်း”သားအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်၊ ပန်းလ  င်လမ်း၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ 

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၈) ေြမညီထပ်တွင ်ေနထိုင်ေသာ ဦးသိန်းေအာင်၏သား ထွန်းြမတ်ချိသည် 

ဖခင်ြဖစ်သူ အသက် (၇၅)ှစ်၏ ဆုိဆံုးမမ ကိ ုတစ်ကိမ်တစ်ခါမ  မနာခံဖူးြခင်း၊ ဖခင်အား ရန်သူ 

သဖွယ် မုိက်မုိက်ုိင်းုိင်း ဆက်ဆံ၍ Facebook (online)များတွင် ဖခင်ှင့်ပတ်သက်၍ မမှန်မကန် 

သိက ာကျေအာင် လုပ် ကံေရးသားြခင်း၊ မိသားစုများအား အစ်အမဲ စိတ်ဆင်းရဲေစရန် ြပမူေန 

သည့်အတွက် “သွာတု ”“သွာုတ ”သားအြဖစ် ေကညာကာ ယေနမှစ၍ ထွန်းြမတ်ချိအား သားအြဖစ်မှ 

အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်း၏ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များအားလံုးသည် ဖခင်ြဖစ်သှူင့် 

မည်သိုမ  သက်ဆိုင်မ မရှိ၍ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်)(B.Sc, H.G.P,R.L)ဦးသိန်းေအာင်(မိတ်)(B.Sc, H.G.P,R.L)

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

တိုက်-၂၊ အခန်း-၈၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။  တိုက်-၂၊ အခန်း-၈၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။  

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၄၇၇၆၊ ၀၉-၇၉၅၁၅၃၃၉၆ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၄၇၇၆၊ ၀၉-၇၉၅၁၅၃၃၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ြမမ (၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၀)

ဟုေခ တွင်ေသာ (၄၄ေပx၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၁)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်ြခမ်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရိှေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစား 
အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိုးြမင့်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၁၁၁၀](CG-032969)မှ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ စုကည်ေထွး[၈/မကန(ိုင်)၁၇၀၀၅၃]မှ အပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို 
လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)(LL.B)    ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)(LL.B)    ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၇၄၇)           တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph:09-954280932     (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland)  Ph:09-954280932     (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,WIPO(Switzerland) 
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊       Ph:09-420080932, 09-977402677 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊       Ph:09-420080932, 09-977402677
 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၀၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုလံမ်း၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၇/ခ)၊ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ ေပ(၂၀x၆၀)
ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်ေနအိမ် 
ေြမကွက် အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိအား တရားဝင်အမည်ေပါက်သမှူ 
ေရာင်းချခဲ့ပီး၊ ယခအုခါ အဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးစိုးတင့[်၁၂/
သဃက(ုိင်)၁၂၉၆၆၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဆန်းေဂျးကူမာ[၇/ဖမန 
(ြပ)၀၀၇၄၂၁]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုပါက ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ 
က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း(LL.B)ေဒ ဇာနည်ဝင်း(ခ)ဇာနီဝင်း(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၁၉)

အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၈၃)၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၈၈၅၀၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၄၂)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(၄၂)၊ ဦးေမာင်ကီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၂၁၉)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျားေပ(၂၀)xအနေံပ(၆၀)၊ ဧရယိာအကျယ်အဝန်း 
(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးြမသန်း (CE-106707)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအဆက်စပ် 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့်  တရားဝင်   လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊       
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးစန်း 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၆၂၄၅]ထံမှ က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ ပိင်ုေရးဆိင်ု 
ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
ေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက န်မထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B,LL.M,D.I.L)ေဒ ှင်းယုေဝေအး(LL.B,LL.M,D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅)လ ာ၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၉၉၁)၊ (၅)လ ာ၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

အယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို အယူခံတရားပိင်သိုအယူခံမ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိ ုအယူခံတရားပိင်သို

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၄၁၊ နည်းဥပေဒ-၁၄)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၄၁၊ နည်းဥပေဒ-၁၄)

ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်ြပည်ေထာင်စုတရားလ တ်ေတာ်ချပ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၈၁၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအယူခံမ အမှတ်-၃၈၁

  ေဒ လင်းအိသက်ထွန်း               ှင့်                  ေဒ လင်းစ ီထွန်းပါ ၃

  (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ ်

  ေဒ ခင်ခင်သိန်း)

  အယူခံတရားလို                     အယူခံတရားပိင်များ အယူခံတရားလို                     အယူခံတရားပိင်များ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေနစွဲပါ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ်မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ တရားမပထမအယူခံမ အမှတ်-၄၇၈ကို အယူခံမ ။

အယူခံတရားပိင်အမှတ်(၁) ေဒ လင်းစ ီထွန်း၊ အမှတ်(၂၄၂/၂၄၆)၊ (၆)လ ာ၊ 

အခန်း(၅)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ယခင် 

လိပ်စာ၊ ယခုလိပ်စာမသိ) ေနသိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်က ချေပးသည့် 

ဒကီရကီိ ုအယခူတံရားလိကု အယခူရံာ ဤုံးေတာ် တွင် မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ 

ထိုအယူခံမ  ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်တွင် ဆိုင်ဆိုရန် ဤုံးေတာ်က 

ချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင်၏ေရှေနြဖစ်ေစ၊ ဤအယူခံမ တွင် 

သင့်အတွက် ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရခွင့်ြပထားသ ူကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ မလာ 

ေရာက်ခဲ့လ င် ၎င်းအယူခံမ ကို သင်မရှိသည့်အခါတွင ်တစ်ဖက်သတ် စီရင်ဆုံးြဖတ ်

လိမ့်မည်။

ထုိြပင် သင်က အယူခံုိင်ခွင့်ရိှေသာ ဤအမ တွင် ဒီကရီကုိ အမိန်-၄၁၊ နည်း 

ဥပေဒ-၂၂အရ ကန်ကွက်လိုလ င် အမိန်-၄၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂အရ ချနိ်းဆိုထားသည့် 

အချန်ိအတွင်း သင်ကကန်ကွက်လုိေကာင်း ဤအယူခံံုး၌ အေကာင်းကား အစီရင်ခံစာ 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်၊ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (နန်းကိန်ခမ်း)   (နန်းကိန်ခမ်း)

   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး

   တရားမတရားစီရင်ေရးဌာန   တရားမတရားစီရင်ေရးဌာန

ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရးကီးကပ်မ ုံးြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရးကီးကပ်မ ုံး

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လ ဘ  ာေရးှစ်၊ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ဦးစီးဌာနရိှ စက်ယ ရား/ယာ်များတွင် အသံုးြပရန်လုိအပ်ေသာ စက်အရန်ပစ ည်း 
များအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်

စ် တင်ဒါအမှတ်   D.D.Pစ် တင်ဒါအမှတ်   D.D.P
(က) 013/DHPI/Machinery Spare/2021-2022 Paung Laung

၂။       တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၃-၁-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )
၃။       တင်ဒါေရာင်းချမည့်အချနိ် - ုံးချနိ်အတွင်း
၄။       တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရက ် - ၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက်  
          ှင့်အချနိ်     (ကာသပေတးေန )
      မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီမတိုင်မီ
       တင်သွင်းရမည်။
၅။     တင်ဒါေရာင်းချ/တင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ပစ ည်းြဖည့်တင်းေရးဌာနခွဲ၊
                           ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်
         ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ (၃)ထပ်ေဆာင်၊ 
       ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၆။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချနိ်အတွင်း 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသို လာေရာက ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ 

ေနြပည်ေတာ်ဖုန်း-၀၆၇-ေနြပည်ေတာ်ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၉၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၁၉၀၈၁၀၄၁၉၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၁၉၀

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည ်

လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၇)၊ ပထမထပ်ေန ေဒ ကကစန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၆၃၇]သည် 
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အမှတ်တဆံပ်ိအား ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင် 
ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားသည့ ်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည-်

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ်(၄)စာချပ်အမှတ်(၅၁၃၁/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၂၂-၁၂-၂၀၂၁)မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အမှတ(်၄)စာချပ်အမှတ်(၅၁၃၁/၂၀၂၁)(ေနစွဲ-၂၂-၁၂-၂၀၂၁)
အထက်ေဖာ်ြပပါ “HOORY”“HOORY”ဟူေသာ အဂ  လိပ်စာသားအြပင ်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါပုံ

အမှတ်အသားြဖင့ ်အီလက်ထေရာနစ် ပစ ည်းအမျိးမျိးအီလက်ထေရာနစ် ပစ ည်းအမျိးမျိးှင့ ်ပတ်သက်သည့် ကုန်ပစ ည်း 
များကို ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင်ထုတ်လုပ်၍ လုပ်ငန်း၏ ဆုိင်း 
ဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊သတင်းစာေကာ်ြငာ၊ လက်ကမ်း 
ေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ ဗီိုင်း၊ Letter Head, Internet Website, 
Facebook အစရှိသည်တိုှင့် ေခတ်ှင့်အညီေပ ေပါက်လာသည့်  နည်းပညာတိုတွင ်
၎င်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုအသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့ ်စာလုံးဒီဇိုင်းပု ံ

တံဆိပ်များ၏ အမှတ်အသားများ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ 
ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ တုပသုံးစွဲြခင်း၊ ြဖန် ြဖးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
မြပကရန်ှင့ ်အကယ်၍ ထိသုိုြပလပ်ုပါက တည်ဆဥဲပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိအုေရးယ ူ
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကကစန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၆၃၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကကစန်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၄၈၆၃၇]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီနီေအး(LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101 (WIPO)(Switzerland)ေဒ နီနီေအး(LL.B,D.I.R,D.I.L,D.M.L,DL-101 (WIPO)(Switzerland)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၈၉)
အမှတ်(၇၇)၊ 6/F, ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၇)၊ 6/F, ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉-၇၇၃၅၈၂၂၀၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၃၃၃၃၈၊ ၀၉-၇၇၃၅၈၂၂၀၆

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃/ကဘံဲ)့၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၇/န-၂/က၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၇)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၁၁၅/၁၁၆)၊ ဓနသိဒ ိလမ်း၊ (၈)
ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ဟု ေခ တွင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူေဒ တူး(ခ)ေဒ ွန်  
ွန်လွင်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၂၁၈၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည ်
ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
အြဖစ် စရန်တန်ဖုိးေငွကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ 
အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ရိှ်သည်ဆိပုါက စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူ
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံိုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)
တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ေသွးသည် အသက်ေသွးသည် အသက်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

အေမွစားအေမွခံကိတ ိမသားအြဖစ် ေမွးစားပီးစီးြခင်း အေမွစားအေမွခံကိတ ိမသားအြဖစ ်ေမွးစားပီးစီးြခင်း 
အများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာ

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းေအး(ဘ)ဦးငိမ်းေမာင်[၁၂/
မဂတ(ိင်ု)၀၄၈၇၄၈]ကိင်ုေဆာင်သမှူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကာ်ြငာ 
အပ်ပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သန်းသန်းေအးမှ ၎င်း၏ 
ေကာင်းေမွ၊ ဆိုးေမွခံသားအြဖစ ်ဦးသန်ဇင်ဦး(ဘ)ဦးြမင့်လွင်[၁၂/မဂတ 
(ိုင်)၀၉၆၁၈၉]ကိုင်ေဆာင်သူကို ရန်ကုန်မိေတာ်စာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ေနတွင် အေမွစားအေမွခံကိတ ိမ 
သားအြဖစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုပီးစီးပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းေအး ေဒ ေအမီေမာင်ေမာင်ေဒ သန်းသန်းေအး ေဒ ေအမီေမာင်ေမာင်
  (LL.B(Q);B.D.S;D.I.P.L;D.B.L;D.I.L)  (LL.B(Q);B.D.S;D.I.P.L;D.B.L;D.I.L)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၇၆)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၇၆)
  အမှတ်(၇၇)၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊   အမှတ်(၇၇)၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ 
  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
   ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၃၇၀   ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၃၇၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၉/ေအာင်ချမ်းသာ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၅၂၆)၊ 
ဧရိယာေပ(၂၅x၅၀)=(၁၂၅၀)စတုရန်းေပ= 
(၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်
(၃၉)၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ 
ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးတင်ေငွ[၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၁၆ 
၁၅၈]၊ ဦးတင်ဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၁၀၃၈၃]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလိ ု
ဦးေဇာ်ိင်ုမှ တရားပိင် ဦးတင်ေင၊ွ ဦးတင်ဝင်း 
တိုအေပ  ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ 
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၆၅ြဖင့ ်
ေြမှင့်အိမ်မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ စွဲဆိုရာ (၂၂-၆-၂၀၂၀)
ရက်စဲွပါ အုိင်ဒီကရီ၊ ရန်ကုန်အေရှပုိင်းခုိင် 
တရားုံး၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် 
-၂၀၈ ၏ (၂၆-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ တရားုံး 
ေနစ်မှတ်တမ်း၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၏ 
၃၁-၃-၂၀၂၁ရက်စဲွပါ စာအမှတ-် ၅၉၀/၅-၂-
၂၀၂၁၏ ဘီလစ်ခန် စာတိုအရ တရား ံး 
များကိုယ်စား ဘီလစ်ေဒ ိုိုဝင်းကို [၇/
ညလပ(ုိင်)၁၃၇၃၆၄]မှ တရားံုးအမိန်များ၊ 
ဘီလစ်ခန်စာ၊ ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 
များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
အတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။ 

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ဂ ာမာလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၀/၃၄၈)၊ (၄၀x၆၀)ေပှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ လက်ရိှ 

ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူဦးေကျာ်စွာမင်း 

[၁၄/ဘကလ(ုိင်)၁၇၃၂၅၈]ထံမှ က န်ေတာ်ဦးေအာင်ဆန်းဦး [၁၂/မဂဒ (ုိင်) 

၀၀၂၀၅၆] သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန်အတွက် ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 

မရူင်းများှင့တ်ကွ က န်ေတာ် ဦးေအာင်ဆန်းဦးထသံို ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေနအထိ ကန်ကွက်မည့်သူ မရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့ ်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိဆက်လက  ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ဆန်းဦးဦးေအာင်ဆန်းဦး

[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၂၀၅၆][၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၀၂၀၅၆]

ဖုန်း-၀၉-၇၅၉၅၉၅၀၃၅ဖုန်း-၀၉-၇၅၉၅၉၅၀၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစံြပရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၅)၊ ခေရလမ်းှင့် (၂)လမ်းေထာင့်၊ အကျယ်အဝန်း 

(၈၀ေပx၆၅ေပ)၊ စတုရန်းေပ (၅၂၀၀)ရိှ ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင်  ဦးေကျာ်ွန်  (ဘ) ဦးထွန်းရှင်[၁၂/လကန(ုိင်)၁၂၇၀၅၀]  အမည်ြဖင့် မှတ်သားထားပါသည်။ အမည်ေပါက်သူ 
ဦးေကျာ်ွန်ထံမ ှေဒ တင်တင်ြမင့ ်[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၁၂၃၃] က (၆-၆-၁၉၉၇) ရက်တွင်  ဝယ်ယူခဲ့ပီး၊ တရားဝင်လက်ဝယ်ထား
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းေြမကွက်ကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ တင်တင်ြမင့်ထံမှ ေဒ စုစုလ  င်[၁၂/
မရက(ုိင်)၀၀၀၀၁၀] က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားမူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိဥုပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ စုစုလ  င်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)
(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၁၈၂၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ြမစ ာသိန်း[၁၂/ကကက(ိုင်)၀၀၀၅၀၁]၊ 

အမှတ်(၂၉)၊ (၅-လ ာ)၊ အာသာဝတီလမ်း၊ ေစာ/ ေနာက်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ် 

ေနထိင်ုသ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်-

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ြမစ ာသိန်းှင့် ဦးစုိးလင်း[၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၀၃၂၈]

တိုသည် (၂၅-၅-၁၉၉၅)ရက်မှစ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင်ေပါင်းသင်း 

ေနထိုင်ခဲ့ပီး သား(၂)ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။

ဦးစိုးလင်းသည် (၂၀၀၇)ခှုစ်တွင် တစ်ကမ်ိ၊ (၂၀၁၆)ခှုစ်တွင် တစ်ကမ်ိ၊ 

(၂၀၂၀)ခုှစ်တွင် တစ်ကိမ်လူမ ေရးေဖာက်ြပန်မ များအကိမ်ကိမ်ကျးလွန်ခ့ဲပီး 

ေနာက် ဇနီးှင့်သားများအား စွန်ပစ်၍ မိသားစုပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ေငွေကး 

များအား ယူေဆာင်ကာ (၁-၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေနအိမ်မှဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။

ထိုေကာင့ ်ဦးစိုးလင်းသည ်ေဒ ြမစ ာသိန်းအား လင်မယားခန်းြပတ်စ ဲ

ေစရန် ရည်ရယ်၍ စွန်ပစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ၎င်း၏ လုပ်ရပ်များသည် ဇနီးှင့် 

သားသမီးများအား ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး ဆင်းရဲေစရန် အကိမ်ကိမ်ြပမူြခင်းြဖစ်ပါ

ေသာေကာင့် ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ လင်ခန်းမယားခန်းြပတ်စဲပီြဖစ ်

ေကာင်း ေဒ ြမစ ာသန်ိးမှမမိ၏ိ သေဘာဆ အား တရားဝင်ထတ်ုေဖာ်ေကညာ 

လိုက်သည်။

ေနာက်ေနာင်တွင် ဦးစိုးလင်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ အဝဝတိုအား တာဝန် 

ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မည်မဟုတ်ေကာင်းှင့ ် တစ်စုံတစ်ရာစွပ်စွဲေြပာဆို 

ေှာင့ယှ်က်မ များြပမလူာပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီတရားစဲွဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B)ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B)

(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၀၇၅၆)(အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၀၇၅၆)

အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-254318298,09-771153332Ph:09-254318298,09-771153332

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင ်

ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အကွက်အမည် (ြမနီစပယ်ေဈး)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၉၄/ခ)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧကရိှ သက်တမ်းကုန်ဂရန်ေြမကွက် (၁)ကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ေနအမ်ိတိုကိ ုဦးေမာင်တင်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၄၈၃၀]ဆိသုကူ အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုခဲ့ပီး၊ 
၎င်းသည် ၁၀-၁-၂၀၀၅ရက်ေနတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်သည့်အြပင် ၎င်း၏ဇနီး 
ေဒ သန်ိးက ယ် [၁၂/သလန(ိင်ု)၀၀၄၇၁၈]ဆိသုသူည်လည်း (၂၆-၉-၂၀၀၅)ရက်ေနတွင် 
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ပီးြဖစ်၍ ၎င်းတို၏ အေမွခံသားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)
ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း၊ (၂)ေဒ တင်တင်ြမင့၊် (၃)ေဒ စန်းစန်းတင့၊် (၄)ေဒ လှလှြမင့၊် (၅)ဦးြမင့ ်
ေဆ၊ွ (၆)ေဒ သန်းသန်းဲွ၊ (၇)ဦးေအာင်တိုး၊ (၈)ဦးေအာင်တင့တ်ိုက အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
လာေသာ ပစ ည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါ သားသမီး(၈)ဦးအနက်မှ အမှတ်စ်(၁)(၂)(၄)
(၅)ှင့် (၇)အထိ ပါရှိသူများကို ၎င်းအေမွပစ ည်းထဲမှ ၎င်းတိုရထိုက်ခွင့ ်ရှိသည့ ်
အေမွေဝစုများကို အမှတ်စ် (၃)ှင့်(၆)သမီး(၂)ဦးတိုက (၁၃-၂-၂၀၀၅)ရက်စွဲပါ 
မသိားစကုတစိာချပ်ြဖင့ ်အေမခဲွွေဝေပးအပ်ထားခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေဖာ်ြပပါ 
ေြမကွက်ှင့်အိမ်ကိ ုေဒ စန်းစန်းတင့်၊ ေဒ သန်းသန်းွဲ၊ ဦးေအာင်တင့်၏ဇနီးှင့် သား 
သမီးများက ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင ်
ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ အေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှ 

ပါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာရက် စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)  ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B)ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)  ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂)   (စ်-၄၉၆၆၂)(၂၇-၄-၂၀၁၈)(စ်-၈၆၁၁/၂၀-၁၂-၂၀၁၂)   (စ်-၄၉၆၆၂)(၂၇-၄-၂၀၁၈)

ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ 
(ဆ/က)ရပ်ကွက်၊   (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊(ဆ/က)ရပ်ကွက်၊   (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-261995445,09-448657320 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၆၃၂၂Ph:09-261995445,09-448657320 ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၆၃၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ အိုးဘိရုပ်ကွက်၊ တိက်ုအမှတ်(၆၄)၊ 

ေြမညီထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းကို တိုက်ခန်းပိုင်ရှင ်
ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်မင်းထိက်ု[၇/ပခန(ိင်ု)၁၇၉၃၀၈]ထမှံ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါ၍ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ေကညာပါသည့်ရက်မ ှ
ခနုစ်ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား 
များြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်၍ ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်-

ေဒ တင်မျိးေအး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၇၅၄]ေဒ တင်မျိးေအး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၇၅၄]
အမှတ်(၅၇၈)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းမကီး၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၇၈)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းမကီး၊ ပန်းလ  င်ရပ်ကွက်၊ 

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၂၂၀၀၊ ၀၉-၅၁၅၀၅၈၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၂၂၀၀၊ ၀၉-၅၁၅၀၅၈၅

သာသနာ့ဒါယိကာမကီးသာသနာ့ဒါယိကာမကီး

ထိပ်စုဘုရားကီး(ခ) ေဒ စုစုခင် @ Princess Tessieထိပ်စုဘုရားကီး(ခ) ေဒ စုစုခင် @ Princess Tessie
သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်

အသ င်သီေပါမင်းတားကီးှင့် မိဖုရားေခါင်ကီး စုဘုရားလတ်တုိ၏ေြမးေတာ်၊ 
ကိုကိုိုင်ှင့်  စတုတ သမီးေတာ် အရှင်ထိပ်စုြမတ်ဘုရားကေလးတို၏  ဒုတိယ 
သမီးေတာ်ကီး၊ (ေတာ်ဘုရားကီး)၏ှမေတာ်၊ (ေတာ်ဘုရား)၊ (ေတာ်ဘုရားငယ်)၊ 
(ေတာ်ဘုရားကေလး)၊ (ထိပ်စုဘုရားေထွး)တို၏ အစ်မေတာ်ဘုရား၊ (ကင်ယာေတာ် 
ဦးေမာင်ေမာင်ခင်)၊ ေဒ ချိချိခင်-(ဦးတင်ဝင်း)၊ (ဦးဝင်းခင်)-ေဒ ေအးေအး၊ ဦးေကျာ်ခင်-
ေဒ စန်းတင်တင်၊ ေဒ ေဒဝီခင်-(ဦးတင့်ေဇာ်)၊ (ဦးေအာင်မင်းခင)်-ေဒ တင်တင်ဝင်း 
တို၏ မယ်ေတာ်ကီး၊ ေြမးေတာ် ၂၀ ေယာက်၊ ြမစ်ေတာ် ၁၇ ေယာက်တို၏ 
ဘွားေတာ်ကီး ထိပ်စုဘုရားကီး @ ေဒ စုစုခင် @ ဖွားေမ သက်ေတာ်(၉၉)ှစ်သည် 
(ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်) ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၄:၁၅ နာရီတွင် ကိုးမိုင်ပင်မဗုဒ ဝါဒီေကျာင်းတိုက်၌ နတ်ရာစံ 
ကံေတာ်ကုန်သွားပါသြဖင့် ၂-၁-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၆-၁-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )  နံနက် ၉ နာရီမှ 
၁၁ နာရထီ ိကိုးမိုင်ပင်မဗဒု ဝါဒေီကျာင်းတိက်ုသို ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့တ်ကွ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သက်ဆိုင်များှင့် အများသိရှိရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်များှင့ ်အများသိရှိရန်ေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  ခရမ်းမိ၊  အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊  ြမကန်သာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၄၈)ေန ဦးေကျာ်ေဆ ွ(ကွယ်လွန်)၏ သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်

ဦးေအာင်ကုိကုိ၊ ဦးေအာင်ချိချိ၊ ေဒ သင်းသင်းဝါ၊ ဦးဘုိဘုိေအာင်၊ ဦးဘုိဘုိဟန်။

၂။ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ 

ရှင်ေစာပုလမ်း၊ အမှတ် (၄၇/ဘီ)ေန ေဒ ပံး ပံး။

၃။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

အမှတ်(၄)ေန ေဒ ညိညိတိုသိရှိေစရန်

 က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ခရမ်းမိ၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊  အမှတ်(၅)ေန ဦးတင်အုန်း၏သမီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း 

[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၀၄၂၅၉] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည-်

 မဘိများြဖစ်ကသည့် ဦးတင်အန်ုးှင့ ်ေဒ တင်တင်တိုမှ ဦးေကျာ်ေဆ၊ွ 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ ေဒ ပံး ပံးှင့် ေဒ ညိညိတုိကုိ ေမွးဖွားခ့ဲကပါသည်။ ဖခင် 

ဦးတင်အုန်း ကွယ်လွန်သည်မှာ ကာြမင့်ခဲ့ပီး၊ မိခင် ေဒ တင်တင်သည ်

လွန်ခဲ့ေသာ (၁-၆-၂၀၂၁) ရက်ေနက ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ေဒ တင်တင် 

ကွယ်လွန်သည့အ်ခါ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ခရမ်းမိ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ 

ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်(၄)တွင် တည်ရှိေသာ (၄)ပင် (၃)ခန်း၊ (၂)ထပ်၊ 

ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ကာ၊ လ ာထိုးခင်း၊ သွပ်မိုး အေဆာက်အဦကျန်ရှိပါသည်။

 မခိင် ေဒ တင်တင် မကွယ်လွန်မ ီ(၆-၁-၂၀၁၈) ရက်ေနတွင်  မသိားစ ု

များ မည်သုိအေမွခဲွေဝယူကမည်ကုိ မိသားစု အစည်းအေဝးြပလုပ်ပီး၊ အစည်း 

အေဝးမှတ်တမ်းြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မိခင်ှင့်အတူ မိသားစုများအစုံအညီ 

တက်ေရာက်ကသည့်အြပင် ညီအစ်မဝမ်းကွဲေတာ်သူ ေဒ တီတီချိှင့် 

ေဒ ဝင်းဝင်းချိတုိလည်း တက်ေရာက်ကပါသည်။  အထက်ပါကိစ ကုိ လူကီးမင်း 

တုိအားလံုးသိရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းမရူင်းသည် 

ေဒ ပံး ပံး လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါအစည်အေဝးမှတ်တမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

အတိင်ုး မခိင်ြဖစ်သ ူေဒ တင်တင်၊ သားသမီးများြဖစ်ကသည့ ်ဦးေကျာ်ေဆ၊ွ 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ ေဒ ပံး ပံးှင့ ်ေဒ ညိညိတိုသည် မိဘများပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ခရမ်းမိ၊  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊  ကမ်းနားလမ်း၊  အိမ်အမှတ်(၄)ဟုေခ တွင် 

ေသာေနအိမ်ကို  မည်ကဲ့သို  အေမွခွဲေဝယူကမည်ကို သေဘာတူညီခဲ့ကပါ 

သည်။ ထုိသုိသေဘာတညီူထားသည့်အတိုငး် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွေဒ ြမင့် 

ြမင့်ဝင်းက ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ စိတ်ဝမ်းမကွဲဘ ဲညိ  င်းခွဲေဝယူကရန ်

ဆ ရှိပါသည်။

 လူကီးမင်းတို၏ ဆ မည်ကဲ့သိုရှိသည်ကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံ 

ြဖစ်ေစ၊ ေအာက်တွင်လက်မှတ် ေရးထိုးသ ူက ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ (၁၅-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ အေကာင်းြပန်ကားေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ 

ေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်။

 အထက်ေဖာ်ြပပါ (၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လူကီးမင်းများမှ တစ်စံု 

တစ်ရာ အေကာင်းြပန်ကားြခင်းမရိှပါက  အေမခဲွွေဝေပးရန် ဥပေဒှင့အ်ည ီ

တရားစွဲဆိုရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားလိုက်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးကျင်ေထွး B.A.,H.G.P.,R.Lဦးကျင်ေထွး B.A.,H.G.P.,R.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (Advocate)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (Advocate)

(စ်-၁၇၅၄/၂၄-၁-၁၉၇၉)(စ်-၁၇၅၄/၂၄-၁-၁၉၇၉)

အမှတ်(၃၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမိ။ အမှတ်(၃၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၃၈၄၇၉၊ ၀၉- ၄၂၁၆၃၃၇၅၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၃၈၄၇၉၊ ၀၉- ၄၂၁၆၃၃၇၅၂

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

ေဒ လှကည်ေဒ လှကည်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
အမှတ်(၉၈)၊ ဟသံာဝတ(ီ၂၁)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန 

(ဦးကျင်ဆိုင ်-ေဒ တင်)တို၏သမီး၊ ဦးြမင့ ်ေစာ ၏ချစ်လှစ ွာေသာဇနီး ၊ 

ဦးေအာင်မျိးေစာ(ဧရာဝတီဘဏ်)-ေဒ ွယ်နီဦးတို၏မိခင်၊ ေြမးသုံးေယာက်တို

၏ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၁၀:၅၅ နာရီတွင် (၉၆)

ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၆-၁-၂၀၂၂(ကာသပေတးေန )တွင် ေနအိမ်၌ 

ရက်လည်တရားနာ ေနဆွမ်းဆက်ကပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမှ မတ်ိေဆ ွ

အေပါင်းအား ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလှထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်ဦးလှထွန်း(ခ)ဦးေမာင်ေမာင်

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန (ဦးယူဟုတ်-ေဒ စိန်က)

တို၏သားကီး၊ (ဦးသန်းေမာင်-ေဒ သန်းြမ)တို၏သား သမက်၊ ေဒ ြမင့ြ်မင့ ်

သန်း(ခ)မေဘဘီသန်းေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မသဇင်ထွန်း-

ေဒါက်တာိုင်မင်းဦး၊ ေမာင်ေအာင်ထွန်းေကျာ်၊ ေဒါက်တာေရ စင်ဝင်းြပည့် 

တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်ပုိင်မုိးဇက်၊ ေမာင်သန်ထက်ုိင်တုိ၏ 

အဘိုး ဦးလှထွန်း(ခ) ဦးေမာင်ေမာင်သည် ၁-၁-၂၀၂၂(စေနေန ) နံနက် 

၂:၁၀နာရီတွင် ဗဟိုစည်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၃-၁-၂၀၂၂ 

(တနလ  ာေန) နနံက် ၁၁နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါ 

မည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၁၅နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇန်နဝါရီ   ၂၊   ၂၀၂၂

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

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၂၆

စာမျက်ှာ » ၁၆

ယေနဖတ်စရာ

 ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းက ဇန်နဝါရီလအတွင်း 

ိုင်ငံ ငါးိုင်ငံသို ကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်များ ပျသံန်းေြပးဆွဲမည်

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ   ၁

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလုိင်း    (MNA) 

သည်   ဇန်နဝါရီလတွင်  အိ ိယ၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ 

မေလးရှားှင့ ်ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငတံိုသို ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်   

အထူးကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်များ     ပျသံန်းေြပးဆွ ဲ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အဆုိပါေလေကာင်းလုိင်းမှ 

သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံှင့်     ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံခရီးစ်တွင ်

ရန်ကန်ု-နယူးေဒလ-ီရန်ကန်ု ကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ် 

ကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၊ ၁၈ ရက်ှင့်  ရန်ကုန်-မနီလာ-

ရန်ကုန်ခရီးစ်ကို    ဇန်နဝါရီ   ၁၁   ရက်တွင်လည်း 

ေကာင်း၊  ရန်ကုန်-ဗန်ေကာက်-ရန်ကုန် ကယ်ဆယ် 

ေရးခရီးစ်ကုိ  အပတ်စ်   ဗုဒ ဟူးေနှင့်   အထူး 

ကယ်ဆယ်ေရးခရီးစ်ကို    အပတ်စ်    အဂ   ါ၊ 

ကာသပေတး၊ ေသာကာှင့် တနဂ  ေွေနတုိတွင် 

လည်းေကာင်း၊ စင်ကာပူှင့်   မေလးရှားိုင်ငံခရီးစ် 

တုိတွင်  ရန်ကန်ု-စင်ကာပ-ူရန်ကန်ု  ကယ်ဆယ်ေရး 

ခရီးစ်ကို            စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

အဲဗာတန်အသင်းက ယူကရိန်းေနာက်ခံလူ မိုင်ကိုလန်ကိုအား 

ေလးှစ်ခဲွသက်တမ်းရိှစာချပ်တစ်ရပ်ြဖင့ ်စာချပ်ချပ်ဆိေုခ ယူ

ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲတွင် 

ထိုင်းအသင်း ဗိုလ်စွဲ
ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ   ၁

၂၀၂၀ အာဆီယံ   ဆူဇူကီးဖလားပိင်ပွဲ 

ဗိုလ်လုပွဲ ဒုတိယအေကျာ့ကိ ုဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌   ကျင်းပရာ   ထိုင်းအသင်းှင့ ်

အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို    ှစ်ဂိုးစီသေရကျခဲ့ပီး 

ထိင်ုးအသင်းက ှစ်ေကျာေ့ပါင်းရလဒ် ေြခာက်ဂိုး-

ှစ်ဂိုးြဖင့ ်အိုင်ရကာ ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့သည်။

တစ်ေကျာ့ြပန်ရယူိုင်ခဲ့

ပထမအေကျာ့တွင ်   ေလးဂိုးြပတ်အိုင်ရ 

ထားသည့ ်ထိင်ုးအသင်းသည် ဒတုယိအေကျာတွ့င် 

သေရရလဒ်ရယူပီး ချန်ပယီဆံအုား တစ်ေကျာြ့ပန် 

ရယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  အင်ဒိုနီးရှားအေနြဖင့ ်

ိုင်ပွဲြပန်လည်ရရှိရန်    ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း 

အြပန်အလှန်သွင်းဂုိးများြဖင့် သေရရလဒ်ြဖင့သ်ာ 

ေကျနပ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။    ထိုင်းအသင်းသည ်

ချန်ပီယံဆုကို     ေြခာက်ကိမ်ေြမာက်ရယူပီး 

အေအာင်ြမင်ဆုံးအသင်းအြဖစ်    ဆက်လက် 

ရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည်။   အင်ဒိုနီးရှားအသင်းမှာမူ 

ဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်သည့်  ေြခာက်ကိမ်စလုံး 

အေရးနိမ့်ခဲ့ပီး ဒုတိယြဖင့်သာ ထပ်မံေကျနပ် 

ခဲ့ရသည်။

စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ပရီမီယာလိဂ ်  အဲဗာတန်အသင်းဟာ  ယူကရိန်းကလပ ်ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းမ ှ   

ယူကရိန်းေနာက်တန်းကစားသမား   မိုင်ကိုလန်ကိုအား  ေလးှစ်ခွဲသက်တမ်းရှိ 

စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုကာ ေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ဘယ်ေနာက်ခကံစားသမား မိင်ုကိလုန်ကိဟုာ ယကူရန်ိးိင်ုင ံလက်ေရးစင်အသင်း 

နဲအတူ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၂၁ ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားေပးထားပီး ယူကရိန်းိုင်ငံလက်ေရး

စင်အသင်းအား ယူို ၂၀၂၀ ပိင်ပွဲမှာ   ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့ ်   တက်လှမ်းိုင်ေရး 

စွမ်းေဆာင်ေပးုိင်ခ့ဲတ့ဲ ကစားသမားေတွထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

 စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၃ သို 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက  တုတ်ိုင်ငံသို   ဆန်စပါး 

တင်ပိုမ  တန်ချန်ိသုံးသန်ိးေကျာ်ထ ိ ပထမဆုံးအကမ်ိ 

တင်ပိုိုင်ခဲ့

ပ န်တန်ဆာမိ၌ အမျိးသား ငါးဦးက အကမ်းဖက်မ  

လုပ်ရပ်များ  လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်  လက်လုပ်မိုင်း 

တပ်ဆင်ေနစ်    ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍   ေလးဦး 

ေသဆုံးကာ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

ကုလသမဂ    လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ှင့် 

အေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရးညိ  င်းေရးမှး Martin 

Griffiths ၏   ေကညာချက်အေပ    သတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်

ေတာင်သူစီးပွားဖွံဖိးေစမည့် 

မန်းေချာင်းေရေလှာင်တမံ


