
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၂        ရက်၊     တနလ  ာေန။                                                                                                                                             Monday,       3    January    2022          ၁၀၆၀၇

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ 

အပါအဝင် လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင် 

သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထခိိက်ုခဲသ့ည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်  တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတစူာချပ်(NCA)ပါ  သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး  ြဖစ်ိင်ုသမ  အေလးထားလပ်ုေဆာင် 

သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါကဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခှုစ်)ှင့အ်ည ီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထ ွေရးေကာက်ပဲွ 

အား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ  ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၂၂

ဖတ်စရာယေန

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းမှာ 

ထင်ဟပ်သည် ့လူတန်ဖိုး

 ၂၀၂၂ ခုှစ်ဟာ အေရးပါတဲ့ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနဟာ 

စန်ိရတုြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနဟာ စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေန 

ြဖစ်တဲအ့တွက် ယခှုစ်ဟာ စန်ိရတအုကိကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်၇၅ ှစ်တာ ကာခဲ့ပ ီ

ြဖစ်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ရဲ အချပ်အြခာအာဏာ ပိုမိုခိုင်မာေစဖို တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်း 

အသီးအပွင့်များနဲ ြပည့်စုံဖို အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒါေ့ကာင့ ်ဒှီစ်မှာ ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် ေြခလှမ်းသစ်များ စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တုိရဲ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ရဲ  စတုတ အချက်ထဲမှာလည်း ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လို သက်ဆိုင်သူ 

အဖဲွအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။

 (ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ေြပာကားသည့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၂

၂၀၂၂ ခှုစ် ၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ိင်ုငေံတာ်အလ ံ

အေလးြပပွဲအခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအခမ်းအနား ကျင်းပပုံများကို နံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၄၀ မှ 

စတင်၍  ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား (MRTV) ၊ တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများုပ်သံလိုင်း(NRC) ၊  MITV ၊  Channel 7 ၊  Channel 9 ၊ 

5 Plus ၊ Skynet(တိင်ုးရင်းသားအစအီစ်)ှင့ ်ြမန်မာအ့သေံရဒယီိ၊ု 

ပတ ြမား FM ၊ ချယ်ရီ FM ၊ မ ေလး FM ၊ ပ ဝတီ FM ၊ ေရ  FM တိုမှ  

တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်သွားမည်ြဖစ်ပီး MRTV Facebook Page မှ 

လည်း Live Streaming ထတ်ုလ င့သွ်ားမည် ြဖစ်သည်။ သတင်းစ်

သက်ဆိုင်သူ အဖွဲအစည်းအားလုံး 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲအခမ်းအနား

MRTV မှ တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၂

ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ  အမှတ်(၅)အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း ပင်လံုခနး်မ၌ြပလုပ်ရာ  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်  မနး်ငိမး်ေမာင်၊   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊  ကရင်တိုင်းရင်းသား 

တိုင်းရင်းသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။                                                                စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် မန်းငိမ်းေမာင်၊ တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့် တာဝန်ရိှသူများ ကရင်အမျိးသား 

ှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနားတွင ်ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်ိုးရာြပခန်းအား လှည့်လည်ကည့် ကစ်။          

 ဓာတ်ပုံ - ကိုတွတ်(ြပန်/ဆက်)
အခွံသင်တတ်မှ မ တ လှပမည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လနူာသစ် ၇၉ ဦး ေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  

ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   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

ြပြပင်ဆင်ြခင်၍ လွတ်လပ်ေရးှင့်
ထိုက်တန်ေအာင်ကိးစား

လွတ်လပ်ေရးအှစ်သာရသည ်လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံတွင ်လွတ်လပ်ေသာ 
ိုင်ငံသားများ အားလံုးတန်းတူညီမ  စိတ်ေအးချမ်းသာစွာေနထုိင်ုိင်ြခင်းြဖစ်ရာ 
မမိတိို၏ကံကမ ာကိ ု မမိတိိုကိုယ်တိင်ုဖန်တီးကရမည်ြဖစ်သည်။    မမိကိံကမ ာကိ ု 
မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးိုင်သည်ဆိုရာ၌    ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းမိန် ကားသကဲ့သို 
ပေဒသာပင်    ေြမမှအလိုလိုေပါက်လာြခင်းမဟုတ်ေပ။   မိမိတိုှင့်မိမိတိုိုင်င ံ
တိုးတက်ကီးပွားေရးအတွက် အလပ်ုလပ်ုကရသည်။ မမိတိိုှင့မ်မိတိိုိင်ုင ံ အဆင့် 
အတန်းြမင့မ်ားေရးအတွက် ေစာင့်ထိန်းသင့်သည်တုိကုိ ေစာင့ထ်န်ိး၊ လိက်ုနာသင့် 
သည်တိုကို လိုက်နာကရသည်။

လွတ်လပ်ပီဆုိပီး လမ်းေပ  ထွက် ေဆးုိးလှမ်းသည့်အလုပ်မျိး မလုပ်သင့် 
ကေပ။ လွတ်လပ်ေသာိင်ုငသံားများြဖစ်လာကရာ၌  လွတ်လပ်ေသာအခွင့အ်ေရး   
အြပည့်အဝရှိသည်ဟုဆို၍  စည်းမရှိ၊  ကမ်းမရှိ   ထင်ရာစိုင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိေပ။ 
တန်းတူညီမ   သာတူညီမ   အခွင့်အေရးရှိသည်ဆိုပီး  အများသူငါတို  အကျိး 
စီးပွားထိခုိက်ေအာင် ြပလုပ်ခွင့်မရိှေပ။ တားြမစ်ချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
များသည်  အများြပည်သူအကျိးစီးပွားအတွက်    ေရှး ေဆာင်ရက်ထားြခင်းြဖစ် 
သည်ကုိ  သိရိှနားလည်ကရမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစည်းကမ်းလုိက်နာလုိက် 
ြခင်းသည ် အများအတွက်ြဖစ်သည်ကိ ု နားလည်ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလုိင်လ 
၁၃ ရက်ေနတွင ်တိုင်းြပည်အနာဂတ်ကိုေြမာ်ေတွး၍ ေနာက်ဆုံးမှာကားခဲ့သည့် 
မန်ိကားချက်ကိ ုသတိြပမိဖုိလုိသည်။ “လွတ်လပ်ေရးကိလုိခုျင်ရင် လွတ်လပ်ေရး 
ရိင်ုေလာက်တဲ ့စည်းကမ်းရိှကပါ။ လွတ်လပ်ေရးကိ ုလိခုျင်လိုရိှရင် လွတ်လပ်ေရး 
ကိရုိင်ုတဲည့ွီတ်မ ကိ ုထန်ိးသမ်ိးထားပါ။ လွတ်လပ်ေရးကိလုိခုျင်ရင် လွတ်လပ် 
ေရးကိုရိုင်တဲ ့  ထူေထာင်မ ကို လုပ်ကပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ပီးတဲ့ေနာက ်ေရှဆက် 
လွတ်လပ်ေရးရဲအရသာကိ ုခစံားစစံားချင်တယ်ဆိရုင် အလပ်ုလပ်ုကဖို၊ စည်းကမ်း 
ရိှကဖို၊ အခကုတည်းက ခင်ဗျားတုိကုိယ်က အကျင့်ဆုိးေတွ၊ အကျင့ေ်ဟာင်းေတ၊ွ 
ေသာက်ကျင့်ေတွကိ ုြပင်ကဖိုလိုပ”ီ ဟု တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏   မိန် ကားချက်သည ်    ိုင်ငံှင့်ထိုက်တန်သည့ ်
လွတ်လပ်ေရး၊  လွတ်လပ်ေရးှင့်တူတန်သည့်လုိက်နာမ ကိ ု   ေဆာင်ရက်ကရန် 
မှာကားချက်များြဖစ်သည်။ ထိုြပင်လွတ်လပ်ေရးအရသာကိ ုအြပည့အ်ဝခစံားိင်ု 
ရန်အတွက် အလပ်ုလပ်ုကရန်၊ စည်းကမ်းရိှကရန်၊ ညွီတ်ကရန် မှာကားခဲသ့ည်။ 
သိုေသာ်   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏မှာကားချက်များကိ ု   က ်ုပ်တိုအြပည့်အဝ 
မလုိက်နာခ့ဲကပါဟု ဆုိရမည်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးရရိှပီးသည်ှင့် ညီွတ်မ  
များ ပိကွဲခဲ့သည်။ သူတစ်လူငါတစ်မင်းှင့ ်ထင်ရာစိုင်းခဲ့ကသည်။ တိုင်းြပည ်
ဖိုဖရဲှင့ ်  ြပည်သူများ လွတ်လပ်ေရးအသီးအပွင့်များကိ ုမခံစားရသည့်အြပင ်
ဆင်းရဲဒုက ေရာက်ခဲ့ကသည်။

တိုင်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက ်အစိုးရ 
အဆက်ဆက်တို ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေသာ်လည်း မငမ်ိးချမ်းမ များ၊ မညွီတ် 
မ များေကာင့ ်ထင်သေလာက ်ခရီးမေရာက်ခဲ့ေချ။ တိုင်းြပည ်သူတစ်ပါးေနာက် 
ေရာက်ေနြခင်းသာအဖတ်တင်ခဲသ့ည်။ လွတ်လပ်သည့ ်တိင်ုးြပည်ြဖစ်ေသာ်လည်း 
တိင်ုးတစ်ပါးှင့ ်တတူတူန်တန် တန်းတေူနထိင်ုိင်ုေသာ အေြခအေနမရိှေသးေပ။ 
တိုင်းြပည်အတွင်း၌ ေနထိုင်စ်အခါ   လွတ်လပ်ေသာအှစ်သာရကိ ုမသိသာ 
ေသာ်လည်း  တိုင်းတစ်ပါးိုင်ငံများသိုေရာက်ေသာအခါ၌  လွတ်လပ်ေသာိုင်င ံ
သားများ၏ေနထိုင်မ ဘဝများ   ကွာြခားေနသည်ကိ ု စိတ်မေကာင်းဖွယ်ေတွရ 
မည်ြဖစ်သည်။ မိမိတုိကုိယ်တုိင်ှင့် မိမိတုိတုိင်းြပည်ကုိ မချတိင်ကြဲဖစ်ကာ မမိတိို 
အားလုံး   ြပြပင်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ကရမည်ြဖစ်သည်။   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 
လမ်း န်ချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

လွတ်လပ်ေသာ တိုင်းသူြပည်သားတိုသည် စည်းကမ်းေသဝပ်ကရမည ်
ြဖစ်သည်။ မမိတိိင်ုးြပည်၏ အေြခခဥံပေဒ၊ တရားဥပေဒ၊ စည်းကမ်းဥပေဒတိုမှအစ 
မိမိတိုသက်ဝင်ယုံကည်ေသာ  ဘာသာ၊  သာသနာ၊  ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံ 
သတ်မှတ်ချက်များကိ ုေလးေလးစားစား ယုယံုံကည်ကည် လိက်ုနာေဆာင်ရက်က 
ရမည်ြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းေသဝပ်၍ ြမင့ြ်မတ်ေသာအရည်အချင်းများှင့ ်ြပည့စ်ု ံ
သူသာလ င် လွတ်လပ်ေသာုိင်ငံသား ပီသေပလိမ့်မည်။ အများတန်းတူ ရင်ေပါင် 
တန်းုိင်ေသာ ုိင်ငံကီးသားပီသေပလိမ့်မည်။ လွတ်လပ်ေရးှင့်ထုိက်တန်ေသာ 
ေမ ာ်မှန်းသည့်ပန်းတုိင်သုိေရာက်ရိှပီး ဂုဏ်တင့်တယ်စွာ ေနထုိင်ုိင်ကမည်ြဖစ်သည်။

ကမ ာေပ ရိှိင်ုငမံျားသည် ကိယု့်ကမ ာကိယ်ုဖန်တီး၍ ုန်းကန်ုိးထလာက 
သည်။ မမိတိိုှင့ ်မိမိတုိတုိင်းြပည်တုိးတက်ကီးပွားေရးအတွက် တက်ညလီက်ည ီ
ကိးပမ်းခ့ဲကသည်။ စည်းကမ်းဥပေဒတုိကုိ ေလးစားလုိက်နာခ့ဲကသည်။ မိမိတို 
သည်  သူအြပစ်တင်၊  မိမိကိုယ်ကိ ု  အြပစ်မြမင်ဘ ဲ   အကွဲကွဲအြပားြပားြဖစ်ေန 
ကဆဲြဖစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုြပြပင်၍ မိမိအကျိး၊ တိုင်းြပည်အကျိးကိ ုသယ်ပိုး 
ထမ်းရက်ကရမည်။ သိုမှသာ လွတ်လပ်ေရးှင့ ်ထိက်ုတန်ေသာ၊ လွတ်လပ်ေရးှင့ ်
တတူန်ေသာ၊ လွတ်လပ်ေရးအရသာကိ ုတန်းတညူမီ ရရိှခစံားိင်ုေသာ ိင်ုငသံား 
များြဖစ်ိုင်ပါေကာင်း။ ။

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

ေတာင်ကီးမိ အေရှမိပတ်လမ်း အဆင့်ြမင့တ်င်ြခင်းှင့ ်မိေတာ်သနရှ်င်းသာယာလှပေရး ေဆာင်ရက်

ေတာင်ကီး   ဇန်နဝါရီ    ၂

ရှမ်းြပည်နယ ် စည်ပင်သာယာေရး 

ဌာနမှ  န်ကားေရးမှး ဦးစိင်ုးထွန်းထွန်း 

သည်  ယေနနနံက်ပိင်ုးက  ေတာင်ကီးမိ 

အေရှမိပတ်လမ်း    အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်  မိေတာ ်

သန်ရှင်းသာယာလှပေရး  ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကိ ု      ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

အဆိပုါ      အေရှမိပတ်လမ်းသည်   

တင်ြမင့်ရီကုမ ဏီက  တင်ဒါေအာင်ြမင ်    

ေဆာင်ရက်လျက် ရိှေသာ    လပ်ုငန်းြဖစ်ပီး  

ေတာင်ကီးမိ    ကျားေခါင်းလမ်းဆုံ     

တိဂံက န်းမှ စူဠာမုနိဘုရားအနီး  BOC  

အထိပါဝင်ကာ       ိုင်လွန်ကတ ရာ 

လမ်းအြဖစ်   အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ    လုပ်ငန်းပမာဏ    ၉၀   

ရာခိင်ု န်း  ပီးစီးေနပြီဖစ်သည်။  လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ှင့စ်ပ်လျ်း၍        ြပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာေရးဌာန   န်ကားေရးမှး 

က    ိုင်လွန်ကတ ရာ    ခင်းပီးပါက 

ယာ်ေကာြပမျ်းများ   စနစ်တကျေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ ယာ်အ ရာယ်  ကင်းရှင်း 

ေရးအတွက်  Road Sign များ၊   ေရာင်ြပန် 

များ    တပ်ဆင်သွားရန်ှင့ ်  ေဆာင်ရက်ရန်   

လိုအပ်သည်များကိ ုမှာကားသည်။  

ထိုေနာက်     န်ကားေရးမှးှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားသည်  မိသန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရး၊   အမ  က်ပလတ်စတစ်ကင်းစင ်

ေရးှင့်    ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်    ေတာင်ကီးမိ 

ေညာင်ြဖစခန်းရပ်ကွက်    အေနာက် 

မိပတ်လမ်းအနီး       ကံ့ေကာ်တံတား 

ေြမာင်းမကီးအတွင်း   အမ  က်/ုန်းများ 

ဆယ်ယူရှင်းလင်းေနမ များကို   ကည့်  

စစ်ေဆးခ့ဲပီး  လုိအပ်သည်များ  မှာကား 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်ြပန်/ဆက်



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂
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[ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၁-၈-၂၀၂၁ ရက် ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  (၆)လြပည့် ိုင်ငံေတာ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့မ ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာကားသည့်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်] 

ိင်ုငေံတာ်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရး၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးနဲ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးကိ ု

လိလုားကတဲ ့တိင်ုးချစ်၊ ြပည်ချစ်၊ ိင်ုငခံျစ်၊ ြပည်သလူထူကုိ ုချစ်တဲ ့ြပည်သေူတရွဲ 

အင်အားသည်သာ အဓိကြဖစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ ိုင်ငံေတာ်၊ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်၊ ြမန်မာရဲ 

အနာဂတ်ကို ြမန်မာတိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုရဲ ဆ နဲအညီ တည်ေဆာက်ိုင်တဲ့ 

ိင်ုငေံတာ်ကုိ ုိးသားတ့ဲုိင်ငံေရးနဲ က န်ေတာ်တုိ တည်ေဆာက်ကပါမယ်။ တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူအုားလံုးက ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းကညူေီဆာင်ရက်ေပးကဖို က န်ေတာ့်အေနနဲ 

ေလးေလးနက်နက် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
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N ြမန်မာ့ိုးရာ ဆံရစ်ဝိုင်းအလ ှ                                                 ဓာတ်ပုံ - ြမေဇာ်

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အဖွဲဝင်    မန်းငိမ်းေမာင်က  ကရင်ိုးရာဖားစည ်

၉   ချက်တီး၍    အခမ်းအနားကို   ဖွင့်လှစ်ေပးပီး 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ 

ေပးပိုသည့် ှစ်သစ်ကူးသဝဏ်လ ာကို ဖတ်ကား 

သည်။ 

ှစ်သစ်ကူး

 တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကား

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တိင်ုးမှးတိုက   ှစ်သစ်ကူး တ်ခွန်းဆက်စကားများ 

ေြပာကားကသည်။ ယင်းေနာက် တိုင်းရင်းသား 

လမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ေပးပိုသည့ ်ကရင်အမျိးသား ှစ်သစ်ကူးသဝဏ်လ ာ 

ကို  တိုင်းေဒသကီး  တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာ 

ဝန်ကီး    မန်းေစာလင်းခယ်က   ဖတ်ကားပီး 

ဗုဒ ဘာသာဘုန်းေတာ်ကီး      ဘဒ  သုမနှင့် 

ကက်သလစ်ဘန်ုးေတာ်ကီး Fr.Pius မန်းသဟီွတုိက 

 တ်ခွန်းဆက်စကားများ ေြပာကားကာ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင်  မန်းငိမ်းေမာင်က        

နိဂုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင် မန်းငိမ်းေမာင်၊ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တိုင်းမှးတိုသည် ိုးရာြပခန်းကို 

လှည့်လည်ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သထုံမိနယ်၌ ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ ်ကျင်းပ
သထုံ   ဇန်နဝါရီ   ၂

ကရင်ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကို   မွန်ြပည်နယ်  

သထုံမိ  သမ်ိကန်ုးရပ်ကွက်ရိှ သာသနာဝ့ဒု ိေကျာင်း 

တိက်ု၌ ယေနနနံက်ပိင်ုးက မိနယ်အဆင့အ်ေနြဖင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

အကျ်းချံးကျင်းပခဲ့သည်။

ှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်ကိ ုကျင်းပြခင်းမှာ စည်းလုံး 

ညီွတ်စွာြဖင့် ဘုိးဘွားများချမှတ်ထားသည့် ိုးရာ 

ဓေလေ့တကွိ ုေဖာ်ထတ်ုသည့အ်ေနြဖင့ ်ကျင်းပရြခင်း 

ြဖစ်ပီး လငူယ်များအေနြဖင့ ်မမိတိို၏ တိင်ုးရင်းသား 

စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယ်ေကျးမ ထုံးတမ်းတိုကို 

မေပျာက်ပျက်ေအာင် ဂုြပကာ လက်ဆင့်ကမ်း 

ထိန်းသိမ်းသွားေစလိုေကာင်း သထုံမိနယ ်ကရင် 

စာေပှင့် ယ်ေကျးမ အဖဲွဝင်တစ်ဦးက ေြပာသည်။

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကျင်းပရာတွင်   နံနက် 

အုဏ်တက်အချနိ်၌   တက်ေရာက်လာကသည့ ်

တိင်ုးရင်းသားများက ကရင်အမျိးသားအလေံတာ်ကိ ု

လ င့်ထူအေလးြပကြခင်း၊  သံဃာေတာ်များထံမ ှ

တရားနာယူပီး  ဆွမ်းှင့် လှဖွယ်များ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းြခင်း၊ ဧည့ခ်ေံက းေမွးြခင်းများကိ ုြပလပ်ုခဲ့က 

သည်။

သထုံမိနယ်တွင ်ကရင်တိုင်းသား စုစုေပါင်း 

၈၀၀၀၀ ခန် ေနထိင်ုလျက်ရိှပီး မိနယ်အဆင့ ်ိုးရာ 

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကိ ု    သထုံမိေပ ှင့်   ကရင် 

တိုင်းရင်းသား အများစုေနထိုင်သည့် ေကျးရာ ၃၇ 

ရာတိုတွင် အလှည့်ကျ ှစ်စ်ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း။

ယခင်ှစ်များတွင ်သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ၊ ဒုံးယိမ်း 

ပိင်ပွဲများ၊ တိုင်းရင်းသူ  အလှမယ်ေရးချယ်ြခင်း၊ 

ိုးရာလက်ေဝှပွဲ၊ ဇာတ်သဘင်၊ စတိတ်  းေဖျာ်ေြဖ 

ပဲွများ၊ ြပခန်းများှင့် စတဒုသိာေက းေမွးြခင်းတုိြဖင့် 

စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲေ့ကာင်း မိနယ်ကရင်စာေပှင့ ်

ယ်ေကျးမ အဖွဲမှ သိရသည်။       

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ငပုေတာ   ဇန်နဝါရီ   ၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ငပု ေတာမိနယ်    

ဟင်းအိုး ေချာင်း ေကျးရာအုပ်စ ု  ေရငံသရက်ကုန်း 

ေကျးရာ ေဘာလုံးအားကစားကွင်းတွင် ကရင် 

သက ရာဇ်  ၂၇၆၁ ခှုစ်  ကရင်အမျိးသား ှစ်သစ်ကူး 

ပဲွ ေတာ်အကိ ေန  အခမ်းအနားကုိ  ယမန်  ေန   ည ေန  

၆ နာရီက   ကျင်းပခဲ ့ေကာင်း သိရသည်။  

အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကရင်အမျိးသား 

ှစ်သစ်ကူးပဲွ ေတာ် ြဖစ် ေြမာက် ေရး ေကာ်မတီ ဥက    

မန်း ေကျာ်သက်က ှစ်သစ်ကူးပဲွ ေတာ် ကျင်းပရြခင်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ေြပာကားကာ  အခမ်းအနား 

ကို ဖွင့်လှစ် ေပးခဲ့သည်။ ညပိုင်းတွင ်ကရင်ဒုံးယိမ်း 

အကများ၊  ကရင်တိုင်းရင်းသား သီချင်းများသီဆို၍  

ှစ်သစ်ကို ကိဆိုခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ဇန်နဝါရ ီ  ၂  ရက်  နနံက်ပိင်ုးတွင်  

သက်ကီးဘိုးဘွားများအား   ပူ ေဇာ်ကန် ေတာ့ြခင်း၊   

အားကစားပိင်ပဲွများ၊   ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွများြဖင့် စည်ကား 

သိက်ုမိက်စွာ ကျင်းပခ့ဲကပီး ပဲွ ေတာ်သုိ တက်ေရာက် 

လာ သူများအား ကရင်ိုးရာ အစားအစာများြဖင့် 

တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ုု ေအး(ြပန်/ဆက်)

ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနားကိ ုဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ  အမှတ်(၅) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ြပလုပ်စ်။

ငပု ေတာမိနယ်၌  ကရင်အမျိးသား 

ှစ်သစ်ကူးပွဲ ေတာ်  ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပေသာ ှစ်ဦးတရားအလှေတာ်ဓမ ပူဇာပထမေန တရားပွဲကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက  ကီးမှး 

ကျင်းပေသာ ှစ်ဦးတရားအလှေတာ် ဓမ ပဇူာပထမ 

ေနတရားပဲွကုိ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် ညပုိင်းတွင် တုိင်းေဒသ 

ကီးအစိုးရအဖွဲုံး မဂ  လာခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါ ဓမ ပူဇာတရားပွဲပထမေန၌ ိုင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    အဘိဓဇမဟာရ   

ဂု ုအဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ မ ေလး 

မိ  ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိက်ုကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက 

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ   ကမုာရာဘဝိသံ 

က ေရာက်ေတာ်မူပီး ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီး

ချပ် ဦးလှစိုး၊  ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ် ွန်ဝင်းေဆွှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ 

များ၊ ှစ်ဦးတရားအလှေတာ်မဂ  လာ ကျင်းပေရး 
ဦးစီးေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းေကာ်မတှီင့ ်ဆပ်ေကာ်မတ ီ

များမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆရာေတာ်ေဟာကား 

ေတာ်မူသည့်     ရတနသုတ်တရားေတာ်များကို 

နာယူကသည်။

ထိုေနာက်  ဆရာေတာ်ကီး၏ ဓမ ပူဇာတရား 

အလှေငမွျားကိ ု           တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

တိင်ုးေဒသကီး သာသနာေရးမှးထ ံေပးအပ်လှဒါန်း 

သည်။

ှစ်ဦးတရားပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ဗန်းေမာ် 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ    ကုမာရာဘိဝံသ၊ 

ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် သီတဂူဆရာေတာ် ေဒါက်တာ 

ဘဒ  eာဏဿိရ၊ ဇန်နဝါရ ီ ၃ ရက်တွင် ပါေမာက ချပ် 

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  န မာလာဘဝိသံတိုက 

ှစ်ဦးတရားေတာ်များကို  ညစ်  ၇ နာရီတွင် 

ေဟာေြပာမည်ြဖစ်ပီး   SKYNET  ုပ်သံလိုင်း၊ 

BUDDHA Channel ှင့ ်မဟာေဗာဓိပ်ုသလံိင်ုးများမှ 

LIVE    ထုတ်လ င့်ပူေဇာ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

သည်။                                               သတင်းစ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆး၊ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၂

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ေရ၊ေလ) အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊   သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်ေကျာင်းများှင့် 

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ  အမယ်ေလးမျိးှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေနဆွမ်းများဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း 

များ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ            ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိင်ုး) တာချလီတ်ိမိရိှ ဓမ သစ ာ 

ေကျာင်းတုိက်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေတာင်ဥက လာပ  

မိနယ်  အမှတ်(၁၅) ရပ်ကွက်ရိှ  ေအာင်ေခမာတံွေတး 

ေကျာင်းတိက်ု၊ ေမှာ်ဘီမိနယ် ဝါးနက်ေချာင်းေကျးရာ 

ရှိ  မစိုးရိမ်ေကျာင်းတိုက်၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

ကျံေပျာ်မိရှ ိမဏိရတနာရာမေကျာင်းတိုက်၊ ရခိုင် 

ြပည်နယ် အမ်းမိရိှ မဟာဂ ာုေံအးရပ်ိသာေကျာင်း 

တိုက်၊  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေအာင်ေြမသာစံ 

မိနယ် အတုမရိှတုိက်ေရ ေကျာင်းှင့် ကရင်ြပည်နယ် 

သေံတာင်ကီးမိရိှ သာသနာဟ့တိကာရ ီတပ်ဦးဘန်ုး 

ေတာ်ကီးေကျာင်းတိုရိှ ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များ 

ှင့ ်သာသနာွ့ယ်ဝင်သလီရှင်များအတွက် ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိး၊ နဝကမ အလှေင ွ

များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေထာက် 

အကြူပပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၂

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ် 

အသီးသီးတို၌ သံဃာေတာ်များ၊ 

သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရး  ေခါင်းေဆာင်များ 

အပါအဝင် လူမျိးမေရး ဘာသာ 

မေရး   အသက် ၄၀  အထက် 

ေဒသခြံပည်သမူျား၊ အကျ်းသား 

အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွ 

များ၊  နာတာရှည်ေရာဂါအခံရှိသ ူ

များ၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ 

ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင ်  စခန်းများ 

အတွင်းရှိ ြပည်သူများ၊ အသက် 

၁၂  ှစ်အထက်  အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းှင့်  အထက်တန်း 

အဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ  စသည့် ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍  တပ်မေတာ်မှ  ေဆး 

အဖွဲများ၊   ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ

မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ေဒသခံြပည်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးစ်။

သံေတာင်ကီးမိရှ ိသာသနာ့ဟိတကာရ ီတပ်ဦးဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ ်

သဒ မ ေဇာတကိဓဇ ဘဒ   ကစ ာယန အမှးြပေသာ သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းစ်။

ကျိက်ထို  ဇန်နဝါရီ   ၂

မွန်ြပည်နယ်  ကျိက်ထိုမိနယ်၌  တည်ရှိေသာ 

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်သို ှစ်သစ်ကူး 

အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင ် ေအးချမ်းစွာ  ဘုရားလာ 

ေရာက်ဖူးေြမာ်ကသူများြဖင့ ်     စည်ကားလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

ေအးချမ်းစွာဘုရားဖူး

ကျိက်ထိုမိ၏  အထင်ကရ ဘုရားတစ်ဆူြဖစ ်

သည့်  ဆံေတာ်ရှင်  ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်တွင ်

အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးြပည်သူများ၊ ရပ်နီး 

ရပ်ေဝးမ ှဘုရားဖူးလာြပည်သူများက ေတာင်တက် 

ဆရာဝန်များ၊      သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရး       ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ် 

ေဆးထိုးြခင်း      လုပ်ငန်းများကို

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်            ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိှင့ ်

မိုင်းပျ်းမိတို၌  ေဒသခံြပည်သ ူ

၁၆၀၊  မွန်ြပည်နယ်ှင့်  ကရင် 

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ် ၁၄ 

မိနယ်တို၌    ေဒသခံြပည်သူ 

၁၀၄၈၁ ဦး၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကီးအတွင်းရှိ မိနယ်၂၆ မိနယ် 

တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၂၁၈၀၉ ဦး၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ ်    ေကျာက်ေတာ ်

မိနယ်ှင့်    ေြမပုံမိနယ်တို၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၁၆၉၀၊ မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခုိင်ခုနစ် 

ခုတိုမှ  ေဒသခံြပည်သ ူ၉၄၃၂ ဦး၊ 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး   ေတာင်ငူမိ 

ှင့်    ထန်းတပင်မိနယ်တို၌ 

သံဃာေတာ်  ှစ်ပါးှင့်  ေဒသခံ 

ြပည်သူ ၁၀၀၅ ဦးတုိကုိ တပ်မေတာ် 

မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးု ံ

များမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင် ့         ပူးေပါင်း၍ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးသည်။ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး

ထိုအတူ     ေကျာငး်သား   

ေကျာင်းသူများကိုလည်း  ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထုိးံှ 

ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ဧရာဝတီ 

တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ်  

၂၆  မိနယ်တို၌   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ   ၅၀၁   ဦးတိုကို 

တပ်မေတာ်မှ   ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်- ၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ 

ကိ ုသက်ဆိင်ုရာ  တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

များမှ        တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး 

လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။               

           သတင်းစ်

ှစ်သစ်အခါသမယတွင် ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးိုး ေစတီေတာ်သို  
လာေရာက်ဖူး ေြမာ်သူ များြပား

ကား၊  ေကဘယ်လ်များြဖင့်  ေတာင်ေတာ်ေပ သို  

တက်ေရာက်ကပီး  ဆေံတာ်ရှင် ေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

တွင်  ဆွမ်း၊ ေရချမ်း၊ ပန်း၊ ဆီမီး၊  နံသာတိုင်များ 

ထွန်းညိပူေဇာ်ကာ ေအးချမ်းစွာြဖင့ ်ဘုရားဖူးေြမာ ်

လျက်ရှိကသည်။

အဆိပုါဘုရားဖူးလာြပည်သူများအား ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့ ် န်ကားချက ်

များှင့အ်ည ီဖူးေြမာ်ကည်ညိိင်ုေရး ဘရုားေဂါပက 

အဖဲွများက    းေဆာ်အသိေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

                  သန်းသန်းေမာ်(ကျိက်ထို)

သက်ရှိကမ  ာ ရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ဘားအံ  ဇန်နဝါရီ  ၂

 ကရင်သက ရာဇ်  ၂၇၆၁ ခှုစ်၊  ကရင်အမျိးသား 

အလံတင်အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ  ၂ ရက် နံနက် 

၆ နာရီခန်က  ဘားအံမိ သီရိကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

လ င့်ထူ

ထိုေနာက်      ကရင်အမျိးသားလူငယ်များ 

သယ်ေဆာင်လာေသာ  ကရင်အမျိးသားအလံအား 

ကရင်အမျိးသားသီချင်းကို စုေပါင်းသီဆို၍ ကရင ်

ြပည်နယ် စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာခင်ေမာင်ြမင့် 

က    တိုင်ထိပ်သိုလ င့်ထူေပးပီး    ကရင်အမျိးသား 

အလံအား  အေလးြပကကာ  အခမ်းအနားမှးက    

ကရင်အမျိးသားအလံေတာ်သမိုင်းကို  ဖတ်ကား 

သည်။

ယင်းေနာက်  နံနက်  ၇  နာရီခန်တွင်  ကရင် 

ှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနားကုိ သီရိကွင်း၌ ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦး 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ထိုေနာက် ကရင်ှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနားကိ ု

ကရင်ုိးရာ က ဲချိမ တ်၍ ဖားစည်တီးကာ ဖွင့လှ်စ်ပီး 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၂

(၇၄)ှစ်ေြမာက ် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု ကိဆို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ေသာ ပသုမ်ိမိ  ကမ်းနားလမ်း၌ ကတ ရာ 

ကွန်ကရစ်(AC) လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကိ ုယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင် ြပလုပ်ရာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဖတ်ိကားထားသမူျား တက်ေရာက် 

ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က အဖွင့အ်မှာ 

စကားေြပာကားပီး လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ 

ဘားအံမိ၌ ကရင်ှစ်သစ်ကူးေန  အခမ်းအနားကျင်းပ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံှင့ ်       

ကျဆုံးေလပီးေသာ  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တက ွ

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား  အေလးြပ 

ကကာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်

လ  င်ထံမှေပးပုိေသာ   ကရင်ှစ်သစ်ကူးေန သဝဏ်လ ာ 

ကို သဘာပတိ ဦးေစာခင်ေမာင်ြမင့်က ဖတ်ကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေစာထွန်း 

ေအာင်ြမင့်ထံမှေပးပိုေသာ  ကရင်ှစ်သစ်ကူးေန  

သဝဏ်လ ာကိ ုကရင်ြပည်နယ်တိင်ုးရင်းသားေရးရာ

ဝန်ကီး ဦးစန်းကိုက ဖတ်ကားသည်။

ေပးအပ်

ထိုေနာက်  ကရင်တိုင်းသားလူငယ်ေမာင်မယ ်

များက ကရင်ှစ်သစ်ကူးေနြဖစ်ေပ လာပံုအကျ်းကုိ 

ဗမာ၊   အေရှပိုးကရင်၊    စေကာဘာသာတိုြဖင့ ်

ဖတ်ကားကပီး  အခမ်းအနားမှးက   ဂုဏ်ြပခံ 

အထင်ကရ  သက်ကီး   ကရင်အဘိုးအဘွားများ၏ 

ကိယ်ုေရးအကျ်းကိ ုဖတ်ကားကာ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်အစိုးရအဖွဲဝင်များက ဂုဏ်ြပခံ အထင်ကရ 

သက်ကီး   ကရင်အဘိုးအဘွားများအား   ဂုဏ်ြပ 

လက်ေဆာင်များ ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် ကရင်ှစ်သစ်ကူးေနအခမ်းအနား 

ကိ ုတက်ေရာက်လာကသမူျားက စည်လုံးြခင်းသည် 

အင်အားဟု အဓိပ ယ်ရေသာ  ေအာဟုေအာေဟာင ်

ကရင်ေတးသခီျင်းကိ ုစေုပါင်းသဆီိ၍ု အခမ်းအနားကိ ု

ုပ်သိမ်းခဲ့ကသည်။    

ေစာမျိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

ကရင်အမျိးသား ှစ်သစ်ကူးပွ ဲေတာ်  အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ  ၂

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်ကရင် 

စာေပှင့ ်  ယ်ေကျးမ အသင်းက

ကီးမှးကျင်းပသည့်  ၂၇၆၁ ခုှစ် 

ကရင်အမျိးသား   ှစ်သစ်ကူး 

ပဲွေတာ်ှင့ ်အလတံင်အခမ်းအနား 

ကိ ုယေန နနံက်ပိင်ုးက ရန်ကန်ုမိ 

သာေကတမိနယ်ရိှ ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသား       ေကျးရာ 

ြပည်ေထာင်စုခန်းမေရှ ြမက်ခင်း 

ြပင်၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားကို     မဂ  လာ 

ဖားစည်တီး၊ ပဒိုးမ တ်ကာ ဖွင့လှ်စ် 

ခဲ့ပီး     တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက   

ကရင်အမျိးသား အလေံတာ်အား 

လ င့တ်င်ြခင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အလ ံှင့် 

ကရင်အမျိးသားအလံေတာ်တို 

အား  တက်ေရာက်လာသူများက 

အေလးြပြခင်း၊  ကရင်ှစ်သစ်ကူး

ေနြဖစ်ေပ လာြခင်းှင့ ်ဆိင်ုေသာ 

ဥပေဒကမ်းှင့ ်ဦးေဆာင်ကိးပမ်း 

ခဲ့သူများ၏  အမည်စာရင်းများ   

ဖတ်ကားြခင်းတို ြပလုပ်သည်။  

ဆက်လက်၍    ြပာသိုလဆန်း  

၁ ရက်ေန      ကရင်အမျိးသား 

ှစ်သစ်ကူးေန    အခမ်းအနားသို 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့ထ်မှံ  ေပးပို       

ေသာသဝဏ်လ ာကိ ုြပည်ေထာင်စ ု  

တိုင်းရင်းသား ေကျးရာတာဝန်ခံ 

အရာရိှ  ဦးမျိးဝင်းက  ဖတ်ကား 

သည်။

ထိုေနာက်  ကရင်အမျိးသား 

သီချင်းသီဆိုြခင်း၊     ကရင်ိုးရာ 

အစားအစာများြဖင့ ်  ဧည့်ခံြခင်း 

တိုအြပင်  ေတးသံသာများြဖင့ ်

သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။ 

ကရင်တိုင်းရင်းသား  ဘိုးဘွား 

များ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းသုိ စတင် 

အေြခချေနထိုင ်ခဲ့သည့ ်  ဘီစီ         

၇၃၉ ခှုစ်မှစ၍ ကရင်ှစ်သစ်ကူး 

ေနကို ှစ်စ်သေလးထိုင်ခုတ်ဖို 

(ြပာသိုလဆန်း  ၁ ရက်)ေနတွင် 

ေကာင်းြခင်း မဂ  လာအြဖာြဖာှင့ ်

ြပည့စ်ုေံစရန်  ေပျာ်ရ င်ကည်ူးစွာ 

ကျင်းပ     ဆင် ဲေလ့ရှိေကာင်း 

အဆိပုါ အခမ်းအနားမှ သရိသည်။  

ယေန  ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်း 

သားေကျးရာတွင ်  ကျင်းပသည့ ် 

ကရင်ှစ်သစ်ကူးေနကုိ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး လမ်း န် 

ချက်များှင့်အည ီ   ကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။ 

သတင်း- စိမ်းခက်

ဓာတ်ပုံ- ဖိုးသား

တစ်ဦးက  ကတ ရာ ကွန်ကရစ်(AC)  လမ်းသစ်ခင်းြခင်း 

ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။   ထိုေနာက်   

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှးှင့် တာဝန် 

ရှိသူများက ကတ ရာလမ်းသစ်အား ဖဲကိးြဖတ ်

ဖွင့်လှစ်ေပးပီး ကတ ရာကွန်ကရစ ်(AC) လမ်းသစ် 

အား ြဖတ်သန်းလှည့်လည်ကည့် သည်။

ဆက်လက်၍  ပသုမ်ိမိနယ် စည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲှင့် ြပည်သူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေသာ ရာမည 

လမ်းသွယ် ၂ လမ်း၊  ရာမညလမ်းသွယ ်၃ လမ်းှင့်  

ရာမည လမ်းသွယ် ၇ လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်များ 

ဖွင့်ပွဲများကို  တက်ေရာက်၍  ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ ်

ေပးကာ လမ်းများအား    ြဖတ်သန်းလှည့လ်ည်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                        သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ပုသိမ်မိနယ်အတွင်း၌ ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ှင့်

ကရင်အမျိးသား အလံတင်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဝါးခယ်မ  ဇန်နဝါရီ  ၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဝါးခယ်မမိနယ ်ကျံစိန်ေကျးရာအုပ်စ ု

ေညာင်ေချာင်းေကျးရာတွင် ယေနနံနက်  ၆ နာရီက  ကရင်အမျိးသား

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ှင် ့  ကရင်အမျိးသားအလံတင်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကရင်သက ရာဇ် ၂၇၆၁ ခှုစ်၊ ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခှုစ် ြပာသိ ု

လဆန်း ၁ ရက်တွင် ကျေရာက်ေသာ ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေန  

အထိမ်းအမှတ် မိနယ်အဆင့် ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ် ကျင်းပ 

ခဲရ့ာ    မိနယ်ကရင်စာေပှင့ ် ယ်ေကျးမ ေကာ်မတဦက    မန်းတီးတီး 

အပါ  ကရင်တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသ ူ ၆၀ ခန်  တက်ေရာက်သည်။

ကရင်အမျိးသားအလံကုိ  အေလးြပကပီး လာေရာက်ကသည့် 

ဧည့သ်ည်များအား  ထမနမဲျားေပးေဝလှဒါန်းခဲေ့ကာင်း၊ မိနယ်အဆင့်  

အလံတင်အခမ်းအနားကို (၁၁)ကိမ်ေြမာက ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ အလားတူ ဝါးခယ်မမိနယ်အတွင်းရှ ိေကျးရာ ၁၂ ရာတွင် 

လည်း ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်များ ကျင်းပခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။                                                   ေစာသ ာဦး(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းမှာ ထင်ဟပ်သည့် လူတန်ဖိုး
ေဒါက်တာေမာင်သင်း

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ြမန်မာများ  က န်ဘဝမှ  လွတ်ကင်းပီး သခင် 

ဘဝသို  ြပန်လည်ေရာက်ရိှသည့် လွတ်လပ်ေရးေန  

များကို တစ်ေနပီးတစ်ေန  ြဖတ်ေကျာ်ခဲ့သည်မှာ  

၇၄ ှစ်ပင်ရှိခဲ့ပါပီ။ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိင်ုးက  က န်ေတာ် 

တိုကို  ဘာေတွေပးခဲ့ပါသလဲ။  များေသာအားြဖင် ့

“အသက်ေသွးေတွ ေပးဆပ်ပီးမှ ရတာ၊ ြပန်ရဖို 

တိုက်ရတာ ှစ်တစ်ရာေကျာ်၊ ဆုံး ံးိုင်တာက 

တစ်ရက်အတွင်း”  စသည်ြဖင် ့ ေရးသားေြပာဆိ ု 

ကပါသည်။  မှန်ပါသည်။  သိုေသာ်  ြမန်မာတို၏ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းက က န်ေတာ်တို 

ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း၏ဘဝှင် ့   ြမန်မာ့လူအဖွဲ 

အစည်း၏   တိုးတက်ေအာင်ြမင်မ ကို    ဘယ်လို 

ေပးစွမ်းိင်ုပါသလ။ဲ  သမိင်ုးဆိတုာ  “မအေအာင်”၊ 

“အလမ်ိမခရံေအာင်” ဆိသုည့ ်ဆရာကီးေဒါက်တာ 

သန်းထွန်း၏အဆိုေအာက်မှာ    ေကျနပ်ှစ်သိမ့် 

ေနကမည်ဆိလု င်ြဖင့်  က န်ေတာ်တိုတစ်ေတသွည် 

ေအာင်ြမင်ထွန်းေတာက်သည့်ဘဝသို  ေရာက်က 

လိမ့်မည်မထင်ပါ။ 

ဘာလိုလဆဲိလု င် ဆရာကီး၏ “အငှားစကား” 

ကိ ုကိယ်ုပိင်ုဥစ ာြဖစ်ေအာင် ထိုးထွင်းကဆံိင်ုြခင်း 

ကင်းကသူများြဖစ်ေနကလိုပါပဲ။      သမိုင်းကိ ု

“မအု”ံ၊ “အလမ်ိမခရံေလာက်ု”ံ အတွက်ေလာက် 

ြဖင့်ေတာ ့   မသင်ကပါှင့်ဟ ု  အကံြပပါရေစ။ 

“တစ်ဦးချင်းဘဝမှသည် ြမန်မာ့လူအဖွဲအစည်း 

ဖွံဖိးေရးအတွက် သင်ခန်းစာရယူိုင်ရန်”  ှင့်   

ပီးေနာက်  “သမူျားထက်   ှာတစ်ဖျားသာချင်လုိ”   

သမုိင်းကုိ သင်ရမှာပါ။ လူတစ်ဦးချင်းှင့်   လူအဖဲွ 

အစည်းအတွက်  တိုးတက်ေစလိုသည့်အြမင်ြဖင် ့

အမှားကိေုရှာင်ရှားပီး ေအာင်ြမင်သည့လ်မ်းထွင်ိင်ု 

ရန် သမိင်ုးကိ ုသင်ကားရန် လိေုပလမ့်ိမည်။ တန်ဖိုး 

ကီးစွာ ရင်းှီးပီးမှရခဲ့သည့် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ သမိုင်းက   ြမန်မာ့လူအဖွဲအစည်းှင် ့

လူတစ်ဦးချင်း၏   လူတန်ဖိုးြမင့်မားမ ှင့်   ဘဝ 

ေအာင်ြမင်ေရးကိုလည်း    ေပးစွမ်းိုင်ေကာင်း 

စာေရးသေူလလ့ာေတွရိှမ ကိ ုတင်ြပလိက်ုပါသည်။ 

ြပင်းြပသည့်စိတ်ဆ ရှိြခင်း 

ေအာင်ြမင်သည့သ်တူိင်ုးတွင်   အဓကိပိင်ုဆိင်ု 

သည်က ေအာင်ြမင်လိသုည့စ်တ်ိဆ        ြပင်းြပြခင်း 

ပါ။  သာမန်ဆ ရိှံုသက်သက်မဟုတ်ပါ။    ြပင်းြပ 

သည့်ဆ ရှိရပါမည်။ လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင ်

ကီးများသည်  စားလည်းသည်စိတ်၊    သွားလည်း 

သည်စတ်ိ၊   အပ်ိလည်း   သည်စတ်ိြဖင့်   လွတ်လပ် 

ေရးကို   ကိးပမ်းခဲ့ြခင်းပါ။   ယေန   Apple 

ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ကုမ ဏီကို           တည်ေထာင်ခဲ့သူ 

စတိဗ်ေဂျာ့ချ်၏ စကားြဖစ်သည် ့“ူးသွပ်တဲ့စိတ ်

အမရိှဲေနပါ”   (Stay in foolish)    ဆိသုည့်အတိင်ုး 

ရည်မှန်းချက်ကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထက်   ထူးပီး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းပါ။ 

အမျိးသားေကျာင်းမှာ၊      တက သိုလ်မှာ၊ 

ဝံသာုအသင်းမှာ၊       တိုဗမာအစည်းအုံးမှာ၊    

တက သိုလ်ေကျာင်းသားသမဂ ှင့်   တက သိုလ ်

ေကျာင်းသားများဆီမှာ၊     အလုပ်သမားများ၊ 

ေတာင်သူလယ်သမားများဆီမှာ၊   ိုင်ငံေရး 

သမားများဆီမှာှင့်   ေနာက်ဆုံး    လှည်းေန 

ေလှေအာင်း   ြမင်းေဇာင်းမှာ  ေနထိုင်ကသူ 

များဆမှီာလည်း  “သူက န်ဘဝက လွတ်ေြမာက်လိ ု

စတ်ိ” ြဖင့် ေတာင်းဆိ၊ု လက်နက်ကိင်ုတိက်ုပဲွဝင်ခဲ့က 

၍သာ “လွတ်လပ်တဲ့အရသာ” ကို က န်ေတာ်တို  

၁၉၄၈  ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလ  ၄   ရက်ေနကတည်းက 

ရရှိခဲ့ကြခင်းပါ။ 

ထုိစိတ်သာ မြပင်းြပခ့ဲလ င်၊ ရာထူးြဖင့် ဆွယ်လ င် 

ပါသွားိုင်သလို   အသက်ကိုှင်း၍    လွတ်လပ် 

ေရးအတွက်   တိက်ုပဲွဝင်ခဲ့ကမှာလည်း    မဟတ်ုေပ။ 

သိုြဖစ်၍     ေအာင်ြမင်ချင်သူ၊    ေအာင်ြမင်မ ကို 

ဆက်လက်ထန်ိးသမ်ိးေနိင်ုကသမူျားသည် “မမိ၏ိ 

ရည်မှန်းချက်ကို မေရာက်ေရာက်ေအာင် ချတီက် 

မည်”   ဆုိသည့်    ဆ ာဓိပတိ   ရိှကုိရိှရပါလိမ့်မည်။ 

ထိြုပင်းြပသည့စ်တ်ိထားမရိှဘှဲင့် ေအာင်ြမင်လိြုခင်း 

သည် ကုန်းေခါင်ေခါင်ရိှ ေလှေပ တက်ထုိင်ေနသည့် 

လူလိုပါ။    ခရီးေရာက်စရာ       အေကာင်းမရှိေပ။ 

လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ၏ ေနာက်မျိးဆက် 

များြဖစ်သည် ့ က န်ေတာ်တိုတိုင်းရင်းသားအားလုံး

ြပည်က အလဘီာဘာ ကမု ဏသီေူဌးကီးြဖစ်လာသ ူ

“ဂျက်မား” က “ေအာင်ြမင်ချင်ရင် ခင်ဗျားေပးဆပ်ရ 

မယ်၊ အလကားရတာ ဘာမှမရှိပါ” တဲ့။ သူှင့် သူ  

အဖဲွများ  တစ်ေနကိ ု  ၁၈   နာရခီန်    အလပ်ုခွင်တွင် 

ေပးဆပ်ေနရပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ ်

အတွက် မရပ်မနား ခရီးများသွားေနရပါသည်။ သလူိ ု

ပါပဲ။    တီထွင်သူကေဝကီးဟ ု   နာမည်ကီးသည် ့

“ေသာမတ်အယ်ဒီဆင်”   သည်လည်း   အမဲတမ်း 

တီထွင်မ တစ်ခုပီးတစ်ခုလုပ်ေနသည်မှာ  တစ်ေန  

ပျမ်းမ   ၁၈ နာရရိှီပါသတဲ။့ သူကိ ုတထွီင်သကူေဝကီး 

(သိုမဟုတ်)   တီထွင်သူ ဂျးီနီးယပ်စ ်(Genius) ဟု  

ေခ က၊ အမည်တပ်ကပါသည်။ အဒဲါကိ ု သြူပန်ေြပာ 

သည်က “ဂျးီနီးယပ်စ်ဆိတုာ ဦးေှာက် ၁  ကျပ်သား 

ှင့် ေခ း ၉၉ ကျပ်သား ေရာထားတာပါပ”ဲ တဲ့။ 

“အလုပ်ကုိ ဇဲွှင့် ေပးဆပ်မှ သင်ေအာင်ြမင်မှာ 

လက်နက်စဲွကိင်ုကာ လွတ်လပ်ေရးတိက်ုပဲွဝင်ခဲ့က 

သည်။  ယင်းေနာက်   ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ 

အသင်း (YMBA)၊ ပီးေနာက် ဂျစီဘီေီအ၊ အမျိးသား 

ေကျာင်းများ၊   ေကျာင်းသားသမဂ များ၊    တိုဗမာ 

အစည်းအုံး၊ အလပ်ုသမားများ၏ ေရနေံြမသပတ်ိ၊ 

ေတာင်သလူယ်သမားများ၏ ဆရာစေံတာ်လှန်ေရး၊ 

ဘီအိုင်ေအ၊   ဂျပန်ေတာ်လှန်ေရး၊     ဘီဒီေအှင့် 

ေနာက်တွင် က ီေဆွးေွးပဲွ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းေပါင်းစု ံ

အေထေွထသွပတ်ိ၊ ေအာင်ဆန်း-အက်တလစီာချပ်၊   

ပင်လုံစာချပ်ှင့် ေနာက်ဆုံးတွင် ု-အက်တလီ 

စာချပ်များချပ်ဆိုကာ   မျိးဆက်တစ်ဆက်ပီး 

တစ်ဆက် ရည်မှန်းချက်ေနာက်သုိ အဆက်မြပတ် 

လိုက်ခဲ့၍သာ လွတ်လပ်ေရးကိ ု ရခဲ့ပါသည်။ 

ယေန   ကုန်းေနသတ ဝါများထဲတွင်   အေြပး 

အြမန်ဆုံးသက်ရှိသည ်ချတီာ (Cheetah) ဟုေခ  

သည့်အာဖရိကကျားသစ်ပါ။   ချတီာ၏မျိးဆက် 

သည် အရင်တန်ုးက အလွန်ေှးပါသည်။ ေှးသည့် 

ဘဝကေန ကမ ာ့အေြပးချန်ပီယံ  ဘယ်လုိြဖစ်လာ 

သလဆဲိသုည်ကိ ုပညာရှင်များက ေလလ့ာကသည်။ 

ချတီာသည် အစာရှာရန်ထွက်လာလ င်    ဘယ် 

အေကာင်ကိ ုလိက်ုရမည်ဆိသုည့ ်မမိ၏ိသားေကာင် 

ကို အရင်သတ်မှတ်သည်။ ပီးေတာ ့ထိုသတ်မှတ် 

ထားသည့်သားေကာင်ေနာက်ကိုသာ   မမိမချင်း 

လိက်ုသည်။ ထိသုိုလုိက်သည့်အချန်ိတွင်   ေဘးနား၌ 

အလွယ်တကူဖမ်း၍ရိုင်သည့ ်  သားေကာင်များ 

ရိှေပမယ့လ်ည်း ေြပာင်းပီးမဖမ်းပါ။ သက်သာမည့်၊ 

အေချာင်ရမည့်ဘက်သို  မလိုက်ခဲ့ကပါ။  မိမိ၏ 

သတ်မှတ်ထားသည့ ်  သားေကာင်ေနာက်ကိုသာ  

မမိမချင်းလိုက်သည်။  ထိုသို   “သတ်မှတ်ပီးတဲ ့ 

သားေကာင်ေနာက်ကိသုာ မမိှတ်မသန်ုလိက်ုတတ် 

သည့်အကျင့်ေကာင်း” သည် မျိးဆက်တစ်ခုပီး 

တစ်ခုကာလာသည့အ်ခါ ဗဇီအြဖစ် ေြပာင်းလလဲာ 

ကာ ေှးသည့ခ်ျတီာသည် ကမ ာတွင် အေြပးအြမန် 

ဆုံးသတ ဝါြဖစ်လာသည်ဆိသုည်ကိ ုေလလ့ာေတွရိှ 

ကသည်။ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သည်  ၁၈၈၆ 

ခုှစ်မှ ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ   ၄   ရက်ေနအထိ 

ှစ်ေပါင်း ၆၀ ေကျာ်ကာေညာင်းခဲပ့ါသည်။ ဝန်းသိ ု

ေစာ်ဘွားကီး၊ ဗုိလ်က န်ဘိစ်၊ ဗုိလ်ချိှင့် ဗုိလ်လေရာင် 

စသည်တိုမှသည် ဦးဥတ မ၊ ဦးဝိစာရ၊ ဆရာစံ၊    

ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်၊  သခင်ဘိုးလှကီးတို  အလယ်၊ 

သခင်ဘေသာင်း၊  သခင်ဗဟိန်း၊   ဗိုလ်ေတဇှင့် 

ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်၊ ဦးုတိုအထိ မျိးဆက်များသာ 

ေြပာင်းလခဲဲသ့ည်။ မျိးဆက်အသီးသီးတိုဆက်လိက်ု 

သည့်သားေကာင်ကေတာ ့        မေြပာင်းလဲပါ။ 

သားေကာင်ေနာက်ကိ ု  မရမချင်း    လက်ုံးရည်၊ 

ှလုံးရည်ြဖင့် လိက်ု၍တိက်ုခဲ့ကသည်။ ေနာက်ဆုံး 

တွင် “လွတ်လပ်ေရးသားေကာင ်အမွန်အြမတ်” 

ကို အမိဖမ်းိုင်ခဲ့သည်။ က န်ဘဝမှ လွတ်ေြမာက ်

ခဲ့ကသည်။ 

ထိအုချန်ိက  လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ 

ကို  ရာထူးြဖင့်ဆွယ်၏။   အတ ကိုယ်ကျိးမက်ပီး 

အေချာင်မလုိက်ခ့ဲ။  အာဏာြဖင့်  ခိမ်းေြခာက်၏။ 

မေကာက်ခဲေ့ပ။  သားေကာင်ေနာက်သာ   တစိက်ု 

မတ်မတ်လိုက်ခဲ့ကပါ၏။ က န်ေတာ်တိုအေနြဖင့် 

လည်း        တစ်ဦးချင်းပုဂ လိကေအာင်ြမင်ေရး 

သားေကာင်ကုိ သတ်မှတ်ရန်ေတာ့လုိပါလိမ့်မည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

အေနြဖင့်လည်း    မမိတိို၏ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

မြဖစ်မေနြပင်းြပသည့်ဆ     ရှိေနရေပမည်။    မိမိ 

ကိယ်ုကိ ုဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင် ကေံဆာင်ြခင်းသည် 

ပင်လ င်  တိုင်းြပည်ကိုတိုးတက်ေအာင ်  ကိးပမ်း 

ေနြခင်းပါ။   ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏တာဝန်ကို 

ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ြခင်းလည်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဘာမ အလကားမရေပ

ေအာင်ြမင်လိစုတ်ိရိှုြံဖင့် မပီးေသးပါ။ ေပးဆပ် 

မ ြဖင့်သာ  ေအာင်ြမင်မ ကိ ု  ရိင်ုပါသည်။  လွတ်လပ် 

ေရးကိးပမ်းမ ခရီးစ်တွင်  ြဖည့်ဆည်းမ ၊  ေပးဆပ်မ  

ေြမာက်ြမားစွာြဖင့်  ရင်းီှးပီးမှရြခင်းပါ။ ေပးဆပ်ရ 

သည့်တန်ဖိုးကလည်း  မနည်းပါ။   ေခါင်းေဆာင်များ၏ 

အသက်၊  ေသွး၊ ေခ းေတွ   စေတးခဲ့ပီးမ ှ ရခဲ့သည့် 

လွတ်လပ်ေရးပါ။   ြပန်လည်အစားထုိးစရာ အပုိမပါ 

သည့် လူအသက်များကိ ုေပးဆပ်ခဲ့ြခင်းပါ။ ဒါဟာ 

လည်း သတူိုကိုယ်ကျိး၊ သတူိုေဆမွျိးသားချင်းများ၏ 

ကိယ်ုကျိးအတွက် မဟတ်ုခဲပ့ါ။ ြမန်မာတိင်ုးရင်းသား 

အားလုံးအတွက ်   ေပးဆပ်ခဲ့ကြခင်းပါ။    သူတို၏ 

ေအာင်ြမင်မ သည်       ေပးဆပ်ြခင်းေကာင့်သာ   

ေမာ်ကွန်းတင်ခရံြခင်းပါ။ အနာမခဘံ ဲအသာစခံျင်၍   

မရပါ။ အလွန်ဆင်းရဲသည့်ဘဝကေန ယေနတုတ် 

ပါ”   ဟုဆိုြခင်းပါ။    ိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းမှသည ်

တစ်ုိင်ငံသားလံုးအေနြဖင့် လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ “သူများက  ေြခတစ်လှမ်း 

လှမ်းရင် က န်ေတာ်တိုက ေလးငါးဆယ်လှမ်း လှမ်း 

ိုင်မှ” ဟူသည့်အဆိုအမိန်အတိုင်း   သာမန်ထက် 

ပိသုည့် ဇဲွ၊ လုံလြဖင့် ကိးပမ်းေပးဆပ်ပါမှ   က န်ေတာ် 

တိုြမန်မာများ    ေအာင်ြမင်သည့ဘ်ဝ   ေရာက်မှာပါ။ 

ေအာင်ြမင်မ သည်        အလုပ်မလုပ်ဘဲထိုင်ေနသူ၊ 

အပ်ိေစာင့်ေနသမူျားှင့် ထိက်ုတန်သည့်အရာမဟတ်ု 

ပါ။    လူတစ်ဦးချင်းစီ၏     ေအာင်ြမင်မ အတွက် 

ေပးဆပ်မ သည် မမိအိတွက်ေရာ ိင်ုငံလွ့တ်လပ်ေရး 

ဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မဲေအာင်၊ ိုင်ငံဖွံဖိးေအာင ်

က ဲကူးေရပါြဖစ်လ င်ေတာ့ နတ်လူသာဓုေခ သည့် 

လုပ်ရပ်ပါ။   

သင့်ရဲသားေကာင ်သတ်မှတ်ပီးပါပီလား

သင်ှင့်  က န်ေတာ်တုိ  အမှန်တကယ်ဘာြဖစ် 

ချင်တာလဲ။ ဘယ်လိုဘဝမျိး  ပိုင်ဆိုင်ချင်ရတာလဲ။ 

တကယ်ြဖစ်ချင်၊  တကယ်လုပ်၊  အဟုတ်ြဖစ်ခဲ့တာ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးပါ။ ထီးကျိးစည်ေပါက်ပီးချနိ ်

ကတည်းက ဝန်းသိုေစာ်ဘွားကီး၊ ဗိုလ်က န်ဘိစ်၊ 

ြမင်စိုင်းမင်းသား၊   ဗိုလ်ချိ၊  ဗိုလ်လေရာင ် စသူတို 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း (ေရှဆုံးတန်းအလယ)်ှင့် ဗိုလ်မှးကီး စူဇူကီး (ေခ ) ဗိုလ်မိုးကိး (ေရှဆုံး 

တန်းမှ ြမန်မာပုဆုိး၊ တုိက်ပံုအက   ျှီင့် ေခါင်းေပါင်းေပါင်းထားသူ)တို  ဦးေဆာင်ေသာ  ရဲေဘာ်သံုးကျပ်ိဝင်  

အချိကို ေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ိင်ုငေံရးေခါင်းေဆာင်လား၊  စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင် 

ကီးလား၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှင်လား၊ အု 

ပညာရှင်လားဆိုသည ်   သတ်မှတ်ရန်    လိုေပပီ။ 

မည်သည့်သားေကာင်ြဖစ်ပါေစ၊ သင်တို၊ က န်ေတာ် 

တို  တစ်ဦးချင်း၏ဘဝအတွက ်  သတ်မှတ်သည့် 

သားေကာင်သည ်        “လွတ်လပ်ေရးအဓွန်ရှည ်

တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးကိ ုဦးတည်သည့် သားေကာင်မွန်၊ 

သားေကာင်ြမတ်ြဖစ်ရန်”  ေတာ ့   ပညာမျက်စြိဖင့် 

ရှာတတ်၊ ေဖွတတ်၊ သတ်မှတ်တတ်ရန် လုိေပလိမ့် 

မည်။ 

လုပ်ချင်သည့်အလုပ်ကိ ုလုပ်တတ်သည့် 

ပညာက ဦးေဆာင်ပါမှ 

က န်ေတာ်တိုဘိုးဘွား  တိင်ုးရင်းသားအားလုံး 

သည်  ဆုံး ံးခဲ့သည့်လွတ်လပ်ေရးကိ ု အုနည်း၊ 

လက်နက်ကိုင်နည်းတိုြဖင် ့ တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်။ 

လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးတွင ်အဓိကထင်ရှား 

သည်က     ဆရာစံဦးေဆာင်သည် ့    ေတာင်သူ 

လယ်သမားအေရးေတာ်ပုံှင် ့    ရဲေဘာ်သုံးကျပိ ်

ဦးေဆာင်သည့်    လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးပါ။ 

လက်နက်ကိင်ုေတာ်လှန်ေရးလပ်ုမည်ဆိလု င် မြဖစ် 

မေနတတ်ေြမာက်ရသည်က        “ေသနဂ  ဗျဟာ 

စစ်ပညာ”ပါပ။ဲ ေသနတ်ကိင်ုတတ်၊ ကျည်ဆန်ထွက် 

ေအာင်  ခလုတ်ြဖတ်တတ်ုံှင့် မလုံေလာက်ပါ။ 

စစ်ချ ီ၊ စစ်တက်၊ စစ်ထုိး၊ စစ်ြပန်၊ စစ်ြမ၊ စစ်ပရိယာယ် 

စသည်ြဖင့်  စစ်ပညာကို  နားလည်တတ်က မ်းရန် 

လိုပါသည်။ 

ဆရာစံှင့်အဖွဲ က န်ေတာ်တိုကိုေပးခဲ့သည် ့

သင်ခန်းစာက   သူတို    ဘယ်မှာေသနဂ  ဗျဟာ 

စစ်ပညာကိ ုသင်ခဲပ့ါလဆဲိသုည်ကိ ု ရှာေဖ၍ွမရပါ။ 

ဒူးေလးပစ်၊     ဓားခုတ်၊    လှံထိုးေလ့ကျင့်ြခင်းှင် ့

ဓားပီး၊ ေသနတ်ပီး ေဆးထိုး၊ လက်ဖွဲေဆာင်တာ 

တို၊  ကိယ်ုခပံညာြဖစ်သည့်   သိင်ုးှင့်   ဗန်တိတုိုကိ ု

သင်သည်ကေတာ ့   ေလ့လာမိပါသည်။    ေခတ်မ ီ

စစ်ပညာှင့် ေခတ်မလီက်နက်များကိ ုကိင်ုေဆာင် 

အသုံးြပပီး       ေသနဂ  ဗျဟာက ယ်ဝစွာြဖင့် 

ေတာ်လှန်ခ့ဲြခင်းမဟုတ်ေပ။   ဗုိလ်ေတဇဦးေဆာင် 

သည့် “ရေဲဘာ်သုံးကျပ်ိ” အဖဲွသည် ေခတ်မစီစ်ပညာ 

ကိ ုဂျပန်ပုိင် “ဟုိင်နန်” က န်းေပ တွင် ေမ့လဲသည် 

အထိ ဇွဲလုံလြဖင့် ပင်ပန်းစွာသင်ယူခဲ့ကသည်။    

သင်ခဲသ့ည့်စစ်ပညာကလည်း ဥေရာပတွင် နာမည် 

ကီးုရှားကိ ု   ထိုအချနိ်က ေအာင်ပွဲခံထားသည် ့   

ဂျပန်၏စစ်ပညာပါ။   ပီးေတာ့မ ှ တပ်မေတာ်ကို 

ဖွဲပါသည်။ ဂျပန်ှင့်ေပါင်းကာ ေတာ်လှန်ခဲ့သည်။ 

ဆရာစံတိုအဖွဲသည ် ထိုအချနိ်က   ေနမဝင် 

အင်ပါယာ   အဂ  လိပ်ကို   ေတာ်လှန်ရန်အချနိ်ကို 

ရှာကည့်သည့်အခါ  သကူိယ်ုတိင်ုှင့်    သူဆရာ၏ 

အကအူညြီဖင့် ရဟန်းတစ်ပါးတွက်ချက်ထားသည့် 

ေဗဒင်ကန်ိးခန်းအရ ရက်ကိယု၍ူ ေတာ်လှန်ခဲသ့ည် 

ဟ ုမှတ်သားဖူးပါသည်။ ရေဲဘာ်သုံးကျပ်ိမတိင်ုမကီ 

တိုဗမာအစည်းအုံးဝင ်       သခင်လူငယ်များှင် ့

လူကီးများသည်   ထုိအချန်ိက   ြဖစ်ပျက်ေနသည့် 

ကမ ာ့ိုင်ငံေရးရာများကို အစ်မြပတ်ေလ့လာေန 

သမူျားပါ။  ဥေရာပတွင်  စစ်မီးေတာက်ပီး ဗတိသိ  

က န်းကေလးအား ဂျာမန်ဟစ်တလာလက်ေအာက် 

မေရာက်ေအာင် ကိးပမ်းေနသည့က်ာလကိ ုသတ ိ

ြပမိကပါသည်။ ထိအုချန်ိသည် ေနမဝင်အင်ပါယာ 

၏သဇာအာဏာ ြမန်မာ့ေြမေပ တွင် အားအနည်း 

ဆုံးအချနိ်ကိုေရးပီးတိုက်ခဲ့ြခင်းပါ။  ြမန်မာ့သမိုင်း 

တွင် “အဂ  လိပ်အခက်၊ ဗမာအချက်” ဆုိပီး မှတ်တမ်း 

တင်ခဲ့ပါသည်။   ဆရာစံှင့်အဖွဲ    ကမ ာ့ေရးရာ 

ေလ့လာမ မှတ်တမ်း မေတွမိပါ။   ပီးေတာ ့ကမ ာ့ 

ုိင်ငံေရးရာအြဖာြဖာကုိ   ေလ့လာထားသူများပီပီ 

လွတ်လပ်ေရးရလ င်  သက်ဦးဆံပုိင်ဘုရင်စနစ်ကုိ 

ြပန်မသွားလိေုတာပ့ါ။ သမ တိင်ုငေံတာ်အြဖစ်သာ 

ချတီက်လုိပါသည်။  ဆရာစံကေတာ ့  “သုပဏ က 

ဂဠနရာဇာ” ဘဲွခံပီး ဘရုင်စနစ်ဆ ီေနာက်ေကာင်း 

ြပန်လှည့်ရန် ဦးတည်ေနသည်ဟ ုေလလ့ာမပိါသည်။ 

အထက်ပါ ေတာ်လှန်ေရးှစ်ဖွဲတွင ်ဆရာစံ၏ 

ြပင်းထန်သည့် မျိးချစ်စတ်ိဓာတ်၊ လယ်သမားများကိ ု

အဂ  လိပ်ှင့် ေြမပိုင်ရှင်များ၏ ှိပ်စက်မ ေအာက်မ ှ

လွတ်ေြမာက်လိေုသာ အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်သည် 

ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်တို၏   မျိးချစ်စိတ်၊    လွတ်လပ်လို 

စတ်ိထက် သာလွန်သည်ဟ ုြမင်မပိါသည်။ အားနည်း 

သည်က ထိြုပင်းြပသည့်ဆ ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရာတွင် ပညာှင့်ယှ်တွဲိုင်မ မရှိြခင်းပါ။  လုပ်ချင် 

သည့် လက်နက်ကိင်ုေတာ်လှန်ေရး၏ ေသာခ့ျက်ြဖစ် 

သည့် ေသနဂ  ဗျဟာစစ်ပညာကုိ မသင်ယူခ့ဲြခင်းပါ။ 

ထိုအြပင် လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သည် စစ်ေရး 

သက်သက်မဟုတ်ပါ။   ိုင်ငံေရးကိ ု    စစ်ေရးြဖင် ့

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းပါ။ သိုြဖစ်၍ ကမ ာ့ိုင်ငံ 

ေရးရာအြဖာြဖာကိ ုေလ့လာမ အားနည်းြခင်းလည်း 

ပါသြဖင့်   ေနမဝင်အင်ပါယာ၏  အင်အားချည့န်ဲမည့် 

အချန်ိကိ ုမတွက်ဆိင်ုဘ ဲေဗဒင်အရ ထတိက်ုမသိြဖင့် 

တွင် အသက်ေပးခဲ့ကသည် ့ဆရာစံှင့် ဗိုလ်ေတဇ 

(ေခ ) ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းတိုအဖဲွသည် “တန်ဖိုးြမင့် 

လူသားများ” ပါ။   ြမန်မာလူမျိးများက   သူတိုကို 

ဘယ်ေသာအခါမ  ေမ့လိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။ ြပင်းြပ 

သည့်ဆ သည် အတ ကိယ်ုကျိးအတွက်သာဆိလု င် 

ေအာင်ြမင်သူဘဝှင့်သာ    အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့် 

မည်။ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းသမူျားကေတာ ့သတူို၏ 

ခံယူချက်၊ စိတ်ဆ ဟာ သူတိုကိုယ်ကျိးလုံးဝမပါခဲ ့

ပါ။   ေနာက်မျိးဆက်    ြမန်မာတိုင်းရင်းသားများ 

ေကာင်းစားဖုိသက်သက်  ရည်မှန်းပီး လုပ်ေဆာင်ခ့ဲ 

ြခင်းပါ။ သည်အတွက်  အပိုမပါသည့် တစ်ခုတည်း 

ေသာအသက်ကို  ေပးဆပ်ရန်လည်း   ဝန်မေလးက 

သူများပါ။ ေပးလည်းေပးဆပ်ခဲ့ကသည်။ 

ဒတုယိြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကိ ုတည်ေထာင်ခဲသ့ည့် 

ဘုရင့်ေနာင်မင်းတရားကီး၏ “တန်ဖိုးြမင့်လူသား” 

စတ်ိထားှစ်ရပ်ကိ ုသာဓကြပပါရေစ။ ပထမအချက် 

လ င် သင် “ေအာင်ြမင်သဘူဝ” ေရာက်ချင်တာလား 

(သိုမဟတ်ု) “ေအာင်ြမင်သတူိုရဲထိပ်က တန်ဖိုးြမင့် 

လူသားဘဝ”   တွင်  ရပ်တည်မှာလားဆိုသည်ကိ ု

ကဲွြပားစွာ ဆုံးြဖတ်ိင်ုလာပါလမ့်ိမည်။ တက်ကျမ်း 

များက ြပထားသည့်အတိင်ုး က န်ေတာ်တို လိက်ုပီး 

ကျင့် ကံလ င် ေအာင်ြမင်ပါလိမ့်မည်။    သိုေသာ် 

ြမန်မာ့လူေဘာင်ေကာင်းကျိးအတွက ်  သင်မလွဲ 

မေသွထမ်းေဆာင်ရမည် ့တာဝန်ှင့် ဝတ ရားများ 

ကို များေသာအားြဖင် ့ မေပးိုင်ကပါ။   သင်တို၊ 

က န်ေတာ်တို၏   ပုဂ လိကအကျိးစီးပွားကိုသာ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးသည့်အတွက ် ေအာင်ြမင်သူဘဝ 

မှာသာ ရပ်သွားပါလိမ့်မည်။ 

က န်ေတာ်တို  ေအာင်ြမင်သူတို၏ထိပ်က 

“တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ”       ြဖစ်ချင်မှြဖစ်လာပါမည်။ 

စိတ်ထားြမင့်ြမတ်သူများ၏ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ း 

တုိြဖင့်   ေရးထုိးထားသည့်    ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး 

 က န်ေတာ်တိုသည် တန်ဖိုးရှိသည့် လူသားြဖစ်လိုလ င် လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ အသက်၊ ေသွးှင့် 

ရင်းခဲသ့ည့် လွတ်လပ်ေရးကိ ုထန်ိးသမ်ိးရန၊် ကာကွယ်ရန်၊ ေစာင့်ေရှာက်ရန် တာဝနရိှ်သဟူ ုသင်တို၊ က န်ေတာ်တို 

တစ်ဦးချင်း၏ ဘဝေအာင်ြမင်ေရးကို  ကိးပမ်းရင်း ခံယူလုပ်ေဆာင်ေနလ င် က န်ေတာ်တိုေဆာင်ရက်သည့် 

အဆင့်ှင့်ညီသည့် တန်ဖိုးရှိလူသားြဖစ်ေနပါပီ။ နယ်ပယ်တစ်ခုခုတွင် လူအများစုက ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားသူ 

ိုင်ငံသားဟု သတ်မှတ်ေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရးကို ထိပါးသူ၊ ဖျက်ဆီးသူ (သိုမဟုတ်) ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် 

ပျက်ကွက်ေနသူြဖစ်ေနလ င် သမိုင်းကေတာ့ တာဝန်မဲ့သူဟုသာ မှတ်တမ်းတင်ေပလိမ့်မည်  

ေနာက်ဆုံးတွင် တစ်တိင်ုးြပည်လုံးကိ ုမကယ်ိင်ုသည့် 

အြဖစ်မျိး ကံရသည်ဟ ုစာေရးသူြမင်မိပါသည်။ 

ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်အဖွဲကေတာ ့  ဖက်ဆစ်တိုကို 

မိတ်ဖွဲေခ ေဆာင်လာခဲ့ေသာ်လည်း   မဟန်သြဖင် ့

အဂ  လိပ်ှင့်ြပန်ေပါင်းကာ ဂျပန်ကို  သူတိုသင်ေပး 

သည့်စစ်ပညာြဖင့်ပင် ြပန်လည်ေမာင်းထတ်ုခဲသ့ည်။ 

ဆရာစ၏ံေတာ်လှန်ေရးသမိင်ုးက ဆရာစ ံအဖမ်းခရံ၊ 

ကိးေပးအသတ်ခံရသည် ့ ၂၈-၁၁-၁၉၃၁  ရက်ေန  

ေနာက်ပိင်ုး အများဆုံးတစ်ှစ်အကာတွင် လွတ်လပ် 

ေရးကိးပမ်းမ ေရာ၊   ဂဠန်တပ်ေရာ   ေပျာက်ကွယ်ခဲ ့

ပါသည်။ 

ဗိလ်ုေတဇအဖဲွသည် ဂျပန်ေတာ်လှန်ေရးအပီး 

တွင်  စစ်ပညာြပည့်ဝသည် ့တပ်မေတာ်ကို BIA မှ 

BDA သို ေြပာင်းခဲသ့ည်။ ထိတုပ်မေတာ်သည် ယေန  

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အြဖစ ်  ဆက်လက်ရှင်သန်ကာ 

ိုင်ငံ့လွတ်လပ်ေရးကိ ု        ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ဆဲပါ။    လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲပီး၍ 

လွတ်လပ်ေရးမရေသးသြဖင် ့  ှလုံးရည်တိုက်ပွဲသို 

ေြပာင်းလဲဦးတည်ခဲ့ကသည်။     “က ီေဆွးေွးပွဲ”၊ 

“ေအာင်ဆန်း-အက်တလီစာချပ်”၊  တိုင်းရင်းသား 

အားလုံး   သူက န်မခံလိုေသာ    သေဘာတူညီချက် 

“ပင်လုံစာချပ်” ှင့် ေနာက်ဆုံး ဗိုလ်ေတဇလုပ်ကံ 

ခံရ၍ ကျဆုံးေသာ်လည်း “ု-အက်တလီစာချပ်” 

ဟူသည့် “စားပွဲဝိုင်းေဆွးေွးမ အတတ်ပညာ” ြဖင့် 

ြမန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံး   အမိဖမ်းချင်သည့် 

သားေကာင်အမွန်အြမတ ်  “လွတ်လပ်ေရး”    ကို  

၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ  ၄   ရက်ေနတွင ်  ကမ ာသို 

ေကညာိုင်ခဲ့သည်။    “လုပ်ချင်သည် ့   အလုပ်ကို 

လုပ်တတ်သည့်ပညာက ဦးေဆာင်” ခ့ဲ၍သာ ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးအသီးအပွင့်ကိ ုြမန်မာတိုင်းရင်းသား 

များ ခံစားခဲ့ရြခင်းပါ။ 

ေအာင်ြမင်သူလား၊ တန်ဖိုးရှိသူလား 

ေအာင်ြမင်သူများအား   ကာလတစ်ခုပီးလ င် 

ေမ့သွားတတ်ပါသည်။          တစ်ေခတ်တစ်ခါက 

ေအာင်ြမင်သူ၊        ေကျာ်ကားသူများအြဖစ်သာ 

မှတ်တမ်းတင်ခရံပါမည်။  တန်ဖိုးရိှသည့သ်ဆူိသုည်က 

ေတာ့ ြမန်မာိုင်ငံတည်ရှိေနသေရ   ရှင်သန်ေနပါ 

လမ့်ိမည်။ အထက်ပါ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ  

ကေတာ ့ေတာင်ငူဘုရင် တပင်ေရ ထီး ယစ်ထုပ်ကီး 

ြဖစ်ေန၍ တိုင်းြပည်ေရးရာများကို ဘုရင့်ေနာင်က 

စမီခံန်ခဲွေနသည်ကိုကည့်ပီး မှးမတ်များက ထီးနန်း 

သိမ်းယူရန်   အကံြပသည့်အခါတွင်     “အစ်ကိုတို  

ဒီစကား   ဒီမှာသာပီးေစ၊     က ်ုပ်မလုပ်ိုင်”   တဲ့။   

ေလာက၏ီအြမင့်ဆုံးစည်းစမ်ိ မင်းအာဏာကိ ု  မမိ၏ိ 

အရှင်ကို  သစ ာေဖာက်ပီး  အေချာင်မလိုချင်သည့ ်

စတ်ိဓာတ်ပါ။ မဟတ်ုတာလပ်ုရမည်ကိ ုြငင်းဆိရုသဲည့ ်

သတ ိရှိသူပါ။  ဒုတိယအေနြဖင့် တိုင်းြပည်ဖိုဖရဲ 

ြဖစ်ေနသည်ကိ ု သိမ်းသွင်းသည့်ေနာက်ဆုံးတိုက်ပွ ဲ

တွင် တစ်ဖက်ေခါင်းေဆာင်က  သူဆင်ကိ ု  ခ န်းဖွင့်ပီး   

အေြပးဝင်တိုက်လာသည့်အချနိ်တွင ်  ဘုရင့်ေနာင် 

သည်   ဆင်ေပ တွင်ရှိသည့်    ခရားထဲကေရကို 

သွန်းေလာင်းပီး သစ ာြပသည်ကေတာ့ “အများ 

အကျိး၊    သာသနာ့အကျိး     သယ်ပုိးုိင်မယ်ဆုိရင်    

သည်တိက်ုပဲွမှာ ေအာင်ိင်ုရပါလိ၏ု”တဲ။့ သူအသက်၊  

ကိယ့်ုအသက်လေုနရသည့်အချန်ိမှာေတာင်    “အများ 

အကျိး” အတွက်ကိ ုအေလးထားိင်ုသမူို “တန်ဖိုးြမင့် 

စိတ်ထားပိုင်ရှင”် ပါ။ 

ြမန်မာတိုင်းရင်းသား လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်း 

ခဲ့သူများသည်လည်း   “ဘုရင့်ေနာင်၏မျိးဆက ်

ပီသစွာ ထိုစိတ်ဓာတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည် ့တန်ဖိုးြမင့် 

လသူားများ” ပါ။ လွတ်လပ်ေရးရလ င် ငါတိုတစ်ေတ ွ

ဘာရာထူးကီးရမှာမို   တိုက်ပွဲဝင်မည်၊    ိုင်ငံေရး 

လပ်ုလိက်ုဦးမည်ဆိသုည့လ်တူစ်ေယာက်မ   မပါခဲပ့ါ။ 

လွတ်လပ်ေရးရလ င်   စာေလးေရးပီး    ေအးေအး 

ေဆးေဆးေနမည်ဆိသုည့ ်  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် 

ေကျာင်းဆရာဘဝှင် ့   စာေလးေရးေနေတာ့မည ်

ဆုိသည့်သခင်ုတုိလုိ လူမျိးများချည်းပါပဲ။ ထုိစိတ်ထား 

ေကာင့် သမိင်ုးတွင် လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ 

အြဖစ် ေမာ်ကွန်းတင်ခဲ့ကြခင်းပါ။ သတူိုအသက်သည် 

ြမန်မာသ့မိင်ုး၏ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် ဆက်လက် 

ရှင်သန်ေနဦးမည့် “တန်ဖိုးြမင့်လူသား” များပါ။ 

 ေအာင်ြမင်ချင်၊ ကီးပွားချင်လ င် “ေအာင်ြမင ်

ေရးတက်ကျမ်း” များဖတ်ပီး လုိက်နာေဆာင်ရက်မှ 

ေအာင်ြမင်ကီးပွားလိမ့်မည်ဟ ု       မေတွးပါှင့်။ 

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိုင်းကို ဂဃဏန 

ေလလ့ာပီး ေအာင်ြမင်ေရးအြမင်ြဖင့် အှစ်ထတ်ုိင်ု 

ကိးပမ်းမ သမိင်ုးက လတူစ်ဦးချင်း၏ ေအာင်ြမင်မ  

ှင့်အတူ က န်ေတာ်တိုကို    မိမိိုင်ငံှင့်   လူမျိး 

အတွက် “လုပ်ရမည့်တာဝန”် (Dos) ှင့် “မလုပ် 

အပ်သည့်အလပ်ု” (Don’ts) ဟ ုဆိသုည့် လူတန်ဖိုး 

များကိုပါ  န်းဆိုေပလိမ့်မည်။ 

က န်ေတာ်တိုသည်  တန်ဖိုးရှိသည့်   လူသား 

ြဖစ်လိုလ င်    လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်များ 

အသက်၊ ေသွးှင့်ရင်းခဲ့သည် ့   လွတ်လပ်ေရးကိ ု

ထိန်းသိမ်းရန်၊  ကာကွယ်ရန်၊    ေစာင့်ေရှာက်ရန ်

တာဝန်ရိှသဟူ ုသင်တို၊ က န်ေတာ်တိုတစ်ဦးချင်း၏ 

ဘဝေအာင်ြမင်ေရးကို    ကိးပမ်းရင်း    ခံယူ 

လုပ်ေဆာင်ေနလ င်     က န်ေတာ်တိုေဆာင်ရက် 

သည့်အဆင့်ှင့်ညီသည် ့ တန်ဖိုးရှိလူသားြဖစ်ေန 

ပါပီ။     နယ်ပယ်တစ်ခုခုတွင်       လူအများစုက 

ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားသူိုင်ငံသားဟ ု သတ်မှတ် 

ေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရးကိ ုထပိါးသ၊ူ ဖျက်ဆီးသ ူ

(သိုမဟုတ်) ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက ်

ေနသူြဖစ်ေနလ င်  သမိုင်းကေတာ ့  တာဝန်မဲ့သူ 

ဟုသာ မှတ်တမ်းတင်ေပလိမ့်မည်။ 

အကယ်၍ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးကိ ုထပိါးပီးမှ 

လတူစ်ဦးချင်း၏ေအာင်ြမင်မ ကိ ုရယရူမည်ဆိလု င် 

မလုပ်ုိင်ဟု သင်တုိ၊   က န်ေတာ်တိုခံယူပီး   ဘဝ 

ေအာင်ြမင်ေရးကိ ု ကိးပမ်းခဲ့လ င်  က န်ေတာ်တို 

သည် “လွတ်လပ်ေရးကုိ  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

သည့်တန်ဖုိးရိှလူသား” ြဖစ်သွားပါလိမ့်မည်။ သုိပါ 

၍ ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်ကီးများ ကဲသ့ို 

“တန်ဖိုးြမင့်စိတ်ထားပိုင်ရှင ်   မျိးဆက်သစ်များ” 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတွင် ဆက်လက် 

ေပ ထွန်းလာေစေရးကိ ု  ေမ ာ်ကိုးလျက ်“ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ သမိင်ုး” က က န်ေတာ်တို 

တိင်ုးရင်းသားများအတွက်  န်ြပခဲသ့ည့် လူတန်ဖိုး 

ှင့် ဘဝေအာင်ြမင်ေရးသင်ခန်းစာများ   ေလ့လာ 

မိသမ ကို ေရးသားေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။       ။

ကျမ်းကိုး ။ ။ (၁) တက သိုလ်   စိန်တင်   (၂၀၁၀) 

ရဲေဘာ်သုံးကျပိ်ေမာ်ကွန်း    (ပ မ 

အကိမ်)။ 

 (၂)   ရဲထွဋ်လှ  (၁၉၈၈)    နယ်ချဲ 

ေတာ်လှန်ဆရာစံ။



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန 

 ၁။ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲ

ေရးဦးစီးဌာန COVID-19 ကာကွယ် ကသုေရး ေဆးဝါးှင့ေ်ဆးပစ ည်း 

များှင့ပ်တ်သက်၍ အစားအေသာက်ှင့ေ်ဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန 

မှ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်မ များကုိ ေဆးဝါးအတွက် အသိေပးေကညာချက် 

များအား (၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက် ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၂၇-၇-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၁၃-၈-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Molnupiravir Tablet ကိ ု(၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း 

စစုေုပါင်း(၄)ကမ်ိ၊ ေဆးပစ ည်းအတွက် အသေိပးေကညာချက်များအား 

(၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ (၁၇-၈ ၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် 

လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း (၂)ကိမ်ှင့် ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပ 

အစားအေသာက်များ ဆရာဝန် န်ကားချက် မလိေုသာ ေဆးဝါးများ 

ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးေကညာချက်များအား (၂၇-၇-၂၀၂၁) ရက် 

ေနတွင် (၁)ကမ်ိ အများြပည်သ ူသရိှိိင်ုရန်အတွက် FDA ၏ Website 

(www.fda. gov.mm) ှင့် Food and Drug Administration 

Myanmar Facebook Page တိုတွင် ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  

၂။ E-Submission System ေဆာင်ရက်မ  ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

Food IR  ၏  Launch Date မှာ (၁-၂- ၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Medical Device တွင် IR အတွက် Launch Date (၁-၂-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ One Time အတွက် Launch Date 

မှာ(၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ Local Manufacture 

အတွက် Launch Date မှာ (၂၃-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Local Product Registration အတွက် Launch Date မှာ (၂၃-၁၁-

၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊    Cosmetic အတွက်  IR ၏ 

Notification Launch Date မှာ (၁-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

Local(Notification) ၏ Launch Date မှာ (၁-၇-၂၀၂၁) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ Local Manufacture ၏  Launch Date 

မှာ (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် လည်းေကာင်း၊ Drug system (DIAC, 

OneTime) Launch Date မှာ (၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း 

Launching ြပလုပ်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ E-Submission ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်ကိစ ရပ်များ 

ှင့ ်ပတ်သက်၍ အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာန၏ 

Trade Facilitation ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မ အေနြဖင့် (၂၀၂၁)ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ စတင်ကာ E-Submission စနစ်များအား စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ Launching လုပ်သည့် 

ကိစ ရပ်များအား သိရှိိုင်ပါရန်ှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်FDA ၏ 

E-Submission Link ြဖစ်ေသာ http://esubmission.fda.gov.mm 

သို ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်း  အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ 

၄။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည ်-

ေဆးဝါးဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၀၇၃/ ၀၆၇၄၀၃၀၉၁ 

ေဆးပစ ည်း၊ အလှကုန်/ 

လူသုံးကုန်ဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၄၈၉

အစားအေသာက်ဌာနခွဲ -  ၀၆၇၄၀၃၂၅၀

Fdanpt1@gmail.com 

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၂

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်   နံနက်ပိုင်းတွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး လမ်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးံုးတွင် အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

တံတားဦးစီးဌာန၊   မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီး

ဌာန၊  ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး ဦးစီးဌာနတုိမှ ဝန်ထမ်း 

များှင့ ်ေတွဆု၍ံ လိအုပ်သည်များကိ ုမှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် ပသုမ်ိ 

ြပည်သူေဆးံုကီး ကုိးထပ်တုိးချဲေဆာင် ေဆာက်လပ်ု 

ေနမ ကိ ုလှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လပ်ုငန်းခွင် 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ သတ်မှတ်ချန်ိ လပ်ုငန်းပီးစီး 

ေရး၊ စခံျန်ိစံ န်းြပည့မ်ေီရး ဂြုပရန်မှာကားခဲသ့ည်။ 

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဒတုယိဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် ပသုမ်ိ- 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ    ၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရး 

ဝန်ကီး၊ ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် ဦးဗုိလ်ေဌး၊ ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်၊ စီးပွားေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်သန်း 

ဦးှင့ ်သယဇံာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းတုိသည် 

ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ

အဖဲွ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် မဂ  လာဒံုမိနယ် ေမွးြမေရး 

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန ပျ်းမပင်ေမွးြမေရး ခံများ 

နယ်ေြမအတွင်း ပထမအကိမ် ြမန်မာ့ွားသိုးအလှ၊ 

ိုစားွား၊ အသားစားွားှင့ ်သိုး/ဆတ်ိြပပဲွပိင်ပဲွကိ ု

တက်ေရာက်အားေပးသည်။

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

ေရှးဦးစွာ  ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်၊   စီးပွားေရးရာ 

ဝန်ကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးတိုက အခမ်း 

အနားကိ ုဖဲကိးြဖတ်ဖွင့လှ်စ်ပီး စီးပွားေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအာင်သန်းဦးက အဖွင့အ်မှာစကား ေြပာကားရာ 

တွင်  “ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း   လယ်ယာ 

စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းအြပင် ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းလည်း 

လုပ်ကိုင်ကပီး ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်းသည ်

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို 

ြပပွဲ   ပိင်ပွဲြပလုပ်ေပးြခင်းြဖင့ ်  ေမွးြမေရးသမား 

အချင်းချင်း အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မ  ကွန်ရက် 

ကျယ်ြပန်လာကာ ေမွးြမေရးနည်းပညာများ ဖလှယ် 

ိုင်မည့်အြပင် ပိင်ပွဲဝင်တိရစ ာန်များ၏ တန်ဖိုး၊ 

အမအူကျင့မ်ျားကိ ုေလလ့ာိင်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့ ်

ေမွးြမေရးက  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အရည် 

E-Submission စနစ်များအား စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးြဖစ်၍ Launching လုပ်သည့်ကိစ ရပ်များအား သိရှိိုင်ရန်ှင့် 

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် http://esubmission.fda.gov.mm သို ဝင်ေရာက်ေလ ာက်ထားိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတား ေဆာက်လုပ်ေနမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆး ကကုံန်း - ြမင်းကဆိပ် - ေြမာင်းြမ လမ်းေပ ရိှ ပမ ဝတီ 

တတံား (ြမင်းကဆပ်ိ) တည်ေဆာက်ေနမ ကိ ုကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ 

ဆက်လက်၍ မရမ်းေချာင်း - ရာသစ်လမ်းေပ  

တွင် တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)မှ 

တာဝန်ယတူည်ေဆာက်ေနသည့ ်က န်းကန်ုးတတံား  

တည်ေဆာက်ေနမ ၊ ဘုိကေလး - ေမာ်လမိင်-ကျံမေငး 

လမ်း မုိင်(၂၄ /၁  -  ၂၅ / ၀) အတွင်း ၁၈ ေပအကျယ် 

ကတ ရာ၊          ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းကျင်းေနမ ၊ 

က န်းြပသာဒ်တတံား ၊ က ဲခေံရေကျာ်တတံား၊ ေဒးဒရ ဲ

တံတားတို၏  တံတားကံ့ခိုင်မ တိုကို    လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ထိုေနာက် ကွမ်း ခံကုန်း မိေရှာင်လမ်း ေဖာက် 

လုပ်ေနမ ှင့် မိုင် (၁/၃ - ၁/၅)ရှိ   ေတာ်ပုလဲတံတား 

တည်ေဆာက်ေနမ  လုပ်ငန်းခွင်ကို ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                        သတင်းစ်

ပထမအကိမ် ြမန်မာ့ွားသိုးအလှ၊ ိုစားွား၊ အသားစားွားှင့် သိုး/ဆိတ်ပိင်ပွဲ တက်ေရာက်

အေသွးြမင့်ပီး ထုတ်လုပ်မ ေကာင်းမွန်ေသာ ေဒသ 

ွား၊ ိုစားွားှင့ ်သိုး/ဆတ်ိမျိးများကိ ုေမွးြမကရန် 

ပညာရှင်များ၏ လမ်း န်မ ြဖင့် ေရာဂါကင်းပီး 

ထတ်ုလပ်ုမ ေကာင်းေအာင်  ကိးစားလုပ်ေဆာင်က 

ရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း” ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ မိေတာ်ဝန်၊ ဝန်ကီးများှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်     သိပ ံနည်းကျအသား၊  ို၊ 

ိုထွက်ပစ ည်းှင့် တိရစ ာန်အစားအစာ ထုတ်လုပ် 

ြဖန် ြဖးမ ြပခန်း၊ ြပကွက်များှင့ ် ပိင်ပွဲဝင ်ွားသိုး 

အလှ၊ ိုစားွား၊ အသားတိုးွားှင့် သိုး/ဆိတ်များ 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေနမ များကို လှည့်လည်ကည့်  

သည်။

ထိမှုတစ်ဆင့် မိေတာ်ဝန်သည် မဂ  လာဒံုမိနယ် 

ခေရပင်လမ်းရှိ   တပ်မေတာ်ေဆးတက သိုလ်ှင့် 

အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီးအကား မဂ  လာ 

ကန် စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးှင့ ်သန်ရှင်းသာယာေရး

လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ အင်းစိန်မိနယ် ပလုလဲမ်း 

တစ်ေလ ာက်       ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစေရး 

အတွက် အရှည်ေပ ၈၀၀၊ အကျယ် ၄ ေပ၊ အနက် ၅ 

ေပရှိ   အုတ်ေရေြမာင်း   တည်ေဆာက်ေနမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။            

                သတင်းစ်

ပခုက     ဇန်နဝါရီ    ၂

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပခကု မိနယ်၌ ဇန်နဝါရ ီ

၄ ရက်တွင်ကျေရာက်မည့် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် 

ေရးေနကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်ပိုက်ေကျာ ်

ြခင်း၊ ေဘာ်လေီဘာ၊ ဖူဆယ်ေဘာလံုး၊ ဝူ ှး၊ အေြခခ ံ

ေဘာလုံးကစားနည်းှင့ ်အေြပးပိင်ပွဲများ စသည့် 

အားကစားပိင်ပဲွ  ေြခာက်မျိး     ကျင်းပကေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါအားကစားပိင်ပဲွများတွင် ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲ အသင်း ၂၀၊ ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ ငါးသင်း၊ 

ဖူဆယ်ေဘာလုံးပိင်ပွ ဲ၁၆ သင်း၊ ဝူ ှးအားကစား 

ပိင်ပဲွ အမျိးသား ၁၂ ဦး၊ အမျိးသမီး ရှစ်ဦး၊ အလွတ် 

တန်း အေြခခံေဘာလုံးကစားနည်း ၃၇ ဦး၊ အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်း၊  အလယ်တန်းှင့်  မူလတန်း 

အဆင့်များအလိုက် (မီတာ၁၀၀၊ အာလူးေကာက်၊ 

အိတ်စွပ်၊ စာအုပ်ရက်၊ လွန်ဆွဲ)အေြပးပိင်ပွဲများ 

ပါဝင်ပီး ၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရလီ 

၃ ရက်အထိ ယှ်ပိင်ကျင်းပေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပိင်ပွဲများအလိုက ်ဆုရရှိသူများကိ ုပခုက ခိုင်ှင့် 

မိနယ်အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးေကာ်မတီ 

ဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများစုေပါင်း၍ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် 

တွင် ဆမုျားအသီးသီး        ေပးအပ်ချးီြမင့သွ်ားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။                     ဘာမီသာ(ပခုက )

ပခုက မိနယ်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

 တပ်မျိးဆက် * ကွာ၊ မယှ်သာ၍ 

 သုံးခါသုံးကိမ်၊ စစ်ပီးချနိ်၌

 ေရတိမ်မှာနစ်၊ သူက န်ြဖစ်ရ

 ှစ်ေပါင်းရာချခီဲ့တကား။

 တပ်မျိးဆက်မီ၊ ယှ်ိုင်သည်ှင့်

 ြပန်လည်တိုက်ထုတ်၊ နယ်ချဲဆုတ်ခွာ

 ဖိအုပ်ဂျပန်၊ ထပ်ေတာ်လှန်၍

 ိုင်ငံလွတ်ပန်း၊ ဦးထိပ်ြမန်းရန်

 လမ်းထွင်ေပးခဲ့သည်တကား။

 လွတ်လပ်ပီးလည်း၊ ဆက်တည်မဲဖို

 ဖိခွဲမည် ကံ၊ တွင်းြပင်ရန်ကို

 တွန်းလှန်ေချမ န်း၊ ြပတ်ြပတ်ြပန်းမ 

 လက်ုံးသုံးဖွဲ ညီတကား။

 အုိင်တီေခတ်တွင်၊ ေခတ်ှင့်ယှ်၍

 တပ်လ င်ေခတ်မီ၊ ေသွးစည်းညီမှ 

 ခန်ထည်ေလးစား၊ ြပည်၏အားြဖစ်

 ပိုင်ထားလွတ်လပ်၊ ပန်းမွန်ြမတ်ကို

 ယက တ် ဂုမ  ာန်၊ ေစာင့်ကပ်ရံသို

 ရန်ြမမကပ်၊ ဓွန်ရှည်လတ်ေအာင်

 ေစာင့်ကပ်ကာကွယ်ိုင်မည်တကား။    ။

လွတ်လပ်ေရးှင့် တပ်မေတာ်

ကို(စစ်တက သိုလ်)

(*Generation of war)

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၂

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့စာတိုက ်

လုပ်ငန်းမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် အထူးထုတ် 

(၂၀၀ ကျပ်တန်) စာပုိတံဆိပ်ေခါင်းသစ် သံုးမျိးကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ 

၄ ရက်၊ ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း(၃)ရက်(အဂ   ါေန)၊ 

နံနက် ၉ နာရီခွဲမှစတင်၍ ေနြပည်ေတာ်ဗဟိုစာတိုက်ကီး၊ ရန်ကုန် 

စာတုိက်ကီး၊ မ ေလးစာတုိက်ကီးတုိှင့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များရှိစာတိုက်များတွင ်ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

အထူးအစီအစ်တစ်ရပ်အေနြဖင် ့ေနြပည်ေတာ်ဗဟိုစာတိုက ်

ကီး၊ ရန်ကုန်စာတုိက်ကီးှင့် မ ေလးစာတုိက်ကီးတုိတွင် ဇန်နဝါရီ 

(၄)ရက်တွင် ဝယ်ယေူသာ စာပိုတဆံပ်ိေခါင်းများေပ တွင် ေနစဲွအမှတ် 

အသားတံဆိပ ်ုိက်ိှပ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်

တံဆိပ်ေခါင်းသစ် သံုးမျိး ေရာင်းချမည်

ကနီ   ဇန်နဝါရီ   ၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး   ယင်းမာပင်ခိုင ်   ကနီမိ၌ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ် ေရး ေနအထိမ်းအမှတ် အားကစား

ပိင်ပဲွများကျင်းပလျက်ရိှရာ မိနယ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ 

ေသာ ပိက်ု ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွတွင် ပိင်ပဲွဝင်အသင်း ေပါင်း ကိုးသင်း 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ဇန်နဝါရီ ၁  ရက် မှ  ၂   ရက် အထိ  မိနယ်  

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနံုးဝင်းအတွင်း၌  ကျင်းပ ေသာ 

ကက်ေတာင်ိုက်ပိင်ပွဲတွင ်  ပိင်ပွဲဝင်အသင်း  ေြခာက်သင်း 

ကနီမိ၌ (၇၄)ှစ် ေြမာက ်လွတ်လပ ်ေရး ေနအထမ်ိးအမတ်ှ ပိက်ု ေကျာြ်ခင်းပိငပဲွ်ှင့် ကက ်ေတာင်ိက်ုပိငပဲွ်များ ကျင်းပ
ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ ့ေကာင်း သိရသည်။

ပိုက် ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိ ေသာ  ေရ ကနီ 

အသင်း၊ ဒတုယိဆရုရိှ ေသာ မီးသတ်-ခ  အသင်း၊ တတယိဆရုရိှ 

ေသာ  ဘာလာလာအသင်းှင့် ကက် ေတာင်ိုက်ပိင်ပွဲတွင ်

ဆုရရိှသည့်အသင်းများအား (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် ေရး ေန  

တွင် ဆမုျားချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်းှင့် မိနယ်အားကစား 

ကွင်းအတွင်း၌   ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲများ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                             မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းလပ ်  ဇန်နဝါရီ   ၂

ရှမ်းြပည်နယ် တာချလီတ်ိခိင်ု 

ကျိင်းလပ်မိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်

အမျိးသား       အလွတ်တန်း 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကိ ု   ယေန  

နံနက်ပုိင်းက အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် 

ဝမ်လုံေကျးရာ၌        မ သက 

လူမ ကူညီေရးအသင်းက  ကီးမှး 

၍ ကျင်းပသည်။

ကျိင်းလပ်မိ မ သက လူမ  

ကူညီေရးအသင်းမှ      ဥက    

ဦးစိုးသန်ိးက ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ 

ကျင်းပရြခင်း   ရည်ရယ်ချက်ှင့ ်

စည်းကမ်းချက်များကို  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားကာ ပိင်ပွဲကိ ုစတင်ခဲ့ 

ပီး ယှ်ပိင်ကစားမည့် အသင်း 

၁၈  သငး်အနက်  ဆုရရှိသည့် 

အသငး်များအား   ဇန်နဝါရီ  ၄ 

ရက်တွင်   ကျေရာက်မည့ ် (၇၄)

ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် 

ဆုများ       ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေကျာ်ေဇယျာလင်း(ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းလပ်မိ၌ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

အခွံသင်တတ်မှ မ တ လှပမည်

“အခွန်အခ” ကို နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့် စနစ်တကျေကာက်ခံတတ် 

သည်။  ေရှာင်၍မရေအာင် ကပ်မတ်ထားသည်။  မေရှာင်ရဲေအာင်  

ဥပေဒြဖင့ ်ထန်ိးေကျာင်းေပးသည်။ ရရိှေသာအခွန်အခများကိ ုစနစ်တကျ 

အသုံးချကာ “အခွန်အခ”ထမ်းေပးခဲ့ေသာ၊ အခွန်ထမ်းသူများ ေကျနပ် 

ေအာင်  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစေသာ၊ 

အများြပည်သအူကျိးြပ ဝန်ေဆာင်မ များကိ ုလက်ေတွအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေပးသည်။

အတယုစူရာ၊  အားကျစရာြဖစ်သည်။  “ညညီာ” ၍ “ြပည်သာ” ပါသည်။ 

“မ တ” ၍”လှပ”ပါသည် 

ခွန်ဝင်းခီ
က န်ေတာ်သည်  ပင်စင်စားတစ်ေယာက်သာ 

ြဖစ်ပါသည်။ ပင်စင်စားမို က န်ေတာ့်တွင် အလွန် 

ကီးေလးေသာ  တာဝန်မရှိပါ။  မိသားစုအတွက ်

ထမင်းတစ်အိုးငှဲချက်သည့်တာဝန်ှင့ ် ကက်သွန် 

အြဖ၊ ကက်သွန်အနီ  “အခွံသင်”သည့်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ြခင်းသည်သာ က န်ေတာ့်အတွက် မဟာ 

ဝန်ေဆာင်မ ြဖစ်သည်။

ယေနနံနက်ေစာေစာမှာ    ကက်သွန်ြဖ/နီ 

“အခွံ”သင်ရင်း  ဘယ်ကဘယ်လိ ု စိတ်ေတွလွင့်ပျံ 

သွားသည်မသ။ိ “အခွန်” (tax) နဲပတ်သက်လို ဟိဟုိ ု

သည်သည် အေတွးပျံလွင့်သည်။

“အခွံ”သင်တာကအေကာင်း၊ “အခွန်” ကိစ  

စ်းစားမိတာက အကျိးြဖစ်သည်။ ေကာင်းကျိး 

ဆက် ယ်မ ရှိသည်။

ဝန်ထမ်းဘဝ    ိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း 

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၊   အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 

သစေတးလျ၊ ဂျပန်၊ ဥေရာပှင့ ်အေမရကိိင်ုငမံျား 

ဘက်သို ေရာက်သည်။

သည်ုိင်ငံေတွမှာ ဘယ်သွားသွား၊ ဘာလုပ်လုပ်၊ 

“အခွန်”သည် အနည်းှင့်အများ   ေပးေဆာင်ရပါ 

သည်။ လစာခွန်၊ စားသုံးခွန်၊ ေရာင်းခွန်၊ ဝယ်ခွန်၊ 

အခွန်မျိးစုံ   ေပးေဆာင်ရပါသည်။ စားသုံးသူက 

“အခွန်အခ”ေပးေဆာင်ရသည်။

သည်ေနရာမှာ “အခွန်”ှင့ ်“အခ” ေပါင်းစပ်၍ 

ရေလာက်ပီထင်သည်။   “အခွန်အခ”  မျိးစုံကို 

ေပးေဆာင်ရသည်။   တာဝန်တစ်ရပ်၊  မြဖစ်မေန 

ေပးေဆာင်ရေသာတာဝန်၊ ေကျပွန်ရသည့် တာဝန် 

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ “အခွန်အခ”ကို အဂ  လိပ်စကား 

လုံးြဖင့ ်မည်သိုေခ သည်ကိ ုက န်ေတာ် မသိိုးအမှန် 

ြဖစ်သည်။  “အခွန်”  ကို  Tax ဟု ေခ မှန်းေတာ့   

သိသည်။

“အခ” ကို  Service Charges ဟုဆိုလ င် 

အလွန်အမင်း မလဲွမှားေလာက်ဟ ုထင်သည်။ တရား 

ဝင်  သတ်မှတ်ထားေသာ  အသုံးအ န်းများှင့် 

ကိုက်ညီမ  ရှိချင်မှရှိမည်။

သိုေသာ်     က န်ေတာ်မှတ်ယူထားသည်က  

“အေကာင်းကိစ တစ်ရပ်ရပ်အတွက ်        မိမိမှ   

ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဥပေဒှင့်အညီ 

သတ်မှတ်ထားေသာပမာဏရှိသည့်   “အခွန်”၊ 

တစ်ဖက်မှေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မ အတွက် စားသုံးသ ူ

မိမိကေပးေချရေသာ  လိုအပ်ေသာ  ပမာဏသည် 

“အခ”၊ ထိုစကားလုံးှစ်လုံး အေပါင်းသည် “အခွန် 

အခ” ြဖစ်သည်။ သိပီးြဖစ်မည်ဟ ုယဆူေသာ်လည်း 

နီးစပ်ေသာဥပမာများကိ ုထပ်မံ မီးေမာင်းထိုးြပလိ ု

ပါသည်။ ယခေုခတ်တွင် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

ိင်ုငြံခားသုိ အိမ်ဦးှင့်ကမ်းြပင် ေရာက်ဖူးသူများမည် 

ထင်သည်။ ေဆးသွားကုသည်။ ပညာသင်သည်။ 

စီးပွားရှာသည်။ အေပျာ်ခရီးသွားသည်။ တတ်ိင်ုသ ူ

များအဖို ေဈးဝယ်ထွက်ြခင်း(shopping) သည်ပင် 

ိုင်ငံြခားသိုသွားေနကပီ။

သွားတုိင်း မျက်ြမင်ေတွရ၊ ြမင်ရေသာ ြပည်ပ 

သွားလာ၊ ိုင်ငံတကာေလဆိပ်များသည် လှပ 

ခံ့ညားလွန်းသည်။ (က န်ေတာ်တို မဂ  လာဒုံ ိုင်ငံ 

တကာေလဆပ်ိသည်လည်း သူအထွာနဲသ ူအတိင်ုး 

အတာတစ်ရပ်အထိ   ေခတ်မီလှပခံ့ညားပါသည်။ 

ဤကား စကားချပ်။)

ယငး်ေလဆိပ်များတွင် ခရီးသွားများအတွက ်

သက်ေသာင့်သက်သာြဖစ်ေအာင်၊   စိတ်လက် 

ကည်သာေအာင် ြဖည်းဆည်းေပးထားသည်က 

များသည်။ ေလ ာက်လမ်းများ အတွင်းအြပင်အဆင် 

များ သန်ရှင်း၊ သပ်ရပ်၊ လှပ၊ ေခတ်မီသည်။ အဆာေြပ 

စားေသာက်ရန်ဆိုင်များ များြပားသည်။ စားစရာစုံ 

သည်၊ အရသာစံုသည်၊ ဝယ်စရာစံုသည်။ ဆဲွေဆာင် 

ိုင်စွမ်းှင့်  ဝန်ေဆာင်မ များ ေကာင်းလွန်းသည်။ 

အထာကျသည်။ သိုအတွက် စားသမ ၊ ဝယ်သမ ၊ 

ေပးေချရေငွတွင် “အခွန်အခ” ပါသည်။ သိုေသာ် 

ေပးရတာတန်ေအာင် ေဆာင်က်းေပးထားသြဖင့် 

ေပးရသူက ေကျနပ်ပါသည်။ ေပးရကျိးနပ်သည်။ 

ရယ်ရယ်ေမာေမာ၊  ေပါ့ေပါ့ပါးပါးြဖစ်သည်။  Tax 

Free   (အခွန်အခလွတ်သည်) ဆိုေသာဆိုင်များမ ှ

အပ ဘာဝယ်ဝယ် “အခွန်”ပါသည်။

မိတွင်းလမ်းများ သန်ရှင်းသည်။ အဖအုထစ်၊ 

ချိင့ခွ်က် မရိှသေလာက်ရှားသည်။ ပလက်ေဖာင်းများ 

စနစ်ကျသည်။ လမ်းေဘး   အချိေနရာများတွင ်

ပန်းအလှပင်များ ၊ ပန်း ခံငယ်ေလးများြဖင့်သာယာ

လှပသည်။ မိတွင်းသွားဘူတာံုများ သပ်ရပ်လှပ၊ 

သွားရလာရ အဆင်ေြပလှသည်။ ေကာက်ခံရရှိ 

ေသာ  “အခွန်အခ” များကိ ုအကျိးရိှစွာ၊ အချိးချကာ၊ 

မ တသုံးစွဲြခင်းြဖင့ ်  မီးမြပတ်၊   ေရမြပတ်ေအာင်၊ 

လမ်းေတွ၊ ေရေပးသည့်စနစ်ေတွ၊  မိလ ာစနစ်ေတွ၊ 

ေရဆုိးထုတ်သည့်စနစ်ေတွ ေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေပးထားသည့်အြပင ် ကျန်းမာေရးှင့ ် ပညာေရး၊ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး စသည် စသည်ြဖင့ ်ြပည်သူ 

အကျိးြပဝန်ေဆာင်မ များကုိ အခွန်ထမ်းများေပးရ 

ကျိးနပ်သည်ဟ ုခစံားမေိအာင်၊ စတ်ိေကျနပ်ေအာင်၊ 

ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးထားသည်ကိ ုေတွရမည် 

ြဖစ်သည်။

သူတိုေတွသည် “အခွန်အခ”ကို  ရေအာင် 

ရှာကံတတ်၊  ကပ်မတ်တတ်၊   ေကာက်ခံတတ်၊ 

ြဖည့်ဆည်းေပးတတ်ကပါေပသည်။ အခွန်ထမ်း 

ြပည်သမူျားကလည်း “အခွန်အခ” ကိ ုမညည်းမည။  

ကည်ြဖေကျနပ်စွာ အေကျအလည် ေပးေဆာင်က 

ပါေပသည်။ အချိကေတာ့ အခွန်ေရှာင်သည်များရိှ 

သည်ကို သိပါသည်။ 

အခွန်ေရှာင်သည့အ်မ အတွက် ကီးေလးေသာ 

ြပစ်ဒဏ်ကျခေံနေစရသည်ကိလုည်း ကားသဖိတ်  

ရပါသည်။ သိုေသာ် နည်းပါးပါသည်။ “အခွန်ေရှာင် 

သူ”သည်  ကျင့်ဝတ်ချိးေဖာက်ြခင်း  ြဖစ်သြဖင့ ်

သူတုိရှက်တတ်ကပါသည်။ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံတွင် 

ခရီးသွားရင်း၊ ေနထိင်ုရင်း”အခွန်အခ”ကိ ုေပးေဆာင် 

သွားကရေသာ ုိင်ငံြခားသားများအတွက် ဝယ်လုိ 

စိတ်များတုိးပွားေအာင်၊ သူတို အခွန်အခေကာက်ခံ 

သည့် စနစ်အေပ   ယုံကည်ေလးစားအထင်ကီး 

ေအာင်၊ ေဆာင်က်းေပးေသာ အတယုဖွူယ်လပ်ုရပ် 

တစ်ခရိှုပါသည်။ ဝယ်သမ ပစ ည်းများအေပ  ေပးေချ 

ထားေသာ Goods and Services tax ကိ ုသတ်မှတ် 

ထားေသာကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားေသာေနရာ 

များတွင်   refund    ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်း 

ြဖစ်သည်။

“အခွန်အခ” ကို  နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်  စနစ် 

တကျ ေကာက်ခံတတ်သည်။  ေရှာင်၍မရေအာင ်

ကပ်မတ်ထားသည်။  မေရှာင်ရဲေအာင ် ဥပေဒြဖင့ ်

ထန်ိးေကျာင်းေပးသည်။  ရရိှေသာအခွန်အခများကိ ု

စနစ်တကျအသုံးချကာ “အခွန်အခ”ထမ်းေပးခဲ့ 

ေသာ၊ အခွန်ထမ်းသူများ ေကျနပ်ေအာင်၊ အခွန် 

ထမ်းြပည်သမူျားအတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစေသာ 

အများြပည်သူအကျိးြပ    ဝန်ေဆာင်မ များကို 

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးသည်။

အတယုစူရာ၊ အားကျစရာြဖစ်သည်။ “ညညီာ” 

၍ “ြပည်သာ”ပါသည်။ “မ တ” ၍”လှပ”ပါသည်။ 

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံတွင်လည်း    သည်သိုသာ 

ြဖစ်ေစချင်သည်။   “အခွန်အခ”ကို  ေြပေအာင်၊  

ေကျေအာင် ထမ်းေနေသာြပည်သမူျား ၊ ေြပေအာင်၊ 

ေကျေအာင် ထမ်းေဆာင်ချင်သ ူအများအြပားရိှသည် 

ကိ ုေကာင်းစွာသရိှိပါသည်။ ကျန်ရိှေသာ အခွန်ထမ်း 

ြပည်သမူျားကလည်း ေပးေဆာင်ရမည့ ်“အခွန်အခ” 

များကို အေကျအလည ်ေပးေဆာင်သင့်ပါေကာင်း 

အကျိးေမ ာ်ကာ   းေဆာ်တင်ြပလိုပါသည်။

“အခွန်အခ” ေကာက်ခံသည့်  အစိုးရယ ရား 

အစတ်ိအပိင်ုးများကလည်း “အခွန်အခ”ကိ ုရေအာင် 

ေကာက်ခံရရှိိုင်ဖို၊     မေရှာင်ေအာင ်  ကပ်မတ ်

ထိန်းေကျာင်းိုင်ဖို၊  ရရှိသည့် အခွန်အခများကို 

မည်ေရမည်မ ၊  ထိုအထဲမှ  အစုအဖို မည်မ ကို 

မည်သည့်က  သို မ ေဝသံုးစဲွသည်ကုိ ြပည်သူများ 

သေိအာင် လပ်ုေပးဖို၊  ြပည်သမူျား ြမင်ြမင်ထင်ထင် 

ြဖစ်လာေအာင ်  လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ြပိုင်ေအာင်စွမ်းေဆာင်ေပးဖိုလိုသည်ဟ ုအကံြပ 

တင်ြပလိုပါသည်။

ြမင်မှယုံသည်မှာ       လူဓမ တာြဖစ်သည်။  

ယခုေခတ်တွင် ရှင်သန်ေနထိုင်သူများကို ေရေပ  

အုပ်ေရးြပ၊    ေလေပ အုပ်ေရးြပ၍မရေတာ့။  

ကိယ်ုထလိက်ေရာက်မှ ကိက်ကသည်။ အရာထင် 

မည်။ လက်ရိှကာလတွင် “အခွန်အခ” ကိ ုေပးေဆာင် 

လိုသူများ အများအြပားရှိပါသည်။ ေပးလိုသူများ 

အတွက်၊  အဆင်ေြပေအာင်  ေပးေချိုင်ဖိုသာ၊ 

နည်းလမ်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၊ အဆင်ေြပေအာင် 

လုပ်ေပးထားတတ်ဖို၊  ဖုထစ်ေနမ များရှိက ေရေပ  

တိုက်ေပးတတ်ဖိုေတာ ့လိုသည်ထင်သည်။

ေကာက်ခံသည့်စနစ ်    အချတိ်အဆက်မမိ၊ 

အားနည်းလိအုပ်ချက်များရိှေန၊ လပ်ုငန်းယ ရားကိ ု

ေချာေမွစွာ  လည်ပတ်ိင်ုေအာင် စမီရံန်လိအုပ်ချက် 

များ အထိက်ုအေလျာက် ရိှေသးသြဖင့ ်“အခွန်အခ” 

ဟေူသာ”ဝန်”ကိ ုထမ်းလိသုမူျား အားမလိ ုအားမရ 

ေြပာဆိုသံများ  ကားေနရဆဲြဖစ်သည်။ ဝမ်းနည်း 

ဖွယ်ြဖစ်သည်။ “အခွန်အခ”များ ေကာက်ခံရရှိမ  

နည်းပါးသွားေစရသည့်   အေြခခံအချက်များကို 

စနစ်တကျ ေစာေကာစစိစ်၊ ေြဖရှင်းေပးရန် အလွန် 

အေရးကီးေသာကာလြဖစ်သည်။

“ဝ”ရိှမှ “ဝိ” လုပ်ြပုိင်မည်ြဖစ်သည်ကုိ သတိချပ် 

ရမည်။

“ညီညာစွာြဖင့ ်ြပည်သာေစချင်သည်။”

ထိုြပင်တဝ “မ တစွာြဖင့ ်လှပေစချင်သည်”မှာ 

လည်း အမှန်ြဖစ်သည်။

က န်ေတာ် ကက်သွန် “အခွံ” သင်ြခင်းအမ  

ပီးသွားပီြဖစ်သည်။ “အခွံ” “ကင်း” သြဖင့  ်

စားသုံးရန်အသင့ြ်ဖစ်ေနပြီဖစ်ေသာ ကက်သွန်ြဖ/

နီများကား “အြမင်တင့်တယ”် လှပေနသည်။

“အခွန်အခ”   “ရှင်း”လင်းပီး   ြဖစ်သြဖင့ ်

ြပည်သေူရာ အစိုးရယ ရားများပါ “အစ်ဝင့ထ်ည်” 

ေနေစ့ချင်စမ်းလှပါသည်။      ။



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ကူမင်း   ဇန်နဝါရီ   ၂
တုတ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း ယူနန်ြပည်နယ် 

နင်လန်းေဒသ၌   ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် မွန်းလွဲ 
၃ နာရီ ၂ မိနစ်တွင် ေြမငလျင် လ ပ်ခတ်မ  
ေကာင့ ်၂၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း  ေဒသ 
အာဏာပုိင်များက ေြပာကားသည်။

ယင်းသို    ေြမငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့ ်
ယူနန်ြပည်နယ်ငလျင်ဗျိုက   အဆင့် (၃) 
အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကညာချက် ထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီး ေြမငလျင်လ ပ်ခတ်ရာေဒသသုိ အဖဲွဝင် 
၂၃ ဦးပါ  လုပ်ငန်းအဖွဲတစ်ဖွဲ   ေစလ တ်ခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါေြမငလျင်သည် ယနူက်စကိ ုကမ ာ ့
အေမအွှစ်နယ်ေြမ လီကျန်းေရှးေဟာင်းမိ 

ှင့် ကလီိမုတီာ ၁၁၀ အကွာတွင် လ ပ်ခတ်ခဲ ့
ေကာင်းှင့် အနက် ၁၀ ကီလုိမီတာ၌ လ ပ်ခတ် 
ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း တတ်ုေြမငလျင်ကွန်ရက် 
စင်တာ(စီအီးအင်န်စီ)၏  ေြပာကားချက ်
အရ သိရသည်။

ယင်းေြမငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့် ညေန 
၅ နာရီ  မိနစ် ၄၀ အထိ    လူေသဆုံးမ ှင့် 
အေဆာက်အအုံပိကျပျက်စီးမ      မရှိေသး 
ေကာင်းှင့ ် လက်ရှိတွင ်   ကယ်ဆယ်ေရး 
လုပ်သားများသည်  ေြမငလျင်လ ပ်ခတ်မ  
ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ိင်ုသည့ ်လအူေသအေပျာက် 
ှင့်  ပျက်စီးမ များကိ ု   စစ်ေဆးေနဆဲြဖစ် 
ေကာင်း သိရသည်။        ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဘာလင်   ဇန်နဝါရီ   ၂ 

ဂျာမနီုိင်ငံရိှ     ျကလီးယား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး   စက်ုံ 

သုံးုံကို   ပိတ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း     

တာဝန်ရှိသူများက     ယေန  

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ       ပိတ်သိမ်းခဲ့သည့ ်

ျကလီးယား     ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံ သုံးုံမှာ ဘုစ်ေဒါ့စ်၊ ဂူဒီ 

ှင့် ဂန်းဒရီမီဂန်တိုြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ မိမိတိုသည်  ဂျာမနီ 

ိုင်ငံအတွင်း      ရာသီဥတုှင့် 

ကိုက်ညီကာ       လုံ ခံစိတ်ချရ 

ပီး  အားကုိးအားထားြပုိင်ေသာ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးလုပ်ငန်း 

အား ဂျာမနီိုင်ငံ၌ ဆယ်စုှစ် 

များစွာ      လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ဒူဘိုင်း   ဇန်နဝါရီ   ၂

အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စ(ုယေူအအီး)

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးတတိယ 

အကိမ် အပိုေဆာင်း မထိုးှံရေသးသည့ ်ိုင်ငံသား 

များအား ြပည်ပုိင်ငံများသုိ ခရီးသွားလာမ  ပိတ်ပင် 

တားြမစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ယေနတွင် ေကညာ 

ခဲ့သည်။

ယင်းသို   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး 

တတယိအကမ်ိ       အပိေုဆာင်းမထိုးံှရေသးသည့ ်

ိင်ုငသံားများအား ြပည်ပသုိ ထွက်ခွာခွင့ ်တားြမစ်မ  

သည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် အသက်ဝင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်အပိုေဆာင်းမထိုးှံရေသးေသာ်လည်း 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ   ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပီးသည့ ်

ိုင်ငံသားများှင့ ်   သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စ(ုယေူအအီး)

သည်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြမင့တ်က်ေန 

သည့်   ိုင်ငံများအနက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းသစ်များထုတ်ြပန်သည့် ေနာက်ဆုံးိုင်ငံ 

လည်းြဖစ်သည်။ ိင်ုငအံများအြပားသည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး    မထိုးှံရေသးသူများအား      

အဆိုပါေရာဂါဆိုင်ရာ စည်းမျ်းသစ်များ အသီးသီး 

ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စ ု

(ယေူအအီး)၌ ဒဇီင်ဘာ ၂၄ ရက်အထ ိိင်ုငံလ့ဦူးေရ၏ 

၉၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၃၄ 

ရာခိင်ု န်းခန်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်    အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

 ကိုးကား-ဘီဘီစီ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ပါရီ   ဇန်နဝါရီ   ၂

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူှစ်သိန်းေကျာ်ရှိခဲ့

ြခင်းေကာင့ ်ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ

ှစ်သိန်းေကျာ်ရှိခဲ့သည်မှာ ေလးရက်ဆက်တိုက်ရှိ

သွားပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၀ 

သန်းေကျာ်ရှိလာေကာင်း ြပင်သစ်ိုင်ငံအစိုးရှင့ ်

ြပည်သူကျန်းမာေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၁၉၁၂၆ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှြခင်းေကာင့် အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစု

ေပါင်း ၁၀၁၉၁၉၂၆ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၁၈၈၁၁ ဦးသည် ေဆးုမံျား၌ ေဆးဝါးကသုမ  

ခံယူလျက်ရှိပီး ၃၅၆၀ သည်  အထူးကပ်မတ်ကုသ 

ေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိေကာင်း

သိရသည်။

ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန် 

ချက်အရ   ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်အထိကာလအတွင်း 

ြပည်သူ ၅၃ သန်းနီးပါးသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်း 

အေရအတွက်သည်   ိုင်ငံလူဦးေရ၏   ၇၈  ဒသမ 

၅ ရာခိုင် န်းခန်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ လူဦးေရ ၂၅ သန်းနီးပါး 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတတိယ 

အကိမ်  အပိုေဆာင်း  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ယူေအအီးက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းမထိုးှံရေသးသည့် ိုင်ငံသားများအား ြပည်ပိုင်ငံများသို ခရီးသွားလာမ  ပိတ်ပင်တားြမစ်မည်

ဂျာမနီိုင်ငံရှိ ျကလီးယားလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံ သုံးုံအား ပိတ်သိမ်း
ေကာင်း    အဆိုပါျကလီးယား 

ဓာတ်အားေပး      စက်ုံများအား 

စတင်လည်ပတ်ခဲသ့ည့ ်Preussen 

Elektra ကုမ ဏီမှ     တာဝန်ရှိသူ 

ဂူဒိုေနာ့စ်က ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံ၏        စွမ်းအင်က  ကို 

ြပန်လည်   ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်

သုံးစဲွေရး ဦးတည်ေဆာင်ရက်လာ 

သြဖင့ ်ယခကုဲသ့ို ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ဂျပန်ိင်ုင ံ

၌ ၂၀၁၁ ခုှစ်အတွင်း ဖူကူရှီးမား 

ျကလီးယား       ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံ   မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွားခဲ ့

ပီးေနာက ်    ဂျာမနီအစိုးရသည ်

ိင်ုငအံတွင်း ျကလီးယားဓာတ် 

အားေပးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်မ ေလ ာ့ချရန် ေဆာင်ရက် 

လာခ့ဲသည်။ ဂျာမနီုိင်ငံရိှ ကျန်ရိှ 

ေနေသးသည့်        အိုင်ဆာ-၂၊ 

အန်းလန်းှင့် နက်ကာဝစ်သီ-၂ 

စေသာ ျကလီးယားဓာတ်အား 

ေပးစက်ုံများအား ၂၀၂၂ ခုှစ် 

အကုန်တွင်         လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမ ှ     ရပ်နားမည် 

ြဖစ်သည်။   ၂၀၃၀  ြပည့်ှစ်၌ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲ         စွမ်းအင် 

ဆိင်ုရာ အရင်းအြမစ်များြဖစ်ေသာ  

ေလစွမ်းအင်ှင့်  ဆုိလာစနစ်များ 

ြဖင့်  ိုင်ငံ၏ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ေပးက  ၌ ၈၀ ရာခိင်ု န်း    သုံးစဲွ 

သွားရန် ဂျာမနီိုင်ငံက ရည်မှန်း 

ထားသည်။ 

ကိုးကား-စီဂျတီီအင်န်

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ

ှစ်သိန်းေကျာ်ရှိခဲ့သည်မှာ ေလးရက်ဆက်တိုက် ရှိသွားပီြဖစ်

ေပကျင်း   ဇန်နဝါရီ   ၂

တုတ်ိုင်ငံသည ်    ၂၀၂၂ ခုှစ် 

အတွင်း ေဘာ့ဆွာနာုိင်ငံသုိ Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ      ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ှစ်သန်း   လှဒါန်းမည်ြဖစ် 

ေကာင်း      ေဘာ့ဆွာနာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တုတ်သံအမတ်ကီး       ဝမ်ဇူဖန်က 

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ေကညာခ့ဲသည်။

ယင်းလှဒါန်းမ သည် ေဘာ့ဆွာနာ 

ိုင်ငံသို   ပထမဆုံးအကိမ်လှဒါန်းမ  

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပီး   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး တတိယအကိမ်   အပို 

ေဆာင်းထိုးှံမ   အပါအဝင်    ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှမ တွင် ေဘာဆွ့ာနာိင်ုငအံား 

ထပ်မံ        အကူအညီေပးလိမ့်မည်ဟ ု

ေမ ာ်လင့်ရေကာင်း           ဝမ်ဇူဖန်က 

ေဘာ့ဆွာနာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ိုင်ငံ 

သံုံး       ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာတွင ်  

ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်

တုတ်ိုင်ငံက ေဘာ့ဆွာနာိုင်ငံ 

သို     Sinovac   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ       ှစ်သန်း 

လှဒါန်းမည့ ်      ေဆာင်ရက်ချက်သည် 

အာဖရိကတိုက်သို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ တစ်ဘီလီယံ 

ထပ်မံအေထာက်အပံ့ေပးမည့် တုတ် 

ိင်ုင၏ံ ကတကိဝတ် တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင် ေဘာ့ဆွာနာိုင်ငံ၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၁၉၅၀၉ ဦး၊ အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံး 

သေူပါင်း ၂၄၄၄ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။ 

ေဘာဆွ့ာနာိင်ုင၌ံ ၁၁၆၇၁၀၅ ဦးသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကမ်ိ     ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်၁၀၃၂၅၈၄ ဦးသည် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ    ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ ယူနန်ြပည်နယ်၌ ၅ ဒသမ ၅ မဂ နီကျရှိ

ေြမငလျင်လ ပ်ခတ်မ ေကာင့် ၂၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ

တုတ်ိုင်ငံက ေဘာ့ဆွာနာိုင်ငံသို 

Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်း လှဒါန်းမည်



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း  ဇန်နဝါရီ  ၂

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၉၄၈ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိေကာင်း၊ ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၆၉၁၄ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက ်

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် ၃၄ ဦးသည်  ြပည်ပမှ   ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများ 

အနက်မှ ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာ 

ကားသည်။

ကူးစက်ခံရ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ယေနထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက် မိေတာ်ဟွိင်း၌ 

၂၀၄၅ ဦး၊   ဟိုင်ဖွန်းစီးတီး၌ ၁၈၀၄ ဦးှင့်   ဗင်ေလာင်းြပည်နယ်၌  ၁၂၈၀ 

ကူးစက်ခံရေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၇၆၃၀၄၀ 

ရှိေကာင်းှင့ ်  ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၂၈၃၁ ဦးရှိေကာင်း  ဗီယက်နမ် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၁၄၄၂၀ ရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း 

၁၃၇၂၆၉၆ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်ေအာက်တွင် ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၅၂ ဒသမ ၈ သန်းခန်  အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကာကွယ်ေဆးများအနက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ၆၉ 

ဒသမ ၁ သန်းအား ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံရာတွင ်လည်းေကာင်း၊ ေြခာက်သန်းအား 

တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင်လည်းေကာင်း အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                       

  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အန်ကာရာ  ဇန်နဝါရီ  ၂

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၃၆၇၃၁ ဦး     ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း      ၉၅၁၉၂၈၁ ဦး 

ရိှလာေကာင်း  တရူကီိင်ုင ံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက   ယေနတွင်   ေြပာကား 

ဝါရှင်တန်  ဇန်နဝါရီ  ၂

အေမရိကန်       အမျိးသားေလေကာင်းှင့ ်

အာကာသ     စီမံခန်ခွဲမ ေအဂျင်စီ(နာဆာ)သည်  

ိင်ုငတံကာအာကာသစခန်း   (အိင်ုအက်စ်အက်စ်)၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များကို ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်အထိ    

သက်တမ်းတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရန ်      စီစ်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရသည်။

ယင်းသို        ိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ 

လုပ်ငန်းများ     ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့်ကိစ ှင့် 

စပ်လျ်း၍    အေမရိကန်သမ တ   ဂျိးဘိုင်ဒင်၏ 

ကတကိဝတ်ဆိင်ုရာ ထတ်ုြပန်ေကညာချက် တစ်ရပ် 

ကိလုည်း အေမရိကန်ုိင်ငံအစုိးရ၏ လွတ်လပ်ေသာ 

ေအဂျင်စီတစ်ခုြဖစ်သည့ ်အေမရိကန်   အမျိးသား 

ေလေကာင်းှင့ ်     အာကာသစီမံခန်ခွဲမ ေအဂျင်စီ 

(နာဆာ)က ဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်   ထတ်ုြပန်ေကညာ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏    လုပ်ငန်း 

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ိင်ုငတံကာအာကာသစခန်း၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ များကိ၂ု၀၃၀ ြပည့ှ်စ်အထ ိသက်တမ်းတိုးြမင့ရ်န် နာဆာ စစီ်လျက်ရိှ

ေဆာင်ရက်မ များသည ် ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင်  ပီးဆုံးခဲ ့

ြခင်းေကာင့ ် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ များ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  ၂၀၂၄ ခုှစ်အထိ   သက်တမ်း 

တိုးြမင့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်၊ ုရှားှင့် ဂျပန်ုိင်ငံတုိမှ အာကာသ 

ေအဂျင်စမီျား   ပါဝင်ဖဲွစည်းထားသည့ ်  ိင်ုငတံကာ 

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းက   ိုင်ငံတကာ  အာကာသ 

စခန်း၏ လပ်ုငန်းလည်ပတ်မ များအတွက် အေထာက် 

အပံ့ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင ်

အေမရကိန်  အမျိးသားေလေကာင်းှင့ ်  အာကာသ 

စီမံခန်ခွဲမ ေအဂျင်စီ(နာဆာ)သည်        ိုင်ငံတကာ 

အာကာသစခန်းမှ      စီးပွားြဖစ်အာကာသစခန်း 

အြဖစ်သို  အသွင်ကူးေြပာင်းေဆာင်ရက်ရန ်  စီစ် 

လျက်ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။

ိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏    လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ လိအုပ်သည့ ်ရန်ပုေံငကွိ ု

အေမရကိန် ကွန်ဂရက်က အတည်ြပေပးရန် လိအုပ် 

လျက်ရှိသည့်အြပင ်အြခားေသာိုင်ငံများကလည်း 

ိင်ုငတံကာအာကာသစခန်း၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေရးရန်ပုေံငအွတွက် အတည်ြပေပးရန် လိအုပ်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  စတင်

တရူကီိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု 

Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ကို ိုင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် 

တူရကီ  ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  

အစအီစ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်တွင် စတင် 

ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထုိးံှ 

ပီးသ ူစစုေုပါင်း ၅၆ ဒသမ ၉၂ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှ ံ

ပီးသူစုစုေပါင်း ၅၁ ဒသမ ၆၂ သန်းေကျာ် 

ရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ စုစုေပါင်း ၁၃၁ ဒသမ ၉၃ 

သန်းေကျာ်     အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း 

တူရကီ        ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

သည်။

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၁၄၅ ဦး   ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်

အဆုိပါေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

၈၂၅၀၆  ဦး   ရိှလာေကာင်းှင့ ်   ေရာဂါမှ    

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်      ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၂၃၃၂၅ ဦး 

ေဘရတ် ဇန်နဝါရီ   ၂

လက်ဘွန်ိုင်ငံ၌   ယမန်ေနက  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၃၅၈ ဦး 

ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၇၃၁၂၈ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်း  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၉၁၃၆ ဦး     ရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။   လက်ရှိအချနိ်တွင်   ိုင်ငံ 

အတွင်း  အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များ     ြမင့်တက်လာသည်ကိ ု

ေတွရိှေနရပီး ယင်းကဲသ့ို ေရာဂါကူးစက်မ    

များြပားလာရြခင်းမှာ        ိုင်ငံအတွင်း 

ပွဲေတာ်များှင့ ်   လူမ ေရးဆိုင်ရာအခမ်း 

အနားများ   ကျင်းပမ     များြပားလာြခင်း 

ေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း             လက်ဘွန် 

လက်ဘွန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၅၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၉၄၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး   ဖရီပ်စ် အာဘက်က 

ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံအတွင်းလူဦးေရ၏ ထက်ဝက ်

ခန်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခေံနရ 

ပီး အများစုမှာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး  မထိုးှံရေသးသူများ ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ိုင်ငံသားများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှကရန် ၎င်းက 

တိုက်တွန်းခဲ့သည်။  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၈၉၇၈၇၀၁၈ ဦး

ေသဆုံးသူ            ၅၄၅၈၇၀၉ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၂၅၄၂၇၃၆၄၉ ဦး

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ေမာ်စကို    ဇန်နဝါရီ    ၂

ုရှားိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၂၃၃ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀၅၃၇၉၆၆ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကည့ ်

ေရးှင့် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ 

သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၈၁၁   

ဦး  ထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့်  အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၁၀၅၁၈ ဦးရှိလာေကာင်း သိရ 

သည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံအသီးသီးမှ   ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၂၆၉၇၆ ဦး 

ရှိြခင်းေကာင့ ် ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

ေပါင်း ၉၅၂၄၀၃၉ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားုိင်ငံ၌ မိေတာ်ေမာ်စကုိသည် ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပွားသည့ ်ေဒသြဖစ်ပီး  

လွန်ခဲ့သည့်  တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၂၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ် 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၀၃၅၀၄၀ ရိှလာေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရှိတွင် ုရှားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၈ 

ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးတစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၇၄ 

ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်သည် ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

လန်ဒန်    ဇန်နဝါရီ     ၂

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူတစ်သိန်းေြခာက် 

ေသာင်းေကျာ် ရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားပီးေနာက်ပိင်ုး ေနစ် ကူးစက်မ  

စံချနိ်တင်ခဲ့ေကာင်း  ယေန  သတင်းများအရ  သိရ 

သည်။

ယင်းသို   ဗိတိန်ိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  

၁၆၂၅၇၂ ဦး ထပ်မေံတွရိှခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၃၁၀၀၄၅၈ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

ေသဆံုးသူ ၁၅၄ ဦး ထပ်မံေတွရိှခ့ဲြခင်းေကာင့် အဆုိပါ 

ေရာဂါြဖင့်  ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၈၇၇၈ ဦးရှိလာ 

ေကာင်းှင့ ် ေဆးုံများ၌ တက်ေရာက်ေဆးဝါး 

ကုသမ ခံယူလျက်ရိှသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခံရသူ ၁၁၉၁၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌    အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၉၀ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးပထမအကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၈၂ ရာခိုင် န်းသည်  

ကာကွယ်ေဆးဒုတိယအကိမ ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက်  

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၅၉ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယ 

အကမ်ိ အပိေုဆာင်းထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၃၈၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ဆိုးလ်    ဇန်နဝါရီ    ၂

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ပီးခဲ့သည့ ်

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၈၃၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိရ 

သြဖင့် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၆၃၉၀၈၃ ဦးရိှလာေကာင်း  

သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း     ပီးခဲ့သည့်ရက်များ 

အတွင်းက  ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၄၁၅ ဦးရိှခ့ဲရာမှ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

တင်းကျပ်စွာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

ယခကုဲသ့ို တစ်ရက်အတွင်း     ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်သူအေရအတွက် ကျဆင်း 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါထပ်မကံူးစက် 

ခံရသူများအနက် ဆိုးလ်ေဒသခံ ၁၁၂၇ 

ဦး၊   ေဂျာင်ဂီြပည်နယ်၌ ၁၂၄၄ ဦးှင့် 

အင်ခ န်းဆိပ်ကမ်းမိ၌  ၂၃၁ ဦးတိုအား 

အသီးသီးေတွရှိခ့ဲသည်။ ုိင်ငံအတွငး်ရှိ 

ေကျးလက်ေဒသများတွင်လည်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပီး ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  

၁၀၈၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။   ိုင်ငံ 

အတွင်း   လက်ရှိအချနိ်၌  အိုမီခရန်ဗီဇ 

ေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၇ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါ ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက် 

ခံရသူများအနက် ၆၀၂ ဦးမှာ ြပည်ပမ ှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ပီး ၆၀၅ 

ဦးမှာ   ြပည်တွင်း၌   ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  ိုင်ငံအတွင်း  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၆၉ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးသြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၆၉၄ 

ဦးရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိအချနိ်၌        
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ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၂

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည ်အနာဂတ် လူငယ်၊ 

လရူယ်များ ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေသာ 

စာသင်ေကျာင်းများကုိ မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်းများ၊ လက်ပစ်ဗံုးများ၊ 

လက်လုပ်မိုင်းများြဖင့ ်ပစ်ေပါက်ေဖာက်ခွဲြခင်းများ လုပ်ေဆာင်လျက ်

ရှိသည်။ 

ထိုသို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ 

၁၀ မိနစ်ခန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သာေကတမိနယ် ၇/အေရှ  

ရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၇)အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်းအနီး၌ လက်လပ်ု 

မိုင်းများြဖင့် မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲ့သည်။ ထိုသို ေဖာက်ခွဲမ ေကာင့ ် 

ခံစည်းုိးအနီး ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားခဲသ့ြဖင့ ်အဆိပုါေနရာအား လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ လက်လပ်ုမိင်ုး ေပါက်ကဲွထား 

သည့် PVC ပိုက် အပိုင်းအစများေတွရှိရပီး ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားသည့ ်

ေနရာှင့် ေပ ၂၀ ခန်အကွာတွင် PVC ပိုက် တစ်ခုှင့် ကီးပက်ဖုန်း 

တစ်လံုးတုိကုိ ဝုိင်ယာကိးြဖင့် ချတ်ိဆက်ြပလုပ်ထားသည့် လက်လုပ် 

မိုင်း တစ်လုံးကို ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့် သက်မဲ့ြပလုပ် သိမ်းဆည်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်မှ အကမ်းဖက်မ လပ်ုရပ်များကိ ုကျးလွန်သမူျား 

အား ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။            သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သာေကတမိနယ်၌ လက်လုပ်မိုင်း 

တစ်လုံး ေပါက်ကွဲပီး တစ်လုံး ေတွရှိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

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

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ  ၂

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိေုသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ြ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

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၂

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး ပစ ည်းများကိ ုေရေကာင်း၊ နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးမှ 

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင် 

နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ)်၌  ကုမ ဏီှစ်ခုတုိမှ  Sai Vitamin C Injection 

၃၄၂၈၀၊ Glucose Injection ၁၉၇၀၄ ခု၊ Sai Ibufen Tablet ၇၅၆၀၊ 

Paracetamol Tablet ၃၅၇၀၊ Calcium Gluconate Injection ၃၈၄၀၊ 

Cimetidine Injection ၃၂၄၀၊ Pai Diclo Injection ၃၃၃၆ ခ၊ု Oximeter 

၃၂၀ တိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                   

သတင်းစ်

ေညာင်တုန်းမိ၌ ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူး ေန အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပေညာင်တုန်း  ဇန်နဝါရီ   ၂

ဧရာဝတီ    တိုင်းေဒသကီး  

ေညာင်တုန်းမိနယ်တွင ်   ကရင် 

အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေန အလံတင် 

အခမ်းအနားကို  ဇန်နဝါရီ  ၂ ရက်  

နံနက်  ၆ နာရီခန်က တူးေကျာင်း 

ေကျးရာတွင ်ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင်     မိနယ် 

ကရင်စာေပှင့်        ယ်ေကျးမ  

ေကာ်မတီမှ        ဒုတိယဥက     

မန်းေအာင်မျိးဦးှင့်       ကရင် 

အမျိးသားှစ်သစ်ကူး   ကျင်းပ ေရး 

ေကာ်မတီဥက   တိုက   အမှာ 

စကားေြပာကားပီး  မိနယ်ကရင် 

စာေပှင့်  ယ်ေကျးမ ေကာ်မတီ 

အဖဲွဝင်များက  ကရင်အမျိးသား 

အလံေတာ် အေကာင်း၊ ကရင်ုိးရာ  

ဖားစည်အေကာင်း၊ ကရင်အမျိး 

သားေနသမုိင်းေကာင်းှင့်  ကရင် 

အမျိးသားေနြဖစ်ေပ လာပုတံိုကိ ု       

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို   မိနယ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ   အဖွဲဝင ် (၁)

ဗိုလ်မှးေအာင်မျိးသူ၊   မိနယ် 

ရတဲပ်ဖဲွမှး  ရမှဲးြမင့ေ်ဌး၊ မိနယ် 

ဌာနဆိုင်ရာ     တာဝန်ရှိသူများ၊ 

မိနယ်ကရင်စာေပှင့် ယ်ေကျးမ  

ေကာ်မတီ     ဒုတိယဥက   ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊  ကရင်တိင်ုးရင်းသား 

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း  

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်ဆက်)

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



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

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

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

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

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

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

6 Injection - Levofloxacin 
500 mg 1x1 3000 Yadanar

7 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

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

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

10 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

မ ေလး   ဇန်နဝါရီ   ၂

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ဦးစားေပးသီးံှ 

များြဖစ်ေသာ ေစွ ပါးှင့ ် မိုးကိဝါစိက်ုဧကများရိှသည့ ်

မိနယ်တိုင်းကိ ု     ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာများ 

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ် ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း မ ေလးတုိင်းေဒသကီး စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မှ ဒတုယိတိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးစိင်ုးသန်းေအာင် 

က ေြပာသည်။ 

ေရာင်းချေပးသွားမည်

လက်ရှိတွင ်  ေွစပါးှင့်   မိုးကိဝါသီးှံများ 

အတွက် စက်ုမှံထတ်ုယူပီး ြဖန်ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာ ကီလို ၅၀ တစ် 

အတ်ိေဈး န်း သတ်မှတ်ထားရာတွင် စက်ုထံတ်ုေဈး 

အေနြဖင့ ်ေငကွျပ် ၃၀၀၀၀  န်းြဖစ်ပီး သယ်ယစူရတ်ိ 

ှင့ ်ကန်ုကျစရတ်ိတွက်ချက်ကာ ေတာင်သမူျားအား 

တစ်အတ်ိလ င်ေငကွျပ် ၃၂၀၀၀  န်းြဖင့ ်ေရာင်းချေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချရာ၌ ေအာက်တိဘုာ 

လမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလအထ ိငါးလအတွင်း ေွစပါးှင့် 

မိုးကိဝါအတွက် တန်ချန်ိ ၃၄၇၅ တန်ကိ ုြဖန်ြဖးေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ေွစပါးဧကေပါင်း ၁၁၈၀၀၀ အတွက် 

တစ်ဧကလ င် အတ်ိဝက် ၂၅ ကလီို န်းှင့ ်အတ်ိေပါင်း 

၆၀၀၀၀ နီးပါး၊ မိုးကိဝါစိုက်ဧက ၁၀၀၀၀ အတွက် 

တစ်ဧကလ င် တစ်အတ်ိ န်းြဖင့ ်အတ်ိေပါင်း ၁၀၀၀၀ 

ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

“တုိင်းေဒသကီးအတွက် လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန     ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းက 

ထတ်ုလပ်ုတဲ ့ယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာကိ ုေတာင်သ ူ

ေတွ    လိုအပ်တဲ့အချနိ်မှာ  လိုအပ်တဲ့သီးှံအတွက် 

ေဈးချိချိနဲ   ဝယ်ယသူုံးစဲွိင်ုေအာင်ေရာင်းချေပးတာ

ပါ။ အြပင်ေဈးကွက်မှာ ေဈး န်းက  တစ်အိတ်ကို 

ေငွကျပ် ၈၀၀၀၀ ဝန်းကျင်   ေပါက်ေဈးရှိပါတယ်။ 

အြပင်ထက်ကုိ ထက်ဝက်မကပါဘူး။ ေဈးသက်သာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၂  

သမဝါယမက  မှ  စပါးဝယ်ယ ူ

ြခင်း၊ သိေုလှာင်ြခင်း၊ ကတ်ိခဲွြခင်း 

ှင့် ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းများကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိရာ    ေနြပည်ေတာ် 

အတွင်းရှိ ပျ်းမနား၊ လယ်ေဝး၊ 

တပ်ကန်ုး၊ ပဗု သရီ၊ိ ဒက ိဏသရီှိင့် 

ေဇယျာသရီိမိနယ်များမှ မိနယ် 

သမဝါယမ    အသင်းစုများှင့ ်

အေြခခသံမဝါယမအသင်းများက 

အသင်းသား     ေတာင်သူများ 

စိုက်ပျိးထားေသာ    ဆင်းသုခ၊ 

မေနာသုခ၊ ဧရာမင်း၊ မဂျမ်းေတာ 

ှင့ ် သခုစပါးများကိ ုဝယ်ယသွူား 

မည်ြဖစ်သည်။ 

ယခုအခါ    လယ်ေဝးမိနယ ်

ပိေတာက်ေချာင ်    စိုက်ပျိးေရး 

ထတ်ုလပ်ုေရး သမဝါယမအသင်း 

ှင့ ်ေရ မလူယ်ယာှင့ ်အေထေွထ ွ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း     သမဝါယမ 

အသင်းများက      ဆင်းသုခှင့် 

မေနာသုခ စပါးတင်း ၂၀၀ ကို 

ဝယ်ယူသိုေလှာင်ထားရှိေကာင်း

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

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

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

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

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
(၂-၁-၂၀၂၂)ညေန ၆ နာရအီချန်ိထ ိေဈး န်း

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

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။

လယ်ေဝးမိနယ်ရှိ သမဝါယမအသင်း ှစ်သင်းမှ စပါးများ ဝယ်ယူ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဦးစားေပးသီးှံများြဖစ်ေသာ

ေွစပါးှင့် မိုးကိဝါစိုက်ဧကများရှိသည့် မိနယ်တိုင်းကို 

ယူရီးယားဓာတ်ေြမသဇာများ ေဈး န်းသက်သာစွာ ေရာင်းချေပးမည်
စွာနဲ  ေရာင်းချေပးသွားမှာပါ။ လက်ရိှေတာင်သေူတ ွ

ဓာတ်ေြမသဇာ    အခက်အခဲြဖစ်ပီး   သွင်းအားစ ု

ေဈးကီးေနတာေကာင့်  ုိင်ငံေတာ်ကေန  တကယ် 

လိအုပ်ေနတဲ ့ေတာင်သေူတအွတွက် အေရးကီးသီးံှ 

ေတွ ထုတ်လုပ်မ ကျဆင်းမသွားေစဖို ေရာင်းချေပး 

တာပါ။ ေတာင်သူတုိင်း မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆုိင်ရာ

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ၊  သက်ဆုိင်ရာဌာနေတွနဲ  

မိနယ်မှာရိှတဲ ့ ယရူီးယားဓာတ်ေြမသဇာ   ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတေီတကွ အတည်ြပပီး 

အမှန်တကယ ်  ေွစပါးစိုက်ပျိးတဲ့   ေတာင်သူေတ ွ

စာရင်းကုိြပစုပီးေတာ့မှ ေကျးရာရဲအတည်ြပချက် 

နဲ  ေရာင်းချေပးသွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ရှင်းြပသည်။ 

ဦးစားေပးေရာင်းချသွားမည်

လက်ရှိအချနိ်တွင်   ခွဲတမ်းရရှိသည့်တန်ချနိ် 

၃၄၇၅ တန်မှ ေအာက်တုိဘာ၊ ုိဝင်ဘာှင့် ဒီဇင်ဘာ 

လတိုအတွက် တန်ချနိ် ၂၀၀ ကို  စတင်ထုတ်ယူပီး 

သက်ဆိုင်ရာ   ေွစပါးစိုက်သည့ ်  ဧကများရှိေသာ 

မတ ရာမိနယ်၊ စ့်ကူးမိနယ်၊  အမရပူရ၊ ငါန်းဇွန် 

မိနယ်ှင့ ်မိုးကိဝါစိက်ုပျိးသည့ ်ရမည်းသင်းမိနယ်၊ 

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်တုိတွင်     စုေဆာင်းထားရိှပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊   အဓိကအေနြဖင့ ် ေွစပါး   အများဆုံး 

စိက်ုသည့ ်မတ ရာ၊ စ့က်ူး၊ အမရပရူ၊ ငါန်းဇွန်မိနယ် 

များကို  ဦးစွာပထမေပးပိုပီး  စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကျန်သည့် ိုးိုးေွစပါးစိုက်ပျိးမည့်ဧက 

များကို  ယခုဇန်နဝါရီလလည်မှစ၍    ြဖန် ြဖး 

ေရာင်းချိုင်ေရး    စီစ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရလီှင့ ် မတ်လတိုတွင် ေစွပါးများစိက်ုပျိး 

သည့်   ရာသီြဖစ်ပီး   မျိးေကာင်းမျိးသန်သုံးစွဲပီး 

စနစ်တကျအထွက်တိုးနည်းစနစ်များ လိုက်နာကာ 

စိုက်ပျိးသည့ ်ေတာင်သူများကိ ုဦးစားေပးေရာင်းချ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

တိင်ုးရင်းသားများ၏ ုိးရာယ်ေကျးမ ၊ ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများ၊ စာေပှင့် 

အုပညာများ မေပျာက်ပျက်ေစရန် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက အေလးေပးေဆာင်ရက်

ကျိင်းတုံ ဇန်နဝါရီ  ၂

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၏ ကီးကပ်လမ်း န်မ  

ြဖင့်   ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   ကျိင်းတုံမိနယ ်         

လိွင်ေမေွဒသ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

ှင့်  ချယ်ရီပင်များ  ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင်ေရး 

အတွက် ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ် ၂၀၂၂ ကို ဇန်နဝါရီ ၆ 

ရက်တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိလွိင်ေမွေဒသသို ချယ်ရီပန်းပွင့်ချန်ိတွင် 

ရှမ်းအေရှေဒသရှ ိြပည်သူများ သွားေရာက်ကည့် 

ဓာတ်ပုံိုက်ေလ့ရှိပီး   ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်ှင့် ယင်းေဒသရှိ ချယ်ရီပန်းများ 

ေရရှည်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင်ရန် ရည်ရယ်၍ 

လွိင်ေမွေဒသရှိ  ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ကို  ှစ်စ်  

ဇန်နဝါရီလ   ဒုတိယပတ်အား   ရက်သတ်မှတ်၍ 

ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားများ သွားေရာက်လည်ပတ် 

ိုင်ရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြမင့်တင ်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပွဲေတာ်တွင် ရှမ်း၊ အာခါ၊ လားဟူ၊ 

‘ဝ’ တုိင်းရင်းသားုိးရာ ယ်ေကျးမ အကများ ေဖျာ်ေြဖ

တင်ဆက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား 

 န်ကားမ ဦးစီးဌာန ကျိင်းတုံုံးခွဲတာဝန်ခ ံဦးမင်း 

ေမာင်စိုးထံမ ှသိရသည်။

ြမန်မာိင်ုငေံနရာအံှအြပား၌ အဆိပုါရာသတွီင် 

ချယ်ရီပန်းများပွင့်ကေသာ်လည်း    လွိင်ေမွေဒသ 

ကဲ့သို ချယ်ရီပန်းများ အစုလုိက်အပံလုိက်ပွင့်ေသာ 

ေနရာရှားပါးသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ ်  (အေရှပိုင်း)  ကျိင်းတုံမိနယ ်

လိွင်ေမွေဒသ၌ှစ်စ်    ဒီဇင်ဘာလမှ   ဇန်နဝါရီလအထ ိ

တစ်လကာ ချယ်ရီပန်းများပွင့်လျက်ရိှသည့်အတွက် 

ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ကျင်းပေရး    ဦးစီးေကာ်မတီမ ှ                

လွိင်ေမွေဒသရှိချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်  ကျင်းပိုင်ေရး    

စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ဇင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေမွေဒသ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ချယ်ရီပန်းပွဲေတာ်ကျင်းပမည်

ြမစ်ကီးနား ဇန်နဝါရီ  ၂

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ု  ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏   အစီအစ်ြဖင့် 

ြမစ်ကီးနားမိ ြပည်သူအားကစားကွင်းအတွင်း၌ ကျင်းပလျက်ရိှ 

ရာ ယေနနနံက် ၉ နာရတွီင်  မေနာေြမ မိုးလုေံလလုအံားကစား 

ခန်းမ၌   ကရာေတးဒိုပိင်ပဲွကျင်းပေနမ ကိ ုြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးခက်ထိန်နန်ှင့်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ တက်ေရာက်အားေပး 

ကသည်။

ချးီြမင့်ေငွေပးအပ်

ကရာေတးဒိုပိင်ပွဲကို  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ကရာေတးဒိုအဖွဲ 

ဒိင်ုချပ်ှင့ ်နည်းြပများ၏ အတိက်ုပိင်ပဲွြဖင့ ်သပ်ုြပကစားြပသ 

မ ှင့် အသက် ၁၂ ှစ်ေအာက် အမျိးသမီးပိင်ပွဲ၊ အသက် ၁၂ 

ှစ်ှင့အ်ထက် ကျား/မ ကရာေတးဒိုပိင်ပဲွများ  ကျင်းပမ များကိ ု 

ကည့် အားေပးပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ဒိင်ုအဖဲွှင့ ်သပ်ုြပ 

အဖွဲများအတွက ်ချးီြမင့်ေငွများေပးအပ်သည်။

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် အားကစား 

ပိင်ပဲွများကုိ ြမစ်ကီးနားမိ၌ ေရကူးပိင်ပဲွ၊ ုိးရာြခင်းလံုးခတ် 

ပိင်ပွဲ၊  စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွဲ၊ ဖူဆယ်ပိင်ပွဲ၊  ဂျဒိုပိင်ပွဲ၊ 

အသက် ၄၀ အထက် အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပဲွ၊ ေြပးခန်ုပစ်ပိင်ပဲွ 

များကုိ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ြပည်သူအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်နယ်အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန 

မှ သိရသည်။ 

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် ကရာေတးဒိုပိင်ပွဲကျင်းပ

မိတ် ဇန်နဝါရီ   ၂

ကရင်အမျိးသားေန           ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကိ ု

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး မိတ်မိ ကလွင်ေရပုန်းရပ်ရိှ 

မိတ်ကက်သလစ ်     ခရစ်ယာန်ပရဟိတေဂဟာ၌ 

ယေန  နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

ရက်ြမတ်အြဖစ်ဂုဏ်ယ ူ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးြမတ်ကိ ု

က   ကရင်အမျိးသားှစ်သစ်ကူးေနသည် ကရင်    

အမျိးသားအားလုံး၏    စည်းလုံးညီွတ်ေရးကို        

တည်ေဆာက်ေပးခဲေ့သာ သမိင်ုးဝင်ေနလည်းြဖစ်ပီး 

ထိုေနကို  ကရင်တစ်မျိးသားလုံး၏   မိဘဘိုးေဘး       

တိုထမှံ လက်ဆင့က်မ်းေပးခဲသ့ည့ ်တစ်ခတုည်းေသာ 

အေမအွှစ်ေနကီးရက်ြမတ်အြဖစ် ဂဏ်ုယေူကာင်း၊ 

ကရင်တုိင်းရင်းသားများတွင်  ချစ်စရာေကာင်းသည့် 

ုိးရာဓေလ့များစွာရိှေကာင်း၊ ထုိဓေလ့ထုံးတမ်းများကိ ု

ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့အ်တ ူမမိတိို၏ စာေပ၊ ယ်ေကျးမ ၊ 

ုိးရာေတးသီချင်းများ၊ စကားထာများ၊ တရူယိာများ၊ 

ဝတ်စားဆင်ယင်မ များကို   မူရင်းအှစ်သာရများ 

မေပျာက်ပျက်ေအာင် အစ်အမဲထိန်းသိမ်းရန် လုိအပ် 

ေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ိုးရာယ်ေကျးမ ၊ 

ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများ၊ စာေပှင့ ်အပုညာ 

များ မေပျာက်ပျက်ေစရန် ိင်ုငေံတာ်အစိုးရကလည်း  

အားသွန်ခွန်စိုက် အေလးေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ှစ်သစ်ကူးအမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ   

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးထမှံ  ေပးပိုေသာ 

သဝဏ်လ ာအား တိင်ုးေဒသကီး တိင်ုးရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးေစာမာတင်လူသာကဖတ်ကား၍ ကရင် 

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ ်   ကျင်းပေရးေကာ်မတ ီ (ဗဟို)

ရန်ကန်ုမှေပးပုိသည့် သဝဏ်လ ာအား ေနာ်စုိးအိအိေဇာ် 

က ဖတ်ကားသည်။  

ကရင်ှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်တွင်   ကရင်ှစ်သစ်ကူး 

ပွဲေတာ်သမိုင်းမှတ်တမ်းကိ ု  ဖတ်ကားြခင်း၊ ကရင် 

ဒုံးယိမ်းအကများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖြခင်းြဖင့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် 

ကရင်အမျိးသားေန ှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်ကုိ ေပျာ်ရ င်စွာ 

ကျင်းပသည်။

ှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်ကိ ု တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ှင့အ်တ ူကမ်းိုးတန်းေဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် ဒတုယိ 

တိင်ုးမှး၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ မိမိမိဖများ၊  

ဌာနဆိင်ုရာများ၊  ဖတ်ိကားထားေသာဧည့သ်ည်များ၊ 

ေမာ်လမိင ် ကက်သလစ်သာသနာပိုင ်  ဂိုဏ်းအုပ် 

ဆရာေတာ်၊ မတ်ိကက်သလစ်သာသနာ ေကျာင်းထိင်ု 

ဆရာေတာ်  ဖာသာဘူးိဖုလိစ်ှင့ ်ကရင်တိင်ုးရင်း 

သား၊  တိုင်းရင်းသူများ  တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။  

ခိုင်ထူး(မိတ် ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်  ဇန်နဝါရီ   ၂

၂၀၂၂ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂  ရက်ေနတွင ်

ကျေရာက်မည့်(၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စု 

ေန အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပုိင်ေရးအတွက် 

လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ ယေနနံနက် ၁၀ နာရီ 

တွင် မွန်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုး  ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌   

ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့်ကျင်းပရာ      မွန်ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လငး်ထွနး်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က   

မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ     တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ 

စာေပ၊ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ အထင်ကရ 

ေနရာများ၊ ေဒသထွက်ကုန်ပစ ည်းများအား ေပ လွင်ရန်  

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန အခမ်းအနား 

တွင်  အလှြပယာ်များ၊ တုိင်းရင်းသားုိးရာအကအလှ 

အဖဲွများ  ေစလ တ်ေပးုိင်ေရးအတွက်      ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်း

တုိ၏  ဓေလ့ထံုးတမ်းအစ်အလာများကုိ ေလးစား 

လုိက်နာပီး   အမျိးသားယ်ေကျးမ   စုိက်လက ဏာများ  

မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ုိင်ေရးအတွက်  အားလံုးဝုိင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကရန်လုိ

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထုိေနာက်  တက်ေရာက်လာကသည့်  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့်  သက်ဆုိင်ရာဌာနအလုိက်ေကာ်မတီ

အဖဲွဝင်များ၏   ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး 

သည်။ 

    ဇာြဖဝင်း(ြပန်/ဆက်)

 (၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန အခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ေရးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲမ 

အီတလီိုင်ငံတွင် ေရးေကာက်ပွဲများကျင်းပြခင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲြခင်းများကိ ု ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ဌာနခဲွအဆင့်ဆင့်က ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရက်သည်။  ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက် 

ရှိ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲအစည်းမှာ Central Directorate for Electoral Services 

ြဖစ်သည်။ ယင်းအဖွဲအစည်းသည ်အမဲတမ်းဖွဲစည်းထားသည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ပီး ဥေရာပသမဂ  

ပါလီမန်ေရးေကာက်ပွဲအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်၊ ေဒသအဆင့်ှင့် ေဒသ ရအဆင့် ေရးေကာက်ပွဲ 

များကိ ုြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ ခုိင်အဆင့်အုပ်ချပ်ေရးံုးများမှတစ်ဆင့် ကီးကပ်ကျင်းပ 

ေပးရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲတွင်အသုံးြပမည့ ်ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုအချနိ်မီြပင်ဆင်ေပးပို 

ိင်ုေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်အကမ်းဖျင်းတွက်ချက်ြခင်းှင့ ်အိင်ုရပါတမီျားအတွက်  

ကိယ်ုစားလှယ်ေနရာခဲွေဝမ  ကနဦးအဆင့တွ်က်ချက်ြခင်းတိုကိုလည်းေကာင်း တာဝန်ယေူဆာင်ရက်ရသည်။ 

Central Directorate for Demographic Services သည် ေရးေကာက်ပဲွအတွက် လဦူးေရအချက်အလက် 

များှင့်စပ်လျ်း၍   ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ရသည်။  ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏  The 

Department for Internal and Territorial Affairs သည် ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ  

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ြဖစ်ေပ သည့်ကိစ ရပ်များအား ေလ့လာြခင်း၊ မဲဆ ရှင် အရည်အချင်းမြပည့်မီေသာ 

ကိစ ရပ်များှင့် အရည်အချင်းမြပည့်မီေကာင်း ေကညာထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက ် 

ဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးရသည်။

ေရးေကာက်ပဲွကာလတွင် ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာတာဝန်များ ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ေရးေကာက်ပဲွ 

ဆိုင်ရာယာယီအဖွဲအစည်းများကိ ုတရားေရးုံးများတွင ်ဖွဲစည်းထားရှိသည်။ တရားဝင ်ေရးေကာက်ပွ ဲ

ရလဒ်ကို  တရားုံးဆိုင်ရာစနစ်အတွင်း  ဖွဲစည်းထားရှိသည့ ်  ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာုံးများမှတစ်ဆင့ ် 

တွက်ချက်ေဆာင်ရက်သည်။  National Central Electoral Office  ( NCEO ) ကို Court of Cassation 

(အြမင့်ဆုံးတရားုံး)   အတွင်း   ဖွဲစည်းထားရှိသည်။ အဖွဲဝင်ငါးဦးြဖင့ ်ဖွဲစည်းထားပီး တရားုံးဥက    

တစ်ဦးှင့် ဥက   မှခန်အပ်သည့် အဖွဲဝင ်ေလးဦးြဖစ်သည်။ NCEO သည် ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက်  

ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များ တွက်ချက်ြခင်း၊  ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များ  တရားဝင် 

ေကညာေပးြခင်းှင့် လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေနရာ ခဲွေဝေပးြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရသည်။ ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းှင့ ်ပါတအီမှတ်တဆံပ်ိများှင့ ်စပ်လျ်းသည့ ်အယခူအံမ များကိလုည်း 

စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ရသည်။

ေဒသဆုိင်ရာေရးေကာက်ပဲွံုး (Regional Election Offices – REOs) များကိ ုေဒသဆိင်ုရာ အယခူံုံး 

များတွင် ဖွဲစည်းထားရှိပီး အထက်လ တ်ေတာ်အတွက် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကိ ုတွက်ချက်ရသည်။ 

ခိုင်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲုံး  (District Election Offices - DEOs)  များကိ ု ခိုင်အဆင့်အယူခံ 

ုံးများတွင် ဖွဲစည်းထားရှိပီး ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက် ခိုင်အဆင့်ရှိ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များကို 

တွက်ချက်ရသည်။ ၎င်းအြပင ်မဲုံဆိုင်ရာုံး (Polling Electoral Offices – PEOs) များ၏ ဥက   များ 

ကိုလည်း ခန်အပ်ေပးရသည်။ 

ိုင်ငံြပင်ပမဲဆ နယ်များမှေရာက်ရှိလာမည့ ်ဆ မဲများအတွက ်မဲေရတွက်ြခင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် 

ေဒသဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲုံး (REO) တစ်ုံးှင့် ခိုင်အဆင့်ေရးေကာက်ပွဲုံး (DEO) တစ်ုံးတိုကို 

ေရာမအယူခံတရားုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်။ ေဒသဆိုင်ရာ ေရးေကာက်ပွဲုံးများှင့် ခိုင်အဆင့် 

ေရးေကာက်ပွဲုံးများသည် ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာတရားေရး 

နယ်ပယ်အတွင်းမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးရသည်။ 

ြမနီစီပယ်အဆင့်တွင် ြမနီစီပယ်အဆင့်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (MECs) များသည် ေရးေကာက်ပဲွ 

များကိ ုအဓကိတာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေပးရပီး မဲုဆံိင်ုရာုံး (PEOs) များအတွက် အဖဲွဝင်များခန်အပ်ြခင်းှင့ ်

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများအတွက် မဆွဲယ်စည်းုံးေရးပိစုတာများချတ်ိဆဲွရန် ေနရာသတ်မှတ်ေပးြခင်းတိုကိ ု 

ေဆာင်ရက်ရသည်။  ြမနီစီပယ်အဆင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်များသည ်အမဲတမ်းဖွဲစည်းထားေသာ 

အဖဲွအစည်းများြဖစ်ကပီး ြမနစီပီယ်ေကာင်စမှီ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ ြမနစီပီယ်ေကာင်စဝီင် 

များြဖင့ ်ဖွဲစည်းထားသည်။ ဥက   အြဖစ် ြမနီစီပယ်မိေတာ်ဝန်မ ှေဆာင်ရက်သည်။

မဲုံဆိုင်ရာုံး (PEOs) များသည်  မဲုံြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ မဲေပးြခင်းှင့် မဲေရတွက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းစ်များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အဓိကတာဝန်ယူကီးကပ်ေပးရသည်။ မဲုံဆိုင်ရာုံးကို အဖွဲဝင ် 

ေလးဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။ မဲုံဆိုင်ရာုံး (PEO) ၏အဖွဲဝင် အနည်းဆုံးတစ်ဦးသည် ြမနီစီပယ် 

ေကာင်စီရှိ  လူနည်းစုကိုယ်စားြပသည့်ေကာင်စီဝင်ြဖစ်ရသည်။ မဲုံတစ်ုံလ င် မဲဆ ရှင် ၁၂၀၀  န်း  

သတ်မှတ်ထားသည်။ ိင်ုငြံပင်ပမေဲပးြခင်းကိ ုိင်ုငရံပ်ြခားရိှ ေကာင်စစ်ဝန်ံုးများမှ တာဝန်ယ ူေဆာင်ရက် 

သည်။

၂၀၁၈ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ

၂၀၁၇ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွင် အီတလီပါလီမန်အား သမ တ Sergio Mattarella က 

ဖျက်သမ်ိးပီး ၂၀၁၈ ခှုစ်  အတီလီိင်ုငအံေထေွထေွရးေကာက်ပဲွကိ ု၂၀၁၈ ခှုစ်  မတ်လ  ၄  ရက်ေနတွင် 

ကျင်းပခဲ့သည်။  အီတလီိုင်ငံ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကို ၁၉၄၈ ခုှစ်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ ယခု 

ေရးေကာက်ပဲွသည် ၁၈ ကမ်ိေြမာက်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပဲွတွင် ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက် လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ၆၃၀ ှင့် အထက်လ တ်ေတာ်အတွက် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁၅ ေနရာ  

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၁၄ ပါတီ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့သည်။ 

ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက် ွန်ေပါင်းအဖွဲြဖစ်ေသာ ဗဟို−လက်ယာွန်ေပါင်း (Center–right 

coalition) က လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၂၆၅ ေနရာြဖင့် အများဆံုးအုိင်ရရိှခ့ဲပီး Five Star Moveme nt 

(MSS) ပါတီက လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၂၂၇ ေနရာြဖင့ ်ဒုတိယအိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း 

Matteo Renzi ဦးေဆာင်ေသာ ဗဟို - လက်ဝဲွန်ေပါင်း (Center – Left Coalition) က တတိယေနရာမှ 

အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအတူ အထက်လ တ်ေတာ်အတွက်လည်း ွန်ေပါင်းအဖွဲြဖစ်ေသာ ဗဟို−လက်ယာ 

ွန်ေပါင်း (Center – right coalition) က လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၃၇ ေနရာြဖင့်  အများဆုံး 

အိုင်ရရှိခဲ့ပီး Five Star Movement (MSS) ပါတီက လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်၁၁၂ ေနရာြဖင့ ်ဒုတိယ 

အုိင်ရရိှခ့ဲသည်။ ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း Matteo Renzi ဦးေဆာင်ေသာ ဗဟုိ−လက်ဝဲွန်ေပါင်း (Center– 

Left Coalition) က ေနရာ ၆၀ ြဖင့် တတိယေနရာမှ အိုင်ရရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခှုစ် အတီလပီါလမီန်ေရးေကာက်ပဲွတွင် ေအာက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွအတွက် မဆဲ ရှင် 

၅၀၇၃၆၂၀၄ ဦးရှိပီး မဲေပးသူဦးေရ ၃၅၁၈၅၇၄၃ ဦးရှိသည့်အတွက ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၆၉ ဒသမ ၃၅  

ရာခိင်ု န်းရိှသည်။ အထက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွအတွက် မဆဲ ရှင် ၄၆၆၁၅၈၁၃ ဦးရိှပီး မေဲပးသဦူးေရ  

၃၅၀၆၇၅၉၄ ဦးရှိသည့်အတွက်  မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၇၅ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင် န်းရှိသည်။ ေနာင်လာမည့ ်

ေရးေကာက်ပွဲမှာ ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်ေနဟ ုခန်မှန်းထားသည်။

ေအာက်လ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်

စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ဥပေဒြပေရးဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအေပ ေလ့လာြခင်း

(အီတလီိုင်ငံ)
သိန်းဦး

     ၂၀၁၇ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွင် အီတလီပါလီမန်အား သမ တ 

Sergio Mattarella က ဖျက်သိမ်းပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်  အီတလီိုင်ငံ 

အေထွေထေွရးေကာက်ပဲွကိ ု၂၀၁၈ ခှုစ်  မတ်လ  ၄  ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲသ့ည်။  

အီတလီိုင်ငံ အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကို ၁၉၄၈ ခုှစ်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ 

ယခုေရးေကာက်ပွဲသည်   ၁၈  ကိမ်ေြမာက်ြဖစ်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲတွင် 

ေအာက်လ တ်ေတာ်အတွက်    လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ   ၆၃၀  ှင့် 

အထက်လ တ်ေတာ်အတွက် လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ၃၁၅ ေနရာ  ေရးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၁၄ ပါတီ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

နိဂုံး

အီတလီိုင်ငံသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ုစတင်ခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ ်(PR) 

ှင့် မဲများသူအိုင်ရစနစ ် (FPTP) တိုကို ေရာစပ်အသုံးြပခဲ့ပီး လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်လုံးတွင ်သတ်မှတ် 

ထားေသာ မဲဆ နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိးသမီးများ၊ အနည်းစုလူမျိးစုများ အချိးကျပါဝင ်

ိင်ုရန် ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒကိ ုြပ  ာန်းထားေပသည်။ ထိုြပင် အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ရန်လိအုပ်ေသာ 

အချက်များကိ ုြပင်ဆင်ြပ  ာန်းသည်ကိုလည်း  ေတွရှိရသည်။ ေရးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲများကိ ု 

ဗဟိတုစ်ခတုည်းမှချပ်ကိင်ုထားမ မရိှဘ ဲသီးြခားစဖဲွီစည်းတာဝန်ေပးအပ်ေဆာင်ရက်ေစသြဖင့ ်ဗဟိတွုင် 

လုပ်ငန်းတာဝန်ဖိစီးမ မရိှဘဲ လုပ်ငန်းများကုိ သက်ေသာင့်သက်သာြဖင့် လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရက်ုိင်မည့် 

အေနအထားကိ ုေလလ့ာေတွရိှရပါသည်။ မဆဲ ရှင်များ မေဲပးရာတွင် လဲွမှားမ ရိှပါကလည်း ပယ်မမဲြဖစ် 

ေစရန် နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားမ မှာလည်း  ေကာင်းမွန်ပီး ိင်ုငေံရးပါတမီျား၏ အခက်အခ ဲ

တင်ြပချက်များအေပ   လက်ခံစ်းစားြပင်ဆင်ချက်များ  ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းကလည်း 

ေရးေကာက်ပဲွကိ ုတည်ငမ်ိေအးချမ်းေစသည်ကိ ုေတွရိှရေပသည်။ သိုြဖစ်၍ အတီလီိင်ုင၏ံ ေရေကာက်ပဲွ 

စနစ်ှင့်ြပ  ာန်းချက်များမှာ ေလ့လာအတုယူစရာများရှိေနပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။ ။

ကျမ်းကိုး - https://en.wikipedia.org/wiki/Italy

 - https://en.wikipedia.org/wiki/Italian electoral law of 2017

 - https://en.wikipedia.org/wiki/2018 Italian general election

 -  The Italian Republic Parliamentary Elections, 4 March 2018

  ODIHR Election Assessment Mission Final Report

အထက်လ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ေညာင်ဦး    ဇန်နဝါရီ   ၂

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    ေညာင်ဦး 

မိနယ်အတွင်းရိှ  ြပည်သမူျား  ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆး  ထိုးေပးိုင်မ  

အေြခအေနမှာ ဇန်နဝါရ ီ၂ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

အထ ိ ၁၄၁၃၂၀  ထိုးံှေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း  

ေညာင်ဦးမိနယ ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ထံမှ သိရသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးိုင်ရန ် 

ေညာင်ဦးမိနယ်တွင ်   သတ်မှတ်စုရပ် 

ေနရာ ၁၂ ေနရာြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ 

ေညာင်ဦးမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ၁၄၁၃၂၀ ထိုးေပးပီးြဖစ်
ေညာင်ဦးမိနယ်တွင်          ပထမအကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆး 

Sinopharm  ထိုးေပးိုင်မ     ၈၆၁၃၀၊ 

ဒုတိယအကိမ် ၄၈၃၅၀၊  ပထမအကိမ် 

ကိဗုစ်ကာကွယ်ေဆး Sinovac ထိုးေပးိင်ု 

မ  ၃၆၂၄ ဦး၊     ဒုတိယအကိမ်  ၃၂၁၆ ဦး 

စုစုေပါင်း ၁၄၁၃၂၀   ထိုးေပးိုင်ပီးြဖစ ်

ေကာင်း၊  ေဆးခဲွတမ်းရရိှမ အေပ  မတူည် 

၍ ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း၊   

ေဝးလံသည့ ်      ေကျးရာများသိုလည်း    

နယ်လှည့်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးအဖွဲများြဖင့ ်လိုက်လံထိုးှံေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။         ကိုထိန်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၂

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ကချင် 

ြပည်နယ်တိုတွင်    ေနရာကွက်ကျား 

မိုးအနည်းငယ်ရာုိင်သည်။ ရာရန်ရာ န်း 

၆၀  ြဖစ်သည်။    စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

အထက်ပိုင်း၊   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် ကယား 

ြပည်နယ်တိုတွင်   တိမ်အသင့်အတင့ ်

ြဖစ်ထွန်းပီး  ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တိုတွင် အများအားြဖင့ ်သာယာ 

မည်။                                     မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်



ေစတနာ

အကယ်၍သာ၊ ငါ့သည်းညာသည် 

များစွာဖိုးထား၊ ပတ ြမားသို 

ေကျာက်သားြမေတ၊ ြဖစ်ပါေလမူ 

ထုေချိုက်ခွဲ၊ ပိုင်းပိုင်းထဲမှ 

တွဲရဲညာညီ၊ တစ်လုံးစီကို 

ကုံးသီရရ၊ ပိုးကိးစှင့် 

ှမလည်တွင် ငါဆွဲဆင်အံ့။ 

အကယ်၍သာ၊ ငါ့သည်းညာသည် 

ချပ်လ ာေသးေသး၊ ရနံေမ းသည့် 

ငုံေကွးမာလာ၊ ပန်းြဖစ်ပါမူ 

ိုးညာကိုြဖတ်၊ ငါချဆွတ်၍ 

လှထွတ်ေမညာ၊ မင့်ေကသာဝယ် 

ပန်ပါေစချင်၊ ငါလ င်ဆင်အံ့။ 

(တဂိုး၏ “ဥယျာ်မှး” မှ)

ဆရာမ  ေငွတာရီ၏    ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မ ှ  ကဗျာကိ ု
စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

ကဗျာကဗျာ

လူမ 

ဘဝ

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

အနာဂတ်သည်       ဆန်းသစ် 

သကဲ့သို   လူငယ်များအေကာင်း 

ေြပာဆိုေနကြခင်းသည်လည်း 

လက်ေတွတွင ်            ကာလ 

တစ်ေလ ာက်လုံး  ေြပာဆိေုနခဲ့က 

သည်။ လူငယ်တို၏ အဆင့်ြမင့် 

ပညာေရး၊ ေခတ်မဆီက်သွယ်ေရး 

အေထာက်အကြူပပစ ည်းများှင့ ်

သိပ ံနည်းကျ  တုိးတက်လာေသာ 

အရိှန်အဟန်ုေကာင့ ်၎င်းတိုသည် 

လူအဖွဲအစည်းများတွင်    ပိုမို 

ထေိရာက်ေသာ  အခန်းက  များ 

တွင်  ပုိမုိေကာင်းမွန်စွာ   ြပင်ဆင် 

ထားိုင်ပီလည်းြဖစ်သည်။ 

“လငူယ်များသည် မနက်ြဖန်၏ 

ေခါင်းေဆာင်များ     ြဖစ်သည်။” 

“လူငယ်များသည ်   အနာဂတ်”၊ 

“လူငယ်များသည် ကမ ာကီးကို 

ေြပာင်းလဲေစလိမ့်မည”်     ကဲ့သို 

ေသာ    လက်သုံးစကားများကိ ု

အလွန်အမင်း  သုံးစွဲမ များှင့ ် 

အလားတူေသာ       သေဘာထား 

ကွဲလွဲမ များလည်းရှိသည်။ အမှန် 

တကယ်တွင်    ကမ ာ့လူဦးေရ၏ 

၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံြဖင့ ် ဖွဲစည်း 

ထားေသာ  က ်ုပ်တို၏   လူငယ် 

များသည်   ပိုမိုေလးနက်ေသာ 

အသိအမှတ်ြပမ များ  ခံထိုက်ေပ 

သည်။ 

လူငယ်၊ ပညာေရးှင့ ်အားကစား
ယေနေခတ်တွင်     က ်ုပ်တို 

သည် လျင်ြမန်စွာ ကဲွြပားြခားနား 

ေနေသာ ကမ ာကီးတွင် ေနထိုင် 

ေနကသည်။  အားကစား၊ ပညာ 

ေရးှင့ ်ကေလးသငူယ်များ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရး၊    ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 

လူမ ေရးှင့် စိတ်ခံစားမ ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးတိုကိ ု  ြမင့်တင်ေပး 

သည့်    ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်မ  

အတွက် အလွန်အေရးကီးသည်။ 

အားကစား၏ အကျိးေကျးဇူးများ 

သည် ပ်ုပိင်ုးဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရး 

အေပ           သက်ေရာက်မ ထက် 

ေကျာ်လွန်          ေရာက်ရှိိုင်ပီး 

အားကစားေကာင့ ်    ပညာေရး 

ဆိုင်ရာ   အကျိးေကျးဇူးများ၏ 

တန်ဖိုးကို ေလ ာ့မတွက်သင့်ေချ။ 

အားကစားမှတစ်ဆင့် ကေလး 

သူငယ်များ၏  ကျန်းမာေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်မ ကို ေတွြမင်ိုင်သည်။ 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ     ပညာေရးှင့ ်

ကျန်းမာေရးသည ်ပညာေရးေပ  

တွင်         အကျိးသက်ေရာက်မ  

ရှိသည်။         ေြပာင်းလဲမ များကိ ု

လ ပ်ရှားမ ဆိင်ုရာ က မ်းကျင်မ များ၊ 

ဖံွဖိးတုိးတက်မ ှင့်   စွမ်းေဆာင် 

ရည်တွင်    ေတွြမင်ိုင်သည်။ 

ထိုြပင် ပညာဆုိင်ရာ အလားအလာ 

ေကာင်းမ တွင်လည်း ေတွြမင်ုိင် 

သည်။   ဤအချက်က   ုပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ        ေဆာင်ရက်မ များှင့် 

စတ်ိပုိင်းဆုိင်ရာ၊ လူမ ေရးတုိးတက် 

ဖံွဖိးမ များအကား အြပသေဘာ 

ေဆာင်ေသာ ဆက် ယ်မ ကိ ုြပသ 

သည်။ ေကျာင်းတွင်းှင့် ေကျာင်း 

ြပင်ပ   ှစ်ခုစလုံးတွင်   ုပ်ပိုင်း 

ဆိုင်ရာ   ပညာေရးပံ့ပိုးေပးြခင်း 

သည်  လူငယ်များအား   ဘဝှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ က မ်းကျင်မ များ 

ကိ ုေလလ့ာရန်ှင့ ်ဖံွဖိးတိးုတက် 

ရန်  အေထာက်အကူြပြခင်းတွင ်

အေရးပါလှသည်။ 

လမူ ေရးှင့ ်စတ်ိခစံားမ ဆိင်ုရာ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးသည်လည်း 

အားကစားှင့ ်ဆက်စပ်ေနသည်။ 

ကေလးသငူယ်များှင့ ်လငူယ်များ 

ဖံွဖိးတုိးတက်မ ဆုိင်ရာ လူမ ေရး 

အသွင်အြပင် လက ဏာများှင့် 

ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစ်းစားရ 

မည့်    အဓိကနယ်ပယ်   သုံးခု 

ရှိသည်။ ၎င်းတိုမှာ ပါဝင်ြခင်းှင့ ်

လူမ အသိုက်အမံ တည်ေဆာက် 

ြခင်း၊ အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့ ်

လငူယ်များ ကျးလွန်ေသာ  ြပစ်မ  

များှင့် လူမ အဖဲွအစည်း ေဘးကင်း 

ေရးတို ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များ၏   အားကစား 

ဆိုင်ရာ  မူဝါဒဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

များသည ်အေရးပါေသာ အခန်း 

က  တွင်    ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ 

ိင်ုငတံကာ မဝူါဒများသည် ကမ ာ 

အှံအြပားတွင်   ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ပညာေရးှင့ ်အားကစား ပိုေဆာင် 

ေရးတွင် လ မ်းမိုးခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ 

၎င်းမဝူါဒများသည်        အစ်အမ ဲ

ေဆာင်ရက်မ အြဖစ်သုိ မေြပာင်းလ ဲ

ေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည ် ကမ ာ့ 

ေဒသများစွာတွင် အမျိးသားအဆင့် 

မဝူါဒ ဖံွဖိးတိးုတက်ရန် ကညူေီပး 

သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ       ပညာေရးတွင ်

အားကစားအတွက် လက်ေတွကျ 

ေသာ စ်းစားေတွးေခ မ များရိှရန် 

လိအုပ်သည်။ လငူယ်များ ေကျာင်း 

အားကစားတွင်ပါဝင်ရန် အေရးကီး 

သည်။ ေကျာင်းှင့ ်ေခါင်းေဆာင်မ  

အပိင်ုးတွင် လငူယ်ှင့ ်အားကစား 

ဆက် ယ်ေသာ   သေဘာထား  

များ၊ အြမင်များရိှရန်  လိအုပ်သည်။

[Ref: Sport, education and 

child and youth development, 

Internet]

 ဇန်နဝါရီ   ၃၊  ၂၀၂၂

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။



ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင်

ေနာက်တစ်ေနသို ေရာက်ေသာအခါ ေဘဒက 
မင်းကီးသည ်လုလင်ကိ ုေခ ေစြပန်သည်။ 

“အေမာင်  ယမန်ေနက  မှတ်သားဖွယ်စကား 
ထူးကို သင်ဆုိသည်မှာ အကျိးရိှလှေပသည်။ ယေန  
လည်း     ဆိုပါဦးေလာ့” ဟူ၍      မိန်ေတာ်မူသည်။  
လုလင်ကလည်း.. “အရှင်မင်းကီး 'အထူးအဆန်း 
ြဖစ်လာထွန်းေသာ်မပယ်ရာ၊ ပညာသည်ကိ ုကီးငယ် 
မဆိရုာ' ဟေူသာ စကားကိ ု ကားဖူးေတာ်မပူါသေလာ” 
ဟ၍ူ ေမးသည်။ မင်းကီးက….“အေမာင်၊ သည်စကား 
ကိ ုငါမကားဖူးပါ။ ထင်စွာ ြပပါေလာ့” ဟ၍ူ ဆိေုတာ် 
မူသည်။ ထိုအခါ လုလင်က ိုေသစွာ ေလ ာက်ထား 
ေလသည်။ 

“အရှင်မင်းကီး ေရှးသေရာအခါ သတီလြပည်၌ 
မန်ိးမငယ်တစ်ေယာက်သည် ပဋသိေ ရ၍ ဖွားေသာ 
အခါ တစ်ထွာခန်အရယ်သာရိှေသာ သားေယာက်ျား 
ကေလးကိ ုဖွားြမင်ပါသည်။ ထိသုားငယ် ဖွားခါနီးတွင် 
အဖြဖစ်သမှူာ ကွယ်လွန်ခဲရှ့ာပါသည်။ အမ်ိနီးချင်းများ 
က ထိုမိခင်အား...“သင့်သားသည် ေမွးိုးေမွးစ ်
သားမျိးမဟုတ်၊    တစ်ထွာခန်အရယ်သာရှိသည်။ 
ဆန်းလှသည်။ လူတကာ က့ဲရဲစရာ ြဖစ်ေတာ့သည်။ 
သင့်မှာလည်း ခင်ပွန်းရှိသည်မဟုတ်။ ထိုလူစ်မမီ 
ေသာ  သားထူးသားဆန်းကိ ု ေရ၌ပစ်ေလ”  ဟူ၍ 
ဆိုကပါသည်။ 

ထိုအခါ မိခင်က အိမ်နီးချင်းတို၏ စကားကို 
မနာယူပါ။ “ေလာက၌ မိခင်တုိမည်သည် မည်သည့် 
သားမျိး၊ သမီးမျိးကိ ုေမွးသည်ြဖစ်ေစ ချစ်ရသည်သာ 
ြဖစ်သည်။ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေက းေမွးရသည်သာ 
ြဖစ်သည်။ ငါသည် ငါသ့ားကေလးကိ ုမစွန်ပစ်ိင်ုပါ။ 
လူစ်မမီရှာသြဖင့် ေမတ ာထားုံတွင်မက သနား 
ကုဏာပင် ပုိပါေသးသည်” ဟုဆုိကာ သားငယ်ကုိ
ေကာင်းစွာေက းေမွးေစာင့်ေရှာက်ပါသည်။ 

သားငယ်သည ်  တစ်စတစ်စ ကီးြပင်းလာပါ 
သည်။ သိုရာတွင် တစ်ေတာင်ခန်အရယ်သို ေရာက် 

ကီးငယ ်မဟူသာ
ေသာအခါတွင်မ ူအရပ်အေမာင်း ကိယ်ုလုံးကိုယ်ထည် 
မှာ ကီးမလာေတာ့ပါ။ တစ်ေတာင်အရယ်ခန်မ သာ 
ရှိသည့်  လုလင်ကေလးသာ ြဖစ်ေနပါသည်။ ထို 
ေကာင့် မိခင်က သူအား “ရတန” ဟူ၍ အမည်မှည့် 
ေခ ပါသည်။ သူအရယ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ အဝတ် 
အစားတိုကို ဆင်ြမန်းေပးပါသည်။ 

တစ်ေနတွင် ရတနက...“ငါ့မိခင်သည် ငါ့ကို 
ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ေမွးေက းလာခဲ့သည်မှာ ကာပီ။ 
ငါအ့တွက်ေကာင့ ်မခိင်မှာ ဆန်ကဲွ တစ်လက်ဖက်မ  
အကျိးမခံရရှာေလ။ ငါသည် အမိေကျးဇူးကုိ အစွမ်း 
ရိှသမ  ဆပ်သင့်ေပသည်” ဟူ၍ ေအာက်ေမ့ဆင်ြခင် 
မိပါသည်။ သုိြဖင့် မိခင်အား “မိခင်၊ ေဈးေရာင်းသွား 
ေသာအခါ ချစ်သားကိ ုေတာင်းမှာထည့်ပီး ေဆာင်ယ ူ
သွားပါ။ သည်ြပည်တွင် ချစ်သားက့ဲသုိအရယ်ငယ်၍ 
ထူးဆန်းေသာသူမျိးရှိမည်မထင်။     ချစ်သားကို 
ေဈးပွဲ၌ ြပကာ ကည့် သူများထံမှ အခေကးေငွ 
ေတာင်းခံပါ” ဟု ဆိုပါသည်။ မိခင်ကလည်း...  

“ငါ့သားကို လူလယ်ေကာင်၌ အထူးအဆန်း 
အြဖစ် ြပ၍ရေသာေငွကုိ မိခင် အလုိမရိှပါ။ ထုိေငွကုိ 
မိခင် မသံုးရက်ပါ။  ချစ်သားကုိသာ  မိခင်  ေက းေမွး 
ေစာင့်ေရှာက်ပါမည”် ဟူ၍    မိခင်တိုချစ်ြခင်းြဖင့ ်

ေြပာဆိုပါသည်။ ထိုအခါ ရတနက.. “မိခင ်ချစ်သား 
သည် မခိင်ကိ ုေကျးဇူးဆပ်လိသုြဖင့ ်သည်သိုကြံခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။  အမိေကျးဇူးကိုသိေသာ   သားတိုမှာ 
ေလာကတွင်   ဘုန်းေတဇာကီးြမင့်ကသည်သာ 
ြဖစ်ပါသည်။ သားေမာင်၏အလိုကို ြဖည့်ပါ”  ဟု 
ေတာင်းပန်ပါသည်။ 

ဤတွင် မခိင်လည်း ရတနကိ ုေဈးသို ေဆာင်ယ ူ
ပီး လူများကိ ု  အခေကးေငွယူ၍   ြပသပါသည်။ 
ထိုအခါ ေငွအသြပာများစွာရခဲ့ပါသည်။ ထိုအခိုက ်
တစ်ြပည်ရပ်ြခားမှ သေ  ဘာတစ်စင်း ဆိုက်လာပီး 
သေ  ဘာသားတို  ေဈးသို  ေရာက်လာကပါသည်။ 
သေ  ဘာသားတိုသည် ရတနကိ ုကည့က်ာ အံဩ့မဆုံး 

ရှိကပါသည်။ သူတိုက သူတိုြပည်သို ရတနအား 
ေခတ ေခ သွားကာ   အံ့ပွဲအြဖစ်   ြပသရေသာ ်ေငွ 
အေြမာက်အြမား ရလိမ့်မည်ဟူ၍ ဆင်ြခင်မိကပါ 
သည်။ 

သိုြဖင့် ရတန၏ မိခင်အား... “သင့်သားကို 
ငါတုိြပည်သုိ ေခတ ေခ သွားပါရေစ” ဟ ုဆုိပါသည်။ 
မိခင်က... “ငါ့သားကို မခွဲိုင်၊ မထည့်ိုင်ပါ” ဟု 
ြငင်းဆိပုါသည်။ ထိအုခါ ရတနက... “သင်တို ငါမ့ခိင် 
အား အသြပာတစ်ေထာင်ေပးပါက ငါလိုက်မည်” 
ဟေုြပာကာ မခိင်ထခွံင့ပ်န်ပါသည်။ မမိသိုံးှစ်အတွင်း 
ြပန်လာမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း မိခင်အား ေဖျာင်းဖျ 
ေြပာဆိုပါသည်။ သေ  ဘာသားတိုလည်း သေဘာ 
တူကာ ရတနအား  ေငွအသြပာတစ်ေထာင ် ေပးပါ 
သည်။ ရတနလည်း ထိုေငွတစ်ေထာင်ကို မိခင်အား 
ေပး၍ ပေူဇာ်ကန်ေတာပ့ါသည်။ မခိင်ကလည်း ေငကွိ ု
လက်ခံကာ  “အမိ၏ ေကျးဇူးကိ ုသိေပေသာ သား 
လမိ ာသည် ဘန်ုးကီး၍ သက်ရှည်ပါေစ၊ လိရုာဆ တို 
ြပည့်ဝပါေစ” ဟူ၍ မျက်ရည်စမ်းစမ်းြဖင့ ်ဆုေပးပါ 
သည်။ ထိုေနာက်.. “ချစ်သား သုံးှစ်အတွင်း မခိင်ထ ံ
ြပန်လာပါ။ သုံးှစ်ေကျာ်၍မှ ချစ်သားြပန်မလာလ င် 
မခိင် ရင်ကဲွနာကျ၍ ေသရပါလမိ့မ်ည်” ဟ၍ူ တတွတ် 

တွတ်မှာကားပါသည်။ 
ရတနလည်း  မခိင်ကိ ု သုံးှစ်အတွင်း   ြပန်လာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခစံကားေြပာကားကာ သေ  ဘာ 
သားတိုှင့်အတူ လိုက်ပါသွားသည်။ 

သေ  ဘာသည် အစ်အတိုင်းလ င့်လာရာလမ်း
ခရီးတွင် “စိတ ဒီပ”မည်ေသာ က န်းသို ေခတ ဆိုက် 
ေရာက်ကပါသည်။ ထိုက န်းသူက န်းသားတိုသည် 
နက်နဆဲန်းကယ်ေသာ ပညာတိုကိ ုတတ်က မ်းသမူျား 
ြဖစ်ကပါသည်။ သတူိုသည် ရတနကိ ုြမင်ေတွေသာ 
အခါ ချစ်ခင်ကင်နာသြဖင့်  “ငါတိုက န်း၌  သည် 
လူထူးလူဆန်းကေလးကို ေခတ ထားပါ။  သင်တို 
တုိင်းြပည်သို ြပန်၍ ေနာက်တစ်ေခါက် ြပန်လာေသာ 
အခါမှ ဝင်ေခ ပါ။ သည်အတွက် ငါတိုကအသြပာ 
တစ်ေသာင်းေပးမည်” ဟူ၍   သေ  ဘာသားတိုကို 
ေြပာဆိုပါသည်။ 

သေ  ဘာသားတိုလည်း သေဘာတူကာ ရတန 
ကိ ုထိကု န်း၌ ထားခဲပ့ါသည်။ သတူိုရေသာ အသြပာ 
တစ်ေသာင်းအနက်မှ အသြပာတစ်ေထာင်ကိလုည်း 
ရတနအား ေပးပါသည်။ 

ထိုက န်း၌ေနစ်  က န်းသူက န်းသားတိုသည် 
ရတနအား ေကာင်းစွာေက းေမွးေစာင့်ေရှာက်ကပါ 
သည်။ ထိုြပင ်ဓားအတတ်၊ လှံအတတ်၊ ေလးြမား 
အတတ်တိုကိုလည်း သင်ေပးပါသည်။ ထိုမ မက 
အထူးထူးအြပားြပားဖန်ဆင်းိုင်ေသာ     နာနာုပ် 
အတတ်ပညာထူးကိုပါ သင်ေပးပါသည်။ 

ထိုအတတ်ပညာတိုကို      သင်ယူပီးေသာ ်
ရတနက... “အေဆွတို  ငါ့မှာ တစ်ေတာင်မ ေသာ 
အရယ်မှ တိုး၍ မကီး၊ လူစ်မမီ ြဖစ်ေနရသည်။ 
ထိုဘဝမှ   လွတ်ေြမာက်ေစေသာမ န်ကို   သင်တို 
တတ်ပါက   ငါ့အား သင်ေပးပါ” ဟူ၍    ေတာင်းပန် 
ေြပာဆိုပါသည်။

ထိအုခါ က န်းသကူ န်းသားတိုက “အေဆရွတန၊ 
သင်၏တိုင်းြပည်သိုြပန်ေရာက်ေသာအခါ အိမ်ေရှ 
အရာကို ရေအာင် ကိးစားပါ။ အိမ်ေရှအရာကိ ုရ၍ 
မှးမတ်ဗိုလ်ပါတို      သင့်ကိုအေလးအြမတ်ြပကာ 
ပူေဇာ်ေသာအခါ    မ န်ကိုရတ်ပါ။    ထိုမ န်ကို 
ငါတိုသင်ေပးလိုက်မည်။ ထိုသိုပူေဇာ်ခံရ၍ မ န်ကို 
ရတ်ေသာခဏ၌   သင်သည်   လူစ်မမီေသာဘဝမ ှ

ကင်းလွတ်ပီး လူတန်းေစ့အရယ်အစားသို ေရာက်ပါ 
လမိ့မ်ည်” ဟ ုဆိုကပါသည်။ သိုဆိုပီးေသာ် မ န်ကိ ု
ချစ်ခင်ယုယစွာြဖင့ ်သင်ေပးကပါသည်။ 

မကာမ ီယခင်ကထွက်ခွာသွားေသာ သေ  ဘာ 
သားတို  ဆိုက်ေရာက်လာကပါသည်။  ရတနသည် 
ေကျးဇူးရှင်က န်းသကူ န်းသားတိုအား ရိှခိုး တ်ဆက် 
ပီးေနာက်   သေ  ဘာသားတိုှင့်အတူ   မိမိြပည်သို 

ဆရာကီး  မင်းယုေဝ၏   လက်ေရးစင်ပုံြပင ်

ေပါင်းချပ်စာအုပ်မ ှပုံြပင်ကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ 
သီတလြပည်သို   ရတနြပန်ေရာက်ေသာ ် မိမိ 

အား လွမ်းဆွတ်တမ်းတကာ တေမ ာ်ေမ ာ်ရိှေနေသာ 
မိခင်ထံသွား၍  လက်ဝယ်ရှိအသြပာတစ်ေထာင်ကို 
ေပးြပန်ပါသည်။ မခိင်ကလည်း... “ချစ်သား၊ ငါသည် 
ေငွအသြပာကိုမလို၊  ငါ့သားကိုသာ လိုပါသည်”  ဟု 
ဆိုကာ မျက်ရည်လည်ရဲြဖင့ ်ဖက်ယမ်းေပွပိုက်နမ်း
 ပ်ပါသည်။ 

ရတနသည် အမိှင့် အတူေနရာမှ ရက်သတ  
တစ်ပတ်ခန် ကာေသာအခါ   ဘုရင့်ထံသို   တမန် 
တစ်ေယာက်ကို ေစလိုက်ပါသည်။ တမန်ှင့်အတူ 
စာသဝဏ်လည်း ပါးလိက်ုပါသည်။ စာသဝဏ်တွင်... 

“ငါ့အား အိမ်ေရှအရာကုိေသာ်လည်း ေပးမည် 
ေလာ၊ သိုတည်းမဟတ်ု စစ်ကိလုည်း တိက်ုမည်ေလာ။ 
ငါသည် အထူးထူးေသာ အတတ်တိုကိ ုတတ်ေြမာက် 
သူြဖစ်သည်”  ဟူ၍လည်း   ေရးသားေပးလိုက ်
ပါသည်။ 

ဘုရင်လည်း စာသဝဏ်ကုိဖတ်ရေသာ် အမတ် 
တိုကိုေခ ၍ တိုင်ပင်ပါသည်။ အမတ်တိုကလည်း... 
“ရတနသည် တစ်ေတာင်သာသာ အရယ်မ သာရိှသူ 
ြဖစ်သည်။ သိုရာတွင် 'ပညာကျယ်ေသာ် ကီးငယ ်

မဟူသာ' ဟူ၍ ဆိုိုးရှိေချသည်။ အက ်ုပ်တို စုံစမ်း 
ဦးအံ့” ဟူ၍ ေလ ာက်တင်ကပါသည်။ ထိုေနာက် 
ရတနထံ   သွားေရာက်စုံစမ်းရာ   အထူးထူးေသာ 
အံ့ဖွယ်ပညာများ   တတ်ေြမာက်သည်ကိ ု  ေတွရှိရ 
ပါသည်။ 

ထိုအခါ မှးမတ်တိုက ဘုရင်အား... “အရှင် 
မင်းကီး   ရတနသည်   အရယ်ငယ်ေသာ်လည်း 
ေလးစားသင့သ်ည့ပ်ညာရှင် ြဖစ်ေပသည်။ ချးီေြမာက် 
ေတာ်မူမှ သင့်ပါမည်” ဟု ေလ ာက်တင်ထားကပါ 
သည်။ ဘုရင်ကလည်း “တစ်ေတာင်မ သာရှိေသာ 
လသူမ်ိလူပ်ုကိ ု     ဘာေကာင့ခ်ျးီေြမာက်ရမည်နည်း။ 
သင်းကို ငါ မမ ” ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအခါ မှးမတ် 
တိုသည် ရတနအား ေခ ကာ... “သင် အမ်ိေရှအရာကိ ု
လိုေသာ် သင်၏ အစွမ်းကိုြပေလာ”့ ဟု   ဆိုကပါ 
သည်။ 

ရတနလည်း ဓားလံှအတတ်၊ ေလးြမားအတတ် 
စသည်တိုကို  ေရှးဦးစွာ  ြပသပါသည်။  ထိုေနာက် 
ေကျာက်ခဲများကိုယူေစကာ နာနာုပ် အတတ်ြဖင့် 
ဖန်ဆင်းေလရာ     ဆင်၊ ြမင်း၊ ဗိုလ်ပါ စစ်အဂ   ါတို 
ေပ ထွက်လာပါသည်။ ထိုသိုေသာ အံ့ဖွယ်သရဲကို 
ြမင်ေသာ် ဘရုင်သည် ရတနအား ေလးစားေကာက်ရံ 
ကာ အိမ်ေရှအရာ ေပးအပ်ချးီြမင့်လိုက်ပါသည်။ 

ရတနသည် အိမ်ေရှမင်းအြဖစ်သုိ ေရာက်လ င် 
ေရှးဦးစွာ မိခင်အား ပင့်ေခ ကာ အိမ်ေတာ်ဦး၌ ထား 
ပါသည်။ ထိုေနာက်   ြမတ်ေသာေနရာ၌    ထိုင်ကာ 
မှးမတ်ဗိုလ်ပါတို၏ အိုအေသြပြခင်းကို ခံယူပါ 
သည်။ မှးမတ်ဗုိလ်ပါတုိသည် သူအား အိအုေသြပ 
ဆဲမှာပင်   သူသည်က န်းသားတို   သင်ေပးေသာ 
မ န်ထူးကို ရတ်ဆိုပါသည်။ ထိုခဏ၌ ရတနသည် 
လစူ်မမေီသာ ဘဝမှ ကင်းလွတ်ပီး လှပတင့တ်ယ်၍ 
ပ်ုဆင်းအဂ   ါှင့ ်ြပည့စ်ုံကံခ့ိင်ုေသာ ေယာက်ျားြမတ် 

အြဖစ်သို ေရာက်ရှိလာပါသည်။
ထုိအေကာင်းကုိ    ကားသိေသာ်   ဘုရင်သည် 

ရတနအား ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာပင ်သမီးေတာ်ှင့ ်
လက်ထပ်ထိမ်းြမားေပးပါသည်။ 

လုလင်၏ စကားထူး၊ ပံုထူးကုိ ကားနာရေသာ 
အခါ ေဘဒကမင်းကီးသည ် များစွာေကျနပ်အားရ 
ေတာ်မူေလသည်။ 

“အေမာင်  သင်၏စကားထူးသည ်   ဆင်ြခင် 
မှတ်သားဖွယ် အကျိးထူးပါေပသည”် ဟု  ဆိုကာ 
ေရ စင်တစ်ေထာင်ြဖင့ ်ပူေဇာ်လိုက်ေလသည်။     ။

မင်းယုေဝ

ဇန်နဝါရီ  ၃၊  ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၇၉ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းရှိ

(၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၃၁၆၈ ၄၁၁၄၆၈၉ ၁၄၄၀၉၇

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၅၁၉၃၁ ၂၇၇၈၉၄၃ ၅၁၅၇၀

၃။ မေလးရှား ၂၇၆၁၄၇၂ ၂၆၈၈၉၂၅ ၃၁၅၁၃

၄။ ထိုင်း ၂၂၂၉၅၅၈ ၂၁၇၄၇၃၀ ၂၁၇၂၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၇၆၃၀၄၀ ၁၃၇၂၆၉၆ ၃၂၈၃၁

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၀၂၅ ၅၀၈၆၉၆ ၁၉၂၇၄

၇။ စင်ကာပူ ၂၇၉၈၆၁ ၂၇၆၀၃၃ ၈၂၉

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၁၀ ၁၁၆၉၄၀ ၃၀၁၃

၉။ လာအို ၁၁၂၇၆၇ ၁၀၃၂၆၅ ၃၈၀

 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 ၅၅၈၆၄၅၁၉ ၄၁၅၁၈၄၇၂ ၈၄၇၁၆၂

၂။ အိ ိယ ၃၄၈၈၉၁၃၂ ၃၄၂၈၄၅၆၁ ၄၈၁၇၇၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၂၉၁၅၀၇ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၁၃၉

၄။ ဗိတိန် ၁၃၁၀၀၄၅၈ ၁၀၃၆၅၂၆၂ ၁၄၈၇၇၈

၅။ ုရှား ၁၀၅၃၇၉၆၆ ၉၅၂၄၀၃၉ ၃၁၀၅၁၈

၆။ ြပင်သစ် ၁၀၁၉၁၉၂၆ ၈၁၃၄၈၄၁ ၁၂၃၈၅၁

၇။ တူရကီ ၉၅၁၉၂၈၁ ၉၀၈၆၆၃၇ ၈၂၅၀၆

၈။ ဂျာမနီ ၇၁၉၆၁၅၄ ၆၄၄၁၀၀၀ ၁၁၂၈၂၆

၉။ စပိန် ၆၂၉၄၇၄၅ ၅၀၅၆၉၅၅ ၈၉၄၀၅

၁၀။ အီတလီ ၆၂၆၆၉၃၉ ၅၁၀၇၇၂၉ ၁၃၇၅၁၃

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ  ထုတ်ြပန်ထားေသာ  

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၆,၉၀၇)ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွ အတည်ြပ 

လူနာသစ် (၇၉) ဦး ေတွရှိရပါသည်။  ထိုေကာင့်  ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၁၄) 

ရာခိုင် န်းရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၅၅,၈၇၂)ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၀၂၅) ဦးရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၀၉)ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၈,၆၉၆) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့်  ထပ်မံေသဆုံးသူ (၂) ဦးရှိသြဖင့်  ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၂၇၄) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ (၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန  အထိ 

လဦူးေရ စစုေုပါင်း (၂၀,၈၁၆,၄၄၁) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၁၅,၅၇၁,၉၁၇) ဦးှင့်   ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ  (၅,၂၄၄,၅၂၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍          

(၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ စုစုေပါင်း 

(၃၆,၃၈၈,၃၅၈) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

• ကိဗုစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အုိမီခရန်) ေရာဂါပုိးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် (၂-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေန၊ (၁၇:၀၀) နာရီအချနိ်အထိ အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၄၀၃,၄၃၄) ဦးရှိ၍ ေသဆုံးသူ 

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

အေရှေတာင်အာရှအပါအဝင်  အာရှေဒသိုင်ငံများ  စသည့် ကမ ာ့ေဒသအသီးသီးရှိ  ိုင်ငံ/

ေဒသေပါင်း (၁၃၁) 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 

ေတွရှိရေကာင်း (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှသတင်းထုတ်ြပန်ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ဗဇီေြပာင်းမျိးကဲွ Omicron (အိမုခီရန်) ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ်ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

ခွဲြခားထားရှိရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊ ကုသေရး စင်တာ (Treatment Center) 

များှင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းကိုဗစ-်၁၉ေရာဂါပိုးှင့ ်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၂-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများ အေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ေပးြခင်း စသည်တိုကိ ုမေမမ့ေလျာ ့သတြိပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စုိက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့် လုပ်ငန်းများကုိ ကျရာက  မှ တက်က စွာ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ  အေြခအေန
(၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက်
 “ဘာပဲေြပာေြပာေပါ့ကွယ်။ အခုလို 

ညီမရဲအိမ်နဲ  အဆင်ေြပသွားတယ  ်
ဆိုတာကိုပဲ မမဝင်းေတာ့ ဝမ်းသာလ ှ
ပါပီ။ ညီမနဲမမဝင်းတိုဟာ အြဖစ်ချင်း 
ကေတာ့ တူသေယာင် ထင်ရတယ်။ 
ဒါေပမဲ့ ဘဝချင်းကေတာ့ မတူပါဘူး 
ညီမ။ တြခားစီပါ။ တကွဲတြပားစီပါ။ 
မမဝင်းတိုဘဝက ုံနဲပါတယ်။ အဲဒါနဲ  
အမ  မမဝင်းတိုကို ေစာင့်ကည့်တဲ့သူ 
နည်းတယ်။ ညီမနဲစာရင် လွတ်လပ် 
တယ်လို  ေြပာလိုရတယ်။    ခံစားရ 
တာကေတာ့ ခံစားရတာေပါ့ကွယ်။ 
ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ခံစားရမ ကို ေြဖသိမ့်လိုရ 
တယ်။   ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ   အေှာင့် 
အယှက်ဟာ အနာေဟာင်းကို ဆွေပး 
သလို မြဖစ်ေစခဲ့ဘူး။

ညမီကိ ုမမဝင်းတစ်ခ ုေြပာချင်တယ်။ 
ေလာကဆိုတာ ကိုယ်က အ ံးေပးရင ်
အ ံးေတွနဲချည်း ဆက်တိုက်ရင်ဆိုင် 
ရတတ်တယ်။ စိတ်မှာ  ံးတစ်ခါိုင် 
တစ်လှည့လ်ို သေဘာထားပီး ကိယ်ုိင်ု 
လှည့်ကို အရယူေစချင်တယ်။ အ ံးနဲ  
ချည်း    ေရစုန်ေမ ာလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင ်
လူဘဝမှာ တဒဂ  လလူာြဖစ်ရတာဘာမှ 
အဓပိ ာယ်ရိှေတာ့မယ်မဟတ်ုဘူး ညမီ”

ခင်ခင်ကီးသည ်မဝင်းရီ၏ မျက်ှာ 
ကို စူးစိုက်ကည့်မိသည်။ မဝင်းရီ၏ 
သေဘာထားကိုကားရ၍ အားတက် 
သလိုလည်း ခံစားရသည်။ ကားသည် 
ခင်ကီးဆင့်ေတာင်တန်းမှ ေကျာ်လွန် 
လာခ့ဲြဖစ်သည်။ ေရနံေချာင်း၊ ေချာက်ှင့် 
ေကျာက်ပန်းေတာင်းလမ်းများ ဆံုရာသုိ 
ေရာက်သည်။ သည်တွင် ခင်ခင်ကီး 
သည် တ်ုတရက် ကိညုိထွန်းကိ ုသတ ိ
ရသည်။

“အစ်ကိုထွန်း ဘယ်ေနက ြပန်သွား 
တာလဲဟင်” 

ခင်ခင်ကီးက ေမးသည်။ 
“ညီမနဲ  တစ်ရက်ြခားမှာပ”ဲ
“ခင်ကီးနဲပတ်သက်လို သူဘာများ 

ေြပာေသးသလ ဲမမဝင်းရ”ီ
“ညီမ ြပန်လိုက်သွားေတာ့ သူက 

မှတ်ချက်ချတယ်ေလ။    တစ်ေနမှာ 
ဒီလိုပဲြဖစ်လာရမယ်ဆိုတာ သူကိပီး 
သေိနသတဲ။့ ကိပီးေတွးတတ်ခဲသ့တဲ။့ 
အဆုံးမှာေတာ ့အတန်းအစားမညီကတဲ ့
လအူချင်းချင်း ဒသီေဘာမျိးနဲ  ေတွကံ 
ကပီး ဒီသေဘာမျိးနဲ  ကွဲကွာကရမှာ 
ဓမ တာပတဲဲ။့ အမှန်ေတာ့ ညမီတိုအေန 
နဲက  မမဝင်းတိုကို   တဒဂ  နားခိုရာ 
ေလာက် သေဘာထားတာပါတဲ့” 

မဝင်းရ၏ီ စကားများကိ ုကားရေလ 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

ဦးေမာင်ကေလး၏ဇနီး ေဒ ေရ သစ်သည် ခင်ခင်ကီးတိုအား ဝမ်းပန်းတသာ ကိဆိုသည်။ 

ကေလးကို အရင်ေထွးေပွသည်။ လသမီးမ သာရှိေသးေသာ ကေလးငယ်သည် 

ေပွချသီူ၏လက်အတွင်း အြငင်းအဆန်မရှိ လိုက်ပါသွားသည်။ 

သူသည်  အပူအပင် အေကာင့်ကရှိဟန် မတူ။ လူကီးေတွ ဘာြဖစ်ေနသည်ကိုမသိ။ 

ဆာေလာင်မွတ်သပ်ိြခင်းမရိှေသာ ကာလတွင် ပံ းမည်၊ ရယ်မည်။ ဆာေလာင် မွတ်သပ်ိေသာကာလတွင် 

မဲ့မည်၊ ငိုမည်။ ဤသည်ကလွဲ၍ သူအဖုိ ဘာတစ်ခုမ မထူးြခားဘဲရှိသည်။ 

သူကား ေအးချမ်းေလသူေပတကား။ မည်သူက မည်မ ချစ်ပါသည်ဆိုဆို၊ 

မည်သူက မည်မ ေစတနာထားပါသည်ေြပာေြပာ ခင်ခင်ကီးအေနှင့်ကမူ မိမိရင်ေသွးကို . . .

လ င် ခင်ခင်ကီး အမှန်ပင် စတ်ိမေကာင်း။
“ခင်ကီးမှာ   ဒီစိတ်ထားမျိး    မရှိိုး 

အမှန်ပါ မမဝင်းရီရယ်။ ခင်ကီးရဲ ရင်ထဲ 
က ေဝဒနာနဲေစတနာကို ခင်ကီး ကိုယ် 
တိုင်သာ သိမှာပါ။ ဒါမျိးဆိုတာက ထုတ် 
ြပလိုရတတ်တဲ ့အရာမျိးလည်းမဟတ်ုဘူး 
မဟုတ်လား။ ေအးေလ တစ်ေနမှာေတာ့ 
ခင်ကီးအေနနဲ အေကာင်အထည်ြပိင်ုခွင့ ်
ကံလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ြပိုင်ခွင့ ်
ကံပါေစလိုလည်း ခင်ကီး ဆုေတာင်းပါ 
တယ် မမဝင်းရ”ီ

လမ်းမီးများ လင်းလက်လာချနိ်တွင် 
ခင်ခင်ကီးတို ေရနံေချာင်းသို ေရာက် 
သည်။  ေအးကုန်းရှိ  မဝင်းရီတိုအိမ်သို 
အလျင်ဝင်သည်။ မဝင်းရီကိ ုအရင်ပိုေပး 
သည်။ ၎င်းေနာက် ဦးေမာင်ကေလး၏ 
အိမ်သို လာခဲ့ကသည်။
ဦးေမာင်ကေလး၏ဇနီး ေဒ ေရ သစ် 

သည် ခင်ခင်ကီးတိုအား ဝမ်းပန်းတသာ 
ကိဆိုသည်။ ကေလးကိ ုအရင်ေထွးေပွ 
သည်။ လသမီးမ သာရိှေသးေသာ ကေလး 

ငယ်သည် ေပွချသီူ၏ လက်အတွင်း 
အြငင်းအဆန်မရှိ လိုက်ပါသွားသည်။ 
သူသည်  အပူအပင်  အေကာင့်ကရှိ 
ဟန်မတ။ူ လူကီးေတ ွဘာြဖစ်ေနသည်ကိ ု
မသိ။ ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ြခင်းမရှိေသာ 
ကာလတွင် ပံးမည်၊ ရယ်မည်။ ဆာေလာင်  
မွတ်သိပ်ေသာ ကာလတွင်မ့ဲမည်၊ ငုိမည်။ 
ဤသည်ကလွဲ၍ သူအဖို ဘာတစ်ခုမ  
မထူးြခားဘဲရှိသည်။  သူကား ေအးချမ်း 
ေလသူ ေပတကား။ 

မည်သူက မည်မ  ချစ်ပါသည်ဆိုဆို၊ 
မည်သူက မည်မ  ေစတနာထားပါသည် 
ေြပာေြပာ ခင်ခင်ကီးအေနှင့်ကမူ မိမိ 
ရင်ေသွးကို မိမိကိုယ်ှင့်မခွဲချင်ေလာက ်
ေအာင်ရှိသည်။ မည်သူကိုမ  ယုံကည ်
စိတ်ချိုင်ြခင်းမရှိ၊ ေနာက်ဆံတင်းလျက် 
သာပင်။

ကေလးကိ ု    ေဒ ေရ သစ်က   လက် 
မလ တ်။ ယခကုတည်းကပင် ကေလးငယ် 
မှာ မိခင်ြဖစ်သူှင့် ဘာမ မဆိုင်၊ မိမိတို 
ကိုယ်ပိုင်ပစ ည်းပမာ ြပမူသည်။ ယခု 

ကတည်းက ခွဲခွဲြခမ်းြခမ်းလုပ်ချင်ေနပုံရ
သည်။  ဤသည်ကို  ြမင်ရေလေတာ့ 
ခင်ခင်ကီး၏ရင်မှာ ေကကွဲလာရသည်။ 
ဝမ်းနည်းစိတ်တိုြဖင့် မျက်ရည်မကျမိေစ 
ရန် မနည်းပင် ေအာင့်အည်းေနရသည်။

“ကည့စ်မ်းပါဦးဟယ်။ တိုများရဲ သမီး 
ကေလးဟာ မ စ်စိုေပါက်ကီး ကျေနတာပ။ဲ 
ေချာလိုက်တာကလဲ မ ံလို” စသည်ြဖင့ ်
ေဒ ေရ သစ်က အြဖစ်သည်းေနသည်။ 
ငါကေတာ့ေလ ကေလးအေဖဆိုတဲ့ ေခွး 
တရိစ ာန်ကိ ု  ေတွချင်တယ်။  ဒင်းကိမုျား 
ေတွရင်လား ဒီလိုသမီးနဲ  ဒီလိုမယားကိ ု
စွန်ပစ်ရက်ေလာက်ေအာင် မိက်ုမရဲမလား 
ဆိုပီး မ န်မ န် ညက်ညက် ေချပစ်လိက်ုချင် 
တယ်” စသည်ြဖင့်လည်း ေဒ ေရ သစ် 
ကံးဝါးသည်။
ခင်ခင်ကီး ဘာမ မေြပာတတ်။ ရင်မှာ 

နာကျင်လ  က်လှဲလာသည်။
ခင်ခင်ကီးသည် ကေလးထံမှေတာ်ေတာ် 

ှင့် ခွာထွက်မလာုိင်၊ အေတာ ်ည့်နက် 
သည်အထ ိတဝလဲည်လည် ြဖစ်ေနသည်။ 
ကိုထွန်းခင်က ြပန်ကရန် အကိမ်ကိမ ်
ေြပာရသည်။ ဦးေမာင်ကေလးကလည်း 
ည့်နက်လှပီြဖစ်ေကာင်း အခါခါသတိ 
ေပးသည်။

အေတာ်ကီး ည့န်က်မှပင် ခင်ခင်ကီး 
ထုိအိမ်မှ ြပန်ြဖစ်သည်။ ဦးေမာင်ကေလး 
သည် ခင်ခင်ကီးတိုအား ခဝံအထလိိက်ုပို 
ေလသည်။

“ကဲ ... တူမကီး ကေလးနဲ  ပတ်သက် 
လိုကေတာ့ စိတ်ချလက်ချသာ ေနေပ 
ေတာ့ ဟုတ်လား။ မင်းအြမင်အတိုင်းပဲ 
မဟတ်ုလား။ မင်းတိုအေဒ ဆိရုင် ကေလး 
ကို  ဘယ်ေလာက်   ချစ်သလဲဆိုတာ 
အေတွပဲ မဟုတ်လား။ ကေလးဟာ  
တိုများလက်ထဲေရာက်ရတာ အင်မတန် 
ကံေကာင်းပါတယ်ကွယ”်

သသူည် ခင်ခင်ကီးအား ှစ်သမိ့စ်ကား 
ဆိုသည်။ ခင်ခင်ကီးသည ်ဘာစကားမ  
ြပန်မေြပာိုင ်ဘဲ ဦးေမာင်ကေလး၏ 
မျက်လံုးသူငယ်အိမ်ကုိသာ စူးစုိက်ကည့် 
ေနသည်။   ကေလးမှာ   သူေြပာသလိ ု
တကယ်တမ်း ကံေကာင်းေလသလား၊ 
ကံဆုိးေလသလား ဆုိသည်ကုိ မေတွးတတ်။
အကယ်၍ ခင်ခင်ကီးသာ ဦးေမာင် 

ကေလး၏    မျက်ဝန်းများမှတစ်ဆင့ ်
ှလုံးသားကို ြမင်ိုင်စွမ်းရှိမည်ဆိုလ င် 
ခင်ခင်ကီးသည် ထိုညက ကေလးကို 
သည်အိမ်တွင် ထားချင်မှထားြဖစ်ခဲ့လိမ့ ်
မည်ြဖစ်သည်။ အေကာင်းမူ ှစ်သိမ့် 
စကားကိုဆိုေနေသာ   ကာလမှာပင  ်
ဦးေမာင်ကေလးမှာ ပွဲစားပီပ ီစိတ်တွက်
တွက်လျက်ရှိေသာေကာင့်တည်း။

“ခင်ခင်ကီးတိုအမျိးမှာ တွင်းိုးမျိး၊ 
မိန်းမမျိးိုးက အဆင့်ဆင့် ခံစားရေသာ 
အမျိး။ ပထမအေမွဆက်မှာ ေဒ ေစာ 
မင်း။ ေဒ ေစာမင်းကား အနိစ သေဘာသုိ 
ေရာက်ခဲ့ေလပီ။     ေဒ ြမေလးသည ်
ဒတုယိအေမဆွက်။  သည်မန်ိးမမှာလည်း 
ယဲယ့ဲမ့ သာ ကျန်ေတာ့သည်။ ေဒ ြမေလး 
ပီးလ င် တတယိအေမဆွက်အြဖစ် ခင်ခင် 
ကီး ြဖစ်လာေပလမိ့မ်ည်။ သည်ေကာင်မ 
ကေလးမှာလည်း လ ပ်လ ပ်ခတ်ခတ်ိုင် 
လှသည်။ သူအေဖှင့ ် ကာရှည်သင့ြ်မတ် 
မည် မထင်။ ကေလးသည ်စတုတ အေမွ 
ဆက်ြဖစ်သည်။ အမှတ်မထင်ဘ ဲတစ်ေန  
ေရ ဥတစ်လံုးဥေပးမည့် ငနး်တစ်ေကာင် 
အိမ်ေပ ေရာက်လာပါပေကာ။    အင်း 
မေရ သစ်တို ကီးေထာင့်ကီးမကျကာမ ှ
စိန်နားကပ် ဝတ်ရချည်ေသးရဲ”

“ခင်ကီးသွားေတာ့မယ ်ဦးေလး”
ခင်ခင်ကီးက          တ်ဆက်စကားဆိ ု

ေလမှ ဦးေမာင်ကေလး၏ အေတွးမှာ 
ြပတ်ရသည်၊ ကမန်းကတန်း ေခါင်းညိတ် 
ြပရသည်။
ဦးေမာင်ကေလး၏ ဝိုင်းအတွင်းမ ှ

ထွက်ခဲ့ရေသာအခါ ခင်ခင်ကီးရင်မှာ 
ဟာေနသည်။ ုံးသည်။ လမ်းမီးတိုင ်
များကိုကည့ရ်င်း ငငူငူိင်ုငိင်ုကီး လိက်ုပါ 
လာသည်။

ုတ်ြခည်းဆိုသလိုမှာပင ်သူမသည် 
ေမာင်ေမာင်ဦးကို သတိရလာသည်။ 
မျက်စိအစုံတွင် သူ၏အရိပ် ထင်ဟပ ်
လာသည်။  နားမှာ သူ၏ေြပာသံကို 
ကားေယာင်လာသည်။ သူ၏ အပံး 
အရယ်၊ အေြပာအဆို၊ ဟန်ပန်ေလသံ 
များသည် စိတ်အေတွးတွင် တစ်ပတ် 
လည် ေပ ေပါက်လာသည်။

သ ူမိမှာ မရိှေတာ့ဆုိြခင်းကုိ ခင်ခင် 
ကီး တစ်စွန်းတစ်စ ကားခဲ့ရသည်။ 
မိမိှင့် မေရှးမေှာင်းဆိုသလို မိမ ှ
ေပျာက်ကွယ်သွားသည့်အတွက် လူတို 
အံ့အားသင့်ေနရသည်ဟု သိခဲ့သည်။ 
မိမှ ထွက်ခွာသွားပီးေနာက် တစ်ကမ်ိ 
တစ်ခါမ မိသိုြပန်မလာဟ ုေြပာကရ 
သည်။ သည်ေတာလ့ည်း ေမာင်ေမာင်ဦး 
သည် မိမိှင့် ဘယ်ေသာအခါမ  ြပန် 
လည် ေတွဆုံရြခင်း မရှိရေလေအာင် 
မိမှအပီးအပုိင် ထွက်ခွာသွားြခင်းြဖစ် 
မည်ဟ ုခင်ခင်ကီးစတ်ိထမှဲာ တွက်ချက် 
ေနမိသည်။

သည်လူတစ်ေယာက ်      အဘယ် 
ေကာင့ ်  သည်မ အထိ  မိမိအေပ မှာ 
စိမ်းကား ရက်စက်ိုင်စွမ်း ရှိပါလိမ့်ဟု 
ခင်ခင်ကီး   မေတွးတတ်ေအာင်  ရှိရ 
သည်။ စင်စစ်လူကီးချင်း သဟဇာတ 
မမ သည်မှာ လူငယ်များှင့် ဘာများ 
ဆိုင်ပါသနည်း၊ ဘာများပတ်သက်ပါ 
သနည်း။ မိန်းကေလးဘက်က သည်မ  
လိုက်ေလျာခဲ့ပါလျက ်       ယင်းလိုက ်
ေလျာမ အေပ         အခွင့ေ်ကာင်းယကူာ 
ရက်စက်ခဲ့သည်မှာ   ေမတ ာတရား 
ေခါင်းပါးလွန်းရာကျသည်ဟ ုခင်ခင်ကီး 
ထင်သည်။

မည်သိုပင် နာကည်းရသည်ဆိုေစ၊ 
မည်သိုပင ်ခံြပင်းရသည်ဆိုေစ။ သူှင့် 
ပတ်သက်၍ စ်းစားမိေလပ ီဆိုေသာ 
အခါ သူကိတုမ်းတမသိည်ကား အမှန်။

ခင်ခင်ကီးသည် သက်ြပင်း  က်ြခင်း 
ှင့်အတူ အသံမထွက်ေစဘဲ ရင်ထဲမ ှ
ေြပာေနမိသည်။

“ခင်ကီးအေပ     ဘယ်ေလာက ်
စိမ်းကားရက်စက်ချင်တယ်ပဲ ဆိုဆို၊ 
ခင်ကီးကုိ ဘယ်ေလာက်ပဲ မကည့်ချင် 
မြမင်ချင်ဘူးဆိဆုိ၊ု သမီးအေပ မှာေတာ ့
ညာတာဖို ေကာင်းပါတယ် အစ်ကိရုယ်။ 
သမီးဘယ်အြဖစ်မျိး   ြဖစ်ေနရတယ် 
ဆိတုာကိေုတာ ့ရှင်သေိစချင်လှပါတယ်။ 
ခင်ကီးရဲ ဘဝကိ ုဖျက်ဆီးခဲတ့ာထားပါ။ 
အြပစ်မဲ့တဲ့    သမီးရဲဘဝဟာေတာ့ 
အစ်ကိုေကာင့ ်မပျက်စီးသင့ဘ်ူးဆိတုာ 
အစ်ကို  နားလည်ေစချင်လှပါတယ်။ 
အစ်ကိုသမီးဟာ     အစ်ကိုနဲတူပီး          
အစ်ကိုလို လှတယ်ဆိုတာ တစ်ကိမ် 
တစ်ခါပဲြဖစ်ြဖစ ်  ြမင်ေစချင်စမ်းပါဘ ိ
အစ်ကိုရယ်”။

x x x x x

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

မေကွး

မေကွးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း (၇၄)

ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ်      အားကစားပိင်ပွဲများကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၂  ရက် နံနက်  ၈ နာရီက 

တိုင်းေဒသကီး       မိုးလုံေလလုံအား 

ကစားခန်းမှင့ ်ခိုင်အားကစားကွင်း 

တွင် ကျင်းပသည်။ 

မေကွးမိတွင ်   လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ဖူဆယ်ပိင်ပွဲ၊ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း   ပိင်ပွဲ၊   လွန်ဆွဲပွဲ၊ 

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲ    (ကျား/မ)၊ 

ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲ၊    မီတာ(၁၀၀)

ေြပးခုန်ပစ်(ကျား/မ) ပိင်ပွဲများကို 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများက  ေပျာ်ရ င်စွာ   ပါဝင် 

ယှ်ပိင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုစည်သူ(မေကွး)

မိုင်းပျ်း 

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)မိုင်းပျ်း 

မိတွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွပ်လပ်ေရး 

ေန အထမ်ိးအမှတ်အကိ စကားပုဆံက် 

ပိင်ပဲွ၊   ပေူဖာင်းေဖာက်ပိင်ပဲွှင့်  ေဆး 

ေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲကိ ုဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် 

နနံက်ပိင်ုးက ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန မိင်ုးပျ်းမိနယ် 

ုံး၊      လထူအုေြခြပဗဟိဌုာနခန်းမှင့် 

ကေလးစာဖတ်ခန်းတိုတွင ်     ကျင်းပ 

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင ်စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ် ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရး 

ဆရာများ၏ ထုတ် ေဝေသာစာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်သိရှ ိေလ့လာ 

ဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာသင့်ခ ာ
စာေရးသူ ေဒါက်တာတင်ထွန်းဦး ြပစုေရးသားေသာ ကိုယ်စိတ် 

ကျန်းမာသင့်ခ ာ ကျန်းမာေရးစာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

စာအပ်ုတွင် စတ်ိကျန်းမာေရးအတွက်သာမက ကိယ်ုကျန်းမာေရး 

ှင့ ်သက်ဆိင်ုသည်များကိလုည်း ြပစေုရးသားထားပီး စတ်ိကျန်းမာ 

ေရးက  တွင် လက်ေတွအကျိးြပမည့ ်သပိ ံနည်းကျ ေခတ်မအီချက် 

အလက်များကိ ုစနစ်တကျ စုစည်းေရးသားထားသည်။

ကာကွယ်ြခင်းသည် ကသုြခင်းထက်ြမတ်၏ဆိေုသာ စကားအတိင်ုး 

ေရာဂါြဖစ်မ ှနည်းမျိးစုံြဖင့ ်ကုသေနရမည့်အစား ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ 

ကျန်းမာအသက်ရှည်ေရးတိုအတွက် စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ကိတင်        

ကာကွယ်ြပြပင်ဆင်ြခင်ေနထုိင်ကရမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများကုိ 

စုစည်းေရးသားထားသည့်အြပင် စာဖတ်သူများ ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ 

ပုျိစွာ အသက်ရှည်ေရးတုိအတွက် အတ်ုတစ်ချပ်၊ သတဲစ်ပွင့ပ်မာ အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိအကျိးြဖစ်ေစ 

ရန် ြပစုေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို စွယ်စုံမီဒီယာဂ(ုပ်) ဖုန်း-၀၁-၃၈၅၂၉၃၊ ပထမထပ်၊ စင်ထရယ်တာဝါ၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 

၃၉ လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိမ ှတန်ဖိုးေငွကျပ ်၄၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

ဘဝတွက်တာအေရးပါ ကဗျာသံေပါက်များ
စာေရးသေူနမင်းသန်း(မေဲခါင်စာေပဆရု) ြပစေုရးသားသည့ ်ဘဝ 

တွက်တာ အေရးပါ ကဗျာသေံပါက်များ စာအပ်ုထွက်ရိှလာပြီဖစ်သည်။

လက်ေရးစင်ကဗျာများထမှဲ ေကာင်းိုးရာရာကဗျာများကိ ုေရးချယ် 

စစုည်း၍ ဘဝတွက်တာအေရးပါ ကဗျာသေံပါက်များအြဖစ် တညူရီာ 

နီးစပ်ရာအေကာင်းအရာှင့ ်အဓိပ ာယ်တိုကို စုစည်း၍ က  ကီး 

ငါးရပ်ခွဲြခား ေရးသားထားသည်။

ကဗျာများတွင် တရား၊ ဓမ အဆုံးအမများ၊ ဘာသာေရးလမ်း န်ချက် 

များ၊  မဘိဆရာ ေမတ ာဖဲွ၊ လူဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာများ၊ ေလာက 

နီတိဆုံးမစာ၊ ိုးရာစကားပုံများ၊  ေရှးေခတ်ှင့် မျက်ေမှာက်ေခတ ်

ပညာရှင်များ၊ ထင်ရှားသည့ ်ပဂု ိလ်ှင့ ်ေခါင်းေဆာင်တို၏ အဆိအုမန်ိ  

များ၊ လူေလာကနယ်ပယ်တွင် ပါဝင်ုန်းကန်ေနရသူများအတွက ်

ေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန် နည်းလမ်းမှန်သည့်အချက်များကုိ ေရးဖဲွထားသည့်အြပင် ကျယ်ြပန်ေသာ ဗဟုသုတ၊ 

ထက်ြမက်ေသာ အသိeာဏ်ှင့် မှန်ကန်သည့် အေတွးအေခ များ ရရှိိုင်ရန် စုစည်းေရးသားထားသည်။

စာအပ်ုကိ ုချင်းတွင်းဂဏ်ုရည်စာေပ  ဖန်ုး-၀၉-၂၂၂၈၂၄၇၊ အမှတ်(၁၂)၊ လမ်း(၂၀)၊ ချမ်းြမဝတရီပ်၊ မုရံာမိမှ 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချသိည်။

သည်။

အဆုိပါ စကားပံုဆက်ပိင်ပဲွ၊ ပူေဖာင်း 

ေဖာက်ပိင်ပွဲှင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲ 

တိုကို မူလတန်းှင့်အလယ်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား၊        ေကျာင်းသူများက 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး ဆုရရှိသည့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား ဆမုျား 

ှင့်လက်ေဆာင်များအသီးသီးေပးအပ ်

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

ခင်သ ာေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ထားဝယ်  

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ 

မှ ကီးမှးကျင်းပေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် မိနယ် 

ေပါင်းစုံ   အသက်  ၁၈ ှစ်ေအာက် 

ေြပးခုန်ပစ်ပိင်ပဲွများကုိ ဇန်နဝါရီ  ၂ ရက် 

နနံက် ၇ နာရကီ ထားဝယ်မိ တိင်ုးေဒသ 

ကီး အားကစားကွင်း၌  ကျင်းပသည်။

မိနယ်ေပါင်းစုံမှ အားကစားေမာင ်

မယ်များက မီတာ (၁၀၀ x ၂၀၀ x ၄၀၀ x 

၈၀၀) အေြပးပိင်ပဲွများ၊ အလျားခုန်ပိင်ပဲွ

အားကစားနည်းများကိ ုယှ်ပိင်ကစားခဲ ့

ကပီး ပိင်ပွဲတွင် အမျိးသား ၁၅ ဦး၊ 

အမျိးသမီး ၁၈ ဦးပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။  ေကေကအယ်လ(်ထားဝယ)်

ကန်ဘလူ 

(၇၄)  ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများကို

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူမိ 

အမှတ်( ၁)အေြခခံပညာ အထက်တန်း 

ေကျာင်းဝင်းကွင်းြပင်၌ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် 

နံနက် ၉ နာရီက စတင်ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ    အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်

ဖဆူယ်၊ ပိက်ုေကျာ်ြခင်း၊ ပေူဖာင်းေဖာက်၊ 

အာလူးေကာက်၊  ဂုန်နီအိတ်စွပ်   စသည့် 

အားကစားနည်းများ ကျင်းပလျက်ရှိပီး

ဆုရရှိသူများအား      လွတ်လပ်ေရးေန  

( ဇန်နဝါရ ီ ၄ ရက်)  တွင် တာဝန်ရိှသမူျားက 

ဆုများ    ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ပိင်ပဲွကျင်းပေရး ေကာ်မတထီမှံ 

သိရသည်။  ေအာင်ဝင်းငိမ်း(ကန်ဘလူ)

ပူေဖာင်းေဖာက်ပိင်ပွဲ၊  ဂုန်နီအိတ်စွပ် 

ပိင်ပွဲ၊  စာစီစာကုံးပိင်ပွဲများကိ ုကျင်းပ 

ကေကာင်း သိရသည်။ 

ေအာင်ဝင်းိုင ်(ြပန်/ဆက်)

ကမေမာင်း    

 ကရင်ြပည်နယ် ကမေမာင်းမိတွင ်

(၇၄)  ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် မူလတန်း 

အဆင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ှင့်  ပန်းချီပိင်ပွဲ 

ကို ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက 

ကမေမာင်းမိ ြပည်သူစာကည့တ်ိက်ုတွင် 

ြပလုပ်သည်။

  ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူဆက်ဆေံရး

ဦးစီးဌာနမှ    မိဦးစီးမှး   ေဒ ယ် 

ကိုယ်ပိုင ်         အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ပင်ေလာင်းမိနယ်တွင်   ြပန်ကားေရး 

ှင့်     ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနှင့် 

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန 

တို ပူးေပါင်း၍ အလွတ်တန်း ှစ်ေယာက် 

တွဲ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲကို မိနယ် 

ြပန်ကားေရးှင် ့ ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန       လူထုအေြခြပဗဟုိဌာနရှ ိ  

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းကွင်းတွင ်ဇန်နဝါရီ   ၂  

ရက်  နနံက်ပိင်ုးမှ   စတင်ြပလပ်ုသည်။

ပိင်ပွဲသို         ပင်ေလာင်းမိေပ  

ရပ်ကွက် ၁၀ ရပ်ကွက်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ေကျးရာများမှ ြခင်းလုံးအားကစားကို

စတ်ိပါဝင်စားသည့်လငူယ်လရူယ်များ

ပါဝင်သည့်အသင်း ၁၄ သင်းပါဝင ်

ယှ်ပိင်ကေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းလင်း(ပင်ေလာင်း)

ေပါက်ေခါင်း  

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေပါက်ေခါင်းမိ 

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး

ဦးစီးဌာန    လူထုအေြခြပဗဟုိဌာန 

ခန်းမတွင် ဇန်နဝါရီ  ၂ ရက် နံနက် ၉ 

နာရကီ (၇၄) ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရး 

ေန    အထိမ်းအမှတ် မူလတန်းအဆင့် 

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွှင့် အားကစား 

ပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွတွင် အထက 

(ေပါက်ေခါင်း)မှ         မလူတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသ ူ၁၂ ဦးတို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကသည်။

ဆက်လက်၍ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွ 

အပီးတွင် ကေလးများအတွက် ေပျာ်ပဲွ 

ရ င်ပဲွအားကစားပိင်ပဲွအြဖစ်   ပ ူေဖာင်း 

ေဖာက်ပိင်ပွဲှင့်  သားေရကွင်းစွပ ်

ပိင်ပွဲများကိ ုယှ်ပိင်ကစားခဲ့ကရာ 

ယှ်ပိင်ကစားကသူများအား ြပန်ကား 

ေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

မိနယ်ဦးစီးမှးက အမှတ်တရပစ ည်း 

များ    လက်ေဆာင်ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။          မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်ကွန်းေမာ်ကွန်း

(၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အကိ ြပပွဲ ပိင်ပွဲများ မိနယ်အသီးသီးတွင် ကျင်းပ

မေကွး

ဖျာပုံ  

ဖျာပုံ    

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဖျာပံုမိနယ် 

တွင် (၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်  မိနယ်အဆင့်ေကျာင်း

ေပါင်းစုအံားကစားပိင်ပဲွဖွင့ပဲွ်ကိ ုဇန်နဝါရ ီ

၂ ရက် နံနက်  ၇  နာရီက  ဖျာပုံမိနယ ်

ြပည်သူ            အားကစားကွင်းကီးှင့်

အထက-၁ ေကျာင်းတွင ်ကျင်းပသည်။

 (၇၄)  ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် မိနယ်အတွင်းရှိ 

ေကျာင်းေပါင်းစုမှံ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်း 

သူ ၂၀၀ ေကျာ်တိုက အားကစားနည်း 

ေြခာက်မျိးြဖစ်ေသာ ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲ၊ 

လွန်ဆွဲပိင်ပွဲ၊   အာလူးေကာက်ပိင်ပွဲ၊   

ယ် ေအးက ကေလးငယ်များ eာဏ်ရည် 

eာဏ်ေသွး ထက်ြမက်ေစရန်၊ စ်းစား 

ေတွးေခ မ အားေကာင်းေစရန်ှင့် ေနထူး 

ေနြမတ်များအေကာင်း     သိရှိေစရန် 

ရည်ရယ်၍ ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားပီး   ပိင်ပွဲကိ ု   ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ၁၃ 

ဦးတိုက ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။                  ခင်စန်းြမင့(်ြပန်/ဆက်)

ပင်ေလာင်း   

 (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေန  

အား ဂုဏ်ြပကိဆိုသည့် အထမ်ိးအမှတ် 

အြဖစ် ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိင်ုး)  ပအိဝ်ုး 



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ကမ ာသ ူကမ ာသားအားလုံး  အသက်ရှည်ရှည် 

ကျန်းကျန်းမာမာြဖင့ ်           အလုပ်လုပ်ကိုင ်

ေနထိုင်ေရးအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာရာသီဥတု 

ရရိှရန် အထူးလိအုပ်လှေပ၏။ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်း  

လုပ်ကိုင်သ ူ  ေတာင်သူလယ်သမား၊   ခံသမား၊ 

ယာသမားများအတွက ်ပို၍လိုေပ၏။ ရာသီဥတု  

ေကာင်း၊ မိုးေလဝသမှန်ပါမှ စားနပ်ရကိ ာထတ်ုလပ်ု 

ရာ၌ အဆင်ေြပမည်ြဖစ်သည်။ မမ တေသာရာသ ီ

ှင့်   ပုံမှန်မဟုတ်ေသာမိုးေလဝသကို  ြဖစ်ေပ  

ြခင်းသည်  စားနပ်ရကိ ာထွက်ရိှမ ကျဆင်းပီး  အစာ 

အာဟာရ  ေဘးကင်းလုံ ခံမ ကိ ု  ထခိိက်ုေစသည်။  

အလုပ်အကိုင်ပျက်ယွင်းမ များလည်း    ြဖစ်ေပ  

ေစိုင်သည်။

နာဆာအဖွဲမှပညာရှင်များ ေလ့လာထားမ 

ကမ ာ့မိုးေလဝသဆိုရာ၌   လူတိုေကာင့ ်

မှားယွင်းသည့်  သဘာဝအေြခအေနများအေပ   

အေြခြပ၍ ရာသဦတေုြပာင်းလတဲတ်ေပ၏။ “ဥတ ု

ရာသီ ေတာကိုမှီ၏” ဆိုစကားအရ ေတာေတာင် 

မရိှလ င်  ဥတရုာသမီမှန်ိင်ု။ ေနရိှ၍    အလင်းေရာင် 

ရ၏။ ေနသည် ကမ ာကိုလှည့်ပတ်၏။ ေနသည် 

ကမ ာေ့ြမာက်ြခမ်းှင့ ်ေတာင်ြခမ်း  ရိှချန်ိကွာြခားမ   

ေကာင့ ်အလင်း၊ အပရူရိှချန်ိ ေြပာင်းလတဲတ်ေပရာ   

နာဆာအဖဲွမှ ပညာရှင်များ ေလလ့ာထားမ ေကာင့် 

ေန၊ ကမ ာ၊ ဂိဟ်တို၏ အေနအထားကိမုတူည်ကာ   

ရာသီဥတုအေြခအေနြဖစ်ေစေသာ  မိုးေလဝသ၊  

ဇလေဗဒပညာရပ်များကိ ုသေုတသတီိုက ခန်မှန်း 

တွက်ချက်ိုင်ခဲ့၏။ မိမိတို သာမန်ြပည်သူများမှာ 

မိုးေလဝသပညာရှင်၊      နက တ ေဗဒပညာရှင်၊ 

အာကာသသိပ ံပညာရှင်တို၏ မှတ်တမ်း၊  စာေပ 

များကုိ ဖတ် ေလ့လာမှသာ သိကရေပ၏။ ကမ ာ ့

ရာသီဥတုအေြခအေန    ဗဟုသုတေလ့လာပီး 

သက်ဆိင်ုရာိင်ုင ံမုိးေလဝသဌာနများ၏ သတင်း 

ေကညာချက်အရ သိကရ၏။ Agrimeteorology 

ဆိုေသာ    စိုက်ပျိးေရးမိုးေလဝသဘာသာရပ်ကိ ု

လည်း   အထူးေလ့လာဆည်းပူးကရမည်ြဖစ်၏။  

မိုးေလဝသေကာင်းမွန်ေရး လူတိုင်းေဖာ်ေဆာင်ေပး
ကိုဝင်းေမာ် (စိုက်ပျိးေရး)

မိမိတို ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင် အီေကွတာရပ်ဝန်း 

ေဒသှင့်နီးစပ်ေသာ  ိုင်ငံများ၌  ပစိဖိတ်သမုဒ ရာ  

တွင် ပုမှံန်ထက်ပိ၍ု အပခူျန်ိြမင့မ်ားက  စပန်ိဘာသာ 

ြဖင့်   ေရပူစီးေကာင်းဟုေခ သည့်   အယ်လ်နီညိ  

ြဖစ်စ်ကို      ကံရပီး    ြမစ်ေချာင်းေရနည်းမ ၊   

ေသာက်သုံးေရရှားြခင်း၊ မိုးရာသွန်းမ နည်းြခင်းတို 

ြဖစ်ကာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ေစသည်။ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ေလျာ့ကျပီး  ိုင်ငံစီးပွားကျဆင်း 

ကာ ဝင်ေငွထိခိုက်ရေပ၏။

အသက်ရှင်သန်မ  န်း ေြပာင်းေစိုင်

အိုဇုန်းလ ာပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ေပ မ ရိှပါက အနံရှိ၊ 

အြပာေဖျာ့ေရာင်အဆိပ်ေငွထွက်ေပ ကာ  ကမ ာ 

ေြမသို  ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည် ကျေရာက်ေစိင်ုသည်။  

ယင်းကိုကာကွယ်ရန ်       ကျန်းမာေရးဌာနများက 

သတိေပးချက်များ    ထုတ်ြပန်ေပးက၏။   “ကမ ာ့ 

အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖို   အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ 

ဆက်လက်ချတီက်စို”ဟေူသာ   ေဆာင်ပဒ်ုြဖင့လ်ည်း 

ကာကွယ်ကေစသည်ကိ ုဖတ် ရေပ၏။ ကမ ာေြမေပ  

တွင်      ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းေကာင့်    လူေပါင်း 

သိန်းချ၍ီ ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း အသက်ရှင်သန်မ  န်း     

ေြပာင်းေစိုင်သည်ဟ ု  သိရ၏။  လူတိုသုံးစွဲေသာ 

ကလိုရင်းှင့ ်   ဘိုမင်းပါသည့ ်  လူသုံးကုန်ပစ ည်း 

များကိ ုေလ ာခ့ျသုံးစဲွကာ ဓာတပုစ ည်းသုံးမ  ထန်ိးချပ် 

ိုင်လ င်     အိုဇုန်းလ ာပျက်စီးမည့်အေြခအေနကိ ု

ထိန်းသိမ်းပီး         ရာသီဥတုေကာင်းမွန်ေစမည ်

ြဖစ်သည်။

World   Meteorological   Organization 

(WMO)မှ  မိုးေလဝသဆိုင်ရာ   Conventions  & 

Protocol များ၊ အစည်းအေဝးများ  ကျင်းပေဆာင်ရက်  

သည်ကိုသိရ၏။  ြမန်မာိုင်ငံတွင် မိုးေလဝသှင့ ် 

ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာနက  မုန်တုိင်းသတင်း၊   

မိုးေလဝသသတင်းှင့ ်   သဘာဝေဘး   ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးကိ ု  ေဖ့စ်ဘွတ်၊   အက်ဖ်အမ်ေရဒီယို၊ 

ပ်ုြမင်သံကားတိုက အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ ထတ်ုြပန် 

ေပးပီး   သတင်းစာများတွင်လည်း   ေကာ်ြငာေပး 

လျက်ရှိေပသည်။ ြပည်သူအများ အမဲသတိရှိပါက  

ကိတင်စီစ်ြပလုပ်ိုင်ကကာ အပျက်အစီး ဆုံး ံး 

ထခိိက်ုမ နည်းုိင်ေပမည်။ ကမ ာ့ုိင်ငံများ၏ ကမ ာေြမ 

ေလ့လာေရး၊ မုန်တိုင်း၊ မိုးတိမ်ေတာင်သိပ်သည်းမ ၊  

ြမစ်ေရကီးြခင်းအစရှိသည်တိုကိ ု       မိုးေလဝသ 

ေစာင့်ကည့ေ်ရး ေရဒါတိုမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျားြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုသရိ၏။ ေြမငလျင်လ ပ်ြခင်း၊  

ေြမပိြခင်း၊  သစ်ေတာဆိုင်ရာ    စီမံခန်ခွဲြခင်းများ၊ 

သတ တူးေဖာ်ေရးှင့ ် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း  အေြခ 

အေနအရပ်ရပ်ကိ ုေစာင့်ကည့ေ်ရးအတွက် ဂိဟ်တ ု 

လ တ်တင်လုပ်ကိုင်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေပသည်။  

ယေနမျက်ေမှာက်ေခတ်တွင ် ေခတ်မီကမ ာ၊  ဖွံဖိး

တိုးတက်ေသာိုင်ငံြဖစ်ရန ်         စက်မ လုပ်ငန်း 

လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ    ထတ်ုလပ်ုမ ေကာင့ ်

ကမ ာ့ေလထုအတွင်း     ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက ်

ြမင့်တက်ေနရာ  ယင်းကိုေလ ာ့ချိုင်မှသာ  ေလထု  

သန်စင်မ  န်း  ြမင့်မားလာမည်ြဖစ်၏။ ကုလသမဂ   

ရာသဦတေုြပာင်းလြဲခင်းဆိင်ုရာ ေဆွးေွးမ မှ ေလထ ု

အပူချနိ်   1.5  ဒီဂရီဆဲလ်စီးရပ်အထ ိ  ထိန်းသိမ်း 

ထားိုင်ရန်လိုေကာင်းကိ ု ယခင်ှစ်များက  ဖတ်  

ခဲ့ရ၏။

လူှင့်သတ ဝါတိုရှင်သန်မ ကိုပါထိခိုက် 

ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ေကာင့ ်   ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

ထခိိက်ုကရာ အေမရကိန်ှင့ ် တတ်ုတိုတွင်  အြဖစ်  

အများဆုံးြဖစ်သည်ဟုဆုိ၏။ မိမိတုိ ကမ ာသူ ကမ ာသား 

များ လပ်ုေဆာင်ိင်ုသည့ ်      အစမ်ိးေရာင်အေမအွှစ် 

ြဖစ်ေသာ သစ်ပင်များ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု စိက်ုပျိးြခင်း၊  

အစအုဖဲွသစ်ေတာထေူထာင်ြခင်းှင့ ် မိုးသစ်ေတာ 

များြပစကုာ   ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ု  ေလ ာခ့ျမ  

လုပ်ကရေပမည်။   ဝန်ိုးစွန်းေဒသတွင်   ရှားပါး 

ပိုလာဝက်ဝံမျိးစိတ်များ သားေပါက် န်းကျဆင်း 

ရြခင်းသည် အပူချန်ိြမင့်မားမ ေကာင့်သည်လည်း    

တစ်ချက်  ြဖစ်သည်။ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း 

ေကာင့ ် လှူင့ ်သတ ဝါတို  ရှင်သန်မ ကိပုါ    ထခိိက်ု  

လာေပမည်။ သိုြဖစ်၍  ရာသီဥတု  သမမ တပီး   

ကမ ာကီးပူေွးမ ြဖစ်စ်ကုိ ကမ ာ့ှင်းထု၊ ေရခဲထု 

ဖုံးလ မ်းရာေဒသြဖစ်စ်များှင့ ်ဆက်စပ်ေလ ာ့ချ 

လာိင်ုကာ ကာကွယ်ိင်ုမည်ဟ ုထင်ြမင်မပိါသည်။ 

လူသားများှင့ ်သတ ဝါများ ေရရှည်ရှင်သန ်

ေရးှင့်  မိမိိုင်ငံ  ေခတ်မီဖွံဖိးေရး   ေဆာငရ်က် 

ကရာ၌ ေဘးဒုက နည်းုိင်သမ နည်းေစရန်   ေန၊   

ကမ ာ၊ မုိးေလဝသှင့် အြခားဆက်စပ်မ ရိှေနေသာ 

ြဖစ်စ်၊     ြဖစ်ရပ်များကို   အစ်ေစာင့်ကည့ ် 

ေလလ့ာကရေပမည်။     ြမန်မာုိင်ငံတွင်လည်း 

နာဂစ်မုန်တုိင်း၏ ဆုိးကျိးဒဏ်ကုိ  ြပည်သူအများ  

ခံစားခဲ့ကရပီးြဖစ်ရာ  ေနာင်အခါ   ဤသိုမြဖစ ်

လာေစရန် ကမ ာမ့ိုးေလဝသအဖဲွများ၊   ိင်ုငတံကာ 

သဘာဝေဘးအ ရာယ်  ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

အဖွဲများ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်များကိ ုအစ် 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာပီး        ေရကီးေရလ ံြခင်း၊ 

ေတာမီးေလာင်ြခင်း၊    မီးေတာင်ေပါက်ကွဲြခင်း၊ 

ငလျင်လ ပ်ြခင်း၊ အပူလ  င်း၊ အေအးလ  င်းြဖတ်ြခင်း  

စသည်တိုကို     မျက်ြခည်မြပတ်သတင်းယူပီး  

ြပည်သူသို   အစ်မြပတ်သတင်းထုတ်ြပန်ေပးရ  

ပါမည်။ ကိတင်ြပင်ဆင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းကိ ု 

လပ်ုေဆာင်ကရမည်မှာ    က ု်ပ်တိုလသူားများ၏  

တာဝန်ပင်ြဖစ်ေပ၏။

လာနီညာဆိုသည့် အေအးလ  င်းြဖတ်ြခင်း

လူသားထုတစ်ရပ်လုံးသည ်  မိမိေနထိုင်ရာ  

ေဒသ၊  ပတ်ဝန်းကျင်၊  ပထဝီအေနအထားအရ 

ေဆာင်ရက်သင့်သည်များ ေဆာင်ရက်ထားုံသာ 

ရှိေပေတာ့၏။ အပူချနိ်ေလျာ့နည်းပီး လာနီညာ  

ဆိုသည့် အေအးလ  င်းြဖတ်ြခင်းလည်း  ကံေတွ 

ခဲလ့ င် ကာကွယ်ရန် လပ်ုိင်ုသေလာက် ကိတင်၍ 

ြပင်ဆင်ထားကရေပမည်။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအစီအစ်ကိ ု  ဇာတ်တိုက် 

ေလ့ကျင့်ထားြခင်းသည်သာ  က ်ုပ်တို    ြပည်သ ူ  

ြပည်သားများ    လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့်အရာပင ်

ြဖစ်ေပမည်။

 ကမ ာေြမေပ ၌ ရှင်သန်စ်ခဏ  “အြဖစ်ရိှလ င် 

အပျက်ရှိသည’်’  ဆိုေသာတရားကိ ု  ှလုံးသွင်း 

ဆင်ြခင်ရင်း ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးှစ်တန်အနက်  

မှ  ေကာင်းကျိးများစွာရရိှရန်  မမိတိို ေလလ့ာသရိှိ  

ထားေသာ မိုးေလဝသှင့ ် ရာသဦတ ုေြပာင်းလြဲခင်း 

ဆိုင်ရာပညာရပ်များကိ ု   မ ေဝဖလှယ်ေပးလျက ်

ေနထိင်ုသွားကရေပမည်။ မိုးေလဝသပညာရှင်များ၊  

အာကာသသိပ ံပညာရှင်များ၊     ရာသီဥတုခန်မှန်း 

တွက်ချက်သည့ပ်ညာရှင်များှင့ ်   အြခားဆက်စပ်  

ဘာသာရပ်ပညာရှင်တိုှင့်အတ ူ    ပူးေပါင်းပါဝင် 

လက်တဲွကာ ေဆာင်ရက်ကပါစို။ ဤသိုဆိလု င်ြဖင့ ်

ကမ ာရ့ာသဦတေုကာင်းမွန်ေရး၊ မုိးေလဝသမှန်ေစ 

ေရး တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးြဖစ်ေစ  ေဆာင်ရက်ိင်ုကပီး  

ြမန်မာိုင်ငံ၏     ရာသီဥတုေကာင်းမွန်ေရးှင့ ် 

မိုးေလဝသမှန်ေစေရးတိုကိ ု     ပိုမို၍ရက်ေဆာင ်

လာိင်ုကေပမည်ဟ ုထင်ြမင်ယဆူကာ မ ေဝလိက်ု 

ရပါသည်။       ။

 လူသားများှင့် သတ ဝါများ ေရရှည်ရှင်သန်ေရးှင့်  မိမိိုင်ငံ ေခတ်မီ 

ဖွံဖိးေရး ေဆာင်ရက်ကရာ၌ ေဘးဒုက နည်းိုင်သမ နည်းေစရန် ေန၊  ကမ  ာ၊ 

မိုးေလဝသှင့် အြခားဆက်စပ်မ ရှိေနေသာ ြဖစ်စ်၊ ြဖစ်ရပ်များကို  အစ် 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာကရေပမည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း  နာဂစ်မုန်တိုင်း၏ 

ဆိုးကျိးဒဏ်ကို ြပည်သူအများ ခံစားခဲ့ကရပီးြဖစ်ရာ ေနာင်အခါ ဤသုိမြဖစ် 

လာေစရန်   ကမ  ာမ့ိုးေလဝသအဖွဲများ၊   ိုင်ငံတကာသဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲများ၏  သတင်းထုတ်ြပန်ချက်များကို  အစ် 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာပီး ေရကီးေရလ ံြခင်း၊ ေတာမီးေလာင်ြခင်း၊ မီးေတာင် 

ေပါက်ကွဲြခင်း၊ ငလျင်လ ပ်ြခင်း၊ အပူလ  င်း၊ အေအးလ  င်းြဖတ်ြခင်းစသည်တိုကို 

မျက်ြခည်မြပတ်သတင်းယူပီး   ြပည်သူသို  အစ်မြပတ်  သတင်းထုတ်ြပန် 

ေပးရပါမည်။ ကိတင်ြပင်ဆင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းကိ ု လပ်ုေဆာင်ကရမည်မှာ    

က ်ုပ်တိုလူသားများ၏ တာဝန်ပင်ြဖစ်



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်မှ

ထုိသုိ ပုိေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ် မင်းဓမ လမ်းရှိ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုကာကွယ်ေဆး 

သိုေလှာင်ခန်း  တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်း၌ 

ထားရှိေသာေဆးများကိ ုပုသိမ်မိသို ေဆးတစ်လုံး 

လ င် ငါးေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Sinopharm ေဆး 

၁၀၉၆ လုံး၊ ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက်ထိုးိုင ်

ေသာ Sinovac ေဆး ၆၅၀၀၊ ေဆးတစ်လုံးလ င ်၁၁ 

ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Covishield ေဆး ၃၀၉၁၀၊ 

ရန်ကုန်မိသို     ေဆးတစ်လုံးလ င်   ငါးေယာက ်

ထိုးိုင်ေသာ  Sinopharm  ေဆး  ၁၇၈၉  လုံး၊ 

ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Sinovac 

ေဆး ၅၉၀၇၆ လုံး၊ ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၁ ေယာက် 

ထိုးိုင်ေသာ    Covishield ေဆး ၃၅၅၄၆ လုံး၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမသို  ေဆးတစ်လုံးလ င် 

ငါးေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Sinopharm ေဆး ၁၂၆၄ 

လုံး၊  ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ 

Sinovac ေဆး ၂၇၅၆ လုံး၊  ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၁  

ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Covishield ေဆး ၂၉၃၇ လုံး၊ 

ေတာင်ကီးမိသို  ေဆးတစ်လုံးလ င် ငါးေယာက်ထိုး 

ိင်ုေသာ Sinopharm ေဆးအလုံး ၃၀၀၊ ေဆးတစ်လုံး 

လ င်   ှစ်ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ   Sinovac ေဆး 

၁၀၀၀၈ လုံး၊ ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၁ ေယာက်ထိုး 

ုိင်ေသာ Covishield ေဆး ၁၃၆၃၇ လုံး၊ ဘားအံမိ 

သို   ေဆးတစ်လုံးလ င်  ငါးေယာက်ထိုးိုင်ေသာ 

Sinopharm ေဆး ၁၃၇ လုံး၊     ေဆးတစ်လုံးလ င် 

၁၁ ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Covishield ေဆး ၉၇၃၇ 

လုံး၊ ေမာ်လမိင်သို ေဆးတစ်လုံးလ င် ငါးေယာက ်

ထိုးိုင်ေသာ    Sinopharm   ေဆး   ၃၀၆ လုံး၊ 

ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Sinovac 

ေဆး ၄၀၀၀၊     ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၁  ေယာက် 

ထိုးိုင်ေသာ Covishield ေဆး ၄၅၄၆ လုံး၊ ပခဲူးမိသို 

ေဆးတစ်လံုးလ င် ငါးေယာက်ထုိးုိင်ေသာ Sinopharm 

ေဆး ၁၀၁၅ လုံး၊ ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက် 

ထိုးိုင်ေသာ Sinovac ေဆး ၉၅၉၂၈ လုံး၊  ေဆး 

တစ်လုံးလ င် ၁၁ ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Covishield 

ေဆး ၁၃၉၁၀၊   ြပည်မိသို    ေဆးတစ်လုံးလ င် 

ငါးေယာက်ထိုးိုင်ေသာ Sinopharm ေဆး ၁၀၁၅ 

လုံး၊  ေဆးတစ်လုံးလ င် ှစ်ေယာက်ထိုးိုင်ေသာ 

Sinovac ေဆး ၅၄၀၇၂ လုံး၊ ေဆးတစ်လုံးလ င် ၁၁ 

ေယာက်ထုိးုိင်ေသာ   Covishield ေဆး ၉၂၇၃ လံုး၊ 

မေကွးမိသို ေဆးတစ်လုံးလ င် ငါးေယာက်ထိုးိုင ်

ေသာ Sinopharm ေဆး ၈၉၆ လုံး၊  ေဆးတစ်လုံးလ င် 

ှစ်ေယာက်ထုိးုိင်ေသာ Sinovac ေဆး ၁၁၉၂၅ လံုး၊ 

ေဆးတစ်လံုးလ င် ၁၁ ေယာက်ထုိးုိင်ေသာ Covishield 

ေဆး ၉၀၉၁ လုံးတိုကို Cold Chain Delivery 

Logistics ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့ ်ပိုေဆာင်ေပး 

ခဲရ့ာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးမှ တာဝန် 

ရိှသမူျားက လက်ခရံယခူဲေ့ကာင်းှင့ ်သက်ဆိင်ုရာသို 

ဆက်လက်ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                               သတင်းစ်

မတ ရာ   ဇန်နဝါရီ    ၂

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်ခိင်ု မတ ရာ 

မိနယ်တွင် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်- 

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကို ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်က 

မိနယ်အားကစားုံ၊ ေကျးရာေဆးထိုးစုရပ်များ၌ 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးခဲ့သည်။

ထိုသို ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံရာတွင် မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွက ဦးစီး၍ ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာန အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များ၊ ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ ုအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ 

မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊  ဆရာ ဆရာမများ 

ှင့်   ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ     ပူးေပါင်းပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိ ၈၆၈၄၆ ဦးအား ပထမ 

အကိမ်ှင့်  ၅၃၄၄၀ အား  ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ် 

ကာကွယ်ေဆးများ  ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ပီး  ေဆးထိုးရန် 

ကျန်ရိှေနသမူျားကိလုည်း ဆက်လက်ထုိးံှေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါထန်ိးချပ် 

ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီထံမှ သိရ 

သည်။                            စိုးေကျာ်သူေထွး(မတ ရာ)

အထက်မင်းလ ှ  ဇန်နဝါရီ    ၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး သရက်ခိုင ်

မင်းလှမိနယ်တွင်   ြပည်သူများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး စတတု  

အသုတ် ဒုတိယအကိမ်ထုိးံှေပးြခင်းကုိ 

ယေနနံနက် ၉ နာရီက မင်းလှမိနယ ်

အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ေဆးထိုးစုရပ်များ၌ 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရာ 

တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက

ေဆးထိုးှံေပးလျက်ရှိပီး       ရပ်ကွက/်

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင် ့စာေရး 

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာ 

တွင် ကညူေီဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။

မင်းလှမိနယ်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  Sinopharm  စတုတ  

အသတ်ု ဒတုယိအကမ်ိထိုးံှရန် လဦူးေရ  

၈၉၄၅ ဦး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး Sinovac စတုတ အသုတ် ဒုတိယ 

အကိမ်ထိုးှံရန် လူဦးေရ ၆၈၄၂ ဦးရှိရာ      

ယမန်ေနအထိ        ေဆးထိုးစုရပ်များ၌ 

Sinopharm ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသူ 

၆၉၂၀၊  Sinovac  ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ

ပီးသ ူ ၆၁၈၆  ဦးရှိပီး   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရန်        ကျန်ရှိေနသူများအား   

သက်ဆိင်ုရာ သတ်မှတ်ေဆးထိုးစရုပ်များ 

တွင် ဆက်လက်ထိုးံှေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။          ဇာဇာ(အထက်မင်းလ)ှ

ြမင်းမ ူ   ဇန်နဝါရီ    ၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ြမင်းမူမိနယ်တွင ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ 

ရက်ထိ သာသနာ့အွယ်ဝင် ရဟန်းသံဃာေတာ်များ၊ သီလရှင် 

များ၊  အသက် ၁၂ ှစ်ြပည့်ပီးသ ူ  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသူ 

ေပါင်း ၄၆၁၀၂ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမင်းမူမိနယ်အတွင်းရိှ   ေဒသခသံာသနာအ့ွယ်ဝင်များ၊ 

ြပည်သူများအပါအဝင ် စုစုေပါင်း ၉၉၀၅၂ ဦးအား  ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရန် လျာထားေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်ထိ ၂၀၅၇၉ ဦးကို ပထမအကိမ် ကာကွယ် 

ေဆးှင့် ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ်၁၇၅၂၃ ဦးကို ထိုးခဲ့ပီးြဖစ်ရာ 

ယခုအချနိ်ထိ  ြမင်းမူမိနယ်အေနြဖင့်  စုစုေပါင်း  ေဒသခံ 

ရဟန်းရှင် ြပည်သူ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေပါင်း ၄၆၁၀၂ ဦး 

ထိုးှံပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်းှင့်   ကာကွယ်ေဆးလုံးဝမထိုးှံရ 

ေသးသူများအား မိနယ်ြပည်သူအားကစားု ံ (မိုးလုံေလလု)ံ 

အားကစားခန်းမတစ်ေနရာတည်းတွင်သာ ေနစ် နံနက် ၈ 

နာရီမှ  မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း  

မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်  

ေရးေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေဆးထုိးံှေပးရာတွင် မိနယ်ကျန်းမာ 

ေရးဦးစီးဌာနှင့်အတ ူမိနယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊  မိနယ် 

ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွဝင်များက လုိအပ်သည့်ကူညီေစာင့်ေရှာက်မ  

များ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်စိုးေဖ(ြမင်းမ)ူ

မင်းလှမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး
စတုတ အသုတ် ဒုတိယအကိမ် ဆက်လက်ထိုးှံေပး

ြမင်းမူမိနယ်၌ ေဒသခံရဟန်းရှင်ြပည်သ ူ၄၆၁၀၂ ဦး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီး

မတ ရာမိနယ်၌ ြပည်သူ ၈၆၈၄၆ ဦးအား
ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ် ထိုးှံေပးပီး



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

မုဒုံ  ဇန်နဝါရီ  ၂

မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင်ခိုင်   မုဒုံမိနယ် 

အတွင်းရှိ  ဘုရားေစတီပုထိုးများ၌  ယခုတစ်ပတ် 

ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက်များ၌    ှစ်ဦးကုသိုလ်ြပ 

ဘုရားဖူးများြဖင် ့  စည်ကားလျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

သည်။

ဇန်နဝါရီ  ၁  ရက် ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက်၌ 

မိနယ်အတွင်းရှိ အထင်ကရ ဘုရားေစတီပုထိုး 

များြဖစ်သည့် သမုိင်းဝင်ဆံေတာ်ရှင်ကန်ကီးေစတီေတာ်၊ 

ဆံေတာ်ရှင်ကန်ကေလးေစတီေတာ်၊ ကမာဝက်မိ 

ဓာတ်ေတာ်ေကျာင်း၊ ဘင်လ  င်ေစတေီတာ်၊ အေတာင် 

(၄၀၀)ြပည့် ေလျာင်းေတာ်မူဘုရားကီးှင် ့ခပ်ရခပ် 

ယူထိုင်ေတာ်မူဘုရားကီးများတွင ်     ေနချင်းြပန် 

ေမာ်လမိင ် ဇန်နဝါရီ  ၂

မွန်ြပည်နယ်  ေမာ်လမိင်မိရှိ  တန်ခိုးကီး 

ဘုရား၊    ပုထိုးေစတီများ၌   ှစ်သစ်ကူးကာလ  

ဇန်နဝါရ ီ ၁  ရက်မှ   စတင်ကာ   ပတ်ိရက်များအတွင်း 

ရပ်နီး၊  ရပ်ေဝးမှ  ဘရုားဖူးြပည်သမူျားစွာ လာေရာက် 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ  ကုသုိလ်ယူလျက်ရှိသကဲ့သို   

ညပိုင်းတွင်လည်း   ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက် 

ေဈးဆိုင်တန်းတွင်   ြပည်သူများစည်ကားလျက ်

ရှိသည်။

ေမာ်လမိင်မိနယ်တွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ           

ကူးစက်မ  န်း    သိသာစွာ   ေလျာ့နည်းကျဆင်းမ ရှိ  

သံြဖဇရပ ်ဇန်နဝါရီ  ၂

မွန်ြပည်နယ်  သံြဖဇရပ်မိ           

ကျက်သေရေဆာင်   ကျိက မီ         

ေရလယ်ဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ ်

တွင်   ှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်ြဖစ ်

သည့်  ယေနနံနက်ပိုင ်းတွင ်          

ဘုရားဖူး    လာေရာက်ကသည် ့

ြပည်သမူျား ေအးချမ်းစွာ ဘရုားဖူး 

ကုသိုလ်ယူသူများြဖင် ့ စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

စိတ်ေအးချမ်းသာယာ

တန်ခိုးကီး     ဘုရားြဖစ်သည် ့           

ကျိက မေီရလယ်ဆေံတာ်ရှင်ြမတ် 

ဘရုားတွင်    ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေရးစည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ

ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ ဘုရားဖူးြပည်သူ 

များ စိတ်ေအးချမ်းသာယာစွာြဖင့်           

ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ဆီမီး၊ ေရချမ်းများ    

ကပ်လှပူေဇာ်၍  ဘုရားဝတ်ြပ     

ဆုေတာင်းသူများှင့် ေစျးေရာင်း၊ 

ေစျးဝယ်များြဖင့် စည်ကားလျက ်

ရှိေကာင်း  သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက်ကာလ ကျိက မီေရလယ်ဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ်တွင်

ဘုရားဖူးြပည်သူများြဖင့် စည်ကား

ေသာ်လည်း ဟန်တားထန်ိးချပ်ိင်ုေရးှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ကာလ  ြပည်သူများ စိတ်ှလံုးေအးချမ်းစွာြဖင့် ကုသုိလ် 

ယူုိင်ကေစရန်တန်ခုိးကီး  ဘုရား၊  ပုထုိးေစတီများ 

တွင် ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ေပးထားပီးြဖစ်ကာ ရဟန်းရှင်လူ 

ြပည်သူများ စိတ်ေအးချမး်သာစာွြဖင့် ဆွမး်၊ ပနး်၊ 

ေရချမ်း၊ ဆမီီးများကပ်လှပေူဇာ်၍ ကသုိလ်ုေကာင်းမ  

ေဆာင်ရက်မ များရှိသကဲ့သို   စိတ်လက်အပန်းေြဖ 

စရာ မိတွင်းကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက် ညေဈးဆိင်ု 

တန်းများတွင်လည်း   ဝယ်ယူသူများြဖင့်    စည်ကား 

လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။   ဇာြဖဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်မိတွင် ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက် ဘုရား၊ ေစတီများှင့် 

ညေဈးတန်းတို၌ ြပည်သူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိ

ှစ်သစ်ကူးုံးပိတ်ရက ်မုဒုံမိနယ်အတွင်းရှ ိဘုရားေစတီပုထိုးများတွင ်ဘုရားဖူးများြဖင် ့စည်ကား
လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကေသာ    အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ          

ရဟန်းရှင်လ ူ  ဘုရားဖူးြပည်သူများ၊ ှစ်ဦးကုသိုလ် 

ယူကသမူျား၊ ဥပသ်ုသတီင်းသလီေဆာက်တည်ကသ ူ

များ၊ အလှအတန်းှင့် ေကာင်းမ ကသုိလ်ုြပလပ်ုက

သမူျား၊ ပန်း၊ ဆမီီး၊ ေရချမ်းကပ်လှပေူဇာ်ကသမူျား၊ 

ငါးစာေက းကုသိုလ်ြပကသူများှင့်  အမှတ်တရ            

ပစ ည်းေရာင်း  ေစျးဆိုင်များတွင ်အပန်းေြဖသူများ 

ှင့် ေကာင်းမ ကသုိလ်ုြပလပ်ုကသမူျားြဖင့် စည်ကား 

ခဲ့ပီး  အစိုးရုံးပိတ်ရက်များအြပင်  ေနစ်လာေရာက် 

ဖူးေြမာ်လျက်ရိှေကာင်း၊ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်

ေရးလမ်း န်ချက်များကိုလည်း        တိုက်တွန်း 

  းေဆာ်ထားေကာင်း     ဘုရားေဂါပကအဖဲွဝင်များ 

မှ သိရသည်။                 ေအာင်မျိးသ(ူြပန်/ဆက်)

သံြဖဇရပ်မိ စက်စဲကမ်းေြခတွင် ှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက် 

အပန်းေြဖအနားယူသူများ စည်ကားလျက်ရှိ
သံြဖဇရပ ် ဇန်နဝါရီ  ၂

မွန်ြပည်နယ် သံြဖဇရပ်မိရှ ိစက်စဲကမ်းေြခ၌ 

ှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်ြဖစ်သည့် ယေနမွန်းလွဲပိုင်းမ ှ

စတင်ကာ ကမ်းေြခလာေရာက်ကသည့် ြပည်သမူျား 

ေအးချမ်းစွာ အပန်းေြဖအနားယသူမူျားြဖင့် စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

သံြဖဇရပ်မိနယ်တွင်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းချက ်

များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ေပးထားပီးရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ 

စက်စဲကမ်းေြခသို       လာေရာက်အပန်းေြဖသူများ 

ကမ်းေြခတွင် စက်ဘီးစီး၊ ြမင်းစီး၊ ဆိင်ုကယ်အေပျာ်စီး 

သမူျား၊ ေရကစားကသမူျားှင့် စားစရာမန်ုဆိင်ုတန်း 

များ၊  ကေလးကစားစရာ၊   အဝတ်အထည်များ၊ 

အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်းများ  ေရာင်းချသည့် 

ေစျးဆုိင်တန်းများြဖင့် စည်ကားလျက်ရိှေကာင်း သိရ 

သည်။                                   မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

တိုင်း

ကချင်ြပည်နယ ် တိုင်းမိနယ်၌  ဇန်နဝါရီ ၄ 

ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်(၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ် 

ေရးေနအကိ အထမ်ိးအမှတ်အြဖစ် ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ပိင်ပွဲများကို မိနယ်အားကစားကွင်း၌ ဇန်နဝါရီ  

၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ ပိင်ပွဲများတွင ်အသင်း ၁၁ သင်းြဖင့ ်

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းယှ်ပိင်ကစားေကာင်းသိရသည်။ 

တုိင်းမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေအာင်စိုး 

က လူငယ်များ  လွတ်လပ်ေရးကိ ု ြမတ်ိုးတန်ဖိုး 

ထားတတ်ေစရန်၊ ကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

တတ်ေစရန်၊  အားကစားစိတ်ဓာတ်ကိုအရင်းခံ၍ 

အချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းီှးမ ၊ ဇဲွရိှမ ၊ သည်းခံမ ၊ စိတ်ဓာတ် 

 ပွင့်ြဖ

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်တွင်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ ေအးချမ်း 

ေပျာ်ရ င်စွာ ယှ်ပိင်ကစားိင်ုရန်အတွက် (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အကိ  မိနယ်အဆင့် 

အားကစားပိင်ပဲွများကုိ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်  နံနက် ၈  နာရီက  

မိနယ်အားကစားှင့ ် ကာယပညာဦးစီးဌာန အားကစား 

ကွင်းတွင ်စတင်ကျင်းပရာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပေ်ရးအဖဲွ 

ဥက    ဦးေအာင်ြမတ်ခုိင်ှင့်အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန် 

ရှိသူများ ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအကိ  မိနယ်အဆင့ ်

အားကစားပိင်ပွဲများတွင်   ဖူဆယ်ကစားနည်းပိင်ပွဲ၊          

ပိုက် ေကျာ်ြခငး်ပိင်ပွဲ၊  ေြပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲများ  အပါအဝင် 

အားကစားနည်း ၂၅ မျိးကုိ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး   ပိင်ပွဲတွင်  ဆုရရှိသူများအား 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်  ကျေရာက်မည့ ်   (၇၄)ှစ်ေြမာက်         

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင်  ဆုများ

ေပးအပ်ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ခင်ဝါဝါလ  င်(ြပန်/ဆက်)

ကံမ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ကမံမိနယ်တွင် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အထမ်ိးအမှတ် အားကစား 

ပိင်ပွဲများကို မိနယ်အားကစားကွင်း၌ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မ ှ၄ ရက်အထ ိကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ကည့် အားေပး

အဆိုပါ အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပရာတွင ်မီတာ ၅၀  ကျား/မ အေြပးပိင်ပွဲ၊ မီတာ ၅၀  ကျား/မ 

အာလူးေကာက်ပိင်ပွဲ၊ မီတာ ၅၀ ကျား/မ အိတ်စွပ်ပိင်ပွဲ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ၊ လွန်ဆွဲပိင်ပွဲ၊ ထုပ်ဆီး 

တိုးပိင်ပဲွ၊ ေခါင်းအံုးုိက်ပိင်ပဲွ၊ စားပဲွတင်တင်းနစ်ပိင်ပဲွ၊ စစ်တရုင်ပိင်ပဲွ၊ ေချာတိင်ုတက်ပိင်ပဲွများ ပါဝင်ပီး 

ယေနနံနက် ၈ နာရီမှ စတင်ကျင်းပလျက်ရှိရာ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေအာင်ကိုထွန်းှင့ ်

အဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများက ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေကျာ်ေဇယျဝင်း(ကံမ)

စစ်ေတွ

ဇန်နဝါရီ   ၄  ရက်တွင်   ကျေရာက်မည့ ်       

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကို ကိဆို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်  စစ်ေတွမိ၌  အားကစား 

ပိင်ပွဲများကိ ု    ကျင်းပလျက်ရှိေကာင်း  သိရ      

သည်။

ထိသုိုအားကစားပိင်ပဲွများ ကျင်းပလျက်ရိှရာ 

စစ်ေတွမိ   ဦးဥတ မပန်း ခံ၌  အမျိးသား 

အလွတ်တန်း ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ၊ ဓညဝတီ 

အားကစားခန်းမ၌   အမျိးသားအလွတ်တန်း 

ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွ၊  ေဝသာလအီားကစားကွင်း၌ 

မတီာ ၁၀၀၊ မတီာ ၄၀၀၊ မတီာ ၈၀၀ အေြပးပိင်ပဲွ၊ 

လွန်ဆွဲပွဲှင့် ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲများကို ကျင်းပ 

လျက်ရှိပီး ေဝသာလီဖူဆယ်အားကစားကွင်း၌ 

ဖူဆယ်ေဘာလုံးပိင်ပွဲများကို ကျင်းပလျက်ရှိ 

သည်။

အဆုိပါပိင်ပဲွများကုိ သက်ဆုိင်ရာ အားကစား 

ခန်းမများ၊  အားကစားကွင်းများ၌  ဇန်နဝါရီ          

၁  ရက်မှ   ၄   ရက်ထိ   နံနက်   ၈  နာရီမှ          

စတင်ကာယှ်ပိင်ကျင်းပလျက်ရိှပီး ပိင်ပွဲများ 

တွင် ဆုရရှိသူများှင့်အသင်းများကို ဇန်နဝါရီ    

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အကိ အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

မုံရာ 

စစ်ကုိငး်တုိငး်ေဒသကီး၌  (၇၄)ှစ်ေြမာက်  

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်  အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းအဆင့် အားကစားပိင်ပွဲှင် ့စာစီစာကုံး၊ 

ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲ   ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  

၂၀၂၁ ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာ  ၃၁ ရက်  နံနက်ပိုင်းက 

အမှတ်(၃)  အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

ခန်းမတွင် ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ေကျာ် ၊   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊  

တိုင်းေဒသကီးအဆင် ့  ဌာနဆိုင်ရာများ၊   ဆရာ   

ဆရာမများ၊   ပိင်ပဲွဝင်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားပီး  မုံရာမိေပ ရှိ 

အေြခခံပညာ      အလယ်တန်းေကျာင်းများမ ှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၏  အားကစားယှ်ပိင် 

ေနမ များအား ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်ပီး  တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်   တာဝန်ရှိသူများသည်    န ဝန်ရပ်ကွက်ရှိ 

အားကစားှင့် ကာယပညာသပိ ံ (မုရံာ)ေကျာင်းတွင် 

ကျင်းပေသာ  (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

အကိ   အားကစားပိင်ပွဲများ   ကျင်းပေနမ အား 

ကည့် အားေပးပီး မီတာ ၈၀၀ ကျား၊ မ အေြပး 

ပိင်ပွဲများတွင ်  ဆုများရရှိကေသာ  အထက်တန်း 

အဆင့်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအား  ဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲက့ာ   တိင်ုးေဒသကီး  ဝန်ကီးများှင့်   

တိင်ုးေဒသကီးဥပေဒချပ်တိုက  မတီာ ၁၀၀ ကျား/မ၊ 

မီတာ ၂၀၀ ကျား/မ၊  မီတာ ၄၀၀  ကျား/မှင့် 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင်     ဆုရရှိ ကေသာ   

အထက်တန်းအဆင့်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား  ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                   

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ကံခ့ိင်ုမ ၊ စည်းလံုးညီွတ်မ ၊ အသင်းအဖဲွစတ်ိဓာတ် 

ရှိမ ၊  စည်းကမ်းလိုက်နာမ ၊ ယ်ေကျးသိမ်ေမွမ ှင့်  

ိုင်ငံသားေကာင်းများြဖစ်ေသာ   အရည်အေသွး 

ေကာင်းများရရှိလာေစရန်ှင် ့    လွတ်လပ်ေရးေန  

အှစ်သာရြဖစ်ေသာ ေပျာ်ရ င်မ ကိုခံစားရရှိေစရန ်

ရည်ရယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ် ေကာင်း     ေြပာကား            

သည်။

တိုင်းမိနယ်တွင ် (၇၄)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ ်

ေရးေန အထမ်ိးအမှတ်အကိ ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွသို 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေအာင်စိုး၊ 

အဖွဲဝင် ဗုိလ်မှးေတဇာေအာင်၊ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးေဇာ် 

လွမ်းတူးတိုက  ကည့် အားေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

 ဝါဝါ(ြပန်/ဆက်)

၄ ရက်တွင်   ဆုများေပးချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုအတ ူ(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်   ရခိုင်ြပည်နယ ်

အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင်လည်း 

လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ 

ှင့ ် ပေဟဠeိာဏ်စမ်းပိင်ပဲွများကိ ု ကျင်းပလျက် 

ရှိေကာင်း    သိရသည်။   စာစီစာကုံးပိင်ပွဲှင့ ်

ပေဟဠeိာဏ်စမ်းပိင်ပဲွများတွင်    ဆရုရိှသမူျားကိ ု 

လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားတွင်     ဆုများ            

ေပးအပ်ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။                          

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇)(အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၃၃
ကွယ်လွန်သူ ဦးဘုန်းြမင့်ှင့် ေဒ ခင်တင့်တုိ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘုန်းြမင့်ှင့် ေဒ ခင်တင့်တုိ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ 

 ဦးတင်ထွဋ်                                                ေလ ာက်ထားသူ ဦးတင်ထွဋ်                                                ေလ ာက်ထားသူ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေတာင်ကား၊ ေငွဝတ်မ ံရိပ် 

သာလမ်း၊ အမှတ်(၇၀/ဓ)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘုန်းြမင့်ှင့် ေဒ ခင်တင့်ဦးဘုန်းြမင့်ှင့ ်ေဒ ခင်တင့်တို၏ 

အေမွထိန်းလက်မှတ်စာရရှိသ ူဦးတင်ထွဋ်ဦးတင်ထွဋ်က-

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အကွက်အမှတ်-၂၄၈၊

(၂) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ဘားလားစြံပရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်-၄၉၅(ေအ)၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၂၄၇/၂၄၉၊ ေပ(၁၀၀x၁၂၀)၊ (၂)ကွက်တွဲ၊

(၃) ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေကျာက်ကတုင်ေကျးရာ၊ ေဂွးကန်ုးကွင်း၊ ဦးပိင်ု 

အမှတ်-၁၀(က)၊ ၁၀(ခ)၊ (၇.၉၄)ဧကှင့ ်(၃.၃၀)ဧကတို၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ စမီခံန်  

ခွဲေဆာင်ရက်ိုင်ခွင့်ရလိုေကာင်း ေလ ာက်ထားလာသည်ြဖစ်၍ ထိုေလ ာက်ထားမ ကို ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ ်၅ ရက်) နံနက် (၁၀)နာရီ၌ ကား 

နာရန် ချန်ိးဆိထုားေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူဦးဘန်ုးြမင့ှ်င့ေ်ဒ ခင်တင့်ဦးဘန်ုးြမင့ှ်င့ေ်ဒ ခင်တင့်တုိ၏ ကျန်ရိှရစ်ေသာ 

ပစ ည်းတွင် အကျိးစီးပွားတစ်ခုခ ုသက်ဝင်သည်ဟ ုအဆိုရှိသူတိုသည် မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုနည်းလမ်းတကျ လ ဲအပ်ထားေသာ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးြဖင့်ေသာ ်

လည်းေကာင်း လာေရာက်၍ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများတင်ြပကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ ယင်းကဲ့သို လာေရာက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် တရားုံးက ေလ ာက်ထားသူ 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးတင်ထွဋ်၏ ေလ ာက်လ ာအေပ စစ်ေဆးကားနာ၍ စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်၌ ဤံုးေတာ်တံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရး

ထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (မိုးေကျာ်)(မိုးေကျာ်)

 ခိုင်တရားသူကီး ခိုင်တရားသူကီး

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေဒ ှင်းေမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ေဒ ှင်းေမ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး 

B.A(Law), LL.B တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၆၈)၏ B.A(Law), LL.B တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၆၈)၏ 

(၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင် (၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင ်

ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာချက်အေပ  ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာချက်အေပ  ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကန်ုး(၂)လမ်း၊ အမှတ်- 

၆၅/ေအ(ေြမညီထပ်) တိုက်ခန်းမှာ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏အဘိုး ဦးဘာဘူ 

(ကွယ်လွန်)မှ ဆင်းသက်လာသည့ ်မခိင် ေဒ ှင်းေမ၏ အေမေွဝစ ုရရိှေငြွဖင့ ်

၀ယ်ယူထားေသာ တုိက်ခန်းြဖစ်သည်ဟု မိခင် ေဒ ှင်းေမက ၀န်ခံထားပါလျက် 

ဦးေအာင်ုိင်ဦး၏ မိဘှစ်ပါးြဖစ်ေသာ ဦးမျိးြမင့်ှင့် ေဒ ှင်းေမတုိ လင်မယား 

ှစ်ဦး၏ အေမွရလက်ထက်ပွားပစ ည်းမဟုတ်ဟု ြငင်းဆိုထားြခင်းသည ်

ြမန်မာဗုဒ ဘာသာဝင်  လင်မယားတိုသည ်  ပစ ည်းခန်း၌ အတူပိုင်ဆိုင်သူ 

(Tenant-in-Common)အြဖစ် တည်ရိှေနသည်ဟူေသာ စီရင်ထံုးလမ်း န် 

ချက်ှင့် ဆန်ကျင်ပီး ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်း ဥပေဒကုိ မျက်ကွယ်ြပ၍ ေြဖရှင်း 

ကန်ကွက်ချက်သာြဖစ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိင်ုဦးသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထံုးတမ်းဥပေဒအရ သရသြဖစ်ရန် 

လိအုပ်သည့အ်ချက်များှင့ ်ညွီတ်ြခင်းမရိှေကာင်း ေထာက်ြပေြပာဆိြုခင်း 

မြပိုင်ပါဘဲလျက ်“ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည် ယခုအချနိ်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ “ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်ယခုအချနိ်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ 

အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေသာ သရသသားအြဖစ်အသိအမှတ်ြပပီး အေမွေဝစု အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိေသာ သရသသားအြဖစ်အသိအမှတ်ြပပီး အေမွေဝစု 

ရရိှထားသည့ ်အေထာက်အထားမရိှပါ” ရရိှထားသည့ ်အေထာက်အထားမရိှပါ” ဟ၍ူ ကန်ကွက်ေြဖရှင်းထားပါသည်။ 

ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒတွင ် သရသသားအြဖစ ်အသိအမှတ်ြပသည့ ်

သက်ေသခလံက်မှတ် အေထာက်အထား ေလ ာက်ထားရယရူန်လိအုပ်သည် 

ဟူေသာ ြပ  ာန်းချက်မရှိေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

မခိင်ကီး၏ ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာချက်တွင် “၂၀၁၀ခှုစ်ခန်တွင် “၂၀၁၀ခှုစ်ခန်တွင် 

ဆန်းေနလင်း လ ပ်စစ်ပစ ည်း အေရာင်းဆိင်ုကိ ုေချးေငြွဖင့ ်စတင်တည်ေထာင် ဆန်းေနလင်း လ ပ်စစ်ပစ ည်း အေရာင်းဆိင်ုကိ ုေချးေငြွဖင့ ်စတင်တည်ေထာင် 

၍ ပစ ည်းများအား ေခါက်ြပန်ေကးစနစ်ြဖင့် ၀ယ်ယူေရာင်းချကာ မိသားစု ၍ ပစ ည်းများအား ေခါက်ြပန်ေကးစနစ်ြဖင့ ်၀ယ်ယူေရာင်းချကာ မိသားစု 

(၄)ဦး လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း စေုပါင်းလပ်ုကိင်ုသည့ ်မသိားစစုီးပွားေရးြဖစ်ပါ (၄)ဦး လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း စေုပါင်းလပ်ုကိင်ုသည့ ်မသိားစစုီးပွားေရးြဖစ်ပါ 

သည်။” သည်။” ဟ ု၀န်ခထံားပါသည်။ သိုေသာ် “ယင်းလပ်ုငန်းသည် ဦးေအာင်ိင်ုဦး “ယင်းလပ်ုငန်းသည် ဦးေအာင်ိင်ုဦး 

ငှ့် လုံးဝမပတသ်က်ပါ”ှင့် လုံးဝမပတ်သက်ပါ”ဟ ုဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ြငင်းဆိုထားြခင်း 

သည် ေရှေနာက်ညီွတ်မ မရိှေသာ မမှန်ကန်သည့် ေြဖရှင်းကန်ကွက်ချက် 

ြဖစ်ပါသည်။

တိုက်ခန်းဝယ်ေရာင်းလုပ်ငန်းြဖင့် ေနာက်ဆုံးဝယ်ယူထားေသာ 

အမှတ်-၄၄/က(တတိယထပ်)အား မိခင်ကီး၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ပူးတွဲပိုင်ရှင ်

ြဖစ်သူ ဦးေအာင်ိုင်ဦးအား လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သြဖင့ ်ဦးေအာင်ိုင်ဦးက 

မွမ်းမံြပင်ဆင်ခဲ့ပီးေနာက် မိခင်ကီးက စိတ်ဆ ေြပာင်းပီး တိုက်ခန်းကို 

ေသာဖ့ျက်၍ အမ်ိငှားတင်ြခင်းေကာင့ ်သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံး 

တွင် ညိ  င်းေြဖရှင်းခ့ဲရပါသည်။ သုိြဖစ်၍ အဆုိပါ တုိက်ခန်းသည် ဦးေအာင် 

ုိင်ဦး ပူးတဲွပုိင်ဆုိင်ေသာ တုိက်ခန်းမဟုတ်ေကာင်း ြငင်းဆုိကန်ကွက်ထား 

ြခင်းသည ်မှန်ကန်ြခင်းမရှိပါ။

ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည် အိမ်ေထာင်ကျပီးတစ်လခန်  မိခင်ှင့်အတူ 

ေနထိင်ုခဲေ့သာ်လည်း တစ်ဦးတည်းေသာသားအေပ  ချစ်ြခင်းေမတ ာ ၀န်တိ ု

စိတ်ြဖင့ ်ေခ းမအေပ   မိခင်ကီးက  မကည်ြဖေသာ  ြပမူေဆာင်ရက်ချက ်

များေကာင့ ်ေယာက မှင့်ေခ းမ အတူတကွ  ေနထိုင်ရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့၍ 

တစ်အိုးတစ်အိမ်  ခွဲြခားေနထိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်

အေကာင်းမဲ ့ေနအိမ်မှဆင်းသွားကာ ဆိုင်၏အေက းများ  ေငွများှင့်အတ ူ

မိခင်ကီးအား  တစ်ဦးတည်းပစ်ထားခဲ့ြခင်း  မဟုတ်ပါ။  ဆိုင်လုပ်ငန်းမှာ 

ေခါက်ြပန်ေကးစနစ်ြဖင့်     ၀ယ်ယူေရာင်းချြခင်းြဖစ်၍ေက းမီတင်ရန် 

အေကာင်းမရှိပါ။ ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်  မိခင်ကီးအား  ပစ်ပယ်မထားဘ ဲ

ညမီြဖစ်သ ူမ၀တ်ရည်ဖိးတို လင်မယားှင့အ်တ ူဆိင်ုလပ်ုငန်း  လပ်ုကိင်ုရာမှ 

မခိင်ကီးအေပ  တင်ရိှေနေသာ ေက းမမီျားကိ ုေငေွကးစိက်ုထတ်ု၍ ေပးဆပ် 

ခဲ့သူြဖစ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦးှင့ ်ေဒ ေအးေအးမိုးတို လက်ထပ်စ်က ေပ ေပါက် 

ခဲ့ေသာခန်းဝင်ပစ ည်းကိစ ၊    လက်ဖွဲေငွေကးကိစ     ြပဿနာအရပ်ရပ်မှာ 

အများှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ   ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစ ြဖစ်၍  ေြဖရှင်းရန ်

အခွင့်အေရးကိ ုသီးြခားထားရှိေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ပါသည်။

မိခင်ကီးသည ် ကန်ကွက်ေြဖရှင်းေကညာချက်ှင့ ်တစ်ပိင်တည်း 

၎င်းအား ဦးေအာင်ိင်ုဦးက နည်းမျိးစု ံအမျိးမျိး ြပမေူှာင့ယှ်က်သည်ဆိကုာ 

ဦးေအာင်ိုင်ဦးအား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ ်စွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာခဲ့ 

သြဖင့် ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများ  ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများအကားတွင် 

ဦးေအာင်ုိင်ဦးအား  သွာုတ သားသဖွယ်  ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစြခင်း၊ 

သားသမီးှစ်ဦး၏ တန်းတအူခွင့အ်ေရးဆုံး ံးေစရန် ထပိါးခရံြခင်းတိုေကာင့ ်

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ ဂုဏ်သိက ာှင့် ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးကိုများစွာထိခိုက်နစ်နာ 

ေစခဲ့ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်  မိခင်ကီးအေပ  ရန်သူသဖွယ်ြပကျင့်ခဲ့ြခင်း၊ 

စတ်ိဆင်းရေဲအာင်အေကာင်းမဲြ့ပမ ူေှာင့ယှ်က်ခဲြ့ခင်းမရိှသြဖင့ ်သွာတု သား 

သဖွယ် အေမွြပတ်စွန်လ တ်ခဲ့ြခင်းသည် ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒှင့် 

ညီွတ်ြခင်းမရှိပါ။

ဦးေအာင်ုိင်ဦးအေနှင့် ဥမကဲွသုိက်မပျက် မိသားစုစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ညိ  င်း 

ေြဖရှင်းလုိေသာဆ ရိှေသာ်လည်း  မိခင်ကီးဘက်မှ  တရားစွဲဆိုလာပါက 

မလ ဲမကင်းသာဘ ဲဥပေဒှင့အ်ည ီ ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းရန်သာရိှေကာင်း ြပန်လည် 

ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၏ လ ဲအပ်ွန်ကားချက်အရ 

 ဦးိုင်လင်းထွန်း (LL.B) ေဒ ကည်ြဖေအာင် (LL.B)  ဦးိုင်လင်းထွန်း (LL.B) ေဒ ကည်ြဖေအာင ်(LL.B) 

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၁၁၃၈၈) (စ်-၁၁၃၅၇)  (စ်-၁၁၃၈၈) (စ်-၁၁၃၅၇) 

 ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၄၃၀၃၈ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၄၅၃၄ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၄၃၀၃၈ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၀၃၄၅၃၄

အမှတ်-၁၁၈/၁၂၀၊ (၄၆)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁၈/၁၂၀၊ (၄၆)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ် မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲမှ

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ြမန်မာဘိလိယက်အဖွဲ 

အေနြဖင့် ၂၀၁၉ ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲပီးကတည်းက 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့

ေသာ်လည်း ဗယီက်နမ်ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွမတိင်ုမ ီေလက့ျင့မ်  

ြပည့်ဝေနေစရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာဘိလိယက်အဖွဲသည ် ေနာက်ဆုံးကျင်းပခဲ ့

သည့ ်၂၀၁၉ ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာအားကစားအဖဲွများ 

အနက် အေအာင်ြမင်ဆံုးြဖစ်ခ့ဲပီး ေရ ှစ်ခု၊ ေငွတစ်ခု၊ ေကး 

သုံးခ ုဆွတ်ခူးရရိှခဲသ့ည်။ ြမန်မာဘလိယိက်အဖဲွအတွက် 

ေရ ဆမုျားကုိ  Pool 9 Ball တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွှင့် ှစ်ေယာက် 

တဲွပိင်ပဲွတုိမှ တစ်ခစုရီရိှခဲ့ပီး ယခုပိင်ပဲွတွင် တစ်ဦးချင်း 

ပိင်ပွဲသာ   ပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ   ှစ်ေယာက်တွဲပိင်ပွ ဲ

ပါဝင်ေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း သိရသည်။  ကိုညီေလး

 ေကျာဖုံးမှ

ထုတ်ပယ်ခဲ့ကာ အသက် ၅၀ အရယ်ရှိ နည်းြပ နီကိုကိုဗက်ကိ ုေရာဘတ်မိုရီိုရဲ ေနရာမှာ 

အစားထိုးနည်းြပအြဖစ ်ခန်အပ်ခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

မိုနာကိုအသင်းဟာ   နည်းြပနီကိုကိုဗက်အား   အသင်းနည်းြပအြဖစ ် ထုတ်ပယ်ေရး 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ဆံုးြဖတ်ခ့ဲတာြဖစ်ပီး နည်းြပအြဖစ်ကေန တရားဝင် 

ထုတ်ပယ်မ ကိုေတာ့ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှာ ေကညာခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပနီကိုကိုဗက်ဟာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဘာလုံးရာသီအတွင်းက ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါ 

ကလပ် ဘိင်ုယန်ြမးနစ်အသင်းနဲအတ ူဘွန်ဒက်လဂီါဖလားတစ်ကမ်ိနဲ  ဂျာမန်ပိကုယ်ဖလား 

တစ်ကိမ်တိုကိ ုရယူေပးိုင်ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလုိ စွမ်းေဆာင်ရည်ေကာင်းေတွရိှခ့ဲတာေကာင့် မုိနာကုိအသင်းက နည်းြပ နီကုိကုိဗက် 

ကိ ုေရာဘတ်မိရုီိရုဲ ေနရာမှာ အစားထိုးခန်အပ်ခဲတ့ာြဖစ်ပီး နကီိကုိဗုက်ဟာ မိနုာကိအုသင်း 

ကို ၇၄ ပွဲတာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့သ ူ ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မိုနာကိုအသင်းဟာ ြပင်သစ ်

ပထမတန်း အမှတ်ေပးဇယားအဆင့ ်၁ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတဲ့ ပီအက်စ်ဂျအီသင်းနဲ  ၁၇ 

မှတ်အထိ ကွာဟေနတာြဖစ်ပါတယ်။                                                           ေငွကယ်

မိုင်းေယာင်း  ဇန်နဝါရီ   ၂

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)     မိုင်းေယာင်း 

မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းများကိ ု  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့်   ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ 

ယမန်ေနနံနက် ၈ နာရီက ေဒသခံြပည်သ ူ၃၉၅ 

ဦး လာေရာက်ထိုးှံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိုင်းေယာင်းမိ ြပည်သူေဆးုံ၌ စတုတ  

အသတ်ု ဒတုယိကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးကို ထိုးှံေပးြခင်းြဖစ်ပီး ေဆးထိုးှံေပးေန

မ အေြခအေနများကို    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေနြမတ်သူ 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ကည့် အားေပး၍ လိအုပ် 

သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မိုင်းေယာင်းမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

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

 လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုထုံးလုပ်နည်းှင့ ်လပ်ုငန်းစ်များကိ ုလမ်း န်အသေိပးရှင်းလင်း ေဆွးေွးရာ 

 တွင် အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ဝန်ေဆာင်မ ေပးေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ 

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

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

 ေနမှစတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။

၂။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊  အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိုအဖွဲအေနြဖင့ ်  အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား  

 ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုဝန်ေဆာင်မ ေပး ကူညီေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည-်

 (က) ကုမ ဏီအသစ်များအား အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့ ်အခွန်စည်းကပ်မ ခံယူရမည့်ုံး သတ်မှတ် 

  ေပးြခင်း၊

 (ခ) လက်ရှိအခွန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ အခွန်ထမ်းများ၏ အခွန်ုံးေြပာင်းလဲစည်းကပ်မ  ခံယူရန် 

  ေလ ာက်ထားြခင်းများကိ ုစိစစ်ခွင့်ြပေပးြခင်း၊

 (ဂ) အကျိးအြမတ်မယေူသာအဖဲွအစည်းများ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုတံင်ြခင်း၊ အသအိမှတ်ြပြခင်း၊ ေကညာ 

  လ ာတင်သွင်းြခင်း၊

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

  ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစ်များှင့် မရှင်းလင်းသည့်အချက်အလက်များကုိ လာေရာက်ေမးြမန်းြခင်းှင့် 

  တယ်လီဖုန်းြဖင့ ်ဆက်သွယ်ေမးြမန်းပါက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားြခင်း။

၃။ အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့် လုပ်ငန်းစ်များကိ ုယခုထက်ပိုမိ ုအဆင်ေြပေချာေမွစွာြဖင့ ်ထိေရာက် 

 ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မ ဗဟိအုဖဲွ၏ ုံးခန်းကိ ုယခလုက်ရိှ ဖွင့လှ်စ် 

 ထားသည့ေ်နရာမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာသို ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ စတင်ေြပာင်းေရ  ဖွင့လှ်စ်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ 

 အခွန်ဆိုင်ရာသိရှိလိုသည့်ကိစ ရပ်များရှိပါက  ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်

 ပါေကာင်း ေလးစားစွာ အသိေပးအပ်ပါသည-်

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

  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက)်၊

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

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

  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အမှားြပင်ဆင်ချက်အမှားြပင်ဆင်ချက်

(၃၄)ကိမ်ေြမာက်(၃၄)ကိမ်ေြမာက်
ကန်ေပ ကီး၊ ရတနာသိန်းထုိက်ေအာင်၊ 

၃၁၃ ေအာင်ဘာေလ သန်ိးထေီပါက်စ်

တိုတွင် ကျပ်သိန်းငါးေထာင်ဆုကီး

ဆ- ၆၈၇၂၃၂ ကို င-၆၈၇၂၃၂ ဟု၊

ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်ဆုကီးတွင်

ဃ-၉၃၂၃၃၂ ကို ဈ-၉၃၂၃၃၂ ဟု

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်မာဂလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၄)၊ ၆-လ ာ/A တုိက်ေရှမှ မျက်ှာမူလ င် ယာဘက်အခန်းကုိ ေဒ ခင်ေစာမူ[၁၂/ 

တမန(ိင်ု)၁၀၄၁၀၈]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွဦးခင်ေမာင် 

ေအးလွင်[၁၂/တမန(ုိင်)၁၂၀၄၃၀]မှ စရန်ေငွေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ယင်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးညီညီေအာင်(စ်-၁၄၃၇၁)ဦးညီညီေအာင(်စ်-၁၄၃၇၁)

LL.B, DL.101 WIPO (Switzerland),LL.B, DL.101 WIPO (Switzerland),

Diploma in Software Engineering,Diploma in Software Engineering,

Diploma in EnglishDiploma in English

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၇၂)၊ ၄-လ ာ(အလယ်)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊  အမှတ်(၁၇၂)၊ ၄-လ ာ(အလယ်)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊  

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

Ph: 09-73160186, 09- 778920320Ph: 09-73160186, 09- 778920320

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂)

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၁၁၁
၂ 'x၄၇')အကျယ်ရှိ (၂)ခန်းတွဲ၊      

(၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (၄)လ ာ/တတိယထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း)တိုက်ခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်းေပ တွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားပိုင်ခွင့်အရပ ်

ရပ်အားလုံးတိုကိ ုမမိတိစ်ဦးတည်းက ပိင်ုဆိင်ု၍ လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပကမ်းလှမ်းသ ူေဒ သန်းသန်းေရ [၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၆၂၄၈]

ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ

သမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်း 

မရူင်းများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 

(ကိုယ်တိုင်)လာေရာက်ကန်ကွက်တင်ြပိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန ်

သည့်တိုင ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးေြမာက်သည ်

အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေနများ) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေနများ)

 ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅) ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁)  ေဒ စုြမတ်ွယ်(စ်-၁၆၆၈၅) ေဒ ေွးေွးအိ(စ်-၄၉၄၇၁) 

  ေဒ ေမသဇင်ထွန်း(စ်-၄၉၄၇၈)   ေဒ ေမသဇင်ထွန်း(စ်-၄၉၄၇၈) 

  ဦးေကျာ်သက်ခိုင်(စ်-၅၀၃၉၈)  ဦးေကျာ်သက်ခိုင(်စ်-၅၀၃၉၈)

အမှတ်(၁၅၆)၊ အခန်း(၂/ခ)၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅၆)၊ အခန်း(၂/ခ)၊ ပထမထပ်၊ ေရစက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၂၁၇၇၁မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၂၁၇၇၁

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်

ေနာင်ချ ိမိ၊ အ.ထ.က (၁)၊ Grade-11 

မှ ေမာင်ေကာင်းြမတ်မင်း၏ ဖခင် 

အမည်မှန်မှာ  ဦးေဇာ်ထိုက်[၉/ပဥလ 

(ိုင်)၀၁၄၉၇၇]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ထိုက်ဦးေဇာ်ထိုက်

မ ေလးမိ၊ မလွန်ေဈးဆန်လှအသင်းကီးမ ေလးမိ၊ မလွန်ေဈးဆန်လှအသင်းကီး

၁၃၈၄-ခုှစ်၊ (၁၂၆)ှစ်ေြမာက်၁၃၈၄-ခုှစ်၊ (၁၂၆)ှစ်ေြမာက်

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ လှဒါန်းိုင်ရန်   းေဆာ်လ ာဆွမ်းဆန်ေတာ်များ လှဒါန်းိုင်ရန်   းေဆာ်လ ာ
စစ်ကိင်ုး၊ မင်းဝ၊ံ မင်းကွန်း ေတာင်ိုးကီး(၃)ရပ်ှင့ ်မ ေလး(၇)မိနယ်တိုတွင် 

သီတင်းသုံး ေနထိုင်ေတာ်မူကကုန်ေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သူေတာ်၊ သီလရှင် 

အလှခံပုဂ ိလ်ေပါင်း (၆၀၀၀၀)ေကျာ်တိုအား မ ေလးမိ၊မလွန်ေဈးဆန်လှ 

အသင်းကီးမှ ၁၃၈၃-၈၄ ခှုစ်၊ (၁၂၆)ှစ်ေြမာက်အတွက် မဟာသဃံကိတ  လဒါန 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များလှဒါန်းိင်ုရန်အတွက် အလှရှင်များ၊ သင်းေထာက်အဖဲွများမှ 

ေပးပိုလှဒါန်းလျက်ရိှရာ ေရာက်ရိှလာေသာ ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကိလုည်း ကိတင် 

လှဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။

 (၅-၁-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန် 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး အတွင်းရိှ မလွန်ဆန်လှသင်းေထာက်အဖဲွများ အသီးသီး 

သို အလှခံခရီးစ် စတင်ထွက်ခွာပါမည်။

 ဥက   ကီးှင့် အမ ေဆာင်အဖွဲဥက   ကီးှင့် အမ ေဆာင်အဖွဲ

 မလွန်ေဈးဆန်လှအသင်းကီး မလွန်ေဈးဆန်လှအသင်းကီး

 မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၉၂၄၀ မ ေလးမိ။ ဖုန်း-၀၂-၄၀၃၉၂၄၀

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၆/သမိင်ုး၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁-ခ၂/၆၀၊ အကျယ်အဝန်း(၁၀၉၆၅)စ/ေပ၊ (၀.၂၅၁)ဧကရိှ 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ်၊ ကမ ာေအးဗလီာ၊ အမှတ်(၁-ခ၂/၆၀)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ု ေရာင်းချခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေအးေအး 

[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၂၄၉၈]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန် 

တန်ဖိုး ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ု 

ခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့် 

ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့ ်သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   ၂၀၂၂

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

တန်ေဆာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီး တန်ေဆာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီး 

ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည် (ရန်ကုန်)ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည ်(ရန်ကုန်)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကင်မွန်း ခံလမ်း၊ 

အမှတ်(၇၃)ေန (ဦးေအာင်ဖိး - ေဒ တင်) တို၏သမီး၊ ဦးစန်းေင၏ွ 
ဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်သည ်၃၁-၁၂-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) ည   
၉ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁-၁-၂၀၂၂ (စေနေန) 
မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မတ်ိသဂ  ဟများအား  အသေိပးအေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေခမာ(၅)လမ်း၊ 

အမှတ်(၈၃-ခ)ေြခရင်းြခမ်း၊ အလျားေပ(၂၀)၊ အနံေပ (၆၀) ေြမှင့်အိမ်အား 

ဦးတင်ေမာင်လ  င်သည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်ပီး ပါမစ်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေနေကာင်း 

မွတ်ဟေကညာလျက် ေရာင်းချရာ က ု်ပ်မတ်ိေဆသွည် ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်အား 

ဆက်လက်ြပလုပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ရာ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း

မူရင်းများှင့်တကွ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်ပါမစ်ေပျာက်ေလ ာက်ြခင်းများ  ြပလပ်ုေတာမ့ည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝဏ ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဝဏ ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) ေဒ သူသူထွန်း(LL.B,D.B.L,WIPO-Switzerland) 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၆၆)

အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ သမာဓိလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၃၂၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၀)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)

ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်သည ်ေဒ သိန်းြမင့်(စီအိုင်-၀၄၆၂၇၃)အမည်ေပါက်ေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ၎င်းေြမကွက်၏ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရ 

ေသးသည့် ေခါင်းရင်းြခမ်း အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်(၅၃၀)၊ ေရ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ဟေုခ တွင်ေသာ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ၎င်းအမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတ ိ

ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ေနာက်ဆုံးဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသည့ ်ဦးေကျာ်ဆန်း[၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၀၆၀၀]မှ မမိသိာလ င် လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချ 

ခွင့ရိှ်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခေံရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးတင်ထွန်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၈၀၆၂၂]မှ အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက် 

အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။                                         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

လင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်းလင်းသန်-အိမ် ခံေြမဥပေဒုံးခန်း

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ နီလာ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်(၃၉၈) ေြမေပ ရိှ ေပ(၂၀x၆၀) ဦးဘေဆ ွအမည်ေပါက်ေြမှင့ ်၎င်းေြမ 

ေပ ရှိ ေရမီးသွယ်တန်းထားေသာ တစ်ထပ်တိုက်အား ဦးလှေဌးဝင်းထံမ ှ

ဝယ်ယူရာတွင ်ေဒ မ ြမင့်က စရန်ေငွအချိ ေပးေချပီးြဖစ်သည်။ မည်သူ 

မဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက  ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ တစ်လအတွင်း 

အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့်  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  တစ်စုံတစ်ရာ 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အပီးသတ်ေငေွချ၍ ေရာင်း/ဝယ်စာချပ်ြပလပ်ုေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။

ေဒ မ ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ မ ြမင့်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝွယ်ဝင်း (ဥပေဒဘွဲ) စ်-၈၁၄၆ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) ဦးေဝွယ်ဝင်း (ဥပေဒဘွဲ) စ်-၈၁၄၆ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) 

အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ်-၅၃၂၊ ေစတနာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၅၈၅၇

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

Saw Benjamin ဦးလွမ်းေဆွSaw Benjamin ဦးလွမ်းေဆွ
လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊    လ ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာနမ ှ

 န်ကားေရးမှး  ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည်ေဆွ၏ဖခင ်  Saw Benjamin ဦးလွမ်းေဆွ 

(လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ-ငိမ်း၊  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)   အသက်(၈၈)

ှစ်သည်  ၂-၁-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၂:၃၅နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် 

သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

Saw Benjamin ဦးလွမ်းေဆွSaw Benjamin ဦးလွမ်းေဆွ

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊    ဇလွန်မိနယ်၊      ပျ်းမကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

ေပါက်ကန်ုးေကျးရာေန (ဦးဘိုးငယ်-ေဒ အာနား)တို၏သား၊ ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိ 

မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ေန ေနာ်ထေရစီ(လယ်/ြပ-ငိမ်း၊ အထက-၃၊ အင်းစိန်)၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ (Sebastian ဦးစိုးမင်းေဆ)ွ၊ Rose Mary ေဒ ြမင့်ြမင့ ်

ကည်ေဆ၊ွ Margaret Mary ေဒ ကည်ကည်ခင်ေဆ၊ွ ဦးမျိးလွင်-Mary Madolene 

ေဒ မိုးြမင့်ေဆွ၊ Jude ဦးစိုးသူေဆွ-(ေဒ ြမတ်ြမတ်ေမာ်)တို၏ဖခင်၊ Victoria 

ခင်ဆုရည်၊ Francisco မင်းခန်ေကျာ်၊ William ဝီရလေရာင်တို၏အဘိုး Saw 

Benjamin ဦးလွမ်းေဆွသည် ၂-၁-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၂:၃၅နာရီတွင် 

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ၄-၁-၂၀၂၂(အဂ   ါေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် 

ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂုိဏ်းေပါင်းစံု ဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်း၍ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)

ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့မ  ိင်လမ်း၊ ဦးပုိင်အမှတ်-ခ/၂၅/၁၀၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၀/၂၀၆ဟု 
ေခ တွင်ေသာ အလျားေပ ၆၀x အန ံေပ ၄၀ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုဦးချစ်ေဆာင် အမည်ေပါက်ြဖင့်ပိုင်ဆိုင်ပီး ဦးချစ် 
ေဆာင်ထံမှ ဦးြမစုိးက အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲ 
ပါသည်။ ဦးြမစိုးှင့ဇ်နီး ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏သားသမီးများမှ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု 
လာကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့ ်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွများ 
ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အမ်ိေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်ထံသို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုး 
သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၆၆)
အမှတ်-၁၂၃၉၊ တိုက်-B၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သုခ(၂၅)လမ်း၊ (၆)အေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၃၉၊ တိုက်-B၊ ပထမထပ်၊ ေအာင်သုခ(၂၅)လမ်း၊ (၆)အေရှရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၁၇၃၀၆သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၉၁၇၃၀၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-က/၅၃၊ မိသစ်(၁)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုး 

မိနယ်ရှိ တစ်ခန်းလ င် (၁၂x၄၈)ေပအကျယ်အဝန်းရှ ိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် 

တိက်ုမှ (တတယိထပ်)၄-လ ာ၊ (ေြခရင်းြခမ်း)တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့် 

ဆက်စပ်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သည့် ဦးသန်းတင် 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၂၀၁၀]မှ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ြပန်လည် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ ်

ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် အပီးပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှလည်း 

ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်တန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ 

ရိှပါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဖိးဖိးြမင့်(LL.B)ေဒ ဖိးဖိးြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၅၇၆)

အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ အမှတ်-၉၊ သီရိမိင်လမ်းမ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူေဒ အီကူး(ခ)ေဒ ေအးမူ

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်
ဦးေမာင်ေမာင်ဦး - ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ ်

ေရးပိုင်ရှင ်(ဥက   ၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်

ေဆးပစ ည်းလပ်ုငန်းရှင်များအသင်း)၏ မခိင်သည်   ၂၈-၁၂-၂၀၂၁ 

ရက် နနံက် ၈ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သရိှိရပါ 

သြဖင့ ် ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။                 ဆရာဦးတင့်လွင ်(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး)-

ေဒ တင်တင်ဝင်း (ခိုင်ေထွအုပ-်တာချလီိတ်မိ)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၂၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်
ယင်းေြမေပ ရိှ အမှတ်(၁၃၂)၊ ေြမတိင်ုးလမ်း၊ ၄၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့် အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် 
မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးတင်ေရ (ဘ) ဦးဘို (AB-၀၇၂၀၉၂) အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး 
၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ှင့် (၇-၁-၂၀၀၈) ရက် 
စွဲပါ “ အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ”်အရ ေဒ လှေကသီ [၁၂/သဃက(ိုင်) 
၀၀၃၃၂၈]ှင့် ေဒ ချိချိလွင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၁၅၃၈]တိုမှ ပူးတွဲဝယ်ယူခဲ့ပီး 
မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်း 
များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆုိုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက် 
ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။           လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သိဒ ိေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၄၆) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ ၌ ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် (၃)ခန်းတွဲ၊ 
(၅)ထပ်တိုက်၊ (၃)လ ာ၊ ဒုတိယထပ်၊ အကျယ်(၂၅'x၄၀')ရှိတိုက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုသည ်(၃-၂-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ “ အခန်းေဝယူစနစ်ြဖင့် (၃)ခန်း 
တဲွ (၅)ထပ်တိက်ုတစ်လုံးေဆာက်လပ်ုရန်အတွက် ှစ်ဖက်သေဘာတကူတစိာချပ်” 
အရ ကန်ထိုက်တာများြဖစ်ကသည့် ဦးြမင့်ိုင်[၁၁/မဥန(ိုင်)၀၁၃၆၃၃]ှင့် 
ဦးညီညီိုင်[၁၁/စတန(ိုင်)၀၀၁၈၃၂]တိုမှ ပူးတွဲခံစားခွင့်ရှိေသာ အခန်းြဖစ်ပီး 
မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ် 
မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန်စရန်ေငတွစ်စတ်ိ တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိး 
သက်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း 
များှင့်တက ွ  က ်ုပ်ထံသို  (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလပ်ုသွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။          

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)
အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊

 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၁/

တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၅၉၈+၅၉၉၊ ဧရယိာ (၀.၁၁)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမေပ ရှိ အမှတ်(၅၉၈+၅၉၉)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ (၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂံုမိသစ် (အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် မိေြမစာရင်းတွင် Shwe Lwin Lwin Trading Co.,Ltd 
{ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား ဒါုိက်တာ ေဒ တင်တင်ဝင်း(ဘ)ဦးေအာင်သန်း)[၁၂/ဗဟန 
(ိင်ု)၀၇၇၉၆၃]}အမည်ေပါက်လျက်ရိှပီး ကမု ဏမှီ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 
မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ
က ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိေစအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်မင်းိုင် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင ် ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ်
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၉၂)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သင့်ေသွးြဖင့် သင့်ေသွးြဖင့ ်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဆရာ ဦးလှတိုးဆရာ ဦးလှတိုး
လ/ထ ကထိက(ငိမ်း)လ/ထ ကထိက(ငိမ်း)

ူပေဗဒဌာနူပေဗဒဌာန

ရန်ကုန်တက သိုလ်(ပင်မ) (၁၉၈၆-၁၉၉၆)ရန်ကုန်တက သိုလ်(ပင်မ) (၁၉၈၆-၁၉၉၆)

စစ်တက သိုလ်၊ ေမမိ (၁၉၆၃-၁၉၈၆)စစ်တက သိုလ်၊ ေမမိ (၁၉၆၃-၁၉၈၆)

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးအာကာသန်း-ေဒ သိန်းခင်)တို၏ သားကီး၊ ဝါးခယ်မ 

မိနယ်ေန (ဦးထွန်းေဖ-ေဒ ေအးကည)်တို၏ သားသမက်၊ တိုက်အမှတ်-၇၈၄၊ 

အခန်း-၃၀၂၊ ေဇယျာသခုလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်ေန ေဒ အန်ုးြမ 

(စက်မ /စားကန်ု-ငမ်ိး)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးကည်ြဖ(GM-City Press Pile Co.,Ltd)-ေဒ  

ခင်မာသက်(တိင်ုးဦးစီး၊ အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန)၊ ဦးေအာင်ထက်( န်ကားေရးမှး၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊ ဘ  ာေရးှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန)-ေဒ သင်းသင်းနီ၊ ဦးညီညီထွန်း-

ေဒ ိုင်ိုင်ဦးတို၏ ဖခင် ၊ ေြမး ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည ်၂-၁-၂၀၂၂ 

ရက် နနံက် ၇:၅၅ နာရတွီင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ ူ

၏ဆ အရ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 

ေကာင်း  ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇန်နဝါရီ   ၃၊   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 » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၄

ယေနဖတ်စရာ

ိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ 

များကို၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးြမင့်ရန်

နာဆာ စီစ်လျက်ရှိ

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်းေြခာက်ေသာင်းေကျာ် ရှိ

ထန်တလန်မိ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ရှိ ေနအိမ်များှင့် 

ေဆးုံနားေနေဆာင် တစ်လုံးတိုကို PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွများက ထပ်မံမီး  ဖျက်ဆီး

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ပိုေဆာင် 

အဆင့် ၆ ေနရာ ရပ်တည်ိုင်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း

နီကိုကိုဗက်အား အသင်းနည်းြပအြဖစ်မှ မိုနာကိုအသင်း ထုတ်ပယ်
ြပင်သစ်ပထမတန်းကလပ် မိုနာကို 

အသင်းဟာ လက်ရိှမှာ အမှတ်ေပးဇယား 

အဆင့် ၆ ေနရာမှာ      ရပ်တည်လျက ်

ရိှေပမယ့ ်နည်းြပ နကီိကုိဗုက်ကိ ုအသင်း 

နည်းြပအြဖစ်ကေန  ထုတ်ပယ်လိုက်ပ ီ

ြဖစ်ပါတယ်။    နည်းြပနီကိုကိုဗက်ဟာ 

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲ    ခိုေအးရှား 

ိုင်ငံ လက်ေရးစင်အသင်းတိုရဲ နည်းြပ 

ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်ပီး  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် 

ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ    မိုနာကိုအသင်း 

နည်းြပြဖစ်လာခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ခန်အပ်

မိုနာကိုအသင်းဟာ စပိန်ိုင်ငံသား 

နည်းြပ ေရာဘတ်မိုရီိုကို ခုနစ်လကာ 

အသင်းနည်းြပအြဖစ်       တာဝန်ယူ 

ကိုင်တွယ်ေစခဲ့ပီး အသင်းနည်းြပအြဖစ ်

ကေန   စာမျက်ှာ ၂၉ ေကာ်လံ ၃ သို  

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ     ၂

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိုင်းထားသည့ ်(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပွဲကို ယခုှစ် ေမလတွင် ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာဘိလိယက်ှင့ ်

စကူာအဖဲွသည် ပိင်ပဲွအမျိးအစား ေြခာက်မျိးတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွတွင် ဘိလိယက်အားကစားနည်း၌ ပိင်ပဲွအမျိးအစား  

၁၀ မျိး ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး ဘလိယိက်၊ စကူာှင့ ်Pool အားကစားနည်းများ ပါဝင်မည် 

ြဖစ်သည်။  ြမန်မာဘလိယိက်အဖဲွအေနြဖင့ ်ပိင်ပဲွေြခာက်မျိးတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

မည်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာဘိလိယက်အဖွဲအေနြဖင့ ်   ဘိလိယက်တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ၊ 

ဘလိယိက်ှစ်ေယာက်တဲွပိင်ပဲွ၊ စကူာတစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ၊ စကူာ 6 Red တစ်ဦးချင်း 

ပိင်ပွဲ၊  Pool 9 Ball တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲှင့ ် Pool 10 Ball  တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲတိုတွင ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာဘလိယိက်အဖဲွသည် ၂၀၂၁ ှစ်လယ်ပိင်ုးကတည်းက စခန်းဝင်ေလက့ျင့မ်  

များ ြပလပ်ုလျက်ရိှပီး လက်ရိှတွင် ကစားသမားခနုစ်ဦး ေရးချယ်ထားသည်။  ြမန်မာ 

ုိင်ငံ ဘိလိယက်ှင့် စူကာအဖဲွချပ်သည် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွယှ်ပိင်ရန် ရန်ကန်ု၊  

မ ေလးှင့ ်ေနြပည်ေတာ်တုိ၌ စခန်းဝင်ေလက့ျင့လ်ျက်ရိှပီး ဘလိယိက်၊ စကူာှင့် 

Pool ကစားသမားများ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။          စာမျက်ှာ ၂၉ ေကာ်လံ ၁ သို  

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၂

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပိုးေတွလနူာများှင့ ်သီးသန်  

ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများကို တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ ြပည်သူေဆးုံ 

များ၊  ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ် ကိုဗစ်စင်တာများတွင ် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်းှင့်  တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး၌ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ တပ်မေတာ်သား 

ဆရာဝန်များ၊  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ 

ပူးေပါင်း၍       ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ     ယင်းလုပ်ငန်းများတွင ်

အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန်အတွက် ကာကွယ်ေဆးများကိ ု တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးသို သတ်မှတ်အေအးလမ်းေကာင်း စံချနိ် 

စံ န်းများအတိုင်း တပ်မေတာ်(ေလ)မှ ေလယာ်များ၊ Cold  Chain 

Delivery Logistics ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင့် ပိုေဆာင်ြဖန် ြဖး 

ေပးလျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို  

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက် ြမန်မာဘိလိယက်အဖဲွ 
ပိင်ပွဲအမျိးအစား ေြခာက်မျိး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်


