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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲှင့် ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်းှင့ဇ်နီး ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ဇ်နီးများက (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာသည့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ 

ဥက   များှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအား ရင်းရင်းှီးှီးလိုက်လံ တ်ဆက်ကစ်။

ေနြပည်ေတာ်      ဇန်နဝါရီ      ၄

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှတိုက တည်ခင်းဧည့်ခံသည် ့ (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဂုဏ်ြပညစာစားပွ ဲအခမ်းအနားကို ယေနညေနပိုင်းတွင ်ေနြပည်ေတာ်ရှ ိိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ုံး ဥပစာြမက်ခင်းြပင်၌ ကျင်းပသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   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

အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရး 
အားလုံးအတူတကွသ ိ  ာန်ြပ

“ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်လွတ်လပ်ေရးဆံုး ံးရန်အတွက် ရက်ပိင်ုးလပိင်ုးမ သာ 
ကာြမင့်ိင်ုေသာ်လည်း ဆုံး ံးသွားသည့ ်လွတ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယရူန်အတွက် 
ကိးပမ်းရာတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ ကာြမင့ခ်ဲရ့ပါသည်။ အသက်ေပါင်းများစွာလည်း 
ေပးဆပ်ခဲရ့ပါသည်။ ိင်ုငတံစ်ိင်ုငတွံင် လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရသည်ထက် ကီးမား 
သည့ ်ဆုံး ံးမ မရိှေသာေကာင့ ်မိမိတုိုိင်ငံ၏ အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ
ေရးအတွက် ိုင်ငံသားအားလုံးတိုတွင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန ်အြပည့်အဝ 
တာဝန်ရှိပါသည်”ဟု     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ် 
ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံမှ  ၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄) ှစ်ေြမာက ်
လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေနထုိင်ကေသာ တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိေမာင်ှမအေပါင်း 
တိုသည် ေရှးပေဝသဏကီာလကပင် ကိယု့ထ်ီးကိယု့န်န်း ကိယု့်ကငှန်းြဖင့ ်ကမ ာ ့
အလယ်တွင်ဝင့်ထည်စွာ စည်းလံုးညီွတ်စွာ စုေပါင်းေနထုိင်ခ့ဲကသည်။ သုိရာတွင် 
ကမ ာတစ်ဝန်း၌ လ မ်းမိုးကီးစိုးလာေသာ ကိုလိုနီစနစ်ဆိုးေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ 
သည်လည်း အချိိင်ုငမံျားနည်းတ ူ(၁၉)ရာစေုှာင်းပိင်ုးမှစ၍ ကိလုိနုနီယ်ချဲတို၏ 
မတရားကျးေကျာ်သိမ်းပိုက်ြခင်း ခံခဲ့ရသည်။ သူက န်အြဖစ် ွံနစ်မခံလိုေသာ  
တိုင်းရင်းသားြပည်သူအေပါင်းတိုသည ်  စည်းလုံးညီွတ်ေသာ  ြပည်ေထာင်စ ု
စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်  ကိုလိုနီနယ်ချဲတိုကို သက်စွန် ကိးပမ်း  တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပီး 
ဆုံး ံးခဲ့ေသာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယူခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရရိှေသာအခါ နယ်ချဲတို၏ ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ် 
အပ်ုချပ်ခဲသ့ည့ ်ေတာင်တန်း၊ ေြမြပန် ေသွးခဲွအပ်ုချပ်မ စနစ်ေကာင့ ် တိင်ုးရင်းသား 
အချင်းချင်း၊ ညအီစ်ကိေုမာင်ှမအချင်းချင်းတိုကားတွင် ယုံကည်မ ေလျာန့ည်းခဲ့ပီး 
သံသယစိတ်များြဖင့ ်  လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များြဖစ်ေပ လာကာ   ြပည်တွင်း 
ငိမ်းချမ်းေရးအား ထိပါးလာခ့ဲသည်။ ုိင်ငံအတွင်းရိှ ုိင်ငံေရးပါတီများ သေဘာထား 
ကဲွလဲွမ ၊ စည်းလံုးညီွတ်မ  ေလျာန့ည်းမ ၊ ဝါဒစဲွ၊ ဂိဏ်ုးဂဏစဲွ၊ အပ်ုစစဲွု၊ လပူဂု ိလ်စဲွ 
များေကာင့ ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက ၊ အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များအထိ ြဖစ်ေပ  
လာခဲ့သည်မှာ ယေနထက်တိုင်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးသည်မ ှ ကာလ 
တစ်ေလ ာက်လုံး ပဋိပက များကိုသာ ေြဖရှင်းေနရသြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ ဖွံဖိး 
တိုးတက်မ များသည် အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၊ ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားှင့ ်   င်းယှ်ပါက 
ေနာက်ကျကျန်ေနသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံသည ်    လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန်အတွက်     အချနိ်ကာလ 
အတိုင်းအတာတစ်ခုမ ကာပီး      လွတ်လပ်ေရးြပန်လည်ရရှိရန်အတွက ်
တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ ဘဝများစွာေပးဆပ်၍ အချနိ်ကာလကာြမင့်စွာ 
ကိးပမ်းခဲ့ရသည်ကို ကံေတွခဲ့ရပီးြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးရရှိေသာ်လည်း 
လွတ်လပ်ေရးှင့်မထိုက်တန်သည့် ဘဝများြဖစ်ေပ လာေအာင် အလွယ်တကူ 
ြပလပ်ုိင်ုခဲသ့ည်ကိလုည်း ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးှင့ ်ထိက်ုတန်ေသာ 
ဘဝ၊  လွတ်လပ်ေရးှင့်တူတန်ေသာဘဝ၊  လွတ်လပ်ေရးအသီးအပွင့်များကို 
ြပည်သအူားလုံး အြပည့အ်ဝခစံားိင်ုေအာင် ကိးပမ်းအားထတ်ုရသည့ဘ်ဝများမှာ 
ဆုံး ံးသွားေသာ လွတ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယရူသကဲသ့ို ခက်ခနဲက်နေဲနသည်ကိ ု 
ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးရန် ကိုလိုနီနယ်ချဲတိုက ြပလုပ်ခဲ့ပီး 
လွတ်လပ်ေရးှင့မ်တမူတန် ပိကဲွပျက်စီးေစရန် ကိလုိနုလီက်ေဝခမံျားက ြပလပ်ု 
ေနကသည်ကိ ုတိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး သတိမူမိကရန်လိုအပ်ေပသည်။ 

တုိင်းရင်းသားြပည်သလူူထုတစ်ရပ်လံုးက ကုိလုိနီနယ်ချဲစနစ်ဆုိး၏ ခါးသီး 
ေသာ အတိတ်သမိုင်းအေတွအကံများကိ ု  သင်ခန်းစာယူ၍    မိမိတိုိုင်ငံကိ ု
လွတ်လပ်ေရးှင့်တူတန်ေအာင် သယ်ပုိးထမ်းရက်ရာ၌ ကုိလုိနီနယ်ချဲလက်သစ် 
တို၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များ၊ ဖိအားေပးမ များ၊ စွက်ဖက်ေြခ ပ်မ များကိ ုအထူး 
သတြိပရန် လိအုပ်ပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငကံိ ုနယ်ချဲခဲ့ကသည့ ်ိင်ုငှံစ်ိင်ုငအံနက်  
တိင်ုးြပည်ေကမွပျက်စီးခဲရ့သည်ကိ ုကိယ်ုချင်းစာေသာိင်ုငကံ စာနာေထာက်ထား 
ကညူခီဲ့ကသည်များရိှေသာ်လည်း တိင်ုးြပည်ကိ ုှစ်ေပါင်းများစွာ က န်ြပေသွးစပ်ု 
အြမတ်ထုတ်ခဲ့ေသာ်လည်း  ယေနထက်တိုင ်  တိုင်းြပည်ကိုပျက်စီးေစလိုေသာ 
ကိုလိုနီအေပါင်းပါိုင်ငံများ၏  သေဘာထားှင့်လုပ်ရပ်များကို  သတိြပမိရန ်
လိုေပသည်။

ထိုေကာင့ ်မမိိိင်ုင၊ံ မမိလိမူျိးှင့ ်ဘာသာသာသနာအေပ   သစ ာေစာင့သ်ိပီး 
ရင့်ကျက်သည့ ်   အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များြဖင့ ်   ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊  
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့ ်အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ 
ခိုင်မဲေရးတိုကို ိုင်ငံသားတိုင်းက သမိုင်းေပးတာဝန်အြဖစ်ခံယူ၍  စည်းလုံး 
ညွီတ်စွာြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာကိ ုဆက်လက် 
ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်သွားကရမည်ြဖစ်သည်။ တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး  
ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်စုေပါင်းအင်အားြဖင့ ် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင ်
ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုကီးတစ်ခလုုံး ဘက်စုေံထာင့စ်ု ံဖံွဖိးတိးုတက် 
ေရးအတွက် ဟန်ချက်ညီညီ ဆက်လက်ပူးေပါင်းလက်တဲွေဆာင်ရက်ကရပါမည်။ 
တိုင်းြပည်ကိ ု   ပျက်စီးေစလိုေသာ ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပအဖျက်သမားများအား 
တွန်းလှန်ဖယ်ရှားကရမည်ဟ ုသ ိ  ာန်ြပကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ေကညာချက ်

တက သိုလ်ေနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊  အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိ တက သိုလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့ ်  ေကာလိပ်များတွင(်၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ပညာသင်ှစ်ှင့်  (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်ှစ်များအတွက်  ေအာက်ပါဘဲွသင်တန်းအသီးသီးကုိ (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

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊  လူမ ဖူလံုေရးအဖဲွမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးတင်ကိုကိုိုင်ကို  ယင်းအဖွဲ၏  န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတ ရားများကို  စတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ 

အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း

 မဂ  လာဒုံ ဇန်နဝါရီ ၄ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  ေြမာက်ပိင်ုး 

ခိင်ု  မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေန      ိင်ုငေံတာ်အလတံင် 

အခမ်းအနားှင့်   သဝဏ်လ ာဖတ်ကား 

ြခင်း အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၇ နာရ ီ

က မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာန  အစည်းအေဝးခန်းမ၌   ကျင်းပခ့ဲ   

သည်။ 

အခမ်းအနားတွင် (၇၄) ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေန          ိုင်ငံေတာ်အလံ 

အေလးြပြခင်းကိ ု       မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွက 

ေဆာင်ရက်ပီး  ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ   

ဇန်နဝါရီ ၄  ရက်တွင်   ကျေရာက်သည် ့     

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အခမ်းအနားကျင်းပ

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်      လွတ်လပ်ေရးေန  

အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည် ့သဝဏ်လ ာ 

ကို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  ဥက      

ဦးေအာင်ြမင့်ကိင်က           ဖတ်ကား 

သည်။ 

အခမ်းအနားသုိ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲ    အဖွဲဝင်များ၊   မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။            

               ဉာဏ်ဟိန်း



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၁-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ေြပာကားသည့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ှစ်သစ်ကူး  တ်ခွန်းဆက်စကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

၂၀၂၂ ခုှစ်ဟာ အေရးပါတဲ့ှစ်ြဖစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနဟာ စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနြဖစ်ပီး ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေနဟာ 
စိန်ရတု လွတ်လပ်ေရးေနြဖစ်တဲ့အတွက် ယခုှစ်ဟာ စိန်ရတုအကိကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ၇၅ ှစ်တာ ကာခ့ဲပီြဖစ်တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ရဲ အချပ်အြခာအာဏာ 
ပိုမိုခိုင်မာေစဖို၊ တိုင်းြပည်ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်း အသီးအပွင့်များနဲ ြပည့်စုံဖို အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒါ့ေကာင့် ဒီှစ်မှာ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေြခလှမ်းသစ်များ စရပါမယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ေရှလုပ်ငန်းစ် ၅ ရပ်ရဲ စတုတ အချက်ထဲမှာလည်း ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်လို 
သက်ဆိုင်သူ အဖဲွအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ ပါတယ်။
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သက်ဆိုင်သူ အဖွဲအစည်းအားလုံး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်ေဆွးေွးိုင်ဖို ဖိတ်ေခ 

 ေရှဖုံးမှ

ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွအခမ်းအနားတွင် ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့်ဇနီး 

ေဒ သန်းသန်းွယ်၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ်

ဇနီးများက အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာကသူ 

များအား ကိဆို တ်ဆက်ကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး    ေဒ ကကလှတိုသည ်

ညစာစားပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပရာေနရာသို ေရာက်ရိှ 

ကရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယ 

ဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

စိုးဝင်းှင့်ဇနီး ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးများှင့်ဇနီးများက ကိဆို တ်ဆက်ကပီး 

၎င်းတုိှင့်အတူ ဥပစာြမက်ခင်းြပင်သုိ ေရာက်ရိှကာ  

ိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ဥက   များှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်များ 

အား ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက်သည်။

အခမ်းအနားသို      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ  အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်  ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ြမထွန်းဦး၊ ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ ဗိလ်ုချပ်ကီး 

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊  

မန်းငိမ်းေမာင်၊     ဦးသိန်းွန် ၊     ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ 

ေဒ ေအးုစိန်၊ Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ေစာဒန်နီယယ်၊ ေဒါက်တာဗညား 

ေအာင်မိုး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊ ဦးေရ ကိမ်း၊ 

ေကာင်စီအတွင်းေရးမှး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေအာင်လင်းေဒွး၊ ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦးှင့ ်၎င်းတို၏ဇနီးများ၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ ်    ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုးဥက     

ဦးသန်းေကျာ်၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

ဥက     ဦးသိန်းစိုး၊      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်၊   ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲ 

ရရိှသမူျား၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ေတာ်ဗဟိဘုဏ်ဥက   ၊ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက် 

ေရးေကာ်မရှင်ဥက   ၊ ြမန်မာိင်ုငအံမျိးသား လူအခွင့် 

အေရးေကာ်မရှင် ဥက   ှင့်  ၎င်းတို၏ ဇနီးများ၊ 

ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)ှင့်ဇနီး၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ်အရာရှိကီး

များှင့်ဇနီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှးှင့ ်ဇနီး၊  ဒုတိယဝန်ကီးများ၊  ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၏ အကေံပးအဖဲွဝင် 

များ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများမှ ဥက   များှင့် ကုိယ်စားလှယ် 

များ၊ ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွ ရရိှကသမူျား၏ မသိားစဝုင် 

များှင့ ်ဖတ်ိကားထားသမူျား တက်ေရာက်ကသည်။

ဂုဏ်ြပညစာစားပွ ဲအခမ်းအနားတွင် (၇၄)ှစ် 

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် မီး ှးမီးပန်း 

များပစ်ေဖာက် ဂုဏ်ြပကသည်။ ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့ဇ်နီး၊ အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသမူျား  

သည် ညစာမသုံးေဆာင်မီှင့် သုံးေဆာင်ေနစ် 

အတွင်း ြမန်မာ့အသံေခတ်ေပ  ေတးဂီတအဖွဲှင့် 

တဲွဖက်၍ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

အုပညာဦးစီးဌာနမှ အုပညာရှင်များ၏ ေတးသံသာ 

များြဖင့် သီဆိုတီးမ တ်ေဖျာ်ေြဖမ များကို ကည့်  

အားေပးခဲ့ကသည်။

ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲအပီးတွင်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်ဇနီးတိုသည် အခမ်းအနား တက်ေရာက်လာက 

သူများအား    ရင်းရင်းှီးှီး     တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                              သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းှင့်ဇနီး ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများှင့ ်ဇနီးများက (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကသူများအား 

ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက်ကစ်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင ်မီး ှးမီးပန်းများ ပစ်ေဖာက်ဂုဏ်ြပစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

ြပည်သူအကျိးကိ ုအမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်အများထက်ထူးကဲသာလွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့်

ပုဂ ိလ်များကိ ုဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းသည ်ေကာင်းမွန်သည့ ်အစ်အလာေကာင်းတစ်ရပ်ြဖစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ     ၄

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ် (၇၄)ှစ် 

ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ  

ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုး 

တွင်     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေကာင်စီဥက   ုံး 

သဘင်ေဆာင်၌ ကျင်းပြပလုပ်ရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားပီး ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင်ဘွဲများ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ  အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်  ဗိုလ်ချပ်ကီး 

ြမထွန်းဦး၊ ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ ဗိလ်ုချပ်ကီး  

ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မိုးြမင့ထွ်န်း၊  

မန်းငိမ်းေမာင်၊   ဦးသိန်းွန် ၊   ဦးခင်ေမာင်ေဆွ၊ 

ေဒ ေအးုစိန်၊ Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊   ေစာဒန်နီယယ်၊   ေဒါက်တာ 

ဗညားေအာင်မိုး၊    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊ 

ဦးေရ ကိမ်း၊   ေကာင်စီအတွင်းေရးမှး   ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးေအာင်လင်းေဒွး၊    ေကာင်စီတွဲဖက ်

အတွင်းေရးမှး      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ ်   ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုးဥက     

ဦးသန်းေကျာ်၊          ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ဥက     ဦးသိန်းစိုး၊  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲ 

ရရိှသူများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက   ၊     အဂတိလိုက်စားမ   

တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ဥက   ၊        ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥက    ညိ  င်း  

ကွပ်ကဲေရးမှး (ကည်း၊ေရ၊ေလ)၊ ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)၊      ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ 

တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများှင့ ်ဖတ်ိကားထားသမူျား 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က       ဂုဏ်ြပအမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင ်   မိမိတို   ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်သည်     ေရှးပေဝသဏီကပင ်

ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းှင့် ကမ ာ့အလယ်တွင် ဝင့်ထည ်

စွာ ရပ်တည်ခဲ့ပီး တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ 

များ ေသွးစည်းညီွတ်စွာ စုေပါင်းေနထုိင်ကသည့် 

သမိုင်းေကာင်း    အစ်အလာေကာင်းများရှိသည့ ်

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေနသည် မိမိတို 

ြမန်မာိင်ုငအံတွက် မေမအ့ပ်သည့ ်လွတ်လပ်ေရးေန 

ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်ပီး လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့သည်မှာ  

ယေနဆုိပါက (၇၄)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ခ့ဲပီ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေအးချမ်းသာယာပီး ေခတ်မဖံွီဖိးတိုးတက်သည့် 

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင် စွမ်းစွမ်းတမံြဖင့ ်

ထူးကစွဲာေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်ပဂု ိလ်များ၊ ဒိုတာဝန်  

အေရးသုံးပါးကို   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရာတွင ်

သက်စွန်ကိးပမ်းထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့ ်ပဂု ိလ်များ၊ 

ိုင်ငံေတာ်၏   ိုင်ငံေရး၊   စီးပွားေရး၊   လူမ ေရး 

ဦးတည်ချက်များှင့်အညီ   က  အသီးသီးတွင် 

ထူးြခားထက်ြမက်စွာ အားထတ်ုကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ခဲ့ကသည့ ်ပဂု ိလ်များ၊ နယ်ဘက်ှင့ ်စစ်ဘက်ဆိင်ုရာ 

တိုတွင် တိုင်းကျိး ြပည်ကျိးများကိ ုအများှင့်မတူ 

ေအာင် ထူးြခားစွာစွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ကသည့ ်ပုဂ ိလ် 

များ၊ ိုင်ငံှင့်လူမျိးအတွက ်သိပ ံပညာ၊ ဝိဇ ာပညာ 

ှင့ ်အြခားေသာပညာရပ်တစ်ခခုတွုင် ကမ ာအ့ဆင့မ် ီ 

ေအာင်ြမင်စွာ တီထွင်ဖန်တီး စွမ်းေဆာင်ိုင်သည့ ်

ပုဂ ိလ်များ၊ စာေပှင့် အုသုခုမပညာရပ်များတွင ်

ထူးြခားေကာင်းမွန်စွာ တတ်ေြမာက်သူပုဂ ိလ်များ၊ 

ိုင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး၊  ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး 

ှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတိုအတွက ်မဆုတ်မနစ်  

ေသာ  ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယှင့် ကိးပမ်းထမ်းေဆာင်က 

သည့ ်ပဂု ိလ်များကိ ုယခကုဲသ့ို ထူးြခားေလးနက်သည့ ်

လွတ်လပ်ေရးေန  အခါသမယတွင် ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

ဘွဲများကိ ု         ဂုဏ်ြပချးီြမင့်အပ်ှင်းသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

အစ်အလာေကာင်းများရှိ

ယခုကဲ့သုိ ေနထူးေနြမတ်တွင် ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့် 

သည့် အစ်အလာေကာင်းများရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံ 

တစ်ိင်ုင၏ံ လွတ်လပ်ေရးဆိသုည်မှာ တစ်ခဏတာ 

အတွင်း ဆုံး ံးိုင်ေသာ်လည်း ြပန်လည်ရရှိိုင်ေရး 

အတွက်  ှစ်ေပါင်း(၁၀၀)ေကျာ်  မိမိတို ဘိုးဘွား 

မိဘများ၏ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ း ေြမာက်ြမားစွာ 

စေတးပီး အလွန်တရာ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ကိးစား 

အားထုတ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊         အမျိးသား 

ေခါင်းေဆာင်ကီး           ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ 

ေခါင်းေဆာင်မ ေအာက်တွင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး 

ဇွဲ၊ လုံလ၊ သတ ိအြပည့်ှင့် စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီ 

ွတ်ွတ် ကိးပမ်းခဲ့ကသြဖင့ ်လွတ်လပ်ေရးကို 

အရယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ထိသုိုရယခူဲသ့ည့ ်လွတ်လပ်ေရးှင့ ်အချပ်အြခာ 

အာဏာသည်      ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသား 

အားလုံး၏                            စာမျက်ှာ ၅ သို  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ  ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်း 

အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူ

မင်းေအာင်လ  င် သေရစည်သဘဲွူရရိှသ ူိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက   ၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းအား ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲှင့ ်တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၄ မှ

ှလုံးသည်းပွတ်ပမာြဖစ်ပါေကာင်း၊ အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ

ှင့် ဘိုးေဘးဘီဘင်များ စွန်လ တ်စွန်စား အားထုတ်ကိးပမ်းရယူခဲ့ 

သည့်    ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး   အစ်ထာဝရတည်တံ့ေစရန်အတွက ်

လွတ်လပ်ေရးေန   အမျိးသားေရး ဦးတည်ချက်များကိ ု အေလးအနက် 

ခယံူပီး တိင်ုးရင်းသားအားလုံး ဥမကဲွသိက်ုမပျက် ေသွးစည်းညွီတ်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားကရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်သက့ဲသုိ 

လွတ်လပ်သည့်ုိင်ငံေတာ်ကီး တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ရိှပီး ေခတ်မီဖံွဖိး  

တိုးတက်ေစရန် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်တာဝန်သည်လည်း မမိတိိုြမန်မာိင်ုင ံ

သား အားလုံး၏ တာဝန်ပင်ြဖစ်သည်ဟ ုတိက်ုတွန်းေြပာကားလိေုကာင်း။

တက်ညီလက်ည ီပူးေပါင်းပါဝင်ေရး

တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး ေခတ်မဖံွီဖိးတိုးတက်သည့ ်ိင်ုငြံဖစ်ေစရန် 

အတွက် ဘက်စု၊ံ ေထာင့စ်ုကံ တည်ေဆာက်သည့ေ်နရာတွင် ိင်ုငေံတာ် 

လုံ ခံေရး၊  ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့် 

ိင်ုငေံတာ်တည်ေဆာက်ေရး တာဝန်များကိ ုုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ဦးစီး 

ဦးေဆာင်တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူအားလုံးက တက်ညီလက်ည ီပူးေပါင်းပါဝင်ေရးသည ်အဓိက 

ကျပါေကာင်း၊ ထိုသို ိုင်ငံ့အကျိး၊ ြပည်သူအကျိးကိ ုအမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်အများထက်ထူးကဲသာလွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့ ်

ပုဂ ိလ်များကို ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းသည ်ေကာင်းမွန်သည့် အစ်အလာ 

ေကာင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟ ုေြပာကားလိုပါေကာင်း။ 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် မိမိအသက်ခ ာကိုယ်ကို ပဓာနမထားဘဲ 

ကံ့ခိုင်သည့် စိတ်ဓာတ်၊ စံတင်ထိုက်သည့ ်         စာမျက်ှာ ၆ သို  

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် စည်သူဘွဲ 

ရရှိကသူများကိုယ်စား ေကာင်စီဝင် ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦးအား 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲှင့ ်တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် သူရဘွဲရရှိသ ူ

အမှတ်(၂၀၇) ေြခြမန်တပ်ရင်းမှ ဒတုယိတပ်ကပ်သက်ရှည် ကိယ်ုစား 

၎င်း၏ဇနီးအား ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွှင့ ်တဆံပ်ိများ ေပးအပ်ချးီြမင့စ််။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် ေဇယျေကျာ်ထင် 

ဘဲွရရိှကသူ ၁၇ ဦးကုိယ်စား ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးေကျာ်စွာလင်းအား 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲှင့ ်တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

 ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ လွတ်လပ်ေရးဆိသုည်မှာ တစ်ခဏတာအတွင်း ဆုံး ံးိင်ုေသာ်လည်း ြပန်လည်ရရိှိင်ုေရးအတွက် 
ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် မိမိတိုဘိုးဘွားမိဘများ၏ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ း ေြမာက်ြမားစွာ စေတးပီး အလွန်တရာ 
ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ကိးစားအားထုတ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်

 အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ေခါင်းေဆာင်မ ေအာက်တွင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ဇွဲ၊ 
လုံလ၊ သတ ိအြပည့ှ်င့ ်စည်းစည်းလုံးလုံး ညညီွီတ်ွတ် ကိးပမ်းခဲ့ကသြဖင့ ်လွတ်လပ်ေရးကိ ုအရယူိင်ုခဲ ့
ြခင်းြဖစ်

 အချပ်အြခာအာဏာသည် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားအားလုံး၏ ှလုံးသည်းပွတ်ပမာြဖစ်

ိုင ်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် 

သေရစည်သူဘွဲ၊   စည်သူဘွဲ၊ 

သူရဘွဲရရှိကသူများ၊    ၎င်းတို 

၏     မိသားစုဝင်များှင့်အတ ူ

မှတ်တမ်းတင် စုေပါင်းဓာတ်ပုံ 

ိုက်ကစ်။

မှတ်တမ်းတင် 

စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် ဝဏ ေကျာ်ထင်ဘဲွ 

ရရှိကသ ူ ှစ်ဦးကိုယ်စား  ဦးေမာင်ကိုအား  ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲှင့ ်

တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

  စာမျက်ှာ ၅ မှ

စွမ်းရည်၊ ဂုဏ်ယူထိုက်သည့် စွန် စားြခင်းမျိးြဖင့် ထူးထူးခ န်ခ န် 

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်ဂဏ်ုြပသင့ ်ဂဏ်ုြပထိက်ုသမူျားကိ ုဂဏ်ုထူးေဆာင် 

ဘဲွများ၊ ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိများ ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းရန်အတွက် စစိစ်ေရး 

အဖဲွက ၂၀၀၉ ခှုစ် ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွများ၊ ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိများ 

ဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင် တံဆိပ်များဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်ကို ြဖည့်စွက်ြပ  ာန်းချက်များ

ှင့အ်ညစီစိစ်ပီး ေထာက်ခတံင်ြပချက်များအရ ယခကုဲသ့ို ဂဏ်ုြပချးီြမင့ ်

အပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပြပလပ်ုပီး ချးီြမင့ရ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခုှစ်တွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်က ချးီြမင့်ခ့ဲသည့် သေရစည်သူဘဲွ ရရိှသူ 

တစ်ဦး၊ စည်သဘဲွူရရိှသ ူ၁၀ ဦး၊ သရူဘဲွရရိှသ ူတစ်ဦး၊ ေဇယျေကျာ်ထင် 

ဘဲွရရိှသ ူ၁၇ ဦး၊ ဝဏ ေကျာ်ထင်ဘဲွရရိှသ ူှစ်ဦး စစုေုပါင်း ၃၁ ဦးတိုကိ ု

ဂုဏ်ယူစွာြဖင့ ်ေပးအပ်ချးီြမင့်သွားမည ်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခုရရှိခဲ့သည့ ်ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများသည ်မိမိတို၏စိတ်ှလုံး 

ှင့်ဆိုင်သည့် စွမ်းရည်သတ ိဟု ေခ ဆိုရမည့် ှလုံးရည်၊ တိုက်ခိုက်ိုင် 

သည့ ်ကာယစွမ်းရည်ဟ ုသတ်မှတ်ရမည့ ်လက်ုံးရည်တိုြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ် 

ှင့် ုိင်ငံသားများ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ရပ်ရပ်ခ ံခ ံ သယ်ပုိးထမ်းေဆာင် 

ုိင်ခ့ဲသည့် ေအာင်ြမင်မ များအတွက် ဂုဏ်ယူရမည့် မှတ်တမ်းပင်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ တစ်နည်းအားြဖင့် မမိတိိုြဖတ်သန်းခဲရ့သည့ ်ခက်ခဲကမ်းတမ်း 

သည့်   ဘဝကို  ေအာင်ြမင်စွာ  ေကျာ်လ ားိုင်ခဲ့ကသည့ ်  မိမိတို၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်များကိ ုိုင်ငံေတာ်က မှတ်ေကျာက်တင်ြခင်းခံရသည့ ်

သေ  ကတအမှတ်အသားတစ်ခြုဖစ်သည့အ်တွက် ယေနအခမ်းအနားကိ ု

ကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်ြခင်းမြပိုင်ေတာ့သည့် ပုဂ ိလ်များအေနြဖင့ ်

လည်း သားစ်ေြမးဆက်၊ ေဆစွ်မျိးဆက် ဂဏ်ုယစူရာ ြဖစ်ပါေကာင်း 

ှင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပည်သူများကိုယ်စား ေလးစားဂုဏ်ယူပါေကာင်း 

လည်း အေလးအနက် ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

ဂဏ်ုြပချးီြမင့ထ်ိက်ုသကူိ ုဂဏ်ုြပချးီြမင့ြ်ခင်းသည် မဂ  လာတရား 

ေတာ်ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတို၏ ဘဝ 

တစ်သက်တာအတွင်း တုိင်းြပည်အတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခ့ဲမ များ 

ကိ ုယခကုဲသ့ို မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပချးီြမင့ြ်ခင်းခံရသက့ဲသုိ ဆက်လက် 

ပီး ိုင်ငံေတာ်ကီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရး၊ ေအးချမ်းသာယာေရး၊ 

သာယာဝေြပာေရး၊ ေခတ်မီဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် မိမိတုိ၏ သားစ် 

ေြမးဆက်များကုိပါ ယခုက့ဲသုိ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေစရန် စံနမူနာေကာင်း 

များ ြပကပါရန ်တိုက်တွန်းမှာကားလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်က 

၂၀၂၁ ခှုစ်အတွက် ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းခဲေ့သာ ြပည်ေထာင်စစုည်သ ူသဂ  ဟ 

ဘွဲများြဖစ်သည့် သေရစည်သူဘွဲရရှိသူ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက   ၊ ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်း 

ကိုလည်းေကာင်း၊   စည်သူဘွဲရရှိကသူများကိုယ်စား   ေကာင်စီဝင ်

ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦးကိ ုလည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ဆိင်ုရာ စွမ်းရည် 

သတ ိဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွြဖစ်သည့် သူရဘဲွရရိှသူ အမှတ်(၂၀၇)ေြခြမန် 

တပ်ရင်းမ ှဒုတိယတပ်ကပ ်သက်ရှည်ကိုယ်စား ၎င်း၏ဇနီးကိုလည်း 

ေကာင်း၊ စွမ်းေဆာင်မ ဆုိင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွများြဖစ်သည့် ေဇယျ 

ေကျာ်ထင်ဘဲွ ရရိှကသူ ၁၇ ဦးကုိယ်စား ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးေကျာ်စွာလင်း 

ကုိလည်းေကာင်း၊ ဝဏ ေကျာ်ထင်ဘဲွ ရရိှကသူှစ်ဦးကုိယ်စား ဦးေမာင်ကုိ 

ကုိလည်းေကာင်း ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွှင့် တံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် သည် ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွရရိှသမူျား၊ ၎င်းတို၏မသိားစဝုင်များ 

ှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင် စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်သည် အခမ်းအနား 

သုိ တက်ေရာက်ကသူများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွရရိှကသူများှင့် ၎င်းတို 

၏ မိသားစုဝင်များကိ ုရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                       

သတင်းစ်

ိုင ်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊     ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် 

ေဇယျေကျာ်ထင်ဘွဲ၊      ဝဏ  

ေကျာ်ထင်ဘွဲ ရရှိကသူများှင့ ်

မှတ်တမ်းတင်  စုေပါင်းဓာတ်ပုံ 

ိုက်ကစ်။

မှတ်တမ်းတင် 

စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၄ 

၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

ိုင်ငံေတာ်အလ ံအေလးြပပွဲှင့် သဝဏ်လ ာဖတ်ကား 

ြခင်း အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ က 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ်ရိှ မိနယ်အ ေထွေထွ 

အုပ်ချပ် ေရးဦးစီးဌာနုံး ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

အလအံား ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ၊ မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွ၊ ဂဏ်ုြပ 

တပ်ဖဲွှင့်အတူ တက်ေရာက်လာကသည့် ဌာနဆုိင်ရာ 

များမှ တာဝန်ရိှသမူျားက ိင်ုငေံတာ်အလှံင့ ်ကျဆုံးေလ 

ပီးေသာ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများှင့ ်ရဲေဘာ် 

အေပါင်းတိုအား အေလးြပကသည်။  ဆက်လက်၍  

အခမ်းအနား ဒတုယိပိင်ုးတွင်   မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက    ဦး ေအာင်ကုိလတ်က  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး

မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ   ၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန အခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် သဝဏ်လ ာ 

ကို ဖတ်ကားသည်။ 

အခမ်းအနားသုိ မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    

ှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာများ၊ မိနယ် 

ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ၊  မိနယ်အတွင်းရှိ  ပရဟိတအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများှင့ ်ဖတ်ိကား 

ထားသူများ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

 ေအာင်ြမင်(့ြပန်/ဆက်)

ဗဟန်းမိနယ်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန
ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲှင့ ်သဝဏ်လ ာဖတ်ပွဲ ကျင်းပ



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၄

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့်  စွမ်းေဆာင်မ  

ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်   လက်မှတ်များ 

ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနမွန်းလဲွပိင်ုး 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိေဇယျာသီရိဗိမာန်၌  ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရာ  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င် တက်ေရာက ်

မိန်ခွန်းေြပာကားပီး    ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်

လက်မှတ်များကိ ုချးီြမင့်အပ်ှင်းေပးသည်။

တက်ေရာက်

အဆိုပါ   အခမ်းအနားသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး     မဟာသေရစည်သ ူ

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်အတူ     ဇနီးေဒ ကကလှ၊ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  ဒုတိယဥက   ၊ 

ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

သေရစည်သူစိုးဝင်းှင့်    ဇနီးေဒ သန်းသန်းွယ်၊  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ဇ်နီးများ၊ ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ေရ)ှင့ ်ဇနီး၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) 

ှင့်ဇနီး၊    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ   တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့်ဇနီးများ၊     တပ်မေတာ်စွမ်းရည ်

သမိုင်းေပးတာဝန်များကို ရဲစွမ်းေြပာင်ေြမာက်သည့်သူရသတ ိများှင့် မိမိတို၏အသက်ခ ာကိုစေတးခံပီး တိုင်းြပည်ကိုအလုပ်အေက းြပခဲ့ကသည့် 

ိုင်ငံသားေကာင်းများကို ယခုကဲ့သို လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယေရာက်တိုင်း ထိုက်တန်စွာဂုဏ်ြပချးီြမင့်လျက်ရှိ

သတ ိှင့်  စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ  ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်လက်ခံရယူကမည့ ်  အရာရှိ၊ 
စစ်သည်များှင့်အေမွခံများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  ဂဏ်ုြပအမှာ 

စကားေြပာကားရာတွင ် လွတ်လပ်ေရးှင့်  အချပ် 

အြခာအာဏာ  တည်တံ့ခိုင်မဲေရးအတွက်  အမိ 

ိုင်ငံေတာ်ကို    ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်သည ်

ိင်ုငသံားတိင်ုး၏ သမိင်ုးေပးတာဝန်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုကဲ့သို   သမိုင်းေပးတာဝန်များကို    ရဲစွမ်း 

ေြပာင်ေြမာက်သည့ ်  သူရသတ ိများှင့်   မိမိတို၏ 

အသက်ခ ာကို  စေတးခံပီး  တိုင်းြပည်ကိ ု အလုပ် 

အေက းြပခဲ့ကသည့ ်     ိုင်ငံသားေကာင်းများကိ ု

ယခကုဲသ့ို လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယေရာက်တိင်ုး 

ထိက်ုတန်စွာဂဏ်ုြပချးီြမင့လ်ျက်ရိှြခင်းသည် ဂဏ်ုြပ 

ထုိက်သူကုိ   ဂုဏ်ြပြခင်းြဖစ်သက့ဲသုိ  မျိးဆက်သစ်

လူငယ်များ၊   မျိးဆက်သစ်  တပ်မေတာ်သားများ 

အေနြဖင့်လည်း    အားကျ     အတုယူေစရန်ပင်ြဖစ ်

ေကာင်း။

ေမာ်ကွန်းထိုးထားဆဲ

တိင်ုးြပည်တစ်ခုအတွက် ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်ေရး 

ှင့် အချပ်အြခာအာဏာဆုိသည်မှာ   အလွန်အေရး

ကီးသည့်အရာများပင်ြဖစ်ေကာင်း၊     တိုင်းြပည ်

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အသက်ေပး 

ခ့ဲကသူများအတွင်း၌  မျိးချစ်တုိင်းရင်းသားြပည်သူ

များသာမက   ရဟန်းသံဃာများအထိ  ပါဝင်ခ့ဲသည်ကုိ 

စာမျက်ှာ ၈ သို 

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့်စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့်  စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

တံဆိပ်ှင့်လက်မှတ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနားတွင ်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့ ်စွမ်းေဆာင်မ ဆိင်ုရာ   ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိှင့ ်

လက်မှတ်များရရှိခဲ့သည့ ် အရာရှိများအား ဆုတံဆိပ်ှင့်လက်မှတ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး    

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်   သပိ ံပညာ ထူးခ န်တဆံပ်ိ   (ပထမဆင့)်ရရိှသ ူအရာရိှ၊  စစ်သည်များ 

အား ဆုတံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၇ မှ

အားလုံးသိရှိပးီြဖစ်ေကာင်း၊    ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ကာြမင့်ခဲ့ေသာ်လည်း  ၎င်းတို၏အမည်များသည ်

“အာဇာနည်မျိး ေသိုးမရှိ”    ဟူသည့်အတိုင်း 

ယေနတိုင် ြမန်မာ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင ်ေမာ်ကွန်း 

ထိုးထားဆဲြဖစ်ေကာင်း၊  လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ  

ှင့်အတူ ေပ ေပါက်ခဲ့သည့်     ေခတ်သစ်ြမန်မာ့ 

တပ်မေတာ်သည်    “ရေဲသာ်မေသ ေသေသာ်ငရမဲလား” 

ခံယူချက်ှင့်အညီ     အာဇာနည်ထုံး  ှလုံးမူပီး 

သူရဲေကာင်းေြမာက်ြမားစွာကို    ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း၊     ထိုကဲ့သို        မျိးချစ်သူရဲေကာင်းများ၏

အမည်နာမများသည ် မည်သည့်အခါမ    တိမ်ြမပ် 

ေပျာက်ကွယ်သွားမည်မဟတ်ုဘ ဲ ေခတ်အဆက်ဆက် 

အမိြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဆိုသည့ ်     ပန်းဥယျာ်ကီး 

အတွင်း၌ ထာဝရ သင်းပျံေနမည်ပင်ြဖစ်ေကာင်း။        

အမျိးသားိုင်ငံေရးတာဝန်

အမိိင်ုငေံတာ်အတွင်း မီှတင်းေနထိင်ုကသည့ ်

တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားသည် တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းပီး ေကာင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်စားေသာက ်

လိသုမူျားပင်ြဖစ်ကေကာင်း၊  တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်ကိ ုလုံ ခံေအာင်ကာကွယ်ပီး ြပည်သမူျား 

စိတ်ေအးချမ်းသာစွာေနုိင်ေရး ေစာင့်ေရှာက်လျက် 

ရိှေကာင်း၊ တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ စည်းလံုးညီွတ် 

ေရးှင့်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကိ ု  အေြခခံမူများ 

ချမှတ်ပီး   ေဆာင်ရက်ေနြခင်းသည ်  အမျိးသား 

ိုင်ငံေရးတာဝန်များကို      ထမ်းေဆာင်ြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထ ွ

ေရးေကာက်ပွဲကီးမ ှ ြဖစ်ေပ လာခဲ့သည့်  ိုင်ငံေရး 

မသမာမ ြဖစ်ေသာ  မဲမသမာမ ြဖစ်စ်များေကာင့ ်

တပ်မေတာ်က   (၂၀၀၈ ခုှစ်) ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒှင့်အညီ     ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အရပ်ရပ်ကို 

ေခတ ထန်ိးသမ်ိးေပးခဲရ့သည်မှာ ယခဆုိပုါက တစ်ှစ် 

သက်တမ်း ြပည့်ေြမာက်ေတာ့မည်ပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ်

ေရှလုပ်ငန်းစ်များ၊   ဦးတည်ချက်များ    ချမှတ်ပီး 

ိင်ုငေံတာ်ကိ ုလမ်းေကာင်းမှန်ေပ  ြပန်လည်ေရာက် 

ရှိိုင်ေအာင်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်အတွင်း၌   ချမှတ်ထားသည့် 

“ တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် 

တစ်ိင်ုငလံုံးပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး သေဘာတ ူ

စာချပ်  (NCA)ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း 

ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်” 

ဟူသည့်အချက်သည်      တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

အမျိးသားိုင်ငံေရးှင့်      ပတ်သက်လာပါက 

ငိမ်းချမ်းေရးကုိ မည်မ အေလးထားသည်ကုိ ေဖာ်ြပ 

ေနြခင်းပင်ြဖစ်ေကာင်း။ 

 မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပ

အများသူငါ   လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်ခဲယ်းသည့ ်

တာဝန်များကို      စွန်လ တ်စွန်စားမ အြပည့်ြဖင့ ်

ေကျေကျပွန်ပွန်     ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူများအတွက ်

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိဆိုင်ရာ  ဂုဏ်ထူးေဆာင ်

တဆံပ်ိှင့ ်လက်မှတ်များ ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းြခင်း အခမ်း 

အနားကိ ုမဂ  လာတရားေတာ်ှင့အ်ည ီှစ်စ်ှစ်တိင်ုး 

လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင ်  ကျင်းပြပလုပ ်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊  တိုင်းြပည်ှင့ ်လူမျိးအတွက် 

အခက်အခဲကိုအမ မထားဘဲ    အသက်စွန်လ တ်မ ၊ 

ကံ့ခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်၊     ေြပာင်ေြမာက်သည့ ်

သူရသတ ိများြဖင့်  ရဲရဲဝံ့ဝံ့  တုိက်ပဲွဝင်ေဆာင်ရက်မ ၊ 

စွန်လ တ်စွန်စားသည့်စိတ်ဓာတ်၊     ခိုင်မာသည့ ်

သ ိ  ာန် စတ်ိဓာတ်များြဖင့ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ တို 

အတွက်  အထူးပင်ဂုဏ်ယူမိသက့ဲသုိ  ဆတုဆံပ်ိများ 

ချးီြမင့်ြခင်းမခံရေသာ်လည်း      တက်ညီလက်ည ီ 

စွမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများအားလုံးကိ ု  မှတ်တမ်းတင် 

ဂုဏ်ြပပါေကာင်းြဖင့ ် ေြပာကားလိုေကာင်း။

ချးီြမင့်အပ်ှင်း

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီုံး၌   ြပလုပ်ခဲ့သည့်   အခမ်းအနား၌ 

သေရစည်သူဘွဲရရှိသူတစ်ဦး၊  စည်သူဘွဲရရှိသ ူ၁၀ 

ဦး၊ သရူဘဲွရရိှသတူစ်ဦး၊   ေဇယျေကျာ်ထင်ဘဲွရရိှသ ူ

၁၇ ဦးတိုကို   ချးီြမင့်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ယခု 

အခမ်းအနားတွင်  သူရဲေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ် 

ရရှိသူေြခာက်ဦး၊ သိပ ံပညာထူးခ န်တံဆိပ်(ပထမ)

ဆင့ရ်ရိှသရှူစ်ဦး၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

၏  သရူေဲကာင်းလက်မှတ်ရရိှသ ူှစ်ဦး၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏  ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ် 

ရရှိသူှစ်ဦး  စုစုေပါင်း ၁၈ ဦးတိုကို    ချးီြမင့်ေပး 

သွားမည်ြဖစ်ပီး တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ 

သူရဲေကာင်းလက်မှတ်ရရှိသူ ၄၀ ှင့် တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏  ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ် 

ရရိှသူ ၈၂ ဦးတုိကုိလည်း  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

ဦးစီးချပ်ကိုယ်စား  သက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းမှးများက 

တစ်ချနိ်တည်းတစ်ပိင်တည်း  ချးီြမင့်အပ်ှင်းသွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း။                   စာမျက်ှာ ၉ သို 

 အာဇာနည်မျိး ေသိုးမရှိ

  ရဲေသာ်မေသ ေသေသာ်ငရဲမလား

 တစ်ိုင်ငံလုံး    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက် 
 တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး  သေဘာတူ 
 စာချပ်   (NCA)ပါ     သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း
 ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်

 ရဲေရးေရာက်ေသာ်၊    ရံေကာက်မဲ့တွန်၊     ိုင်ငံ့ဝန်၌၊  
 ကမု ာန်ယက ၊ နာဂြခေ  သ၊့ ရင်ဆိင်ုေတွလည်း၊  ခွာ၍မတွန၊် 
 အသက်စွန်ေလာ့

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့ ်စွမ်းေဆာင်မ ဆိင်ုရာ   ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိှင့် 

လက်မှတ်များရရှိခဲ့သည့ ် စစ်သည်များအား ဆုတံဆိပ်ှင့်လက်မှတ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်  တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့ ်စွမ်းေဆာင်မ ဆိင်ုရာ   ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိှင့် 

လက်မှတ်များရရှိခဲ့သည့ ် စစ်သည်ှင့် အေမွခံတစ်ဦးတိုအား ဆုတံဆိပ်ှင့်လက်မှတ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

မျိးဆက်သစ်များအေနြဖင့ ်ရှင်မဟာရ  သာရ၏ 

ဂမ ီသာရပျိလာ “ရဲေရးေရာက်ေသာ်၊  ရံေကာက ်

မဲ့တွန်၊  ိုင်ငံ့ဝန်၌၊   ကုမ ာန်ယက ၊ နာဂြခေ  သ့၊ 

ရင်ဆိင်ုေတွလည်း၊  ခွာ၍မတွန်၊  အသက်စွန်ေလာ”့ 

ဟူသည့်  စိတ်များြဖင့ ်   အသက်ခ ာှင်းအပ်ကာ 

ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို မတွန်မဆုတ် ေကျပွန် 

ေအာင် ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့ ်ရေဲဘာ်ရဘဲက်များ၏ 

ယုံကည်ချက ် ခံယူချက်ေကာင်းများကိ ု  အားကျ 

အတုယူကာ  ိုင်ငံေတာ်က  အားကိုးရပီး  ြပည်သ ူ

လထူကုေလးစားအားထားရသည့ ်မျိးချစ်တပ်မေတာ် 

သားေကာင်းဇာနည်များြဖစ်ေအာင ်      ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ်       မှာကားလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င် 

က သူရဲေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်ရရှိသ ူဗိုလ်မှး 

တစ်ဦး၊   ဗိုလ်ကီးတစ်ဦး၊     တပ်ကပ်ကီးှစ်ဦး၊ 

ဒုတိယတပ်ကပ်ှစ်ဦးတိုကိ ုလည်းေကာင်း၊  သိပ ံ 

ပညာထူးခ န်တံဆိပ်(ပထမအဆင့)် ရရှိသူ ဒုတိယ 

ဗိုလ်မှးကီးေြခာက်ဦး၊        ဗိုလ်မှးှစ်ဦးတိုကို 

လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ်၏ 

သူရဲေကာင်းလက်မှတ်ရရှိသူ  ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး

တစ်ဦး၊    ဗိုလ်မှးတစ်ဦးတိုကို  လည်းေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ ဂဏ်ုထူးေဆာင် 

လက်မှတ်ရရှိသ ူ   ဗိုလ်မှးကီးတစ်ဦး၊   ဗိုလ်ကီး 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့ ်စွမ်းေဆာင်မ ဆိင်ုရာ ဂဏ်ုထူးေဆာင် 

တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များ ချးီြမင့်ခံရသူများကိ ု လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့်ခံစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်ှင့ ်အဖဲွဝင်များ    တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့ ် စွမ်းေဆာင်မ ဆိင်ုရာ   

ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်လက်မှတ်များ ချးီြမင့်ခံရသူများကိ ုရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။

တစ်ဦးတိုကိလုည်းေကာင်း ဆတုဆံပ်ိှင့ ်လက်မှတ် 

များ အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်    တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့် 

စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ   ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်

လက်မှတ်များရရှိခဲ့သည့်  အရာရှိ၊  စစ်သည်များ၊ 

အေမွခံများှင့်အတ ူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ

ိုက်ကသည်။

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့ ် အဖဲွဝင်များသည်  တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့် 

စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ    ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်

လက်မှတ်များ ချးီြမင့်ခံရသူများကိ ု လက်ဖက်ရည ်

ဝိင်ုးြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ခံဲ့ပီး ြမဝတေီတးဂတီအဖဲွက 

ေတးသီချင်း၊ အက၊  အလှများြဖင့်  ေဖျာ်ေြဖက

သည်။    

အခမ်းအနားအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲဝင်များသည ်     တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိှင့် 

စွမ်းေဆာင်မ ဆိုင်ရာ    ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်

လက်မှတ်များ ချးီြမင့ခ်ရံသမူျားကိ ုရင်းရင်းီှးီှး တ် 

ဆက်သည်။

တပ်မေတာ်တွင် စွမ်းရည်သတ ိဆိင်ုရာ ဂဏ်ုထူး 

ေဆာင်တံဆိပ်ှင့်  လက်မှတ်ရရှိသူများအေနြဖင့ ်

၂၀၂၁ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီအထ ိေအာင်ဆန်းသရူယိဘဲွ 

ရရှိသူ   ေြခာက်ဦး၊    သီဟသူရဘွဲရရှိသူ   ၅၀၊ 

ထားဝယ် ဇန်နဝါရီ ၄

 (၇၄)ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန   ိုင်ငံေတာ် 

အလံတင်အခမ်းအနားှင့်    ိုင်ငံေတာ်အလံ 

အေလးြပပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်အေစာပိင်ုး 

က တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိ ေရ ဝယ် 

သီရိ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

 နံနက် ၄ နာရီ  မိနစ် ၂၀ တွင်   (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေနုိင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနား 

ကိုကျင်းပရာ   အလံတင်တပ်စုက  ဦးေဆာင်၍ 

တုိင်းေဒသကီး လံု ခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိုလ်မှးကီး  သိန်းလင်းက  ိုင်ငံေတာ်အလံအား 

တိင်ုထပ်ိသို လ င့်တင်ခဲ့ကပီး  တက်ေရာက်လာေသာ 

ဧည့်သည်ေတာ်များက       ိုင်ငံေတာ်အလံကို 

အေလးြပကသည်။

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်      ဦးြမတ်ကိုက 

အေလးြပခစံင်ြမင့်တွင် ေနရာယူပီး ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွ၏ 

အေလးြပြခင်းကိုခံယူကာ တက်ေရာက်လာေသာ   

ဧည့်သည်ေတာ်များှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်အလကံိ ု  အေလးြပကပီး   ဂဏ်ုြပ 

တပ်ဖွဲတီးဝိုင်းက   ိုင်ငံေတာ်သီချင်းကိ ုတီးမ တ်၍    

ကျဆံုးေလပီးေသာအာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ 

အား အေလးြပကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရး 

ေနအခမ်းအနားသို    ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာကို    

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က   ဖတ်ကားခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                 တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ထားဝယ်မိ၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပ

သူရဘွဲရရှိသ ူ၅၄၆ ဦး၊    သီဟဗလတံဆိပ်ရရှိသ ူ

ေြခာက်ဦး၊ သူရဲေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်ရရှိသ ူ ၁၈၆၀၊  

သူရဲေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်ရရှိသ ူ  ၂၀၁၈ ဦး၊  

စစ်ေသနာပတိချပ်၏ သူရဲေကာင်းလက်မှတ်ရရှိသ ူ

၃၃၉ ဦး၊     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ 

သူရဲေကာင်းလက်မှတ်ရရှိသ ူ           ၂၉၈၇  ဦး၊ 

စစ်ေသနာပတိချပ်၏   ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ ်

ရရှိသူ ကိုးဦး၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်ရရှိသ ူ    ၁၉၀၁ ဦး  ရှိပီ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                      သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

(၂) စစ်မှန်ပီး  စည်းကမ်းြပည့်ဝ 

သည့်             ဒီမိုကေရစီစနစ ်

ကို   ေစာင့်ေရှာက်ေဖာ်ေဆာင်၍ 

ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းေသာ အစုိးရ 

တစ်ရပ်ှင့် အုပ်ချပ်မ ပံုစံ ေပ ထွန်း 

လာေစေရး။ (၃)ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် စစ်မှန်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကုိ အေြခခံ 

၍ တုိင်းရင်းသားအားလံုး စည်းလံုး 

ချစ်ခင်စွာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေရး။   (၄) ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး 

လုိလားေတာင့်တေနသည့် ထာဝရ 

ငိမ်းချမ်းေရး   ရရှိရန်အတွက် 

ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေရးဟူသည့် 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန 

အမျိးသားေရး ဦးတည်ချက်များ 

ှင့်အညီ အှစ်သာရ ြပည့်ဝစွာ 

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်အလံ လ င့်တင်

ေရှးဦးစွာ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် 

၂၀ တွင် ၂၀၂၂ ခုှစ်  (၇၄)ှစ် 

ေြမာက ်       လွတ်လပ်ေရးေန  

ိင်ုငေံတာ်အလတံင် အခမ်းအနား 

ကိ ုကျင်းပရာ အလတံင်တပ်စကု 

တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူများ 

ခံရံ၍ ုိင်ငံေတာ်အလံကုိ လ င့်တင် 

သည်။

ထိုေနာက်     နံနက် ၆ နာရီ 

တွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်ေထာင်စု   စာရင်းစစ်ချပ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊ ြမန်မာ 

ိင်ုငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်ဥက   ၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရး 

ေကာ်မရှင်ဥက   ၊     တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများ၊   ြပည်ေထာင်စ ု

တရားလ တ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီး 

များ၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုး      အဖဲွဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စ ု     ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်        အဖွဲဝင်များ၊ 

ေနြပည်ေတာ်  တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး၊   ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်ေထာင်စ ု    ရာထူးဝန်အဖွဲ 

အဖွဲဝင်များ၊   ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ဗဟိုဘဏ်      ဒုတိယဥက   ၊ 

ေနြပည်ေတာ်   ေကာင်စီဝင်များ၊ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ   ဒုတိယမိေတာ်ဝန်၊ 

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရး

ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆုိင်ရာ 

အကီးအကမဲျားှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ 

တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူများ 

သည် ိင်ုငေံတာ်အလ ံအေလးြပပဲွ 

အခမ်းအနားကျင်းပမည့ ်မိေတာ် 

ခန်းမေရှရင်ြပင်သို    ဝင်ေရာက ်

ေနရာယူကသည်။

ယင်းေနာက် နနံက် ၇ နာရတွီင် 

၂၀၂၂ ခုှစ်   (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန    ိုင်ငံေတာ် 

အလအံေလးြပပဲွ အခမ်းအနားကိ ု

ကျင်းပရာ တပ်မေတာ် (ကည်း၊ 

ေရ၊ ေလ)     ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲက 

မိေတာ်ခန်းမေရှ     ရင်ြပင်သို 

ချတီက်ေနရာယူကသည်။

ထိုေနာက်   (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန     ကျင်းပေရး 

ဗဟုိေကာ်မတီ ဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယ 

ဥက   ၊       ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက 

အေလးြပခစံင်ြမင့သ်ို ေရာက်ရိှပီး 

ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်း 

ကို ခံယူသည်။

အေလးြပ

ယင်းေနာက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့်   (၇၄)ှစ် 

ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်း 

အနားသို တက်ေရာက်လာကသူ 

များသည် ဂုဏ်ြပတပ်ဖဲွှင့်အတူ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ

ေတာ်အလံကို     အေလးြပက 

သည်။

ဆက်လက်၍ ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွက 

ကျဆုံးေလပီးေသာ ေခါင်းေဆာင် 

ကီးများှင့် တပ်မေတာ်သားများ 

အား အေလးြပ၍ သစ ာေလးချက် 

ကို သံပိင်ရတ်ဆိုကသည်။

ယင်းေနာက်       ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယ 

ဥက   ၊         ဒုတိယဝန်ကီးချပ် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င် 

ထံမှ  (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ် 

ေရးေန    အခမ်းအနားသုိ ေပးပုိ 

သည့်   သဝဏ်လ ာကို   ဖတ်ကား 

သည်။

ထိုေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊ 

ဒတုယိဝန်ကီးချပ်သည်   ဂဏ်ုြပ 

တပ်ဖွဲ၏      အေလးြပြခင်းကိ ု

ခယံူပီး အခမ်းအနားကိ ုပ်ုသမ်ိးခဲ ့

သည်။                      

 သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ုိင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပစ်။

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  ုိင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပစ်။

ကသာမိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အလံတင်ြခင်းှင့် သဝဏ်လ ာဖတ်ကားြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ကသာ   ဇန်နဝါရီ    ၄ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး   ကသာမိ   ခိုင်အုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနုံးဝန်းတွင ်    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်   လွတ်လပ်ေရးေန  

အလံတင်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ 

တွင် လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ 

ေပးပိုေသာ သဝဏ်လ ာအား  ဖတ်ကားြခင်းအခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၇ နာရီတွင် လည်းေကာင်း ကျင်းပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် သဝဏ်လ ာအား ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

ဥက   ၊ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးထွန်းေကျာ်ေကျာ်က  ဖတ်ကား 

ပီး  အခမ်းအနားသို ခိင်ုအဆင့်/မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 

လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊      ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ 

စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများ စုစုေပါင်း ၁၀၀ တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ကသာမိ    မီတာ ၄၀၀ အားကစားကွင်း 

အတွင်း လွတ်လပ်ေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် အားကစားပိင်ပဲွများ 

ယှ်ပိင်ေနမ ကို   ကည့် အားေပး ကပီး  ဆုရရှိသူများအား 

တာဝန်ရှိသူများက ဆုများ ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေအးြမသက်ထား



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁  /  ၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၃ ရက်

( ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် )

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဂ ဓရုပရယိတ ိဝန်ေဆာင် စာချဆရာေတာ်များ၊ 

ဝိပဿနာဓုရပဋိပတ ိဝန်ေဆာင် ကမ   ာန်းနည်းြပ  ဆရာေတာ်များ၊ 

နယ်လှည့်ဓမ ကထိကှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသာသနာြပပုဂ ိလ်များ၊ 

ဗုဒ သာသနာေတာ်ကို  ပစ ည်းေလးပါးတိုြဖင် ့ ထူးြခားစွာေထာက်ပံ ့

လှဒါန်းေနကသည့် ပုဂ ိလ်များအား သာသနာေတာ်ဆုိင်ရာ ဘဲွတံဆပ်ိ 

ေတာ်များကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်းအပ်ှင်းလိုက်ပါသည-်

(ယမန်ေနမှအဆက်)

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၄၄။ ဘဒ  ဣ ကသာရ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ ကာဟန်  

ေကျးရာ၊ ဖယ်ခုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၅။ ဘဒ  eာဏိက၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ eာဏ 

သိပ ံရပ်ကွက်၊ ကွမ်းလုံမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၆။ ဘဒ  ပညာသီရိ၊ ေကာင်းမ ဆဲင်ပတ ြမားေစတီကုန်းေကျာင်း

တိုက်၊ ဇယန်းကီးေကျးရာ၊ နမ့်ဆန်မိနယ်၊ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

၄၇။ ဘဒ  သုဇာတ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ေကာင်းခါး 

မိသစ်၊ ကွတ်ခိုင်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၈။ ဘဒ  ဝိလာသ၊    ရတနာ့ဂုဏ်ရည်(မယ်ဟန်)ေကျာင်းတိုက်၊ 

မယ်ဟန်ေကျးရာ၊ လား  းမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၉။ ဘဒ  ဆ ရာဇာဘဝိသံ၊ ဓမ ဝဓိ(ူအပ်ုဖိ)ုဘန်ုးေတာ်ကီးသင်ပညာ 

ေရးမလူတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ရတနာသရီရိပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၅၀။ ဘဒ  ဣ က၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပ ဗဟိဘုန်ုးေတာ်ကီးသင် 

ပညာေရးမလူတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ကျဒယ်ရပ်ကွက်၊ မိင်ုးဆတ်မိ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၅၁။ ဘဒ  ဝါယမ၊ ေရ ေညာင်ပင်ေကျာင်းတိက်ု၊ ေရ ေတာင်စရုပ်ကွက်၊ 

ကံခင်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၂။ ဘဒ  ဣ က၊ မဟာမနုဘိရုားကီးေကျာင်းတိက်ု၊ တယ်ပင်ဆပ်ိ 

ေကျးရာ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ

၅၃။ Most  Ven. Athipatay Maytryjit, Saphanthongneua 

Temple, Sisattanak District, Vientiane Capital, လာအိုိင်ုငံ

၅၄။ Bhiskhu Nigrodha (ဘဒ  နိေြဂာဓ)၊ Vishwa Shanti Vihar, 

Meen Bhawan, Kathmandu-34, နီေပါိုင်ငံ

၅၅။ ဘဒ  ပရမာန ၊ ပညာပါရမီစာကည့်တိုက်ေကျာင်း၊ အမှတ် 

(၁၇၈၉) ၊ ဆကူဝူတ်ိ (၆၆/၁) လမ်း၊ ဖက်ခုံမိနယ်၊ ဘန်ေကာက် 

မိ၊ ထိုင်းိုင်ငံ

သီလရှင်ဆရာကီးများ

၅၆။ ေဒ သုတဝတီ၊ ချမ်းေြမ့မ ရီသီလရှင်သင်ပညာေရးမူလတန်း

လွန်ေကျာင်း၊ (၃)မိင်ု၊ ေရ ြပည်သာရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင် 

ြပည်နယ်

၅၇။ ေဒ ေဇယျာသိဂ   ၊ ပုဏ မီဂုဏ်ေဝပရဟိတသီလရှင်သင်ပညာေရး 

ေကျာင်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၅၈။ ေဒ ကုမာစာရီ၊   သာသနာ့ဂုဏ်ရည် သီလရှင်သင်ပညာေရး 

ေကျာင်း၊ နွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၅၉။ ေဒ eာဏစာရ၊ီ ကဝမိ သလီရှင်သင်ပညာေရးေကျာင်း၊ အမှတ် 

(၁၁) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၀။ ေဒ စရဏသိဂ   ၊ ဓမ သုခသီလရှင်စာသင်တုိက်၊ ြမန်မာရပ်ကွက်၊ 

သီေပါမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၆၁။ ေဒ ဂုဏဝတီ၊         ေရ ေမာင်းသာသနေဝပုလ သီလရှင်သင ်

ပညာေရးမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊  စံဖိတ်ကွက်သစ်၊  သီေပါမိ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

လူပုဂ ိလ်များ

၆၂။ ဦးစင်ေရာ်ေမာင်ေမာင်(ခ)ဦးလင်းေအာင်၊ အမှတ်(၁၄၇)၊ ှင်းဆ ီ

နက်လမ်း၊ အမှတ် (၃၀) ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

၆၃။ ဦးကံဝင်း (ခ) ဦးကံဝင်းဟိဏ်း၊  သီရိမဂ  လာလမ်း၊   ရန်ကင်း 

လမ်းသွယ်၊ နယ်ေြမ(၆)၊ ရပ်ကွက် (၇ )၊ လား  းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ြပည်ပဘွဲခံလူပုဂ ိလ်

၆၄။ Agga Maha Upasika Buddhasasanupatham SOK  IM, 

No.55, 315 Street, Village 7, Sangkat Boeng Kak, Khan 

Tuol Kork, Phnom Penh City, ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ

သဒ မ ေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ဥတ မသီရိ၊ ေအာင်ေဇရန်ေအာင်ေကျာင်းတိုက်၊ ပမ တီး 

ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၂။ ဘဒ  စ နာလက  ာရ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ 

မုန်ဒိန်ရပ်ကွက်၊ တိုင်းမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၃။ ဘဒ  ပုညေသ  ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ မန်ခွက် 

ေကျးရာ၊ မချမ်းေဘာမိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

၄။ ဘဒ  ပညာေဇာတ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ ွားလဝိုး 

ေကျးရာ၊ လွိင်ေကာ်မိနယ်၊ ကယားြပည်နယ်

၅။ ဘဒ  ပညာန ၊    ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ 

ေဒါတမရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်

၆။ ဘဒ  စ ာသီရိ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ရှမ်းပိုင်း 

ရပ်ကွက်၊ ေဘာလခဲမိ၊ ကယားြပည်နယ်

၇။ ဘဒ  ဓမ သိရီ၊    မိမသာသနာြပေကျာင်းတိုက်၊   အမှတ်(၂) 

ရပ်ကွက်၊ လ  င်းဘွဲမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၈။ ဘဒ  ဇဋလိ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ တာရ န်းေကျးရာ၊ 

ဖလမ်းမိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၉။ ဘဒ  လက ဏဝသံ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ ကွန်တုိး 

ေကျးရာ၊ ကန်ပက်လက်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၁၀။ ဘဒ  အရိယဝံသ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ရမ်ပန်း 

ေကျးရာ၊ မင်းတပ်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၁၁။ ဘဒ  ဇာေနယျ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ခါးလယ် 

ေကျးရာ၊ လဟယ်မိနယ်၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၂။ ဘဒ  ပညာ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ပင်လုံ(ဟတ ိ)

ေကျးရာ၊ ခ ီးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၃။ ဘဒ  ေကသရ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ ရန်မျိးေအာင် 

ေကျးရာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၄။ ဘဒ  ပညိဿရ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ရန်ေွး 

ေကျးရာ၊   ေလရှီးမိနယ်၊  နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ဘဒ  ဣ သာရ၊  ေရ ေတာင်ဦးဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

မလူတန်းလွန်ေကျာင်း၊ မလဝိမ်းေကျးရာ၊ ေကာေ့သာင်းမိနယ်၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၆။ ဘဒ  အဂ ဝံသ၊ ဆုထူးပန်တပ်ဦးေကျာင်းတိုက်၊ ေအးချမ်းမိင ်

(၁) ေကျးရာ၊ ဘုတ်ြပင်းမိနယ်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ဘဒ  ဝလိာသ၊ ရတနာမှန်ေကျာင်းတိက်ု၊ ရန်ေအာင်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၈။ ဘဒ  စ ိမာ၊  ပန်းတင်မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာေကျာင်း 

တိုက်၊ ပန်းတင်ေကျးရာ၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၉။ ဘဒ  ဝါေသ  ၊ သာသနပါလဓမ ရိပ်သာ(မိတ်)ေကျာင်းတိုက်၊ 

eာဏသိဒ ိရပ်ကွက်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၂၀။ ဘဒ  ေသာဘဏ၊ မဟာဝိဇ ာဓမ ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ရာဘဲ 

ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၁။ ဘဒ  ေဝပုလ ၊ ေအာင်ေဗာဓိပင်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ကံြမင့်ေကျးရာ၊ ဘုရားကီးမိ၊ ပဲခူးမိ 

နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၂။ ဘဒ  ပ  တိ၊ ပ  တိာုဘံန်ုးေတာ်ကီးသင်ပညာေရး မလူတန်း 

ေကျာင်း၊ ိုးကီးေကျးရာ၊ မင်းဘူး(စကု)မိနယ်၊ မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီး

၂၃။ ဘဒ  ဝဏ ိတ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ဂုတ်ကီး 

ေကျးရာ၊ ငဖဲမိနယ်၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၄။ ဘဒ  ေနမိ ၊ ေနရှင်နယ်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးအလယ ်

တန်းေကျာင်း၊ ရှမ်းပဲွကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်သားမိ၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး

၂၅။ ဘဒ  တဿိကမုာရ၊ ေဝဘလူသာယာကန်ုးေကျာင်းတိက်ု၊ စြံပ 

မင်းလမ်းေတာင်ေကျးရာ၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

၂၆။ ဘဒ  ပညာဝံသ၊ ေရ ေတာရေတာင်ေပ ေတာရေကျာင်းတိုက်၊ 

ေတာမေကျးရာ၊ စ့်ကိုင်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၇။ ဘဒ  eာဏိ ၊ မဂ  လာကန်ေတာ်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

အလယ်တန်းေကျာင်း၊ ေကာထ့င်း စြံပေကျးရာ၊ ကျိက်ထိုမိနယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ်

၂၈။ ဘဒ  ေကာသလ ၊ အာေသာကာုေံကျာင်းတိက်ု၊ ရန်ေခ ေကျးရာ၊ 

ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၉။ ဘဒ  သုမန၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ မဲေတာင်ေြခ 

ေကျးရာ၊ အမ်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၃၀။ ဘဒ  ရ  ဗလ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ဘဲငါးရာ 

ေကျးရာ၊ ပုဏ ားက န်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၃၁။ ဘဒ  ဝဏ ိတ၊ ရတနာဓမ ာုံေကျာင်း၊ ေြခာက်ထပ်ကီးဘုရား 

ကီးတိုက်၊ အလယ်ေရ ဂံုတုိင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ဘဒ  ေသာဘတိ၊ ဓမ ရသံပီဋိကတ်ေကျာင်း၊ အမ်ိေတာ်ရာတိက်ု၊ 

ြပည်လမ်းအေရှရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃။ ေဒါက်တာဘဒ  သာဂရ၊ သာဂရာရာမေရ ေမာ်က န်းေကျာင်း

တိက်ု၊ အမှတ် (၁၁) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

၃၄။ ဘဒ  ဓမ သာမိ၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အလယ် 

ေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၅။ ဘဒ  အာစိဏ ၊  သက ဝတီဂျိးြဖသာသနာြပေကျာင်းတိုက်၊ 

ဘန်ေဘွးကွင်းေကျးရာ၊   တိုက်ကီးမိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး

၃၆။ ဘဒ  ဝဏ သာရ၊ နမ့တ်ီးေကျာင်းတိက်ု၊ နမ့တ်ီးေကျးရာ၊ နမ့ခ်မ်း 

မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၇။ ဘဒ  ဩစိဏ ၊  ခဲလုံေကျာင်းတိုက်၊  ခဲလုံေကျးရာ၊ ေကျာက်မ ဲ

မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၈။ ဘဒ  ေမာေနယျ၊ ကိုင်းကုန်းပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ အမှတ် 

(၁၀) ရပ်ကွက်၊ တန်ယန်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၉။ ဘဒ  ေကသဝ၊ ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ဝမ်ေကာင်း 

ေကျးရာ၊ ကျိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၀။ ဘဒ  ကုမုဒ၊   ေထရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊  အမှတ်(၂) 

ရပ်ကွက်၊ ကုန်းကမ်းမိ၊ ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်

၄၁။ ဘဒ  ဝစိက ဏ၊ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာြပေကျာင်း၊ စြံပေကျးရာ၊ 

မိုင်းပျ်းမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၂။ ဘဒ  ပညာေဇာတ၊ ကညင်ေချာင်းဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက်၊ 

အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ သာေပါင်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

သီလရှင်ဆရာကီးများ

၄၃။ ေဒ ပူန ီ၊ သမေိဒ ါဒယသကျဝသံသီာသနာြပ သလီရှင်ေကျာင်း၊ 

နန်ဗျရပ်ကွက်၊ တိုင်းမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၄၄။ ေဒ ဝီရeာဏီ၊   ဇမ မိင်သီလရှင်စာသင်တိုက်၊   အမှတ်(၆) 

ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

၄၅။ ေဒ ဩဘာသီ၊ သုခိတာုံသာသနာြပသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမိ၊ ချင်းြပည်နယ်

၄၆။ ေဒ န ဝတီ၊   သာသနာ့ဟိတကာရီသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

ြမေတာင်စြံပေကျးရာ၊ ထီးချိင့်မိနယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး

၄၇။ ေဒ သဓုမ စာရ၊ီ ေခမာသဝီသံလီရှင်သာသနာြပေကျာင်း၊ ရာကီး 

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၄၈။ ေဒ eာဏမာနီ၊ ေရ ေမာင်းသာသနာြပသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ 

အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ တန်ယန်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၉။ ေဒ ဣ ဝတီ၊   ရတနာသိဂ   သီလရှင်သင်ပညာေရးေကျာင်း၊ 

ကံ့ေကာ်မိင်ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

လူပုဂ ိလ်များ

၅၀။ ဦးေအာင်ေအာင်၊ အမှတ် (လစ/၂၆)၊ လုံးစွတ်ရပ်ကွက်၊ ပတူာအိ ု

မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၅၁။ ဦးေအာင်မင်းေကျာ်သ၊ူ အမှတ်(၃၄၂၈၂)၊ ေပါင်းေလာင်း(၄)လမ်း၊ 

ဝဏ ဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၅၂။ ဦးေသာ်ဇင်ြမင့လွ်င်၊ အမှတ်(၁၉၄/၁၂)၊ (၃၄x၃၅)လမ်း၊ (၇၈x၇၉) 

လမ်းကား၊  က နမဟီရပ်ကွက်၊  ေရ ချည်ထိုးအေနာက်ရပ်၊ 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၅၃။ ဦးေအာင်မင်း၊ အမှတ် (၁၄၀)၊ ကာယသခုလမ်း၊ (၂/ခ) ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅၄။ ေဒါက်တာမင်းသန်(ခ)ဦးမင်းေဌး၊ အမှတ်(၅၄၆)၊ တပင်ေရ ထီး 

လမ်း၊ အမှတ် (၃၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅၅။ ဦးေအာင်မင်း၊ အမှတ် (၉/၁၄)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာချလီိတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

စာမျက်ှာ ၁၂ သို 



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၁ မှ

အဂ မဟာကမ   ာနာစရိယဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  ေထရဝသံ၊ စကားလှဓမ ာုေံကျာင်းတိက်ု၊ ေအာင်မဂ  လာ 

ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂။ ဘဒ  ဝိဿုတ၊   ေညာင်ပင်ဆိပ်ေတာရေတဇစက ီဝိပဿနာ 

ကမ   ာန်းေကျာင်းတိုက်၊ ေညာင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင် 

မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၃။ ေဒါက်တာဘဒ  စ ာဝရာဘဝိသံ၊ ေထရဝါဒမုိးကုတ်ဓမ ရပ်ိသာ

ေကျာင်းတုိက်၊ မယ်ဇလီကုန်းေကျးရာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  ေတဇနိယ၊ မဏိရတနာေကျာင်း၊ ြပသာဒ်ေကျာင်းတုိက်၊ 

ငါးထပ်ကီးေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  ဇာဂရ၊ ေရဦးဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာေကျာင်းတုိက်၊ အမှတ် 

(၂) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၆။ ဘဒ  ပညာသာမိ၊ ပုဗ ာုံေကျာင်းတိုက်၊ ေဒါင့်ကီးေကျးရာ၊ 

ေရကည်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

မဟာကမ   ာနာစရိယဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  eာဏသီရိ၊   ကျစွာရန်ေအာင်ြမင်မဟာစည်သာသနာ့ 

ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ဥယျာ်ကီးေကျးရာ၊ ကိပင်ေကာက ်

မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂။ ေဒါက်တာဘဒ  ဇာဂရာဘိဝံသ၊ သဒ မ အလင်းေရာင်ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ အင်းတေကာ်မိ၊ ပဲခူးမိ 

နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ေကသရ၊    မဟာသုခိတာရာမသတိပ  ာန်မဟာစည် 

သာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊   အမှတ် (၁၅) ရပ်ကွက်၊ 

ပခုက မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄။ ေဒါက်တာဘဒ  ေဝပုလ ၊   သ ိသုခ-ငိမ်းချမ်းေရးေကျာင်း၊ 

ေဆးဒါန်းေတာင်ေကျာင်းတိုက်၊     ဥပုသ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၅။ ဘဒ  ဂဏိဿရ၊    ေအးြမရိပ်မွန်မဂ  လာမဂ င်ဓမ ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုက်၊ ဂွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၆။ ဘဒ  ကု  လ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ဖားေအာက်ေတာရဝပိဿနာ 

ဓရုဗဒု သာသနာရ့ပ်ိသာေကျာင်းတိက်ု၊ ေဂွးေတာက်အိင်ုေကျးရာ၊ 

လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၇။ ေဒါက်တာဘဒ  န ဝံသ၊ ဇနိတာရာမမိုးကုတ်ရိပ်သာေကျာင်း

တိုက်၊  စိန်ေရ ကုန်းေကျးရာ၊  ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး

၈။ ဘဒ  ယသ၊    သဲအင်းဂူဝိပဿနာကမ   ာန်းေကျာင်းတိုက်၊ 

ေှာကုန်းေကျးရာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၉။ ဘဒ  ဝဏ တိ၊ ဓမ သုခေတာရဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာ ေကျာင်းတုိက်၊ 

လွယ်လုံေကျးရာ၊ ကျိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၁၀။ ဘဒ  ဝိစိတ သာရ၊    ဟံသာဝတီကမ   ာန်းေကျာင်းတိုက်၊ 

ြမကန်သာရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ကမ   ာနာစရိယဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒ  သံဝရ၊ ေကာင်ပန်းေကျာင်းတိုက်၊ ချမ်းေြမ့ေအာင်စည ်

ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂။ ဘဒ  သု ရ၊ ဝသံရက ိတမိုးကတ်ုရပ်ိသာ၊ ဗလပ်စုေံကျာင်းတိက်ု၊ 

အတွင်းရှမ်းေချာင်းေကျးရာ၊  မိတ်မိနယ်၊  တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး

၃။ ဘဒ  ဥက ံသ၊   ေချာင်းေကာင်းေတာင်(သစ ာဓမ ရိပ်သာ)

ေကျာင်းတိုက်၊ ေချာင်းေကာင်းေကျးရာ၊ ေပါက်ေခါင်းမိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄။ ဘဒ  သီလာစာရ၊  ကျိက်ေဒးယျံေကျာင်းတိုက်၊   ပျ်ေထာင် 

ေကျးရာ၊ သရက်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၅။ ေဒါက်တာဘဒ  သုဇန၊      သုဇနာရာမမိုးကုတ်ဓမ ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုက်၊  ထေနာင်းကုန်းေကျးရာ၊   မိတ ီလာမိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၆။ ဘဒ  သရူိ ၊ ရတနာမာရ်ေအာင်ေတာရဓမ ရပ်ိသာ ေကျာင်းတိက်ု၊ 

ေညာင်ပင်ေဈးရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဦးမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၇။ ဘဒ  သုဇာတ၊    ြပည့်စုံေအးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိက်ု၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

၈။ ဘဒ  ေခမိ ၊ သဒ မ ရံသီမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာေကျာင်း

တိုက်၊ အမှတ်(၂)ေကျးရာ၊ နမ့်စန်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၉။ ဘဒ  ဝါယာမိ ၊ ေရ ခဲေကျာင်းတုိက်၊ အလယ်ေကျးရာ၊ ကံခင်း 

မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒ  တေိလာက၊ ေတာလုံး(ေရ ကျင်)ေကျာင်းတိက်ု၊ သမန်ိေထာ 

သိမ်ကုန်းေကျးရာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရဘွဲတံဆိပ်

၁။ ဦးစိုင်းမွန်း၊ အမှတ် (၁၆/ေအ-၂)၊ သုခဝတီလမ်း၊ အမှတ် (၆) 

ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ဘွဲတံဆိပ်

၁။ ေဒါက်တာစန်းစန်းရီ၊   အမှတ် ၁၀၂(ဃ-၄)၊ အင်းယားလမ်း၊ 

အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

၂။ ေဒါက်တာခင်ြမဝင်း၊ အမှတ်(၂၇)၊ ချယ်ရ(ီ၁)လမ်း၊ ချယ်ရဦယျာ် 

အမ်ိရာ၊ အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး

သီရိသုဓမ သိဂ   ဘွဲတံဆိပ်

၁။ ေဒ ဝင်းြမ(ခ)ေဒ ဝင်းြမြမ၊ အမှတ် (၆၁၉)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ 

အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

သီဟသုဓမ မဏိေဇာတဓရဘွဲတံဆိပ်

  ၁။ ဦးညညီလွီင်၊ အမှတ် (၁၈၂)၊ အကွက်(၆၀၄)၊ (၂၇)လမ်း၊ (၈၁x၈၂) 

လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံအေရှရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံ 

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

  ၂။ ဦးထွန်းလင်း၊ အမှတ် (စ/ီ၅၀)၊ မိသစ်(၁)၊ (၁၀၃)လမ်း၊ (၆၆x၆၇) 

လမ်းကား၊  စိုက်ပျိးေရးရပ်ကွက်၊  ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

  ၃။ ဦးသန်စင်၊   အမှတ် (င-၃/၄၅)၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမ 

သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

  ၄။ ဦးတင်ဦး၊ အမှတ် (၂၂)၊ ပညာဝတအီမ်ိရာ၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

  ၅။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ အမှတ် (၁၂၇/ေအ)၊ ဓမ ေစတလီမ်း၊ 

အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး

  ၆။ ဦးြမင့်သန်း၊ အမှတ် (၂၁၇)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

သီဟသုဓမ သိဂ   ဘွဲတံဆိပ်

  ၁။ ေဒ ခင်လှလှ၊ အမှတ်(မ-၃၈/၇)၊ (၅၃)လမ်း၊ (၄၂x၄၃)လမ်းကား၊ 

ရဲမွန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး

  ၂။ ေဒ ခင်ရီ၊ အမှတ် (၈၂-ေအ)၊   သံလွင်လမ်း၊  ဝင်ဒါမီယာ၊ 

ေရ ေတာင်ကား (၂)ရပ်ကွက်၊  ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး

သုဓမ မဏိေဇာတဓရဘွဲတံဆိပ်

  ၁။ ဦးအုန်းေရ ၊ အမှတ် (၈၅)၊ (၆၁) လမ်း၊ (ပပ-၁၀) ရပ်ကွက်၊ 

စက်မ ဇုန် (၁)၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး

  ၂။ ဦးအာယု၊ အမှတ် (၁၄၃)၊ (၄၇) လမ်း(အထက်)၊ အမှတ် (၁၀) 

ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

  ၃။ ဦးေမာင်အ့ံ၊ အမှတ် (၃/၈၂)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ 

နမ့်စန်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

သုဓမ သိဂ   ဘွဲတံဆိပ်

၁။ ေဒ ခင်မာချိ၊ အမှတ် (၃၄) ၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိ၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂။ ေဒ သိန်းသိန်းဦး(ခ)ေဒ သိန်းသိန်း၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိမ 

ရပ်ကွက်၊ မိတ ီလာမိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

၃။ ေဒ ဇာြခည်မင်းေဝ၊ အမှတ် (၃၂၃)၊ ရတနာပုံအိမ်ရာ၊ ရတနာပုံ 

(၄) လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး

၄။ ေဒ နန်းစ ီ၊ အမှတ် (၃၂/၃၄)၊ (၆) လ ာ၊ ဘုန်းကီးလမ်း၊ အမှတ် 

(၆) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

 (ပုံ) မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထသံို 

ဘယ်လာုစ်သမ တိုင်ငံ ဝန်ကီးချပ် မစ တာ ိုမန်ဂိုေလာ့ဗ်ချန်ကို ထံမှ ေပးပိုသည့် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လ ာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏   လွတ်လပ်ေရးေနအခါသမယတွင် ဘယ်လာုစ်သမ တ 

ိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား မိမိအေနြဖင့ ်အေဆွေတာ်ထံသို  ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း 

ပိုသအပ်ပါသည်။

ြမန်မာ-ဘယ်လာစ်ု ှစ်ိင်ုငြံပည်သမူျားအကား ထေိတွဆက်ဆမံ များ ပိမုိထွုန်းကားလာေစရန်ှင့ ်

ှစ်ိုင်ငံအကား ကုန်သွယ်ေရးှင့် စီးပွားေရးက  တွင်   အြပန်အလှန်  အကျိးရှိေသာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များ ပိုမိုနက်  င်းလာေစရန် မိမိအေနြဖင့်ဆ ရှိပါေကာင်း အခွင့်အခါကံခိုက် အတည်ြပ 

ေြပာကားလိုပါသည်။ 

 ြမန်မာှင့ ်ဘယ်လာစ်ုိင်ုငအံကား အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ဆက်ဆေံရးများ ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက် 

လာေစရန်အတွက် အလားအလာေကာင်းများရှိေနရာ    မိမိအေနြဖင့်   အဆိုပါလုပ်ငန်းစ်အတွက် 

လိုအပ်သည့် အားေပးပံ့ပိုးမ များကို ေပးအပ်သွားရန ်အသင့်ရှိပါသည်။ 

အေဆေွတာ် ကျန်းမာရ င်လန်း၍ ေအာင်ြမင်မ များ ရရိှပါေစရန် ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါေကာင်း 

ှင့် အေဆွေတာ်အား အစ်ချစ်ကည်ေလးစားလျက်ရှိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

သာစည်မိနယ်၌ (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ိင်ုငေံတာ်အလံတင်အခမ်းအနားှင့ ်သဝဏ်လ ာဖတ်ပဲွ ကျင်းပ
သာစည်    ဇန်နဝါရီ   ၄

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   သာစည်မိနယ်၌   (၇၄) ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန    ိင်ုငေံတာ်အလတံင်အခမ်းအနားကိ ု ယေန  နနံက် 

က  မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ  အလံတင်အခမ်းအနားသုိ  တက်ေရာက်လာသမူျားှင့ ်

ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲတိုက  ေနရာယူကပီး    နံနက် ၄ နာရီ  မိနစ်  ၂၀ တွင် 

ိုင်ငံေတာ်အလံကိ ုလ င့်တင်အေလးြပကသည်။

ဆက်လက်ပီး နံနက် ၇ နာရီတွင် သဝဏ်လ ာဖတ်ပွဲကို မိနယ် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ေရှးဦးစွာ   တက်ေရာက်လာသူများက  ိုင်ငံေတာ် 

အလံကို အေလးြပကသည်။  ထိုေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊  ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ထံမှ  ေပးပိုေသာ     (၇၄) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  သဝဏ်လ ာကုိ 

မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးမျိးသက်ေကျာ်က ဖတ်ကားသည်။ 

ဆက်လက်ပီး  အထက(၂) ေကျာင်းသူများက  ဗိုလ် သဘင် 

သီချင်းြဖင့် ကြပေဖျာ်ေြဖပီး (၇၄) ှစ်ေြမာက်   လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပေသာ  အထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ၊       

အလယ်တန်းအဆင့်  ပုံေြပာပိင်ပွဲ၊    အမျိးသားေဘာ်လီေဘာှင့ ်

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ၊  ကက်ေတာင်ိုက်ပိင်ပွဲတို၌   ပထမ၊ ဒုတိယ 

ှင့်   တတိယဆုရရှိသူများကို   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ှင့်အဖဲွဝင်များ၊  မိနယ်အဆင့်  ဌာနဆုိင်ရာများက ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့် 

သည်။ ၎င်းေနာက် အထက(၁) ေကျာင်းသမူျားက  စည်းလုံးြခင်းအတွက် 

သီချင်းတစ်ပုဒ်ြဖင် ့ကြပေဖျာ်ေြဖခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်  ၂ /၂၀၂၂

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၃ ရက်

 (၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက်)
       ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   က ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂု ိလ်များအား ဂဏ်ုထူးေဆာင်ဘဲွများ၊ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များကိ ုချးီြမင့်အပ်ှင်းလိုက်သည ်- 

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်များ ချးီြမင့်အပ်ှင်း

ရဲဗလတံဆိပ်

၂၅၄။ လ ၂၃၂၀၈၂ ရဲတပ်သား တင်မင်းထိုက ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၅။ လ ၂၃၅၅၄၂ ရဲတပ်သား မင်းမင်းေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၆။ လ ၂၃၇၄၆၁ ရဲတပ်သား မင်းေဇာ်ဦး ကရင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၇။ လ ၂၃၉၈၇၆ ရဲတပ်သား ဝင်းြမင့ ် ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၈။ လ ၂၄၀၈၉၇ ရဲတပ်သား ကမ်းဒိတ်လမ်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၅၉။ လ ၂၄၁၀၉၆ ရဲတပ်သား သူရေအာင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၀။ လ ၂၄၂၇၆၈ ရဲတပ်သား ထန်းိုင်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၁။ လ ၂၄၃၆၆၇ ရဲတပ်သား ေအာင်ကိုမင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၂။  လ ၂၄၄၀၀၄ ရဲတပ်သား ဇင်လင်းထက ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၃။ လ ၂၄၆၆၄၂ ရဲတပ်သား  ြပည့်စုံဦး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၄။ လ ၂၄၈၂၁၁ ရဲတပ်သား လွင်မိုးဦး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၅။ လ ၂၄၈၅၂၁ ရဲတပ်သား စန်းမင်းဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၆။ လ ၂၄၉၃၅၆ ရဲတပ်သား သီဟ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၇။ လ ၂၅၂၁၆၇ ရဲတပ်သား ကိုကိုေအာင ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၈။ လ ၂၅၄၃၂၈ ရဲတပ်သား အာကမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၆၉။ လ ၂၅၄၃၄၅ ရဲတပ်သား  အဂဲ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၀။ လ ၂၅၄၃၅၆ ရဲတပ်သား ထငင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၁။ လ ၂၅၄၃၉၉ ရဲတပ်သား လန်ေထာင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၂။  လ ၂၅၄၄၀၆ ရဲတပ်သား  ကျဆန် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၃။ လ ၂၅၄၄၁၀ ရဲတပ်သား လန်ေပး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၄။ လ ၂၅၄၄၁၅ ရဲတပ်သား ေမာင်ေမာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၅။ လ ၂၅၄၄၂၈ ရဲတပ်သား  ပီရှင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၆။ လ ၂၅၄၉၉၀ ရဲတပ်သား ချမ်းေြမ့ေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၇။ လ ၂၅၅၄၁၆ ရဲတပ်သား ရဲြမင့်ဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၈။ လ ၂၅၅၄၈၈ ရဲတပ်သား ေဝလင်းထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၇၉။ လ ၂၅၅၇၁၉ ရဲတပ်သား ြပည့်စုံလင်း ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၀။ လ ၂၅၅၉၉၀ ရဲတပ်သား ေအာင်ေကျာ်လင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၁။ လ ၂၅၆၁၆၈ ရဲတပ်သား မျိးလ  င် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၂။  လ ၂၅၆၁၇၈ ရဲတပ်သား ေယာ  ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၃။ လ ၂၅၆၅၉၇ ရဲတပ်သား သူရိန်စိုး မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၄။ လ ၂၅၆၉၄၉ ရဲတပ်သား သူရကိုကိ ု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၅။ လ ၂၅၇၃၀၉ ရဲတပ်သား ေဇယျာေထွး မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၆။ လ ၂၅၇၅၉၉ ရဲတပ်သား ေကျာ်ိုင်ထွန်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၇။ လ ၂၅၇၉၄၇ ရဲတပ်သား ထက်ေအာင်ေကျာ ် ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၈။ လ ၂၅၈၂၂၃ ရဲတပ်သား ရာဇာထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၈၉။ လ ၂၅၈၇၄၄ ရဲတပ်သား ဇင်ကိုကိုလွင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၀။ လ ၂၆၀၃၄၅ ရဲတပ်သား စိုးလတ်(ခ)မင်းဟိန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၁။ လ ၂၆၀၉၀၉ ရဲတပ်သား စည်သူဂ န် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၂။  လ ၂၆၁၅၇၉ ရဲတပ်သား ိုင်လင်းေဝ မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၃။ လ ၂၆၁၆၅၀ ရဲတပ်သား ရဲလင်းေအာင ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၄။ လ ၂၆၁၉၁၅ ရဲတပ်သား ဝင်းြမင့်သန်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၅။ လ ၂၆၂၁၄၃ ရဲတပ်သား ြပည့်ဖိးေကျာ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၆။ လ ၂၆၂၅၅၆ ရဲတပ်သား ေမာင်းထန်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၇။ လ ၂၆၂၆၅၃ ရဲတပ်သား ထက်ထက်ဝင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၈။ လ ၂၆၃၁၁၂ ရဲတပ်သား တင်ဇာမျိး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၂၉၉။ လ ၂၆၃၆၁၂ ရဲတပ်သား ထက်ြမတ်ထွန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၀။ လ ၂၆၃၇၂၁ ရဲတပ်သား မျိးေဇာ်ထွန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၁။ လ ၂၆၃၈၀၅ ရဲတပ်သား ေဇာ်ေဝဖိး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၂။ လ ၂၆၃၈၂၁ ရဲတပ်သား ေအာင်ဖိးေကျာ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၃။ လ ၂၆၆၁၇၆ ရဲတပ်သား အံေထာ်နီ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၄။ လ ၂၆၆၄၆၂ ရဲတပ်သား ချမ်းဝင်းကိ ု မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၅။ လ ၂၆၆၈၂၉ ရဲတပ်သား ေအာင်ေအာင်ဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၆။ လ ၂၆၆၈၈၁ ရဲတပ်သား ေဝေအာင် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၇။ လ ၂၆၇၀၂၆ ရဲတပ်သား ဟိန်းဇာနည်ရှိန် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၈။ လ ၂၆၇၀၃၇ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေဇယျ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၀၉။ လ ၂၆၈၀၄၈ ရဲတပ်သား  သိန်းသန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၀။ လ ၂၆၈၇၉၅ ရဲတပ်သား  ခင်ေမာင်လွင(်ခ) သစ်ေတာလုံ ခံေရးရဲတပ်ဖွဲ

    ေကျာ်လွင်စိုး

၃၁၁။ လ ၂၆၉၀၂၀ ရဲတပ်သား ဝင်းေကျာ်ေထွး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၂။ လ ၂၆၉၀၄၈ ရဲတပ်သား အာကာစိန် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၃။ လ ၂၆၉၂၆၆ ရဲတပ်သား ဥက ာမင်းဦး မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၄။ လ ၂၆၉၄၃၀ ရဲတပ်သား ခုတ်ရှင်းလျန် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၅။ လ ၂၆၉၉၃၀ ရဲတပ်သား ရဲကိုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၆။ လ ၂၇၀၁၄၈ ရဲတပ်သား အိအိမိုး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၇။ လ ၂၇၀၂၂၉ ရဲတပ်သား ေအာင်နန်းဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၁၈။ လ ၂၇၀၂၉၆ ရဲတပ်သား လ  င်းထက်ေကျာ ် အမှတ်(၃)လံု ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖဲွ

၃၁၉။ လ ၂၇၀၄၃၉ ရဲတပ်သား ထန်းကီး ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၀။ လ ၂၇၀၇၈၁ ရဲတပ်သား စိုးမင်းေကျာ ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၁။ လ ၂၇၀၉၀၁ ရဲတပ်သား  ေနလ  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၂။  လ ၂၇၂၁၃၄ ရဲတပ်သား ဒလီနမ်ဖုန်ဆားရ် ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၃။ လ ၂၇၂၉၁၅ ရဲတပ်သား ေအာင်ေအာင်ေကျာ ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၄။ လ ၂၇၃၁၆၁ ရဲတပ်သား ထွန်းလင်းေဇာ် ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၅။ လ ၂၇၃၁၇၆ ရဲတပ်သား ေရ မိုး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၆။ လ ၂၇၃၁၉၀ ရဲတပ်သား ေဝယံဦး ရှမ်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၇။ လ ၂၇၃၃၅၆ ရဲတပ်သား သိန်းထိုက်စိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၈။ လ ၂၇၃၅၄၁ ရဲတပ်သား ချစ်ေဇာ်သက် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၂၉။ လ ၂၇၃၆၃၂ ရဲတပ်သား ေမာင်ေမာင်ခိုင ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၀။ လ ၂၇၃၈၀၅ ရဲတပ်သား မင်းေဇာ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၁။ လ ၂၇၃၈၉၆ ရဲတပ်သား ဟိန်းထက်ေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၂။ လ ၂၇၄၁၆၃ ရဲတပ်သား ေဇာ်မျိးထွဋ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၃။ လ ၂၇၄၁၆၈ ရဲတပ်သား ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၄။ လ ၂၇၄၃၀၀ ရဲတပ်သား ေဟာက်ခန်ကိမ်း ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၅။ လ ၂၇၄၄၀၇ ရဲတပ်သား ဝင်းမိုးေကျာ ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၆။ လ ၂၇၄၄၈၁ ရဲတပ်သား အာကာမျိး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၇။ လ ၂၇၅၄၉၀ ရဲတပ်သား ေကျာ်ဇင်သက ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၈။ လ ၂၇၅၆၂၁ ရဲတပ်သား မင်းေဇာ်ထွန်း ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၃၃၉။ လ ၂၇၆၀၇၀ ရဲတပ်သား ေအာင်ဆိုက် ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၀။ လ ၂၇၆၅၀၃ ရဲတပ်သား ရဲစည်သူေမာင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၁။ လ ၂၇၆၅၈၅ ရဲတပ်သား ပိုင်စိုးသ ူ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၂။ လ ၂၇၆၆၇၂ ရဲတပ်သား ဆမ်ကူးမား ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၃။ လ ၂၇၇၇၉၄ ရဲတပ်သား သန်ဇင်ဖိး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၄။ လ ၂၇၈၁၉၃ ရဲတပ်သား လ မ်းမိုးိုင ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၅။ လ ၂၇၈၂၅၀ ရဲတပ်သား အာဆီယံဟိန်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၆။ လ ၂၇၈၃၉၄ ရဲတပ်သား လမင်းေရာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၇။ လ ၂၇၈၄၈၅ ရဲတပ်သား သိန်းဖိးဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၈။ လ ၂၇၈၆၇၀ ရဲတပ်သား  ထွန်းလင်းဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၄၉။ လ ၂၇၉၀၇၁ ရဲတပ်သား ယ်မင်းထက ် အြမန်လမ်းမကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၀။ လ ၂၇၉၀၉၃ ရဲတပ်သား ြပည့်ဖိးထက ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၁။ လ ၂၇၉၁၂၁ ရဲတပ်သား ထက်ေအာင်ဖိး ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၂။ လ ၂၇၉၃၆၀ ရဲတပ်သား ကိုရဲ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၃။ လ ၂၈၀၁၁၀ ရဲတပ်သား ရဲမင်းေအာင ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၄။ လ ၂၈၀၁၃၇ ရဲတပ်သား အိမ်စည်ပိုင ် မွန်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၅။ လ ၂၈၀၂၂၈ ရဲတပ်သား ေကျာ်လင်းေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၆။ လ ၂၈၀၄၃၄ ရဲတပ်သား မင်းဖိးဟိန်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၇။ လ ၂၈၀၅၄၇ ရဲတပ်သား ဝင်းေဇာ်ဦး မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၈။ လ ၂၈၀၅၇၆ ရဲတပ်သား ဇင်ကိုထက် ကရင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၅၉။ လ ၂၈၀၇၀၂ ရဲတပ်သား ရဲန  မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၀။ လ ၂၈၀၇၁၅ ရဲတပ်သား ေနလင်းထိုက် အမှတ်(၃)လံု ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖဲွ

၃၆၁။ လ ၂၈၀၈၆၇ ရဲတပ်သား ေကျာ်မျိးေအာင ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၂။ လ ၂၈၁၉၇၉ ရဲတပ်သား ေအာင်ေအာင်ေဇာ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၃။ လ ၂၈၂၀၈၁ ရဲတပ်သား ဇင်ကိုလင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၄။ လ ၂၈၂၂၀၉ ရဲတပ်သား ေကျာ်ဇင်ဝင်း ကချင်ြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၅။ လ ၂၈၂၄၉၇ ရဲတပ်သား ေနမျိးဦး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၆။ လ ၂၈၂၅၄၁ ရဲတပ်သား ထူးေကျာ ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၇။ လ ၂၈၂၈၇၇ ရဲတပ်သား သိန်းထက်ေအာင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၈။ လ ၂၈၃၂၄၈ ရဲတပ်သား ေကျာ်မျိးဝင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၆၉။ လ ၂၈၃၆၇၇ ရဲတပ်သား မင်းေဝယ ံ အမှတ်(၃)လံု ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖဲွ

၃၇၀။ လ ၂၈၃၆၈၇ ရဲတပ်သား ေကျာ်မျိးလွင ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရကွဲပ်ကမဲ အဖဲွ

၃၇၁။ လ ၂၈၃၈၅၈ ရဲတပ်သား မိုးြမင့်ေထွး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၃၇၂။ လ ၂၈၃၉၃၅ ရဲတပ်သား ေအာင်ဇင်သက ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရကွဲပ်ကမဲ အဖဲွ

၃၇၃။ လ ၂၈၃၉၆၁ ရဲတပ်သား ဝင်းကိုခိုင ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရကွဲပ်ကမဲ အဖဲွ

စာမျက်ှာ ၁၄ သို »»



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၃ မှ 

၃၇၄။ လ ၂၈၄၀၈၁ ရဲတပ်သား ဇင်မင်းထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၇၅။ လ ၂၈၄၁၆၉ ရဲတပ်သား ဟိန်းမင်းဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၇၆။ လ ၂၈၄၄၆၀ ရဲတပ်သား ေဝယံဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၇၇။ လ ၂၈၄၄၇၃ ရဲတပ်သား ြပည့်စုံဝင်းလ  င် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၇၈။ လ ၂၈၄၅၁၅ ရဲတပ်သား ေဇယျာေအာင် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၇၉။ လ ၂၈၄၅၄၇ ရဲတပ်သား ချစ်ဆန်းေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၀။ လ ၂၈၄၆၄၃ ရဲတပ်သား လွင်မိုးိုင ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၁။ လ ၂၈၄၆၇၅ ရဲတပ်သား ချစ်ရေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၂။ လ ၂၈၄၉၅၁ ရဲတပ်သား ဆန်းမင်းထိုက ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၃။ လ ၂၈၅၀၂၅ ရဲတပ်သား စေစာမင်းေထွး အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၄။ လ ၂၈၅၀၂၆ ရဲတပ်သား ေဇယျာေကျာ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၅။ လ ၂၈၅၅၉၄ ရဲတပ်သား ေဇာ်မင်းဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၆။ လ ၂၈၆၁၁၇ ရဲတပ်သား ေနေဇာ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၇။ လ ၂၈၆၁၃၃ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေဇယျာလင်း အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၈။ လ ၂၈၆၂၅၃ ရဲတပ်သား မျိးမင်းေဇာ ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၈၉။ လ ၂၈၆၃၈၇ ရဲတပ်သား စည်သူေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၀။ လ ၂၈၆၃၈၈ ရဲတပ်သား သီဟစိုး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၁။ လ ၂၈၆၄၀၀ ရဲတပ်သား ညီညီေထွး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၂။ လ ၂၈၆၄၀၇ ရဲတပ်သား ဖိုးလြပည့ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရး ရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၃။ လ ၂၈၆၄၀၈ ရဲတပ်သား ေဇာ်ေဇာ်ေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၄။ လ ၂၈၆၄၁၀ ရဲတပ်သား ဝင်းထွန်းလင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၅။ လ ၂၈၇၁၂၃ ရဲတပ်သား ဝင်းေဇာ်မိုး အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၆။ လ ၂၈၇၁၈၀ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေဇယျာဖိး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၇။ လ ၂၈၇၂၈၃ ရဲတပ်သား ချမ်းေြမ့သ ူ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၈။ လ ၂၈၇၄၂၀ ရဲတပ်သား ေတွာင်းလွန်းေပါင ် အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၃၉၉။ လ ၂၈၇၄၂၇ ရဲတပ်သား ေအးချမ်းေအာင ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၀။ လ ၂၈၇၅၃၅ ရဲတပ်သား ေကျာ်ရဲဝင်း အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၁။ လ ၂၈၇၅၈၃ ရဲတပ်သား ခွန်ေအာင်လွင်ဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၂။ လ ၂၈၇၆၀၁ ရဲတပ်သား ဇာနည်ေမာင်ေမာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၃။ လ ၂၈၇၉၇၅ ရဲတပ်သား  ဂ န်သူရလ  င် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၄။ လ ၂၈၈၀၀၆ ရဲတပ်သား ေကာင်းထက်စ ံ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၅။ လ ၂၈၈၁၉၃ ရဲတပ်သား ေကာင်းပိုင်ေထွး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၆။ လ ၂၈၈၂၀၇ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေကျာ်ထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၇။ လ ၂၈၈၂၁၂ ရဲတပ်သား ထွန်းြပည့်စု ံ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၈။ လ ၂၈၈၂၅၃ ရဲတပ်သား ဝင်းြမင့်ေရ  အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၀၉။ လ ၂၈၈၂၇၃ ရဲတပ်သား ေကာင်းေဝလင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၀။ လ ၂၈၈၃၅၇ ရဲတပ်သား ေကာင်းြမတ်သ ူ အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၁။ လ ၂၈၈၄၆၀ ရဲတပ်သား ဘိုဘို အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၂။ လ ၂၈၈၆၀၅ ရဲတပ်သား ေအာင်ကိုိုင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၃။ လ ၂၈၉၁၉၆ ရဲတပ်သား ေအာင်လွင်ဖိး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၄။ လ ၂၈၉၃၂၆ ရဲတပ်သား ေအာင်ြမင့်မိုရ ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၅။ လ ၂၈၉၃၃၀ ရဲတပ်သား ေခတ်စားေရ  အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၆။ လ ၂၈၉၄၆၂ ရဲတပ်သား ေအာင်ခန်လွင်ဦး အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၇။ လ ၂၈၉၄၆၅ ရဲတပ်သား ဟုန်းလိန်းိုင်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၈။ လ ၂၉၀၁၈၀ ရဲတပ်သား မျိးြမင့်ေကျာ ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၁၉။ လ ၂၉၀၃၃၃ ရဲတပ်သား လွင်မိုးေကျာ ် အမှတ်(၁)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၂၀။ လ ၂၉၀၅၅၁ ရဲတပ်သား ခွန်းပလန်  ကယားြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၂၁။ လ ၂၉၀၆၄၁ ရဲတပ်သား ေကျာ်ေဇာဦး ချင်းြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ

၄၂၂။ လ ၂၉၀၇၀၉ ရဲတပ်သား ေအာင်ရဲေကျာ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၂၃။ လ ၂၉၀၇၆၂ ရဲတပ်သား ေအာင်ကိုကိ ု အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၂၄။ လ ၂၉၀၈၄၆ ရဲတပ်သား ညီညီထွန်း အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၂၅။ လ ၂၉၁၄၀၈ ရဲတပ်သား ြပည့်ဖိးကိ ု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၂၆။ လ ၂၉၁၄၄၈ ရဲတပ်သား ေကျာ်သူ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၂၇။  လ ၂၉၁၅၁၁ ရဲတပ်သား တာလ  င်းေအာင် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၂၈။ လ ၂၉၁၅၅၁ ရဲတပ်သား ထွန်းြမတ်သူ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၂၉။ လ ၂၉၁၆၁၉ ရဲတပ်သား မင်းသူခိုင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၀။ လ ၂၉၁၆၅၃ ရဲတပ်သား စိုးထက် မေကွးတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၁။ လ ၂၉၁၆၈၆ ရဲတပ်သား ေကျာ်ခန် ြငား စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၂။ လ ၂၉၁၆၉၁ ရဲတပ်သား ဇင်မင်းထိုက ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၃။ လ ၂၉၁၇၀၄ ရဲတပ်သား ေကျာ်ဇင်ထက ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၄။ လ ၂၉၁၇၉၉ ရဲတပ်သား သိုင်းဝဏ ေအာင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၅။ လ ၂၉၁၈၅၀ ရဲတပ်သား ေလာင်ေထာ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၆။ လ ၂၉၁၈၇၉ ရဲတပ်သား ြပည့်ညီေအာင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၇။ လ ၂၉၁၈၈၃ ရဲတပ်သား ေဝယံဖိး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၈။ လ ၂၉၁၈၈၅ ရဲတပ်သား ေအာင်မျိးဦး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

၄၃၉။ လ ၂၉၂၀၁၈ ရဲတပ်သား ြပည့်ဖိးိုင ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၄၀။ လ ၂၉၂၄၀၄ ရဲတပ်သား ရဲေမာင်  အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၄၁။ လ ၂၉၃၃၁၇ ရဲတပ်သား ဂွမ်ရိမ်းဒီရမ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၄၂။ လ ၂၉၃၃၅၈ ရဲတပ်သား မေလာင်ဂုံဆားရ ် အမှတ်(၃)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲ

၄၄၃။ လ ၂၉၃၆၆၁ ရဲတပ်သား ဇင်မင်းဦး အမှတ်(၃)လုံခံေရးရကွဲပ်ကမဲ အဖဲွ

၄၄၄။ မ ၃၂၁၁၂ မီးသတ် ဘီးရာလ  င် မီးသတ်ဦးစီးဌာန

  ဒုတိယတပ်ကပ်

၄၄၅။ က ၃၆၅၃၄ အကျ်းေထာင်  ဖိးမင်းထက ် အကျ်းဦးစီးဌာန  

  တပ်သား

၄၄၆။ ဦးသိန်းေဇာ် အရန်မီးသတ်ဒုတပ်ရင်းမှး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၄၇။ ဦးတင်လှ အရန်မီးသတ်တပ်ခွဲမှး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၄၈။ ဦးညီညီေအာင ် အရန်မီးသတ်တပ်ခွဲမှး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၄၉။ ဦးသန်းေကျာ် အရန်မီးသတ်ဒုတိယတပ်ခွဲမှး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၅၀။ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး အရန်မီးသတ်တပ်စုမှး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၅၁။ ဦးေကျာ်စွာထွန်း အရန်မီးသတ်တပ်ကပ်ကီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၄၅၂။ ေဒ ေအးစ ာဖိး   ရှမ်းြပည်နယ်

၄၅၃။ ေဒ တင်မာဦး   ကချင်ြပည်နယ်

၄၅၄။ ေဒ အငယ်မ   ကချင်ြပည်နယ်

၄၅၅။ ေဒ ေချာစုမာ ဒုတိယဦးစီးမှး  ဖူဆိုမိနယ်

    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၄၅၆။ ဦးထွန်းထွန်းလင်း ဌာနခွဲစာေရး  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၄၅၇။ ဦးခင်ေမာင်စန်း ဒုတိယဦးစီးမှး  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၅၈။ ဦးတင့် မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၅၉။ ဦးေကျာ်ဦး မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၀။ ဦးေကျာ်ဖိး မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၁။ ဦးေရ ေအာင် မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၂။ ဦးေရ စန်း မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၃။ ေဒ သက်သက်ခိုင ် မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၄။ ေဒ စိန်ကည် မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၅။ ဦးြမင့်ေဇာ ် မူလတန်းေကျာင်းအုပ ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၆။ ဦးရဲကိုကိ ု အလယ်တန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၇။ ေဒ လှလှသန်း အလယ်တန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

၄၆၈။ ေဒ စုစုေအာင် အလယ်တန်းြပ   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၆၉။ ဦးခင်ဝင်း မူလတန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၇၀။ ေဒ ေဌး မူလတန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၄၇၁။ ေဒ ဇွန်ထက်ထက်ဝင်း  မူလတန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၇၂။ ဦးထိန်ဝင်း ဆက်သွယ်ေရး-၂  ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး  
    ဝန်ကီးဌာန
၄၇၃။  ေဒ ထိုက်ထိုက်ေဌးေအာင ်ဒု-လက်ေထာက ် သထုံခိုင်
  ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန
၄၇၄။ ဦးစိုးဝင်း စက်ေခါင်းေမာင်း - ၂ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး
    ဝန်ကီးဌာန
၄၇၅။ ဦးထွန်းေမာင်ရှိန် ေတာအုပ်  သယဇံာတှင့သ်ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
    ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
၄၇၆။ ဦးလင်းလင်းထက ် စာေရး(၂)  သယဇံာတှင့သ်ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
    ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
၄၇၇။ ဦးမျိးြမင့်ေအာင ် အကီးတန်းစာေရး မိုးကုတ်မိနယ ်
    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
၄၇၈။ ဦးေဌးဝင်း စက်ေခါင်းေမာင်း - ၃ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး
    ဝန်ကီးဌာန
၄၇၉။ ဦးသန်းေဌးေအာင် GSE Operator(Mech-4) ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး 
    ဝန်ကီးဌာန
၄၈၀။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း လ ေသွးအဆင့်(၃) သယဇံာတှင့သ်ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
    ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၁။ ေဒ ေစာစ ာေရ  အကီးတန်းစာေရး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၂။ ဦးသန်းေဌး ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၃။ ေဒ သန်းသန်းဆင့် ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၄။ ေဒ သွဲသွဲဝင်း ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၅။ ေဒ ခင်သက်ညိ ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၆။ ေဒ ခင်မျိးသက ် ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၇။ ေဒ ဇာြခည်ဖူးေဝ ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၈။ ေဒ ယ်ယ်ေဌး ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၈၉။ ဦးေအာင်သီဟ ဒုတိယမူလတန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၉၀။ ေဒ မူမူေဆွ  ဒုတိယမူလတန်းြပ  ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၉၁။ ေဒ သဲမာဦး  အမျိးသမီးကျန်းမာေရးဆရာမ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၉၂။ ဦးေအာင်ြမတ်ထွန်း ကျန်းမာေရးကီးကပ-်၁  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၉၃။ ေဒ ခိုင်ခိုင်ေထွး ေဆးဘက်က မ်းကျင-်၃(ေဆးစပ်) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
၄၉၄။ ဦးေဝမင်းထက ်  အငယ်တန်းစာေရး   ပုသိမ်မိနယ ်

       အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန
၄၉၅။  ဦးဝင်းေကျာ်သ ူ အငယ်တန်းစာေရး   ဘုတလင်မိနယ်
       အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန
၄၉၆။  ေဒ စန်းစန်းေဝ  အငယ်တန်းစာေရး   ထားဝယ်မိနယ ်

       အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန

စာမျက်ှာ ၁၅ သို »» 



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၁၄ မှ

၄၉၇။ ေဒ ထန်းေရာင် အငယ်တန်းစာေရး မင်းတပ်ခိုင်

   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၄၉၈။ ဦးဝင်းမင်းစိုး အငယ်တန်းစာေရး စ့်ကူးမိနယ ် 

   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၄၉၉။ ဦးေကျာ်ထက်ေအာင ် အငယ်တန်းစာေရး ေရစကိမိနယ်

   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၀။ ေဒ ေဆွဇင်ဝင်း အငယ်တန်းစာေရး စ့်ကူးမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၁။ ဦးေဝတင့်ေအာင ် အငယ်တန်းစာေရး ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၂။ ဦးြမတ်ကိ ု အငယ်တန်းစာေရး နတ်ေမာက်မိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၃။ ဦးေစာေစးဝါး အငယ်တန်းစာေရး သံေတာင်ကီးမိနယ ်             

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၄။ ဦးေကျာ်မျိးထွန်း အငယ်တန်းစာေရး တန်ဆည်မိနယ်  

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၅။ ဦးေကျာ်ဝင်းိုင ် အငယ်တန်းစာေရး ေရ ဘိုမိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

၅၀၆။ ဦးဝင်းဟန် အငယ်တန်းစာေရး  ပင်လည်ဘူးမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၇။ ဦးတင်ထွန်း အငယ်တန်းစာေရး ေြမာင်မိနယ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၈။ ဦးေအးလွင် အငယ်တန်းစာေရး ေပါက်မိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၀၉။ ဦးလူေမာ် အငယ်တန်းစာေရး ေတာင်သာမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၀။ ေဒ ြမတ်ြမတ်ေထွး အငယ်တန်းစာေရး ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း) မိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၁။ ဦးညီညီေထွး အငယ်တန်းစာေရး အင်းစိန်မိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၂။ ဦးေအးသွင် အငယ်တန်းစာေရး ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၃။ ဦးသူရေကျာ ် အငယ်တန်းစာေရး ကန်ဘလူမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၄။ ဦးစိုးတင့်  အငယ်တန်းစာေရး ေရစကိမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၅။ ဦးခိုင်စံလင်း အငယ်တန်းစာေရး ေဆာမိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၆။ ဦးေကျာက်ခ ဲ အငယ်တန်းစာေရး ထီးလင်းမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး)  အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၇။ ဦးရန်ေနာင်ဦး အငယ်တန်းစာေရး နတ်ေမာက်မိနယ် 

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၈။ ေဒ ေအးေအး ပံး အငယ်တန်းစာေရး  မိင်မိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၁၉။  ဦးေကျာ်မျိးိုင ် အငယ်တန်းစာေရး ဂန်ေဂါမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၂၀။ ေဒ ေဌးွယ် အငယ်တန်းစာေရး ေရဦးမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၂၁။ ေဒ အိဖိးစု အငယ်တန်းစာေရး မုံရာမိနယ ်

  (ရပ်/ေကျး) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၂၂။ ဦးေကျာ်မျိး လက်ေထာက်မူလတန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၃။ ေဒ ေအးသူဇာ လက်ေထာက်မူလတန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၄။ ဦးေဇာ်မိုး လက်ေထာက်မူလတန်းြပ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၅။ ဦးေသာ်ေသာ်သွင ် အငယ်တန်းစာေရး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

၅၂၆။ ဦးဝင်းေအာင်ရှိန ် ကျန်းမာေရးကီးကပ-်၂ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၇။ ေဒ မာမာေအာင် သားဖွားဆရာမ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၈။ ေဒ ထိပ်တင်ေထွး ေဆးဘက်က မ်းကျင ်-၃ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၂၉။ ဦးနန်းသိမ်း ယာ်ေမာင်း-၅ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ ်

   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၃၀။ ဦးအာကာေဆာင်း စက်မ က မ်းကျင-်၅ ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၅၃၁။ ဦးသက်ပိုင်ထွန်း စက်ေခါင်းေမာင်း-၅ ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

၅၃၂။ ဦးေဇာ်မင်းသန်း ယာ်ေမာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၃၃။ ဦးေဝယံလင်း ယာ်ေမာင်း-၅ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား 

   ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

၅၃၄။ ေဒ သန်းသန်းစိုး သန်ရှင်းေရးအက ူ မဂ  လာဒုံမိနယ်

    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၃၅။ ဦးသီဟေကျာ ်  ညေစာင့် ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ ်

    အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

၅၃၆။ ဦးေဝယံစိုး လုပ်သား ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

    ဝန်ကီးဌာန

၅၃၇။ ဦးခင်ေမာင်ဦး အေစာင့် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၃၈။ ဦးေအာင်သိုက ် အေစာင့်/သန်ရှင်းေရး ဘုတလင်မိနယ်တရားုံး

၅၃၉။ ေဒ ခင်ေဆွြမင့ ် ုံးအကူ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၄၀။ ဦးရန်ိုင်စိုး   အေထွေထွလုပ်သား ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၄၁။ ဦးသိန်းေဌးက ယ် ညေစာင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၄၂။ ေဒ သီတာဝင်း အေထွေထွလုပ်သား ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၄၃။ ဦးိုင်လင်းဦး ေဆးခန်းေစာင့် (ေနစား) ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

၅၄၄။ ဦးေဒဝေကျာ ် ေနစား( စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ) မိုးတာေလးစည်ပင်၊ ကသာမိနယ်

၅၄၅။ ဦးရေဝေအာင ် ေနစား( စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ) မုံရာစည်ပင်

၅၄၆။ ဦးေမာင်လင်း ေနစား(စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ) မုံရာစည်ပင်

၅၄၇။ ဦးဖိးသန်ေအာင ် ေနစား(စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ) စိုင်ြပင်စည်ပင်

၅၄၈။ ေဒါက်တာလှက ယ် အဖွဲဝင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

   မ ေလးခိုင် 

   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

၅၄၉။ ဦးေကျာ်ငိမ်း အဖွဲဝင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

   မလ  င်မိနယ်

   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

၅၅၀။ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း အဖွဲဝင ် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

   ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

၅၅၁။ ဦးြမေမာင ် အဖွဲဝင ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

   ေကျာက်ကီးမိနယ ်

   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ

၅၅၂။ ဦးွန်ေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး စီေသာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေရ ကူမိနယ်

၅၅၃။ ဦးစိုးေအာင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ဟိုကပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ြမစ်ကီးနားမိနယ်

၅၅၄။ ဦးလှြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေနာင်နန်းေကျးရာအုပ်စု၊

    ြမစ်ကီးနားမိနယ်

၅၅၅။ ဦးစိုင်းခင်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဝှရှမ်းေကျးရာအုပ်စု၊ ြမဝတီမိနယ်

၅၅၆။ ဦးေအာင်ဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဝှရှမ်းေကျးရာအုပ်စု၊ ြမဝတီမိနယ်

၅၅၇။ ဦးရာဇာဝင်းေရ  အုပ်ချပ်ေရးမှး ရာကီးေကျးရာအုပ်စု၊ 

    သံေတာင်ကီးမိနယ်

၅၅၈။ ဦးေကျာ်ဇင်မင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားသုံးဆူမိ

၅၅၉။ ဦးသန်းေအာင် အုပ်ချပ်ေရးမှး (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမေမာင်းမိ

၅၆၀။ ဦးအွမ်မာန် အုပ်ချပ်ေရးမှး ခွဲလုံေကျးရာအုပ်စု၊ မင်းတပ်မိနယ်

၅၆၁။ ဦးေကျာ်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး အုပ်ရှစ်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ 

    အရာေတာ်မိနယ်

၅၆၂။ ဦးသိန်းထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး သလ ာရပ်ကွက်၊ မုံရာမိနယ်

၅၆၃။ ဦးြမတ်ေကျာ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မုံေရးေကျးရာအုပ်စု၊ မုံရာမိနယ်

၅၆၄။ ဦးေကျာ်စံြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ကိကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဘုတလင်မိနယ်

၅၆၅။ ဦးထွန်းြမင့်ဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး တွင်းေတာ်ေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဘုတလင်မိနယ်

၅၆၆။ ဦးေအာင်လံ အုပ်ချပ်ေရးမှး ငပယင်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဘုတလင်မိနယ်

၅၆၇။ ဦးနန်းွန်လွင် အုပ်ချပ်ေရးမှး သစ်ဆိမ့်ကီးေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဝက်လက်မိနယ်

၅၆၈။ ဦးသိန်းတင့် အုပ်ချပ်ေရးမှး ုံးပင်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဝက်လက်မိနယ်

၅၆၉။ ဦးညိပု အုပ်ချပ်ေရးမှး ကျးီကန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ခင်ဦးမိနယ်

၅၇၀။ ဦးေဇာ်မင်းိုင ် အုပ်ချပ်ေရးမှး မုံလှေကျးရာအုပ်စု၊ ခင်ဦးမိနယ်

၅၇၁။ ဦးေအာင်ြမင့်စိုး အုပ်ချပ်ေရးမှး သရက်ကန်(န)ေကျးရာအုပ်စု၊ 

    ဒီပဲယင်းမိနယ်

၅၇၂။ ဦးသိန်းဝင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဂွးပင်ကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 
    ဒီပဲယင်းမိနယ်
၅၇၃။ ဦးရဲထွန်းြမင့ ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ေပ ဦးရပ်ကွက်၊ တန်ဆည်မိနယ်
၅၇၄။ ဦးေသာင်းေဌး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေညာင်နီကန်ေကျးရာအုပ်စု၊ 
    ေရဦးမိနယ်
၅၇၅။ ဦးေသာင်းဦး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေချာင်းရှည်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု   ေရဦးမိနယ်
၅၇၆။ ဦးစိုးွန်  အုပ်ချပ်ေရးမှး ေရ ေပါက်ပင်ေကျးရာအုပ်စု၊ 
    ေြမာင်မိနယ်
၅၇၇။ ဦးေမာင်သိန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဖွားေစာေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်မိနယ်

၅၇၈။ ဦးေအာင်ေသာင်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဆင်တပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်မိနယ်
၅၇၉။ ဦးေအာင်ြမင့်စိန ် အုပ်ချပ်ေရးမှး ြမစ်သာေကျးရာအုပ်စု၊ ေြမာင်မိနယ်
၅၈၀။ ေဒ တင်တင်ေအး အုပ်ချပ်ေရးမှး ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်မိနယ်

၅၈၁။ ဦးိုင်ဝင်းထွန်း အုပ်ချပ်ေရးမှး ဟခဲမ်းေကျးရာအပ်ုစ၊ု ဟမု လင်းမိနယ်

 (ခ) ဥက ာ

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

 



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၄

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာနက     ဦးေဆာင်၍ 

အေထာက်အကူြပ          ဝန်ကီးဌာနများြဖစ်သည့ ်

ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန၊ တိင်ုးရင်း 

သားလူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊     ိုင်ငံေတာ် 

ဖွဲစည်းပု ံ   အေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးှင့ ်    ြမန်မာ 

ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်တုိပူးေပါင်းပီး (၇၄)ှစ်ေြမာက် 

လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပဲွ 

များ၊ ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲများကိ ု     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိအမှတ်(၃) အေြခခံပညာ အထက် 

တန်းေကျာင်းခွဲ (သေြပကုန်း)၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

 န်ကားချက်များှင့်အည ီကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်အားေပး

အခမ်းအနားသို        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေရ ေလးှင့ ်ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့၊် ဒတုယိဝန်ကီး 

ဦးမင်းထန်ိ၊ ဦးဝင်းေဖ၊ ဦးေဇာ်ေအးေမာင်ှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ အမှတ်(၃) အေြခခံ 

ပညာ   အထက်တန်းေကျာင်းခွ ဲ   (သေြပကုန်း)မှ 

ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းသား အသင်းသူများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူများှင့်   ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ     စုံညီစွာ 

 ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစု ံအားကစားပိင်ပဲွများကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေနြပည်ေတာ်    ဝဏ သိဒ ိ 

အားကစားကွင်း(Sports Complex) ရိှ သက်ဆိင်ုရာ 

အားကစားကွင်း/  အားကစားုံများ၌   ဆက်လက် 

ကျင်းပသည်။ ပိင်ပဲွသို အားကစားှင့ ်လငူယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန   (၇၄) ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများ  ကျင်းပေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ    ဒုတိယဥက      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမျိးလ  င်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ 

တာဝန်ရှိပုဂ ိလ်များှင့်  အားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက်ေရာက်ကည့် အားေပးကသည်။

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်

ေရှးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလ  င်ှင့်အဖွဲ 

သည်   ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်း၌   ကျင်းပသည့ ်

ေြပးခုန်ပစ်(အေြပး) (ကျား/မ) ပိင်ပွဲ၌ အမျိးသမီး 

မီတာ ၁၀၀ အေြပးပိင်ပွဲ၊ အမျိးသား မီတာ ၁၀၀ 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အထိမ်း 

အမှတ် စခန်းသွင်းေလ့ကျင့်လျက်ရှိသည့် ကာယ 

(၇၄)  ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်အားကစားပိင်ပွဲများှင့ ်ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲများ ကျင်းပ

တက်ေရာက်အားေပးကသည်။

ဦးစွာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊    ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ အကီးအကဲများသည ်

ဝန်ကီးဌာနများမှ အသင်းလိက်ု ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ၊ 

ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲ၊ အေြပးပိင်ပွဲ၊ လွန်ဆွဲပိင်ပွဲများ 

ယှ်ပိင်ေနမ ၊   ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ၏ 

အားကစားနည်းမျိးစုအံလိက်ု   ယှ်ပိင်ကစားေနမ  

တိုကို ကည့် အားေပးသည်။

ထိုေနာက် ဆေုပးပဲွအခမ်းအနားကိ ုဆက်လက် 

ကျင်းပရာ         ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေရ ေလးက လွန်ဆဲွပိင်ပဲွတွင် 

ဆရုရိှသည့ ်အသင်းကိလုည်းေကာင်း၊ တိင်ုးရင်းသား

လူမျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့်က      ထုပ်ဆီးတုိးပိင်ပဲွတွင် 

ဆုရရှိသည့်  အသင်းကိုလည်းေကာင်း၊   ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများှင့်    ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများက    

ပိင်ပွဲအလိုက်ဆုရရှိသည့ ်       အားကစားသမား 

များကို ဆုများအသီးသီး ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

ပိင်ပွဲအမျိးအစား၂၄ မျိး ကျင်းပ

ယေန      ကျင်းပသည့ ်    (၇၄) ှစ်ေြမာက်  

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်အားကစားပိင်ပွ ဲ

များကို ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်အတ ူအလျားခုန်၊ 

သံလုံးပစ်၊  သုံးဆင့်ခုန်၊  ထုပ်ဆီးတိုး၊  စားပွဲတင ်

တင်းနစ်၊    ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊    လွန်ဆွဲပိင်ပွဲများ၊ 

ေဘာ်လီေဘာ၊ ဂုန်နီအိတ်စွပ်၊ ေြခပူးေြပး၊ အပ်နဖား 

ထိုးပိင်ပွဲ၊ ဆန်ေကာရက်ပိင်ပွဲများှင့် မီတာ(၅၀ / 

၇၅ / ၁၀၀) အေြပးပိင်ပွဲ၊  မုန်စား၊   ကယ်သီးတပ်၊  

ဝက်မျက်လံုးတပ်၊ အာလူးေကာက်၊ ပေူဖာင်းေဖာက် 

စသည်တိုပါဝင်ပီး ပိင်ပွဲအမျိးအစားေပါင်း ၂၄ မျိး 

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် စခန်းသွင်းေလက့ျင့လ်ျက်ရိှသည့ ်ကာယဗလေမာင်/မယ်များ၏ လက်ရည်စစ်ပိင်ပဲွ ကျင်းပ
ဗလေမာင်/မယ်များ၏ လက်ရည်စစ်ပိင်ပဲွကိ ုယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက    မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ ်

မိေတာ်စည်ပင်အားကစားဝင်းရှ ိ      ြမန်မာိုင်ငံ 

ကာယဗလှင့် ကာယက့ံခုိင်မ  အားကစားအဖဲွချပ် 

ကာယဗလေလ့ကျင့်ေရးစခန်း၌ ကျင်းပသည်။

ပါဝင်ယှ်ပိင်

ေရှးဦးစွာ ကလီိ ု၇၀ ေအာက် ကာယဗလေမာင် 

ပိင်ပွဲ၊  ကီလို ၇၀ အထက် ကာယဗလေမာင်ပိင်ပွဲ၊ 

ကာယဗလေမာင်များ အလွတ်ပိင်ပွဲ၊  အမျိးသမီး 

ကာယဗလမယ်ပိင်ပွဲှင့ ်  အမျိးသား/အမျိးသမီး 

စုံတွဲပိင်ပွဲများတွင ်       အားကစားသမားများက 

ကိုယ်ဟန် ခုနစ်မျိးှင့်   တစ်ဦးချင်း    စိတ်ကိက် 

ေနာက်ခံေတးဂီတြဖင့ ်ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။

ပိင်ပွဲအပီးတွင ်          ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် 

ဦးဗိုလ်ေဌး၊ သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်း၊ 

လမူ ေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်ဝင်းသန်ိး၊ တိင်ုးရင်းသား 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူး၊ ဥပေဒချပ် 

ဦးေဌးေအာင်ှင့ ်အဖဲွချပ်ဥက    ဒုတိယမိေတာ်ဝန် 

ဦးညညီတီိုက ပိင်ပဲွအလိက်ု ဆရုရိှသည့ ်အားကစား 

သမား ကာယဗလ ေမာင်/မယ်များအား ဂုဏ်ြပဆု 

ေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

ဆက်လက်၍   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖဲွမှ   ြမန်မာုိင်ငံကာယဗလှင့်   ကာယက့ံခုိင်မ  

အားကစားအဖဲွချပ်သို ေထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်ရာ 

အဖဲွချပ် ဒတုယိဥက    ဦးေကျာ်သန်းက လက်ခရံယ ူ

သည်။ 

ထိုေနာက်     မိေတာ်ဝန်ှင့်ဝန်ကီးများက 

အားကစားသမား ကာယဗလေမာင/်မယ် များအား 

ရင်းှီးစွာေတွဆုံ၍ အားေပးစကား ေြပာကားပီး 

တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များကိ ု       ြဖည့်ဆည်းေပး 

သည်။

အဆုိပါ          ကာယဗလေမာင်/မယ်များသည် 

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလတွင် ကျင်းပမည့ ်

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစား 

ပိင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ရန် စခန်းသွင်းေလ့ကျင့ ်

ေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

အေြပးပိင်ပွဲ၊ အမျိးသမီး မီတာ ၂၀၀ အေြပးပိင်ပွဲ၊ 

အမျိးသား မီတာ ၂၀၀  အေြပးပိင်ပွဲ၊ အမျိးသမီး 

မီတာ ၄၀၀ အေြပးပိင်ပွဲ၊   အမျိးသား မီတာ ၄၀၀ 

အေြပးပိင်ပဲွ၊ အမျိးသမီး မတီာ ၈၀၀ အေြပးပိင်ပဲွှင့ ်

အမျိးသား မီတာ ၈၀၀ အေြပးပိင်ပွဲတိုတွင ်ပထမ၊ 

ဒတုယိ၊ တတယိဆ ုရရိှကသမူျားကိ ုဆမုျားေပးအပ် 

ချးီြမင့်သည်။ 

ဆက်လက်၍    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဝဏ သိဒ ိအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည့် လွန်ဆွဲ 

(အမျိးသမီး) တတယိလပဲွု ပဲွစ်၊ လွန်ဆဲွ (အမျိးသား) 

တတိယလုပွဲ ပွဲစ်၊ လွန်ဆွဲ (အမျိးသမီး) ဗိုလ်လုပွဲ 

ပွဲစ်၊   လွန်ဆွဲ(အမျိးသား)    ဗိုလ်လုပွဲ ပွဲစ်တိုကို 

ကည့် အားေပးပီး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရိှက 

ေသာ အသင်းများအား ဆမုျားေပးအပ်ချးီြမင့သ်ည်။

ယင်းေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် 

ဝဏ သဒိ ိအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည့ ်ထပ်ုဆီးတိုး 

(အမျိးသမီး) တတယိလပဲွု ပဲွစ်၊ ထပ်ုဆီးတိုး (အမျိး 

သမီး)  ဗိုလ်လုပွဲ ပွဲစ်   ယှ်ပိင်အိုင်ရရှိမ များကို 

ကည့် အားေပးပီး ဆုရအသင်းများအား ဆုချးီြမင့် 

ေပးအပ်သည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ထိုေနာက်   အားကစားှင့ ်   လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန   (၇၄)ှစ်ေြမာက ်  လွတ်လပ်ေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်   အားကစားပိင်ပွဲများကျင်းပေရး 

ဆပ်ေကာ်မတီ    ဒုတိယဥက   ၊      ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးမျိးလ  င်ှင့်အဖဲွသည် (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် 

ေရးေနအထိမ်းအမှတ်အြဖစ်     ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း အမှတ်(၆)တွင် 

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ      ကျင်းပလျက်ရှိေသာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲအြဖစ ်

အားကစားပိင်ပွဲများ  ယှ်ပိင်ေနမ ှင့်  ဆုေပးပွဲ 

အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကာ  ဆုများေပးအပ ်

ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန အလတံင်အခမ်းအနားငှ့ ်ိင်ုငေံတာ်အလ ံအေလးြပြခင်းအခမ်းအနား ရန်ကန်ုမိ၌ ကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ    ၄

၂၀၂၂ ခုှစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန  

အလံတင်အခမ်းအနားှင့ ်     ိုင်ငံေတာ်အလံ 

အေလးြပြခင်းအခမ်းအနားကုိ ယေန  နံနက်ပုိင်းက  

ရန်ကုန်မိ ဒဂံုမိနယ် ြပည်သူရင်ြပင်၌   ကုိဗစ်-၁၉ 

ကျန်းမာေရးလမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ     နံနက်  ၄  နာရီ   မိနစ် ၂၀ တွင် 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အလံတင်အခမ်း 

အနားကို   ကျင်းပရာ   ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

ဂုဏ်ြပတပ်ခွဲ    အလံတင်တပ်စုမှး   ဗိုလ်ကီး 

တင်ိုင်ထူး  ဦးေဆာင်သည့် အလံတင်တပ်စုက 

ိုင်ငံေတာ်အလံကိ ုလ င့်တင်သည်။

ထုိေနာက် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ဦးလှစိုးသည ်  နံနက် ၇ နာရီတွင် ိုင်ငံေတာ်အလံ 

အေလးြပပွဲ   အခမ်းအနားကျင်းပသည့်ေနရာသို    

ေရာက်ရှိပီး   ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ၏   အေလးြပြခင်းကိ ု

ခံယူသည်။

ယင်းေနာက်    တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးလှစိုးသည် ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ၊ တက်ေရာက်လာက 

သူများှင့်အတ ူ   ိုင်ငံေတာ်အလံကို အေလးြပက 

ပီး     ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲက     ကျဆုံးေလပီးေသာ 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများှင့်  ရဲေဘာ်အေပါင်းတိုအား  

အေလးြပ၍ သစ ာေလးချက်ကိ ုရတ်ဆိုကသည်။

ဆက်လက်၍ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ 

ဥက   ၊        ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ    ေပးပိုေသာ  (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန    သဝဏ်လ ာကို   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုးက ဖတ်ကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲအခမ်းအနားသို 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ် 

ွန်ဝင်းေဆွ၊ တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ် တိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်၊ တုိင်းေဒသ 

ကီး စာရင်းစစ်ချပ်၊ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ြမန်မာိုင်ငံ မိခင်ှင့် 

ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊    ြမန်မာိုင်ငံ 

အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ၊  တိုင်းရင်းသား တုိင်းရင်းသူ 

များှင့်   ဖိတ်ကားထားသူများ   တက်ေရာက်က 

သည်။                                သတင်း - ကိုကိုေဇာ်

ဓာတ်ပုံ - လတ်လတ်(MNA)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ဂဏ်ုြပ  မုရံာမိ အဆင့်ြမင့်ကားကီးကွင်းဖွင့်ပဲွ ကျင်းပ

မုံရာ   ဇန်နဝါရီ   ၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေနကို   ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် 

မုံရာမိ နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက ်

ရှိ အဆင့်ြမင့်ကားကီးကွင်းဖွင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုး 

က   ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ေကျာ်က 

အဆင့်ြမင့်    ကားကီးကွင်း 

ဆိုင်းဘုတ်မုခ်ဦးကိ ု စက်ခလုတ် 

ှိပ် ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ထိုေနာက် မုံရာမိမှအေြခြပ 

ေြပးဆွဲေနသည့် တိုင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိမိကီး 

များသို ခရီးသည်တင ်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်စီးနင်းကသည် ့  ခရီးသည် 

များအား ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ 

 တ်ဆက်ပီး     အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်များ  ေပးအပ်ခဲ့ကာ 

ကားဂတ်ိခန်းများအား လှည့်လည် 

ကည့်  စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက   အဆင့်ြမင် ့

ကားကီးကွင်းအတွင်းမှ ခရီးသည် 

တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ  စတင် 

ထွက်ခွာေနမ အား     တ်ဆက် 

အားေပးခဲ့ကသည်။ 

အဆိုပါ   အဆင့်ြမင့်ကားကီး 

ကွင်းသည ်မုံရာမိ  နတ်လူထိပ် 

ပန်ရပ်ကွက်ရှ ိ  ေြမဧက ရှစ်ဧက 

အကျယ်တွင် အေဝးေြပးကားကီး 

ဂိတ်အခန်း  ၃၀၊   စားေသာက ်

ဆိုင်ခန်း ၁၆ ခန်း၊   အများသုံး 

သန်စင်ခန်း၊ အဆင့်ြမင့်ကားဝပ ်

ေရှာ့ှင့် ကားကီးများရပ်နားရန ်

ေနရာ  ကွန်ကရစ်လမ်း  ၁၆၇၂၈ 

စတုရန်းေပ၊ ကားအဝင/်အထွက် 

လမ်းဧရယိာ  ၂၂၈၄၄၂ စတရုန်းေပ 

တိုြဖင့် ေဆာင်ရက်ထားရိှေကာင်း 

သိရသည်။

အလားတူ  ဇန်နဝါရီ  ၄ ရက် 

နံနက်က   မုံရာမိ  ကန်သာယာ 

ေကျာက်တိုင်ကွင်းတွင် (၇၄)ှစ် 

ေြမာက်      လွတ်လပ်ေရးေန  

အလတံင်အခမ်းအနားှင့ ်သဝဏ် 

လ ာဖတ်ကားြခင်း အခမ်းအနား  

ကို ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့် အစိုးရအဖွဲဝင ်

ဝန်ကးီများ၊ တုိင်းေဒသကီး/ ခုိင်/ 

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

ဂဏ်ုြပတပ်ခဲွှင့် လမူ ေရးအသင်း 

အဖွဲဝင်များ၊    တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ရမည်းသင်း   ဇန်နဝါရီ    ၄

ဇန်နဝါရီ  ၄  ရက်တွင်    ကျေရာက်သည့်    (၇၄)ှစ်ေြမာက်  

လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနားကို    ရမည်းသင်းမိ ခိုင်အေထွေထွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးေရှ၌  ယေန  နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် 

အလံတင်အခမ်းအနား   ကျင်းပပီး   နံနက် ၇ နာရီတွင် ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထမှံ  ေပးပိုေသာ လွတ်လပ် 

ေရးေန  သဝဏ်လ ာကို   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊   ခိုင်စီမံ

ခန်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက    ဦးြမင့်ထွန်းက ဖတ်ကားပီး  အခမ်းအနားသို 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ မိမိမိဖများ တက်ေရာက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။                                                                          ၁၄၄

 (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အထိမ်းအမှတ်  
ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွဲအား ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရး 

ေန  အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်ြမန်မာ့ 

အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား (MRTV) 

ဝန်ထမ်းများ   ပါဝင်ယှ်ပိင်က 

သည့်   ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွ ဲ

ဗိုလ်လုပွဲစ်ကို     ေနြပည်ေတာ် 

တပ်ကန်ုးတွင်  ယေနနနံက်ပိင်ုးက 

ကျင်းပခဲ့ကရာ  အမျိးသမီးအသင်း 

ပိင်ပွဲတွင ်NRC အသင်းက   စီမံ 

အသင်းကို     အိုင်ရရှိခဲ့ ပီး 

အမျိးသားအသင်းပိင်ပဲွမှာ ုပ်ြမင် 

ဌာနခဲွ အသင်းက NRC အသင်းကိ ု

အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 

ယင်းေနာက်      ဆုချးီြမင့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို     ကျင်းပရာ 

ြမန်မာ့အသံှင့်  ုပ်ြမင်သံကား 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးရဲိုင်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက   ပိင်ပွဲတွင ်

ဆုရရှိခဲ့ကသည့်   အသင်းများကို 

ဆုများ    ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။     

အဆိပုါပိင်ပဲွကိ ုဒဇီင်ဘာ ၃၁ ရက် 

မှ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၄ ရက်အထ ိ

ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး          ပိင်ပွ ဲ

မကျင်းပမ ီ    ဘတ်စကက်ေဘာ 

အားကစားနည်းစနစ်များ   သိရှိ 

နားလည်ေစရန်အတွက် နည်းြပ 

ဆရာြဖင့်        ၁၀ ရက်ကာ  

စနစ်တကျ  သင်ကားေပးခဲ့ကာ   

ြမန်မာအ့သှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၏ 

ဌာနခွဲများမှ  အမျိးသားအသင်း 

ငါးသင်း၊       အမျိးသမီးအသင်း 

ေလးသင်းတို ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစား 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။         

MRTV

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေန
အခမ်းအနား ကျင်းပ

ေကျာင်းကုန်းမိ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနား ကျင်းပ

ေကျာင်းကုန်း    ဇန်နဝါရီ    ၄

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ေကျာင်းကန်ုးမိနယ်  အေထေွထအွပ်ုချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနုံးေရှ၌ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  အလံတင် 

အခမ်းအနားကို ယေနနံနက်  ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပီး 

ေအးချမ်းသာယာခန်းမ၌ နနံက် ၇ နာရတွီင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ထံမှ ေပးပိုေသာ သဝဏ်လ ာကို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးစိုးဝင်းက ဖတ်ကားသည်။

ထိုေနာက် လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ၊ 

ကဗျာပိင်ပွဲ၊ ပန်းချီပိင်ပွဲ၊ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပွဲ၊ လွန်ဆွဲပိင်ပွဲ၊ 

ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲ၊ အာလူးေကာက်ပိင်ပွဲ၊ မူလတန်းဆင့် မီတာ ၅၀ 

ပိင်ပွဲ၊ ပူေဖာင်းေဖာက်ပိင်ပွဲ၊  ဂုန်နီအိတ်စွပ်ပိင်ပွဲတိုတွင ် ဆုရရှိက 

သူများအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများချးီြမင့်ကသည်။  ထိုေနာက ်

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)က 

ထုတ်ေဝေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်  လွတ်လပ်ေရးေန   အထိမ်းအမှတ် 

“သတင်းစကား”  လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝေပးကေကာင်း 

သိရသည်။

ဝင်းကိင(်ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ      ၄

(၇၄)ှစ်ေြမာက ် လွတ်လပ်ေရးေန   စစ်ေရးြပ 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)ဝင်းအတွင်းရှ ိ    အေနာ်ရထာ 

ခန်းမေရှစစ်ေရးြပကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

အစီအစ်အတိုင်း ေဆာင်ရက်

အခမ်းအနားသို    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးဖုန်းြမတ်၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ    တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ 

အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကပ်၊ စစ်သည်၊ စစ်သမီးများ 

တက်ေရာက်ကပီး အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ် 

အလံ     အေလးြပြခင်း၊    ကျဆုံးေလပီးေသာ 

တပ်မေတာ်သားများအား  အေလးြပြခင်းတိုကို 

စစ်ေရးြပအစီအစ်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ကသည်။ 

ယင်းေနာက်      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးဖုန်းြမတ်က 

လွတ်လပ်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်မိန်ခွန်း ေြပာကား 

သည်။

အလားတူ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားများကုိ တုိင်းစစ်ဌာနချပ်များ 

အလိုက် အသီးသီးကျင်းပကရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ     ၄

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ကျင်းပမည့်  ပထမအကိမ ်

ေရေကာင်းတိုင်းတာေရးဆိုင်ရာ ပူးတွဲေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး (1st Joint Committee Meeting-

JCM) သို    တက်ေရာက်ရန်အတွက် အိ ိယေရတပ် 

မှ  ေရေကာင်းတိုင်းတာေရးဆိုင်ရာ  အကီးအကဲ 

ြဖစ်သူ  Vice Admiral Adhir Arora ှင့် ဇနီး 

ဦးေဆာင်ေသာ  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်  ယေန  

ညပိုင်းတွင်  ေလေကာင်းခရီးြဖင့် ရန်ကုန်မိသို 

ေရာက်ရှိလာရာ   တပ်မေတာ်(ေရ)မှ အရာရှိကီး 

များ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိ ိယေရတပ်စစ်သံမှး 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ

ေလဆိပ်တွင် ကိဆို တ်ဆက်ကသည်။

အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် ြမန်မာိုင်ငံ 

တွင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်အထိ ငါးရက်ကာေနထိုင်၍ 

ပူးတွဲေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို      တက်ေရာက ်

ြခင်းှင့်   ရန်ကုန်မိရှ ိ   အထင်ကရေနရာများသို 

ေလ့လာလည်ပတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သတင်း 

ရရှိသည်။

သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန  စစ်ေရးြပအခမ်းအနားှင့ ်ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲအားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့ ်ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်ေပးအပ်ပွဲများ ကျင်းပ

များမှ  တိုင်းမှးများ၊  တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ 

တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲမှးများှင့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များ 

တက်ေရာက်ကပီး    စစ်ေရးြပအစီအစ်အတိုင်း 

ကျင်းပသည်။

၎င်းြပင ်         တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များအလိုက ်

လွတ်လပ်ေရးေန    အထိမ်းအမှတ်   ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲ 

အားကစားပိင်ပွဲများကို  ကျင်းပပီး  အားကစား 

ပိင်ပွဲများအလိုက ်    ဆုရရှိသူများအား   တိုင်းမှး 

များှင့်    တာဝန်ရှိသူများက   ဆုများေပးအပ်က 

သည်။

ထိုြပင ်        တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတ ိဆိုင်ရာ 

ဂဏ်ုထူးေဆာင်တဆံပ်ိှင့ ်ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ် 

များ ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းကို ေြမာက်ပိုင်းတိုင်းစစ ်

ဌာနချပ်၊ အေရှေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၊ အေရှပိင်ုး 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ အေရှအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်၊ အေရှေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ ကမ်းိုးတန်း 

ေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ 

အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်၊ အေနာက်ပိုင်း 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၊ အေနာက်ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်၊  

အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်ှင့ ်ေတာင်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တို၌     ကျင်းပကရာ   တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏  သူရဲေကာင်းလက်မှတ ်

ှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်ရရှိကသည့ ်အရာရှိ၊ 

စစ်သည်များအား တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  

ကိုယ်စား  တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

များ၊  တိုင်းမှးများှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                                               

သတင်းစ်

ပထမအကိမ် ေရေကာင်းတိုင်းတာေရးဆိုင်ရာ ပူးတွဲေကာ်မတီအစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန်
အိ ိယေရတပ်မှ ေရေကာင်းတိုင်းတာေရးအကီးအကဲ Vice Admiral Adhir Arora ှင့် 

ဇနီးတို ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ ေရာက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ     ၄

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်ှစ်ဦး 

တရားအလှေတာ် ဓမ ပူဇာ တတိယေနတရားပွဲကိ ုဇန်နဝါရီ ၃ ရက် 

ညပိုင်းတွင ်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး မဂ  လာခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ  

မဟာသုေဗာဓာုံေကျာင်းတိုက်ကီးများ၏      ဦးစီးပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်၊ စစ်ကိုင်းမိ သီတဂူကမ ာ့ဗုဒ တက သိုလ် ပါေမာက ချပ ်

(သ.စ.အ ဓမ ာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ) အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ အဂ မဟာ 

ဂ ဝါစကပ  ိတ၊ အဂ မဟာပ  ိတ၊ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ 

ေရ ကျင်နိကာယဥပဥက    တွဲဖက်ေရ ကျင်သာသနာပိုင် ေဒါက်တာ 

ဘဒ   န မာလာဘိဝံသ အမှးြပေသာ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ 

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်ဦးလှစိုး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှးှင့် တက်ေရာက်လာ 

ကသမူျားက   မဟာသေုဗာဓာုေံကျာင်းတိက်ုကီးများ၏   ဦးစီးပဓာန 

နာယက ဆရာေတာ်ထံမှ သန နဓမ တရားေတာ်အား နာယူကည်ညိ 

ကသည်။ ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က  ဓမ ပူဇာတရား 

အလှေတာ်ေငမွျားအား တိင်ုးေဒသကီး သာသနာေရးမှး ဦးထွန်းြမင့ဦ်း 

ထံ ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ဆက်လက်၍ ှစ်ဦးတရားအလှေတာ် ေအာင်ြမင်ြခင်း တရားသမ်ိး 

ေအာင်ပဲွအလှေတာ် ေရစက်ချအခမ်းအနားကုိ ြပလုပ်ရာ တုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက ိင်ုငေံတာ်သဃံ 

မဟာနာယကအဖဲွဥက   ၊ အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ုအဘဓိဇအဂ မဟာသဒ မ  

ေဇာတိက၊  မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက်ကီး၏ ဦးစီးပဓာန 

နာယက   ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်   ေဒါက်တာဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ 

ရနက်နုတ်ိငု်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်စှဦ်းတရားအလှေတာ ်တတယိေန တရားပွဲငှ့တ်ရားသမိ်းေအာငပ်ွ ဲကျင်းပ

ရန်ကုန်တိုငး်ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက  ကီးမှးကျင်းပေသာ  ှစ်ဦးအလှေတာ်  ေအာင်ြမင်ြခင်း တရားသိမ်းေအာင်ပွဲအလှေတာ ်

ေရစက်ချအခမ်းအနားတွင ်ေရစက်ချတရားနာယူစ်။

ေဟာကားေသာ ေရစက်ချတရားေတာ်ကိ ုနာယူကည်ညိကသည်။

ယင်းေနာက် ဆရာေတာ်ကီး၏ ဓမ ပူဇာတရားအလှေတာ်ေငွ 

များကိ ုတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က တိင်ုးေဒသကီး သာသနာေရးမှး 

ဦးထွန်းြမင့်ဦးထံ ေပးအပ်လှဒါန်းကာ အခမ်းအနားကုိ ဗုဒ သာသနံစိရံ 

တိ  တု သုံးကိမ်ရတ်ဆို၍ ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၄

မိနယ်အချိရှ ိခိုင်ပညာေရး 

မှးံုးှင့် လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များ 

အား အကမ်းဖက်သမားများက 

လက်နက်ကီး၊   လက်နက်ငယ ်

များြဖင့်     လာေရာက်ပစ်ခတ ်

တိက်ုခိက်ုမ များ ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ထိုသို    ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ  

များ    ြပလုပ်ခဲ့ရာ    ဇန်နဝါရီ ၃ 

ရက်      နံနက် ၆ နာရီခန်တွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ေရ ဘို 

မိနယ်ရိှ ခုိင်ပညာေရးမှးံုးှင့် 

အမှတ်(၂) အေြခခံပညာ အထက် 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၄

စစ်ကိုင်း      တိုင်းေဒသကီး 

ပင်လည်ဘူး    မိနယ်အတွင်း 

အဖျက်အေမှာင့်   လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်    အင်ဂါး 

ေကျးရာသို ေရာက်ရိှေနသည့ ်KIA 

ှင့် PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများအား လံုခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက ယေနတွင်  သွားေရာက ်

ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ     အြပန်အလှန် 

ပစ်ခတ်မ    ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး   အကမ်း 

ဖက်သမားများထံမ ှ  လက်နက်၊ 

ခဲယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းအချိ 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အင်အား ၈၀ ခန်

ြဖစ်စ်မှာ ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ပင်လည် 

ဘူးမိနယ်အတွင်း        အဖျက် 

အေမှာင့်         လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်  KIA ှင့် 

PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

အင်အား ၈၀ ခန်သည်  အင်ဂါး 

ေကျးရာသို ေရာက်ရှိေနေကာင်း  

ဆူပူအကမ်းဖက်မ ကို မလိုလား 

သည့်   ေကျးရာသားအချိက 

ေကျးရာအနီးဆုံးရှ ိ     လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များထံသို      လ ိဝှက် 

ဆက်သွယ်     အေကာင်းကား 

သတင်းပိုလာသြဖင့ ်   လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက       မွန်းလွဲ ၂ 

နာရီခွဲခန်တွင်   အဆိုပါေကျးရာ 

အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးစ ်

ပင်လည်ဘူးမိနယ်အတွင်း အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် အင်ဂါးေကျးရာသို 
ေရာက်ရှိေနသည့် အကမ်းဖက်အဖဲွများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီး၊ ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများအား 
လိုအပ်သည့်ကူညီေထာက်ပံ့မ များှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပး

 ပင်လည်ဘူးမိနယ်အတွင်း   အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန်  အင်ဂါးေကျးရာသို 
ေရာက်ရှိေနသည့ ်အကမ်းဖက်သမားများအား ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်ေနရာြပပုံ။

အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်ညေန 

၄ နာရီခွဲခန်ထိ     အြပန်အလှန် 

ထိေတွပစ်ခတ်မ များ  ြဖစ်ပွားခဲ့ 

ကာ    အကမ်းဖက်သမားများ 

ေကျးရာ၏ အေရှ ေြမာက်ဘက်သို 

ဖိုဖရဲ ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးသွားခဲ ့

ပီး ၎င်းတိုထမှံ လက်လပ်ုေသနတ် 

သုံးလက်၊  အိုင်ကွန်အထိုင်စက ်

(အကီး) တစ်လံုး၊  လမ်းေလ ာက် 

စကားေြပာစက ်     တစ်လုံးှင့် 

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးမ များ ြပလုပ် 

ရာတွင် အသုံးြပသည့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများအား သိမ်းဆည်းရမိ 

ခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက      ေကျးရာအတွင်း 

လိုအပ်သည့်   လုံ ခံေရးလုပ်ငန်း 

များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ေကျးရာအတွင်းရှိ အကမ်းဖက ်

မ တွင် ပါဝင်ြခင်းမရိှသည့ ်ေကျးရာ 

သူ ေကျးရာသား ၁၇၉ ဦးတိုအား 

လိအုပ်သည့ ်ကညူေီထာက်ပံမ့ များ 

ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများ      ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

အကမ်းဖက ်      သမားများ 

အေနြဖင့ ်   ေကျးရာအချိအတွင်း 

ဝင်ေရာက်၍     အကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ်များ လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ 

ေဒသခံြပည်သူများ     ေအးချမ်း 

တည်ငိမ်စွာ      ေနထိုင်ိုင်ေရး 

အတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲများက 

နယ်ေြမလုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးြမင့ ်      ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့ ်   အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များ၏       ဝင်ထွက်သွားလာမ  

သတင်းများ ရရိှပါက သက်ဆိင်ုရာ 

သို     လ ိဝှက်စွာသတင်းေပး၍ 

နယ်ေြမတည်ငိမ ်  ေအးချမ်းေရး 

အတွက်   ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန ်

သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းစ်

တန်းေကျာင်းဝင်း     အတွင်းသို 

အကမ်းဖက်သမား    ှစ်ဦးက 

ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်   ေရာက်ရှိလာပီး 

လက်လပ်ုဗုံး ှစ်လုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက် 

ကာ လက်လုပ်ေသနတ်ြဖင့် ပစ် 

ခတ်ခဲသ့ြဖင့ ်ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနသည့  ်

တပ်ဖွဲဝင်များက      ြပန်လည် 

ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ     အကမ်းဖက်သ ူ

အမျိးသား ှစ်ဦးမှာ ဆိင်ုကယ်ြဖင့ ်

ေမာင်းှင ်   ထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး 

ထိေတွမ ြဖစ်စ်အတွင်း    ခိုင် 

ပညာေရးမှးုံး၏ ေနာက်ေကျာ 

ဘက်ရှိ    မှန်ကိုးချပ်   ကွဲအက် 

ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မီး  ဖျက်ဆီးသွား

အလားတူ  မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲ 

ခန်တွင်            ချင်းြပည်နယ ်

ထန်တလန်မိနယ်     အတွင်း၌ 

လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ရပ်ရာ 

ေအးချမ်း   သာယာေရးအတွက ်

နယ်ေြမလှည့်ကင်းေဆာင်ရက ်

ေနစ်   အမှတ်(၂)   ရပ်ကွက် 

အေရာက်တွင် CDF အကမ်းဖက် 

အဖွဲအင်အား ၂၅ ဦးခန်က လက် 

နက်ကီး/ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့် လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ြပန်လည်ခခု ံ

ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ ၁၅ မိနစ်အကာတွင် 

အကမ်းဖက်အဖွဲများ  ြပန်လည် 

ဆုတ်ခွာ    ထွက်ေြပးသွားခဲ့ပီး 

ထိေတွမ ြဖစ်စ်အတွင်း အကမ်း 

ဖက်အဖွဲဝင ်တစ်ဦး   ေသဆုံး၍ 

၎င်းအနီးမှ BA-63 ေသနတ် တစ် 

လက်၊ ၎င်းကျည် ေြခာက ်ေတာင့် 

တိုအား ေတွရိှသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အဆိုပါ    အကမ်းဖက်အဖွဲများ 

ဆုတ်ခွာထွက်ေြပးစ် အမှတ်(၁)

ရပ်ကွက်ရှ ိေနအိမ်များအား မီး   

ဖျက်ဆီးသွားခဲ့သြဖင့ ်လူေနအိမ် 

၁၃ လုံး     မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုကဲ့သို ခိုင်ပညာေရးမှးုံး 

ှင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား 

လာေရာက ်   ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် 

ခဲ့သည့်  အကမ်းဖက်သမားများ 

အား ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးရမိိင်ုေရး 

အတွက် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ 

က   နယ်ေြမခံ   တပ်မေတာ် 

စစ်ေကာင်းများှင့ ်   ပူးေပါင်း၍ 

လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းစ်များှင့အ်ည ီ

ဆက်လက်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ေရ ဘိုမိနယ် ခိုင်ပညာေရးမှးုံးှင့် ထန်တလန်မိနယ်တွင် 

လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား အကမ်းဖက်သမားများက 

လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရ ဘိုမိနယ်၌ အကမ်းဖက်အဖွဲများက လာေရာက်ပစ်ခတ်မ ။
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“မေနက ေမာင်ထူးတို ငါးသွားမ ားတယ်ဆိ”ု။ 

“ဟုတ်..ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး”။

ဘိုးေလးက က်၏     အေမးစကားသံကို 

ကားကားချင်းပင ်         ေမာင်ထူးတစ်ေယာက ်

ေြခမကိုင်မိလက်မကိုင်မိြဖစ်ကာ    အထစ်ထစ် 

အေငါ့ေငါ့ြဖင့ ်ြပန်ေြဖလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ကိဦုးေကာပါလား။ ပစူူးမေရာ ပါေသးလား”။

“ေြမးတိုက မပါပါဘူး ဘိုးေလး။ ေမာင်ထူး 

က  ရာေြမာက်ပိုင်းက  ဂျမ်းေထာတိုနဲသွားတာ  

ပါ”။ 

“ပစူူးမေရ...ေြမးကိေုမးတာ မဟတ်ုဘူးေလ။ 

ေမာင်ထူးကိေုမးတာ ေမာင်ထူးဘာသာေြဖပါေစ”။ 

“ဟတ်ု..ဟတ်ုကဲပ့ါ   ဘိုးေလး။   ပစူူးမေြပာတဲ ့

အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ”။ 

ေမာင်ထူးက     မရဲတရဲြဖင့ ်   ြပန်ေြပာရာ 

ဘိုးေလးက က်က ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ရင်း  

ဆက်ေြပာသည်။ 

“ဟုိတစ်ေနကပဲ ြမံးေထာင်တ့ဲအေကာင်းနဲ  

ဆက်စပ်မိလို   ေြပာပီးပီ။    ဒီတစ်ခါ... ငါးမ ား 

ြပန်သတဲ။့ ငါးမ ားတာ ငါးေရာရသလား ေမာင်ထူး”။

“က န်ေတာ်ေတာ့ မရပါဘူး။  ဂျမ်းေထာတို 

ကေတာ ့ရကပါတယ်။ ေြမးက အေပျာ်လုိက်သွား  

မိတာပါ”။ 

“အေပျာ်လိုက်သွားမိေတာ့ေရာ   ေပျာ်ခဲ့ရဲ 

လား”။ 

“ေပျာ်စရာမေကာင်းပါဘူး     ဘိုးေလးရာ။ 

ငါးထိုင်မ ားေနရတာကာေတာ ့စိတ်မရှည်ပါဘူး။ 

မိတဲ့ငါးကလည်း    ြပန်လွတ်ချင်ရင ်  လွတ်သွား 

တတ်ေသးတာ”။ 

“ဟုတ်လား ေမာင်ထူးရဲ၊ ဆိုပါဦး။ ဘယ်လို 

မိပီး၊ ဘယ်လိုများ ြပန်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာ”  

ဘိုးေလးက က်က ေမာင်ထူးစကားကိုနားစွင့်ရင်း 

ခေရေစ့တွင်းကျေမးေလသည်။ 

 “ညိကီး”

“ေြပာ ... ေအာင်ဘု၊ ကိစ ရှိလိုလား ...” 

“မရှိဘူးကွ။ ိုေပမယ့် ငါ သီချင်းဆိုချင်ေနလို” 

“အမယ်ေလးဟဲ။့ သခီျင်းဆိခုျင်တာများ တိင်ုပင်ီှးေှာေနရေသး 

တယ်လို” 

“ဒါြဖင့် ငါဆိုမယ်ေနာ် .....” 

“ေအး … ” 

“ေမေမလည်း မချမ်းေြမ့ပါေပ ...”

“ေဖေဖလည်း မချမ်းေြမ့ပါေပ ...” 

“သားသမီးလည်း မချမ်းေြမ့ပါေပ ...” 

“တစ်အိမ်လုံးလည်း မချမ်းေြမ့ပါေပ ...” 

“ြဖန်း ... ကဲ ... ဟယ် ...” 

“အမယ်ေလးဗျာ ... ခင်စိန်မ၊ ဒါ ... ဘာလုပ်တာလဲ ... ငါ့ဟာငါ 

သီချင်းဆိုေနတာ ...” 

“ေသနာ ... ေသ၊ ေသမှ  ေကာင်းမယ်။   ဒါ... နင်   ငါ့ေစာင်းရေရာ 

လား ...” 

“ေဟ့ ေဟ့ ေအာင်ဘုတိုေမာင်ှမ ဘာြဖစ်ေနကတာလ”ဲ 

“က န်ေတာ့်ဘာသာ သီချင်းဆိုတာကို ခင်စိန်မက သူေစာင်း 

ဆိုတယ်ဆိုပီး   က န်ေတာ့်ေကျာြပင်ကိ ုလက်ဝါးတင်ပီး တအားကီး  

ိုက်တာ ဘဘ ...” 

“မင်း အေတာ်နာလိုလား ...” 

“ဟုတ်ကဲ့ ... အမယ်ေလး   က တ်. က တ် ... နာလိုက်တာ   ဘဘ 

ရယ် ...” 

“ဟား ... ဟား ...” 

“ေဟ့ ... မရယ်နဲေလ .. ေအာင်ဘု ရှက်သွားဦးမယ ်....” 

 “ဒီမျက်ှာလား ရှက်မှာ ဘဘရဲ ..” 

“ေနစမ်းပါဦး ... ေနစမ်းပါဦး၊ ငါစစ်ကည့ပ်ါဦးမယ်၊ ေမာင်ေအာင်ဘ ု

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ မေနာကံယ်ေကျးမ (၄)

အိမ်တွင်းအလုပ် ဝိုင်းကူလုပ်မည်အိမ်တွင်းအလုပ် ဝိုင်းကူလုပ်မည်

ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

“ငါးက ဂျမ်းေထာရဲ ငါးမ ားချတိ်မှာမိတယ်။ 

ဂျမ်းေထာက ငါးမ ားတံကို မယူလိုက်ေတာ ့ငါးက 

ပါလာေသးတယ်။    ကမ်းနဖူးေပ ေရာက်ေတာ့ 

ဂျမ်းေထာက   ငါးရဲပါးစပ်ကေန   ငါးမ ားချတိ်ကို 

ြဖတ်တာ၊    ငါးမ ားချတိ်ေတာ့  ြပတ်သွားတယ်။  

ငါးက  ခုန်ေပါက်ပီး လူးလှိမ့်သွားတာ ေရထဲြပန်ကျ  

သွားေရာ”။ 

“အဲဒီေတာ့ ဘာဆက်ြဖစ်ေသးလ”ဲ။ 

“ဂျမ်းေထာက အဒဲငီါးကိ ု ဆေဲရးတိင်ုးထွာေတာ ့

တာေပါ့။    ေနာက်တစ်ခါ     ဂျမ်းေထာရဲအေဖာ ်  

တစ်ေယာက်က ငါးမေိတာ ့သတူိုက ချက်ချင်းငါးမ ား 

ချတိ်ကို မြဖတ်ေတာ့ဘူး၊ မိတဲ့ငါးကို  ငါးမ ားချတိ် 

တန်းလန်းနဲ ..”။ 

“ေတာ်ေတာ်- ေမာင်ထူး၊ ဆက်ေြပာမယ့စ်ကား 

မကားလိုေတာ့ပါဘူး  ေြမးရာ၊  အဲလိုေတွ  ြမင်ရ  

ကားရေတာ ့ေြမးေရာ ေပျာ်ိုင်ေသးရဲလား”။ 

“မေပျာ်ိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့      ဘိုးေလးရာ၊ 

ေနာက်ေနာင် ငါးမ ားတဲေ့နရာကိ ုမသွားေတာပ့ါဘူးလို  

ဆုံးြဖတ်ထားပါတယ”်။ 

“ေကာင်းေလစွ၊ ေကာင်းေလစွ၊ ေကာင်းေလစွ”။

“ဘိုေလးက ဒီတစ်ခါေတာ့  သာဓုမေခ ေတာ့ 

ဘူးေနာ်”။ 

ဘိုးေလးက က်၏စကားအဆုံးမှာ ေြပာလိုက ်

ေသာ  ပူစူးမကို   ဘိုးေလးက က်က   ပံးြပရင်း 

ဆက်ေြပာသည်။ 

“ေြမးတိုကိ ုယ်ေကျးလမိ ာမ ရိှေအာင် သွန်သင် 

ဆုံးမတဲ့စကားေတ ွ   ေြပာေပးေနတာ  အလကား 

မဟုတ်ဘူး၊ ေြမးတုိအားလံုး လိမ ာေရးြခားရိှေအာင်၊  

ယ်ေကျးမ ရိှေအာင်နဲ  ေြမးတိုသထိားတဲ ့ ယ်ေကျး 

လိမ ာအေကာင်းေတွကို   ေကျာင်းတက်တဲ့အခါ 

ေြမးတိုရဲသူငယ်ချင်းေတကွိ ု ြပန်လည်မ ေဝိင်ုေအာင် 

ဆိုတဲ့ ရည်ရယ်ချက်ေတွရှိတယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး” 

“ခေုတာ ့ေြမးတိုက လမိ ာယ်ေကျးရမယ့အ်စား  

ကုသိုလ်မရဘ ဲငရဲရမယ့်အရာေတွကိ ုေသွးတိုးစမ်း  

ေနကသလိုြဖစ်ေနတယ်။  ေမာင်ထူး  ငါးမ ားတယ် 

ဆိုတာ   ငါးရချင်လိုေတာ ့  ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ 

ဒါေပမဲ့ သူများေတွငါးရရင ်ငါလည်းရချင်လာမယ်။  

ရလာတဲ့ငါးက ကုန်းေပ ေရာက်ရင ်   ေသဖိုများပါ 

တယ်။ ဒီေတာ့ မေနာကံသုံးပါးထဲက  “ဗျာပါဒ”နဲ   

ကွက်တိြဖစ်ေရာ”။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး။  ေနာက်မလုပ်ေတာ့ဖို  

ကတိေပးပါတယ်”။

“ငါးမ ားတာဟာလည်း   သူတစ်ပါးေသေကျ 

ပျက်စီးေအာင် ကိတင်ကစံည်မ ေြမာက်လို မေနာက ံ

အြပစ်ကိ ုကျးလွန်ရာေရာက်တယ်။  ကိယု့ဝ်န်းကျင် 

မှာ အြပစ်ြဖစ်ေနတာေတ ွမသိကတာေပါ။့ သတထိား 

ဆင်ြခင်ကမ ှေတာ်ကာကျမှာ ေြမးတိုရဲ”။ 

“ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး...ေြမးတိုအားလုံး  ဆင်ြခင် 

သတိနဲ  အမဲေနပါေတာ့မယ်” 

ေမာင်ထူး၊ ကိဦုးှင့ ်ပစူူးမတိုသုံးဦးသား ပိင်တ ူ 

ညီညာစွာြပန်လည်ေြဖကားလိုက်ရာ    ဘိုးေလး 

က က်က   ေကျနပ်သေဘာကျစွာ   အ ပံးြဖင့ ်

ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ 

“ေအးပါကွယ်...သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ေြမးတုိလိ ု

လူငယ်လူရယ်ေတွက    အထူးသတိထားရမယ ်

ကွယ်။  ကကဲ ဲမေနာကသံုံးပါးကိ ု   ရတ်ဆိလုိက်ုက 

ပါဦး”။ 

“နံပါတ်တစ်   အဘိဇ ာဒ(အဘိတ်ဇာဒ)- 

သူတစ်ပါးပစ ည်းဥစ ာကို       မိမိပိုင်ြဖစ်ေအာင ်

မတရားကံစည်မ ၊ နံပါတ်ှစ် ဗျာပါဒ- သူတစ်ပါး  

ကို ေသေကျပျက်စီးေအာင ်  ကံစည်မ ၊  နံပါတ် 

သုံး မိစ ာဒိ  ိ(မိတ်ဆာဒိတ်ထိ)- ကံ ကံ၏ အကျိး 

ကို  မရှိဘူးဆိုပီး   အယူမှားမ တိုြဖစ်ပါတယ ်

ဘိုးေလး”။ 

“ေြမးတိုကိ ု  သတိရတိုင်း   ရတ်ဆိုခိုင်းေန 

ရတာက     ေြမးတိုအမဲမှတ်မိေနေအာင်ေပါ့။ 

ပီးေတာ ့အဓပိ ာယ်ကိ ုသေိနေတာ ့အြပစ်ကျးလွန် 

ရမှာတွန်ဆတ်ုသွားေအာင်၊ သတတိရရိှေနေအာင်၊ 

မေမ့မေလျာ့ရှိေနေတာ့   ဆင်ြခင်သတိလည်း 

အမဲရှိေနိုင်ေအာင်ေပါ့ကွယ”် 

ေမာင်ထူးတိုသုံးဦး၏ သံပိင်ရတ်ဆိလုိက်ုသ ံ

အဆုံးမှာ ဘိုးေလးက က်က  ေြပာလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ “ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘိုးေလး။ ေြမးတိုအားလုံး 

သတိတရရှိေနေအာင် မေမ့မေလျာ့ဆင်ြခင်ကာ  

ကိးစားေနထိုင် လုပ်ေဆာင်ပါေတာ့မယ”် 

“ေအးကွယ် ...ေြမးတိုက လိမ ာတဲ့ကေလး 

ေတွပါပဲ။  ထာဝရလိမ ာယ်ေကျးေနဖိုကေတာ့ 

အမတဲည်ေဆာက်ေလက့ျင့ေ်နမှရတာ။ မလမိ ာဖို၊  

မယ်ေကျးဖိုက လွယ်တယ်။ ဒါေကာင့် အသိ၊ 

သတေိလးနဲ  ဆင်ြခင်ပီး ေနထိင်ုေြပာဆိ၊ု ဆက်ဆ ံ

ြပမူကမယ်ဆိရုင် လမိ ာယ်ေကျးတဲက့ေလးေတ ွ

ြဖစ်လာမှာေပါ”့ 

“ဟုတ်က့ဲပါဘုိးေလး မှတ်သားထားပါ့မယ်”

က သီချင်းြပန်ဆိုစမ်း ....” 

“ေမေမလည်း မချမ်းေြမ့ပါေပ၊  ေဖေဖလည်း   မချမ်းေြမ့ပါေပ၊ 

အဲဒါဆိုတာ ဘဘ” 

“ို ... မခင်စန်ိက   ေြပာဦး။ အသဲလိ ုသကူဆိတုာ မခင်စန်ိကိေုစာင်း 

ေရာလား ...” 

“ေဟာ ... ဘဘ သူမေြဖဘူး။ က န်ေတာ် ေြဖမယ်။  မနက်ကေပါ့ 

သူအေမ က န်ေတာ့်အေဒ က .... ” 

“ဟုတ်ပါတယ်။ အေရးထဲ မင်းက ေသွးစပ်ြပရေသး။ ကဲ ... 

ဆက်ေြပာ။ အဲဒါ ဘာြဖစ်လ”ဲ 

“ဒီလို ဘဘရဲ၊ မနက်က အေဒ က ေဈးကအြပန် ဘုရားပန်းအိုး 

လဖဲို သေြပပန်းေတ ွဝယ်လာတယ်။ အဒဲါ ဟဲသ့မီး၊ ဘရုားပန်းအိုးလလဲိုက်၊ 

ေမေမ ဟင်းအိုးြပင်လိုက်ဦးမယ်ဆိုကာ သူကို သေြပပန်းစည်းေပးပီး   

မီးဖိုေချာင်ထ ဲဝင်သွားတယ”် 

“ခင်စိန်မကလည်း  ဟုတ်ကဲ့ပါေမေမဆိုပီး  သေြပပန်းစည်းကိ ု

လှမ်းယူလိုက်တယ”် 

“သေြပပန်းေတွကလည်း  လှလိုက်တာ  ဘဘရယ်။  ‘သေြပညိ 

ေရ ဘိုပန်းဟာက၊ လန်းလျက်ပါကို’ ဆိုသလိုပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်း 

နဲဟာ... ေဟာဗျာ ခင်စိန်မက ပန်းစည်းကုိ... ဘုရားအုိးလဲမယ် မှတ်တယ်၊ 

ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ေရအိုးအဖုံးေပ  တင်ထားခဲ့ပီး  အိမ်ေရှထွက်ကစား 

ေနေရာတဲ့” 

“ဟိကု အေဒ က ဟင်းအိုးြပင်ဆင်ပီးလို မီးဖိေုပ တင်ကာ အမ်ိေရှ 

ထွက်လာတာေတာင ်ပန်းစည်းက  ဒီအတိုင်းပဲ  ေနရာမေရေသးဘူး။ 

ဒါနဲ  ...” 

“ဟဲ ့... မခင်စိန်လာဦးဆိုပီး နားရင်းပါးရင်း တီးတာတဲ့ ဘဘရဲ” 

“အံမာ .. ဒါေတာင် သူက ခုနစ်အိမ်ကား ငိုသံကီးနဲ   ြပန်ပက် 

ေသးတယ်... လဲမှာေပါ့... ခဏေလးေနရင်တဲ့ ...” 

“ဒီေတာ့ အေဒ က “ဘာခဏေလးလဲ၊ ငါေတာင်   ဟင်းအိုးြပင ်

ပီးပီ။  အခုထိ ဘုရားပန်းအုိးေတာင် နင်မချေသးဘူးဆုိပီး  ထပ်ေဆာ် 

တာေပါ့...” 

“ဘဘေရ တစ်အိမ်လုံးကို ပွက်ပွက်ညံေရာပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီအိမ်  

ဘယ်လိုလုပ် ချမ်းေြမ့မှာလဲဗျ ...” 

“ေအး ... ဒါ မခင်စန်ိ မလမိ ာလို ြဖစ်ရတာ။ မဘိခိင်ုးရင် ခဏေနဦး  

ေတာ်ေတာ်ကာနဲ  အချနိ်မဆွဲရဘူး ချက်ချင်းလုပ်ရတာ” 

“အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဘုရားေကျာင်းေဆာင်ဆိုတာ အြမတ်ဆုံးပဲ ... 

ကျက်သေရအရှိဆုံးပဲ။ ဒီေတာ့ ဘုရားပန်းအိုးေတွဆိုရင် လန်းလန်း 

ဆန်းဆန်းရိှရမယ်။ ေသာက်ေတာ်ေရအုိးဆုိရင်လည်း အမဲတမ်း  ေရရိှ 

ေနရမယ်။ ေသာက်ေတာ်ေရခွက်တို ဘာတုိဆုိလည်း သန်ရှင်းစင်ကယ် 

ေနေအာင်    ပွတ်တိုက်ထားရတာ”     “ေနာက်ရှိေသးတယ်။   ဘုရား 

ေကျာင်းေဆာင်မှာ အမ  က်သိုက် မရှိေစရဘူး။  လှည်းကျင်းထားရ 

တယ်။ ပင့်ကူအိမ်တို၊ က က်သိုက်တိုဆိုတာေတွလည်း ရှိတတ်တယ်။  

ရှိရင် ဖယ်ထုတ်သန်ရှင်းထားရတာမျိး” 

“ဒါမှလည်း အိမ်သန်တယ်။ နတ်ချစ်တယ်။ စီးပွားတက်တယ်။ 

ကျန်းမာတယ်။ ကားလား ... မခင်စိန်” 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ ...” 

“ဒါေတွဟာ အိမ့်ယ်ေကျးမ ေတွပဲ။ အိမ်မှာေနရင် အေမ၊ အေဖ 

ခိုင်းမှရယ်လို မဟုတ်ဘူး၊   ကိုယ့်အသိနဲကိုယ ် လုပ်သင့်တာမှန်သမ  

ဝင်လုပ်ရတာ။ ဒါမှလည်း လူတန်ဖိုးရှိမှာေပါ ့.....” 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘဘ ...” 



ဇန်နဝါရီ   ၅၊  ၂၀၂၂

အပူဆုံးကို ိုင်တဲ့အပူ
ဓမ ဒူတ

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 
(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

“ဟုတ်တယ်ေလ၊ ပျင်းလည်း ပူတာ 

ပဲ၊   အတင်းလုပ်ေနလည်း   ပူတာပဲ၊ 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်  အဟုတ်ထင်လွန်း 

လည်း  ပတူာပ၊ဲ စတ်ိဓာတ်ကျ  စတ်ိပျက် 

လည်း ပတူာပါပ။ဲ    ကေိလသာဆယ်ပါး၊ 

အကျယ်ပွားေတာ ့  တစ်ေထာင့်ငါးရာ 

ေတာင်ရှိတယ်”။ 

“အမယ်ေလးဘုရား၊   ဒီအပူေတွ 

ဘယ်သူလာပီး ြငိမ်းေပးပါ့မလဲဘုရား၊  

ဒီေလာက်   ကေလးေတွတစ်ပုံကီးနဲ  

ဒီေခတ်ဒီအခါမှာ အပူေတွပဲ  ဝိုင်းေန 

တာေပါ့ဘုရား”။ 

“ေဟာ ဒကာမကီး ညည်းလိက်ုပု ံ

က  သနားစရာေတာင်   ေကာင်းလိုက ်

တာ၊      ကဲကဲ     ဘယ်သူြငိမ်းေပးမလ ဲ

ဆိုတာ ေြပာြပပါဦးမယ”်။ 

“ကိေလသာနဲ     ပတ်သက်လို  

ကိေလသာ   တိုက်ိုက်ဝင်ပီးပါေနတဲ ့

အကုသိုလ်ရယ်၊ ကိေလသာ  ကိးဆွဲ 

ခေံနရတဲ ့ကသုိလ်ုရယ်၊  ေနာက်ကေိလ 

သာ လုံးဝမကပ်ိုင်ေတာ့တဲ ့ကုသိုလ် 

ရယ်လို  သုံးမျိး ရှိတယ်၊  ပထမစပီး 

ေြပာရရင ် ကိေလသာတိုက်ိုက်ပါတဲ ့ 

အကုသိုလ်အလုပ်ေတွကိ ု  မလုပ်ပါနဲ ၊ 

ေရှာင်ပါ။   မေြပာပါနဲ ၊   ေရှာင်ပါ။  

ေနာက်ဆုံးြဖစ်ိုင်ရင ်   စိတ်နဲေတာင် 

အကုသိုလ်အြဖစ်မခံပါနဲ”။ 

“မှန်ပါ့ဘုရား     ေတာ်ေတာ်ေတာ့ 

ကိးစားရမယ်ေနာ ်ဘုရား”။ 

“ကိးစားချင်စိတ်သာ   ေမွးလိုက ်

စမ်းပါ၊       ကိးစားပုံေြပာေပးပါမယ်၊ 

လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်”။    “အကုသုိလ် 

အြဖစ်မခံရေအာင်  ဒီအတိုင်း  ငုတ်တုတ် 

ေတာ့   ေနလိုမရပါဘူး၊   ကိေလသာပဲ 

ကိးဆဲွဆဲွ၊ မဆဲွဆဲွ။ ပထမေတာ ့ကသုိလ်ု 

မှန်သမ ၊    ေကာင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမ  

ငါ့အလုပ်ပဲဆိုပီး  လုပ်ပါ။  ေကာင်းတဲ့ 

စကားေတကွိပု ဲေြပာစမ်းပါ၊ ေကာင်းတာ 

ေတွကိုပဲ  စ်းစားစမ်းပါ၊  ေတွးစမ်းပါ။ 

ဘာပဲေြပာေြပာ         ကုသိုလ်ြဖစ်ရင ်

ကေိလသာ တိက်ုိက်ုဝင်ခွင့မ်ရိှေတာဘ့ူး။ 

တြဖည်းြဖည်း    ကိေလသာကိးမဆွဲ 

ကုသိုလ်ြဖစ်ေအာင ်  ဆက်ကိးစားရမှာ 

ေပါ့”။ 

“မှန်ပါ၊ အဲဒါကုိ ဆက်မိန်ပါဦးဘုရား”။ 

“ကိေလသာ   ကိးမဆွဲိုင်ေအာင်၊  

ကသုိလ်ုလည်းြဖစ်ေအာင် ဒကီေိလသာကိ ု

ပူပန်ေလာင်က မ်းေစိုင်တဲ့ အပူဓာတ်နဲ   

  ဖျက်ပစ်ရမယ”် ။ 

“ဟင် … ကိေလသာက  ဒီေလာက် 

ပေူနတာ ဘရုား၊ သူထက်ပတူဲအ့ပ ူရိှေသး  

လိုလား”။ 

“ရိှတာေပါ။့ ဒကာမကီး  အပဆူိတုာ 

အမျိးမျိး အဆင့ဆ်င့ကွ်ာတယ်၊ အပူငမ်ိး 

လိုရင် အပူကို အေအးနဲ  ြငိမ်းရတဲ့နည်း 

ဆိုတာ ရှိတယ်။  ေရများေရိုင်၊  မီးများ 

မီးိင်ုဆိတုာမျိးေတာ ့ြဖစ်တတ်တာေပါ”့။  

“ေနာက်ပီး  အပူကိုအပူနဲ ြပန်ြငိမ်း 

တဲန့ည်းရိှတယ်၊ ဒါကေတာ ့ ေရများေရိင်ု၊  

မီးများမီးိုင်ဆိုတာမျိး    မရှိေတာ့ဘူး။  

ေနာက်အပူအား၊        ေလာင်က မ်းမ  

အားေကာင်းတာနဲအမ      ေရှအပူေတွ 

ေပျာက်ကုန်တာေပါ့။ ကိေလသာအပူကိ ု 

ေရှနည်းနဲလည်း သတ်လိုရတယ်၊ သမထ  

ေပါ့။  ေနာက်နည်းနဲလည်း   သတ်လို 

ရတယ်၊ ဝပိဿနာေပါ၊့ ဒါက အကမ်းဖျင်း 

သေဘာပါ”။ 

“မှန်ပါ့ဘုရား”။ 

“ဝပိဿနာအပူဓာတ်ဟာ ကိေလသာ 

အပူကို  အမဲိုင်ပါတယ်၊  အရိယာမဂ ် 

အပူဓာတ်ဆုိရင်ေတာ့ ကေိလသာအပကူိ ု 

ချက်ချင်းခန်းေြခာက်ေစိုင်တာေပါ”့။ 

“အဒဲအီပဓူာတ်အေကာင်း မန်ိပါဦး 

ဘုရား”။ 

“အင်း ေြပာပါ့မယ်၊  အာတာပီတဲ့၊ 

ပါဠိလုိ။   ြမန်မာလုိကေတာ့   ကိေလသာ 

ေတွကို      လွန်စွာပူေလာင်ေစတတ်၊  

ေလာင်မိက်ေစတတ်ေသာ    ဝီရိယလို 

ေခ ပါတယ်၊ များေသာအားြဖင့ ်လေူတကွ  

လုံလဝီရိယကိ ု   ေပါ့ေပါ့တွက်ကတယ်၊ 

မကိးစားချင်ကဘူး၊ ပျင်းကတယ”်။ 

“ဝရီယိမရိှရင် ေအာက်တန်းကျတယ်။ 

လုံလမရှိရင ်မေအာင်ြမင်ဘူး။ 

မကိးစားရင် ဘာမ ြဖစ်မလာဘူး”။ 

“အခု     အပူေတွနဲပတ်သက်ပီး 

ေြပာခဲ့ေတာ့  ဝီရိယမရှိသူ၊  လုံလမရှိသူ၊ 

မကိးစားသေူတရွဲ စတ်ိကိ ုကေိလသာက 

ပူေလာင်ေစတယ်၊     အဲဒီကိေလသာကိ ု

ဝီရိယ၊    လုံလရှိသူ၊   ကိးစားသူမှာရှိတဲ ့

အာတာပီ   ဝီရိယဓာတ်က   ပူေလာင်ေစ 

တယ်၊ ကုန်ခန်းေစပါတယ်”။ 

“စိတ်ကို ကိေလသာက  ေလာင်လို 

ဒုက ေရာက်တယ်”။ 

“ကိေလသာကုိ ဝီရိယက ေလာင်မိက် 

လို  ချမ်းသာေရာက်တယ်၊  ဒါေကာင့် 

ေနာင်ေရးကိုလည်းမပူနဲ ၊     ေနာင်ေရး 

ကုိလည်း   ဘာမ ဂုမစုိက်ဘဲ  ေပယျာ 

လကန်မေနနဲ ၊    ကိေလသာကိုိုင်တဲ ့

ဝီရိယနဲသာ ကိးစားေနရင် ေရှေရး၊   

ေနာင်ေရး      ဘယ်အေရးြဖစ်ြဖစ ်

အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ  ေနိုင်ပီေပါ့”။ 

“အရှင်ဘရုားေြပာတဲ ့  အဓပိ ာယ် 

ေတွကိုေတာ့ သိရပါပီ၊ ေကျးဇူးလည်း  

များပါတယ်၊ ဒါေပမဲ ့ဝရီယိနဲ  ပတ်သက် 

ပီး  ကိးစားပုံေတွကိ ု ကွဲကွဲြပားြပား 

သိေအာင်  ေြပာေပးပါဦးဘုရား”။ 

“ေြပာေပးတာက လွယ်ပါတယ်၊ 

ဒကာမကီးက အချနိ်ရရဲလား”။ 

“ရပါတယ်ဘုရား”။

ပညာရှိကိုေပါင်းသင်းရမယ်

ပ  ိတာန  ေသဝနာ။ 

“ပညာရိှသကူိ ုေပါင်းသင်းရမယ်။ ပညာရိှတိုကိ ု

ေပါင်းေဖာ်ဆည်းကပ်ရမယ်”လို ြမန်မာလိ ုအဓပိ ာယ် 

ရတယ်။ 

၃၈-ြဖာမဂ  လာရဲ ပထမဆုံးြဖစ်တဲ ့ ဆက်ဆေံရး 

မဂ  လာသုံးပါးထဲက ဒုတိယေြမာက်မဂ  လာတရားပ ဲ 

ေပါ့။  သားတိုသမီးတို၊   ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက ်

အထူးမှတ်သားသင့တ်ဲ ့မဂ  လာတရားေတေွပါကွ့ယ်။ 

ေရှးလွန်ေလပီးေသာအခါက ဘရုားအေလာင်း  

ေတာ်  ကုန်သည်တစ်ဦးက  လှည်းသားငါးရာကို 

ဦးေဆာင်ပီး တနယ်တေကျးကို ကုန်ေရာင်းသွားဖို 

စီစ်သတဲ့။ 

အဲဒီအချနိ်က ဗာရာဏသီြပည်ကို ြဗဟ ဒတ်  

မင်းကီး စိုးစံအုပ်ချပ်ေနတဲ့ကာလေပါ့ကွယ်။ 

“အေဆေွတာ် က ု်ပ်လည်း တပည့လှ်ည်းသား  

ငါးရာနဲ  ကုန်ေရာင်းထွက်ဖို စီစ်ေနပါတယ်”။ 

“သင့်ြမတ်လှေကာင်းပါ      ကိဆိုပါတယ် 

ေနာင်ေတာ်”။ 

အြခားကုန်သည်တစ်ဦးရဲစကားကိ ု   ဘုရား  

အေလာင်းေတာ်ကန်ုသည်က ကိဆိလုိက်ုြခင်း ြဖစ်ပါ 

တယ်။

“အေဆေွတာ်ေရ က ု်ပ်တိုက  ကန်ုေရာင်းထွက် 

ရာမှာ ဦးစွာပထမ ေရှကသွားလိုတယ”်။ 

“သွားပါေနာင်ေတာ်။ ေရှကေန ဦးစွာသွားလိ ု

သပဆိုရင် သွားိုင်ပါတယ်”။ 

အြခားကုန်သည်က      ှစ်ဖွဲအတူသွားရင ်

လမ်းခရီးမှာ စားနပ်ရိက ာေတွ၊ ေရ၊ ထင်း  အစရှိတဲ့ 

ဒဂုန်ေမာင်(ရန်ကုန်တက သိုလ်)
ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာ မဂ  လာ

အသုံးြပပစ ည်းေတွ  ရှားပါးိုင်တာေကာင့ ် ေရှက 

ကိသွားရင ်  အစာေရစာတိုကိ ု လက်ဦးမ ရိုင်ပီး   

ကုန်ေတွကိုလည်း    ဦးစွာေရာင်းချိုင်မယ်ဆိုတဲ့ 

အေတွးနဲ  ပထမဦးစွာ  ေရှကကိသွားလိုေကာင်း  

ေြပာကားလာမ ကိ ုဘရုားအေလာင်းေတာ်  ကန်ုသည် 

က ကည်ြဖစွာခွင့်ြပေပးလိုက်သတဲ့ကွယ်။ 

ဒလီိနုဲ  ဦးစွာပထမထွက်ခွာလာတဲ ့လှည်းငါးရာ 

နဲကန်ုသည်တိုဟာ ကန်ုေရာင်းဖိုသွားတဲ ့လမ်းခရီးမှာ  

က ာရတစ်ခုကို  ြဖတ်သန်းဖို  ေရာက်ရှိလာေတာ ့

တာေပါ့။ 

“အလို  ေရှမှာလာေနကတာ  လူသားေတွပဲ၊ 

လှည်းငါးရာေတာင်ပါလား။ လသူားစားဖို ကဦံးမှပ။ဲ  

ငါဟဲ့ဘီလူး- လူေယာင်ဖန်ဆင်းလိုက်ေလမဟယ်။ 

လာေလ့ေရာ...”။ 

လူသားစားလိုတဲ့ဘီလူးတိုက     လူေယာင် 

ဖန်ဆင်းကာ အဝတ်အစား၊ ေြခလက်တိုကိ ုေရေတွ 

ဆွတ်၊ ရ ံွန်ေတသွတ်ုလမ်ိးထားတဲ ့ လှည်းယာ်ေတ ွ

ကိုစီးပီး ကာိုးကာွယ်ေတွကိုစားရင်း ခရီးသွား 

အသွင်ေဆာင်ကာ ကုန်လှည်းငါးရာတုိရဲ အနီးအပါး 

က ြဖတ်သန်းသွားကတယ်။ 

“ခရီးသွားအေဆေွတာ်တိုပါလား။ ဤလမ်းခရီး 

မှာ  ြမစ်၊  ေချာင်း၊   အင်းအိုင်၊  ေရကန်ေတွများ  ရှိပါ  

သလား။ ဤအရပ်မှာ မိုးေကာရာပါသေလာ”။ 

ပညာနည်းပါးတဲ့   ကုန်သည်ေခါင်းေဆာင်က  

စူးစမ်းေမးြမန်းရာ ဘီလူးေခါင်းေဆာင်က ချိသာတ့ဲ 

မျက်ှာေပးနဲ မသုားစကားနဲ ြပန်ေြပာေတာတ့ာေပါ။့ 

“မိုးလည်း   မြပတ်ရာပါတယ်။   ဤအရပ်မှာ 

ကာများေပါက်တဲ ့ေရကန်ေတွလည်း   ရှိပါတယ်။  

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်မယ့်ေရေတွကို    သယ်သွားရင ်

ေလးတာေပါ့။ အကျိးမရှိိုင်ဘူးေပါ”့။ 

ဘီလူးေခါင်းေဆာင်ရဲစကားကိ ု  ယုံမှတ်ကာ 

ပါလာတဲ့ေရေတွကို  အလွန်အက ံ  သုံးစွဲကေတာ ့

တာေပါ့။    ပိုေနတဲ့ေရေတွကိုလည်း   သွန်ပစ်ပီး 

ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ခရီးတက်ကသတဲ့ကွယ်။ 

တစ်ေနကုန်လို      တစ်မိုးချပ်စ      ြပလာချနိ် 

ေရာက်လာတာေတာင ် မိုးကလည်းမရာ၊  ေရကန် 

လည်း မေတွ။ ြမစ်၊ ေချာင်း၊  အင်း၊  အိုင်လည်း 

မြမင်ရေလရာ လူေတွေရာ ွားေတွပါ ေရငတ်ကာ  

ပင်ပန်းလာကတာေပါ။့ ေရမရိှေတာ့လုိ  အစားအစာ 

လည်း  ချက်ြပတ်မစားရတာေကာင့ ်    အင်အား 

ကုန်ခန်းကာ  ေမာပန်းပီး  ညဘက်ေရာက်ေတာ့ 

ေစာေစာအိပ်ေပျာ်သွားကတယ်။ 

ဒအီချန်ိမှာပ ဲဘလီူးေတေွရာက်လာပီး အေြမာ် 

အြမင်နည်းကာ  ပညာမ့ဲတ့ဲ  ကုန်သည်ေခါင်းေဆာင်  

အပါအဝင်    လှည်းသားငါးရာတိုကိ ု   ဘီလူးေတွ 

စားလိုက်လို ေသေကျပျက်စီးကုန်ကသတဲ့။ 

ဘုရားအေလာင်းေတာ်    ပညာရှိကုန်သည် 

ဦးေဆာင်တဲ ့လှည်းသားငါးရာတိုလည်း ထိကု ာရကိ ု 

ြဖတ်သန်းလာတဲ့အခါ   ဘီလူးတိုက  ေရှကနည်း 

အတိင်ုး ဥပါယ်တမံျ်နဲ  လှည့စ်ားကြပန်တယ်ကွယ်။ 

“ယခုေြပာလာတဲ့သူေတွကိုကည့်ရတာ  နဖူး 

ေမာက်ေမာက်၊ ှာေရာင်ေကာက်ေကာက်၊  ဖေနာင့် 

တိုတိုနဲ  မျက်ေတာင်လည်း  မခတ်ကဘူးဆိုေတာ ့

ထူးြခားေနတယ်။ ေနာက်ပီး ေလထဲမှာလည်း မိုးနံ  

မရဘူး။  မိုးတိမ်ေတွလည်းမေတွ၊  လ ပ်လက်တာ 

လည်း မြမင်ရတဲ့အြပင ် မိုးချန်းသံလည်း  မကားရ 

ပါလား။ ဒေီတာ ့မိုးအဆက်မြပတ်ရာတဲ ့ အရပ်ေဒသ 

ေတာ့မြဖစ်ုိင်ဘူး။ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ အုိင်၊ ေရကန် 

ေတွလည်း မရှိိုင်ဘူးပဲ။ ဒါေကာင့်  ေရကိုေခ တာ 

သုံးကေပေတာ။့ ေရကိ ုအေကာင်းမဲ ့သွန်မြပစ်ကနဲ။  

ကဲကဲ- ခရီးဆက်ကမယ”်။ 

ပညာရှိကုန်သည်က    လှည်းသားငါးရာကို 

မှာကားကာ    ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာလာကရာ 

ခရီးတစ်ေနရာအေရာက်မှာ     ပညာမဲ့ကုန်သည ်

ဦးေဆာင်တဲ့     ပထမဦးစွာေရှကသွားှင့်ေလတဲ ့

လှည်းသားငါးရာတုိ ေသေကျပျက်စီးေနကရတာကိ ု 

ေတွလိုက်ရေတာ့တာေပါ့။ 

ဘုရားအေလာင်းေတာ်ပညာရှ ိ     ကုန်သည် 

ေခါင်းေဆာင်ကိ ုအမီှြပလိက်ုပါလာကတဲ ့လှည်းသား  

ငါးရာကေတာ့    အသက်ချမ်းသာရာရတဲ့အြပင ်

ကုန်သွယ်မ ေကာင်းမွန်လို   အလိုဆ များ  ြပည့်ဝ 

ကပီး   ဗာရာဏသီြပည်ကီးကိ ု   ေအးချမ်းစွာနဲ  

ြပန်လည်ေရာက်ရှိကသတဲ့ကွယ်။  

ပ  တိာန  ေသဝနာ။ ပညာရိှသကူိ ုေပါင်းသင်း 

ရမယ်။ ပညာရှိတိုကို ေပါင်းေဖာ်ဆည်းကပ်ရမယ ်

ဆိုတဲ့    အဓိပ ာယ်ေဖာ်ေဆာင်တဲ့    ြမတ်စွာဘုရား 

ေဟာကားေတာ်မူရာ ဇာတ်နိပါတ်ေတာ်ေတွထဲက 

မှတ်သားစရာ  ၅၅၀  ဇာတ်ေတာ်လာ   အပဏ က 

ဇာတ်ေတာ်ပါပဲ။ 

သားတိုသမီးတို၊   ေမာင်တိုမယ်တို   လူငယ် 

လူရယ်ေတွအတွက်တင်မကဘ ဲ     အသက်အရယ်  

မေရး     လူတိုင်းလူတိုင်း    လိုက်နာကျင့်ေဆာင ်

ရမယ့်   လူမ ဆက်ဆံေရးနည်းလမ်းေကာင်းေတွပ ဲ

ေပါ့ကွယ်။  

ဓမ ဒတူ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ ရရဲင့သ်တူို၏သတ ိ စာအပ်ုမှ ဆရာေတာ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၄၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်းရှိ

(၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၃-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၁၀,၉၅၇) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၄၄) ဦးေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၃၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၀၇၆,၄၄၇) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၅၃၁,၂၉၉) ဦးရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၂၅၆) ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၀၉,၁၈၂) ဦး ေဆးုမှံ 

ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မံေသဆံုးသူ (၁) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၇၈) ဦးရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်သေရာ  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ၊  ြပည်သ ူ

  လထူမှု စနစ်တကျစည်းကမ်းလိက်ုနာမ ၊ ဌာနဆိင်ုရာအသီးသီးမှ ဟန်ချက်ညပီူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

  မ ှင့ ်လမူ ေရးအသင်းအဖဲွအစည်းများမှ တက်က စွာပံပ့ိုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တိုေကာင့ ်ေရာဂါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် ေရးဆုိင်ရာ ရက်သတ ပတ်အလုိက်  သံုးသပ်ချက်များအရ  ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာေတွရှိရမ ှင့်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းတိုမှာ  တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်း ကျဆင်းလာ 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

• ြပည်သူလူထုအကား   ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ   (ဥပမာ- ေရာဂါ 

 လက ဏာမြပေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား၊ သသံယေရာဂါလက ဏာများရိှ၍  ေရာဂါပိုးရိှေန 

 ုိင်ေသာ်လည်း  ကျန်းမာေရးဌာနသုိ  သတင်းေပးပုိြခင်း မရိှသူများ)  ထံမှ  ေရာဂါပုိးအဆင့်ဆင့် 

 ဆက်လက်ကူးစက်၍  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်း  မရှိေစရန်ှင့်  ေရာဂါ 

 ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  ဆက်လက်ေလျာက့ျလာေစရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက် 

 လျက်ရှိေသာ  ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်

 မမိတိိုက  အလိက်ု    ယခထုက်ပိမုိပုူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန်    တိက်ုတွန်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွ ဲOmicron (အိုမီခရန်) ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကမ ာ 

 တစ်ဝန်းတွင်  (၄-၁-၂၀၂၂)  ရက်ေန၊   (၁၇:၀၀)  နာရီအချနိ်အထိ  အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း 

 (၄၄၂,၉၂၃)  ဦးရိှ၍ ေသဆုံးသ ူ(၁၀၄) ဦးရိှပြီဖစ်ရာ ဥေရာပ၊ ေြမာက်အေမရကိ၊ ေတာင်အေမရကိ၊ 

 အာဖရကိ၊ ဩစေတးလျ၊ အေရှေတာင်အာရှအပါအဝင်  အာရှေဒသိင်ုငမံျားစသည့ ် ကမ ာေ့ဒသ 

 အသီးသီးရှိ ိုင်င/ံ ေဒသေပါင်း (၁၃၅) ခုအထ ိကျယ်ြပန်စွာ ပျံှံေရာက်ရှိပီးြဖစ်သည်ဟ ုသိရှိရ 

 ပါသည်။

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

 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကိ ုမျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

 ေရး လုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

 ခဲွြခားထားရိှရာေနရာ (Quarantine Center) များ၊ ကုသေရးစင်တာ (Treatment Center) များ 

 ှင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီးဌာန 

 များ၊ ေဒသအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

 ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကုိ  ဘက်ေပါင်းစံုမှ  အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့် 

 အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

 စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ  တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊  သံသယေရာဂါလက ဏာ  ရိှသူများအေနြဖင့်

 နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက ် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့ ်  ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

 ကျန်ရိှသမူျားကိ ု ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိုင်ရန်အတွက်  ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

 ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

 က အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

 ပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း    းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းအတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အေြခအေန
(၂၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၃-၁-၂၀၂၂)

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၃၇၃၂ ၄၁၁၄၉၆၉ ၁၄၄၁၀၅

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၆၁၁၁၉ ၂၇၇၉၇၀၆ ၅၁၆၀၄

၃။ မေလးရှား ၂၇၆၇၀၄၄ ၂၆၉၅၇၅၁ ၃၁၅၆၀

၄။ ထိုင်း ၂၂၃၅၅၇၆ ၂၁၈၀၃၂၁ ၂၁၇၅၀

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၇၇၈၉၇၆ ၁၃၉၇၁၅၇ ၃၃၀၂၁

၆။ ြမန်မာ ၅၃၁၂၉၉ ၅၀၉၁၈၂ ၁၉၂၇၈

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၀၇၅၄ ၂၇၆၆၄၃ ၈၂၉

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၅၂၆ ၁၁၆၉၆၃ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၃၉၅၁ ၁၀၄၇၀၇ ၄၀၃

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၅၀၆ ၁၅၃၁၇ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၅၇၁၃၁၁၈၇ ၄၁၇၂၂၄၆၈ ၈၄၈၈၈၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၉၆၀၂၆၁ ၃၄၃၀၆၄၁၄ ၄၈၂၀၁၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၃၀၅၀၇၈ ၂၁၅၆၇၈၄၅ ၆၁၉၂၄၅

၄။ ဗိတိန် ၁၃၄၂၂၈၁၅ ၁၀၄၆၀၆၅၉ ၁၄၈၈၉၃

၅။ ုရှား ၁၀၅၇၀၂၁၂ ၉၅၇၅၁၄၇ ၃၁၂၁၈၇

၆။ ြပင်သစ် ၁၀၃၁၇၈၁၉ ၈၂၀၉၉၂၁ ၁၂၄၂၁၂

၇။ တူရကီ ၉၅၉၇၆၇၀ ၉၁၃၆၂၉၀ ၈၂၇၉၅

၈။ ဂျာမနီ ၇၂၃၅၁၃၅ ၆၅၃၁၉၀၀ ၁၁၃၀၇၄

၉။ စပိန် ၆၆၆၇၅၁၁ ၅၀၉၉၆၄၇ ၈၉၅၇၃

၁၀။ အီတလီ ၆၃၉၆၁၁၀ ၅၁၃၃၂၇၂ ၁၃၇၇၈၆

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

သည်ကစ၍ ေရနံေချာင်းမှ ခွာခဲ့ 

သည်။ ယခုအချန်ိအထိ ေရနံေချာင်းသုိ 

ြပန်မည်ဟ ုစိတ်မကူးေသး။ ယခုတိုင် 

ေအာင် ဖခင်ှင့်မျက်ှာချင်းဆိုင်ရန ်

ဝန်ေလးေနဆဲ။ မဝံ့မရဲြဖစ်ေနရဆဲ။ 

ရခံါတွင်မ ူ  ေမေ့မအ့ားသတရိသည်။  

မမိအိတွက်   ေမေမရ့င်တွင်  အဘယ်သို 

ခံစားေနရေလမည်    မေတွးတတ်။ 

ေမေမသာ  သှူင့ ် ေဖေဖအ့ေကာင်းကိ ု

သရိှိခဲရ့ေလလ င် အဘယ်မ  ရှက်ရေလ 

မည်မသ။ိ ထိုအတွက် ေမေမက့ိ ုမျက်ှာ 

ြပရန်လည်း ဝန်ေလးသည်။

သူအေနှင့် ေရနံေချာင်းမှ ထွက်ခွာ 

လာြခင်းသာ အေကာင်းဆုံးြဖစ်မည်ဟ ု

ထင်သည်။ ထင်သည့အ်တိင်ုး ထွက်လာ 

ခဲ့သည်။

ေရနံေချာင်းမှာ   ဆက်ေန၍လည်း 

ဘာမ အေကာင်းမထူးေတာဟ့ ုမှတ်ယ ူ

သည်။    ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းမကားရေတာ့ပဆီိကုတည်းက 

စိတ်အား     ေလျာ့ပါးသွားသည်။ 

ေရနံေချာင်းမှာ   ဆက်၍ေနလ င်  ငရဲ 

ခံစားရသည်ှင့်မြခားဟု ေတွးမိသည်။ 

သုိြဖစ်၍လည်း ေရနံေချာင်းမှ ထွက်ခွာ 

လာခဲရ့ာတွင် ေနာက်ဆမံတင်းဘ ဲရိှေန 

ြခင်းြဖစ်သည်။

ရံခါတွင်မူ သူအေတွးသို ခင်ခင်ကီး 

ှင့်ပတ်သက်ေသာ   အေကာင်းအရာ 

များ ဝင်ေရာက်လာသည်။ သူေကာင့ ်

မန်ိးကေလးတစ်ေယာက် ဒကု ေရာက်ရ 

ေလပီဟူ၍ေတာ ့   မှတ်ထင်ပါသည်။ 

သူသည် ယခုတိုင်ေအာင် ခင်ခင်ကီး 

အား ဦးေအာင်ခန်တိုက ဝှက်ထားသည် 

ဟု ထင်ေနမိဆဲြဖစ်သည်။ ခင်ခင်ကီး 

သည် တစ်ေနရာရာတွင် ရိှေနလိမ့်မည် 

ဟု ယုံကည်စိတ်ချေနသည်။

ကံမကုန်ေသးရင်ေတာ ့တစ်ေနေန  

ေတွကေသးတာေပါ။့ သူစတ်ိမှာ ယင်း 

သိုသာလ င် မှတ်ယေူနသည်။ ဤသည် 

ကလွဲ၍ သူရင်ထဲမှာ အြခားဘာမ မရှိ။

သူသည် ကာရှည ်စိတ်ညစ်ညးေန 

တတ်သမူဟတ်ု။ စတ်ိဆင်းရဖွဲယ်ရာကိ ု

အရှည်သြဖင့ ်     လက်ခံမထားတတ်။ 

ေပျာ်စရာကုိရှာလျက် စိတ်ကုိ ေြဖေဖျာက် 

ိုင်စွမ်းသူ ြဖစ်သည်။

သသူည် ဦးစွာ မ ေလးသို လာသည်။ 

အဓိကရည်ရယ်သည်မှာ ေအမီမိင်ှင့် 

ေ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 ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

ရံခါတွင်မူ သူအေတွးသို ခင်ခင်ကီးှင့်ပတ်သက်ေသာ အေကာင်းအရာများ 

ဝင်ေရာက်လာသည်။ သူေကာင့် မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ဒုက ေရာက်ရ 

ေလပီဟူ၍ေတာ့ မှတ်ထင်ပါသည်။ သူသည် ယခုတိုင်ေအာင် ခင်ခင်ကီးအား 

ဦးေအာင်ခန်တိုက ဝှက်ထားသည်ဟု ထင်ေနမိဆဲ ြဖစ်သည်။ 

ခင်ခင်ကီးသည် တစ်ေနရာရာတွင် ရှိေနလိမ့်မည်ဟု ယုံကည်စိတ်ချ . . .

ကံမကုန်ေသးရင်ေတာ့ တစ်ေနေန ေတွကေသးတာေပါ့။ 

သူစိတ်မှာ ယင်းသိုသာလ င် မှတ်ယူေနသည်။ ဤသည်ကလွဲ၍ သူရင်ထဲမှာ . . .

ေတွဖို။ သုိရာတွင် မ ေလးမှာ ေအမီမိင် 

မရိှ။ ရန်ကုန်ေကျာင်းသုိ ြပန်ေရာက်ေနပီဟု 

သိရသည်။ ေဂျာ့သည်လည်း ရန်ကုန်သို 

ေရာက်ေနသည်။ သုိြဖစ်၍ သ ူရန်ကုန်သုိ 

လာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် သူတိုလူသိုက် 

ေပါင်းမိသည်။   သည်ကမှ  မ ေလး၊ 

မ ေလးမှသည် ေမမိသို ေရာက်လာြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးတို   လူသိုက်သည် 

မိပတ်လမ်းအတုိင်း   ေလ ာက်လာခ့ဲက 

သည်။ ကန်ေတာ်ကီးသို  ဦးတည်ခဲ့က 

သည်။ သူတိုအားလုံးလိုလို ေထွေနကပီ 

ြဖစ်သည်။ မူးေနကပီြဖစ်သည်။ ထုံးစံ 

အတိုင်း   “ဘုရင်မင်းြမတ်အား ဘုရား 

သခင်ေစာင်မပါေစ” ဟူေသာ သီချင်းကိ ု

ပိင်တူ သီဆိုလာကသည်။

သူတိုလူသိုက်သည် ကန်ေတာ်ကီး 

အစပ်သုိ ေရာက်လာကေလသည်။ လမ်း 

မှာ လူသူြပတ်လပ်ေနသည်။ ရံဖန်ရံခါ၌ 

သာ ြဖတ်သန်းသွားေသာ ကားတစ်စီး 

တေလကို ေတွရတတ်သည်။

သတူိုသည် လြူဖန်လျက် လမ်းအြပည့ ်

ေလ ာက်လာကသည်။  ကားလာေသာ 

အခါ လမ်းဖယ်မေပးတတ်။ ဟွန်းကို 

အတန်တန်အခါခါတီးေလမှ ပွတ်ကာသီ 

ကာ ဖယ်ေပးတတ်သည်။ မေကျနပ်သူ 

များှင့် ဆုံရသည်။ သူတိုသည် အဂ  လိပ် 

စကားကိ ု  ပီပီသသ   ေရေရလည်လည ်

ေြပာတတ်သူများြဖစ်ေန၍လည်း ေစာ်ကား 

ေမာ်ကား မလပ်ုဝံ။့ အနည်းအပါးဆိသုလိ ု     

ရံသွားကေလသည်။ လူအုပ်က ေတာင့် 

သြဖင့ ် နာသာခခံက်ြဖင့ပ်င်     ေရှာင်ထွက် 

သွားကရသည်လည်းရှိသည်။   သူတို 

ေနာက်မှ  ကားတစ်စီးလာသည်။ ကားသည်    

ခပ်လှမ်းလှမ်းကတည်းက      ဟွန်းတီးလာ 

သည်။  အရိှန်မှာလည်း    အေတာ်ြပင်းသည်။   

မီးကို အေဝးမှာရှိစ်ကပင ်    မှိတ်ချည် 

ဖွင့်ချည်လုပ်ြပသည်။

အစေသာ် ေမာင်ေမာင်ဦးတိုလူသိုက် 

သည် ယင်းကားကိ ုလမ်းဖယ်ေပးရန် စတ်ိ 

မကူး။ သိုေပမဲ ့ကားက အရိှန်အလွန်ြပင်း 

သည်။ ဖယ်လ င်ဖယ်၊ မဖယ်လ င်တိက်ုမည် 

ဆိုေသာသေဘာမျိးြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်၍ 

အနီးအနားသုိေရာက်လ င် လမ်းဖယ်ေပး 

ရသည်။ ကားက ေစာဝင်းေဆွ၏နံေဘး 

မှ ပွတ်သွား။ ေလဟပ်သွားသည်။

ကားေပ မှ “ဒမ်” ဟေူသာစကားလုံးကိ ု

တွင်တွင်ကီး အသုံးြပလျက် ဆဆဲိသွုားသ ံ

ကိ ုကားရသည်။ ကားကိ ုေမာင်းလာသမှူာ 

မျက်ှာြဖတစ်ေယာက် ြဖစ်ေလသည်။ 

သူေဘးမှာ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ပါ 

သည်။    ေမာင်ေမာင်ဦးတိုလူသိုက်က 

လည်း ဗမာလိုပင ်ြပန်လှန်ဆဲေရးသည်။

“ေဟ့ ... ကားေပ က ေမျာက်ြဖရဲ 

ေဘးမှာပါသွားတာ ေအမီမိင်လားလို”

ေဂျာ့က  အသံမတိတ်ေသးခင်မှာ ြဖတ်၍ 

ေြပာသည်။

ေအမီမိင်ဆိုေသာ     အသံေကာင့ ်

ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ ေခါင်းေထာင်ထလာ 

သည်။ 

 “ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး”

သူသည်    ေဝးသွားေသာကားကို 

လှမ်းကည့်ရင်း ဆိုသည်။

“ဟုတ်တယ်ကွ။   ေအမီမိင်မ ှေအမီ 

မိင်။ ငါ အေသအချာေတွလိုက်တာ”

ေမာင်ေမာင်ဦး ေတသွွားသည်။ စ်းစား 

သလို လုပ်ေနသည်။

သူ မ ေလးသိုလာစ်က ေအမီမိင ်

ရန်ကန်ုတွင်ရိှေနသည်။ ရန်ကန်ုေရာက်ရ 

ြပန်ေသာအခါတွင်လည်း  ေအမီမိင်ှင့ ်

ေတွခွင့်မရလှ။    စည်းကမ်းတင်းကျပ ်

ေသာေကျာင်းတွင်    ေနသည်ြဖစ်၍ 

ေအမီမိင်ကိ ု  အြပင်တွင ်  ေတွခွင့်မရ။ 

ေကျာင်းသို  တစ်ကိမ်ှစ်ကိမ်  သွား 

ေတွခ့ဲေသးသည်။ ဧည့်ခန်းမှာထုိင်လျက် 

ဆရာမများေရှေမှာက်တွင်သာ   စကား 

ေြပာခွင့်ရသည်။

ေအမီမိင်သည် သူအား ိုးိုးသားသား 

မတ်ိေဆတွစ်ေယာက် သိုမဟတ်ု ေဆမွျိး 

နီးစပ်ေတာ်သူတစ်ဦး  အေနမျိးှင့်သာ 

ဆက်ဆံလျက်ရှိေကာင်း  ေတွရသည်။ 

ထိသုည်ထက်ပိ၍ု ထူးြခားဆန်းြပားေသာ 

အမူအရာကို မြပခဲ့။

 ေအမီှင့်ပတ်သက်၍    သူစိတ်မှာ 

ခံြပင်းသလိုရှိသည်။  မေကျမနပ်ြဖစ်ရ 

သည်လည်းရှိသည်။ မချင့်မရဲြဖစ်ရသည ်

လည်းရှိသည်။

သူ   မ ေလးသို       ေရာက်ေသာအခါ 

ေအမီမိင် မ ေလးသို ေရာက်မလာေသး။ 

ရန်ကန်ုတွင်ပင် ကျန်ခဲသ့ည်။ သငူယ်ချင်း 

များ၏ ဆိုစကားအရဆိုလ င် ထိုှစ်က 

ေအမီမိင်၏သတင်းသည်    သူတိုှင့် 

နီးစပ်ရာအသိုင်းအဝိုင်း၌ ဂယက်ထလ ှ

သည်ဟု    ဆိုေလသည်။   ေအမီမိင ်

တစ်ေယာက်   ကပွဲေတွ   ဘာေတွသို 

ဝင်တတ်လာပီ။ မျက်ှာြဖှင့် ကြပား 

အသိင်ုးအဝိင်ုးတွင် ထင်ရှားေနပ ီစသည် 

ြဖင့် ကားရသည်။

သိုြဖစ်၍   ေအမီမိင်ကိ ု  မျက်ှာြဖ 

တစ်ေယာက်၏ကားေပ မှာ  ြမင်လိုက်ရ 

သည်ဆိုြခင်းမှာ  မမှားတန်ေကာင်းဟူ၍ 

စိတ်မှာ ထင်ေနသည်။

“တကယ်ကွ၊    ေအမီမိင်မ ှ   အစစ်၊ 

စစ်စစ်နဲေတာင် ြမည်ေနေသးတယ”်

ေဂျာ့က သူစကားကိ ုထပ်၍ အတည် 

ြပသည်။ 

“ေဂါ့ေဆ့ဖ် ေအမီမိင်”

ေစာဝင်းေဆကွ ဆေုတာင်းစကားဆိ ု

သည်။

သည်အတိုင်းဆိုလ င်   ေအမီမိင ်

ေမမိသိုေရာက်ေနေကာင်း   ေသချာ 

ပီ။ သူမှင့်သည်ေြမ သည်ေဒသတွင် 

ြပန်လည်ဆံုေတွရေပဦးမည်။ သည်သုိ 

စ်းစားမိေလေသာအခါ    သူရင်မှာ 

လ ပ်ရှားလာသည်။

သတူိုသည်  လမ်းအတိင်ုး   ေလ ာက် 

လာကသည်။ အြခားသမူျားက သခီျင်း 

ဆိုကသည်။   ေနာက်က   ေြပာင်က 

သည်။ ေမာင်ေမာင်ဦးကား အသံတိတ် 

ေနေလသည်။

သိုြဖင့် လမ်းတစ်ေနရာသို ေရာက် 

လာကသည်။ ထိေုနရာမှာ သစ်ပင်များ 

ေဝဆာအံုဆုိင်းလျက်ရိှသည်။ အေမှာင် 

ရိပ်သည် သိပ်သိပ်သည်းသည်း ြဖစ်ေန 

သည်။

ထိုေနရာမှ အသံတစ်သံသည ်သူတို 

အားလုံး၏ေြခလှမ်းများကို  ရပ်တန်  

သွားေစသည်။ အသံမှာ မိန်းမသံ။

“ေဟ့    အမျိးသမီးတစ်ေယာက ်

ေယာက်ေတာ ့ကျားဆဲွခရံပထီင်တယ်”

ပက်ထရစ်က ထင်ြမင်ချက်ေပးသည်။ 

“ဟုတ်မယ်။  ဧက   လူသားစားတဲ ့

ကျားပဲြဖစ်မယ”်

ေစာဝင်းေဆွ၏   စကားေကာင့ ်

ရယ်ကရေသးသည်။

သူတုိသည် အေမှာင်အတွင်း စူးစုိက် 

ကည့်ကသည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်အကွယ် 

တွင် ရပ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ကားကိ ု

ခပ်ေရးေရးမ  ေတွကရသည်။ အသံ 

သည် ထိေုနရာမှ ထွက်ေပ လာြခင်းြဖစ် 

ေလသည်။ 

“စကျပစ်” ဆိုေသာ စကားလုံးကို 

အမျိးသမီးအသုံးများသည်။  အမျိးသား 

၏ အသံသည်လညး် ထွက်ေပ လာ 

သည်။ 

မကာမီမှာပင ်ကားေပ မှဆင်းလာ 

ေသာ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ကိ ုြမင်ရ 

သည်။ တစ်ပိင်နက်တည်းမှာပင ်သူမ 

ေနာက်မှ အမျိးသားလိက်ုပါလာသည်။ 

ဆဲွလား၊ လဲွလား၊ ုန်းလား၊ ကန်လားှင့်။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် အသံများကို 

နားစွင့်ရင်း ရင်ထဲမှာ သံသယဝင်လာ 

သည်။   

“ေအမီ့အသံလားမသိဘူး” 

ေဂျာ့၏ စကား။

ထုိစကားမဆံုးမီမှာပင် ေမာင်ေမာင်ဦး 

သည် သူတုိအပါးမှ လှစ်ခနဲ ထွက်သွား 

သည်။

“ပီတာ၊ ပီတာ” 

ပက်ထရစ်ကလှမ်းေခ ေသးသည်။ 

မရ။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် မည်သည့န်ည်း 

ှင့် ဆွဲလား ုန်းလား လုပ်ေနသူတို 

အပါးသို ေရာက်သွားမှန်းမသိ။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ  ဇန်နဝါရီ  ၄

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၃၇၃၇၉ ဦး  ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်  လက်ရှိတွင ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၃၄၉၆၀၂၆၁ ဦး ရိှလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆံုးထုတ်ြပန်သည့်  အချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ်အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၁၂၄ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်  အဆိုပါ 

တိုကျိ  ဇန်နဝါရီ  ၄

ဂျပန်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်  အဆိုးရားဆုံးြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် 

ကူးစက်ေရာဂါအေြခအေနှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကိတင်ြပင်ဆင်မ  

များြပလပ်ုထားရန်  လိအုပ်ေကာင်း ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါက 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ကီရှီဒါသည်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် 

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ ရပ်တန်ရန် မည်သုိ 

လုပ်ေဆာင်မည်ဆိုသည်ှင့်စပ်လျ်း၍လည်း   ှစ်သစ်ကူး 

မိန်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါသည်  အထူးသြဖင့ ် ကျန်းမာေရး 

အဖဲွအစည်းအား အကာအကွယ်ေပးရန်အတွက် အစအီစ်များ 

ေရးဆွဲ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသေနရ 

မ များအတွက် လိုအပ်ချက်များကိ ုြပန်လည်သုံးသပ်ရန်လည်း 

သ ိ  ာန်ချခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင်   ဂျပန်ိုင်ငံ၌   အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ တိုက်ဖျက်ေရးသည်  အစိုးရ၏  အဓိကဦးစားေပး 

လပ်ုငန်းြဖစ်ြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စည်းမျ်းများ 

ေြဖေလ ာ့ြခင်းှင့ ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်စတင်ြခင်း 

တိုကိ ုဂတုစိက်ုစ်းစားလပ်ုေဆာင်ရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ကီရှီဒါက ေြပာကားသည်။

ထိုေကာင့ ်  ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်ကီရှီဒါသည ်   ယခုလ ၁၇ 

ရက်တွင် စတင်မည့်  ပံုမှန်လ တ်ေတာ်အစည်းအေဝး မစတင်မီ 

စီစ်ထားသည့်    ိုင်ငံြခားခရီးစ်များကိုလည်း   ေရ ဆိုင်း 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အဆုိးရားဆုံးြဖစ်ေပ လာိင်ုသည့ ်ကူးစက်ေရာဂါအေြခအေနှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန် လိအုပ်ေကာင်း ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါေြပာကား

ဝါရှင်တန်  ဇန်နဝါရီ  ၄

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၁ ဒသမ ၀၇ သန်းခန်ရှိခဲ့ေကာင်း အေမရိကန်ိုင်ငံအေြခစိုက် ဂ န်ေဟာ့စ်ကင်း 

တက သိုလ်က ေြပာကားသည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံသည် ကမ ာ့ိုင်ငံများအနက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ှင့် 

ေသဆုံးမ ဒဏ်အများဆုံးခံရသည့်  ိုင်ငံအြဖစ်  ရှိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်ရက်တာကာလအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူှစ်ဆအထ ိြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ပီး ယင်းခုနစ်ရက်အတွင်း တစ်ရက်ပျမ်းမ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၄၁၈၀၀၀ ရှိေကာင်း ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာများက 

သတင်းေဖာ်ြပသည်။

ယူအက်စ်ေအတူေဒး၏ သတင်းေဖာ်ြပချက်အရ အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ သီတင်း 

တစ်ပတ်အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ   ှစ်သန်းေကျာ် ရိှခဲေ့ကာင်းလည်း 

သိရသည်။  လက်ရှိတွင ်  ကမ ာတစ်ဝန်း၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၉၃ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅ ဒသမ 

၄ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း ဂ န်ေဟာ့စ်ကင်းတက သိုလ်၏ ေဖာ်ြပချက်အရ သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ  ဇန်နဝါရီ  ၄

တူရကီိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၄၄၈၆၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း     ၉၅၉၇၆၇၀ 

ရိှလာေကာင်း တူရကီုိင်ငံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း ၈၂၇၉၅ ဦး ရှိလာ

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက် 

အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ   ၁၆၀    ထပ်မံ ေတွရှိြခင်း 

ေကာင့်  အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း  ၈၂၇၉၅ ဦး  ရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့် ေဆးုံအသီးသီးမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသူ 

၂၇၄၉၂ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် 

Sinovac ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ကို  ိုင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် 

တူရကီ ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက်  ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၄၈၆၉ ဦးထပ်မံေတွရှိ
အစီအစ်ကို  ၂၀၂၁ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီ ၁၄ 

ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရိှတွင် တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီး

သူေပါင်း   ၅၆  ဒသမ ၉၆  သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်း၊     ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးသူေပါင်း ၅၁  ဒသမ ၆၇ သန်း 

ေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ  စုစုေပါင်း ၁၃၂ 

ဒသမ ၈၉ သန်းေကျာ်    အသုံးြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း      တူရကီကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို  ဇန်နဝါရီ  ၄

ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၁၅၉၀၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀၅၇၀၂၁၂ ဦးရိှလာေကာင်း  ုရှားုိင်ငံ၏  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ်တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ 

သိရသည်။

ရှုားိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ၈၃၄ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်

အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း  ၃၁၂၁၈၇ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုံအသီးသီးမ ှ

ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ ၂၇၀၇၁ ဦး   ရိှြခင်းေကာင့ ်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း   ၉၅၇၅၁၄၇ ဦး ရိှလာေကာင်းှင့ ်

လက်ရိှကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွရိှဆဲလူနာစုစုေပါင်း ၆၈၂၈၇၈ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံ၌ မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပွားသည့ ်  ေဒသြဖစ်ပီး  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  ၁၉၆၇ ဦး 

ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့ ် ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၀၃၈၃၄၂ 

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်းေကျာ်ရှိ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၅၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၉၃၁၁၉၇၁၇ ဦး

ေသဆုံးသူ   ၅၄၆၇၉၁၉ ဦး

ကမ ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၂၅၅၄၉၆၂၆၈ ဦး

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၄ ဒသမ ၉ သန်းေကျာ်ရှိလာ
ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၄၈၂၀၁၇ ဦး  ရိှလာေကာင်း သရိသည်။  

အိ ိယိုင်ငံ၌   လက်ရှိတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

စုစုေပါင်း ၁၇၁၈၃၀  ရှိေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၁၀၀၇ ဦးရှိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၁၁၀၀၇ 

ဦး ရှိြခင်းေကာင့ ်    ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း 

၃၄၃၀၆၄၁၄ ဦး ရှိလာေကာင်း  အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များရှိေနသည့်အြပင ်

အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ အေရအတွက်သည်လည်း  

စုစုေပါင်း ၁၈၉၂ ဦး ရှိလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်သည့် ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး      ကန်ဘလူခိုင ်

က န်းလှမိနယ်တွင ်   မူးြမစ်ကိ ု     တမံြပလုပ ်

ေရေလှာင်သည်။        ှစ်စ်ေရေပးေဝေနေသာ    

သဖန်းဆပ်ိဆည် ေရေလှာင်တမမှံ ဆည်ေရရယကူာ 

စိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်းေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

သဖန်းဆိပ်ဆည်မှ  ကန်ဘလူ၊ ခင်ဦး၊ ေရ ဘို၊ 

ဝက်လက်၊ တန်ဆည်၊ ဒီပဲယင်း၊ ဘုတလင်၊ အရာ 

ေတာ်၊ ေရဦးှင့ ်စစ်ကိင်ုး ၁၀ မိနယ်ရိှ စိက်ုဧကများ 

ကို စိုက်ပျိးေရေပးေဝလျက်ရှိသည်။

သဖန်းဆိပ်ဆည်မှ ေရေပးေဝြခင်း

သဖန်းဆိပ်ဆည်မှ မိုးစပါး စိုက်ဧက ငါးသိန်း 

ှင့ ်ေစွပါးစိက်ုဧက သုံးသန်ိးေကျာ်ကိ ုေရေပးေဝ 

ြခင်းအြပင် ၁၀ မဂ ါဝပ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ ်

စက်သုံးလုံးြဖင့ ်၃၀ မဂ ါဝပ်ရှိ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်မ ကုိလည်း ြပလုပ်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

၁၉၉၆   ခုှစ်က  စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး 

၂၀၀၁ ခှုစ်တွင် ပီးစီးခဲသ့ည့် သဖန်းဆပ်ိေရေလှာင် 

တမသံည် အေရှေတာင်အာရှ၌ တမအံလျားအရှည် 

ဆုံး    ေရေလှာင်တမံများတွင ်   တစ်ခုအပါအဝင် 

ြဖစ်သည်။ ေရဆင်းဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃၄၆၀၊ 

ှစ်စ် ပျမ်းမ မိုးေရချနိ် ၃၇ ဒသမ ၉၁ လက်မ၊  

ှစ်စ် ပျမ်းမ စီးဝင်ေရ ဧကေပ ၃၅၃၄၀၀၀၊ တမံ 

အြမင့ ်၁၀၈ ေပ၊ တမအံလျား  ၂၂၅၈၇  ေပရိှသည်။  

ကန်ေရြပည့ ်ေရေလှာင်ပမာဏ ဧကေပ ၂၈၈၀၀၀၀၊ 

ကန်ေရေသ ေရေလှာင်ပမာဏ  ဧကေပ ၉၅၈၀၀၀၊ 

ကန်ေရြပည့ ်ေရြပင်ကျယ်ဧရိယာ ဧက ၁၀၆၂၀၀၊ 

ကန်ေရြပည့အ်မှတ် ၅၄၅ ေပြဖစ်ေကာင်းသရိသည်။  

သဖန်းဆိပ်ေရေလှာင်တမံအပါအဝင်  ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းတွင် ေရေလှာင်တမ ံ၂၄၅ ခု၊ ေရလ ဲဆည် 

၁၄၄ ခ၊ု ကန် ၇၂ ခ၊ု ေရတခံါး ၁၉၉ ခှုင့် ြမစ်ေရတင် 

၂၁၀၊ စစုေုပါင်း ဆည်ေြမာင်းအေဆာက်အအု ံ၈၇၀ 

ကိ ုဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီး 

ဌာနအေနြဖင့် တည်ေဆာက်ထန်ိးသမ်ိးကာ ှစ်စ် 

မိုးစပါး၊ ေစွပါးှင့်  အြခားသီးံှ ဧက ၂၄ သန်ိးခန်  

အတွက် စိုက်ပျိးေရေပးေဝလျက်ရှိသည်။  

စိုက်ပျိးသီးှံများ ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ရန် မရှိ 

မြဖစ်လုိအပ်သည့် စုိက်ပျိးေရရရိှေရးလုပ်ငန်းများ

ကိ ုစိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦး

စီးဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

ထိုြပင ်   သဘာဝေဘးအ ရာယ်    ေလျာ့ပါး 

သက်သာေစေရး၊ ေရရှည်တည်တံေ့သာ ေရအသုံးချ 

မ ြဖစ်ေစေရး၊    မိရာများှင့်      စိက်ုပျိးပီးသီးံှများ 

ေရကီးနစ်ြမပ်မ မရှိေစေရးအတွက ်      ေရေဘး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ေဒသစမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးှင့်     ေသာက်သုံးေရ 

ရရှိေရးအတွက ်ဆည်ငယ်၊   ကန်ငယ်များ ြပြပင ်

တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေသာက်သံုးေရ စက်ေရတွင်းများ 

တူးေဖာ်ြခင်း         စသည့်လုပ်ငန်းစ်များကို   

တိုင်းေဒသကီးှင့်    ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ်     

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ      ြဖစ်စ်များေကာင် ့ 

၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်အတွင်း မိုးရာသွန်းမ နည်းပါးခဲ့ပီး 

ဆည်၊ တမံ ၂၃၅ ခုတွင်  ေရဝင်ေရာက်မ  နည်းပါး 

ခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် ေွစပါးရာသီတွင် အဆိုပါ 

ဆည်၊ တမံများမ ှ  ေွစပါး   ဧက  ၃၆၉၉၀၀ ှင့် 

အြခားသီးှံ ၉၉၃၅၇ ဧက၊   စုစုေပါင်း   ၄၆၉၂၅၆ 

ဧကကိုသာ စိုက်ပျိးေရေပးေဝိုင်ခဲ့သည်။

ဆည်ေရြဖင့် ပိုမိုစိုက်ပျိး လူမ စီးပွားဖွံ ဖိး

ေမာင်တာရာ
ဆည်ေရြဖင့စ်ိက်ုပျိးထားေသာ စပါးစိက်ုခင်းများှင့ ်ပတဲစီမ်ိးစိက်ုခင်းများကိ ုစမ်ိးစိနုက်ေမှာင်သန်စွမ်းလျက်   ေတွြမင်ရသည်။    ြမန်မာိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး 

မိုးနည်းသည့်ေဒသ၌  မိုးရာသီမဟုတ်ေသာ်လည်း  အဆိုပါစိုက်ခင်းများသို   ေရေပးေဝရန ်  သွယ်တန်းထားသည့ ်ေြမာင်းမကီးများတွင ်ေရအြပည့်စီးဆင်း 

လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွြမင်ရသည်။ ေတာင်သူများက ထိုေရကိ ု ေရပိုက်များြဖင့်ရယူကာ စိုက်ခင်းများကိ ုေရသွင်း၍စိုက်ပျိးေနကြခင်းြဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးရာသီတွင ်မိုးရာသွန်းမ များြပား 

သြဖင့် ဆည်၊ ကန်များအတွင်း ေရဝင်ေရာက်မ မှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ပိုမိုခဲ့သည်။ ဆည်ေြမာင်းှင် ့ေရ 

အသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာနက ထန်ိးသမ်ိးထားရိှ 

ေသာ ေရေလှာင်တမ ံ၂၄၅ ခအုနက် ေရြပည့်ေရေလှာင် 

ပမာဏအထိ  သိုေလှာင်ထားိုင်သည် ့တမံေပါင်း 

၃၀ အထ ိရိှလာပီး  ကန်ေရြပည့်ေရေလှာင်ပမာဏ၏ 

၇၅ ရာခုိင် န်းှင့်အထက် သုိေလှာင်ုိင်သည့် ဆည် 

ေပါင်း ၁၂၁ ခုှင့် ၇၅ ရာခိုင် န်းေအာက် သိုေလှာင် 

ိုင်သည့် ဆည်ေပါင်း ၉၄ ခုအထိ ရှိလာသည်။ 

၂၇ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင် န်းခန်  ပိုမိုသိုေလှာင်ိုင်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ကာလှင် ့            င်းယှ်ပါက 

ေရေလှာင်တမ ံ  စုစုေပါင်း ၂၄၅ ခုတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ိဝုင်ဘာ ၃၀ ရက် သိေုလှာင်ေရသည် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 

သုိေလှာင်ေရပမာဏထက် ၂၇ ဒသမ ၆၄ ရာခုိင် န်း 

ခန်  ပိုမိုသိုေလှာင်ိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ိုင်ငံလုံးရှ ိဆည်၊ 

တမံများ၏    ယခုလက်ရှိ  ေရေလှာင်ပမာဏမှာ 

စုစုေပါင်း ဧကေပ ၁၂ သန်းနီးပါးရှိသည်။ 

ဆည်၊ တမံများတွင် သိုေလှာင်ထားသည့် ေရ 

ပမာဏအရ ယခုလာမည့် ေွစပါးစိုက်ရာသီတွင ်

ေွစပါး ၉၆၀၀၃၆ ဧကှင့် အြခားသီးှံ ၂၆၃၉၉၃ 

ဧက စုစုေပါင်း ၁၂၂၄၀၂၉ ဧက အတွက်  စိုက်ပျိးေရ 

ပိုမိုတိုးတက ်ေပးေဝိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

ဆည်၊ ကန်၊ ေရေလှာင်တမံများ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခှုစ်ကထက် ေစွပါး ၄၀၁၉၃၈ ဧကှင့် အြခားသီးံှ 

၁၄၅၃၅၂ ဧက စစုေုပါင်း ဧက  ၅၄၇၂၉၀ ပိမုိတုိုးတက် 

စိုက်ပျိးိုင်ရန် လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၁ မုိးရာသီကာလတွင် တမံအတွင်းသုိ စီးဝင် 

ေရ ဧကေပ ၂၇၉၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့သြဖင့် မိုးစပါး 

စိုက်ဧက  ၄၈၁၀၀၀   ေကျာ် ေအာင်ေရရသည်အထ ိ

စုိက်ပျိးေရ အြပည့်အဝ ေပးေဝုိင်ခ့ဲပီး ယခုလက်ရိှ 

တွင် လက်ကျန်ေရပမာဏ ဧကေပ ၂၁၇၀၀၀၀ ေကျာ် 

ကျန်ရှိသည့်အတွက ်     လာမည့်ှစ်ေွကာလတွင ်

ေွစပါး ဧက ၂၇၃၀၀၀ ေကျာ်ှင့် အြခားသီးှံ ဧက 

၇၅၀၀၀ စုစုေပါင်း ဧက ၃၄၈၀၀၀  ကို  စိုက်ပျိးေရ 

ေပးေဝိင်ုရန်  လျာထားပီးြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်ကထက် 

ဧက ၃၀၆၆၇၀ ကို ပိုမို၍စိုက်ပျိးေရေပးေဝိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင ်ေရတံခါးများမှ ေွစပါးှင့် အြခားသီးှံ 

စိုက်ပျိးမ များမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ၂၅၈၁၁၆ 

ဧက   စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပီး   ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ခုှစ်တွင် 

၂၆၁၉၃၇ ဧက စိက်ုပျိးိင်ုမည်ြဖစ်သြဖင့် ၃၈၂၁ ဧက 

ပိုမိုစိုက်ပျိးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခုှစ်တွင် ေွစပါးှင့် အြခားသီးှံ ၄၉၉၉၃ ဧက 

စိုက်ပျိးိုင်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ၆၆၉၂၉ 

ဧကစိက်ုပျိးရန် လျာထားသြဖင့် ေစွပါးှင့် အြခား 

သီးှံစုစုေပါင်း ၁၆၉၃၆ ဧက ပိုမိုစိုက်ပျိးိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။

ေသာက်သုံးေရ ပိုမိုေပးေဝိုင်မည်

၂၀၂၁ ခှုစ် မိုးရာသတွီင် ဆည်၊ ကန်များအတွင်း 

ေရဝင်ေကာင်းမ ေကာင် ့   လာမည့်ေွရာသီတွင ်

စိုက်ပျိးေရ၊ ေသာက်သုံးေရကိ ုယခင်ှစ်ကထက ်

ပိမုိလုုေံလာက်ြပည့်မစွီာ ေပးေဝိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီး

ဌာန အေနြဖင့် တမမံျားအတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့် 

ေရကို    အကျိးရှိစွာ    အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ် 

ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ    ေလျာ့နည်းသက်သာေစရန ်

ေရေပးအေဆာက်အအုမံျားြပြပင်ြခင်း၊ ေရေပးေဝမ  

လပ်ုငန်းများတွင် ေရအသုံးချသ ူ ေတာင်သမူျားှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေရအသုံးချသူများအဖွဲ 

(WUG)များ ဖဲွစည်းေပးပီး ေရေပးေဝေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်လာေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း 

တိုကို  စနစ်တကျ  စီမံလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

စိုက်ပျိးေရလုံေလာက်စွာ   ရရှိသည့်အတွက ် 

မိုးကိုေမ ာ်ကာ သမားိုးကျ စိုက်ပျိးေနခဲ့ကရာမ ှ

ေွစပါး၊ မိုးစပါး၊ ေဆာင်းသီးှံတိုြဖင့ ်သုံးသီးစား 

စိုက်ပျိးလာိုင်သည့်အတွက ်  ေဒသဝမ်းစာဖူလု ံ

ေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်သည်ကိ ုေတွရသည်။

ဆည်ေြမာင်းှင် ့   ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရး 

ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများှင့် ေတာင်သူများ အတူ 

တကွ  ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သြဖင် ့  ေဒသခံ 

ေတာင်သူများသည ်ဆည်ေရကို စနစ်တကျ ရယူ 

သုံးစဲွသည့အ်ေလအ့ထေကာင်းများရလာပီး   ထိမှု 

တစ်ဆင့် ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေသာ ေခတ်မီ 

စိုက်ပျိးနည်းစနစ်များကိ ု  အသုံးြပ၍   စိုက်ပျိး 

လာုိင်ြခင်းြဖင့် စုိက်ပျိးေရးက  ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးကိ ုအေထာက်အကူြပလာမည်ြဖစ်သည်။  

ထိုြပင်ေဒသဝမ်းစာဖလူုေံရး၊ ေဒသခေံတာင်သ ူ

များ၏ လေူနမ ဘဝြမင့်မားေရးှင့ ်လမူ စီးပွားဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးတိုကိ ု       ဦးတည်ေဆာင်ရက်ိင်ုလာ 

ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း   ေရးသားတင်ြပလိုက်ရ 

ပါသည်။       ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး က န်းလှမိနယ်ရှ ိသဖန်းဆိပ်ေရေလှာင်တမံကိုေတွရစ်။

 ယခုလက်ရှိတွင် လက်ကျန်ေရပမာဏ ဧကေပ ၂၁၇၀၀၀၀ ေကျာ် 

ကျန်ရိှသည့်အတွက် လာမည့်ှစ်ေကွာလတွင် ေစွပါးဧက ၂၇၃၀၀၀ 

ေကျာ်ှင့် အြခားသီးှံဧက  ၇၅၀၀၀  စုစုေပါင်း  ဧက  ၃၄၈၀၀၀  ကို 

စိုက်ပျိးေရေပးေဝိုင်ရန် လျာထားပီးြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်ကထက် ဧက 

၃၀၆၆၇၀ ကို ပိုမို၍စိုက်ပျိးေရေပးေဝိုင်မည်

 ေရတခံါးများမှ ေစွပါးှင့် အြခားသီးံှ စိက်ုပျိးမ များမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ခှုစ်တွင် ၂၅၈၁၁၆ ဧက စိက်ုပျိးိင်ုခဲ့ပီး     ၂၀၂၁-၂၀၂၂    ခှုစ်တွင် 

၂၆၁၉၃၇ ဧက စိက်ုပျိးိင်ုမည်ြဖစ်သြဖင် ့၃၈၂၁ ဧက ပိမုိစုိက်ုပျိးိင်ု 

မည်



ဇန်နဝါရီ  ၅၊   ၂၀၂၂

သားသမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝါ 

ထွန်း(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၇/က)ေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး[၁၂/လကန 
(ိင်ု)၀၆၅၇၁၀]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးတင်ွန် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၆၅ 
၂၇၈]ှင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ဦ်း [၁၂/လကန(ိင်ု)၀၆၅၇၁၀]တို၏သမီးြဖစ်သ ူမထက် 
ခိင်ုဇင်[၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၁၉၃၆]သည် အမ်ိေထာင်သည်တစ်ဦးြဖစ်ပီး မဘိတို 
ှင့်အတူတကွ ေနထုိင်သူတစ်ဦး မဟုတ်သည့်အြပင် မိဘ၏ေြပာဆုိဆံုးမမ  
များကိ ုနာခံြခင်းမရှိဘ ဲ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက ်ြပမူေဆာင်ရက်ေန 
သည့်အတွက် ယေနမှစ၍ သားသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ အဝဝအား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 
မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစွမ်းထက်ပိုင်ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)
LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)LL.B, DBL, DIL, MA(Business Law)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂
တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆/ဒ)၊ 

ေြမအမျိးအစား ေြမပိုင်ေြမ(ဘီ)၊ ဧရိယာ(၀.၃၆၅)ဧကရှိ ေြမကွက်ေပ ရှိ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေပ ေတာ်မူ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၉/ဃ)၊ ဗုိလ်ရန်ေအာင်အိမ်ရာ၊ B Type ကွန်ဒုိ၊ 

စုစုေပါင်း (၂၆)ခန်း ပါဝင်သည့် (၈)ထပ်ခွဲတိုက်ရှိ တိုက်ခန်းအမှတ် (B-3/1)၊ တတိယထပ်၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂၉၀)စတရုန်းေပရိှ ေရ၊မီးစု ံကွန်ဒိတုိက်ုခန်းှင့ ်၎င်းကွန်ဒိတုိက်ုခန်း အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်များအားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်စာတမ်းြဖင့် လက်ရှိ 

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းြမင့် [၉/

မလန(ိုင်)၀၂၂၂၈၈](ဘ) ဦးထွန်းြမင့်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးလ  င်မျိးေဌး [၁၂/လမန(ိုင်) 

၁၄၃၅၀၄]ှင့် ေဒ ခင်စန်းေဝ[၁၂/လမန(ြပ) ၀၀၀၃၉၅]တိုက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ဦးလ  င်မျိးေဌးှင့ ် ေဒ ခင်စန်းေဝတိုထ ံ တိက်ုိက်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊  က ု်ပ်ထသံို လည်းေကာင်း 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ကိစ ကို 

ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

ေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B,  DIL, DBL, DMLေဒ ဇာနည်ေအာင် LL.B,  DIL, DBL, DML

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၇၁၈) (၁၅-၆-၂၀၁၇)(စ်-၁၂၇၁၈) (၁၅-၆-၂၀၁၇)

အမှတ်- ၁၅၃/ဘီ၊ (၃၂)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉အမှတ်- ၁၅၃/ဘီ၊ (၃၂)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၀၉၁၉

လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရး 

အုိဇုန်းလ ာကို 

ထိန်းသိမ်းေပး

 ဝုလ်ဗာဟမ်တန်မှ

ပွဲကစားချနိ် ၈၂ မိနစ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ေမာ်တင်ဟိုရဲ တစ်လုံးတည်းေသာ 

သွင်းဂိုးနဲ    အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး   ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းအတွက ်

အိုင်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ ့ေမာ်တင်ဟိုဟာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ေနာက်ပိုင်း ပထမဆုံး ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ ်ပိုင်ဆိုင်

အဲဒီလို မန်ယူအသင်းကိ ု အိုင်ရရှိခဲ့ြခင်းဟာ  ဝုလ်ဗာဟမ်တန် 

အသင်းအတွက် ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်ေနာက်ပိုင်း အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ မန်ယူ 

အသင်းကိ ုပထမဆံုးုိင်ပဲွရရိှခ့ဲတ့ဲ မှတ်တမ်းေကာင်းတစ်ရပ်ကိ ုပိင်ုဆိင်ု 

ခွင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းဟာ မန်ယူအသင်းကိ ု ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလေနာက်ပိုင်း   အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ   ပွဲစ် ၁၀ ပွဲအထိ 

သွားေရာက်ကစားခဲ့ရာ ခုနစ်ပဲွ ံးပွဲကံပီး သံုးပဲွသေရရလဒ် ထွက်ေပ  

ထားခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

မန်ယူအသင်းကေတာ့ ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းကို  ံးနိမ့်ခဲ့တာ 

ေကာင့ ်ယာယီနည်းြပအြဖစ ်တာဝန်ယူေနတဲ့ ရန်းနစ်လက်ထက်မှာ 

 ံးပွဲမရှိစံချနိ်အဆုံးသတ်ခဲ့ရပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ 

အခပဲွုစ်မတိင်ုမ ီ နည်းြပ ရန်းနစ်လက်ထက်မှာ စစုေုပါင်းပဲွစ်  ေလးပဲွ 

ကစားထားပီး အဲဒီေလးပွဲမှာ သုံးပွဲအိုင်ရရှိကာ တစ်ပွဲသေရ ရလဒ် 

ထွက်ေပ ထားခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါြ့ပင် မန်ယအူသင်းဟာ ပရမီယီာလဂ်ိအဆင့ ်(၅) ေနရာတက်လှမ်း 

ိင်ုမယ့အ်ခွင့အ်ေရးနဲလည်း လဲွခဲရ့ပီး ပရမီယီာလဂ်ိအမှတ်ေပးဇယား 

အဆင့် (၇) ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ဝုလ်ဗာဟမ်တန် 

အသင်းကေတာ ့မန်ယအူသင်းကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်မန်ယအူသင်း 

နဲ  သုံးမှတ်အကွာ အမှတ်ေပးဇယား အဆင့် (၈) ေနရာကို  တက်လှမ်း 

လာခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။  

ေငွကယ်

 ထိုင်းလိဂ-်၂ မှ

ေအာင်ေကာင်းမာန်သည ်၂၀၂၀  ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်  ြပည်ပကလပ်များသို စတင် 

ေြပာင်းေရ ခဲ့ပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ရာသီတွင် ထိုင်းကလပ်များြဖစ်သည့ ်ထရတ်အသင်း၊ 

လမ်ပန်အသင်းှင့် ခွန်ကန်အသင်းတုိတွင် ကစားခ့ဲကာ ရာသီကုန်ဆံုးချန်ိ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေမလတွင် မေလးရှားစပူါလဂ်ိကလပ် ဆရပီါဟန်းအသင်းသို ေြပာင်းေရ ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။

ေအာင်ေကာင်းမာန်သည် ၂၀၁၉ ဖလိစ်ပိင်ုဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ ေကးတဆံပ်ိဆရု ြမန်မာ 

ယူ-၂၂ အသင်းှင့်အတူ ထင်ရှားလာသူြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ှစ်ကုန်ပိုင်းက ြပလုပ်သည့ ်

အာဆယီဆံဇူကူီးဖလားပိင်ပဲွဝင် ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်းတွင်လည်း ေရးချယ်ခခံဲရ့ 

သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ -Udonthani FC

အုပညာ

ေကေပါ့ပ်ေတးသံရှင်  တစ်ဦး 

အြဖစ်မှသည် သပ်ုေဆာင်တစ်ဦး 

အြဖစ်ပါ               ေအာင်ြမင်ေနတဲ ့

ခရစ်စတယ်ဟာ    စင်ကာပူိုင်င ံ

ထတ်ု အမှတ်တဆံပ်ိတစ်ခြုဖစ်တဲ ့

Charles & Keith ရဲ  ကမ ာလုံး 

ဆုိင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကုိယ်စားလှယ် 

အြဖစ် လတ်တေလာမှာ ေရးချယ် 

ခံခဲ့ရေကာင်း       ေအာေကေပါ့ပ် 

ေဒါကွ့န်းရဲ     ေရးသားေဖာ်ြပချက် 

ေတွအရ သိရပါတယ်။

ခရစ်စတယ်ကို    ကမ ာလုံး 

ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် ကိုယ်စား 

လှယ်အြဖစ ်  ေရးချယ်ခဲ့ေကာင်း 

ဇန်နဝါရ ီ၄ ရက်မှာ ထတ်ုြပန်ခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူိုင်ငံထုတ ်

ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်  တစ်ခုြဖစ် 

တဲ ့Charles & Keith ရဲ ကမ ာလုံး 

ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် ကိုယ်စား 

လှယ်အြဖစ် ေရးချယ်ခန်အပ်ခဲတ့ာ 

ဟာ ခရစ်စတယ်က  ပထမဆုံးြဖစ် 

တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

Charles & Keith ရဲ ပထမဆုံး ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 

အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်လာတဲ ့ခရစ်စတယ်

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့အမျိးသမီး 

ေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့T-ara ရဲ အဖဲွဝင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သ ူဟိမုင်နဲ  ေဘာလုံးကယ်ပွင့ ်ဟွမ်အဂီျိတိုှစ်ဦး 

ဆွစ်ဇာလန်မှာ အတရိှူေနတဲဓ့ာတ်ပုေံတကွိ ုအွန်လိင်ုး 

မီဒီယာတစ်ခုက လတ်တေလာမှာ ထုတ်ေဖာ်ြပသခ့ဲ 

ေကာင်း ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ 

ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ချစ်သူေတွြဖစ်ေနေကာင်း သတင်းေတွထွက်လာတဲ့ ဟိုမင်နဲ ဟွမ်အီဂျိ

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေကျာ်ကား 

တဲ ့အမျိးသားေတးဂီတအဖဲွတစ် 

ဖဲွြဖစ်တဲ ့ BTS ရဲ  အဖဲွဝင်ေတြွဖစ် 

ကတဲ့   အာရမ်နဲ   ဂျင်တိုဟာ 

လတ်တေလာမှာ          ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ သက်သာေပျာက်ကင်းခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ 

ကွန်းရဲ  ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွ 

အရ သိရပါတယ်။

အာရမ်နဲ  ဂျင်တို ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းပြီဖစ်ေကာင်း 

အဖွဲရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက 

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှာ ထုတ်ြပန်ခဲ့ 

ပါတယ်။ 

ေအဂျင်စရီဲေြပာကားချက်အရ 

အာရမ်နဲ   ဂျင်တို   ှစ်ဦးစလုံး 

ေနအိမ်မှာပင်  ကုသမ ခံယူခဲ့ကာ 

အသွားအလာကန်သတ်ေနထိုင ်

ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ 

လက်ရိှမှာ သတူိုှစ်ဦးစလုံး ေရာဂါ 

ေပျာက်ကင်းခဲ့ပီြဖစ်ကာ အသွား 

အလာကန်သတ ်      ေနထိုင်ရတဲ့ 

အချန်ိလည်း ြပည့ခ်ဲ့ပြီဖစ်ပါတယ်။ 

အမ်ိမှာသီးြခားေနထိင်ုစ် ထူးြခား 

တဲ့ ကျန်းမာေရးလက ဏာ ြပသ 

ခ့ဲြခင်းမရိှဘဲ ဂျင်ကေတာ့ အနည်း 

ငယ်ဖျားခဲ့ေပမယ့်    လက်ရှိမှာ 

ှစ်ဦးစလုံး အြပည့်အဝြပန်လည်

ေကာင်းမွန်ခဲ့ပြီဖစ်တယ်လို သရိပါ 

တယ်။  ဒါ့အြပင်  ေအဂျင်စီက 

မကာမီမှာ       သူတိုှစ်ဦးစလုံး 

အပုညာလ ပ်ရှားမ ေတ ွြပန်လည် 

လုပ်ေဆာင်ေတာ့မှာ ြဖစ်တယ်လုိ 

လည်း ဆိုပါတယ်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းသက်သာလာခဲ့ပီြဖစ်တဲ့ အာရမ်နဲ ဂျင်

ဇန်နဝါရ ီ၃ ရက်က အွန်လိင်ုးမဒီယီာတစ်ခြုဖစ်တဲ ့

ဒစ်ပက်ချ်က ဟိုမင်နဲ  ဟွမ်အီဂျိတို ဆွစ်ဇာလန်မှာ 

ေရာက်ရှိေနတဲ့  ဓာတ်ပုံေတွကို   ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်  ဟိုမင်နဲ   ဟွမ်အီဂျိတိုဟာ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ှစ်သစ်မှာ စတင်ေပ ထွက်လာတဲ့  ကယ်ပွင့်စုံတွဲ 

တစ်တွဲ ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်



ဇန်နဝါရီ  ၅၊   ၂၀၂၂

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
၂၀၂၂ ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၁/၂၀၂၂)ြဖင့် ဦးတင်ဦးဦးတင်ဦး အား “သီဟသုဓမ  “သီဟသုဓမ  

မဏေိဇာတဓရ”မဏေိဇာတဓရ”ဘဲွတဆံပ်ိ  ချးီြမင့အ်ပ်ှင်းြခင်းခရံသည့အ်တွက် မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးလိှက်လဲှ 

ဝမ်းေြမာက် ဂဏ်ုယမူပိါသည်။ သက်ရှည်ကျန်းမာ စတ်ိချမ်းသာစွာြဖင့ ်သာသနာအ့ကျိး၊ ိင်ုငံအ့ကျိးတိုကိ ု

ဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း၍ ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ 

အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ 

ေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်းေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်း

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
၂၀၂၂ ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၂)ြဖင့် ဦးစုိင်းမွန်း(ရှမ်းုိးမေအးချမ်းေရး ဦးစုိင်းမွန်း(ရှမ်းုိးမေအးချမ်းေရး 

ကုမ ဏီလီမိတက်) ကုမ ဏီလီမိတက်) အား “အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ”“အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ”ဘဲွတံဆိပ် ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်း 
ခံရသည့်အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက ်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ သက်ရှည်ကျန်းမာ 
စိတ်ချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျိး၊ ုိင်င့ံအကျိးတုိကုိ ဆတက်ထမ်းပုိး ေဆာင်ရက်ုိင်ပါေစေကာင်း 
ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း၍ ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊
အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရအဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ
ေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်းေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်း

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ
၂၀၂၂ ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏   အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၁/၂၀၂၂)ြဖင့်  ေဒါက်တာခင်ြမဝင်း ေဒါက်တာခင်ြမဝင်း အား 

“အဂ မဟာသရီသိဓုမ သဂိ   ”“အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ”ဘဲွတံဆိပ်   ချးီြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့်အတွက်  မိသားစုှင့်ထပ်တူ  
အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက ်   ဂုဏ်ယူမိပါသည်။   သက်ရှည်ကျန်းမာ  စိတ်ချမ်းသာစွာြဖင့်  သာသနာ့ 
အကျိး၊ ုိင်င့ံအကျိးတုိကုိ ဆတက်ထမ်းပုိး ေဆာင်ရက်ုိင်ပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်း၍ ဂဏ်ုြပအပ် 
ပါသည်။

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊
အဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရအဂ မဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ
ေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်းေဒါက်တာစိုးသိန်းှင့် ဇနီး အဂ မဟာသီရိသုဓမ သိဂ   ၊ သီရိသုဓမ သိဂ    ေဒ ခင်ချိအုန်း



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ”
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၅၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ် 
ထားသည့် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ 
အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင်ေသာ  (၅)ထပ်ကန်ထိုက်အေဆာက်အဦ၊  ေြမညီထပ်၊ 
အကျယ်အဝန်း (၁၈ ေပx ၄၇ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင ်
ေရေမာ်တာအပါအဝင် တုိက်ခန်းေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား   အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့်   ပုိင်ဆုိင်လာသူ  ယခုေရာင်းချသူ ဦးေဇာ်ေဇာ်ုိင် [၁၄/
လပတ(ိုင်)၀၅၁၆၀၉]ထံမှ အဆိုပါတိုက်ခန်းအား အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ၎င်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ယေန  
ေကာ်ြငာသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ အေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်များကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်မင်းိုင်(LL.B, C.B.L, WIPO DL-101(GENEVA))ဦးေအာင်မင်းိုင(်LL.B, C.B.L, WIPO DL-101(GENEVA))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၂၇)
အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၂၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၀၃၂၂

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာအများသိေစရန်ေကာ်ြငာစာ
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးထန်ိလင်းေအာင် (မှတ်ပုတံင်အမှတ်-[၃/ဘအန 

(ိုင်)၁၂၅၅၃၂]ှင့် ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ဆိုင် (မှတ်ပုံတင်အမှတ်- [၁၄/ပသန(ိုင်) 
၁၄၈၁၂၄] ကိုင်ေဆာင်သူတိုက ရန်ကုန်မိ၊  အမှတ်(၁၀၆)၊  ရတနာမိင်လမ်း၊ 
(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)လ ာ (Second Floor) အခန်းကိ ုပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူ
ေဒ ေအးေအးစုိး[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၃၆၁၁၁]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ ဝယ်ယူရန်သေဘာတူ 
သြဖင့ ်တိက်ုခန်းတန်ဖုိးေငွ၏အချိကုိ ေပးေချပီး၊ (၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်တွင် တုိက်ခန်း 
အေရာင်းအဝယ်စရန်ေပးကတိစာချပ်ကို ချပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ေနအိမ် 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ ရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်း
မရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ၊ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံိုြဖစ်ေစ(၉-၁-၂၀၂၂)
ရက်ကိ ုေနာက်ဆုံးထား၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ရန်  အသေိပးေကညာပါသည်။ 
အကယ်၍ လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အထက်ပါတိက်ုခန်း 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ပီးြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ြမင့်(LL.B) ဥပေဒဘွဲဦးေကျာ်ြမင့(်LL.B) ဥပေဒဘွဲ

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၀၉၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၀၉၀)
အမှတ်(၅၀)၊  အခန်း(စီ/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊  အခန်း(စီ/၁၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၄၇၅၇၊ ၀၉- ၇၉၂၅၈၉၃၀၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၄၇၅၇၊ ၀၉- ၇၉၂၅၈၉၃၀၅

ယေန  (၅-၁-၂၀၂၂)ရက်မှာ  ကျေရာက်တဲ ့“T.T.O Pharm Company Limited”ရဲ (၂၅)ှစ်ြပည့် 
ေငရွတအုထမ်ိးအမှတ်မှသည် ေရ ရတ ုစန်ိရတမုျားတိင်ုေအာင် ေအာင်ြမင်ပီး စီးပွားလာဘ်လာဘ 
များလည်း ဒီေရအလားတိုးတက်ပါေစလို “SP Bakery”မိသားစုမ ှဆုေတာင်းေမတ ာပိုသလိုက် 
ပါတယ်။

“SP Bakery” မိသားစု“SP Bakery” မိသားစု

ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း
က န်မ ေဒ နီလာထွန်း [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၆၉၁၉]ှင့ ်

ဦးဘိရ်ဇူ [၁၂/ပဘတ(ိုင်) ၀၃၀၂၇၈]တိုသည် စိတ်သေဘာ 
ထားချင်း ညိ  ငး်၍မရပါသြဖင့် (၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်တွင ်
ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး    တရားလ တ်ေတာ်ဦးစီးအရာရှိ  
ဦးြမင့်ေအာင်ေရှေမှာက်၌ လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်
ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးဘိရ်ဇူှင့် ေဒ နီလာထွန်းတိုသည် 
တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး  မည်သိုမ ပတ်သက်မ မရှိေတာ့ပါေကာင်း 
အများသိေစအပ်ပါသည်။

 ေဒ နီလာထွန်း ေဒ နီလာထွန်း
 [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၆၉၁၉] [၁၃/လရန(ိုင်)၁၉၆၉၁၉]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ေဆးစက်ရပ်ကွက်၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ အမှတ်(၁၇၁)ေန 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ေမာ်ေမာ်ခုိင်[၉/ငသရုိင်)၀၁၀၆၈၆] ကုိင်ေဆာင်သူ၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
သည်မှာ-

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊  ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၈၂)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၉)၊  အကျယ် ေပ(၄ ၀x၆၀) ပါမစ်ေြမ ဦးစန်းေသာင်း(AA-၀၈၁၄၀၈] 
အမည်ေပါက်  ေြမကွက်ှင့်  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား   စာချပ် 
အဆက်ဆက်ြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်လာပီး လုိအပ်သလုိစီမံခန် ခဲွပုိင်ခွင့် ရိှသူဟု 
အဆိုြပသူ ဦးစိုးမိုးသ ူ[၁၄/ကကထ(ိုင်)၁၇၂၇၀၇] ကိုင်ေဆာင်သူမ ှထုတ်ေဖာ် 
ဝန်ခံပီးေနာက် ေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းသည်ကိ ုက ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ေဒ ေမာ်ေမာ်ခိုင်မ ှသေဘာိုးြဖင့ ်ယုံကည်ပါေသာေကာင့ ်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူရိှပါက မည်သူမဆုိ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား
မရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံကိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 U Zaw Myint (Law Firm) U Zaw Myint (Law Firm)

ဦးရဲြမင့်ေအာင်(LL.B) (စ်-၄၁၇၀၃)၊ ေဒ တင်ဇာမျိး (LL.B) (စ်-၄၅၂၆၅)ဦးရဲြမင့်ေအာင(်LL.B) (စ်-၄၁၇၀၃)၊ ေဒ တင်ဇာမျိး (LL.B) (စ်-၄၅၂၆၅)
ေဒ သဲသဲဦး(LL.B) (စ်-၄၈၄၇၃)၊ ေဒ သဇူာဝင်း (LL.B) (စ်-၅၄၇၇၃)ေဒ သဲသဲဦး(LL.B) (စ်-၄၈၄၇၃)၊ ေဒ သဇူာဝင်း (LL.B) (စ်-၅၄၇၇၃)

(အထက်တန်းေရှေနများ)(အထက်တန်းေရှေနများ)
အခန်း(၃)၊ သုမနလမ်းှင့် ြမင်ေတာ်သာလမ်းေထာင့်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အခန်း(၃)၊ သုမနလမ်းှင့် ြမင်ေတာ်သာလမ်းေထာင့်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: ၀၉-၇၃၁၆၇၈၁၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၀၅၁၂သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: ၀၉-၇၃၁၆၇၈၁၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၀၅၁၂

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

သစ်သစ်

ေတာေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ချစ်

ခင်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်သစ်

ပင်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄)ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား၃၅ေပx 

အနံ ၅၀ေပ)အကျယ်ရိှ ဦးတိုန[ီ၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၆၇၃၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ဥမ ာထွန်း[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၉၄၃၁၃]မှ တရားဝင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ် ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)

 Ph:09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L, Ph:09-954280932 LL.B, D.B.L, D.I.L, D.M.L,

 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO(Switzerland) အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း WIPO(Switzerland)

 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-420080932, 09-977402677 (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph: 09-420080932, 09-977402677

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
တပ်ကုန်းမိ၊ အ.ထ.က ေညာင်လွန် 

ဒသမတန်းမှ ေမာင်လမင်းေမာင်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းြမတ်စုိး [၉/
တကန(ိင်ု)၀၇၄၁၀၄]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးသန်းြမတ်စိုးဦးသန်းြမတ်စိုး
[၉/တကန(ိုင်)၀၇၄၁၀၄][၉/တကန(ိုင်)၀၇၄၁၀၄]

နဝမအကိမ်နဝမအကိမ်
တပည့်ေယာဂီများက ချမ်းေြမ့ဆရာေတာ်ကီးအား ပူေဇာ်ပွဲတပည့်ေယာဂီများက ချမ်းေြမ့ဆရာေတာ်ကီးအား ပူေဇာ်ပွဲ

- ကမ ာဗ့ဒု သာသနာြပ ေကျးဇူးေတာ်ရှင် ချမ်းေြမဆ့ရာေတာ်ဘရုားကီး 
သည် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ တရားချစ်ခင်သူေတာ်စင်တိုအား သံသရာမ ှ
လွတ်ေြမာက်ေကာင်းြဖစ်ေသာ သတပိ  ာန်တရားေတာ်များကိ ုေဟာကား 
ြပသေတာ်မူခဲ့သည်မှာ ယခုအချနိ်အထိဆိုလ င် (၄၄)ှစ်ရှိပါပီ။

- ဆရာေတာ်ဘုရားကီးသည် ၁၉၇၉ ခုှစ်မှစတင်၍ ယေနအထိ 
အာရှတိုက်၊ ဥေရာပတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်၊ ေြမာက်အေမရိကတိုက်၊ 
ဩစေတးလျတိုက ်စသည်တိုရှိ   ိုင်ငံေပါင်း(၃၀)ေကျာ်သို က ေရာက်၍ 
ပဋိပတ ိသာသနာေတာ်ြပန်ပွားေရးအတွက် သတိပ  ာန်ဝိပဿနာတရား
ေဟာေြပာြခင်း၊ တရားစခန်းများ ဖွင့လှ်စ်၍ တရားြပသြခင်း၊ တရားရပ်ိသာ 
များ တည်ေထာင်ေပးြခင်း စေသာ သာသနာက့စိ များကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 
ပါသည်။

- ထိုသို ြပည်ပိုင်ငံများသို ဓမ ခရီးက ေရာက်ခဲ့သည်မှာ ယခုအချနိ် 
အထ ိိင်ုငအံားြဖင့ ်(၄၀)ခန်၊ ဓမ ခရီးအကမ်ိအားြဖင့ ်အကမ်ိ(၁၀၀)ေကျာ်၊ 
တရားစခန်းအကိမ်အားြဖင့ ်   အကိမ်(၂၀၀)ေကျာ်ရှိပီး   ေနာင်လည်း 
အေကာင်းသင့ ်အခွင့်သာသလို က ေရာက်ရဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။

 - ယခအုခါ  ဆရာေတာ်ဘရုားကီးသည် သက်ေတာ်(၉၄)ှစ်၊ ဝါေတာ် 
(၇၄)ဝါသို ေရာက်သည်အထ ိတရားေဟာ၊ တရားြပ သာသနာ့ကိစ တိုကို 
ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်ပီး ေနာင်လည်းေဆာင်ရက်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။

- သိုြဖစ်ပါ၍ ေကျးဇူးေတာ်ရှင ်ချမ်းေြမ့ဆရာေတာ်ဘုရားကီး၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တိုှင့ ်သာသနာြပ 
ဂုဏ်ေတာ်တိုကို တပည့်အေပါင်းက နဝမအကိမ်အြဖစ် စုေပါင်းပူေဇာ်ကမည်ြဖစ်ပါ၍ ဓမ မိတ်ေဆွသူေတာ်စင်များလည်း 
က န်ေတာ်များှင့် အတူတကွ ကုသိုလ်ပွားများ အုေမာဒနာတရားနာယူကပါရန် ေလးြမတ်စွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

- ဤပေူဇာ်ပဲွတွင် ပါဝင်ပေူဇာ်လိုကေသာ ဓမ မတ်ိေဆမွျားသည် ေအာက်ပါေနရက်ှင့ ်နာရအီချန်ိတွင် ေဖာ်ြပပါအခမ်းအနား 
အစီအစ်အတိုင်း မိမိတိုေနအိမ်၌ ေနထိုင်ကရင်း အတူတကွ ပါဝင်ပူေဇာ်ပီး ကုသိုလ်ယူိုင်ကပါသည-်

ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ
ချမ်းေြမ့ရိပ်သာေဝယျာဝစ အဖွဲ(ရန်ကုန်)ချမ်းေြမ့ရိပ်သာေဝယျာဝစ အဖွဲ(ရန်ကုန်)

ကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့် အချနိ်ကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့ ်အချနိ်
၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း (၈)ရက် 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉)ရက်၊ နံနက် (၈:၃၀)နာရီ
January 9th,2022 - Singapore,Taiwan 10:00AM
  Thailand,Indonesia 9:00AM
January 8th,2022 - U.S.A 9:00PM(ET)
   8:00 PM(CT)
မှတ်ချက်မှတ်ချက်
Fortune TV ုပ်သံလုိင်းမှ စီစ်ုိက်ကူး၍ Fortune TV ုပ်သံလုိင်းမှ တုိက်ုိက် Live ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
Fortune TV Facebook Page Fortune TV Facebook Page ှင့် Chanmyay Meditation Center (Yangon) Page Chanmyay Meditation Center (Yangon) Page များမှလည်း ထုတ်လ င့်သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။

] ြမန်မာစံေတာ်ချနိ်

ချမ်းေြမ့ဆရာေတာ် ဘုရားကီးချမ်းေြမ့ဆရာေတာ ်ဘုရားကီး

သစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုးသစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုး



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေမွးြမေရးဇုန်(၅)၊ ေရ ရင်ေအး 

ေကျာင်း (၄)လမ်း၊ လမ်းသွယ(်၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၈/င) ေပ(၄၀x၅၀)ရှိ 
ေဒ သီမာလွင်အမည်ေပါက်ေြမကွက်အား လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ေဒ မဝိုင်း [၃/ဘအန(ိုင်)၃၅၅၆၀၂]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 
ေရာင်းဖိုးေငွ၏ အချိအဝက်ကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက် 
လိုပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တက ွ
က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ 
ှင့အ်ညီပီးြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးကည်သာဟန်ဦးကည်သာဟန်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၉)
အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၉၁/က)၊ တက သီလာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉- ၇၈၆၅၄၅၀၄၀ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၇၈၀၉၀၁၊ ၀၉- ၇၈၆၅၄၅၀၄၀

“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည်” ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း“အိမ် ခံေြမဝယ်ယူမည”် ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိိုင်ေစရန်ေကညာြခင်း
 က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး [၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၅၉၉၄၂] ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး [၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၅၉၉၄၂] သည် “ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက် “ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက် 

ငမိုးရိပ်(၆)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၇၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ငမိုးရိပ်)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၅x၅၀)ေပရှိ ငမိုးရိပ(်၆)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၇၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၇၂)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်ငမိုးရိပ)်ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်(၂၅x၅၀)ေပရှိ 
ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး”ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး”တိုအား တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်သူ 
ြဖစ်ေသာ ဦးစိုးေအာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၉၂၁၈]ဦးစိုးေအာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၉၂၁၈]ထမှံ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချခဲ့ပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်လုံသည့် စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အထေြမာက်ေစရန် 
အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။
   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
      ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)   ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)   ဦးေနလင်း(LL.B)      ေဒ ေမသ ာသိန်း(LL.B)   ေဒ ပွင့်သူဇာ(LL.B)   ဦးေနလင်း(LL.B)
     (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)    (စ်-၅၀၄၃၀)     (စ်-၁၄၅၉၈)   (စ်-၁၄၅၉၂)    (စ်-၅၀၄၃၀)
     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   အထက်တန်းေရှေန

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

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၇၂၀၄၊ ၀၉-၂၆၂၆၈၅၇၄၄၊ ၀၉-၂၆၄၆၉၇၉၀၉

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။        ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ တနသ  ာရြီမစ်ဝှမ်းေဒသ၌ 

ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းအသစ(်၄)ခုအား  ပဏာမစူးစမ်းေလ့လာမ များေဆာင် 

ရက်၍ ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန ်စိတ်ဝင်စားသူ

လုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများသို လုပ်ငန်းအပ်ှံလိုပါသည-်

(က) တနသ  ာရီြမစ်ဝှမ်းေဒသ၌ ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းအသစ်(၄)ခုကို 

ပဏာမစူးစမ်းေလ့လာမ များေဆာင်ရက်၍   ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း 

ေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်း(Tender No. 07/ DHPI(P&W)/2021-2022)

၂။   တင်ဒါပုစံှံင့အ်ေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် ုံးချန်ိ 

အတွင်း လာေရာက်စံုစမ်းဝယ်ယူုိင်ပါသည်။ လာေရာက်ဝယ်ယူရာတွင် ကုမ ဏ ီ

တစ်ခုလ င် ကိုယ်စားလှယ(်၁)ဦးသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ  အကာအကွယ် 

(Mask ှင့ ်Face Shield) များဝတ်ဆင်၍ လာေရာက်ဝယ်ယေူပးပါရန် ေမတ ာရပ် 

ခံပါသည်-

တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်ရက်  -(၁၄-၁-၂၀၂၂) မှ (၂၈-၁-၂၀၂၂) 

ရက်ေနအထိ

တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်အချနိ ် -(၁၃:ဝဝ)နာရမှီ (၁၄:၃၀)နာရအီတွင်း

တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေရှအဝင်ဂိတ်

တင်ဒါအဆုိြပလ ာတင်သွင်းရမည့်ရက် -(၁၆-၅-၂၀၂၂)ရက် (၁၃:ဝဝ)နာရီ

တင်ဒါအဆိုြပလ ာတင်သွင်း -ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်

ရမည့်ေနရာ    အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

     အစည်းအေဝးခန်းမ(ုံးအမှတ်-၂၇)၊

   (၃)ထပ်ေဆာင်၊ုံးသစ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၃။  တင်ဒါေကာ်ြငာပုံစံကို လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ www.moee.gov.mm တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၁၁/၁)၊ 

လေူနရပ်ကွက်အမှတ်- ေရ ေပါက်က၊ံ ေြမကွက်အမှတ်(၄၁၉)၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 
(၁၁/၁)ရပ်ကွက်၊ ထွန်းသစ ာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၁၉)ဟု ေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမ 
အမျိးအစား အမည်ေပါက် ဗိုလ်ကီးခင်ေမာင်ွန် [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၅၀၁၄၈] 
အမည်ြဖင့်ရှိေသာ အကျယ်အဝန်း အလျား(၄၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ 
အမည်ေပါက် ဗုိလ်ကီးခင်ေမာင်ွန်ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ထက်ထက်ေဝ 
မှဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်အြဖစ်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူမည်သူ 
မဆို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)           ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B) ေဒ လွင်မာဦး(LL.B)           ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး (LL.B)
        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၇၄)        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၁၁)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

စိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းစိတ်ဝင်စားမ တင်ြပြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

(Expression of Interest Invitation)(Expression of Interest Invitation)
၁။   ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ ေသာက်ေရသန်  စက်ုံခွဲ (ေကျာက်ဆည်)သည် 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်ဆည်မိ၏ အေရှဘက်ေဖျာက်ဆိပ်ပင်ရာသွား 

သည့်  ကားလမ်း၏ ေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊ (၄)မိုင်(၂)ဖာလုံအကွာတွင် တည်ရှိပီး    

၂၆.၅၁ ဧကေပ တွင် ထုတ်လုပ်မ  အေဆာက်အဦ (၂)လုံး၊ သိုေလှာင်ု(ံ၂)လုံးှင့် 

ထုတ်လုပ်မ  စက်လိုင်း(၁)လိုင်းရှိပီး ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေဆာင ်

ရက်ိုင်ေရးအတွက ် အစိုးရှင့်ပုဂ လိက (PPP) ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။     စိတ်ဝင်စားမ  အဆုိြပလ ာ (EoI)ှင့် အစုိးရှင့် ပုဂ လိကပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ြခင်းဆိင်ုရာ အဆိြုပလ ာ(RFP) များ ြဖည့သွ်င်းရမည်ြဖစ်ပီး စက်ုဆံိင်ုရာ အချက် 

အလက်များအား အဆိုပါ Form တွင် ေဖာ်ြပထားရှိပါမည်။

EoI,RFP စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့်အချနိ-် ၅-၁-၂၀၂၂ (ုံးချနိ်အတွင်း)

EoI,RFP ပိတ်မည့်ရက ်                           - ၄-၂-၂၀၂၂ ရက်(၁၆:ဝဝ) နာရီ

Website                                       - www.industry. gov.mmwww.industry. gov.mm

                                       Myanmar Ministry of 

                     Industry

ေလ ာက်လ ာေပးသွင်းရမည့်ေနရာ          - ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ 

                           စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ 

                                           ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။

၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ုံးဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၈၃၇၀၊ ၃၄၀၈၁၄၀ ှင့် Email- 

pfimoi2018@gmail.compfimoi2018@gmail.comသုိ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစံုစမ်းုိင်ပါသည်-

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၄)၊ (ညာဘက်ြခမ်း)၊ ေြမညေီထာင့ခ်န်း ေပ(၁၉x၅၆)အကျယ်ရိှေသာ တိက်ုခန်း 
ှင့်တကွ ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ Aircon(၃)လုံး၊ ကိးဖုန်း (၁)လုံး၊ 
ဆိုဖာဆက်တီ(၃)လုံး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင ်
လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ စိုးမာလာ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၇၇၀၁]မ ှပိုင်ဆိုင်မ  အ ပ် 
အရှင်းကင်း၍ ေရာင်းချရန် ဝန်ခံအဆုိြပကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ထက် 
ထက်ရီ[၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၃၈၄၀၃]မှ အဆုိပါ အဆုိြပကမ်းလှမ်းချက်ကုိ သေဘာတူညီ၍ 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၅၇)
အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၂၃
 ဦးေကျာ်သူ ှင့်  ဦးေမာင်ေမာင်ေလး

 (တရားလို)   (တရားပိင်)(တရားလို)   (တရားပိင)်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၄၆) ရပ်ကွက်၊ 

စံရိပ်ငိမ်လမ်း၊ အမှတ်-၉၂၈ ေန ဦးေမာင်ေမာင်ေလး (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ)

သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလိုက ‘‘ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်ှင့်ေြမကွက်အေရာင်း‘‘ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ်ှင့်ေြမကွက်အေရာင်း

အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ’’အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ’’ ေလ ာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍      

သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ု

ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  

ဇန်နဝါရီလ   (၁၂)ရက် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၁ ရက်)   မွန်းမတည့်မီ 

(၁၀:ဝဝ) နာရတွီင် အထက် အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်း 

ရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်အထက်ပါေနရက်တွင ်သင်မလာ 

ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် သင့မ်ျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကိ ုထတ်ုေပးလမိ့မ်ည်။ 

၎င်းအြပင ်တရားလိုက ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့ ်သင်ကထုေချ 

တင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ထုေချ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ ေလးရက ်တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ် 

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (ေကျာ်ဝဏ )(ေကျာ်ဝဏ )

 မိနယ်တရားသူကီး မိနယ်တရားသူကီး

 ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်တရားုံး ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ေဒ တိုးတိုးထွန်းေဒ တိုးတိုးထွန်း

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးမိ၊ စိုးေကာမင်းရပ်ကွက်၊ 

ေမတ ာလမ်းေန(ဦးထွန်းမှင် - ေဒ ေသာင်း)၏ သမီး၊ ေဒ ခင်ေဆွ 

ထွန်း - ဦးေကျာ်ဝဏ ၏တုိညီမ၊ ေဒ ေအးေအးထွန်း- ဦးမင်းဦး၊ ေဒ ြဖ 

ြဖထွန်း၊ ဦးေအာင်ရဲထွန်း - ေဒ စန်းစန်းေမာ်၊ ေဒ ခင်သီတာထွန်း- 

ဦးရဲိုင်စိုးတို၏ အစ်မ၊ ေဒါက်တာခင်ဝင်း၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

မဝါဝါခင်၊ မမိုးစံအိမ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်သည် ၃-၁-၂၀၂၂ 
ရက် ညေန ၆:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၂ ရက် 

နံနက် ၁၀နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ (၁၃၇)ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၄၅)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄၅)၊ ဧရယိာ 
ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဆက် ယ်သည့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ ်
ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ကသည့ ်ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင[်၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၀၅၈၄၉]
ှင့ ်ဦးန သ[ူ၅/မရန(ိင်ု)၁၃၆၈၉၂]တိုမှ အ ပ်အေထွးကင်းရှင်း၍ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း 
ဝန်ခေံြပာဆိုပီး က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွို ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန်သေဘာ 
တူညီသည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူများထံ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်လံုသည့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
အေထာက်အထားများှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ဤေကညာပါသည့်ေနမှစပီး (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)
အမှတ်(၁၂၉၇-A)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၉၇-A)၊ တတိယထပ်၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ Ph:-09-420057498တာေမွမိနယ်။ Ph:-09-420057498

ဦးေနဝင်း[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၅၇၁၂]ှင့်ဦးေနဝင်း[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၅၇၁၂]ှင့်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၃၃)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ တပင် 

ေရ ထီးလမ်းေန “ေခတ်သစ်ဘုရင့်ေနာင်”အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက် 
၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

လူကီးမင်းှင့ ်“ေခတ်သစ်ဘရုင့ေ်နာင်” အများှင့်သက်ဆိင်ုေသာ ကမု ဏ ီ
လီမိတက်တုိသည် (၁-၆-၂၀၁၈)ရက်တွင် လူကီးမင်း၏ City Bus Trading Enterprise 
Co.,Ltdမှ 4P/5946 Daewoo City Bus Model-2009 ယာ်အား ကာလတန်ဖိုး 
(၂၄၅)သိန်း စာချပ်စာတမ်းှင့် ေငွအေြပအေကျေပးေချရာ ဝယ်ယူခဲ့ပီးေနာက ်
အဆိပုါ City Bus အား ကမု ဏယီာ်လိင်ုးတွင် ယေနတိင်ု ေြပးဆဲွလျက်ရိှေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။

အဆိုပါယာ် ဝယ်ယူသည့်ေန  (၁-၆-၂၀၀၈)ရက်တွင် ယာ်ပိုင်ရှင် 
စာအပ်ု(ကမ-၃)ကိ ုေပးအပ်ိင်ုြခင်းမရိှဘ ဲယာ်သက်တမ်းတိုးသည့ ်(၂၈-၂-၂၀၁၉)
ရက်တွင်လည်း ယာ်သက်တမ်းတုိးြခင်းလုပ်ငန်းသာေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေသာ်လည်း 
(ကမ-၃) စာအပ်ုကိ ုကမု ဏသီိုေပးအပ်ခဲြ့ခင်းမရိှခဲပ့ါ။ (၃-၃-၂၀၁၉)ရက်ှင့ ်ထိရုက် 
ေနာက်ပိုင်း သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ရန ်ဆက်သွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်း 
အား ဆက်သွယ်မ မရခဲ့ပါ။ 

သိုပါ၍ ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နာက်ပိင်ုး ရက်ေပါင်း (၃၀)ရက်အတွင်း 
က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ “ေခတ်သစ်ဘုရင့်ေနာင်” အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ ဏီ 
ထံသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေပးအပ်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း (ကမ-၃)စာအပ်ုကိ ုေပးအပ်ြခင်းမရိှပါက တည်ဆ ဲ
ဥပေဒများှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးအုန်းလွင်ဦးအုန်းလွင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၄၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၄၆)
ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၉ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၂၃၇၉

ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(မုဒုံ)ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(မုဒုံ)

M.B.,B.S(Ygn),D.R.C.O.G(London)M.B.,B.S(Ygn),D.R.C.O.G(London)

သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)

ကထိက(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးမှးသင်တန်းေကျာင်း(ေအာင်ဆန်း)ကထိက(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးမှးသင်တန်းေကျာင်း(ေအာင်ဆန်း)

အသက်(၉၆)ှစ်အသက်(၉၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂/က)

ေန (ဦးဘေအး-ေဒ လ  င်)တို၏သမီး၊ [ပါေမာက ေဒါက်တာေအာင်သန်းဘတ၊ူ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန]၏ဇနီး၊ (ေဒ ခင်ဖွား)၊ (ဦးယုတိတ်)၊ 

(ဦးယဟုတ်ု)၊ (ေဒ ကင်လျန်)တို၏ ညမီအငယ်ဆုံး၊ ေဒါက်တာထင်ေအာင်-ေဒ ခင်ဦးြမင့၊် 

(ေဒါက်တာြပည့်သက်ထွန်း)-ေဒါက်တာ သီတာေအာင်တုိ၏မိခင်၊ Roger Yu-မအိမွန် 

သက်ထွန်း၊ ေဒါက်တာခင်ေကးမုံေအာင်တို၏အဘွား ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွးသည ်

၂-၁-၂၀၂၂ရက် ညေန ၆:၁၆နာရတွီင် Grand Hantha ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၃-၁-၂၀၂၂ရက ်မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အထူးေကကဲွစွာြဖင့ ်အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၈-၁-၂၀၂၂(စေနေန ) နနံက် 

၁၀နာရတွီင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းမည်ြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေနအမ်ိသို  က ေရာက်ေပးက 

ပါရန် ညိးငယ်ေသာစိတ်ထားြဖင့ ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ တက သလီာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၉)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေဒ စမ်းေဝဖိး(ခ)ေနာ်မိုး(EG-၀၃၇၂၁၆)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကီးအနက်မှ 

တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)(ေြခရင်းြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ယင်း 

ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုပါမစ်အမည်ေပါက် 

သထူကံ အဆင့ဆ်င့ဝ်ယ်ယလူက်ေရာက်ရရိှ ပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှသ ူေဒ ဥမ ာ[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၄၇၉၂၅]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှဝယ်ယူရန် အဆိုပါ အိမ်၊ ေြမတန်ဖိုး တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသြဖစ်သည့် စရန်ေငွကုိေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အိမ်ေြမ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်း 

ကို ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိလာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက ယခေုဖာ်ြပပါ အမ်ိေြမ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B,DBL)ေဒ ွန်ွန်သန်း(LL.B,DBL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၉)

အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၂၀)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-401526880, 09-260983331Ph:09-401526880, 09-260983331

ဦးြမင့်ထွန်းိုင်ဦးြမင့်ထွန်းိုင်

အသက်(၄၄)ှစ်အသက်(၄၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊   ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊   (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 

စန်ိချယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၂၃)ေန (ဦးသန်းေင)ွ-ေဒ လှတင်တုိ၏သား၊ ဦးပန်း 

မိင်-ေဒ ြမေအးတို၏သားသမက်၊ မိသီတာြမင့်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ထက်ြမတ်ဦး၏ ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင်သည် ၃-၁-၂၀၂၂(တနလ  ာေန) 

ည ၈နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

၅-၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ ဟူးေန) မွန်းလဲွ ၁နာရီတွင် ကျစုီသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၁-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၇နာရီမှ 

၁၀နာရီအထိ ဘုရားအမှးြပေသာ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တုိအား ဆွမ်း 

အစရှိေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတိုြဖင့ ်ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ေရစက်သွန်းချ 

အမ ေပးေဝမည် ြဖစ်ပါေသာေကာင့် အထက်ပါ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း   တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သူဇာြမင့်ေဒ သူဇာြမင့်

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀)၊ 

ေအာင်မာဃလမ်း၊ အခန်း(၃/A)တွင် ေနထိင်ုေသာ (ဦးမျိးြမင့-်ေဒ သစ် 

သစ်လွင်)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးထိပ်တင်မင်း)၏ချစ်ဇနီး၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-

ေဒ သတီာြမင့၊် ဦးေဇာ်ဝင်းွန်-ေဒ သ ာလွင်၊ ဦးေစာေအာင်-ေဒ ဥမ ာ 

လွင်၊ ဦးခင်ေမာင်လွင်-ေဒ ေကးမံုလွင်၊ ဦးတင်ညီညီထွန်း-ေဒ  ြဖြပာ

လွင်တို၏ချစ်လှစွာေသာအစ်မကီး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ခိုင်ထွန်း-ေဒ မိုမို 

မင်းသ၊ူ မခင်ချမ်းေြမမ့င်းသတူို၏မခိင်၊ ေမာင်သန်ထင်ေအာင်၏အဘွား 

ေဒ သူဇာြမင့်သည ်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်၃-၁-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) 

ညေန ၆:၃၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသြဖင့ ်၄-၁-၂၀၂၂(အဂ   ါေန ) 

တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်တင်ေသာ်ေဖ (Baby)ေဒ တင်တင်ေသာ်ေဖ (Baby)

အသက် (၈၆) ှစ်အသက် (၈၆) ှစ်
 အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု Virginia ြပည်နယ်၊ Fredericksburg 

မိ၊ အမှတ် (၂၀၀) Bridgewater  Circleေန ( ဦးဘေသာ် - ေဒ အမာ)

တုိ၏သမီး၊ (ေအဝမ်း ဦးညီပု - ေဒ စန်းရင်)တုိ၏သမီးေခ းမ၊ ဦးေအာင် 

ေဖ၏ဇနီး၊ ေစာေအာင်ဝင်း၊ စ ာေဖတို၏ ေမွးသမိခင်၊ Christy Pe, 

Peyton, Maddox Garrison တုိ၏အဘွား ေဒ တင်တင်ေသာ်ေဖသည် 

၂၈-၁၂-၂၀၂၁ရက် ေဒသစေံတာ်ချန်ိ ည ၁၀:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ခင်စိုးစိုးေအးေဒ ခင်စိုးစိုးေအး

လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာလက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ

ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအြမန်စာပိုလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်မိအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအြမန်စာပိုလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်မိ

အသက်(၅၁)ှစ်အသက်(၅၁)ှစ်
 ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အြမန်စာပိုလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်မိမ ှလက်ေထာက်အေထွေထ ွ
မန်ေနဂျာ၊ ေဒ ခင်စိုးစိုးေအးသည် ၄-၁-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၁၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမ ှအရာရှိေကာင်းတစ်ေယာက ်
ဆုံး ံးမ အတွက် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ
 ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

 ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၅၊   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 » ၂၄

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၉

ယေနဖတ်စရာ

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၄

၂၀၂၂ ခုှစ်    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

လွတ်လပ်ေရးေန      ိုင်ငံေတာ် 

အလံတင်      အခမ်းအနားှင့် 

ုိင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပဲွအခမ်း 

အနားကို  ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှ  

ရင်ြပင်၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊   

ထိနး်ချပ်၊ ကုသေရး   န်ကား 

ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားကုိ (၁)ြပည်ေထာင်စု 

မပိကဲွေရး၊ တုိင်းရင်းသားစည်းလံုး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရးှင့ ်    အချပ် 

အြခာအာဏာ  တည်တ့ံခုိင်မဲေရးတုိ 

အတွက်   တိုင်းရင်းသားအားလုံး 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ေရး။ 

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန ိင်ုငေံတာ်အလံတင် အခမ်းအနားှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အလံအေလးြပပဲွ အခမ်းအနားကျင်းပ

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ထံမှ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် သဝဏ်လ ာ 

ကို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း ဖတ်ကားစ်။

ဝုလ်ဗာဟမ်တန်ကို  ံးနိမ့်ပီး အမှတ်ေပးဇယားထိပ်က မန်စီးတီးနဲ

ရမှတ် ၂၂ မှတ်အထိ ကွာဟသွားပီြဖစ်တဲ့ မန်ယူ
ဇန်နဝါရ ီ ၄  ရက်  နနံက်ပိင်ုးက 

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ ်   ၁၉    အြဖစ် 

ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့မန်ယအူသင်း 

နဲ      ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းတို 

ပဲွစ်မှာ မန်ယူအသင်းဟာ အိမ်ကွင်း 

အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ ဝလ်ုဗာဟမ်တန် 

အသင်းကိ ု  တစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှနဲ  ံးနမိ့် 

ခဲရ့တာေကာင့ ်အမှတ်ေပးဇယား 

ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ေနတဲ့  မိခံ 

ပိင်ဘက ်     မန်စီးတီးအသင်းနဲ  

ရမှတ်  စုစုေပါင်း   ၂၂ မှတ်အထိ 

ကွာဟသွားခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ ဧည့်သည်အြဖစ ်

လာေရာက်ကစားခဲ့ရတဲ့ ဝုလ်ဗာ 

ဟမ်တန်အသင်းဟာ ဒုတိယပိုင်း 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ထိုင်းလိဂ-်၂ သို 

တိုက်စစ်မှး ေအာင်ေကာင်းမာန ်

ေြပာင်းေရ 

ရန်ကုန်    ဇန်နဝါရီ    ၄ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် တိုက်စစ်မှး ေအာင်ေကာင်းမာန်သည ်

ထိုင်းလိဂ-်၂ ကလပ်   Udonthani အသင်းသို  ေြပာင်းေရ သွားပ ီ

ြဖစ်သည်။

ေအာင်ေကာင်းမာန်သည်  ပီးခဲ့သည့်ှစ်တွင် ကစားခဲ့သည့ ်

မေလးရှားစပူါလဂ်ိကလပ် ဆရပီါဟန်းအသင်းှင့ ်စာချပ်သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးပီးေနာက ်   သက်တမ်းမတိုးဘ ဲ   Udonthani အသင်းသို 

ေြပာင်းေရ လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေအာင်ေကာင်းမာန်သည် ဇန်နဝါရီ 

၃ ရက်က Udonthani အသင်းှင့် စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပီး စာချပ် 

သက်တမ်းမှာ ရာသဝီက်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ေအာင်ေကာင်းမာန် 

သည် ငါးသင်းေြမာက် ြပည်ပကလပ်အသင်းအြဖစ် Udonthani 

အသင်းသို ေြပာင်းေရ လာြခင်းြဖစ်ပီး ယခင်က ထိင်ုးကလပ် သုံးသင်း 

ှင့် မေလးရှားကလပ ်တစ်သင်းတိုတွင ်ကစားခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၄၄ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင် န်းရှိ

ေရ ဘိုမိနယ်  ခိုင်ပညာေရးမှးုံးှင့် ထန်တလန် 

မိနယ်တွင်      လုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား     အကမ်းဖက်သမား 

များက  လက်နက်ကီး၊   လက်နက်ငယ်များြဖင့်  

လာေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်
အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်းေကျာ်ရှိ


