
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    ြပာသိုလြပည့်ေကျာ ်   ၁    ရက်၊     တနလ  ာေန။                                                                                                                                             Monday,       17    January    2022          ၁၀၆၂၁

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး 

မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် လုပ်ေဆာင်သင့်၊ 

လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို  အရှိန်အဟုန်မပျက်  ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်  ထိခိုက်ခဲ့သည့်   စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ   နည်းလမ်းများြဖင့် အြမန်ဆံုး 

ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ုိင်ငံလံုး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငလံုံး  

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး     သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါ  

သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း   ြဖစ်ုိင်သမ   အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  

လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ  ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍   အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  

ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီိင်ုငေံတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ် 

ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏
ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ » ၁၀စာမျက်ှာ » ၂၂စာမျက်ှာ » ၁၁

စာမျက်ှာ » ၉

ေရေပျာ်

ေမာ်ကင်းတို

ေြမမှ ဖိတ်ေခ ပါသည်
ုရှားိုင်ငံမှ 

ဝယ်ယူထားသည့် 

Sputnik Light 

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများ 

ထပ်မံေရာက်ရှိ
ပွင့်လင်းရာသီ မီးေဘးအ ရာယ် သတိရှိကေစချင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၂၃ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ 

၁ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင် န်းရှိ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ှစ်ရှည်သီးှံပင်ြဖစ်သည့် ပိုးစာပင်စိုက်ဧက 

၁၅၃ ဒသမ ၅ ဧက စိုက်ပျိးထားရှိ

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ယခုှစ် ေွသီးှံစိုက်ပျိးရာသီတွင ်

ေွှမ်း ဧက ၆၀၀၀၀ ေကျာ် လျာထားစိုက်ပျိးသွားမည်
ပွင့်ြဖ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်၌ 

ယခုှစ်  ေွသီးှံစိုက်ပျိးရာသီတွင ်  မဲဇလီ 

ေရလ ဲဆည်ေရကို  အမှီြပ၍   ေွှမ်းဧက 

၆၀၀၀၀ ေကျာ်  လျာထားစိုက်ပျိးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေတာင်သမူျား ေသွီးံှအချန်ိမ ီ

စုိက်ပျိးုိင်ေရးအတွက် ၂၀၂၂ ခုှစ်  မတ်  ၁၅ 

ရက်တွင်  မဲဇလီေရလ ဲဆည်မှ   ေတာင်မုန်း 

ေြမာင်းမကီးှင့ ်   ေြမာက်မုန်းေြမာင်းမကီး 

တိုကို စိုက်ပျိးေရ စတင်ြဖန်ေဝေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ်ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ  စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနုံးမ ှ သိရ 

သည်။ 

ပွင့်ြဖမိနယ ်ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံး

ချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  မိနယ် 

အတွင်းရှိ ေတာင်သူများ ရာသီအလိုက် သီးှံ 

များ အချန်ိမစီိက်ုပျိးိင်ုရန်ှင့ ် စိက်ုပျိးေရဖလူု ံ

ေစေရးအတွက ် ှစ်စ်  မဲဇလီေရလ ဲဆည်မှ 

ဆည်ေရကို    ေတာင်မုန်းေြမာင်းမကီးှင့ ်        

ေြမာက်မုန်းေြမာင်းမကီးတုိမှတစ်ဆင့် လယ်ယာ 

ေြမ              စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၄ သို 

ဖတ်စရာယေန

ထူးြခားသည့် ညအပူချနိ်များ

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၆

ဟားခါး ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

တွန်းဇံ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

တီးတိန် ၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ပွင့်ြဖမိနယ်ရှိ  မဲဇလီေရလ ဲဆည်ကိုပွင့်ြဖမိနယ်ရှ ိ မဲဇလီေရလ ဲဆည်ကို

ေတွရစ်။ေတွရစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   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

ိင်ုငံစ့ီးပွားဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ ြပည်သမူျားကျန်းမာေရးကိ ုအေလးထားေရှး  

ကာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ြပည်သူများ ကုိယ်စီကျန်းမာေသာဘဝကုိ ပုိင်ဆုိင်ကာ 

ုိင်ငံအတွက်လည်း ုိင်ငံြခားေငွသံုးစဲွမ ကိ ုေလ ာ့ချုိင်ေရးအတွက် စားသံုးဆီှင့် 

ပတ်သက်၍ မကာခဏလမ်း န်မှာကားလျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ   ြပည်သူအများစုသည ်ထုံးတမ်း 

စ်လာဓေလအ့ရ စားေသာက်ဖွယ်ရာများတွင် ဆကီိမုြဖစ်မေန ှစ်ခိက်မက်ေမာစွာ 

သုံးစဲွကသည်။ လတူစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ် ဆစီားသုံးမ ြမင့မ်ားသြဖင့ ်စားအန်ုးဆကီိ ု

ြပည်ပမ ှ ှစ်စ် တန်ချနိ်များစွာ   တင်သွင်းေနရသည်။   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် 

စားအုန်းဆီကို အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၈၀၀ ေကျာ်ခန်  တင်သွင်းခဲ့ရသြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်က ိုင်ငံြခားေငွေကး အေြမာက်အြမားသုံးစွဲခဲ့ရသည်။

ပညာရှင်များတွက်ချက်မ အရ ကျန်းမာေရးအတွက ်လူတစ်ဦး၏ တစ်ရက် 

ဆလီိအုပ်ချက်သည် ၁ ဒသမ ၅ ကျပ်သားခန်ြဖစ်ပီး တစ်ှစ်လ င် ေြခာက်ပဿိာခန် 

သာ စားသုံးသင့သ်ည်။ သိုေသာ် လတူစ်ဦးချင်းအေနြဖင့ ်အဆိပုါပမာဏထက်များြပား 

ေကျာ်လွန်ကာ စားသုံးေနကသည်ကိေုတွရသည်။ ယင်းတိုတွင် မသန်ရှင်းေသာဆ၊ီ 

အေရာအေှာဆီများလည်း ပါဝင်တတ်သြဖင့် ြပည်သူများ ကျန်းမာေရးအတွက ်

စိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။ ဆီကိုလိုသည်ထက ်ပိုမိုစားသုံးြခင်းေကာင့ ်အဝလွန်ေရာဂါ၊ 

အဆီဖံုးေရာဂါ၊ ေသွးေကာအဆပီတ်ိေရာဂါှင့ ်အြခားဆက်စပ်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွား 

တတ်သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ဆထွီက်သီးံှများ လုေံလာက်ေအာင် စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုိင်ု 

ေသာ်လည်း ေဈး န်းသက်သာေသာစားအန်ုးဆကီိ ုြပည်ပမှှစ်စ်ဝယ်ယတူင်သွင်း 

ေနရသြဖင့် ိုင်ငံြခားေင ွမလိုအပ်ဘ ဲယိုဖတိမ် ြဖစ်ေပ လျက်ရိှသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ 

သည် စားနပ်ရိက ာအတွက် သီးှံမျိးစုံစိုက်ပျိးြဖစ်ထွန်းေသာိုင်ငံြဖစ်သည်။ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးကိ ုိင်ုငေံတာ်၏ ဆန်အိုးကီးအြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ဆအီန်ုးစိက်ုပျိးြဖစ်ထွန်းသည့ ်တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

ကိလုည်း ိင်ုငေံတာ်၏ ဆအီိုးကီးအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ အလားတ ူ

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးှင့်မေကွးတုိင်းေဒသကီးတုိတွင်လည်း ဆထွီက်သီးံှများ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်။

ထိုေကာင့ ်စားသုံးဆီကိ ုြပည်ပမ ှမှာယူတင်သွင်းစရာမလိုဘ ဲြပည်တွင်း၌ 

ဆထွီက်သီးံှအမျိးမျိးတို တိုးတက်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုကရန်လိအုပ်သည်။ ဆအီန်ုး 

ပင်သည် စားသုံးဆီအတွက်သာမက စက်မ ကုန်ကမ်းသီးှံပင်ြဖစ်၍ ိုင်ငံ့စီးပွား 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ကိးပမ်းစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ကဖုိလုိအပ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်၏ 

ဆီအိုးကီးြဖစ်သည့ ်တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင ် မျိးေကာင်းမျိးသန်ဆီအုန်း 

ပင်များစိုက်ပျိးေရး၊ ေြမေကာင်းမွန်ေရးှင့ ်ေရလုံေလာက်စွာရရှိေရး၊ စိုက်နည်း 

စနစ်မှန်ကန်ေရးတိုကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်လ င် ဆထွီက်သီးံှအထွက်တိုးလာ 

မည်ြဖစ်သည်။ ဆအီန်ုးစိက်ုပျိးေရးစမီကံန်ိးများ၊ ဆီကမ်းထတ်ုလပ်ုေရးစက်ုမံျား 

ပံုမှန်လည်ပတ်လာုိင်လ င် ြပည်သူများအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ 

လည်း တိုးပွားလာမည်ြဖစ်သည်။

ဆအီန်ုးစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရးအတွက် ိင်ုငေံတာ်က  ေြမဧကများစွာချထား 

ေပးခ့ဲပီးြဖစ်ရာ စုိက်ပျိးေြမများတွင် အမှန်တကယ်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ရန် လုိအပ် 

သည်။ ယခုအခါ စိုက်ပျိးေြမအချိတွင ်အမှန်တကယ်စိုက်ပျိးြခင်းမရှိသည်များ

လည်းရှိေနရာ  လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်လိုသည့ ်   လုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်

ိင်ုငေံတာ်အတွက် နစ်နာမ များရိှေနသည်။ စိက်ုပျိးိင်ုြခင်းမရိှရသည့ ်အေကာင်း 

ရင်းကိ ုပွင့လ်င်းြမင်သာစွာချြပပီး နည်းလမ်း အေြဖရှာြပန်လည်ေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်သည်။ လက်ရှိစိုက်ပျိးေနကသည့ ်ဆီအုန်းလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်လည်း 

ဆအီန်ုးပင်များေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင် စိက်ုပျိးကရန်ှင့ ်ဆအီန်ုးများမှ ြပည်သ ူ

များလုိအပ်သည့်စားအုန်းဆီများ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ထုတ်လုပ်ကရန်လုိအပ် 

သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင်   ဆန်ပီးလ င် ဆသီည်   အဓကိစိက်ုပျိးထတ်ုကန်ုြဖစ်သည်။ 

စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုသ၊ူ စားသံုးသူှင့်ုိင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေရး 

အတွက် ြပည်တွင်း၌  ဆီထွက်သီးှံအမျိးမျိးကိ ု   တိုးတက်စိုက်ပျိးကရမည ်

ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့ ်  စားအုန်းဆီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးကိ ု  ြပည်ပမ ှမှာယူ 

တင်သွင်းမ ေလ ာခ့ျိင်ုရန်အတွက် ြပည်တွင်း၌ ဆအီန်ုးပင်စမီကံန်ိးများ ေအာင်ြမင် 

ြဖစ်ထွန်းေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျားအေန 

ြဖင့်လည်း စားသုံးဆီများကိ ု  ေလ ာ့ချသုံးစွဲြခင်းြဖင့ ်  မိမိတို၏ကျန်းမာေရးကိ ု

အေထာက်အကြူပသည့အ်ြပင် ကန်ုကျစရတ်ိလည်း ေလျာန့ည်းသက်သာလာမည် 

ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သမူျား ကန်ုကျစရတ်ိသက်သာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်ေရး 

ှင့ ်ိင်ုငြံခားေင ွအပိကုန်ုကျမ ေလ ာခ့ျေရးအတွက် စားသုံးဆကီိ ုေလ ာခ့ျသုံးစဲွက 

ရန်ှင့ ်ဆအီန်ုးအပါအဝင် ဆထွီက်သီးံှအမျိးမျိးတိုကိ ုတိုးတက်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

ကရန် အထူးေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။   ။

ဆစီားသုံးမ ကိေုလ ာခ့ျ ဆထွီက်သီးံှတိုးတက်စိက်ုပျိး

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

မွန်ြပည်နယ် သံြဖဇရပ်မိနယ်ရှိ 

ေကျးရာများတွင် ေကျးရာဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးလပ်ုငန်းစမီကံန်ိးြဖင့ ်ကွန်ကရစ်လမ်း 

ခင်းြခင်းလပ်ုငန်း၊ ေရေပးေဝေရးလပ်ုငန်း 

ှင့် ြမစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

သြံဖဇရပ်မိနယ်တွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငကွျပ် ၂၇ ဒသမ ၅၄ သန်းြဖင့ ်

ှစ်ကိုင်းေကျးရာှင့ ်  ဒုံဂနိေကျးရာများ 

တွင် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ သန်ရှင်း 

ေသာေသာက်သံုးေရရရိှေရးှင့် ေွရာသီ 

ေရရှားပါးမ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပီး ဒရယ်ြဖေကျးရာတွင ်ြမစိမ်းေရာင ်

ေတာင်ကီး    ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)     ေတာင်ကီးမိနယ်၌ 

ေတာင်ကီးမိနယ် စည်ပင်သာယာေရးဌာနမှ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘ  ာှစ် (Mini Budget) အတွင်း ေဒသဖံွဖိးေရး 

လပ်ုငန်းများအြဖစ် မိနယ်အတွင်းရိှ ရပ်ကွက်လမ်းများ 

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေတာင်ကီးမိ ဘရုားြဖ 

ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပန်းတင်လမ်း၊ ေအးေစတီလမ်းဆုံမှ 

ေငွစ ာလမ်းအထ ိလမ်းနယ်ချဲြခင်း၊ ကတ ရာခင်းြခင်း၊ 

ေရေြမာင်းချဲြခင်း၊    တတံားတည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်း 

များ၊  ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်အတွင်းရှ ိ  ပန်းသစ ာလမ်း 

လမ်းနယ်ချဲြခင်း၊ ကတ ရာခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းချဲြခင်း၊ 

တံတားတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

သြံဖဇရပ်မိနယ၌် ေကျးရာဖံွဖိးေရးလပ်ုငန်းှင့ ်သနရှ်င်းေသာေသာကသ်ုံးေရရရှေိရး ေဆာင်ရက်

စမီကံန်ိးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ှင့်  

ေကျးရာ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းြဖင့ ်ကွန်ကရစ်လမ်း  ခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို      ေမာ်လမိင်ခိုင ်

ေကျးလက်ေဒသ   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ခိုင်ဦးစီးမှးှင့ ် သံြဖဇရပ် 

မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေတာင်ကီးမိရှိ ရပ်ကွက်လမ်းများ 

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၆

ြပန်ကားေရး      ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်အန်ုး 

သည် ယေန မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် 

တပ်ကန်ုးမိရှိ ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံ

ကားသို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ဝန်ထမ်းများအား ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ 

 တ်ဆက်အားေပးသည်။ 

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် 

ြမန်မာ့အသံှင့်     ုပ်ြမင်သံကားရှိ  

Conference Room ၌ ုပ်သံလိုင်းများမ ှ 

သတင်းဖတ်ကားသူများ၊    သတင်း 

အယ်ဒီတာများှင့် ေတွဆုံသည်။ 

ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

မီဒီယာက  သည်  အလွန်အေရးပါပီး 

ိုင်ငံေတာ်ကို   ေခတ်မီဖွံဖိးေအာင် 

တည်ေဆာက်ရာတွင်     အေရးကီး 

ေကာင်း၊   ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ၊  ုပျိ 

သစ်လွင်ေသာ စတ်ိဝင်စားဖွယ်အစအီစ် 

ေကာင်းများ     စီစ်ထုတ်လ င့်ိုင်ေရး 

အတွက် MRTV News Channel ကို 

တိုးချဲစမ်းသပ်   ထုတ်လ င့်ေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ုပျိသစ်လွင်သည့် တင်ဆက်မ  

ဒီမိုကေရစီစနစ်ကိုတည်ေဆာက်ရာတွင် ြပည်သူများ၏အခန်းက  သည် လွန်စွာအေရးကီးသည့်အတွက်

ြပည်သူများ အသိမှန်၊ အြမင်မှန်၊ အေတွးမှန်ေစရန် မီဒီယာနည်းလမ်းများြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ေကျးလက်ေဒသများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမွန်မှသာ 

လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ ြမင့်မားလာမည်
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆    

ေကျးလက်ေဒသများ  လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး

ေကာင်းမွန်မှသာ  လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့်  ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ    ြမင့်မားလာမည ်

ြဖစ်သကဲ့သို ေဒသဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမ များလည်း 

ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းက ေြပာသည်။

ဘုရားြဖေချာင်းကူးကွန်ကရစ်တံတားဖွင့်ပွဲ

ဇန်နဝါရီ  ၁၅ ရက်   နံနက်ပိုင်းက  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး သာယာဝတီခိုင် မိုးညိမိနယ် အိုးဘို 

အုပ်စု၌ (၇၅)ှစ်ေြမာက ် စိန်ရတုြပည်ေထာင်စုေန  

အကိ ဘုရားြဖေချာင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား ဖွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားတွင် ထိုသိုေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။    

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

အဆိပုါတတံားဖွင့လှ်စ်ိင်ုြခင်းေကာင့ ်ေဒသတွင်းရိှ 

ထွက်ကုန်သီးှံကုန်ပစ ည်းများ  အချနိ်တိုအတွင်း

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားုိင်မည်ြဖစ်ကာ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝများ ဖွံဖိးတိုးတက်

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တံတားေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲ 

ေစေရး   ေဒသခံြပည်သူများ   ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေပးကေစလိေုကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးလုံ ခံေရးှင့ ်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ှင့်   တာဝန်ရှိသူများက    ဘုရားြဖေချာင်းကူး 

ကွန်ကရစ်တံတားကုိ ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး 

အဆိုပါတံတားေပ သို ြဖတ်သန်းကည့် ကသည်။

အဆိပုါ ဘရုားြဖေချာင်းကူး ကွန်ကရစ်တတံား 

သည် အရှည်ေပ ၂၈၀၊   အကျယ်ေပ ၂၀  သံကူ 

ကွန်ကရစ်တတံားြဖစ်ပီး တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်တည်ေဆာက်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

အဖွဲသည် မိုးညိမိနယ ်မယင်းငယ်ရာ ေတာင်သူ 

ဦးစိုးသန်ခိုင်၏  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

ေထာက်ပံ့မ ြဖင့်   ဆီထွက်သီးှံ   ေနကာသီးညပ ်          

စိုက်ပျိးေအာင်ြမင်ေနမ ကို လည်းေကာင်း၊   မင်းလှ 

မိနယ်   ပန်းဇံေြမာင်း   မုက ာေချာင်းေဟာင်းှင့ ်

ေချာင်းသစ်ထိပ်ေရတံခါးများ   တပ်ဆင်ပီးစီးမ ကို 

လည်းေကာင်း   သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

တာဝန်ရှိသူများအား    လိုအပ်သည်များမှာကားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                             သတင်းစ်
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(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင ်ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး (၄/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့ ်အမှာစကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ကျဆင်းသွားသည့် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး ြပန်လည်တိုးတက်မ ရှိေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံသည် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးိုင်ငံြဖစ်ပီး စိုက်ပျိးေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ များ ေဆာင်ရက် 

သည့ ်ိင်ုငြံဖစ်ြခင်းေကာင့ ်စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုဦးစားေပးပီး အားေပးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသြဖင့ ်ိင်ုငစံီးပွားေရးအတွက် 

များစွာအေထာက်အကြူပေကာင်း၊ အလားတ ူစက်ုအံလပ်ုုမံျားအေနြဖင့လ်ည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ဆပူအူကမ်းဖက်လပ်ုရပ် 

များေကာင့ ်စက်ုအံလပ်ုုအံချိ ရပ်နားထားခဲရ့ေသာ်လည်း ယခအုခါ စက်ုအံလပ်ုု ံအချိမှလဲွ၍ စက်ုအံလပ်ုုအံားလုံးနီးပါး ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။
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စက်ုံအလုပ်ုံအားလုံးနီးပါး ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

များကို     အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မ  

မဒီယီာပုစံြံဖင့ ်ြပည်သူအတွက် ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဒီမို 

ကေရစီစနစ်ကို  တည်ေဆာက်ရာတွင ်

ြပည်သမူျား၏ အခန်းက  သည် လွန်စွာ 

အေရးကီးသည့်အတွက ်    ြပည်သူများ 

အသိမှန်၊  အြမင်မှန်၊  အေတွးမှန်ေစရန် 

မီဒီယာနည်းလမ်းများြဖင့်   ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ် 

၏   ဂုဏ်သိက ာြမင့်မားေရး၊     ဌာန၏ 

ဂုဏ်သိက ာြမင့်မားေရး၊      တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးှင့ ်    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက်     မီဒီယာနည်းလမ်းများြဖင့ ်

အတတ်ိင်ုဆုံး  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ဝန်ထမ်းများအတွက ်    ဂုဏ်ြပဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ရာ      န်ကားေရးမှး 

(ုပ်ြမင)် ေဒ မိုးသူဇာေအာင်က  လက်ခံ 

ရယူသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ှင့်အဖွဲသည်   ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကား  စိန်ရတုြပတိုက်တည်ေဆာက ်
ပီးစီးမ အေြခအေနကိ ုလှည့လ်ည်ကည့်  

စစ်ေဆးရာ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲုိင်ှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျားက လိက်ုလရှံင်းလင်းြပသကပီး   

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လိအုပ်သည်များ 

မှာကားခဲ့သည်။                    သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း  ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား  စိန်ရတုြပတိုက်တည်ေဆာက်ပီးစီးမ  

အေြခအေနကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ေဂါပက 

အဖွဲက ကီးမှးကျင်းပသည့် (၁၀၃)ကိမ်ေြမာက ်

ေစတိယဂ  ဏ ပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟ စာေအာင်ဆုှင်း 

သဘင် အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင် 

ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ရင်ြပင် ရာဟေုထာင့ေ်အာင်ေြမရိှ 

ချမ်းသာကီးတန်ေဆာင်း၌ ကျင်းပသည်။

လှည့်လည်ပူေဇာ်

ေရှးဦးစွာ ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ရင်ြပင် ေရှးေဟာင်း 

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များတန်ေဆာင်းစုရပ်မှ (၁၀၃)ကိမ် 

ေြမာက် ေစတိယဂ  ဏ ပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟ စာေလ ာက် 

ေမးပွဲကီးတွင ်   ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ေတာ်မူကသည့ ်

သဃံာေတာ်များအား ေဂါပကအဖဲွဝင်များ၊ ဘာသာေရး 

အကျိးေတာ်ေဆာင်များ၊ အလှရှင်များှင့် သံဃာေတာ် 

များ၏ ေဆေွတာ်မျိးေတာ်များက ေရ တဂိုေံစတေီတာ် 

ရင်ြပင်၌ လှည့်လည်ပူေဇာ်ကသည်။

ထိုေနာက်    ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲဝင် ဘ  ာေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ၏ ဩဝါဒါ 

စရယိ အဂ မဟာပ  တိ အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  တိ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ် ေညာင်တုန်း 

ပါဠိတက သိုလ်   ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ် ဘဒ   

ပဝရာ ဘိဝံသထံမ ှရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လမူ ေရး 

ဝန်ကီး ဦးေအာင်ဝင်းသန်ိး၊ ေဂါပကအဖဲွဝင် များှင့်   

ဧည့ပ်ရသိတ်များက  ငါးပါးသလီ ခယံေူဆာက်တည် 

ကသည်။

ယင်းေနာက် ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ် 

ထိန်း ေဂါပကအဖွဲ ေစတိယဂ  ဏ စာေအာင်ဆုှင်း 

သဘင် ကျင်းပေရးဗဟိေုကာ်မတဦက    ဦးေဌးလ  င်က 

ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပရြခင်းအေကာင်း  ဂုဏပူဇာမဂ  လာ 

ေလ ာက်ထားလ ာကိ ုဖတ်ကားေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက် (၁၀၃)ကိမ်ေြမာက ်ေစတိယဂ  ဏ 

ပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟ စာေလ ာက်ေမးပွဲတွင ်သီးြခား 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ 

ဒုတိယဥက   (ဒုတိယမိေတာ်ဝန်)  ဦးညီညီသည ်

ေကာ်မတီဝင ်ေဒါက်တာေငွစန်းှင့်  သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့်အတ ူယမန်ေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  သာစည်မိနယ် ြပည်ေညာင် 

ေကျးရာအနီး မိေတာ်ဘလိပ် ေြမစက်ု(ံြပည်ေညာင်)  

တိုးချဲတည်ေဆာက်ေရး   စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိ ု

ကည့် စစ်ေဆးပီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ေရှးဦးစွာ စက်ုံရှင်းလင်းေဆာင်၌ Excellent 

Fortune Development Group ၏ ဒါိုက်တာ 

ဦးေတဇက စက်ုအံဆင့်ြမင့်တင် တိုးချဲေဆာင်ရက် 

ရမည်းသင်း   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

မ ေလး     တိုင်းေဒသကီး 

ရမည်းသင်းမိနယ် မိလှေကျးရာ 

တွင်  ေရ မိလ ှ  လူငယ်ပရဟိတ 

အသင်းကဦးေဆာင်၍  ြပာသို 

လြပည့ ် အေမေန   အထမ်ိးအမှတ်     

သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲကိ ု      ယေန  

နနံက်ပိင်ုးတွင်          မိလှေကျးရာ    

ေတာင်ေကျာင်းတိက်ု ဒက ိဏရာမ 

မဟာမုနိဘုရားကီး ပရိဝုဏ်တွင် 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ဦးစွာ   ဒက ိဏရာမ  မဟာမုနိ 

ဘရုားကီးေရှ ခင်ပွန်းကီးဆယ်ပါး 

ပူေဇာ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ကသည်။ 

ယင်းေနာက်  သက်ကီး  အဘိုး 

အဘွား ၁၀၅ ဦးတိုအား ကန်ေတာ ့

ကရာ သက်ကီးအဘိုး ဦးေကျာ် 

(၁၀၃)ကိမ်ေြမာက် ေစတိယဂ  ဏ ပရိယတ ိဓမ ာုဂ ဟ စာေအာင်ဆုှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပ

စာချတန်းေအာင်     သံဃာေတာ်သုံးပါးြဖစ်သည့ ်

ေအာင်စ်(၁)    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  မဟာ 

ေအာင်ေြမမိနယ ်   ဓမ ဒါယာဒေကျာင်း၊  မစိုးရိမ ်

တိုက်သစ်မှ     အရှင်ဝါယာမိ ာလက  ာရာဘိဝံသ၊ 

ေအာင်စ်(၂) မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ် ေအာင်ချမ်းသာပရိယတ ိစာသင်တုိက် 

မှ အရှင်ပညာသာရာလက  ာရာဘဝိသံှင့ ် ေအာင်စ် 

(၃) မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ပသုမ်ိကီးမိနယ် မေနာ 

ရထပရူဏြီမစကာေတာရေကျာင်းမှ အရှင်အဂ eာဏ 

လက  ာရာဘိဝံသတိုအား “ေစတိယဂ  ဏ ပရိယတ ိ 

ဓမ ာစရယိ ဂဏဝါစကဘဲွ”ကိလုည်းေကာင်း၊ သီးြခား 

စာသင်တန်းေအာင်  သံဃာေတာ် ှစ်ပါးြဖစ်သည့ ်

ေအာင်စ်(၁) မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ် ေအာင်ချမ်းသာပရိယတ ိစာသင်တုိက် 

မှ   အရှင်ေကာသလ ာလက  ာရှင့်   ေအာင်စ်(၂) 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    ေအာင်ေြမသာစံမိနယ ်

ေအာင်ချမ်းသာ   ပရိယတ ိစာသင်တိုက်မ ှ   အရှင် 

ေကတဝံုသလက  ာရတုိအား “ေစတိယဂ  ဏ အဘိဝံသ 

ဘွဲ” ကိုလည်းေကာင်း       ေဂါပကအဖွဲဝင်များက 

ဘဲွတဆံပ်ိေတာ်၊ ေအာင်လက်မှတ်ှင့ ်နဝကမ  ချးီြမင့ ်

ပူေဇာ်ေငွတိုကိ ုဆက်ကပ်ကသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ယင်းေနာက် ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ် 

ထန်ိး ေဂါပကအဖဲွ ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

ေစတယိဂ  ဏနာယက ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီး 

များှင့်   စာေထာက်စာမ    ဆရာေတာ်များအား 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် 

ဦးသန်ိးဝင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သာသနာေရးမှး 

 န်ကားေရးမှး ဦးထွန်းြမင့ဦ်း၊ ေဂါပကအဖဲွဝင်များ 

ှင့်    အလှရှင်များက  လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက် အဂ မဟာပ  ိတ၊ အဂ မဟာဂ  

ဝါစက ပ  တိ၊ သ.စ.အ ဓမ ာစရိယ(ဝဠံသကာ)ပါဠိ 

ပါရဂူ၊ ေစတိယဂ  ဏ ပဝရသိရ ီမဟာဓမ ဂုု ဘဒ   

နာရဒါဘိဝံသ(လှရတနာ) ဆရာေတာ်ထံမ ှေဂါပက 

အဖွဲဝင်များှင့ ်ဧည့်ပရိသတ်များက အုေမာဒနာ 

တရားနာကား၍ ေကာင်းမ ကသုိလ်ုအစစုတုိုအတွက် 

ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝကပီး အခမ်းအနားကို 

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ယင်းေနာက်  ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ် 

ထန်ိးေဂါပကအဖဲွ ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်ကီးများ၊ 

ေစတယိဂ  ဏနာယက ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ်ကီး 

များအား ေဂါပကအဖဲွဝင်များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ေရှးေဟာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များ   တန်ေဆာင်း၌ 

ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

လှဒါန်းချးီေြမာက်ခဲ့

ေစတိယဂ  ဏအသင်းကီးသည ်၁၉၁၉ ခုှစ်မှ 

၁၉၈၃  ခုှစ်အထိ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ 

ရင်ြပင်ေတာ်ကိ ုအမီှြပလျက် ပရယိတ ိစာေမးပဲွကျင်းပ 

ကာ စာေအာင်သဃံာေတာ်များအား ဂဏ်ုြပပေူဇာ်ပဲွ 

များ ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၁၉၈၄ ခုှစ်မှ ယခု 

၂၀၂၁  ခှုစ်အထ ိေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ေတာ်ထန်ိး 

ေဂါပကအဖွဲက အစ်လာေကာင်းများကိ ုကုသိုလ် 

ဆက်ကာ ကိးပမ်းပူေဇာ်လျက်ရှိရာ (၁၀၃)ကိမ် 

ေြမာက် ေစတယိဂ  ဏ ပရယိတ ိဓမ ာဂု ဟ စာေအာင် 

ဆုှင်းသဘင်ပွဲ  အခမ်းအနားတွင်လည်း  နဝကမ  

ချးီြမင့်ပူေဇာ်ေငွအြဖစ ်     သီးြခားစာချတန်းတွင ်

ေအာင်စ်(၁) သဃံာေတာ်အား နဝကမ အလှေတာ် 

ေငွကျပ် ၃၅ သိန်း၊ ေအာင်စ်(၂) သံဃာေတာ်အား 

နဝကမ  အလှေတာ်ေငကွျပ် ၃၃ သန်ိး၊ ေအာင်စ်(၃) 

သံဃာေတာ်အား နဝကမ  အလှေတာ်ေငွကျပ ်၃၁ 

သိန်းှင့်   သီးြခားစာသင်တန်းတွင ် ေအာင်စ်(၁) 

သံဃာေတာ်အား နဝကမ အလှေတာ်ေငွကျပ်သိန်း 

၃၀၊   ေအာင်စ်(၂)   သံဃာေတာ်အား   နဝကမ   

အလှေတာ် ေငွကျပ် ၂၉ သိန်း  စုစုေပါင်း လှဒါန်း 

ေငွကျပ် ၁၅၈ သိန်းတိတိအား လှဒါန်းချးီေြမာက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်း - ကိုကိုေဇာ်၊ 

ဓာတ်ပုံ - လတ်လတ်(MNA)

မိေတာ်ဘိလပ်ေြမစက်ု(ံြပည်ေညာင)် 

တိုးချဲတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း ကည့် စစ်ေဆး
သွားမည့် အစီအစ်၊ တစ်ရက်လ င် တန် ၆၀၀၀ ကျ 

ှစ်လိင်ုး ဘလိပ်ေြမစက်ုစံမီကံန်ိး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မည့် လျာထားချက်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ 

ဒုတိယမိေတာ်ဝန်က  လုပ်ငန်းများ ေဆာလျင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထုိေနာက် ဒုတိယမိေတာ်ဝန်ှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များသည် စက်ုတံည်ေဆာက်မည့် ေြမေနရာြပြပင် 

ေဆာင်ရကထ်ားရိှမ ကိ ုလုိက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး 

လပ်ုငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ရန်မှာကား၍       လိုအပ်သည်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

သတင်းစ်

ရမည်းသင်းမိနယ ်မိလှအုပ်စု၌ 

သက်ကီးအဘိုးအဘွား ၁၀၅ ဦး ပူေဇာ်ကန်ေတာ့
ေမာင်(မိေဟာင်း)၊    သက်ကီး 

အဘွား ေဒ ခါ(မိလှ)တုိက ဆုေပး 

စကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     မိလှအုပ်စ ု

အတွင်း ေကျးရာများရိှ ေကျာင်းထုိင် 

ဆရာေတာ် ၁၀ ပါးှင့် သက်ကီး 

အဘိုး အဘွား ၁၀၅ ဦးတိုအား 

အလှရှင်အသီးသီးတုိက လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ လှဒါန်းကသည်။

                          လ  င်သန်းတင့(်ရမည်းသင်း)

မုဒုံ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆
မွန်ြပည်နယ် မဒုုံမိနယ် ေကာခ့ိုက်ေကျးရာတွင် 

ဂ မာပန်းများကိ ုတစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု စီးပွားြဖစ်စိက်ုပျိး 

ကပီး ေနစ်ပံုမှန်ဝင်ေငွရရိှကာ အဆင်ေြပလျက်ရိှ 
ေကာင်း အဆိပုါေကျးရာေန ပန်းစိက်ုေတာင်သမူျား 

ထံမှ သိရသည်။
“က န်ေတာ်တုိ ပန်းပျိးပင်ေတွကုိ တစ်လအကာ 

ပျိးထားပီး   စစိုက်တဲ့အချနိ်မှ  ှစ်လခန် ကာတွင် 
ုတ်ယူေရာင်းချလိုရပါတယ်။ အခုပန်းပင် ၃၀၀၀၀ 
ေကျာ်ကို စိုက်ပျိးကုန်ကျစရိတ ်ေငွကျပ် သုံးသိန်း 

မုဒုံမိနယ်၌ ဂ မာပန်းများ တစ်ပိုင်တစ်ိုင် စိုက်ပျိးေရာင်းချသူများ အဆင်ေြပ
ဝန်းကျင်ရှိပီး တစ်ေနကို ေငွကျပ် ၃၀၀၀၀ နီးပါး 
ရရိှပါတယ်”ဟ ုအဆိပုါေကျးရာမှ ပန်းစိက်ုေတာင်သ ူ
ဦးဝင်းေဌးက ေြပာသည်။

မုဒုံမိနယ် ေကာ့ခိုက်ေကျးရာ၌ စိုက်ပျိးေရး 
လပ်ုငန်းတွင် ပန်းများကိ ုအဓကိထားစိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ု 

ကပီး ေမမိပန်း၊ ဂ မာပန်း၊ ေရ ဝါပန်း စသည့် 
ပန်းအမျိးအစားများကိ ုမိမိတို၏ ခံဝင်း၊ လယ်ယာ 
ေြမများတွင ်တစ်ပိုင်တစ်ိုင် စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးက 
ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်မျိးသူ(ြပန်/ဆက်)



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ      ၁၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိ ေရှးေဟာင်း 

သမိုင်းဝင ်ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ပ  ာန်း 

ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ ေအာင်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန  

နနံက်ပိင်ုးတွင် အဆိပုါေစတေီတာ်ြမတ်ကီးရိှ ဂ ဝင် 

ကိုးခန်းသိမ်ေတာ်ကီး၌  ြပလုပ်ရာ  ေတာင်ငူမိ 

ကာနီကန်ေကျာင်းတိုက ်      ဦးစီးပဓာနနာယက 

ဆရာေတာ်  ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ  အဂ မဟာ 

ပ  ိတ အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ ဘဒ  သူရိယ 

အမှးြပေသာ သံဃာေတာ်များ က ေရာက်ေတာ်မ ူ

ကပီး    ေတာင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်   တိုင်းမှး 

ဗိုလ်မှးချပ်ထိန်ဝင်း၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် အလှရှင် 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက 

ကာနကီန်ေကျာင်းတိက်ု ဆရာေတာ်ထမှံ ငါးပါးသလီ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး သံဃာေတာ်များ ရတ်ပွား 

ချးီြမင့်ေတာ်မူေသာ ပရိတ်တရားေတာ်များ နာယူ 

ကသည်။ ထိုေနာက် တိုင်းမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာ 

ကသမူျားက သဃံာေတာ်များအား သက  န်း၊ ေဆးှင့် 

နဝကမ  အလှေတာ်ေငွများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး 

ကာနီကန်ေကျာင်းတိုက ်     ဆရာေတာ်ထံမှ အု 

ေမာဒနာတရားနာယူကပီး      လှဒါန်းမ အစုစုတို 

အတွက် ေရစက်သွန်းချအမ ေပးေဝကကာ သံဃာ 

ေတာ်များအား ေနဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇန်နဝါရီ     ၁၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)  လင်းေခးမိနယ ်

နားကန်ုးေကျးရာရိှ နားကန်ုးပရယိတ ိစာသင်တိက်ု၌ 

ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေနေသာ ယ်ေကျးလမိ ာ ဓမ စကူး 

သင်တန်းဆင်းပွဲကိ ုယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ 

ေကျာင်းတိုက်၌ ြပလုပ်ရာ နားကုန်းေကျာင်းတိုက ်

ဆရာေတာ်     အမှးြပေသာ     သံဃာေတာ်များ 

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး အေရှအလယ်ပိင်ုးတိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗုိလ်မှးချပ်လှမုိးှင့် အဖဲွဝင်များ၊ 

ယ်ေကျးလိမ ာ ဓမ စကူးသင်တန်းမ ှဆရာ ဆရာမ 

များှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၊ ေဒသခြံပည်သ ူ

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက 

နားကန်ုးေကျာင်းတိက်ု ဆရာေတာ်ထမှံ ငါးပါးသလီ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး         လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။ ထုိေနာက် တုိင်းမှးှင့် 

တက်ေရာက်လာကသူများက     ယ်ေကျးလိမ ာ 

ဓမ စကူးသင်တန်းဆင်း  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား   သင်တန်းဆင်း   ဂုဏ်ြပလက်မှတ်များ 

အသီးသီးေပးအပ်ပီး သဃံာေတာ်များအား ေနဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ခန်းမ၌  ြပလုပ်ရာ   တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ကိုကိုဦး၊     အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊  မိသားစုဝင်များှင့ ်

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ဦးစွာ တိုင်းမှးက အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။     ထိုေနာက ်

တိုင်းမှးှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ေကျာင်းသံုးဗလာစာအုပ်၊ စာေရး 

ကိရိယာှင့ ်ပညာသင်စရိတ်များ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပီး  ရင်းရင်း 

ီှးီှး လိက်ုလံ တ်ဆက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်      ဇန်နဝါရီ      ၁၆

၂၀၂၁ ခုှစ် ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ဘဝနတ်ထံ 

ပျလွံန်ေတာ်မသွူားသည့ ်သက်ေတာ် ၆၁ ှစ်၊ ဝါေတာ်  

၃၁ ဝါရှိ  မဟာမဂ  လဓမ ေဇာတိကဓဇ  အဂ မဟာ 

ဘရာဇာခူး အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတကိဓဇ မိင်ုးလင်း 

ဆရာေတာ် ဘဒ  ဝိမာလ ဆရာေတာ်ကီး၏ အိုး 

ြပာအိုးအား ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိ 

ပါလျေံကျာင်းတုိက်မှ တိုင်းေနသုသာန်သို ပိုေဆာင် 

ြခင်းကိ ု  ယေန  နံနက်ပိုင်းတွင်  ြပလုပ်ရာ  ပါလျ ံ

ေကျာင်းတိုက ်ဆရာေတာ် ဘဒ   ဓမ ဝရ အမှးြပ 

ေသာ   သံဃာေတာ်များ   က ေရာက်ေတာ်မူကပီး 

ကိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်တိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ် 

မျိးမင်းထွန်းှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊  မိမိမိဖများ၊  ေဒသခ ံ

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်

ဦးစွာ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျားက 

ပါလျေံကျာင်းတိုက် ဆရာေတာ်ထံမှ ငါးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး   သံဃာေတာ်များထံမ ှ

ပရိတ်တရားေတာ်များ နာယူကည်ညိကသည်။

ထိုေနာက်  ဆရာေတာ်ကီး၏  အိုးြပာအား 

တိုင်းေနသုသာန်သို     ဆက်လက်ပိုေဆာင်ခဲ့ပီး 

လွမ်းေစတီေတာ်၌    ထည့်သွင်းကိုးကွယ်ပူေဇာ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

၂၀၂၁- ၂၀၂၂  ပညာသင်ှစ် အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက် 
ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်၊ စာေရးကိရိယာှင့် ပညာသင်စရိတ်များ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူသွားသည့် မိုင်းလင်းဆရာေတာ်ကီး၏ အုိးြပာအား 
တိုင်းေနသုသာန်သို ပိုေဆာင်၍ လွမ်းေစတီေတာ်၌ ထည့်သွင်းကိုးကွယ်ပူေဇာ်

ေတာင်ငူမိ ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ေရ ဆံေတာ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 
ပ  ာန်းရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ပွဲ ေအာင်ပွဲြပလုပ်

လင်းေခးမိနယ် နားကုန်းေကျးရာရှိ နားကုန်းပရိယတ ိစာသင်တိုက်၌

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနေသာ ယ်ေကျးလိမ ာ ဓမ စကူးသင်တန်းဆင်းပွဲ ြပလုပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် အေြခခ ံ

ပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက်  ေကျာင်းသုံးဗလာ 

စာအုပ်၊    စာေရးကိရိယာှင့ ်

ပညာသင်စရိတ်များ  ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ြခင်းကို ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင် တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် အားကစား 

ထန်းတပင်     ဇန်နဝါရီ     ၁၆

ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ထန်းတပင်မိနယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရိှ  

အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းတွင် ရပ်ကွက်အတွင်းရိှ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသကူေလးငယ်များ တက်ေရာက်ကာ ပညာသင်ကားလျက်ရိှပီး 

အဆိုပါေကျာင်းတွင ်မူလတန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အတွက် ေကျာင်းအားကစားကွင်းှင့် အားကစားဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

လိအုပ်လျက်ရိှေကာင်း အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွမှသရိသည်။

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းတွင် မူလတန်း 

အဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူကေလးငယ် ၁၄၃ ဦးတို တက်ေရာက် 

ပညာသင်ကားလျက်ရှိသလိ ု  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူကေလးငယ ်

များ ေကျာင်းေနေပျာ်၍ ကျန်းမာေရးများ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ်

လိုအပ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရသည်။

“အဓိကေကျာင်းကစားကွင်းေပါ့၊ မူလတန်းအဆင့်ဆုိေတာ့ ကေလး 

ငယ်ေတနွဲကိက်ုညတီဲ ့အားကစားဆိင်ုရာပစ ည်းေတလွည်း လိတုာေပါ။့ 

ေကျာင်းအားကစားကွင်းြဖစ်ေြမာက်ဖုိအတွက်လည်း အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲကေနပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ်မာှေတာ့ ေြမသား 

ညြိခင်းလပ်ုငန်းကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါတယ်”ဟ ုအမှတ်(၄)ရပ်ကွက် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးခင်ြမင့်က ရှင်းြပသည်။  ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်)

ထန်းတပင်မိနယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အေြခခံပညာ
မူလတန်းေကျာင်းတွင် မူလတန်းအဆင့် ေကျာင်းအားကစားကွင်းှင့် 

အားကစားဆိုင်ရာပစ ည်းများ လိုအပ်လျက်ရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေမာ်ကင်း(ေခ )ဆလုံ

ြမန်မာိုင်ငံသည ်    ထူးြခားလှပဆန်းြပားေသာ    သဘာဝ 

အရင်းအြမစ်များ ေပါက ယ်ဝပီး တိုင်းရင်းသားများ စုေပါင်းေနထိုင် 

ကသည့ ်ိင်ုငတံစ်ိင်ုင ံြဖစ်ပါသည်။ ရှားပါးသည့သ်ဘာဝအရင်းအြမစ် 

များေကာင့် ထိေတွ  ြမင်ရသူအေပါင်းကုိ  မှင်သက်ေငးေမာ၊  အံ့ဩ 

ချးီမွမ်းေစသက့ဲသုိ တုိင်းရင်းသားမျိးွယ်စုများေကာင့်ပင် ြမန်မာ၏ 

အဓိပ ာယ်ကို  ပိုမိုေပ လွင်ေစပါသည်။ တိုင်းရင်းသားမျိးွယ်စုများ

အနက် ထူးြခားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြဖင့ ်လူဝန်းကျင်ှင့ ်

ေဝးရာတွင ် သီးြခားေနထိုင်ကေသာ ေမာ်ကင်း(Moken) (ေခ ) Sea 

Gypsy (ေခ ) ေမာ်ခင် (ေခ ) ဆီလီတာ(ေခ ) ဆီလန်(ေခ )ဆလုံ 

လူမျိးများကိ ုခရီးစ်ေဒသအသစ်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရင်း ဆုံေတွ 

ခဲ့ရပါသည်။

၂၀၀၄ ခုှစ်က ဝန်ကီးဌာနမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရး 

အတွက် တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ေကာ့ေသာင်းခုိင် ဗုိလ်ချိက န်းရိှ 

မကံဂလက ်  ဆလုံေကျးရာေလးတွင ်   ပထမဆုံးအကိမ်ကျင်းပ 

ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ဆလုံိုးရာပွဲေတာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့စ်က လိုအပ်ေသာ 

အုပ်ချပ်ေထာက်ပံ့မ များကို ရန်ကုန်မှေန၍ ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရ 

သြဖင့် မကံဂလက်သိုမေရာက်ရှိခဲ့။ သိုအတွက် ဆလုံလူမျိးများှင့ ်

ဆုံေတွရန် အခွင့်အလမ်းဆုံး ံးခဲ့ရေသာ်လည်း ေအာက်ြမန်မာြပည ်

တာဝန်ခံအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ်  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

ခရီးသွားြမင့်တင်ေရးအတွက်    လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ေဖာ်ေဆာင်ရန် တိင်ုးေဒသကီးမှတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ကွင်းဆင်းသည့ ်

အချနိ်တွင် မကံဂလက်ဆလုံေကျးရာေလးသို  ေရာက်ရှိခဲ့ပီး ဆလုံ

လူမျိးများှင့်ပထမဆုံးအကိမ ်ထိေတွခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။

မျိးွယ်ဆက်

ဆလုံလူမျိးြဖစ်ေပ ဆင်းသက်လာမ ကို    ေလ့လာရာတွင ်

ယူဆချက် ခုနစ်မျိးရှိသည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။ ပထမယူဆချက်မှာ 

ဩစထရစ်မျိးွယ်ဝင်  အင်ဒိုှင့်မေလးလူမျိးတစ်စုသည ်  အြခား 

လမူျိးစတုစ်စ၏ု တိက်ုခိက်ုမ ေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုငေံတာင်ဘက်စွန်းှင့ ်

ေရေပျာ်ေမာ်ကင်းတိုေြမမ ှဖိတ်ေခ ပါသည်

လက်ထက် ြမန်မာိုင်ငံေတာင်ပိုင်းသို ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ကေသာ 

မွန်လမူျိးများှင့ ်ကသည်းလမူျိးစတုိုမှ ဆလုလံမူျိးေပ ေပါက်လာြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။

ပ မယူဆချက်မှာ မွန်ခမာအွယ်ဝင်များမှ   ဗီယက်နမ် ြမစ်နီ 

ြမစ်ဝှမ်း၊ ထုိင်းုိင်ငံ ေကျာက်ဖယားြမစ်ဝှမ်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ စစ်ေတာင်း၊ 

သလွံင်၊ ဂျိင်း၊ သလွံင်ြမစ်ဝှမ်း၊ အိ ိယိင်ုင ံြဗဟ ပတု ရှင့ ်ဂဂ   ါြမစ်ဝှမ်း 

အထ ိပျံံှေနထိင်ုလာေသာလမူျိးစမှု ဆလုလံမူျိးေပ ေပါက်လာသည့် 

ယူဆချက်ြဖစ်ပါသည်။

ဆ  မယဆူချက်မှာ ေမာ်လမိင်တစ်ဖက်ကမ်း ဘလီူးက န်းတွင် 

ေနထိုင်ခဲ့ေသာ နီဂရစ်တို ေခ   ကပ လီွယ်ဝင်၊   စမင်လူမျိးစုသည ်

ပင်လယ်သို ေြပာင်းေရ ေနထိင်ုရာမှ ဆလုလံမူျိးေပ ေပါက်လာြခင်းြဖစ် 

ပါသည်။

သတ မယူဆချက်မှာ  ဆလုံသက်ကီးရယ်အိုများမ ှ   ၎င်းတို 

ကိယ်ု၎င်းတို(ေမာ်န်-မွန်-၊ခမ်-ခမာ) ြဖစ်သည်ဟဆုိြုခင်းကိ ုကိုးကား၍ 

မွန်ခမာအွယ်ဝင်ြဖစ်သည်ဟ ုယူဆချက်ြဖစ်ပါသည်။

မည်သိုပင်ယဆူချက်ရိှသည်ြဖစ်ေစ တိင်ုးရင်းသား ၁၃၅ မျိးတွင် 

ပါဝင်သည့် ဗမာလူမျိး ကိုးမျိး၌    ဗမာ၊  ထားဝယ်၊  မိတ်၊  ေယာ၊ 

ေတာင်သာ၊ ကဒူး၊ ကနန်း၊ ဆလုံ၊ ဖွန်းလူမျိးတုိပါဝင်ပီး ထုိအထဲတွင် 

ဆလုံလူမျိးပါဝင်သည်ကိ ုထူးြခားစွာေတွရှိရပါသည်။

ဓေလ့စိုက်

ဆလုံလူမျိးများသည်    ေနရာအတည်တကျေနထိုင်သူများ 

မဟုတ်ဘဲ ေွရာသီှင့် ေဆာင်းရာသီတွင ် ကဗန်းေလှငယ်များြဖင့ ်

ပင်လယ်ြပင်အတွင်း တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို ေြပာင်းေရ ေနထိင်ုက 

ပီး မိုးရာသီတွင် လ  င်းေလငိမ်သက်ေသာက န်းအချိ၌   ခိုနား 

ေနထိင်ုေလရိှ့ကသည်။ ကမ်းတမ်းေသာပင်လယ်ြပင်အတွင်း ေလြှဖင့ ်

ငါး၊ ပလု ဲရှာေဖဖွမ်းဆီးကသည်။ ေလေှပ တွင် ချက်ြပတ်စားေသာက် 

ကသည်။ အပ်ိကသည်။ ထိုအတွက် ဆလုလံမူျိးဟဆုိလု င် ကဗန်းေလ ှ

က ယှ်တဲွလျက်ပါလာသည်။ မတ်ိခိင်ုတွင် ယခင်က  ဒုံးပလုေဲအာ်ရာ၊  

လင်းလွန်းေအာ်ရာ၊ ပေလာဝါးရာ၊ ေညာင်မ  င်းရာ၊  ဒုံးကမာေချာင်း၊ 

မိတ်က န်းစုများသို ေြပာင်းေရ အေြခချေနထိုင်ရင်း ဆလုံလူမျိးများ 

ေပ ေပါက်လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ဒုတိယယူဆချက်မှာ ဩစထရစ်ေအရှတစ်မျိးွယ်တစ်စုအား 

အြခားမျိးွယ်တစ်စုမ ှ    တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်   မိတ်က န်းစုအနီး 

ဝန်းကျင်သို  ေရှာင်တိမ်းေနထိုင်ရင်း   အြခားဩစထရစ်ေအရှတစ ်

မျိးွယ်တစ်စှုင့ ်ေပါင်းစည်းကာ ဆလုလံမူျိးများေပ ေပါက်လာြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။

တတိယယူဆချက်မှာ  မေလးတို၏  တိုက်ခိုက်မ ေကာင့ ်

ေရှာင်တိမ်းလာေသာ မျိးွယ်စုတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ယူဆချက်ြဖစ်ပါ 

သည်။ မေလးှင့ဘ်ာသာစကားဆင်တေူသာ်လည်း ဘာသာစကားှစ်ခ ု

  င်းယှ်ရာတွင ်  အေခ အေဝ  ၅၂ လုံး၌   ၁၀ လုံးသာတူေကာင်း 

ေတွရပါသည်။ ထိုအြပင် ဆလုဘံာသာစကားမှာ အင်းသား၊ ထားဝယ် 

လူမျိးများ၏ဘာသာစကားှင့ ်   ဆင်တူသည်ကိုလည်း   ေတွရပါ 

သည်။

စတုတ ယူဆချက်မှာ ကုန်းေဘာင်ေခတ်အေလာင်းမင်းတရား

ဝဲက န်း၊ မီးစိမ်းက န်းတိုတွင် ေနထိုင်ကပီး  ယခုအခါ ဒုံးက န်းရှိ 

ဒုံးပုလဲေအာ်ရာ၊ ေညာင်မ  င်းရာှင့ ်လက်စွပ်ေအာ်က န်းရှိ လင်းလွန်း 

ေအာ်ရာ၊ ပန်းေတာင်းက န်းရှိ ပက်ဂလက်ရာတိုတွင ်  ေနထိုင်ကပါ 

သည်။ ေကာ့ေသာင်းခိုင်တွင် ယခင်က လန်ပိက န်းရှိ လန်ပိရာ၌ 

ေနထိင်ုကေသာ်လည်း ယခအုခါ လငန်းက န်းစရိှု လငန်းရာ၊ ကရသရူ ိ

မိနယ်ရိှ ကံေမာ်ကီးရာ၊ အလယ်မန်က န်းရိှ ကုိေဖာ့ရာ၊ ဗုိလ်ချိက န်း 

ရှိ မကံဂလက်၊ တလွန်းရာတိုတွင် ဆလုံအုပ်စုများဖွဲ၍ ေနထိုင်က 

ပါသည်။

ေရလုပ်ငန်းရှင်များက ဆလုံလူမျိးများ၏ိုးသားမ ကိုအသုံးချ 

ကာ စားနပ်ရကိ ာများ ေထာက်ပံေ့ပးပီး ေရေအာက်ကမ ာမှ ရှာေဖရွရိှ 

ေသာ   ေရသတ ဝါများ၊    သဘာဝသယံဇာတများကိုရယူကသည်။ 

ေနာက်ပိင်ုးတွင် အရက်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးများပံပ့ိုးေပးမ ေကာင့ ်မူးယစ်ံွ 

အတွင်းသက်ဆင်းကာ အမ်ိေထာင်ဦးစီးအမျိးသားဆလုမံျား  အသက် 

ငယ်ငယ်ြဖင့်  ေသဆုံးလာကသြဖင့် ဆလုံလူမျိးများတွင ်အမျိးသား 

များနည်းပါးလာြခင်း၊ အမျိးသမီးဦးေရများလာြခင်း၊ ဆလံုလူမျိးများ 

ေနထုိင်ရာသုိ အေရာင်းအဝယ် ေရလပ်ုငန်းြဖင့ ်လာေရာက်ေနထိင်ုက 

ေသာ ဗမာ၊ ကရင်၊ ရခိုင်လူမျိးများှင့ ်အိမ်ေထာင်ြပရာမ ှေသွးေှာ

ဆလုံများြဖစ်လာြခင်းတိုေကာင့ ်ယခုအခါ ဆလုံစစ်စစ်လူဦးေရမှာ 

အလွန်နည်းပါးသွားသည်ဟ ု   ဆလုံအထူးြပေလ့လာသ ူ   ရန်ကုန် 

အေနာက်ပိင်ုးခိင်ုတက သိလ်ုမှ ေဒါက်တာေဒ ရရီခီင်၏ စာတမ်းအရ 

သိရှိရပါသည်။

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသင့်

၁၉၇၆ ခုှစ် သန်းေခါင်စာရင်းအရ ဆလုံဦးေရ ၆၀၀၀ ေကျာ် 

ရှိပီး ၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် ဆလုံဦးေရ ၄၀၀၀ ခန်ှင့် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် 

၃၄၃၈ ဦးခန်သာရိှေတာ့သည်။ ယခုအခါ ဆလံုစစ်စစ်ဦးေရမှာ ၁၈၀၀ 

ခန်သာကျန်ရိှေတာ့သြဖင့် ဆလံုလူမျိးများေပျာက်ကွယ်မ မရိှေစေရး

အတွက် ိုင်ငံေတာ်က  ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲစည်းကာ အစီအမံများ 

ေဆာင်ရက်ေနသည်ဟ ုသိရှိရပါသည်။

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးရိှ ဆလုလံမူျိးသည် ကယားြပည်နယ်ရိှ 

ပတ်ေတာင်(ပေဒါင်) လူမျိးကဲ့သို ထူးြခားေသာဝိေသသရှိ၍ ဆလုံ 

လမူျိးတို၏ လေူနမ ပုစံ၊ံ ဓေလ့ိုးရာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ များကိ ု

ိင်ုငတံကာမှ တကူးတကလာေရာက်ကာ ေလလ့ာကပါသည်။  ြမန်မာ 

ိင်ုငနံယ်စပ် ထိင်ုးိင်ုငဘံက်ြခမ်းတွင် ဆလုလံမူျိးများအား ြပသကာ 

ကမ ာလှည့ခ်ရီးသည်များကိ ုဖတ်ိေခ ဆဲွေဆာင်၍ ဝင်ေငေွကာင်းရရိှေန 

သည်ကိုလည်းကားသိရပါသည်။  ကယားြပည်နယ်မ ှ  ပတ်ေတာင် 

(ပေဒါင်)လူမျိးများကို    ထိုင်းိုင်ငံက    ၎င်းတိုိုင်ငံသားများ 

ြဖစ်သေယာင် ဖန်တီးြခင်း၊ ဆလံုလူမျိးများကုိလည်း  ထုိင်းုိင်ငံသား 

ြဖစ်သေယာင် ြပသြခင်းများြဖင့ ်လပ်ုေဆာင်ေနမ များကိ ုအေြမာ်အြမင် 

ရှိရှိ  ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပီး  ေဖာ်ထုတ်ြမင့်တင်သင့ ်

ပါသည်။

လှပေသာဒုံးက န်း

မိတ်ခိုင်သည ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ဝင်ေပါက်/ထွက်ေပါက် 

မရှိသြဖင့ ်  ထားဝယ်ခိုင်၊   ေကာ့ေသာင်းခိုင်တိုှင့်  င်းယှ်လ င် 

ကမ ာလှည့်ခရီးသည်ဝင်ေရာက်မ          အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။ 

သိုအတွက်       ကမ ာလှည့်ခရီးသည်များကိ ု    ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် 

ခရီးစ်ေဒသအသစ်များေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊    ိုင်ငံတကာမှသိရှိေအာင ်   

ြမင့်တင်ြခင်းများကိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ြဖစ်ိုင်သမ နည်းလမ်းများ 

ရှာကံကာ   စွန်စားထိုးေဖာက်မ များကို   မိတ်ခိုင်ခရီးသွားုံးခွဲမ ှ

တာဝန်ခံှင့်ဝန်ထမ်းများ၊         မိတ်ခိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းဥက   ှင့်အဖွဲဝင်များ၊  ေဒသတာဝန်ရှိသူများက ဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းကိးစားလျက်ရှိပါသည်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ြမင့်ေထွး(ဟိုတယ်/ခရီး)

မကာမေီရာကရိှ်ေတာမ့ည့ ်ပွင့လ်င်းရာသကီာလတင်ွ မတ်ိခိင်ု ဒုံးေညာငမ်  င်းေကျးရာရိှ 

ဆလုံရာကေလးသိုလာေရာက်၍ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 

ြဖစ်သည့်  Social Distancing ှင့်ညီွတ်စွာ Snorkeling ြပလုပ်ြခင်း၊  Trekking 

ြပလပ်ုြခင်း၊ ဆလုလံမူျိးများ၏ ဓေလထ့ုံးတမ်းစ်လာများေလလ့ာြခင်း၊ ရှားပါးေရေနကန်ုးေန  

သတ ဝါများေလလ့ာြခင်း၊ စက်ဘီးစီးြခင်း၊  ကူးကယက်ေလေှလှာ်ြခင်း၊ ေရကူးြခင်း၊ ငါးမ ားြခင်း၊ 

ငါးဖမ်းေလမှျားှင့လ်ိက်ုပါပီး ေရလပ်ုသားများ၏ဘဝေလလ့ာြခင်း၊ လတ်ဆတ်ေသာ ပင်လယ် 

အစားအစာများစားသုံးြခင်း၊ သဲေသာင်ြပင်တွင် လမ်းေလ ာက်၍ ပင်လယ်ေလ အားပါးတရ 

ှ  က်ြခင်း၊ သာယာလှပေသာ ပတ်ဝန်းကျင်က န်းများသို လည်ပတ်ြခင်းများြဖင့် မွန်းကျပ် 

မ များကို ေြဖေဖျာက်ကပါစို

 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ  ၆  မှ

ဒုံးက န်းသည် မိတ်မိ၏အေနာက်ဘက် ေရမိင်ု ၄၀ ခန်အကွာ 

ေြမာက်လတ ီကျ ၁၂ ဒီဂရီ ၂၆ မိနစ်ှင့် အေရှေလာင်ဂျကီျ  ၉၈ ဒီဂရီ 

၀၈ မိနစ်တွင်တည်ရှိပီး   ဧရိယာ ၂၈၅၂၂ ဧက ကျယ်ဝန်းကာ ေရချိ 

အလုံအေလာက်ထွက်ရှိသြဖင့်   ေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေသာသူများ၊ 

ဒံုးက န်းတွင်ေနထုိင်သူများအတွက် ေသာက်သုံးေရကို အြပည့်အလ ံ 

အသုံးြပိုင်ကပါသည်။       က န်း၏အေရှဘက်တွင ်  လှပေသာ 

ဒုံးေရတခွံန်ရိှပါသည်။  မတ်ိမိ   ဆပ်ိငယ်ရပ်ေလဆှပ်ိမှ ဒုံးေရတခွံန်သို 

Speed Boat ြဖင့် သွားေရာက်လ င် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန်အကာတွင် 

ေရာက်ရှိပီး ဒုံးက န်း၏  ေကျာက်ေတာင်အြမင့်ေပ မှ ြဖတ်ေကျာ် 

စီးဆင်းကျလာေသာ  ဒံုးေရတံခွန်၏ ေရမ န်၊ ေရစက်၊ ေရပန်းများြဖင့် 

ဒုံးေရတံခွန်တွင ်ေရချိးြခင်း၊ အမှတ်တရဓာတ်ပုံများိုက်ကူးြခင်းတို

ြပလုပ်ကာ သဘာဝတရားကီး၏အရသာကို လွတ်လပ်ေပါ့ပါးစွာ 

ခံစားပီး  မွန်းကျပ်မ ၊ ပင်ပန်းွမ်းနယ်မ မှန်သမ ကိ ုေြပေပျာက်ေစုိင် 

ပါသည်။ 

ချစ်စရာဆလုံတိုရာ

ထိမှုတစ်ဆင့ ်Speed Boat ြဖင့ ်၂၅ မနိစ်အကာခန် ေမာင်းှင်၍ 

ဆလုံေကျးရာ၊ ဒုံးေညာင်မ  င်းသို  သွားေရာက်ကာ ဆလုံလူမျိးတို၏ 

ေနထိင်ုမ ဘဝကိ ုဆက်လက်ေလလ့ာိင်ုပါသည်။ ဒုံးေညာင်မ  င်းေကျးရာ 

တွင် ကွယ်လွန်သွားေသာ ပ်ုရှင်သပ်ုေဆာင် ေဒွး ေခါင်းေဆာင်ပါဝင် 

သည့် ေမာ်ကင်းဥဒါန်းုပ်ရှင်အားုိက်ကူးခ့ဲသည့်အတွက် ြပန်ေြပာင်း 

ခံစားရင်း ထူးြခားမ ကိုရယူိုင်ပါသည်။        ဒုံးေညာင်မ  င်းေကျးရာ 

သဲေသာင်ကမ်းေြခသို ေရာက်ရှိသည်ှင့ ်စိမ်းြမသည့်ေရြပင်၊ ြဖေဖွး 

သည့်သဲြပင်တုိ၏ ထိေတွမ ှင့်အတူ ပင်လယ်ြပင်ကျယ်မှ ဝင်ေရာက် 

လာေသာေလများ၏ တိုးေဝှမ များေကာင့ ်ကမ်းေြခအစပ်၊ ရာနဖူးစည်း 

ရှိ အုန်းပင်များ၊ သစ်ပင်များ၏လ ပ်ရှားယိမ်းထိုးမ များက လက်ကမ်း 

ေပွဖက်ကိဆိုသေယာင ်ခံစားရိုင်ပါသည်။

 Speed Boat စီးရင်း လ  င်းမူးလာလ င်လည်း  သစ်ပင်အရိပ ်

ေအာက်၊    သဲြပင်ေပ တွင်   ခင်းကျင်းထားေသာ    ခုံတန်းရှည်ေပ ၌ 

အန်ုးေရချိချိကိ ုအမူးေြပ၊ အေမာေြပေသာက်ိင်ုပါသည်။ အမူးအေမာ 

ေြပသည်ှင့ ်ဆလုလံမူျိးများေနထိင်ုရာ အိမ်ေြခစုသုိသွားေရာက်ကာ 

ဆလုလံမူျိးတို၏ ေနထိင်ုမ ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မ ၊  အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

များှင့ ်    ကဗန်းေလမှျားကိေုလလ့ာြခင်း၊ ဆလုလံမူျိးများှင့ ်စကား

ေြပာဆိုြခင်းများကိုြပလုပ်ကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံိုက်ကူးြခင်းများ

ကို ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။

ဒုံးက န်းေပ တွင် ဒုံးေညာင်မ  င်းေကျးရာ၊ ဒုံးကမာေချာင်းေကျးရာ 

ှင့် ဒုံးဒဟွန်းေကျးရာများရှိပါသည်။ ဒုံးေညာင်မ  င်းေကျးရာသည ်

ဒုံးက န်း၏ အေနာက်ဘက်ြခမ်းတွင်တည်ရှိပီး ဆလုံလူမျိး၊ ကရင ်

လမူျိး၊ ဗမာလမူျိးများ ေနထိင်ုကပါသည်။ ဒုံးေညာင်မ  င်းေကျးရာတွင် 

အမ်ိေြခ ၁၄၀ ရိှပီး လဦူးေရ ၇၃၉ ဦးရိှပါသည်။ ဆလုလံမူျိးအမ်ိေထာင်စ ု

၉၃ စုှင့် ဆလုံအိမ် ၃၁ လုံး၊ ဆလုံလူဦးေရ ၂၀၉ ဦးရှိပါသည်။ ဆလုံ 

အမ်ိေထာင်စမုျားမှာ ဒံုးေညာင်မ  င်းေကျးရာ၏ ေြမာက်ဘက်ြခမ်းတွင် 

သီးြခားေနထိုင်ကပီး   ေတာင်ဘက်ြခမ်းတွင ်ကရင်အိမ်ေထာင်စု၊ 

ဗမာအမ်ိေထာင်စမုျား ေနထိင်ုကပါသည်။ ဆလုလံမူျိးများမှာ ငါးဖမ်း 

ြခင်း၊  ပုလဲငုတ်ြခင်း၊   ပငိုေကာင်ခွာြခင်းများြဖင့ ်    အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းြပကပီး  ဗမာ၊ ကရင်လူမျိးများမှာ    ေဈးေရာင်းြခင်း၊ 

စိက်ုပျိးေရးြပလပ်ုြခင်းတိုြဖင့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပကပါသည်။

ဒုံးေညာင်မ  င်းလူထုအေြခြပခရီးစ်

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ဒုံးေညာင်မ  င်းေရာက်ခဲ့စ်က ဒုံးေညာင်မ  င်း 

ေကျးရာတွင် လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

အကံြပခဲ့ပီး  ရာ၏ေတာင်ဘက ်ရာအစွန်တွင်  ေြမေနရာအကံြပ 

ေရးချယ်ေပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဒုတိယအကိမ်ေရာက်ရှိစ်တွင ်

လထူအုေြခြပအေဆာက်အအုမံျားကိ ုမတ်ိခိင်ု ဟိတုယ်ခရီးတာဝန်ခ ံ

ဦးေဆာင်၍ မိတ်ခိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အဓိကပံ့ပိုးကူညီမ  

ြဖင့်  ဒုံးေညာင်မ  င်းြပည်သူလူထုတိုပါဝင်ေသာအဖွဲက    အုတ်ြမစ်ချ 

ေဆာင်ရက်ေနသည်ကုိ ေတွြမင်ခ့ဲရသည်။ ၁၀-၁-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 

ဧည့သ်ည် ၁၆ ဦး တစ်ပိင်တည်းတည်းခိုိင်ုသည့ ်ဘန်ဂလုိှစ်လံုးြဖင့် 

လထုူအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ စတင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ေပ မ ေကာင့်   ဧည့်သည်များဝင်ေရာက်မ မရှိေသး 

ေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ဒုံးေညာင်မ  င်းလူထုအေြခြပ      ခရီးသွားလုပ်ငန်းြဖစ်ေပ လာ 

ြခင်းေကာင့ ် မတ်ိမိမှ ေနချင်းြပန်သွားေရာက်ရန်  ခက်ခေဲဝးကွာေသာ 

က န်းများသို အချနိ်ေပးလည်ပတ်ိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။   ဒုံးေညာင်မ  င်း 

ေကျးရာ   လူထုအေြခြပခရီးသွားတည်းခိုရိပ်သာတွင ်  ညအိပ်ကာ 

တည်းခိရုပ်ိသာမှတစ်ဆင့ ်စမတ်က န်း၊ လင်းကွန်းက န်း၊ သေရာသတန် 

က န်း၊ ှစ်ဖက်လှက န်း၊ ေကျာက်ကေဒွးက န်းှင့ ်ဝါးေတာင်ကီးက န်း 

များသို သွားေရာက်လည်ပတ်ပီး  ညပိုင်းတွင ်ဒုံးေညာင်မ  င်း CBT မှ 

တည်ခင်းဧည့်ခံေသာ       ကရင်တိုင်းရင်းသားိုးရာအကှင့်အတ ူ

လတ်ဆတ်ေမ းပျံသည့် ပင်လယ်စာများကို စားသုံး၍ ေကာင်းမွန်စွာ 

အိပ်စက်အနားယူိုင်ပါသည်။ 

ဖိတ်ေခ ပါသည်

မကာမေီရာက်ရိှေတာမ့ည့ ်ပွင့လ်င်းရာသကီာလတွင် မတ်ိခိင်ု 

ဒံုးေညာင်မ  င်းေကျးရာရိှ ဆလံုရာကေလးသုိလာေရာက်၍ ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေရးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့်  Social 

Distancing ှင့်ညီွတ်စွာ Snorkeling ြပလုပ်ြခင်း၊  Trekking 

ြပလုပ်ြခင်း၊ ဆလုံလူမျိးများ၏ ဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများေလ့လာ 

ြခင်း၊ ရှားပါးေရေနကုန်းေန  သတ ဝါများေလ့လာြခင်း၊ စက်ဘီးစီး 

ြခင်း၊  ကူးကယက်ေလှေလှာ်ြခင်း၊ ေရကူးြခင်း၊ ငါးမ ားြခင်း၊ ငါးဖမ်း 

ေလှများှင့်လိုက်ပါပီး     ေရလုပ်သားများ၏ဘဝေလ့လာြခင်း၊ 

လတ်ဆတ်ေသာ   ပင်လယ်အစားအစာများစားသုံးြခင်း၊ သဲေသာင် 

ြပင်တွင ်  လမ်းေလ ာက်၍    ပင်လယ်ေလအားပါးတရ ှ  က်ြခင်း၊ 

သာယာလှပေသာ ပတ်ဝန်းကျင်က န်းများသို လည်ပတ်ြခင်းများြဖင့် 

မွန်းကျပ်မ များကိ ုေြဖေဖျာက်ကပါစုိဟု       းေဆာ်ကာ ဆလုရံာေလး 

က ဖိတ်ေခ လိုက်ပါသည်။             ။

မုံရာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

စစ်ကိုင်း         တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်သည ်

ယမန်ေန         မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်       

ခ ီးမိ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲုံး  အစည်းအေဝးခန်းမတွင ်

ကျင်းပေသာ  လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

၏  ပန်းခင်းစမီခံျက် လျာထားချက်     

ရာ န်းြပည့် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင် 

ပဲွှင့်  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား   

ေပးအပ်ပွဲ      အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ      တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။         ထိုေနာက်      

ေဒသခနံာဂတိင်ုးရင်းသားများထ ံ  

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး ကတ်ြပားများ       

ေပးအပ်ပီး     ပန်းခင်းစီမံချက ်  

လျာထားချက ်       ရာ န်းြပည့်  

ပီးေြမာက်ေအာင်    ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ကေသာ   ခ ီးမိနယ ်  လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင် ့          ြပည်သူ  

မဂ  လာဒုံ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ်တွင် လူဝင်မ ကီးကပ ်

ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနက အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းှင့် 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနနံနက်ပိုင်းက   မဂ  လာဒုံမိနယ်  ဒုစံြပရပ်ကွက်ရှ ိရပ်ကွက်ေန 

ြပည်သူများအား ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ရပ်ကွက်ဓမ ာုံ၌ ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်

မဂ  လာဒုံမိနယ် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှးက ိင်ုငသံားကတ် အသုံးဝင်ပု၊ံ အသက်အရယ်အလိက်ု 

ကိုင်ေဆာင်လဲလှယ်ရြခင်းအေကာင်းှင် ့ဥပေဒှင့် ညီွတ်မ ရှိပါက 

အြမန်ဆုံးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း ြပည်သူများ ကျယ်ကျယ ်

ြပန် ြပန်သိရှိေစရန ်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးြမင့်သူေအာင်ှင့် ဒု-လဝကမှး 

ေဒ ေအးေအးစိုး ဦးေဆာင်သည့် ဝန်ထမ်းများက အသက်  ၁၀ ှစ်ြပည့် 

ိုင်ငံသားကတ်ေလ ာက်ထားသူ ခုနစ်ဦး၊ အသက် ၁၈ ှစ်အထက် 

ိုင်ငံသားကတ်ေလ ာက်ထားသ ူတစ်ဦးှင့်   ိုင်ငံသားကတ်အသစ ်

လဲလှယ်ေလ ာက်ထားသူ ၂၇ ဦး စုစုေပါင်း ရပ်ကွက်ြပည်သူ ၃၅ ဦး 

အား ုိင်ငံသားကတ်ြပားများှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းတုိကုိ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                      ဉာဏ်ဟိန်း

ခ ီးမိ၌ ပန်းခင်းစီမံချက် လျာထားချက်ရာ န်းြပည့်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ပွဲှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေပးအပ်ပွဲ ြပလုပ်

အင်အားဆိုင်ရာ         ဦးစီးဌာနမှ     

မိနယ်ဦးစီးမှးှင့်   ဝန်ထမ်းများ 

ထ ံ  ဂဏ်ုြပဆတုဆံပ်ိ၊       ဂဏ်ုြပ 

လက်မှတ်ှင့် စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

များ ေပးအပ်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်ပီး တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

သည်     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင ်     

ခ ီးမိနယ ်  ဆင်ေသေကျးရာ၌    

တိင်ုးေဒသကီး      ေကျးလက်လမ်း 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန      တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွမှ တာဝန်ယူ 

တည်ေဆာက်ထားေသာ နမ်မုံ-

ဆင်ေသ-ကချင်  နမ့်သဲကီးေချာင်း 

ေပ ရှိ အရှည်  ေပ ၁၈၀၊ အကျယ် 

ေပ၂၀၊ သံကူကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်          ပီးစီးမ ှင့် 

ဆက်လက်       ေဆာင်ရက်မည် ့     

ချ်းကပ်လမ်းတိုကိ ု     ကည့်  

စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များကို   

တာဝန်ရှိသူများှင့်    ြဖည့်ဆည်း 

ေပါင်းစပ်      ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း  သိရသည်။   

တိုင်းေဒသကီး

(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

စီးပွားေရးှင့ ်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ 

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းမှ ကမု ဏ ီတစ်ခ၊ု ယာ်စီးေရ တစ်စီးြဖင့ ်ှာေခါင်းစည်း ငါးတန်ကိ ု

တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် အိမ်ေထာင်စ ု

လဦူးေရစာရင်းှင့် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားများ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပး

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ ြပည်ပမှတင်သွင်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ
ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ 

ကို   သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့ ်    ညိ  င်းထားသည့ ်SOP များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့်  ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့အ်သေိပးေကညာချက်များ 

ကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်သည့်   

www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                                       

 သတင်းစ် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ်ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိူများ၊ စာေရး 

ဆရာများ၏ ထုတ်ေဝေသာ   စာအုပ်များကိ ု စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရှိေလ့လာ 

ဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

ှလုံးေသွးနဲ ေရးတဲ့မှတ်တမ်း (၂)

ဦး တ်ပါရေစြမင့မ်ိရ်ုေမေမှင့ ်အြခားေဆာင်းပါးများ

စာေရးသ ူမ သက (မုရံာ) ြပစေုရးသားသည့ ်ှလုံးေသွးနဲေရးတဲ ့

မှတ်တမ်း (၂) ဦး တ်ပါရေစြမင့မ်ိရ်ုေမေမှင့ ်အြခားေဆာင်းပါးများ 

စာအုပ် ထွက်ရှိလာပီြဖစ်သည်။

စာအပ်ုတွင် ဆရာေတာ်ဘရုားကီးများ၏ ဩဝါဒအမှာစကားများ၊ 

သလီှင့်ငမ်ိးချမ်းေရး၊ ေလာကပါလသာသနာအ့တ်ုြမစ်၊ ေသာတာပန် 

ဆအီလှေတာ်၊ အတတ်ိလွင်ြပင်ကိေုငးေမာြခင်း၊ ဦး တ်ပါရေစြမင့မ်ိရ်ု 

ေမေမှင့် အြခားေဆာင်းပါးများပါဝင်သည်။

မိဘတို၏ ေမတ ာေစတနာများှင့် ေကျးဇူးတရားများကိ ုြမင့်မိုရ ်

ေမေမမှတစ်ဆင့ ်စာ သတူို၏ှလုံးသားသို ေမတ ာေသွး၊ သစ ာေသွး 

များ စီးဆင်းေပျာ်ဝင်ေစပီး ထာဝရငိမ်းေအးကေစရန ်ေရးဖွဲသီကုံးထားသည်။

စာအုပ်ကုိ မိခင်ဧရာဝတီစာအုပ်တုိက်၊ ဖုန်း-၀၉ ၇၉၈၂၉၆၉၅၈၊ တုိက် (၄)၊ အခန်း ၄၀၂၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ 

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ရန်ကုန်မိမ ှတန်ဖိုးကျပ် ၃၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားသည်။

ြဖတ်သန်းခဲ့ေသာ ဘဝမှတ်တိုင်များ
စာေရးသူ ေဒါက်တာသိန်းေဌးဝင်း   ြပစုေရးသားထုတ်ေဝသည့ ်

ြဖတ်သန်းခဲ့ေသာ ဘဝမှတ်တုိင်များစာအုပ် ထွက်ရိှလာပီြဖစ်သည်။ 

စာအပ်ုတွင် မိုးဟန်ိးအဆင့ ်(၁) စစ်ဆင်ေရးအေတွအကံ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသ၊ အေကာင်းှင့အ်ကျိး အေကာင်းှင့အ်ဆုိး၊ ေတာအလယ် 

ေမာတယ် ကိုးကန်ှင့်မုံးကိုးနယ်၊ ဘယ်ေတာများကျမှ ငိမ်းချမ်း 

ေတာ့မှာလဲ၊ ငိမ်းချမ်းမ ၏အရသာ၊ ေဝးလံေခါင်သီနယ်ြခားဆီသို 

ေဆးကုသေရးခရီးစ်များ၊ သုိးငယ်တစ်ေကာင်ှင့် ဝံပုေလွတစ်အုပ်၊ 

ကိုဗစ်ှင့်က န်ေတာ်၊ အစွဲှင့်ဝဋ်အမဲေဘးကမလွတ်၊ ပရေလာက 

သားတိုှင့် ကံေတွခဲ့ရသူများ စသည့်ေဆာင်းပါးများှင့ ်စာေရးသူ 

ေတွကံခဲ့ရေသာ ငယ်စ်မှအစ ေဆးေကျာင်းသားဘဝ၊ စစ်မ ထမ်း 

ဆရာဝန်ဘဝ၊ ေဆးသုေတသီဘဝ၊ ိုင ်ငံ ြခားခရီးစ်တိုတွင ် 

အမှတ်ထင်ထင်ကံဆုံခဲ့ရေသာ ြဖစ်ရပ်များ၊  လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်တို၏ ဘဝမှတ်တိုင်များ၊  ဘာသာေရး 

ဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများအပါအဝင ်အြခားေဆာင်းပါး အပုဒ် ၅၀ ပါဝင်ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်ကို တန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၀၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားသည်။

ေမာ်ကွန်းေမာ်ကွန်း

စစ်ေတွ ဇန်နဝါရီ  ၁၆

ရခိုင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်းသည် အေနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ထင်လတ်ဦး၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊  

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက 

ေမာင်ေတာမိ သရီမိဂ  လာခန်းမ၌  ကျင်းပသည့ ်    

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊   ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပား  ေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားသို တက်ေရာက် 

ကသည်။

အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်

ရခိုင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်းက  အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်း 

ှင့ ်  ရသင့်ရထိုက်သည့်  ကတ်တစ်မျိးမျိး 

ထတ်ုေပးိင်ုေရးအတွက် လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန    ရခုိင်ြပည်နယ် 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ပန်းခင်းစီမံချက်ေဆာင ်

ရက်ေနမ အေပ  အေလးအနက်ထား၍  အရှိန် 

အဟုန်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယခုအခါတွင် 

ေမာင်ေတာမိနယ်ှင့ ်စစ်ေတွမိနယ်အတွင်းရိှ   

ြပည်သူများအား  ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာငး် 

ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက ေမာင်ေတာခုိင်အတွငး်ရှိ 

ြပည်သူများအား အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ စာရင်းှင့ ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်က 

သည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တိုင်းမှး 

တိုက ပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့ ်အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ 

စာရင်းှင့ ်ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများကိ ု

လျာထားချက် ရာ န်းြပည့်ပီးစီးေအာင် စီမံေဆာင် 

ရက်ေပးခ့ဲေသာ ေမာင်ေတာမိနယ်ှင့်  စစ်ေတွ 

မိနယ်  ဦးစီးမှးတိုအား ဂဏ်ုြပလ ာှင့ ်ဂဏ်ုြပ 

ေငွများကိ ုေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်

(ြပန်/ဆက်)

ေမာင်ေတာမိနယ်၌ 

ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းှင့် 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား

ေပးအပ်ပွဲကျင်းပ

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ  ၁၆

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မဂ  လာဒံု 

မိနယ်  ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက ်

သမိင်ုးဝင် ကျိက ေလာေ့စတေီတာ် 

စန်ိဖူးေတာ်ှင့ ်ငှက်ြမတ်နားေတာ် 

အထွတ်တင်လှြခင်းမဟာမဂ  လာ 

အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက်ပုိင်း 

က ကျင်းပရာ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှစိုး၊ တိုင်း 

ေဒသကီးသယံဇာတေရးရာဝန်ကီး  

ဦးေဇာ်ဝင်း၊  မဂ  လာဒု ံတပ်နယ်မှး 

ဗိုလ်မှးချပ် ဝင်းဗိုလ်ှင့် ဌာန 

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ေစတီ 

ေတာ် ေဂါပကအဖဲွဝင်များ၊ အလှ 

ရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ပင့်ေဆာင်

ထိုေနာက်  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် အမှးြပေသာ ဘရုား 

ဒါယကာ၊   ဒါယိကာမများက          

ေစတီေတာ်အထွတ်တွင်တင်လှ 

မည့် စိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နား 

ေတာ်များကို သံဃာေတာ်အရှင ်

သူြမတ်တိုထံ ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ပီး ေစတေီတာ်အား လက်ယာရစ် 

လှည့်လည်အပူေဇာ်ခံကာ ရထားပျ ံ

မ  ပ်သို ပင့်ေဆာင်ကသည်။

တင်လှပူေဇာ်

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီး၊ တပ်နယ်မှးှင့် ဘုရား 

ဒါယကာများသည် မဂ  လာအချန်ိ 

တွင်    ေရ ထီးေတာ်အထွတ်တွင် 

စန်ိဖူးေတာ်ြမတ်ကိ ုတင်လှပေူဇာ် 

ကပီး ရတနာေရ မိုးေငမွိုး ရာသွန်း 

ဖိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မဂ  လာဒုံမိနယ် သမိုင်းဝင်ကျိက ေလာ့ေစတီေတာ် စိန်ဖူးေတာ်ှင့် 

ငှက်ြမတ်နားေတာ်အထွတ်တင်မဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပ

 ေရှဖုံးမှ

စိက်ုခင်းများအေရာက် စနစ်တကျ ြဖန်ေဝေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှရာ ေတာင်သမူျား စိက်ုပျိးေရလုေံလာက် 

စွာရရှိသြဖင့်   သီးှံစိုက်ခင်းများ    ေအာင်ြမင ်

ြဖစ်ထွန်းကာ လုပ်ငန်းအဆင်ေြပလျက်ရှိေကာင်း 

သရိသည်။ ယခ ု၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ေသွီးံှစိက်ုပျိးရာသ ီ

တွင် မိနယ်အတွင်းရှ ိေတာင်သူများ သီးှံအချနိ်မီ 

စိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ုိင်ုေရးအတွက် စိက်ုပျိးေရ ြဖန်ေဝ 

မည့်ရက်အား ေဒသခံေတာင်သူများ သိရှိိုင်ရန်ှင့် 

ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရမည့ ်    ေရလက်တံ 

ေြမာင်းများအတွင်း   ေရမိတ်များှင့ ်     ခံွယ် 

ပိတ်ေပါင်းများ   ပိတ်ဆိုမ မြဖစ်ေစေရး၊   ေွသီးှံ 

စုိက်ပျိးလယ်ေြမများ စုိက်ပျိးေရမ တစွာရရှိေရးတို 

အတွက်    ေရလက်တံေြမာင်းများ   ေရစီးေရလာ 

ေကာင်းမွန်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ထားရှိရန ်အသိေပး 

  းေဆာ်ထားရှိေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ်ဆည်ေြမာင်း 

ှင့် ေရအသုံးချမ   စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနုံးမ ှသိရ 

သည်။ 

 “ယခှုစ် ေသွီးံှစိက်ုပျိးရာသမှီာ က န်ေတာ်တို 

ပွင့်ြဖမိနယ ်  ဆည်ေြမာင်းှင့ ်  ေရအသုံးချမ စီမံ 

ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်     မိနယ်အတွင်းရှ ိ

ေတာင်သေူတ ွသီးံှအချန်ိမစီိက်ုပျိးိင်ုေရး ကိတင် 

ပီးေတာ ့ေတာင်သူေတွကို ေရလက်တံေြမာင်းေတ ွ

ပိတ်ဆုိမ မရိှေအာင် ရှင်းလင်းထားကဖုိနဲ  လယ်ယာ 

ေြမေတွ   ြပြပင်ေဆာင်ရက်ထားဖိုအတွက ်  အခု 

ကတည်းက ကိတင်ပီး အသိေပး  းေဆာ်ထားပါ 

တယ်။ ခါတိုင်းှစ်ေတွက ေွသီးှံ  စပါးနဲ  ှမ်း 

စိုက်ပျိးလိုရေအာင်  စိုက်ပျိးေရ   ြဖန်ေဝေပးိုင ်

ေပမယ့ ်ဒီှစ်မှာေတာ့ ဆည်ေရဝင်ေရာက်မ နည်းတဲ ့

အတွက်   ေွှမ်းစိုက်ပျိးဖိုအတွက်ပ ဲ   ဆည်ေရ 

ြဖန်ေဝေပးသွားမှာ   ြဖစ်ပါတယ်။     ေှွမ်းအတွက် 

စိုက်ပျိးေရြဖန်ေဝမယ့်ရက်ကိုေတာ ့       မတ် ၁၅ 

ရက်မှာ စတင်ြဖန်ေဝေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။  အခုှစ်    

ေွသီးှံစိုက်ပျိးရာသီမှာ        ေွှမ်းလျာထား 

စိုက်ပျိးဧကအေနနဲ  မဲဇလီဆည်ေရေသာက်စနစ်နဲ  

ေွှမ်း ၆၀၄၂၈ ဧက၊     မင်းဘူး(စကု)မိနယ်က 

အိုင်းမဆည်ေရေသာက်စနစ်နဲ  ေွှမ်းဧက ၅၀၀ 

စုစုေပါင်း ေွှမ်းစိုက်ဧက ၆၀၉၂၈ ဧက  လျာထား 

စိုက်ပျိးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ပွင့်ြဖမိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှ ိဦးရဲထွဋ်ေအာင်က ေြပာသည်။

  ရဲဝင်းိုင(်ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖ     ဇန်နဝါရီ     ၁၆

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်အတွင်း                                     

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဗီဇမျိးကွဲသစ ် အိုမီခရန် ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး     အသိပညာေပး  းေဆာ်ြခင်းကို 

ယေနမွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တံုြပန် ေရးေကာ်မတီ၏  

ဦးေဆာင်မ ြဖင့် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မိနယ်လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မိနယ် 

မီးသတ်ဦးစီးဌာနတုိ ပူးေပါင်းအဖဲွက ပွင့်ြဖမိနယ ်

ေကျာင်းစုေကျးရာသိုသွားေရာက်ပီး အသံချဲစက ်

ယာ်ြဖင့်     အသိပညာေပး  းေဆာ်ေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

             ခင်ဝါဝါလ  င်(ြပန်/ဆက်)

ပွင့ြ်ဖမိနယ်၌  အုိမခီရန်ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး  းေဆာ် 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

တိုင်းေဒသကီးှင့်   ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လမူျိးမေရး 

ဘာသာမေရး  အသက် ၄၀ အထက် ေဒသခံြပည်သူ 

များ၊ အကျ်းသား  အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊  နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရှိသူများ၊    ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊        

ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှ ိ   ြပည်သ ူ

များ၊    အသက် ၁၂ ှစ်အထက်   အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းှင့ ်အထက်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား စသည့ ်ဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ် 

၍ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ၊ ြပည်သူေဆးုမံျားမှ  

ဆရာဝန်များ၊  သူနာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များှင့ ်ေစတနာဝ့န်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိး

ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) မိုင်းပျ်းမိ၌  ေဒသခံ 

ြပည်သူ ၂၉၀၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

မိနယ ်၂၆ မိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၂၃၃၅၅ ဦး၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ မိနယ် ေလးမိနယ်တို၌ 

No Product Name Pack Size
Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

1 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

2
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 1G
Vial 4900 Ready Medicine

3
Injection - Cefoperazone and 

Sulbactam 2G
Vial 9300 Ready Medicine

4 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

5 P.O Dexamethasone Box of 10x10's 1450 JDS

6 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

7 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

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

9 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

Anti thrombosis

10 Injection Enoxaprim 40 mg
1 Pre-Filled 

Syringe
7000 Nyi Lay Naing

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

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

ကည့် ိုင်ပါသည်။

ုရှားိုင်ငံမ ှဝယ်ယူထားသည့ ်Sputnik Light ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးများ ထပ်မံေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ  ၁၆

ရှုားိင်ုငမှံ  ဝယ်ယထူားသည့ ်  Sputnik  Light ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

Doses ၅၁၂၀၀၀ သည် ယေနနံနက် ၅ နာရီတွင် QATAR ေလေကာင်းလုိင်းြဖင့် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို  ထပ်မံေရာက်ရှိလာရာ   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး  ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခံရယူခဲ့သည်။

ုရှားိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Sputnik Light ကာကွယ်ေဆးများသည ်

လူတစ်ဦးလ င် တစ်ကိမ်သာ ထိုးှံရန်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  ပိမုိလုျင်ြမန်စွာ လ မ်း ခံိင်ုေရးအတွက် အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစရန် ဝယ်ယူထားေသာ Sputnik Light  ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး Doses  

တစ်သန်းအား ုရှားိုင်င ံေမာ်စကိုမိမ ှြမန်မာိုင်ငံသို (၂)ကိမ်ခွဲပီး ပိုေဆာင် 

ေပးခ့ဲသြဖင့်  ပထမအသုတ်ကာကွယ်ေဆး Doses ၄၈၈၀၀၀ ကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် 

ှင့် ဒုတိယသုတ် ကာကွယ်ေဆး Doses ၅၁၂၀၀၀ ကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် 

ထပ်မံပိုေဆာင်ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

မရမ်းကုန်းမိနယ် မင်းဓမ လမ်းရိှ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိကုာကွယ် 

ေဆးသိုေလှာင်ခန်း၌ ထားရှိပီး တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များသို ဆက်လက် 

ြဖန်ေဝသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                     သတင်းစ်

ေကျာကတ်ခံါးမိနယ၌် အသက် ၁၂ ှစ်အထက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 

ဒုတိယအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပး
ေကျာက်တံခါး   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေကျာက်တံခါးမိနယ် 

အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမ ှ အသက် ၁၂ 

ှစ်အထက်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ဒုတိယအကိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   

ထိုးံှေပးြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရကီ အေြခခပံညာ 

အထက်တန်း  (ေကျာက်တံခါး)ေကျာင်း၌  စတင် 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ရာတွင် မိနယ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်မိနယ် 

ကက်ေြခနသီနူာြပတပ်ဖဲွဝင်များ၊ တာဝန်ရိှသမူျားက 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန်      လာေရာက်ကသည့ ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့ ်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
(၁၆-၁-၂၀၂၂)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား သတ်မှတ်ေနရာသို 

လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ကူညီမ များ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ စာရင်းမှတ်တမ်းေရးသွင်းြခင်း၊ 

ေကာက်ယြူခင်း၊ ကိယ်ုအပခူျန်ိ တိင်ုးတာေပးြခင်းှင့ ်

ေသွးေပါင်ချနိ်တိုင်းတာေပးြခငး်တိုကို စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး    ကိုဗစ်-၁၉   စည်းကမ်း 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ

ေပးခဲ့ေကာင်းှင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်ထိုးပီးသူများကို    QR Code  ပါသည့် 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးပီးေကာင်း  မှတ်တမ်း 

စာရက်များ ထုတ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စန်းစန်း(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ေဒသခံြပည်သ ူ၅၁၁၉ ဦး၊ မ ေလးတိုင်း ေဒသကီး 

အတွင်းရိှ ခုိင် ခုနစ်ခုတုိမှ  ေဒသခံြပည်သူ ၆၆၁၀၀ 

ှင့ ်ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေဒသခ ံ

ြပည်သူ  ၂၅၀ တိုကို တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးုံများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ

ေပးသည်။ 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိ

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရှိရာ ယေနတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ

မိနယ် ၂၆ မိနယ်တို၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

၅၅၃ ဦးတုိကုိ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူ  

ေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ ဝန်ထမ်းများှင် ့ပူးေပါင်း၍ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်များမှ တာဝန်ရိှသူများက သွားေရာက် 

ကည့် အားေပးပီး လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။      သတင်းစ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ လက်ေဆးစို



ေွ၊  မိုး၊  ေဆာင်း  ချနိ်ခါမေရး၊     ေနရာမေရး 

ေလာင်တတ်သည့်   မီးေဘးအ ရာယ်ကိ ု   လတူိင်ုး 

ဂုြပသင့်ပါသည်။   မီးဆိုသည်မှာ  သုံးတတ်လ င် 

လသူားတိုအတွက် အကျိးရိှြဖစ်ထွန်းေစေသာ်လည်း 

စည်းစနစ်တကျမသံုးတတ်ပါက ေဘးဒုက အ ရာယ် 

ေပးိုင်ေသာရန်သူအသွင ်   ေရာက်ရှိသွားြခင်းကိ ု

မီးေလာင်မ များကေန  မျက်ဝါးထင်ထင်ြမင်ေတွေန 

ကရပီးြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ရန်သမူျိးငါးပါးထတွဲင် 

တစ်ပါးပါေသာ  မီးေဘးအ ရာယ်ကုိ   အိမ်ေထာင် 

တစ်စုမှသည်   ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး   စုေပါင်း 

ကိတင် ကာကွယ်ထားသင့်ပါသည်။ 

မီးေလာင်ြခင်းဆိုသည်မှာ     အပူှင့် အလင်း 

ထွက်ေပ လာသည့် ဓာတ်ြပမ ြဖစ်သည်။ မီးေလာင်မ  

ြဖစ်ပွားုိင်ေသာ အေြခခံအချက်သံုးချက်ြဖစ်သည့် 

ေလာင်စာ၊ ေအာက်ဆီဂျင်ှင် ့အပူရှိန်တိုအနက်မှ 

တစ်ခခုကုိဖုယ်ရှားလိက်ုလ င်  မီးေလာင်မ ရပ်ဆိင်ုး 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငအံံှအြပား ှစ်စ် 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားေလရိှ့ပီး  (က) ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 

မီးြငိမ်းသတ်ိုင်မ ၊     (ခ) အေဆာက်အအုံများ၏ 

မီးေလာင်ိုင်မ အေြခအေန၊   (ဂ) မီးေလာင်သည် ့

ေနရာ၊ (ဃ) လူေနအိမ်အစိပ်အကျဲ  စသည့် အေြခ 

အေနေပ မတူည်၍ ဆုံး ံးမ မှာလည်း အနည်းအများ 

ရှိတတ်ပါသည်။ 

မီးှင့်ေရ

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အင်း၊ 

အိုင်များတွင ်ရာသီဥတု ပူြပင်းေြခာက်ေသွလာပါ 

က  ေရခန်းေြခာက်ေစမည်။    ရာသီဥတုေကာင် ့

အလွယ်တကူ  မီးေလာင်ိုင်သည်။    ေရမရှိလ င် 

မီးြငိမ်းသတ်ရန ်မစွမ်းိုင်ေပ။   ထိုေကာင် ့ေရကို 

ပွင့်လင်းရာသ ီမီးေဘးအ ရာယ်သတိရှိကေစချင်

စနစ်တကျ       ေခ တာသုံးစွဲတတ်ဖိုလိုပါသည်။ 

အလဟဿြဖန်းတီးမပစ်သင့်ေပ။

မီးေဘးအ ရာယ်

မီးေလာင်ရသည့်အေကာင်းများမှာ ေပါ့ဆမီး 

ေကာင့်အများဆံုးြဖစ်ပီး မီးဖုိမီး၊ အလုိအေလျာက် 

ေလာင်သည့်မီး၊ လ ပ်စစ်မီး၊ ေတာမီး၊ မသမာသူ 

  မီး စသည်တုိေကာင့် မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားရသည်။

မီးဖိမုီး     စတင်ြဖစ်ပွားရသည့်        အချက်များ 

မှာ -

• မီးဖိုတွင ်မီးက င်းမီးကျန်ရှိြခင်း၊

• မီးဖိုမီးကိ ုလိုသည်ထက်ပို၍ သုံးစွဲြခင်း၊

• မီးဖိုအသုံးြပစ ်အေစာင့်မရှိြခင်း၊

• ကျပ်ခိုးများသို မီးစွဲြခင်း၊

• ဆီအိုးအပူလွန်ကဲြခင်း၊

• မီးဖိုှင့် ထရံအကာနီးကပ်ေနြခင်း၊

• ဓာတ်ဆီ၊ ေရနံဆီှင့် မီးေမ းြခင်း၊ 

• မီးေလာင်လွယ်ေသာပစ ည်းများ၊ ေလာင်စာ 

ဆီများကို မီးဖိုအနီးထားရှိြခင်း၊

• အသက်အရယ်ကီးရင့်သူ၊   မသန်စွမ်းသူ 

ှင့် ကေလးသူငယ်များက  ချက်ြပတ် 

ေကာ်ေလှာ်ြခင်း   စသည်တိုေကာင့်ြဖစ်ပါ 

သည်။

ေပါ့ဆမီးဆိုသည်မှာ -

• ကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူ၏ သတိေမ့ေလျာ့မ ၊

• ေဆးလိပ်ေသာက်ပီး မြငိမ်းသတ်ခဲ့ြခင်း၊

• ဘုရားမီးပူေဇာ်ပီး ေစာင့်မကည့်ြခင်း၊

• လူမရိှဘဲ ဖေယာင်းတုိင်၊ မီးခွက်ထွန်းထား

 ြခင်း၊  

• ြခင်ေဆးေခကွိ ုေအာက်ခမံပါဘ ဲ  သုံးစဲွြခင်း၊

• ကေလးသငူယ်များက မီးြခစ်များ အလွယ်

 တကူ ယူေဆာ့ြခင်း၊

• ေဈးဆိင်ုခန်းများ ပတ်ိသမ်ိးရာတွင် လ ပ်စစ်

 မီးခလုတ်များ ဖွင့်ထားခဲ့မိြခင်း၊

• လ ပ်စစ်သွယ်တန်း         ဝိုင်ယာကိးများ

 ေဟာင်းလွန်း၍ ဝိုင်ယာေရှာ့ခ်ြဖစ်ြခင်း၊

အထက်ေဖာ်ြပပါ မီးေဘးအ ရာယ်များအတွက် 

ေဆာင်ရန်အချက်များမှာ -

• မီးဖိနုေံဘးတွင် လုေံလာက်ေသာအကာအရ ံ

များ ထားရှိရန်။

• အိမ်တိုင်းတွင် မီးသတ်ေဆးဘူး၊ မီးကပ်၊ 

မီးချတ်ိ၊ ေရပုံး၊ သပဲုံးများ အသင့်ထားရိှရန်။

• မီးကင်းေစာင့်ြခင်း၊  လှည့်လည်သတိေပး 

ြခင်းများ စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရန်။

• လ ပ်စစ်မီးကိး    အေပါက်အပဲများကို 

က မ်းကျင်သူများှင် ့ြပင်ဆင်ရန်။

• ဂက်စ်မီးဖုိအသံုးြပရာတွင် ေလဝင်ေလထွက် 

ေကာင်းေစရန်အတွက ်ြပတင်းေပါက်များ 

ဖွင့်ထားရန ်စသည်တိုြဖစ်ကသည်။

ပြူပင်းေြခာက်ေသွေသာေရွာသတွီင် ေတာမီး 

ေလာင်ြခင်းများလည်း မကာခဏြဖစ်တတ်ပါသည်။ 

ထူးြခားြဖစ်စ်အြဖစ် လွန်ခဲ့ေသာေလးှစ်ခန်က 

ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း  အေလးထားစရာေနရာကီး 

သုံးေနရာတွင် ေတာမီးေလာင်က မ်းခဲသ့ည်။ ၎င်းတို 

မှာ ဇဲွကပင်ေတာင် ေတာမီး၊ ေတာင်ကီးမိ ေတာမီး 

ှင့် နတ်တလင်းေတာင် ကိးဝိင်ုးေတာင်ေပ ေတာမီး 

တို ြဖစ်ကသည်။ ေတာမီးေလာင်၍ ေတာေတာင် 

များြပန်းလ င် ရာသဦတဒုဏ်ကိ ုတိက်ုိက်ုထခိိက်ု 

ေစိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင် ့ေနာင်လာေနာက်သား 

များအတွက်   ယခုအချနိ်မှစ၍   လူတစ်ဦးသည် 

တစ်ှစ်လ င် အနည်းဆုံး  သစ်ပင်တစ်ပင်စ ီပုံမှန် 

စိုက်ပျိးေသာအေလ့အထကိ ုကိးစားြပမူသင့်ေပ 

သည်။

 မီးေလာင်ေသာအခါ

 မီးေဘးအ ရာယ်မှ ကိတင်ကာကွယ်သည့် 

အေနြဖင့် မိမိပေယာဂေကာင် ့ေဖာ်ြပပါေပါ့ဆမီး 

များ မြဖစ်ရေအာင် သတိရိှစွာဆင်ြခင်ပါ။ “လူခုိးလ င် 

အစတ်ုကျန်၊ မီးခိုးလ င်အြပတ်ံှ” ဆိသုည့်အတိင်ုး 

အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် အလုံးစုံ အနိ  ာုံေဘး 

များမှ လွတ်ေြမာက်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုှင့် 

မိမိပတ်ဝန်းကျင ်ေနစ်လူေနမ ဘဝကို သတိရှိစွာ 

ြဖင့် မီးေဘးကို  အေလးထားဆင်ြခင်သုံးတတ်ဖို 

လိုပါသည်။ အကယ်၍ မီးေလာင်မ ြဖစ်ပါက-

• အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းသံေခါက်ပါ။

• ထွက်မေြပးပါှင့်။ ကျတိ်၍မြငိမ်းပါှင့်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်သိုအကူအညီေတာင်းပါ။

• မိမိေနအိမ် တိုက်တာအေဆာက်အအုံများ 

တွင်   မီးြငိမ်းသတ်ေဆးဘူး    အနည်းဆုံး 

တစ်ဘူးကိ ုအရန်သင့်ထားရိှပါ။ တ်ုတရက် 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားပါက ေနအမ်ိတွင်အသင့် 

ရိှေသာ မီးြငမ်ိးသတ်ေဆးဘူးြဖင့် လက်ဦးမ  

ရယူပါ။

• အိမ်တိုင်းတွင ်       မီးသတ်ေဆးဘူးအြပင ်

မီးချတိ်မီးကပ်၊     ေရအိတ်၊   သဲအိတ်များ 

ကိတင်ေဆာင်ထားသင့်ပါသည်။ မီးေလာင် 

ေသာအခါ  ၎င်းပစ ည်းများကိသုုံး၍    အြမန် 

ြငိမ်းသတ်ိုင်ေပလိမ့်မည်။

• နီးစပ်ရာ    မီးသတ်စခန်းကို   အြမန်ဆုံး 

အေကာင်းကားပါ။ (မမိေိနထိင်ုရာ မိနယ် 

မီးသတ်စခန်း၏ ဖုန်းနံပါတ်များကုိ ေနအိမ် 

အတွင်း အလွယ်တကူ  ြမင်သာထင်သာရှ ိ

မည့်ေနရာတွင် ေရးမှတ်ထားပါ)

• မီးသတ်ကားများ    ဝင်လမ်း၊ ထွက်လမ်း၊ 

ပိတ်ဆိုမ မရှိေစေရး ကူညီပါ။

• လ ပ်စစ်ဝုိင်ယာေရှာ့ခ်ြဖစ်လ င် ပင်မခလတ်ု 

ကိုပိတ်ပီး     ေြခာက်ေသွေသာအဝတ်ြဖင် ့

ိုက်ပုတ်ြငိမ်းသတ်ပါ။

မီးေလာင်မ ြဖစ်၍    မီးခိုးအ ရာယ်ကံေတွရ 

လ င် -

• စိတ်ကိုတည်ငိမ်စွာထိန်း၍      ကမ်းြပင ်

ေပ သိုေမှာက်ချပါ။

• မသိားစုဝင်အားလံုးသိရိှုိင်ေအာင် ေအာ်ဟစ် 

၍ အေကာင်းကားပါ။

• တံခါးေပါက်ရှိရာသို    ေလးဖက်ေထာက ်

(သိုမဟတ်ု) မေိချာင်းတက်အေနအထားြဖင့် 

အြမန်ထွက်ခွာပါ။ မိသားစုအားလုံး အြပင် 

သိုေရာက်လ င် တံခါးြပန်ပိတ်ပါ။

• လွတ်ေြမာက်ေနရာသို အြမန်ဆုံးထွက်ခွာ 

ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်မ ှသိရှိေအာင် ေအာ်ဟစ် 

အကူအညီေတာင်းပါ။

• မီးသတ်တပ်ဖဲွသို အြမန်ဆုံးအေကာင်းကား 

ပါ။

• အသက် ှကိရိယာမရှိပါက  လက်ကိုင်ပဝါ 

(သိုမဟတ်ု) အဝတ်ကိ ုေရဆွတ်ပီး ှာေခါင်း 

ကို ပိတ်၍စည်းထားပါ။

• အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံေပ မှ   မီးေဘး 

လွတ်ေြမာက်ရန ်ခုန်ချြခင်းမြပလုပ်ပါှင့်။

ပူးေပါင်းပါဝင်ရန ်သတိေပး  းေဆာ်ချက်

“အမ  က်ကစ၊ ြပာသာဒ်မီးေလာင်” မြဖစ်ရေစဖို 

အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း  ပူးေပါင်းပါဝင ်  ကူညီ 

ေပးသင့်ပါသည်။

• မီးေလာင်မ ြဖစ်ေသာအခါ       သက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်မီးသတ်ဌာနသို  အြမန်ဆုံးသတင်း 

ပိုပါ။

• မီးေလာင်သည့်ေနရာသို အတအိကျ သတင်း 

ပိုပါ။

• တတ်သနိားလည်ေသာ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ 

ေရာက်မလာေသးသည်အထိ မီးွန်ကျိး 

သွားေအာင်   တတ်စွမ်းသမ    ကညူေီြဖရှင်း 

ေပးပါ။

• မီးသတ်ကားများ    လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ 

အဝင်၊ အထွက်ြပ၍    မီးြငိမ်းသတ်ိုင်ရန ်

အတွက် ြပည်သအူားလုံး အသစိတ်ိဓာတ်ြဖင့် 

လမ်းရှင်းေပးထားဖိုလိုပါသည်။ 

• မီးသတ်ယာ်/ စက်များ ေရာက်ရှိလာလ င် 

မီးေလာင်မ ှင့်  အနီးစပ်ဆံုးေနရာသုိ  န်ြပ 

ေပးပါ။

• မလိုအပ်ဘဲ     ဝိုင်းအုံလျက်ကည့်မေနဘ ဲ

ဖယ်ရှားေပးြခင်းြဖင် ့ကူညီပါ။

• မီးမေလာင်ေသးသည် ့   မိမိ၏ေနအိမ်များ 

ရှိရာသို    မီးသတ်ယာ်များကို  န်ြပြခင်း၊ 

အတင်းအဓမ  ခမ်ိးေြခာက်ေခ ယြူခင်း၊ အတ  

ဆန်စွာ      အေှာင့်အယှက်ြပြခင်းများကိ ု

ေရှာင်က်ပါ။

• မီးသတ်ယာ်တစ်စီး၏ ေရဂါလန် ၈၀၀ ပါဝင် 

မ သည် အချန်ိ သုံးမိနစ်မ ှငါးမိနစ်အထိသာ 

ပက်ဖျန်းိုင်သည့်အတွက်၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ 

ေကျးရာတိုင်းမှာ   ေရငုတ်များ၊    မီးသတ် 

ေရေလှာင်ကန်များ       ထားရှိိုင်ဖိုလိုပါ

သည်။

  စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

မီးေဘးအ ရာယ်မှ ကိတင်ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့် မိမိပေယာဂေကာင့် ေဖာ်ြပပါေပါ့ဆမီးများ 

မြဖစ်ရေအာင် သတိရှိစွာဆင်ြခင်ပါ။ “လူခိုးလ င် အစုတ်ကျန်၊ မီးခိုးလ င်အြပတ်ှံ” ဆိုသည့်အတိုင်း 

အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်အလုံးစုံ အနိ  ာုံေဘးများမှ လွတ်ေြမာက်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုှင့် မိမိ 

ပတ်ဝန်းကျင် ေနစ်လေူနမ ဘဝကိ ုသတရိှိစွာြဖင့် မီးေဘးကိ ုအေလးထားဆင်ြခင်သုံးတတ်ဖို လိပုါသည်။ 

မမိေိနထိင်ုရာ အမ်ိရာ၊ ရပ်ကွက်မှသည် တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာအထ ိမီးေဘးအ ရာယ်ကင်းေဝးေစရန် 

ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီက စည်းကမ်းရှိစွာြဖင့် သတိရှိကမည်ဆိုပါလ င် ရန်သူမီးဝါးမျိြခင်းအ ရာယ်မှ 

ကင်းေဝးိုင်မည်

တင်ထက်ထက်ေဇာ်

 

ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

 သူနာြပအေရးေပ ကားမလာမီ

မီးေလာင်ခံရသူကိ ုေရှးဦးြပစုနည်း 

• မီးခိုးမ န်ြခင်းအတွက် အေကာင်းဆုံးေသာ 

ေရှးဦးသူနာြပနည်းမှာ         ဦးစွာပထမ 

ေလေကာင်းေလသန်     ရရှိေသာေနရာသို 

လူနာကိုေရ ေပးပါ။    ပီးေနာက် အဝတ်ကုိ 

ေရဆွတ်၍ ှေပးခိုင်းပါ။

• မီးေလာင်ထားေသာအဝတ်ကို အတင်းဆွဲ 

မခ တ်ပါှင့ ်(ကိယ်ုအေရြပားနဲ အသားစများ 

အဝတ်အထည်မှာ   ကပ်ငပိါသွားေစသြဖင့် 

ေနာက်ဆက်တဲွဒဏ်ရာများြဖစ်လာုိင်သည်)

• လနူာဝတ်ဆင်ထားေသာ   အဝတ်အစားများ 

ေပ တွင် မီးစမီးေတာက် မြမင်ေတွေသာ ်

ြငား   အတွင်းလ  က်၍    တြဖည်းြဖည်း 

ေလာင်က မ်းေနြခင်း ရိှ၊ မရိှ ေသချာစစ်ေဆး 

ေပးပါ။

• ြပင်းြပင်းထန်ထန ်  ေလာင်က မ်းေနေသာ 

ဒဏ်ရာကိ ုေရစမ်ိ/ ေရေလာင်းြခင်းမြပပါှင့်။ 

တ်ုတရက် ေရေအးေလာင်းလိက်ုေသာအခါ 

ြဖစ်ုိးြဖစ်စ်မဟုတ်ဘဲ   တစ်မုဟုတ်ချင်း 

ကျဆင်းသွားေသာ    ကိုယ်အပူချနိ်ှင့် 

ေသွးဖိအားတို    ုတ်တရက်တွန်းကန်မ  

ေကာင့်   လနူာကိ ုသတလိစ်ေမေ့ြမာေစတတ် 

သည်။

• အသက် ှြခင်း၊   ေချာင်းဆိုးြခင်း၊    ခ ာ 

ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခ ု  လ ပ်ရှားြခင်း 

ရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးပါ။ အကယ်၍ လုံးဝလ ပ်ရှား 

မ မရိှ ငမ်ိသက်ေနပါက Cardio Pulmonary 

Resucitation(CPR) (ေခ ) ှလုံး၊ အဆုတ် 

တိုကို ြပန်လည်အလုပ်လုပ်ေစေသာ ေရှးဦး 

သူနာြပနည်းများြဖစ်ကသည့် ပါးစပ်ချင်း 

ေတ၍့ ေလမ တ်သွင်းေပးနည်း၊ လက်ဝဘဲက် 

ရင်အုေံပ သိုလက်ြဖင့် ဖလိိက်ုက လိက်ုလပ်ု 

၍ ှလုံးခုန်ေစေသာနည်း  စသည်တိုြဖင့် 

ြပစုေပးပါ။

• ေသွးလည်ပတ်မ   ေကာင်းေစရန်အတွက ်

မီးေလာင်ခရံေသာဒဏ်ရာကိ ုှလုံးထက်ြမင့် 

ေသာ ကိယ်ုဟန်အေနအထားြဖင့် အေပ သို 

မတင်ေပးထားပါ။

• မီးေလာင်က မ်းခံရေသာ   ဒဏ်ရာေပ တွင် 

သန်စင်ေသာအဝတ်စကိ ု     ေရဆွတ်ပီး 

အသာအယာတင်ထားေပးပါ။

အချပ်အားြဖင့်ဆုိေသာ် မိမိေနထုိင်ရာ အိမ်ရာ၊ 

ရပ်ကွက်မှသည ်တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထ ိ

မီးေဘးအ ရာယ်ကင်းေဝးေစရန် ြပည်သူတစ်ဦး 

ချင်းစီက စည်းကမ်းရှိစွာြဖင် ့သတိရှိကမည်ဆိုပါ 

လ င် ရန်သူမီးဝါးမျိြခင်းအ ရာယ်မှ ကင်းေဝးိုင ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း     အသိေပး  းေဆာ်လိုက်ရပါ 

သည်။         ။

ြပင်ဦးလွင ်  ဇန်နဝါရီ    ၁၆

 မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းတွင် 

ှစ်ရှည်သီးှံပင်ြဖစ်သည့ ်      ပိုးစာပင ်

စိုက်ဧက ၁၅၃ ဒသမ ၅ ဧက စိုက်ပျိး 

ထားရှိေကာင်း    ြပင်ဦးလွင်မိ    ပိုး 

သုေတသနှင့်    နည်းပညာဖွံဖိးေရး 

ဗဟိုဌာန၏တာဝန်ခံ     လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး     ေဒ မိုးမိုးဝင်းက 

ေြပာကားသည်။

ဌာနပိုင် ခံ ငါး ခံရှ ိ

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ပိုးချည်ဌာန 

၏ ဌာနပိုင် ခံ ငါး ခံရှိေကာင်း၊  အဆိုပါ 

ခမံျားသည် ပုိးသုေတသနှင့် နည်းပညာ 

ဖွံဖိးေရးဗဟိုဌာန၊ ပိုးအိမ်ထုတ်ပိုးစာ ခံ၊ 

ပိုးချည်စက်ုံှင့်   ပိုးစာသုေတသနခံ၊ 

ဒိုးကွင်ပိုးစာ ခံှင့ ်ထုံးဘိပုိုးစာခတံိုြဖစ်ပီး၊ 

ပဂု လကိအေနြဖင့ ်ေကာင်းြမန်မာေအာင် 

ကုမ ဏီကလည်း စုိက်ပျိးထားပီး   တုိင်း 

ေဒသကီးအတွင်း   စုစုေပါင်း   ပိုးစာပင ်

စိက်ုဧက ၁၅၃ ဒသမ ၅ ဧက စိက်ုပျိးထားရိှ 

နတ်တလင်း    ဇန်နဝါရီ     ၁၆

ပဲခူး       တိုင်းေဒသကီး     

နတ်တလင်းမိနယ် ေကျးလက ်

ေဒသ      ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန 

က    အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အေထာက်အကူြပ   ယိုမျိးစုံ 

ထိုးနည်း   သင်တန်းဆင်းပွဲကို      

ယေနနံနက်ပိုင်းက နတ်တလင်း 

မိနယ်    ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနုံး အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စည်းကမ်းချက ်      များှင့်အညီ 

ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေရှးဦးစွာ သာယာဝတီခိုင် 

ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန     ခုိင်ဦးစီးမှး 

ဦးသန်းလွင်က    သင်တန်းဆင်း 

အမှာစကား      ေြပာကားပီး 

နတ်တလင်းမိနယ် ေကျးလက ်

ေဒသဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန   

မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးဝင်းိင်ုထွန်းက 

၁။  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ေရှင့် သန်ရှင်းမ )သည် 

ရန်ကန်ုမိ အေနာက်ပိင်ုးခိင်ုှင့ ်မိတွင်းမိနယ်များသို ေရေပးေဝလျက်ရိှေသာ ကကု ိင်းေရေလှာင်ကန် 

သို ေရြပည့်ဝစွာေရာက်ရှိိုင်ရန်အတွက ်ေရကူးေရတွန်းစက်ုံဝင်းအတွင်းရှ ိဂျိးြဖပိုက ်(၅၆ "Ø MS) 

ယိုစိမ့်မ အား ပိုက်အသစ်အစားထိုးလဲလှယ်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု၁၈-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)

နာရီမှ ည (၂၄:၀၀)နာရီအထိ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနစ်ကာလအတွင်းှင့ ်၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန  မွန်းတည့(်၁၂:၀၀)နာရအီထ ိ

ေရကူးေရတွန်းစက်ံုမှတစ်ဆင့် ေရေပးေဝလျက်ရိှေသာ ေတာင်ဥက လာပ၊ ရန်ကင်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်း၊ 

ကမာရတ်မိနယ်များှင့် ကကု ိင်းေရေလှာင်ကန်မှတစ်ဆင့ ်ေရေပးေဝလျက်ရိှေသာ စမ်းေချာင်း၊ အလု၊ံ 

ကည့်ြမင်တိုင်၊ တာေမွ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် ၊ ဒဂုံ၊ လသာ၊ လမ်းမေတာ်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ေကျာက်တံတား၊ 

ဗိုလ်တေထာင်ှင့် ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်များတွင် ေရအားေလျာ့နည်းြပတ်ေတာက်မ များ ြဖစ်ေပ ိုင် 

ပါသြဖင့ ်ေရသုံးစဲွသြူပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ေရကိတင်စေုဆာင်းထားိင်ုပါရန် ကိတင်အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

အင်ဂျင်နီယာဌာန(ေရှင့်သန်ရှင်းမ ) 

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ှစ်ရှည်သီးှံပင်ြဖစ်သည့ ်ပိုးစာပင်စိုက်ဧက ၁၅၃ ဒသမ ၅ ဧက စိုက်ပျိးထားရှိ

ကာ     ယင်း ခံများမှ     ပုိးဥကတ်ကုိ ၁၁၅ 

ကတ်ေမွးပီး ပိုးအိမ်ေပါင်း ၆၀၀၀ ေကျာ်    

ှစ်စ်ထုတ်ေပးိုင်ေကာင်း       သိရ 

သည်။ 

“ ပိုးစာပင်က ှစ်ရှည်ပင်ြဖစ်ပါတယ်။ 

မိုးတွင်းကာလ ေမလနဲ  ဇွန်လမှာ အပီး 

စိုက်ပျိးေလ့ရှိပါတယ်။ ပိုးစာက တစ်ခါ 

စိက်ုပီးရင် ှစ် ၂၀ ေလာက်အထ ိသုံးလိုရ 

တဲှ့စ်ရှည်ပင် ြဖစ်ပါတယ်။ အဝတ်အထည် 

ရက်လုပ်တ့ဲေနရာမှာ အသံုးြပတ့ဲပုိးချည် 

ရရှိဖိုရည်ရယ်ပီး     ပိုးေမွးြမဖိုအတွက ်

ပိုးေကာင်ေလးေတွရဲအစာအြဖစ် ပိုးစာ 

ပင်ကို    စိုက်ပျိးကတာြဖစ်သလိ ု   အခု 

ေနာက်ပိင်ုးမှာ ပိုးစာပင်က ပိုးေမွးဖို တစ်ခ ု

တည်းမဟတ်ုဘ ဲလေူတရွဲကျန်းမာေရးကိ ု

အေထာက်အကူြပတဲ့အတွက ်ပိုးစာသီး 

ကို ဒီအတိုင်းစားကသလို ပိုးစာသီးဝိုင်၊ 

ပိုးစာသီးယိ၊ု ပုိးစာရက်လက်ဖက်ေြခာက် 

တိုကိုလည်း     ြပလုပ်လာကပါတယ်။ 

ပိုးေမွးပီး    ရရှိလာတဲ့    ပိုးအိမ်များမှာ 

ေကာ်လဂျင်များစွာ    ပါဝင်တဲ့အတွက် 

လည်း  အလှကန်ုပစ ည်းေတ၊ွ ဆပ်ြပာေတ၊ွ 

ေခါင်းေလ ာ်ရည်ေတွ   ထုတ်လုပ်ကပါ 

တယ်။  ပုိးစာပင်ကုိ စုိက်စနစ်အမျိးမျိးနဲ  

စုိက်ပျိးလုိရပါတယ်။   ဌာနပုိင် ခံအေနနဲ  

များေသာအားြဖင့ ်        (၅ ေပx ၂ ေပ)၊ 

(၆ ေပx ၂ ေပ)       စိုက်စနစ်ေတွနဲ  

စိက်ုကတယ်။ ခေုနာက်ပိင်ုးမှာ ေတာင်သ ူ

ေတွက    တစ်ဧကရဲ    အထွက် န်းကို 

တိုးတက်ချင်တာေကာင့ ်       တစ်ဧက 

အပင်ေရများများဝင်ဆံ့တဲ ့     (၃ ေပ x 

၁ ေပ) စိုက်စနစ်ေတွနဲလည်း  စိုက်ပျိး 

လာကပါတယ”် ဟု    ၎င်းက   ရှင်းြပ 

သည်။ 

 ပိုးစာပင်မျိး အမျိးအစားများစွာရိှပီး 

လက်ရှိအေြခအေနတွင်    ြမန်မာိုင်ငံ၌ 

ပိုးစာပင်မျိး ၁၄ မျိး   ထန်ိးသမ်ိးထားရိှရာ 

ယခုေနာက်ပိုင်းတွင ်      တုတ်ိုင်ငံမှ 

တင်သွင်းလာသည့ ်  စပ်မျိးများကိလုည်း 

စိက်ုပျိးလာကေကာင်း၊ ြမန်မာတစ်ိင်ုင ံ

လုံးတွင် ပိုးစာပင်စိုက်ပျိးဧက ၅၆၀၀ 

ေကျာ်ရှိပီး   ပိုးဥကတ် ၁၅၀၀၀ ေကျာ် 

ေမွးြမကကာ ပိုးအိမ်ေပါင်း ခုနစ်သိန်းခွဲ 

နီးပါးထွက်ရှိေကာင်း၊ ပိုးချည်အေနြဖင့ ်

ဌာနပိင်ုပိုးချည်စက်ုှံစ်ုမှံ   တစ်ှစ်လ င် 

ပိုးချည်ေပါင် ၆၀၀ ေကျာ်   ထွက်ရှိပီး 

ေတာင်သူများမ ှထုတ်လုပ်သည့် ပိုးအိမ် 

များကို   ြပည်ပသို   တင်ပိုေရာင်းချက 

ေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ဘူးသီးေတာင ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ရခိင်ုြပည်နယ် ဘူးသီးေတာင် 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန  ဝန်ထမ်း 

များှင့် မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-

၁၉ မျိးဗဇီေြပာင်း အိမုခီရန်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး     အသိပညာေပး 

  းေဆာ်ြခင်းကိ ု    ယေနမွန်းလွဲ 

၁ နာရီက      မိေပ ရပ်ကွက်များ 

အတွင်း  လှည့်လည်အသိပညာ 

ေပးေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း   သိရ 

သည်။      

လှေကျာ်( ြပန်/ ဆက်)

ေရအားေလျာန့ည်းြပတ်ေတာက်မည့ ်အသေိပးေကညာချက် 
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ သင်တန်းဆင်း 

ဘူးသီးေတာင်မိနယ်၌ အုိမီခရန်ေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး  းေဆာ်

သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်    

ရရိှလာမည့် အကျိးေကျးဇူးများကိ ု   

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

အခမ်းအနားသုိ   တက်ေရာက် 

လာကေသာ  တာဝန်ရိှသူများက 

သင်တန်းဆင်း     လက်မှတ်များ၊ 

သင်တန်းတွင်      လက်ေတွြပလပ်ု 

ထားေသာ       ယိုမျိးစုံတိုကို 

ေပးအပ်ရာ သင်တန်းသူများက 

လက်ခံရယူေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ    ယိုမျိးစုံထိုးနည်း    

သင်တန်းတွင်       နတ်တလင်း 

မိနယ်အတွင်းရှ ိ      ေကျးလက ်

ေဒသများမ ှ      သင်တန်းသူ ၂၀ 

တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းတွင် 

ယိုမျိးစုံထိုးနည်းှင် ့  ပတ်သက် 

သည့် ပညာရပ်များကို  သင်တန်း 

နည်းြပဆရာမက     စာေတွ၊ 

လက်ေတွ  ငါးရက်ကာ   အခမဲ့ 

သင်ကားပိုချခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သုတ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို 

မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

မနီလာ    ဇန်နဝါရီ    ၁၆

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသည်    သက်တမ်း 

ကာြမင့်ေနပီြဖစ်ေသာ      စစ်လက်နက် 

စွမ်းပကားကို      အဆင့်ြမင့်တင်ရန ်

အင်ဂျင်စက်ှစ်လုံး တပ်ဆင်ထားသည့ ်

Black Hawk အမျိးအစား ရဟတ်ယာ် 

သစ်  ၃၂ စင်းကိ ု ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဖလိစ်ပိင်ု ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးက ယေန  

ေြပာကားသည်။

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည ်  အေမရိကန် 

ြပည်ေထာင်စုက     အသုံးြပခဲ့သည့် 

ဗီယက်နမ် စစ်ပဲွကာလရဟတ်ယာ်များ 

ှင့် ဒုတိယကမ ာစစ်ကာလ စစ်သေ  ဘာ 

များကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန် လွန်ခဲ့သည့် 

ဆယ်စုှစ်အတွင်း ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင ်

ခဲ့သည်။

ပိုလန်ိုင်ငံအေြခစိုက် အေမရိကန် 

ဟွိင်း    ဇန်နဝါရီ    ၁၆

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၅၆၈၄ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရိှေကာင်း၊ ယင်းလဦူးေရအနက် ၁၅၆၄၃ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျား 

ြဖစ်ေကာင်းှင့် ၄၁ ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများအနက်မှ ကူးစက် 

ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၀၂၃၅၄၆ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၆၀၉ ဦးရှိေကာင်း 

ဗီယက်နမ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသေူပါင်း 

၁၇၂၇၂၉၀ ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ် 

ေအာက်တွင ်ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၆၈ သန်းခန်  အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်း 

ကာကွယ်ေဆးများအနက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ၇၂ ဒသမ ၃ သန်းအား 

ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံရာတွင ်အသုံးြပခဲ့ေကာင်းှင့ ်၁၇ ဒသမ ၁ သန်းအား တတိယ 

အကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံရာတွင ်အသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗျိုေအးရိစ်    ဇန်နဝါရီ    ၁၆

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၉၆၆၅၂ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ

ြခင်းေကာင့ ် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၀၂၉၆၂၄ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း   အာဂျင်တီးနား ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် အာဂျင်တီးနားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏    ေြပာကားချက်အရ 

တိုကျိ    ဇန်နဝါရီ    ၁၆

ေြမာက်ကုိရီးယားုိင်ငံသည် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ဒံုးကျည် 

ှစ်စင်းပစ်လ တ်ခဲ့ေကာင်း ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဇန်နဝါရ ီ၁၆ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။ အဆိပုါ ဒုံးကျည်ှစ်စင်း 

သည် ပီးခဲ့သည့်ှစ ်  စက်တင်ဘာလအတွင်းက  ပစ်လ တ်ခဲ့ 

သည့ ်ဒုံးကျည်အမျိးအစားြဖစ်မည်ဟ ုယုံကည်ရေကာင်းလည်း 

ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အဆိုပါဒုံးကျည်များကိ ုဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ 

မိနစ် ၅၀ ခန်တွင် ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းေဒသမ ှ

အေရှဘက်သုိ ပစ်လ တ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဂျပန်ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ယင်းဒုံးကျည်များသည် အြမင့် 

ကလီိမုတီာ ၅၀ ခန်အထ ိေရာက်ရိှိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဂျပန် 

ိုင်ငံ၏ သီးသန်စီးပွားေရးဇုန်ြပင်ပ ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ 

အေရှဘက်ကမ်းိုးတန်းအနီး ကျေရာက်ဖွယ်ရိှေကာင်း ဂျပန် 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏     ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ များှင့် 

စပ်လျ်း၍ လိအုပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ စေုဆာင်း 

ြခင်းှင့် ေစာင့်ကည့်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ေဆာင်ရန်  အေမရကိန် 

ိင်ုငှံင့ ်အြခားိင်ုငမံျားှင့အ်တ ူနီးကပ်စွာ ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ယင်းသုိ လုပ်ေဆာင်ြခင်း  

ြဖင့် ဂျပန်ုိင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံ ခံေရးကို အေကာင်းဆုံး 

ကာကွယ်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း ဂျပန်ိင်ုင ံကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံက Black Hawk ရဟတ်ယာ်သစ် ၃၂ စင်း ဝယ်ယူမည်
ကာကွယ်ေရးစက်ုံြဖစ်သည့်  ေလာ့ခ် 

ဟိမာတင်က  ပိုင်ဆိုင်ေသာ  ကာကွယ်  

ေရးကုမ ဏီတစ်ခုမှ    ထုတ်လုပ်သည့ ်

S-70i Black Hawk      အမျိးအစား 

ရဟတ်ယာ်  ၃၂  စင်းအနက်   ပထမ 

အသတ်ု ရဟတ်ယာ်များသည် လာမည့် 

ှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသို ေရာက်ရှိလာ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ဖိလစ်ပုိင်ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီး ဒယ်လ်ဖင်လုိရင်ဇာနာက ၎င်း၏  

တရားဝင် ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာေပ တွင် 

ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

အဆိုပါ       ရဟတ်ယာ်များသည ်

လူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ အကူအညီ 

ှင့ ်သဘာဝေဘးဒဏ်တံုြပန်ေရးအတွက် 

လုိအပ်ေကာင်း ၎င်းက ထပ်မံေြပာကား 

သည်။

ဖိလစ်ပုိင်အစုိးရသည်  ေလတပ်၏ 

ထရီပိုလီ     ဇန်နဝါရီ     ၁၆

လစ်ဗျားိင်ုင၏ံ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ က  ြမင့တ်င်ရန်အတွက် ငယ်ရယ် 

ေသာ ဆရာဝန်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်မ အခန်းက  သည် အေရးကီးေကာင်း

လစ်ဗျားဝန်ကီးချပ ်အဗ ဒူဟာမစ် ဒီဘီဘာက ေြပာကားသည်။ 

မိမိတိုသည် ိုင်ငံအတွင်း ငယ်ရယ်ေသာ ဆရာဝန်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းရည ်

ြမင့်မားမ ေကာင့် ိုင်ငံ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စနစ် တိုးတက်လာသည်ကို 

ြမင်ေတွေနရေကာင်း  ထရီပိုလီမိတွင ်ကျင်းပသည့ ်  ေဆးပညာဖိုရမ်၌  ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

၎င်းေဆးပညာဖိရုမ်အား ိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ဆရာဝန်များှင့ ်ေဆးေကျာင်းသားများ 

တက်ေရာက်ကပီး ေဆးပညာဆိင်ုရာအချက်အလက်များှင့ ်ငယ်ရယ်ေသာ ဆရာဝန် 

များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်တုိးတက်ေစရန် ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ လစ်ဗျားုိင်ငံ 

အတွင်း ှစ်အတန်ကာ ြဖစ်ပွားေနေသာ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များေကာင့ ်ိင်ုငသံား 

များအား ကျန်းမာေရးှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာ အေြခခံခံစားခွင့်များရရှိေစရန် တာဝန် 

ရှိသူများက အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

Bell UH-1H အမျိးအစား ရဟတ်ယာ် 

ပျက်ကျခ့ဲပီးေနာက် ယင်းေလယာ်အပ်ုစ ု

ေနရာတွင် အစားထိုးလဲလှယ်ရန ်S-70i 

Black Hawk ရဟတ်ယာ် ၁၆ စင်းကိ ု

ဝယ်ယူရန်   ယမန်ှစ်က   မှာယူခဲ့ပီး 

ယင်းတိုအနက် ေလယာ်အများအြပား 

ကို ဖိလစ်ပိုင်၏ ေရရှည်စစ်ဘက ်မဟာ 

မိတ်ြဖစ်သည့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု

ထံမှ ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဖိလစ်ပိုင်ေလတပ်၏   ေလ့ကျင့်မ  

တစ်ရပ်ြပလုပ်စ ်   S-70i အမျိးအစား      

ရဟတ်ယာ်တစ်စင်း      ပျက်ကျပီး  

လူေြခာက်ဦး      ေသဆုံးခဲ့ပီးေနာက ်

ယမန်ှစ်ဇွန်လက Black Hawk ရဟတ် 

ယာ်အားလုံးကိ ု    ပျသံန်းခွင့်ရပ်ဆိုင်း 

လိုက်သည်။

ထိုအြပင ်          ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသည ်

အေမရိကန်ေဒ လာ ၃၇၅ သန်းြဖင့် အိ ယိ 

ထုတ် သေ  ဘာဖျက်ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခု 

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပီး  ယင်းဒုံးကျည်စနစ ်

သည် ဖလိစ်ပိင်ု၏ ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကား 

ကိ ုတိုးြမင့ေ်စမည်ြဖစ်ေကာင်း ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးလိရုင်ဇာက ဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက် 

တွင် ေကညာခဲ့သည်။

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည်     ေတာင် 

ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ဟွန်ဒိုင်းအကီးစား 

စက်မ လုပ်ငန်းမှ စစ်သေ  ဘာသစ်ှစ်စင်း 

မှာယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ငယ်ရယ်ေသာဆရာဝန်များ၏ အခန်းက  အေရးကီးေကာင်း 
လစ်ဗျားဝန်ကီးချပ် ေြပာကား

ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုငကံ ဇန်နဝါရ ီ၁၄ ရက်တွင် ဒုံးကျည်ှစ်စင်းပစ်လ တ်ခဲေ့ကာင်း ဂျပန် ေြပာကား

အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၉၆၆၅၂ ဦးရှိ
လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၈၈ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့ ်   အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၁၁၇၉၈၉   ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်  အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌ 

အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါး 

ကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၁၉၆၅  ဦး 

ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။

ထိုြပင် အာဂျင်တီးနားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးံှမ အစအီစ်ေအာက်တွင် ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၈၂၀၂၆၅၈၈ 

လုံး အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၆၈၄ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ 

၃၂၇၀၃၄၄၁၇ ဦး

 ေသဆုံးသူ

၅၅၅၄၉၈၀ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၂၆၆၅၈၃၃၀၅ ဦး

အန်ကာရာ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

တူရကီိုင်ငံ၌ ိုင်ငံသား ၅၇ ဒသမ ၂၄ သန်းေကျာ်သည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း   တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက    ယေနတွင် 

ေြပာကားသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုိုင်ငံအတွင်း အေရးေပ အသုံးြပရန် 

တူရကီ  ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက   အတည်ြပေပးခဲ့ပီး 

ေနာက် ုိင်ငံတစ်ဝန်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  

အစီအစ်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

တူရကီိုင်ငံ၌    ိုင်ငံသား    ၅၂  ဒသမ  ၁၁  သန်းသည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တတယိ 

အကိမ်အပုိေဆာင်းထုိးံှေပးသည့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

စင်ကာပ ူ  ဇန်နဝါရီ   ၁၆

စင်ကာပူိုင်ငံ၌    အသက်ငါးှစ်မှ 

၁၁ ှစ်အရယ်   ကေလးငယ ်တစ်သိန်း 

ေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး   ပထမအကိမ်   ထိုးှံေပးပီးြဖစ ်

ေကာင်း စင်ကာပူိင်ုင ံပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ဇန်နဝါရ ီ၁၅ ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

ယင်းအေရအတွက်သည် စင်ကာပူ 

ိုင်ငံ    ပညာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ

မူလတန်းေကျာင်းများမှ    မူလတန်း 

ေကျာင်းသားအားလုံး၏ ၄၀ ရာခိင်ု န်းခန် 

အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ်    ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ြခင်းကိ ု

ဆိုလိုေကာင်း သိရသည်။

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အဆိုပါ  အသက် 

ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ် ကေလးငယ်များ 

အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ေမာ်စကို   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၆၈၆ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ယင်းအေရအတွက်သည် ဇလူိင်ု ၅ ရက်ေနာက်ပိင်ုး 

အဆိပုါေရာဂါြဖင့ေ်သဆုံးသ ူ၇၀၀ ေအာက် ပထမဆုံးအကမ်ိ ကျဆင်းလာခဲေ့ကာင်းှင့ ်

လက်ရိှတွင် အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၂၁၃၂၀ ရိှလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၂၉၂၃၀ ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၀၈၀၃၅၃၄ ဦးရှိလာေကာင်း ုရှားိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ်

တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၂၂၇၃၁ ဦးရိှြခင်းေကာင့် ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၉၈၅၈၆၁၅ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။

ရှုားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွရိှဆဲလူနာ စုစုေပါင်း ၆၂၃၅၉၉ ဦးရိှေကာင်း 

သိရပီး မိေတာ်ေမာ်စကိုသည ်အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံး ြဖစ်ပွားသည့ ်

ေဒသြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ုရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့် တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၄၈၀ ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၀၈၈၇၀၄ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။                     

 ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

အိ ိယိုင်ငံ၌    ပီးခဲ့သည်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၁၂၀၂ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိသြဖင့်   ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ   ၃၇၁၂၂၁၆၄  ဦးရှိလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ေသာ အချက် 

အလက်များအရ သိရသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်း ေနစ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူှစ်သန်ိးေကျာ်ရိှလာခဲသ့ည်မှာ ေလးရက်ရိှခဲ့ပ ီ

ြဖစ်သည်။ ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၃၁၄ 

ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သြဖင့် အဆိုပါ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူ၄၈၆၀၆၆ ဦးရိှလာခဲသ့ည်။ လက်ရိှအချန်ိ 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

၁၅၅၀၃၇၇  ဦးရှိသည်။ 

ထုိြပင် ပီးခ့ဲသည့်တစ်ရက် အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာပီး ေဆးုမှံ ဆင်းသွားသ ူ

၁၃၈၃၃၁ ဦးရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ ၃၅၀၈၅၇၂၁ ဦးရှိလာသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ ုိင်ငံအတွင်း အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ    ၇၇၄၃   ဦးရှိလာပီး ၎င်း 

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ခံရသူများအား မဟာ 

ရက်ရ ထရာ၊ ရာဂျာစသန်ှင့် ေဒလီတို၌ အများဆုံး 

ေတွရှိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အသက်ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ် ကေလးငယ် တစ်သိန်းေကျာ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမအကိမ်ထိုးှံေပးပီးြဖစ်

ပထမအကိမ် ထိုးှံမ ကို ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် စတင်ထိုးှံေပးခဲ့

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး     

ပထမအကိမ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည့ ်

အသက်   ငါးှစ်မှ  ၁၁   ှစ်အရယ်  

ကေလးငယ်များအား ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် 

တွင်မူ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ဒတုယိအကမ်ိ  ထိုးံှေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ကိုးကား - စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

Apple နည်းပညာကုမ ဏီမှ ဝန်ထမ်းများ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အပိုေဆာင်းထိုးှံပီးမှသာ  လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပမည်
နယူးေယာက်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

အေမရိကန်ိုင်ငံမ ှApple နည်းပညာကုမ ဏီ 

သည် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထုိးံှမ ခံယူပီးစီးေကာင်း 

ေဆးလက်မှတ်ြပသိင်ုမှသာ  လပ်ုငန်းခွင်ဝင်ေရာက် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပသည့်စနစ်အား ကျင့်သုံးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါကုမ ဏီ၏ ေြပာကားချက် 

အရ သိရသည်။ 

တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်ထိုးှံပီးသ ူ၅၇ ဒသမ ၂၄ သန်းေကျာ်ရှိ
ေဆးများအပါအဝင ်   ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ     စုစုေပါင်း 

၁၃၉ ဒသမ ၀၇ သန်းေကျာ် အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

မ ြမင့တ်က်ြခင်းှင့ ်ရင်ဆိင်ုေနရပီး လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၆၃၉၆၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်း 

ေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်း  အဆိုပါေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀၄၀၃၀၆၄ ဦးရိှလာေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

တူရကီုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၁၇၇ 

ဦး ထပ်တုိးလာြခင်းေကာင့် အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း 

၈၄၆၂၂   ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၅၂၀၁၆  ဦးရှိ 

ေကာင်း တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှစတင်၍ အဆုိပါနည်းပညာ 

ကုမ ဏီ၌    လာေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့ ်

ဝန်ထမ်းများသည် အကယ်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး မထိုးှံရေသးပါက တစ်လအတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထုိးံှ 

ြခင်းကိ ုခံယူရမည်ြဖစ်သည်။

အေမရိကန်ိုင်ငံအတွင်း      လက်ရှိအချနိ်၌ 

အိမုခီရန်ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များ ြမင့တ်က် 

ေနြခင်းေကာင့် အေမရိကန်ိုင်ငံရှိ ကုမ ဏီအများ 

အြပားမှ ဝန်ထမ်းများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံြခင်းအပါအဝင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုိးံှမ ခံယူြခင်းကုိ ေဆာင်ရက် 

ေစလျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။ မကာေသးမအီချန်ိက 

ေဖ့စ်ဘွတ်၏    လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုြဖစ်ေသာ   မီတာ 

နည်းပညာကမု ဏကီလည်း   ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထုိးံှရန် 

 န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ ထုိြပင် နည်းပညာ 

ကမု ဏမီျားြဖစ်သည့ ်ဂူးဂလ်ဲှင့ ်အေမဇန်ုတိုကလည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ် ကိတင် 

ြပင်ဆင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ ေဆာင်ရက်ချက်များ၌ ဂူးဂဲလ်ကုမ ဏ ီ

၏  ုံးအေဆာက်အအုံသို   ဝင်ေရာက်သူများသည ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ မရိှ စစ်ေဆးမ ခယံရူန်လိအုပ်ပီး 

အေမဇုန်ကုမ ဏီကလည်း ၎င်း၏ ကုန်ေလှာင်ံုများ 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ   ဝန်ထမ်းများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပိေုဆာင်းထိုးံှမ  

ခယံူိင်ုရန် တစ်ဦးလ င် ကန်ေဒ လာ ၄၀ ေပးအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - စီဂျတီီအန်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ရှုားိင်ုင၌ံ ဇလူိင်ု ၅ ရက်ေနာက်ပိင်ုး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်

ေသဆုံးသူ ၇၀၀ ေအာက် ပထမဆုံးအကိမ် ကျဆင်း

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၃၇ သန်းေကျာ် ရှိလာ



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား သိမ်းဆည်းရမိသည့်အိုက်စ်များှင့်အတ ူေတွရစ်။ 

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၌ ေငွကျပ် ၁၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ အုိက်စ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၆

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ေကျာက်ဆည် 

မိနယ်တွင်     ေငွကျပ်  ၁၉ ဒသမ ၈  ဘီလီယံ 

တန်ဖိုးရိှ       အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်းများ) 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည်  ဇန်နဝါရ ီ၁၃ ရက် နနံက် ၁၀ နာရခဲွီ 

တွင်  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ဆည ်

မိနယ်   ရန်ကုန်-မ ေလးသွားကားလမ်း 

ဇလဲေကျးရာအနီးတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ 

သယ်ေဆာင်လာေကာင်း သတင်းရရိှထားသူ 

စိုးြမင့်ှင့ ်ထွန်းလင်းတိုကိ ုDONG FENG ၂၂ 

ဘီးတွဲကားယာ်ှင့်လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်သည့်    င်းကိုကိုှင့် ဝမ်ေလာက်စီ(ခ)

ကွယ်ုံ(ခ)တာေကာတိုကို    ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်

တရားမဝင်စားေသာက်ကုန်ှင့ ်လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ  ၁၆

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဇန်နဝါရ ီ

၁၆ ရက်တွင် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက 

ဦးေဆာင်၍ ေညာင်ခါးရှည်ှင့ ်ဒိုက်ဦးအကား ေရှာင်တခင်ဝင်ေရာက ်

စစ်ေဆးခ့ဲရာ လမ်းမုိင်တုိင်(၁၉/၆)မုိင်ခန်တွင်  Toyota Hiace  ခရီးသည် 

တင်ယာ်ှစ်စီးေပ မှ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား တစ်စုတံစ်ရာ 

တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှေသာ FUFENG အမှတ်တဆံပ်ိအချိမ န်  ၂၅ ကလီိဂုရမ် 

အထုပ် ၃၀၊ LIPO Vitan-D  ၇၅ ဖာ၊ Lactasoy ပံုး ၈၀ ှင့် Sue Sat အမှတ် 

တံဆပ်ိဆပ်ြပာမ န် ၂၉ ဖာ (စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၃၈၅၀၀၀)

ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ 

င့်ှအညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။               သတင်းစ်

လည်းေကာင်း အတူေတွရှိရသြဖင့ ်စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ  တဲွကားယာ်ေပ တွင် ေဒသကာလ 

တန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ 

အိက်ုစ်(မက်သ်အဖက်တမင်း) ကလီိ ု၉၉၀ ှင့် 

ြမန်မာေငွကျပ ်၂၂ သိန်းတိုကို သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ သိမ်းဆည်း 

ရမိ  အိုက်စ်   (မက်သ်အဖက်တမင်း)များကို 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မှ  ကရင်ြပည်နယ် 

သို  သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း   သရိသြဖင့ ်

၎င်းတို ေလးဦးကိ ုဥပေဒအရ အေရးယထူားရိှ 

ပီး        ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သူများအား 

ဆက်လက်စစ်ေဆး ေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

  ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၆

တနသ  ာရီ  တိုင်းေဒသကီး 

တွင် တိမ်အသင့်အတင့်  ြဖစ်ထွန်း 

မည်။  ရှမ်းြပည်နယ်   (ေတာင်ပိင်ုး 

ှင့်  အေရှပိုင်း)ှင့်    ကယား 

ြပည်နယ်တိုတွင်     ေနရာစပ်ိစပ်ိ၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်     ရှမ်း 

ြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း)တိုတွင်  

ေနရာကျကဲျှဲင့ ်ကျန်တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့် ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာ 

ကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရာမည်။ 

ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ 

ခန်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

စစ်ကိင်ုး         တိင်ုးေဒသကီး 

အထက်ပိင်ုး၊ ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်

ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင် ညအပခူျန်ိ 

များ  အနည်းငယ် ေလျာန့ည်းိင်ု 

သည်။                         မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက်

ခန်မှန်းချက်



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက လွိင်ေကာ်မိအတွင်း အကမ်းဖက်မ လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေနမ ကို 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက ြပည်သူလူထုထိခိုက်မ မရှိေစေရး လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ဇန်နဝါရီ   ၁၆ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ၂၀၀၈  ခုှစ်၊ ဖွဲစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒှင့်အညီ  ိုင်ငံေတာ်အား အေရးေပ  

အေြခအေနအြဖစ်ေကညာ၍ ိုင်ငံေတာ်၏တာဝန် 

အရပ်ရပ်အား ရယူပီးေနာက် ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် 

နယ်ေြမတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒစိုးမိုး 

ေရးလုပ်ငန်းများကို   အရှိန်အဟုန်ြဖင့်  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။  ထိုကဲ့သို  ေဆာင်ရက်ေန 

သည့အ်ေပ  အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများြဖစ်ေသာ 

CRPH ၊ NUG ှင့် ၎င်းတို၏လက်ေဝခ ံအကမ်းဖက ်

သမားများြဖစ်ေသာ PDF အမည်ခံ ေသာင်းကျန်းသူ 
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ေဆာင်ရက်မည့အ်စအီစ်ှင့စ်ပ်လျ်း၍ 

ထပ်မံြဖည့်စွက်ထားသည့ ်လုပ်ငန်းစ်” 

ေကညာချက်ကိ ုသံုံးများ၊ ကုလသမဂ  

ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများှင့ ် အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများကိ ုေပးပိုထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေကညာချက ်အနည်းဆုံးတစ်ေစာင်

ြမန်မာိုင်ငံကိ ု၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန၌ 

ေလေကာင်းြဖင့ ်      ဝင်ေရာက်ခဲ့သည့ ်

အေမရိကန်သံတမန်ိုင်ငံကူးလက်မှတ ်

ကိင်ုေဆာင်သတူစ်ဦးှင့ ်၃-၁-၂၀၂၂ ရက် 

ေန၌ ဝင်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်အေမရိကန်သံုံး 

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတိုကိ ုဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးခဲရ့ာ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး       ေတွရိှခဲေ့ကာင်း၊ 

ကိဗုစ်ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျားကိ ု ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏       ချမှတ်ထားသည့ ်

စသံတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ သတ်မှတ် 

ထားေသာ ေဆးံုများ၌သာ ကုသမ ခံယူရန်  

အသေိပးခဲေ့သာ်လည်း   အေမရကိန်သံုံး 

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးှင့်   အေပါင်းအပါတိုက 

မည်သည့ခွ်င့ြ်ပချက်မ မပါရိှဘ ဲ ဟိတုယ် 

သိုလာေရာက်ကာ ပုိးေတွရိှသူ အေမရိကန် 

ိုင်ငံသားှစ်ဦးကိ ု၎င်းတိုအစီအစ်ြဖင့ ်

ကုသမည်ဆုိကာ     ြပန်လည်ေခ ေဆာင် 

သွားခဲ့ေကာင်း၊      ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ 

အေနြဖင့် အိုမီခရန်ဗိုင်းရပ်စ် ဗီဇမျိးကွဲ 

များ ကမ ာတစ်ဝန်း လျင်ြမန်စွာကူးစက ်

ပျံှံေနသည့်အတွက်   ယင်းေရာဂါပိုး 

ြမန်မာုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်လာြခင်းမရိှေစ 

ရန်ှင့ ်ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကိ ုထန်ိးချပ်ိင်ု 

ရန်အတွက် WHO ၏ စံ န်းများှင့အ်ည ီ

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ဆိုင်ရာ     လမ်း န်ချက်များချမှတ်၍ 

ကပ်ကပ်မတ်မတ် ေဆာငရ်က်ေနေသာ 

ကာလြဖစ်ေကာင်း၊  ထုိအြပင်  သံတမန် 

ဆက်ဆေံရးဆိင်ုရာ ဗယီင်နာကွန်ဗင်းရှင်း 

အပိုဒ်     ၄၁ တွင်  “အခွင့်အေရးများှင့ ်

ကင်းလွတ်ခွင့်များ   ရရှိသူအားလုံးသည ်

မမိတိို၏ အခွင့အ်ေရးများှင့ ်ကင်းလွတ် 

ခွင့မ်ျားကိ ု မထခိိက်ုေစဘ၊ဲ   လက်ခသံည့ ်

ိုင်ငံ၏ တရားဥပေဒများှင့ ်စည်းမျ်း 

ဥပေဒများကိ ု  ေလးစားရန်တာဝန်ရှိက 

သည်။ ထိုြပင် ၎င်းတိုသည် ထိုိုင်ငံ၏ 

ြပည်တွင်းေရးရာကစိ များတွင် ဝင်ေရာက် 

စွက်ဖက်ြခင်းမြပရန်လည်း    တာဝန်ရှိ 

သည်” ဟ ုေဖာ်ြပထားေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို 

သတ်မှတ်ချက်များ       ရိှေနပါေသာ်လည်း 

အေမရိကန်ိုင်ငံသား ှစ်ဦးှင့်    သံုံး 

ဝန်ထမ်းတို၏ ဥပေဒှင့်ဆန်ကျင်သည့ ်

ြပမူေဆာင်ရက်မ သည်     သက်ဆိုင်ရာ 

ိုင်ငံရှိ   ြပည်သူများ၏  ကျန်းမာေရးကိ ု

ဆိုးရားစွာ       ထိခိုက်ေစသည့်အြပင ်

ယင်းလုပ်ရပ်သည် လက်ခံုိင်ငံ၏ တည်ဆ ဲ

ဥပေဒများှင့်      လမ်း န်ချက်များ၊ 

သတံမန်ဆက်ဆေံရးဆိင်ုရာ      ဗယီင်နာ 

ကွန်ဗင်းရှင်းပါ      ြပ  ာန်းချက်များကိ ု

ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ချိးေဖာက်လိက်ု 

ြခင်းြဖစ်သြဖင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့်     ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်ခဲ့ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏    ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ေရး     စည်းကမ်းချက်များကိ ု

တိတိကျကျလုိက်နာရန် ထပ်မံအသိေပး 

ပီးြဖစ်သည်ကိ ု     ေြပာကားလိေုကာင်း၊ 

ထူးဆန်းမ တစ်ခုကို     ေြပာလိုေကာင်း၊ 

ြမန်မာိင်ုငထံတွဲင် ဘာြဖစ်ြဖစ် ေကညာ 

ချက ်       အနည်းဆုံးတစ်ေစာင်ေလာက ်

ထုတ်ရမှေကျနပ်သည့်    အေမရိကန် 

သံုံးက        ထိုကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ေရငုံ တ်ပိတ်၊     ပါးစပ်ပိတ်ေနသည်မှာ 

လူအခွင့်အေရးှင့်  ဒီမုိကေရစီဦးေဆာင် 

ိင်ုငံကီး၏ သေဘာထားအမှန်ကိ ုမမိတိို 

ြမန်မာြပည်သလူထူသုေိအာင်၊    ကမ ာက 

သိေအာင်    ြပလိုက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအတူ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေရးမယ်ဆိုသည့ ်

ြပည်ဖျက်မီဒီယာများ၏ မီဒီယာအပင်း 

ဝင်ပီး        ဘာမ မေြပာဆုိုိင်မ ကုိလည်း 

အံ့အားသင့်ဖွယ ်    ြမင်ရမှာြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

မသင်မေနရအေြခခံပညာများ

ဆက်လက်၍   ပညာေရးဆိုင်ရာှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေြပာကားလိေုကာင်း၊ ိင်ုင ံ

တိုင်း ိုင်ငံတိုင်းသည ်        မိမိတိုိုင်ငံ 

စ်ဆက်မြပတ်      ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ရန်  လူသားအရင်းအြမစ် 

(Hum an Resources)မှာ အဓကိြဖစ်သည် 

ကို  လက်ခံထားခဲ့ကေကာင်း၊   လူသား 

အရင်းအြမစ်ဆုိသည်မှာ “ပညာ” အေပ  

အဓိကမူတည် တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်၍ 

ပညာေရးရင်းှီးြမပ်ှံမ ကို         အဓိက 

အေလးထားလပ်ုေဆာင်ကေကာင်း၊ မမိ ိ

တိုိင်ုင၏ံ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ(၂၀၀၈ 

ခုှစ်) ပုဒ်မ ၂၈ အရ ိုင်ငံေတာ်သည် 

အခမဲ့မသင်မေနရ   မူလတန်းပညာေရး 

စနစ် ေဖာ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပဒ်ုမ 

၃၆၆ အရ       “ိုင်ငံသားတိုင်းသည ်

ိင်ုငေံတာ်ကချမှတ်ထားေသာ ပညာေရး 

ဆိုင်ရာမူဝါဒများနဲအည ီ    (က) ပညာ 

သင်ကားပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊   (ခ) ဥပေဒြဖင့ ်

ြပ  ာန်းသည့် မသင်မေနရ အေြခခံပညာ 

များကုိ    သင်ကားရမည်”   ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ကမ ာတစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် စာသင်ေကျာင်းများ ပိတ်ထား 

ရြခင်းြဖစ်၍         ိုင်ငံ၏အနာဂတ ်

လသူားအရင်းအြမစ်ြဖစ်ထွန်းမ  ေှာင့်ေှး 

နစ်နာေစမ ကို     ြဖစ်ေပ ေစေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို 

အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းထားုိင် 

သည့်အေြခအေနေရာက်ရှိလာသည်ှင့ ်

အမ  ေကျာင်းများြပန်ဖွင့ရ်န် ကိးစားစမီ ံ

ခဲေ့ကာင်း၊ အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများ 

ြဖစ်ေသာ NUG၊ CRPH၊ PDF အဖဲွများက 

ေကျာင်းမီး  ဖျက်ဆီးမ   ေကျာင်းေပါင်း 

၅၀၀ နီးပါး၊   ပညာေရးဝန်ထမ်းများကိ ု

သတ်ြဖတ်မ  ၂၀ နီးပါးရှိေကာင်း၊  CDM 

လုပ်သွားသည် ့  ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 

လည်းရှိေသးေကာင်း၊      ထိုအြပင ်

ေကျာင်းများဖွင့ရ်ာတွင် မျိးစုံခမ်ိးေြခာက် 

မ များသည် ယခအုချန်ိအထရိှိေနေကာင်း၊ 

မိမိတိုေကျာင်းများကိ ု  အခက်အခဲများ 

ကားက ဖွင့ခ်ဲရ့ေကာင်းေြပာကားသည်။

မမိတိိုိုင်င၏ံ ၂၀၁၉ ခှုစ် ကားြဖတ် 

သန်းေခါင်စာရင်းအရ   အသက် (၅) ှစ် 

အထက်    လူဦးေရထဲမ ှ  ၈  ဒသမ  ၁ 

ရာခုိင် န်း(လ ူေလးသန်းနီးပါး)ခန်သည် 

ေကျာင်းမေနဖူးေကာင်း၊  စာလုံးဝမတတ် 

သည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ အရယ်ေရာက်ပီး 

အသက် (၂၅) ှစ်အထက်အရယ်   လုံးဝ 

ေကျာင်းမေနဖူးသ ူ၉၆၀၀၀၀ (ကိုးသိန်း 

ေြခာက်ေသာင်း)  ခန်ရှိပီး   မူလတန်း 

ကိှင့် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ၁၁ ဒသမ 

၈ သန်းေကျာ်ခန်ရှိေကာင်း၊   မူလတန်း 

အဆင့်ှင့်ေအာက်  ပညာအရည်အချင်း 

ရိှသသူည်   ၁၂   ဒသမ       ၇၉   သန်းခန်ရိှ 

ေကာင်း၊        အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ 

၅ ဒသမ ၄ သန်းခန်        ရှိသည့်အတွက် 

အသက် ၂၅ ှစ်ှင့အ်ထက် အရယ်ေရာက် 

ပီးသူများထဲမ ှ အလယ်တန်းအဆင့်ှင့် 

၎င်းအဆင့်ေအာက် ပညာမသင်ကားခ့ဲရ 

သေူပါင်း ၁၈ ဒသမ ၂ သန်း နီးပါးခန်ရိှသည် 

ကိေုတွရိှရေကာင်း၊ ထိအုချက်သည် ိင်ုင ံ

လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စအီေနြဖင့ ်ပညာေရးြမင့တ်င်ေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

မိနယ်  ၄၆  မိနယ်

၂၀၂၁ ခုှစ်   ိုဝင်ဘာ ၁  ရက်တွင်         

အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ 

အေြခအေနအရ     မဖွင့်လှစ်ိုင်သည့ ်     
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ှင့ ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ် လပ်ုငန်း 

စ်များကို      ရှင်းလင်းတင်ြပမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  တည်ဆဲိုင်ငံေရးပါတီများ၏ 

စာရင်းများကိ ုစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  

အေြခအေန၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်  အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ်များ၊ မမဲသမာမ  

များှင့် တရားမ့ဲြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက် ကျးလွန်ေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သူများအေပ     အေရးယူေဆာင်ရက်မ  

အေြခအေန၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ှင့ ်         ိုင်ငံေရးပါတီများ 

ေရးေကာက်ပွဲစနစ်ဆိုင်ရာ    ေဆွးေွးပွဲ 

ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့မ    အေြခအေနှင့်  

မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်း၊            ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ     သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ဝန်ထမ်းအင်အားြဖည့်တင်းြခင်း     အပါ 

အဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ် 

လုပ်ငန်းစ်များကိ ု   ရှင်းလင်းသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၉၂ ပါတီရှိ

တည်ဆဲိင်ုငေံရးပါတမီျား၏  စာရင်း 

များ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးစီးမ   အေြခ 

အေနကို   ဦးစွာတင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

တွင် မှတ်ပုတံင်ထားရိှသည့ ်ိင်ုငေံရးပါတ ီ

ေပါင်း ၉၂ ပါတီရှိပီး  ယင်းပါတီအားလုံး 

သည် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၊  ိုင်ငံေရး 

ပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ၊  နည်း 

ဥပေဒများအပါအဝင ်    တည်ဆဲဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများကိ ုလိုက်နာရန်  တာဝန် 

ရိှေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျား  မှတ်ပုတံင် 

ြခင်းဥပေဒအခန်း(၄)တွင် ပါတရီန်ပုေံငှွင့်  

ပစ ည်းများ စေုဆာင်းြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ 

သုံးစဲွြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းြခင်းှင့ ်     စပ်လျ်း၍လည်း 

ေကာင်း၊  ိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံတင် 

ြခင်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၄)တွင် ပါတရီန်ပု ံ

ေင၊ွ ေငေွကး၊ ပစ ည်းများ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ 

သုံးစွဲြခင်းှင့ ် စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း 

ြပ  ာန်းထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊    ၂၀၁၀ 

ြပည့်ှစ်တွင ်     ြပန်လည်တည်ေထာင ်

မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကသည့်   တည်ဆဲိုင်ငံေရး

ပါတီများ၏စာရင်းများကိ ု       ယခင်က 

စစ်ေဆးိင်ုခဲြ့ခင်းမရိှသည့အ်တွက် ဥပေဒ 

ှင့်အညီ     စစ်ေဆးရန်    လိုအပ်လျက် 

ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

စာရင်းများစစ်ေဆးခဲ့

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏ ေရှလပ်ုငန်းစ် (၅) ရပ်ပါ လပ်ုငန်းစ်  

(၁)အရ ြပန်လည်ဖွဲစည်းခဲ့သည့ ်လက်ရှိ 

ြပည်ေထာင်စု   ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

သည် လပ်ုေဆာင်သင့၊်  လပ်ုေဆာင်ထိက်ု 

သည်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက် 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာတွင် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွ         ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ 

ဦးေဆာင်ပီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊  

အဖဲွအစည်းများက   ကုိယ်စားလှယ်များ 

ပါဝင်သည့ ်ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွများ 

ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ၏  စာရင်းများကိ ု 

စစ်ေဆးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   ဩဂုတ်လ 

စတတု ပတ်ကစပီး ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင်  

ိုဝင်ဘာလကုန်အထိ  စစ်ေဆးပီးပါတ ီ

၃၈ ပါတြီဖစ်ေကာင်း၊  ဒဇီင်ဘာလအတွင်း 

တွင် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးအေြခစိက်ု  

တစ်ပါတီ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အေြခစိုက ် ငါး 

ပါတ၊ီ  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အေြခစိက်ု 

ှစ်ပါတီှင့် ရှမ်းြပည်နယ်အေြခစိုက ်ငါး 

ပါတ၊ီ   စစုေုပါင်း  ၁၃ ပါတ ီထပ်မစံစ်ေဆး  

ပီးစီးခဲသ့ည့အ်တွက် ယေနအထ ိစစ်ေဆး 

ပီး ိုင်ငံေရးပါတ ီ၅၁ ပါတီြဖစ်ေကာင်း  

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး   ၂၀၂၀     ြပည့်ှစ် 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ   လုပ်ငန်းစ် 

များ၊ မမဲသမာမ များှင့ ် တရားမဲြ့ပကျင့မ်  

ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ကျးလွန် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများအေပ     အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနကို    ရှင်းလင်း 

တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကာလတွင  ် 

ေရးေကာက်ပွဲှင့ ်   ပတ်သက်သည့်အမ  

ေပါင်း ၁၀၇၇ မ  ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ေရးေကာက်ပဲွ 

ဥပေဒြဖင့ ်  အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

အမ  ၅၄၆ မ ရိှခ့ဲပါေကာင်း၊ ယင်းအမ များ 

ှင့်စပ်လျ်းပီး  ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲကရရှိေသာ  စာရင်း 

ဇယားများအရ  တရားစွဲတင ်   ၃၄၂  မ ၊ 

ပိတ်သိမ်း   ၁၉၄  မ ှင့်   ဥပေဒအကံ 

ေတာင်းဆဲ  ၁၀  မ တို  ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

အလားတ ူတိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အလိုက်       မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်  တစ်ခု 

တည်းြဖင့ ်မဲစာရင်း ၂ ကိမ်၊ ၃ ကိမ်ှင့်  

အထက်ပါဝင်ေနသူများ  မဲေပးြခင်းကို 

စိစစ်လျက်ရှိရာတွင်     ေတွရှိရသည့ ်

ိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်တူ၊  အမည်တူ 

မဲေပးသူေပါင်း  ၂၁၆၉  ဦးကို  အေရးယူ 

ိင်ုေရး  တိင်ုကား/   တရားစဲွဆိြုခင်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    ထိုအတူ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်  အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွ 

လုပ်ငန်းစ်များ၊    မဲမသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင် 

ပတ်သက် ကျးလွန်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသူများ 

ကို ဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိရာ   ိုင်ငံေတာ်သမ တေဟာင်း  

ဦးဝင်းြမင့၊် ုိင်ငံေတာ်၏ အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ်  

ေဟာင်း ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်၊  ဝန်ကီး 

ေဟာင်း ဦးမင်းသူ၊  ယခင်ြပည်ေထာင်စ ု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   ှင့်  အဖွဲ 

ဝင်များ၊  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်များ၊   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ေလာင်းများ၊    ပါတီေအာင်ိုင်ေရး 

အဖွဲဝင်များ၊   ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲဝင်များ  စသည့်ကျးလွန်သူ ၄၂၂ 

ဦးကိလုည်း အေရးယူိင်ုေရး  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊         ဆက်လက်စိစစ ်

ေဆာင်ရက်ဆဲလည်းြဖစ်ေကာင်း   ေြပာ 

ကားသည်။ ထိုအြပင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွေရးေကာက် 

ပဲွ လပ်ုငန်းများအေပ  စနစ်တကျကီးကပ် 

ကွပ်ကေဲဆာင်ရက်ရန် အားနည်းပျက်ကွက်  

ခဲ့သည့်     ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်က  ဥက   ှင့်  အဖွဲဝင ်

ေပါင်း ၂၄၈၃ ဦးကုိလည်း ဥပေဒှင့်အညီ  

အေရးယူိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပေဆာင်ရက်မ 

ယခုဆက်လက်ပီး   ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ှင့် ုိင်ငံေရးပါတ ီ

များ ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ဆုိင်ရာ ေဆွးေွးပဲွ 

ကျင်းပေဆာင်ရက်မ         အေြခအေနကို 

တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေဆွးေွးပွဲကို 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနမှ ၂၆ ရက်ေန  

အထ ိရန်ကုန်မိ  ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွ မဂ  လာခန်းမှင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး လ တ်ေတာ်ံုးရိှ အစုအဖဲွအလုိက်    

ေဆွးေွးပွဲခန်းများတွင ်  ကျင်းပြပလုပ ်

ခဲေ့ကာင်း၊   ေဆွးေွးပဲွကိ ုတက်ေရာက်ရန် 

အတွက်  ယခင်   ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊    ေမလ 

ှင့်   ိုဝင်ဘာလတွင်    ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်        

ြပည်ေထာင်စ ု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား  ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ 

များတွင် ပါဝင်တက်ေရာက် ေဆွးေွးခဲ့က 

သည့ ်ိင်ုငေံရးပါတ ီ၇၁ ပါတကီိ ုဖတ်ိကား 

ရာတွင်  ိုင်ငံေရးပါတီ  ၆၂ ပါတီက  

ကိယ်ုစားလှယ်  ၁၁၅ ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန  နံနက်ပိုင်း 

တွင် ြပလုပ်သည့် ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားတွင် 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ် 

ဥက        ဦးသိန်းစိုးက     ြမန်မာိုင်ငံှင့် 

သင့်ေလျာ်ကိုက်ညီသည့် ေရးေကာက်ပွဲ 

စနစ်                   စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ိုင်ငံေရးပါတီများအား ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့်အည ီစစ်ေဆးမ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးုိင်ေရး ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ်    ိုင်ငံေရး 

ပါတီများ      ယခင်သုံးကိမ ်    ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးခဲမ့ ၊  ယခ ုစတတု အကမ်ိေြမာက် 

ြပလုပ်မည့် ေဆွးေွးပဲွတွင်  ေဆာင်ရက် 

မည့်အစီအစ်၊    ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးရှ ိ

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများတွင်  အသုံး 

ြပလျက်ရှိေသာ    အချိးကျကိုယ်စားြပ 

စနစ်ကို    အများြပည်သူများ   ေလ့လာ 

သိရှိိုင်ရန်     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ှင့် 

မမိတိိင်ုးြပည်၊ လမူျိးှင့ ်ဆေီလျာ်ကိက်ုည ီ 

သည့်  ေရးေကာက်ပွဲစနစ ်  ေဖာ်ေဆာင် 

ိုင်ေရး    အေလးထားေဆွးေွးကရန ်

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊  ထိုသို 

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ရာတွင် တက်ေရာက် 

လာကသည့ ် ိင်ုငေံရးပါတမီျားကိ ု  အစ ု

အဖွဲ    ၆   ဖွဲခွဲပီး   ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

(သုိမဟုတ်)   ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်တုိှင့် 

ပတ်သက်ပီး ေဆွးေွးိင်ုရန်   လ တ်ေတာ် 

တစ်ခအုတွက်  အစအုဖဲွ ှစ်ဖဲွစ ီ တာဝန် 

ခဲွေဝသတ်မှတ်ေပးခဲေ့ကာင်း၊      ိင်ုငေံရး 

ပါတအီစအုဖဲွ    ၆   ဖဲွသည်   သက်ဆိင်ုရာ 

လ တ်ေတာ်များမှာ အချိးကျကုိယ်စားြပ 

စနစ်(PR)အရ       ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ် 

ေရးေကာက်ပွဲဒီဇိုင်းများှင့်စပ်လျ်းပီး 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ှင့် ၂၅ ရက်များတွင်  

ေဆွးေွးညိ  င်းပီး စာတမ်းများ ေရးသား 

ြပစုခဲ့ကေကာင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် 

ေနတွင် အစုအဖဲွအသီးသီးက  ၎င်းတုိ၏ 

စာတမ်းများကိ ု ဖတ်ကားရှင်းလင်းတင်ြပ 

ခဲ့ကေကာင်း ေြပာကားသည်။

စာရင်းပိတ်အချိးကျကိုယ်စားြပစနစ်

ိုင်ငံေရးပါတီအစုအဖွဲ   ၆   ဖွဲ၏ 

တင်ြပချက်စာတမ်းများကိ ု ခံငုံသုံးသပ ်

ချက်အရ   ေတွရှိရသည်မှာ  အစုအဖွဲ 

အားလုံးက        လ တ်ေတာ်သုံးရပ်တွင ်

အချိးကျ ကိယ်ုစားြပစနစ်ကိ ုကျင့သ်ုံးရာ 

တွင်  စာရင်းပိတ်အချိးကျကိုယ်စားြပ 

စနစ် ( Closed List – PR )ကိ ု  ကျင့သ်ုံးသင့ ် 

သည်ဟု တင်ြပခဲ့ကေကာင်း၊ ( Closed 

List – PR ) စနစ်သည် မဲဆ ရှင်က ပါတီ  

ကိုသာ မဲေပးရသြဖင့်   ယှ်ပိင်ကသည့် 

ပါတီကိုယ်စားြပှင့်    တစ်သီးပုဂ လ 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကိ ု  ြပည်သ ူ

လထူကု မျက်ြမင်သရိှိိင်ုရန် မဲုဝံင်ေပါက် 

အနီးတွင် ပါတီအမည်၊ ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများ၏အမည်ှင့ ်   ဓာတ်ပုံများ 

ချတ်ိဆဲွထားသင့ေ်ကာင်း အကြံပတင်ြပ 

ခဲ့ကေကာင်း၊   အမျိးသားလ တ်ေတာ်တွင် 

ပါသည့်   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း/

ေဒသ ၆ ခုှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်  

လ တ်ေတာ်တွင်ပါသည့်    တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ 

များကို    ယခင်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတိုင်း 

FPTP စနစ်ကို   ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ရန ် 

သေဘာတူညီခဲ့ကေကာင်း၊ လ တ်ေတာ် 

အလိက်ု    မဆဲ နယ်ှင့ ်   ကိယ်ုစားလှယ် 

ေနရာ      လျာထားသတ်မှတ်ရာတွင ်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊     ကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း/ေဒသ၊ ခိုင်၊ မိနယ် 

များဖွဲစည်းတည်ရှိမ ှင့်   တိုင်းရင်းသား 

လမူျိးစမုျား ေနထိင်ုမ တိုအေပ မတူည်ပီး  

PR စနစ်ှင့်  လိုက်ေလျာညီေထွေအာင ်

သတ်မှတ်ကရန်  ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့က 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ  ေကာ်မ 

ရှင်ဥက   က ေဆွးေွးပဲွအခမ်းအနား နဂိုံး  

ချပ်    အမှာစကားေြပာကားခဲ့ရာတွင ်

အများအကျိးေရှး ပီး   ပါဝင်ေဆွးေွး 

ခ့ဲကသည့် ုိင်ငံေရးပါတီများအားလံုးကုိ  

ေကျးဇူးတင်ဂဏ်ုယပူါေကာင်းှင့ ်FPTP 

စနစ်မှ PR စနစ်သို ေြပာင်းလရဲာတွင် ယခ ု

ေဆွးေွးချက်များအေပ      မူတည်ပီး 

လိုအပ်သည့်ဥပေဒများကို    သုံးသပ် 

ြပင်ဆင်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် လွတ်လပ်  

ပီး  တရားမ တသည့်  ေရးေကာက်ပွဲ  

ကျင်းပိင်ုေရး         ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွ၊  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊  

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်     ြပည်သူလူထ ု

အားလုံး     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ  

ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ေကာင်း    ေြပာကား 

သည်။

လုပ်ငန်းစ်များ

ဆက်လက်ပီး    မဲဆ ရှင်စာရင်း 

ြပစုြခင်း၊  ဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒများကိ ု

သံုးသပ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊   ဝန်ထမ်းအင်အား 

ြဖည့်တင်းြခင်းအပါအဝင ်   ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်   လုပ်ငန်းစ် 

များကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ိုင်ငံေတာ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ပါ လုပ်ငန်းစ်(၅) 

အရ    လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်  

ပဲွကျင်းပိင်ုေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ရာတွင်   မဲဆ ရှင်စာရင်း 

မှန်ကန်၊ ြပည့်စုံေရးသည ် အေြခခံကျပီး 

အေရးကီးသည့ ်   လပ်ုငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်၍ 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ် 

က      အေလးထားေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း၊    ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်

သက်ဆိင်ုရာ  ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့ဆ်င့ ်

ှင့်  ဌာနဆုိင်ရာများ၏  ကီးကပ်ကူညီမ  

ှင့်    မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွခဲွများှင့ ်မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ် 

ေရးဦးစီးဌာန၊  မိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ ် 

ေရးှင့်    ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာနတို   

ပူးေပါင်း   ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  

မဲဆ ရှင်စာရင်း     ြပစုပီးပါကလည်း 

မှန်ကန်ြပည့်စံုမ ရိှေရး မိနယ်အေြခစုိက်  

ိင်ုငေံရးပါတမီျားအပါအဝင်  သက်ဆိင်ုသ ူ 

များှင့် ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း        ေြပာကား 

သည်။

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

အလားတ ူြပည်ေထာင်စေုရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်ှင့်     ိုင်ငံေရးပါတီများ  

ေတွဆုံေဆွးေွး    သေဘာတူညီပီးြဖစ ်

သည့ ် လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများတွင် 

ြမန်မာုိင်ငံှင့်  ကုိက်ညီသင့်ေလျာ်သည့်  

အချိးကျကိယ်ုစားြပစနစ်(PR) ေြပာင်းလ ဲ 

ကျင့်သုံးိုင်ေရးအတွက ်    သက်ဆိုင်ရာ 

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊    နည်း 

ဥပေဒများကိ ုသုံးသပ်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊ ထိုအတူ ြပည်ေထာင်စ ု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က  တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ရမည့်ဥပေဒများကိ ုသုံးသပ် 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊  ယခင်ကြပ  ာန်းြခင်း  မြပ 

ိင်ုေသးသည့ ် လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် 

တာဝန်မှ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ ြပ  ာန်းိင်ုေရး ဥပေဒကမ်းေရးဆဲွ 

ြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်     ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ိင်ုငေံတာ်  

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ိုင်ငံေတာ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင်  ေဆာင်ရက် 

မည့် ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်၊ လုပ်ငန်းစ် 

(၁)ပါ လုပ်ေဆာင်သင့်လုပ်ေဆာင်ထိုက ်

သည်များကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီ  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   ထိုအတူ 

လုပ်ငန်းစ်   (၅)ှင့်အညီ   လွတ်လပ်ပီး 

တရားမ တေသာ          ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ

အေထွ ေထွေရးေကာက်ပဲွ ကျင်းပုိင်ေရး 

သက်ဆိုင်ရာဌာန    အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထုိသုိ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်     အေရးကီးသည့ ်

လပ်ုငန်းစ်များြဖစ်သည့ ်မဆဲ ရှင်စာရင်း 

ြပစြုခင်း၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ သုံးသပ်၊  

ြပင်ဆင်၊  ြပ  ာန်းြခင်း၊  ဝန်ထမ်းအင်အား 

တိုးချဲ၊    ြဖည့်တင်းြခင်းှင့ ်  ေလ့ကျင့် 

သင်တန်းေပးြခင်း၊   အေြခခံအေဆာက် 

အအုမံျား တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လိအုပ်သည့် 

အုပ်ချပ်ေထာက်ပံ့မ များ   ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းှင့ ်စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းများကိ ု 

အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ    ၁၆

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ အရာထမ်း၊ 

အမ ထမ်းများှင့ ်ေစတနာရှင်အလှရှင်များက မိနယ်အသီးသီး 

ရှိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင် 

ေကျာင်းများှင် ့ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ 

ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ အမယ် ေလးမျိးှင် ့လှဖွယ်ပစ ည်းများ လှဒါန်း 

ြခင်း၊   ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းများ    ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနတွင်  ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိရှ ိသီလဓမ ကုန်းသာေတာရေကျာင်း 

တိုက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အင်းစိန်မိနယ် ေအာင်ဆန်း 

ရပ်ကွက်ရှိ သာသနဝိပုလကာရီေကျာင်းတိုက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်  

ေအာက်ဝါးနက်ေချာင်းေကျးရာရိှ မဟာရတနာေလထီးတပ်ဦး 

ေကျာင်းတိက်ု၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဟသ  ာတမိ ပညာဝတ ီ

ေကျာင်းတိုက်၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်အမ်းမိ  ြပည်ဘုန်းေတာ်ကီး  

ေကျာင်းတိုက်ှင့် ဘန်းေတာင်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက်၊  

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ ်မဟာဓမ ပါလ 

နန်းဦးေကျာင်းတိုက်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ြပည်မိ  ရတနာ 

မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်ရှ ိ        ကားေတာရေကျာင်းတိုက်တိုရှ ိ 

ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များှင့ ် သာသနာွ့ယ်ဝင်သလီရှင်များ 

အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပ ဲအမယ် ေလးမျိး၊ နဝကမ  

အလှေငမွျား၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေထာက်အကူြပ 

ပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိင်ုရာ  

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် အသီးသီးမှ တိင်ုးမှးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဒဂုံမိနယ ်

သိဂ  ုတ ရကုန်းေတာ်၌  တည်ထားေတာ် 

မသူည့ ်ေလးဆူဓာတ်ပံု ေရ တိဂံုေစတီေတာ် 

သို ြပည်တွင်း  ြပည်ပမှဘရုားဖူးဧည့သ်ည်  

များ လာေရာက်ဖူးေြမာ်လျက်ရိှရာ ယေန  

ြပာသိုလြပည့်ေနတွင ်    ဘုရားဖူးေြမာ ်

ကည်ညိချနိ်ကိ ုနံနက် ၅ နာရီမှ ည ၇ 

နာရီအထိ    သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ေပးထား

ေသာေကာင့ ်လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ 

ကုသုိလ်ယူကေသာ ြပည်တွင်း  ြပည်ပမှ  

ဘုရားဖူးဧည့်သည်စုစုေပါင်း ၇၃၃၄၂   ဦး 

ြဖင့် စည်ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အစိုးရုံးပိတ်ရက်ြဖစ်ေသာ    စေန၊ 

တနဂ  ေွ  ုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် 

အများြပည်သူံုးပိတ်ရက်များ၌ ေလးဆ ူ

ဓာတ်ပု ံေရ တဂိုေံစတေီတာ်သို လာေရာက်  

ြပာသိုလြပည့်ေနက ေလးဆူဓာတ်ပုံ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှဘုရားဖူးဧည့်သည်များြဖင့် စည်ကား

 ြပာသိလုြပည့ေ်နက ေလးဆဓူာတ်ပုေံရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး၌ သတ်မှတ် 

အချန်ိအလိက်ု ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကေသာ ဘရုားဖူးြပည်သမူျားြဖင့ ်စည်ကားေနစ်။

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ       ကုသိုလ်ယူကသ ူ

များြပားလာေသာေကာင့ ်    ပီးခဲ့သည့ ်

၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်(စေနေန )

မှစတင်၍ ဘုရားဖူးေြမာ်ကည်ညိချန်ိကုိ  

အပတ်စ် စေန၊  တနဂ  ေွ ုံးပိတ်ရက ်

များအပါအဝင် အများြပည်သူံုးပိတ်ရက် 

များအတွက် နံနက် ၅ နာရီမှ ည ၇ နာရီ 

အထိ   အချနိ်သတ်မှတ်တိုးြမင့်ဖွင့်လှစ ် 

ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ုံးဖွင့်ရက်များအတွက ်

ဘရုားဖူးေြမာ်ချန်ိကိ ု ပုမှံန်အချန်ိအတိင်ုး 

နံနက် ၅ နာရီမှညေန ၆ နာရီအထိ သတ်မှတ် 

ဖွင့်လှစ်ေပးထားေကာင်း  ေရ တိဂုံေစတ ီ

ေတာ်    ဘ  ာထိန်းေဂါပကအဖွဲဝင ်

ဦးဘိုးသင်းထံမ ှသိရသည်။

ယေန        ြပာသိုလြပည့်ေနတွင ် 

ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကေသာ ဘရုားဖူးဦးေရ 

စာရင်းအရ   သံဃာေတာ် အပါး    ၄၉၀၊   

သလီရှင် ၃၈၂  ပါး၊ အမျိးသား(ြပည်တွင်း) 

၃၃၃၃၅  ဦး၊  အမျိးသမီး(ြပည်တွင်း)  

၃၉၀၈၂  ဦး၊ အမျိးသား(ြပည်ပ) ၂၈ ဦးှင့်   

အမျိးသမီး (ြပည်ပ) ၂၅  ဦးတုိြဖင့် စုစုေပါင်း 

၇၃၃၄၂ ဦး  လာေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ 

ခဲ့ကေကာင်းှင့ ်ယခုှစ်  ဇန်နဝါရီ  ၁  

ရက်မှစတင်၍ ယေန  ဇန်နဝါရီ ၁၆   ရက်   

(ြပာသိလုြပည့ေ်န)အထ ိ  သတ်မှတ်အချန်ိ 

အလိုက်    ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ 

ကသုိလ်ုယူကေသာ ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ရဟန်း 

ရှင်လူ  ဘုရားဖူးြပည်သူများအပါအဝင ်

ိင်ုငြံခားသား ဘုရားဖူးဧည့်သည် စုစုေပါင်း 

၄၁၆၉၉၀  အထိ     ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း 

ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာထန်ိးေဂါပက 

အဖွဲမှ သိရသည်။      

သတင်း- ပွင့်သစ ာ

ဓာတ်ပုံ- စိုးြမင့်ေအာင ်

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မသိားစမုျားှင့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သမူျားက ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ် ေလးမျိးှင့ ်နဝကမ  အလှေငမွျား ဆက်ကပ်လှဒါန်း



ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

 ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊  ၂၀၂၂

ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ  

ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

လင်းလုေပါ့
အထက်ေခါင် အာကာအလုံးမှာြဖင့်

အနက်ေရာင် ကမ လာဖုံးပါေပါ့ 

ြပာြပာမ န်း ေမှာင်လိုေဝ။

လူခပင်းမှာြဖင့် 

ြဖဝင်း ေရာင်ဟုန်ြဖာတဲ့ 

အုဏ်လာ ထိုနံနက်ကို

မှန်းလျက်မေသွ။ 

အတင်းပင် ေရှာင်မလ ဲသာဘူ

ဪ- မလင်းခင် ေမှာင်စမဲဟာမို 

အံခဲလို ေမ ာ်ကာေန

ေပ လာေပကွယ့် လင်းေရာင်ေြပး။

လင်းလုေပါ့တစ်ခါ 

လင်းေတာ့သာ ေမှာင်ေခ ခာွတဲ့ 

ေရာင်ေဝြဖာ ေထာင်ေနဝန်းကိုလ

ေအာင်ေြမချာ ေအာင်ေြမကွန်းဆီက 

ေအာင်ေဇယျာ ေအာင်ေစ န်းလိုရယ် 

သွန်းေတာ့မယ်ေလး။

ကဗျာကဗျာ

အသြပာငါးရာ အမ 

ဆရာကီး  မင်းယုေဝ၏   လက်ေရးစင်ပုံြပင ်

ေပါင်းချပ်စာအုပ်မ ှပုံြပင်ကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

မင်းယုေဝ(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

ပုဏ ားကီးတိုကလည်း... 

“သင့်၌   တာဝန်    ရှိ၊    မရှိကို    မင်းကီးထ ံ

ေလ ာက်ထား၍  အဆုံးအြဖတ်ယမူည်”     ဟဆုိကုာ 

မင်းကီးထံသွား၍ ေလ ာက်ထားကပါသည်။ 

ဘရုင်က ဥယျာ်သည်မကိေုခ ၍...    “သင်သည် 

ခုနစ်ေယာက်လံုးအပ်ေသာဥစ ာကိ ုခုနစ်ေယာက်လံုး 

ေတာင်းလာမှေပးပါဟ ုမှာလျက်ှင့်  တစ်ေယာက် 

တည်းေတာင်းလာသည်ကိ ုေပးပါသေလာ”  ဟေုမးပါ 

သည်။  

ဥယျာ်သည်မက “ေပးမပိါသည်” ဟ ုေလ ာက် 

ပါသည်။ 

ဘုရင်က “ဤသိုဆိုလ င်သင်ကပင ် အသြပာ 

ငါးရာကိ ု  အေလျာ်ေပးရမည”်    ဟု  စီရင်ပါသည်။ 

ဥယျာ်သည်မမှာ ေငေွကးမရိှရှာသြဖင့.်. “က န်ေတာ် 

မျိးမ ဥစ ာကို အေလျာ်မေပးိုင်ပါ”  ဟု ဆိုပါသည်။

ထိုအခါဘုရင်က     “ဥစ ာကိုမေပးိုင်လ င် 

ကိုယ်တိုင် ပုဏ ားကီးတိုထံတွင ်တစ်လှည့်စီက န်ခံ 

ေလ” ဟူ၍ စီရင်လိုက်ပါသည်။ 

ဘုရင့်စီရင်ချက်အတုိင်း   ဥယျာ်သည်မသည် 

ပုဏ ားအကီးဆုံးအိမ်မှစ၍ တစ်လခွဲစီ ပုဏ ားကီး 

ေြခာက်ေယာက်ထံ  က န်ခံရပါသည်။   သိုက န်ခံစ် 

ထိပုဏု ားတိုကိစဲွု၍ ကိယ်ုဝန်ရိှလာပါသည်။ ဆယ်လ 

ေစေ့သာအခါ သမီးငယ်ကိ ုဖွားြမင်ပါသည်။ ထိသုမီး 

ငယ်သည် ၁၆ ှစ်အရယ်သို ေရာက်လ င် မခိင်အား... 

“မခိင်၊ အဘယ်ေကာင့ ်ပဏု ားေြခာက်ေယာက် 

ထတွံင် တစ်လှည့စ်ကီ န်ခေံနရပါသနည်း။ သတူစ်ပါး 

တိုမှာ  က န်ခရံေသာ်လည်း အရှင်တစ်ေယာက်တည်း 

သာရိှသည်။ မိခင်မှာကား အရှင်ေြခာက်ေယာက်ပင် 

ရှိေနသည်။  မည်သည့်အမ ေကာင့ ်  ဤသိုြဖစ်ရပါ 

သနည်း”  ဟေုမးပါသည်။ မခိင်ကလည်း ဥစ ာအပ်ှင်း 

ရင်းကစ၍ ြဖစ်သမ အေကာင်းကိ ုြပန်ေြပာြပပါသည်။ 

ထိုစကားကိုကားေသာ ်အမျိးသမီးငယ်က... 

“သည်အတိင်ုးဆိလု င် က န်မခသံင့၊် မင်းကီးကိ ု 

က န်မေလ ာက်တင်မည်”   ဟဆုိကုာ    မခိင်ကိေုခ ၍   

ဘုရင့်ထံသွားကပါသည်။ 

ဘုရင့်ထံေရာက်ေသာ ်အမျိးသမီးငယ်က... 

“အရှင်မင်းကီး၊ အရှင့ြ်ပည်ေတာ်ဝယ် သတူစ်ပါး 

တိုက န်ြဖစ်ကသည်မှာ အရှင်သခင်တစ်ေယာက်သာ 

ရှိပါသည်။   က န်ေတာ်မျိးမ၏မိခင်ြဖစ်ရသည်မှာမ ူ

အရှင်သည် ေြခာက်ေယာက်ရိှေနပါသည်။ ယင်းကစိ  

ကိ ုက န်ေတာ်မျိးမ မှစ်သက်ိင်ုပါ။ အရှင့ေ်ရှေတာ် 

ဝယ်   ပုဏ ားတိုှင့်    တရားဆိုလိုပါေသးသည်။ 

ေခ ေတာ်မူပါ” ဟု ေလ ာက်ပါသည်။ 

ဘုရင်လည်း    အမျိးသမီးငယ်၏    စကားကိ ု

ကားလ င်...

“သင်တို သားအမသိည် တရားလိ ုြဖစ်ေပသည်၊ 

ဆိုိုင်တိုင်း    ဆိုပါေစဦး”     ဟုဆိုကာ    ပုဏ ား 

ေြခာက်ေယာက်တိုကို         ေခ ေပးေတာ်မူပါသည်။

ပုဏ ားေြခာက်ေယာက်တို  ေရာက်လာေသာ ် 

အမျိးသမီးငယ်က... 

“အရှင်မင်းကီး၊ က န်ေတာ်မျိးမကို အသြပာ 

ငါးရာ   ေခတ ေချးေတာ်မူပါ”      ဟုဆို၍ဘုရင့်ထံမ ှ

အသြပာငါးရာေချးပါသည်။ ဘရုင်ကလည်း  အသြပာ 

ငါးရာကိ ု  အမျိးသမီးငယ်အား    ေချးငှားပါသည်။ 

အမျိးသမီးငယ်သည ်        အသြပာငါးရာထုပ်ကိ ု

ကိုင်လျက.်..  

“အရှင်ပဏု ားတို က န်မ၏မခိင်သည် အသြပာ 

ငါးရာကုိ မေပးုိင်သြဖင့် အရှင်တုိထံတွင် က န်ခံေန 

ရပါသည်။     ယခု     ထိုအသြပာကိ ု   ေပးအပ်လ င် 

က န်အြဖစ်မှ လွတ်ပါမည်ေလာ”   ဟ ု  ေမးပါသည်။

ပဏု ားတိုကလည်း   “လွတ်ပါမည်”    ဟဝုန်ခံက 

ပါသည်။ 

ထိုအခါ အမျိးသမီးငယ်က... 

“ယခု  ေငွရပါပီ။  က န်မေပးဆပ်ပါေတာ့မည်။ 

အပ်ံှရင်း    ပဏု ားခနုစ်ေယာက်ြပ၍   စုေံအာင်ေခ ပါ 

ေလာ့”  ဆိုပါသည်။    ပုဏ ားေြခာက်ေယာက်တိုမှာ 

ပုဏ ားငယ် မည်သည့်အရပ်သို ထွက်ေြပးသည်ကို 

လည်းမသ၊ိ  ေတွေအာင်လည်း   မရှာိင်ု။   မည်သိုမ  

မတတ်ိုင်ေအာင် ြဖစ်ရပါသည်။ 

ထိုအခါ  မှးမတ်တိုသည်   အမျိးသမီးငယ်၏ 

eာဏ်ပညာကိ ုချးီကျးမဆုံးရှိကပါသည်။ 

“သည်အမျိးသမီးငယ်သည ်      တရားအရာ၌ 

လိမ ာတတ်က မ်းလှ၏။ ငါတိုမင်း   စီရင်ြခင်းသည ်

အတန်ငယ်ခ တ်ယွင်းသည်။     သည်မိန်းမငယ်ှင့ ်

တုိင်ပင်၍ ြပည်ထဲေရးကုိ  စီရင်ရေသာ် အဆတစ်ရာ 

ြပည်ေရးသာလိမ့်မည”်  ဟု  အချင်းချင်းေြပာဆိုက 

ပါသည်။ ပုဏ ားေြခာက်ေယာက်တိုပင ်  မေနသာ။ 

ချးီကျးသမ ြပရပါသည်။ 

အရှင့်ေဘးေလာင်းေတာ်ကလည်း... 

“ငါ  စီရင်ေသာတရားကား    ယွင်းမှားေပစွ။ 

ယေနမှစ၍ ဥယျာ်သည်မကုိ  က န်အြဖစ်မှ   လွတ် 

ေစ။ ငါ့တရားမှားသည့်အတွက်ေကာင့ ်အမျိးသမီး 

ငယ် ေချးငှားေသာ ဤအသြပာငါးရာကိ ုေလျာ်ေကး 

အြဖစ်  အပီးအပုိင်ယူေစ”  ဟူ၍ ေြပာင်းလဲစီရင်ခ့ဲပါ 

သည်။  ထုိေနာက် မင်းကီးသည်  အမျိးသမီးငယ်၏    

eာဏ်ပညာကိ ုေလးစားြမတ်ိုးသြဖင့ ်အမျိးသမီး 

ငယ်ကို  မိဖုရားေြမာက်ခဲ့ပါသည်။   ြပည်ထဲေရးကိ ု  

တိုင်ပင်ှီးေှာခဲ့ပါသည်။ 

ဤသို လလုင်ေလ ာက်ထားေသာအခါ ေဘဒက 

မင်းကီးသည ်    များစွာှစ်သက်ေတာ်မူလှသြဖင့ ်

လလုင်အား   ေရ စင်တစ်ေထာင်ကိ ု  ဆလုာဘ်အြဖစ် 

ချးီြမင့်လိုက်ေလ၏။      ။



ဇန်နဝါရီ  ၁၇၊  ၂၀၂၂

ပံး

စ

ရာ
ဆန်အိုးထဲမှာ ဘာေတွရှိမလဲ

ေမတ ာမထားိုင်ေတာ့ဘူးလား
 ဆရာဝန်။  ခင်ဗျားကိုြငင်းရမှာ        ဝမ်းနည်းပါတယ်ဗျာ၊

    က န်ေတာ်က တိရစ ာန်ကုဆရာဝန်ပါ။

     လူနာ။  လူသားအချင်းချင်းအေပ မှာေတာ့    ေမတ ာ

     မထားိုင်ေတာ့ဘူးလား ေဒါက်တာရယ်။

ပန်းချဆီရာ။   ပန်းချဆီရာဆိုတာ ေလာကကီးတစ်ခုလုံးကို

    အတွင်းကျကျ    သုံးသပ်ကည့်ြမင်တတ်တဲ ့  

   အုပညာရှင်ကွ။

        မိန်းမ။   ဒါဆိရုင် ဆန်အိုးထမှဲာ ဘာေတရိှွမလ ဲသွားကည့်

     စမ်းပါဦးဆရာကီးရယ်။

မာတင်ဖဲ

လူမ 

ဘဝ ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)ေအာင်ြမင်ေသာ လူငယ်ေလးများ ပျိးေထာင်ြခင်း

ပစ်တိင်ုးေထာင်များကဲသ့ို အလအဲကျမှ အထြမန် 

ေသာစိတ်ဓာတ် ထူးထူးြခားြခားက ယ်ဝပီး ေအာင်ြမင် 

ေသာလငူယ်များ၏ မဘိများသည် ေအာက်ပါအချက် 

ခနုစ်ရပ်ကိ ုအစ်အမြဲပလပ်ုသည်ဟ ုစတ်ိပညာရှင် 

တစ်ဦးက ဆိုသည်။ 

မည်သိုပင ်   သာတူညီမ ဟုဆိုကေသာ်လည်း 

လူတုိသည် ေနရာတကာတွင် တစ်ေြပးညီသာတူညီ 

မ မ မရိှေချ။ မမိဘိာသာရပ် ပညာရပ် နယ်ပယ်ပရဝိဏ်ု 

အတွင်းတွင်    ပိင်ဘက်ကင်းေအာင ်   က မ်းကျင ်

တတ်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေသာ ပုဂ ိလ်အချိရှိသလို 

ထိသုတူိုထက်ပင် ထူးထူးြခားြခားေတာ်သမူျားလည်း 

ရိှေနသည်ကိေုတွရသည်။ တစ်နည်းဆိရုလ င် ကမ ာ ့

အေအာင်ြမင်ဆုံးလ ူတစ်ရာခိင်ု န်းေပ တွင် ထပ်ဆင့် 

ထူးခ န်ေနေသာတစ်ရာခိုင် န်းရှိေသးသည်။ 

ထိုထပ်ဆင့်ထူးခ န်ေသာ      တစ်ရာခိုင် န်း၏ 

သာဓကစာရင်းတွင် အီလွန်မတ်စ်၊ ဂျဖ်ဘီဇုိ၊ မုိက်ကယ် 

ေဂျာ်ဒန်၊ ဆီရီနာဝီလီယံ၊ မိုးဇက်ှင့် ဗီသိုဗင်ကဲ့သို 

ဆန်းသစ်တီထွင်သူများပါဝင်သည်။ သူတိုကဲ့သို 

လူသိထင်ရှားမဟုတ်ေသာ်လည်း သူတိုှင့်တန်းတူ 

ေတာ်ေသာ၊ အသက်ကယ်ေဆး တီထွင်ခဲ့သူများ၊ 

ကမ ာကီးပိုေကာင်းေရး    ေရှး ကိးပမ်းခဲ့ေသာ 

ိုဘယ်ဆုရှင်များလည်း ပါဝင်သည်။ 

လငူယ်များကိ ုလေူတာ်များြဖစ်ေစရန် ပျိးေထာင် 

ပုကံိ ုငါးှစ် ေကျာ်ကာမ   က န်ေတာ်ေလလ့ာခဲရ့ာတွင် 

ေတွရှိခဲ့ရေသာအချက်ကီး  တစ်ရပ်မှာ  ထိုလူငယ် 

တိုသည် သူတုိ၏စိတ်ပုိင်း၊ ုပ်ပုိင်း၊ လူမ ေရးပိင်ုးဆိင်ုရာ 

စွမ်းရည်တိုကိ ုငယ်စ်ကတည်းကပင ်အစွမ်းကုန် 

အသုံးချတတ်စွမ်း ရှိလာခဲ့ကသည်ဆိုေသာအချက်

ပင်ြဖစ်သည်။    ြဖစ်စ်အများစုတွင ်    မိဘတို၏ 

ပံ့ပိုးြမင့်တင်အား ေကာင်းသည်ကိုေတွရသည်။ 

ထိုမိဘများ၏  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  နည်းနိသ  

ခုနစ်ရပ်ကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။ 

(၁) မိဘများက သူတို၏ကေလးများကို အစွမ်းကုန ်

တွန်းအားေပးသည်။ 

ေနာ်ေဝ    စစ်တုရင်ပါရမီရှင်ေလး    မက်ခ်နပ်စ် 

ကာလ်ဆန်သည် ငယ်စ်ကပင် ပေဟဠအိေြဖညသိည့ ်

ကိစ မျိး၊ လီဂိုကစားမ မျိးတိုတွင် ထူးထူးြခားြခားစွ

မ်းရည်ရိှခဲသ့ည်။ ထိစွုမ်းရည်တိုသည် စစ်တရုင်ကစား 

နည်းတွင်    အလွန်အသုံးတည့မ်ည်ဟ ု  သ၏ူဖခင်က  

တွက်ဆမိပီး မက်ခ်နပ်စ်အား စစ်တုရင်ကစားရန ်

သိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ စစ်တုရင်ကစားရာတွင် အထူး 

လက်ရည်တက်လာေသာအခါ   သူ၏ဖခင်သည် 

သူအား စစ်တရုင်ပိင်ပဲွများကိ ု  ဝင်ေရာက်ေစခဲသ့ည်။   

တစ်နည်းေြပာရလ င် မက်ခ်နပ်စ်၏မိဘများ သူတို 

သားငယ်၏ eာဏ်ရည်လမ်းေကာင်းကိ ုတွက်ဆမိပီး      

လိုက်ေလျာညီေထ ွ  လမ်းေကာင်းေပးိုင်ခဲ့သည်။ 

ထိုေကာင့ ်မဘိသည် သားသမီး၏ဗဇီအရည်အေသွး 

က မ်းကျင်မ များကုိေတွြမင်ပီး ၎င်းအရည်အေသွးများ 

ကိ ုလပ်ုေဆာင်ိင်ုရန် တွန်းအားေပးရန် လိအုပ်သည်။

(၂) ကိးပမ်းအားထတ်ုမ ှင့ ်ထူးြခားေသာရလဒ်များ 

ကား ဆက်စပ်မ ကို ြပသည်။ 

ထူးြခားေသာကေလးများ၏   မိဘများသည ်  

သတူို၏ဘဝကိ ုကေလးများအတွက် ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ြမပ်ံှထားြခင်းြဖင့် အတတ်ပညာ က မ်းကျင်မ တွင် 

ကေလးများ၏အရည်အေသွးများ ပိမုိေုကာင်းမွန်လာ 

ေစရန် စံနမူနာထားေဆာင်ရက်ကသည်။ ထုိသိုြပလပ်ု 

ကေကာင်း   သားသမီးတိုကိုလည်း    ေကာင်းစွာ 

သေဘာေပါက်ေစသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ဘီလ်ဂိတ်သည ်သူဖခင်၏ 

လုပ်ငန်းကျင့်ထုံးှင့်ပတ်သက်၍   ပိုစ်တစ်ခုတွင ်

ေအာက်ပါအတိုင်းေရးသားခဲ့သည်။       သူဟာ 

ဆအီက်တလ်မိမှာ   အလပ်ုအကိးစားဆုံး၊    လေူတ ွ

အေလးစားဆုံး ေရှေနတစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့တဲ့အြပင ်

က န်ေတာ်တိုေဒသမှာ    အဓိကလူထုေခါင်းေဆာင ်

တစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့တယ်။     သမာသမတ်ကျသလိ ု

အသပိညာဆည်းပူးေရးကစိ ကိ ုအလွန်အေလးအနက် 

ထားခဲ့တယ်။ 

“ချးီကျးဂုဏ်ြပခံလိုပါလ င် ချးီကျးဂုဏ်ြပခံ 

ထိုက်ေအာင ်အလုပ်လုပ်ရမည”် ဟု ဂိတ်၏ဖခင်က 

သားသမီးများကို သွန်သင်ေပးခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် 

သင်၏သားသမီးများကိုလည်း ကိးစားမှ အကျိး 

ေကျးဇူးများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပသရန်လို 

သည်။ မည်သည့်အရာမ ှအလကားမရ၊ ြဖတ်လမ်း 

နည်းများြဖင့ ်ပန်းတိင်ုကိ ုတက်လှမ်း၍မရိင်ုေကာင်း 

သွန်သင်ြပသရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(၃) ကိးစားအားထုတ်မ ှင့် ထူးခ န်မ ကို ေလ့ကျင့် 

ပျိးေထာင်ရယူဖန်တီးသည်။ 

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်  ဗိတိသ သုေတသီတစ်စုသည် 

elite အားကစားသမားများှင့်      Ultra elite 

အားကစားသမားများဟု အတန်းအစားှစ်မျိးကုိ 

ခဲွြခားဆန်းစစ်ခ့ဲသည်။ Ultra elite အားကစားသမား 

များသည် အပတ်တကုပ်ကိးပမ်းမ ကို အေလးထား 

ေသာပတ်ဝန်းကျင်တွင်    ကီးြပင်းကသူများြဖစ ်

ေကာင်း  ေတွခဲ့ရသည်။   ေအာင်ြမင်ေစလိုေသာ၊   

ေအာင်ြမင်မ ကို   မလွဲမေသွလိုချင်ေသာ   မိသားစု 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်  ကီးြပင်းသည်ကိ ုေတွရသည်။   

ပိင်ဘက်ကင်း တင်းနစ်မယ်များြဖစ်ေသာ ဗီးနပ်စ်ှင့် 

ဆရီနီာဝလီယီတံိုသည် ထိသုိုေသာပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

ကီးြပင်း ခဲရ့သည်။ သတူို၏ဖခင်ရစ်ချတ်သည် သတူို 

တင်းနစ်ေလာကထိပ်တန်း  ေရာက်ရှိေရးအတွက ်

blue print-စာမျက်ှာ ၇၈ မျက်ှာရှိ  လမ်း န် 

စာတမ်းကိ ုေရးသားခဲ့သည်။  သူတိုအတွက်  စတာ 

ထွက်ကာလကိ ု       အသက်ငါးှစ်အရယ်ကပင ်

သတ်မှတ်ခဲသ့ည်။  ဤကဲသ့ို ေလက့ျင့ပ်ျိးေထာင်ေပးမ  

ေကာင့ ်သတူိုညအီစ်မ Ultra elite ြဖစ်ခဲ့ကရသည်ဟ ု

ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ 

(၄) ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် ယံုကည်မ ရိှေအာင် တွန်းအား 

ေပးသည်။ 

ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု  ယုံကည်မ အားေကာင်းေစြခင်း 

သည် ဘဝအေနအထားကို များစွာေြပာင်းလဲေစိုင ်

သည်။ လပ်ုရကဲိင်ုရေဲစသလိ ုလကဲျလ င်လည်း ြပန်ထ 

၍ ဆက်လက်တုိက်ပဲွဝင်ရဲေစသည်။ ေဝဖန် တ်ချမ  

ြပသည်ထက ်        အားေပးှစ်သိမ့်လိုက်ြခင်းက    

သားသမီးများအား ေနာင်တွင်  အစွမ်းကုန်ကိးစား

ေဆာင်ရက်သြူဖစ်ေအာင် ပျိးေထာင်ရာ ေရာက်မည် 

ြဖစ်သည်။ 

(၅) သားသမီးများက  ေမးခွန်းများေမးသည့်အခါ 

စိတ်ရှည်ကသည်။ 

သားသမီးများကို ြဖစ်ထွန်းေစလိုသူတိုသည် 

သားသမီးတိုအား စာဖတ်ရန်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို 

ေလ့လာရန် တွန်းအားေပးတတ်သည်။ ထိုအကျိး 

ဆက်ကား   ကေလးတိုမသိသည့်အရာများရှိပါက 

အေမးြမန်းခံရြခင်းြဖစ်သည်။ ဤသည်ကို “စကား 

များတယ်ကွာ”  ဟု  မေြပာဆိုဘဲ   စိတ်ရှည်စွာ 

ြပန်ေြဖတတ်ကသည်။ ိုဘယ်ဆုရပုဂ ိလ် အေတာ် 

များများကိ ု  ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်၍   ေမးြမန်းရာတွင်    

သတူိုမဘိများက   သသိေလာက်ေြဖတတ်ပီး    သတူို 

မသလိ င်     မည်သည့ေ်နရာတွင်     ထိအုေြဖေတွိင်ု 

သည်ဟု လမ်း န်ြပသိုင်ခဲ့ကသည်ဟုဆိုသည်။ 

ထိုမ သာမကေသး ထိုမိဘမျိးများသည ်သူတို 

သားသမီးများအတွက်   ဆရာသမားေကာင်းများ 

ရှာေဖွရာတွင်လည်း က မ်းကျင်ကသည်။ 

(၆) က မ်းကျင်မ ကို  ငယ်စ်ကတည်းကပင ်အထူး 

ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင ်အားေပးသည်။ 

မဘိ၏ နံပါတ်တစ်အလုပ်မှာ သားသမီး မည်သည့် 

အရာကိ ုအထူးဝါသနာပါသည်ဟ ုတွက်ဆိင်ုေရးပင် 

ြဖစ်သည်။   ထိုဝါသနာပါရာကို   အထူးဦးစားေပး 

က မ်းကျင်ေအာင်ပျိးေထာင်ေပးြခင်းသည် တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်  ေအာင်ြမင်မ ကိ ု အကွက်ချ၍ ေရာက်ေအာင် 

သွားြခင်းပင ် ြဖစ်သည်။ ထိုသိုထူးခ န်ရန် ကိးပမ်း 

ြခင်းေကာင့် အြခားစွမ်းရည်တုိကုိ စွန်လ တ်ြခင်းဟု 

မဆိုလိုပါ။ ဥပမာြပရပါလ င် ေဘာလုံးဝါသနာပါရာ 

တွင် ေရှတန်းလအူြဖစ် ပိေုကာင်းမည်လား။ ေနာက် 

တန်း သိုမဟတ်ု ဂိုးသမားအြဖစ် ပိေုကာင်းမည်လား။ 

နည်းြပတစ်ေယာက်ကဲသ့ို အလားအလာကိ ုတွက်ဆ 

ိုင်မ ၊ ေရးချယ်လျာထားေပးိုင်မ ကို ဆိုလိုသည်။ 

(၇) ယှ်ပိင်မ ှင့ ်တိုးတက်မ ကိ ုတွန်းအားေပးသည်။ 

က န်ေတာ်ေလ့လာခဲ့ေသာ ထူးခ န်သူများစွာ 

သည်  အဆက်မြပတ်   ယှ်ပိင်မ များေနသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်  ကီးြပင်းခဲ့ကသည်။   အသက် 

ငယ်ငယ်ကတည်းက ကေလးကစားနည်းများမှာပင် 

ယှ်ပိင်စိတ်များခဲ့ကသူများြဖစ်သည်ကို ေတွရ 

သည်။ သိုေသာ်  အိင်ုရေရးထက်   မှန်ကန်စွာယှ်ပိင် 

ိင်ုေရးှင့ ် မှန်ကန်စွာအိင်ုရေရး၊ မှန်ကန်စွာ အိင်ု 

ရေရးအတွက် လုိအပ်ေသာြပြပင်မွမ်းမံမ ြပလုပ်ရန် 

မိဘများက တွန်းအားေပး သည်ကို ေတွရသည်။ 

Ref: Raising Successful Kids by Kumar Mehta



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၂၃ ဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ ၁ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင် န်းရှိ

(၁၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ိင်ုေရးအတွက် ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးဆိင်ုရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ပီး 

ကုိဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၇,၇၀၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၂၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၁.၆၀) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၆,၂၀၃,၉၉၂) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၃၃,၁၄၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁၁၇) ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၅၁၁,၂၁၁) ဦး ေဆးုမှံ 

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

စုစုေပါင်း (၁၉,၃၀၂) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ (၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၁,၃၆၁,၇၈၅) ဦးအား ထိုးံှေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိအြပည့ ်ထိုးံှပီးစီးသ ူ

(၁၇,၅၅၈,၁၁၃) ဦးှင့်  ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသူ (၃,၈၀၃,၆၇၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။   သိုြဖစ်ပါ၍    

(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ စုစုေပါင်း 

(၃၈,၉၁၉,၈၉၈) ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

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

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များကုိ မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရိှကာ ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ် 

ေရးလုပ်ငန်းများကို အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်၍ သီးသန်  

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

များှင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ေဆးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ီှး ယ်ဝန်ကီး 

ဌာနများ၊ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ အလှရှင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဘက်ေပါင်းစုံမှ အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။

 •  သုိြဖစ်ပါ၍ အုိမီခရန်ဗီဇေြပာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ကူးစက်မ မှကာကွယ်ေရးအတွက် ကုိဗစ်-

 ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အေြခခံစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ တိကျစွာလုိက်နာြခင်း၊ သံသယေရာဂါ 

 လက ဏာရိှသူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသုိ ချက်ချင်းသတင်းေပးပုိြခင်း၊ အလှည့်ကျ 

 ရရိှလာသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  မပျက်မကွက် အကိမ်ြပည့်ခံယူြခင်းှင့် 

 ကာကွယ်ေဆးထုိးရန်ကျန်ရိှသူများကုိ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးဌာနသုိ 

 ဆက်သွယ်ပုိေဆာင်ေပးြခင်းစသည်တုိကုိ     မေမ့မေလျာ့သတိြပ၍     ေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် 

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အားသွန်ခွန်စုိက်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနသည့်   လုပ်ငန်းများကုိ 

 ကျရာက  မှ တက်က စွာပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်ေပးကပါရန် အသိေပးတုိက်တွန်း  းေဆာ်  

 အပ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၆-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၇၁၆၄၉ ၄၁၁၈၈၇၄ ၁၄၄၁၇၀

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၂၀၅၃၉၆ ၂၈၆၄၆၃၃ ၅၂၉၀၇

၃။ မေလးရှား ၂၈၀၅၃၃၇ ၂၇၃၂၇၇၁ ၃၁၇၈၁

၄။ ထိုင်း ၂၃၂၄၄၈၅ ၂၂၂၂၀၁၁ ၂၁၉၂၈

၅။ ဗီယက်နမ် ၂၀၂၃၅၄၆ ၁၇၂၇၂၉၀ ၃၅၆၀၉

၆။ ြမန်မာ ၅၃၃၁၄၄ ၅၁၁၂၁၁ ၁၉၃၀၂

၇။ စင်ကာပူ ၂၉၀၉၈၆ ၂၈၃၀၅၇ ၈၄၃

၈။ လာအို ၁၂၄၇၃၁ ၁၁၆၁၇၇ ၄၉၅

၉။ ကေမ ာဒီးယား ၁၂၀၇၉၆ ၁၁၇၁၀၂ ၃၀၁၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၃၈၁ ၉၈

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၆၆၆၆၄၂၈၃ ၄၃၀၅၉၀၈၉ ၈၇၃၁၄၉

၂။ အိ ိယ ၃၇၁၂၂၁၆၄ ၃၅၀၈၅၇၂၁ ၄၈၆၀၉၄

၃။ ဘရာဇီး ၂၂၉၇၅၇၂၃ ၂၁၇၁၀၈၃၁ ၆၂၁၀၀၇

၄။ ဗိတိန် ၁၅၁၄၇၁၂၀ ၁၁၂၉၉၃၇၄ ၁၅၁၈၉၉

၅။ ြပင်သစ် ၁၃၈၉၄၂၅၅ ၈၉၈၉၁၉၉ ၁၂၆၈၆၉

၆။ ုရှား ၁၀၈၀၃၅၃၄ ၉၈၅၈၆၁၅ ၃၂၁၃၂၀

၇။ တူရကီ ၁၀၄၀၃၀၆၄ ၉၅၉၆၆၀၉ ၈၄၆၂၂

၈။ အီတလီ ၈၅၄၉၄၅၀ ၅၉၃၇၇၄၇ ၁၄၀၈၅၆

၉။ စပိန် ၈၀၉၃၀၃၆ ၅၂၄၉၃၇၂ ၉၀၇၅၉

၁၀။ ဂျာမနီ ၇၉၄၆၁၄၅ ၆၉၆၃၇၀၀ ၁၁၆၂၄၂

ကိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိး ပိးေတ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  အေြခအေန

(၁၅-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက ်  

“ေမေမ့မှာ ေရာဂါတစ်ခုခုေတာ့ ြဖစ်ေနပီထင ်

တယ်။ ဆရာဝန်ြပကည့်ရင်ေကာင်းမယ”်

ေမာင်ေမာင်ဦး၏ စကား။ 

“မင်း အူးလား ေမာင်ေမာင်ဦး။ မိမှာ ဆရာဝန် 

ဘယ်ရှိေတာ့မှာလ”ဲ

“ဒါြဖင့် ဗိေ ာဆရာပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ကွာ” 

“ဗေိ ာဆရာကိ ုဘယ်မှာလိက်ုရှာမလ။ဲ တစ်မိ 

လုံး ဖွတ်ဖွတ်ေကပီး လူေတွဟာ ေခွးေလးပျား 

ေတာအှံြဖစ်ေနတဲ့ ဥစ ာ”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည် အ ကံအိုက်သွားသလို 

ရှိသည်။

သ၏ူမျက်ှာတွင် စတ်ိပျက် လက်ပျက်ြဖစ်ရြခင်း 

အရိပ်အေယာင် ေပ လွင်လာသည်။

“ဒါြဖင့ ်ငါဘာလပ်ုရမလဟဲင် ဖိုးေကျာ။့ ငါအ့ေမ 

အသက်ထွက်သွားတာကိ ုငါ ဒအီတိင်ုးထိင်ုကည့ေ်န 

ရမှာလား”

ေကျာ့ေမာင်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း ဘာလုပ်ရ 

မည် မသတိတ်သလိရိှုသည်။ စတ်ိပျက်စွာ ေခါင်းကိ ု

ကုတ်သည်။ သူတုိှစ်ေယာက်သည် တစ်ေယာက် 

မျက်ှာ   တစ်ေယာက်ကည့်ရင်း     စိတ်အိုက်ေန 

ကသည်။

“တစ်ခုေတာ့ ရှိတယ်”

အေတာ်ချည်းကာလ င် ေကျာ့ေမာင်ထံမှ အသံ 

ထွက်ေပ လာသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး၏ မျက်ှာမှာ အားတက်ေသာ 

အသွင် ေပ ေပါက်လာသည်။

“ငပေုတ ွအထမှဲာေတာ ့ဆရာဝန်လား၊ ေဆးမှး 

လား မသိဘူး။ တစ်ေယာက်ပါလာတယ်။ သူမှာ 

ေဆးေတွ၊ ေဆးထိုးအပ်ေတွလည်း ရှိတယ်” 

 “ဒါြဖင့် သူကိုေခ ြပလိုက်ရင ်ပီးတာပဲေပါ”့

“ရပါလိမ့်မယ ်အားကီးကီး။ မင့်အဘမို သူက 

လိုက်လာမှာလား”

“ဒါနဲဘာလို အစကတည်းက ေြပာရေသးသလ ဲ

ကွ။ မြဖစ်ိုင်တဲ့ဥစ ာကို မင်းမိုစိတ်ကူးရေသး”

ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ စတ်ိပျက် လက်ပျက် ြဖစ်ရြပန် 

ေလသည်။

“တစ်ခုေတာ့ ရှိတယ်” 

“လာြပန်ပီလား တစ်ခု”

“ဒလီိကွု။ ငပထုမှဲာ အဒဲဆီရာဝန်လိ ုအေကာင်က 

သေဘာအေကာင်းဆုံးပ။ဲ ဒါေကာင့ ်ေရာလိုရတာ။ 

အဲဒီငပုနဲတို အထဲက လူတစ်ေယာက်နဲ  ရင်းှီး 

တယ်။ အဲဒီလူနဲ  ငါနဲ  ခင်တယ်။ သူကေနတစ်ဆင့် 

ကည့်ေပးဖိုေြပာရင ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ”်

ေမာင်ေမာင်ဦး၏   မျက်ှာမှာ   ြပန်လည် 

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“ခင်ခင်ကီးှင့် သူတို မဆုံမိသည်မှာကာပီ။ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှသည် 

ေရနံေချာင်းသို ခင်ခင်ကီး ြပန်သွားပီးကတည်းကြဖစ်သည်။ 

ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက် မိဘထံြပန်ေရာက်သွားေလပီဆိုေတာ့ 

တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝမ်းသာရသည်။ စိတ်ေအးရသည်။ 

သိုရာတွင် ယင်းအချနိ်ကစ၍ ခင်ခင်ကီးမှာ သူှင့်မအပ်စပ်ေတာ့ပီြဖစ်ေသာ

 မိန်းမသားတစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေရာက်ရှိသွားရေလပီ။ သူှင့် ခင်ခင်ကီးသည်     

တသီးတသနြ်ဖစ်ရေလပ။ီ ခင်ခင်ကီးကားတစဘ်ဝ၊  သကူားတစဘ်ဝပါကလားဟ ု

နားလည်လာရသည်။ အစေသာ် ထိုအတွက် သူစိတ်တွင် ေဝဒနာတစ်ရပ်ကို 

ခံစားရသည်အမှန်ပင်။ တမ်းဆွတ်ရမလိုလို၊ ေကကွဲရမလိုလို၊ 

ှေြမာတသြခင်း ြဖစ်ရမလိုလို . . .”

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

အားတက်ဟန်ေပ လာြပန်သည်။

“ဒါြဖင့် ဘာလို အချနိ်ကုန်ခံေနမှာလဲ။ ကိးစား 

ကည့်ကစို”

သူတိုသည် ဇရပ်ေပ မှ ဒုန်းစိုင်း၍ ဆင်းလာက 

သည်။

“ဒါထက် မင်းနဲသိတ့ဲလူက ဘယ်သူလဲ။ ေရနံေချာင်း 

သားလား။ တိုနဲ  အသိအက မ်းထဲကလား”

ေမာင်ေမာင်ဦးေမးသည်။

“တိုနဲ အသအိက မ်းထကဲေတာ ့မဟတ်ုဘူး။ အရင် 

ကေတာ့     ေရနံအလုပ်သမား   တစ်ေယာက်ပဲ။ 

ေထာင့်သုံးရာြပည့ ်အေရးေတာ်ပုံမှာ ပါဖူးတယ်လို 

ဆိတုယ်။   အဂ  လပ်ိကိ ု   ထချတဲအ့ထမှဲာလည်းပါတယ်။ 

တိုများထက် အသက်ကီးတယ်။ ဒလီိကွု။ ဘအီိင်ုေအ 

တပ်ဟာ မေကွးမှာရိှေနတယ်။ ဗုိလ်ဘသိန်းဦးစီးတ့ဲ 

တပ်ပဲ။ သူဟာ အဲဒီတပ်ထဲက ဗိုလ်တစ်ေယာက်ပဲ။ 

သူဒီကို ေရာက်ေနတယ်။ ဒီမှာေတာ့ သူကို ိုးိုးလ ူ

တစ်ေယာက်လိပု ဲတိုများဆက်ဆံကတယ်။ ငပေုတ ွ

ေရှမှာဆိုပါေတာ့။  ငပုေတွရဲ  ကွယ်ရာမှာေတာ့ 

ဗိုလ်ညိထွန်းလို ေခ ကတယ်” 

“ဗိုလ်ညိထွန်း”

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ယင်းအမည်ကိ ုခပ်တိုးတိုး 

ေရရတ်ကည့်လိုက်ေလသည်။

x x x x x

[၃]

ဗိလ်ုညိထွန်းသည် စစ်အပ်ိမက်ကိ ုြမင်မက်လျက်ရိှ 

သည်။

အဂ  လိပ်ကို ဂျပန်ကစ၍ တိုက်ပီဆိုကတည်းက 

သူသည် စစ်ကို ကိဆိုေနခဲ့သည်။ ေရနံေချာင်းကို 

ဗုံးကဲ၍ အလုပ်များရပ်ဆိုင်းလိုက်ပီဆိုေသာအခါ 

သူသည် စစ်ရိှရာသုိ တုိးသွားခ့ဲသည်။ ဟသ  ာတတွင် 

စစ်ကိုမီသည်။ ဗိုလ်ရန်ိုင် ဦးေဆာင်ေသာ    ဗမာ့ 

လွတ်လပ်ေရး တပ်မေတာ်သိုဝင်သည်။ သည်တွင် 

သူသည် တုိက်ပဲွများှင့် စတင်ကံေတွရေလသည်။

အဂ  လပ်ိ၊ ကလုားစစ်သားှစ်ရာခန်ှင့ ်တိက်ုပဲွြဖစ် 

သည်။ ၎င်းတိုမှာ စစ်သေ  ဘာ ှစ်စင်းအြပည့်ြဖင့ ်

ြဖစ်သည်။ ဟသ  ာတ ကမ်းနဖူး ေရကာတာကိ ုအကာ 

အကွယ်ယူလျက် သေ  ဘာမှဆင်းရန် ကိးစားက 

ေသာ အဂ  လိပ်စစ်သားများကို တရကမ်းပစ်က၊ 

ခတ်ကသည်။ အဂ  လိပ်တို အေသအေပျာက် အကျ 

အဆုံးများစွာြဖင့ ်ကမ်းမှ ဆုတ်ခွာသွားကရသည်။ 

သည်တွင် တစ်ကိမ် ေအာင်ပွဲရခဲ့သည်။ 

တစ်ဖက်က စစ်တိုက်၊ တစ်ဖက်က ေလ့ကျင့်ရင်း 

ြဖင့ပ်င် သသူည် စစ်သားတစ်ေယာက် ြဖစ်လာရသည်။ 

ေရ ေတာင်တိုက်ပွဲကို ဝင် ဲသည်။ ဘီအိုင်ေအတပ် 

သား ၁၅၀၀ ှင့ ်ဂျပန်တပ်သား ၅၀၀ တိုပါဝင်သည်။ 

အဂ  လိပ်တပ်မှာ တပ်သား ၄ဝဝဝ ခန်ရှိပီး သံချပ် 

ကား၊ တင့်ကား၊ အေြမာက ်စသည်ြဖင့ ်လက်နက် 

ြပည့်စုံသည်။ ေရ ေတာင်တိုက်ပွဲတွင် ရပ်ရပ်ခ ံခ ံ 

တိုက်ကေသာ်လည်း အင်အားမမ သြဖင့် လူ ၁ဝဝ 

နီးပါးကျဆုံးကာ ၅ဝ ခန်  သုံပန်းအြဖစ် အဖမ်းခံရ 

သည်။ တပ်မှာ ကစ့က်လျား ြဖစ်ခဲရ့သည်။ တပ်များ 

ကိ ုတစ်ဖန် စစုည်းချတီက်ခဲ့ကရာ မေကွးတွင် တပ်စဲွ 

မိသည်။

သည်တွင် သူသည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်၏ သေဘာကို 

ေစာေကာ နားလည်ခဲသ့ည်။ ဂျပန်များကား ိင်ုးစိင်ုး 

ကသည်။ အညာအတာကင်းမဲ့သည်။ ခက်ထန် 

မာေကျာကသည်။ ပါးုိက်၊ နားုိက်၊ ကက်ဆဲွ၊ ဝက် 

ဆဲွ၊ ွားဆဲွစသည် ြဖင့် ေရာက်သည့်ေနရာတုိင်းတွင် 

လူမဆန်စွာ ကျင့်ကသည်။

အဂ  လိပ်ပီးလ င် ဂျပန်ကို ဆက်လက် ေတာ်လှန် 

ရမည်ဟု သူနားလည်ထားသည်။ နယ်ချဲဟူသမ  

မည်သည့်နယ်ချဲမဆို   မိမိတိုအေပ    ရက်စက ်

ကမ်းကတ်ကမည်ကိ ု ြမင်သည်။ သိုြဖင့ ်သူသည် 

ဂျပန်ဆန်ကျင်ေရးအတွက် စစ်တုိက်ရဦးမည့်အြဖစ် 

ကို အေတွးအိပ်မက်မက်လျက ်ရှိခဲ့ေလသည်။

စည်းုံးမ ေကာင်းြခင်း၊ တည်ကည် ြပတ်သားြခင်း၊ 

ရဝဲံ ့စွန်စားြခင်းစေသာ ဂဏ်ုြဒပ်များေကာင့ ်သသူည် 

ဗိုလ်အဆင့်သို ေရာက်လာသည်။

မေကွးတွင ်  တပ်ချရပ်နားေနခိုက်  ေရနံေချာင်း 

အပ်ုချပ်ေရးအတွက်ကညူရီန် သသူည် ေနရင်းေဒသ 

သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိေနရသည်။ အဆင်သင့်လ င် 

ဂျပန်ဆန်ကျင်ေရးကိုပါ ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ 

သူထသံို    ခင်မင်သကိ မ်းေသာ  ေကျာေ့မာင်ဆိသု ူ    

ေရာက်လာသည်။ ေကျာေ့မာင်ှင့အ်တ ူ    စိုးရမ်ိပပူန် 

သည့် မျက်ှာထားရှိေနေသာ ေမာင်ေမာင်ဦး ဆိုသူ 

လည်း ပါလာသည်ဟု သိရသည်။

“ေမာင်ေမာင်ဦး”

ဗိုလ်ညိထွန်းသည် ယင်းအမည်ကို ေရရတ် 

ကည့သ်ည်။ စတ်ိတွင် ယင်းအမည်ကိ ုတစ်ေနရာ 

ရာ၌ ကားဖူးသလိုထင်မိသည်။   သိုရာတွင်  

ုတ်တရက် မမှတ်မိသလို ြဖစ်ေနသည်။

ေနာက်ေတာ့  အေတွးမှာ  ယင်းအမည်ှင့ ်

ပတ်သက်သူ၏မျက်ှာကို ြမင်ေယာင်လာသည်။

ခင်ခင်ကီး။

မှန်သည်။ ခင်ခင်ကီးှင့် စပ်လျ်း၍ သည် 

အမည်ကို   ကားဖူးရြခင်းြဖစ်သည်။   မဝင်းရီမ ှ

တစ်ဆင့် ကားခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ခင်ခင်ကီး၏ 

ဇာတ်ေကာင်းကို ကားရေလတိုင်းသည်အမည ်

ပါဝင်ေနကျြဖစ်သည်။ သည်အမည်ကိ ုကားရေလ 

တိင်ုးလည်း သူရင်မှာ ထိသု၏ူ ရက်စက်မ အတွက် 

ရင်ထုမနာြဖစ်ရမဲြဖစ်သည်။      သိုေပမဲ့ ယခု 

ေမာင်ေမာင်ဦးမှာ ခင်ခင်ကီး၏ ေမာင်ေမာင်ဦးမ ှ

ဟုတ်ပါ့မလား ထင်မိေသးသည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး 

ဟေူသာအမည်မှာ ရှားပါးေသာအမည်မျိး။ သိုြဖစ် 

၍ ခင်ခင်ကီး၏ ေမာင်ေမာင်ဦးပင် ြဖစ်မည်ဟု 

ယူဆလိုက်သည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး၏ အသွင်အြပင်ကိ ုြမင်လိုက်ရ 

ေသာအခါ သူစိတ်မှာ ပို၍ ေသချာသွားသည်။ 

ေမာင်ေမာင်ဦး၏  ုပ်ရည်သည်  မိန်းကေလး 

တစ်ေယာက်အတွက် တိမ်းမူးေစိုင်စွမ်းရှိေသာ 

ုပ်ရည်၊ ပီး ယင်းုပ်ရည်မျိးမှာ မိန်းကေလး 

များှင့် စပ်လျ်းလာလ င်  ပ် ပ်ေထွးေထွးေန 

တတ်ေလ့ရှိေသာုပ်ရည်ဟ ုေမာင်ေမာင်ဦးအား 

ြမင်လိက်ုရသည့ ်တစ်ခဏချင်းမှာပင် သအူကခဲတ် 

ိုင်ခဲ့သည်။

သည်ေတာ့လည်း စိတ်အေတွးသို ခင်ခင်ကီး 

ေရာက်လာြပန်ေလသည်။

ခင်ခင်ကီးှင့် သူတို မဆုံမိသည်မှာ ကာပီ။ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမှသည ်     ေရနံေချာင်းသို 

ခင်ခင်ကီး   ြပန်သွားပီးကတည်းက   ြဖစ်သည်။ 

ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက ်မိဘထံ ြပန်ေရာက်သွား 

ေလပီဆိုေတာ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝမ်းသာရ 

သည်။ စိတ်ေအးရသည်။ သိုရာတွင် ယင်းအချနိ် 

ကစ၍   ခင်ခင်ကီးမှာ  သူှင့်မအပ်စပ်ေတာ့ 

ပီြဖစ်ေသာ မိန်းမသားတစ်ေယာက်အြဖစ်သို 

ေရာက်ရှိသွားရေလပီ။ သူှင့် ခင်ခင်ကီးသည ်    

တသီးတသန် ြဖစ်ရေလပီ။   ခင်ခင်ကီးကား   

တစ်ဘဝ၊  သကူား တစ်ဘဝပါကလားဟ ုနားလည် 

လာရသည်။ အစေသာ် ထိုအတွက် သူစိတ်တွင် 

ေဝဒနာတစ်ရပ်ကို   ခံစားရသည်  အမှန်ပင်။ 

တမ်းဆွတ်ရမလိုလို၊  ေကကွဲရမလိုလို၊   ှေြမာ 

တသြခင်း ြဖစ်ရမလိုလိ ုရှိရသည်။ ေနာက်ေတာ့ 

လည်း သူသည် စိတ်ကိုေြဖေလ ာ့ရသည်။ အာုံ 

ကို လ ဲေြပာင်းရသည်။ ခင်ခင်ကီးှင့် စပ်လျ်း၍ 

မစ်းစားမိေအာင ်ကိးစားရသည်။ သူ၏ဘဝမှာ 

လည်း အေြပာင်းအလွဲ များြပားလှသည်။ အလ ပ် 

အရှား အဖုံဖုံှင့ ် ကံကိက်ရသည်။ စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲွ၍ ရလာသည်။ သိုစ်လျက် အချိေသာ   

လသာရက်များတွင် ေတာ်လှန်ေရးသမားကီးမ ှ  

တမ်းတဆွတ်ကျင်ြခင်း ေဝဒနာကို ခံစားေနခဲ့ရ 

ေလသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦးကို ြမင်ရေလလ င် သူစိတ်မှာ 

အားကျသလို ရှိရသည်။ ကံေကာင်းသူတစ်ဦး 

အေနှင့ ်စတ်ိတွင် အထင်ေရာက်မသိည်။ သိုတိင်ု 

ေအာင် ခင်ခင်ကီးအေပ  ရက်စက်ိုင်စွမ်းရှိသူ 

တစ်ဦးအြဖစ်ှင့်မ ူမေကျနပ်သလို ခံစားရသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ေကာလင်း ဇန်နဝါရီ ၁၆

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ေကာလင်းမိနယ် 

အတွင်းရှိ ေယာေြမနီ၊ ခွင်ေတာင်း၊ ေအာက ်

ဇီးြဖပင်၊ လက်ပေံကွ စသည့်ေကျးရာများှင့် 

ဝန်းသိုမိနယ်အတွင်းရှိ   မကျည်းကုန်း၊        

ကိကန်ုး၊ ဇီးြဖပင်၊ ေဂွကီး၊ လက်ပံကီးေတာ၊ 

အုပ်ဖုိ၊ သရက်အုိက်၊ စိန်လည်၊ ရှမ်းစု၊ ေအာင်း 

ကုန်း၊ သေြပသာ၊ ကိင်းခွင် စသည့်ေကျးရာ 

များသည် ေဒါင်းြမးေချာင်းကို  အေြခခံ၍           

သီးှံမျိးစုံကို စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ        

ေဂ ဖထီပ်ုများ ယခင်ှစ်များထက် ေစျးေကာင်း 

သြဖင့် စိက်ုပျိးေတာင်သမူျား အြမတ်ေငပွိမုိရုရိှ 

ကေကာင်း သိရသည်။

“စုိက်ပျိးေရးလုပ်ကုိင်ခ့ဲတာ အှစ် ၃၀ ေကျာ် 

ရိှခ့ဲပါပီ။ အရင်ှစ်ေတွမှာ ေဂ ဖီထုပ်တစ်ထုပ် 

ကို ကျပ် ၆၀၀ ေစျး ေရာင်းေကာင်းပီလိုထင ်

ခဲ့တာ။ ဒီှစ်လို ေဂ ဖီထုပ်တစ်ထုပ်ကိ ုကျပ် 

၁၅၀၀ ေစျး တစ်ခါမှမေရာင်းခ့ဲရဘူး။ ဒီှစ်မှာ 

ေတာ ့အပင် ၂၀၀၀ စိက်ုပျိးထားပါတယ်။ ဧက 

နဲဆိရုင်ေတာ ့သညု ဒသမ ၂၅ ဧက ေလာက်ပရိှဲ 

မယ်။  ကုန်ကျစရိတ်က  ဓာတ်ေြမသဇာ၊ 

ပုိးသတ်ေဆးေတွ ေစျးြမင့်လုိ အရင်ှစ်ေတွ 

ထက ်   ပိုမိုကုန်ကျပါတယ်။  အပင်၂၀၀၀ 

စိက်ုတာ မျိးဖိုး၊ ဓာတ်ေြမသဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ 

အလုပ်သမား ခ စုစုေပါင်း ကျပ် ၇၀၀၀၀ေလာက် 

ကုန်ကျပါတယ်။ ေဂ ဖီထုပ်ေစျး အခုလက်ရှိ  

ကျပ် ၁၅၀၀ ေစျး န်းက မကျဘူးဆိုရင  ်

အြမတ်ေငွ ပိုမိုရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု  လက်ပံ 

ကီးေတာေကျးရာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ကိုင်သူ 

ဦးြမင့်စိုးက ေြပာကားသည်။

အဆိပုါေကျးရာများသည် ဂ မာပန်း၊ ေမမိ 

ပန်း၊ သစ ာပန်း၊ ငုတ်၊ ကက်သွန်၊ ခရမ်းချ်၊ 

ုံးပတီ၊ ပန်းေဂ ဖီ၊  ေဂ ဖီထုပ်၊   ကိုက်လန်           

စသည့် သီးှံများကိ ု   ေတာင်သူအများစုက           

စိက်ုပျိးကေသာ်လည်း တစ်ဦးလ င် အများဆုံး 

အြဖစ် ဧကဝက်ခန်ထိသာ   စိုက်ပျိးကပီး          

တစ်မျိးတည်းစိက်ုပျိးြခင်းထက် သီးံှမျိးစုကံိ ု

မ တစွာစိက်ုပျိးြခင်းက ပိမုိမုျားြပားကာ သီးံှ 

တစ်မျိး ေစျးမေကာင်းပါက အြခားေစျးကွက် 

ေကာင်းေသာသီးံှြဖင့် အကျိးအြမတ်ြပန်ရရိှ 

ရန် ရည်ရယ်စိက်ုပျိးကြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိ 

သည်။                  ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

မင်းဘူး ဇန်နဝါရီ   ၁၆

မေကွးတုိင်းေဒသကီး မင်းဘူး(စကု) မိနယ် 

ေကျာက်တန်းေကျးရာမ ှေတာင်သူများသည် 

ရာသီေြပာင်းေသာ်လည်း   ေဈးမကျေသာ         

ဖူးစားေြပာင်းများကို   စိုက်ပျိးသူများလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဖူးစားေြပာင်းများစိက်ုပျိးရာတွင် အစိဓုာတ် 

ေကာင်းစွာရရှိရန်လိုအပ်ပီး ေွှင့် ေဆာင်း 

တွင် စိုက်ပျိးလ င် ေရသွင်း၍  ေြမအစိုဓာတ ်

ေရလုေံလာက်စွာရရိှရန် ြပလပ်ုေပးရေကာင်း၊ 

စိက်ုပျိးပီးှစ်လအကာတွင် ဖူးစြပပီး သုံးလ 

အတွင်း ခုတ်၍ေရာင်းချိုင်ေကာင်း၊ မင်းဘူး 

မိ၏  လက်ရှိ ေြပာင်းဖူးေဈး န်းများမှာ           

လက်လေီဈးတစ်ဖူးလ င် ကျပ် ၂၀၀၊ လက်ကား 

ေဈး ကျပ် ၁၈၀ ေဈးေပါက်ေနေကာင်း သိရ 

သည်၊၊

ေြပာင်းဖူးများစိက်ုပျိးရာတွင် ကပဲက်ြခင်း၊ 

အတန်းလိက်ု အေစခ့ျစိက်ုပျိးြခင်း စသည်ြဖင့ ် 

အမျိးမျိးရိှေသာ်လည်း အတန်းလိက်ု အေစခ့ျ 

၍ စနစ်တကျစိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်ေရသွယ်ြခင်း၊ 

ေဆးဖျန်းြခင်း၊ ေပါင်းြမက်များရှင်းလင်းြခင်း

များ ြပလပ်ုေပးိင်ုသည့အ်တွက် ေြပာင်းဖူးပင် 

များ ပိ၍ုရှင်သန်ကီးထွားပီး အဖူးများကိလုည်း 

ေချာေစေကာင်း၊ ေြပာင်းဖူးပင်များမှာ တစ် 

ဧက အပင်ေရ ၁၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ရိှပီး တစ်ပင် 

လ င်သံုးဖူးေလးဖူးအထိဖူးကာ ေြပာင်းစုိက်ပျိးသူ 

များအဆင်ေြပေနကေသာေကာင့် အားထား ၍ 

ပုိမုိစုိက်ပျိးလာကေကာငး် မငး်ဘူး (စကု) 

မိနယ် ေကျာက်တန်းေကျးရာ ဖူးစားေြပာင်း 

စိုက်ပျိးသူ ဦးဆန်းထွန်းထံမှ သိရသည်။

ေဇယျာထက် ( မင်းဘူး )

မိတ် ဇန်နဝါရီ ၁၆

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မတ်ိခိင်ု မိတ်မိနယ် 

အတွင်းရှိ ေကျးရာများ၌ မိိုးဖလာေတာင်သူ 

လပ်ုငန်းအြပင် တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု ဓနဖိက်ရက်လပ်ုသည့ ်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် မိသားစုအပိုဝင်ေငွများ 

ရရိှေနေကာင်း မေဇာေကျးရာအပ်ုစ ုသကန်ေတာင်ပ ု

ေကျးရာ ဓနိဖက်ရက်လုပ်ေနသ ူကိုထွန်းထွန်းထံမှ 

သိရသည်။

"တစ်ပိုင်တစ်ိုင်  ဓနိဖက်လုပ်ကိုင်လာတာ             

အှစ် ၂၀ ရှိပါပီ။ ၁၅ ရက်မှာ (တစ်ဖျား) ၁၀ ရက်ပဲ 

လုပ်ငန်းလုပ်ရပီး ငါးရက်ကေတာ့ အလုပ်မရှိလို 

နားေနရတယ်၊ တစ်လမှာ ရက် ၂၀ ပဲ လုပ်ရက်ရှိပါ 

တယ်။ မိသားစုငါးဦးလုပ်ရင် တစ်လဝင်ေငွ ကျပ် 

၃၀၀၀၀၀ ေကျာ်ေလာက်ရပါတယ်။ နားတဲ့ရက ်၁၀ 

ရက်မှာေတာ့ လယ်ယာေြမြပြပင်ြခင်းနဲ  တြခား 

အလုပ်လုပ်ပါတယ်" ဟု ေတာင်ဖီလာေကျးရာမ ှ

ဓနိဖက်ရက်လုပ်ကိုင်သ ူကိုလွင်ေအးက ေြပာကား 

သည်။

ဓနဖိက်ရက်ရာတွင် အသုံးြပသည့ဓ်နဖိက်များကိ ု

ကိုယ်ပိုင်ဓနိေတာများမှ   ခုတ်ယူလုပ်ကိုင်ကပီး 

ကုိယ်ပုိင်ဓနိေတာမရိှသူများက နံနက်ေစာေစာတွင် 

ေလှငယ်ေလးများငှားရမ်းကာ ုိးေချာင်းတစ်ေလ ာက် 

ှင့ ်ပင်လယ်ကမ်းစပ်များတစ်ေလ ာက် သွားေရာက် 

ခုတ်ယူလုပ်ကိုင်ကသလို တချိမှာ ဓနိေတာပိုင်ရှင ်

များထံမ ှှစ်ချပ်ြဖင့် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ကေကာင်း

ဓနိဖက်လုပ်ကိုင်သူများထံမ ှသိရသည်။

မိသားစုအပိုဝင်ေငွရရှိ

မိတ်မိနယ်အတွင်းရှိ  ေတာင်ကီး၊  စလွန်း၊ 

ေတာင်ဖီလာ၊ ကဟန်၊ မင်းသန်း၊ ေတာင်ရှည်၊ 

တညက်၊  ကင်းဆိုး၊  အဂ  ေမာ်၊  မေဇာ၊  တုံေဗျာ၊  

သဘွတ် စသည့်ေကျးရာအများစုတွင ်ပင်လယ်ှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ိုးေချာင်းများ 

ေပါများသြဖင့် အဆိုပါေနရာအများစုှင့် က န်းများ 

တွင် သဘာဝအေလျာက်ေပါက်ေရာက်ေနသည့ ်ဓန ိ

ပင်များမှ ဓနိဖက်များကို ပုံသဏ ာန်အမျိးမျိးြဖင့ ်        

ခုတ်ယူကာ အိမ်မိုးဓနိဖက်ရက်လုပ်ြခင်းှင့ ်ဓနိပင် 

မှထွက်ရိှေသာ  အရည်များကိ ု  ကျိချက်ကာ ပျားပအု ံ

ချက်လုပ်ြခင်း၊ အြခားနည်းအမျိးမျိးြဖင့် ထုတ်ယူ 

အသံုးြပလုပ်ကုိင်ြခင်းတုိေကာင့်  ေကျးရာအများစတွုင်  

တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု  အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်း ရရိှကာ 

မိသားစုအပိုဝင်ေငွများ ရရှိေနေကာင်း သိရသည်။                       

                                                 ြမင့်ဦး (မိတ်)

ြမင်းမူမိနယ်တွင် စိုက်ပျိးထားသည့် 

ကုလားပဲ ၁၄၃၁၈ ဧက ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း
ြမင်းမ ူဇန်နဝါရီ ၁၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ြမင်းမူမိနယ်တွင ်ေဆာင်းကုလားပ ဲဧက 

၁၄၅၄၀ စုိက်ပျိးရန်လျာထားရာ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ ၁၄၃၁၈ ဧက စုိက်ပျိး 

ထားရိှပီး စိက်ုခင်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက် ရိှေကာင်း သရိသည်။

ယခအုခါ   ေဒသခေံတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်  အထွက် န်းပိမုိေုကာင်းမွန် 

သည့ ်(၉၂၂) ြမန်မာမျိး ေဒသအေခ  (အန)ီ မျိးကိ ုအများအြပားစိက်ုပျိး 

ကေကာင်း၊ ကလုားပတဲစ်ဧကလ င် မျိးသုံးတင်း၊ အလပ်ုသမားစရတ်ိ၊ 

ေဆးဝါးအသုံးြပခ၊ ုတ်သိမ်းအပီး ေငွကျပ် ၅၅၀၀၀၀ ခန်  ကုန်ကျပီး 

အထွက် န်းအေနြဖင့် တစ်ဧကလ င် ပျမ်းမ  တင်း ၄၀ ထွက်ရိှေကာင်း၊ 

ကုလားပဲတစ်တင်းလ င် ကျပ် ၆၀၀၀၀ ေဈးရသြဖင့် တစ်ဧကလ င် 

အရင်းတ်ုပီး ေငကွျပ် ၁၈ သန်ိးေကျာ်ရရိှေကာင်း ကလုားပစဲိက်ုပျိးသ ူ

ေဒ စန်းစန်းထံမှ သိရသည်။

ြမင်းမူမိနယ်တွင ်ပဲမျိးစုံ ၃၇၀၂၅ ဧကစိုက်ပျိးရန ်လျာထားခဲ့ရာ  

ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ၃၅၂၇၃ ဧက စိုက်ပျိးထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်   

ကျန်ရှိသည့်   ပဲစိုက်ေြမများတွင်လည်း   ေဒသခံေတာင်သူများက 

ဆက်လက်စိုက်ပျိးလျက်ရှိေကာင်း မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရဲြမင့်သိန်းထံမ ှသိရသည်။  ေအာင်စိုးေဖ (ြမင်းမ)ူ

မိတ်မိနယ်ရှိေကျးရာများ၌ မိိုးဖလာေတာင်သူလုပ်ငန်းအြပင် ဓနိဖက်ရက်လုပ်ြခင်းြဖင့် မိသားစုအပုိဝင်ေငွရရှိ

ေကာလင်းမိနယ်၌ ေဂ ဖီထုပ်များ ယခင်ှစ်ထက်ေစျးေကာင်းသြဖင့် 

စိုက်ပျိးေတာင်သူများ အြမတ်ေငွပိုမိုရရှိ

ရာသီေြပာင်းေသာ်လည်း ေဈးမကျသည့်ဖူးစားေြပာင်း စိုက်ပျိးသူများလာ

ြမစ်ကီးနား ဇန်နဝါရီ ၁၆

ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားခိင်ုအတွင်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခှုစ် ေဆာင်း 

ရာသီ သီးှံများစိုက်ပျိးရာတွင် ယခင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်ထက် ပိုမို          

စုိက်ပျိးလာေကာင်း ြမစ်ကီးနားခုိင် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးေအာင် 

မျိးဝင်းထံမ ှသိရသည်။

ေဆာင်းသီးှံများစိုက်ပျိးရာတွင် ြမစ်ကီးနားခိုင်၌ ြမစ်ကီးနား၊          

ဝုိင်းေမာ်၊ တုိင်း၊ အင်ဂျန်းယန်၊ ချေီဖွ၊ ေဆာ့ေလာ် မိနယ်များပါဝင်ပီး 

ေဆာင်းသီးှံစိုက်ပျိးမ  အများဆုံးမှာ ြမစ်ကီးနားမိနယ်ှင့် ဝိုင်းေမာ ်

မိနယ်တိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမစ်ကီးနားှင့ ်ဝိုင်းေမာ်မိနယ်တိုတွင ်ယခင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေဆာင်းရာသတွီင် ေဆာင်းသီးံှစိက်ုပျိးဧက ၁၁၂၅၄၂ ဧကသာရိှခဲရ့ာမှ  

ယခု၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ် ေဆာင်းရာသီတွင ်ဧက ၁၁၇၈၂၀အထိစိုက်ပျိး 

ထားရှိေကာင်း၊ ေဆာင်းသီးှံ ပဲပုပ်ှင့် အြခားသီးှံများ ဆက်လက်  

စိုက်ပျိးရန်ကျန်ရှိေနေသးေကာင်း သိရသည်။

ြမစ်ကီးနားခိုင်အတွင်း ေဆာင်းသီးှံစိုက်ပျိးရာတွင် စီးပွားြဖစ ်  

ဆထွီက်သီးံှများြဖစ်သည့ ်ပန်းှမ်း၊ အေစထ့တ်ုေြပာင်း၊ ဖူးစားေြပာင်း၊ 

ပဲမျိးစုံှင့် ေနကာ စသည်တိုကို စိုက်ပျိးမ များြပားေကာင်း၊ ထိုြပင ်

မီးဖိုေချာင်သုံးသီးှံြဖစ်သည့် အာလူးကိုလည်း စိုက်ပျိးမ များြပား 

ေကာင်း ြမစ်ကီးနားခိုင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

မိုဃ်းကျ(ြမစ်ကီးနား)

ကချင်ြပည်နယ ်ြမစ်ကီးနားခိုင်အတွင်း 

ေဆာင်းရာသီသီးှံများ စိုက်ပျိးမ  

ယမန်ှစ်ထက် ြမင့်တက်လာ



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

မင်းဘူး ဇန်နဝါရီ ၁၆

မေကွးတုိင်းေဒသကီး မင်းဘူး 

(စကု) မိနယ် မန်းေရ စက်ေတာ် 

ဘုရားကီးအနီး ပေဒါင်း-ေပျာ်ဘွယ် 

ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာအတွင်း 

ေရ စက်ေတာ်မန်းေချာင်း အပန်းေြဖ 

ဆင်စခန်းကိ ုြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ရန် 

ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း      ဆင်စခန်းတာဝန်ခံ 

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ ဦးလှသန်း 

ထံမှ သိရသည်။

“ဆင်စခန်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ချနိ်မှာ ခရီးတိုဆင်စီးရင်း ေတာ 

ေတာင်ေရေြမနဲ  စိမ်းစိုသာယာ  

လှပတဲ ့ သဘာဝ ခင်းအလှေတကွိ ု

ကည့် ခံစားိုင်ေစဖိုနဲ  ခရီးသွား 

ဝန်ေဆာင်မ       လုပ်ငန်းအားလုံး 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ဖို   အတွက် 

ကိတင်ြပင်ဆင်မ ေတွ လုပ်ေဆာင် 

ေနပါတယ်။    ပတ်ဝန်းကျင  ်

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 

မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်     ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ြ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

ေရ စက်ေတာ် မန်းေချာင်းအပန်းေြဖဆင်စခန်းကို ေရ စက်ေတာ် မန်းေချာင်းအပန်းေြဖဆင်စခန်းကိ ု
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ြပင်ဆင်ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန ်ြပင်ဆင်

သန်ရှင်းသာယာ  လှပဖုိနဲ စိမ်းလန်း 

စိုြပည်ေစဖို   အရိပ်ရအပင်နဲ  

ပန်းအလှပင်ေတွကုိလည်း တိုးချဲ 

စိုက်ပျိးထားပါတယ်။ ဆင်စခန်း 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ချန်ိမှာ မန်းေချာင်း 

ေဘး ဆင်ေတွနဲအတူ ေရချိးရင်း 

အပန်းေြဖိင်ုေစဖို ယာယတီတံား၊ 

တည်းေကျာင်းနဲ   အလှဆင်တာ 

ေတွကို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနပါ 

တယ်”ဟု   ဆင်စခန်းတာဝန်ခံ 

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ ဦးလှသန်း 

က ေြပာသည်။

ေရ စက်ေတာ်   မန်းေချာင်း 

အပန်းေြဖဆင်စခန်းကို ဖွင့်လှစ် 

ချနိ်အြဖစ် ေနစ်နံနက် ၇ နာရီမှ 

ညေန ၆ နာရအီထ ိသတ်မှတ်ထား 

ေကာင်း၊  ဆင်ထီးေလးေကာင်၊ 

ဆင်မခုနစ်ေကာင်     စုစုေပါင်း 

ဆင်၁၁ ေကာင်ရှိပီး   ြပည်တွင်း 

ခရီးသွားတစ်ဦးလ င် ဆင်စခန်း 

ဝင်ေကးကျပ ်၁၀၀၀ ှင့် ခရီးတို 

ဆင်စီးခ ကျပ် ၅၀၀၀  န်း၊ ြပည်ပ 

ုိင်ငံြခားသားတစ်ဦးလ င် ဝင်ေကး 

ကျပ် ၁၀၀၀၀ ှင့် ခရီးတုိဆင်စီးခ 

ကျပ် ၁၀၀၀၀  န်း၊ တည်းခိေုဆာင် 

အေနြဖင့် ဘန်ဂလို ၁၁ လုံးရှိပီး 

တည်းခိုေဆာင်တစ်လုံးအတွက် 

တစ်ရက်လ င်  ငှားရမ်းခ ကျပ်  

၃၀၀၀၀  န်း     သတ်မှတ်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်း 

အတာြဖင့် ေရ စက်ေတာ်မန်းေချာင်း 

အပန်းေြဖဆင်စခန်းအပါအဝင် 

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ေရး 

ဌာန၊ ဆင်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက် 

ေရး  အေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း 

Elephant Conservation Based 

Tourism (ECBT) စခန်း ၂၂ ခုကို 

ဖွင့လှ်စ်ထားရိှေကာင်း  သရိသည်။        

ေမာင်ေမာင(်မင်းဘူး)

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

စာတည်း
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၁။ တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ဲေြပာင်းရယူခ့ဲရသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  
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အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 
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ြ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

ဘားအံ    ဇန်နဝါရီ    ၁၆
၂၀၂၂    ခုှစ်   ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစံု အမျိးသမီး 

ကိယ်ုကာယကံခ့ိင်ုမ ေလက့ျင့ခ်န်း(ေအိုးဗစ်)ပိင်ပဲွ  
ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရ ီ၁၆ ရက် နနံက် 
၉ နာရခီန်က ဘားအံမိ ဇဲွကပင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဆုချးီြမင့်ပွဲတွင်    ြပည်နယ်အားကစားှင့ ်
ကာယပညာဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးဦးစိုးိုင်က  
ပိင်ပဲွတွင် ပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရက်ေပးေသာ ဘားအံ 
မိနယ် ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖဲွအားလည်း ေကာင်း၊    
ြပည်နယ်အမျိးသမီးအားကစားဆပ်ေကာ်မတ ီဥက     
ေဒါက်တာသီသီဝင်းက ဒိုင်အဖွဲအားလည်းေကာင်း 
ဂုဏ်ြပေငွများေပးအပ်ခဲ့ပီး ြပည်နယ်စီးပွားေရးရာ 
ဝန်ကီး ဦးေစာခင်ေမာင်ြမင့က် ငါးေယာက်တဲွပိင်ပဲွ 
တွင် တတယိဆရု လ  င်းဘဲွမိနယ်အသင်း၊ ြပည်နယ် 
လုံ ခံေရးှင့်  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဗိုလ်မှးကီး 
မျိးမင်းေနာင်က  ဒုတိယဆုရ  ေကာ့ကရိတ်မိနယ် 
အသင်းတိုအား တစ်ဦးချင်း လည်ဆွဲှင့် ေငွသား 
ဆမုျား ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့ကကာ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  
ဦးေစာြမင့ဦ်းက ငါးေယာက်တဲွပိင်ပဲွ ပထမဆုရ ဘားအ ံ
မိနယ်အသင်းအား တစ်ဦးချင်းလည်ဆဲွဆ၊ု ေငသွား 
ဆုှင့် ဆုဖလားတိုကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက်  ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ကီး၏ဇနီးက အမျိးသမီး သုံးေယာက်တွဲပိင်ပွ ဲ
တွင်  တတယိဆရုရိှေသာ ကာအင်းဆပ်ိကီးမိနယ် 

အသင်း၊   ြပည်နယ်စီးပွားေရးရာဝန်ကီး၏ဇနီးက   
ဒုတိယဆုရရိှေသာ ေကာ့ကရိတ်မိနယ်အသင်းှင့်  
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၏ဇနီး ေဒ နန်းေဘဘီြမင့်က 
ပထမဆုရရှိေသာ      ဘားအံမိနယ်အသင်းအား 
တစ်ဦးချင်းလည်ဆဲွဆ၊ု ေငသွားဆှုင့ ်ဆဖုလားတိုကိ ု
ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်နယ်သယံဇာတေရးရာ 
ဝန်ကီး၏ဇနီးက အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲတွင ် 
တတိယဆုရရှိေသာ       ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ ်  
ြပည်နယ်သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းက  
ဒုတိယဆုရရှိေသာ  ဖာပွန်မိနယ်ှင့်     ြပည်နယ် 
တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်ဦးသန်ိးကိကုိကု  
ပထမဆရုရိှေသာ ဘားအံမိနယ်တိုအား ေငသွားဆ ု 
ှင့် ဆုဖလားတိုကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကပီး ဆုရရှိ 
ေသာအသင်းများက  ြပန်လည်သပ်ုြပတင်ဆက်ခဲ့က 
ကာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အစုိးရအဖဲွဝင်များက  
အားကစားသမားများအား တစ်ဦးချင်း ရင်းရင်းီှးီှး 
လိုက်လံ တ်ဆက်အားေပးခဲ့ကသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစုံအမျိးသမီး
ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ ေလ့ကျင့်ခန်း(ေအိုးဗစ)်ပိင်ပွ ဲဆုချးီြမင့်



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၃၆/ဒီ၊ ေြမကွက ်

အမှတ် -၂၆ေအ(၆)/၉ + [၂၆ေအ(၆)/၈ + ၂၆ေအ(၆)/၃] ၊ ဧရိယာ (၀.၁၅၀ ဧက + ၀.၂၁၄ ဧက) 

ရိှ ေြမပိင်ုေြမ မစိက်ုပျိးေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်များေပ ရိှ အမှတ်(၁၂၉- A)၊ 

သံလွင်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ် (Princess Hotel) ဟုေခ တွင်သည့် အ ေဆာက် 

အဦများအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ေရာင်းချ 

ခွင့ရိှ်သ ူေဒ ခင်ေစာမ ူ[၁၂/ကမရ(ိင်ု) ၀၃၃၂၀၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယမူည် 

ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့ ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ ်စရန် 

တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 

များေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ပ်တ်သက်၍ အကျိးသက်ဆိင်ုခစံားခွင့ ်

ရိှသည်ဆုိပါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၁၀)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန် 

အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း -၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း -၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

"အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစရံပ်ကွက်၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာလမ်း 

သစ်၊ အမှတ်(၁၃၈/ဘ)ီ၊ အခန်း(၅/ဘ)ီေန   ေဒ သဇင်သင်း[၁၂/ဗဟန(ုိင်) 

၀၁၀၃၈၂]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေသာင်ကီးခွင်ေတာင်ပိင်ုး၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ အဆင့်(၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၃၈၂)၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ 

အမှတ်(၉/၁၀)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၆၀x၅၈) စုစုေပါင်းစတုရန်းေပ 

(၃၄၈၀)၊ တစ်ထပ်လံုးချင်းပါ ေြမှင့ ်အေဆာက်အဦတုိမှာ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)

ရက်စွဲပါ "နဝေဒးအိမ်ရာစီမံကိန်း    အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်နဝေဒးအိမ်ရာစီမံကိန်း    အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်"ှင့် 

(၉-၈-၂၀၁၂)ရက်စွဲပါ "ေြမှင့်အေဆာက်အဦပုိင်ရှင်အြဖစ်မှ အပီးအပုိင် ေြမှင့်အေဆာက်အဦပုိင်ရှင်အြဖစ်မ ှအပီးအပုိင ်

စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်စွန်လ တ်ြခင်းစာချပ်"တိုအရ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သဇင်သင်း 

တစ်ဦးတည်းမ ှပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဇင်သင်း တစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင် 

အကျိးခံစားခွင့်ရှိေသာေြမှင့ ်  အေဆာက်အဦအား   က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

ေဒ သဇင်သင်း၏   အတိအလင်းသေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘ ဲ  တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်က ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ 

ကျးေကျာ်ေနထိင်ုြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတို မြပလပ်ုပါရန် 

သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက ဥပေဒ 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)ေဒ မာမာသိန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)

အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇)၊ အိုးကုန်းလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-5064959,09-5088605Ph:09-5064959,09-5088605

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ခရမ်းလွန်

ေရာင်ြခည်

အ ရာယ်

ကာကွယ်ေရး

အိုဇုန်းလ ာကို

ထိန်းသိမ်းေပး

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ ပျ်ပုံေလးေကျးရာအုပ်စု၊ ပျ်ပုံအေနာက် 

ေကျးရာေန (ဘ)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၇/ဒဥန(ုိင်)၀၇၃၀၃၁]-(မ)ိေဒ စ ာဦး[၇/ဒဥန(ုိင်) 
၀၆၈၉၇၈]တို၏သားြဖစ်သ ူ   ေမာင်ေကာင်းထက်ညီည[ီ၇/ဒဥန(ိုင်)၂၁၉၆၆၆]သည် 
မိသားစုှင့်ဆန်ကျင်ေသာကိစ ရပ်များ လုပ်ေဆာင်ေနပါေသာေကာင့် သားအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝအား တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။                                         ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ စ ာဦးဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ စ ာဦး

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ် 

(၄၂)၊ (၃)လ ာေန ဦးြမင့်ိုင(်ဘ) ဦးေအာင်ဒင်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၆၈၃၀]

ှင့် ေဒ အမာ(ဘ) ဦးလှေမာင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၆၈၃၁]တုိမှ သာေကတ 

မိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၂)လမ်းအေရှ၊ အမှတ်(၇၈၃/ေအ)၊ 

(၃လ ာ)ေန ဦးသိန်းဝင်း (ဘ) ဦးအုန်းလ  င်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၁၆၆၃၇]အား 

(၂၀-၂-၂၀၁၈)ရက်တွင် လ ဲအပ်ခဲသ့ည့ ်မှတ်ပုတံင်အေထေွထကွိယ်ုစားလှယ် 

လ ဲစာအား (၉-၁-၂၀၂၂) ရက်မှစ၍ ှစ်ဖက်သေဘာတူ ြပန်လည်ုပ်သိမ်း 

ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ဝင်းခိုင်ဦးေကျာ်ဝင်းခိုင်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၄၁/၂၀၁၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၄၁/၂၀၁၈)

အမှတ်(၁၀-၁၈)၊ သခင်စံေရ လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၀-၁၈)၊ သခင်စံေရ လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံအေရှမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံအေရှမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph: 09-43121449၊ 09-771093755Ph: 09-43121449၊ 09-771093755

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ဟလပိုင်ကွင်း၊ ဖူးကီးအုပ်စု၊ ေချာ်ကုန်းေန ဦးေဌးေအာင်[၈/

ရစက(ုိင်)၀၆၆၅၈၉]ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေမှာ်ဘီမိနယ်ရိှ ခံေြမ ၆၅၂-D-ကုလားအင်းကွင်း 
N-73 ေြမအကျယ်အဝန်း ဧရယိာ(၀.၉၀)ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ဥမ ာဝင်း(ခ) ေဒ အဂ  
eာဏီ[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၄၈၄၆]ထံသုိ ဦးေဌးေအာင်က မိမိတစ်ဦးတည်းပုိင်ဆုိင်ေကာင်း 
ဝန်ခံ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်ေဒ ဥမ ာဝင်း(ခ)ေဒ အဂ eာဏီက 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
ေြမအေရာင်းအဝယ်အား အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
က ု်ပ်ထသံိုြဖစ်ေစ (သို) က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံိုြဖစ်ေစ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးေဆာင်ရက်သွားပါမည်ကိ ု
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသိန်းထွန်း(အခွန်)ဦးသိန်းထွန်း(အခွန်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၈)
ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၀၇၅၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၀၇၅၇

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တားမီးေဘးေရှာင ်မေလာင်ခင်တား

 အာရှဖလားပိင်ပွဲမှ

ေရှတန်း- ဝင်းသဂိ   ထွန်း၊ စန်းေသာ်ေသာ်၊ ခင်မိုးေဝ၊ ြမတ်ုိးခင်၊ ဂျလိင်ုေကျာ်၊ ှင်းပွင့ေ်အး 

ှင့် ုုတို လိုက်ပါသွားသည်။ 

ယှ်ပိင်မည်

၂၀၂၂ အာရှဖလား အမျိးသမီးပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံးအဆင့်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက်အထိ အိ ိယိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အသင်းစုစုေပါင်း ၁၂ သင်း 

ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။  ြမန်မာအသင်းသည ် အုပ်စုပွဲများအြဖစ ် ဇန်နဝါရီ  ၂၁ ရက်တွင် 

ဂျပန်အသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ေတာင်ကိုရီးယားအသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင ်

ဗီယက်နမ်အသင်းတိုှင့ ်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။                                           ကိုညီေလး

 ိုင်ဂျးီရီးယားအသင်းမှ

ဆူဒန်အသင်းအတွက်  ေချပဂိုးတစ်ဂိုးကိုေတာ့ 

ပွဲကစားချနိ် မိနစ်  ၇၀ မှာရရှိခဲ့တဲ့  ပင်နယ်တီ 

သွင်းဂိုးကိ ုဒိင်ုယင်းက အမှားအယွင်းမရိှ ကန်သွင်း 

ိုင်ခဲ့တာေကာင် ့ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ိုင်ဂျးီရီးယားအသင်းဟာ အုပ်စု(D)ရဲ အဖွင့် 

ပွဲစ်မှာ အီဂျစ်အသင်းကိ ုတစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ  အိုင် 

ရရိှခ့ဲတာေကာင့် လက်ရိှမှာ ရမှတ်ေြခာက်မှတ်နဲ  

အမှတ်ေပးဇယားထပ်ိမှာ ဦးေဆာင်ေနတာြဖစ်ပီး 

ိင်ုဂျးီရီးယားအသင်းဟာ ကမ ာအ့ဆင့သ်တ်မှတ် 

ချက် ၁၂၅ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ိင်ုဂျးီရီးယားအသင်းဟာ အပ်ုစ(ုD)မှာ အပ်ုစ ု

အဆင့ပ်ထမေနရာနဲ  ၁၆ သင်းအဆင့ ်တက်လှမ်း 

ခွင့်ရရှိခဲ့ပါက ၁၆ သင်းအဆင့်မှာ  အြခားေသာ 

အုပ်စုမှ   အုပ်စုအဆင့်တတိယအေကာင်းဆုံး 

ေနရာနဲ   တက်လှမ်းလာတဲ့အသင်းနဲ   ယှ်ပိင် 

ကစားရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အြခားေသာအုပ်စုေတွမှာလည်း ှစ်ပဲွကစား 

ပီးချန်ိမှာ ရမှတ်ေြခာက်မှတ်စရီရိှထားတဲ ့အမ်ိရှင် 

ကင်မရန်းအသင်းနဲ    ေမာ်ိုကိုအသင်း၊   ရမှတ် 

ေလးမှတ်စီရရှိထားတဲ့  ဂီနီယာအသင်း၊ ဂါဘွန် 

အသင်းနဲ  ဆနီေီဂါအသင်းတိုဟာလည်း အာဖရကိ   

ိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲရဲ   ၁၆   သင်းအဆင့ ်

တက်လှမ်းဖုိ ေသချာေနပ ီြဖစ်ပါတယ်။ ေငွကယ်



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်ရန် ဖိတ်ေခ ြခင်းတင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ ြခင်း
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှစီမံခန်ခွဲြခင်းှင့ ်ကီးကပ ်

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနပိင်ု ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ပိင်ုးခိင်ု၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုချပ်ေနဝင်းလမ်း၊ 

အမှတ်( ၁၅၃) ေြမေပ ရှိ ြမဟံသာ ုပ်ရှင်ုံှင့ ်ုပ်ရှင်ုံဝင်းအတွင်းရှ ိ

ဆိုင်ခန်းများအား (၅)ှစ်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ငှားရမ်းမည်ြဖစ်ပါ 

သြဖင့ ်စိတ်ဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ အဆိပုါ တင်ဒါေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - (၁၇-၁-၂၀၂၂)

  ေရာင်းချမည့်ရက ်  (တနလ  ာေန )

  (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် - (၁၇-၂-၂၀၂၂)

    (ကာသပေတးေန )

  (ဂ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ  - (၂၄-၂-၂၀၂၂)

  ဖွင့်ေဖာက်မည့ ်  (ကာသပေတးေန )

  ေနရက်ှင့် ေနရာ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

    အစိုးရအဖွဲုံး၊

    အစည်းအေဝးခန်းမ(၃)။

၃။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကို ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)၊ အမှတ်(၅၀)၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ (၂)

ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် ဝယ်ယရူရိှိင်ုပီး အေသးစတ်ိ 

သိရှိလိုပါက ုံးဖုန်း ၀၁-၇၅၃၆၈၇၀၊ ၀၁-၇၅၃၇၉၈၆ သို ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ုပ်ရှင်ုံှင့် ဆိုင်ခန်း ငှားရမ်းေရး တင်ဒါေကာ်မတီုပ်ရှင်ုံှင့ ်ဆိုင်ခန်း ငှားရမ်းေရး တင်ဒါေကာ်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရး တိရစ ာန် ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲ(၂၀၂၂)ေမွးြမေရး တိရစ ာန် ြပပွဲ၊ ပိင်ပွ(ဲ၂၀၂၂)
စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ ဦးေဆာင် 

မ ြဖင့် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းအဖဲွတုိ ပူးေပါင်းကျင်းပြပလပ်ုေသာ ေမွးြမေရး တရိစ ာန်ြပပဲွ၊ 

ပိင်ပဲွ (၂၀၂၂)ကိ ု“တိုေတ ွအနာဂတ်ေကာင်းမွန်ဖို ေမွးြမထတ်ုလပ်ုက “တိုေတ ွအနာဂတ်ေကာင်းမွန်ဖုိ ေမွးြမထတ်ုလပ်ုက 

ပါစို” “Livestock Production for Better Future”ပါစို” “Livestock Production for Better Future” ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီ

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ(ေနြပည်ေတာ်) ပဗု သရီိမိနယ်၊ ကိုးရာသေြပကန်ုး 

ရာအနီး စက်စက်ယိုကွင်း၌ ၂၉-၁-၂၀၂၂ရက် (စေနေန )ှင့် ၃၀-၁-

၂၀၂၂ရက ်    (တနဂ  ေွေန )များတွင်     ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်၊ 

 န်ကားချက်များအတိင်ုး လိက်ုနာ၍ စည်ကားသိက်ုမိက်စွာ ကျင်းပ 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအေနြဖင့် (https://  (https:// 

www. moali.gov.mm ှင့် https:// www.lbvd.gov.mm)www. moali.gov.mm ှင့် https:// www.lbvd.gov.mm) တိုတွင် 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်သည့်အြပင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ ိလ်များှင့် 

နီးစပ်ရာမိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနုံးများသို ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

 ေဒါက်တာသန်းိုင်ထွန်း ၀၉- ၄၃၀၃၈၁၂၃၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၆၅

 ေဒါက်တာေကျာ်သူ ၀၉- ၄၂၈၇၀၀၃၃၇၊ ၀၆၇- ၃၄၁၈၃၅၆

 ေဒါက်တာြမင့်သိန်းဝင်း ၀၉-၄၀၀၅၀၉၂၅၉၊ ၀၆၇- ၃၄၀၈၄၆၄

 ဦးေသာင်းသိန်းြမတ ် ၀၉- ၄၃၀၃၈၂၅၅၊ ၀၆၇- ၃၄၀၈၄၇၈

ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲ ကျင်းပြပလုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီြပပွဲ၊ ပိင်ပွ ဲကျင်းပြပလုပ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဌ)၊ သစ ာပန်း 

လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၃၈)ဟေုခ တွင်သည့ ်ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၅၀)ရိှေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ  
တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ ရင်စိန်၊ 
ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးြမမင်းတို ေမာင်ှမ(၃)ဦးတိုမှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ ေကျာ့န ာစံ[၇/
မညန(ိင်ု)၀၈၈၁၄၂]မှ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်သူ 
မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေကျာ့န ာစံ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) ေဒ ေကျာ့န ာစံ ေ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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ (၁၀၇)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၌ 

တည်ရှိသည့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၅၁/က)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၇)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှေြမကွက်ှင့အ်မ်ိအား တရားဝင်ဝယ်ယလူိ၍ု လက်ရိှ 

ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် ဦးညိထွန်း[၁၀/မဒန(ုိင်)၀၇၄၂၄၁]ထံမှ က ု်ပ် ဦးေအာင်ဆန်းလင်း 

က အပိုင်ဝယ်ယူရန် တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာချက ်

ပါသည့်ေနမှ (၅)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ        

တင်ြပပီး ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်အဆိပုါေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်သမူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်အား ပီးြပတ်သည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဝယ်ယူသူဝယ်ယူသူ

ဦးေအာင်ဆန်းလင်းဦးေအာင်ဆန်းလင်း

[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၁၁၇၁][၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၃၁၁၇၁]

အမှတ်(၁၁၆)၊ ၃၃လမ်း(လယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၁၆)၊ ၃၃လမ်း(လယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၇၆၀၃၇၄၉၈၄၊ ၀၉-၆၉၃၃၀၈၄၇၂ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၉-၇၆၀၃၇၄၉၈၄၊ ၀၉-၆၉၃၃၀၈၄၇၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၃၄/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် 
(၃၄/က)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ ်   ေဒ ပါးပါ 
(ဘအီက်ဖ်-၀၆၇၆၉၉)ဦးေမာင်ေသာင်း 
(စီေဂျ-၀၄၃၉၀၄)၊ အမည်ေပါက်  ှစ် 
(၆၀)ဂရန်ေြမအား      အမည်ေပါက် 
ေဒ ပါးပါ၊    ဦးေမာင်ေသာင်းတိုကို 
တရားပိင်ထား၍   ဦးြမတ်ေကျာ်မ ှ
တရားလိုြပစွဲဆိုသည့် ေတာင်ဥက  
လာပမိနယ်တရားုံး တရားမကီးမ 
အမှတ်(၆၃/၂၀၁၅)၏စီရင်ချက်၊ တရားမ 
ဇာရီမ အမှတ်(၄၅/၂၀၁၅) ၏အမိန် ၊ 
(၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ ဘီလစ်ခန်စာ 
ှင့ ်ဂရန်မူရင်းတုိကုိတင်ြပ၍ တရား ံး 
ကိုယ်စား  ဘီလစ်  ေဒ နန်ဆန်းသိန်း 
[၁၂/ မရက(ိင်ု)၀၄၇၆၁၆]မှ အေရာင်း 
အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန်      ေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် 
ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 
အတိုင်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ကရင်ြပည်နယ်၊ လ  င်းဘွဲမိ 

နယ်၊ ပိုင်ကျံ အထက Grade-8မှ 

နန်းမူးကည်ထွန်၏ ဖခင်အမည်မှန် 

မှာ ဦးေမာင်သန်းတင ်[၁၀/သထန 

(ိုင်)၁၆၉၈၆၂]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် ၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ-်၅၂၇/

ေအ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ှစ်ကာလကာရှည်စွာ လက်ရှိလက်ဝယ် စ်ဆက်မြပတ် 
ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပီး ခံစည်းိုးေကျာက်တိုင်ကာရံထားသည့ ်ေြမေနရာအတွင်းရှ ိ
ဧရယိာ(၅)ဧကရိှသည့ ်လယ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အား အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်း 
များြဖင့ ်စ်ဆက်မြပတ် လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ သီတာလွင်[၉/ပမန(ိုင်)၁၂၃ 
၇၃၂]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ် 
ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှ 
သည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ထားသည့ရ်က်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ် 
ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းေဒ သန်းသန်း

B.A(Law), LL.BB.A(Law), LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂)

အမှတ်-၄၀၈၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၀၈၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် ၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ-်၅၂၇/

ေအ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ှစ်ကာလကာရှည်စွာ လက်ရှိလက်ဝယ် စ်ဆက်မြပတ် 
ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပီး ခံစည်းိုးေကျာက်တိုင်ကာရံထားသည့ ်ေြမေနရာအတွင်းမ ှ
လယ်ယာေြမအား သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း အသုံးြပခွင့ ်(လန-၃၉)ရရှိထား 
သည့် ဧရိယာ(၃.၈)ဧကရှိေသာ ေြမကွက်အား စ်ဆက်မြပတ် လက်ရိှလက်ဝယ်အမည် 
ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ သီတာလွင်[၉/ပမန(ိုင်)၁၂၃၇၃၂]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွ 
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
တကိျခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို 
လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ  တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည ်
အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းေဒ သန်းသန်း

B.A(Law), LL.BB.A(Law), LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၂)

အမှတ်-၄၀၈၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၄၀၈၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် ၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ-်၅၂၇/

ေအ၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၄၄)၊ ှစ်ကာလကာရှည်စွာ လက်ရိှလက်ဝယ်စ်ဆက်မြပတ် ပိင်ုဆိင်ု 
လပ်ုကိင်ုလာခဲ့ပီး ခစံည်းိုးေကျာက်တိင်ုကာရထံားသည့ ်ေြမေနရာအတွင်းရိှ ဧရယိာ(၅)
ဧကရိှသည့် လယ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အား အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် 
စ်ဆက်မြပတ် လက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ စုဝတီ [၉/ပမန(ိုင်) ၂၈၀၁၇၈]ထံမှ 
အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့ ်
ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)
များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ထားသည့ရ်က်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 
ှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်းေဒ သန်းသန်း

B.A (Law), LL.BB.A (Law), LL.B
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂)

အမှတ်(၄၀၈)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအုိးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၀၈)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအုိးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၁- ၅၅၉၉၀၂ဖုန်း-၀၁- ၅၅၉၉၀၂

ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်

အေကာင်းကားစာအေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်  -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၂၁ှင့် ဆက်သွယ်သည့်၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၂၁ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၂၆၀၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ် -၂၆၀
 ဦးရာဖီးဟာမက ် ှင့်  ဦးြမင့်ေရ 
 ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ၂၈လမ်းှင့ ်
ေရ ဘုံသာလမ်းကား၊ နယူးေဒလီအေပ ထပ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ၃-လ ာ (ညာ)၊ 
အမှတ်(၂၇၄)ရပ်ေန ဦးြမင့်ေရ (ေရ စံအိမ်ေဆာက်လုပ်ေရး)(ယခုေနရပ်လိပ်စာ 
မသိသူ)သိေစရမည်။

၂၀၂၀ခှုစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် -၆၂၁တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ုအတည်ြပ 
လုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင ်တရားိုင်ဘက်က ေလ ာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် 
အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန်ကို မထုတ်ဆင့်သင့်ေကာင်း၊ 
အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလ င် ြပ၍ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့် 
အမန်ိရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိင်ုသ ူအခွင့ရ်ကိယ်ုစားလှယ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ 
၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၄ရက်ေန  (၁၃၈၃ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၄ရက်) 
မွန်းမတည့်မီ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

 ၂၀၂၂ခှုစ၊် ဇနန်ဝါရလီ ၁၄ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (ေအးေအးြမင့်) (ေအးေအးြမင့)်
 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)
 ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာေအးြမလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၈)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၇x၆၀)ရှိ ဦးေသာင်းေရ  အမည်ေပါက် 

ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို 

ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ြမင့်စိန်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၈၆၀၆]

ထံမှ က န်မ ေဒ ြမတ်မိုဝင်း[၇/ပမန(ိုင်)၀၉၁၁၁၅]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရး၊ ဆိုင်ေရးရှိသူ 

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ 

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။ 

 ေဒ ြမတ်မိုဝင်းေဒ ြမတ်မိုဝင်း

 [၇/ပမန(ိုင်)၀၉၁၁၁၅] [၇/ပမန(ိုင်)၀၉၁၁၁၅]

 ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၇၄၂၊ ၀၉-၆၈၇၅၇၁၇၁၆ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၇၄၂၊ ၀၉-၆၈၇၅၇၁၇၁၆

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
အမှတ်(၇၂)၊ အေနာ်မာ(၁၉)လမ်း၊ အေရှ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်ေန   ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့-်ေဒ ေရ တို၏သား 

ေမာင်ေဇာ်သက်ေအာင်(ခ)ေတာ်ပ[ီ၁၂/သကတ(ိင်ု)၂၁၈၇၉၃]

သည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲမဘိှင့ ်ေမာင်ှမများ 

စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပါသြဖင့်   ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မ ှ

အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့ပ်တ်သက် 

သည့်ကိစ အဝဝကို   လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်

မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

မိခင်-ေဒ ေရ မိခင်-ေဒ ေရ 



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှ ိ

ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းအမ ထမ်းရာထူးေနရာများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမအတွင်းရိှ အစိုးရနည်း 

ပညာေကာလိပ်၊ အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းှင် ့

ဌာနများအတွက် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ် 

အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံပီး ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာများကို နီးစပ်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှ ိေကျာင်းများတွင ်

ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းိုင်ပါသည-်

 စ် ရာထူး၊ လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရစ် ရာထူး၊ လစာ န်း ပညာအရည်အချင်း ခန်အပ်မည့်ဦးေရ

 (က) စက်မ က မ်းကျင(်၅)  GTHS(BT, EcT, ET,AMT,  (၁၀၀ )ဦး

  (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀- MT, MPT, IT, RACT)  

  ၁၇၂၀၀၀) သင်တန်းဆင်း/ ITC

   လက်မှတ်ရရှိသ ူ

၂။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသူများအား အလုပ်ေလ ာက်လ ာ 

ေခ ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၃၀)ှစ်ထက် 

မေကျာ်သူ ြဖစ်ရမည်။

  (ဂ) လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်အရ တိင်ုးရင်းသားေဒသခမံျားကိ ုဦးစားေပးေရးချယ် 

ခန်ထားမည်။

  (ဃ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်ထားြခင်းခံရပါက နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် 

ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနတွင်  တစ်ဆက်တည်းလုပ်သက် အနည်းဆုံး       

(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (င) ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (စ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်သ ူြဖစ်ရမည်။ 

၃။ ေလ ာက်ထားလိုသူများသည ်ေလ ာက်လ ာပုံစံများအား သတင်းစာ ေကာ်ြငာပါ 

သည့်ေနမှစ၍ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့ေ်လက့ျင့ေ်ရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ှင့ ် နီးစပ်ရာ 

အစိုးရနည်းပညာေကာလပ်ိ၊ သပိ ံ၊ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင် ထတ်ုယ၍ူ ေလ ာက်လ ာများကိ ု

(၁၅-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆုံး ထားပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများပူးတဲွလျက် 

နီးစပ်ရာေကျာင်းများသို တိုက်ိုက်တင်သွင်းေလ ာက်ထားရမည-်

 (က)  GTHS(BT, EcT, ET, AMT, MT, MPT, IT, RACT)သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ှင့် 

ဒတုယိှစ်  အမှတ်စာရင်းမတိ  / ITC သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ှင့ ်အမှတ် 

စာရင်းမိတ ။

 (ခ) (၆)လအတွင်းိုက်ထားေသာ ပတ်စပိုဓာတ်ပု(ံ၃)ပုံ၊ အသက်အေထာက် 

အထားအတွက် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ ။ 

 (ဂ)  (၁)ှစ်အတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ သက်တမ်းရှ ိအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင ်

မိတ ။

 (ဃ)  (၁)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ       ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း          

ေဆးေထာက်ခံစာမူရင်း။

 (င) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံ 

ချက်မူရင်း။

 (စ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း ရရိှထားသည့ ် ြပစ်မ ကင်းရှင်း 

ေကာင်း ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း။

၄။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီသည့် ေလ ာက်ထားလာသူ GTHS(BT, 

EcT, ET, AMT, MT, MPT, IT, RACT)သင်တန်းဆင်းများ/ ITC လက်မှတ်ရရှိသူများအား 

မိမိေလ ာက်လ ာတင်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာေကာလိပ်၊ သိပ ံှင့် ေကျာင်းများတွင ်

လူေတွစစ်ေဆးမ  ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ လူေတွစစ်ေဆးချနိ်တွင် (GTHS သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ ဒုတိယှစ် အမှတ် 

စာရင်း၊ ITC သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အလုပ် 

သမားမှတ်ပုံတင)်မူရင်းများ တင်ြပိုင်ရမည်။ 

၆။  လူေတွေအာင်ြမင်သူစာရင်းှင့် ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်အပ်ြခင်းခံရသူများစာရင်း

အား နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလက့ျင့်ေရးဦးစီးဌာနရိှ အစိုးရနည်းပညာေကာလပ်ိ၊ 

သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင ်ေကညာသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၇။ ေလ ာက်လ ာှင့်စပ်လျ်း၍ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသူများ 

ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရက်စာတမ်းအချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့် သတ်မှတ်ထား 

ေသာရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရိှလာေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ု(လုံးဝ)လက်ခစံ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။

၈။  လူေတွေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု(၁၆-၂-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့် (၁၇-၂-၂၀၂၂)ရက် 

ေနများတွင်    မိမိတို ေလ ာက်ထားခဲ့သည့ ်  ေကျာင်းှင့ ်  ဌာနများ၌   ုံးချနိ်အတွင်း              

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ှင့်အတ ူကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ထုတ်ယ ူ

ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကို (၁၉-၂-၂၀၂၂)ရက်ေန ၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချနိ်တွင် 

ကျင်းပေဆာင်ရက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရိှလုိပါက မိမိေလ ာက်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ 

အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပ ံ၊ ေကျာင်းှင့ ်ဌာနများတွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။                       နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဋ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၅၂)၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ ဥဇနာ(၁၀)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၅၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ဧရိယာ(၀.၀၃၇)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်(၂)လံုးအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနတွင် ဦးရာကွတ်(ခ)ဦးြမင့်လွင် [၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၁၀၇၈၇၇]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေနပီး လက်ရိှပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအိမ် ခံေြမကွက်ကို တရားဝင ်ပိုင်ဆိုင်၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးရာကွတ(်ခ)ဦးြမင့်လွင်ထံမ ှဦးမျိးေမာင်ေမာင[်၇/လပတ(ိုင်)၁၀၁၉၆၁]+ေဒ ေွးေွးမင်းေအာင[်၇/
လပတ(ိုင်)၁၀၂၁၄၂]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ၊ ယင်းေနအိမ်အပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားမရူင်းများ ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အဦအေရာင်း 
အဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျိးေမာင်ေမာင်ှင့် ေဒ ေွးေွးမင်းေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးမျိးေမာင်ေမာင်ှင့ ်ေဒ ေွးေွးမင်းေအာင်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ 

စိန်ပန်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၁၂)၊ ေဒ ခင်ပပေကျာ ်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ပါ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကိ ုေဒ ခင်ပပေကျာ[်၁၃/တယန(ိုင်)၀၀၂၆၃၁]မှ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း တစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် 
ေဒ သန်းဲွ[၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၀၂၇၂၉]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၀)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့် 
သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ သန်းွဲ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) ေဒ သန်းွဲ ေ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

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ စန်ိရတနာ(၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၄/က)ေန ေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်) ၀၂၇၇၆၁]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ သားြဖစ်သ ူေမာင်ထူးသဟီေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၈၉ 

၃၆၃]သည် မခိင်အားကိယ်ုစတ်ိဆင်းရေဲစရန် နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ဒကု ေပးြခင်း၊ မခိင်၏ 

ဆုိဆံုးမမ ကုိ နာခံြခင်းမရိှဘဲ မိခင်သေဘာမတူေသာ အမျိးသမီးှင့် အတူေပါင်းသင်း 

ေနထိုင်သည့်အြပင် ခွင့်မလ တ်ိုင်သည့် ကိစ ရပ်များအား ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

အတွက် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်

ကိစ အဝဝတိုအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး ေဒ ေမသူလွင် ေဒ လ  င်လ  င်ေဌး ေဒ ေမသူလွင်

 အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 (စ်-၅၀၀၀၄) (စ်-၅၃၁၃၇) (စ်-၅၀၀၀၄) (စ်-၅၃၁၃၇)

တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ မိြပအိမ်ရာ(ေတာင်)ဘက်ြခမ်း၊ 

(၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၈)မိုင်မီးပွိင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၇၈၀၀၅၁ဖုန်း-၀၉- ၇၉၉၇၈၀၀၅၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးဝင်းထွဋ်ေကျာ် [၁၂/ခရန(ိင်ု) ၁၂၉ 

၈၃၇]ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသားလပ်ု 

သက်မှတ်တမ်းစာအပ်ု No. 111526 သည် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်   ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း -09-957288173ဖုန်း -09-957288173

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၁၆/၄၊ ေြမကွက  ်

အမှတ် ၆၄၅/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ 

အမှတ်(၆၄၅/ခ)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ 

(၁၆/၄)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

(ေဒ သိန်းရှင်) [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၅ 

၅၁၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန် 

ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒ သိန်းရှင် 

သည် (၂၆-၁၂-၂၀၁၄) ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးလှဝင်း [၁၂/သဃက 

(ိုင်)၀၂၆၁၉၄]မှ    တစ်ဦးတည်း 

ေသာခင်ပွန်းေတာ်စပ် ေကာင်း ကျမ်း 

ကျနိ်လ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု 

စာရင်းှင့ ်ေဒ သိန်းရှင် အမည်ေပါက် 

ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်အပိုင်ေပးစာချပ ်

ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားြခင်း 

အား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအတုိင်း  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊ အလုံလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၂)၊ 

Orchid Condo၊ အခန်းအမှတ်(၈၄)ဟုေခ တွင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ 

ယင်းတိက်ုခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများ၊ မတီာ၊ ေရအပါအဝင် 

အကျိးခစံားခွင့ ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယလူက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားပီး လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်ရှိသူ ဦးရဲသီဟကို[၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၂၃၆၁]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအား ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လို 

သမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်မရူင်း 

များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေသာင်ကီး 
ေြမာက်(၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၀/က)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ 
၆၀)ရှိ ဦးစိုးိုင်အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်
၂။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေသာင်ကီး 
ေြမာက(်၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၀၂/က)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ 
၆၀)ရှိ ဦးြမင့်သိန်း အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်
၃။ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေသာင်ကီး 
ေြမာက(်၉)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၀၂/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ 
၆၀)ရှိ ေဒ တင်တင်ခိုင်(ခ)ေဒ ကည်ေအာင ်အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက ်ပါမစ် 
ေြမကွက်(၃) ကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ယခအုေခ  ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 
ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၀၀/က)၊ (၃၀၂/က)၊ (၃၀၂/ခ)
ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်(၃)ကွက်ှင့် ဆိုင်ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အားလုံးကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှ ိပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်
ရိှသ ူဦးေလးကည်[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၉၈၃၆၈]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် ေြမကွက်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 
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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သမိင်ုးမိေဟာင်း(၆)လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၄၈/ဘ)ီ၊ ေြမကွက်ေပ ရိှ (၂)ခန်းတဲွ (၃၁၂)တုိက်အေဆာက်အဦ၏ မှန်ခန်း(ေြခရင်းခန်း)
(တိုက်ေရှမျက်ှာမူလ င် ဘယ်ဘက်အြခမ်း) ဧရိယာ(အလျား ၁၂ေပခွဲxအနံေပ ၅၀)ရှိ 
တိုက်ခန်း(၁)ခန်း၊ ေရ၊ မီတာစသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတိုက်ခန်း 
ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးဝင်းေအာင[်၇/သနပ(ိုင်)၀၅၉၅၇၉]က အဆက်အစပ်စာချပ်စာတမ်း 
များြဖင့် ဝယ်ယူ၍ တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်
ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုကာ ေရာင်းချရန ်အဆိုြပကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအာင်ခင်ဆင့်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၄၈၆၆]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ ်
ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တကွ 
က ု်ပ်ထံသုိ ကိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည် 
အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စီစီေအး(စ်-၁၅၅၀၉)ေဒ စီစီေအး(စ်-၁၅၅၀၉)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(LL.B,DBL)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(LL.B,DBL)

အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ 
ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေဒါနလမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- 

(၂၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅၁/က)၊ ဧရယိာ(၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ (၀.၀၂၇)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ 

ဦးကည် ေဖ (CHK-၁၁၉၂၂၇) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက် 

ေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုတံင် 

စာချပ်ြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေအာင်ိင်ုဦး[၉/ကပတ(ိင်ု)၁၅၉၂၆၇]၏ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ဇင်မာ 

စိုး[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၈၂၉၇၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေဝမာလွင် [၆/ပလန(ိင်ု) 

၀၅၁၆၅၆]က အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားသည် 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်ြခင်း မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇာကည်မွန်(LL.B,D.I.L,WIPO)ေဒ ဇာကည်မွန်(LL.B,D.I.L,WIPO)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၉၉)

အမှတ်(၂၃၂)၊ ၈-လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၃၂)၊ ၈-လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၇၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၇၇၀၀

“အိမ်ငှားမည်”“အိမ်ငှားမည”်
ပဲခူးမိ၏စီးပွားေရး အချက်အချာကျေသာ အုန်းပင်တန်း 

လမ်းမေပ ရှိ ေြမကွက်အကျယ်ေပ(၃၂x၁၂၈)ေပ ရှိ ေပ(၃၀x၈၄) 
R.C ှစ်ထပ်တုိက်အား ငှားမည်။ အိမ်မကီးေနာက်တွင် ဝန်ထမ်း 
ေနရန် အိမ်အေသး(၁)လုံးပါသည်။ 

ေဈး န်း(၁)လ သိန်း(၂၀)ညိ  င်းေဈးေဈး န်း(၁)လ သိန်း(၂၀)ညိ  င်းေဈး
ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၀၁၀၃၊ ၀၉-၇၈၅၃၀၀၁၀၃ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၀၁၀၃၊ ၀၉-၇၈၅၃၀၀၁၀၃

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
ဦးသန်းထွဋ်ဝင်း[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၇ 

၀၁၇]ကိင်ုေဆာင်ေသာ သေ  ဘာသားလပ်ု 

သက်မှတ်တမ်းစာအုပ ်No.46274 သည် 

ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်    ေတွရှိပါက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။ 

ဖုန်း-09-770560298ဖုန်း-09-770560298

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ 

ပထမထပ်(၂)လ ာ (ေြခရင်းခန်း) ၊ (၁၂ပထမထပ်(၂)လ ာ (ေြခရင်းခန်း) ၊ (၁၂ ၁
၂ ေပ x ၅၀ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ ေပ x ၅၀ေပ)ခန်ရှိ ေရ၊ 

မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
 အထက်ပါ တိက်ုခန်းအား ပူးတဲွပါ ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်

တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သ ူဦးကည်စင်ေဇာ်ြမင့ ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၉၅၉၃]ှင့် 

ဦးြပည့စ်ု ံ[၁၂/စခန(ိင်ု) ၀၇၂၅၄၁]တိုထမှံ ဦးသရူဖိး [၁၄/ ငပတ(ိင်ု) ၁၆၈၉၀၇]

က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်မာေသာ စာရက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း - Japan) (LL.B)ဦးဘုန်းြမင့ ်(ငါးသိုင်းေချာင်း - Japan) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/ ၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/ ၁၃-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။

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



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(ဃ)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၂၇)၊ အကျယ် 

ေပ(၅၄၃၆.၅ စတုရန်းေပ၊ ၀.၁၂၄ ဧက)ရှိ ဦးြမတ်လှအမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)

ဂရန်ထွက်ရိှထားေသာ ေြမကွက်အား အရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ဇင်မာချစ်[၁၂/အစန(ိုင်) ၁၇၉ 

၄၃၈]ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက  ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှစရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ 

ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ပီး တစ်စုတံစ်ရာကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို 

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွ (၃၁-

၁-၂၀၂၂)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ နန်းယုေအာင်(LL.B)ေဒ နန်းယုေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၂၀)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ေရှေနများနားေနခန်း၊

ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊ေရ ြပည်သာမိနယ်တရားုံးေရှ၊

ဖုန်း-09-255779105ဖုန်း-09-255779105

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလေအာင် ဦးလေအာင် 
ဘူမိေဗဒအရာထမ်း(ငိမ်း)ဘူမိေဗဒအရာထမ်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်(၅)၊ ွယ်သာဂလီမ်းေန (ဦးတတ်ိပိ-ုေဒ ပိလုျ)ံ

တို၏ သား၊ (ဦးသိန်းဟန်)-ေဒ ြမသိန်းတို၏ သားသမက်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့်၏ ခင်ပွန်း၊ 

(ဦးေမာင်ကီး)-ေဒ ြမင့်ကည်၊ (ဦးထွန်းလွင်-ေဒ ေအးကည်)၊ (ဦးလဝင်း-ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်ိ)၊ 

(ဦးလေဝ)-ေဒ ဝင်းတင်၊ ေဒ ြမကည်၊ ေဒ ဝင်းကည်တုိ၏ ေမာင်၊ ေဒါက်တာေကျာ်မင်း-

ေဒ ခင်ေအးေရ (ေခတ -USA)၊ ဦးေဇာ်ြမင့-်ေဒ ဇင်မာလ  င်တို၏ အစ်ကိသုည် ၁၄-၁-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန ) ည ၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆ အရ 

ယငး်ေနတွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာငး် ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ 

အေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ 

၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပုသိမ်အသင်း(ရန်ကုန်)ပုသိမ်အသင်း(ရန်ကုန်)
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း 

ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့်ေဒ ခင်လ  င်ြမင့(်ကျံမေငး)(ကျံမေငး)
ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိုက်ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိုက်

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန ဦးခင်

ေမာင်ဝင်း(ေရ မန်းေတာင်ေဆးတိုက်) 
ပုသိမ်အသင်း(ရန်ကုန်) ဒုတိယဥက   ၏ 
ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးေကာင်းဝင်းရှိန်-
ေဒ ခင်ချ ိချ ိသင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း-ေဒ တင် 
ေမဝင်း၊ ဦးေအာင်မုိးလွင်-ေဒ ခင်သူဇာဝင်း 
တို၏ မခိင်ကီး၊ ေဒ ခင်လ  င်ြမင့(်ကျမံေငး)
သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၁:၃၅ နာရ ီ
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန ညေန 
၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းဝင ်
များသိရိှုိင်ပါရန် အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                အမ ေဆာင်အဖွဲ

"ေမာင်ရန်ပိုင်ထွန်း(ဘ)ဦးမျိးဝင်းွန် [၁၄/မမန(ိုင်)၃၂၆၉၄၃]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ေမာင်ရန်ပိုင်ထွန်း(ဘ)ဦးမျိးဝင်းွန် [၁၄/မမန(ိုင်)၃၂၆၉၄၃]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ စံချနိ်သစ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၉၀)၊ ေြမညီ(ညာ)ေန မေရ ဇင်ဝင်း[၁၂/ရကန 

(ိုင)်၀၉၀၀၂၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွှင့် ေမာင်ရန်ပုိင်ထွန်းတုိသည် (၇-၈-၂၀၂၀)ေနမှ 
စ၍ အကင်လင်မယားများြဖစ်ခဲ့ကပီး အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာတွင် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ့ကပါသည်။ (၁၁-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နနံက်တွင် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူ၏မိခင ်ေဒ သဇင်ချိမှ ေခ သည်ဟုဆိုကာ ေြမာင်းြမမိသိုထွက်ခွာသွားပီး ယေနအချနိ်ထိ  အဆက်အသွယ်ြပြခင်း၊ 
မဘိများေနအမ်ိသိုသွားေရာက်ရှာေဖေွသာ်လည်း မေတွရိှြခင်း၊ ခင်ပွန်းြဖစ်သ၏ူဖန်ုးကိ ုအကမ်ိကမ်ိေခ ဆိခုဲေ့သာ်လည်း ဖန်ုးမကိင်ုဘ ဲ
တိမ်းေရှာင်ေနြခင်း၊ ထုိအြပင် ခင်ပွန်းြဖစ်သူမှ Facebook စာမျက်ှာေပ တွင် လင်မယားေပါင်းသင်းြခင်း မရိှေတာ့ေကာင်း ေဖာ်ြပေရးသား 
ထားြခင်းများရှိခဲ့ပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူတိုသည ်မည်သည့်ြပဿနာမ  မျက်ှာချင်းဆိုင ်ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ်
ရေသးြခင်း တစ်ခမု မြပလပ်ုရေသးဘ ဲတစ်ဖက်သတ် ေရးသားချက်များသာြဖစ်သည့အ်တွက် ေမာင်ရန်ပိင်ုထွန်းအေနြဖင့ ်ဤေကညာ 
စာပါပီး (၁၄)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်၍ ေြဖရှင်းေပးေစလုိပါသည်။ က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ေစြခင်း၊ ရည်ရယ် 
ချက်ရှိရှိြဖင့် ထိခိုက်နစ်နာေအာင်တမင်ကံရယ်၍ အားေပးအားေြမာက်ြပသ ူမည်သူကိုမဆို ဥပေဒှင့်အညီ အမ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE)(H.R.M)ေဒ နီလာေရ  LL.B(ADVOCATE)(H.R.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃) ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၄၉/၁၃) ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မဟာသုခလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၅)၊ တတိယထပ်(၃-ဘီ)၊ (ေြခရင်းခန်း)တိုက်ခန်း ယင်းတိုက်ခန်းှင့် 
ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုက ု်ပ်တို ဦးသန်းေအး 
[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၀၂၉၉]၊ ေဒ ယ်ယ်ေမ[၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၁၀၂၉၈]တုိက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအချိကိ ုပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်လဲ့ 
[၆/ရဖန(ိင်ု) ၀၀၁၄၈၁]ကိယ်ုစား ေမာင်ေဌးလင်းေအာင်[၆/ရဖန(ိင်ု)၀၃၃၁ 
၅၈]ှင့်ေဒ ခင်စ ာထွန်း[၆/ရဖန(ိုင်)၀၂၂၂၂၄]တိုထံသို ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မူရင်းများ)ြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ပါမည်။

ဦးသန်းေအး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၀၂၉၉]ဦးသန်းေအး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၀၂၉၉]
ေဒ ယ်ယ်ေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၀၂၉၈]ေဒ ယ်ယ်ေမ[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၀၂၉၈]

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၃၁၉၀၀၇၇ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၃၁၉၀၀၇၇

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂-I)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂-I)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၈R/၁Aေြမကွက်အမှတ(်၄၃၈R/၁A၁)၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၆)ဧက ဂရန်ရှိ )၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၆)ဧက ဂရန်ရှိ 
ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၇၀/A)ဟု ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၇၀/A)ဟု 
ေခ တွင်သည့် ေြမကွက် အေဆာက်အအုံအေရာင်းအဝယ်ှင့် ေခ တွင်သည့် ေြမကွက ်အေဆာက်အအုံအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိုပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံကို တရားဝင်အမည်ေပါက ်

ပိင်ုရှင် ေဒ မိုမိုဝင်း[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၀၉၈၁၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျား 
က ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်
ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)

ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း(LL.B)(လိုင်စင်-၅၀၅၂၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Tel:294766 HP:09-5017044Tel:294766 HP:09-5017044

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ မဝင့်သူဇာ[၁၀/သဖရ(ုိင်)၁၃၇၁၀၆]၊ ေမာင်ေကာင်း 

ေဇယံ[၁၀/သဖရ(ိုင်)၁၇၅၉၇၀]၊ ေမာင်ရှင်းသန်ထူး[၁၀/သဖရ(ိုင်)၁၉၁၁၅၆]တို၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန်ေကညာသည်မှာ-

မွန်ြပည်နယ်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ ေကျာင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၂၆)ေန ေဒ ေအးေအးေမာ်[၁၀/သဖရ (ိုင်)၀၃၂၆၀၄]သည် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

(၃)ဦး၏ မခိင်အရင်းေတာ်စပ်ပီး ၎င်းအေနြဖင့ ်မမိ၏ိသေဘာဆ အေလျာက် အထက်ပါ 

ေနအိမ်မှ စွန်ခွာထွက်သွားပါေကာင်း၊ ထွက်သွားပီးေနာက်ပိုင်း  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

(၃)ဦးှင့်လည်း အဆက်အသွယ်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါေကာင်း။

ထုိအတွက် ယေနေကညာသည့ေ်နရက်မှစ၍ ေဒ ေအးေအးေမာ်ှင့ပ်တ်သက် 

သည့် ြပဿနာအ ပ်အရှင်းကိစ ရပ်အဝဝသည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ(၃)ဦးှင့် လံုးဝပတ်သက် 

ဆက် ယ်မ မရိှပါေကာင်းှင့် တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစ 

ရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ေမာင်(ဥပေဒဘွဲ)ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ေမာင(်ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၅၃၃)

အမှတ်(၅၀)၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ ဆရာစံ မ/န ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဓမ ပါလလမ်း၊ ဆရာစံ မ/န ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၀၄၉၄၆ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၀၄၉၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေထာက်ကန်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၅၂၇/

ေအ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ှစ်ကာလကာရှည်စွာ လက်ရှိလက်ဝယ်စ်ဆက်မြပတ ်
ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပီး ခံစည်းိုးေကျာက်တိုင်ကာရံထားသည့် ေြမေနရာအတွင်းရိှ 
ဧရိယာ (၃.၃)ဧကရှိသည့ ်လယ်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အားအဆက်အစပ ်စာချပ် 
စာတမ်းများြဖင့ ်စ်ဆက်မြပတ် လက်ရှိလက်ဝယ ်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိန်လှဝင်း[၉/မမန 
(ိုင်)၀၁၀၂၄၇]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ေရာင်းေကး 
တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်ရိှသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက် အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက 
ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သန်းသန်း B.A(Law),LL.Bေဒ သန်းသန်း B.A(Law),LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၂)
အမှတ်(၄၀၈)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၄၀၈)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ကွက်သစ်၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၅၉၉၀၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[ေရ မန်းေတာင်  
တိုင်းရင်းေဆးတိုက ်(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တာဝန်ခံ၊ ြမန်မာိုင်ငံ
တုိင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း)]၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅) ှစ် 
သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၁:၃၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူး ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း
(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  

တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅) ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

  ဦးဝင်းေဇာ-် ေဒ စီစီေမာ်

ေအာင်ထိပ်တန်းတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  

တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅) ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးေပါညိမ်း-ေဒ ြဖြဖေအာင ်

ကံသာတိုင်းရင်းေဆးတိုက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  

တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅) ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

    ဦးကည်ဝင်း-ေဒ ေအးေအးလ  င်

ဆ မွန်တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် (ကျံမေငး)ေဒ ခင်လ  င်ြမင့ ်(ကျံမေငး)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊   ဗဟန်းမိနယ်ေန   ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ေရ မန်းေတာင်  

တိုင်းရင်းေဆးတိုက)်၏ဇနီး  ေဒ ခင်လ  င်ြမင့် အသက် (၇၅) ှစ်သည် 

၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၁:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

  စ ီပရေဆးမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်ေအာင်ဦးစိန်ေအာင်
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးဒုတိယ န်ကားေရးမှး

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊     ကမာရတ်မိနယ်၊    စိမ်းလဲ့ကန်သာဝင်းေန 

(ဦးစိုးရ-ေဒ ေငွကည်)တို၏သား၊ ေဒ နန်းလှရင်၏ ခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ေကျာ်သက်ေအာင်၊ ေမာင်သန်ဖိးေအာင်တုိ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးစိန်ေအာင်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၂ရက ်

(စေနေန ) ညေန ၁၇:၅၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 

ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။                                        

ဦးေဇာ်သန်းသင်းှင့်ဇနီး၊

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ
မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်   အသက်ကယ်ပါေသွးြဖင့ ်  အသက်ကယ်ပါ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း(၁၂)ရပ်ကွက်၊ (၂၂)လမ်း၊ 

တိုက်အမှတ်(၃၀၂/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (ပထမ)

ထပ်အကျယ်အဝန်း (၁၈'x၅၄')ရိှ တုိက်ခန်းအပါအဝင် ၎င်းတုိက်ခန်းှင့်ဆက်စပ် 

ပတ်သက်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ေရာက ်

ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုအဆိြုပသ ူဦးေဌးဝင်း[၁၂/လကန(ိင်ု) ၀၄၄၁၂၉]

ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းေကးေင၏ွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်     သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သွားပါက 

အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို ဥပေဒှင့်အည ီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သူဇာငိမ်းေဒ ခင်သူဇာငိမ်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၀၁)

အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၈၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၁၂၀၃၊ ၀၉-၂၅၁၀၁၂၅၃၀



ဇန်နဝါရီ   ၁၇၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ 

 ၂၀၊ ၂၁

စာမျက်ှာ » ၂၅

ေနြပည်ေတာ်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ကရင်ြပည်နယ ် ြမဝတီမိမ ှထင်းအစားထိုးေလာင်စာဆီအြဖစ ် အသုံးြပသည့ ်ေရနံဓာတ်ေငွရည(်LP Gas)များသယ်ေဆာင်လာသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များကိ ုယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်အေကာင်းမဲ ့ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်

မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                            စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်   ဇန်နဝါရီ   ၁၆

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်းသည် ၂၀၂၂ အာရှဖလား 

အမျိးသမီးပိင်ပွ ဲေနာက်ဆုံးအဆင့်ယှ်ပိင်ရန် ယေနနံနက်ပိုင်းက 

အိ ိယိုင်ငံသို ထွက်ခွာသွားသည်။

အာရှဖလားပိင်ပဲွယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီး 

အသင်းတွင် အုပ်ချပ်သူ- ေဒ ြမတ်ြမတ်ဦး၊ နည်းြပချပ်- ဦးတင်ြမင့ ်

ေအာင်၊ လက်ေထာက်နည်းြပ- ဦးခင်ေမာင်ေထွး၊ ဦးဘိုဘိုေအာင်၊ 

ေဒ သူဇာေထွး၊ ဂိုးနည်းြပ- ဦးယ်မင်းေအာင်၊ အသင်းဆရာဝန်- 

ေဒါက်တာယုန ာထွန်း၊ အေကာက မ်းကျင်- ဦးလွင်ဦးကို၊ Media 

officer- ဦးေအာင်ေသာ်ဖိး၊ Video Analyst- ဦးြမတ်စုိးသူ၊ Security 

Officer -ေဒ ဆြုပည့စ်ုေံအာင်၊ အားကစားသမားများအြဖစ် ဂိုးသမား- 

ေမဇင်ွယ်၊  ဇူးလတ်နဒီ၊ ခိုင်ဇာဝင်း၊   ေနာက်တန်း- ေအးေအးမိုး၊ 

ချစ်ချစ်၊ ခင်မျိးဝင်း၊ ြဖြဖဝင်း၊ ဇွန်ယယုဦး၊ နန်ဇူးဇူးထက်၊ အအိေိကျာ်၊ 

ခင်သန်းေဝ၊ အလယ်တန်း- သင်းသင်းယ၊ု ခင်မိမုိထွုန်း၊ ခင်မာလာထွန်း၊ 

ဝင်းဝင်း၊ ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊          စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ဂျးီရီးယား    အသင်းဟာ 

အာဖရိကိုင်ငံများဖလားပိင်ပွဲ 

အုပ်စု(D)ရဲ  အုပ်စုအဆင့် ဒုတိယ 

ပွဲစ်အြဖစ်     ဆူဒန်အသင်းနဲ  

ဇန်နဝါရီ   ၁၅   ရက်   ညပိုင်းက 

ယှ်ပိင်ကစားခဲရ့ာ ဆဒူန်အသင်း 

ကိ ုသုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အိင်ုရရိှခဲ့ပီး 

ေနာက် အာဖရကိိင်ုငမံျားဖလား 

၁၆ သင်းအဆင့က်ိ ုတက်လှမ်းခွင့် 

ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

အခုပွဲစ်မှာ      ိုင်ဂျးီရီးယား 

အသင်းအတွက်  သွင်းဂိုးေတွကိ ု

ပဲွကစားချန်ိ သံုးမိနစ်မှာ ချေကဇွ၊ီ 

ပဲွကစားချန်ိ ၄၅ မနိစ်မှာ အာဝိနုယီ ီ

နဲ  ပဲွကစားချန်ိ ၄၆ မိနစ်မှာ ဆီမွန် 

တိုက      သွင်းယေူပးခဲတ့ာြဖစ်ပီး

စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ဂျးီရီးယားအသင်း အာဖရိကိုင်ငံများဖလား ၁၆ သင်းအဆင့်တက်လှမ်း အာရှဖလားပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်
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