
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလဆန်း       ၉       ရက်၊     တနလ  ာေန။                                                                                                                                             Monday,       10    January    2022          ၁၀၆၁၄

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
 

ချစ်ကည်ေလးစားရပါေသာ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ

တိုင်းရင်းသား မိဘြပည်သ ူညီအစ်ကိုေမာင်ှမများခင်ဗျား-

ယေန  ဇန်နဝါရလီ(၁၀)ရက်ေနသည် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအတွက ် ကျက်သေရမဂ  လာ 

အေပါင်းှင့်    ြပည့်စုံသည့ ်  (၇၄)ှစ်ေြမာက ်  ကချင်ြပည်နယ်ေန          

ြဖစ်ပါသည်။

ယခုကဲ့သို  ေနထူးေနြမတ်အခါသမယတွင်  ကချင်ြပည်နယ ်

အတွင်းရိှ ကချင်တိင်ုးရင်းသားမျိးွယ်စမုျားှင့တ်ကွ ြပည်ေထာင်စဖွုား 

တိုင်းရင်းသားများအားလုံး ကျက်သေရမဂ  လာအြဖာြဖာှင့် ြပည်စုံ 

ကပါေစေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေဘးမှ ကင်းလွတ်၍ ကျန်းမာ 

ကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလျက ် တ်ခွန်းဆက်သအပ် 

ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည်     ေရှးှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းကပင ်                 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုအားလုံးတိုသည ်မရှိအတူရှိအတူ၊ ေအးအတူ 

ပူအမ  စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့ ်ကမ ာ့အလယ်တွင် ထည်ထည်ဝါဝါ 

ရပ်တည်ေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်တွင် စည်းလုံးညီွတ်မ  

ပိကဲွ၍ အဘက်ဘက်မှ အင်အားနည်းပါးချန်ိတွင် မမိထိက်အဆမတန် 

အင်အားကီးမားေသာ                  စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံ၏ေကာင်းကျိးကို ေဆာင်ရက်ကရာတွင် တစ်ဦးေကာင်း၊ တစ်ဖွဲေကာင်းြဖင့် ေဆာင်ရက်၍ မရိုင်ဘဲ 

တိင်ုးရင်းသားြပည်သအူားလံုး၏ အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ကိအုေြခခေံသာ ေပါင်းစအုင်အားြဖင့ ်တက်ညလီက်ညေီဆာင်ရက်ကရန်လို

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့် သဝဏ်လ ာ

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့ ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ 

ြမစ်ကီးနားမိ၌ လီဆူတိုင်းရင်းသားများှင့ ်ေတွဆုံ 
ြမစ်ကီးနား  ဇန်နဝါရီ  ၉

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်  Jeng Phang 

ေနာ်ေတာင်၊  ဦးေမာင်းဟာ၊ ဦးစိင်ုးလုံးဆိုင်၊ 

ဦးေရ ကိမ်း၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး 

ထွန်းထွန်းေနာင်၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်       

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးခင်ရ၊ီ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးများ 

ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည် ေထာင်စုဝန်ကီး    

ဦးေစာထွနး်ေအာင်ြမင့်၊     ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးခက်ထန်ိနန်၊  ေြမာက်ပိင်ုး 

တုိင်းစစ်ဌာနချပ်   တုိင်းမှး  ဗုိလ်မှးချပ်    

ြမတ်သက်ဦးတိုသည ်ြမန်မာိုင်ငံ လီဆူ 

စာေပှင့်    ယ်ေကျးမ ဗဟိုေကာ်မတ ီ

အဖဲွဝင်များ၊ တိင်ုးရင်းသား မျိးွယ်စမုျား 

ှင့ ်ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ကချင်ြပည်နယ်  

ြမစ်ကီးနားမိရှ ိလီဆူိုးရာယ်ေကျးမ 

ဗဟိုေကာ်မတီုံး     လီဆူိုးရာကွင်း၌ 

ေတွဆုံသည်။

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီအဖွဲဝင်များှင့ ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ ြမစ်ကီးနားမိ၌ ေဒသခံလီဆူတိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့ ်ေတွဆုံစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   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

 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံေတာ်စီမံ အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ ဖတ်ိကားချက်အရ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံဝန်ကီးချပ်  ဆမ်ဒက်  အာခါ  မိုဟာ  ဆီနာ  ပါတိုင်း  တဲ့ချိ 

ဟွန်ဆင်သည် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ြမန်မာိုင်ငံသို 

အလုပ်သေဘာခရီးစ် လာေရာက်ခ့ဲသည်။ ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်၏ ြမန်မာ 

ိင်ုငခံရီးစ်သည် ှစ်ိင်ုငအံကား အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်ေကာင်းေသာအကျိး 

ရလဒ်များကိ ုေဆာင်က်းခဲ့သည်။

ခရီးစ်အတွင်း ှစ်ိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံေရး၊ ချစ်ကည်ေရးှင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ေရး၊ ြမန်မာိင်ုင၏ံ ြပည်တွင်းငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်း 

များေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်အာဆယီဥံက   ၏အထူးကိယ်ုစားလှယ်ှင့ ်ကေမ ာဒီးယား 

ိင်ုငမှံ ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်ိင်ုမည့အ်ေြခအေန၊ အာဆယီဘံုသံေဘာတညူခီျက် 

(၅) ရပ်ှင့်အညီ  ြမန်မာုိင်ငံမှေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊     ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့ ် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ  အကူအညီေပးေရး 

ကစိ များ၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ချမှတ်ထားသည့ေ်ရှလပ်ုငန်း 

စ်(၅)ရပ်ှင့အ်ည ီုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခ 

အေနများကို ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးိုင်ခဲ့သည်။

အထူးသြဖင့ ်ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအကျပ်အတည်း ြဖစ်ေပ ေနသည့် 

ကာလတွင် ှစ်ိင်ုငြံပည်သမူျားအကား ရိှရင်းစဲွချစ်ကည်ရင်းီှးမ ကိ ုပိမုိြုမင့တ်င် 

ေစမည့ ်ှစ်ိင်ုငပံူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များအေပ  ှစ်ဖက်အြမင် 

ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခ့ဲကပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

စ်များ၌  ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအေထာက်အကူြပပစ ည်းများကိ ု  ြမန်မာိုင်ငံသို 

ေပးအပ်လှဒါန်းခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်ကေမ ာဒီးယားှစ်ိင်ုငအံကား ချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့မ များသည်  ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလ ဲ

ကာလ စန်ိေခ မ များကားတွင် အေကာင်းြမင်အြပသေဘာေဆာင်ေသာ မတ်ိေဆ ွ

ေကာင်းပီသသည့ ်ြပင်းြပေသာစိတ်ဆ များကိ ုထုတ်ေဖာ်ြပသိုင်ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငသံည် အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငတံစ်ိင်ုငြံဖစ်၍ အာဆယီံိင်ုငမံျားှင့ ်

ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၌ ကေမ ာ 

ဒီးယားိုင်ငံမ ှအာဆီယံအလှည့်ကျဥက    တာဝန်ယူသည့်အခါ ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်

ထေိတွေဆာင်ရက်မ များသည် အေပါင်းလက ဏာြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်

ကေမ ာဒီးယား ဒတုယိဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ိင်ုငြံခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးအား   အာဆီယံဥက   ၏    အထူးကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်

ခန်အပ်ြခင်းကိ ုကိဆိုခဲ့သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့်    အာဆီယပံဋညိာစ်ာတမး်ှင့်အညီ     အာဆီယံ၏ 

တညူဆီ (၅)ချက်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုေရးကိ ုအြပည့အ်ဝပံပ့ိုးသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် အာဆီယံ၏တူညီဆ (၅)ချက်သည ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ၏ီေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့ ်အြပန်အလှန် အေထာက်အကြူပသင့ေ်ကာင်း 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က အေလးအနက် 

ထားေြပာကားခဲ့သည်။ ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ်က အမျိးသားြပန်လည ်

သင့်ြမတ်ေရး၊ တည်ငိမ်ေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် သာယာဝေြပာေရးတုိရရိှရန် 

အတွက် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ ှစ်ဦးှစ်ဖက်အကျိးရှိေသာမူဝါဒကိ ုရှင်းလင်း 

မ ေဝခဲသ့ည်။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ်အား ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း (EAO)များှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်အထ ိ

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေကာင်း ေကညာခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်အကုန်အထိ ထပ်မံတိုးြမင့ ်

သွားရန် အသိေပးခဲ့သည်။

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်က အမျိးသားဖွံဖိးတိးုတက်ေရးှင့် ေရရှည် 

တည်တံသ့ည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် သက်ဆိင်ုသမူျားအကား အြပသေဘာေဆာင် 

သည့်ေဆွးေွးမ များြပလုပ်ေရးှင့် တင်းမာမ များ ေလ ာ့ချေရးတိုကိုရည်ရယ ်

သည့်  ေတာင်းဆိုခဲ့မ အေပ   ခိုင်မာစွာေထာက်ခံခဲ့သည်။    ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ကလည်း တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွအစည်းများှင့ ်အပစ် 

အခတ်ရပ်စေဲရးေဆွးေွးပဲွများတွင် ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အာဆယီအံထူးကိယ်ုစား 

လှယ်၏ပါဝင်မ ကုိ ကိဆုိခ့ဲသည်။ ထုိအြပင် ြမန်မာြပည်သားများအတွက် လူသားချင်း 

စာနာကညူပီံပ့ိုးမ များေပးအပ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိအုပ်သည့ ်ြပည်သမူျားထသံို 

အကအူညမီျား ခဲွြခားမ မရိှဘ ဲေပးအပ်ေရး၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးှင့ ်လူအသက် 

ကယ်ဆယ်ေရးသည် အေရးအကီးဆုံးကစိ ြဖစ်သြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန် 

ှစ်ဖက်ေခါင်းေဆာင်များ အသိအမှတ်ြပခဲ့သည်။

သိုြဖစ်ရာ ကေမ ာဒီးယား-ြမန်မာ ထိေတွဆက်ဆံိုင်မ သည် အာဆီယံ၏ 

တူညီဆ များှင့်ထင်ဟပ်လျက်ရှိရာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် 

အြပန်အလှန်အေထာက်အကူြပမည့် အာဆီယံ၏တူညီဆ  (၅) ချက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးကိ ုေဆာင်က်းေပးိုင်မည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။ ။

အာဆီယံတူညီဆ  (၅) ချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်

ပုိှံပ်ြခင်း၊ ထတ်ုေဝြခင်းှင့ ်သတင်းေအဂျင်စလီပ်ုငန်းများ ခွင့ြ်ပေပးမ အေြခအေန

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ၏ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ပံုိှပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း 

နည်းဥပေဒများကိ ုအမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၄၈/၂၀၁၄) 

ြဖင့်   ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ   (၁၀)  ရက်ေနတွင်  

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးေနာက် လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်

ေလ ာက်ထားလာပါက  ပံုိှပ်ြခင်းှင့်ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း 

နည်းဥပေဒများှင့်အညီစိစစ်၍  လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များကိ ုခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ (၃-၁-၂၀၂၂) ေနက 

ြပလုပ်ခဲ့ေသာ  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   စီမံခန်ခွဲေရး 

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင ်  (၁-၁၁-၂၀၂၁) ေနမှ (၁၀-

၁၂-၂၀၂၁)ေနထိ        လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်

ေလ ာက်ထားလာသည့်  ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းအတွက ်

အသစ်ေလ ာက်ထားသူ  သတင်းစာ တစ်ဦး၊ ဂျာနယ် ှစ်ဦး၊ 

မဂ ဇင်း သုံးဦး၊ အေထေွထ ွ၁၀ ဦး ေပါင်း တစ်ဆယ့ေ်ြခာက်ဦး 

ကိလုည်းေကာင်း၊ သတင်းေအဂျင်စလီပ်ုငန်း ေလ ာက်ထား 

သူ သုံးဦးကိုလည်းေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ 

ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 

ပုံှိပ်ြခင်းှင့ ်  ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပေဒများ 

ြပ  ာန်းသည့်  (၁၀-၁၀-၂၀၁၄)  ေနမှစ၍  ယေနအထိ 

ပုိှံပ်ြခင်းလပ်ုငန်း  ၁၆၉၆ ဦး၊  ထတ်ုေဝြခင်းလပ်ုငန်း  ၃၁၂၀ 

ှင့ ် သတင်းေအဂျင်စလီပ်ုငန်း  ၃၈၈ ဦး  စစုေုပါင်း ပုိှံပ်ြခင်း၊ 

ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း  ၅၂၀၄ ဦးအား 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ   စိစစ်ခွင့်ြပေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ထား၀ယ်မိနယ်၌ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနအကိ အထိမ်းအမှတ်  

ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားဓေလ့ထုံးတမ်းစာအုပ် စာဖတ်ဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

ထား၀ယ်   ဇန်နဝါရီ   ၉

ထားဝယ်ခိုင ်     ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့် ထားဝယ် 

ေရှးေဟာင်းသေုတသအီဖဲွတို   ပူးေပါင်း၍ 

(၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေန 

ကို         ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ် 

ထားဝယ်တိုင်းရင်းသား  ဓေလ့ထုံးတမ်း 

စာအပ်ု  စာဖတ်ဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွကိ ု ယေန  

နံနက် ၁၀ နာရီ က ထားဝယ်ခိုင ်လူထု 

အေြခြပဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည်။

ထိုေနာက်          တိုင်းေဒသကီး 

ြပန်ကားေရးှင် ့   ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန  တိုင်းေဒသကီး  ဦးစီးမှး 

ေဒ ကင်ကင်သန်းက     ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနက   ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

လုပ်ငန်းစ်များ၊   ေရှလုပ်ငန်းစ်များ၊ 

မူဝါဒများအေကာင်းှင့်     ထားဝယ် 

တိင်ုးရင်းသား   ဓေလထ့ုံးတမ်းစာအပ်ုကိ ု

ဖတ် ေလ့လာြခင်းအားြဖင့် ထားဝယ်၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ    ဓေလ့စိုက်များကို 

ေတွြမင်ိင်ုေကာင်း၊ စာအပ်ုပါအေကာင်း 

အရာများကုိ ေလ့လာဖတ် ပီး ေဆွးေွး 

ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး       ထားဝယ်ခိုင ်

ြပန်ကားေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး / လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး ေဒ ခင်မာြဖက (၇၅)

ှစ်ေြမာက် စန်ိရတ ု  ြပည်ေထာင်စေုနကိ ု

ကိဆိဂုဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်   ယခစုာဖတ် 

ဝိင်ုးေဆွးေွးပဲွ   ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ှင့ ်ရည်ရယ်ချက်ကိ ု  ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ ထုိေနာက်   ထားဝယ်ေရှးေဟာင်း 

သုေတသီအဖွဲမ ှ    ေနာန်ေအာင်မျိးက 

ဦးေဆာင်၍    ထားဝယ်တိုင်းရင်းသား 

စုစည်းမ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊  စာေရး 

ဆရာများှင့်   စာေပချစ်ြမတ်ိုးသမူျားက 

တုိင်းရင်းသား ဓေလ့ထံုးတမ်းစာအုပ်တွင် 

ပါဝင်သည့်      ေခါင်းစ်များအလိုက် 

အေကာင်းအရာများကိ ု   အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနုံးမှ  ကရင်၊ 

မွန်တိုင်းရင်းသား     သမိုင်းစာအုပ်များ၊ 

ဆလံုုိးရာပံုြပင်စာအုပ်များှင့် ထားဝယ် 

တိုင်းရင်းသားဓေလ့ထုံးတမ်း      စာအုပ် 

တိုကို        ခင်းကျင်းြပသထားရာ 

တက်ေရာက်လာကသည့် စာေပဝါသနာ 

ရှင်များက   ကည့် အားေပးကသည်။ 

ထုိေနာက် ထားဝယ်ေရှးေဟာင်းသုေတသီ 

အဖွဲမှ    ေနာန်ေအာင်မျိးက   တနသ  ာရီ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ        ြပည်သူ  

စာကည့်တိုက်  ၁၆  တိုက်အတွက် 

ထားဝယ်တိင်ုးရင်းသား     ဓေလထ့ုံးတမ်း 

စာအုပ်များကို     ေပးအပ်လှဒါန်းရာ 

တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ေဒ ကင်ကင်သန်း 

ှင့်     ခိုင်ဦးစီးမှး /  လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး   ေဒ ခင်မာြဖတိုက 

လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        

            ေကေကအယ်လ်(ထားဝယ်)

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဗိတိသ ကိုလိုနီနယ်ချဲတို၏  လက်ေအာက်သို  ကျေရာက်ခဲ့ရပီး 

အချပ်အြခာအာဏာှင့်  လွတ်လပ်ေရးဆုံး ံးခဲ့ရပါသည်။  ထိုသို 

နယ်ချဲလက်ေအာက ် ကျေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း  တိုင်းရင်းသားများ 

အပါအဝင် ြမန်မာိင်ုင၏ံ ေဒသအသီးသီးမှ  သူက န်မခလံိသုမူျားက 

မျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ထက်သန်စွာြဖင့ ်မမိတိိုအသက်ကိ ုပဓာနမထားဘ ဲ

နယ်ချဲတိုကို ေတာ်လှန်ခဲ့ကပါသည်။  မကာမီကျေရာက်ေတာ့မည့် 

(၇၅)ှစ်ေြမာက် စန်ိရတြုပည်ေထာင်စေုန   အေြခခပံင်လုစံာချပ်ြဖင့ ်

သူက န်ဘဝမှလွတ်ေြမာက်ကာ   လွတ်လပ်သည့်  အချပ်အြခာ 

အာဏာပိုင်ိုင်ငံအြဖစ်   ြပန်လည်ရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည်မှာ မိမိတို 

တိင်ုးရင်းသားအားလံုး၏ မဆုတ်မနစ်ေသာ ဇဲွလံုလ၊ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ 

ရဲစွမ်းသတ ိှင့် စည်းလုံးညီွတ်မ တိုေကာင့်ပင်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငလွံတ်လပ်ေရးရရိှပီးေနာက် ၁၉၄၈ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရလီ 

(၁၀)ရက်ေနတွင်  ကချင်ြပည်နယ်ေကာင်စီညီလာခံ၏  ပထမဆုံး 

အစည်းအေဝးတွင် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဖွဲစည်းခဲ့သည်ကို 

ဂဏ်ုြပသည့်အေနြဖင့် ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက်ေနကုိ “ကချင်ြပည်နယ်ေန” 

အြဖစ် သတ်မှတ်ြပ  ာန်း၍ ှစ်စ်ကျင်းပခ့ဲရာ  ယေနဆုိလ င် (၇၄)ှစ် 

ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ်တွင ်ဂျနိ်းေဖာ့၊ ရဝမ်၊ 

လီဆူ၊  လာချတိ်၊  ေလာ်ေဝ ၊  ဇိုင်ဝါးစသည့် ကချင်မျိးွယ်စုများ၊ 

တိုင်းေလ၊   တိုင်းလိုင်၊   တိုင်းလုံ၊  တိုင်းဆာ၊  တိုင်းခ ီး စသည့် 

ရှမ်းမျိးွယ်စမုျားှင့ ် ဗမာတိင်ုးရင်းသားမျိးွယ်စမုျားအြပင် အြခား 

တိင်ုးရင်းသားမျိးွယ်စ ုအပါအဝင် လဦူးေရစစုေုပါင်း  ၁၇ သန်ိးေကျာ် 

ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ စုေပါင်းေနထိုင်ကသည့ ်ြပည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ပါ 

သည်။

ကချင်ြပည်နယ်သည် အဖိုးတန်သဘာဝသယဇံာတများြဖစ်သည့ ်

ေရ ၊ ေကျာက်စိမ်း၊ ပယင်း စေသာအဖိုးတန်သယံဇာတများ ေပါများ 

က ယ်ဝသကဲ့သို  သာယာလှပသည့ ်  ေတာေတာင်ေရေြမသဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ထိုအြပင ်

ြမန်မာိင်ုင၏ံ  အသက်ေသွးေကာြဖစ်သည့ ် ဧရာဝတြီမစ်ကီး စတင် 

ြမစ်ဖျားခံရာ ေဒသတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။

ကချင်တိင်ုးရင်းသားမျိးွယ်စမုျား၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မ ၊ ိုးရာ 

အက အလှများ၊ စာေပယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးစမံျားမှာ ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ ့

စရာြဖစ်ပါသည်။ ကချင်ိုးရာမေနာပွဲှင့်  ေထာင်ကာအကတိုမှာ 

ြပည်တွင်းသာမက ုိင်ငံတကာကပါ စိတ်ဝင်စားကေသာ တုိင်းရင်းသား 

အေမွအှစ်များ ြဖစ်ပါသည်။

မမိတိို တိင်ုးရင်းသားအားလုံးသည် ဓေလထ့ုံးတမ်းစ်လာများှင့ ်

အမျိးသားေရးစိက်ုလက ဏာများကိ ုအစ်ေလးစားတန်ဖိုးထားက 

သူများြဖစ်ပါသည်။ အမျိးသားေရးလက ဏာများှင့် အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ များကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် မျိးချစ် 

စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ပီး    တိုင်းြပည်ှင့် လူမျိးအတွက်   

ေကာင်းကျိးများစွာရရှိိုင်မည ်  ြဖစ်ပါသည်။     မိမိတိုိုင်ငံသည ်

ငိမ်းချမ်းသာယာေရး၊ ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးှင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို 

တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ရှိကရန ်အလွန် 

အေရးကီးေသာ အချနိ်ကာလြဖစ်ေကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။ 

သာယာလှပပီး သယံဇာတေပါက ယ်ဝသည့် ကချင်ြပည်နယ ်

သည် လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ အပီးတိင်ု မချပ်ငမ်ိးိင်ုေသးေသာ 

ေကာင့ ်  သဘာဝအလှအပများကိ ုအြပည့အ်ဝ မခစံားိင်ုေသးသကဲသ့ို၊ 

သဘာဝသယံဇာတများကိုလည်း   ြပည်နယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများတွင် ထိထိေရာက်ေရာက် အသံုးမြပုိင်ေသးဘဲ ြဖစ်ေန 

ရပါသည်။ 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ရှိမှသာ ထိေရာက် 

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ငိမ်းချမ်းေရး၏ 

အရသာကိ ုသရိှိခစံားခဲ့ကပီးြဖစ်ေသာ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း ေနထိင်ု 

ကသည့ ်တုိင်းရင်းသားတုိသည် ယခအုချန်ိတွင်လည်း ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

အလွန်ေတာင့တ်လျက်ရိှကပီး ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမသဲည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

အြမန်ဆုံးရရှိလိုကမည်ဟ ုယုံကည်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်  တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ ဆ ှင့် 

အညီ ဒီမိုကေရစီှင့ ်  ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ် ြပည်ေထာင်စ ု

တည်ေဆာက်ေရးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ စစ်မှန်ပီး 

စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ် ခုိင်မာအားေကာင်းလာ 

ေစရန်ှင့ ်ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အဓကိလိအုပ်ချက်မှာ 

ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေရး 

ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးတိုပင ်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်မိမိတိုအေနြဖင့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေရးှင့် တိုင်းရင်းသား 

ညီေနာင်အားလုံးတိုအတွက ်ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီစွာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ သက်ဆိင်ုသမူျားအေနြဖင့ ်သေဘာထားမှန်ကန်ကပီး 

တညူေီသာ စတ်ိဆ များရိှရန် လိအုပ်ပါသည်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

ငမ်ိးချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များကုိ မထိခုိက်ေစရန် တတ်ုိင်သမ  ထိန်းထိန်း 

သိမ်းသိမ်း  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် 

အဖဲွအစည်းများှင့် ပါဝင်သက်ဆုိင်သူအားလံုးကလည်း အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်များ၊ အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ရပ်များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ပေယာဂ 

များ၊ မီဒီယာများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များှင့် အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်NCA ငမ်ိးချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမှ ေသဖွည်မသွားကေစေရးကိ ု

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ြဖင့် သတိရိှရိှေဆာင်ရက်ေပးကရန် မှာကား 

လိုပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်တွင်    တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ မရှိပါက   ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်ရမည့် ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံေသာ 

ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးှင့် ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ တိုမှာ 

အလှမ်းေဝးေနဆဲသာြဖစ်သည်ကို အားလုံးသိရှိကပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ုိင်ငံ၏ေကာင်းကျိးကုိ ေဆာင်ရက်ကရာတွင် တစ်ဦးေကာင်း၊ တစ်ဖဲွ 

ေကာင်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်၍မရိုင်ဘ ဲတိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံေသာ   ေပါင်းစုအင်အားြဖင့ ်

တက်ညီလက်ညီေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ

အေပါင်းတို ခင်ဗျား

ယေနအချန်ိအခါသည် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ 

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရတာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီ

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏  အေြခခံမူများြဖစ်ေသာ  ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် 

ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးဦးတည်ချက်(၉)ရပ်တိုကိ ုချမှတ်လျက် 

ိင်ုငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူများ၏  လူမ စီးပွားဘဝများ  တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေရးကို 

ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသေရ ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရသည် ကချင်ြပည်နယ်အပါအဝင် တစ်ိင်ုငလံုံး 

ဘက်စုံဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေရး၊ စိုက်ပျိးေရး၊ေမွးြမေရး၊ ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး စသည့် 

စီမံချက်များချမှတ်ပီး   လူမ စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေစမည့ ်  က   

အားလုံးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ိင်ုငှံင့လ်မူျိးှင့ပ်တ်သက်၍ ေရှလပ်ုငန်းစ်များ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် မည်သည့်အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း၊ စိန်ေခ  

မ မျိးကိုမဆို  တိုင်းရင်းသားများ၏   စစ်မှန်ေသာြပည်ေထာင်စု 

စတ်ိဓာတ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်မျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်အခိင်ုအမာရင်ဆိင်ု 

ေကျာ်လ ားိုင်မည်ဟ ုအြပည့်အဝယုံကည်ပါသည်။

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုမလိလုားေသာ၊ ိင်ုငေံတာ် 

အစိုးရကို ဆန်ကျင်လျက်ရှိေသာ အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများ၏ 

ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊    အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမ များ၏ 

အ ရာယ်ကိုလည်း  တွန်းလှန်ေချမ န်းလျက်ရှိရာ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သမူျားက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန် အေလးထား 

တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ ယေနအချန်ိကာလသည် ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး လိလုား 

ေတာင့်တေသာ   ဒီမိုကေရစီှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု  အေြခခံသည့်         

ြပည်ေထာင်စုကီးတည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက ်မြဖစ်မေနလိုအပ ်

ေသာ    တစ်ိုင်ငံလုံး   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေနသည့ ်

အချန်ိအခါြဖစ်ရာ ယခကုဲသ့ိုေသာ ထူးြမတ်သည့ ်ကချင်ြပည်နယ်ေန  

အခါသမယတွင် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိတိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ

အားလုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါရန် အေလး 

အနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း မီှတင်းေနထိင်ုကေသာ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူများအားလုံး    ေဒသတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့် ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ များကို အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်ေစေရး 

အတွက် ကိးပမ်းစွမ်းေဆာင်ိင်ုသမူျားြဖစ်ကပါေစ၊ ြပည်နယ်အကျိး၊ 

ြပည်နယ်သားများ၏အကျိး၊ ိုင်ငံအကျိး၊ ိုင်ငံသားများ၏အကျိး

သယ်ပုိးုိင်သူများ ြဖစ်ကပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းရင်း 

သဝဏ်လ ာေပးပိုအပ်ပါသည်။

 (ပုံ) မင်းေအာင်လ  င်

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 မိမိတိုတိုင်းရင်းသားအားလုံးသည် ဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများှင့် အမျိးသားေရးစိုက် 

လက ဏာများကို အစ်ေလးစား တန်ဖိုးထားကသူများြဖစ်

 အမျိးသားေရးလက ဏာများှင့ ်အမျိးသားယ်ေကျးမ များကိ ုထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ပီး တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအတွက် 

ေကာင်းကျိးများစွာရရှိိုင်မည်

 မိမိတိုိုင်ငံသည် ငိမ်းချမ်းသာယာေရး၊ ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို 

တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ  အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ရှိကရန်  အလွန်အေရးကီးေသာ 

အချနိ်ကာလြဖစ်

 ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် သက်ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများ၊ သက်ဆိင်ုသမူျား 

အေနြဖင့် သေဘာထားမှန်ကန်ကပီး တူညီေသာစိတ်ဆ များရှိရန် လိုအပ်

 ိင်ုငေံတာ်အစုိးရအေနြဖင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များကိ ု မထခိိက်ုေစရန် တတ်ိင်ုသမ  ထန်ိးထန်ိး 

သိမ်းသိမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

 တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့်  ပါဝင်သက်ဆိုင်သူအားလံုးကလည်း အကမ်းဖက် 

လုပ်ရပ်များ၊ အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ရပ်များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ပေယာဂများ၊ မီဒီယာများ၏ေသွးထိုး 

လ ံေဆာ်မ များှင့ ်အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ် NCA  ငမ်ိးချမ်းေရးလမ်းေကာင်းမှ  ေသဖွည်မသွားက 

ေစေရးကို အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ြဖင့် သတိရှိရှိေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ်ေပးပိုသည့ ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်လွတ်လပ်ေရးေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

တိင်ုးရင်းသားြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံးက  ကိလုိနုစီနစ်ဆိုး၏ ခါးသီးေသာအတတ်ိသမိင်ုးအေတွအကံများကိ ုသင်ခန်းစာယကူာ 

ိုင်ငံေတာ်၏အကျိးကို သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ရာတွင် မတရားေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များ၊ ဖိအားေပးမ များကို အမဲသတိြပကရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ မမိိိင်ုင၊ံ မမိလိမူျိးှင့ ်ဘာသာသာသနာတိုအေပ  သစ ာေစာင့သ်ိပီး ရင့က်ျက်သည့ ်အမျိးသားေရးစတ်ိဓာတ်ြဖင့် 

ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊   တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ မပိကွဲေရးှင့်   အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုကို 

ိငုင်သံားတိငု်းက သမိငု်းေပးတာဝနတ်စရ်ပ ်အြဖစခ်ယံ၍ူ စည်းလုံးညီတွစ်ွာ ဆကလ်ကထ်နိ်းသမိ်း ေစာင့ေ်ရှာကသ်ွားကရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။
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N

N
N

N
M
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N

N
N
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N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

စည်းလုံးညီွတ်စွာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၉

 ေဒသတွင်းစားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့်  ြပည်သူများ၏  စားေသာက်ေရးကို 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် ယေနတွင် အေနာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး   

ဗုိလ်ချပ် ထင်လတ်ဦးှင့် အဖဲွဝင်များသည် ရခုိင်ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိရိှ နယ်ေြမ 

တပ်ဌာနချပ်ရိှ စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများသုိ  သွားေရာက်ကည့် ၍ တာဝန်ရိှသ ူ

များှင့ ်ေတွဆံု ကာ   ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ  ရာ န်းြပည့ ်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့ ်

လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေဒသတွင်းစိုက်ပျိးေမွးြမေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများ 

ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ    ၉

ကပ လီပင်လယ်ြပင ်ေတာင် 

ပိင်ုးှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 

ေတာင်ပိုင်းတိုတွင ် တိမ်အသင့် 

အတင့်မှ   တိမ်ထူထပ်ေနပီး၊ 

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ေြမာက်ပိင်ုး 

ှင့ ်ကျန်ဘဂ  လား ပင်လယ်ေအာ် 

တုိတွင် အများအားြဖင့ ်သာယာ 

ေနသည်။                    မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်
အေြခအေန

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များှင့ ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများအား ြမန်မာိုင်င ံလီဆူစာေပှင့်  ယ်ေကျးမ ဗဟိုေကာ်မတီဥက    ဦးအားဖူရီလီမီက လီဆူိုးရာ “ဇာေဇာ်” ေပးအပ်စ်။
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 ိုင်ငံေတာ်မှ

ေတွဆုံပွဲတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင ်Jeng Phang 

ေနာ် ေတာင်၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်း 

ေနာင်ှင့ ်ဦးေစာထွန်းေအာင်ြမင့တ်ိုက  တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကား 

ပီး ြမန်မာိင်ုငလံဆီစူာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ ဗဟိေုကာ်မတဦက    ဦးအားဖ ူ

ရီလီမီက  ေကျးဇူးတင်စကားှင့ ်စာေပှင့်ယ်ေကျးမ အဖွဲအတွက် 

လိုအပ်ချက်များကိုတင်ြပကာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင်များ၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တိုင်းမှးတိုထ ံလီဆူိုးရာ “ဇာေဇာ်”အား  ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက် လီဆူတိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူေလးများက လီဆူ 

ိုးရာ ကွာချအဲကြဖင့ ်ကြပေဖျာ်ေြဖကရာ ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်ငမွျား ေပးအပ် 

သည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ

ှင့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်းေနာင် တို 

သည်   ြမစ်ကီးနားမိရိှ ဧရာဝတီြမစ်ကူးတံတား အမှတ်(၂) တည်ေဆာက် 

ေရးစမီကံန်ိးလပ်ုငန်းခွင်သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး ြမစ်ကီးနား 

တက သိလ်ု၌ ပါေမာက ချပ်၊ ဒတုယိပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက ဌာနမှးများ၊ 

ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆံုကာ တက သုိလ်စာကည့်တုိက်ကုိ လှည့်လည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ယင်းေနာက် ြမစ်ကီးနားမိ သတီာရပ်ကွက်ရိှ  ြပည်နယ်အားကစား 

ှင့်  ကာယပညာဦးစီးဌာနက  တာဝန်ယူတည်ေဆာက်လျက်ရှိသည့ ်

ေရကူးေြပးလမ်း  ၁၀  လမ်းပါ (၅၀ မီတာ၊ ၂၅  မီတာ  ) ေရကူးကန် 

တည်ေဆာက်ေနမ ၊ ေရကူးကန်အတွင်း ပွဲကည့်စင်၊ အမိုး၊ ဒိုင်းများ 

ထည့်သွင်း တည်ေဆာက်ထားရှိမ တိုကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ကသည်။ 

သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၉

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးစနစ်ြဖစ်ေစေရး    ဂုြပ 

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်သည့်နည်းတူ  သက်ဆိုင်ရာ 

ေဒသ၏ ထူးြခားေသာဝိေသသလက ဏာများပါဝင ်

သည့ ်လယ်ယာစီးပွားအေြခခေံသာ စီးပွားေရးဇန်ုများ  

ေပ ထွန်းလာေရးှင့ ်ပဂု လကိက  ဖံွဖိးလာေစေရး 

ကိးပမ်းကေစလိုေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် 

ပိုင်းက  ကျိင်းတုံမိရှ ိ   ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

ေခမရဌ်ဧည့်ရိပ်သာတွင ် ြပည်နယ်ှင့်  ခိုင်အဆင့် 

လယ်ယာက  ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများှင့် ေတွဆံုစ် 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ဆ်ည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးတင်ထွဋ်ဦးက  ေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေတွဆုပဲွံတွင် ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊  

လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနှင့် စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနတိုမှ    န်ကားေရးမှးချပ်များ၊   ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်ှင့်  ခိုင်အဆင့်  

လယ်ယာက  ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားက သက်ဆိင်ု 

ရာ   လုပ်ငန်းက  များအလိုက ်  ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ကသည်။

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က ေဒသေရေြမ၏ အေြခအေနေပးမ ကိ ုအသံုးချပီး  

ေတာင်သမူျားအတွက် ထတ်ုလပ်ုမ စရတ်ိ အနည်းဆုံး 

ှင့်   အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ   ထုတ်ကုန်များ  

ြဖစ်ေစေရး  ေဆာင်ရက်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေန  ညေန ၆ နာရီကကျင်းပရာ ေနြပည် 

ေတာ်   အားကစားှင့ ်    ကာယပညာ 

ေကာ်မတီဥက     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင် ဦးြမင့စ်ိုး   တက်ေရာက်အမှာစကား  

ေြပာကားသည်။

ဆုများေပးအပ်

အခမ်းအနားတွင်     ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စအီဖဲွဝင် ဦးြမင့စ်ိုးှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက Winner ဆ၊ု Whole in one ဆှုင့် 

ဆုများအသီးသီးေပးအပ်ရာ  ဆုရရိှသည့် 

ေဂါက်သီး      အားကစားသမားများက 

အသီးသီးလက်ခံရယူခဲ့ကပီး    ဂုဏ်ြပ 

ညစာစားပဲွြဖင့ ် အခမ်းအနားကိ ု ပ်ုသမ်ိး  

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေနြပည်ေတာ် (ြပန်/ဆက်)

မ ေလး   ဇန်နဝါရီ   ၉

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်  မီနီဘတ်ဂျက် ေြခာက် 

လတာကာလ၌ အသက် ၈၅ ှစ်ှင့အ်ထက် အဘိုး၊ အဘွား ၃၂၀၂၈ ဦးအတွက် လမူ ေရး 

ပင်စင် ေငွကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ ေကျာ်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်မှစတင်၍ 

ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိေကာင်း  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။ 

“လူမ ဘဝေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစ်အရ အသက် ၈၅ ှစ်နဲအထက် သက်ကီး 

ဘိုးဘွားေတွအတွက် လစ်ေထာက်ပ့ံေနတာကုိ မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း မှာလည်း  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၈ မိနယ်မှာ အဘိုး၊ အဘွား 

၃၂၀၂၈ ဦးရိှပါတယ်။  တစ်လတစ်ေသာင်း န်းနဲ  သံုးလတစ်ကိမ်ေထာက်ပ့ံတာြဖစ်တ့ဲ 

အတွက် တစ်ဦးကိသုုံးေသာင်း န်းရပါတယ်။ သန်ိးေပါင်းကိုးေထာင် ေြခာက်ရာရှစ်သန်ိး 

ေလးေသာင်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။    အဘိုးအဘွားေတွကေတာ့  များလာပါတယ်။    

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေတွကလည်း ေခတ်နဲအညီ တုိးတက်လာေတာ့  အသက် 

ကီးတဲ ့လဦူးေရလည်း တိုးလာပါတယ်”ဟ ု မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ  န်ကားေရးမှး  ဦးေဇာ်မင်းက ေြပာသည်။ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း လူမ ေရးပင်စင်ေထာက်ပံ့ပီးစီးမ များအေနြဖင့်   

၂၄ မိနယ်အတွင်း   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပီး    ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ 

ေညာင်ဦးမိနယ်၊ ြမင်း ခံမိနယ်၊ မတိ ီလာမိနယ်တုိတွင် ေဆာင်ရက်ဆြဲဖစ်ေကာင်း၊   

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် မီနီဘတ်ဂျက်၏ ပထမသုံးလပတ ်ေအာက်တိုဘာ၊ ိုဝင်ဘာ 

ှင့် ဒီဇင်ဘာလတိုအတွက် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

“သက်ကီးဘုိးဘွားေတွဆုိတာ ုိင်ငံရဲအဖုိးတန်တ့ဲလူသားအရင်းအြမစ်ေတွပါ။  

အဘိုးအဘွားေတွရဲ အေတွအကံေတွယူရတယ်။ အဘိုးအဘွားေတွက အေတွ 

အကံေတွ လက်ဆင့်ကမ်းပီး အေမွေတွေပးခဲ့ကတယ်။ အသက်ရှည်ရှည်ေနိုင်ပီး 

တိုင်းြပည်အကျိး၊ ဘာသာအကျိး၊ သာသနာ့အကျိးေတွေဆာင်ရက်ိုင်ကတာကို 

ဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ    ိုင်ငံေတာ်ကေန   ေထာက်ပံ့ေပးတာပါ။  ဂုဏ်ြပလိုက်ြခင်းြဖင့ ် 

လူမ ေရး၊  ကျန်းမာေရးေတွမှာ  အေထာက်အပံ့ြဖစ်သွားသလို  ကိုယ်တိုင်လည်း 

စိတ်ေကျနပ်မ ေတွရကပါတယ”်ဟု ဆက်လက်ေြပာသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်  ေြခာက်လတာကာလတွင် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

အသက် ၈၅ ှစ်အထက် အဘိုး ၉၉၀၇ ဦးှင့်  အဘွား ၂၂၁၂၁ ဦးတိုအတွက် လူမ ေရး 

ပင်စင်ေထာက်ပံေ့ငွကျပ် သိန်း ၉၀၀၀ ေကျာ် လက်ဝယ်အေရာက် ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲေကာင်း၊ 

အဘိုးအဘွားတစ်ဦးလ င် တစ်ှစ်ကို ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်တစ်သိန်းှစ်ေသာင်း  ရရှိ 

ေကာင်း၊ လမူ ေရးပင်စင်ေငမွျားေထာက်ပံေ့ပးရာတွင် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရပ်ကွက်၊   ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ်     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း   

သိရသည်။                                                                               ေမာင်ေအးချမ်း

ေတာင်သူများအတွက် ထုတ်လုပ်မ စရိတ်အနည်းဆုံးှင့် အရည်အေသွးြမင့်မားေသာထုတ်ကုန်များြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်

တည်ဆဲဥပေဒ များှင့်အညီ ေတာင်သူများ ေြမယာ 

အသုံးြပခွင့ ်  ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များရရှိေရး၊   ထုတ်လုပ်မ  

တိုးတက်ေရး၊ သွင်းအားစုှင့် လုပ်သားစရိတ် သက်သာ 

ေစေရး၊   စက်မ လယ်ယာစနစ်   အသုံးချိုင်ေရး၊ 

မျိးေကာင်းမျိးသန်ှင့် ေခတ်မီနည်းပညာ  အသံုးချ 

ိင်ုေရးတိုအတွက် စမီေံဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း၊  

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းတွင ်  အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခု 

ြဖစ်သည့ ်    တိရစ ာန်အစာစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်း  

အတွက်   ဌာနချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအတ ူက မ်းကျင်ေသာ  

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ   တိုးပွားေရးအတွက ်

လိအုပ်သည့သ်င်တန်းများေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်သတင်း 

အချက်အလက်ှင့်    ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကိ ု

ထေိရာက်စွာအသုံးချေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ေကာင်း 

ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ကည့် အားေပး

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ကျိင်းတုံမိ Jadae Akha ကုမ ဏီ၏  ေကာ်ဖီှင့်  

လက်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ှင့် ဥေရာပ 

ေဈးကွက်သို တင်ပိုေရာင်းချိင်ုမ ကိ ုကည့် အားေပး 

ပီး လိုအပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားသည်။

အလားတ ူတာေလမိ  နားေယာင်းေကျးရာအုပ်စ ု

ေတာင်သ ူဦးကျာေဟး၏ ေြဖာင့ြ်ဖးေပျာ်ရ င်ဘက်စု ံ 

စုိက်ပျိးေမွးြမေရး ခံသုိသွားေရာက်ကပီး  စုိက်ပျိး 

ေြမဧက ၃၀၀ တွင် GAP ကျင့်စ်လုိက်နာကျင့်သံုး၍  

ေခတ်မီေရအစက်ချစနစ်ြဖင့ ်     ပျားလိေမ ာ်အပင် 

၆၀၀၀၀ ေကျာ် စုိက်ပျိးလုပ်ကုိင်ေနမ ကုိ လည်းေကာင်း၊  

လိေမ ာ်ပင်များကားတွင ် တိရစ ာန်အစာ ေနပီယာ  

ြမက်စိက်ုပျိးပီး ေဒသမျိး ွားေကာင်ေရ ၃၀၀ ေကျာ်  

ေမွးြမေက းေမွး၍  ွားေချးကုိ သဘာဝေြမဩဇာအြဖစ် 

အသုံးြပေနမ ကုိလည်းေကာင်း၊ အရည်အေသွးေကာင်း     

လိေမ ာ်သီးများ    စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ပီး   ြပည်တွင်း 

ေဈးကွက်ှင့ ်အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများသုိ တင်ပိုေရာင်းချ   

ေနမ တိုကိုလည်းေကာင်း ကည့် အားေပးသည်။

ညေနပိုင်းတွင်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

တာချလီတ်ိမိ ဇန်းမွန်းအခါဟိတုယ်ဧည့ခ်န်းမတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်   ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝင်   ဝန်ကီးများှင့်  ေတွဆံု၍ 

ရှမ်းြပည်နယ်၏    စိုက်ပျိးေမွးြမေရးက     ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊    တိရစ ာန်ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ် 

တားဆီးေရး၊  ြပည်တွင်း၏ အသားစားသုံးမ ဖလူုေံရး 

ှင့ ် ပိုကန်ုတိုးတက်ေရးအတွက်  ေမွးြမေရးလပ်ုငန်း  

များ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး      ေဆာင်ရက်ရန်ကိစ ၊ 

လ တ်ေကျာင်းစနစ်အစား တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိး 

ေက းေမွးသည့စ်နစ် ထွန်းကားလာေစရန် အသပိညာ၊ 

နည်းပညာ  ကူညီေပးုိင်ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ  

လည်းေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်၌ ှစ်သစ်ကူးဖလား ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ ဆုေပးပွဲကျင်းပ

သုံးခွမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေပး

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၉

ေနြပည်ေတာ်  ပျ်းမနားေဂါက်သီး 

ိုက်အသင်းက     ကီးမှးကျင်းပသည့ ်

ှစ်သစ်ကူးဖလား  ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွ ဲ 

ဆေုပးပဲွအခမ်းအနားကိ ု ေနြပည်ေတာ်ရိှ 

မိေတာ်ေဂါက်ကွင်းခန်းမေဆာင်၌ ယမန် 

သုံးခွ   ဇန်နဝါရီ    ၉ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန  

ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး သုံးခွမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှဝန်ထမ်းများ 

က “ပန်းခင်း” စမီခံျက်ြဖင့ ်တိင်ုးရင်းသား/ ဥပေဒအရ ိင်ုငသံား 

များအား     ဥပေဒှင့်အညီ   အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့ ်

ကုိင်ေဆာင်သင့်ေသာ   ကတ်တစ်မျိးမျိး   ရရိှထုတ်ေပးုိင်ေရး 

အတွက် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများသို ကွင်းဆင်း၍လည်းေကာင်း၊  

ုံးသိုဖိတ်ေခ ၍လည်းေကာင်း     ေဆာင်ရက် ေပးလျက်ရှိရာ 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ေညာင်လန်းကုန်းေကျးရာ 

အုပ်စု ရာဦးေစတီဓမ ာံုတွင် ုိင်ငံသားစိစစ် ေရးကတ်ြပားများ 

ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အခမ်းအနားတွင်  သုံးခွမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှ   လူဝင်မ  

ကီးကပ်   ေရးမှး ဦးေဌးေအာင်က ၁၉၈၂ ခုှစ် ြမန်မာုိင်ငံသား 

ဥပေဒအေကာင်း၊ ပန်းခင်းစီမံချက်အေကာင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်  

ေရးကတ်ရရိှြခင်းေကာင့ ်ရရိှမည့်အကျိး ေကျးဇူးများ၊ မေပျာက် 

မပျက်ေအာင်စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရန်လုိအပ်ပံုတုိကုိ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး   ိုင်ငံသားစိစစ ်ေရးကတ်ြပား၊   အိမ် ေထာင်စု  

လူဦးေရစာရင်း ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရက်ေပးမည့ ်လုပ်ငန်း 

များကို ြပည်သူများကျယ်ြပန်စွာသိရှိိုင်ေရးအတွက ်သိသင့ ်

သိထုိက်သည်များပါရိှေသာ “လူမ ဘဝြပည့်စံုဖုိ ုိင်ငံသားကတ်  

ကိုင်ကစို” လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးခဲ ့ပီး  အသက် 

၁၆ ှစ်မှ ၁၈ ှစ်ကား အမျိးသား ၁၇ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၁၆  

ဦး၊ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးသ ူအမျိးသား ၃၈ ဦးှင့ ်အမျိးသမီး 

၆၀  စစုေုပါင်း ၁၃၁  ဦးတိုအား ိင်ုငသံားစစိစ် ေရးကတ်ြပားများ  

ြပလုပ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                    ကိုေကျာ်(သုံးခွ)

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း အသက် ၈၅ ှစ်ှင့်အထက် 

သက်ကီး အဘုိး၊ အဘွား ၃၂၀၀၀ ေကျာ်အား 

လူမ ေရးပင်စင် ေငွကျပ် သိန်း ၉၀၀၀ ေကျာ် ေထာက်ပံ့ေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

စားသုံးသူကျန်းမာေရးှင့် အစားအစာေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းမ 

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန
အစားအစာေဘးအ ရာယ်   ကင်းရှင်းေရး 

ဆိုသည်မှာ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ရန်  အစား 

အစာများကို ကုိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သိုေလှာင် 

ြခင်းှင့်      ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းစ်များတွင ်      

စားသုံးသအူတွက် အစားအစာ၏    အာဟာရဓာတ် 

အလံုအေလာက်ကုိ ထိန်းထားုိင်ပီး ကျန်းမာေရး 

အတွက် အေထာက်အကြူဖစ်ေစသည့အ်စားအစာ 

ကိုဆိုလိုေကာင်း ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာှင့်   စိုက်ပျိး 

ေရးအဖဲွအစည်း (FAO) ၏စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

အရည်အေသွးစီမံခန်ခွဲမ စနစ်သည်   အရည် 

အေသွးဆိုင်ရာမူဝါဒများှင့ ်     ရည်မှန်းချက်များ 

ေအာင်ြမင်ရန်အတွက်  လုပ်ငန်းစ်များ၊   လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့်တာဝန်များကိ ု   မှတ်တမ်းတင် 

သည့်   တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာစနစ်တစ်ခ ု

ြဖစ်ပီး အစားအစာေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး

အတွက်   အလွန်အေရးပါေသာစနစ်တစ်ခုြဖစ်ပါ 

သည်။ 

အစာအဆိပ်သင့်ြခင်း

အစားအစာေဘးအ ရာယ်     ကင်းရှင်းမ ှင့် 

ဆက်စပ်၍  အစာအဆိပ်သင့်ြခင်းကုိ   ေလ့လာရာ 

တွင်   သန်ရှင်းမ မရှိဘဲ  အစားအစာြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ကာလကာရှည်စွာ       ထိန်းသိမ်းထားေသာ၊ 

သက်တမ်းကုန်ဆံုးေနေသာ လတ်ဆတ်မ မရိှသည့် 

အစားအစာများကိ ုစားသုံးမိပါက ဗိက်ုေအာင့ြ်ခင်း၊ 

ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာြခင်း၊  ပျိအန်ြခင်း၊   မူးေဝြခင်း 

စသည့်လက ဏာများ  ခံစားရပီး   ြပင်းထန်ပါက 

အသက်အ ရာယ်ကို  ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။   ထိုသို 

ြဖစ်ရပ်များသည ်     အစာအဆိပ်သင့်ြခင်းြဖစ်ပီး 

အစားအစာေဘးအ ရာယ်    ကင်းရှင်းမ မရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ ရသည့ဆ်ိုးကျိးများပင် ြဖစ်ပါသည်။  

အစာအဆိပ်သင့်ြခင်းမှာ   အစားအေသာက် 

တွင် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစသည့် ညစ်ညမ်းေန 

ေသာအစားအစာများ   (Food contamination) 

ကိ ုစားေသာက်မ၍ိလည်းေကာင်း၊ အစားအေသာက် 

များတွင် အစားအစာဓာတ်မတည့်မ များ  (Food 

Allergies)  တုံြပန်မ များေကာင့လ်ည်းေကာင်း  အစာ

အဆိပ်သင့်ြခင်းြဖစ်ပွားေကာင်း   ေလ့လာေတွရှိ 

ရပါသည်။

ူပအ ရာယ်ဆိုင်ရာ ြပင်ပပစ ည်းများ

အစားအေသာက်တွင ်      အဆိပ်အေတာက် 

ြဖစ်ေစြခင်းမှာ ဇဝီအ ရာယ်ဆိင်ုရာ ဗက်တီးရီးယား၊ 

ဗုိင်းရပ်စ်စသည့်   ပုိးမ ားများေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ဓာတုအ ရာယ်ဆိုင်ရာ  ဓာတ်ေြမဩဇာ၊   ပိုးသတ် 

ေဆး၊ ပဋဇိဝီေဆးဝါး၊ ြဖည့စွ်က်ပစ ည်းစသည့ ်ဓာတ ု

ပစ ည်းများေကာင့်လည်းေကာင်း၊    ူပအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာြပင်ပပစ ည်းများြဖစ်ေသာ   ဖုန်၊    သဲ၊   မှန်စ 

စသည့ ်စားစရာမဟတ်ုသည့ ်ြပင်ပပစ ည်းများ ပါဝင် 

ေရာေှာေနြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊   ထိုအြပင ်

ပူအ ရာယ်ဆိင်ုရာညစ်ညမ်းမ ှင့ ်  ဆက် ယ်သည့် 

ထပ်ေလာင်းအ ရာယ်မှာ   ြပင်ပပစ ည်းများသည ်

ဇီဝညစ်ညမ်းမ ကိ ုသယ်ေဆာင်လာုိင်သြဖင့် အစရိှ 

သည့် Hazard   များေကာင့်   အစားအေသာက်များ 

ညစ်ညမ်းေစပီး ညစ်ညမ်းေနေသာအစားအစာများ 

(Food contamination) ကို စားသုံးမိပါက  အစာ 

အဆိပ်သင့်မ ြဖစ်ပွားေစပါသည်။

စားေသာက်ကုန်များအား   အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အဆိပ်အေတာက်များမ ှ

ေရှာင်ရှားိုင်ရန ်  အကမ်းဖျင်းအားြဖင့်   လယ်ယာ 

ထွက်ကန်ုများကိ ုစိက်ုပျိးသည့ေ်နရာမှစ၍ စားပဲွေပ  

ေရာက်သည်အထ ိ Supply  Chain  တစ်ေလ ာက် 

လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့ ်     နည်းလမ်းေကာင်းများ 

ြဖစ်ေသာ    ေကာင်းမွန်စွာစိုက်ပျိးြခင်းနည်းလမ်း၊ 

ေကာင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ြခင်းနည်းလမ်း၊ 

ေကာင်းမွန်သန်ရှင်းစင်ကယ်စွာ        ြပင်ဆင်ြခင်း 

နည်းလမ်း၊ ေကာင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ြခင်း နည်းလမ်း 

များြဖင့ ် ထုတ်လုပ်ပီး  ထုတ်ကုန်များသိုေလှာင်မ  

အဆင့်ဆင့်တွင်  စားသုံးသူလက်ဝယ်ေရာက်ရှိမည့ ်

အချန်ိအထိ သုိေလှာင်ရမည့် အေကာင်းဆံုးအပူချန်ိ 

တွင် ထန်ိးသမ်ိးထားိင်ုပါက ထတ်ုကန်ုေကာင်းတစ်ခ ု

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပီး ေကာင်းမွန်ေသာ အရည်အေသွး

ြပည့်ဝသည့်ထုတ်ကုန်များကို        စားသုံးသူများထ ံ

ဝန်ေဆာင်မ ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။    

စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားပီး    ကျန်းမာေရး 

ှင့်ညီွတ်ေသာ   ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းသည့ ်

ထတ်ုကန်ုများကိ ုစားသုံးသမူျားက ေရးချယ်ဝယ်ယ ူ

စားသံုးုိင်ေရးှင့် အစာအဆပ်ိသင့မ် မှ ကင်းေဝးိင်ု 

ေစေရးတိုအတွက်  စားသုံးသမူျားအား အသပိညာ 

ေပးြခင်း၊ လ ံေဆာ်ေပးြခင်းတိုြဖင့ ်စားသုံးသူြပည်သ ူ

များအေနြဖင့်    ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ 

အစားအစာများကိ ု     ေရးချယ်ဝယ်ယသူည့အ်ေလ ့

အထေကာင်းများ ကျင့သ်ုံးလာိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စားသုံးသူြပည်သမူျားက       ေကာင်းမွန်ေသာ 

နည်းလမ်းများြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုထားေသာ  ထတ်ုကန်ု 

များကိ ု ေရးချယ်ဝယ်ယလူာြခင်းြဖင့ ် ေရာင်းလိအုား 

ှင့် ဝယ်လုိအားကုိကည့်၍  ထုတ်လုပ်သူများက 

ထတ်ုကန်ုများကိ ု    ကံသလိထုတ်ုလပ်ုတတ်သည့် 

အေလအ့ထမှ  ေနာင်တွင်   စနစ်တကျေကာင်းမွန် 

ေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်    ထုတ်လုပ်လာေစပီး 

အစားအစာထတ်ုလပ်ုသမူျားအေနြဖင့ ်အစားအစာ 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်         စားသုံးသ ူ

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတိုကို   ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်တတ်သည့ ်Business Ethics ရှိေသာ 

စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းရှင်များအြဖစ ်   ရပ်တည်လာ 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အစားအစာဓာတ်မတည့်မ များ

အစားအစာဓာတ်မတည့်မ များ    (Food 

Allergies) သည် အစားအေသာက်တွင်ပါဝင်ေသာ 

ပိုတင်းများကို ခ ာကိုယ်တွင်းရှိ အင်မျစနစ်၏ 

ခုခံအားမှတုံြပန်မ ေကာင့ ်      ဓာတုပစ ည်းများ 

ထွက်လာပီး အစာအဆပ်ိသင့ြ်ခင်းကိ ုြဖစ်ေစသည်။ 

အချိအပင်ှင့် သတ ဝါများတွင် (ဥပမာ - ေြမပဲ၊ 

ပဲပုပ်၊ ိုှင့် ိုထွက်ပစ ည်း၊   ဂျံ၊   ပင်လယ်စာများ 

စသည်တိုတွင် သဘာဝအဆိပ်အေတာက်ပစ ည်း 

များပါဝင်ပီး ၎င်းတုိကုိစားသံုးမိပါက အစာအဆပ်ိ 

သင့်ေစပါသည်။  သိုေသာ်လည်း  ဓာတ်မတည့်မ  

လက ဏာသည် အချိလမူျားတွင် ြဖစ်ပွားေလရိှ့ပီး 

တချိတွင် ြဖစ်ေပ ေလမ့ရိှပါ။ ဤကဲသ့ို အစားအစာ 

ဓာတ်မတည့်မ များ (Food Allergies)  ပါဝင်ေသာ 

စားေသာက်ကုန်များကိ ု        ထုတ်လုပ်ရာတွင ်

ထုတ်ကုန်ှင့်ပတ်သက်၍ ဓာတ်မတည့်ေကာင်း  

ေဖာ်ြပချက်ကုိ  အသိေပးေဖာ်ြပြခင်းြဖင့်    စားသုံး 

သူများက     ေရးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိေသာေကာင့ ်

ဓာတ်မတည့်သူများသည် အစာအဆိပ်သင့်ြခင်းမှ 

ကင်းေဝးမည်ြဖစ်ပါသည်။

“အစာလည်းေဆး       ေဆးလည်းအစာ” 

ဆိုသည့်     ြမန်မာစကားပုံအတိုင်း     သန်ရှင်း 

လတ်ဆတ်ပီး     ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ 

ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့် အစားအစာများကုိ 

စားသံုးသူမိဘြပည်သူ      တစ်ဦးတစ်ေယာက်စကီ 

ေရးချယ်ဝယ်ယူစားသံုးုိင်ကပါေစေကာင်း မ ေဝ 

လိုက်ရပါသည်။  ။ 

စားသုံးသြူပည်သမူျားက ေကာင်းမွန်ေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ု 

ထားေသာထတ်ုကန်ုများကိ ုေရးချယ်ဝယ်ယလူာြခင်းြဖင့ ်ေရာင်းလိအုားှင့် 

ဝယ်လုိအားကုိကည့်၍  ထုတ်လုပ်သူများက  ထုတ်ကုန်များကို  ကံသလို 

ထုတ်လုပ်တတ်သည့်အေလ့အထမှ  ေနာင်တွင် စနစ်တကျေကာင်းမွန် 

ေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုလာေစပီး အစားအစာထတ်ုလပ်ုသမူျား 

အေနြဖင့်   အစားအစာေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်     စားသုံးသူ 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတိုကို    ဦးစားေပးေဆာင်ရက်တတ်သည့် 

Business Ethics ရိှေသာ စီးပွား ေရးလပ်ုငန်းရှင်များအြဖစ် ရပ်တည်လာ 

ိုင်မည်

 

ဒဂုံမိသစ်မိနယ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် သန်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၉

ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

ဥက   (မိေတာ်ဝန်)  ဦးဗုိလ်ေဌးှင့် တာဝန်ရိှသူများသည် 

ယေနနံနက် ၇ နာရီတွင် ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ် (၂၇)ရပ်ကွက ်  Sport Complex အတွင်း  

ဘဲတန်းေချာင်း၏ ေကာက်ေကွသည့်  ေချာင်းလမ်း 

ေကာင်း   တစ်ေြဖာင့်တည်းြဖစ်ေစရန်  တူးေဖာ် 

ေဖာက်လပ်ုပီးစီးသြဖင့ ်Excavator ယ ရားယာ်ြဖင့ ် 

ေချာင်းကမ်းနရံမံျား ေြမညေိနမ ကိ ု ကည့် စစ်ေဆး၍  

လိုအပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍    မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖဲွသည်   ဒဂု ံ

မိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ ် ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ 

စမီကံန်ိးလပ်ုငန်းခွင်သို  သွားေရာက်၍  အမ်ိရာတည် 

ေဆာက်ေနမ ကုိ ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ြပည်သူအငှား အိမ်ရာစီမံကိန်း(ရန်ကုန်)သည်  

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)  မိနယ် အမှတ် (၂) လမ်းှင့်  

အမှတ် (၇) မိပတ်လမ်းဆံုမှ သရက်ပင်ေချာင်းရာသွား 

လမ်းရိှ  ေြမဧရယိာ ၁၇၁ ဧကတွင်  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပီး  ပထမအဆင့အ်ြဖစ် အေဆာက်အအု ံ၁၉၄ လုံး၊ 

အခန်း ၃၁၀၄ ခန်းကို ေဆာက်လုပ်လျက်ရိှေကာင်း၊ 

ြမန်မာုိင်ငံ ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ  လပ်ုငန်းရှင်များ 

အသင်းချပ်(MCEF)ှင့်       ြမန်မာုိင်ငံလုိင်စင်ရ  

ကန်ထုိက်တာများအသင်းချပ်  (MLCA)  တိုက  

အေဆာက် အအု ံ၉၇  လုံးစ ီ ခဲွေဝေဆာက်လပ်ုလျက်ရိှရာ   

ယခုအခါ   ၄၈   ရာခိုင် န်း   ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်းှင့်  

အေဆာက်အအံုပီးစီးသည်ှင့် ြပည်သူများ အဆင်သင့် 

ေနထိင်ုိင်ုေရးအတွက် လမ်း၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်မီး စသည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံု  လုိအပ်ချက်များှင့်  စိမ်းလန်းေြမ 

ေနရာများအား တစ်ပိင်တည်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက်   မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်   ဒဂုံ 

မိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် အမှတ် (၂) လမ်းှင့ ်

ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်    ဘုရင့်ေနာင်လမ်း 

အကား  အမှတ် (၇) လမ်းမကီး  အကျယ် ၄၆ ေပ 

ေလးလမ်းသွားရရိှေအာင်    တိုးချဲကွန်ကရစ်ခင်းကျင်း 

ေနမ ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် ဘုရင့်ေနာင် 

လမ်း  ဝဲ / ယာ   ှစ်ဖက်တိုးချဲ၍    ဒု   ၁၁  လက်မ 

ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းပီးစီးမ ှင့်  အမှတ်  (၇)  မိပတ် 

လမ်းဆံုမှ   ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်အထိ   ေလးလမ်း 

သွားတိုးချဲ၍      ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းေနမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ် ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းှင့ ် အမှတ်(၂)

လမ်းဆံု  လမ်းဆံုတိဂံက န်းတွင်  ေြမယာ ခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေလးလမ်းသွား လမ်းမှ ေြခာက်လမ်း 

သွားလမ်းေပ  ဆက်သွယ်သည့်ေနရာြဖစ်၍ ယာ်များ 

ဝင်ထွက်လမ်း  ေကာင်းမွန်ေရး  ေဆာင်ရက်သွားရန် 

မှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်          သဃ  န်းက န်းမိနယ ်

ြပည်ေထာင်စုလမ်းရှိ  အင်ဂျင်နီယာဌာန  (လမ်းှင့် 

တံတား)  ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စက်သုိ  သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆး၍  လိအုပ်သည်များ  မှာကားခဲေ့ကာင်း သိ

ရသည်။                                           သတင်းစ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 ဂျပန်ိုင်ငံမှ

Mr.MORI Yuji က ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း  

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ြမင့်ထံ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   Covaxin   တစ်သန်းကို 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။

အခမ်းအနားသုိ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ ဂျပန်သံုံး 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊  နီပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းမ ှတာဝန် 

ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ကက်ေြခနီအသင်းမ ှတာဝန် 

ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံ နီပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းက အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၁၇ သန်း  တန်ဖိုးရှိ    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး Covaxin Dose ှစ်သန်းကုိ ေပးအပ် 

လှဒါန်းမည်ြဖစ်ရာ ယခု ပထမအသုတ်အေနြဖင့ ်

Doses တစ်သန်းမှာ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သို Qatar Airways 

flight(QR8920) ေလေကာင်းလိုင်းြဖင့် ေရာက်ရှိ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး  ဒုတိယသုတ်  Doses တစ်သန်းမှာ 

ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်တွင်   ထပ်မံေရာက်ရှိမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                                                                                                                                 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ    ၉ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ် -၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးပစ ည်းများကိ ု

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ ေနစ်  လွယ်ကူေချာေမွ 

စွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် နယ်စပ် 

(ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကမု ဏတီစ်ခမှု Pai Smz Tablet  

၁၆၀၈၀၊ Pai Piratam Capsule ၁၀၂၀၊ Pai Tetra 

Capsule ၂၄၈၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေပါက်ေတာမိနယ် IDPs စခန်း၌ ခိုလ ံေနကသည့် ြပည်သူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး စတုတ အသုတ် (ဒုတိယအကိမ်) ဆက်လက်ထိုးှံ

နပွီန်ေဖာင်ေဒးရှင်း၏ အလပ်ုအမ ေဆာင်ဒါိက်ုတာ Mr.MORI Yuji က ြမန်မာိင်ုငံကက်ေြခနအီသင်း  

ဥက    ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ြမင့်ထံ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Covaxin တစ်သန်း လ ဲေြပာင်းေပးအပ်စ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ

ေနစ် စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေကျာက်ြဖမိ ေကျာက်တစ်လုံး

IDPs စခန်းတွင် ခိုလ ံေနသူများအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ပ မအသုတ် (ပထမအကိမ်)ထိုးှံ
ေကျာက်ြဖ     ဇန်နဝါရီ     ၉

ရခိင်ုြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိရိှ ေကျာက်တစ်လုံး IDPs စခန်းတွင် 

ခိလု ံေနကသည့ ်အသက် ၁၈ ှစ်အထက်ရိှ ြပည်သမူျားကိ ုယေနနနံက် 

၉ နာရီက ကျန်းမာေရးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက အဆုိပါခိုလ ံရာစခန်းသို 

သွားေရာက်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပ မအသုတ် (ပထမ 

အကိမ်)ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ IDPs စခန်းသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ၎င်းစခန်းမှ Volunteer ေစတနာဝ့န်ထမ်း 

လငူယ်များက လိအုပ်သည်များကညူေီဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ အေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများက  ကာကွယ်ေဆးလာေရာက ်

ထိုးှံသူများအား   စာရင်းမှတ်တမ်း  ေရးသွင်းေကာက်ယူြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ပီး ေကျာက်ြဖမိနယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းမြပမီ ကိယ်ုအပခူျန်ိတိင်ုးတာ 

ေပးြခင်း၊ ေသွးေပါင်ချန်ိတုိင်းတာေပးြခင်းတုိကုိ စနစ်တကျေဆာင်ရက် 

ေပးကာ ပုမှံန်အေြခအေနရိှသမူျားကိသုာ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပး 

သည်။ 

ေကျာက်ြဖမိ ေကျာက်တစ်လုံး IDPs  Camp တွင် ခိလု ံေနြပည်သ ူ

၁၀၀၈ ဦး ခိုလ ံလျက်ရှိပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးသည့် စုစုေပါင်းြပည်သူ ၆၆၇ ဦးရှိပီြဖစ်ကာ ပ မအသုတ် 

(ပထမအကိမ်)  ကာကွယ်ေဆးလာေရာက်ထိုးှံသူ  ၂၉၈  ဦးရှိပီး 

ေဆးထိုးရန် ကျန်ရှိေနသူများကိုလည်း ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက ်

ရိှေကာင်း မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦး  

ထံမှ သိရသည်။                                              မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေပါက်ေတာ   ဇန်နဝါရီ    ၉        

ရခိုင်ြပည်နယ် ေပါက်ေတာ 

မိနယ်ရှ ိေဒသခံြပည်သူများှင့ ်

IDPs စခန်းတိုတွင်  ခိုလ ံေနက 

ေသာ ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံရာ 

အသက်  ၁၈  ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သူများအား စတုတ အသုတ် 

ဒတုယိအကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေဆးကို  ယေနနံနက် 

၁၀ နာရီက ဆက်လက်ထိုးှံေပး 

သည်။

ကည့် အားေပး

အဆိုပါ IDPs စခန်းများသို 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  

ထိုးှံေနမ အား   ေပါက်ေတာ 

မိနယ်       စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေကျာ်ဝင်းှင့အ်ဖဲွဝင်များ  

လာေရာက်ကည့် အားေပးခ့ဲက 

သည်။ ထိုသို ကာကွယ်ေဆးထိုး 

ှံြခင်း         ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေပါက်ေတာမိနယ်    ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရး         ဦးစီးဌာနမှး 

ေဒါက်တာကုိကုိေအာင် ကီးကပ် 

မ ြဖင့်      မိနယ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံြခင်းမြပမီ  ကိုယ်အပူချနိ် 

တိုင်းတာေပးြခင်း၊    ေသွးေပါင် 

ချနိ်တိုင်းတာေပးြခင်း၊     ေသွး 

အတွင်း  ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏ 

တိုင်းတာေပးြခင်းတိုကို ြပလုပ် 

ေပးကပီး   ကာကွယ်ေဆးကို 

ဆက်လက်ထိုးှံေပးကသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆးထုိးံှ ေပးြခင်းကုိ ေပါက်ေတာ 

မိနယ်ရှိ lDPs စခန်းငါးခု စုရပ် 

များြဖစ်သည့ ်   ကိမ်နီြပင် IDPs 

စခန်း၊   ဆင်တက်ေမာ်   IDPs 

စခန်း၊ အေနာက်ရဲ IDPs စခန်း၊ 

ငှက်ေချာင်း-၁ (IDPs)   စခန်း၊ 

ငှက်ေချာင်း-၂ (IDPs) စခန်းများ၌  

ခိုလ ံေနကသည့်  ြပည်သူများှင့် 

ဆင်တက်ေမာ်၊     အေနာက်ရဲ၊ 

စစ်ကဲြပင်အထက်၊   စစ်ကဲြပင ်

ေအာက်၊ ကန်ုတန်းှင့ ်ေတာင်ရာ 

တိုမှ  ေဒသခံြပည်သ ူ စုစုေပါင်း   

၈၀၁၅   ဦးအနက်  ယမန်ေနတွင်    

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံလာကသ ူ

စုစုေပါင်း ၂၀၇၉ ဦးရှိပီး  ကျန်ရှိ 

ြပည်သူများအား     ဆက်လက် 

ထိုးှံလျက်ရှိေကာင်း       သိရ 

သည်။

ေကျာ်သန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊  ၂၀၂၂

ေမာ်လမိင ် ဇန်နဝါရီ   ၉

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လင်းထွန်းသည ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့အ်တ ူယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက 

ေမာ်လမိင်မိ   ကျက်သေရေဆာင ်   သမိုင်းဝင ်        

ကျိက်သလ ံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးသို   သွားေရာက ်

ဖူးေြမာ်ကည်ညိကန်ေတာက့ာ  ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်း 

များှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက တစ်ေပပတ် 

လည်စကျင်ေကျာက်ြပားများ ရင်ြပင်ေတာ်အြပည် ့

ခင်းကျင်းိုင်ေရးအတွက်    ရင်ြပင်ေတာ်ေပ သို          

တင်ေဆာင်ကုသိုလ်ယူ    လုပ်အားေပးေနမ ကို   

ကည့် အားေပးသည်။

ြဖည့်ဆည်းေပး

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ကျိက်သလ ံ 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ရင်ြပင်ေတာ်အြပည့် စကျင် 

ေကျာက်ြပားများခင်းကျင်းေနမ ၊     ေရစီးေရလာ        

ေကာင်းမွန်ေရး၊ ေရုတ်ေြမာင်းများေဖာက်လုပ်ေနမ ၊ 

မုိးတွင်းကာလ ရင်ြပင်ေတာ်ေပ တွင် ေရတင်ကျန်မ  

မရှိေစေရး     လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို             

ကည့် စစ်ေဆးကာ တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ ်

သည်များကိ ုြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

မွန်ြပည်နယ်တွင်   ထင်ရှားေကျာ်ကားသည့် 

သမိုင်းဝင ်တန်ခိုးကီးဘုရားများစွာရှိသည့်အတွက ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအလွန်ကာလ  ဘုရားဖူးရဟန်း 

ရှင်လူ ြပည်သူများ စိတ်ှလုံးေအးချမ်းစွာ ကုသိုလ် 

ယူိုင်ကေရး  ဆရာေတာ်ကီးများ  ဦးေဆာင်ကာ       

မွန်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့်  အလှရှင်များစေုပါင်း၍ 

ြပြပင်မွမ်းမြံခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။          ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်တုန်း  ဇန်နဝါရီ   ၉

ဧရာဝတီတိုင်း   ေဒသကီး           

ဝန်ကီးချပ်  ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည် ယမန်ေန  

မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ေညာင်တုန်း 

မိနယ် ပဲုံဆိပ်ေကျးရာရှိ Top 

Dairy Farm ပုဂ လိက ွားေမွး 

ြမေရး ခံသို သွားေရာက်ကည့်  

သည်။

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက   ိုစားွား          

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း၊ ွားိုထုတ်

လုပ်ေရာင်းချေနမ ှင့်  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ များကို    ကည့်   

စစ်ေဆးရာ   တိုင်းေဒသကီး 

ေမွးြမေရးှင့်   ကုသေရးဦးစီး        

ဌာနမှး ေဒါက်တာမိုးမိုးခိုင်ှင့်        

လပ်ုငန်းရှင် ဦးြမတ်သိန်းထွန်းတုိ 

က လိုက်လံရှင်းလင်းြပသခဲ့ပီး       

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က လုိအပ် 

သည်များ မှာကားသည်။

ေပးအပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး            

ဝန်ကီးချပ်သည်     ေချာင်းကီး      

တိက်ုနယ်ေဆးု ံ      ကျန်းမာေရး            

ဝန်ထမ်းများှင့်      ရင်းရင်းီှးီှး         

ေတွဆံုကာ    ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကိတင် ကာကွယ်ေရးအတွက ်

ှာေခါင်းစည်း အခု ၁၀၀၀၊ Level 

2 တစ်ကုိယ်ေရးသံုးကာကွယ်ေရး 

ဝတ်စံု ၁၀၀ တုိအား ေပးအပ်လှဒါန်း 

ရာမိနယ်ဆရာဝန်ကီး    ေဒါက်တာ 

စုိးလ  င်ှင့်  ေချာင်းကီးတိုက်နယ် 

ေဆးံုအုပ် ေဒါက်တာသက်စုမွန် 

ဝင်းတိုက လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။    မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

စစ်ေတွ  ဇန်နဝါရီ    ၉

ရခုိင်ြပည်နယ်  အစုိးရအဖဲွဝင် 

များ၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ အရပ်ဘက် 

လူမ အဖွဲအစည်းများ   ပူးေပါင်း         

ပါဝင်သည့ ် စေုပါင်းအမ  က်ေကာက် 

ပဲွကုိ ယေနနံနက်ပုိင်းက စစ်ေတွမိ 

ပွိင့်ကမ်းေြခ၌ ကျင်းပသည်။

ကျန်းမာေရးကိုခိမ်းေြခာက်

စုေပါင်းအမ  က်ေကာက်ပဲွအခမ်း 

အနားတွင် ရခုိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းက 

ရခိင်ုြပည်နယ်သည် ကမ်းိုးတန်း 

ေဒသတစ်ခုြဖစ်ပီး ကမ်းိုးတန်း 

သယံဇာတများြဖစ်သည့် ဒီေရ 

ေတာများ၊ ကမ်းနီးကမ်းေဝးသ ာ 

ေကျာက်တန်းများ၊ ေရေနသတ ဝါ 

များ လွန်စွာေပါများသည့ ်ေဒသ 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ယေန  လူထု 

စုေပါင်းအမ  က်ေကာက်ပွဲသည ်

ပင်လယ်သမုဒ ရာများကုိ ညစ်ညမ်း 

ေစေသာ၊ အဏ ဝါသက်ရှိများ 

ပျက်စီးေစေသာ၊ သ ာေကျာက်

တန်းများကိပုျက်စီးေစပီး လသူား 

တို၏ ကျန်းမာေရးကိ ုခမ်ိးေြခာက်  

ေနေသာ တစ်ခါသံုးပလတ်စတစ် 

ပစ ည်းများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမ ကို 

ေလ ာ့ချြခင်းြဖစ်ပီး     ေရရှည ်          

စ်ဆက်မြပတ်ေသာ အြခားနည်း 

လမ်း  (သိုမဟုတ်)  ပစ ည်းများ           

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းတိုကိ ုအတူ 

တကွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် 

ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးများသည ်

စမ်ိးလန်းသန်ရှင်းေသာ အနာဂတ် 

ဆီသို  အသိပညာေပး  ေြမစိုက ်

ပိစုတာအား စိက်ုထေူပးကသည်။ 

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် တရား 

သူကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

များှင့် အရပ်ဘက်လူမ အဖဲွအစည်း 

များပါဝင်သည့ ်စေုပါင်းအဖဲွသည် 

လထူလု ပ်ရှားမ တစ်ရပ်အြဖစ် ပိွင့် 

ကမ်းေြခမှ စစ်ေတွဟုိတယ်ကမ်းေြခ 

အထ ိစေုပါင်းအမ  က်ေကာက်ပဲွကိ ု

ဆင် ဲခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုင်းဆတ်   ဇန်နဝါရီ    ၉

ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း)   မိုင်းဆတ်ခိုင်တွင ်

ဥပေဒုံးသစ်ဖွင့်ပွဲကိ ုယမန်ေနနံနက် ၈ နာရီခွဲက     

မိုင်းဆတ်မိတွင ်ကျင်းပသည်။

ကိးပမ်းအားထုတ်

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

ုံးအေဆာက်အအုံကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင ်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက  ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးေနသလိ ု

ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားကလည်း ယခထုက်ပိ၍ု 

မိမိဌာန၏လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်တုိးတက်ေအာင် 

ကိးပမ်းအားထုတ် ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ေဆာင်ရက် 

ေပးကရန ်ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တိဂံေဒသ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ်မျိးမင်းထွန်း၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့်  တာဝန်ရှိသူများသည ်              

မိုင်းဆတ်မိ ပရိယတ ိစာသင်တိုက် မိုင်းဖုန်းဆရာ 

ေတာ်ဓမ ာု ံတည်ေဆာက်ေနမ ှင့ ်မိင်ုးဆတ်မိနယ် 

ြပည်သူေဆးံုဝင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ုအံား သွားေရာက်ကည့် ပီး မုိင်းဆတ်မိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝး           

ခန်းမ၌ကျင်းပသည့ ်အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့ ်

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပဲွကုိ တက်ေရာက် 

အမှာစကားေြပာကားသည်။

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်

ယင်းေနာက်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှး၊               

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားသည် ၂၀၂၂     

ခုှစ် လားဟူတိုင်းရင်းသားှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်သို 

တက်ေရာက်ကာ ဂါရဝလက်ေဆာင်ေပးအပ်ကရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားက လက်ခရံယူကပီး တိင်ုးရင်းသား 

ိုးရာအကများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင်မိ ကျိက်သလ ံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် စကျင်ေကျာက်ြပားခင်းကျင်းိုင်ေရး လုပ်အားေပးမ ကည့် အားေပး

ရခိုင်ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲမှ ကီးမှး၍ စုေပါင်းအမ  က်ေကာက်ပွဲကျင်းပ

မိုင်းဆတ်ခိုင် ဥပေဒုံးဖွင့်ပွဲ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

ေညာင်တုန်းမိနယ်ရှိ ွားေမွးြမေရး ခံကို ကည့် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

“ေရအသက်တစ်မနက ် ထမင်းအသက်ခုနစ် 

ရက်၊ ေရငတ်တုန်း ေရတွင်းထဲကျ၊   ေရစီးတစ်ခါ 

ေရသာတစ်လှည့်၊ ေရများရာမိုးရာ၊ ေရများေရိုင ်

မီးများမီးိင်ု၊ ေရြမင့်ကာြမင့်၊ ေရနစ်သ ူဝါးကလူိုထိုး၊ 

ေရစုန်ရက်တိုက်၊  ေရနိမ့်ရာစီး   မီးြမင့်ရာေလာင်၊ 

ေရမေနာက်  ကာမေရှာက်’’ စသည့် ေရှင့်ပတ်သက် 

သည့ ်စကားပုမံျားကိ ုြမန်မာမ နယ်ပယ်၌ တွင်ကျယ် 

စွာသံုးစဲွလျက်ရိှသည်။ ေရမရိှလ င် သက်ရိှအားလံုး 

ရှင်သန်ိုင်မည် မဟုတ်ေချ။ မိုးရာသီေကျာ်လွန်၍ 

ေဆာင်းအကူးပွင့်လင်းရာသ ီ  ေရာက်ရှိလာပီြဖစ ်

သည်။ ပူးြပင်းေြခာက်ေသွေသာကာလတွင် ေရခန်း 

ေြခာက်လာတတ်ပီး ှစ်စ် ေရွာသတွီင် ကံေတွရ 

သည့် ြပဿနာသည် ေသာက်သံုးေရရှားပါးြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ ထုိသုိ ေရရှားပါးြပတ်လပ်မ မျိးမကံရေလ 

ေအာင်   အဖိုးတန်ေသာေရကိ ု    ယခုကတည်းက 

စနစ်တကျစေုဆာင်းထားပီး ေခ တာသုံးစဲွဖို လိအုပ် 

သည်။ 

စင်စစ်အားြဖင့် သက်ရှိများအတွက ်အေရးပါ 

ဆံုးေသာအရာသည် “ေရ” ပင် ြဖစ်ေနသည်။ ဓာတ ု

ြဒပ်ေပါင်းတစ်ခြုဖစ်သည့် ေရေမာ်လကီျးတစ်ခတွုင် 

ဟိုက်ဒိုဂျင်အက်တမ်တစ်ခုှင် ့   ေအာက်ဆီဂျင ်

အက်တမ်ှစ်ခ ု(H2O)တို ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေကာင်းကိ ု

ငယ်စ်ကတည်းက    ဓာတုေဗဒဘာသာရပ်တွင ်

သင်ကားခဲ့ရသည်။    ေရကိုသတ်မှတ်အပူချနိ်ှင့် 

ဖအိားေအာက်တွင် အရည်အြဖစ် ေတွရေလရိှ့သည်။ 

ထိုအြပင ်  ေရခဲ၊  ေရခိုးေရေငွ၊  ှင်းခဲ၊ ြမေငွှင် ့

တမ်ိတိက်ုအြဖစ်လည်း ရပ်တည်ေနပါသည်။ ကမ ာ ့

ေြမမျက်ှာြပင ်၇၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်ကို ေရထုြဖင် ့

ဖုံးလ မ်းထားရိှပီး ေရအများစုသည် ပင်လယ်သမဒု ရာ 

များတွင် စုဖွဲတည်ရှိေနကသည်။

ေရဘယ်ေလာက်ေသာက်မလဲ

လတူစ်ဦး၏ ေနစ်လုေံလာက်စွာေသာက်သုံး

သည့်ေရပမာဏသည ်  ထိုသူ၏   ကျန်းမာကံ့ခိုင ်

ေသာ ခ ာကိယ်ုကိထုန်ိးသမ်ိးရာတွင် အဓကိအခန်း 

က  မှပါဝင်လျက်ရှိသည်။      ေနစ်ေသာက်ေရ 

ဖန်ခွက် ရှစ်ခွက်မှ ၁၀ ခွက်ခန်အထ ိေသာက်သုံးသ ူ

သည် ကျန်မာေရးေကာင်းမွန်မည်ဟု က မ်းကျင်သူ 

များကဆုိထားသည်။ အထူးသြဖင့် အမျိးသားများ 

သည် ေရ ၁၃ ခွက် (၃ လတီာခန်)အထ ိေသာက်သုံး 

သင့်ပီး အမျိးသမီးများသည ်ကိုးခွက် (၂ ဒသမ ၂ 

လီတာခန် )အထိ     ေသာက်သင့်သည်ဟုလည်း   

ဆိုထားသည်။ 

စင်စစ်အားြဖင့် ေရသည် လတူစ်ဦး၏ကျန်းမာ 

ေရးအတွက် များစွာအေရးပါလျက်ရိှသည်။ ထုိအြပင် 

ေရသည် လူကိုယ်ခ ာတွင်       အဓိကကျေသာ 

အစတ်ိအပိင်ုးတစ်ရပ်အြဖစ်လည်း   ပါဝင်ေနသည်။ 

လတူစ်ဦး၏ ကိယ်ုခ ာအရယ်အစားအေပ မတူည်၍ 

ေရ ၅၅ ရာခိင်ု န်းမှ ၇၈ ရာခိင်ု န်းအထ ိပါဝင်သည်။ 

ဦးေှာက်ှင့် ှလံုးတွင် ေရ ၇၃ ရာခုိင် န်းပါဝင်ပီး 

အဆုတ်တွင် ၈၃ ရာခိုင် န်းအထိ ပါဝင်သည်ဟု 

ဆိုသည်။

အကျိးေကျးဇူးများ

လတူစ်ဦးသည် ေရကိဖုလူုစွံာေသာက်သုံးထား 

ပါက ဦးေှာက်၊ ခ ာကိယ်ုဆလ်ဲများ၊ အစာေြခစနစ်၊ 

ှလုံး၊ ေကျာက်ကပ်ှင့် က က်သားများ၏ လုပ်ေဆာင် 

ချက်များကိ ု    အေထာက်အကူြဖစ်ေစုံသာမက 

အသားေရေြခာက်ခန်းမ ၊ ြပင်ပေရာဂါပိုးဝင်မ တိုကိပုါ 

ကာကွယ်ေပးသည့်အြပင ်   ခ ာကိုယ်အပူချနိ်ကို 

လည်း ထိန်းညိေပးိုင်သည်။      ထိုအြပင ်ေရကို 

လံုေလာက်စွာေသာက်သံုးြခင်းေကာင့် ပင်ပန်းွမ်းနယ် 

မ  ေလျာပ့ါးသက်သာေစြခင်း၊ စတ်ိရ င်လန်းေစြခင်း၊ 

ေခါင်းကုိက်ြခင်းှင့် မူးေဝေအာ့အန်သည့်ေဝဒနာမှ 

အဖိုးတန်ေရကို ေခ တာသုံးစွဲသွားေစလို
သက်သာေစြခင်း၊ အစာေကျလွယ်ပီးဝမ်းချပ်ြခင်းမှ 

ကင်းေဝးြခင်း၊   ကိုယ်ခ ာအေလးချနိ်    ေလျာ့ကျ 

ေစြခင်း၊ အဆပ်ိအေတာက် ြဖစ်ပွားိင်ုမ မှေလျာပ့ါး 

ေစြခင်း၊ ကိုယ်ခ ာေအးြမမ ကို ထိန်းချပ်ေပးြခင်း 

စသည့် အကျိးေကျးဇူးေပါင်းများစွာကိ ုရရိှေစသည်။

အထူးသြဖင့် ေရသည် ကမ ာစ့ီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် အေရးပါေသာအခန်းက  မှ ပါဝင်လျက်ရိှ 

သည်။ လူသားတုိအသံုးြပသည့် ေရ ၇၀ ရာခုိင် န်းခန် 

ကိ ုစိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းတွင် အသုံးြပလျက်ရိှသည်။ 

သန်ရှင်းေသာေရရှားပါးလာ

ကမ ာေြမကီး၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းသည် ေရှင့်

ဖုံးလ မ်းလျက်ရှိေသာ်လည်း        သန်ရှင်းေသာ 

ေသာက်သံုးေရမှာမူ    အလွန်အမင်းရှားပါးလျက်ရိှ 

သည်။ ကမ ာ့ေရထု၏ သုံးရာခိုင် န်းခန်သာလ င် 

သန်ရှင်းေသာ ေသာက်သုံးေရ ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် 

ကမ ာလူ့ဦးေရ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန်သည် ဝမ်းေလ ာ 

ဝမ်းပျက်ြခင်း၊  အူေရာင်ငန်းဖျားြဖစ်ပွားြခင်းှင့် 

ေရှင့်ဆက်စပ်သည့် အြခားေရာဂါများ ြဖစ်ပွား 

လျက်ရိှသည်။  အထူးသြဖင့်   ကေလးငယ်အများစ ု

အပါအဝင် ှစ်စ် လူှစ်သန်းခန်သည ်ဝမ်းေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးရလျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် ကမ ာလဦူးေရ 

ေလးဘလီယီခံန်သည် ေရရှားပါးမ ဒဏ်ကိ ုတစ်ှစ် 

လ င် အနည်းဆုံး တစ်လခန် ကံေတွရလျက်ရိှသည်။ 

လဦူးေရ ှစ်ဘလီယီေံကျာ်သည် ေရဖလူုမံ မရိှေသာ 

ိုင်ငံများတွင ်ေနထိုင်ရလျက်ရှိသည်။  ၂၀၂၅ ခုှစ် 

တွင် ကမ ာ့လူဦးေရထက်ဝက်ခန်သည ်ေရရှားပါး 

သည့်ေဒသများတွင် ေနထုိင်ရေတာ့မည် ြဖစ်သည်။ 

၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ကမ ာ့လူဦးေရ သန်း ၇၀၀ ခန်  

သည် အလွန်အမင်းေရရှားပါးမ ှင့် ကံေတွရေတာ ့

မည်ြဖစ်ေသာေကာင် ့  အိမ်ေြခရာမဲ့များ ြဖစ်လာ 

ေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းအြပင် ၂၀၄၀ ြပည့်ှစ်တွင် 

ကေလးငယ် ေလးဦးလ င် တစ်ဦးသည် အလွန်အမင်း 

ေရရှားပါးမ အ ရာယ်ှင့် ကံေတွရေတာ့မည်ြဖစ ်

သည်။

လွန်ခဲ့ေသာဆယ်စုှစ်များအတွင်း     ကမ ာ 

တစ်ဝန်း၌ ေရရရိှေရးအတွက် နည်းလမ်းေကာင်းများ 

တိုးတက်လာေသာ်လည်း လဦူးေရ သန်း ၁၀၀၀ ခန် 

သည်  သန်ရှင်းေသာေသာက်သုံးေရ   မရှိိုင်ေသး 

သည့်အြပင် ကျန် သန်း ၂၅၀၀ ခန်သည်လည်း 

ကျန်းမာေရးှင့် ညွီတ်ေသာေရကိ ုဖလူုစွံာမရရိှက 

ေသးပါ။ ထိုအြပင် ၂၀၂၅ ခုှစ် ေရာက်ရှိချနိ်တွင ်

ကမ ာ့လူဦးေရထက်ဝက်ခန်သည် ေရကိုအေြခခံ 

သည့်ေရာဂါများှင် ့  ရင်ဆိုင်ရမည်ဟ ု   ေလ့လာ 

သုံးသပ်သမူျားက ဆိထုားသည်။ ၂၀၃၀ ြပည့ှ်စ်တွင် 

ကမ ာေပ ရှိ ဖွံဖိးဆဲေဒသများ၌ ေရလိုအပ်ချက် 

သည် ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်လွန်မည်ဟ ုဆိုသည်။

အနာဂတ်တွင် ကံေတွရိုင်သည့်စစ်ပွဲများ 

သည် ိုင်ငံေရးေကာင့်မဟုတ်ဘဲ ေသာက်သုံးေရ 

ရရှိေရးကိ ု  အေကာင်းြပ၍    ြဖစ်ပွားလာမည်ဟ ု

ဆိသုည်။ လူဦးေရတုိးပွားလာမ သည်လည်း ေရရှားပါး 

ရြခင်း၏ အေြခခံအေကာင်းရင်းတစ်ခ ုြဖစ်သည်။ 

ေရရှားပါးမ ကံေတွေနရပီးြဖစ်သည့် ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံ 

များတွင် ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် လူဦးေရ သန်း ၃၅၀၀ 

ခန်သည် ေရရှားပါးြပတ်လပ်မ ှင့် ရင်ဆိုင်ရမည ်

ဟု  ကမ ာ့ကုလသမဂ အဖွဲကီးက    ခန်မှန်းထားရှိ 

သည်။ ထိုေကာင် ့ေရအရင်းအြမစ်များကိ ုအချနိ်မီ 

စနစ်တကျ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်မ မရိှလ င် ေရရှားပါး 

ြပတ်လပ်မ  ပိုမိုြမင့်မားလာမည်ြဖစ်သည်။

ေရရှားပါးမ ြဖစ်ရသည့်အေကာင်းရင်းများ

မိြပများ  တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း၊   စက်မ  

လုပ်ငန်းများ ထူေထာင်ြခင်းှင့် သဘာဝသစ်ေတာ 

များကိ ုလွန်ကစွဲာခတ်ုလဲှြခင်းသည် ေရရှားပါးရြခင်း 

၏    အေြခခံအေကာင်းတရားများပင ်ြဖစ်သည်။ 

ရာသဦတေုဖာက်ြပန်ြခင်းေကာင့် အပလွူန်ကြဲခင်း၊ 

မုိးေခါင်ြခင်း၊ မုိးကီးြခင်း၊ ေရကီးြခင်း၊ ဆီးှင်းများ 

ကျြခင်း၊ ေရခဲေတာင်များ  အရည်ေပျာ်ြခင်းတိုကိ ု

ြဖစ်ေပ ေစသည်။    ထိုသိုသဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များ 

အကမ်ိကမ်ိ ြဖစ်ပွားမ သည် သဘာဝေရအရင်းြမစ်ကိ ု

ထိန်းသိမ်းထားုိင်စွမ်း  နည်းပါးလာပီး  ေရရှားပါး 

ြခင်းဆိုေသာ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိးများကိုသာ 

ြဖစ်ေပ ေစပါသည်။ 

ထိုအြပင ် မိြပများတွင ်  စက်ေရတွင်းများ 

လွန်ကစွဲာတူးေဖာ်ြခင်းသည်လည်း ေြမေအာက်ေရ 

အရင်းြမစ်ကိ ု  ဆုတ်ယုတ်ေစပါသည်။    ေရသည် 

ကမ ာ့စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ်  အေရးပါေသာ 

အခန်းက  မှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။  စက်ုံများမ ှ

ထုတ်လ တ်ေသာ စွန်ပစ်ဓာတုပစ ည်းများကိ ု ြမစ်၊ 

ေချာင်းများှင် ့  ပင်လယ်သမုဒ ရာများအတွင်းသို 

စွန်ပစ်ေလ့ရှိကသည်။ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများအား 

အေအးခြံခင်းှင့် ထတ်ုကန်ုပစ ည်းကိ ုတင်ပိုရာတွင် 

လည်း ေရလမ်းကုိသာ အသံုးြပကရသည်။ ထုိေကာင့် 

စနစ်တကျ  စီမံခန်ခွဲမ များြဖင့်သာ    အနာဂတ် 

ေရရှားပါးြပတ်လပ်မ ြပဿနာကိ ုကိတင်ကာကွယ် 

ိုင်မည် ြဖစ်သည်။

ေရအရင်းအြမစ်ကိ ုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းရန် 

လုိအပ်သည့်အြပင် ေရထုညစ်ညမ်းမ ကိ ုကာကွယ် 

ေရးသည်လည်း လသူားအားလုံး၏ တာဝန်တစ်ရပ် 

ြဖစ်သည်။ ဓာတစုက်ုမံျားမှစွန်ပစ်ပစ ည်းများအား 

ြမစ်၊ ေချာင်းများအတွင်းသို  စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့စွန်ပစ ်

ြခင်းှင့် ေခတ်မီဆန်းသစ်ေသာလက်နက်များအား 

ပင်လယ်သမဒု ရာများအတွင်းသို ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မ  

များသည ်ေရထုညစ်ညမ်းမ ကို ဆိုးရားစွာြဖစ်ေပ  

ေစပါသည်။ ထိုေကာင် ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း 

များသည် ိင်ုငတံကာပဋညိာ်များှင့် ကတကိဝတ် 

များကိ ု လိက်ုနာေစာင့်ထန်ိးပီး    ေရထညုစ်ညမ်းမ  

အ ရာယ်အား ကိတင်ကာကွယ်ဖို လိအုပ်ပါသည်။

ေရကိုဘယ်လိုေခ တာမလဲ

လူတုိင်းသည်  ေနစ် မုိးလင်း၊ မုိးချပ်   ေရကို 

သုံးစွဲေနရမည ် ြဖစ်သည်။      ထိုသိုသုံးစွဲရာတွင ်

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီမ ှ    အဖိုးတန်ေရကို 

ေခ တာသုံးစဲွသွားမည်ဆိလု င် ေရရှားပါးေသာေဒသ 

ရှိ ြပည်သူများကိ ုကူညီရာေရာက်ပါသည်။ ေရကို 

ေအာက်ပါနည်းလမ်းများအတိင်ုးသာ ခိး ခံေခ တာ 

သုံးစွဲသင့်ပါသည-်

( ၁ ) သွားတိက်ုေနစ် သိုမဟတ်ု ေခါင်းေလ ာ် 

ေနစ် ေရပိုက်ေခါင်းကိုပိတ်ထားြခင်း။

( ၂ ) ေရပိုက်ေခါင်းများကိ ု     မလိုအပ်လ င် 

ပိတ်ထားြခင်း။

( ၃ ) ေနအမ်ိရိှေရပိက်ုေခါင်းအားလုံးကိ ုြပြပင် 

ထားြခင်း။

( ၄ ) ေရချိးခန်းေရပန်းေခါင်းတုိတုိကုိသာ အသံုး 

ြပြခင်း။

( ၅ ) ေရပန်းေခါင်းကို  လိုအပ်သေလာက်သာ 

ဖွင့်၍ေရချိးြခင်း။

( ၆ ) အိမ်သာေရစိမ့်မ ကို ြပြပင်ထားြခင်း။

( ၇ ) ေရစိမ့်ေနသည့်ေနရာများကိ ု   စစ်ေဆး 

ြခင်း။

( ၈ ) မိုးေရကိ ုခံထားြခင်း။

( ၉ ) ေရအမ်ိကိအုမ  က်ပုံးကဲသ့ို အသုံးမြပြခင်း။

(၁၀) ေရေခ တာသည့်စက်များဝယ်ထားြခင်း 

(ဥပမာ- ပန်းကန်ေဆးစက်၊ အဝတ်ေလ ာ် 

စက်)။

(၁၁) မည်သည့်အခါမ  ေရကို မသွန်ပစ်ရန်။

ေသာက်ေရဖူလုံေရးကိုပင ်များစွာခက်ခဲ

ေွရာသီေရာက်ပီဆုိသည်ှင့် ေကျးလက်ေန 

ြပည်သမူျား အထူးသြဖင့် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိင်ုှင့် 

ေဝးကွာေသာေဒသများတွင် ေနထိင်ုသမူျားအတွက် 

ေခါင်းအခရဲဆုံးြပဿနာသည် ေသာက်သုံးေရရှားပါး 

မ ပင် ြဖစ်သည်။ ေရွာသ၌ီ ေရရှားပါးမ ကံတွရသည့် 

အချိေသာေဒသများတွင် ေနစ်သုံးေရရရိှေရးထက် 

ေသာက်ေရဖူလုံေရးကိုပင ်များစွာခက်ခဲကသည်။ 

ေကျးလက်ေနြပည်သူများသည် ေသာက်သုံးေရ 

တစ်ပုံး၊ တစ်အိုး ရရှိေရးအတွက ်မိုင်ေပါင်းများစွာ 

ေဝးကွာေသာေနရာများသုိ ပင်ပန်းကီးစွာ သွားေရာက် 

ကာ ခပ်ကရေလ့ရှိသည်။ ေွရာသီတွင်  အိမ်ေမွး 

တိရစ ာန်များြဖစ်သည် ့က ဲ၊ ွားများှင့်အတူ ေရရှိ 

သည့် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ အိုင်ှင့် ေရကန်ရှိေသာ 

ေနရာများသို သွားေရာက်နားခိုရေလ့ရှိသည်။

အဖိုးတန်ေရကို ေခ တာသုံးစွဲ

စင်စစ်အားြဖင် ့  ေွရာသီတွင်   ေရရှားပါးမ  

ြပဿနာကိ ုှစ်စ် ကံေတွေနရသြဖင့် ေကျးလက် 

ေနြပည်သူများ၏       အနာဂတ်ကိုေြမာ်ေတွးကာ 

ေသာက်သုံးေရဖူလုံေရးအတွက ်  ထိေရာက်ေသာ 

ေရရှည်စီမံချက်များ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ဖို လိုအပ်ပါသည်။       ေွရာသီတွင်ေရရှားပါး 

ြပတ်လပ်မ ကံေတွရသည့်      ေဒသများသည ်  

မိုးရာသီတွင်ေရေအာက်ကမး်ြပင ် ြဖစ်သာွးေလ့ရှိ 

သည်။                                စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

ေမာင်ေသာင်းဝင်း(တမန်ေဟာင်း)

‘
‘

မိြပများတွင်   စက်ေရတွင်းများ လွန်ကစွဲာတူးေဖာ်ြခင်းသည်လည်း 

ေြမေအာက်ေရအရင်းြမစ်ကိ ုဆတ်ုယတ်ုေစပါသည်။ ေရသည် ကမ  ာ ့

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများတွင်  အေရးပါေသာအခန်းက  မှ ပါဝင်လျက် 

ရှိသည်။  စက်ုံများမှ ထုတ်လ တ်ေသာ စွန်ပစ်ဓာတုပစ ည်းများကို 

ြမစ်၊ ေချာင်းများှင့်   ပင်လယ်သမဒု ရာများအတွင်းသို စွန်ပစ်ေလရိှ့က 

သည်။ စက်ု၊ံ အလပ်ုုမံျားအား အေအးခြံခင်းှင့် ထတ်ုကန်ုပစ ည်းကိ ု

တင်ပိုရာတွင်လည်း ေရလမ်းကိုသာ အသုံးြပကရသည်။ ထိုေကာင့် 

စနစ်တကျ  စမီခံန်ခဲွမ များြဖင်သ့ာ    အနာဂတ် ေရရှားပါးြပတလ်ပ်မ  

ြပဿနာကို ကိတင်ကာကွယ်ိုင်မည်



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၉  မှ
ေကျးလက်ေနြပည်သူများသည် ထုိအေြခအေနမျိး 
ကိ ုှစ်စ်ကံေတွေနကရသည်။     လတ်တေလာ  
အခက်အခဲကို     လက်ပူတိုက ်ေြဖရှင်းြခင်းသည ်     
မှန်ကန်ေသာနည်းလမ်းတစ်ရပ ်      မဟုတ်ေချ။ 
ထိုေကာင် ့ ေရရှားပါးမ ှင့်     ေရလ မ်းမိုးမ ဒဏ်မှ 
ကင်းေဝးရေလေအာင ်မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာ 
များ  ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားရန်လည်း   လိုအပ် 
ပါသည်။    ေရွာသတွီင် ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား     
ေရဖူလုံေရးအတွက်  အလှရှင်များ  အပါအဝင် 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ြပည်သမူျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ များ အေရးတကီးလိုအပ်ေနပ ီြဖစ်သည်။
ဆိုရလ င် ေရဖူလုံစွာရရှိသူများ၊ အထူးသြဖင် ့

ဝန်ထမ်းများသည် ေရကိုေခ တာသုံးစွဲသင့်သည်။ 
ေရချိးခန်းများ၊ အများသုံးအိမ်သာများှင် ့ပန်း ခံ 
များတွင် ေရပိုက်ေခါင်းများပွင့်ေနလ င် ပိတ်ထား 

သင့်သည်။ ထိုအြပင် ပန်းပင်များှင့်  ြမက်ခင်းများကိ ု
ေရပိုက်ကီးများြဖင့် ေရဖျန်းသည်ထက် ခွက်ြဖင့် 
လိုအပ်သေလာက်သာ   ချနိ်ဆေလာင်းသင့်သည်။ 
လတူစ်ဦးချင်းစကီသာ တတ်ိင်ုသမ  ေရကိေုခ တာ 
သုံးစဲွခဲ့မည်ဆိလု င် ေရွာသတွီင် ေသာက်သုံးေရဖလူု ံ
ိုင်ေပသည်။     စင်စစ်အားြဖင် ့  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
လဦူးေရ၏ ၇၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် ေကျးလက်ေန 
ြပည်သမူျား ြဖစ်ကသည်။ ထိေုကျးလက်ေနြပည်သ ူ
အများစသုည် ှစ်စ်ေွရာသီတွင် ေသာက်သုံးေရ 
ရှားပါးမ ဒဏ်ကို      ခါးစည်းခံရေလ့ရှိကသည်။ 

ထိုေကာင် ့ ိုင်ငံသား   တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစ ီ

အေနြဖင့ ်ေရွာသတွီင် ေသာက်သုံးေရဖလူုေံစေရး 
အတွက်  ကိတင်ေြမာ်ေတွးကာ   ကိုယ်စီအသိ 
စတ်ိဓာတ်ရိှစွာြဖင့်  တန်ဖိုးရိှေသာေရကိ ု  စနစ်တကျ 
ေခ တာသုံးစွဲကပါရန်     တိုက်တွန်းလိုက်ရပါ
သည်။             ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၉

လမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမူ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်  

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ ေတာင်ငူ၊ ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပံု၊ စစ်ေတွ၊ ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတုိတွင် 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွး လုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ 

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

သင်တန်း၊      အစားအစာချက်ြပတ်နည်းသင်တန်းှင့် ပန်းအလှြပင်သင်တန်းစသည့်    သင်တန်းများကုိ    

ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ အပတ်စ်တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာ သင်ကားေပး 

လျက်ရှိသည်။

 အဆိုပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများ၌ သင်တန်း အပတ်စ် (၃/ ၂၀၂၂)

အား (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနထ ိဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ရာ  တက်ေရာက်လိ ု

ေသာ သင်တန်းသား(အမျိးသမီး/ အမျိးသား)များအေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ 

ေအာက်ပါ အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း၍ 

တက်ေရာက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်)

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

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (မ ေလး)

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

 စစ်ကိုင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 ေရ ေတာင်ရပ်၊ အထက်လမ်းမကီးေဘး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၊ ဖုန်း၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း(ေတာင်ငူ)

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

 ဖုန်း၀၅၄-၂၃၅၇၁

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား)

 အမှတ်(၉၂)၊ ရှမ်းစုေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖုန်း- ၀၇၄-၂၅၂၂၅၅၈

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ဖျာပုံ)

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

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ပုသိမ်)

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

 ၀၄၂-၂၁၀၇၃

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (စစ်ေတွ)

 ေမယုလမ်း(ေလယာ်ကွင်းအနီး)၊ မန်ကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 

 ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရာငံ)

 အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

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

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်)

 အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွင်း၊ ထားဝယ်မိ

 တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ထားဝယ်မိ၊ ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ 

ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း (၃/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်ရန်သင်တန်းသားေခ ယူြခင်း

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၉

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိေုသေလးစားမ ြပရသည့ ်
အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  
တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ
မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 
အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 
သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 
ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 
“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 
အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 
သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်
ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 
ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 
သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 
ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 
တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 
ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 
ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 
သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 
Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 
များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 
ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 
များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  
ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 
ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 
ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ
စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 
ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို
ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်
ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 
ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်
ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 
ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 
မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 
အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 
တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 
ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 
တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 
ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 
ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 
အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 
ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 
လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

(၇၅)ှစ်ေြမာက်စိန်ရတု ြပည်ေထာင်စုေနအထိမ်းအမှတ် စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ
ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ  ၉

ေဖေဖာ်ဝါရီ  ၁၂  ရက်တွင  ်

ကျေရာက်မည့် (၇၅)ှစ်ေြမာက် 

စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုန  အထမ်ိး 

အမှတ်   စာဖတ်ဝိုင်းကိ ု အင်းစိန် 

မိနယ်ရိှ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ 

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန    ရန်ကုန် 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင်ှင် ့         စာအုပ် 

စာေစာင် ချစ်ြမတ်ိုးသမူျား စာေပ 

ဥယျာ်အသင်း  Book Club  တို 

ပူးေပါင်း၍ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မွန်းလဲွ 

၁ နာရတွီင် ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု(ြပန်/ 

ဆက်)  ုံး လထူအုေြခြပဗဟိဌုာန  

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကိဗုစ် - ၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေရး   စညး်ကမ်း 

ချက်များှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ေဆွးေွးပဲွတွင် ခိင်ုြပန်/ဆက် 

ဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှး   ေဒ ေအး 

ေအးခိုင်ှင့်   မိနယ်   စာအုပ်/

စာေစာင်    ချစ်ြမတ်ိုးသူများ 

စာေပဥယျာ်အသင်း    နာယက 

ဆရာကီး ဦးရန်ေနာင် (ရန်ေနာင်-

ပညာေရး)တိုက   စာဖတ်ဝိုင်း 

ကျင်းပရြခင်း  ရည်ရယ်ချက်များ 

အား     ရှင်းလင်းေြပာကားပီး 

မိနယ ် သတင်းစာဆရာအသင်း 

ှင့်   စာေပဥယျာ်အသင်းဥက    

သတင်းစာဆရာ/    စာေရးဆရာ 

ေဒါက်တာဗုိလ်သံမဏိ(ေတာင်တွင်း 

ကီး)၊  မိနယ်စာေရး ဆရာအသင်း 

ဥက       ဦးစိုးိုင်  (လှမိုးိုင်)ှင့် 

မိနယ်          စာကည့်တိုက်များ 

ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ           ဥက    

ဦးဝင်းြမင့် (ေမာင်ေမာင်ဝင်းြမင့် 

- မ ခင်း) တိုက (၇၅)ှစ်ေြမာက ်

စန်ိရတ ုြပည်ေထာင်စေုန  အထမ်ိး 

အမှတ်အြဖစ် သေုတသ ီြမင့်ထွန်း 

ေရးသားေသာ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

၏ ဘဝစာေပှင့် သမိင်ုးဝင် အဆိ ု

အမိန်များ၊    ြပည်ေထာင်စုေန  

ြဖစ်ေပ လာပုံ  သမိုင်းေကာင်းကို 

ေဆွးေွး        ေြပာကားကရာ 

တက်ေရာကလ်ာကသည့် စာေရး 

ဆရာသက်လ  င်မျိး         (စက်မ  

တက သိုလ်)၊ ေရ ေမာ်သန်းထိုက် 

ှင့် ေမာင်ပန်းေဝ (ေညာင်တုန်း)

တိုက ပါဝင်ေဆွးေွးကသည်။ 

ဆက်လက်၍   စာေရးဆရာ 

သတင်းစာဆရာ ရန်ေနာင် (ပညာ 

ေရး)က             ၎င်းေရးသားသည့် 

“ေအာင့်အည်း သည်းခံြခင်းသည်     

ိုင်ငံေရး   ရင့်ကျက်မ ြဖစ်သည’်’ 

ှင့်       အြခားေဆာင်းပါးများ၊  

က န်ေတာ်ချစ်ေသာ စာေရးဆရာ 

တစ်ဦး စသည့် ေဆာင်းပါးများတွင်   

ပါရှိေသာ          စာေရးဆရာ၏  

တိင်ုးြပည်ှင့် လမူျိးအကျိး ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစလိုသည့် ရည်ရယ ်

ချက် ေစတနာ၊ ေမတ ာများကို 

ေဆွးေွးတင်ြပရာ  စာအုပ်စာေပ 

ချစ်ြမတ်ိုးသူ၊   စာဖတ်ပရိသတ် 

များက                 ေမးြမန်းေဆွးေွး     

အသိြခင်းဖလှယ်ေကာင်း သိရ 

သည်။  

 ဉာဏ်ဟိန်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဂျိဟန်နစ ဘတ်    ဇန်နဝါရီ    ၉

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ုအရိှန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက် 

သင့ေ်ကာင်း ေတာင်အာဖရကိသမ တ ရာမာဖိဆုာက 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၄၀ 

ရာခိုင် န်းနီးပါးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယင်း 

အေရအတွက်သည် အြခားေသာ အာဖရိကိုင်ငံ 

များထက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပိမုိထုိုးံှ 

ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သိုရာတွင ်ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်းနီးပါး  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခ 

အေနသည် ေတာင်အာဖရိကအစိုးရ ေမ ာ်လင့်ထား 

သည့် ေမ ာ်မှန်းချက်ထက် ေလျာ့နည်းေနေကာင်း 

လည်း သိရသည်။

ကိုးကား-စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေဂျုဆလင ်   ဇန်နဝါရီ     ၉

အစ ေရးိုင်ငံသည ်အသက်အရယ်ကီးရင့်သူများှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အား   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ေလးကိမ်ေြမာက်ထိုးှံမ ကို  ပီးခဲ့သည့ ်

တစ်ပတ်အတွင်းကတည်းက စတင်ခဲ့ရာ လက်ရှိတွင ်အစ ေရးိုင်ငံသား ၂၅၀၀၀၀ 

သည်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးေလးကိမ်ေြမာက်   ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း  အစ ေရး ဝန်ကီးချပ်  နက်ဖ်တာလီဘန်နက်က ယေနတွင်  ေြပာကားခဲ ့

သည်။

အစ ေရးိင်ုင၌ံ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များ ရိှေနစ်ကာလအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ကာကွယ်ိုင်မည့ ်Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ 

ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါကာကွယ်ေဆးများအား အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများအား ထိုးှံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အစ ေရးဝန်ကီးချပ် 

နက်ဖ်တာလီဘန်နက်က ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် အစ ေရးိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့တ်က်လျက်ရိှပီး 

ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၇၅၁၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉ ဒသမ ၄၅ သန်း ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ေလးကိမ်ေြမာက်ထိုးှံပီးသူ ှစ်သိန်းခွဲရှိသွားပီြဖစ်

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ 

အရှိန်ြမင့်တင်သင့်ေကာင်း သမ တ ရာမာဖိုဆာ ေြပာကား

ဘရာဇီးလီးယား    ဇန်နဝါရီ    ၉ 

ဘရာဇီးိင်ုငရိှံ မနီာဂရီက်စ်ြပည်နယ် ကက်ပတီိ ု

လီအိုမိအနီး   ဖာနတ်စ်ေရကန်   ေကျာက်အငူရှ ိ 

ေရတံခွန်မှ   ေကျာက်သားများပိကျခဲ့ရာ  အဆိုပါ 

ေရကန်အတွင်း    ေမာ်ေတာ်ဘုတ်ြဖင့ ်   ခင်းများ 

ကည့် ေနသည့ခ်ရီးသည် အနည်းဆုံး ခနုစ်ဦးေသဆုံး 

ပီး ကိုးဦး ဒဏ်ရာရရှိေကာင်း  မီးသတ်တပ်ဖွဲက 

ေြပာကားသည်။

ဆုိရှယ်မီဒီယာများ၌ လ င့်တင်ခ့ဲသည့် ဗီဒီယုိဖုိင် 

တစ်ခု၌    အဆိုပါေကျာက်အငူရှ ိ     ေရတံခွန်မှ  

ေကျာက်လ ာအချပ် ေရကန်ထဲသို ြပတ်ကျလာချနိ် 

တွင်    ေကာက်လန်တကား    ေအာ်ဟစ်ေနေသာ 

ခရီးသည်များကို ေတွြမင်ခဲ့ရပီး အဆိုပါေကျာက် 

အငူမှ ပိကျလာေသာ ေကျာက်သားအလ ာတစ်ချပ် 

သည် ေမာ်ေတာ်ဘတ်ုကိ ု ထမှိန်ပီး  ေမာ်ေတာ်ဘတ်ု 

နစ်ြမပ်သွားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်၌  ေပျာက်ဆုံးသူများကိ ု ေရငုပ် 

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးသမားများက     ရှာေဖွလျက ်

ရှိသည်။  လွန်ခဲ့ေသာ သီတင်းှစ်ပတ်က အဆိုပါ 

ေဒသအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းခဲရ့ာမှ အဆိပုါ 

ေကျာက်အငူမ ှ ေကျာက်သားများ  ထိခိုက်ပျက်စီး 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဘရာဇီးိုင်င ံဖာနတ်စ်ေရကန်၌ မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွား

နယူးေဒလီ    ဇန်နဝါရီ     ၉

အိ ိယုိင်ငံတွင် ပါလီမန်ဝန်ထမ်း ၄၀၀ ေကျာ် ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာက ယေန  

ေဖာ်ြပထားသည်။

အိ ိယပါလီမန်ဝန်ထမ်းများသည ်  ပါလီမန်၏  အစည်း 

အေဝးမတိုင်မီ  ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ခံယူခဲ့ပီး ဝန်ထမ်း ၄၀၀ 

ေကျာ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတွရှိခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားသည် ပါလမီန်ဝန်ထမ်း 

၁၄၀၉ ဦးကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးခဲ့ပီး ၎င်းတို၏ 

နမူနာများကို ဓာတ်ခွဲခန်းသို ပိုေဆာင်ခဲ့ပီးေနာက် ဝန်ထမ်း 

၄၀၂ ဦးတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိေကာင်း ဓာတ်ခွဲခန်းတာဝန် 

ရှိသူများက အတည်ြပလိုက်သည်ဟု ေဒသဆိုင်ရာသတင်း 

ေအဂျင်စီက ေဖာ်ြပထားသည်။

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာ အစိုးရ၏လမ်း န်ချက်များအတိင်ုး 

ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအစီအမံများကိ ုလိုက်နာကရန ်

ပါလီမန်ဝန်ထမ်းများအား အကံေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေသာ အဆိုပါဝန်ထမ်းများ 

တွင် ေအာက်လ တ်ေတာ်ဝန်ထမ်း ၂၀၀၊ အထက်လ တ်ေတာ် 

ဝန်ထမ်း ၆၉ ဦးှင့်  ပါလီမန်ှင့်  ဆက် ယ်ေသာ   ဝန်ထမ်း 

၁၃၃  ဦး ပါဝင်ေကာင်း  ေဒသဆိုင်ရာမီဒီယာက ေဖာ်ြပထား 

သည်။

အိ ိယပါလီမန်၏ အစည်းအေဝးကုိ လာမည့သီ်တင်းပတ် 

သံုးပတ်အကာတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

မကာေသးမီက ေဒလီေဒသ ရအစိုးရ၏  န်ကားချက ်

အရ သဘာဝေဘး စီမံခန်ခွဲေရးအာဏာပိုင်များက အစိုးရုံး 

အားလံုးတွင် ဝန်ထမ်းအင်အား ၅၀ ရာခုိင် န်းသာ ံုးတက်ပီး 

ကျန် ၅၀ ရာခိုင် န်းသည်    ေနအိမ်မှ  ုံးလုပ်ငနး်များကို 

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေဒလီမိတွင ်  လွန်ခဲ့သည့်  ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၀၁၈၁ ဦး  စစ်ေဆးေတွရှိရေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ပါလီမန်ဝန်ထမ်း ၄၀၀ ေကျာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ

ကွာလာလမ်ပ ူ    ဇန်နဝါရီ     ၉

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ 

၃၂၅၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း  ၂၇၈၃၃၃၁ ဦးရှိလာေကာင်း  မေလးရှားိုင်ငံ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၃၂၅၁ ဦးအနက် ၂၉၅၂ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၂၉၉ ဦးသည် ြပည်ပမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာ 

သူများအနက်မှ   ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း   မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိက်ုမှ ထတ်ုြပန်သည့ ်အချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင်  မေလးရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၁၆၅၅  

ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူ ၃၁၆၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၂၇၁၁၉၀၀ ရိှလာေကာင်း သိရ 

သည်။

လက်ရှိတွင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှ ိ

ဆဲလူနာေပါင်း ၃၉၇၇၆ ဦးရှိေကာင်း၊ ယင်းတိုအနက် ၂၅၃ 

ဦးသည် အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကသုမ ခယံ ူ

လျက်ရိှေကာင်းှင့ ်၁၁၅ ဦးသည် အသက် ှ အေထာက်အကြူပ 

ကိရိယာများ လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၇၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူ 

ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၇၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ်ရှိလာ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ   ဇန်နဝါရီ   ၉

အာဖရိကတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် 

ညေနပိုင်းအချနိ်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၀၀၂၈၅၀၈ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာက   ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

ကျန်းမာေရးေအဂျင်စမီျားအား ကိယ်ုစား 

ြပသည့ ်အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ အာဖရကိတိက်ုတစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၃၁၁၅၇ ဦးရှိေကာင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

စုစုေပါင်း ၈၉၁၆၄၆၉ ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

အာဖရိကတိုက်၌ ေတာင်အာဖရိက 

ိုင်ငံ၊    ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၊   လစ်ဗျားိုင်ငံ၊ 

တူနီးရှားိုင်ငံှင့် အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ 

တုိသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  

အများဆံုးုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိက 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်   ကာကွယ်ေရး 

စင်တာက ေြပာကားသည်။

ေမာ်စကို   ဇန်နဝါရီ   ၉

ုရှားိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၆၂၄၆ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

စစုေုပါင်း ၁၀၆၅၀၈၄၉ ဦးရိှလာေကာင်း ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့ ်

ေရးှင့် တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၁၆၁၃၆၃ ဦးရှိလာ

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ ၇၆၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၃၁၆၁၃၆၃ ဦး ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၂၀၇၅၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၉၆၈၆၉၁၂ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၃၂၇၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

မိေတာ်ေမာ်စကိသုည် ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ပွား 

သည့် ေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၃၂၇၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၀၅၃၀၄၆ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ရှုားိင်ုင၌ံ ိင်ုငလံဦူးေရစစုေုပါင်း၏  ၇၉ သန်းေကျာ်သည် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကမ်ိထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၇၅ သန်းေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေပကျင်း   ဇန်နဝါရီ   ၉

တုတ်ုိင်ငံတွင်ကျင်းပမည့်  ေပကျင်း ေဆာင်းရာသီ အုိလံပစ် 

အားကစားပိင်ပွဲ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ်စီစ် 

ေဆာင်ရက်ထားမ များမှာ ြပည့စ်ုတံကိျေကာင်း ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ  

အေရးေပ ကျန်းမာေရးအစီအစ်မှ  န်ကားေရးမှး မိုက်ကယ ်

ိုင်ယန်က ေြပာကားသည်။ 

အကူအညီများေပးလျက်ရှိ

လက်ရိှအချန်ိတွင်  အဆုိပါ အုိလံပစ်ပိင်ပဲွ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ မရှိေစရန်အတွက် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲသည် အဆိုပါ 

အိုလံပစ်ပိင်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီအား လိုအပ်ေသာ နည်းပညာ

ဆုိင်ရာအကူအညီများေပးလျက်ရိှေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ေပကျင်း ေဆာင်းရာသီအိုလံပစ် အားကစားပိင်ပွဲအတွက ်

လိုအပ်ေသာ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးအစီအမံများကိ ု

တုတ်ိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများက ြပည့်စုံစွာစီစ်ေဆာင်ရက်ထားပီး 

မိမိတိုဘက်မှလည်း လိုအပ်ချက်များကိ ုတိကျစွာြဖည့်ဆည်းေပးခဲ ့

သြဖင့် အဆိုပါ ေပကျင်းအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ     တစ်စုံတစ်ရာေတွရှိရမည်  မဟုတ်ေကာင်း 

မိုက်ကယ်ိုင်ယန်က ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၅၁၃၈၁၃ 

ဦးရိှေကာင်း၊ ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၉၉၀၀၅၇ ဦး 

ရိှေကာင်းှင့ ်တနူီးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၃၈၄၄၂ ဦး 

ရိှေကာင်း အာဖရကိ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့်  ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အာဖရိက  ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

ကာကွယ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက ်

အရ အာဖရိကိုင်ငံများတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၅၄၇ သန်း 

အသံုးြပပီးြဖစ်ေကာငး်ှင့် အာဖရိက 

တိုက် လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၉ ဒသမ ၆ 

ရာခိုင် န်းသည်   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၆၅ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၆၅၅၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ဟွိင်း   ဇန်နဝါရီ   ၉

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    ယေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၆၅၅၃ ဦး ထပ်မံေတွရိှေကာင်း၊ 

ယင်းလူဦးေရအနက ်၁၆၅၁၃ ဦး 

သည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသ ူ

များြဖစ်ေကာင်းှင့်  ၄၀ သည် 

ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသ ူ

များအနက် ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း  ဗယီက်နမ် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၁၈၇၆၃၉၄ ဦးရှိေကာင်း 

ှင့်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း  ၃၄၁၁၇   ဦးရှိ 

ေကာင်း ဗီယက်နမ် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက   ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင ်  ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ 

သည့ ်တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့် 

ရရှိသူ    ၈၉၉၀  ရှိြခင်းေကာင့ ်

အဆိပုါေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသေူပါင်း ၁၄၈၈၀၃၈ ဦးရိှလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ      အစီအစ်ေအာက်တွင် 

ကာကွယ်ေဆး   အလုံးေရ  ၁၅၉ 

ဒသမ ၂ သန်းခန်  အသံုးြပပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယင်းကာကွယ်ေဆးများ 

အနက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး  ၇၀  ဒသမ  ၈ သန်းအား 

ဒတုယိအကမ်ိထိုးံှရာတွင် အသုံး 

ြပခဲေ့ကာင်းှင့ ်၁၀ ဒသမ ၂ သန်း 

အား တတယိအကမ်ိ အပိေုဆာင်း 

ထိုးှံရာတွင် အသုံးြပခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ေပကျင်း ေဆာင်းရာသီအုိလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အစီအစ်များ တိကျစွာ 

ချမှတ်ထားေကာင်း ကမ  ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲ ေြပာကား

တိုကျိ   ဇန်နဝါရီ   ၉

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူး

စက်မ များ  ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်  သက်ကီးရယ်အို

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများရှိ  ဝန်ထမ်းများှင့် 

သက်ကီးရယ်အိုများအား    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   

ကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ကို အရှိန်ြမင့်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း   သက်ကီးရယ်အိုေစာင့်ေရှာက ်

ေရးေဂဟာများရှ ိသက်ကီးရယ်အိ ု၆၀၀ ေကျာ်ှင့် 

အဆိပုါေဂဟာများရိှ ဝန်ထမ်းများအား ယခသုတီင်း 

ပတ်ကုန်၌   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

အပိေုဆာင်း  ထိုးံှေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တာဝန် 

ရိှသမူျားက ေြပာကားသည်။  တိကုျိေဒသအေရှဘက် 

ဂျပန်ိုင်ငံရှိ သက်ကီးရယ်အုိေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ  အရိှန်ြမင့်ေဆာင်ရက်
ချဘီာမိရိှ သက်ကီးရယ်အိ ုေစာင့ေ်ရှာက် ေရးေဂဟာ 

ငါးခ၌ု ယမန်ှစ် ဒဇီင်ဘာ ၂၃ ရက်မှစတင်၍ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထုိးံှြခင်းကုိ 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။       

သက်ကီးရယ်အိုများသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရပါက ငယ်ရယ်သူများထက် ပုိမုိြပင်းထန်စွာ 

ခစံားရိင်ုပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့ ်လအူစလုိက်ုအပံလိက်ု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်သည့်  အေြခအေနသို 

ေရာက်ရှိိုင်သြဖင့ ်  ယခုကဲ့သို  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထုိးံှြခင်းလုပ်ငန်းအား   

အရိှန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း တာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၃၀၆၂၄၇၀၈၈ ဦး

 ေသဆုံးသူ ၅၅၀၃၉၁၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ     ၂၅၉၀၉၀၆၀၅ ဦး

မနီလာ  ဇန်နဝါရီ   ၉

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၈၇၀၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ိုင်ငံ 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၂၉၆၅၄၇၇ 

ဦးရှိလာေကာင်း    ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။  

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၁၅ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆံုးသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ 

၅၂၁၅၀ ရိှလာသည်။ မနလီာမိှင့ ်အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

ရှိေဒသများတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ များ 

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်၎င်းေဒသများရှ ိေဆးုံများ၌    

ေဆးုခံတုင်များ   လုေံလာက်စွာ  ြပင်ဆင်ထားရန်ှင့ ်    

လန်ဒန်   ဇန်နဝါရီ   ၉

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ ၃၁၃ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း ၁၅၀၀၅၇ ဦး ရှိလာေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၈ 

ရက်တွင် ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင်အချက်အလက ်

များအရ သိရသည်။

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၆၃၉၀ ထပ်မံေတွရှိ

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၄၆၃၉၀ ထပ်မံ 

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

စုစုေပါင်း ၁၄၃၃၃၇၉၄ ဦးရိှလာေကာင်း သိရသည်။

အေမရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ အိ ိယ၊ ုရှား၊ မက ဆီကို 

ှင့ ်ပီူးုိင်ငံတုိသည် ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူအေရအတွက် တစ်သိန်းခဲွ 

ေကျာ်ရိှခဲသ့ည့ ်ိင်ုငမံျားြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်ဗတိန်ိိင်ုင ံ

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း တစ်သိန်းခွဲေကျာ်ရှိ

အန်ကာရာ   ဇန်နဝါရီ   ၉

တူရကီိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၆၆၂၃၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၉၉၁၆၇၂၅ ဦး 

ရှိလာေကာင်း  တူရကီိုင်င ံ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၁၄၁ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ 

စုစုေပါင်း ၈၃၅၂၉  ဦး ရှိလာေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်   ေဆးုံ 

အသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၃၄၅၉၂ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။

တူရကီိုင်ငံသည ်တုတ်ိုင်ငံထုတ် Sinovac 

နယူးေဒလီ   ဇန်နဝါရီ    ၉

အိ ိယိင်ုင၌ံ ဇန်နဝါရ ီ၁ ရက်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၂၇၅၅၃  ဦးရှိခဲ့ရာမှ  ယေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၉၆၃၂ ဦးကို 

ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်သ ူ

အေရအတွက် ငါးဆခန်  ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

ိင်ုငအံတွင်း လက်ရိှအချန်ိ၌ အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များကိ ု        ြပည်နယ် ၂၇ ခု၌   

ေတွရိှေနရသည်။   ယမန်ှစ်အတွင်းက  ိင်ုငအံတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ဒုတိယလ  င်းအတွင်း   

ေနစ်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူဦးေရ 

ေထာင်ှင့်ချ ီများြပားခဲ့သည်။ ယခုှစ်တွင်လည်း 

ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှစတင်၍ ေနစ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်သူအေရအတွက် များြပားလာခဲ့ရာ ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ  ေဆးုံများ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက ်

ခံရသူ    အများအြပားတက်ေရာက်ကုသလာသည့ ်

အတွက်    ကုသေရးပိုင်းတွင ်   ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ 

ြဖစ်လာိုင်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာက မ်းကျင ်

သူများက ေြပာကားသည်။

 လက်ရှိအချနိ်၌ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ေဆးုံအများ 

အြပား၌ ေအာက်ဆီဂျင် လုံေလာက်စွာရရှိိုင်ေရး 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူတစ်သန်ိး 

ခဲွေကျာ်ရိှခဲသ့ည့ ်ခနုစ်ိင်ုငေံြမာက် ြဖစ်လာေကာင်း 

သိရသည်။

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌    အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၉၀ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ ်

ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၂ ရာခိင်ု န်းေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ  

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထုိြပင် ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက် 

အသက်အရယ်ရိှသူအားလံုး၏ ၆၁ ရာခုိင် န်းေကျာ် 

သည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  တတိယ 

အကိမ်အပုိေဆာင်းထုိးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိ ိယိင်ုင၌ံ ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသဦူးေရ ငါးဆခန ်ြမင့တ်က်

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၆၆၂၃၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အတွက် တာဝန်ရိှသမူျားက ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိ၌ ဥတာပရာေဒရှ် ၊ ပန်ဂျပ်၊ တမီနာဒူး၊ 

အေနာက်ဘင်ေဂါှင့်        ကာနာတာကာစသည့ ်

ြပည်နယ်များ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  ေလ ာခ့ျ 

ေရးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ညမထွက်ရ 

အမိန်ထုတ်ြပန်ြခင်း၊     လူစုလူေဝးများြပလုပ်ရာ၌ 

လူအေရအတွက် ေလ ာ့ချြခင်း၊ ေဈးဝယ်စင်တာ 

များှင့် အပန်းေြဖေနရာများအား ပိတ်ြခင်းတိုကို 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။    ပီးခဲ့သည့ ်

တစ်ရက်အတွင်း မဟာရက်ထရာြပည်နယ်၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသ ူ၄၁၄၃၄ ဦး၊    ေဒလီ၌ 

၂၀၁၈၁ ဦးှင့ ်အေနာက်ဘင်ေဂါြပည်နယ်၌ ၁၈၈၀၂ 

ဦး အသီးသီးေတွရှိခဲ့သည်။ ြပည်ပမှ  ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိလာသူများသည ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

သီးြခားေစာင့်ကည့်မ အား  သီတင်းတစ်ပတ်   ခံယူ 

ရမည်ြဖစ်ပီး ရှစ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့ေ်န၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ  ခံယူရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

                                     ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသုံးြပရန်       တူရကီကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက     အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမ အစီအစ်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် 

တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၇ 

ဒသမ ၀၈ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊   ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ် ထုိးံှပီးသူ စုစုေပါင်း ၅၁ ဒသမ ၈၇ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်းှင့ ်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရစုစုေပါင်း ၁၃၅ ဒသမ ၉၉ သန်းေကျာ် 

အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း       တူရကီကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၈၇၀၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးစင်တာများ   တိုးချဲ 

ဖွင့လှ်စ်ရန်   ဖိလစ်ပုိင်အစုိးရက  န်ကားခဲေ့ကာင်း 

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအဖွဲ  အတွင်းေရးမှး   ကားလိုစ ်

ိုဂရာလတ်စ်က ေြပာကားသည်။ 

မနီလာမိ၌ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှ ၈ ရက်အတွင်း 

ေနစ် ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

၈၄၆၈ ဦးခန်ရှိခဲ့ေကာင်း    သိရသည်။    လူဦးေရ 

သန်း ၁၁၀ ရှိေသာ   ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ၂၄ သန်းေကျာ် 

အား   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ   စစ်ေဆးပီးြဖစ ်

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၉

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး          ဦးေဆာင်ေကာ်မတ၏ီ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ 

၅ ရက်ှင့ ်၆ ရက်များတွင် ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  တရားမဝင်ကန်ုသွယ် 

မ  တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး  သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနကဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖွဲက ပုသိမ်ခိုင ်  ပုသိမ်မိနယ ် 

ကိုးဆူ စစ်ေဆးေရးဂိတ်ှင့ ်ေရကည်မိနယ ်မိဿလင်ေကျးရာအနီး  

တိုတွင်    တရားမဝင်သစ်များသယ်ေဆာင်လာေကာင်း   သတင်းအရ 

ပိတ်ဆိုစစ်ေဆးခဲ့ရာ က န်းသစ် ၅၃ တန်ှင့် ပျ်းကတိုးသစ ်ရှစ်တန်  

စုစုေပါင်း သစ်ခွဲသား ၆၁ တန်ခန်ကို  စစ်ေဆးေတွရှ ိ သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့သည်။

ထိုအတ ူဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင် ရခိင်ုြပည်နယ် ေတာင်ကုတ်မိတွင်  

တရားမဝင်သစ်များ သယ်ေဆာင်လာေကာင်း သတင်းအရ ပူးေပါင်း 

အဖဲွက ေတာင်ကတ်ုမိနယ် ကိးကာကွင်းေကျးရာ ေနလသစ ာပူးေပါင်း  

စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် ေစာင့်ဆုိင်းစစ်ေဆးခ့ဲရာ သဂ  ဒူသစ်ခဲွသားဆုိဒ်စံု  

၁ ဒသမ ၈ တန်ခန်အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အလားတ ူဇန်နဝါရ ီ၈ ရက်တွင် ြမန်မာစက်မ ဆပ်ိကမ်းကန်ုေသတ ာ 

စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ တတ်ုိင်ုငမှံ တင်သွင်းလာေသာ ကန်ုေသတ ာများ 

အားစစ်ေဆးခဲ့ရာ     သွင်းကုန်ေကညာလ ာတွင်   ပါဝင်ြခင်းမရှိေသာ 

လုပ်ငန်းသုံး    သစ်ပုံေဖာ်စက ်   ေလးလုံး     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၄၀၀၀၀၀၀)ခန်အားလည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ ည်း  

ခနုစ်မျိး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၆၁၀၀၀၀၀) ခန်အားလည်းေကာင်း၊ 

လူသံုးကုန်ပစ ည်း ၂၁ မျိး(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၇၂၅၀၀)ခန်အား 

လည်းေကာင်း    စုစုေပါင်းအမ တွဲ သုံးခု   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃၃၁၇၂၅၀၀)ခန်အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  အမ တွဲဖွင့်လှစ်  အေရးယူ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ   ၉

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)    မိုင်းပျ်း 

မိနယ်  တုတံာနယ်ေြမရစဲခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်ဇန်နဝါရီ  ၇  

ရက် နနံက် ၇ နာရတွီင် ပါထားေကျးရာအနီးရိှ 

ဘိန်းစိုက်ခင်း ၃ ဒသမ ၅ ဧကခန်ှင့် နံနက်  

၇  နာရီခွဲတွင်   ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)  

ေတာင်ကီးမိနယ်   ရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များ  

ပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်  ပင်ေလာင်း 

မိနယ် စင်းေတာင်ေကျးရာအုပ်စု ထီတလီ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါး     တားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ  တပ်ဖွဲဝင ်

များပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၁၀  

နာရီတွင်     မိတ်မိ  ကန်ကီး 

ရပ်ကွက ်     ကမ်းနားလမ်းတွင ် 

လမ်းေလ ာက်လာသ ူယ်ေဌးကို  

မသက  ာဖွယ်        ေတွရှိသြဖင့ ်

စစ်ေဆးရှာေဖရွာ  ၎င်းကိင်ုေဆာင် 

လာေသာ     ပလတ်စတစ်အိတ် 

အတွင်းမှ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

တရားမဝင်ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်သစ်မျိးစုံ သိမ်းဆည်းရမိ

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုအတူ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး  

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ ပူးေပါင်းအဖဲွများြဖင့ ်ေတာင်ငခူိင်ု 

ှင့်    သာယာဝတီခိုင်အတွင်းရှ ိ    ကိးဝိုင်းသစ်ေတာများအတွင်း 

တရားမဝင်သစ်များ ထတ်ုလပ်ုလျက်ရိှေကာင်း သတင်းအရ ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆးခဲရ့ာ တရားမဝင် သစ်မျိးစံု  ၆ ဒသမ ၃၅ တန် သိမ်းဆည်းရမခိဲ့သည်။

သိုပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်၊ ၆ ရက်၊ ၇ ရက်ှင့် ၉ ရက်များတွင ် 

သစ်မျိးစံု ၆၉ ဒသမ ၁၅ တန်အားလည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် 

အမ တဲွ သုံးခ ု(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၃၁၇၂၅၀၀) ခန်အားလည်းေကာင်း 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး     ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ဆက်လက်အေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ   

တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်

မိတ်၊ ေနာင်ချိ၊ ပုသိမ်ှင့် ဟိုပုံးမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
၅၀၀၀၀     သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

ကွင်းဆက်အရ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ 

တွင် ေရပန်ုးရပ်ကွက် ဗ လလမ်း 

ရိှ ဟိတုယ်အခန်းအမှတ်(၁၀၄)သို  

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ     သန်းထူး 

ေအာင်ကိ ု ဖမ်းဆီးရမခိဲေ့ကာင်းှင့ ်

စစ်ေဆး         ေပ ေပါက်ချက်အရ 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်  မိတ်မိနယ ် 

ကလွင်ေကျးရာရိှ          ထွန်းိင်ု၏ 

ေနအိမ်သို           ပူးေပါင်းအဖွဲက 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ        စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား   ၁၂၀၀၀၀   ှင့် 

ဘိန်းစာမ န်  ၂  ဒသမ ၇၂ ကီလုိ  

စုစုေပါငး်ေငွကျပ် ၅၁၀၁ ဒသမ 

၃၆  သန်ိးတန်ဖိုးရိှ   မူးယစ်ေဆးဝါး 

များ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်  မွန်းတည့် 

၁၂     နာရီတွင်    ေနာင်ချိမိနယ်  

မူဆယ်-မ ေလးသွား ကားလမ်း 

မိင်ုတိင်ုအမှတ်(၇၉/၁)တွင် ေဝဖိး 

(ခ)ေရှာ်တ ီ    ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ဆုိင်ကယ်ှင့်   လှထွန်းေမာင်းှင် 

ပီး   ထွန်းလင်းေအာင ် လိုက်ပါ 

လာသည့် ဆုိင်ကယ်တုိကုိ  ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ     ေဝဖိး(ခ)

ေရှာ်တ၏ီ ေကျာပိုးအတ်ိအတွင်းမှ 

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား     ၆၆၀၀၀   

ကို လည်းေကာင်း၊ ထိုေန  ညေန 

၄ နာရတွီင်  ပုသိမ်မိ   အမှတ်(၆)

ရပ်ကွက်     ေအာင်ချမ်းသာ (၁)  

လမ်းေန   ေကျာ်ေဇယျာလင်း(ခ)

ေမာင်ေကျာ်(ခ)      တ်ခမ်းေမ း၏ 

ေနအိမ်သို     ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၈၆၀ ကိ ု  

လည်းေကာင်း။

သိမ်းဆည်းရမိ

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ညပုိင်းတွင် 

ဟုိပံုးမိနယ်  ေပါင်းလင်ေကျးရာ 

အုပ်စု      ေနာင်ေကာ်ေကျးရာေန 

စိုင်းသန်ဇင်(ခ)တဖစ်၏ ေနအိမ် 

သို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ   စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား     ၁၁၆၀၀   ကို 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်      ၎င်းတို 

အား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်   စိတ်ကုိ 

ေြပာင်းလဲေစေသာ   ေဆးဝါးများ 

ဆိင်ုရာဥပေဒအရ  အေရးယထူား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

မိနယ်အချိ၌ ဘိန်းစိုက်ခင်းများ ဖျက်ဆီး

ေကျးရာအနီးရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ဧက ၃၀ ခန်   

တိုအား ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း။

အလားတ ူမွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီး    ငဖဲမိနယ ်   မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေနာင်ေကျးရာ၏ အေရှေတာင်ဘက် ငါးမိင်ုခန် 

အကွာ ေတာင်ကမ်းပါးယံ၌   ှစ်ဧကခန်ရှိ 

ဘိန်းစိုက်ခင်း တစ်ခင်း၊ ေတာင်ေကျာေပ ၌ ၂ 

ဒသမ ၅ ဧကခန်ရိှ  ဘန်ိးစိက်ုခင်း  တစ်ခင်းှင့် 

သုံးဧကခန်ရှ ိဘိန်းစိုက်ခင်း တစ်ခင်းတိုအား 

ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထုိအြပင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရ ီ

တွင်   ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)   ပင်ေလာင်း 

မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ြပင်သာေကျးရာ၏  အေရှ 

ဘက် ှစ်မိင်ုခဲွခန်အကွာရိှ ဘန်ိးစိက်ုခင်း ဧက 

၃၀ ခန်ှင့် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် မုိင်းခက် 

မိနယ် မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည်  ဝမ်ေကျာင်းေကျးရာ 

၏ အေရှေြမာက်ဘက ်သုံးဖာလုံခန်အကွာရှ ိ

ဘိန်းစိုက်ခင်း ၂ ဒသမ ၅ ဧကခန်တိုအား 

အသီးသီးဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရဲြပန်ကား

ယ်ေဌး၊ သန်းထူးေအာင်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

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

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

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

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အားကစားြမင့်တင် စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၉

ေနြပည်ေတာ်  ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ  တပ်ကုန်းမိ  မိနယ် 

စည်ပင်သာယာေရးုံး    ေရှ၌ 

အကမ်းဖက်သမား     တစ်ဦး 

လက်လုပ်မိုင်း     ေထာင်ေနစ် 

ေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွား၍ ေသဆုံးခဲ့ပီး 

၎င်းေထာင်ထားသည့ ်လက်လုပ် 

မိုင်း တစ်လုံးကို လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ 

ဝင်များက     သက်မဲ့ြပလုပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယေန  နနံက် ၅ နာရ ီ

တွင်    တပ်ကုန်းမိ    ြမဝတီ 

ရပ်ကွက်ရှိ      မိနယ်စည်ပင ်

သာယာေရးုံးေရှ၌    ေပါက်ကွဲ 

မ ြဖစ်ပွားေကာင်း      သတင်း       

အရ  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခ့ဲရာ အဆုိပါ 

စည်ပင်ုံးေရှှင့ ်      ရန်ကုန်-

မ ေလးကားလမ်းမကီး    (လမ်း 

ေဟာင်း)အကားတွင် အမျိးသား 

တစ်ဦးကို ၎င်း၏လက်ှစ်ဖက်ရှိ 

လက်ေချာင်းများ     ြပတ်ကာ 

မျက်ှာ၌    မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာ 

များြဖင့ ် ေတွရိှရသြဖင့ ် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက       အဆိုပါ 

အမျိးသားကိ ု     ေဆးကုမ ခံယူ 

ိုင်ေရး   တပ်ကုန်းမိ  ြပည်သူ  

ေဆးုံသို  ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ရာ  ရရှိ 

ဒဏ်ရာများြဖင့်  ေသဆုံးသွားခဲ့ 

သည်။

ဆက်လက်၍     လုံ ခံေရး    

တပ်ဖွဲဝင်များသည့ ်   စည်ပင်ုံး 

ပတ်ဝန်းကျင်အား   လိုက်လံစစ ်

ေဆးခဲ့ရာ  စည်ပင်ုံးဝင်ေပါက ်

ယာဘက်ြခမ်း ပန်းချံအတွင်းမှ 

ကီးပက်ဖုန်း  တစ်လုံး၊  ဓာတ်ခဲ 

သုံးလုံး၊   ဒီတိုေနတာ   တစ်ခု၊ 

အားြမင့်ယမ်းကိး တစ်ေချာင်းတုိ 

ြဖင့်   ချတိ်ဆက်ထားပီး   PVC 

ပိုက်ြဖင့်     ြပလုပ်ထားသည့ ်

လက်လုပ်       ရီမုမိုင်းတစ်လုံး 

ေထာင်ထားသည်ကိ ု    ေတွရှိရ 

သြဖင့် သက်မ့ဲြပလုပ်သိမ်းဆည်း 

ခဲ့သည်။

ထိကုဲသ့ို မိနယ်စည်ပင်ုံးအား 

လက်လုပ်မိုင်း      ေထာင်ေနစ် 

ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားပီး   ေသဆုံးခဲ့ 

သည့်  အကမ်းဖက်သမားှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေသမ ေသခင်းေရးဖွင့ ်

ေဆာင်ရက်ထားရိှပီး ြဖစ်စ်တွင် 

ပူးေပါင်း     ပတ်သက်သူများကိ ု

ေဖာ်ထတ်ုအေရးယူိင်ုေရး  လုံ ခံ 

ေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။                       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ တပ်ကုန်းမိ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးုံးေရှ၌ 

အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦးက လက်လုပ်မိုင်းေထာင်ေနစ် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍ ေသဆုံး



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

မေကွး  ဇန်နဝါရီ  ၉

မေကွးတိုင်းေဒသကီး လူမ  

ေရးရာဝန်ကီး ဦးစိုးပိုင်ြမင့်သည ်

ယမန်ေနမွန်းလဲွ ၃ နာရီက လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန  မေကွးမိနယ်ုံးမ ှ

ဝန်ထမ်းများက မကီးေြခေထာက် 

ေကျးရာတွင် ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်များ ကွင်း 

ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

လမူ ေရးရာဝန်ကီးသည် မကီး 

ေြခေထာက်ေကျးရာရှိ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၁၅၀ ခန်ှင့ ်ရင်းရင်းီှးီှး 

ေတွဆုံ၍ ြပည်သူများ လူမ ဘဝ 

ြပည့်စုံေစရန ်    ကိုင်ေဆာင်သင့ ်

ကိင်ုေဆာင်ထိက်ုသည့ ်ကတ်ြပား

တစ်မျိးမျိးရရိှေရးအတွက် ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင့ ်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်များကို    တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ ရပ်ကွက/်ေကျးရာများ 

အထ ိအခမဲကွ့င်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ြပည်သူများ 

ဟိုပန်  ဇန်နဝါရီ  ၉

‘‘ဝ”ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း ဟုိပန်မိတွင် မီးေဘးလံု ခံေရးှင့် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့်မ များ ြပလပ်ုြခင်းကိ ု

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ဟိုပန်မိမေဈးေရှ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ဟိုပန်မိနယ် စည်ပင်သာယာေရးဌာနမ ှအမ ေဆာင်အရာရှိ ဦးိုင် 

မျိးဦးှင့် မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးစိန်ခိုင်တိုဦးေဆာင်၍ မီးသတ် 

တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်းကာ ေဈးသ ူ ေဈးသား 

များှင့်အတူ မီးသတ်ေဆးဘူးြဖင့် မီးြငိမ်းသတ်ေစြခင်း၊ မီးသတ် 

ေဆးဘူး  အသုံးြပပုံအဆင့်ဆင့်အား  ရှင်းလင်းြပသေပးြခင်းများကိ ု

လက်ေတွသုပ်ြပ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ များ ြပလုပ်ခဲ့ပီး  ေဈးဆိုင် 

ခန်းများအတွင်း ဝါယာကိးများသွယ်တန်းထားရှိမ အေြခအေနများ 

စနစ်တကျရိှ /မရိှ  စစ်ေဆးမ များြပလုပ်၍  မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ကျိက်မေရာ  ဇန်နဝါရီ   ၉

မွန်ြပည်နယ်    ကျိက်မေရာ 

မိနယ်အတွင်းရိှ            ေပါေလာ 

ေကျးရာ၊ ဖုံေကျးရာ၊ လှကဇိုင်း 

ေကျးရာှင့်   ဓမ သတ်ေကျးရာ 

တိုတွင်      ဓမ သတ်လ ပ်စစ်        

ြမစ်ေရတင်စမီကံန်ိးမှ ေစွပါးများ 

စိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။

ေရ ဘို ဇန်နဝါရီ ၉

ဂျပန်ိုင်ငံ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ (Japan International 

Cooperation Agency)Seed Project 

အစအီစ်ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ပီးစီးပီးြဖစ်သည့ ်

မျိးေစ့သန်စင်စက်ုံှင့ ်    သိုေလှာင်ုံများ 

အနက် ေရ ဘိုမိနယ်ရှ ိမျိးေစ့သန်စင်စက်ု ံ

သည် ဇန်နဝါရ ီ၈ ရက်က စမ်းသပ်လည်ပတ်ေန 

ပီြဖစ်သည်။

“ေရ ဘိုမိနယ်   ချပီါမျိးသန် ခံမှာရှိတဲ့ 

မျိးေစသ့န်စင်စက်ုကံ Type-B အမျိးအစား 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက JICA က 

တာဝန်ရှိသူေတွရယ်၊ က န်မတို စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနက    တာဝန်ရှိသူေတွ    အားလုံး 

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းကွင်းဆင်းကီးကပ်ပီးေတာ့

မှ ယေနကစပီး စမ်းသပ်လည်ပတ်ေနတာြဖစ် 

ပါတယ်။ သကူ အေြခာက်ခစံက်  တစ်လုံးပါဝင် 

ပီးေတာ့ ရှစ်နာရီကုိ စပါးတင်းေပါင်း ၇၅၀ ကုိ

သုံးခွ  ဇန်နဝါရီ  ၉

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် သုံးခွမိနယ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ ဆန်စပါး 

ကန်ုသည်များအသင်းှင့် မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွတို ပူးေပါင်း၍  

ြပည်သူများ  စားဝတ်ေနေရးအဆင်ေြပေစရန်ှင့် စားေသာက်ကုန ်

ပစ ည်းများ ေဈး န်းချိသာစွာ ဝယ်ယူရရှိိုင်ေရးအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ 

ကက်ဥ၊ အမသဲား စသည့်စားေသာက်ကန်ုပစ ည်းများကိ ုေဈးကားများ 

ြဖင့် ယမန်ေန  နံနက် ၈ နာရီခွဲက သုံးခွမိမေဈးအေနာက်ဘက်ရှိ 

ရှင်ေစာပုလမ်းတွင ်ေစျး န်းချိသာစွာြဖင် ့ေရာင်းချေပးသည်။

 ယင်းသုိေရာင်းချရာတွင်  ဆီ ၅၀ ကျပ်သားတစ်ဘူးလ င် ကျပ် ၁၈၅၀၊ 

ေပ ဆန်းေမ းဆန် တစ်ြပည်လ င် ကျပ်  ၁၇၀၀ ၊  ဧည့မ်ထဆန်တစ်ြပည်လ င် 

ကျပ် ၁၀၀၀၊ အမဲသားတစ်ပိဿာလ င် ကျပ် ၁၂၀၀၀၊ ဆိတ်သားတစ်ပိဿာ 

လ င် ေငွကျပ ်၂၀၀၀၀  န်းသတ်မှတ်၍ ေရလျားေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့ ်

လာေရာက်ေရာင်းချေပးေကာင်း သိရသည်။   

စည်သူလင်း (ြပန်/ဆက်)

 မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

စားေသာက်ကုန်များ ေစျး န်းသက်သာစွာ ေရာင်းချ

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး
အေနြဖင့ ် ိုင ်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်များ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်ရရိှ 

လာမည့် အကျိးေကျးဇူးများှင့်

မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးရ 

မည့ ်နည်းလမ်းများကိ ု  ေြပာကား 

ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

မေကွးမိနယ်ုံးမှ     မိနယ် 

ဦးစီးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက မကီး 

ေြခေထာက်ေကျးရာအတွင်းရှိ 

ေဒသခံြပည်သူများအား ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်များ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရာ 

အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့် အမျိးသား 

၂၉ ဦး၊ အမျိးသမီး ၅၄ ဦးှင့ ် 

အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့် အမျိးသား 

၁၀ ဦး၊ အမျိးသမီး ၅၁ ဦး စုစုေပါင်း 

၁၄၄ ဦးတိုအား ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်များ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ 

သည်။             စည်သူ (မေကွး)

ေရ ဘိုမိနယ် မျိးေစ့သန်စင်စက်ုံ စတင်စမ်းသပ်လည်ပတ်
အေြခာက်ခသံန်စင်ိင်ုပါတယ်”ဟ ုေရ ဘိခုိင်ု 

စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန မျိးေစ့တာဝန်ခံ ေဒ ေမ 

က ယ်က ေြပာသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

JICA Seed Project အစီအစ်ြဖင့် ေရ ဘို 

ခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ် ငါးမိနယ်၌ မျိးေစ့ 

သန်စင်စက်ုံှင့် သိုေလှာင်ုံများကို ၂၀၁၉ 

ခုှစ် ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာ 

လအတွင်း တည်ေဆာက်ခ့ဲရာ စက်ံုလည်ပတ်မ  

အေနြဖင့ ် ဝက်လက်မိနယ် စိုင်ိုင်ကီး 

အထွက်တိုးစခန်းရှိ Type-A အမျိးအစား 

မျိးေစ့သန်စင်စက်ုံကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ 

၂၁ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေရ ဘိုမိနယ် 

ချပီါမျိးသန် ခံရိှ Type-B အမျိးအစား မျိးေစ့ 

သန်စင်စက်ုံကိ ုယမန်ေနကလည်းေကာင်း 

စမ်းသပ်လည်ပတ်မ များ ေဆာင်ရက်ေနပီး 

ခင်ဦး၊ ဒီပဲယင်း၊ တန်ဆည်မိနယ်များရှိ 

Type-C အမျိးအစား မျိးေစသ့န်စင်စက်ုမံျား 

လည်ပတ်ိုင်ေရးအတွက်ကိုလည်း တာဝန် 

ရှိသူများက      ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမ များ           

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မျိးေစ့တာဝန်ခံထံမှ သိရသည်။

“စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ေရ ဘိုခိုင် 

မှာရှိတဲ့ JICA Project နဲ  ေရ ဘို၊ ဝက်လက်၊ 

ခင်ဦး၊   ဒီပဲယင်း၊    တန်ဆည်မိနယ်ေတွမှာ 

Typ-A၊ Type-B၊ Type-C ဆိုပီး အမျိးအစားခဲွ 

ပီး တည်ေဆာက်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ယခု 

အချနိ်က မိုးစပါးရိတ်သိမ်းချနိ်လည်းြဖစ်တဲ့ 

အတွက် လယ်ယာဖွံဖိးေရးက  မှာ အထူး 

သြဖင့် မျိးေကာင်းမျိးသန်ရရှိေရးအတွက ်

ရည်ရယ်ပီးေတာ ့ေဆာင်ရက်တဲအ့ပိင်ုးေတမှွာ 

Typ-A၊ Type-B၊ Type-C မျိးေစ့သန်စင် စက်ံု 

များဟာ ေဒသအတွက် ေတာင်သမူျားအတွက် 

အင်မတန်မှ အကျိးရှိတဲ့ စက်ုံေတွ ြဖစ်ပါ 

တယ်” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး စိုက်ပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦး ေအာင်ကည်ဝင်းက ေြပာကားသည်။  

လူေလး

ကျိက်မေရာမိနယ်တွင် ေွစပါးစိုက်ဧက ၄၀၀၀ လျာထားစိုက်ပျိး
ယခုအခါ  လှကဇိုင်းေကျးရာ 

အတွင်းရှိ ေွစပါးစိုက်ဧက ၂၂၅ 

ဧကမှာ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက် 

ရှိေကာင်းှင် ့    အြခားေကျးရာ 

များရှိ ေွစပါးစိုက်လယ်ေြမများ 

တွင်လည်း ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း

လျက်ရှိေကာင်း    ေွစပါးစိုက် 

စိုက်ပျိးလျက်ရှိသည့် ေတာင်သူ         

တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။

ေွစပါးအြဖစ်   မုရင်းစပါးကိ ု

အဓိကထား    စိုက်ပျိးကပီး            

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်ေရေပးေဝုိင် 

သည့် ဓမ သတ်ေကျးရာတွင ်ေွ 

စပါး (မရုင်း) စိက်ုဧက ၄၀၀ ေကျာ်  

ေအာင်ြမင်   ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဓမ သတ်ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်း 

မှေရေပးေဝသွားမည့် ေွစပါးှင့် 

အြခားသီးှံများ စိုက်ပျိးိုင်ရန် 

လည်း  တာဝန်ရှိသူများက စီစ် 

ေဆာင်ရက်      ေပးလျက်ရှိပီး 

ေရေြမာင်းများ          ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေရး၊ ေရအသုံးချမည့် 

ေတာင်သူများ ေရအြပည့်အဝရရှိ 

ပီး စပါးအထွက် န်းေကာင်းေစ 

ရန်ှင့်   သီးှံများေအာင်ြမင်ြဖစ ်

ထွန်းေစရန်အတွက် ေရေပးေဝ 

မည့်ေြမာင်းများ   ေကာင်းမွန်ေစ 

ရန် ေဆာင်ရက်ထားရှိေကာင်း 

ေွစပါးစိုက်ေတာင်သ ူ    ဦးေစာ 

အုန်းထံမှ  သိရသည်။

ချိြမတ်ြမတ်ေထွး

(ကျိက်မေရာ) 

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၉

 ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပဗမိာန်စာအပ်ုအသင်းက 

စာေပဗိမာန်စာမူဆု  လူငယ်စာေပပထမဆုရ  “ရန်ကုန်ေဌးေဇာ်” 

ေရးသားသည့ ်“အသက်ရှည်ပါေရ”  စာအပ်ုကိ ု ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 

အသင်းေပးစာအုပ်အြဖစ်  စာအုပ်အသင်းဝင်များထံသုိ  ြဖန်ချလိျက် 

ရိှသည်။ ရန်ကန်ုမိရိှ စာအပ်ုအသင်းဝင်များသည် အမှတ်(၅၂၉/၅၃၁) 

ကုန်သည်လမ်းရှ ိ    စာေပဗိမာန်စာအုပ်အသင်းတွင ်   လာေရာက ်

ထုတ်ယူိုင်ပီး ကျန်အသင်းဝင်များသို ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန  ခိင်ုုံးများမှတစ်ဆင့လ်ည်းေကာင်း၊ စာတိက်ု 

မှ တစ်ဆင့်လည်းေကာင်း ေပးပိုလျက်ရှိသည်။ 

စာေပဗိမာန်စာအုပ်အသင်းဝင်လုိပါက  အတွင်းေရးမှး စာေပဗိမာန် 

စာအပ်ုအသင်း အမှတ်(၅၂၉/၅၃၁) ကန်ုသည်လမ်း ရန်ကုန်မိ  ဖန်ုး-

၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၃၈၁၄၄၈ သိုလိပ်မူ၍ ဆက်သွယ်ိုင်သည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဇန်နဝါရီ   ၉

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  သမဝါယမအေရာင်းဆိင်ုလပ်ုငန်းများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်၍  စ်ဆက်မြပတ်  လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေစရန်အတွက ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ပန်းဘတဲန်းမိနယ်  မိုးဦးပန်းအေထေွထေွရာင်း 

ဝယ်ေရးှင့ ်            အကျိးေဆာင်လုပ်ငန်းသမဝါယမအသင်းက  

တိင်ုးေဒသကီး/  ြပည်နယ်သမဝါယမအသင်းစခုျပ်များှင့ ် ချတ်ိဆက်၍ 

ေဒသထွက်ကုန်များကို  ေရာင်းချေပးလျက်ရှိသည်။  ထိုအသင်းမ ှ

ပခုက ေဒသထွက်  ချည်ေစာင်၊   လက်သုတ်ပဝါ၊   ခံပဝါအမျိးမျိးှင့ ်

ရှင်မေတာင်သနပ်ခါးတုံးများကိ ု  ဝယ်ယူ၍  သမဝါယမအသင်းသား 

ြပည်သူများအား  ေဈး န်းချိသာစွာ   ြဖန် ြဖးေရာင်းချေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

  သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာအုပ်အသင်း စာအုပ်ြဖန်ချ ိ

မိုးဦးပန်းအေထွေထွေရာင်းဝယ်ေရးှင့် အကျိးေဆာင်လုပ်ငန်း

သမဝါယမအသင်းက ပခုက ေဒသထွက် ပစ ည်းများ

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

မင်းဘူး   ဇန်နဝါရီ   ၉ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏  ကီးကပ်မ ြဖင့် 

ပွင့်ြဖမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား၏ 

လူမ စီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင် ့ငါးသယံဇာတများ ေရရှည ်

တည်တံ့ေစရန်ရည်ရယ်၍ မင်းဘူးခိုင် ပွင့်ြဖမိနယ် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန  ခိင်ုတာဝန်ခ ံပွင့်ြဖမိနယ်  ဦးစီးဌာနမှး ဦးသန်ိးကိကုိထွုန်း 

က  ဇန်နဝါရ ီ၇ ရက်တွင်   မင်းဘူးမိနယ်(စက)ု နန်းေတာ်ကုန်းေကျးရာ၌ 

ြမစိမ်းေရာင်(ငါးက  )ေချးေငွ တတိယအကိမ်   ြပန်လည်ထုတ်ေချး 

ုိင်ေရး ေချးေငွအတည်ြပချက် ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ငါးသယံ 

ဇာတထန်ိးသမ်ိးေရး ပညာေပးေဟာေြပာြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                                သတင်းစ်

ဘားအံ   ဇန်နဝါရီ   ၉

ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိ ေကာ့လ  က်ေကျးရာတွင် မိသားစု 

တစ်ိုင်တစ်ပိုင် လယ်ယာေြမများ၌ မိုးသီးှံများစိုက်ပျိးပီး သီးထပ် 

အြဖစ်    ေဆာင်းသီးှံြဖစ်ေသာ  ေြမပဲများစိုက်ပျိးထားလျက်ရှိရာ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေဆာင်းေြမပမဲျားကိ ုတန်ေဆာင်းမန်ုးလဆန်းတွင် စိက်ုပျိးကပီး 

ေြမပဲများကိ ုအြဖဆန်၊ အနီဆန်ဟူ၍ ှစ်မျိးခွဲပီး စိုက်ပျိးကသည်။ 

ေြမပဲတစ်ဧကလ င်  အပင်ေရ တစ်သိန်းေကျာ်  ဝင်ဆံ့ေအာင်  စိုက်ပျိး 

ကေကာင်း၊ ေြမပဲအနီ တစ်ဧက တင်း ၈၀ ှင့် ေြမပဲအြဖ တစ်ဧက 

တင်း ၁၂၀ အထရိရိှေကာင်း၊ ေဆာင်းေြမပမဲျား စိက်ုပျိးပီး ၁၀ ရက်ကာ 

လ င် ေပါင်းသင်ြခင်းလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ကပီး အပင်မှအပွင့ပွ်င့ခ်ျန်ိတွင် 

ေကျာက်မ န်ေြမဩဇာ(အိတ်ဝက်)ကိ ုအပင်ေြခတွင်ထည့်ပီး ေပါင်လံုး 

ေပးြခင်း၊   ေကျာက်မ န်ထည့်သည့်အချနိ်ကာလသည် ေနာက်ဆုံး 

ေပါင်းရှင်းပီးကာလှင့ ်အစိဓုာတ်ရိှေစရန်သတြိပရေကာင်း၊ ေြမပပဲင် 

တွင်  သက်တမ်းြပည့်ပါက  အရက်များဝါလာပီး   ထိုသိုအရက်များ 

ဝါလာပါက ရိတ်သိမ်းပီး ေြမပဲေတာင့်များကိ ုေနလှန်းအေြခာက်ခံရ 

ေကာင်း၊ ေြမပဲများ စိုက်ပျိးချနိ်မှ ရိတ်သိမ်းချနိ်အထိ စိုက်ပျိးစရိတ ် 

ငဖဲ   ဇန်နဝါရီ   ၉

စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ငဖဲမိနယ် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ဖီ-ရာသီ သီးံှဌာနခဲွ၊ 

ေကာ်ဖီနည်းပညာဖွံဖိးေရး ခံ(နတ်ေရကန်)

သည် ေတာင်ေပ ေဒသ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး၊    စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးှင့ ်

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ  လူမ စီးပွားဘဝ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးတိုအတွက် မိုးရာသီတွင် 

သစ်ပင်များစိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက ်ေကာ်ဖီ ခ ံ

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၉

 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုချစ်ြမတ်ိုး 

ကေသာ ြပည်သူများအေနြဖင့် ေနစ် 

မီးဖိုေချာင်စွန်ပစ်ပစ ည်းများ၊  သစ်ရက် 

ေြခာက်များှင့ ်ခထွံက်အမ  က်သိက်ုများ 

မှတစ်ဆင့်   အေကာင်းဆုံး   သဘာဝ 

ေြမဩဇာ   ြပလုပ်သည့်နည်းြဖစ်ေသာ    

ဘိုကာရှီစနစ်ကိ ု    လက်ေတွအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်   လိုအပ်ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း  ရန်ကုန်မိေတာ်  စည်ပင် 

သာယာေရးေကာ်မတီမှ     အသိေပး 

ထုတ်ြပန်ထားသည်။

“ေလထအုရည်အေသွးကိ ု ညစ်ညမ်း 

ေစတဲ့     အဓိကအေကာင်းအရင်းက 

သစ်ရက်ေြခာက်နဲ   အမ  က်သိက်ုေတကွိ ု

ေနစ်မီး  ေနတာေကာင့ြ်ဖစ်ပီး ထွက်ရိှ 

တဲမ့ီးခိုးေငွက  လထူကုျန်းမာေရးအတွက် 

ထခိိက်ုေစိင်ုတာကိ ုသတြိပကေစလိပုါ 

တယ်။ သစ်ရက်ေြခာက်ေတွကိ ု  မီးမ   

ေတာဘ့ ဲလမူ ပတ်ဝန်းကျင်က  ထန်ိးသမ်ိး 

ထားလို      အချနိ်ကာလာတဲ့အခါမှာ 

ဒီအမ  က်ေတွကို  ဘယ်သူက လာသိမ်း 

ဆည်းေပးမလဲဆိုတာမျိးေတွကလည်း 

ေြပာစရာ   ြဖစ်လာပါတယ်။  ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး  ေကာ်မတ ီ

အေနနဲ  On Call စနစ်နဲ  သိမ်းဆည်းမယ် 

ဆိရုင်လည်း ထိက်ုသင့တ်ဲ ့အခေကးေငကွိ ု

ေတာ့ ြပည်သူေတွက ေပးကရမှာေလ။ 

ဒါကလည်း အဆင်ေြပတဲ့ အိမ်ေထာင်စု 

ေတွအတွက် ြပဿနာမရှိဘူးဆိုေပမယ့်

အဆင်မေြပတဲ ့အမ်ိေထာင်စေုတအွတွက် 

ကျြပန်ေတာ့လည်း  အခက်အခြဲဖစ်ေစပါ 

စွန်ပစ်ပစ ည်းများမှတစ်ဆင့ ်သဘာဝေြမဩဇာ ဘိုကာရှီစနစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သင့်
တယ်။     ဒါေကာင့်မို     အဆင်ေြပတဲ့ 

အိမ်ေထာင်စုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အဆင်မေြပတဲ့

အိမ်ေထာင်စုပဲြဖစ်ြဖစ ်မိမိနဲမိသားစုဝင ်

ေတွ   ကျန်းမာေရး   ေကာင်းမွန်ေစဖိုနဲ  

ကမ ာေလာကကီး     သာယာလှပေစဖို 

အတွက် သစ်ရက်ေြခာက်ေတွနဲ  ခံထွက် 

အမ  က်သုိက်ေတွကုိ မီးမ  ကေတာ့ဘဲ

ေြမေဆွးြပလပ်ုကပါလို တိက်ုတွန်းချင်ပါ 

တယ်”ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးပညာရှင်တစ်ဦးက ေြပာသည်။

ကျန်းမာေရးထိခိုက်ိုင်

ေဆာင်းတွင်းကာလ အေအးလွန်ကဲ 

သည့်အခါတွင် သစ်ရက်ေြခာက်များှင့ ်

ခထွံက်အမ  က်သိက်ုများအား မီး  ြခင်း 

မှာ ြမန်မာ့ဓေလ့ှင့ ်ယခုေခတ်  လူေနမ  

စနစ်တွင်ြဖစ်ေပ ေနသည့်  ြပဿနာရပ် 

များြဖစ်ပီး   ေလထုအရည်အေသွးကို 

ညစ်ညမ်းေစသည် ့   အဓိကအေကာင်း 

အရင်းမှာ   သစ်ရက်ေြခာက်ှင် ့အမ  က် 

သိက်ုများကိ ုေနစ် မီး  ဖျက်ဆီးေနြခင်း 

များေကာင့်သာြဖစ်ေကာင်း၊  သစ်ရက် 

ေြခာက်များေက သည့်    ေဆာင်းရာသ ီ

ကာလ သစ်ရက်ေြခာက်ှင့် အမ  က်သိက်ု 

များအား ေနစ် မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းေကာင့ ်

ထွက်ရိှလာသည့ ်မီးခိုးေငွများမှတစ်ဆင့ ်

ကျန်းမာေရးထိခိုက်ိုင်သည်ကိ ုြပည်သ ူ

များအေနြဖင့ ်    ဂုမြပမိကေကာင်း၊ 

ယခုအခါ   ေလထုအရည်အေသွးသည ်

ြပည်သူလူထုတိုင်း၏    ကျန်းမာေရး 

အတွက်   အ ရာယ်ရှိသည် ့  အနီေရာင် 

အဆင့်သို ေရာက်ရှိလာေနပီြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်အဆိပုါ ြပဿနာရပ်များအားလုံး 

အတွက်  အဆင်ေြပေစမည့်နည်းလမ်း 

ြဖစ်ေသာ ဘိကုာရီှစနစ်(သစ်ရက်ေြခာက် 

များကိုမီးမ  ဘဲ ေြမေဆွးြပလုပ်သည့ ်

စနစ်)ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

သင့်ကပီြဖစ်ေကာင်း    ပညာရှင်က 

ထပ်ေလာင်း       တိုက်တွန်းအကံြပ 

ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိုပါ   ဘိုကာရှီစနစ်   ြပလုပ်ရန် 

အတွက် သဆံန်ခါ၊ သစ်သား၊ အမ  က်ြခင်း၊ 

ဝါးကပ် အစရှိသည့် မည်သည့်ပစ ည်းကို 

မဆိ ုအသုံးြပိင်ုပီး ယင်းပစ ည်းတစ်ခခု ု

ြဖင့ ်သစ်ရက်ေြခာက်ထည့ရ်န် ေနရာေပး 

ိုင်သည့်     သိုေလှာင်ကန်သေဘာမျိး 

ြပလုပ်ကာ        သစ်ရက်ေြခာက်များ 

ထည့်၍    ေရေလာင်းပီး  သိုေလှာင်ကန် 

အတွင်း   ဖသိပ်ိထည့်ေပးထားရေကာင်း၊ 

သိုေလှာင်ကန်များပါက       အလှည့်ကျ       

ဖိသိပ်ထည့်ေပးုံမ သာ  ြပလုပ်ရေသာ 

ေကာင့ ်   သစ်ရက်ေက သည့်    ကာလ 

တစ်ေလ ာက်      အမ  က်ကန်အေြခအေနေပ  

မူတည်၍            သစ်ရက်ေြခာက်များ 

ထိနး်သိမး်သာွးရန်အတွက်ကုိပါ အဆင် 

ေြပေစေကာင်း၊      သုံးလ(သိုမဟုတ်) 

ေလးလတာကာလကာပီး  ေနာက်ပိုင်း 

တွင်  သစ်ရက်ေြခာက်များမှာ  ေြမေဆွး 

အြဖစ်သို     ေြပာင်းလဲလာေသာေကာင့ ်

ယင်းေြမေဆွးကိ ု    ြဖည့်စွက်ေြမဩဇာ 

(ွားေချး၊ ကက်ေချး)တိုှင့်  ေရာေှာ၍ 

အပင်စိုက်ရာတွင ်ြပန်လည်အသုံးြပိုင ်

ေကာင်း၊    ယင်း   ဘိုကာရှီနည်းစနစ် 

ေကာင့ ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်၏ ြငစြူခင်းကိ ု

လည်းမခရံေတာဘ့ ဲသစ်ရက်ေြခာက်များ 

စွန်ပစ်ရန်အတွက်ကိပုါ ပပူန်မ မရိှရေတာ ့

သည့်အြပင ်     ကမ ာေြမအတွက်ကိုပါ 

အထိုက်အေလျာက ်   ကူညီပီးသားြဖစ ်

ေသာေကာင့ ်   သစ်ရက်ေြခာက်များှင့ ်

ခထွံက်အမ  က်များအား မီး  ရန်မလိအုပ် 

ေတာ့ေကာင်း သိရသည်။

ေလထုညစ်ညမ်းမ ေကာင့်

၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

လူဦးေရ ၄၅၀၀၀ ေသဆုံးမ မှာ   ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ ေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ကမ ာ့ 

ဘဏ်၏  စစ်တမ်းများက ဆိုထားေသာ 

ေကာင့ ်ကျန်းမာေရးအတွက် ပိမုိေုကာင်း 

မွန်သည့်   သန်ရှင်းေသာ  လူေနရပ်ဝန်း 

တစ်ခုကုိ တည်ေဆာက်ုိင်ေသာ ဘုိကာရီှ 

စနစ်(သစ်ရက်ေြခာက်များကို မီးမ  ဘဲ 

ေြမေဆွးြပလပ်ုသည့စ်နစ်)ကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်သင့်ကေကာင်း 

ရန်ကုန်မိေတာ်    စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။      

သတင်း - ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင်

ငဖဲမိနယ ်ေကာ်ဖီနည်းပညာဖွံဖိးေရး ခ(ံနတ်ေရကန်)တွင်  

ေကာ်ဖီှင့် အြခားအရိပ်ရပျိးပင်ေပါင်း ၈၀၀၀၀ ပျိးေထာင်ထားရှိ

ဘားအံမိနယ် ေကာလ့  က်ေကျးရာ၌  မသိားစတုစ်ိင်ုတစ်ပိင်ု ေဆာင်းေြမပစဲိက်ုခင်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း

ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ကုန်ကျပီး ေရာင်းချသည့်အချနိ်တွင် ေငွကျပ် 

၁၂၀၀၀၀၀ အထိ ရရှိသည့်အတွက ်ေြမပဲကိ ု  အများဆုံးစိုက်ပျိးက 

ေကာင်း ေကာလ့  က်ေကျးရာမှ ေြမပစဲိက်ုေတာင်သ ူဦးေအာင်ကိကုိထုမှံ 

သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မင်းဘူး(စကု)မိနယ် ြမစိမ်းေရာင်(ငါးက  )

ေချးေငွထုတ်ေချးိုင်ေရးေဆွးေွးပွဲှင့် ငါးသယံဇာတ

ထိန်းသိမ်းေရး ပညာေပးေဟာေြပာေဆာင်ရက်

ပျိးဥယျာ်တွင် ေကာ်ဖီှင့် အြခားအရိပ်ရ 

ပျိးပင်ေပါင်း ၈၀၀၀၀ ကို  ပျိးေထာင်ထားရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ ပျိးဥယျာ်တွင် ေကာ်ဖီပင် ၅၀၀၀၀၊ 

ေမျာက်ငိုပင် ၁၀၀၀၀၊ မက ေတးမီးယားပင ်

၁၀၀၀၀ ှင့် ေထာပတ်ပင ်၁၀၀၀၀ စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၈၀၀၀၀ ကို ပျိးေထာင်ထားရှိပီး 

ေတာင်ေပ ေဒသ ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူများ 

မိုးအမစီိက်ုပျိးိင်ုေရးအတွက် ြဖန်ေဝေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ယခုှစ်တွင် ေတာင်သူ 

များအား    ေကာ်ဖီပင ်  မျိးဆန်း/မျိးကွဲများ 

စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက်ကိုလည်း    သီးသန်  

ပျိးေထာင်ထားရိှေကာင်း ေကာ်ဖီ ခံတာဝန်ခံ 

ဦးေဇာ်သိန်းထံမှ သိရသည်။

ငဖဲမိနယ် ေတာင်ေပ ေဒသ(နတ်ေရကန်)

တွင် ၂၀၀၂ ခုှစ်မှစတင်၍ အာေရဗီးကား 

ေကာ်ဖီမျိးကုိ  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ စုိက်ဧက 

၄၀ ှင့် ပုဂ လိက ေတာင်သူစိုက်ဧက ၁၀၀၁ 

ဧကေကျာ် စစုေုပါင်း ၁၀၄၁ ဧကေကျာ် စိက်ုပျိး 

ကေကာင်း သိရသည်။                    မယု(ငဖဲ)



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

No Product Name Pack Size

Price in 

Kyats 

(Retail)

Company Name

Symptomatic

1 P.O Paracetamol 
500 mg

10X10's tablets/ 
Box 1500 AA Medical

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

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

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

Supportive

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

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

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

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

9 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

10 Injection 
Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

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

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။                                                                                                          သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၉

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်       ြပည်နယ် 

အသီးသီးတို၌ သဃံာေတာ်များ၊ သာသနာ ့

ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊         ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး၊ 

ဘာသာမေရး     အသက် ၄၀ အထက် 

ေဒသခံြပည်သူများ၊ အကျ်းသား အကျ်း 

သမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  တိင်ုးရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊     နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရှိသူများ၊    ကယ်ဆယ်ေရး 

စခန်းများ၊    ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း 

များအတွင်းရှ ိြပည်သူများ၊  အသက် ၁၂ 

ှစ်ှင့အ်ထက် အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ှင့်   အထက်တန်းအဆင့်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားစသည့ ် ဦးတည်အပ်ုစမုျား 

သတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွ များ၊ 

မုဒုံ    ဇန်နဝါရီ   ၉

မွန်ြပည်နယ် မုဒုံမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲ အိုမီခရန် ေရာဂါပိုး 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် မိနယ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီဝင်များ၊ ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ ပူးေပါင်း၍ မိေပ ရပ်ကွက်များ၌ 

အသံချဲစက်ြဖင် ့အသိပညာေပး  းေဆာ်ခဲ့သည်။               ေအာင်မျိးသူ(ြပန်/ဆက်)

ြပည်သူေဆးုံများမှ    ဆရာဝန်များ၊ 

သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆး

ထိုးြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည်။

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေန  

တွင် ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) မိုင်းပျ်း 

မိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သူ ၁၄၄၀၊ တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီး မိတ်မိနယ်၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၄၃၂၀၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ    မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခြံပည်သ ူ၂၀၆၈၃ ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ် 

ေပါက်ေတာမိနယ်ှင့ ်      ေကျာက်ြဖ 

မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၃၉၅ ဦး၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ခိုင် 

ခုနစ်ခုတိုမှ ေဒသခံြပည်သူ ၈၂၁၀၊ ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး          ေတာင်ငူမိှင့ ်

ထန်းတပင်မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ 

၁၃၂၀ တိုကိ ုတပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ 

က ြပည်သူေဆးုံများမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင် ့    ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံ 

ေပးသည်။ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၅၁၂ ဦး

ထိုအတူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကိလုည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် 

၂၆ မိနယ်တုိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၅၁၂ ဦးတိုကို တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲ 

များက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင် ့    ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို 

သက်ဆိုင်ရာ       တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးပီး လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း      သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးံှ

မုဒုံမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ မျိးကွဲသစ် အုိမီခရန်ေရာဂါပိုးကာကွယ်ေရး 
အသံချဲစက်ြဖင့် အသိေပး  းေဆာ်

ကျိက်လတ်   ဇန်နဝါရီ    ၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ကျိက်လတ်မိနယ်၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွား 

မ  ေလျာက့ျေစေရး၊ ကိဗုစ်-၁၉ မျိးုိးဗီဇေြပာင်း အုိမီခရန်ေရာဂါပုိး ကိတင်ကာကွယ် 

ေရး ြပည်သမူျား ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သရိှိေစေရးှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရာတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်ေရး အသိပညာေပး  းေဆာ်ြခင်းတိုကို ကျိက်လတ် 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ယေနနံနက် ၉ နာရီက 

မိမေဈးှင့ ်မိေပ ရပ်ကွက်များအတွင်း လှည့်လည်ေကညာခဲ့ကသည်။

ေဌးေဌးလ  င်

ကျိက်လတ်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ မျိးိုးဗီဇေြပာင်း 
အုိမီခရန်ေရာဂါပိုး ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင်

အသုံးများသည့်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေ ဈးများ

(၉-၁-၂၀၂၂)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိ ေဈး န်း



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၉

တပ်မေတာ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)     အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများ၊ သာသနာွ့ယ်ဝင်  သလီရှင်ေကျာင်းများ 

ှင့် ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ  

ဆား၊  ပဲ  အမယ် ေလးမျိးှင် ့  လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်း၊ ေနဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများ  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး လ  င်မိနယ်ရိှ ေဇယျာမဂ  လာပရယိတ ိ 

စာသင်တိုက်၊     ေမှာ်ဘီမိနယ ်  ဆပ်သွားေတာ 

ေကျးရာရိှ ဘန်ေဘွးကန်ုးေကျာင်းတိက်ုှင့ ်သန်လျင် 

မိနယ် စစ်ပင်ကွင်းေကျးရာရိှ အေရှေကျာင်းတိက်ု၊  

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ ှဲကိးေကျာင်း 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ ်  စတုဘုမ ိကမဂ င်ရိပ်သာ 

ေကျာင်းတိုရှ ိ   ဆရာေတာ်၊   သံဃာေတာ်များှင့ ်

သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်များအတွက ်ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ် ေလးမျိး၊ နဝကမ အလှေင ွ

များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေထာက်  

အကြူပပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ် လှဖွယ်ပစ ည်း 

များကို   သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမ ှ 

တာဝန်ရှိသူများက  သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေကျာက်ပန်းေတာင်း   ဇန်နဝါရီ   ၉
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး   ေညာင်ဦး 

ခိုင်     ေကျာက်ပနး်ေတာင်းမိနယ ်
ဆည်ေပါက်ေကျးရာမှ ေြမာက်ဘက် ၁ 
မိင်ု ၅ ဖာလုခံန်အကွာ၊ ပပု ားေဂါက်ကွင်းမှ  
အေနာက်ဘက် ၁ မုိင် ၁ ဖာလံုခန်အကွာ 
တွင်    ပုပ ားအုပ်စု    သံဖိုေချာင်းဖျား  

ေကျးရာှင့် သံဖုိအုပ်စု သံဘုိအလယ်ရာ၊ 
သံဘိုရာသစ်တိုတွင ်     ှစ်သက်တမ်း  
များစွာက တည်ရှိခဲ့သည့်ကီးမားသည့ ်
အင်ကင်း    ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းှင့ ်
သခံျက်ဖိမုျားအား ရပ်ရာအေြခြပခရီးစ် 
ေဒသြဖစ်ိင်ု၊ မြဖစ်ိင်ုှင့ ်တိင်ုးရင်းေဆး 
ရာလုံးက တ်   ထုတ်လုပ်ေရာင်းချေနမ  
များအား  ေလ့လာိုင်ရန်   ဟိုတယ်ှင့် 
ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာန ပုဂံဌာနခွဲ 
ုံးမှ ဦးမျိးမင်းေအာင်  (လက်ေထာက ်
 န်ကားေရးမှး)ှင့်       ဝန်ထမ်းများ၊ 
ေညာင်ဦးခိုင ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ   
ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည်  
ပိင်ုးမတ်ိ ေကျာက်ြဖစ်ပ်ုက င်းများရိှရာ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်      သံဘို 
ေကျးရာသို    သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့က 
သည်။

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်း 
ေတာင်းမိနယ်တွင ်အင်ကင်းေကျာက ်
ှင့်  အြခားေကျာက်များ   တုတ်ိုင်ငံ 
ဝယ်လက်ေကာင့ ်   အင်ကင်းေကျာက ်
ရှာေဖွေရာင်းချသူများ    သစ်ေတာှင့ ်
ထိစပ်သည့်ေကျးရာများတွင်  အေြမာက် 
အြမားတွင်ကျယ်ခဲ့ရာ    သံဘိုရာသည ်
လည်း  တစ်ရာအပါအဝင်ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း 
ေဒသခံများ၏ေြပာြပချက်အရ သိရသည်။ 

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မသိားစမုျားှင့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သမူျားက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲ၊ ေဆး၊ အလှေငမွျား ေပးအပ်လှဒါန်း

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကုိ မူရင်းအတုိင်း ေဖာ်ြပ 

ပါသည်။                                                                                  စာတည်း
သမိုင်းတန်ဖိုးကီးမားသည့် ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းများရှိရာ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် 

သံဘိုရာသို ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းဝါသနာရှင်၊ ပညာရှင်များလာေရာက်ေလ့လာိုင်
ယခု    တူးေဖာ်ေတွရှိထားသည့ ်

အင်ကင်းေကျာက်ြဖစ ်        ုပ်က င်း 
ေကျာက်ကီးသည်လည်း ေြမအနက် ၁၇  
ေပခန်တွင်  အလျား ၇၄ ေပ တူးေဖာ်ေတွရိှ  
ထားပီး    ဆက်လက်တူးေဖာ်ရန်လည်း 
ကျန်ရှိေနေသးေကာင်း၊  အကုန်မတူး 
ရေသးသည့်အတွက ်    အလျားအရှည ်

မည်မ ရိှမည်ကိ ုခန်မှန်းမရေသးေကာင်း၊ 
လုံးပတ် ေြခာက်ေပ ခနုစ်လက်မရိှေကာင်း 
ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှး  ဦးေမာင်ေမာင်စိုး 
က ရှင်းြပသည်။

သဘံိေုကျးရာအပ်ုစ ုအပ်ုချပ်ေရးမှး 
ဦးေမာင်ေမာင်စိုးသည ်     ေရှးေဟာင်း 
ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း၊     ပိုင်းမိတ်ဟ ု
ယူဆရသည့်       ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း  
အမျိးအမည်  ၁၀၀  ခန်  စုေဆာင်းရရှ ိ
ထားေသာ်လည်း  ခုနစ်မျိးသာ  သတ ဝါ 
တို၏ ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်းြဖစ်ေကာင်း  
သဘံိရုာသိုလာေရာက်သည့ ်ေကျာက်ြဖစ် 
ုပ်က င်းပညာရှင်များက   ခန်မှန်းေပးခဲ့ 
ေကာင်း သိရသည်။

ေတွရှိထားသည့ ်     ေကျာက်ြဖစ ်
ုပ်က င်းများကိုလည်း သမင်ချိ၊ ဆင်အံ 
ေအာက်ေမးိုး၊ လပ်ိေကျာခုံးေကျာက်ြဖစ် 
ပ်ုက င်း၊ ွားအိုးေကျာက်ြဖစ်ပ်ုက င်း 
များှင့် ပခုက ခိုင် မိင်မိနယ ်ဗဟင်း 
ေကျးရာအနီးတွင် ေတွရေသာ ပံုေတာင် 
ပိုင်းမိတ်ှင့်တူေသာ     ှစ်သန်းေပါင်း 
၄၀၀၀ ေကျာ်ခန်ရိှ  လသူားမျိးွယ်အစဟ ု 
ယူဆရသည့်     ပုံစံတူအမျိးအမည်မသ ိ 
ပိင်ုးမတ်ိ ေကျာက်ြဖစ်ပ်ုက င်းကိလုည်း  
ေတွရှိခဲ့ရြပန်သည်။    ထိုသံဘိုေကျးရာ 
သည်    ပုပ ားေတာင်မကီး   ကိုးေကွ 

သစ်ေတာကိးဝုိင်းှင့် ကပ်လျက်တည်ရိှ 
ကာ   အင်ကင်းေကျာက်များစွာ  ထွက်ရိှ 
ေကာင်း၊  ကုန်းေန၊  ေရေနသတ ဝါများ 
စုံလင်စွာေနထိုင်ခဲ့သည့ ်    အရပ်ေဒသ 
ြဖစ်ခဲသ့ည်များလားဟ ု  သဘံိေုကျးရာသို  
လာေရာက်သည့ ် ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း 
ပညာရှင်များက     မှတ်ချက်ြပခဲေ့ကာင်း 

ဦးေမာင်ေမာင်စိုးက ရှင်းြပသည်။
သံဘိုေချာင်းဖျားေကျးရာ    အေရှ 

ဘက် မန်ကျည်းေတာအတွင်း  ပုဂံမင်း 
အဆက်ဆက်အား   လက်နက်ဆက်သ 
ရသည့် သံချက်ဖိုအေြမာက်အြမားရှိေန 
ေသးပီး သေံချးခမဲျား၊ သခံျက်ဖိမုျား အနီး 
တွင် ေတွရိှခဲရ့သည်။ အဆုိပါ သံချက်ဖုိများ 
တည်ရိှရာ မန်ကျည်းေတာတွင် နတ်ကွန်း 
တစ်ခုရှိပီး     သတိုးမင်းေခါင်နတ်ြဖစ ်
ေကာင်း၊ ရာရိှသက်ကီးများလည်း သခံျက် 
ဖိုများအေကာင်း ရှင်းမြပိုင်ကေပ။

သံဘို         ေချာင်းဖျားေကျးရာတွင် 
တိင်ုးရင်းေဆးလပ်ုငန်း    လပ်ုကိင်ုကပီး  
ပုပ ားေဒသထွက် ေဆးြမစ်၊   ေဆးဥမျိးစံု 
ကိတ်ကာ တံဆိပ်အမျိးမျိးြဖင့ ်   ပုပ ား၊ 
ေတာင်ကလပ်သို   ဘုရားဖူးလာေရာက ်
သည့်   ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မ ှ ဘုရားဖူး 
များကိ ုတိင်ုးရင်းေဆးထတ်ုလပ်ုေရာင်းချ 
သည့်       ေကျးရာတစ်ရာြဖစ်ေကာင်း၊  
အခါအခွင့သ်င့်ပါက  ေကျာက်ြဖစ်ုပ်က င်း 
များရှိရာ   ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ ်  
သံဘိုေကျးရာသို   ေလ့လာသင့်ေကာင်း 
ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွား  န်ကားမ ဦးစီးဌာန 
ပဂုံုံးခဲွမှ ဦးမျိးမင်းေအာင် (လက်ေထာက်  
 န်ကားေရးမှး)က ရှင်းလင်းေြပာကား 
ခဲ့သည်။                                    ကိုထိန်

သံတွဲ    ဇန်နဝါရီ   ၉

သံတွဲခိုင်လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌  အေြခခံဂီတာတီးသင်တန်းက ုိ  ဇန်နဝါရီ  

၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

ထုိသုိဖွင့်လှစ်ရြခင်းမှာ သံတဲွမိနယ်ရိှ ရက်ပုန်းသီးအုပညာရှင်များ ေပ ထွက် 

လာေရး၊  ဂီတာဝါသနာရှင်များ ဂီတာကိုက မ်းကျင်စွာ အေြခခံမှစတင်၍ စနစ်တကျ  

တီးခတ်ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍  ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

Youth Club တုိပူးေပါင်း၍ သံတဲွခုိင် လူထုအေြခြပဗဟုိဌာန Art Space ခန်းမတွင်  

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါသင်တန်းကို ဂီတာဝါသနာရှင် အမျိးသားှင့် အမျိးသမီး စုစုေပါင်း ၂၀  

အား တစ်ပတ်လ င် (စေန၊ တနဂ  ေွ) ှစ်ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ညေန ၃ နာရီအထိ  

သုံးလကာ ဖွင့လှ်စ်၍ သင်တန်းဆရာ ကိခုျမ်းေြမဟ့န်ိးက အခမဲသ့င်ကားေပးသွားမည် 

ြဖစ်သည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

သတဲွံခိင်ုလထူအုေြခြပဗဟိဌုာန၌ အေြခခဂံတီာတီးသင်တန်းဖွင့လှ်စ်



လူမ 

ဘဝ ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

ကမ ာေကျာ် DELL ကွန်ပျတာ CEO ၏ ေအာင်ြမင်မ နည်းစနစ်များ

 “က ု်ပ်တုိ၏ေဖာက်သည်များသည် စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန် ြမးြခင်း၏ 

ပုေံသအရင်းအြမစ်တစ်ခြုဖစ်သည်။ သတူိုသည် က ု်ပ်တိုေအာင်ြမင်မ ၏ 

အေြခခမံျားြဖစ်ေသာ အိင်ုဒယီာများ၊ တုံြပန်မ များှင့အ်တ ူက ု်ပ်တိုကိ ု

ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။”

                       မိုက်ကယ်ဒဲလ်

                  (Michael Dell)

မုိက်ကယ်ဒဲလ်သည်    ကမ ာေပ တွင်   အကီးမားဆံုးကွန်ပျတာ၊ 

ကွန်ပျတာစနစ်များကုမ ဏီ၏ ဒုဥက   ြဖစ ်ပီး အမ ေဆာင်အရာရှိချပ် 

(CEO) လည်းြဖစ်သည်။  

Fortune  မဂ ဇင်းကီးက ၁၉၉၂ ခုှစ်တွင် ေရးချယ်ေသာ “ Fortune  

500 ” စာရင်းတွင် အသက်အငယ်ဆံုး CEO ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ မုိက်ကယ် 

ဒလ်ဲသည် ကမ ာစ့ီးပွားေရးဖိရုမ် (World Economic Forum) ဘတ်ုအဖဲွ 

ေဖာင်ေဒးရှင်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသည်။ ယင်းဘုတ်အဖွဲသည ်

ိုင်ငံတကာ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေကာင်စ ီ(International Business 

Council)၏ အလုပ်အမ ေဆာင်ေကာ်မတီြဖစ်သည်။

သသူည် အေမရကိန် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေကာင်စ၏ီ အဖဲွဝင်တစ်ဦး 

လည်းြဖစ်သည်။ သသူည် သပိ ံှင့န်ည်းပညာဆိင်ုရာ အေမရကိန်သမ တ 

၏ အကံေပးေကာင်စီတွင်လည်း   ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသည်။   ထုိြပင် 

သူသည်  အိ ိယိုင်ငံ  ဟိုက်ဒါေအဘက်ဒ် (Hyderabed) အိ ိယ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း  ေကျာင်း၏  ဘုတ်အဖွဲစီမံအုပ်ချပ်ေရး၌ ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

မုိက်ကယ်ဒဲလ်သည် အသက်  ၁၉ ှစ်အရယ်တွင် ေဒ လာ ၁၀၀၀ 

ှင့ ်တက ဆက်တက သိလ်ုတွင် ေကျာင်းသားသစ်အြဖစ် တက်ေရာက်ေန 

စ် သူကုမ ဏီကို စတင်ထူေထာင်ခ့ဲသည်။ ထုိစ်ကတည်းက သူသည် 

စက်မ လုပ်ငန်း   ပါဝါေဟာက်စ်ကိ ု တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။  ဒဲလ်သည် 

သူကေလးဘဝ စွန်စားခန်းတွင် အတက်အကျများစွာ ကံခဲ့ရသည်။ 

သေူလ ာက်လှမ်းခဲေ့သာလမ်းတွင် အမှားများကံေတွခဲ့ပီး တန်ဖိုးမြဖတ် 

ိုင်ေသာ သင်ခန်းစာများရရှိခဲ့သည်။ 

ဒလ်ဲသည် ၁၉၉၀ ြပည့်လွန်ကာလ၏ ဆယ်စုှစ်တွင် ကမ ာ့ထိပ်တန်း 

၂၅ ေနရာအဆင့်ရှိ  ကွန်ပျတာကုမ ဏီြဖစ်လာခဲ့သည်။  ဒဲလ်သည် 

ြပန်လည်ေရာင်းချသူများရိှရာ  ုိင်ငံတကာေစျးကွက်သုိ  ပစ်မှတ်ထား 

ခဲသ့ည်။ ဒလ်ဲ၏ တိက်ုိက်ုစီးပွားေရးလပ်ုငန်း ေမာ်ဒယ်ပုစံကံိ ုစီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းေဆာင် ရက်ရာတွင် ကန်သတ်ထားေသာ အြခားနည်းလမ်းတစ်ခ ု

အေနြဖင့်  ြမင်ခဲ့ကသည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်ကရှိခဲ့ေသာ ထိပ်တန်း 

ကုမ ဏီ ၂၅ ခုအနက် ၁၇ ခုမှာ မရှိေတာ့ေချ။ 

သိုေသာ် ဒလ်ဲသည် အေမရကိန်တွင် နပံါတ်တစ်ေနရာသို ေရာက်ရိှ 

ခဲ့သည်။ တစ်ကမ ာလုံးတွင် ဒုတိယအကီးဆုံးကုမ ဏီ ြဖစ်ေနသည်။ 

ဒဲလ်သည် ိုင်ငံေပါင်း ၁၇၀ တွင် ေအာ်ပေရးရှင်းြပလုပ်ခဲ့သည်။ 

ဒလ်ဲ ဖန်တီးလိက်ုေသာ “တိက်ုိက်ု”(Direct)  ေရာင်းချနည်းသည် 

စီးပွားေရးြပလပ်ုရာတွင် ှစ်လိဖွုယ်ရာေကာင်းေသာ နည်းလမ်းအေနြဖင့ ်

ကျယ်ြပန်စွာ အသအိမှတ်ြပြခင်းခခံဲရ့သည်။  သိုရာတွင်  စီးပွားေရးလပ်ု 

ရန် အေကာင်းဆံုးနည်းလမ်းအေနြဖင့် ယင်း Direct နည်းကုိ အသိအမှတ် 

ြပြခင်းသည် ကွန်ပျတာလုပ်ငန်းတွင် ကန်သတ်မ မရိှေချ။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ကားလပ်ုငန်းှင့ ်ေဆးဝါးလပ်ုငန်းစေသာ စက်မ လပ်ုငန်းများမှ 

အလုပ်အမ ေဆာင်အရာရိှချပ်များက သူတို၏ အေရးအကးီဆံုး မဟာ 

ဗျဟာဆိင်ုရာ စန်ိေခ မ သည် သတူိုကမု ဏမီျားကိ ုပိမုိတုိက်ုိက်ုြပလပ်ု 

ရန်ြဖစ်သည်ဟ ုဆိုကသည်။ အဘယ်ေကာင့ပ်ါနည်း။  အေြဖက ရှင်းပါ 

သည်။ အကျိးအြမတ်အေနြဖင့ ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။

ေဖာက်သည်များသည်   ေအာ်ဒါမှာယူပီး  ထုတ်လုပ်သူထံမှ 

ကန်ုပစ ည်းများ (သို) ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများကိ ုတိက်ုိက်ုရရိှကသည်။ 

ထတ်ုလပ်ုသမူျားကလည်း တကိျေသာ စခံျန်ိစံ န်းများအတိင်ုး ြပလပ်ု 

ကသည်။ အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်အြမင့်မားဆံုး စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့ ်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ကသည်။

ဒဲလ်သည် စီးပွားေရးလုပ်ရာတွင ်ေဖာက်သည်ထံသို တိုက်ိုက် 

ေရာက်ရိှနည်းကိ ုအာုစံိက်ုသည်။ စမီခံန်ခဲွမ  အေြခခသံေဘာတရားများ 

ကိ ုအာံုစုိက်သည်။ ဒဲလ်၏ေအာင်ြမင်မ သည် နည်းပညာလုပ်ငန်းတွင် 

ကျယ်ြပန်ေသာေြပာင်းလဲမ ေြခလှမ်းကုိ ေရာင်ြပန်ဟပ်သည်။ အင်တာ 

နက်သည် နည်းပညာလပ်ုငန်းမှ အြခားလုပ်ငန်းအားလံုးအထိ ေတွကံ 

ခဲ့ရေသာ ေြပာင်းလဲမ ေြခလှမ်းကိ ုယူေဆာင်ခဲ့သည်။

ဒဲလ်၏ တုိက်ုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပံုစံသည် အွန်လုိင်းေပ တွင် 

ေရလျားေသာစီးပွားေရးလပ်ုငန်းအေနြဖင့ ်သဘာဝကျေသာ အားသာ 

ချက်ကိုလည်း ေပးစွမ်းသည်။ အေကာင်းမူကား ေဖာက်သည်များှင့ ်

တိက်ုိက်ုဆက်သွယ်မ  အစ်ရရိှေသာေကာင့ြ်ဖစ်သည်။     အင်တာနက်  

ေတာ်လှန်ေရးအတွက် စည်းမျ်းများကုိ မည်သည့်ကုမ ဏီမဆုိ၊ စက်မ  

လုပ်ငန်းမဆို အသုံးချိုင်သည်ဟ ုဒဲလ်က ယုံကည်ထားသည်။ 

ကန်ုထတ်ုလပ်ုသမူျားှင့ ်ပစ ည်းေပးချင်သမူျား၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုသ ူ

များှင့် ေဖာက်သည်များအကား တိုးတက်မ ရရှိေနေသာ စရိတ်များ 

နည်းပါးေစရန် အင်တာနက်ကို အသုံးြပိုင်သည်။ ယင်းအချက်က 

ယခင်ကထက်စာလ င် ေဈးကွက်သို ကန်ုပစ ည်းများှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ များ 

ပိုမိုလျင်ြမန်စွာေရာက်ရှိရန ်စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်သည်။

စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့ ်   လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည ် 

ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ များ အေရးပါသကဲ့သို အေရးပါ 

လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ေဖာက်သည်များ  လွယ်လင့်တက ူ ဝယ်ယူိုင်ရန် 

ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းတိုသည ်   ကမ ာေကျာ်  DELL  ကွန်ပျတာ၏ CEO  ြဖစ်သူ 

"မိုက်ကယ်ဒဲလ"် ၏    ေအာင်ြမင်မ နည်းစနစ်များအြဖစ ်  လူသိများ 

ေကျာ်ကားလျက်ရှိသည်။    ။

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

 ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊  ၂၀၂၂



ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ  

ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

ဤနံနက် 
မဲမဲညိညိ၊ မိုးတခိုမှ 

ယိုယိုရဲရဲ၊ ေရာင်ရဲရဲှင့် 

ေဖာက်ခွဲှင်းြမ၊ ထွက်ခဲ့ြပသည် 

ေနပူလာစ နံနက်ကို။ 

ထုံရည်ှင်းဆွတ်၊ ဝင်းဝင်းမွတ်သည့် 

ပန်းထွက်ပန်းညက်၊ ုပန်းခက်ကား

ထွက်စ ေရာင်မ န်၊ ေနအုဏ်သို 

ဖူးငုံကျစ်လျစ်၊ ပွင့်ချပ်လှစ်လျက် 

ဝင်းသစ်ေရာင်လ မ်း၊ ပင်ယံနန်းမှ 

 တ်ခွန်းဆက်ကာစံလျက်ကို။

သာသာတွဲတွဲ၊ သံွဲွဲှင့်

ပဲ့ပဲ့ တလီ၊ သဲ့သဲ့ သီသည့် 

ေနြခည်ရိပ်လ ံ၊ ေကျးငှက်စုံကား 

ငုံရာမှပွင့်၊ သေရတင့်သည့် 

ပန်းမင်းအထွတ်၊ ပန်းတမွတ်ှင့် 

ကင်းလွတ်ေှာင်ေထ၊ွ ေထာင်ေရာင်ေနသို 

 တ်ေခ ကာေမး၊ ညသံေပးသည် 

တွန်ေက းေကာ်သံ ညံလျက်ကို။     ။

ကဗျာကဗျာ

အသြပာငါးရာ အမ 

ဆရာကီး  မင်းယုေဝ၏   လက်ေရးစင်ပုံြပင ်

ေပါင်းချပ်စာအုပ်မ ှပုံြပင်ကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

မင်းယုေဝ

ဇန်နဝါရီ  ၁၀၊  ၂၀၂၂

တတိယေနသိုေရာက်ေသာအခါ ေဘဒက 

မင်းကီးသည် ထုံးေဟာင်း ပုြံပင် 

ထူးကို ကားနာလိုေသာဆ  ြဖစ်ေပ လာြပန်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်လုလင်ကိ ုေရှေတာ်သို ေခ ေစသည်။ 

လလုင်လည်း အဝတ်အစားကိ ုသန်ရှင်းသပ်ရပ် 

စွာ ဝတ်ဆင်လျက် ဘုရင့်ထံပါးသို အခစားဝင်လာ 

သည်။ 

လလုင်ကိ ုြမင်ေသာ် ဘရုင်က... “အေမာင် မေန  

က ထုံးေဟာင်းပုြံပင်ထးူတစ်ပဒ်ုကိ ုသင်ေလ ာက်ထား 

သည်မှာ ေတာ်ပါေပသည်။ ယေန  အြခားထုံးေဟာင်း 

ပုံြပင်ထူးတစ်ပုဒ်ကို     ထပ်မံဆိုပါဦးေလာ့”ဟူ၍ 

မိန်ေတာ်မူသည်။ 

ဤတွင် လုလင်က... “အရှင်မင်းြမတ်၊ အရှင့်ေဘး 

ေလာင်းေတာ် မဟာသမ တမင်း လက်ထက်တွင ်

အမျိးညံေ့သာ်လည်း eာဏ်ပညာရိှသြဖင့ ်သဆူင်းရမဲ 

ငယ်အား မဖိရုားေြမာက်ခဲဖ့ူးပါသည်။ ထိအုေကာင်း 

ကိုကားဖူးေတာ်မူပါသေလာ”ဟူ၍ ေလ ာက်၏။ 

ဘုရင်က...  “အေမာင် ထိုအေကာင်းကို ငါ 

မကားဖူးေသးပါ။ ထင်စွာဆိုပါေလာ့” ဟူ၍ ဆိုေလ 

သည်။ 

ထိုအခါ လုလင်က သာယာေချငံစွာြဖင့် ဤသို 

ေလ ာက်ထားေလသည်။ 

“အရှင်မင်းြမတ်၊    အရှင့်ေဘးေလာင်းေတာ ်

မဟာသမ တမင်းလက်ထက်တွင် ပုဏ ား ခုနစ်ေယာက် 

ရှိပါသည်။ ထိုပုဏ ားတိုသည် ေကာင်းတူဆိုးဖက ်

အေဆွခင်ပွန်းဖဲွကပီးလ င်    အမိမိအရာရာသုိ 

လှည့်လည်ကာ    ေဗဒင်လက ဏာေဟာ၍   စီးပွား 

ရှာကပါသည်။ ရေသာေငွေကးတိုကို စုေဆာင်း 

ထားကရာ အသြပာငါးရာ ရှိလာပါသည်။ ထိုေငွ 

တိုကို ပုဏ ားအချိက ေဝယူလိုကပါသည်။ သိုရာ 

တွင် အချိကေဝယူရန် ဆ မရှိပါ။ 

“ငါတိုကား ခုနစ်ေယာက် ြဖစ်သည်။ အသြပာ 

ငါးရာမ ြဖင့် ေဝယူရန်မသင့်ေသး။ သည်အသြပာ 

ငါးရာကို  ဥယျာ်သည်မထံ၌ အပ်ှံထားပီးလ င် 

အသြပာခုနစ်ရာြပည့်ေအာင် ေနာက်ထပ်ရှာေဖွ 

သင့်သည်” ဟူ၍ ဆိုကပါသည်။ 

ထိအုကကံိ ုအားလုံးသေဘာတသူြဖင့ ်အသြပာ 

ငါးရာကိ ုဥယျာ်သည်မထံ အပ်ှံထားကပါသည်။ 

ဤသုိ အပ်ံှရာမှ ဥယျာ်သည်မအား “သင်သည် 

ဤအသြပာငါးရာကိ ုေကာင်းစွာသမ်ိးဆည်းထားပါ။ 

ငါတိုခုနစ်ေယာက် စုံစုံညီညီ လာေရာက်ေတာင်းမ ှ

ေပးပါ။    ခုနစ်ေယာက်မြပည့်ဘ ဲ   တစ်ေယာက်၊ 

ှစ်ေယာက် လာေတာင်းုံမ ြဖင့် မေပးပါှင့်”ဟူ၍ 

မှာကားကပါသည်။ 

ထိုေနာက်   ပုဏ ားခုနစ်ေယာက်တိုသည် 

ထွက်သွားကပါသည်။   ထိုဥယျာ်သည်မအိမ်ှင့် 

မနီးမေဝး    ေခ သံကားေလာက်ေသာ   အရပ်သို 

ေရာက်ေသာအခါ ေချာင်းတစ်ခကုိ ုေတွကပါသည်။ 

ဤတွင် ပဏု ားတို ဘာသာဘာဝ ဦးေဆးမဂ  လာြပရန် 

ြပင်ဆင်ကပါသည်။ သိုရာတွင ်တေရာ်ကင်ပွန်းမပါ 

သြဖင့ ်ပုဏ ားငယ်တစ်ေယာက်အား.. 

“ဥယျာ်သည်မထံသွား၍ တေရာ်ကင်ပွန်း 

ေတာင်းေချ”ဟ ု  ေစလိက်ုပါသည်။  ပဏု ားငယ်သည် 

ိုးေြဖာင့်သူမဟုတ်သြဖင့ ်       ဥယျာ်သည်မထံ 

ေရာက်လာေသာအခါ တေရာ်ကင်ပွန်းကိုသာမက 

အသြပာငါးရာကိုပါ ေတာင်းပါသည်။ 

ဥယျာ်သည်မကလည်း “ခုနစ်ေယာက် တည ီ

တွတ်လာမှ    ေပးပါဆို၍  အပ်ှံခဲ့သည်။ ယခု 

တစ်ေယာက်တည်းလာေတာင်းသြဖင့ ်မေပးိင်ု”ဟ ု

ဆိုပါသည်။ 

ပုဏ ားငယ်က...  “က ု်ပ်ကုိ မယံုေသာ် ပုဏ ား 

ကီးတိုအား ဟစ်၍ေမးေလာ”့ဟု ဆိုပါသည်။

ဤတွင်ဥယျာ်သည်မက .. “အရှင်ပုဏ ားကီး

တိုအပ်ခဲ့ေသာဥစ ာကို ေပးလိုက်ရမည်ေလာ”ဟု 

ဟစ်၍ ေမးပါသည်။ 

ပုဏ ားေြခာက်ေယာက်တိုကလည်း တေရာ် 

ကင်ပွန်းကိေုမးသည်  ထင်၍ “ေပးလိက်ုပါ”ဟ ုဆိုက 

ပါသည်။ 

ပုဏ ားငယ်က... “က ်ုပ် ေြပာသည်ကိ ုယုံပီ 

ေလာ၊ ယခုပင် အသြပာငါးရာကိ ုထုတ်ေပးပါ” ဟု 

ထပ်မံေြပာဆိုပါသည်။ 

ဤသိုြဖင့ ်ဥယျာ်သည်မသည် ပဏု ားငယ်အား 

တေရာ်ကင်ပွန်းကိ ု  သာမက  အသြပာငါးရာကိုပါ 

ေပးလိုက်ပါသည်။ 

ပဏု ားငယ်လည်း အသြပာငါးရာကိ ုတစ်ေနရာ 

၌ ဝှက်ထားပီးလ င် တေရာ်ကင်ပွန်းကုိသာ ပုဏ ားကီး 

တိုကို ေပးပါသည်။ ထိုေနာက် အားလုံးေခါင်းေဆး

မဂ  လာြပကပီးေသာ် ခရီးဆက်၍ သွားကပါသည်။ 

ညဘက်သို   ေရာက်ေသာအခါ   ရာငယ်တစ်ခုတွင ်

အိပ်ကပါသည်။   ထိုည့်တွင်   ပုဏ ားငယ်သည ်

တတ်ိတဆိတ်ထွက်ေြပးကာ ဝှက်ထားခ့ဲေသာ အသြပာ 

ငါးရာကုိ ယူပါသည်။ ထုိေနာက် သေ  ဘာစီး၍ သမုဒ ရာ 

တစ်ဖက်ကမ်းသိုကူးကာ ထွက်ေြပးသွားပါသည်။  

ပဏု ားကီးတိုသည် နနံက်မိုးေသာက်ေသာအခါ 

ပုဏ ားငယ်ကိ ုမြမင်သြဖင့ ်မယုံသက  ာရှိလာကပါ 

သည်။ သိုြဖင့ ်ဥယျာ်သည်မထြံပန်လာလျက် စုစံမ်း 

ရာ ဥစ ာတိုကို ပုဏ ားငယ်ယူေြပးေကာင်း သိရပါ 

သည်။ 

ပဏု ားကီးတိုက “ငါတို ခနုစ်ေယာက် အစုအံည ီ

လာေရာက်ေတာင်းမှ ဥစ ာကိုေပးပါဟု ဆိုခဲ့သည်။ 

ယခု ပုဏ ားတစ်ေယာက်တည်းအား ေပးလိုက်ရ 

သေလာ”ဟု ဆိုပါသည်။ 

ဥယျာ်သည်မကလည်း    “က န်မ မယုံ၍ 

ဟစ်ေမးပါေသးသည်။ အရှင်ပုဏ ားကီးတုိ အားလုံး 

က ေပးလုိက်ပါဟုဆုိသည် မဟုတ်ပါေလာ။ ထုိေကာင့် 

က န်မက   ပုဏ ားငယ်ကိ ု  ဥစ ာေပးလိုက်ရသည်။ 

သိုေပးသည့်အတွက် က န်မ၌ တာဝန်မရှိပါ”ဟူ၍ 

ဆိုပါသည်။                   (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ပံး

စ

ရာ

မေြပာနဲလို မှာထားလိုပါ

တိဂံရဲ အနားသုံးနား

 ဆရာ။ တိဂံကို အဓိပ ာယ်ဖွင့်ဆိုြပပါ။

 ေကျာင်းသား။  တိဂံမှာ   အနားသုံးနား  ရှိပါတယ်။ ှစ်ခုက 

မတ်တတ်ရပ်ေနပီး တစ်ခကု လေဲလျာင်းလျက် 

ရှိပါတယ်။

ေကျာင်းအုပ်ကီး။  မိခင်များေနကိ ုဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ  ကိုယ့်မိခင ်

အေကာင်း   စာစစီာကုံးတစ်ပဒ်ုစ ီေရးတင်ကရ 

မယ်။

 ေကျာင်းသူ။  သည်းခပံါ   ဆရာကီး၊   ေမေမက  သူအေကာင်း 

ကို ဘယ်သူမ ှမေြပာနဲလို မှာထားလိုပါ။

မာတင်ဖဲ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၃၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းရှိ

(၉-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာစည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပီး 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၉-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၈၂၂) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခ့ဲရာ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာသစ် (၁၃၇) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက ်ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၅၅) 

ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၁၃၁,၇၇၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၂,၀၆၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၇၈) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၀,၁၂၈) ဦး ေဆးုမှံ 

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

စုစုေပါင်း (၁၉,၂၉၁) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၁,၀၁၇,၀၂၆) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၁၆,၅၉၃,၄၄၀) ဦးှင့်   ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၄,၄၂၃,၅၈၆) ဦး   ရှိပီြဖစ်ပါသည်။    သိုြဖစ်ပါ၍ 

(၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  အကိမ်ေရစုစုေပါင်း 

(၃၇,၆၁၀,၄၆၆) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကို  မျက်ြခည်မြပတ်  ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိကာ ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ 

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

များှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့ ်လပ်ုငန်းများကိ ုဘက်ေပါင်းစုမှံ အရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

• သိုြဖစ်ပါ၍ အိုမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးှင့်ပတ်သက်၍ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့ ်

အလွန်အမင်းစုိးရိမ်ေကာင့်ကြခင်းမြပဘဲ တစ်ဦးချင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါလက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုြခင်း၊ အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်

ကျန်ရိှသမူျားကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသို ဆက်သွယ်ပိုေဆာင် 

ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍ ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

အားသွန်ခွန်စိုက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ်  လုပ်ငန်းများကိ ုကျရာက  မှ တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင ်ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန ်အသိေပးတိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန
(၉-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၆၆၁၉၅ ၄၁၁၅၉၅၈ ၁၄၄၁၂၉

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၉၆၅၄၄၇ ၂၇၈၅၁၈၃ ၅၂၁၅၀

၃။ မေလးရှား ၂၇၈၃၃၃၁ ၂၇၁၁၉၀၀ ၃၁၆၅၅

၄။ ထိုင်း ၂၂၆၉၅၅၀ ၂၁၉၃၈၆၇ ၂၁၈၂၅

၅။ ဗီယက်နမ် ၁၈၇၆၃၉၄ ၁၄၈၈၀၃၈ ၃၄၁၁၇

၆။ ြမန်မာ ၅၃၂၀၆၂ ၅၁၀၁၂၈ ၁၉၂၉၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၈၄၈၀၂ ၂၇၈၄၃၃ ၈၃၇

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၆၂၁ ၁၁၇၀၁၄ ၃၀၁၅

၉။ လာအို ၁၁၈၈၈၀ ၁၁၁၃၅၅ ၄၃၇

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၆၃၄ ၁၅၃၅၆ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၀၉၅၄၀၂၈ ၄၂၂၂၁၁၇၃ ၈၅၉၀၄၆

၂။ အိ ိယ ၃၅၅၂၈၀၀၄ ၃၄၄၅၃၆၀၃ ၄၈၃၇၉၀

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၄၉၉၅၂၅ ၂၁၆၂၆၈၃၆ ၆၁၉၉၈၁

၄။ ဗိတိန် ၁၄၃၃၃၇၉၄ ၁၀၇၂၂၃၄၂ ၁၅၀၀၅၇

၅။ ြပင်သစ် ၁၁၈၁၅၁၂၁ ၈၅၀၀၅၀၁ ၁၂၅၃၄၈

၆။ ုရှား ၁၀၆၅၀၈၄၉ ၉၆၈၆၉၁၂ ၃၁၆၁၆၃

၇။ တူရကီ ၉၉၁၆၇၂၅ ၉၂၈၁၄၅၈ ၈၃၅၂၉

၈။ ဂျာမနီ ၇၅၁၀၁၈၅ ၆၇၁၃၁၀၀ ၁၁၄၆၇၄

၉။ အီတလီ ၇၂၈၁၂၉၇ ၅၃၂၃၅၂၃ ၁၃၈၈၈၁

၁၀။ စပိန် ၇၁၆၄၉၀၆ ၅၁၄၅၈၈၀ ၈၉၉၃၄

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံိုင်မ အေြခအေန
(၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန

•  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင ်

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

ယင်းအချနိ်တွင်         ရန်ကုန်မိ၌ 

ေလေကာင်းကာကွယ်ေရး အစီအစ် 

များကို အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ေနသည်။ 

ေလေကာင်းအ ရာယ်      အချက်ေပး 

ဥသဆဲွလျက် သမ်ိးနည်းေရှာင်နည်းကိ ု

ေလက့ျင့ေ်နကသည်။ ထိုေကာင့လ်ည်း 

လတူို စတ်ိှလုံး ပိမုိတုန်ုလ ပ်ေချာက်ချား 

ရသည်။      စစ်ြဖစ်ေတာ့မည်ေလာ၊ 

စစ်သည်   မကာမ ီ    ြမန်မာြပည်သို 

ေရာက်လာေတာမ့ည်ေလာ  စသည်ြဖင့ ်

တထတ်ိထတ်ိတလန်လန်ှင့ ်ကျးီလန်  

စာစား ြဖစ်ေနကသည်။ 

၁၉၄၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်။ 

ဂျပန်အစုိးရသည် တစ်ဖက်က ကူူဆူ 

ေခါင်းေဆာင်ေသာ သံတမန် ကုိယ်စား 

လှယ်အဖွဲ တစ်ဖွဲအား အေမရိကန် 

ြပည် ဝါရှင်တန်မိသို သံတမန်ေရးရာ 

ေဆွးေွးမ များ  ြပလုပ်ရန်  ပိုလ တ် 

ေဆွးေွးဟန်ေရးြပေနေစပီး   အြခား 

တစ်ဖက်မှ အေမရိကန်တို အခိုင်အမာ 

တပ်စွဲထားေသာ အေမရိကန် ေရတပ်၊ 

ေလတပ် အေြခခံစခန်းကီးြဖစ်သည့ ်

ဟာေဝယံက န်း ပုလဲဆိပ်ကမ်း (ပါးလ် 

ဟားဗား)ကို စစ်မေကညာဘဲ လင်း 

အုဏ်အချနိ်၌    အလစ်ဝင်ေရာက ်

တိုက်ခိုက်လိုက်ြခင်းြဖင့် ေပါက်ကွဲလု 

နီးြဖစ်ေနေသာ အေရှေတာင်အာရ  ှ

စစ်ယမ်းအုိး စနက်တကံိ ုမီး   ေဖာက်ခဲွ 

လိုက်ေလသည်။

လက်နက်အင်အား ေကာင်းလှေသာ 

အေမရိကန်တပ်များ၊ အထူးသြဖင့  ်

အေမရိကန်ေရတပ်မှာ အငိုက်မိခံရ 

သည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းရိှ အေမရိကန်တုိ 

၏ ပစိဖိတ်ေရတပ်ကီးမှာ မ မလှှင့် 

အတုံးအုံး ဆုံး ံးရေလသည်။

ဂျပန်တပ်များက ေလယာ်ပျ ံအစင်း 

၁၀၀၊ ေရငုပ်သေ  ဘာ အငယ်စား ၅ဝ 

ြဖင့် နံနက်မလင်းမီ ဝင်ေရာက်တိုက ်

ခိက်ုြခင်း ြဖစ်သည်။ တစ်ချတီည်းှင့ပ်င် 

အေမရိကန် စစ်ဗိုလ် စစ်သား ၂၁၁၇ 

ေယာက် ကျဆုံးရသည်။ ေလယာ်ပျ ံ

၈ဝ၊ ကုန်းတက် ေလယာ်ပျ ံ၉၇ စင်း 

ပျက်စီးဆုံး ံးသည်။

ထိုေနညမှာပင် မေလးက န်းဆွယ် 

စင်ကာပူခံတပ်ကီး၏ ေြမာက်ဘက် မုိင် 

၄ဝဝ အကွာ ထုိင်း(ယုိးဒယား)ှင့် မေလး 

က န်းဆွယ်အကား ဆင်ဂိရုာအရပ်တွင် 

ေ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

ဦးေအာင်ခန်အဖုိကား စစ်သတင်းေကာင့် 

ရင်ထဲတွင် မေကျမနပ်ြဖစ်ေနရသည်မှာ ကာေချပီ။ 

သတင်းများကို ကားရသည်မှာ စိတ်ဓာတ်ပျက်ြပားစရာချည်း ြဖစ်ေနသည်။ 

ဦးေအာင်ခန်အတွက် အဆုိးရားဆုံးေသာ သတင်းတစ်ခုကားရသည်။ 

၎င်းမှာ အဂ  လိပ်တိုသည် ေရနံေြမအား ေြမလှန်စနစ် စသုံးေတာ့မည်ဆိုေသာသတင်း။ 

သတင်းမှာ မှန်ကန်တိကျြခင်းလည်း ရှိပုံရသည်။ 

အဂ  လိပ်တို တလ ပ်လ ပ်တရရ ြဖစ်ေနကပီ။ 

ေြပးရန်အတွက် ေြခြပင်လျက်ရှိ . . .

ဂျပန်စစ်တပ်များ ကမ်းသိုတက်ေရာက ်

တိုက်ခိုက်ကသည်။

ဂျပန်က ထိုအခါကျမှ အေမရိကန်ကို 

စစ်ေကညာြခင်း  ြပသည်။    အဂ  လိပ်   

အေမရိကန်ကလည်း ဂျပန်ကုိ စစ်ေကညာ 

သည်။ အေမရိကန်က အီတလီကိုပါ 

တစ်ဆက်တည်း စစ်ေကညာသည်။

အဂ  လိပ်က       ပရင့်စ်ေအာဖ်ေဝးှင့ ်

ရီပိုလိစ်ေခ        စစ်သေ  ဘာကီးများကိ ု

ပစိဖိတ်သမုဒ ရာသို လ တ်လိုက်သည်။

“ေဟာင်ေကာင ်ဂျပန်လက်သို ကျပ”ီ 

“စင်ကာပူ အဂ  လိပ်ေရတပ်စခန်းကို 

ဂျပန်ဝိုင်းထားပ”ီ

“မာလာယကုိ ုဂျပန်ကည်းတပ်မေတာ် 

က ဝင်ေရာက ်တိုက်ခိုက်ေနပီ” စသည် 

ြဖင့် သတင်းများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို 

ကားရသည်။ ြမန်မာြပည် အသံလ င့်ဌာန 

ှင့် အဂ  လိပ်အသံလ င့်ဌာနများမှ “မဟာ 

မတ်ိတပ်များသည် ေအာင်ြမင်စွာ ဆတ်ုခွာ 

ခဲေ့လသည်” ဟ ုေကညာရာ လတူိုသေရာ် 

ေလှာင်ေြပာင်ကသည်။

စင်ကာပခူတံပ်ကျပဟီ ုတီးတိုးေြပာသ ူ

ေတွက မရှား။ ရန်ကုန်ြမစ်ဝတွင ်ဂျပန် 

ေရငပ်ုသေ  ဘာများ ေရာက်ေနပဟီ ုဆိသု ူ

ဆိ။ု “အင်းကိ ုဟသ  ာဆင်းမည်၊ ဟသ  ာကိ ု

ေလးှင့် ခွင်းမည်။ ပုဆိုးကို ထီးိုးိုက ်

မည်။ ထီးိုးကိ ုမိုးကိးပစ်မည”် စေသာ 

တေဘာင်စနည်း ဖတ်သူများက ဖတ်က 

သည်။ အမျိးမျိးအဓိပ ာယ်ေကာက်ကာ 

နိမိတ်ဖတ်ေနကသည်။

ဂျပန်ေရဒီယိုမ ှ     သခင်ထွန်းအုပ်၏ 

“အဂ  လပ်ိနယ်ချဲသမားေတကွိ ု     ေမာင်း 

ထုတ်ပါေတာ့လား” ဟူေသာ ပတ်ကမ်း 

တိုက်သံကို ကားေနရသည်။

ဂျပန်ေလယာ်ပျမံျားသည ်စင်ကာပ ူ

ကို ဗုံးမိုးရာချသည်။ ေရေလှာင်ကန်များ၊ 

ေရပိုက်များပျက်၍ မိသူမိသားများ 

ေရခက်ခဲေနေကာင်း၊ အတံုးအံုး ေသဆံုး 

ကေကာင်းများ ေကးနန်းသတင်းတွင ်

ပါလာသည်။

သည်ေတာလ့ည်း ရန်ကန်ုမိကိ ုလာဗုံး 

ကဲေလမလားဟ ုတထိတ်ထိတ် တလန်  

လန်  ရှိေနကသည်။ မကာခဏ ဂျပန် 

ေလယာ်ပျမံျား အုပ်စုဖွဲလျက ်ရန်ကုန် 

မိ ေကာင်းကင် မှ ပျသံန်းသွားတတ်သည် 

ဟု ဆိုသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်။ 

စတ်ိဓာတ်ေချာက်ချားေနေသာ ရန်ကန်ု 

မိသူမိသားများသည် စစ်၏ ဆိုးရား 

ခါးသီးေသာ အေတွအကံကို  စတင် 

ခံစားကရသည်။

ထိေုနနံနက်ဆယ်နာရီတွင် ေလေကာင်း 

အ ရာယ် အချက်ေပးသံေပ လာသည်။ 

ဂျပန်ေလယာ်ပျအံုပ်စု   တစ်စုသည် 

ရန်ကုန်မိ အေရှဘက်ေကာင်းကင်မ ှ

ေပ ထွက်လာသည်။ လူအချိသည် ေြပးပုန်း 

ရေကာင်းမှန်းမသိေသး။   ရပ်ကည့်ေန        

ကသည်။

များမကာမီ   ဗုံးများကျလာသည်။ 

မီးေတာက်မီးလ ံ များ ေနရာအံှအြပားမှ 

ေပ ထွက်လာသည်။ မိုးခိမ်းသံသိုေသာ 

အသံများ ထွက်ေပ လာသည်။ 

သည်ေတာ့မှပင် ေြပးက၊ ပုန်းက၊ 

ေအာ်က၊   ဟစ်ကှင့်   ဆူဆူညံညံ၊ 

ုတ်ုတ်သဲသဲ၊ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက ်

ြဖစ်လာကသည်။ လူသူ ပ်ေထွးေသာ 

ေနရာသို စက်ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ရာ ေသသ ူ

ေသ၊ နာသူနာ ြဖစ်ကုန်သည်။ ဗုံးဒဏ် 

ေကာင့လ်ည်းေကာင်း၊ စက်ေသနတ်ဒဏ် 

ေကာင့ ်လည်းေကာင်း၊ အေလာင်းေတွ 

ြမင်မေကာင်းေလာက်ေအာင် ြဖစ်ေန 

သည်။ အတုံးအုံးေသဆုံးေနသူများမှာ 

လည်း  ဒုှင့်ေဒး။  ရန်ကုန်မိသည ်ခဏ 

ချင်းမှာပင် ေလာကငရပဲမာ ြဖစ်လာသည်။ 

မိပျက်ကီးအြဖစ်သို တ်ုြခည်း ေရာက်ရိှ 

သွားသည်။ 

ဂျပန်တိုသည် နာတာလူးပ ွဲေတာ် 

အတွက် လက်ေဆာင်ဆိကုာ ဒဇီင်ဘာလ 

၂၅ ရက်ေနတွင် ၂၃ ရက်ေနကထက်  ပိုမို 

ြပင်းထန်စွာ ဗုံးကဲြပန်သည်။ ပထမေန  

ထက် အေသအဆုံး အပျက်အစီးများြပား 

သည်။ 

ဘုရင်ခံ ဆာေဒ မန်စမစ်ှင့် နန်းရင်းဝန် 

ဆာေပ ထွန်းတိုက   အစိုးရအမ ထမ်း 

အရာထမ်းများအား  ရန်ကုန်မိမှပင ်

က့ံ က့ံခံရန် တုိက်တွန်းသည်။ သုိရာတွင် 

အေကာင်းအမျိးမျိး၊ နည်းအေထေွထြွဖင့ ်

လတုိူ ရန်ကုန်ကုိ စွန်ခွာကသည်။ ေရလမ်း၊ 

ကန်ုးလမ်းတွင် စစ်ေြပးခရီးသည်များြဖင့ ်

ြပည့်ကျပ်ေနသည်ချည်းသာြဖစ်သည်။

အေရှေတာင်အာရှ စစ်မီးသည် ြမန်မာ 

ြပည်အား ဝါးမျိလာေလပီတကား။

အြခားသတူို မည်သိုရိှမည် မမှန်းတတ်။ 

ဦးေအာင်ခန်အဖိုကား       စစ်သတင်း 

ေကာင့ ်ရင်ထဲတွင ်မေကျမနပ်ြဖစ်ေနရ 

သည်မှာ ကာေချပ။ီ သတင်းများကိ ုကား 

ရသည်မှာ    စိတ်ဓာတ်ပျက်ြပားစရာ        

ချည်း ြဖစ်ေနသည်။    သအူထင်ကီးေသာ 

အားကိုးေသာ   အဂ  လိပ်များ    တဆုတ် 

တည်း ဆုတ်ခွာေနရသည်။ တ ံးတည်း 

 ံးေနသည်။ 

ပခဲူးကိ ုဗုံးကဲပဆီိသုည်။ ြပည်ဘတူာု ံ

ဗုံးထိမှန်သည်။  မိတိုင်း၊  နယ်တိုင်း၊ 

ရာတိင်ုး ဘယ်အချန်ိ ဗုံးလာကေဲလမလ ဲ

ဟ ုတထတ်ိထတ်ိ  တလန်လန်ြဖစ်ေနရ 

ေပပီ။

အင်ဒိုချိင်းနားတွင်     ဂျပန်တို၏ 

ရက်စက်ယုတ်မာမ များကို ကားရပီ။ 

လတူိုစတ်ိှလုံး ေချာက်ချားကရသည်။

ထုိင်း(ယုိးဒယား)ကုိ ဂျပန်တုိ သိမ်းပုိက် 

မိပီ။ ဂျပန်တိုတနသ  ာရီသိုဝင်ပီ။

ဂျပန်တပ်ှင့်အတူ ြမန်မာမျိးချစ ်

လငူယ် ရေဲဘာ်သုံးကျပ်ိ ပါဝင်လာသည်။

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်။ ဂျပန်တပ်များ 

ထားဝယ်ကို  သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်ေန။ ဂျပန်များ 

ေမာ်လမိင်ကိ ုသမ်ိးပိက်ုလိက်ုကသည်။ 

ယင်းတပ်များတွင် ြမန်မာမျိးချစ် 

လငူယ် ရေဲဘာ်သုံးကျပ်ိ ဦးေဆာင်လျက် 

ဗမာတပ်သားများလည်း လိုက်ပါလာ 

သည်ဟု သိကရြပန်သည်။ 

သုိြဖင့် “မကီးကုိ စပါးကီး ေမ မျိဘိ 

သကဲ့သို”  စစ်သည် တစ်စထက်တစ်စ 

တစ်ြပည်လုံးအား ပျံံှလာပ ီြဖစ်သည်။ 

ပဲခူးကို ဂျပန်တို သိမ်းပိုက်မိကပီ။

ေတာင်ငမှူေန၍ ဆီးကိတိက်ုခိက်ုရန် 

တတ်ုဒဝီဇီတံပ်များ ေနရာယထူားက 

ပီ ဆိုသည်။ ဂျပန်တပ်များသည ်ဒီေရ 

အသွင် တစိမ့်စိမ့်လှိမ့ ်ဝင်လာသည်။ 

မိများ ရာများကိ ုတစ်မိပီးတစ်မိ၊ 

တစ်ရာပီးတစ်ရာ သမ်ိးပိက်ုလာသည်။

စစ်၏   အသွင်လက ဏာြဖစ်ေသာ 

အကျည်းတန် ခင်းများကို  သတင်း 

စကားအြဖစ ်        ကားရသည်ကား 

နားမချမ်းသာဖွယ် ေကာင်းလှေလ 

သည်။ ထားဝယ်ှင့် ေမာ်လမိင်တွင ်

သေြပပန်းှင့ ်အကိေထာက်လာေသာ 

သူများကိ ုဂျပန်က လှည်းဆွဲခိုင်းသည့ ်

သတင်း၊ စွန်ပစ်ထွက်ခွာလာရေသာ မိ 

တိုင်း၊   ရာတိုင်း၊   ေနရာတိုင်းတွင ်

အဂ  လိပ်စစ်တပ်က ေြမလှန်စနစ်ြဖင့် 

ဖျက်ဆီးရစ်ခဲသ့ည့ ်သတင်းများ ကားရ 

သည်။

အေြခအေနသည် တစ်စထက်တစ်စ 

ဆိုးရားလာသည်။

ေတာင်ငူ      ကျပီဆိုကတည်းက 

စစ်သည် မိမိတိုေကျာအနီးသို ေရာက် 

လာပဟီ ုဦးေအာင်ခန် နားလည်သည်။ 

မ ေလးကိလုည်း တဝန်ုးဝန်ုး ဗုံးကေဲန 

ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သည်တွင်   ဦးေအာင်ခန်အတွက် 

အဆိုးရားဆုံးေသာ    သတင်းတစ်ခု 

ကားရသည်။ ၎င်းမှာ အဂ  လပ်ိတိုသည် 

ေရနေံြမအား ေြမလှန်စနစ် စသုံးေတာ ့

မည်ဆိုေသာ သတင်း။ သတင်းမှာ 

မှန်ကန်တိကျြခင်းလည်း ရှိပုံရသည်။ 

အဂ  လိပ်တို    တလ ပ်လ ပ်တရရြဖစ ်

ေနကပ။ီ ေြပးရန်အတွက် ေြခြပင်လျက် 

ရှိေလပီ။   သည်ရက်ပိုင်းအတွင်း 

ရခံါတွင် ေရနေံချာင်းသို ဂျပန်ေလယာ် 

များ ေရာက်လာသည်။ ေရနံေချာင်း 

သည်လည်း ဗုံးဒဏ်ကို ြမည်းစမ်းေနရ 

သည်။          ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

     

‘

‘



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဗန်းေမာ်  ဇန်နဝါရီ  ၉

ကချင်ြပည်နယ် ဗန်းေမာ်မိတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ် မိနယ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်    အေရးေပ       

တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ၏ကီးကပ်မ ြဖင့် ဇန်နဝါရီ        

၉ ရက် နနံက် ၉ နာရကီ မိမရပ်ကွက်ရိှ သရီရိတနာ 

ေဈးေရှတွင် ေဈးေရာင်း၊  ေဈးဝယ်သည့ ်ြပည်သမူျား 

အား    ပါးစပ်ှင့်   ှာေခါင်းစည်းများ  အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်းှင့ ် ကျန်းမာေရး အသပိညာေပးေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။  

ပညာေပး

ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် မိနယ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့်    အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ေကာ်မတီဝင်များ၊   မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်ြပည်သူ ကျန်းမာေရး 

မင်းဘူး  ဇန်နဝါရီ  ၉

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မင်းဘူး(စကု)မိနယ် 

အမှတ်(၁)   အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင်  ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား ဒုတိယအကိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှြခင်းကိ ုဇန်နဝါရ ီ၈ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီက  ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထုိသုိထုိးံှရာတွင် အလယ်တန်း ေကျာင်းသား 

၉၁ ဦး၊ အလယ်တန်းေကျာင်းသ ူ၁၀၀၊ အထက်တန်း 

ေကျာင်းသား ၁၇ ဦး၊  အထက်တန်းေကျာင်းသူ            

၃၁ ဦး စုစုေပါင်း ၂၃၉ ဦးအား  ထုိးံှေပးခ့ဲပီး ဒုတိယ 

အကိမ် ေဆးထိုးရန်  ကျန်ရှိသည့်  ေကျာင်းသား 

ေမတ ာ  ဇန်နဝါရီ  ၉

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး   ေမတ ာမိ 

ဟိ ားေကျးရာအုပ်စုအတွင်းရိှ ြပည်သူများ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများ 

အား ကိုဗစ်- ၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

(ဒုတိယအကိမ်)   ထိုးှံေပးြခင်းကို 

ထားဝယ်မိနယ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများက ယေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် 

နမ တူမိနယ်၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူ ၇၁၀ အား ဒုတိယအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

နမ တူ  ဇန်နဝါရီ  ၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) နမ တူ 

မိနယ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်            

ထန်ိးချပ်ေရးေကာ်မတအီေနြဖင့ ်ဦးတည် 

အုပ်စုများအလိုက်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပန်ဟုိက်ရပ်ကွက်ရိှ 

မိေတာ်ခန်းမ၌   အသက် ၁၈ ှစ်ှင့် 

အထက်  ြပည်သ ူ၇၁၀  အား  ဒုတိယ 

အကိမ်  Sinopharm   အမျိးအစား       

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရသည်။

အဆိုပါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာ 

ေနရာသို   မိနယ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးေကာ်မတီဥက    

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းမင်းထွန်း 

က   အနီးကပ်ကီးကပ်လျက ်  မိနယ်    

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  မိနယ် 

အတွင်းရိှ ဌာနဆုိင်ရာများမှ  တာဝန်ရိှသူ 

များှင့် လူမ ကူညီေရးအသင်းအဖဲွများမှ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက    ေဆးထိုးရန် 

လာေရာက်သည့ ် တိုင်းရင်းသားြပည်သ ူ

များအား ကိယ်ုအပခူျန်ိတိင်ုးတာေပးြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်း၊  စာရင်း 

အချက်အလက်များေကာက်ယူေပးြခင်း

ှင့်  လိုအပ်သည်များကိ ုပူးေပါင်းကူညီ

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

နမ တူမိနယ်တွင် ဦးတည်အပ်ုစမုျား 

အလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

များ   ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ    ယမန်ေန  

ညေနပိုင်းအထိ  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံပီးသည့ ်ေဒသခံြပည်သ ူ၇၂၅၉ ဦး၊  

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသ ူ       ၉၀၂ ဦး၊ 

ကာကွယ်ေဆး  တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသည့ ် 

ေဒသခြံပည်သ ူ၅၇၉၆ ဦးှင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၀၀  စစုေုပါင်း ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံပီးသည့်   တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

များှင့်    ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 

၁၄၁၅၇ ဦးရိှေကာင်း  မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးေကာ်မတ ီ

မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။                

လူေမာ်(ြပန်/ဆက်)

ဗန်းေမာ်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်သွား လာကရန်  ှာေခါင်းစည်း အခမ့ဲြဖန်ေဝ

ဦးစီးဌာနမှ  ကျန်းမာေရးမှး  ဦးသိန်းေမာင်ှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊  မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမ ှ

ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်း 

များက ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်း အခုေရ  ၂ဝဝဝ ကိ ု

ေဈးေရာင်း၊  ေဈးဝယ်သွားလာေနသည့်  ြပည်သူ 

များအား အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးြခင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးအတွက ်ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းကိ ု

မြဖစ်မေန တပ်ဆင်သွားလာကရန်၊  ကိုဗစ်-၁၉ 

မျိးဗီဇေြပာင်း   အိုမီခရန် ကိတင်ကာကွယ်ရန ်

အတွက်  လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊    လက်ကို 

လက်သန်ေဆး(သုိမဟုတ်) ဆပ်ြပာြဖင့် မကာခဏ 

ေဆးေကာရန်ှင့ ်  လူစုလူေဝးေနရာများ သွားလာ 

ြခင်းမှေရှာင်ကရန် စသည့်အချက်များကို အသိ 

ပညာေပး ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။  

ကိန်းြဖ(ြပန်/ဆက်) မင်းဘူး(စက)ုမိနယ်၌ အသက် ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံ

ေကျာင်းသူများကိုလည်း  ဇန်နဝါရီ  ၁၂  ရက်တွင် 

ဆက်လက်ထုိးံှေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကျာင်းအပ်ု 

ဆရာကီး ဦးခိုင်မင်းေအာင်ထံမ ှသိရသည်။

မင်းဘူး(စကု)မိနယ်တွင်     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူေပါင်း ၂၂၆၄၉ ဦးြဖစ်ပီး ၇၃ ရာခိုင် န်း 

တက်ေရာက်၍ ေအးချမ်းစွာ ပညာသင်ကားလျက ်

ရိှေကာင်း၊  ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ တွင် ယေနေဆး ထိုးံှသ ူ

၂၃၉ ဦး ထိုးပီးပါက  အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိပီး 

ေအးေအးချမ်းချမ်းြဖင့်    ပညာသင်ကားလျက်ရှိ 

ေကာင်း  မိနယ်ပညာေရးမှး  ဦးေအာင်ေဇာ်က 

ရှင်းြပသည်။     

ေဇယျာထက်(မင်းဘူး)

ေမတ ာမိ  ဟိ ားေကျးရာ ရာလည်ေစတ ီ

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင်  ထိုးှံေပး 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို  ကာကွယ်ေဆးလာေရာက ်

ထိုးှံသူ   အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သူများအား  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များှင့် လူမ ကူညီေရးအဖဲွများက အပူချန်ိ 

တိုင်းေပးြခင်း၊  ေသွးေပါင်ချနိ်ေပးြခင်း 

တုိကုိ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးပီး ကာကွယ် 

ေဆးများ ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

အဆိပုါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းကိ ုေမတ ာမိ  နယ်ေြမခတံပ်ရင်း 

မှ တပ်ရင်းမှး eာဏ်လင်းစိုးှင့်တပ်ဖဲွဝင် 

များ၊ ေမတ ာမိ နယ်ေြမရစဲခန်း စခန်းမှး 

ရအဲပ်ုေအာင်ြမင့်ဝင်းှင့်  တပ်ဖဲွဝင်များက 

သွားေရာက်၍ လိအုပ်သည်များ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

နန်းခလိုက်(ေမတ ာ)

ေမတ ာမိ ဟိ ားေကျးရာ၌ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးလျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 ထိုင်းလိဂ-်၂ ကလပ်မှ

ယခုရာသီတွင် ထိုင်းကလပ်အသင်းများ၌ ြမန်မာကစားသမား 

အများစ ုပါဝင်ကစားလျက်ရိှပီး ထိင်ုးလဂ်ိ-၁ ကလပ် ဘရူရီမ်အသင်းတွင် 

ေအာင်သူ၊ ထိုင်းလိဂ်-၂ ကလပ်များြဖစ်သည့် လမ်ဖွန်အသင်းတွင် 

ေမာင်ေမာင်လွင်၊ ထရတ်အသင်းတွင် ေဇာ်မင်းထွန်း၊ Rayong အသင်း 

တွင် ေကျာ်ကိုကို၊ အူဒွန်ထာနီအသင်းတွင် ေအာင်ေကာင်းမာန်၊ Navy 

အသင်းတွင် ဆွမ်လမန်တို ပါဝင်ကစားလျက်ရှိသည်။

 သတင်း - ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ - ရေနာင်းယူိုက်တက်

 ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှ

သွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပီး ဗလင်စီယာအသင်းအတွက ်ေချပဂိုး တစ်ဂိုး 
ကိုေတာ ့ပွဲကစားချနိ ်၇၆ မိနစ်မှာ ဂွန်ကာလိုဂွီဒက်စ်က သွင်းယူေပးခဲ့ 
တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဗလင်စီယာအသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစ်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်
အသင်းအတွက် သွင်းဂုိးှစ်ဂုိး သွင်းယူေပးုိင်ခ့ဲတ့ဲ တုိက်စစ်မှး ဘင်ဇီမာ 
ဟာ လက်ရိှအချန်ိမှာ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းနဲအတ ူသွင်းဂိုးစစုေုပါင်း 
၃၀၁ ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဗလင်စီယာအသင်းကို    အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့်    နည်းြပ 
အန်စေလာ့တီရဲ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ စပိန်လာလီဂါပွဲစ်မှာ 
အိမ်ကွင်းပဲွစ် ၂၇ ပဲွအထိ  ံးပဲွမရိှစံချန်ိတင်ုိင်ခ့ဲပီလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ လက်ရှိအချနိ်မှာ ရမှတ်စုစုေပါင်း ၄၉ 
မှတ်ရရိှထားပီး အမှတ်ေပးဇယားဒတုယိေနရာက ဆဗီလီာအသင်းကိ ု
ရှစ်မှတ်ြဖတ်ကာ စပိန်လာလီဂါ  အမှတ်ေပးဇယားထိပ်မှာ ဆက်လက် 
ဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဗလင်စီယာအသင်းကေတာ့ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းကိ ု ံးနမိ့ခ်ဲ ့
တာေကာင့် ရမှတ်စုစုေပါင်း ၂၈ မှတ်နဲ  အမှတ်ေပးဇယားအဆင့် ၉ 
ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရီးယလ်ဲမက်ဒရစ်အသင်းနဲအတ ူ
ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်ညပိုင်းက ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ့ အြခားေသာ စပိန် 
လာလီဂါပွဲစ်ေတွမှာ လီဗန်ေတးအသင်းက မာေယာ့ကာအသင်းကိ ု
ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ ရီးယဲလ်ဆိုစီဒက်အသင်းက ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်းကိ ု
တစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှ အသီးသီးအိင်ုရရိှခဲ့ပီး ဂရန်နာဒါအသင်းနဲ  ဘာစလီိနုာ 
အသင်းတုိပဲွစ်မှာေတာ့ တစ်ဖက်တစ်ဂုိးစီသေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲ့တာ 
ြဖစ်ပါတယ်။                                                                 ေငွကယ်

ေညာင်ဦး   ဇန်နဝါရီ   ၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေညာင်ဦးမိနယ ်စက်စက်ယိုေကျးရာ

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင ်ေသာက်သုံးေရအခက်ကံေနရေကာင်း 

သရိ၍ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် ယေနနံနက်ပုိင်းက ေညာင်ဦးမိနယ် ေအးေမတ ာ 

ေရလှေတာ်အဖွဲက ေသာက်သုံးေရဂါလန ်၈၀၀ သွားေရာက်လှဒါန်း 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လှဒါန်းေပးခဲ့

ေညာင်ဦးမိနယ်    စက်စက်ယိုေကျးရာသည်   ြမန်မာ့ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ် ဆံရစ်ဝိုင်းထားသိုမ ဓေလ့ကို ယေနထိတိုင် 

တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းသည့ ်  ေကျးရာြဖစ်ပီး  ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ

ေြမာက်ဦး   ဇန်နဝါရီ   ၉

ရခိုင်ြပည်နယ ်   ေြမာက်ဦးမိေပ ၌   အထူး 

ေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ကို    ကုန်သည်တန်းရပ်ကွက ်

နန်းေတာ်ရာကုန်းေရှ ေဘာလံုးကွင်း(ေဟာင်း)တွင် 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ ငါးရက်တိုင်တိုင ်

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိ

အဆိုပါ  ေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ကိ ု  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ   ထုတ်ြပန်ထားေသာ   ကိုဗစ်-၁၉ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်အည ီ  မိေပ ရပ်ကွက်ေန 

မိဘြပည်သူများအား ှာေခါင်းစည်းတပ်ပီးမှသာ 

လာေရာက်ရန်    ကိတင်အသိေပးထားသည်။  

ြမန်ေအာင်   ဇန်နဝါရီ   ၉

ြမန်ေအာင်မိနယ် အင်ပင်မိအမှတ် ၃ ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ုံးတွင် ေွစပါးစိုက်ေတာင်သူများအား ဓာတ်ေြမသဇာေပးအပ်ပွဲကိ ု

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက အဆိုပါုံး၌ကျင်းပရာ မိနယ်စီမ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေနမင်းထွန်းက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍   မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး  ဦးစိုးြမင့်ေအာင်က 

စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် သဘာဝေြမသဇာှင့် 

ဓာတ်ေြမသဇာ စနစ်တကျသုံးစဲွရမည့်နည်းလမ်းများ၊ ရက်ဖျန်းေဆးှင့် 

ေပါင်းသတ်ေဆး စနစ်တကျသံုးစဲွသည့်နည်းလမ်းများှင့် မျိးေကာင်း 

မျိးသန်    ေရးချယ်အသံုးြပေရးတုိှင့်ပတ်သက်၍  ေတာင်သူများအား 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြမာက်ဦးမိ၌  အထူးေဈးေရာင်းပွဲေတာ ်ကျင်းပ

များမှာ စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကို တွဲဖက်လုပ်ကိုင်က 

ေကာင်း သရိသည်။ ယေနနနံက်ပိင်ုးက ေညာင်ဦးမိနယ် ေအးေမတ ာ 

ေရလှေတာ်အဖဲွက စက်စက်ယုိေကျးရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် 

ေကျာင်းထိင်ုဆရာေတာ်ှင့ ်သဃံာေတာ်များ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ ေသာက်သုံးေရ  အခက်ကံေတွေနမ အား  ပွင့်လင်းရာသီကာလ 

ေသာက်သုံးေရ ဖူလုံေစေရးအတွက ်ေသာက်သုံးေရဂါလန ်၈၀၀ အား 

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းရိှ ေရေလှာင်ကန်အတွင်း စနစ်တကျ ြဖည့တ်င်း 

လှဒါန်းေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သွားေရာက်လှဒါန်းေပး

အလားတ ူေသာက်သံုးေရလှဒါန်းေပးြခင်းကိ ုယမန်ေနကလည်း 

ေညာင်ဦးမိနယ ်တဲဘုံမတဲတိုက်ရှိ အိမ်ေြခ ၃၀ ေကျာ်၊ လူဦးေရ ၁၅၀ 

အတွက် ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား  ေသာက်သုံးေရအခက်အခမဲြဖစ်ေစ 

ေရးအတွက် ေရဂါလန် ၁၆၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ သုံးေထာင်ဂတဲတဲိက်ုရိှ 

ေဒသခံြပည်သူများအတွက ်    ေရဂါလန်  ၈၀၀  ကို လည်းေကာင်း၊ 

ေညာင်ဦး-ေကျာက်ပန်းေတာင်းသွား ကားလမ်းေဘးရိှ ဂတုံးေရချမ်းစင် 

သို သွားေရာက်၍ ခရီးသွားြပည်သမူျား နားခိေုနထိင်ုရာ၌ ေသာက်သုံးေရ 

အဆင်ေြပေစေရးအတွက် ေရဂါလန် ၈၀၀ ကိ ုလည်းေကာင်း အသီးသီး 

သွားေရာက်လှဒါန်းေပးခဲ့ေကာင်း  အဆိုပါ ေအးေမတ ာေရလှေတာ် 

အဖွဲမှ အဖွဲဝင်ြဖစ်သ ူဦးဝင်းမင်းထွန်းထံမ ှသိရသည်။   

ရဲဝင်းိုင(်ေညာင်ဦး)

ေသာက်သုံးေရ အခက်ကံ သည့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းသို သွားေရာက်ပီး ေရဂါလန် ၈၀၀ လှဒါန်း

ေဈးေရာငး်ပွဲေတာ်တွင်   ကေလးကစားစရာများ၊ 

ကေလးကစားကွင်းများ ြဖင့ ်စည်ကားလျက်ရိှသကဲသ့ို 

အစားအစာမျိးစုံတိုကိုလည်း ေရာင်းချေပးလျက ်

ရှိသည်။

ဝယ်ယူအားေပး

အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းှင့် မီးဖိုေချာင်သုံး 

ပစ ည်း    အမျိးစုံတိုကို    ေဈး န်းမှန်ကန်စွာြဖင့် 

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိေကာင်း   ရခိုင်ေဒသြဖစ်သည့ ်

အတွက် ရခုိင်ုိးရာ အဝတ်အထည်များကိပုါ ေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရိှသည်။  မိေပ ရပ်ကွက်တုိင်းမှ မိဘြပည်သူ 

များသည်  အထူးေဈးေရာင်းပဲွေတာ်သို  သွားေရာက် 

ကပီး ပစ ည်းများကိ ု ဝယ်ယအူားေပးလျက်ရိှေကာင်း  

သိရှိသည်။                                ြမင့်စိုး(ြပန်/ဆက်)  

ေွစပါးစိုက်ေတာင်သူများအား ဓာတ်ေြမသဇာေပးအပ်ပွ ဲကျင်းပ

 ထိုေနာက် ေွစပါးစိုက်ေတာင်သူများအား   မိနယ်ဥက   ှင့် 

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက ဓာတ်ေြမသဇာများေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                                       မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန်သက်ဆိုင်သူများှင့ ်အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏အမ သည်ြဖစ်သူ ေဒ ေဘဘီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၂၉၉၅]

ကိုင်ေဆာင်သူသည် ယခင်အမှတ်-၆၇၊ (၆-လ ာ)၊  ှင်းဆီလမ်း၊ ဌာနာ 
ရပ်ကွက်၊  အလုံမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိတွင ် ေနထိုင်ရာမှ  ယခုအမှတ် - ၄၈၊ 
(၆-လ ာ)၊ သိပ လံမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိသုိ ေြပာင်းေရ  
ေနထိင်ုလျက်ရိှပီး လပ်ုငန်းကစိ များှင့ပ်တ်သက်၍ ယခေုြပာင်းေရ ေနထိင်ု 
သည့ ်လိပ်စာအသံုးြပကာ ေြပာင်းလေဲဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေဘဘီ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ေဘဘီ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးမျိးြမင့်ေအာင်- LL.Bဦးမျိးြမင့်ေအာင-် LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)
အမှတ် -၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် -၁၅၃၊ (၅-လ ာ/ ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉ဖုန်း-၀၉- ၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉- ၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်းတရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ (၇)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၃) 

ေန ဦးလှေဌး၏သား ဦးထွန်းလင်းေဌး[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၅၅၃၉၃]ှင့် ဦးစိုးွန်၏ 

သမီး ေဒ စမ်းေရေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၂၆၅၇]တိုသည်   တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး        

စတ်ိသေဘာထားချင်းတုိက်ဆုိင်မ မရိှေတာ့ပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အသိ 

သက်ေသများေရှေမှာက်၌    ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သိုမ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးထွန်းလင်းေဌးဦးထွန်းလင်းေဌး

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၄၁၇၃၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၄၁၇၃၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ ငိမ်းချမ်းသာဇံေကျးရာေန 

ဦးေအာင်ိင်ုဝင်း-ေဒ မာမာေအးတို၏သား၊ မြပည့်ဖိးေအာင်(ခ)မေပါက်ေပါက်၏ 

ေမာင်၊ ေမာင်သူရေအာင်(ခ)ဖိုးသား[၉/ပသက(ုိင်)၁၀၄၂၃၅]သည် မိဘ၏ဆုိဆံုး 

မမ ကုိမနာခံဘဲ မိမိသေဘာအေလျာက်ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ 

အပီးတုိင်   အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း    ေကညာအပ်ပါသည်။    ေနာက်ေနာင်    

၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ မှန်သမ ကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း[၉/ပသက(ိုင်)၀၆၂၁၀၅]ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း[၉/ပသက(ိုင်)၀၆၂၁၀၅]

ေဒ မာမာေအး[၉/ပသက(ိုင်)၀၄၅၆၂၈]ေဒ မာမာေအး[၉/ပသက(ိုင်)၀၄၅၆၂၈]

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး၊ ထနး်တပင် 

မိနယ်၊ စ ေယာ်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု စ  ေယာ် 
ေကျးရာ အ.လ.က ေကျာင်းမှ စတတု တန်း 
ေကျာင်းသား ေမာင်အာကာေကျာ်၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးြမင့လ်  င်[၁၂/ထတပ 
(ိုင်)၀၅၄၁၃၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင် 

မိနယ်၊ စ ေယာ်ေကျးရာအပ်ုစ၊ု စ ေယာ် 
ေကျးရာ အ.လ.က ေကျာင်းမှ အ  မတန်း 
ေကျာင်းသား ေမာင်ချစ်မျိးိုင်၏ဖခင ်
အမည်မှန်မှာ ဦးဆန်းလ  င်[၁၂/ထတပ 
(ိုင်)၀၈၃၇၉၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ အိုးဘိုလမ်း၊ အမှတ်(၇၄) 

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ် (၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက် 

အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ (၅-လ ာ/A)၊ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား 

၁၅ေပ x အနံ ၅၀ေပ) ရိှ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ယင်းတုိက်ခန်းှင့် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက် 

ရိှေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်၍ 

တရားဝင်လက်ရိှထားကာ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေကာင်းြမတ်ခင် 

[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၃၀၁၄၇]ထံမှ က ု်ပ်တုိ၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေကာင်းစံလင်း 

[၇/မလန(ိုင်)၀၉၀၇၃၁]ှင့ ် ေဒ ဟန်နီထွန်းေအာင် [၁၂/ကခက(ိုင်)၀၇၂၀၃၃]

ကိင်ုေဆာင်သမူျားမှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း တိကျခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းမျာှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို             

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စု ံ

တစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ဦးေအာင်မျိးချစ်(LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင်(LL.B) ဦးေအာင်မျိးချစ(်LL.B) ေဒ သက်ေဝေအာင(်LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၀၁၆)

Ph: 09-778849700, 09-773562082Ph: 09-778849700, 09-773562082

အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာအထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက်ေကာင်းဂုဏ်ြပလ ာ

၂၀၂၂ခှုစ်၊ (၇၄)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တ 

ြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ၏ီ အမန်ိေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၁/၂၀၂၂)ြဖင့် ဦးေအာင်မင်းေကျာ်သူ (ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ ဦးေအာင်မင်းေကျာ်သ ူ(ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝ 

အသင်း YMBA  ဒုတိယဥက   )အသင်း YMBA  ဒုတိယဥက   )အား “သဒ မ ေဇာတိကဓဇ” “သဒ မ ေဇာတိကဓဇ” ဘဲွတံဆိပ်ချးီြမင့် 

အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့်အတွက ်  အထူးလ  က်လှဲဝမ်းေြမာက ်   ဂုဏ်ယူပါ 

ေကာင်း။

ကိုရဲသီဟှင့် ရန်ကုန်မိသားစုကိုရဲသီဟှင့ ်ရန်ကုန်မိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အုိးဘုိရပ်ကွက်၊ အုိးဘုိလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၆၁)ဟုေခ တွင်ေသာ ှစ်ခန်းတွဲ(၆)ထပ်တိုက်၏ (၆)
လ ာ(ဘီ)၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား ၁၅ေပxအနံ ၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း 
တစ်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု 
အဆိုြပပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဦးြမင့်ခိုင[်၁၂/ကမတ 
(ုိင်)၀၁၉၂၃၇]က တာဝန်ယူဝန်ခံ၍ ေရာင်းချရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိုင်သူ 
မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ် 
ထသံို (၇)ရက်အတွင်း  လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်
လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။  

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၁၅၁)

အမှတ်-၃၇၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၃၇၊ ပွဲစားလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၉၂၇၇၀၅၀

သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အမှတ်-(၂/၃၁)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စု 

လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၈၈ ေန ေဒ ေနာ်မူသ[၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၁၆၃၈၈]ှင့် ခင်ပွန်း 

(ဦးေစာေဖါေဘာ)[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၁၆၉၅၆]ကရင်၊ ြမန်မာလမူျိး၊ ခရစ်ယာန် 

ဘာသာကိုးကွယ်သူတို၏ အငယ်ဆုံးသမီး ေနာ်ချယ်ရီေဖာ(ဘ)ဦးေစာေဖါ 

ေဘာ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၉၆၄၂]ကိုင်ေဆာင်သူသည် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ေနာ် 

မသူ၏ ဆိဆုုံးမစကားနားေထာင်ြခင်းမရိှဘ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 

ြပလုပ်ခဲ့သြဖင့ ်ေနာ်ချယ်ရီေဖာအား ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မ ှစွန်လ တ် 

ေကာင်းှင့် ေနာ်ချယ်ရီေဖာမှ ြပလုပ်ခဲ့သည့်ကိစ အဝဝသည် မိသားစုှင့်

သက်ဆိင်ုြခင်းမရိှသည့အ်ြပင် မည်သည့က်စိ ကိမု  တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် 

မဟုတ်ေကာင်း ေနာ်ချယ်ရီေဖာှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေနာ်မူသ ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L) ေဒ ေနာ်မူသ ေဒ ခင်မာလွင်(LL.B,D.B.L)

 [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၁၆၃၈၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂)  [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၁၆၃၈၈] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၅၂) 

အမှတ်-၈၈၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊အမှတ်-၈၈၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊

 (၂/၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။  (၂/၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာ။ 

  ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉  ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉

 

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
တာေမွမိနယ်၊ ဗျိင်းရာမ 

ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာလမ်း၊ အမှတ်- 

၃/၄ လ ာ A ေန ဦးေနထွန်းလင်း 

သန်း ၏သား ေမာင်ထက်ြမတ် 

ေအာင်အား ယေနမှစ၍ ေမာင် 

ထက်ထွန်းေအာင်ဟ ုေြပာင်းလ ဲ

ေခ ဆိုပါရန်။

လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ သက်ဆုိင်မ မရိှေတာ့ေကာင်း လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ သက်ဆုိင်မ မရိှေတာ့ေကာင်း 

မွန်သာစ်ဘီ(ခ)မသန်းသန်းေထွးှင့် အများသိေစရန်မွန်သာစ်ဘီ(ခ)မသန်းသန်းေထွးှင့် အများသိေစရန်
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ြမင့(်ခ)မိဟုာမ ဒ်အစ မာအလ်ီ[၁၂/သကတ 

(ိုင်)၁၂၉၁၂၁]၊ အမှတ်(၃၃၆)၊ အေနာ်မာ (၈)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် မွန်သာစ်ဘီ(ခ)မသန်းသန်းေထွး တိုသည် အိမ်ေထာင်ကွဲ 

သားသမီးရှိကသူများြဖစ်ပီး ှစ်ဖက်အေြခအေနများကိ ုသိရှိလက်ခံကာ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင် အစ လာမ်ဓေလထ့ုံးတမ်းအတိင်ုး ေနကာဟ်ြပထမ်ိးြမားခဲရ့ာ သားသမီး 

ထွန်းကားခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ အိမ်ေထာင်သက်(၈)ှစ်အတွင်း က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ခင်ပွန်း 

ေကာင်းပီသစွာ လုပ်ကုိင်ရှာေဖွ ေက းေမွး၍ သာေကတမိနယ်တွင် ေနအိမ်တစ်လံုးှင့် 

ေမာ်ေတာ်ကား (အငှားယာ်)တစ်စီးပင် ဝယ်ယေူပးခဲေ့ကာင်း တစ်ခါတစ်ရ ံေသာက်စား 

တတ်ြခင်းမှလဲွ၍ မည်သည့်အိမ်ေထာင်ေရးြပစ်မ မ  ကျးလွန်ခ့ဲြခင်းမရိှေကာင်း၊ မသန်းသန်း 

ေထွးဘက်မှ တယ်လဖီန်ုး Facebook Messenger မှ တစ်ဆင့ ်အြခားအမျိးသားတစ်ဦးှင့ ်

ဆက်သွယ်ြခင်း၊ စာများ၊ ပုံများ အြပန်အလှန်ေပးပိုြခင်းြပလုပ်သြဖင့ ်ခင်ပွန်းြဖစ်သူက 

သိရှိတားြမစ်သည့်အခါ စကားအေြခအတင်ြဖစ်ခဲ့ပီး ဆုံးမေြပာဆိုမရသြဖင့ ် (၁၉-၉-

၂၀၂၀)ရက်တွင် သက်ေသများေရှ၌ သွလားက်တစ်ကိမ်ေပးခ့ဲေကာင်း၊ (၂၀-၁၀-၂၀၂၀)

ရက်တွင် မသန်းသန်းေထွး၏ အစ်မြဖစ်သ ူရရီှဒါ(ခ) မကကဝင်းထ ံက ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ 

ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ်၍ မသန်းသန်းေထွးအား ြပန်လည်ေပါင်းသင်းေတာ့မည်မဟုတ်ဟ ု

ဆိကုာ သွလားက်ေပးေကာင်း ထပ်မေံြပာဆိခုဲသ့ည်ဟ ုသရိပါသည်။ အဆိပုါ သွလားက် 

ေပးသည့က်စိ များအတွက် ြမန်မာမွတ်စလင် သာသနာပ့ညာရှင်များအဖဲွချပ်သို က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက ဓမ သတ်ေမးြမန်းခဲ့ရာ အဆိုပါအဖွဲမှ သွလားက်ေြမာက်ေကာင်း ေြဖဆို 

ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် မသန်းသန်းေထွးတိုမှာ မည်သည့်နည်းှင့်မ  

လင်မယားြပန်လည်ေပါင်းသင်းရန် မြဖစ်ုိင်ေတာ့သည့်အတွက် ယခုေနာက်ဆံုး က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွက   မသန်းသန်းေထွး(ခ)မွန်သာစ်ဘီအေပ    ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခွင့်မရှိေသာ 

သွလားက်(သွလားက်ေကဗာအီန်)ေကညာ၍ မိမိေနကာဟ်အား ဖျက်သိမ်းလုိက်သြဖင့် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် မသန်းသန်းေထွး (ခ)မွန်သာစ်ဘီတိုသည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍  လင်မယားအပီးအြပတ ် ကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီြဖစ်ရာ  ေနာက်ေနာင်က ်ုပ် 

မတ်ိေဆှွင့ ်လမူ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ အမ်ိေထာင်ေရးကစိ များအပါအဝင် မည်သည့အ်ေကာင်း 

ှင့်မ  ပတ်သက်စပ်ဆုိင်မ မရှိေတာ့ေကာင်း မသန်းသန်းေထွး(ခ)မွန်သာစ်ဘီှင့် အများ 

သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်(ခ) မိုဟာမ ဒ်အစ မာအီလ် ဦးမျိးြမင့်ေအာင်(LL.B) ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့(်ခ) မိုဟာမ ဒ်အစ မာအီလ် ဦးမျိးြမင့်ေအာင(်LL.B)

 [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၉၁၂၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈) [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၉၁၂၁] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈)

  အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊    အမှတ်(၁၅၃)၊ (၅-လ ာ/ေအ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊  

  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

  ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉  ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေကတုမတီလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၆/ဂ) ဟေုခ တွင်သည့ ်အလျား ၄၂ေပ x အန ံ၁၃၅ေပ ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ မူလပုိင်ရှင် 
ေဒ ေအးရီ [၉/မထလ(ိုင်)၀၀၉၄၄၂]ထံမှ (၁၈-၅-၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ ှစ်ဦး 
သေဘာတူ အိမ်ှင့်ေြမကွက်အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆို 
ဝယ်ယူကာ လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်ပီး၊ တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့် 
ရိှသည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးဝင်းြမင့ ်(ဘ) ဦးေအးလ  င် [၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၈ 
၀၁၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း  ခိုင်လုံေသာ  ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်း သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့် 
အည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၈၆)
တိုက် -၉/၁၁၊ အခန်း(၂၀၂/ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်း(လမ်းတို)၊ တိုက် -၉/၁၁၊ အခန်း(၂၀၂/ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်း(လမ်းတို)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း -၀၉- ၅၀၈၅၂၀၇၊ ၀၉- ၉၆၅၀၈၅၂၀၇ဖုန်း -၀၉- ၅၀၈၅၂၀၇၊ ၀၉- ၉၆၅၀၈၅၂၀၇

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတ ာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၆၉/ခ)ေန မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ အံုးကည်(TTE- ၀၇၀၇၅၈)၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်လှ၏ သားြဖစ်သ ူဦးကည်လွင[်၁၂/လသရ(ိုင်)၀၄၇၉၄၉]သည် 

မိခင်၏ သွန်သင်ဆံုးမမ ကုိနာခံမ မရိှဘဲ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကုိယ်ဆင်းရဲြဖစ်ေအာင် နည်းအမျိးမျိး 

ြဖင့် ေှာင့်ယှက်မ များြပလုပ်လျက ်ရှိေနပါသြဖင့ ်သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ် 

ေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ဦးကည်လွင်ှင့ ်ပတ်သက် 

၍ မည်သည့်အေကာင်းကိစ မဆို လုံးဝတာဝန်မယူေကာင်းှင့ ်လုံးဝေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကခိုင်စိုး(LL.B,D.B.L)ေဒ ေကခိုင်စိုး(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၁၈)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၂၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၂၂)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃၊ ၀၉-၇၉၅၈၅၄၈၆၈

သစ်သစ်

ေတာေတာ

မှန်မှန်

လ င်လ င်

အသုံးအသုံး

ဝင်ဝင်

အစ်အစ်

ထာထာ

ဝ

ရ

ထိန်းထိန်း

သိမ်းသိမ်း

ကက

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်လေရာင်လမ်း၊ တုိက်အမှတ် 

(၈၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ်ခဲွ တိက်ု၏ ဒါဘာ(ေြခရင်းခန်း)၊ အလျား 

ေပ(၅၀)xအနံ(၁၂ေပ ၆လက်မ)၊ အြမင့်(၉ေပ)အကျယ်ရှိ ေရေမာ်တာ(၁)လုံး၊ 

ကုိယ်ပုိင်မီတာ (၁)တစ်လံုးပါဝင်ေသာ ေရ၊ မီးအြပည့်အစံုပါ ေဒ ရီရီဝင်း[၉/ပမန 

(ိင်ု)၀၀၂၅၆၇]ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်တိက်ုခန်းှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ က ု်ပ် 

ေဒ ေအးသီတာ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၇၈၅၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အေရာင်းအဝယ်ြပြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ် 

တိုထံ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သီတာေအး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၇၈၅၆]ေဒ သီတာေအး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၇၈၅၆]

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၉၁၀၅၅ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၂၉၁၀၅၅

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၈)၊ ငုဝါ 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၉၂/က)၊ ဦးတင်ေရ  အမည်ေပါက် ပါမစ်မရူင်းပါ ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)
ရိှေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ ကည်ဝင်း 
[၁၀/ခဆန(ုိင်)၀၁၂၉၀၆]မှ ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စံု 
တစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ဦးခင်ေမာင်ေဌး[၈/တတက(ိင်ု)၀၁၅၂၅၄]
တိုမှ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွဆက်သွယ် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤ 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 န်ကားသူများ   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ   န်ကားချက်အရ-
ဦးခင်ေမာင်ေဌး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ဦးခင်ေမာင်ေဌး ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)         တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆-စ၁ီ)၊ အင်းစိန် 

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(V-၁၉၈)၊ အေဆာက်အအုအံမှတ်(၁၂)၊ ေြမအကျယ်ေပ(၂၅x၅၀)

ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ(၂)ခန်းတွဲ၊ (၆)ထပ်တိုက်၏ ပ မထပ်၊ (၅)လ ာ 

(ေခါင်းရင်းခန်း)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

ေဒ သန်းသန်းလှ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၄၈၅၈]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 

အ ပ်အရှင်း တစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ဦးစံြမင့်(ခ)ဦးေသာင်းလှှင့် 

(သမီး) ေဒ ြမတ်ဆုမွန်ဖိးတုိမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ရာ 

ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်မတိုင်မီ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက် 

စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည် 

အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားသူများ   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ   န်ကားချက်အရ-

ဦးစံြမင့်(ခ)ဦးေသာင်းလှ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)ဦးစံြမင့(်ခ)ဦးေသာင်းလ ှ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)

(သမီး)ေဒ ြမတ်ဆုမွန်ဖိး        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)(သမီး)ေဒ ြမတ်ဆုမွန်ဖိး        တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ ာ 

(၁၇)လမ်းအေနာက်၊ အမှတ်(၇၃၀/B)၊ (၆)ထပ်တုိက်၏ (၄-လ ာ)တုိက်ခန်း 
ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ တုိက်ခန်းေရာင်းသူ ဦးေသာင်းြမင့်[၁၂/
သကတ(ုိင်)၁၀၀၈၃၃]မှ တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားလျက်ရိှပီး၊ ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံလျက ်အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသည့ ်
အေလျာက် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 
ေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်း 
အဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထံသုိပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀၄)

ရပ်ကွက်၊ ေရ ဂျိးြဖလမ်းှင့် ေရ ဥေဒါင်းလမ်းေထာင့်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၇၀)၊ 
အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်မှာ မိရာှင့်အုိးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆီသာရန်း(ခ) 
ဘဲလူးအမည်ြဖင့် ချထားေပးေသာ (ပါမစ်)ေြမကွက်ကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးေအာင် 
ေကျာ်လင်း[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၃၀၂၃၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်း 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက် 
အား လ ဲေြပာင်းေရာင်းချမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက် 
အထားအြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက သတ်မှတ် 
သည့ေ်နေကျာ်လွန်သည့အ်ချန်ိတွင် အဆိပုါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့် 
အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ 

သည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းယုေရ (LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းယုေရ (LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၃၆)
အမှတ်(၂၀၄)၊ မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀၄)၊ မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၈၀၀၃၊ ၀၉-၇၇၃၁၆၈၀၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၈၀၀၃၊ ၀၉-၇၇၃၁၆၈၀၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ အလုံမိနယ်၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၁၃)၊ (၅လ ာ)(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ (တိက်ုကိ ုမျက်ှာမလူ င် ဘယ်ဘက် 

ြခမ်း)ဟုေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆ ွဦးေကျာ်ရဲလင်း 

[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၅၇၇၁] ှင့် ေဒ ေဝေဝှင်း[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၂၆၀၈]

တုိက ပုိင်ရှင်ေဒ စုြမတ်ြမတ်ထွန်း[၆/ကသန(ုိင်)၀၅၃၁၅၉] ထံမှ ဝယ်ယူရန် 

စရန်ေငွ ေပးေချပီးြဖစ်၍  ထိုတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန် 

ရှိပါက မည်သူမဆို က ်ုပ်တိုထံသို ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက် 

အတွင်း အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

(၇)ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရိန်ြမင့် LL.B(စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)ဦးသူရိန်ြမင့ ်LL.B(စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)

ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ခုှစ်)ေဒ ဆုမွန်ေဆွ LL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၃၁)၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၁)၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ 

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

ေမ များဝယ်ယူရန် ဖိတ်ေခ ြခင်းေမ များဝယ်ယူရန ်ဖိတ်ေခ ြခင်း
၁။ ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစန်ိ)တွင် ေမ ဆပ်ိေြဖေဆးထတ်ုလပ်ုရန်အတွက် 

ရန်ကန်ု၊ မ ေလး၊ ဧရာဝတ၊ီ မေကွး၊ ပခဲူး၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးတိုမှ 

ဖမ်းဆီးရမိေသာ ေမ ေပွး(၆၀၀)ေကာင်ှင့ ်ေမ ေဟာက်(၁၀၀)ေကာင် ေမ ေပွး(၆၀၀)ေကာင်ှင့် ေမ ေဟာက်(၁၀၀)ေကာင် 

ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၂။ ဝယ်ယူမည့်ေမ များမှာ တစ်ေကာင်လ င် ငါးဆယ်ကျပ်သားှင့် 

အထက်ရှိရမည်ြဖစ်ပီး တန်ဖိုးမှာ (၈၀၀၀)ကျပ် န်းြဖင့် စက်ုံသို 

အေရာက်ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ေရာင်းချလုိသည့် အေရအတွက်အလုိက် လက်ငင်းေငွေချစနစ်ြဖင့် 

ဝယ်ယူသွားမည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါလိပ်စာသို 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည-်

                                           ေဆးဝါးစက်ုံ(အင်းစိန်)ေဆးဝါးစက်ု(ံအင်းစိန်)

ေဆးဝါးစက်ုံလမ်း၊ ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေဆးဝါးစက်ုံလမ်း၊ ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၁-၆၄၆၂၇၃/ ၆၄၆၂၈၃အင်းစိန်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၁-၆၄၆၂၇၃/ ၆၄၆၂၈၃

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၅၃)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နိေြဂာဓလမ်း၊ အမှတ်(၄၅၃)ဟုေခ တွင်ေသာ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ တင်တင်ကည် (TKA -၀၅၁၆၂၀) အမည်ြဖင့ ်
မှတ်သားထားေသာ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀) x အနေံပ(၆၀) အနက် 
မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အလျား (၁၅)ေပ x အနံေပ (၆၀) ေြခရင်း 
ဘက်ြခမ်းရှိ ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
အဆင့်ဆင့် ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 
သူြဖစ်သည့ ်ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၄၅၉၆]ထံမှ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းသိန်း [၁၀/ကမရ(ိုင်)၀၆၄၆၇၈]က ဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေြမှင့် အိမ်တန်ဖိုးေငွများအနက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမှင့ ်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပးီဆံုးသည့်တိုင် ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဝင်းသိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးဝင်းသိန်း၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်သိန်းဦးေအာင်သိန်း

B.A., (Geog), H.G.P., R.LB.A., (Geog), H.G.P., R.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၃၄) (၂၈-၆-၁၉၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၃၄) (၂၈-၆-၁၉၈၉)

အမှတ်(၆၉၃)၊ ေရ အုတ်ဂူ(၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။အမှတ်(၆၉၃)၊ ေရ အုတ်ဂူ(၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၅၀၀၉၄၄ဖုန်း-၀၉-၇၆၆၅၀၀၉၄၄

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန
အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းအမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

အမှတ်(၁၆) အကီးစားစက်ုံ (ဆင်တဲ) ရှိ အမှတ်(၁၆) အကီးစားစက်ု ံ(ဆင်တဲ) ရှိ 
အသုံးမလိုေတာ့သည့် ပစ ည်းများေရာင်းချရန်အသုံးမလိုေတာ့သည့ ်ပစ ည်းများေရာင်းချရန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း၊ ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ 
အမှတ်(၁၆) အကီးစားစက်ု(ံဆင်တ)ဲ ရိှ အသုံးမလိေုတာသ့ည့ ်“ကန်ုကမ်းပစ ည်းများ၊ 
ဓာတုပစ ည်းများ၊ Auxillary ပစ ည်းများ၊  ေဆးှင့် စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ” အား မျက်ြမင် 
အေြခအေနအတိင်ုး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ သက်ဆုိင်ရာစက်ံုသုိ 
သွားေရာက်ကည့် ပီး ေဈး န်းတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၁-၁-၂၀၂၂ ရက်(ုံးချနိ်အတွင်း)
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်  -  ၃၁-၁-၂၀၂၂ရက ်(တနလ  ာေန )
      (၁၆:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ  -  စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁) 
  အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း
  ုံးအမှတ်(၃၀)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၅။ ဆက်သွယ်ရမည့ ်ဖုန်းနံပါတ်  -  ၀၆၇-၃၄၀၅၃၂၃

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက်""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာချက"်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်တံခွန်(၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၄၈၃)ေန ဦးသဟီစိုး[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၁၅၀၂၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ဦးွန်လ  င်အမည်ေပါက် ပါမစ် 

ေြမကွက်အား ဝယ်ယူရန် ဦးသီဟစိုးမှ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ေရာင်းသူ ဦးေဇယျ(ခ) 

စည်သူထွန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၃၁]ထံသို စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများ

ှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ြပသပီး ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်များ

ကို ပီးြပတ်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးအာကာမျိးထက်(LL.B.,D.B.L)ဦးအာကာမျိးထက(်LL.B.,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈)

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၉၁၁၆၁၈၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၉၁၁၆၁၈၃

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ သေြပလမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅)၊ သေြပလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၀၁)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၆)ဧက အကျယ်ရှိ ေြမကွက်အမှတ(်၆၀၁)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၆)ဧက အကျယ်ရှိ 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ ်
ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ် ေနအိမ်အား ဂရန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ 
ဦးလွင်မင်းသန်  [၉/မကန(ြပ)၀၀၀၇၄၃]ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပီး 
ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ် 
(၈၉၆၁/၂၁)ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ပီး လက်ဝယ်ထားရှိလျက ်တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်
ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့ ်ဦးေကျာ်ေဇာလ ူ[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၆၇၉၅]ထမှံ က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွများက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုး (စရန်ေငွ)ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက မည်သမူဆိ ု
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 

ေဒ ေအးပွင့်ြဖ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၉၁)ေဒ ေအးပွင့်ြဖ(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၉၁)
Ph: 09- 43153310, 09- 983790895Ph: 09- 43153310, 09- 983790895

အမှတ်(၄၉၄)၊ တတိယထပ်၊ ငမိုးရိပ်(၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၉၄)၊ တတိယထပ်၊ ငမိုးရိပ(်၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်။သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဗဟိ ု

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၂၈/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၅x၆၀) ေြမကွက်ှင့ ်
ေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ
ေဒ နနီဝီင်း [၉/ပသက(ိင်ု)၀၁၆၂၈၇]ထမှံ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်က 
စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်သူမရိှက ဤအေရာငး်အဝယအ်ား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည် 
အထိ  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။        ဦးကည်ထွဋ် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၈၆၅၁]ဦးကည်ထွဋ ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၈၆၅၁]

ဖုန်း -01-8394284 / 09-5504409ဖုန်း -01-8394284 / 09-5504409
(၁၀၄)၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်(၁၀၄)၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်

“အမှားြပင်ဆင်ချက်”“အမှားြပင်ဆင်ချက”်
 ၈-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  ေကးမုံ 

သတင်းစာ    စာမျက်ှာ(၂၃)ပါ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင ်

ေရာင်းချသူ   ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း၏ 

မှတ်ပံုတင်နံပါတ်အမှန်မှာ-[၁၂/ကမရ 

(ိင်ု)၀၃၅၆၂၀]ဟ ု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ေဒ ြဖြဖထွဏ်းေဒ ြဖြဖထွဏ်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၁၅၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၂၁၅၆)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၃၂-ဘီ/၅)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ်(ေပါင်းကူ/eာဏ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၆)၊ အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ 

(၀.၅၂၁)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ယခုအေခ   ရန်ကုန်မိ၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ eာဏရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၃)ဟုေခ တွင်ေသာ 

ေြမကွက်ှင့်တကွ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင် 

အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ ခင်ေသာင်း(ခ)မိုးသတီာှင်း[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၇၃၀၈]

ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွကုိ  ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက် 

မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ မှတ်ပုတံင် 

စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၇၂)၊ သဇင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၁/ခ)၊ အလျားေပ ၂၀x အနေံပ ၆၀ ပါမစ်မရူင်း ှစ်ထပ်အတ်ုညပ်အမ်ိ 

ေရမီးစုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်ကို ယခုလက်ရှိေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိသူ 

ေဒ ြမင့စ်စုစု[ံ၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၅၂၈၈၇]ထမှံ က န်မ ေဒ သင်းသင်းလတ်[၁၂/လမန(ိင်ု) 

၁၂၀၇၀၀]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အိမ် ခံေြမတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ြဖစ်ေသာ စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ် ခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်မည်ဆိုပါက ေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဒ သင်းသင်းလတ်ေဒ သင်းသင်းလတ်

[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၀၇၀၀][၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၀၇၀၀]

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၂၇၀၂၉၉၊ ၀၉-၇၇၉၇၇၉၂၅၂ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၂၇၀၂၉၉၊ ၀၉-၇၇၉၇၇၉၂၅၂

ေတာေတာင် ေတာေတာင် 

ပျက်ြပန်း ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီသု်း၏ေြမဆီသု်း၏



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ(၆)လ ဘ  ာေရးှစ် 

အတွင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်း 

အမှတ် (၁)လမ်း (ခွာညိပန်းအဝိင်ုး မှ သတ သတ ာဟဘရုားထ)ိ  ိင်ုလွန် ကတ ရာခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းှင့် သံလွင်လမ်းေပ ရိှ (ဘဲကုန်းလမ်းဆံုမှ ပန်းခင်းလမ်းဆံုထိ) ုိင်လွန်ကတ ရာ 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်Lot (၄) ခုခွဲ၍ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ 

ြမန်မာိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖတ်ိေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါများကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ပီး အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉- ၇၇၇၇၇၇၄၈၅ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)

  ေရာင်းချမည့်ေနရာ  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

    ေကာ်မတီ

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ထိ

  ေရာင်းချမည့်ရက ်  ုံးချနိ်အတွင်း

    ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆: ၃၀ နာရီ ထိ

    (ုံးပိတ်ရက်များမပါ)

 (ဂ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်

  ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ေနရက ် ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီထိ

တင်ဒါေကာ်မတတင်ဒါေကာ်မတီ

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ဝန်ကီးုံးမှ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ခု(၆လ)ဘ  ာေရးှစ်ေငွလုံးေငွရငး်အသုံးစရိတ်ရန်ပုံေငွမှုံးသုံးစက်ကိရိ

ယာများအားြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့်ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ်ထား

သည့်အမျိးအစား၊Specificationအတိုင်းတိကျမှန်ကန်စွာတင်သွင်းိုင်ေသာ        

စိတ်ပါဝင်စားသူြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် လုပ်ငန်းအမည် အေရအတွက်စ် လုပ်ငန်းအမည ် အေရအတွက်

 (a) UPS 1.25 KVA S 1250 RP 100 Nos

 (b) ဖုန်စုပ်စက် (VS-8601,2000Watt) 4 Nos

 (c) Projetor  1 Nos

      Brightness: 5200 ANSL Lumens Resolution:

  1920x1080 Apect Ratio:16:9, Lamp Life.

  2000/2500 Hours

 (d) Projetor Screen  1 Nos

      (96”x96”)Tripod

 (e) Desktop Computer Intel Core i7 9400,  46 Nos

  9th Gen;Pro;(3.00GHz) SP DDR4 2666(8GB)၊

  1000GB HDD Asus SataDrive ၊ 23.8” Monitor 

  Keyboard & Mouse၊ Green Tech 700W Power 

  Supply  Dragon D060 Casing Green Tech 

  650VA UPS

 (f) Laptop Computer  9 Nos

  Inter Core i7-1065,10th Gen (upto 1.5GHz),

  8GB DDR4 2667 Memory, SSD 512GB, Nvidia 

  2GB 15.6”FHD, Without Drive, USB 3.0, HDMI, 

  LAN Cardreader, Window 10 Home, Audio

 (g) Laser Printer  47 Nos

  (A4) Black & White Single Function 12ppm

  Black & White Laser Printer A4, USB interface 

  600x600dpi

 (h) Colour Printer  5 Nos

  Print Speed(A4)Up to 21ppm(mono/colour)

  First Print  Out Time(A4)10.4/10.5sec(m/c)

  Print Resolution:1200x1200 

  dpi/1GB Memory UFR II,PCL6

 (i) Scanner  17 Nos

 (j) Fax Machine  80 Nos

   (Thermal Paper) with Auto Cutter      

 (k) Paper SHREDDER  10 Nos

  Cutting Style:Cross Cut ၊ Capacity:65 sheets 

  Bin Capacity:15 litres ၊ Dimension:305x300x425 

  mm Shreds Staples,Paper Clips,Credit Cards

 (l) Calculator(16 Digits) 10 Nos

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာများှင့်ပတ်သက်၍    ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း     

ေဆာင်ရက်ပါမည-်

 (က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည် ့ - (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက်မှ (၂၄-၁-၂၀၂၂)ရက်

  ရက်၊ အချနိ်  (၉:၃၀)နာရီမှ(၁၆:၃၀)နာရီအထိ  

 (ခ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ် - (၁၂-၁-၂၀၂၂)ရက်မှ(၂၄-၁-၂၀၂၂)ရက်၊

  ရက်၊ အချနိ်  (၉:၃၀)နာရီမှ(၁၆:၃၀)နာရီအထိ

        (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရန်ေနရာ - ုံးအမှတ်(၄၈)၊ေနြပည်ေတာ်

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည် ့ - (၂၆-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန(၁၀:၀၀)နာရီ

  ရက်၊ အချနိ်

၃။ တင်ဒါပံုစံှင့်တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကုိလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ

အင်အားဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးုံး၊အုပ်ချပ်ေရး၊လူအရင်းအြမစ်ှင့်နည်းပညာဌာန

တွင် ေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်လ င်(၁၀၀၀၀)ကျပ် န်းြဖင့်ုံးချနိ်အတွင်းဝယ်ယူ 

ိုင်ပါသည်။

၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိလိုပါကဖုန်း - ၀၆၇-၄၃၁၃၅၀၊၀၆၇-

၄၃၁၃၅၁ သိုုံးချနိ်အတွင်းဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

     တင်ဒါေကာ်မတီ     တင်ဒါေကာ်မတီ

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနလူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၇/၉)ဟုေခ တွင်ေသာ (၃)ခန်းတွဲ၊ (၇)ထပ်တိုက်မှ တိုက်အမှတ်(၇)၊ ပ မ 

ထပ်၊ (၆)လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၁၉)xအနံေပ(၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံ

စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိလုာသ ူေဒ တင်ေဌးရ ီ

(ခ)ေဒ ေဌးရီ[၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၉၇၈၈၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေသာင်းဝင်း[၉/

ကပတ(ိုင်)၁၂၅၃၂၉]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ ်    

ြပလုပ်ေသာတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်

ရိှသမူျားသည် ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး(LL.B)ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၀)

အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၇၃၅)၊ ေညာင်ဦးဖီးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်။

Ph:09-420307568,09-794744866Ph:09-420307568,09-794744866

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၃၈)၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၃၈)၊ 
ေဒ ခင်ပိုပိုအမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေဒ ခင်ပိုပိုအမည်ေပါက ်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၃၈)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)
အနက်မှ ေြမကွက်အားမျက်ှာမူလ င် ညာဘက်ြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀) ေြမှင့်ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုေြမကွက ်
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ပိုပို[၈/မလန(ိုင်)၀၀၁၆၆၃]၏ ေြမကွက်အား စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးသန်းေဇာ်[၁၄/
ဟသတ(ိုင်)၀၄၉၅၆၄]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ြမေထွး[၈/နမန(ိုင်)၁၈၂၉၈၁]က ဝယ်ယူရန်အတွက် (၈-၁-၂၀၂၂)ရက်တွင် 
"ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေပးကတစိာချပ်" ချပ်ဆိုပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူများ 
မရှိပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
အဓိပတိ LAW FIRMအဓိပတိ LAW FIRM

 ဦးေမာင်ေအာင်(LL.M) ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B) ဦးေမာင်ေအာင(်LL.M) ေဒ အိြဖဇင်ခိုင်(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၂၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၀၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၇၄၂၈)

အမှတ်(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁/ခ)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာင်ရတနာလမ်း၊ (၄/ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-453307155, 09-454839219Ph:09-453307155, 09-454839219

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဆရုတနာ[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၅၈၅၀၂]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဆရုတနာှင့ ်ဦးေအးငမ်ိးကိကုိ ု(ဘ)ဦးေအးေင[ွ၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၅၆၂၄၆]

တိုသည် (၈-၁-၂၀၀၉)ရက်တွင် ြမန်မာဓေလထ့ုံးတမ်းှင့အ်ည ီစမ်းေချာင်းမိနယ်တရားုံးတွင် ကတသိစ ာြပ 

လက်ထပ်ထမ်ိးြမားခဲပ့ါသည်။ (၁၇-၁-၂၀၀၉)ရက်တွင် ယဇုနဂါးဒင်းဟိတုယ်၌ ှစ်ဖက်ေသာမဘိေဆမွျိးများှင့ ်

ဂုဏ်သေရရှိသူကီးမင်းများေရှေမှာက်တွင ်မဂ  လာဧည့်ခံပွဲကျင်းပ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ ်ေပါင်းသင်း 

ေနထုိင်ခ့ဲသည်မှာ ယေနအထိြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေပါင်းသင်းေနထုိင်စ်ကာလအတွင်း (၁၀)ှစ်အရယ်သမီး 

ေလးတစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။

သိုပါ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဆရုတနာှင့ ်ဦးေအးငမ်ိးကိကုိ ုတိုသည် ယေနအထတိိင်ု အကင် 

လင်မယားြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဆုရတနာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဆုရတနာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နန်းနီလာချစ်ေဆွ(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.IP.L)ေဒ နန်းနီလာချစ်ေဆွ(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.IP.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၆၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၉၅၆၁)

အခန်း(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၇၁၂၈အခန်း(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၄၇၁၂၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
"ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာမိကွက်သစ်(ေအာင်ချမ်းသာတုိးချဲရပ်ကွက်)၊ ြမတ်ရတနာ 

(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂)ဟေုခ တွင်ေသာ (အလျားေပ ၄၀xအနေံပ ၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်အနက်မှ ေခါင်းရင်းဘက်(အလျားေပ 

၂၀xအနေံပ ၆၀)အကျယ်ရိှ (မျက်ှာမလူ င် ညာဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး" 

တိုအား တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူဟ ုအဆိုြပသူ ဦးြမတ်မင်းဟိန်း(ခ)ဦးမင်းခန် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၂၅၂၉]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ တရားဝင်ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား 

မရူင်းများှင့အ်တ ူဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁)

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၆)၊ 

စံရိပ်ငိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၀၁)၊ ေဒ ေအးသက်ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်
မူရင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀) ရှိေြမကွက ်အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု
ေဒ ေအးသက်ဝင်း [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၁၈၀၆၅]မှ အမည်ေပါက်လျက်ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း   အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိ  ကင်းရှင်းပါေကာင်း  ဝန်ခံပါသြဖင့် 
ေဒ စမ်းစမ်းြမင့ ် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၄၅၅၇]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည် 
အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ စမ်းစမ်းြမင့် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B) ေဒ စမ်းစမ်းြမင့ ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး- (ဃ/ ၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   ုံး- (ဃ/ ၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉- ၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အေြခြပ ငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ငါးဖမ်း 

ေရယာ်(၄)စင်းှင့ ်ငါးသယ်ေရယာ် (၁)စင်းတိုအား က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေအာင်မိုး [၆/လလန(ိင်ု)၀၁၄၅၃၆] 
မှ ဝယ်ယူထားခ့ဲပီး၊ ၎င်းကွယ်လွန်သွားသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေအးေအးသက်[၆/လလန(ုိင်)၀၇၈၁၉၈]မှ ေရယာ်ပုိင်ရှင်၏ 
အမည်အား ၎င်း၏အမည်သိုေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန ်ေလ ာက်ထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ငါးဖမ်း 
ေရယာ်(၄)စင်းှင့ ်ငါးသယ်ေရယာ်(၁)စင်းတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူ
(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက ေရယာ်ပိင်ုရှင် အမည်ေြပာင်းလြဲခင်းကစိ အား က ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွမှ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

 စ် ေရယာ်အမည် လိုင်စင် ေရယာ်မှတ် ပိုင်ရှင်အမည်

   အမှတ် ပုံတင်အမှတ်  မူလ ေြပာင်းလဲမည့်

 (၁) ေအာင်သန်ဇင်(၈၀၁) Y-၁၆၆၁ ON-၅၂၇၈ ဦးမျိးဦး ေဒ ေအးေအးသက်
     [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၄၁၀] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈] 
     ေဒ လှလှဝင်း
     [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၄၂၁၆]

  (၂) ေအာင်သန်ဇင်(၇၀၂) Y-၁၁၇၉ ON-၅၈၃၀(A) ဦးမျိးဦး ေဒ ေအးေအးသက်
     [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၄၁၀] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈] 
     ေဒ လှလှဝင်း
     [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၄၂၁၆]

 (၃) ေအာင်သန်ဇင်(၆၀၃) Y-၂၀၃ ON-၃၇၀၉ ဦးမျိးဦး ေဒ ေအးေအးသက်
     [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၄၁၀] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈] 
     ေဒ လှလှဝင်း
     [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၄၂၁၆]

  (၄) ေအာင်သန်ဇင်(၃၃၃) YCNF- ON-၅၁၇၃ ဦးမျိးဦး ေဒ ေအးေအးသက်
   ၁၈၈၀  [၆/ကသန(ိုင်)၀၀၀၄၁၀] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈] 
     ေဒ လှလှဝင်း
     [၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၄၂၁၆]

  (၅) ေအာင်သန်ဇင်(၉၉၉) Y-၀၅၀ ON-၃၈၀၀(A) ဦးထွန်းယု ေဒ ေအးေအးသက်
     [၆/ထဝန(ိုင်)၀၆၆၈၃၀] [၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၁၉၈]

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဝယံဦး (LL.B), WIPO (Switzerland)ဦးေဝယံဦး (LL.B), WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၆)

အမှတ်(၄၆)၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၆)၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း - ၀၉ - ၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅ဖုန်း - ၀၉ - ၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅

သင့်   ေသွး   ြဖင့် အသက်  ကယ်   ပါသင့်   ေသွး   ြဖင့် အသက်  ကယ်   ပါ



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပ 

လမ်း၊ အမှတ်-၅၃၊ ၈ထပ်ခွဲတိုက်၏ (၄-လ ာ)၊ အကျယ် ေပ(၃၀x၆၀)
Minicondo တိက်ုခန်းအား ေြမရှင် ေဒ ခင်သန်းဲွထမှံ ေဒ သမိ့န် ာေအာင်မှ 
ဝယ်ယခူဲ့ပီး ေဒ သမိ့န် ာေအာင်ထမှံ ယခေုရာင်းချသ ူေဒ ယဇုနြဖဝင်းက 
ဆက်လက်ဝယ်ယူခဲ့ပီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သ ူ  ေဒ ယုဇန 
ြဖဝင်းက အဆိုပါတိုက်ခန်းမှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် ပိုင်ဆိုင်ပီး 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ထိ ုအေရာင်းအဝယ်အား  ကန်ကွက်လိပုါက အေထာက်အထားအြပည့အ်စုြံဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေကသီေကျာ် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  ေဒ ေကသီေကျာ ်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)  
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၅၀)
ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၄၃၊ ၀၉-၇၉၉၄၈၇၂၈၀ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၄၃၊ ၀၉-၇၉၉၄၈၇၂၈၀

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ တိုက်(B-2)၊ အခန်း(၅၀၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ တိုက်(B-2)၊ အခန်း(၅၀၈)၊ 
သေြပလမ်း၊  ခင်းသာအိမ်ရာ (အလျား ၂၅ေပ x အနံ ၃၀ေပ)သေြပလမ်း၊  ခင်းသာအိမ်ရာ (အလျား ၂၅ေပ x အနံ ၃၀ေပ)
အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 အထက်ေဖာ်ြပပါတိက်ုခန်းအား လက်ဝယ်ထားရိှပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ြဖမာွယ်[၁၂/

သလန(ိုင်)၀၉၆၄၄၉]မှ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းချက်အား က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ လင်းလင်းေကျာ ်[၇/နတလ(ိုင်) ၀၀၀၃၇၅]
က လက်ခ၍ံ စရန်ေငအွချိအဝက်ကိ ုေပးေချဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိက်ုခန်းှင့် 
ပတ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်းကိ ုကန်ကွက်လိပုါက တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်း 
များှင့အ်တ ူဤေကညာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက်၍ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ တစ်စု ံ
တစ်ရာမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်အား ပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်မံအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေသာ်ဇင်ေမာ်၏ မိခင် ေဒ လင်းလင်းေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးေသာ်ဇင်ေမာ်၏ မိခင် ေဒ လင်းလင်းေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
 ဦးေအာင်ိုင်စိုး  ဦးသိန်းြမင့် ဦးေအာင်ိုင်စိုး  ဦးသိန်းြမင့်
 (စ်-၅၄၄၀၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၃၀) (စ်-၅၄၄၀၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၉၃၀)
 အထက်တန်းေရှေန  အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁) အထက်တန်းေရှေန  အမှတ်(၈၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၁၁)
  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။   ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃  ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၃၆၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သီရိ(၉)

လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၂၈၁/က)၊ ေြမညတီိက်ုခန်းှင့ ်မှန်ခန်းတုိက်ခန်းတုိအား 
ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ဇယ်နန်း[၁/မကန(ုိင်)၂၂၁၆၂၂]သည် ခရီးသွားေနစ်အတွင်း အဆုိပါ 
စာချပ်များ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ 
တိုက်ခန်းများ၏ စာချပ်စာတမ်းများှင့်ပတ်သက်ပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ေဒ ဇယ်နန်းကိယ်ုတိင်ု သရိှိြခင်းမရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ လ ဲေြပာင်း 
ြခင်းများ မြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲသ့ည်ရိှေသာ် တည်ဆဥဲပေဒအရ အေရး
ယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၅၁)(၃၀-၉-၂၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၁၅၁)(၃၀-၉-၂၀၁၆)
အမှတ်(၁၆၁)၊ (3C)၊ ရတနာမ လမ်း၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၆၁)၊ (3C)၊ ရတနာမ လမ်း၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၈၆၄၃၄၁သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၈၆၄၃၄၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၅၄၇)ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်ေပ (၁၀x၆၀)ရှိ ဗိုလ်မှးြမင့်ထူး(ငိမ်း)အမည်ေပါက် 

ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ပါမစ်အမည်ေပါက ်

ဗိုလ်မှးြမင့်ထူး(ငိမ်း)၏ ဇနီးေဒ ေစာမိုးမိုးထံမ ှအရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူပီး လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူဟုဝန်ခံသည့် ၁။ ဦးဝင်းစုိး 

[၈/နမန(ိုင်)၀၀၂၆၁၁]၊ ၂။ ေဒ ြမြမသန်း(S/DGNMTT-019888)တိုထံမှ ဝယ်ယူရန ်

အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက် အေရာင်း/ အဝယ်အား ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 

တရားဝင်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အဆုိပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ငိမ်းငိမ်းစိုး(LL.B,D.B.L,WIPO)ေဒ ငိမ်းငိမ်းစိုး(LL.B,D.B.L,WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၉၄)

အမှတ်(၁၄)၊ ယမုံနာလမ်းမကီး၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းကားမှတ်တိုင်အနီး။အမှတ်(၁၄)၊ ယမုံနာလမ်းမကီး၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ သေ  ဘာကျင်းကားမှတ်တိုင်အနီး။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၈၆၉၇၈၇၊ ၀၉-၇၈၃၄၇၄၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၈၆၉၇၈၇၊ ၀၉-၇၈၃၄၇၄၂၉၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၈)၊ လက်ဝသဲု ရလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၆၇/က)ရိှ ေြမကွက်အား ရန်ကန်ုမိ၊ 

မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင ်ဦးခင်လ  င်အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ 

ေြမှင့အ်မ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား တရားဝင်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူေဒ အန်ုးရှင်[၁၂/လသယ(ိင်ု)၀၅၁၅၅၉]ထမှံ ဝယ်ယရူန် က ု်ပ် 

မိတ်ေဆွက ေရာင်းဖိုးေငွ၏တချိတစ်ဝက်ကို   စရန်ေငွအြဖစ်  ေပးေချပီးြဖစ်၍ 

ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ု်ပ် 

ထံသို ယေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲ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

ဦးမျိးြမင့် (ဆီမီးခုံ)ဦးမျိးြမင့ ်(ဆီမီးခုံ)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အသက်(၅၄)ှစ်အသက်(၅၄)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ငါးစင်ရပ်ကွက်၊ သရီမိဂ  လာလမ်း၊ 

အမှတ်(၄၀)ေန ဦးညိလှ - ေဒ သိန်းတုိ၏ သားကီး၊ ေဒ လှလှွယ်(တရား

လ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ခင်ပွန်း၊ သား သုံးေယာက် တို၏ဖခင် ဦးမျိးြမင့(်တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေန)သည် ၈-၁-၂၀၂၂ ရက် ည ၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကို ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက ်မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရီတွင် ဆိပ်ကီးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကျာ်ဇဦးေကျာ်ဇ(ေရစကိ)(ေရစကိ)
ဒုတိယဝန်ကီး (ငိမ်း) သတ တွင်းဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီး (ငိမ်း) သတ တွင်းဝန်ကီးဌာန

အသက်အသက် (၉၂)ှစ် (၉၂)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ဓမ ာံုလမ်း၊ အခန်းအမှတ် 6F ၊ Royal Maung Bamar 

Condo ေန(ဦးဘိုးှစ်-ေဒ မိ)တို၏ သား၊ (ဦးဘိုးေရ -ေဒ ေအးစိန်)တို၏သားသမက်၊ 
(ေဒ ခင်အုန်းကည်)၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ကပ တိန်ဦးရဲဝင့်ေကျာ်-ေဒ သီရိမာ၊ ေဒါက်တာ 
ဥမ ာေကျာ်(ပါေမာက ချပ်(ငမ်ိး)ရန်ကန်ုအေဝးသင်တက သိလ်ု)၊ ဦးမျိးဝင့ေ်ကျာ်၊ ဦးဝင့်ိင်ု 
ေကျာ်-ေဒ ှင်းမာလာေထွး၊ (ဦးေဇာ်ိုင်)-ေဒ ယုမာေကျာ်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ 
ေြမး ငါးေယာက်တို၏ အဘိုး ဦးေကျာ်ဇသည် ၉-၁-၂၀၂၂(တနဂ  ေေွန) နနံက် ၈ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအားညိးငယ်စွာြဖင့ ်အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူ အားရည်စူး၍ ၁၅-၁-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ 
၁၀ နာရအီထ ိအထက်ပါေနအမ်ိသုိ ရက်လည်ဆွမ်း ေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်ခင်သန်း (စ.စ.စ-ငိမ်း)ေဒ ခင်ခင်သန်း (စ.စ.စ-ငိမ်း)

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားလမ်း၊ အိမ်အမှတ(်၆၉) 

ေြမညီေန (ဦးဘေမာင်-ေဒ ေမာ်လီ)တို၏သမီး၊ ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်၏ဇနီး၊ 

Dr.သိမ့်ေဟမာန်ေကျာ်၊ ေမာင်ထူးြပည့်ေကျာ်တို၏မိခင်၊ ေဒ ခင်ခင်သန်း 

သည် ၉-၁-၂၀၂၂ရက ်နံနက် ၁၁နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ 

သြဖင့် ယင်းေနတွင် သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်ေဆွများကိ ုအသိေပးေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ကွယ်လွန်သူအား 

ရည်စူး၍ ၁၅-၁-၂၀၂၂ရက်တွင ်ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာမည်ြဖစ်ပါ

ေသာေကာင့ ်အထက်ပါေနအမ်ိသုိ တရားနာက ေရာက်ကပါရန် ဖတ်ိကား 

အပ်ပါသည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ အုန်းြမင့်ေဒ အုန်းြမင့်

အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၈၆)၊ ကံေ့ကာ်မိင်လမ်း၊ ရန်ကင်း(၈)ရပ်ကွက်ေန 

(ဦးဘာဘူ-ေဒ သန်း-ေဒ ကည်)တို၏ ဒုတိယသမီး၊ (ဦးကျင်ရှိန်)၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ ရင်ရင်ေအး(MPT-ငိမ်း)-ဦးြမတ်သိန်းထွန်း၊ 

ေဒ ခင်ခင်ေအး၊ ေဒ ေသာင်းက ယ်၊ ဦးေအာင်ေအာင်-ေဒ ေဆွဇင်ေမာင်၊ 

ဦးမိုးေကျာ်၊ ေဒ သီတာ-ဦးစိုင်းစံေရ တို၏ မိခင်ကီး၊ မစုစုဇင်မာမျိး 

(UNOCHA) ၊ မသန်သဇင်မျိး(UNOPS) ၊ ေမာင်စိုင ်းစိုင ်းသီဟခမ်း၊ 

ေမာင်ရဲဖိးဦး၊ မယွန်းဝတီဦးတို၏ အဘွား ေဒ အုန်းြမင့်သည ်၉-၁-၂၀၂၂ 

(တနဂ  ေွေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ 

ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ 

၁၅-၁-၂၀၂၂ (စေနေန ) နနံက် ၇ နာရမှီ ၁၁ နာရအီထ ိရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားနာမည်ြဖစ်ပါ၍  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းြမေအာင်ဦးထွန်းြမေအာင်

အသက်(၄၅)ှစ်အသက်(၄၅)ှစ်
(ဦးဝင်း-ေဒ ြမခင်)၊ (ဦးလှကး-ေဒ ေစာွဲဦး)တို၏ေြမး၊ အမှတ် 

(၁၀)၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်းေန (Dr.ဦးလှြမင့်ေအာင်)-ေဒ သန်းသန်းစည် 

တို၏ သားကီး၊ ဦးeာဏ်လင်းေအာင်-ေဒ ေဝှင်းေအာင်၊ ေဒ ခုိင်ဝတ်မ ံတို

၏အစ်ကိုကီး၊ မချစ်ှင်းသစ ာ၊ ေမာင်ဒီeာဏ်ထက်ေအာင်တို၏ ဘကီး 

ဦးထွန်းြမေအာင်သည ်၈-၁-၂၀၂၂ (စေနေန ) ညေန ၄:၂၀ နာရီတွင် SSC 

ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ေသာေကာင့ ်၁၀-၁-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

ညေန ၃  နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေဆမွျိးမတ်ိေဆ ွသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသေိပးအေကာင်းကား အပ်ပါ 

သည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဘုန်း (ခ) Marcus ဖိုးဝန်ဦးတင်ဘုန်း (ခ) Marcus ဖိုးဝန်

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
 ရန်ကန်ုမိေန ေဒ ေအာလစ်ချိ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမင်းမင်း 

(စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်)၊ 

(ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်၊ ြမန်မာိင်ုငသံားများဘဏ်လမီတိက်) - ေဒ မာယာဘန်ုး 

တို၏ ေမွးသဖင် ဦးတင်ဘုန်း(ခ) Marcus ဖိုးဝန် အသက်(၈၄)ှစ်သည် 

၇-၁-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် 

သွားသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဘဏ်ဒါိုက်တာအဖွဲှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများဘဏ်ဒါိုက်တာအဖွဲှင့ ်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်
အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

"ေြမကွက်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ေြမကွက်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ တင်ဇာလီဦး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၆၀၄၅]သည် ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက(်၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၄)၊ ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၅)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ် (၁၂'ခွဲx၅၀')ရှိ (ေြခရင်းြခမ်း) 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ကသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ရှိန် 
[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၉၄၉၇]၊ ေဒ ေမြမင့်ကည[်၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၉၅၀၀]၊ ဦးခင်သန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၉၈၈၄]၊ မဇာြခည်ေအာင[်၁၂/ 
ကမရ(ိုင်)၀၅၄၈၄၂]၊ ေမာင်ချစ်ရဲေအာင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၁၂၅၃]ှင့် ေမာင်သူရေအာင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၂၄၀၀]တိုမှ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက 
က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်အတူ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ မရိှပါက 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ တင်ဇာလီဦး  ေဒ မာလာခင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃)ေဒ တင်ဇာလီဦး  ေဒ မာလာခင်(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃)
[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၆၀၄၅] အမှတ်(၃၇၉)၊ ြမဝတီလမ်း၊ (၁/၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၆၀၄၅] အမှတ်(၃၇၉)၊ ြမဝတီလမ်း၊ (၁/၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ 
   ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂   ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊  လူေနရပ်ကွက်အမှတ-်ေဇယျာသီရိ၊  ေြမကွက်အမှတ-်၂/၁၆၂၊ 

ေြမကွက်လိပ်စာ  ရန်ကုန်မိ၊  ေဒါပုံမိနယ်၊  ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊  ေဇယျာသီရိ(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်-၃၈၃၊ ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ (၅)လ ာ/ဘီ၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၄၇)
ရှိ တိုက်ခန်းကို ေဒ အမီတာ(ခ)နီလာလွင်[၇/ကတခ(ိုင်)၀၀၁၀၅၅]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍  အ ပ်အရှင်းကင်းပီး 
ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် 
တိက်ုခန်းေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လုိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆုံးသည့်တိုင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သီတာေအာင်(LL.B,D.B.A,D.B.L,D.M.L)ေဒ သီတာေအာင်(LL.B,D.B.A,D.B.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၈၅)
အမှတ်-၃၈၃၊ ၃လ ာ၊ ေအ၊ ၁၃လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄အမှတ်-၃၈၃၊ ၃လ ာ၊ ေအ၊ ၁၃လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၇၇၈၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၂၉၄၈၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၉)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၃၉၆-က၊ ေြမကွက်အမှတ-်၃၉၆-က၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်-၃၊ လူေနရပ်ကွက်-၃ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

(၂)ထပ်တိက်ုအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် 

ဦးချနိ်(TGA-၀၀၄၇၉၈)ှင့် ေဒ စိန်ခင်(TGA-၀၀၄၇၉၉)တိုက အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး ၎င်းတိုကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၎င်းတို၏သားသမီး(၂)ဦးြဖစ်သည့် ဦးသာဇံ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၈၇၄၀]ှင့် ေဒ ခင်ခင်ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၅၇၅၇]တိုမှာ 

တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွထဲမှ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးညီညီလွင်(LL.B,DBL)   ေဒ ူပါေက (LL.B)ဦးညီညီလွင(်LL.B,DBL)   ေဒ ူပါေက (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၃၂)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၇၅၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၉၃၂)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၂၇၅၄)

အမှတ်-၄၊ မာန်ေြပ(၂၁)လမ်းအေနာက်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၊ မာန်ေြပ(၂၁)လမ်းအေနာက်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၃၉၅၈၆၀၊  ၀၉-၄၂၁၁၇၈၉၂၈ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၃၉၅၈၆၀၊  ၀၉-၄၂၁၁၇၈၉၂၈

ေဒ လှတင့်(ေဒးဒရဲ)
B.A,(History)

လယ်/စိုက်/ရှင်း (အငိမ်းစား)

ဥက   ၊ သီလရှင ်ေဆးုံထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးေကာ်မတီ

(ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆးုံကီး)(ရန်ကုန်)

အသက်(၈၈)ှစ်

  ေဒးဒရဲမိေန (ဦးစိန်-ေဒ ြမွန် )တို၏သမီး၊ ဖျာပုံမိေန (ဦးဘေကျာ်-ေဒ ကျင်ေရ )

တို၏သမီးေခ းမ၊ (ဦးသန်းေမာင်-ေဒ သန်းကည)် ၊ ေဒ လှရီ၊(ဦးြမေသာင်း-ေဒ လှြမင့)်၊ 

(ဦးလ  င်ြမတ်ထွဋ်-ေဒ ေအးကျင)်-ေဒ သန်းခိုင်၊ (ဦးေကျာ်သန်း-ေဒ သိန်းသိန်း)တို၏ 

အစ်မ၊ (ဦးေမာင်ေမာင်၊ ဖျာပုံ)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးေအာင်မျိးတင့-်ေဒါက်တာ 

ခင်ြမင့်ေဝ၊ ေဒ ခင်မမေအာင်၊ (ဦးမိုးြမင့်ေအာင)်-ေဒ ခင်မျိးေအး၊ ဦးေအာင်စိုးတင့-်

ေဒ သူဇာိုင်၊ ေဒ တင်မမေအာင်၊ ေဒ မိုမိုေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်၊ မမိုးြပည့်ခင်၊ 

မသုခခင်တို၏ အဘွားသည် ၉-၁-၂၀၂၂ရက ် (တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ  ၁:၁၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ် ၁၀-၁-၂၀၂၂ရက(်တနလ  ာေန ) ညေန ၃နာရီတွင် 

ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။     

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အြပင်ထွက်တိုင်း ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း(MASK)ကို 

စနစ်တကျ မပျက်မကွက ်တပ်ဆင်ပါ

လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရး 

အုိဇုန်းလ ာကို 

ထိန်းသိမ်းေပး



ဇန်နဝါရီ   ၁၀၊   ၂၀၂၂

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၂၂

ယေနဖတ်စရာ

စားသုံးသူကျန်းမာေရးှင့် အစားအစာ

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းမ 

အဖိုးတန်ေရကို ေခ တာသုံးစွဲသွားေစလို

စာမျက်ှာ » ၁၅

ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ တပ်ကန်ုးမိ 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးုံးေရှ၌

အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦးက လက်လုပ်မိုင်း

ေထာင်ေနစ် ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၍ ေသဆုံး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၃၇ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ

၁ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းရှိ

ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ 

စပိန်လာလီဂါပွဲစ်   ၂၁   အြဖစ် 

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်      ညပိုင်းက 

ဗလင်စီယာအသင်းနဲ    ယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့ရာ   ေလးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  

အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့်    စပိန် 

လာလီဂါ     အမှတ်ေပးဇယား 

ထိပ်ဆုံးမှာ ဆက်လက်ဦးေဆာင ်

ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ ်

အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးေတွကို  

ပဲွကစားချန်ိ ၄၃ မနိစ်(ပင်နယ်တ)ီ

နဲ  ၈၈ မိနစ်မှာ    တိုက်စစ်မှး 

ဘင်ဇီမာက  ှစ်ဂိုး၊  ပွဲကစားချနိ် 

၅၂ မိနစ်နဲ  ၆၁ မိနစ်မှာ ဗီနီစီးယပ် 

ဂျနယီာက       ှစ်ဂိုးတို  အသီးသီး

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း စပိန်လာလီဂါအမှတ်ေပးဇယားထိပ်တွင် ဆက်လက်ဦးေဆာင်

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကို 

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်     

တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူ

စာချပ်(NCA)ပါအတုိင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး       ဘက်မလိုက်ေသာ 

ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပီး ိုင်ငံများအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ    အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး    “မူ”  ကို 

ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ု 

လပ်ုမ ကိ ုေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကို 

လည်း   ဘက်စုဖံွံဖိးတိးုတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင် 

ပီး   ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကိ ု   ဖိတ်ေခ ၍ 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ  ေဆာင်ရက်ေဖာ် 

ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စတ်ိဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလ့ထုံးတမ်း 

အစ်အလာများကုိ  ေလးစားလိုက်နာပီး အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ  စိက်ုလက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလံုး  ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရးှင့်  ပညာရည ်

ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ရန်ကုန်     ဇန်နဝါရီ     ၉

ဂျပန်ိင်ုင ံနပွီန်ေဖာင်ေဒးရှင်းက ြမန်မာိင်ုငသံို ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး Covaxin တစ်သန်း လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည့ ်အခမ်း 

အနားကို  ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင်  ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ် အေရးကီးပုဂ ိလ် ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကီး  H.E. Mr. 

MARUYAMA Ichiro ှင့ ် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနမှး  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

ေဒါက်တာထွန်းမင်းတို ေရှေမှာက်တွင ်နီပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်း၏ အလုပ် 

အမ ေဆာင်ဒါိုက်တာ                    စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို  

ဂျပန်ိုင်ငံ နီပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းက ြမန်မာိုင်ငံသို

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Covaxin တစ်သန်း လှဒါန်း

ဂျပန်ိင်ုင ံနပွီန်ေဖာင်ေဒးရှင်းက ြမန်မာုိင်ငံသုိ လှဒါန်းသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး Covaxin တစ်သန်း ရန်ကန်ုအြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ထိုင်းလိဂ်-၂ ကလပ် ရေနာင်းယူိုက်တက်အသင်း 
ေအာင်ေကျာ်ိုင်ကို ေခ ယူ

ရန်ကုန်     ဇန်နဝါရီ    ၉

ထိုင်းလိဂ-်၂ ကလပ် ရေနာင်းယူိုက်တက်အသင်းသည ်၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ရာသီ ဒုတိယအေကျာ့အတွက် ြမန်မာတိုက်စစ်ကစားသမား 

ေအာင်ေကျာ်ိုင်ကိ ုေခ ယူိုင်ပီြဖစ်သည်။

အေြပာင်းအေရ ကာလ

ေအာင်ေကျာ်ိုင်သည ်ယခုရာသီအစတွင် ထိုင်းလိဂ-်၃ ကလပ် 

Pattaya Dolphins အသင်း၌ ကစားခဲေ့သာ်လည်း ရာသဝီက်အေြပာင်း 

အေရ ကာလတွင် အသင်းေြပာင်းေရ ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ေအာင်ေကျာ်ိင်ု 

သည် ြပည်ပကလပ်များတွင် သွားေရာက်ကစားဖူးသည့ ်အေတွအကံ 

ရှိသူြဖစ်ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ြပည်ပကလပ်အသင်းများတွင ်ြပန်လည် 

သွားေရာက်ကစားြခင်းြဖစ်သည်။ ေအာင်ေကျာ်ိုင်သည ်စင်ကာပူှင့် 

ထိုင်းကလပ်များတွင ်ကစားပီးေနာက ် ပီးခဲ့သည့်ှစ်အနည်းငယ်က 

ြမန်မာိင်ုငသံို ြပန်လည်ေရာက်ရိှကာ ဧရာဝတှီင့ ်ရန်ကန်ုယူိက်ုတက် 

အသင်းတိုတွင် ကစားခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို  

စာမျက်ှာ » ၁၃

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေနစ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူဦးေရ ငါးဆခန် ြမင့်တက်


