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ယေန ဖတ် စ ရာ

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ထံမှ အလုပ်သမားေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုေသာ သဝဏ်လ ာ 

ြပည်တွင်းအားြဖင့် ြပည်တွင်းစီးပွားေရး တိုးတက်ြမင့်တင်ိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ အားသွန်ခွန်စိုက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင် အလုပ်သမားကီးများ၏ အင်အား၊ က မ်းကျင်မ ှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်မ သည် များစွာအေရးကီး

၂၀၂၂   ခုှစ်၊   ေမလ   ၁   ရက်

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ယေန  အခါသမယသည် ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ 

အလပ်ုသမားကီးများကိ ုအေလးအနက်ဂဏ်ုြပသည့ ်အလပ်ုသမားေန 

အခါသမယြဖစ်ပါသည်။ ယခလုိသုမိင်ုးဝင်အခါသမယတွင် ြမန်မာိင်ုင ံ

ရှိ အလုပ်သမားထုကီးတစ်ရပ်လုံး ြမန်မာ့ှစ်သစ်ှင့်အတူ စိတ်၏ 

ချမ်းသာြခင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာြခင်းများှင့ ် ြပည့်စုံပီး ေကာင်းကျိး 

လိုရာဆ များ   ြပည့်စုံပါေစေကာင်း   ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါ 

သည်။ 

သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ၁၉ ရာစုတွင် စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများ၌ 

အလုပ်သမားများသည ်  သတ်မှတ်အချနိ်ထက်   ပိုမိုေစခိုင်းခံရပီး 

လုပ်အားရယူ  အြမတ်ထုတ်ခံရမ များအေပ  အလုပ်သမားများက 

၎င်းတို၏ ရသင့ရ်ထိက်ုသည့ ်အခွင့အ်ေရးများရရိှေရးအတွက် ကိးစား 

အားထုတ်မ ကို အသိအမှတ်ြပေသာအားြဖင့် ေမလ ၁ ရက်ေနကို 

ကမ ာ့အလုပ်သမားေနအြဖစ ်သတ်မှတ်ခဲ့ပီး ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင ်

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်   တိုင်းြပည်သာယာဝေြပာေရးှင့ ်

စားေရရကိ ာဖလူုေံရးကိ ုအမျိးသားေရးလပ်ုငန်းစ်များအြဖစ် အစွမ်း 

ကုန်  ကိးစားေဆာင်ရက်ေနချနိ်တွင ်  ကာယ၊ eာဏစွမ်းအားြဖင့ ်

ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်စီးပွားေရးက  ဖံွဖိးတိးုတက်မ ရိှေစရန် အားသွန် 

ခွန်စုိက် ပါဝင်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ုိင်ငံေတာ်၏ အေရးပါသည့် 

အင်အားစုကီးြဖစ်သည့ ်  အလုပ်သမားကီးများအား  အေလးထား 

အသအိမှတ်ြပသည့အ်ေနြဖင့ ်ဤသဝဏ်လ ာကိ ုယေနကျေရာက်သည့ ်

အလုပ်သမားေနတွင ်ဂုဏ်ယူစွာြဖင့ ်ေပးပိုအပ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို  

ြပည်တွင်း ြပည်ပခရီးသွားများ လာေရာက်လည်ပတ်ိုင်ရန ်

ဝါးနက်ဆင်စီးအပန်းေြဖစခန်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်
မ ေလး     ဧပီ     ၃၀

မ ေလးမိှင့် ြပင်ဦးလွင်မိနယ်ကား ရဲရာေရေလှာင်တမံသွား ကားလမ်းေဘးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဝါးနက်ဆင်စီးအပန်းေြဖစခန်းကုိ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပခရီးသွားများ လာေရာက်လည်ပတ်ကာ ဆင်စီးပီး သဘာဝေတာေတာင်  ခင်းအလှများြဖင့ ်အပန်းေြဖိုင်ေစေရးအတွက ်

ဧပီ ၂၇ ရက်မှစ၍  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးထားေကာင်း  မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမ ှဝါးနက်ဆင်စခန်း၏ ထိန်းသိမ်းေရး 

တာဝန်ခံ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ ဦးတိုးေအာင်က ေြပာကားသည်။                                                        စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေဒသတွင်းဘက်စုံစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

သေဘာတူစာချပ် ြမန်မာိုင်ငံှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုအကား 

စတင်အသက်ဝင်

ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး၌    လက်ေကာက်ဝတ်အထက်မှ 

ြပတ်ေတာက်သွားေသာ 

လက်အား    ြပန်လည် 

ဆက်ေပးသည့ ်   ခဲွစတ်ိ 

ကုသမ  ေအာင်ြမင်

၂၀၂၂ ခုှစ် အလုပ်သမားေနကိ ုဂုဏ်ြပပါ၏။

ိုင်ငံေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးစသည်တို 

တိုးတက်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ မ အရ ေနြပည်ေတာ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအတွင်း

ခိုင်အသစ်များ ထပ်မံတိုးချဲ



ေမ   ၁၊   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 ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

အားကစားက  ြဖင့ ် ိင်ုင၏ံဂဏ်ုသကိ ာြမင့မ်ားမ အတွက်  ြမင့တ်င်အားေပး 
ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ အားကစားနည်းအမျိးမျိးကိ ုတစ်ုိင်ငံလံုးရိှ 
ြပည်သမူျားက တစ်ခနဲက်အားေပးကသြဖင့ ်အားကစားသည် တိင်ုးြပည်ှင့လ်မူျိး၏ 
အမျိးသားေရးအားမာန်များ ထက်သန်ိုးကားေစသည့ ်က  တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 
ထိုေကာင့ ်အားကစားက  ြမင့မ်ားတိုးတက်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည် 
ြဖစ်သည်။

အားကစားနည်းအမျိးမျိးကိ ုြပည်တွင်း၌သာမက ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများ၌ပါ 
ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကရာ ိင်ုငတံကာပိင်ပဲွများတွင် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 
ပိင်ပွဲသည ်ေရှးအစ်အဆက် ှစ်စ်မပျက်   ဝင်ေရာက်ဆင် ဲခဲ့ေသာ  ပိင်ပွဲ 
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် (၂၇)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွ 
ကိ ုအမ်ိရှင်ိင်ုငအံြဖစ် ဂဏ်ုယဝူင့်က ားစွာ လက်ခကံျင်းပိင်ုခဲ့ပီး အားကစားက   
အသီးသီး၌ ေအာင်ြမင်မ မှတ်တိင်ုများ စိက်ုထူိင်ုခဲက့ာ ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုြမင့တ်င်ေပးိင်ု 
ခဲ့သည်။

၂၀၂၂  ခုှစ်တွင်  (၃၁)ကိမ်ေြမာက ် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲကိ ု
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ေမလ ၁၂ ရက်ေနမှ ၂၃ ရက်ေနအထိ ကျင်းပေတာ့မည်ြဖစ်ရာ 
အဆိုပါပိင်ပွဲတွင ်ြမန်မာိုင်ငံကိ ု ကိုယ်စားြပပိင်ပွဲဝင်မည့ ် ြမန်မာအားကစား 
လက်ေရးစင ်၂၉၃ ဦးတိုက အားကစားနည်း ၂၀ တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည ်
ြဖစ်သည်။ အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့် ြမန်မာ 
အားကစားအဖဲွများ ေအာင်ိင်ုေရးအလအံပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနားတွင် ိင်ုငေံတာ် 
စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က “အားကစားေအာင်ြမင်မ  
ြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ဂဏ်ုသကိ ာ ြမင့တ်င်ိင်ုေရးအတွက် ပိင်ပဲွတိင်ုး  အိင်ုရရိှေရးကိ ု  
အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် ြမန်မာအားကစားအဖဲွဝင်အားလုံး၏ ပခုံးထက် 
တွင် ရှိေနသည်ကိုလည်း သတိြပကရမည်ြဖစ်ေကာင်း”ေြပာကားခဲ့သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အားကစားသမားများအား ပိင်ပဲွေအာင်ုိင်ေရးှင့်  အမိ 
ိုင်ငံေတာ်၏ဂုဏ်ကိ ု ြမင့်တင်ေရးတာဝန်ကီးကိ ုိုင်ငံေတာ်က ေပးအပ်လိုက်ပ ီ
ြဖစ်သည့အ်တွက် ြမန်မာအားကစားအဖဲွဝင်အားလံုး ိင်ုငခံျစ်စတ်ိ၊ မျိးချစ်စတ်ိကိ ု 
အရင်းတည်ပီး  ဇဲွ၊  လံုလ၊   ဝီရိယစုိက်ထုတ်ကာ   အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းသွားကရန် 
ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ထပ်မတံိက်ုတွန်း 
ေြပာကားခဲ့သည်။   ြမန်မာအားကစားအဖွဲဝင်များအားလုံးသည ်  ိုင်ငံေတာ်ှင့် 
လမူျိး၏ဂဏ်ုကိ ုြမင့တ်င်ိင်ုေရးဟသူည့ ်အမျိးသားေရးသ ိ  ာန်ြဖင့ ်ေရကန်ုေရခန်း 
ကိးပမ်းယှ်ပိင်သွားကရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့အားကစားသည ်သမိုင်းေကာင်းအစ်အလာေကာင်းမွန်ခဲ့ေပသည်။ 
ုိင်ငံှင့် လူမျိးအကျိးအတွက် အားကစားက  မှ ြမင့်တင်ေပးုိင်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာ 
အားကစားသမားများ၏ ြမတ်ုိးဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ စွမ်းေဆာင်မ များမှာ ြမန်မာအားကစား 
သမိုင်းတွင ်   မှတ်ေကျာက်တင်ိုင်ခဲ့ေပသည်။  ြမန်မာ့ဓေလ့စိုက ်ယ်ေကျးမ  
အစ်အလာေကာင်းများှင့်အညီ ယ်ေကျးပျငှာ စည်းကမ်းေကာင်းမွန်မ များကုိ 
ထုတ်ေဖာ်ြပသိုင်ခဲ့သည်။  အိုင်မခံ  အ ံးမေပးသည့ ်  ကံ့ခိုင်ေသာစိတ်ဓာတ်၊ 
မေလ ာ့ေသာဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယများြဖင့်  ယှ်ပိင်အိုင်ယူ  ေအာင်ြမင်မ ဂုဏ်ကို  
ယူခဲ့ကေပသည်။ ၎င်းအစ်အလာေကာင်းများကိုဂုဏ်ယူ၍ ယခုယှ်ပိင်မည့ ်
အားကစားပိင်ပဲွများတွင်လည်း ေအာင်ြမင်မ များရရိှေအာင် စွမ်းိင်ုကလမိ့မ်ည်ဟ ု
ယုံကည်ပါသည်။ အားကစားြဖင့ ်တိင်ုးြပည်ဂဏ်ုကိ ုြမင့တ်င်ေပးိင်ုမည့ ်အားကစား 
သရူေဲကာင်းများက  ိင်ုငတံကာအလယ်တွင် ြပည်ေထာင်စသုမ တ ြမန်မာိင်ုငေံတာ် 
ေအာင်လံလ င့်ထူိုင်ေအာင ်စွမ်းေဆာင်ိုင်ကမည်ဟ ုေမ ာ်လင့်ပါသည်။

ုိင်ငံေတာ်က ေခတ်အဆက်ဆက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသမုိင်း 
တွင်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ဂုဏ်ကိ ု  ြမင့်တင်ေပးခဲ့သည့ ်အသက်  ၆၀  ြပည့်ပီးသည့ ်
အားကစားလက်ေရးစင်များအား သက်ရိှထင်ရှားရိှေနသမ  ကာလပတ်လံုး လစ် 
ချးီြမင့ေ်ထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်ဂဏ်ုြပလျက်ရိှသည်။ (၇၇)ှစ်ေြမာက် တပ်မေတာ် 
ေန  အခမ်းအနားတွင်လည်း အာရှအားကစားပိင်ပဲွများတွင် ေရ တံဆိပ်ရရိှခ့ဲသည့်  
ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် အားကစားသမား ၁၂ ဦးှင့ ်အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွ 
များတွင် ေရ တဆံပ်ိ ငါးခှုင့အ်ထက်ရရိှကသ ူိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင် အားကစားသမား 
များအနက် ၂၄ ဦးကိ ုလမူ ထူးခ န် ပထမအဆင့ခ်ျးီြမင့ခ်ဲသ့ည်။ ကျန်ထူးခ န်အားကစား 
သမားများကိ ု    ဆက်လက်ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်ပးမည်ြဖစ်ပီး     ယခ(ု၃၁)ကမ်ိေြမာက် 
အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ေရ တံဆိပ်ရရိှကသူများကုိလည်း အလားတ ူ
ဂုဏ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

သုိြဖစ်ရာ ိင်ုငေံတာ်ကီးကိ ုိင်ုငတံကာှင့ ်အဘက်ဘက်တွင် ရင်ေပါင်တန်း 
ိင်ုေရးအတွက် နယ်ပယ်စု၊ံ က  စု ံကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အားကစားက   
ကိုလည်း တစ်ေခတ်ဆန်းသစ်ထည့်သွင်း၍ ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီဖွံဖိးတိုးတက ်
ေစရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက်ေပးေနချန်ိတွင် 
အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ၌ ေအာင်ြမင်မ များရရှိေအာင ်ေရကုန်ေရခန်း 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖင့ ်ိင်ုငံဂ့ဏ်ု၊ လမူျိးဂဏ်ုတိုကိ ုြမင့တ်င်ေပးကပါရန်  
တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ိုင်ငံှင့်လူမျိးဂုဏ်ြမင့်မားေရး 

အားကစားက  မှြမင့်တင်

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ   ၃၀

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍ ှစ်စ်ကျင်းပေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဓမ ာစရိယ 

စာေမးပွ ဲယေန  (ပထမေန )ကို ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ စာေြဖဌာန ၆၃ ဌာနတွင် စာေြဖသံဃာေတာ်ှင့် သီလရှင်များ စာရင်းသွင်း 

၁၄၆၁၃ ပါးအနက် ၁၁၄၈၈ ပါး ေြဖဆိုကသြဖင့ ်၇၈ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင် န်း  ေြဖဆိုကေကာင်း သိရသည်။               သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး) သေီပါ 

မိနယ်  ဇာတ်စုရပ်ကွက်   နန်းဦးေစတီ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်ရှ ိ    ဆရာေတာ်၊  

သံဃာေတာ်များအား မိနယ်ကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနက  ဧပ ီ၃၀ ရက်တွင်   ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံေပး 

စ်။                                         ၂၁၀

ဓမ ာစရိယစာေမးပွ ဲပထမေန  ကျင်းပ

 ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ    ၃၀

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင်/

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစု 

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

တပ်ကုန်းမိနယ်ရှ ိ      ေရ အင်းရိပ်သာ 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း 
ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ကေလးမိနယ်ရိှ 

ကံသာယာသာသနာြပ(ဗဟို)ေကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး         ေကျာက်ဆည်မိနယ်ရှ ိ

သရက်ခေံကျာင်းတိက်ုသို လည်းေကာင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ် ေရးမိနယ်ရိှ မရမ်းေကျာင်း 

တိုက်သို လည်းေကာင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်

ေကျာက်ြဖမိနယ်ရိှ ယပ်လဲှစာသင်တိက်ု 

သိုလည်းေကာင်း၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကီး ဟသ  ာတမိနယ်ရိှ လယ်တေီကျာင်း 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း     ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များကို ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲ/

ဦးစီးဌာနများမှ သက်ဆုိင်ရာ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမ   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များရှိ     တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက ်    ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။         

    သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀  

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  နယ်စပ် 

ေဒသှင့် တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖံွဖိး 

တုိးတက် ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယအင်ဂျင်နီ 

ယာမှးကီး ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င်ှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများသည ်         ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ အတွင်းရိှ 

ေဇယျာသီရိမိနယ ်       ြပည်စံေအာင ်

ရပ်ကွက် သရီရိတနာဘန်ုးေတာ်ကီးသင် 

ပညာေရးေကျာင်း(ဒုန်ေတာ)  ေကျာင်း 

တိုက်ရှိ သံဃာေတာ်များ၊   စာသင်သား 

သာမေဏများအတွက် ဆွမ်းဆန် ေတာ်၊ 

ဆီ၊ ပဲှင့် ကက်ဥများ လှဒါန်းသည်။ 

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ အပါအဝင် 

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရိှ  သံဃာ 

ေတာ်များ   ဆွမ်း၊ ကွမ်းအခက်အခဲမရှ ိ

ေစေရး စာသင်တုိက်များသုိ လည်းေကာင်း၊ 

ပရဟိတေကျာင်းများသိုလည်းေကာင်း 

စားနပ်ရိက ာများ  ေထာက်ပံ့လှဒါန်း 

လျက်ရှိသည့်အြပင ်   ေဒသအသီးသီးရှ ိ

ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ စင်တာများသုိလည်း 

စားနပ်ရိက ာများ  ေထာက်ပံ့ကူညီေပး 

လျက်ရိှေကာင်း  သရိသည်။   သတင်းစ်

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနက ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရှိ 
ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

၁၃၈၄ ခုှစ် (၂၀၂၂ ခုှစ်) ဓမ ာစရိယစာေမးပွ ဲေနရက်အလိုက ်ေြဖဆိုမ အေြခအေန

ရက်စွဲ၊ ၃၀-၄-၂၀၂၂

ေြဖဆိုသည့်ဘာသာ၊ ပါရာဇိကက  ပါဠိအ  ကထာ(ပထမေန )

စ် အေကာင်းအရာ စာရင်းသွင်း ေြဖဆို ပျက်ကွက် ရာခိုင် န်း

၁။ ဓမ ာစရိယ ၁၄၆၁၃ ၁၁၄၈၈ ၃၁၂၅ ၇၈.၆၁



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ဦးတည်ချက်(၉)ရပ် 

အနက် စီးပွားေရးဦးတည်ချက်(၃)ရပ်တွင် တစ်ရပ်အပါအဝင်ြဖစ်သည့ ်

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို အားေပးကူညီပီး ိုင်ငံေတာ် 

၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်း 

များ    ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရးဟူသည့်  ဦးတည်ချက်အရ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်၍   ိုင်ငံေတာ်၏စီးပွားေရးကိ ု    ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်သာမက အလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ 

လပ်ုငန်းခွင်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်အစိုးရ၊ အလပ်ုရှင်၊ အလပ်ုသမား 

သုံးပွင့ဆ်ိင်ုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်ဖံွ ဖိးတိုးတက်ေစေရး 

ကိုလည်း အေလးထားေဖာ်ေဆာင်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီည် ြပည်သတူစ်ဦးချင်းစ၏ီ 

စားဝတ်ေနေရးြပည့်စုံေကာင်းမွန်ပီး   ေအးချမ်းစွာ   ေနထိုင်ိုင်ရန်၊ 

ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးတိုးတက်လာေစရန်၊ တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရ 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန်၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ထခိိက်ုကျဆင်း 

ခဲ့သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ရှင်သန်ဦးေမာ့လာေစရန်

တိုအတွက် ကိုယ်စွမ်းeာဏ်စွမ်းရှိသေရ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ ုိင်ငံေတာ်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ဖန်တီးရှင်များြဖစ်က 

သည့ ်အလပ်ုသမားကီးများ၏ အခန်းက  သည် အထူးအေရးပါလှပါ 

ေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပလိုပါသည်။ ြပည်သူလူထု၏ စားဝတ်ေနမ  

ဖလံုူေစေရးကုိ အေလးထားဦးစားေပး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ုိင်ငံေတာ် 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု၏ ဖန်တီးရှင်များြဖစ်ကသည့် အလုပ်သမားထု 

ကီး၏ အခန်းက  သည် အထူးအေရးပါလှပါေကာင်း အသိေပး 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ယေနကာလသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်စီးပွားေရး 

ထိခိုက်ကျဆင်းြခင်းှင့်အတ ူ   အလုပ်အကိုင်   အခွင့်အလမ်းများ 

မတည်ငိမ်မ ၊ အလုပ်သမားဦးေရေလ ာ့ချမ တိုကို ကမ ာတစ်ဝန်းလုံး 

ရင်ဆိုင် ကံေတွေနရသည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း  အစိုးရ၊ 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ညိ  င်း၍ အလုပ်သမားေရးရာ 

ကိစ ရပ်များှင့ ်   ကံေတွေနရသည့်   အခက်အခဲြပဿနာများကိ ု

အေလးထားေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ိင်ုငေံတာ်၏ စီးပွားေရးက   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ုအေထာက် 

အကူြပမည့် ကာလတုိအတွင်း အလုပ်အကုိင်များကုိ ဖန်တီးေပးုိင် 

ေသာ ကန်ုကမ်းယ ူကန်ုေချာေပး လက်ခစားစနစ် (Cutting Making 

Packaging-CMP) လက်ခစားလုပ်ငန်းများကိ ု   ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

ကုမ ဏီများမှ    ဝင်ေရာက်ရင်းှီးြမပ်ှံလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပီး  CMP 

လက်ခစားစနစ်ေကာင့် လုပ်သားအေြခြပ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ဖန်တီးိုင်ြခင်း၊ အရင်းအှီးနည်းပါးစွာြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

ိင်ုငြံခားေင ွရှာေဖေွပးိင်ုြခင်း၊ က မ်းကျင်လပ်ုသားများ ေမွးထတ်ုေပး 

ိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရရှိေစပါသည်။ 

ထုိအြပင် အေသးစားှင့် အလတ်စားစက်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေစရန်၊    ြပည်တွင်း ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ များ   ပိုမို 

ဝင်ေရာက်လာေစပီး နည်းပညာ၊ ေဈးကွက်ှင့် အလုပအ်ကုိငအ်ခွင့် 

အလမ်းများရရိှုိင်ရန်၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  အေထာက်အပံ့များ ရရိှုိင်ရန် 

တိုအတွက် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ပံပ့ိုးကညူ ီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး 

ယင်းလပ်ုငန်းများ တုိးတက်ဖံွဖိးလာြခင်းမှတစ်ဆင့် စက်မ လပ်ုငန်း 

ှင့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ   ပိုမိုကျယ်ြပန်လာပီး  အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ   ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းှင့်  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းတိုတွင် စက်မ  

လုပ်ငန်း၊  ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊  ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့ ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းတို၌  အများဆုံးရင်းှီးြမပ်ှံလျက်ရှိပီး 

ယင်းလုပ်ငန်းများမှလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ များစွာ 

ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

လုပ်သားဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ရရှိိုင် 

ေစရန်၊ အလပ်ုသမားေရးရာသေုတသနှင့ ်လပ်ုသားေဈးကွက်ဆိင်ုရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ စေုဆာင်းြပစေုရး ရည်မှန်းချက်ှင့အ်ည ီ

လပ်ုသားစာရင်းအင်း (Labour Statistics)များ ရရိှိင်ုေစရန်အတွက် 

၂၀၁၇ ခှုစ်မှစ၍ လပ်ုသားအင်အားစစ်တမ်းကိ ုတစ်ှစ်လ င်ှစ်ကမ်ိ 

ေြမြပင်ကွင်းဆင်းေကာက်ယူခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ှစ်စ် လုပ်သား 

အင်အားစစ်တမ်း (ပထမအကိမ်) အစီရင်ခံစာကိ ုြပစုထုတ်ြပန်ိုင ်

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းစစ်တမ်းများအရ ြမန်မာိင်ုငသံည် အာဆယီံိင်ုငမံျားတွင် 

အလုပ်လုပ်ုိင်သည့် လူဦးေရအများဆံုးုိင်ငံ၌ ပါဝင်ေကာင်း ေတွရိှ 

ရပီး အလုပ်လုပ်ိုင်သူလူဦးေရ ေပါများြခင်းသည ်ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊ က ယ်ဝချမ်းသာေရးတိုအတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

အေြခခံေကာင်းရှိေနသည်ကိုလည်း ေတွရှိရပါသည်။ 

မမိတိိုိုင်ငကံဲသ့ို လပ်ုသားအင်အားေပါများသည့ ်ိင်ုငအံေနြဖင့် 

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးေဆာင်ရက်ရာ၌  ိုင်ငံသားများ၏ 

စိတ်ဓာတ်၊ ယုံကည်ချက်၊ ခံယူချက်ှင့်  အေတွးအေခ  ေကာင်းမွန် 

မှန်ကန်ေရး၊ အလပ်ုကိ ုတန်ဖိုးထားစတ်ိရိှေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ှင့် စွန်ဦးတီထွင်မ ဆိုင်ရာ အသိပညာ အတတ်ပညာများ အဆင့်မီမ ီ

တတ်ေြမာက်ိုင်ေရး စသည့်   စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့ ်ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

စွမ်းရည်များ ြပည့်ဝေစရန် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ် 

သမားတိုက   ပူးေပါင်းညီညာ   ေဆာင်ရက်ရမည့်အချနိ်အခါြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြပည်ပိုင်ငံများသို လုံ ခံ 

စိတ်ချစွာ    ေရ ေြပာင်းသွားလာ  လုပ်ကိုင်ိုင်ရန်ှင့် ကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်မ များ ထိေရာက်စွာေပးိုင်ရန ်ထိုင်းိုင်ငံ၊ ကိုရီးယား 

သမ တုိင်ငံ၊ ဂျပန်ုိင်ငံတုိှင့် နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသား 

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး စာခ န်လ ာှင့် က မ်းကျင်လုပ်သား 

ဆိုင်ရာ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ စာခ န်လ ာများ  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုြပင် ြပည်ပိုင်ငံများရှိ ြမန်မာအလုပ်သမားများကိုလည်း 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ ဥပေဒှင့်အည ီရပိုင်ခွင့်များရရှိခံစားိုင်ေစရန ်

အတွက် ြမန်မာိင်ုငသံား၊ အလပ်ုသမားအေရအတွက် များြပားသည့ ်

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ၊    ထိုင်းိုင်ငံှင့်  မေလးရှားိုင်ငံတိုတွင် 

အလုပ်သမားအရာရှိများ ခန်အပ်၍ ြမန်မာေရ ေြပာင်းအလုပ်သမား

များအား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်“ြပည့်အင်အားသည ်ြပည်တွင်းမှာသာ 

ရိှသည်”ဆိသုည့ ်စကားှင့အ်ည ီြပည်တွင်းအားြဖင့ ်ြပည်တွင်းစီးပွား 

ေရးတိုးတက်ြမင့်တင်ိုင်ရန ်ရည်မှန်းချက်ထား၍ အားသွန်ခွန်စိုက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ရာ ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

တွင် အေရးပါသည့ ်အခန်းက  မှပါဝင်ေသာ အလပ်ုသမားကီးများ၏ 

အင်အား၊ က မ်းကျင်မ ှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်မ သည် များစွာအေရးကီး 

ပါသည်။ 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ိင်ုငေံတာ်၏ အဓကိကန်ုထတ်ုစွမ်းအားြဖစ်သည့ ်အလပ်ုသမား 

များ၏ လမူ ဘဝလုံ ခံေရးှင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ များကိ ုပိမုိ ု

ခံစားရရှိိုင်ေအာင် ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အာမခံအလုပ်သမားများအား 

အလုပ်သမားေဆးုံကီး (၃)ုံှင့်  လူမ ဖူလုံေရးေဆးခန်းများတွင ်

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ေပးြခင်းှင့ ်ေငေွကးအကျိးခစံားခွင့မ်ျား 

ခွင့်ြပထုတ်ေပးြခင်းတို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများမ ှ

အာမခအံလပ်ုသမားများအတွက် လမူ ဖလူုေံရး ထည့ဝ်င်ေကးေပးသွင်း 

သည့်ကာလကိ ု ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ပွားေနစ်အတွင်း 

မကျန်းမာမ  ေငွေကးအကျိးခံစားခွင့်၊ ေဆးဖိုးှင့် ခရီးစရိတ်များကိ ု

ကာလတိုးြမင့ခ်စံားခွင့ြ်ပြခင်း၊ ကိယ်ုဝန်ေဆာင် အာမခအံလပ်ုသမား 

များှင့ ်Quarantine ဝင်ရသည့ ်အာမခအံလပ်ုသမားများကိ ုေငေွကး 

အကျိးခံစားခွင့် ခွင့်ြပထုတ်ေပးြခင်းတိုြဖင့် အလုပ်သမားအကျိးကို 

ေရှး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှိ  စက်ုံ၊  အလုပ်ုံများှင့် လုပ်ငန်းခွင်များမ ှ

အလုပ်ရှင်များှင့်  အလုပ်သမားများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကူးစက်ြပန်ပွားမ မှ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်ှင့ ်  ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

အရှိန်အဟုန်မြပတ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ အများဆုံးရှ ိ

သည့် ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ဧရာဝတီှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုမ ှ

အလုပ်သမားများကို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ေပးခဲ့ပီး   ကျန်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဆက်လက်၍ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ အလုပ်သမားကီးများခင်ဗျား- 

ြမန်မာိုင်ငံသည်     ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်

မသိားစစုားဝတ်ေနေရးကိ ုအေထာက်အကြူပမည့ ်လပ်ုငန်းများတွင် 

လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ အသက် (၁၈)ှစ်ေအာက် ကေလးများလည်း 

အလပ်ုလပ်ုကိင်ုိင်ုရန် ရည်ရယ်ပီး အသက်(၁၈)ှစ်ေအာက် ကေလး 

များအတွက် တားြမစ်ထားသည့ ်ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ လပ်ုငန်း 

အမျိးအစားများှင့ ်လပ်ုငန်းခွင်များစာရင်း အတည်ြပြပ  ာန်းိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ ဆုိင်၊ အလုပ်ဌာနများ ပံုမှန်လည်ပတ်လုပ်ကုိင် 

ိုင်ေရးှင့် ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများကို ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက ်

ိုင်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေစေရး၊ အလုပ်သမား၊ 

အလပ်ုရှင်များ ဝင်ေငရွရိှပီး ိင်ုငြံခားဝင်ေငမွျား တိုးတက်ရရိှေစေရး 

တိုအတွက်   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများပါဝင်ေသာ  အဖွဲသည ်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရး   န်ကားချက်၊ လုပ်ငန်းခွင်

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ  န်ကားချက် 

များှင့်အညီ   လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေစေရးကိ ု   ကပ်မတ်စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်   ေအးချမ်းသာယာေစေရးှင့ ်   ကုန်ထုတ်လုပ်မ  

တိုးတက်ေရးတုိအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ အြငင်းပွားမ များ ေလျာ့နည်း 

ေစေရးသည ်အေရးပါေသာ က  တစ်ရပ်ြဖစ်ြခင်းေကာင့ ်လုပ်ငန်း 

များတွင် ြဖစ်ပွားေသာ အြငင်းပွားမ များှင့်ပတ်သက်၍ ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် အလပ်ုရှင်ှင့ ်အလပ်ုသမားကိယ်ုစားလှယ် 

များပါဝင်ေသာ  အလုပ်သမားေရးရာလုပ်ငန်းညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ

(WCC) များ၊ အစုိးရ၊ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားကုိယ်စားလှယ်များ 

ပါဝင်ေသာ   မိနယ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲများ၊  တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ခံုသမာဓိအဖဲွများှင့် ခံုသမာဓိေကာင်စီတုိကုိ ဖဲွစည်းထား 

ရိှပီး အြငင်းပွားမ များကိ ုမ မ တတှင့ ်သမာသမတ်ြဖင့ ်ှစ်ဦးှစ်ဖက် 

အကျိးြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတွက် အဓကိကျေသာ အခန်းက  မှပါဝင်ေနကသည့ ်

ြမန်မာအလပ်ုသမားထုကီးတစ်ရပ်လုံး လမူ စီးပွားဘဝဖံွဖိးတိုးတက် 

ကပါေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင ်ေဘးကင်းလုံ ခံကပီး ေအးချမ်းသာယာ 

ကပါေစ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ ညီွတ်မ တေသာ စုေပါင်း 

စွမ်းအားြဖင့ ်ကန်ုထတ်ုစွမ်းအား တိုးတက်ြမင့မ်ားေအာင် စွမ်းေဆာင် 

ိင်ုကပါေစ၊ ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ိင်ုငသံားများ၏ အမျိးသားအကျိးစီးပွား 

ကိ ုထိေရာက်စွာ အေထာက်အကူြပုိင်ကပီး ုိင်ငံေတာ်၏ ဘက်စုံ 

က  စု ံဖံွဖိးတိးုတက်ေရးလပ်ုငန်းများ ပိမုိတုိုးတက်ေအာင်ြမင်ေစေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိင်ုကပါေစေကာင်း ဆေုတာင်းေမတ ာပိုသလျက် 

သဝဏ်လ ာေပးပိုအပ်ပါသည်။ 

 ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

 ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်

 ဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ြပည်သူလူထု၏ စားဝတ်ေနမ ဖူလုံေစေရးကို အေလးထားဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ိုင်ငံေတာ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု၏ ဖန်တီးရှင်များြဖစ်ကသည့် အလုပ်သမားထုကီး၏ အခန်းက  သည် အထူးအေရးပါ

  မိမိတိုိုင်ငံကဲ့သို လုပ်သားအင်အားေပါများသည့်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးေဆာင်ရက်ရာ၌ ိင်ုငသံားများ၏ စတ်ိဓာတ်၊ ယုံကည်ချက်၊ ခယံခူျက် 

ှင့ ်အေတွးအေခ ေကာင်းမွန်မှန်ကန်ေရး၊ အလပ်ုကိတုန်ဖိုးထားစိတ်ရိှေရး၊ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းှင့ ်စွန်ဦးတထွီင်မ ဆိင်ုရာ အသပိညာ အတတ်ပညာများ အဆင့မ်မီ ီ

တတ်ေြမာက်ိုင်ေရး စသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ 

ြပည့်ဝေစရန ်ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတိုက ပူးေပါင်းညီညာ 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်အချနိ်အခါြဖစ်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်     ဧပီ     ၃၀

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများလုပ်ကုိင်ရန် ေရခံေြမခေံကာင်း 

များရိှေနသည့် ကချင်ြပည်နယ်သည် နယ်စပ်ေဈးကွက် ကုန်သွယ်ေရး 

လမ်းေကာင်းေပ တွင်  တည်ရှိေနသကဲ့သို   အသားတင်စိုက်ပျိးေြမ 

ဧက ၇၇၄၀၀၀ ေကျာ်ရိှပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုထခိိက်ုမ မရိှေစဘ ဲ

ေဖာ်ထုတ်လုပ်ကိုင်ိုင်သည့ ်ေြမသယံဇာတများစွာရှိေနသြဖင့ ်ေဒသ 

ဝမ်းစာဖူလုံေရးအတွက်သာမက     ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ရှိေနသည့ ်

စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးကိ ု

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရတိုပူးေပါင်း၍ ကိးပမ်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း စုိက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်    ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ယမန်ေန  ညေနပိင်ုးက ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွုံး မလခိခန်းမ 

၌ ကျင်းပသည့ ် ကချင်ြပည်နယ်၏   လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး လပ်ုငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ထိုသိုေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဆက်လက်၍    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ေရရှည်တည်တံ့ေသာ 

စီးပွားြဖစ် စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ေပ ထွန်းလာေရး ကိးပမ်း 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လိုအပ်သည့် မျိးေကာင်းမျိးသန် ၊ နည်းပညာ 

အသစ်များှင့် စက်ကိရိယာများ အသံုးြပုိင်ရန် ဝန်ကီးဌာနက စီမံေဆာင် 

ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမစ်ကီးနား စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း 

၌ ေမွးြမေရးဒီပလုိမာသင်တန်း တုိးချဲဖွင့်လှစ်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည့အ်ြပင် ေကာလပ်ိအဆင့ ်တိုးြမင့ဖွ်င့လှ်စ်ိင်ုေရးကိလုည်း ကိးပမ်း 

လျက်ရှိေကာင်း။

ုန်းတားတမံများတည်ေဆာက်ရန်

ေနကာသီးှံကို   မိုးသီးှံှင့်   ေဆာင်းသီးှံများအြဖစ ်သီးထပ် 

စိုက်ပျိးိုင်ရန ်  မျိးေစ့ှင့် လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည ်

မဂ  လာဒုံ    ဧပီ    ၃၀

ရန်ကုန်(ေြမာက်ပိုင်းခိုင)်   မဂ  လာဒုံမိနယ ်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှကီးမှး 

ကျင်းပသည့် ေစွပါးစကွံက်ရတ်ိသမ်ိးပဲွကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက ေရ နံသာေကျးရာအပ်ုစ ု

ရိှ ကွင်းအမှတ်(၅၃၁)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၁၆(က) ေတာင်သ ူဦးပန်းွန်၏ ေစွပါးစိက်ုပျိး 

လယ်ေြမစပါးစံြပကွက်တွင ်ကျင်းပခဲ့သည်။

တစ်ဧက ၁၂၈ ဒသမ ၄၆ တင်းထွက်ရှိ

ထိုေနာက် ေရ နံသာေကျးရာအုပ်စ ုေတာင်သူ ဦးပန်းွန်၏  ဆင်းသုခမျိးစပါး  

စံြပကွက ်သုည ဒသမ ၁၀ ဧက စံကွက်ရိတ်သိမ်းကရာ တစ်ဧကအထွက် န်း ၁၂၈ 

ဒသမ ၄၆ တင်း န်းထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေစွပါးစကွံက်ရတ်ိသမ်ိးပဲွသို စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမိနယ်ဦးစီးမှး ဦးြမင့ေ်ဆှွင့် 

ဝန်ထမ်းများ မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်း 

များ၊  ေကျးရာတာဝန်ခံှင် ့ ေဒသခံေတာင်သူများ  တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ဆုလ  င်(မဂ  လာဒုံ)

ကချင်ြပည်နယ ်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများဖွံဖိးေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေမွးြမေရးေတာင်သမူျားကိလုည်း လိအုပ်ချက်များ ကညူ ီ

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး     စီမံေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာအစား ကန်ုးြမင့လ်ယ်ယာေြမ ေဖာ်ထတ်ုလပ်ုကိင်ု 

ိုင်ေရးှင့် ေတာင်ေစာင်းေနရာများတွင ်စရိတ်သက်သာပီး  ေရရှည ်

စိက်ုပျိးလပ်ုကိင်ုိင်ုရန် နည်းပညာေပးလပ်ုငန်းများ ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးဂတ်ိများအနီးတွင် အပင်ပုိးမ ား 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့် တိရစ ာန်ေရာဂါကင်းရှင်းမ  စိစစ်အတည်ြပ 

ေပးသည့်စခန်းများ  တည်ေထာင်ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုတိုးချဲလုပ်ကိုင ်

သွားရန်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အင်းေတာ်ကီးေဒသ ေရရှည်တည်တံ့ေစေရး 

အတွက် ေရအဝင်လမ်းေကာင်းများ ဆယ်ယူရန်၊ လိုအပ်သည့်ေနရာ 

များတွင်    ုန်းတားတမံများတည်ေဆာက်ရန်ှင့ ်   သဘာဝသစ်ပင ်

သစ်ေတာများ ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆွးေွးေြပာကားသည်။  

လယ်ယာက  တွင် ပုဂ လိကရင်းှီးြမပ်ှံမ ဖွံဖိးလာေရး

ထိုေနာက် ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထန်ိနန်က ေဒသ၏ 

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက် လိအုပ်ေသာ သွင်းအားစ ု

များ၊ နည်းပညာှင့် က မ်းကျင်ေသာ လူသားအရင်းအြမစ်များ ြဖည့်ဆည်း 

ေပးရန်လိုအပ်ချက်များ၊ လယ်ယာက  တွင် ပုဂ လိကရင်းှီးြမပ်ှံ 

မ ဖံွဖိးလာေရး စီမံေဆာင်ရက်ရန် ကိစ ရပ်များကုိ ေဆွးေွးေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်     န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်   ြပည်နယ်အဆင့် 

လယ်ယာက  ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားက လပ်ုငန်းက  များအလိက်ု 

ေဆာင်ရက်ချက်များှင့ ်လယ်ယာကန်ုထတ်ုလပ်ုမ  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုတင်ြပေဆွးေွးကသည်။

အစည်းအေဝးသုိ    ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊   စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ  စီမံ 

ခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနတိုမှ    န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြပည်နယ်အဆင့် 

လယ်ယာက  ဆိုင်ရာ        တာဝန်ရှိသူများ      တက်ေရာက်က 

သည်။ 

သတင်းစ်

ြမစ်ကီးနား စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း၌ ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်း တိုးချဲဖွင့်လှစ်ရန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အြပင် ေကာလိပ်အဆင့်တိုးြမင့်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးကိုလည်း ကိးပမ်းလျက်ရှိ

ိုင်စွမ်းှင့်   ဆင်ြခင်သုံးသပ်ိုင်စွမ်း ြမင့်မားသည့ ်

အသပိညာဖံွဖိးေရးကိပုါ အေလးထားပိုချေပးကေစ 

လိုေကာင်း၊    ေကျာင်းဆင်း    ေမာင်မယ်တိုင်းက 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝ    ှလုံးလှသည့်   လူေတာ် 

လေူကာင်းများအြဖစ် အနာဂတ် လယ်ယာက  တွင် 

ထူးခ န်စွာတာဝန်ယူုိင်ကေစေရး ေမ ာ်မှန်းေဆာင် 

ရက်ကေစလိုေကာင်း စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးက ေြပာကားသည်။ 

ယေနနနံက်ပိင်ုးက ပျ်းမနား စိက်ုပျိးေရးသပိ ံ 

ေကျာင်းှင့ ်    ေရဆင်းတက သိုလ်များ နယ်ေြမရှိ 

စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ှင့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆး

တက သိုလ်များကိ ု လှည့်လည်ကည့်  စစ်ေဆးစ် 

ဒတိုယဝန်ကီးက တာဝန်ရိှသူများကုိ ထုိသုိ ေြပာကား 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ပျ်းမနား စိက်ုပျိးေရးသပိ ံေကျာင်း၊ စိက်ုပျိးေရး 

တက သိုလ်ှင့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ ေဆးတက သိုလ် 

ပျ်းမနားစိုက်ပျိးေရးသိပ ံ၊ ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ှင့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်များသို လိုက်လံကည့် စစ်ေဆး
များကို လာမည့် ေမ ၁၂ ရက်တွင် စာသင်ှစ်များ 

အလိက်ု ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေတာမ့ည်ြဖစ်ရာ ပျ်းမနား 

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း      ဘာသာရပ်အလိုက ်

သင်ကားေရးဆုိင်ရာ အကိလုပ်ငန်းများှင့် အသစ် 

ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးမည့ ် ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်း 

အတွက ်  သင်ကားေရး  အေထာက်အကူြပပစ ည်း 

များ၊ အေဆာက်အအုမံျားှင့ ်ေမွးြမေရးတရိစ ာန်များ 

အသင့်ြပင်ဆင ်   ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ များကိုလည်း 

ေကာင်း၊ တက သိုလ်များရှိ သင်ကားေရးလုပ်ငန်း 

ဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များ၊ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

 န်ကားချက်များှင့်အည ီ    ေဘးကင်းလုံ ခံစွာ 

သင်ကားသင်ယူုိင်ကေစေရး ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  

များကိုလည်းေကာင်း ဒုတိယဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိ 

သူများက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များ 

မှာကားြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ  ၃၀ 

စိုက်ပျိးေရးှင့ ်  ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ  အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာက မ်းကျင်သမူျား၊ အဆင့ြ်မင့် 

ပညာရှင်များ ေလက့ျင့သ်င်ကား ေမွးထတ်ုေပးိင်ုေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေခတ်မီနည်းပညာရပ ်

များ သင်ကားပိုချေပးြခင်းသာမက ေတွးေခ ေြမာ်ြမင် 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၌ ေွစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်းပွ ဲကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၃၀
ရှမ်းြပည်နယ်ှင့ ်ကယားြပည်နယ ်

တိုတွင် ေနရာအံှအြပား၊ မ ေလးတိင်ုး 
ေဒသကီးတွင် ေနရာစိပ်စိပ်၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုး 
ေဒသကီးအထက်ပိုင်း၊ တနသ  ာရီတိုင်း 
ေဒသကီးှင့်   ကချင်ြပည်နယ်၊   ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာ 
ကျဲကျဲှင့ ်   ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တိုတွင်    ေနရာကွက်ကျား 
မိုးထစ်ချန်းရာပီး  မ ေလးတိုင်းေဒသ 
ကီးှင့်   မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်
ေနရာကွက်၍မိုးကီးိုင်သည်။ ရာရန် 
ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။               မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချနိ်အထိ 

ခန်မှန်းချက်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာွန်ေဖ ဒဂုတံက သိလ်ုမှ ပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်တက သိလ်ုဝင်တန်း စာစစ်ဆရာ ဆရာမများကိေုတွဆုံ
ရန်ကုန်    ဧပီ    ၃၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာွန်ေဖသည် 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ေဒါက်တာစုိးဝင်း၊ ေကျာင်းြပင်ပ 

ှင့ ်တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန  န်ကားေရး

မှးချပ်တိုှင့အ်တ ူယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုမိ 

ဒဂုတံက သိလ်ုဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌  ဒဂုတံက သိလ်ု 

ပါေမာက ချပ်၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ တက သိလ်ုဝင်တန်း 

စာစစ်ဆရာ ဆရာမများှင့်ေတွဆုံသည်။

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက စာကည့တ်ိက်ုှင့် 

ဘာသာရပ်ဌာနတစ်ခုချင်းအလိုက်    ဘာသာရပ ်

ရည် န်းစာအုပ်များ  ြဖည့်ဆည်းရန ် လိုအပ်ေသာ 

ရန်ပုံေငွများ      ြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး 

သုေတသနအတွက်  လိုအပ်သည့်စက်ပစ ည်းများ 

ကုိလည်း ပ့ံပုိးြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအတူ  ဆရာ ဆရာမများ သုေတသနလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်  ရန်ပုံေငွများှင့ ်

ခရီးစရတ်ိများကိပုါ ပံပ့ိုးြဖည့်ဆည်းေပးသွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း။

တက သိုလ်များတွင ်    လစ်လပ်လျက်ရှိသည့ ်

နည်းြပသုပ်ြပ ဆရာ ဆရာမ လိုအပ်ချက်များကိ ု

လည်း  ခန်အပ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   စာစစ် 

လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့ ် 

အေလးထား         ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း၊ 

ကိုယ်ချင်းစာတရားများ   လက်ကိုင်ထား၍  အြပန် 

အလှန်ေလးစားမ ြဖင့ ်စည်းလုံးညီွတ်စွာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေတွဆုပဲွံသိုတက်ေရာက်လာကသည့ ်

ဆရာ ဆရာမများက မူလတန်းှင့်  အလယ်တန်း 

ရာထးူတုိးကိစ ရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုေပါင်းစည်းေရး 

ကစိ ရပ်များ၊ ဆရာ ဆရာမလိအုပ်ချက်များ၊  ဝန်ထမ်း 

အမ်ိရာလိအုပ်ချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ေဆွးေွး 

ေြဖကားသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ရန်ကင်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်သို  ေရာက်ရှိပီး 

ပညာေရးဘွဲ    စာေပးစာယူပထမှစ်သင်တန်း 

(၁/၂၀၂၂)သင်တန်းသား သင်တန်းသူများှင့်ေတွဆုံပီး 

အေြခခံပညာက  မှ    ဆရာ  ဆရာမများသည ်

ိုင်ငံေတာ်၏   အနာဂတ်ြဖစ်သည့ ်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကို  ေမွးထုတ်ေပးရမည်ြဖစ်သည့ ်

အတွက်    ကိးစားအားထုတ်ကေစလိုေကာင်း၊ 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ က မ်းကျင်မ များကိုပါ ထူးခ န်မ  

ရိှေစရန် ကိးပမ်းကေစလိေုကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ရန်ကန်ု 

တက သိလ်ုသိုေရာက်ရိှပီး တက သိလ်ုဝင်တန်းစာစစ် 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ များကို     ကည့် ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

နည်းပညာတက သိုလ်များှင့် ကွန်ပျတာတက သိုလ်များတွင် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားများ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်သိပ ံ 

ှင့်  နည်းပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  ရန်ကုန်နည်း 

ပညာတက သိုလ်၊  မ ေလးနည်းပညာတက သိုလ်၊ 

နည်းပညာတက သုိလ်(ေတာင်ငူ)၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ 

တက သိုလ်၊         မ ေလးကွန်ပျတာတက သိုလ်၊ 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ဗန်းေမာ်)၊    ကွန်ပျတာ 

တက သိလ်ု (ဘားအ)ံ၊ ကွန်ပျတာတက သိလ်ု(ြပည်)၊ 

ကွန်ပျတာတက သိုလ်(ေတာင်ငူ)၊     ကွန်ပျတာ 

တက သိုလ်(ပုသိမ်)တို၌    ယေန   နံနက်ပိုင်းတွင် 

ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားများကို   ကျန်းမာေရး 

ဆိင်ုရာ  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီကျင်းပကသည်။ 

ေနေကာင်းေနြမတ်ြဖစ်

ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင်     သိပ ံှင့် 

နည်းပညာဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာမျိးသိန်းေကျာ်က Video Message ြဖင့် 

ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားရာတွင ်  နည်းပညာ 

တက သိုလ် သုံးေကျာင်းှင့ ်ကွန်ပျတာတက သိုလ် 

ခုနစ်ေကျာငး်တုိ၏ ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားများ 

တွင် ပညာသင်ှစ်အလိုက်  သင်ယူတတ်ေြမာက ်

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသမူျားကိ ုဘဲွလက်မှတ်များ အပ်ှင်း 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငေံတာ်အတွက် အင်ဂျင်နယီာဘဲွ၊ 

ဗိသုကာဘွဲ၊   ကွန်ပျတာသိပ ံှင့်    ကွန်ပျတာ 

နည်းပညာဘွဲ၊  အင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ၊  ဗိသုကာ 

မဟာဘဲွ၊ ကွန်ပျတာသပိ ံမဟာဘဲွ၊ ကွန်ပျတာနည်း 

ပညာမဟာဘွဲ၊   သုတသိပ ံမဟာဘွဲ၊   ကွန်ပျတာ 

ဒီပလိုမာဘွဲှင့ ်ပါရဂူဘွဲရရှိသူများ၊ အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ   ထပ်မံေပ ထွန်းလာေသာ 

ေနေကာင်းေနြမတ်လည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

အစ်သင်ယူေနရေသာ    Learning  Society 

လူေဘာင်အဖွဲအစည်းတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ေလ့လာ 

ဆည်းပူးရင်း    ိုင်ငံှင့်ြပည်သူအားလုံး      ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးကိ ု     စွမ်းေဆာင်ကေစလိုေကာင်း၊ 

အင်ဂျင်နီယာှင့ ်ကွန်ပျတာပညာရှင်ေကာင်းများ 

လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့ ်  ပညာရှင်ကျင့်ဝတ်များ 

ကိုလည်း လိုက်နာေစာင့်ထိန်းကရန ် လိုအပ်သလို 

လပ်ုငန်းခွင်စည်းကမ်း၊ ရပ်ရာစည်းကမ်း၊ ြပည်သူနတီ ိ

များကိလုည်း  ိေုသေလးစားစွာလိက်ုနာပီး စနံမနူာ 

ယထူိက်ုေသာ အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျတာ 

ပညာရှင်များြဖစ်လာေအာင် ြပမူေနထိုင်ကရန ်

မှာကားလိုေကာင်း၊ အနာဂတ်ြမန်မာိုင်ငံအတွက် 

စြံပေလးစားထိက်ုေသာ တက သိလ်ုများ ဂဏ်ုေဆာင် 

အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်၊ ကွန်ပျတာပညာရှင်၊  သိပ ံ 

ပညာရှင်များြဖစ်ကပါေစဟု    ဆုမွန်ေကာင်း 

ေတာင်းရင်း    ယေနကျင်းပသည့ ်  ဘွဲှင်းသဘင ်

အခမ်းအနားများတွင် ဘွဲယူမည့် ေမာင်မယ်များကို 

လ  က်လှဲစွာဂုဏ်ြပပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   တက သုိလ်အသီးသီး၏  ဘဲွှင်း 

သဘင်အခမ်းအနားများ    ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

နည်းပညာတက သိလ်ုများတွင်  အင်ဂျင်နယီာဘဲွှင့ ်

ဗိသုကာဘွဲရရှိသ ူ ၆၄  ဦး၊ အင်ဂျင်နီယာ မဟာဘွဲ 

ှင့်ဗိသုကာမဟာဘွဲရရှိသ ူ ၇၅  ဦး၊ ပါရဂူဘွဲရရှိသ ူ 

၃၂  ဦးှင့ ်ကွန်ပျတာတက သိလ်ုများတွင် ကွန်ပျတာ 

သိပ ံဘွဲှင့် ကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲရရှိသ ူ  ၁၄၉ 

ဦး၊ ကွန်ပျတာသပိ ံမဟာဘဲွ၊ ကွန်ပျတာနည်းပညာ 

မဟာဘဲွှင့် သုတသိပ ံမဟာဘဲွရရိှသူ ၁၈  ဦး၊ ပါရဂူ 

ဘဲွရရိှသူ ၃၁ ဦး၊ ကွန်ပျတာဒီပလုိမာဘဲွရရိှသူ ၆၆  ဦး 

စုစုေပါင်းဘွဲရေမာင်မယ ်၄၃၅ ဦးတိုကို တက သိုလ် 

အသီးသီး၏  ပါေမာက ချပ်များက  သက်ဆိုင်ရာ 

ဘွဲအလိုက ် ဘွဲလက်မှတ်များ  ချးီြမင့်အပ်ှင်းကာ 

ဘွဲှင်းသဘင်မိန်ခွန်းများ    မ က်ကားခဲ့ကပီး        

ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားများကို    စည်ကား 

သိုက်မိက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကသည်။

အသိအမှတ်ြပ

ယေန   ဘဲွှင်းသဘင်အခမ်းအနားများ ကျင်းပ 

သည့် ရန်ကုန်နည်းပညာတက သိုလ်ှင့် မ ေလး 

နည်းပညာတက သုိလ်တုိသည် Quality Management 

System ဆိုင်ရာ ISO 9001:2015  အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ်များကိုရရှိထားပီး     အာရှှင့်ပစိဖိတ ်

ေဒသတွင်း အင်ဂျင်နယီာပညာေရး အသအိမှတ်ြပမ  

အဖွဲအစည်း (Federation   of  Engineering 

Institutions of Asia and Pacific - FEIAP)၏ ပဏာမ 

အသိအမှတ်ြပမ လက်မှတ်      Provisionally 

Accredited ှင့်  အြပည့်အဝ   အသိအမှတ်ြပမ  

လက်မှတ် Fully Accredited များကို  ရရှိခဲ့ပီးြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်နည်းပညာတက သိလ်ု (ေတာင်င)ူ သည် 

ISO 9001:2015 အသအိမှတ်ြပလက်မှတ်ကိ ု ၂၀၁၈ 

ခုှစ်တွင်ရရှိထားပီး   ြမန်မာိုင်ငံ   အင်ဂျင်နီယာ 

ေကာင်စ၊ီ အင်ဂျင်နယီာပညာေရး အရည်အေသွးစစိစ် 

အသိအမှတ်ြပေရးေကာ်မတီ၏   ပဏာမအသိ 

အမှတ်ြပမ လက်မှတ် Provisionally Accredited 

ကို အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် ှစ်ခုအတွက် ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင်  ရရှိခဲ့ကာ   အြပည့်အဝအသိအမှတ်ြပမ  

လက်မှတ်  Fully Accredited အရည်အေသွး စိစစ် 

အသိအမှတ်ြပိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ကွန်ပျတာတက သိုလ်များသည်လည်း   ICT 

အထူးြပပညာရပ်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး စိစစ်အသိ 

အမှတ်ြပိုင်ေရးအတွက ်Seoul Accord ှင့်အညီ 

စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ိင်ုငတံကာတက သိလ်ု 

များနည်းတူ  ICT  နည်းပညာကိ ု    အသုံးြပသည့ ်

Learning    Management    System (LMS) 

သင်ကားသင်ယူမ စနစ်များ  အသုံးြပ၍  လွယ်ကူ 

လျင်ြမန် ထိေရာက်အကျိးရှိစွာ  သင်ကားသင်ယ ူ

ိုင်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ    ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားများသို            

ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးများအလိက်ု အစိုးရအဖဲွ 

ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဘွဲယူမည့ ်

ေမာင်မယ်များှင့် ၎င်းတို၏မဘိေဆမွျိး မတ်ိသဂ  ဟ 

များ၊      တက သိုလ်စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲဝင်များှင့် 

ပညာေရးအဖွဲဝင်များ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်း 

များ တက်ေရာက်ကေကာင်း သရိသည်။  သတင်းစ်

ပန်းတေနာ်      ဧပီ     ၃၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ပန်းတေနာ်မိနယ်တွင် ြပန်ကားေရး 

ှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့် အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနတို ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်ေသာ ေရွာသ ီေအိုးဗစ်အားကစားသင်တန်း 

ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ယေန  နံနက် 

၉ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

မှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ မူမူသွင်က  ေွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား အချန်ိကိအုကျိးရိှစွာ အသုံးချတတ်ေစေရး 

ှင့် ထူးခ န်ထက်ြမက်၍ အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ အားကစားသမား 

များ ေပ ထွန်းလာေစရန်ရည်ရယ်၍ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနှင့်ပူးေပါင်းပီး ေအုိးဗစ် အားကစားသင်တန်းကုိ  ဧပီ  ၂၅ ရက်မှ 

၃၀ ရက်အထိ  ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားပီး အဆုိပါ 

သင်တန်းသား ေကျာင်းသူများအား ဆုများချးီြမင့်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ြပည့်ဖိးေကျာ(်ြပန်/ဆက်)

ပန်းတေနာ်မိတွင် 

ေွရာသီ ေအုိးဗစ်အားကစား  

သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ



ေမ    ၁၊   ၂၀၂၂

ေဒသတွင်းဘက်စုံစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သေဘာတူစာချပ်

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ်ိုင်ငံတိုအကား စတင်အသက်ဝင်

အာဆီယံှင့်    တုတ်၊   ဂျပန်၊   ကိုရီးယား၊ 

ဩစေတးလျ၊    နယူးဇီလန်တို    ပါဝင်ခဲ့သည့် 

ေဒသတွင်း ဘက်စုစံီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

(Regional   Comprehensive     Economic 

Partnership-RCEP) သေဘာတူစာချပ်  ေစ့စပ် 

ညိ  င်းစ်ှင့်  လက်မှတ်ေရးထိုးစ်ကာလများ၌  

RCEP  သေဘာတစူာချပ်ှင့ ် ြမန်မာိင်ုငကံ ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်မ တိုကို  အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန ်

သတင်းစာများတွင် ေရးသားေဖာ်ြပ၍လည်းေကာင်း၊ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များသို  ေဆွးေွးချြပမ ကို 

လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသတွင်း    ဘက်စုံစီးပွားေရး    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ သေဘာတူစာချပ်  (Regional 

Comprehensive Economic Partnership – RCEP) 

ကို ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစတင်၍   (၈)ှစ်ကာ  ညိ  င်းခဲ့ 

ကပီး ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် အာဆယီံိင်ုငမံျားှင့် 

တုတ်၊  ဂျပန်၊   ကိုရီးယား၊   ဩစေတးလျှင့ ်

နယူးဇီလန်ိုင်ငံတိုသည်      ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ိဝုင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲပ့ါ 

သည်။ RCEP  သေဘာတူစာချပ်သည်    ကမ ာ့ 

လူဦးေရ၏  ၃၀ ရာခိုင် န်း၊   ကမ ာ့စီးပွားေရး၏  

၃၀ ရာခုိင် န်း၊ ကမ ာ့ကုန်သွယ်မ ၏ ၂၉ ရာခုိင် န်း 

ှင့် ကမ ာ့ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ     တိုက်ိုက ်

စီးဝင်ြခင်း၏  ၃၀ ရာခိင်ု န်းကိ ု လ မ်း ခံထားသည့ ်

ကမ ာ့အကီးမားဆုံး  စည်းမျ်းအေြခခံိုင်ငံစုံ 

ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  

ယင်းသေဘာတူစာချပ်သည်  ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်

တုတ်ုိင်ငံတုိအကား ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၁ ရက်ေန  

တွင် စတင်အသက်ဝင်ြခင်းြဖင့ ်စာချပ်ပါ အခွင့် 

အလမ်းများကို ရယူခံစားိုင်ေတာ့မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

RCEP သေဘာတူစာချပ်ကုိ  ပါဝင်လက်မှတ် 

ေရးထိုးခဲ့သည့်  အာဆီယံ၏မိတ်ဖက်ိုင်ငံများ 

အနက် တတ်ုိင်ုငကံ ပထမဆုံးအေနြဖင့ ်ြမန်မာ 

ိင်ုင၏ံ အသက်ဝင်ေကာင်း အေကာင်းကားစာကိ ု

အသအိမှတ်ြပခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလ ၁ ရက်ေနမှ 

စတင်၍  RCEP  သေဘာတူစာချပ်ေအာက်မ ှ

တတ်ုိင်ုငမှံ ေပးအပ်မည့ ်အေကာက်ခွန်ဆိင်ုရာ 

ဦးစားေပးအခွင့်အေရးှင့် အြခားခံစားခွင့်များကုိ 

စတင်ခံစားိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။ 

အာဆီယံအဖဲွဝင်ြဖစ်သည့် ြမန်မာုိင်ငံသည် 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်တွင ်    လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့ ်

အာဆီယံ- တုတ် လွတ်လပ်ေသာ  ကုန်သွယ်မ ေဒသ 

(ASEAN-China Free Trade Area- ACFTA) 

အရလည်း အခွင့အ်ေရးများကိ ုခစံားလျက်ရိှပါသည်။ 

သိုေသာ် ACFTA သည် အာဆီယံှင့် မိတ်ဖက်ိုင်င ံ

အကား ပထမဆံုး စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မ သေဘာတူညီချက် (Free Trade 

Agreement-FTA)ြဖစ်သြဖင့ ်    ကုန်စည်ှင့ ် 

ဝန်ေဆာင်မ  ကန်ုသွယ်ေရး၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်အြခား 

က     အနည်းငယ်သာပါဝင်ခဲ့ပါသည်။   RCEP 

သေဘာတစူာချပ်တွင် ပိမုိကုျယ်ြပန်သည့ ်ေခတ်ှင့် 

ေလျာ်ညီသည့် က  စံုပါဝင်ေသာ စာချပ်ြဖစ်သြဖင့် 

ြမန်မာ-တုတ်  စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

များကို    RCEP    သေဘာတူစာချပ်ေအာက်မ ှ

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ြမန်မာလပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်တတ်ုိင်ုငှံင့် 

ကုန်သွယ်မ ြပလုပ်ရာတွင ် ယခင်က တုတ်ိုင်ငံမှ 

ြမန်မာိင်ုငသံို တစ်ဖက်သတ် ကင်းလွတ်သက်သာခွင့ ်

ကိုသာေပးသည့ ်အစီအစ်ှင့်  အာဆီယံ-တုတ် 

လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်တုိကုိ

သာ အသုံးြပလျက်ရိှရာမှ ယခအုခါ RCEP သေဘာတ ူ

စာချပ်ေအာက်မှ အခွင့အ်ေရးများကိပုါ ပိမုိအုသုံးြပ 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

RCEP သေဘာတစူာချပ်တွင် အာဆယီ-ံတတ်ု 

လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ   သေဘာတူစာချပ်၌ 

မပါဝင်ခဲ့သည့် အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်

စပ်လျ်းသည့် တင်ပိုမည့ ်ကုန်ပစ ည်းအမျိးအစား၊ 

ေကာက်ခမံည့အ်ေကာက်ခွန်တန်ဖိုးှင့ ်ြမန်မာိင်ုငမှံ 

ထွက်ရိှ/ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ ည်းတိုကို  ကိတင် 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ ကုန်ပစ ည်းေရာက်ရိှသည့်အချန်ိမှစ၍ 

၄၈ နာရီအတွင်း    အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရးကိ ု

ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း   စသည့်အချက်များ 

ထည့သွ်င်းထားပါသည်။   သိုပါ၍  RCEP သေဘာတ ူ

စာချပ်အရ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုသည့် ကုန်ပစ ည်း 

များကို  လျင်ြမန်စွာထုတ်ယူိုင်သည့်  အကျိး 

ေကျးဇူးရရှိမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုြပင် သွင်းကန်ုပမာဏြမင့တ်က်မ မှ  ကာကွယ် 

ေပးြခင်း၊ ေလ ာ့ေဈးြဖင့ ်စုပုံတင်ပိုေရာင်းချြခင်းှင့ ်

တစ်ဖက်ိုင်ငံမ ှ    အေထာက်အပံ့ရယူ၍      တင်ပို 

ေရာင်းချြခင်းတုိှင့် စပ်လျ်း၍  ြပည်တွင်းလုပ်ငန်း 

များအေပ     ြပင်းထန်ေသာထိခိုက်နစ်နာမ ကို        

ကာကွယ်ေြဖရှင်းုိင်သည့်အချက်များ   ပါဝင်သြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်    တုတ်ိုင်ငံတိုအကား  RCEP 

သေဘာတူစာချပ်အရ   ကုန်သွယ်မ ြပလုပ်ရာတွင ်

ယုံကည်မ အြပည့်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

ြမန်မာလပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်တုတ်ုိင်ငံသုိ  

ယခုအချနိ်မှစ၍  ကုန်ပစ ည်းအမယ် ၅၉၆၉ မျိးကို 

အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြဖင့ ်   တင်ပိုိုင်သည့ ်

အခွင့်အေရးရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတုိမှာ တိရစ ာန် 

ထွက်ကန်ုပစ ည်း ၃၆၈ မျိး၊  စိက်ုပျိးေရးထွက်ကန်ု 

ပစ ည်း ၃၈၉ မျိး၊ ဆီထွက်ကုန်ပစ ည်း ၁၀ မျိး၊ 

အစားအစာှင့်စပ်လျ်းသည့် ကုန်ပစ ည်း ၁၆၃ 

မျိး၊  တွင်းထွက်ကုန်ပစ ည်း  ၁၈၁ မျိး၊  ဓာတု 

ထွက်ကုန်ှင့် လုပ်ငန်းသံုး ကုန်ပစ ည်း ၁၁၂၇ မျိး၊ 

ပလတ်စတစ်ပစ ည်း ၁၂၅ မျိး၊  သားေရထည်ပစ ည်း 

၆၇ မျိး၊ သစ်ေတာထွက်ပစ ည်း ၂၃၄ မျိး၊ အထည် 

အလိပ်ှင့်စပ်လျ်းသည့် ကုန်ပစ ည်း ၉၀၃ မျိး၊ 

ဖနိပ်၊ ထီးအပါအဝင်ပစ ည်းမျိးစံု ၂၉ မျိး၊  ဘိလပ်ေြမ 

ှင့ ်ဘလိပ်ေြမထွက်ပစ ည်းများ၊  မှန်ှင့ ်မှန်ပစ ည်း 

၁၄၆ မျိး၊ ပုလဲှင့် အဖိုးတန်ေကျာက်မျက်ပစ ည်း 

၆၂ မျိး၊ သတ ှင့် သတ အေြခခံပစ ည်း ၅၅၄ မျိး၊ 

စက်ှင့်   စက်ပစ ည်းအစိတ်အပိုင်း  ၁၀၅၈ မျိး၊ 

ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေလယာ်၊ သေ  ဘာှင့် သယ်ယူ 

ပိုေဆာင် ေရးအစိတ်အပုိင်းများ ၁၂၄ မျိး၊ ေဆးပစ ည်း၊ 

ုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းှင့်     တူရိယာပစ ည်း       

၂၄၀ မျိး  စသည်တုိပါဝင်ပါသည်။   ကျန်ကုန်စည် 

များကိုလည်း    ှစ်အလိုက်ေပးေဆာင်ရမည့ ်

အေကာက်ခွန်ေလ ာ့ချသည့်  အခွင့်အေရးများကိ ု

ေပးအပ်ထားပါသည်။

ြမန်မာိင်ုငှံင့ ် တတ်ုိင်ုငတံိုအကား အြပန် 

အလှန်ကုန်သွယ်မ မှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

ပိုကုန် အေမရိကန်ေဒ လာ   သန်း ၅၄၂၀ ဒသမ 

၀၅၂ ှင့်    သွင်းကုန်   အေမရိကန်ေဒ လာ  သန်း 

၆၇၂၉ ဒသမ ၁၇၄ ြဖစ်ပီး    ၂၀၂၀-၂၀၂၁   ခှုစ်တွင်  

ကိဗုစ်-၁၉ ၏ သက်ေရာက်မ များေကာင့် အေမရိကန် 

ေဒ လာ သန်း ၅၁၆၀ ဒသမ ၈၂၅ ှင့် သွင်းကုန် 

အေမရိကန်ေဒ လာ   သန်း ၄၆၄၇ ဒသမ ၀၉၆ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပို 

သည့် ကုန်ပစ ည်းအများစုကိ ုအေကာက်ခွန် န်း 

ကင်းလွတ်ခွင့၊် သက်သာခွင့မ်ျားှင့ ်တင်ပုိုိင်မည် 

ြဖစ်သည့်အတွက် ုိင်င့ံပုိကုန်ဝင်ေငွရရိှြခင်း၊ အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးိုင်ြခင်း၊ အခွန် 

အေကာက်ဝင်ေငမွျား ပိမုိတုိုးတက်ရရိှြခင်း  စသည့် 

အကျိးရလဒ်များ ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်မ အပိင်ုးှင့ ်စပ်လျ်း၍ ြမန်မာိင်ုင ံ

အေနြဖင့်    အာဆီယံ-တုတ်   လွတ်လပ်ေသာ 

ကန်ုသွယ်မ ေဒသေအာက်တွင် ဝန်ေဆာင်မ က  ခဲွ 

(၅၂)ခုကို   ေြဖေလ ာ့ထားေသာ်လည်း၊    RCEP 

သေဘာတစူာချပ်ေအာက်တွင် စီးပွားေရးလပ်ုငန်း၊ 

ဆက်သွယ်ေရး၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ြဖန် ြဖးြခင်း၊ 

ပညာေရး၊    ပတ်ဝန်းကျင်၊   ေငွေရးေကးေရး၊ 

ကျန်းမာေရး၊ ခရီးသွားလာေရး၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

အြခားဝန်ေဆာင်မ က  များေအာက်မှ ဝန်ေဆာင်မ  

က  ခဲွ(၈၀)ခုကို ေြဖေလ ာ့ထားပါသည်။ တုတ် 

ိင်ုငအံေနြဖင့ ်အာဆယီ-ံတတ်ု  လွတ်လပ်ေသာ 

ကန်ုသွယ်မ  ေဒသေအာက်တွင် ဝန်ေဆာင်မ က  ခဲွ 

(၈၈)ခုကိုသာ   ေြဖေလ ာ့ထားေသာ်လည်း RCEP 

သေဘာတူစာချပ်တွင် ဝန်ေဆာင်မ က  ခဲွ (၉၅) 

ခုထိ ေြဖေလ ာ့ထားပါသည်။ 

ဝန်ေဆာင်မ က  များ    ပိုမိုေြဖေလ ာ့ြခင်း 

အားြဖင် ့စီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်မ များ တိုးြမင့်လာ 

ိင်ုြခင်း၊ ဖံွဖိးဆဲိုင်ငမံျား၏ ပိုကန်ုှင့် ထတ်ုလပ်ုမ  

များအေနြဖင် ့  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ   ေစျးကွက ်

အတွင်း၌  ယှ်ပိင်ိုင်စွမ်း  ြမင့်မားလာိုင်ြခင်း၊                    

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ေမစီးပွား

RCEP သေဘာတူစာချပ်တွင်  အာဆီယံ-တုတ် လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မ  သေဘာတူစာချပ်၌ မပါဝင်ခဲ့သည့်  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး

လပ်ုနည်းှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်တင်ပိုမည့ ်ကန်ုပစ ည်းအမျိးအစား၊ ေကာက်ခ ံ

မည့် အေကာက်ခွန်တန်ဖိုးှင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ  ထွက်ရှိ/ထုတ်လုပ်သည့် 

ကုန်ပစ ည်းတိုကို ကိတင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ကုန်ပစ ည်းေရာက်ရှိသည့် 

အချန်ိမှစ၍ ၄၈ နာရအီတွင်း အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရးကိ ုပီးစီးေအာင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း  စသည့်အချက်များ ထည့်သွင်းထားပါသည်။  သိုပါ၍ 

RCEP သေဘာတူစာချပ်အရ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုသည့်  ကုန်ပစ ည်း 

များကို လျင်ြမန်စွာ ထုတ်ယူိုင်သည့် အကျိးေကျးဇူးရရှိမည်ြဖစ်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက်     အကျံးဝင်သူများအား  ဥပေဒအရ    ကိုင်ေဆာင်သင့်သည့ ်

ကတ်တစ်မျိးမျိးထုတ်ေပးေရးအတွက ်“ပန်းခင်း”စီမံချက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား  

(၃-၅-၂၀၂၁)မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂) ေနအထိ ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ

သည်။ 

ယခုအခါ  လိုအပ်ချက်အရြပည်သူများအေနြဖင့ ် ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခိုေန

ထိုင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံသားကတ် (မှတ်ပုံတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

များတွင်လည်းေကာင်း တရားဝင်ထုတ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အား (၁-၄-၂၀၂၂) 

ေန  (၀၆:၀၀) နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့ ်ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အစား ေထာက်ခစံာများ 

အားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိုင်ငံသားကတ(်မှတ်ပုံတင်)အတုကိုင်ေဆာင်ြခင်းှင့် ကတ်အပိုထားရှိ ကိုင်ေဆာင်ြခင်းများသည ်

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာြခင်း

 ြပည်တွင်းမှ

အဆိုပါ ဆင်စခန်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအေြခအေနေကာင့ ် 

ယာယပီတ်ိထားခဲရ့ေကာင်း၊ ယခအုချန်ိတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေြခအေန 

များ ေလျာန့ည်းလာပီး ဆင်စခန်းလည်း ဖွင့လှ်စ်ရန် အသင့အ်ေနအထား 

ရိှေနသည့်အတွက် တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွသုိ ခွင့်ြပမိန်ေတာင်းပီး 

ဖွင့ခွ်င့ေ်ပးသည့အ်တွက် ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ေပးထားေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင် 

မ များအေနြဖင့် နံနက်ပုိင်းတွင် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ၊ ညေနပုိင်းတွင် 

၄ နာ ရမှီ ၆ နာရအီထ ိဆင်များစီးပီး အပန်းေြဖလာေရာက်ေလလ့ာိင်ု 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီြပင်ဆင်ြပလပ်ုေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။  

“က န်ေတာ်တို ဝါးနက်ဆင်စခန်းကိ ုခရီးသွားြပည်သေူတအွတွက် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးထားပါတယ်။      ဖွင့်လှစ်ိုင်ဖိုအတွက်လည်း 

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

စားသုံးသူများအတွက ်ေကာင်းမွန်သည် ့ အရည် 

အေသွးများအား ေရးချယ်ိင်ုရန် အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိလာိုင်ြခင်း၊ သေဘာတူစာချပ်၏ စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများှင့်အညီ တာဝန်ခံမ ၊ တာဝန်ယူမ  

ရိှေသာ အရည်အေသွးြမင့ ်ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  

များ ြမန်မာုိင်ငံသုိစီးဝင်လာုိင်ပီး အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများှင့် နည်းပညာဆိင်ုရာ အကအူည ီ

များလည်း လ ဲေြပာင်းလက်ခံရယူိုင်မည်ြဖစ်ပီး  

ဝန်ေဆာင်မ က  များှင့် ဆက်စပ်သည့် အြခား 

နယ်ပယ်များလည်း ဖံွဖိးတုိးတက်လာမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။

ယခင်ကရှိခဲ့သည့ ်အာဆီယံ၏ကုန်သွယ်ေရး 

ေဒသတွင်း ဘက်စုစံီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  သေဘာတစူာချပ်(Regional Comprehensive 

Economic Partnership Agreement- RCEP)သည်  ယင်းသေဘာတူစာချပ်၏  အပိုဒ် (၂၀.၆) စာချပ် 

အသက်ဝင်ြခင်းအရ  ြမန်မာိုင်ငံှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုအကားတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ ၁ ရက်ေနမှ စတင် 

အသက်ဝင်ပ ီြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ်ိုင်ငံတိုအကား    ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မ တွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းများအေနြဖင့ ်အဆိပုါစာချပ်ကေပးအပ်သည့ ်အေကာက်ခွန် အထူးအခွင့အ်ေရးတိုကိ ုအသုံးြပ၍ 

အကျိးေကျးဇူးများ ခံစားရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံှင့် တုတ်ိုင်ငံတိုအကား 

ေဒသတွင်းဘက်စုံစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

သေဘာတူစာချပ် စတင်အသက်ဝင်

ြမန်မာြပည်ဗုဒ ဘာသာပုညကုသလအသင်း(BBMA) (၉၈)ကိမ်ေြမာက်ှင့် (၉၉)ကိမ်ေြမာက် ပိဋကတ်ေတာ်လှဒါန်းပွဲ ကျင်းပ
 ရန်ကုန်   ဧပီ   ၃၀

ြမန်မာြပည်ဗုဒ ဘာသာပုညကုသလအသင်း 

(Burma Buddhist Meritted Association)က 

ကီးမှး၍ ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ် တိပိဋကဓရ၊ 

တပိဋိကေကာဝဒိ၊ ဓမ ဘ  ာဂါရကိ ဆရာေတာ်များ 

င့်ှ စာေအာင်သံဃာေတာ်များ၊  သီလရှင်များအား 

(၉၈)ကိမ်ေြမာက်ှင့် (၉၉)ကိမ်ေြမာက် ပိဋကတ် 

ေတာ် လှဒါန်းပဲွအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရ ီ

တွင် ရန်ကန်ုမိ ဒဂုံမိနယ် စကားဝါလမ်းရိှ မင်းကွန် 

တပိဋိက နကိာယေကျာင်းေတာ်ကီး၌ ကျင်းပသည်။

တင်ြပေလ ာက်ထား

ဦးစွာ    အသင်း၏  ဩဝါဒါစရိယ   ဆရာေတာ် 

တိပိဋကဓရ ဓမ ဘ  ာဂါရိက ဘဒ  ဣ ာစရိယ 

(ဘုတလင်)ထံမှ ဧည့်ပရိသတ်များက ငါးပါးသီလ 

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး    (၉၈)ကိမ်ေြမာက်ှင့ ်

(၉၉)ကိမ်ေြမာက်     ပိဋကတ်ေတာ်လှဒါန်းပွဲ 

အေကာင်း ေလ ာက်ထားလ ာကိ ုအဂ မဟာသရီသိဓုမ  

မဏိေဇာတဓရ၊ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ နာယက 

ဦးေကျာ်ခင်ြမင့ ်[ေမာင်ရင့က်ျး(ေြမာင်းြမ)]က တင်ြပ 

ေလ ာက်ထားသည်။

ထိုေနာက် အသင်း၏ ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ် 

ကီးများကိ ုရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လမူ ေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ဝင်းသိန်း၊ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ အသင်းနာယကများ၊ 

ဥက   ှင့ ်ဒတုယိဥက   များ၊ အကျိးေတာ်ေဆာင်ချပ် 

ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက် အသင်း၏ (၉၈)ကိမ်ေြမာက်ှင် ့

(၉၉)ကိမ်ေြမာက်  စာေအာင်သံဃာေတာ်များှင့ ်

သီလရှင်ဆရာေလးများအား    ကျမ်းစာအုပ်များ၊ 

လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများကို      အလှရှင်များက 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကပီး   ဂုဏ်ြပလ ာများေပးအပ ်

လှဒါန်းကသည်။

ဆက်လက်၍   အသင်း၏    ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ် တိပိဋကဓရ ဓမ ဘ  ာဂါရိက ဘဒ   

သီလက  ာဘိဝံသ(ေမာ်က န်း)ထံမှ လှဒါန်းမ အစုစု 

တိုအတွက်  အုေမာဒနာတရားနာယူ၍  ေရစက် 

သွန်းချအမ ေပးေဝကကာ ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ် 

များ၊ စာေအာင်သဃံာေတာ် များှင့ ်သလီရှင်များအား 

ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

လှဒါန်းပူေဇာ်

အဆုိပါအသင်းကီးကုိ ၁၉၁၅ ခုှစ်တွင် စတင် 

တည်ေထာင်ခ့ဲပီး ယခုဆုိလ င် (၁၀၇)ှစ် ြပည့်ေြမာက် 

ခ့ဲပီြဖစ်သည်။ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ှစ်စ်ကျင်းပခဲသ့ည့ ်

တပိဋိကဓရ ေရးချယ်ေရးစာေမးပဲွ၊ နကိာယ်စာေမးပဲွ၊ 

ဓမ စရိယှင့် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပဲွတုိတွင် ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့ ်ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သီလရှင် 

များအား  အသင်းကီးက ှစ်စ်ပိဋကတ် လှဒါန်း 

ပူေဇာ်ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖစ်သည်။

ယေနကျင်းပေသာ    (၉၈)ကိမ်ေြမာက်ှင့ ်

(၉၉)ကိမ်ေြမာက်  ပိဋကတ်ေတာ်အလှပဲွတွင် ဩဝါဒါ 

စရိယ ဆရာေတာ်များ၊ အထူးေအာင်သံဃာေတာ ်

အပါး ၅၀၊ သလီရှင် ၁၁ပါးတိုအား ပဋိကတ်ေတာ်များ 

လှဒါန်းခဲ့ကသည်။                          

 သတင်းစ်

တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွကိ ုခွင့ြ်ပချက်ေတာင်းခရံပါတယ်။ ခွင့ြ်ပချက် 

ရမှ   ဖွင့လှ်စ်ခဲတ့ာပါ။ ကိဗုစ်-၁၉   န်ကားချက်ေတနွဲအည ီလက်ေဆး 

ေဘစင်ေတ၊ွ  ှာေခါင်းစည်းေတ၊ွ  ေြခာက်ေပအကွာ စတာေတ ွြပင်ဆင် 

ေပးထားပါတယ်။ ခရီးသွားြပည်သူေတ ွဆင်စီးပီးေတာ ့လာေရာက ်

အပန်းေြဖေလလ့ာိင်ုဖို စစီ်ေပးထားပါတယ်။ ဆင်ေတနွဲအတ ူေရချိး၊ 

ဓာတ်ပုံိုက်ချင်ရင ်နံနက် ၆ နာရီကေန ၇ နာရီကား ဆင်ေတွေရချတဲ့ 

အချနိ် ရပါတယ်။ သီးသန်ေခ ချိးချင်ရင ်နံနက် ၁၀ နာရီအတွင်းမှာ   

ေရချိး၊  ဓာတ်ပုံိက်ု  လပ်ုေပးပါတယ်။  ဆင်စခန်းမှာ ဆင်ရှစ်ေကာင်ရိှပါ 

တယ်။ အထီး သံုးေကာင်နဲ အမ ငါးေကာင်ပါ။  ဝန်ေဆာင်မ  အြပည့အ်ဝ 

ေပးိုင်ဖို ေဆာင်ရက်ထားပါတယ်။  ဆင်ေတွကုိ  အစာေက းလိုလည်း   

ရပါတယ်။ ဆင်စီးရင်း လာေရာက်အပန်းေြဖကဖုိ ဖတ်ိေခ ပါတယ်”ဟ ု

၎င်းက ေြပာသည်။ 

အဆိပုါ  ဆင်စခန်းသည်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့အ်တွက် 

ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရေသာ်လည်း ယင်းကာလအတွင်းဆင်ချစ်သူများမ ှ

ေမွးေနအလှအြဖစ် အွန်လိင်ုးမှေန၍ ဆင်စာေက းေမွးသမူျားရိှေကာင်း၊ 

ဆင်အစာအတွက် တစ်ခါေက း ေမွးလိပုါက ေငကွျပ် ၅၀၀၀၀ သတ်မှတ် 

ထားေကာင်း၊ ထိုြပင် ဆင်စာများဝယ်ယ၍ူ လာေရာက်ေပးကာေက းေမွး 

ခိုင်းသူများလည်းရှိေကာင်း၊  ဆင်စခန်းကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပီးြဖစ်၍ 

ဆင်စီးပီးသဘာဝ ခင်းများကည့် လိုသူများအတွက ်ြပည်တွင်းခရီး 

သွားများအေနြဖင့ ်တစ်ဦးလ င် စခန်းဝင်ေကးေငကွျပ် ၁၀၀၀၊ ဆင်စီးခ 

ေဈး န်းများအေနြဖင့ ်ခရီးတိုလ င် ေငွကျပ ်၃၀၀၀ ှင့် ခရီးရှည်လ င် 

ေငကွျပ် ၅၀၀၀  န်းြဖင့ ်ပုိေဆာင်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

သေဘာတူစာချပ်များတွင ်ပါဝင်ြခင်းမရှိဘ ဲRCEP 

သေဘာတူစာချပ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် နယ်ပယ် 

များြဖစ်သည့ ် အလီက်ထေရာနစ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးအခန်း၊ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့ ်အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအခန်း၊   အစိုးရဝယ်ယူေရး 

အခန်းှင့် အသeိာဏ်ပစ ည်းမူပုိင်ခွင့်အခန်းများှင့် 

စပ်လျ်း၍အကအူညှီင့ ်စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်ေရး 

အစီအစ်များအတွက် ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ်ိုင်ငံ 

အကား   နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို 

လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

RCEP သေဘာတစူာချပ်သည် က  စုပံါဝင်သည့ ်

ကမ ာ့အဆင့်မီစာချပ်ြဖစ်သြဖင့် အဖဲွဝင်ုိင်ငံတစ်ခု 

အေနြဖင့်  စာချပ်ပါြပ  ာန်းချက်များကိ ု   လိုက်ပါ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် မိမိုိင်ငံအတွက် လုိအပ် 

သည့ဥ်ပေဒ၊ မေူဘာင်များကိ ုိင်ုငတံကာစခံျန်ိစံ န်း 

များှင့် အညီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲုိင်မည့် အခွင့်အေရး 

ရရိှမည်ြဖစ်သက့ဲသုိ  အစုိးရှင့်  ပုဂ လိကက  အသီးသီး 

မှ  အဖွဲအစည်းများအတွက်လည်း   ုိင်ငံတကာ 

အဆင့်မီ ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် အရည်အေသွးြမင့်တင ်

ုိင်မည့်အခွင့်အေရးများကုိ  ရရိှုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

ထိုြပင ်ြမန်မာိုင်ငံသည ်ဖွံဖိးမ နည်းပါးသည့် 

ုိင်ငံြဖစ်သြဖင့် RCEP သေဘာတူစာချပ်တွင် ပါဝင် 

သည့်   အချိေသာ  ကတိကဝတ်များကိ ု လိုက်ပါ 

ေဆာင်ရက်ရန်မလိဘု ဲတစ်ဖက်သတ်အခွင့အ်ေရးကိ ု

(၃)ှစ်မှ (၁၅)ှစ်အထိ ရရှိထားပါသည်။ အဆိုပါ 

အချနိ်ကာလအတွင်း  ိုင်ငံအတွက်  လိုအပ်သည့် 

ဥပေဒမူေဘာင်ေရးဆွဲြပ  ာန်းြခင်း၊   လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်  ြပစု 

ပျိးေထာင်ြခင်း၊ စာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ်

အဖွဲ အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း

တိုကို အချနိ်မီေဆာင်ရက်ိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။  

အချပ်အားြဖင့်ဆိုရလ င်    ြမန်မာိုင်ငံှင့် 

တုတ်ိုင်ငံတိုအကား RCEP သေဘာတူစာချပ် 

အသက်ဝင်လာြခင်းသည ်   ြမန်မာိုင်ငံအတွက် 

ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အြပင် အနာဂတ် 

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်မ များအတွက် ေဒသတွင်း 

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆုိင်ရာ ေနာက်ထပ် 

က  သစ်တစ်ခု   ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း 

တင်ြပအပ်ပါသည်။



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းသည ် န်ကားေရးမှးချပ ်

များ၊   တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ    ဧပီ ၂၈ ရက် 

မွန်းလွဲပိုင်းက   ေဆးတက သိုလ်(၂)ရန်ကုန်ှင့ ် 

သွားဘက်ဆိုင်ရာ  ေဆးတက သိုလ်(ရန်ကုန်)သို 

လည်းေကာင်း၊ ဧပီ ၂၉ ရက်က ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

နည်းပညာတက သိုလ်(ရန်ကုန်)ှင့်        ေဆးဝါး 

တက သိလ်ု (ရန်ကန်ု) သိုလည်းေကာင်း သွားေရာက်၍ 

ပါေမာက ချပ်များ၊ ပါေမာက ဌာနမှးများ၊ ေဆးုအံပ်ု 

ကီးများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ေတွဆုံ၍  ကျန်းမာေရး  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ေမွးထုတ်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့် ကုသေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ှရပ်များ၊  တက သိုလ်များတွင ် အချနိ်မီ 

ေကျာင်းအပ်ှံေရးကိစ ရပ်များ၊     ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအတွက် သင်ကားေရးဆိင်ုရာ စာသင် 

ခန်းမများှင့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ ြပင်ဆင်

ထားရှိမ များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးသည်။

တက သိလ်ုအသီးသီး၌ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက 

ြပည်သူကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်    ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟုန်ရလာသည့်အခါ ကျန်းမာ 

ေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်     ေမွးထုတ်မ သည် 

အေရးကီးသည့်   အခန်းက  သို  ေရာက်ရှိလာ 

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်  ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး  ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်းသည ် ယေန   

နံနက်ပိုင်းတွင် ေလာကန ာစွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီ

ေတာ်ှင့်  ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာဥယျာ်တိုကို 

ဧရာဝတီြမစ်ေရတိုက်စားမ မှ    ကာကွယ်ိုင်ေရး 

အတွက် တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ  

များကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီးသည် ေညာင်ဦး 

ဆိပ်ကမ်းသို     ေရာက်ရှိရာ    ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်

ြမစ်ေချာင်းများ       ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ်က ေညာင်ဦးဆပ်ိကမ်းေရလမ်း 

ေကာင်းအေြခအေနှင့ ်ေသာင်တူးလပ်ုငန်း အစအီမ ံ

များကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးသည် ေသာင်တူးစက် 

ှစ်စင်းြဖင့ ်    ေသာင်တူးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  

များကိ ုေရယာ်ြဖင့ ်ကည့် စစ်ေဆးပီး လပ်ုငန်းခွင် 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး၊  သတ်မှတ်အချန်ိဇယား 

အတွင်း    လုပ်ငန်းရာ န်းြပည့်ပီးစီးေစေရးတိုကိ ု

ကပ်မတ်စစ်ေဆးသွားရန ်မှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်   ဒုတိယဝန်ကီးသည် ေညာင်ဦး 

ေလဆိပ်ခန်းမေဆာင်သို ေရာက်ရှိရာ ေလေကာင်း

ပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက 

ေလဆပ်ိဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွေစ 

ရန်     ေဆာင်ရက်ထားမ များကို   ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးက ေလေကာင်းဆုိင်ရာ ပစ ည်းကိရိယာများ 

အစ်ေကာင်းမွန် ေစေရး၊    ေလယာ်များ    ေန/ည 

ဆင်းသက်/ထွက်ခွာိင်ုေရး၊ ေလဆပ်ိအေဆာက်အအု ံ

အတွင်း ေရာက်ရိှ/ ထွက်ခွာ ခရီးသည်များအဆင်ေြပ  

ေချာေမွစွာ သွားလာိင်ုေရးမှာကားပီး ေလေကာင်း 

ထိန်းေမ ာ်စင်ှင့် ေလဆိပ်အေဆာက်အအုံအတွင်း 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မ ေလး   ဧပီ    ၃၀

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ကိ ု

သည် တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများှင့်အတ ူြပည်သ ူ

လထူ၏ု ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့ ်သန်ရှင်း 

သာယာလှပေသာ ပတ်ဝန်းကျင်များ ြဖစ်ေပ လာေစ 

ရန်အတွက် တပ်မေတာ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၊ 

အစိုးရအဖဲွဌာနဆိင်ုရာ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သမူျား 

ပူးေပါင်း၍  စေုပါင်းသန်ရှင်းေရး ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

၁၉ လမ်းှင့ ်၂၆ လမ်းအကား ကမ်းနားလမ်းေနရာ၌ 

စုေပါင်းသန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေနမ အား ယေန  

နံနက်ပိုင်းက လိုက်လံကည့် အားေပးခဲ့သည်။

တာဝန်ရှိသူများအား မှာကား

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ပတ်ဝန်းကျင် 

အမဲသန်ရှင်းသပ်ရပ်ေအာင ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်သွားေရး၊ ေဈးဆိုင်ခန်းများစနစ်တကျ 

ရှိေရး၊ အနံအသက်ကင်းစင်ေသာပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ ်

ေရးတိုကိ ုသက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားအား မှာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

အဖွဲသည်      မင်းကွန်းဆိပ်ကမ်း(မရမ်း ခံဆိပ)်သို 

ေရာက်ရိှလာရာ မ ေလးမိေတာ်ဝန် ဦးေကျာ်ဆန်း 

ှင့ ်ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ  န်ကားေရးမှးတိုက ေြမကာနံရံ

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ှင့် ဆိပ်ကမ်းသန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်က 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ စိတ်ချမ်းေြမ ့

စွာြဖင့ ်သွားလာိုင်ရန်အတွက ်ဆိပ်ကမ်းသန်ရှင်း 

သာယာလှပေရး၊ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ေနထိုင်မ များ 

မရှိေစေရး၊ ကုန်တင်ေရယာ်များ  အခက်အခဲမရှိ 

သွားလာိုင်ေရးှင့်   ေဈးဆိုင်ခန်းများစနစ်တကျရှိ 

ေရးတိုကိ ုမှာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက်     ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ေြမလွတ်ေြမလပ ်

ေနရာများသို သွားေရာက်၍ မိြပဖံွဖိးေရးတိုးတက် 

ရန်ှင့် ဧရာဝတီကမ်းေြခသာယာလှပေရးအတွက ်

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်အကျိးြပမည့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များကို ထိေရာက်စွာ ေမွးထုတ်သွားရမည်

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူများအတွက ်အမှန် 

တကယ်အကျိးြပမည့်  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

များကို   ထိေရာက်စွာ   ေမွးထုတ်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊    ထိုသို   လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ 

ေမွးထုတ်ရာတွင ်    မိမိတို   ကျရာအခန်းက  မှ 

အစွမ်းကုန်ေဆာင်ရက်ကရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ လာမည့် 

ပညာသင်ှစ်တွင ်ေဆးတက သိုလ်ဝင်ခွင့ ်ေရးချယ် 

သည့်    စနစ်သစ်ကို   စတင်ကျင့်သုံးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်စရိတ်ြဖင့် ေဆးပညာသင်ကား 

သူများသည ်  ိုင်ငံေတာ်ှင့်  ြပည်သူလူထုအကျိး 

အတွက်  မြဖစ်မေန  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆးှင့် 

ေဆးှီး ယ်ပညာရပ်များ   သင်ကားေရးအတွက ်

ကျန်းမာေရး    လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန 

ေအာက်ရိှ ေဆးှင့ေ်ဆးီှး ယ်တက သိလ်ုများအေန 

ြဖင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ သင်ကားေရးေဆးုံကီးများ၊  

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနတိုှင့ ်ညိ  င်းေဆာင် 

ရက်သွားရန်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  သင်ကားေရး ဆရာ 

ဆရာမများသည ်  ကုသေရးဆိုင်ရာ    လုပ်ငန်းများ 

တွင်   ပါဝင်ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ရန ်    လိုအပ်သကဲ့သို 

ကုသေရးဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ 

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာပညာရှင်များသည် သင်ကားေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ပါေမာက ချပ်ှင့ ်ပါေမာက /ဌာနမှး 

များ၊ ေဆးုံအုပ်ကီးများ၊ ပါေမာက များ၊ တွဲဖက် 

ပါေမာက များ၊ ကထိကများ၊ လက်ေထာက်ကထိက 

များ၊ သပ်ုြပများ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက ေဆးပညာသင်ကားေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များ၊ 

ကသုေရးအေထာက်အကြူပပစ ည်း လိအုပ်ချက်များ  

ှင့်    စီမံအုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာ   လိုအပ်ချက်များကို 

ေဆွးေွးတင်ြပကရာ     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

 န်ကားေရးမှးချပ်များက     ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ယင်းေနာက်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

တက သိလ်ုအသီးသီးရိှ သင်ကားေရးဆိင်ုရာ စာသင် 

ခန်းမများှင့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများ ြပင်ဆင် 

ထားရိှမ များကိ ုကည့် စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။  

သတင်းစ်

ေညာင်ဦးမိနယ် ကမ်းပိမ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေညာင်ဦးဆိပ်ကမ်း

ေရလမ်းေကာင်းမွန်ေရး ေသာင်တူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များှင့်

ပုဂံ- ေညာင်ဦးေလဆိပ်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆး

မိေတာ်သန်ရှင်းသာယာလှပေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ များ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ကည့် စစ်ေဆး

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

၁၄-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဓားြဖင့ခ်တ်ုခရံြခင်းေကာင့ ်ဘယ်ဘက်လက် လက်ေကာက်ဝတ်မှ ြပတ်ေတာက်သွားသည့အ်တွက် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးံုကီးသုိ 

ေရာက်ရှိလာသည့်အေြခအေနကိ ုေတွရစ်။

ခဲွစတ်ိပီးချန်ိမှစတင်၍ ေသွးေကာများ ြပန်လည်လှည့ပ်တ်စီးဆင်းလာပီး  ၂၅-၄-၂၀၂၂  ရက်ေန  

တွင် အေကာအဆစ်ေရာဂါကုပညာဌာန ြပင်ပလူနာဌာန၌ ေလ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ေဆာင်စ်။

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ဧပီ ၁၄ ရက် 

တွင်  လက်ေကာက်ဝတ်အထက်မှ ြပတ်ေတာက် 

သွားေသာလက်အား   ြပန်လည်ဆက်ေပးသည့ ်

ခွဲစိတ်ကုသမ ကို  ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်ေပး 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လူနာမှာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ကည့်ြမင်တိင်ု 

မိနယ်တွင် ေနထိင်ုသည့ ်ငါးဖမ်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ု 

သူြဖစ်ပီး ဧပီ ၁၄ ရက်  မွန်းလွဲ   ၃ နာရီတွင်       

ဓားြဖင့်ခုတ်ခံရြခင်းေကာင့ ်ဘယ်ဘက်လက်၏ 

လက်ေကာက်ဝတ်အထက်မ ှ ြပတ်ေတာက်သွား 

သည့် ဒဏ်ရာ(Amputated Left Forearm)ြဖင့် 

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို          အဆိုပါေန  

ညေနပိုင်းတွင ်ြပတ်ေတာက်သွားေသာလက်ှင့ ်

အတ ူေရာက်ရိှလာရာ သက်ဆိင်ုရာ ဆရာဝန်များ၊ 

သူနာြပများှင့်   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက 

လိုအပ်ေသာ အေရးေပ ြပစုကုသမ များ ြပလုပ် 

ေပးြခင်း၊ လက်ပိင်ုးဆိင်ုရာခဲွစတ်ိကသုမ  အထူးက ု

ဆရာဝန်ကီးများထ ံ    အချနိ်ှင့်  တစ်ေြပးည ီ

ဆက်သွယ်ပီး    ြပတ်ေတာက်သွားေသာလက ်

ြပန်လည်ဆက်ိုင်ေရးအတွက ်     လိုအပ်ေသာ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များ   ြပလုပ်၍  အေရးေပ  

ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရန် ြပင်ဆင်ခဲ့ေကာင်း။

ခွဲစိတ်ကုသမ ပီးဆုံး

ခဲွစတ်ိကသုမ ကိ ုရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီးမှ 

လက်ပိုင်းဆိုင်ရာ      ခွဲစိတ်ကုသမ ပါရဂူဘွဲ 

သင်တန်းသား ေဒါက်တာဖိးေမာင်ေမာင် ဦးေဆာင် 

သည့် လက်ေထာက်ဆရာဝန(်အိုး) ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်လွင်၊    ေဆးပညာဘွဲလွန်(အိုး) 

သင်တန်းသား   ေဒါက်တာမင်းသူ၊    ေဒါက်တာ 

ဟိန်းြပည့်ေအာင်၊ ေမ့ေဆးအထူးကု ဆရာဝန် 

ေဒါက်တာထွန်းထွန်းိင်ုှင့ ် အထက်တန်းသနူာြပ 

ေဒ ေမသူရတို ပါဝင်ေသာအဖွဲက ဧပီ ၁၄ ရက် 

ည ၇နာရ ီမိနစ် ၅၀ မှ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဧပ ီ

၁၅ရက် နံနက်   ၁ နာရီခွဲတွင်   ခွဲစိတ်ကုသမ  

ပီးဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါလူနာ၏   လက်မှာ  ခွဲစိတ်ပီးချနိ်မှ 

စတင်၍ ေသွးေကာများ ြဖည်းြဖည်းချင်း ြပန်လည် 

လှည့်ပတ်စီးဆင်းလာပီး ဧပီ ၂၅ ရက်မှစတင်၍ 

အေကာအဆစ်ေရာဂါကုပညာဌာန   ြပင်ပလူနာ 

ဌာနတွင်  ေလ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီး   ဧပီ  

၂၉ ရက်တွင် ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ြပပီးြဖစ်သည်။ 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်

ဤကဲ့သို   ြပတ်ေတာက်သွားေသာလက်ကို 

ြပန်လည်ဆက်ေပးသည့ ်ခွဲစိတ်ကုသမ ေဆာင်ရက ်

ုိင်ရန် ဦးစွာြပတ်ေတာက်သွားသည့်လက်ကုိ Normal 

Saline  သိုမဟုတ်  ေရကျက်ေအးှင့ ်ေဆးေကာရ 

မည်။ ထိသုို ေဆးေကာသန်စင်ပီးပါက သန်ရှင်းသည့ ်

ပလတ်စတစ်အိတ်ြဖင့ ်ထုပ်ပိုးရမည်။ (ြဖစ်ိုင်ပါက 

ပလတ်စတစ်အတ်ိထတွဲင် Normal Saline စမ်ိထား 

ေသာ ပိုးသတ်ထားသည့ ်ပတ်တီးစ အကီးြဖင့စ်ည်း၍ 

ထည့ေ်ပးပါ)။ ထိုေနာက် ေရခပဲုံးထသဲို ထည့၍် ေဆးု ံ

သို သယ်ေဆာင်လာရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လက်စတင် 

ြပတ်ေတာက်သည့်  အချနိ်မှ ေလးနာရီသိုမဟုတ ် 

ေြခာက်နာရအီတွင်း  လက်ပိင်ုးဆိင်ုရာခဲွစတ်ိကသုမ  

အထူးကု ဆရာဝန်ကီးများရှိရာ  ေဆးုံကီးများသို  

ေရာက်ရိှပါက အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး၌ လက်ေကာက်ဝတ်အထက်မှ ြပတ်ေတာက်သွားေသာလက်အား

ြပန်လည်ဆက်ေပးသည့် ခွဲစိတ်ကုသမ ေအာင်ြမင်

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)ခန်းမ၌ ေအုိးဗစ်သင်တန်းကျင်းပ

ဗဟန်း   ဧပီ   ၃၀

ရန်ကုန်တိုင်း    ေဒသကီး 

အေနာက်ပိုင်းခိုင ်      (ဗဟန်း)        

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနှင့်      မိနယ် 

အားကစားှင့်  ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနတို ပူးေပါင်း၍  ေအိုးဗစ ်

သင်တန်းကိ ုယေန  နနံက်၁၀နာရ ီ

က    လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

(ဗဟန်း)ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အချနိ်ကိုအကျိးရှိစွာ အသုံးြပ

 ဦးစွာ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန အေနာက် 

ပိုင ်းခိုင ်ဦးစီးမှးက  လူငယ် 

လူရယ်များ    ေွရာသီေကျာင်း 

ပိတ်ရက်     အားလပ်ချနိ်တွင် 

အချနိ်ကိုအကျိးရှိစွာ   အသုံးြပ 

တတ်ေစရန်၊  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး 

အားကစားစွမ်းရည်များ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေစရန်၊ ိင်ုငေံတာ်ကိ ု

အကျိးြပမည့်  ဗလငါးတန်ှင့် 

ြပည့်စုသံည့် သမီးေကာင်းရတနာ 

များ    ေပ ထွန်းလာေစရန်ှင့် 

အများှင့်  ပူးေပါင်းပါဝင်တတ ်

ေစရန်   ရည်ရယ်၍    စစီ်ကျင်းပ  

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားပီး  

ေကျာင်းသေူလးများက ေအိုးဗစ် 

သင်တန်းတွင်   လက်ေတွကြပခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပင်ေလာင်းမိနယ်တွင် စစ်တုရင်ပိင်ပွဲှင့် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ပင်ေလာင်း   ဧပီ   ၃၀

အနာဂတ်၏ကယ်ပွင့် ကေလး 

များြဖစ်ေသာ   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၏  ဗလငါးတန်     

ပိုမို     ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့ ်      

ေွရာသီ    ေကျာင်းပိတ်ရက ်           

အားလပ်ချနိ်များကို အကျိးရှိရှိ     

အသုံးြပိင်ုေစရန် ရည်ရယ်လျက် 

ပအိုဝ်း    ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ        

ေဒသ ပင်ေလာင်းမိနယ် ြပန်ကား 

ေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန    လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန     

တွင် စစ်တုရင်ပိင်ပွဲှင် ့ုံး ခံဝင်း 

အတွင်း   ပိုက်ေကျာ်ြခင်းကွင်း          

တွင် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲတိုကို 

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန  ပင်ေလာင်းမိနယ်

အားကစားမှးှင် ့  ဝန်ထမ်းများ၊ 

မိနယ်အတွင်းရိှ စစ်တရုင်ဝါသနာ 

ရှင်များ၊ ပိက်ုေကျာ်ြခင်းဝါသနာရှင် 

များပူးေပါင်း၍  ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း   ပိင်ပွဲတွင ်

ပိင်ပွဲဝင်    သုံးေယာက်တွဲြဖင့် 

ပိင်ပွဲဝင်အသင်း   ရှစ်သင်းအား 

ပတ်လည်စနစ်၊    ံးထွက်စနစ် 

များြဖင့်      ယှ်ပိင်ကစားကပီး                   

စစ်တုရင်ပိင်ပွဲတွင်  ပိင်ပွဲဝင ်        

၂၁ ဦးအား ပတ်လည်စနစ်၊  းံထွက် 

စနစ်များြဖင့် ယှ်ပိင်ကစားက 

ေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းလင်း(ပင်ေလာင်း)



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငေံတာ်၏ ိင်ုငေံရး၊ အပ်ုချပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးစသည်တို တိုးတက်ေြပာင်းလလဲာသည်ှင့ ်

အမ  ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ယခုထက် ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်၂၀၀၈ ခုှစ်၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄ ၊ ၂၈၄ (ခ)တိုှင့်အညီ မူလက 

ခိုင်(၇၅)ခိုင်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားရှိရာမ ှ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဧပီလ ၃၀ ရက်တွင ်ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၁၉/၂၀၂၂၊ ၃၂၀/၂၀၂၂၊ ၃၂၁/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၂/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၃/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၄/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၅/ ၂၀၂၂၊ 

၃၂၆/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၇/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၈/ ၂၀၂၂၊ ၃၂၉/ ၂၀၂၂၊ ၃၃၀/ ၂၀၂၂၊ ၃၃၁/ ၂၀၂၂၊ ၃၃၂/ ၂၀၂၂၊ ၃၃၃/ ၂၀၂၂ 

တိုြဖင့် ခိုင်(၄၆)ခိုင်အား ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံတိုးချဲြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးစသည်တို တိုးတက်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ မ အရ 

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအတွင်း ခိုင်အသစ်များထပ်မံတိုးချဲ

စ်
ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်
မူလဖဲွစည်းမ 

အသစ်ထပ်မံ

တုိးချဲဖဲွစည်းမ 

၁ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရခုိင်

ဒက ဏိခုိင်

ပျ်းမနားခုိင်

ေဇယျာသီရိခုိင်

၂ ကချင် ပူတာအုိခုိင်

ဗန်းေမာ်ခုိင်

မုိးညင်းခုိင်

ြမစ်ကီးနားခုိင်

တုိင်းခုိင်

ချေီဖွခုိင်

၃ ကယား လိွင်ေကာ်ခုိင်

ေဘာ်လခဲခုိင်

ဒီးေမာ့ဆုိခုိင်

မယ်စ့ဲခုိင်

၄ ကရင် ေကာ့ကရိတ်ခုိင်

ဖာပွန်ခုိင်

ဘားအံခုိင်

ြမဝတီခုိင်

ကာအင်းဆိပ်ကီးခုိင်

သံေတာင်ကီးခုိင်

၅ ချင်း ဖလမ်းခုိင်

မတူပီခုိင်

မင်းတပ်ခုိင်

ဟားခါးခုိင်

တီးတိန်ခုိင်

ပလက်ဝခုိင်

၆ စစ်ကုိင်း ကေလးခုိင်

ကသာခုိင်

ေကာလင်းခုိင်

ကန်ဘလူခုိင်

ခ းီခုိင်

စစ်ကုိင်းခုိင်

တမူးခုိင်

မံုရာခုိင်

ေမာ်လုိက်ခုိင်

ယင်းမာပင်ခုိင်

ေရ ဘုိခုိင်

ေရဦးခုိင်

ဟုမ လင်းခုိင်

၇ တနသ  ာရီ ထားဝယ်ခုိင်

မိတ်ခုိင်

ေကာ့ေသာင်းခုိင်

ဘုတ်ြပင်းခုိင်

၈ ပဲခူး ပဲခူးခုိင်

ေတာင်ငူခုိင်

ြပည်ခုိင်

သာယာဝတီခုိင်

ေညာင်ေလးပင်ခုိင်

နတ်တလင်းခုိင်

၉ မေကွး မေကွးခုိင်

ဂန်ေဂါခုိင်

ပခုက ခုိင်

မင်းဘူးခုိင်

သရက်ခုိင်

ေအာင်လံခုိင်

ေချာက်ခုိင်

၁၀ မ ေလး မ ေလးခုိင်

ြပင်ဦးလွင်ခုိင်

ေကျာက်ဆည်ခုိင်

ြမင်း ခံခုိင်

ေညာင်ဦးခုိင်

ရမည်းသင်းခုိင်

မိတ လီာခုိင်

သပိတ်ကျင်းခုိင်

တံတားဦးခုိင်

ေအာင်ေြမသာစံခုိင်

အမရပူရခုိင်

၁၁ မွန် ေမာ်လမိင်ခုိင်

သထံုခုိင်

ကျိက်ထုိခုိင်

ေရးခုိင်

၁၂ ရခုိင် စစ်ေတွခုိင်

ေမာင်ေတာခုိင်

ေကျာက်ြဖခုိင်

သံတဲွခုိင်

ေြမာက်ဦးခုိင်

အမ်းခုိင်

ေတာင်ကုတ်ခုိင်

၁၃ ရန်ကုန် အေရှပုိင်းခုိင်

အေနာက်ပုိင်းခုိင်

ေတာင်ပုိင်းခုိင်

ေြမာက်ပုိင်းခုိင်

ဗုိလ်တေထာင်ခုိင်

ဒဂံုမိသစ်ခုိင်

တံွေတးခုိင်

ေကျာက်တံတားခုိင်

မရမ်းကုန်းခုိင်

ကမာရတ်ခုိင်

တုိက်ကီးခုိင်

လှည်းကူးခုိင်

ေမှာ်ဘီခုိင်

မဂ  လာဒံုခုိင်

၁၄ ရှမ်း ေတာင်ကီးခုိင်

လိွင်လင်ခုိင်

လင်းေခးခုိင်

တာချလိီတ်ခုိင်

မူဆယ်ခုိင်

ေကျာက်မဲခုိင်

မုိးမိတ်ခုိင်

မုိင်းဆတ်ခုိင်

ကျိင်းတံုခုိင်

လား  းခုိင်

ဟုိပန်ခုိင်

မက်မန်းခုိင်

ကေလာခုိင်

နမ့်စန်ခုိင်

မုိင်း ှးခုိင်

မုိင်းေယာင်းခုိင်

မုိင်းလားခုိင်

မုိင်းယန်းခုိင်

မုိင်းတံုခုိင်

တန်ယန်းခုိင်

ကွတ်ခုိင်ခုိင်

၁၅ ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခုိင်

ဖျာပံုခုိင်

မအူပင်ခုိင်

ေြမာင်းြမခုိင်

လပွတ ာခုိင်

ဟသ  ာတခုိင်

ကျံေပျာ်ခုိင်

ြမန်ေအာင်ခုိင်

စုစုေပါင်း (၇၅) ခုိင် (၄၆) ခုိင်

သိုြဖစ်ပါ၍ မလူက ခိင်ု(၇၅)ခိင်ုဖဲွစည်းထားရာမှ ခိင်ု(၄၆)ခိင်ုကိ ုအသစ်ထပ်မ ံတိုးချဲဖဲွစည်းခဲ ့

သည့အ်တွက် စစုေုပါင်းခိင်ု(၁၂၁)ခိင်ုြဖင့ ်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် အပ်ုချပ်ေရးဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများ 

ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမံုစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်က  တွင် စာအုပ်ထုတ်ေဝသူများ၊ စာအုပ်ြဖန်ချသိမူျား၊ စာေရးဆရာများ၏ 

ထုတ်ေဝေသာ   စာအုပ်များကုိ  စာဖတ်ပရိသတ်များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  သိရိှေလ့လာဖတ် ုိင်ရန်အတွက် 

စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်။ (စာတည်း)

အတိတ်ေြခရာ
စာေရးသူ ရဲေကျာ် ေရးသားသည့်  အတိတ် ေြခရာ (စစ်၊ အချစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရး 

ဘဝသုပ်ေဖာ ်ဝတ တိုများ) စာအုပ်ထွက်ရှိလာပီြဖစ်သည်။

စာအပ်ုတွင် လမ်းခလုတ်၌ ဆင်း၍ကျန်ခဲရ့ေသာ်လည်း၊ ထိတုစ်ည၊ က န်ေတာ့် 

ကိ ုအမိန် ြပန်ေပးပါ၊ ဒီဆ ု ေတာင်းေကာင့်၊ ဘဂျမ်းှင့် ခိုတစ်ေကာင ်ဇာတ်လမ်း၊ 

ကမ ာအလှည့်၊ အတိတ်ေြခရာ၊ ေွဦးအလွန်၊ တိုက်ဆိုင်မ  တစ်ခုသာြဖစ်ေစချင်၊ 

ဒီေန  ဒီရက် ဒီအချနိ် ဒီေနရာ စသည့် စာစုတိုများှင့် ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး                 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် ကံဆုံခဲ့ရသည့် ြဖစ်ရပ်မှန်များထဲမ ှြဖစ်ရပ်ဆန်းကယ ်

များ၊ သင်ခန်းစာယူစရာများ၊ သံေယာဇ်ှင့် လွမ်းေမာဖွယ ်အချစ်ဇာတ်လမ်း 

များကို ေဖာ်ကျးေရးဖွဲထားသည်။

အတိတ်ေြခရာ စာအုပ်ပါ စစ်၊ အချစ်ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဘဝသုပ်ေဖာ်ဝတ တို 

ေပါင်းချပ် စာအုပ်ဖတ် ရြခင်းြဖင့ ်စာဖတ်သူရင်ထ ဲခံစားမ ရသ တစ်စုံတစ်ရာ 

ရရှိမည်ရန ်ခံစားေရးဖွဲထားသည်။

စာအုပ်ကို  ေအာ်ကျးမီဒီယာ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၆၉၃၆ မှ ကျပ် ၃၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားသည်။

နက်ြဖန်ှင့် ဘဝဒဿနကဗျာများ
 စာေရးသူ ေအာ်ကျးေရးသားသည့် နက်ြဖန်ှင့ ် 

ဘဝဒဿနကဗျာများ စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

စာအုပ်တွင် နက်ြဖန် (ေမွးေနအလွန် အေတွးတစ်စ)၊ 

ဘဝ  ခရီးတစ်ဝက်က  ခရီးဆက်လူသား၊ ခရီးသွား 

ဧည့သ်ည် တစ် ေယာက်၊ ပထုဇု် လမူိက်ုတစ်ေယာက်ရဲ 

ေမွးေနအကိ ဒဿန၊ မွန်းတည့ခ်ျန်ိေအာက်ကလသူား၊ 

ှစ်အသစ်နဲ  လအူေဟာင်း၊ သစ်ြခင်းေဟာင်းြခင်းနယိာမ၊ 

ကျနိ်စာသင့်တဲ့ရာ၊ အိမ်တွင်းပုန်းအေတွး၊ ေနညိချနိ်၊ 

ဘုရားပီးြငမ်းဖျက်၊ ကံမစမ်းသင့်တဲ့  ကစားပွဲစသည့ ်

ဘဝသုပ်ေဖာ ်ဒဿနကဗျာပုဒ်ေရ ၄၅ ပုဒ်ကို ဖတ်  

ခံစားရမည်ြဖစ်သည်။

စာအုပ်ကို ေအာ်ကျးမီဒီယာ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၆၉၃၆ မှ ကျပ် ၂၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချထိားသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ် မုံရာမိဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

ရှမ်းြပည်နယ ်ဟိုမိန်းမိ၌ ေရအားလ ပ်စစ်စက်ုံှင့ ်ဓာတ်အားလိုင်းဖွင့်ပွ ဲကျင်းပ
ဟိုမိန်း   ဧပီ   ၃၀

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)   လင်းေခးမိနယ ်

ဟိမုန်ိးမိတွင် ေရအားလ ပ်စစ်စက်ုှံင့် ဓာတ်အား 

လိုင်းဖွင့်ပွဲကို ယေနနံနက် ၉ နာရီက ဟိုမိန်းမိ 

အမှတ်(၃)ရက်ကွက်၌ ကျင်းပသည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 

က   ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်    မှီတင်းေနထိုင်ကသည် ့ 

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးြပ 

ိင်ုေအာင် နည်းလမ်းေပါင်းစုအံသုံးြပပီး ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်အပီးထ ိအိမ်ေထာင်စု 

ေပါင်း(၅၂ ဒသမ ၆၉)ရာခိုင် န်းအထိ  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား လ မ်း ခံြဖန် ြဖးေပးိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဟိုမိန်းေဒသတွင်     စီးဆင်းေနသည့်   ေဟွခံမွန် 

ေချာင်းေရကိ ုနည်းပညာအကအူညရီယူပီး  ခက်ခက် 

ခခဲ ဲ  ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်  တည်ေဆာက်ခဲ ့

သြဖင့်  ယခုအခါ  ေရအားလ ပ်စစ်   ဓာတ်အားေပး 

စက်ုံကီးတစ်ခ ုခန်ညားဝံထ့ည်စွာ   ေပ ေပါက်လာပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတို ြပည်နယ်အစိုးရအေနြဖင့်  

ဓာတ်အားေပးစက်ုတံည်ေဆာက်ရန် ေငကွျပ် ၉၈၅ 

ဒသမ ၃၈၈ သန်း၊  ဓာတ်အားလိင်ုးှင့် ထရန်စေဖာ်မာ 

တည်ေဆာက်ရန် ေငွကျပ် ၇၆၉ ဒသမ ၄၉၉ သန်း 

စုစုေပါင်း ေငွကျပ်  ၁၇၅၄  ဒသမ ၈၈၇ သန်းကို 

၂၀၁၉-၂၀၂၀   ဘ  ာှစ်မှ  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် 

အထိ   ဘ  ာေငွရရှိေအာင ်     ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး     

ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချပ ်ဦးထွန်းဝဏ က လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်မ အေြခအေနများ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

ဟိုမိန်းမိေဒသခ ံ ဦးခွန်တိုးေအာင်က ေကျးဇူးတင် 

စကားေြပာကားသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမ ှ

ဟိမုန်ိးမိရိှ ေကျးရာများအတွက် LED မီးဆိလုာြပား 

များှင့် စာသင်ေကျာင်းများအတွက် ဗလာစာအပ်ုများ 

အား ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့် 

အေရှအလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ် 

လှမုိးတုိက ေပးအပ်ရာ ေဒသခံြပည်သူ ဦးခွန်တုိးေအာင် 

ှင့် ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးတုိက လက်ခံရယူကသည်။ 

ဖွင့်လှစ်ေပး

ထိုေနာက်      ေရအားလ ပ်စစ်စက်ုံဖွင့်ပွဲကိ ု

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊  တုိင်းမှး 

ဗုိလ်ချပ် လှမုိးှင့် တာဝန်ရှိသူများက  ဖဲကိးြဖတ ်

ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။     စက်ုံဆိုင်းဘုတ်အား    

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်   ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

စက်ခလတ်ုိှပ်ဖွင့်လှစ်ေပး၍ စက်ုကံမ ည်းေမာ်ကွန်း 

ေကျာက်စာအား ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တုိင်းမှးှင့် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက      အေမ းနံသာများြဖင် ့  

ပက်ဖျန်းေပးကပီး စက်ုအံတွင်း   လှည့်လည်ကည့်  

ကာ  မီးလင်းမည့်  စက်ခလတ်ုကိိှုပ်၍   ဖွင့်လှစ်ေပး 

ကေကာင်း သိရသည်။      

   ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

စစ်ကိုင်း   ဧပီ   ၃၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်သည် တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူ ယေန  

နံနက်ပိုင်းက  တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံးအနီးရှ ိ

မိသစ်ရပ်ကွက်ှင့်   အိုးဘိုေတာင်ရပ်ကွက်တိုရှိ 

ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းများ  သန်ရှင်းသာယာေရးှင့ ်

ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ သွားလာေရး  အဆင်ေြပ 

ေစရန်၊   မိအဂ   ါရပ်ှင့်အညီ  အဆင့်တန်းရှိစွာ 

ေနထိင်ုိင်ုေရးတိုအတွက် တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

၏ လမ်း န်မ ြဖင့် မံုရာမိနယ် စည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲက  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ မုံရာမိ မိသစ ်

ရပ်ကွက်ရိှ စန်ိပန်းနလီမ်း အရှည် ေပ ၉၉၀၊ အကျယ် 

၁၈ ေပအား ုိင်လွန်ကတ ရာ ဒုသံုးလက်မခဲွ ခင်းကျင်း 

ပီးစီးမ ှင့်  အမှတ်(၁၀)လမ်း အရှည်ေပ ၂၁၅၀၊ 

အကျယ်  ၁၆ ေပ ကတ ရာလမ်း ခင်းကျင်းေနမ များကိ ု 

တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ  န်ကား 

ေရးမှး ဦးသစ်ထူးြမင့်က ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်

ယင်းေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ေကျာ်က   ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ  

လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ေပးကာ  ကတ ရာလမ်းခင်းကျင်းေနမ ကို  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများှင့် စည်ပင ်

သာယာေရးအဖွဲများစုေပါင်း၍   လမ်းေဘးဝ/ဲယာ 

ေရတ်ုေြမာင်းများ   ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစေရး 

အတွက် သန်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

တိုကို ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်ပီး  တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ချင်းတွင်းြမစ်ေဘးရိှ ကမ်းနား 

လမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊  စန်ိပန်းြပာလမ်းမှ ေကွကီး 

ရပ်ကွက်ပင်စင်အထ ိ  အရှည်ေပ ၅၆၅၀၊ အကျယ်  

၂၂ ေပ ိင်ုလွန်ကတ ရာ ဒသုုံးလက်မခဲွ ခင်းကျင်းေနမ  

ကို ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များကိ ုတာဝန် 

ရှိသူများှင့ ် ေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ကန်သာယာက န်းေြမာက်ဘက် 

ပတ်လမ်း အရှည်ေပ ၂၉၀၀၊ အကျယ်  ၁၈ ေပ၊ 

ဒုသုံးလက်မရှ ိ   ိုင်လွန်ကတ ရာလမ်း  ခင်းကျင်း 

ေနမ ကို    တိုင်းေဒသကီး  စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

 န်ကားေရးမှးက ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဆက်လက်ပီး တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည ် ကန်သာယာရာြပည့ ်ဘုရား 

က န်းပတ်လည် ေြမထန်ိးေကျာက်ထတ်ုေလာင်းြခင်း 

တည်ေဆာက်ေရးရှင်းလင်းေဆာင်သိုေရာက်ရှိရာ 

တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ  န်ကား 

ေရးမှးက  ရာြပည့ဘ်ရုားက န်းပတ်လည်  ေပ ၂၃၀၀ 

ှင့ ်ြပည်ေထာင်စကု န်းပတ်လည် ေပ ၂၂၅၀ ေြမထန်ိး 

ေကျာက်ထတ်ုေလာင်းြခင်းလပ်ုငန်းများှင့ ်ရာြပည့ ်

ဘရုားရင်ြပင်ေတာ် ေနပခူေံကျာက်ြပားများခင်းကျင်း 

ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ များှင့်ပတ်သက်၍  

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းေနာက်  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က   

တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ အချန်ိမီပီးစီးေရးှင့ ်

သတ်မှတ်စံချန်ိစံ န်းများှင့်အညီ   အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေစေရးတိုကို   တာဝန်ရှိသူများှင့  ်

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးကာ    ေြမထန်ိးေကျာက်ထတ်ု 

ေလာင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း   ဧပီ   ၃၀

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ုမဂ ါဝပ် ၁၄၆၀၀၀ အထ ိှစ်ဆ 

တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေကျာက်မီး 

ေသွးအသုံးြပမ ကိ ုေလ ာခ့ျကာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲ 

စွမ်းအင်အသုံးြပမ ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း ဗီယက်နမ်အစိုးရက ေြပာကားသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ ဓာတ်အားဖွံဖိးတိုးတက်

ေရးအစီအစ်ေနာက်ဆုံးမူကမ်းကို လာမည့်လ 

အတွင်း ဝန်ကီးချပ်ထသံို တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ေကျာက်မီးေသွးသုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံများကို   

ကန်သတ်     ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဗီယက်နမ်အစိုးရက      ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ်

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါအစီအစ်သည် ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

ကာဗွန်ထတ်ုလ တ်မ ကိ ုေလ ာခ့ျမည့ ်ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ

၏ ကတိကဝတ်ြပမ တွင် အကျံးဝင်ေကာင်း သိရ 

သည်။ အေရှေတာင်အာရှ၌ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ  

အများဆံုးုိင်ငံြဖစ်သည့် ဗယီက်နမ်ိင်ုငသံည် ၂၀၂၁ 

ခုှစ်အတွင်း ဓာတ်အား ၇၆၆၂၀ မဂ ါဝပ်အထိ 

ထုတ်လုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၌ံ ေနစွမ်းအင်ှင့ ်ေလစွမ်းအင်မှ 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ သည်  ိုင်ငံ၏ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်မ စုစုေပါင်း၏ ၂၇ ရာခိုင် န်းအထိရှိခဲ့ 

ေကာင်းလည်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-စအီင်န်ေအ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အေမရကိန်တရားုံးက အုိင်အက်စ်စစ်ေသွးက တစ်ဦးအား ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်

ဝါရှင်တန်   ဧပီ  ၃၀ 

ဆီးရီးယားို င ်ငံ၌  အေမရိ  

ကန်ေလးဦးှင့် ဂျပန်ိုင်ငံသား 

ှစ်ဦးတိုအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ်မ  

တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အိုင်အက်စ ်

စစ်ေသွးက တစ်ဦးအား အေမ 

ရိကန်တရားုံးက ေထာင်ဒဏ် 

တစ်သက်ြပစ်ဒဏ ်  ချမှတ်လိုက် 

ပြီဖစ်ေကာင်း ယေနသတင်းများ 

အရ သိရသည်။ 

ဗာဂျးီနီးယားမိရိှ အေမရိကန် 

တရားုံးက အိင်ုအက်စစ်ေသွးက  

အလက်ဇ ားကိေုတးအား ေထာင် 

ဒဏ်တစ်သက်  ယမန်ေနတွင် 

ချမှတ်ခဲ့သည်။ 

၂၀၁၂ ခုှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုှစ် 

အတွင်း အလက်ဇ ားကိေုတးှင့် 

အရှီာဖအီရီှီခ်တိုှစ်ဦးသည် အေမ 

ရကိန်ေလးဦးှင့် သတင်းေထာက် 

ဂျမိ်းေဖာ်ေလှင့် စတီဗင်ေဆာ့ 

ေလာဖ့်တိုအား လပ်ုကသံတ်ြဖတ် 

မ တိုြဖင့် တရားစွဲဆိုြခင်းခံထားရ 

သည်။ 

ထိုြပင ်၂၀၁၅ ခုှစ်က  ဂျပန် 

ိုင်ငံသားှစ်ဦးြဖစ်သည့် ဂိုတို 

ကင်ဂျီှင့် ယူကာဝါဟာုနာတို 

အား သတ်ြဖတ်ခဲ့မ တွင်လည်း 

ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ပီးခဲ့သည် ့ဒီဇင်ဘာလက ၎င်း 

အေပ စဲွဆိခုျက်များသည် မှန်ကန် 

ပါေကာင်း ကိုေတးက ဝန်ခံခဲ့ 

သည်။ 

ကိေုတး၏ အေပါင်းအေဖာ်ြဖစ် 

သည့် အီရှာဖီအီရှီခ်သည်လည်း 

အဆိုပါလူသတ်မ ကျးလွန်ြခင်း 

များတွင်   ပါဝင်ပတ်သက်မ  

ရိှေကာင်း လွန်ခ့ဲေသာလအတွင်း 

က ေတွရှိခဲ့သည်။ ယင်းေကာင့် 

၎င်းအား သဂုတ်လတွင် စီရင် 

ချက်ချမှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဧပီ  ၃၀
မေလးရှားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၇၉ ဦး 
ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၄၄၄၅၈၉၇ 
ဦးရှိလာေကာင်း    မေလးရှား 
ကျန်းမာေရး    ဝန်ကီးဌာနက 
ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   တစ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ခံရသူများအနက် ၂၅၇၃ 
ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံ 
ရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့်  ေြခာက် 
ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက် 
ရှိလာသူများအနက်မှ ကူးစက်ခံ 
ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း  မေလးရှား 
ကျန်းမာေရး   ဝန်ကီးဌာန၏ 
ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်   ေဖာ်ြပထား 

သည့်အချက်အလက်များအရ 
သိရသည်။

ထို ြပင ် မေလးရှားိုင ်ငံ၌ 
လွန်ခဲ့သည့ ်တစ်ရက်အတွင်း 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံး 
သူ  ေြခာက်ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်း 
ေကာင့ ်    အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ် 

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၃၅၅၄၂ ဦး 
ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ
၆၀၅၅ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်
ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ
ေပါင်း  ၄၃၆၀၀၆၁  ဦးရှိလာ 
ေကာင်းှင့်လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်-
၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ  လူနာ 
စုစုေပါင်း ၆၈၀၀၇ ဦးရှိေကာင်း 
သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦး 

ေရ၏ ၈၅ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအနည်း 
ဆုံး တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်
ေကာင်း၊ ၈၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်း 
သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 
ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ    ခံယူပီး 
ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် ၄၉ ဒသမ ၁ 
ရာခိုင် န်းသည် တတိယအကိမ် 
အပိုေဆာင်း  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်
ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၄ ဒသမ ၄၄ သန်းေကျာ်ရှိလာ

အာဖဂန်နစ တန်မိေတာ် ကဘူးလ်ရှ ိ ဘာသာေရးအေဆာက်အအုံ၌ 

ဗုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား၊ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး ေသဆုံး

ကဘူးလ်   ဧပီ  ၃၀ 

အာဖဂန ်နစ  တန် မိေတာ ် 

ကဘူးလ်ရ ှိ      ဘာသာေရး  

အေဆာက်အအုတံစ်ခ၌ု ဗံုးေပါက် 

ကွဲမ တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ  အနည်း 

ဆုံး ၁၀ ဦး    ေသဆုံးပီး  အများ 

အြပားထိခိုက်ဒဏ်ရာ   ရရှိခဲ့ 

ေကာင်း   တာဝန်ရှိသူများက 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ ဗုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့် 

ေသဆုံးသူှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှ ိ

သမူျားမှာ  ကနဦးရရိှေသာ စာရင်း 

များြဖစ်သည့်အတွက် ယင်းထက် 

ပိမုိုများြပားလာုိင်ဖွယ်ရိှေကာင်း 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ   အဗ်ဒူနာဖက်က 

ဆိုသည်။ 

ယမန်ေန  ေဒသစံေတာ်ချနိ ် 

မွန်းလဲွ ၃ နာရ ီ၄၅ မနိစ်အချန်ိတွင်  

ခါလီဖာဆာဟစ်  ဘာသာေရး 

အေဆာက်အအုံ၌ ဗုံးေပါက်ကွဲခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။

အစ လာမ်ဘာသာဝင်များဝတ်

ြပပီးေနာက် တစ်နာရေီကျာ်ကာ

သည့်အချနိ်တွင်        အဆိုပါ ဗုံး

ေပါက်ကွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် 

ဝတ်ြပသမူျားအား အဓကိပစ်မှတ် 

ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း မျက်ြမင ်

သက်ေသ မိုဟာမက်ဘာရှာက 

ဆိုသည်။ 

အခင်းြဖစ်ပွားမ ှင့် ပတ်သက် 

ပီး  မည်သည့်အဖွဲအစည်းကမ  

ကျးလွန်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာကား 

ြခင်းမရှိေသးေပ။ 

မကာေသးမီ ရက်သတ ပတ် 

များကလည်း   ိုင်ငံအတွင်း၌ 

တာလီဘန်အဖွဲအား ဆန်ကျင် 

သည့် အိုင်အက်စ်စစ်ေသွးက  

များက အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

ိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုးရိှ မာဇာအရှီာ 

ရစ်မိ၌ ဧပီ ၂၈ ရက်က ဘတ်စ် 

ကားှစ်စီး ဗုံးေဖာက်ခဲွြခင်းြဖစ်ပွား 

ခဲ့ရာ ၁၁ ဦးေသဆုံးပီး ၁၇ ဦး 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာ  ရရိှခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။ အဆိုပါ အကမ်းဖက်မ ကို  

အိုင်အက်စ်စစ်ေသွးက များက  

ကျးလွန်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

နယူးေဒလီ   ဧပီ   ၃၀ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၆၈၈ ဦးထပ်မံေတွရှိခဲ့သည့်အတွက ်ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသေူပါင်း ၄၃၀၇၅၈၆၄ ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေနာက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

သုံးရက်ဆက်တိုက်ရှိ

လွန်ခဲ့ေသာ လများက   ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက် ေလျာ့ကျ 

လာပီးေနာက ်ေနစ်ကူးစက်မ အေရအတွက် ၃၀၀၀ ေကျာ် ေရာက်ရှ ိ

ခဲ့သည်မှာ သုံးရက်ဆက်တိုက်ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

ေကာင့် ၅၀ ေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၅၂၃၈၀၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ြပန်လည်ြမင့်တက်

လက်ရှိတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၈၆၈၄ ဦးရှိသည်။ ပိုးေတွဆဲ 

လနူာအေရအတွက်သည် လွန်ခဲေ့သာလအနည်းငယ်အတွင်း ေလျာက့ျ 

ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုရက်သတ ှစ်ပတ်အတွင်း ြပန်လည်ြမင့်တက ်

လာခဲ့သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၂၇၅၅ ဦး ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက ်ေဆးုံ 

များမှ ြပန်လည်ဆင်းသွားကရာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသေူပါင်း 

၄၂၅၃၃၃၇၇ ဦးရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၃၆၈၈ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံက ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကို ှစ်ဆတိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေအာ့တဝါ   ဧပီ   ၃၀

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထတ်ုလပ်ုသည့ ်Moderna ေဆးဝါးကမု ဏသီည် 

ှစ်စ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး သန်း ၁၀၀ အထက် ြဖန် ြဖးုိင်မည့် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးစက်ုံတစ်ခုကိ ုကေနဒါိုင်ငံ ကွီဘက်မိ၌ တည်ေဆာက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကေနဒါဝန်ကီးချပ် ဂျက်စတင်ထူးေဒါက ဧပီ ၂၉ ရက်တွင် 

ေကညာခဲ့သည်။

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးစက်ုံကို ယခုှစ်အတွင်း စတင် 

တည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ပီး ၂၀၂၄ ခုှစ်အေစာပုိင်းတွင် စက်ံုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မ များ 

စတင်ိုင်ရန်ေမ ာ်လင့်လျက်ရှိေကာင်း ကေနဒါဝန်ကီးချပ် ဂျက်စတင်ထူးေဒါက 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ကေနဒါိင်ုင၌ံ တည်ေဆာက်မည့ ်အဆိပုါကာကွယ်ေဆးစက်ုသံည် Moderna 

ေဆးဝါးကမု ဏကီ လက်ရိှထတ်ုလပ်ုမ ရပ်ဆိင်ုးထားသည့ ်တုပ်ေကွးေရာဂါက့ဲသုိေသာ 

အြခားေသာေရာဂါများအတွက ်ကာကွယ်ေဆးများထုတ်လုပ်ရန ်ေမ ာ်လင့်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

ကေနဒါိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် Moderna ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအား ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဒဇီင်ဘာလတွင် အရယ်ေရာက်ပီးသမူျားအတွက် 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ်များအတွက ်

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လတွင် အသက်ေြခာက်ှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရယ်များအတွက် 

လည်းေကာင်း အသုံးြပရန်အတည်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကေနဒါိုင်ငံ၌ Moderna ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၉ သန်း 

ေကျာ် အသုံးြပခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်လက်ရိှအချန်ိတွင် ကေနဒါိင်ုင၌ံ အသက် ငါးှစ် 

ေအာက် ကေလးငယ်များ ထိုးံှေပးရန် မည်သည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိမု  

အတည်ြပထားြခင်းမရှိေသးေကာင်းလည်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျကာတာ   ဧပီ   ၃၀

ုရှားိုင်ငံသမ တ  ဗလာဒီမာပူတင ်

သည်       လာမည့်ိုဝင်ဘာလတွင ်

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ ဘာလီမိ၌ ကျင်းပရန် 

စီစ်ထားသည့် ဂျ-ီ၂၀ ထိပ်သီးအစည်း 

အေဝးသို    တက်ေရာက်လိမ့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း အင်ဒိနုီးရှားသမ တ ဂျိကိဝုဒီိဒုိကု 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ေဝဖန်မ များထွက်ေပ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသည ်   ယခုှစ်၏ 

ဂျ-ီ၂၀ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးအလှည့်ကျ 

ဥက   ြဖစ်ေကာင်းလည်း    သိရသည်။ 

ဂျ-ီ၂၀ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည ်ရှုားုိင်ငံ 

က ယူကရိန်းုိင်ငံကုိ စစ်ဆင်ေရး ဆင် ဲ 

ခဲြ့ခင်းေကာင့ ် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကျင်းပ 

မည့်   ဂျ-ီ၂၀  ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို    

ရှုားသမ တ ဗလာဒီမာပူတင် တက်ေရာက် 

သင့်၊  မသင့်ှင့်စပ်လျ်း၍ ေဝဖန်မ များ 

လည်း ထွက်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အင်ဒိုနီးရှားသမ တ   ဂျိကိုဝီဒိုဒိုှင့ ်

ုရှားသမ တ ဗလာဒီမာပူတင်တို ဧပ ီ၂၉ 

ရက်က ဖန်ုးြဖင့ဆ်က်သွယ်ေဆွးေွးခဲရ့ာ 

တွင် ပူတင်က ၎င်းအေနြဖင့် အဆုိပါ ဂျ-ီ၂၀ 

ထပ်ိသီးအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရန် 

ရည်ရယ်ထားသည်ကို  သိရှိရေကာင်း 

ဟွိင်း   ဧပီ   ၃၀

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၅၁၀၉  ဦး  ထပ်မေံတွရိှခဲေ့ကာင်းှင့ ်ယင်းကူးစက်ခရံသ ူ

အေရအတွက်သည် ဧပ ီ၂၉ ရက်တွင် ကူးစက်ခရံသ ူအေရအတွက်ထက် 

၉၅၉ ဦးအထ ိေလျာက့ျမ ရိှခဲေ့ကာင်း ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူများ  ြပည်တွင်း၌  ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ကူးစက်ခံရသ ူစုစုေပါင်း ၁၀၆၄၉၈၀၉ ဦးရှိ

လက်ရှိတွင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

စစုေုပါင်း ၁၀၆၄၉၈၀၉ ဦးရိှေကာင်း၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူ 

စစုေုပါင်း ၄၃၀၄၁ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသြဖင့် ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူစစုေုပါင်း ၉၂၆၂၂၅၅ ဦးရိှပီး 

ယင်းအေရအတွက်သည ်ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း၏ ၈၇  ရာခိုင် န်းရှိ 

ေကာင်း ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၂၁၄ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ်  အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အဆိုပါ ိုင်ငံ 

အတွင်း အသံုးြပခ့ဲသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများအနက် 

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် အသက်အရယ်ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၁၉၅ ဒသမ ၉ သန်းေကျာ ်ထိုးှံေပးခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 

သည်။                         

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်   ဧပီ   ၃၀ 

တုတ်ိုင်ငံသည်  ေဒသတွင်းိုင်ငံများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အများဆုံးေထာက်ပံ ့

သည့်ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ယခု 

ရက်သတ ပတ်အတွင်းြပလပ်ုသည့် စစ်တမ်းတစ်ရပ် 

တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဖေနာင်ပင်မိအေြခစိက်ု လွတ်လပ်ေသာ အာရှ 

ဗီွးရှင်းအင်စတီကျဥက    ချန်ဗန်နာရစ်ှင့် စင်ကာပူ 

စင်ကာပ ူ  ဧပီ   ၃၀ 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့ေသာ 

၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ ၂၅၁၇  ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆး   ေတွရှိရသည့်အတွက ်

ေရာဂါ       ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၁၉၅၇၆၇ ဦးရှိလာေကာင်း 

စင်ကာပကူျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ယေနသတင်းထတ်ုြပန်သည်။ 

စစ်ေဆးေတွရှိ

အဆိုပါ ေရာဂါထပ်မံကူးစက ်

ခံရသူများအနက် ၃၁၄ ဦးသည် 

ေရာဂါကွင်းဆက ်   တုံြပန်မ ြဖင့် 

စစ်ေဆးေတွရှိြခင်းြဖစ်ပီး ၂၂၀၃ 

ဦးသည် ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ လျင်ြမန်စွာ 

စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် 

ေရာဂါေတွရှိြခင်း   ြဖစ်ေကာင်း 

အဆိုပါဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန် 

ချက်တွင် ပါရှိသည်။ 

ေရာဂါကွင်းဆက ်တုံြပန်မ ြဖင့် 

စစ်ေဆးေတွရိှသမူျားအနက် ၃၀၄ 

ဦးသည် ေဒသတွင်းမှြဖစ်ပီး ၁၀ 

ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည် 

ုရှားသမ တ ပူတင် ဂျ-ီ၂၀ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်မည်

ဂျိကိဝုဒီိဒုိကု ထတ်ုေဖာ်ေြပာကားခဲသ့ည်။

ြပင်ဆင်လျက်ရှိ

ထိုြပင် ရှုားသမ တ ဗလာဒမီာပတူင် 

က  အဆိုပါ   ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို 

ဖိတ်ကားခဲ့ြခင်းအတွက်လည်း  ေကျးဇူး 

တင်ရိှေကာင်း ေြပာကားခဲသ့ည်ဟ ုဂျိကိ ု

ဝီဒိုဒိုက    ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ 

ရှုားသမ တ ဗလာဒမီာပတူင်သည် ဂျ-ီ၂၀     

ထပ်ိသီးအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရန် 

ြပင်ဆင်လျက်ရှိေကာင်းလည်း    ုရှား 

သမ တ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒီမီထရီ 

ပက်စေကာ့ဗ်က   ဧပီ  ၂၉  ရက်တွင် 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ဖိတ်ကား

အင်ဒိုနီးရှားသမ တ ဂျိကိုဝီဒိုဒိုသည ်

ယူကရိန်းသမ တ   ဇီလန်စကီးကိုလည်း 

ဂျ-ီ၂၀       ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်ရန်  ဧပ ီ၂၈ ရက်က ဖန်ုးြဖင့် 

ဆက်သွယ ်   ဖိတ်ကားခဲ့ေကာင်းလည်း 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၅၁၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

ေရာက်ရှိလာသူများ    ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင ်ေရာဂါရှိ၊ မရှိ လျင်ြမန်စွာ 

စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် 

ေတွရှိသူများအနက် ၂၁၅၉ ဦး 

သည် ေဒသတွင်းမှြဖစ်ပီး ၄၄ ဦး 

သည်   ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ ြပန်လည်

ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ   ၂၄၅  ဦးသည် 

ေဆးုံများ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယ ူ

လျက်ရှိ ပီး   ယင်းတိုအနက် 

ေြခာက်ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ 

ခံစားေနရေကာင်း သိရသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့ေသဆုံး 

သူ ထပ်မံမရှိေကာင်းှင် ့အဆိုပါ 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၁၃၃၄ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

Moderna ေဆးဝါးကုမ ဏီက ကေနဒါိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးစက်ုံ တည်ေဆာက်မည်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၅၁၀၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တုတ်ိုင်ငံက ေဒသတွင်းိုင်ငံများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အများဆုံးေထာက်ပံ့သည့်ိုင်ငံြဖစ်သည်ဟ ုစစ်တမ်းတစ်ရပ်တွင ်ေဖာ်ြပ
ုိင်ငံအေြခစုိက် ISEAS-Yusof Ishak အင်စတီကျမှ 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးတိုက ဖေနာင်ပင်မိေန ြပည်သ ူ

၁၀၀ ခန်အား ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်းက အဆိုပါ 

စစ်တမ်းကိ ုအွန်လိင်ုးမှတစ်ဆင့် ေကာက်ယခူဲသ့ည်။ 

ယုံကည်မ အြပည့်အဝရှိ

အဆုိပါစစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲသူများအနက် ၉၀ 

ေကျာ်က တတ်ုိင်ုငသံည် ေဒသတွင်းိင်ုငမံျားအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အများဆုံးေထာက်ပံ ့

ေပးသည့် ိင်ုငြံဖစ်သည်ဟ ု ေဖာ်ြပကပီး ၆၈ ရာခိင်ု 

 န်းက   တုတ်ိုင်ငံထုတ်    ကာကွယ်ေဆးများ 

ြဖစ်သည် ့  Sinopharm  ှင့် Sinovac တိုကိုလည်း 

ယုံကည်မ အြပည့်အဝရှိေကာင်း ေဖာ်ြပကသည်။ 

"Cambodian Perception of the New 

Chinese"ဟ ုအမည်ေပးထားသည့် အဆိပုါစစ်တမ်း 

တွင် ပါဝင်ဆင် ဲသူ ၅၃ ရာခိုင် န်းက တုတ်ိုင်ငံ 

သည် ကေမ ာဒီးယားိင်ုငအံား စီးပွားေရးေထာက်ပံမ့  

အများဆုံးေပးလျက်ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ

တုတ်ိုင်ငံသည်  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ 

အေြခခံကျသည့် အဓိကစီးပွားေရးဇာတ်ေဆာင်ြဖစ် 

ပီး ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံကလည်း တုတ်စီးပွားေရး

ရင်းီှးြမပ်ံှသမူျား၊ ခရီးသွားများှင့် အလှရှင်များကိ ု

ဖိတ်ေခ လျက်ရှိသည်။ ယင်းသို ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာ 

ကေမ ာဒီးယားေဒသခြံပည်သမူျား ဝင်ေငမွျားြမင့်မား 

လာေစရန်ှင့်   အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိေစရန် ရည်ရယ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၃၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    လ  င်သာယာ 

(အေရှပိုင်း)မိနယ် အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်ေန 

စိုးိင်ု(ဘ)ဦးေစာသည် ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

လမှ   ၂၀၂၂   ခှုစ်  ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၂ ရက်အတွင်း 

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်အတွင်း 

ြပလုပ်သည့် ဆူပူဆ ြပမ များတွင် ကုိယ်တုိင် 

ပါဝင်ြခင်း၊ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံ

ေတာ် အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရး ဗဟုိအဖဲွ 

၏    အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၂/၂၀၂၁)ြဖင့် 

အကမ်းဖက်အုပ်စုများအြဖစ်    သတ်မှတ် 

ေကညာထားသည့်   အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ဆက်သွယ်ြခင်း၊ လက်လုပ်မိုင်းများစမ်းသပ်

ထုတ်လုပ်ေပးြခင်း၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေပးြခင်းေကာင့်   လည်း 

ေကာင်း၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပုိင်း)မိနယ် 

အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်ေန ေကျာ်ဝင်းထွဋ်(ခ)

ေကျာ်ကီး(ဘ)ဦးတက်ေနဝင်း၊ အမှတ်(၁၆) 

ရပ်ကွက်ေန ဖိးကုိကုိ(ခ)ဖိးကုိ(ဘ)ဦးထွန်းမင်း 

ှင့် သက်ပိုင်ဦး(ခ)ပိုင်ေလးတို   သုံးဦးသည ်

လ  င်သာယာမိနယ်အတွင်း   ြပလုပ်သည့ ်

ဆူပူဆ ြပမ များတွင်   ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ြခင်း၊ 

လက်နက်များ     သိုဝှက်သိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ   နယ်ေြမ 

အတွင်း၌        အကမ်းဖက်သင်တန်းများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ေရ ြပည်သာမိနယ် အမှတ်(၂၃)ရပ်ကွက်ေန 

ခိုင်ဝင်းစိုး(ခ)ထိန်လင်း(ခ)ကိုထက်   (ဘ)

ဦးြမင့်ေမာင်၊      ဘုန်းြမင့်ဝင်း(ခ)ဒဂ   ါး(ခ)

ေကျာ်ကီး (ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်ေထွး၊ မျိးဦး(ဘ)

ဦးမျိးွန်ေအာင်ှင့ ်ေမှာ်ဘီမိနယ် အတ်ုစက် 

အလုပ်သမားဝင်းေန   ခိုင်ထွန်းဦး(ခ)ေစာမိုး 

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေထာက်ပံ့ေနသူများှင့် 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန်သူများအား ြပစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်

ဇက်(ခ)ချက်ကီး (ဘ) ဦးစန်ိထွန်းရတီို ေလးဦး 

သည်    ၂၀၂၁   ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း 

ေရ ြပည်သာမိနယ်အတွင်း   ြပလုပ်သည့် ဆူ

ပူဆ ြပမ များတွင်ပါဝင်ြခင်း၊  ြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်   အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖဲွ၏ အမန်ိေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၂/၂၀၂၁)ြဖင့်  အကမ်းဖက်အုပ်စုများ 

အြဖစ်  သတ်မှတ်ေကညာထားသည့် အဖွဲ 

အစည်းများှင့ ် ဆက်သွယ်ြခင်း၊ လက်နက်၊ 

ခဲယမ်းများ    သိုဝှက်သိမ်းဆည်းေပးြခင်းှင့ ်

ပိုေဆာင်ေပးြခင်းများေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပန်းတေနာ်မိနယ ်

မန်ိးမေြပးေကျးရာေန ေကျာ်ေဇာ(ခ)ဂိလ်သား 

(ဘ)ဦးထွန်းေအာင်သည ်     ၂၀၂၁    ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ  ၂၀၂၂ ခှုစ် မတ် ၈ ရက်အတွင်း 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်အတွင်းြပလပ်ုသည့ ်

ဆူပူဆ ြပမ များတွင်  ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ြခင်း၊  

ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးလပ်ုငန်းများ လပ်ုကိင်ုရာ 

တွင် အားေပးကူညီြခင်းတိုေကာင့ ်   လည်း 

ေကာင်း စစ်အပ်ုချပ်ေရး(Martial Law) စစ်ခုံုံး 

ဖွဲ၍ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ အကမ်း

ဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က)ှင့် 

၅၀(ဈ)တိုအရ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၂၉ ရက်တွင် 

“ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်”ြပစ်ဒဏ် အသီးသီး 

အမိန်ချမှတ်လိုက်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခရံသမူျားအနက်မှ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ေနသမူျားအား ၎င်းှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့်ထံုးဥပေဒပုဒ်မ-၈၇၊ 

၈၈ အရ ဖမ်းဝရမ်းထတ်ုဆင့ရ်န် အမန်ိချမှတ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

စစ်အုပ်ချပ်ေရးအမိန်  ထုတ်ြပန်ေကညာ 

ထားသည့် မိနယ်များအတွင်း  စစ်ခုံုံးြဖင့ ်

စစ်ေဆးမည့်ြပစ်မ ဆိုင်ရာ  ၂၃ မျိးကိုလည်း 

ပူးတဲွထုတ်ြပန်ထားေကာင်းှင့် အဆုိပါြပစ်မ  

များကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက စစ်ခုံုံးဖဲွ၍ 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ကာ   ထိထိေရာက ်

ေရာက် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၅၀(ဈ)အမ မှ တရားခ ံ

ဖိးကိုကိ(ုခ)ဖိးကိုှင့ ်ေကျာ်ဝင်းထွဋ(်ခ)ေကျာ်ကီး (ဝဲမှယာ)တို၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က)အမ မှ တရားခံ 

ခုိင်ဝင်းစုိး(ခ)ထိန်လင်း(ခ)ကုိထက်၊ ဘုန်းြမင့်ဝင်း(ခ)ဒဂ   ါး(ခ)ေကျာ်ကီး၊ 

ခိင်ုထွန်းဦး(ခ)ေစာမိုးဇက်ှင့ ်မျိးဦး (ဝမှဲယာ)တို၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပု။ံ

အကမ်းဖက်မ   တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ   ၅၀(က)အမ မှ   တရားခံ စိုးိုင်၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၀(ဈ)အမ မှ တရားခံ ေကျာေဇာ(ခ)

ဂိလ်သား၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၃၀

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ      တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဧပီ ၃၀ ရက်တွင်  

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရး 

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံ ဖမ်းဆီးရမိ
အဖွဲက   စစ်ကိုင်းမိနယ ် ရတနာပုံတံတား 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်၌   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ တရားမဝင် က န်းသစ်ခဲွသား 

ဆိုဒ်စုံ ၇ ဒသမ ၄၂၅၂ တန်(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၇၇၉၆၄၆၀)ကို    ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 

သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံ 

ခန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ     စစ်ေဆးေရးအဖွဲများက 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေတာင်ငူခိုင ်

ှင့်   ြပည်ခုိင်များအတွင်း တရားမဝင် က န်း 

သစ်၊ ပျ်းကတုိးသစ်ှင့် သဂ  ဒူသစ်ခဲွသားများ 

၃ ဒသမ ၇၆၁၈ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် 

၄၂၂၄၆၄)ကိ ုဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။  

သတင်းစ်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ကမ ာ့တန်းဝင် ပါပန်က န်း (ေခ  ) Smart က န်းသို သွားကစို

  ကမ  ာေပ ရှိ အေကျာ်ကားဆုံးေသာ ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခများှင့်     င်းယှ်ပါက အရည်အေသွး 

မေလျာ့ေသာ ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခမှာ ြမန်မာိင်ုင၏ံ က န်းေပါင်း ၈၀၀ ေကျာ်အတွင်းမှ မတ်ိခိင်ု 

အတွင်းရှိ ပါပန်က န်း (ေခ  )  Smart က န်းပင်ြဖစ်

  ေြမဧရိယာ ၅၄၅ ဒသမ ၀၆ ဧကကျယ်ဝန်းပီး က န်း၏ေြမာက်ဘက်တွင် အရှည်  ေပ  ၄၀၀၀ ခန် 

ရှည်လျားေသာ  ကမ်းေြခတည်ရိှကာ  သုံးပုှံစ်ပု ံခနရိှ်  ေပ  ၂၃၀၀ ေကျာ်မှာ အရယ်ည ီအညိေရာင် 

ေကျာက်စရစ်လုံးေချာများြဖင့ ်  ကမ်းေြခေတာစပ်မှ   ပင်လယ်အတွင်း  အစီအရီအြပည့ရိှ်ေနသည်။ 

ေကျာက်စရစ်ဒုအထူမှာ ကုန်းတွင်းဘက်အြခမ်းတွင် ေပ ၂၀ ခန်ထူပီး ပင်လယ်ဘက်အြခမ်းတွင် 

ှစ်ေပခန်ထူ

ြမင့်ေထွး

(ဟိုတယ်/ခရီး)

ပင်လယ်သမုဒ ရာ    ေရြပင်သည ်

ကမ ာကီး၏    ၇၉  ရာခိုင် န်းရှိပီး 

ပင်လယ်သမုဒ ရာှင့်       ဆက်စပ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ခရီးသွားလာ 

ေရး၊ ကန်ုစည်ပိုေဆာင်ေရး၊ စားေသာက် 

ကန်ုလပ်ုငန်းများ၊ စွမ်းအင်လပ်ုငန်းများ၊ 

လသူုံးကန်ုပစ ည်းလပ်ုငန်းများ၊ ေဆးဝါး 

များ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

သည် ကမ ာေပ ရှိ လူသားများကိ ု၇၀  

ရာခိင်ု န်းမှ ၈၀ ရာခိင်ု န်းအထ ိအမီှြပ 

ိုင်ရန်      ဖန်တီးေပးလျက်ရှိသည်။ 

အဆိပုါလပ်ုငန်းများမှ ခရီးသွားလပ်ုငန်း 

တွင် ကမ ာလှည့်ခရီးသွားဦးေရ စုစုေပါင်း 

၁၄၆၄ ဒသမ ၃ သန်းရှိပီး  ပင်လယ် 

ကမ်းေြခသို    အပန်းေြဖလည်ပတ ်

ကေသာ   ခရီးသွားဧည့်သည်များမှာ 

သန်း  ၄၀၀  ေကျာ်ရှိသြဖင့ ်    ကမ ာ့ 

ခရီးသွားဧည့်သည်  ၂၇  ရာခိုင် န်း 

ရိှေကာင်း ကမ ာခ့ရီးသွားလပ်ုငန်းအဖဲွ 

၏  ၂၀၁၉  ခုှစ်   ကိန်းဂဏန်းစာရင်း 

အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ 

က န်းကမ်းေြခ

ခရီးသွား    ဧည့်သည်များသည ်

ပင်လယ်ြပင်အတွင်း    ခရီးသွားြခင်း၊ 

ပင်လယ်ကမ်းေြခတွင်   အပန်းေြဖြခင်း၊ 

ပင်လယ်ကမ်းြပင်ေအာက ်  သဘာဝ 

အလှအပများ  ကည့် ြခင်း၊  ရက်လ င့် 

ြခင်း၊ လ  င်းစီးြခင်း၊ ပင်လယ်ေရသတ ဝါ 

များ၏    လ ပ်ရှားသွားလာ    ေနထိုင် 

စားေသာက်မ ကို ေလ့လာြခင်း၊ ေရေန  

ကုန်းေနသတ ဝါများကိ ု ေလ့လာြခင်း၊  

ပင်လယ်အစားအစာများ  စားသုံးြခင်း 

များြဖင့် ပင်လယ်ြပင်ှင့်  က န်းများသုိ  

လည်ပတ်မ   များြပားလာြခင်းေကာင့ ်

ပင်လယ်ြပင်အတွင်းရှ ိ   က န်းများကို 

ငှားရမ်း၍ ခရီးသွားလပ်ုငန်းတွင် ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ များစွာ     ထည့်ဝင်လုပ်ကိုင ်

လာကသူများမှာလည်း   ပိုမိုများြပား 

လာသည်။   ထိုအတူ   ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

သေလာက ်  အကျိးအြမတ်ရှိေစသည့် 

သဘာဝအလှတရားများ    မပျက်စီး 

ေသးေသာက န်းများကိလုည်း    အပိင် 

အဆိုင် ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လာကသည်။

၂၀၁၇ ခှုစ်က မတ်ိခိင်ု ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရှင်များက  ြပည်တွင်း  ြပည်ပ 

ဧည့်သည်များကိ ုလှည့်လည်ပိုေဆာင ်

ိုင်ရန်ှင့်       က န်းခရီးစ်ေဒသများ 

ေဖာ်ထတ်ုြမင့တ်င်ရန်အတွက်  သဘာဝ 

အလှများ မပျက်စီးေသးေသာ ခရီးစ် 

အသစ်က န်းများကို    ရှာေဖွရာတွင ်

မိတ်မိှင့ ် မေဝးကွာလှပီး   ေနချင်း 

ြပန်  လည်ပတ်ိုင်သည့ ်  ပါပန်က န်း 

(ေခ  ) Smart က န်းကို ေတွရှိခဲ့သည်။ 

က န်း၏   ထူးြခားေသာအေြခအေန 

ေကာင့ ် မိတ်ခိုင ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ရှင်များ ကိးစားအားထုတ်မ ြဖင့ ်တစ်ှစ် 

ခန်အတွင်း  လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ 

သည်။

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခ 

(Pebble Beach) 

ကမ်းိုးတန်းှင့ ်က န်းေပ ကမ်းေြခ 

အများစုသည ်သဲများြဖင့ ် ဖုံးလ မ်းေန 

တတ်ေသာ်လည်း  အချိကမ်းေြခများမှာ  

ေကျာက်စရစ်များြဖင့ ်ထူးြခားစွာ  ဖုံးလ မ်း 

ေနတတ်သည်။       သဲပမာဏထက်  

ေကျာက်စရစ်ပမာဏ     များေနပါက 

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခ (Pebble Beach)

အြဖစ် သတ်မှတ်ကသည်။  ေနရာေဒသ 

အေပ မူတည်၍   ေကျာက်စရစ်များမှာ 

လည်း  ေရာင်စုေံြပာင်းလတဲတ်ကသည်။ 

ထူးြခားစွာ ဆဲွေဆာင်မ ရိှသည့်  ေကျာက် 

စရစ်ကမ်းေြခေကာင့်ပင ်    ကမ ာလှည့် 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ     ပိုမိုဝင်ေရာက ်

လည်ပတ်လာကသည်။

ကမ ာေပ တွင်     အေကျာ်ကားဆုံး 

ေသာ ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခ  ၁၀ ခုရှိရာ 

အေမရကိန်ိင်ုငရိှံ Black Pebble Beach၊ 

ြပင်သစ်ိုင်ငံ  ေတာင်ပိုင်းရှိ   Pebble 

Beach  at Nice၊ ယူေကိုင်ငံရှိ Slapton  

Sands ှင့် Birdlings Flat ၊ အေမရိကန် 

ိင်ုငရိှံ Jasper ၊ ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငရိှံ ကမ်းေြခ  

သုံးခုြဖစ်သည် ့  White Pebble Beach၊ 

Bakugon Boulder Beach ှင့် Manual 

Pebble Beach၊  အေမရိကန်ိုင်ငံရှိ  

Schoolhouse Beach၊ ယူေကိုင်ငံရှိ 

Chesil Beach  တိုြဖစ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။ ကမ ာေပ ရိှ အေကျာ်ကားဆုံးေသာ 

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခများှင့ ်   င်းယှ် 

ပါက           အရည်အေသွးမေလျာ့ေသာ 

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခမှာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

က န်းေပါင်း    ၈၀၀  ေကျာ်အတွင်းမ ှ

မိတ်ခိုင်အတွင်းရှ ိ  ပါပန်က န်း (ေခ  )  

Smart က န်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ထူးြခားလ ိဝှက်ေသာက န်း

ပါပန်က န်း (ေခ ) Smart  က န်းသည် 

မိတ်မိ၏အေနာက်ဘက ်   ေရမိုင် ၅၀  

ေကျာ်အကွာ  အေရှေလာင်ဂျကီျ ၉၇° 

၅၇'  ှင့်   ေြမာက်လတ ီကျ  ၁၂°  ၁၈'  

ကားတွင် တည်ရိှသည်။ အေရှဘက်တွင်  

သေရာ့သဒန်ကီးက န်း၊   သဲလက်တက် 

က န်း (ှစ်ဖက်လှ)ှင့ ်အေနာက်ဘက်တွင်  

ပဒန်းက န်း၊ ေြမာက်ဘက်တွင် ကွမ်းရက် 

က န်း၊ ေတာင်ဘက်တွင ် ဒါန်းက န်းများ 

တည်ရိှသည်။ ေြမဧရယိာ ၅၄၅ ဒသမ ၀၆ 

ဧက ကျယ်ဝန်းပီး က န်း၏ေြမာက်ဘက် 

တွင် အရှည်  ေပ ၄၀၀၀ ခန် ရှည်လျားေသာ  

ကမ်းေြခတည်ရိှကာ  သံုးပံုှစ်ပံု ခန်ရိှ  ေပ  

၂၃၀၀ ေကျာ်မှာ     အရယ်ည ီ   အညိေရာင် 

ေကျာက်စရစ်လံုးေချာများြဖင့်   ကမ်းေြခ 

ေတာစပ်မှ   ပင်လယ်အတွင်း  အစီအရီ 

အြပည့်ရှိေနသည်။      ေကျာက်စရစ်ဒ ု

အထူမှာ    ကုန်းတွင်းဘက်အြခမ်းတွင ်   

ေပ   ၂၀ ခန်ထူပီး      ပင်လယ်ဘက်အြခမ်း 

တွင်   ှစ်ေပခန်ထူေကာင်း   သိရသည်။ 

ကျန်သုံးပုံတစ်ပုံေပ   ၁၇၀၀   ေကျာ်မှာ 

သဲြဖုကမ်းေြခ ြဖစ်သည်။ ေတာင်ဘက် 

အြခမ်းတွင်   ေပ  ၆၀၀  ေကျာ်ခန်ရှိ 

၂ နာရီခွဲအကာတွင်   ေရာက်ရှိိုင်သည်။ 

လအူေရာက်အေပါက်နည်းပါး၍ သဘာဝ 

အတိင်ုး ရှင်သန်ေနေသာ  အမစဲမ်ိးသစ်ပင် 

ကီးများ ရှင်သန်ကီးထွားလျက်ရှိသြဖင့ ်

က န်းအတွင်းပိုင်း        ဝင်ေရာက်လ င်  

သစ်ေတာကီးတစ်ခုအတွင်း  ဝင်ေရာက ်

သကဲ့သို  ခံစားမ မျိးကို   ရရှိေစသည်။ 

ေြမာက်ဘက ်  ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခမ ှ

ေတာင်ဘက်     သဲေသာင်ကမ်းေြခသို 

သွားရာလမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် ေတာပန်း 

ေလးများ လှပဖူးပွင့်ေဝဆာစွာ က န်း၏ 

အလှအပကို   ထပ်ဆင့်ေဖာ်ေဆာင်ေပး 

လျက်ရှိသည်။

က ပင်လယ်သိုမျက်ှာမ၍ူ    ေထာင်မတ် 

စွာ စိက်ုထထူားသည့ပ်ုစံရိှံသည်။ ပါပန်  

က န်း (ေခ ) Smart က န်းသို ေရာက်ရှိ 

သတူိင်ုး   ထူးြခားေသာ   ေကျာက်စရစ် 

ကမ်းေြခှင့ ်ေထာင်မတ်ေသာ ေကျာက် 

ြပားကီးတိုှင့ ်အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံိက်ု 

ကသည်။    အမဲစိမ်းသစ်ေတာကီး 

အတွင်းရှိ   ကီးမားေသာသစ်ပင်ကီး 

များ၊     ေတာပန်းကေလးများှင့ ်

မှတ်တမ်းတင်ကသည်။ 

ထူးြခားလှေသာ  Smart  က န်းကုိ 

လွန်ခဲေ့သာ    ငါးှစ်တာကာလအတွင်း 

မတ်ိခိင်ု ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကား 

မ ဦးစီးဌာနှင့် မိတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ရှင်တုိ၏   ပူးေပါင်းြမင့တ်င်ေဆာင်ရက် 

မ ေကာင့ ်လသူမိျားထင်ရှားေကျာ်ကား 

လာပီး     ယခုအခါ   အများြပည်သ ူ

အပန်းေြဖက န်းတစ်ခုြဖစ်ရန် ကိးစား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကိုဗစ်မတိုင်မီကာလက    ကမ ာ 

လှည့ခ်ရီးသည်များ၊ ြပည်တွင်းခရီးသွား 

များ   လည်ပတ်မ    များြပားလာြခင်း 

ေကာင့ ်   Smart   က န်းကမ်းေြခသို 

Speed Boat  များ  ဆိုက်ကပ်ရာတွင ် 

ကမ်းေြခရှိ  သ ာေကျာက်တန်းများ 

ထိခိုက်မ မရှိေစရန်အတွက်  ေရေပ  

တံတား   (Floating Jetty)    ကို 

တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။

သဲေသာင်ရှည်လျားေသာ ကမ်းေြခသုံးခ ု

ရှိပီး     ေရချိအရင်းအြမစ ်   ရှိသည်။ 

ပါပန်က န်း (ေခ )  Smart  က န်း၏ 

ပင်လယ်ေရမှာ    ကည်လင်ပီး   ေရြပာ 

အမျိးအစားြဖစ်သည်။  က န်းပတ်လည် 

တစ်ဝိုက်တွင် မပျက်စီးေသးေသာ သ ာ 

ေကျာက်တန်းများ          ရှိြခင်းေကာင့ ်

ြပည်တွင်း  ြပည်ပဧည့သ်ည်များအေနြဖင့ ်

Snorkeling ြပလုပ်ြခင်း၊ Scuba Diving 

ြပလုပ်ြခင်း၊ Kayaking  အေပျာ်စီးြခင်း၊ 

Water   Jet  ski   စီးြခင်းများ   ြပလုပ် 

ိုင်သည်။

ပါပန်က န်း (ေခ ) Smart  က န်းဟု 

လူသိများေသာ  ေကျာက်စရစ်က န်းသို 

Speed Boat အမျိးအစားေပ မူတည်၍  

မိတ်မိမ ှစက်ေလှေမာင်းချနိ ်၂  နာရီမှ  

အပန်းေြဖက န်း

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခသို  ေရာက်ရှ ိ

သည်ှင့် ပင်လယ်လ  င်းများ၏  ုိက်ခတ် 

ဖျန်းပက်မ ှင့်     ေနေရာင်ြခည်ေကာင့ ်

ရ န်းစိုေတာက်ပလျက်ရှိေသာ ေကျာက် 

စရစ်များကိ ုေတွရမည်။ ကည်လင်ြပာလဲ ့

ေသာ ကမ်းေြခေရြပင်က ေရထမဲဆင်းဘ ဲ 

မေနိုင်ေအာင်     ဆွဲေဆာင်ေနသည်။ 

ေရကူး၍ေမာလ င်   ေကျာက်စရစ်များ 

အေပ  ေကျာခင်းအပ်ိစက်အေကာအြခင် 

ေြဖိင်ုသည်။ ေြမာက်ဘက် ေကျာက်စရစ် 

ကမ်းေြခကဲသ့ိုပင် ေတာင်ဘက်  သေဲသာင် 

ကမ်းေြခကလည်း လာေရာက်သတူိင်ုးကိ ု 

ဖမ်းစားိင်ုသည်။ ကမ်းေြခတွင် အထ ူ၁၀ 

ေပခန် ၊ အလျားေပ ၁၅၀ ခန် ၊ အြမင့်ေပ  

၈၀ ခန်ရိှေသာ သဘာဝေကျာက်ြပားကီး 

သဘာဝအေမွအှစ်ထိန်းသိမ်းသင့်

အေရှေတာင်အာရှတွင်  ဖိလစ်ပုိင် 

ိင်ုငှံင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံှစ်ိင်ုငတံည်းသာ 

ရှိေသာ   လှပပီး  ထင်ရှားေကျာ်ကား 

သည့ ် ေကျာက်စရစ်က န်းြဖစ်ေကာင်း 

ေလ့လာသိရိှရ၍   ြမန်မာုိင်ငံအတွက် 

လည်း ဂဏ်ုယမူသိည်။  သဘာဝတရား 

က   ေပးအပ်ထားေသာ    အေမွအှစ် 

တစ်ခုြဖစ်၍လည်း            တန်ဖိုးထား 

ထိန်းသိမ်းရန ်  အထူးလုိအပ်လှသည်။  

သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ေပျာက်ကွယ်၊   

ဆုံး ံး၊ ပျက်စီးမ များ   မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်   မိတ်ခိုင်တွင ်     တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ    ဟိတုယ်ှင့ ်  

ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များှင့်              စာမျက်ှာ ၁၆ သို 



အုတ်ဖိုမိနယ်ရိှ ေလေဘးသင့ဘ်န်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းအား 

ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်း

လား  းမိ၌ ဓမ ာစရိယှင့ ်ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွ ဲကျင်းပ

 စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

ခရီးသွားေလာကအတွင်း ဆက် ယ်ေန  

သူများက က န်းများရှိ သ ာေကျာက ်

တန်းများ၊  ကုကမာများ၊   ေကျာက် 

စရစ်များ      သစ်ပင်ပန်းမန်များကို 

ေကာက်ယူ၊   သယ်ေဆာင်၊   ချိးြဖတ်မ  

များ မြပလုပ်ရန ်  းေဆာ်ထိန်းေကျာင်း  

မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထုိအတ ူ

ဟိုတယ်ှင့်  ခရီးသွား န်ကားမ ဦးစီး 

ဌာနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများ၊ တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းမှ   ဆက်စပ်ဌာန 

များပူးေပါင်းပီး    က န်းများလည်ပတ ်

ရာတွင်    လိုက်နာရမည့ ်    စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများကို      ေရးဆွဲချမှတ် 

ထုတ်ြပန်၍ လိုက်နာေစလျက်ရှိသည်။

Smart က န်းသို ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် 

ြပည်တွင်းဧည့်သည ်  ၁၆၄၄  ဦး၊ ြပည်ပ 

ဧည့်သည် ၃၉၈ ဦးှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်  

ြပည်တွင်းဧည့်သည် ၁၇၅၆၇ ဦး၊ ြပည်ပ 

ဧည့သ်ည် ၂၂၇၄ ဦး လာေရာက်လည်ပတ် 

ခဲ့ကသည်အထိ  ထင်ရှားေကျာ်ကား 

လာခဲ့ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ 

ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ် 

ဧပီလမှစတင်ကာ ခရီးစ်များ ရပ်တန်  

သွားခဲ့ရသည်။  သိုေသာ်  ယခုမဟာ 

သ  ကန်ကာလတွင် Smart က န်းသို 

ြပည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည ်၅၀၀  ခန်   

လည်ပတ်ခဲ့ပီး  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ခရီးစ် 

ေဒသအသီးသီးတွင် ဟုိတယ်များ၊တည်းခိ ု

ခန်းများ၊ စားေသာက်ဆိင်ုများ၌      ကတ်ိ 

ကိတ်တိုးစည်ကားခဲ့သည်ကိ ု    ေတွရှိ 

ကားသိရသြဖင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြပန်လည် 

ရှင်သန်မ အတွက် ဝမ်းသာမိသည်။

မည်သိုပင်ဆိုေစ  ကမ ာေပ တွင် 

အရှားပါးဆုံးေသာ     ေကျာက်စရစ ်

ကမ်းေြခတစ်ခုြဖစ်သည့်  ပါပန်က န်း 

(ေခ  )  Smart  က န်းကို    ပိုင်ဆိုင ်

ထားေသာ မိတ်ခိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အဖို  “ပတ ြမားမှန်၊ ွံမနစ်”  ဆိုသည့် 

စကားှင့်အညီ ကုိဗစ်ကာလေကျာ်လွန် 

ပီးသည်ှင့ ်ိုင်ငံတကာဧည့်သည်များ၊ 

ြပည်တွင်းဧည့်သည်များြဖင့် ြပန်လည်       

စည်ကားလာဦးမည်ြဖစ်သည်။ ထိုအတ ူ

အဖိုးထိုက်တန်ေသာ Smart က န်းကို 

ိုင်ငံတကာမှ     ပိုမိုသိရှိေရးအတွက ်  

ြမင့်တင်ေကာ်ြငာြခင်း    လုပ်ငန်းများ  

ေဆာင်ရက်ကာ  ေရရှည်တည်တံ့ေရး 

အတွက်  ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ    

ေဆာင်ရက်သင့်ပါေကာင်း တင်ြပလုိက် 

ပါသည်။    ။

ေသလာဂီရိေမာရပဗ တေကျာက်ေတာ်ေတာင်ဘုရား ဗုဒ ပူဇနိယပွဲေတာ်၌ ရခိုင်ိုးရာပိင်ေလာင်းပိင်ပွဲကျင်းပ
ေကျာက်ေတာ ်ဧပီ ၃၀

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေကျာက်ေတာ ်

မိရှိ   ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင ် 

အထင်ကရ  ဘုရားတစ်ဆူြဖစ ်

ေသာ  ေသလာဂီရိေမာရပဗ တ 

ေကျာက်ေတာ်ေတာင်ဘရုား ဗုဒ  

ပူဇနိယပွဲေတာ်    ရခုိင်ုိးရာ 

ပိင်ေလာင်းပိင်ပွ ဲ   ဖွင့်ပွဲအခမ်း 

ေနြပည်ေတာ်  ဧပီ   ၃၀ 

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာန  သာသနာေရးဦးစီး 

ဌာနက  ကျင်းပသည့ ်  ဓမ ာ 

စရယိစာေမးပဲွကိ ုယေနတွင် ရှမ်း 

ြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)  လား  း 

မိ  သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်ှင့ ် 

မိေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံ 

ေတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွဝင် 

အဂ မဟာပ  တိ ဇမ ေအးေစတ ီ

တပ်ဦးေကျာင်း ပရိယတ ိစာသင် 

တိုက် ဆရာေတာ် ဘဒ   ဥတ မ၊ 

မဟာေဗာဓာံု ေကျာင်းတုိက်ဆရာ 

ေတာ် ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ 

မဟာဂ ဝါစက ပ  ိတ ဘဒ   

နာရဒှင့ ်   အစိုးရဓမ ာစရိယ 

စာေမးပွဲကီးကပ်ေရး   ဥက    

ပန်အုပ်ပရိယတ ိ စာသင်တိုက် 

ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ဇေိနာရသလက  ာရတို အမှး 

ြပေသာ သံဃာေတာ် ၂၅ ပါးက 

ဓမ ာစရိယစာေမးပွဲကီးကပ်ေရး 

ဆရာေတာ်ကီးများအြဖစ် ေဆာင် 

ရက်ကပီး     ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ မိနယ် 

များမှ သံဃာေတာ် ၃၉၆ ပါးှင့် 

သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင် ၇၂ ပါး 

စုစုေပါင်း ၄၆၈ ပါးတိုက စာရင်း 

သွင်း ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုကသည်။

ထိုသို   ေြဖဆိုေနမ များကို 

အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ိုင်ိုင်ဦးှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊  လား  းမိရှ ိဌာန 

ဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိပီး 

သံဃာေတာ်များှင့ ် သာသနာ့ 

ွယ်ဝင်သီလရှင်များအား လှဖွယ် 

ပစ ည်းများှင့် နဝကမ အလှေငွ 

များ     ဆက်ကပ်လှဒါန်းက 

သည်။

ဓမ ာစရယိစာေမးပဲွကိ ုယေနမှ 

စ၍ ေမ ၉ ရက်အထ ိကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်ပီး     ပါဠိပထမြပန်   

စာေမးပဲွ (ပထမကီးတန်း၊   ပထမ 

လတ်တန်း၊   ပထမငယ်တန်း၊ 

အေြခြပမူလတန်း)များကို   ရှမ်း 

ြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ 

လား  း၊   တန်ယန်း၊ နမ့်ခမ်း၊ 

ေကျာက်မဲ၊ သီေပါ၊  ေနာင်ချိ၊ 

မိုးမိတ်ှင့်    ဟိုပန်မိတို၌ ေမ ၇ 

ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ    စာေြဖ 

သဃံာေတာ်ှင့်  သာသနာွ့ယ်ဝင် 

သီလရှင် စုစုေပါင်း ၁၄၂၃ ပါး  

ဝင်ေရာက်ေြဖဆို ကမည်ြဖစ  ်

ေကာင်း   သိရသည်။

သတင်းစ်

    

သာယာဝတီ     ဧပီ     ၃၀

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး သာယာဝတခီိင်ု အတ်ုဖိုမိနယ် ေချာင်းေဂါင်း 

ေကျးရာတွင်   ဧပီ  ၇ ရက်က    ေလြပင်းတိုက်ခတ်မ ေကာင့ ်

ပျက်စီးခဲ့ေသာ ေတာင်ညိေလးေတာရဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအား 

ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ုအဆိုပါေကျာင်း၌ ဧပီ 

၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်သည်။

ယင်းသို ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ြခင်းကိ ုလမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန သာယာဝတီခိင်ုေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန် ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ ဝင်းဝင်းမာှင့် တာဝန်ရိှသူများက အုတ်ဖုိမိနယ်  ေတာင်ညိေလး 

ေတာရဘုန်းကီး ေကျာင်း  အမုိးလန်ပျက်စီးခ့ဲသည့်  ခုနစ်ေပသွပ်  ၂၆၉ 

ချပ်အား မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေအာင်ေဇာ်မင်းှင့် 

တာဝန်ရှိသမူျား၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့်အတ ူေတာင်ညိေလး 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဆရာေတာ်ထံသို  ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                  သန်ေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

အနားှင့်  ရခုိင်ုိးရာပိင်ေလာင်း 

ပိင်ပွဲကို ယမန်ေန  မွန်းလွဲ  ၁ 

နာရီက စည်ကားသိုက်မိက်စွာ 

ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ   ရခိုင်ိုးရာပိင  ်

ေလာင်းပိင ်ပွဲအခမ်းအနားသို 

ေကျာက်ေတာ်မိနယ်     စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးေကျာ် 

စွာွန် ၊  ေကျာက်ေတာ်ေတာင ်

ေဂါပကအဖဲွဥက    ဦးေအာင်ထွန်း 

စိန်၊ ပဲွေတာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ 

ဥက    ဦးေမာင်ဝင်းှင့်ပိင်ပွဲဝင ်

ေလှေလှာ်အသင်းသားများ စုံညီ 

စွာ တက်ေရာက်ကသည်။

အဆိပုါ ရခုိင်ုိးရာပိင်ေလာင်း 

ပိင်ပွဲဖွင့ ်ပွဲ  အခမ်းအနားတွင် 

မိနယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   က အဖွင့်အမှာစကားေြပာ 

ကားပီး  ေကျာင်ေတာ်ေတာင ်

ေဂါပကအဖွဲ ဥက   က ပွဲေတာ် 

ကျင်းပရြခင်းှင့ ် ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။  ထို 

ေနာက်     ပွဲေတာ်ကျင်းပေရး 

ေကာ်မတီဥက   က ပိင်ပဲွစည်းကမ်း 

ချက်များှင့်ပတ်သက်၍   ပိင်ပွ ဲ

ဝင်ေလှေလှာ်အသင်း ကိုးသင်းမ ှ

ေလှေလှာ်အားကစားသမားများ 

ကို ပိင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များှင့ ် 

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။ 

ယင်းေနာက်     ရခိုင်ိုးရာ 

ပိင်ေလာင်းပိင်ပွဲကို   ဆက် 

လက်ကျင်းပရာ ေြခာက်လေံဖာင် 

အသင်း ရှစ်သင်းှင့် ရှစ်လံေဖာင ်

အသင်းေလးသင်းတုိမှ  ပထမေန 

တွင်  ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဟိုပန် ဧပီ ၃၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း 

ဟိုပန်မိနယ်      ရှမ်းစာေပှင့်ယ်ေကျးမ အဖွဲက  စီစ်ကီး ကပ်၍ 

ေွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက်အားလပ်ချနိ်များတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား 

လူငယ်များအား  ရှမ်းစာေပ အေရးအဖတ်တတ်ေြမာက်ေစရန်ှင့် 

ရှမ်းစာ ေပြပန်ပွားမ ရှိပီး   တန်ဖိုးထားထိန်းသိမး်တတ်ကေစရန ်

ရည်ရယ်၍ ဟိုပန်မိနယ်အတွင်းရှိ  ရပ်ကွက်/ေကျးရာများတွင ်  

ရှမ်းစာေပများ သင်ကားေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ရှမ်းစာေပများကို ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) ေကျာက်မဲမိမ ှ

ဆရာ ဆရာမခုနစ်ဦးက  သင်ကားေပးလျက်ရှိကာ  ဟိုပန်မိနယ ် 

ေနာင်မိုေကျးရာမ ှ၇၈ ဦး၊ ေနာင်အွန်ေကျးရာမှ ၇၆ ဦး၊   ဟင်းနား 

ေကျးရာမ ှ၉၁ ဦးှင့် ေမာ်ေဟွေကျးရာမ ှ၁၇၈ ဦး စုစုေပါင်း တိုင်းရင်း 

သားလူငယ ် ၄၂၃ ဦး တိုက အတန်းလိုက်ခွဲ၍ ဧပီ ၂၂ ရက်မှစတင်၍    

တက်ေရာက်လျက်ရှိပီး တစ်လကာ ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။

၎င်းအြပင ်ဟိုပန်မိေပ ရပ်ကွက်များြဖစ်သည် ့မန်မိုင်ရပ်ကွက်၊  

ေကာင်းဟုန်းရပ်ကွက်ှင့် မိန်းပန်းရှမ်းရပ်ကွက်တုိတွင်လည်း မိမိအစီ 

အစ်ြဖင့် အေြခခံရှမ်းစာေပများကိ ု    စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေနပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း ဟိုပန်မိနယ် ရှမ်းစာေပှင့်ယ်ေကျးမ အဖွဲမှ    သိရ 

သည်။                    

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ဟိုပန်မိနယ်၌ အေြခခံရှမ်းစာေပ 

သင်ကားေပးလျက်ရှိ

ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

၂၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ေန  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့ ်

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့ ်(၁၃)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

(ယမန်ေနမှအဆက်)

နံပါတ်ခုနစ်အေနြဖင့်        အားကစားကိစ  

ြဖစ်ေကာင်း၊  တုိင်းြပည်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက်  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ကျန်းမာကံ့ခိုင်သည့ ်  လူသား 

အရင်းအြမစ်များရှိရန ်လိုအပ်ေကာင်း၊   ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကကဲ    “ကျန်းမာေရးဆိရုာတွင်  အားကစား၊ 

ကံခ့ိင်ုေရးတိုှင့ ်ဆက်စပ်ေနပါေကာင်း၊ အားကစား 

များ ြပလုပ်မှသာ ကျန်းမာ က့ံခုိင်မ ရိှမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားပိင်ပွဲများြပလုပ်ြခင်းသည ်  စိတ်ဓာတ် 

ြမင့်တင်ေရး  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းပင ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အားကစားြမင့တ်င်ြခင်းသည် ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုတက်ေစ 

ေကာင်း၊     ကာယစွမ်းပကားသာမက  စိတ်ဓာတ် 

စွမ်းပကားပါြမင့တ်င်ေပးရာြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစား 

ြမင့်တင်မည်ဆိုပါက   လူငယ်များ၏အင်အားသည ်

အဓိကကျသည့်အတွက ်  လူငယ်ှင့်   အားကစား 

က  ကို အားေပးေဆာင်ရက်သွားမည”်  ဟုဆိုပီး  

လမ်း န်မှာကားခဲေ့ကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်အားကစား 

က  ကိ ု   ြမင့်တင်ေပးြခင်းအားြဖင့်   ုိင်ငံေတာ်ကုိ    

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် ိုင်ငံသူိုင်ငံသား 

များ၏  စတ်ိဓာတ်ကိ ု ြမင့တ်င်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်  အားကစားက  များ ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

အားကစားနည်း  ၁၈  မျိး  

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန်လျာထား

ိင်ုငတံကာအားကစားပိင်ပဲွများှင့ ်ပတ်သက် 

ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်းတွင်    မိမိတို   ိုင်ငံအေနြဖင့် 

ိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲ   ေလးပွဲရှိေကာင်း၊ 

ပထမပိင်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင ်  ၂၀၂၂ 

ခှုစ် ေမ ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထ ိလက်ခကံျင်းပမည့ ်

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်  အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွြဖစ်ေကာင်း၊ အားကစားနည်း ၄၀ ှင့် ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် 

အားကစားနည်း  ၁၈  မျိး  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်

လျာထားေကာင်း၊  ထိအုားကစားပဲွတွင် အားကစား 

ှင့ ်လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

အပါအဝင် အုပ်ချပ်မ အဖဲွ ၃၆ ဦး၊   အုပ်ချပ်/နည်းြပ  

၉၇ ဦး၊ အားကစားသမား   ၂၉၃  ဦး   စုစုေပါင်း ၄၂၈  

ဦး သွားေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်     စီစ်ထားေကာင်း၊ 

အားကစားသမားများကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ   

၁ ရက်မှစပီး  ေနြပည်ေတာ်  အားကစားေလက့ျင့်ေရး 

စခန်းတွင် အားကစားနည်း  ၁၃  နည်း၊  ရန်ကန်ုတွင်  

အားကစားနည်း ငါးနည်းကို စခန်းသွင်းေလ့ကျင့ ် 

လျက်ရှိေကာင်း။

ဒုတိယပိင်ပွဲမှာ   SEA   GAMES  ပိင်ပွဲအပီး 

ှစ်ပတ်အကာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင် ဆက်လက် 

လက်ခကံျင်းပသွားမည့ ်(၁၁)ကမ်ိေြမာက်  အာဆယီ ံ

မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲြဖစ်ေကာင်း၊   ပိင်ပွဲ 

အားကစားနည်း ၁၁ မျိးကိ ုြမန်မာိင်ုငမှံအားကစား 

နည်း ခုနစ်မျိး ပါဝင်ယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   

တတယိပိင်ပဲွကိ ု (၁၉) ကမ်ိေြမာက် အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုပိင်ပဲွကိ ုတတ်ုိင်ုင ံဟန်ကျံး 

မိတွင ် ၂၀၂၂ ခုှစ်  စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ  ၂၅  

ရက်အထ ိအားကစားနည်း ၄၀ ြဖင့ ် ကျင်းပသွားမည် 

ြဖစ်ပီး   မိမိတိုိုင်ငံက   ပါဝင်ယှ်ပိင်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊  စတုတ ပိင်ပွဲမှာ  (၃)   ကိမ်ေြမာက ်

အသက်(၁၈) ှစ်ေအာက်  အာရှလူငယ်အားကစား 

ပိင်ပဲွြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုပိင်ပဲွကိ ုတတ်ုြပည်သူသမ တ  

ုိင်ငံ  ရှန်တံုမိတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်  

မှ ၂၈ ရက်အထိ အားကစားနည်း  (၁၈)  နည်းှင့် 

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  မမိတိို ိင်ုငအံေနြဖင့်  

အားကစားနည်းကိုးနည်း    ပါဝင်ယှ်ပိင်သွားရန ်

ရည်မှန်းထားေကာင်း။

အားကစားြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ရာတွင်  ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေရးှင့ ် အားကစားနည်းစနစ် 

များသာမက အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားုမံျား  

အဆင့မ်စွီာ ရိှေရးသည်လည်း အဓကိကျသည့အ်တွက် 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များတွင ် ၂၀၂၂ ခုှစ်မှ  

၂၀၂၇ ခုှစ်အထိ ဘ  ာေရး(၅)ှစ်စီမံကိန်းတွင ်

အားကစားကွင်း(၃၀)  အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များ၊ အားကစားုမံရိှေသးသည့ ်မိနယ်များအတွက်  

ှစ်ထပ်လ ာထိုးကမ်းခင်းပါ   အားကစားု ံ၂၆ ုံ 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊    ဒိုင်ဗင်ကန်ပါ 

အဆင့မ်ေီရကးူကန် ေလးခု တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များ၊  မီတာ ၄၀၀ ေြပးလမ်းကိ ုSynthetic Track 

ေြပးလမ်းခင်းြခင်းှင့ ်အသစ်လဲလှယ်ြခင်းလုပ်ငန်း  

ခုနစ်ခု၊    အားကစားဥယျာ်စီမံကိန်း    ေလးခု 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊  အားကစားသိပ ံ 

ေကျာင်းေလးေကျာင်း   တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များ၊  အားကစားေလ့ကျင့်ေရးစခန်း    ခုနစ်ခု 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုစီမံကိန်းကာလ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊  မိမိတို 

အေနြဖင့်  အားကစားြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ် 

များကို  ေကာက်ိုးမီးကဲ့သို  ခဏတာေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်းမဟုတ်ဘ ဲစ်ဆက်မြပတ် အမျိးသားေရး 

တာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ်   ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်ဟ ုေြပာကားလိုေကာင်း။

ြပည်သူလုံ ခံေရးစနစ်

နပံါတ်ရှစ်အေနြဖင့ ် ြပည်သပူါဝင်သည့ ်ြပည်သူ  

လုံ ခံေရးစနစ်ကိ ု   ေြပာကားလိုေကာင်း၊    ယေန  

အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များှင့ ်ပတ်သက်ပီး လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့် နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

သာယာလာေစရန် လုံ ခံေရးက  များကို  တိုးြမင့ ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊   ထိသုိုေဆာင်ရက်သည့ ်

ေနရာတင်ွ ြပည်သူလူထု၏ အကူအည ီ လုိအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတိုအေနြဖင့ ်  ြပည်သူပါဝင်သည့ ်

ြပည်သူလုံ ခံေရးစနစ်ကိ ု      တိုးြမင့်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အချိေနရာများတွင်လည်း 

တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ြပည်သူလုံ ခံေရး  

စနစ်သည် တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ၊ လံုခံေရး 

အေထာက်အကူြပ     အဖွဲအစည်းများသာမကဘ ဲ 

ြပည်သူများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ိုင်ေရးကို  ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုစနစ်မျိးကို   လက်ရှိ 

ကမ ာေပ တွင် ိုင်ငံေပါင်း  ၃၉  ိုင်ငံခန်   ကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊     အိမ်နီးချင်းတုတ်ှင့ ်

အိ ိယိုင်ငံများ ကျင့်သုံးသကဲ့သို ေဒသတွင်းိုင်င ံ

များြဖစ်သည့ ်   ဖိလစ်ပိုင်ှင့ ်  ဗီယက်နမ်ိုင်ငံများ 

၌လည်း   ြပည်သပူါဝင်သည့ ်  ြပည်သူလုံ ခံေရးစနစ် 

ကိ ု   ကျင့သ်ုံးေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊     ြပည်သူ  

လုံ ခံေရးစနစ်ကိ ု     အေကာင်အထည်ေဖာ်မှသာ 

အကမ်းဖက်များ  ရန်မေူနသည့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သလူထူ၊ု     

အြပစ်မဲ့ကေလးသူငယ်များအား    ရန်ရှာေနသည့်     

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်၊ လုပ်ငန်းများချပ်ငိမ်းသွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ လံုခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့်လည်း   ပိုမို   

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိတို 

အေနြဖင့ ်ြပည်သပူါဝင် သည့ ်ြပည်သူလုံ ခံေရးစနစ်ကိ ု

ြပည်သပူါဝင်သည့အ်င်အား၊ လိအုပ်သည့ ်  အေထာက် 

အပံ့ပစ ည်းအြပည့်အစုံှင့ ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  ထိစုနစ်ပုေံဖာ်လာသည်ှင့ ်

အမ   လက်ရှိအကမ်းဖက်ြဖစ်စ်များ  လျင်ြမန်စွာ 

ချပ်ငမ်ိး ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ု       အသေိပးေြပာကား 

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊   သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ   အဖွဲေခါင်းေဆာင ်   ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မင်းထွန်း ေမးြမန်းခဲ့သည့် ေမးခွန်းများအေပ   

သူရိယေနဝန်းသတင်းဌာနမ ှ       ေဒ သဇင်ဦးက 

NLD  ကို   တကယ်ေပးမည့်သူများကိ ု  correction 

များြဖင့်  အမည်များကုိဖျက်ပီး   အဝင်ေပါက်မှာပင် 

မဲမသမာမ ြဖစ်ေအာင်ြပလုပ်ခဲ့သည့်အြပင ်အသက် 

(၁၈) ှစ်မြပည့ေ်သးသမူျားကိလုည်း  မေဲပးခိင်ုးေစခဲ ့

ေကာင်း။

သက်ေသြပိုင်မည်မဟုတ်

ထိသုို မမဲသမာမ ကျးလွန်ခဲသ့ည်မှာ  ရည်ရယ် 

ချက်ရိှရိှ ကျးလွန်ခဲသ့ည့အ်တွက်ေကာင့ ်မမဲသမာမ  

မရှိခဲ့ေကာင်း သက်ေသကို ၎င်းတိုအေနြဖင့ ် လုံးဝ 

ြပိင်ုမည် မဟတ်ုေကာင်းကိ ုေြဖကားလိပုါေကာင်း၊  

ဒတုယိတစ်ခကု ယင်းမာပင်လသူတ်မ တွင် NLD ပါတ ီ

အပါအဝင် ဗိုလ်နဂါးက ြပန်သတ်ခဲ့သည့်  လူများ 

အနက် လ ူ၁၀ ေယာက်တွင် ေြခာက်ေယာက်က အန ီ

ေထာက်ခအံားေပးသမူျားြဖစ်သည်ကိ ု သရိေကာင်း၊  

ယင်းကဲ့သို ြဖစ်စ်မျိး အလားတူြဖစ်ရပ် စစ်ကိုင်း 

တိင်ုးေဒသကီးတွင်ရိှသည့ ်ေကျးရာတစ်ခ၌ု ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ေကာင်း၊   သစ်စက်တစ်ခုတွင်   လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ 

မိသားစုတစ်စုရှိေကာင်း၊ ယင်းသစ်စက်မ ှ မိသားစု 

သည် NLD ကိ ုလံုးဝအမာခံေထာက်ခံ  ဝန်းရံသူများ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် ညတစ်ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင် 

တွင် ဗိုလ်နဂါးအဖွဲက ဓားြပတိုက်ခဲ့ေကာင်း၊  ယင်း 

မသိားစမှု သားှင့သ်မီးကိ ုPDF အကမ်းဖက်အဖဲွသို 

ဝင်ေရာက်ရန်လာေခ သည့် ြဖစ်စ်ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း၊ 

PDF အကမ်းဖက်အဖဲွသုိ ထည့်မေပးသည့်အတွက် 

ေကာင့ ်သစ်စက်တွင်ရှိေသာ ေငွေကးှင့ ် ပစ ည်း 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစတွင ်    ဗိုလ်ချပ်ေမးြမန်း 

သွားသည့် ေမးခွန်းများကို NUG ၊ CRPH   ှင့် 

၎င်းတိုကိ ုေထာက်ခံေရးသားေနေသာ မီဒီယာများ 

အေနြဖင့် ေြဖကားိုင်မည်မဟုတ်ေကာင်း၊ မိမိတို  

သူရိယေနဝန်းက ေြဖကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

နပံါတ်တစ်ေမးခွန်းြဖစ်သည့ ်မမဲသမာမ မရိှခဲေ့ကာင်း 

သက်ေသြပပါဟ ုဗိလ်ုချပ်ေမးြမန်းခဲသ့ည့ ်ေမးခွန်းကိ ု 

၎င်းတိုအေနြဖင့ ်သက်ေသြပိင်ုမည်မဟတ်ုေကာင်း၊  

အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် ယင်းေရးေကာက်ပဲွမစဲာရင်း 

များ စတင်ြပလပ်ုစ်  ယခင်က ကျင်းပြပလပ်ုခဲေ့သာ 

ေရးေကာက်ပဲွများ၌ မစဲာရင်းြပလပ်ုသည့အ်ချန်ိတွင် 

လဝကအေနြဖင့် ြပစုရေကာင်း၊ သိုေသာ်  ယခု 

ပီးခဲသ့ည့ ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် လဝကကိ ုအေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနေအာက်သို    သွတ်သွင်းပီး  

၎င်းတို  NLD   ပါတီ၏  အစိုးရအဖွဲေအာက်တွင ်

ထားရှိကာ  မဲမသမာမ ြပလုပ်၍ရေအာင ်ရည်ရယ ် 

ချက်ရှိရှ ိမဲစာရင်းများကိ ုစိစစ်ခဲ့ေကာင်း၊ ထိုအြပင ်

မဲေပးသည့်ရက ်  ိုဝင်ဘာလ  ၈  ရက်  မတိုင်ခင် 

ိုဝင်ဘာလ  ၇  ရက်တွင်လည်း  ေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်  ရပ်/ေကျးအဆင့်များတွင် မဲေပးသည့ ် 

မဲစနစ်များကို ေကျးရာတစ်ခုတွင်မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

လူဦးေရ တစ်ေထာင်ရှိလ င် ယင်း ရပ်/ေကျးအဆင့် 

ေရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်၏ လက်ထဲတွင ်

မဲစလစ်ေပါင်း   ၂၀၀  ကို  လက်ဝယ်ကိုင်ထားပီး 

မေဲပးရသည့ ်မနက်ခင်းတွင် ၎င်းတို ေပးေစချင်ေသာ  

များကိ ုလယုဓူားြပတိက်ုသွားေကာင်း၊ မမိအိေနြဖင့ ်

ေြပာလိုသည်မှာ ၎င်းတိုကိ ုမေထာက်ခံမှ ဒလန်ဟု 

စွပ်စွဲသတ်ြဖတ်ြခင်း မဟုတ်ေကာင်း၊   ၎င်းတို၏ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကိ ု အားမေပးလ င်လည်း 

ဒလန်ဆိုသည့်ေခါင်းစ်ြဖင့ ်   လူသတ်ဓားြပတိုက ်

ေနသည့် အဖွဲအစည်းများ ြဖစ်ေကာင်း။

ေနာက်တစ်ခုအေနြဖင့် ကိုရင်သုံးပါး မိုင်းထိ 

သည့်အတွက်ေကာင့ ် ှစ်ပါး  ပျလံွန်ေတာ်မူသည့် 

ြဖစ်စ်အပါအဝင် ဗုဒ ဘာသာရဟန်းေတာ်များကို  

ဒလန်ဆိုသည့် ေခါင်းစ်ေအာက်တွင်  သတ်ြဖတ် 

ေနသည့် ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာြပလုိေကာင်း၊ 

ဝမ်းတွင်းမိနယ်၌ ဆွမ်းစားေနသည့်  ဘုန်းကီးကို 

ေကျာင်းေပ အထိတက်ပီး ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခဲ့သည့် 

လုပ်ရပ်များအပါအဝင်   ဗုဒ ဘာသာရဟန်းေတာ် 

များစွာကို ဒလန်ဆိုသည့်  ေခါင်းစ်ေအာက်တွင ်

သတ်ြဖတ်ခေံနရေကာင်း၊ ဘန်ုးကီးေကျာင်းတစ်ခ၌ု 

ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးကျနိ်းစက်ေနသည့် ညကီး 

အချနိ်အခါ သန်းေခါင်ေကျာ်အချနိ်တွင်  ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းကိ ုဝင်ေရာက်ကာ ဘန်ုးကီးကိ ုေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်သတ်ခဲ့ပီး ေကျာင်းတွင်ရှိသည့်  သာသနာပိုင် 

ပစ ည်းှင့ ်နဝကမ  အလှေငမွျားအပါအဝင် ကားများ 

ကိုပါ ယူေဆာင်ပီး  ဓားြပတိုက်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ 

ေကာင်းကိ ုစုစံမ်းသရိှိရေကာင်း၊ သာမန်ဒလန်များကိ ု

သတ်ြဖတ်၍ရရိှသည့် ဆုေကးေငွထက် ဗုဒ ဘာသာ  

ရဟန်းေတာ်များကိ ု             စာမျက်ှာ ၁၈ သို  



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၇ မှ

သတ်ြဖတ်၍  ရရှိသည့ ်ဆုေကးေငွက ှစ်ဆသုံးဆ 

ထက်မက   ြမင့်မားေနသည်ကို  သိရှိရေကာင်း၊  

ေနာက်တစ်ခုက စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ  

အစုိးရစာသင်ေကျာင်းများတွင် NUG  က  ဦးေဆာင် 

ပီး  စာသင်ေပးရန ် CDM  ဆရာ   ဆရာမများှင့ ်

ပူးေပါင်းပီး စာသင်ေပးရန် စည်းုံးလ ံေဆာ်ေနသည်  

များရှိေကာင်း။

အဘယ်ေကာင့ ်ထိသုို စည်းုံးလုပ်ေဆာင်ေနလ ဲ

ဆုိလ င် ၎င်းတုိ NUG ၊ CRPH တွင် ချမှတ်ထားသည့် 

သင်ိုး န်းတမ်းများကိ ု  သင်ကားြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ 

လက်ရိှအစိုးရက ချမှတ်ထားသည့ ် သင်ိုး န်းတမ်း 

များကို သင်ကားြခင်းြဖစ်၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီ၏   အုပ်ချပ်မ ေအာက်ကို   ၎င်းတို 

ကိုယ်တိုင်   လက်နက်ချ   ဒူးေထာက်ပီး   အညံ့ခံ 

လာသည်ဟုပင ်  ြမင်ပါေကာင်း၊  ေနာက်တစ်ခုမှာ 

ဒီမိုကေရစီဆိုသည်မှာ လွတ်လပ်စွာ သေဘာထား 

ကဲွလဲွခွင့်ရိှေကာင်း၊ ယင်းသုိ လွတ်လပ်စွာ သေဘာထား 

ကွဲလွဲခွင့်အေပ   ယခုကဲ့သို NLD ဦးေဆာင်သည့ ်

အစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်သမားများက အြမင်မတ ူ

သည့်သူများကုိ  ဒလန်ဟုဆုိကာ လုပ် ကံသတ်ြဖတ် 

ေနြခင်းသည် ၎င်းတိုက ဒီမိုကေရစီကိ ု ေဖာ်ေဆာင် 

ေနသူများမဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့်အမည်ကို  

ေခါင်းစ်လှလှတပ်ပီး လစ်ဘရယ်  အစွန်းေရာက် 

ေနသမူျားသာြဖစ်သည်ဟု စွပ်စဲွေြပာကားလုိေကာင်း။

ဒီမိုကေရစီကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေနသည့်

အင်စတီကျးရှင်း

ေနာက်ဆုံးေမးခွန်းတစ်ခုမှာ    မည်သူေတွက 

ဒမီိကုေရစကီိ ုေဖာ်ေဆာင်ေနသလဆဲိသုည့ ်ေမးခွန်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင်ုင၌ံ စစ်မှန်သည့ ်ဒမီိကုေရစကီိ ု 

ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့် အခုိင်အမာဆံုး အင်စတီကျးရှင်း 

က တပ်မေတာ်ဟုြမင်ပါေကာင်း၊  အဘယ်ေကာင့ ်

ဆိုေသာ်    ယခုလက်ရှိ   ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်း 

ြဖစ်စ်တွင်လည်း တပ်မေတာ်ကုိ  ေထာက်ခံသူများ 

အြပင် ကားေန ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုလိသုည့ ်ြပည်သ ူ

လူထုများသာမက တပ်မေတာ်ကိုမေထာက်ခံသည့်  

သူများကိုပါ    တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်  တစ်ေြပးည ီ

သေဘာထားဆက်ဆံပီး ကိဗုစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆး 

များကို အားလုံးအညီအမ  ထိုးှံခွင့်ြပြခင်း၊  ေဒသ 

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  အညီအမ    ေဆာင်ရက် 

ေပးေနြခင်းများသည ်   သက်ေသများြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုင၌ံ စစ်မှန်သည့ ် ဒမီိကုေရစကီိ ု

ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့်    အခိုင်အမာဆုံး   အင်စတီ 

ကျးရှင်းက တပ်မေတာ်သာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက      သူရိယေနဝန်း 

သတင်းဌာနမှ  ေဒ သဇင်ဦး၏   ေြဖကားချက်များ 

အေပ  ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း၊  PDF အဖဲွက ဖမ်းဆီး 

ရမသိမူျားရိှေကာင်း၊ ထိအုထတွဲင် ရန်ကန်ု၊ မ ေလး 

မှ PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွများထကဲ ဖမ်းဆီး 

ရမိသူများရိှေကာင်း၊ ၎င်းတုိအထဲတွင် သတ်ြဖတ်ခ့ဲ၊ 

ဗုံးခွဲခဲ့မ များ ကျးလွန်ခဲ့သူများရှိေကာင်း၊ အချိမှာ  

ှစ်ကိမ်၊ သုံးကိမ်  လူသတ်မ   ကျးလွန်ခဲ့သူများ 

ရိှေကာင်း၊ ၎င်းတိုှင့ပ်တ်သက်၍ အချိေမးြမန်းခန်း 

များ၊   အင်တာဗျးများကိ ု   ထုတ်လ င့်ခဲ့သည်များ 

ရှိေကာင်း၊ ယခင်က   ြပသခဲ့သည်များရှိေကာင်း၊ 

၎င်းတို ေြပာကားေြဖဆိုခဲ့သည့်အထဲမ ှှစ်ေယာက်  

သုံးေယာက်ခန်မှာ တူညီသည့်အချက်များ  ေတွရ 

ေကာင်း၊  ေတွရှိချက်များမှာ  ၎င်းတိုကိ ုအေက း 

ေတာင်းသကဲ့သို တဂျဂီျ ီအေတာင်းခံေနရေကာင်း၊  

အချိြပည်ပ၌ ေနသူများက ြပည်တွင်းေနသူများကို 

ေပးထားသည်များရှိေကာင်း၊  ၎င်းတိုကိ ု ေပးထား 

သည့်ေနရာတစ်ေနရာ၌  ြဖစ်စ်တစ်ခုမြဖစ်မချင်း 

အေက းေတာင်းသကဲ့သို    တဂျဂီျေီတာင်းခံပီး 

မင်းမလုပ်ေသးဘူးလား၊   မင်းဘာလုပ်ထားပီးပီလဲ  

စသည်ြဖင့ ်ေမးြမန်းပီး သက်ေသအေထာက်အထား 

အချိကိ ုကိင်ုေဆာင်ထားသည်များ ရိှသည်ကိလုည်း 

မိမိတိုသိရှိရေကာင်း။

ယခင်ခိုင်းေစခဲ့သည့် ဗုံးခွဲမ များရှိခဲ့ပီး ယခု 

ခိင်ုးေစချက်များ မလပ်ုပါက ယခင် ဗုံးခဲွခဲသ့ည်များကိ ု 

လုံ ခံေရးအဖွဲအား  ေြပာမည်စသည်ြဖင့ ် အေက း 

ေတာင်းသကဲ့သို တဂျဂီျေီြပာေကာင်း၊ ခိမ်းေြခာက ်

ခံရေကာင်း စသည်ြဖင့ ်၎င်းတို၏  ေြပာကားသည့ ်

အချက်အလက်    သတင်းများလည်း    စုေဆာင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှြဖစ်ပျက်ေနသည့ ်

အေြခအေနများသည်    ယင်းကိစ များေကာင့်သာ   

ပိုမိုဆိုးရားေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်မ ှဦးခင်ေမာင်ဦးက ရှင်းလင်းေြပာကား 

ရာတွင် ယေနသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင်  ရှင်းလင်း 

တင်ြပမည့ ်အေကာင်းအရာများမှာ ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ကျင်းပမည့ေ်ရးေကာက် 

ပွဲများတွင ် မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရး 

အတွက်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အေြခအေန၊     

ိုင်ငံေရးပါတီများ         စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင ်    

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်     လုပ်ငန်းစ်များ 

ြဖစ်ေကာင်း။

မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်းှင့ ်စိစစ်ြခင်း

ဦးစွာ  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

က ကျင်းပမည့ ်ေရးေကာက်ပွဲများတွင ်  မဲဆ ရှင် 

စာရင်းများ ြပည့်စံုမှန်ကန်ေရးအတွက်  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့ ်အေြခအေနကိ ု တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအတွက ် 

မဲဆ ရှင်  စာရင်းြပစုရာတွင် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းကိ ုလဝကပုံစံ (၆၆/၆) ၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်  စသည်တိုှင့်   ေြမြပင်တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးမ  

မြပဘ ဲရိှ/ ေကာက်စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ် 

မှားယွင်းပီး    မဲမသမာမ ြဖစ်ေစသည့ ်  မဲဆ ရှင် 

စာရင်းများစွာကိ ုစစိစ်ေတွရိှခဲရ့ပါေကာင်း၊ ယခအုခါ 

သုံးသပ်ပီး သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ ် ေရးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒ ၊ နည်းဥပေဒများမှ မဆဲ ရှင်စာရင်းြပစြုခင်းှင့ ်

စစိစ်ြခင်းအပိင်ုးကိ ုြပင်ဆင် ၊ ြဖည့စွ်က်ြပ  ာန်းိင်ုေရး  

ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊   ြပင်ဆင်ထားသည့ ်

သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ  

မဆဲ ရှင်စာရင်းကိ ုေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့် 

လဦူးေရပုစံဇံယားှင့အ်ည ီရပ်ကွက်/ ေကျးရာအပ်ုစ ု

အပ်ုချပ်ေရးမှးက ြပစထုားသည့ ်လဦူးေရစာရင်းှင့ ်

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးုံးက ြပစုထားသည့ ်လူဦးေရ 

စာရင်းတိုကို      အေြခခံြပစုရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိလုဦူးေရစာရင်းကိ ုအေြခခံပီး မဆဲ နယ်အသီးသီး 

အတွက် ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားစာရင်းကိ ုမိနယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊  မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊       မိနယ်လဝကဦးစီးဌာနမှးုံးှင့ ်

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအုပ်စုေကာ်မရှင ်

အဖဲွခဲွတိုကြပစြုခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့ ်ြဖည့စွ်က်ြခင်း 

များကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

မဲစာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေစရန ်စိစစ်ရမည်

အလားတူ  ြပင်ဆင်ထားသည့ ်  သက်ဆိုင်ရာ 

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ    နည်းဥပေဒများအရ 

မဲစာရင်းြပစုရာတွင ်   ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့ ်

ေနတွင် အသက် (၁၈) ှစ်ြပည့်ပီး ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

ပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့ ်မဆန်ကျင်ေသာ ိုင်ငံသား၊  

ဧည့်ိင်ုငသံားှင့ ်ိင်ုငသံားြပခွင့ရ်သမူျားကိ ု၎င်းတို 

ကိုင်ေဆာင်ထားသည့ ်    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ 

ဧည့်ိင်ုငသံား သိုမဟတ်ု ိင်ုငသံားြပခွင့ရ်လက်မှတ်၊  

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း  ပုံစံ (၆၆/၆)  တိုြဖင့် 

တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆးပီးမှသာ မစဲာရင်းတွင် ထည့သွ်င်း  

ြပစရုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအြပင် မဆဲ ရှင်စာရင်းများ 

ကပ်ထားေကညာြခင်းမြပမ ီ    မိနယ်ေကာ်မရှင ်

အဖွဲခွဲက     မိနယ်ေထွအုပ်၊    မိနယ်လဝက၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက/် ေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ 

ရပ်ကွက်/ေကျးရာ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ  

မိနယ်တွင်ရိှသည့် ုိင်ငံေရးပါတီများက  ကုိယ်စား 

လှယ်များှင့ ်  မဲစာရင်းများ   ြပည့်စုံမှန်ကန်ေစရန ်

စိစစ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စု     ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

ေရှလုပ်ငန်းစ်အမှတ်(၅)အရ လွတ်လပ်ပီး တရား  

မ တေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွေရးေကာက် 

ပဲွ ကျင်းပုိင်ေရးအတွက် မဲဆ ရှင်စာရင်း ြပစုြခင်း  

လပ်ုငန်းများကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် စက်တင်ဘာလမှ စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာမိနယ် 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက သက်ဆုိင်ရာ 

မိနယ် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အား 

ဦးစီးဌာနများမ ှ    အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပုံစ ံ

(၆၆/၆) ကိ ုအေြခခြံပစထုားသည့ ်စာရင်းှင့ ်မိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏     ရပ်ကွက/်

ေကျးရာအုပ်စုအလိုက ်  ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့ ်

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း    ေရှေြပးလုပ်ငန်းစီမံချက ် 

(Pilot Project)ကို ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ဥတ ရ 

သရီခိိင်ု  ဥတ ရသရီိမိနယ်တွင် ၂၀၂၂ ခှုစ် ေဖေဖာ် 

ဝါရီလ  ၁၄  ရက်ေနမှ  ၁၈  ရက်ေနအထိ   စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊  ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ြပည်ေထာင်စု     ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံးှင့ ်  

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးအဆင့်ဆင့်မှ    ဝန်ထမ်းများ၊  

မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ရပ်/ေကျး 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့် ရာအိမ်မှးများ၊ ရပ်/ေကျး 

စာေရးများ၊ မိနယ်လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးမှးုံးမ ှ   ဝန်ထမ်းများှင့ ်  လုပ်ငန်း 

အဖွဲများဖွဲစည်းပီး  Laptop၊  Computer  များ 

အသုံးြပေဆာင်ရက်ခဲပ့ါေကာင်း၊  ထိသုို ေဆာင်ရက် 

ရာ     ေတွကံရသည့ ်     အခက်အခဲများကိုလည်း 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

ဌာနတိုှင့်   စိစစ်ညိ  င်း   ပူးေပါင်းေြဖရှင်းမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ စိစစ်ေတွရှိချက်များအရ 

ရပ်/ေကျး ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းများကိ ုေနာက်ဆုံး 

အေြခအေနှင့် ကိုက်ညီေအာင ်ြပစုရန်ှင့် အချက်  

အလက်များ ြပည့စ်ုေံအာင်ြဖည့သွ်င်းရန် လိအုပ်သည့် 

အတွက် ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းေကာက်ယြူပစမုည့ ်

ဇယားပံုစံအသစ်ကုိ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းြပစုခ့ဲပါေကာင်း၊  

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန   အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ေြမြပင်လဦူးေရစာရင်းကိ ုဇယား 

ပုံစံသစ်ှင့်အညီ  သတ်မှတ်ကာလအတွင်း   ပီးစီး 

ေအာင်       ေကာက်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ   

ေကာင်း။ 

အလားတူ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင်  ေြမြပင် 

လူဦးေရစာရင်းများ တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း  Pilot 

Project  ေဆာင်ရက်ေနချနိ်တွင်  တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်၊   ခိုင်ှင့်    မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ 

အသီးသီးမှ တာဝန်ခအံရာရိှများ၊  လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

မည့် ဝန်ထမ်းများကို  ေခ ယူေလ့လာေစြခင်းှင့ ်   

သင်တန်းပိုချြခင်းများ      ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊   

ထုိေနာက်   သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

တာဝန်ခံ    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲဝင်များ၏  ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့်   “အေြခခံ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ   ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်    

ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း    

လပ်ုငန်းစမီခံျက်”     ကိ ုတစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြဖင့ ် 

မိနယ်အသီးသီးတွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ယခု 

အချန်ိအထိ ရှစ်မိနယ်ပီးစီးပီး  ၂၀၄  မိနယ်တွင် 

ေဆာင်ရက်ဆြဲဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက် 

ပဲွ ေကာ်မရှင်ဥက   သည်   ထုိလုပ်ငန်းစ်တစ်ခုလံုးကုိ     

အနီးကပ်ကပ်မတ် ကွပ်ကစဲစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိပါေကာင်း။

အကိညိ  င်းေဆွးေွး

၂၀၂၃ ခှုစ်တွင် ကျင်းပရန် ရည်ရယ်ထားသည့ ်

ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့်     စပ်လျ်းပီး 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း  

ဦးေဆာင်ပီး ၂၀၂၂ ခှုစ် မတ်လ ၁၄ ရက်ှင့ ်၂၅ ရက် 

တိုတွင် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် ဥက    

အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်အကိ 

ညိ  င်းေဆွးေွးခဲ့ပါေကာင်း၊     

     စာမျက်ှာ ၁၉ သို   

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၃)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်

ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

ဆက်လက်ပီး   ေရးေကာက်ပွဲအတွက ်  မဲစာရင်း 

ြပစုေရးဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ  

၁   ရက်တွင်  ကျင်းပြပလုပ်ရာ၌      ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီး 

ချပ်  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း   တက်ေရာက ်

အမှာစကား ေြပာကားခ့ဲပါေကာင်း၊  အစည်းအေဝးသုိ  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်    ဥက               

ဦးသိန်းစိုး၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့ ်     

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊   ဦးခင်ရီှင့် ေဒါက်တာ 

မျိးသန်ိးေကျာ်၊ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်  ဦးေအာင်လွင်ဦး၊  

ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက် 

ကပီး  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များမ ှဝန်ကီးချပ်များက ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့ ်

စနစ်ြဖင့ ်တက်ေရာက်ခဲ့ကပါေကာင်း၊ အစည်းအေဝး  

တွင် ကျင်းပရန်ရည်ရယ်ထားသည့ ်ေရးေကာက်ပွ ဲ

အား လွတ်လပ်၍ တရားမ တေသာ ေရးေကာက်ပွ ဲ

ြဖစ်ရန်အတွက်   မဲစာရင်းများ    တိကျမှန်ကန်ေရး၊ 

အချန်ိမီပီးစီးေရး     သက်ဆုိင်ရာက  များအလုိက်  

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန်    ေြပာကား 

ခဲ့ပါေကာင်း။

အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်းများ

ြပစုိုင်ရန်ေဆာင်ရက်

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်    ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့လ်ည်း တစ်ုိင်ငံလံုး ထတ်ုေပး 

ထားသည့် မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းများှင့ ်လဝကပုံစ ံ 

(၆၆/၆) စာရင်းများကိ ုကွန်ပျတာစာရင်း  ထည့သွ်င်း 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊ အဆိပုါ လဝက၏စာရင်းများှင့ ် 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏  ေြမြပင်လဦူးေရ 

စာရင်းများကိ ုအေြခခံပီး အေြခခံမဲဆ ရှင်စာရင်း 

များ  ြပစုိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

က ေနာင်ကျင်းပမည့် ေရးေကာက်ပဲွများတွင် ဆ မ ဲ

ေပးကမည့ ်မဆဲ ရှင်တိင်ုးသည် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်၊  ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ်  ိုင်ငံသားြပခွင့်ရ  

လက်မှတ်တစ်မျိးမျိး ကုိင်ေဆာင်ထားရမည်ြဖစ်ပီး  

အမဲတမ်းေနထိုင်ရာေဒသတွင ်  ဆ မဲေပးိုင်ေရး 

အတွက် ေနထုိင်ေကာင်းအေထာက်အထား ြဖစ်သည့် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပုံစ ံ  (၆၆/၆)    ရိှရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်း   သိရှိ 

နားလည်ေအာင် အသပိညာေပးေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံရးပါတမီျား စစ်ေဆးြခင်း 

အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

က ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ် လပ်ုငန်းစ် 

များကို တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒပုဒ်မ  ၁၈၊   ိုင်ငံေရးပါတီများ 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းနည်းဥပေဒများ၊    နည်းဥပေဒ  ၂၃ 

တိုှင့်အညီ      ိုင်ငံေရးပါတီများ၏စာရင်းများကိ ု 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ

ဦးေဆာင်ပီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း 

များက   ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့ ်  ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖွဲများှင့ ်     စစ်ေဆးခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ထိသုိုစစ်ေဆးရာတွင် ုိင်ငံေရးပါတီများသည် ုိင်ငံေရး 

ပါတီများ    မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ  အခန်း (၄) ှင့် 

နည်းဥပေဒများအခန်း   (၄) ပါ  ပါတီရန်ပုံေငွှင့် 

ပစ ည်းများ ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊  သုံးစဲွြခင်း၊  စစ်ေဆးြခင်း 

ဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ြခင်း 

ရှိ၊ မရှိ အပါအဝင် ပါတီဖွဲစည်းေဆာင်ရက်မ ဆိုင်ရာ 

စာရင်းဇယားများကိ ုဥပေဒှင့်အညီ စစ်ေဆးြခင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊  စစ်ေဆးရာတွင်လည်း  သက်ဆိင်ုရာ 

ပါတီုံးချပ်အေြခစိုက်သည့်နယ်ေြမရှ ိ  တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်   ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံး 

ှင့် အစိုးရဌာနုံးများတွင်  စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ပီး 

ကိတင်အသေိပး  အေကာင်းကားေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

စစ်ေဆးရန်ကျန်ပါတီ  ၁၀ ပါတီ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်

ိုင်ငံေရးပါတီများ၏  စာရင်းများကို ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ဩဂတ်ု ၂၃ ရက်တွင် စတင်စစ်ေဆးခဲရ့ာ ယေနအထ ိ

ိုင်ငံေရးပါတီ ၈၃ ပါတီ၏စာရင်းများကို စစ်ေဆး 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊  လက်ရှိတည်ဆဲိုင်ငံေရးပါတီ  

၉၂ ပါတြီဖစ်ေသာ်လည်း စစ်ေဆးပီး ၈၃ ပါတအီနက်  

အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်    ငိမ်းချမ်းေရး 

ပါတီသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာ  ၁၆  ရက်တွင် 

ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်သည့အ်တွက် စစ်ေဆးရန်ကျန်ပါတ ီ 

၁၀ ပါတီြဖစ်ပါေကာင်း၊ စစ်ေဆးရန်ကျန်ပါတီများ 

အနက် အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ပါတ ီ(NLD) 

ှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ပါတ ီ

(SNLD) တုိသည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စစ်ေဆး 

ခရံန်ပျက်ကွက်သည့အ်တွက် လိအုပ်သလိ ု အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်     ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ဥက   ှင့်  အဖွဲဝင်များပါဝင်သည့် စုံညီ  

အစည်းအေဝး ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း။

စုံညီအစည်းအေဝးမတိုင်မီ    သက်ဆိုင်ရာ 

ပါတ၏ီ ဆက်သွယ်တင်ြပချက်ှင့ ်အစည်းအေဝးတွင် 

ေဆွးေွးချက်များအရ  ုိင်ငံေရးပါတီများကုိ ဥပေဒ 

ှင့်အညီ တည်ေထာင်ခွင့်ြပြခင်း၊  ပယ်ဖျက်ြခင်းှင့် 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ေကာ်မရှင်၏တာဝန် 

ှင့်    လုပ်ပိုင်ခွင့်ြဖစ်ေသာ်လည်း   အဘက်ဘက်မှ 

ချင့်ချနိ်၍ မ မ တတြဖင့် အချနိ်ေပးေဆာင်ရက်ရန ်

လိုအပ်ြခင်းအပါအဝင်    အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို 

သုံးသပ်၍    ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ   ဒီမိုကေရစ ီ

အဖဲွချပ်ပါတီ (SNLD) အေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၃၀ 

ရက်မတိင်ုမ ီလာေရာက်အစစ်ေဆးခရံန် ေနာက်ဆုံး 

အကိမ် သတိေပးအေကာင်းကားခဲ့ပါေကာင်း။

အလားတ ူအမျိးသားဒမီိကုေရစအီဖဲွချပ်ပါတ ီ 

(NLD)အေနြဖင့်  စစ်ေဆးမ ခံယူမည့်  ဗဟိုအလုပ် 

အမ ေဆာင်အချိ ဖမ်းဆီးခ၊ံ အချိတမ်ိးေရှာင်၊  အချိ  

ဆက်သွယ်မရြခင်းှင့် စာရင်းဇယားများ စုစည်းပီး  

စစ်ေဆးမ ခယံရူန် အခက်အခရိှဲေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်

အချန်ိကာလတစ်ခုေပးပီး ေစာင့်ဆုိင်းရန်  ဆံုးြဖတ် 

ခဲ့ကပါေကာင်း။

အလားတူ စစ်ေဆးရန်ကျန် ြမန်မာ့လူေဘာင ်

သစ်ဒမီိကုရက်တစ်ပါတှီင့ ် ရခိင်ုဒမီိကုေရစအီဖဲွချပ် 

ပါတီတိုကို ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၃၀ ရက်  ရက်စွဲပါစာြဖင့ ်၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ဧပ ီ၂၅ ရက်မတိုင်မ ီစာရင်းများစစ်ေဆးခံရန်  

ပုဒ်မ ၂၄ (က) ှင့်အညီ    န်ကားထားပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ စစ်ေဆးရန်ကျန်အချိပါတီများ၏ တင်ြပ 

ချက်အရ  နယ်ေြမလုံ ခံေရးှင့် အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာ 

အခက်အခဲရှိေကာင်း         သိရှိရသည့်အတွက ်     

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ   ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်

ယင်းပါတမီျားှင့ ် ဆက်သွယ်ညိ  င်းပီး    စစ်ေဆးေရး   

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

နဂိုံးချပ်အေနြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်သည် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

၏   ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅)  ရပ်မှ   လုပ်ငန်းစ် (၁) ပါ 

လပ်ုေဆာင်သင့ ်လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ          ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်    ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်) အခန်း(၁၁) ပါ အေရးေပ  

ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက် 

ပီးစီးပါက လုပ်ငန်းစ် (၅) ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး 

တရားမ တသည့်  ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ  အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပဲွကိ ု   ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ   ၃၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာ 

ထားေသာ  CRPH၊  NUG ှင့်  ယင်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတို 

ှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို    ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုကိ ု အေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး       အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းတိုကိ ု

လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ် နည်းမျိးစုံ 

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်  ယင်းတို၏ 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများအား 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

လ ံေဆာ်မ ၊  ဝါဒြဖန်မ တိုအေပ    မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ  အများြပည်သူအေှာင့်အယှက ်

ြဖစ်ေစမည့်   ြပလုပ်မ များြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့်မ ေဝ 

ြခင်း၊  အားေပးကူညီြခင်းများ  ြပလုပ်ခဲ့ 

လ င်  အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒ 

ပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 

ှင့်  ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊  အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် 

တည်ဆဥဲပေဒများအရ  အေရးယခူရံမည့ ်

အြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်း 

ိုင်ေသာပစ ည်း၊   မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကို  အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက် 

ေရး   ဥပေဒအရ  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး 

ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက    ိုင်ငံ 

ေတာ်ဘ  ာအြဖစ်   သိမ်းဆည်းခံရိုင ်

ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် 

ေနတွင်     ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပး          သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး    

ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း  ကရင်ြပည်နယ ်

ေကာ့ကရိတ်မိ  အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန 

သန်းထွန်း (ခ) အီဆာ (၅၅)  ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့်   “Than Htun” 

Facebook အေကာင့်ှင့် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး    ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) 

အမှတ်(၃၄)ရပ်ကွက်ေန ဇွဲရန်ေအာင်လှ 

(ခ) ေအာင်လ(အဆုိေတာ်)သည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့ ် “Reodineius Aung La” 

Facebook အေကာင့်တိုသည ်အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ ်

ြပ၍ ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ု

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းတို ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ ့

သည့်အတွက်    တရားဥပေဒှင့်အညီ  

ဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး  အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယ ူ

ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊  ယင်းတို 

ှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်

ေအးချမ်းေရးကို    ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန  ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

တိုြပလုပ်ခဲ့မ အေပ   အားေပးကူညီြခင်း 

ြပလုပ်ခဲ့သူများအား  ဥပေဒှင့ ်အညီ 

ထိေရာက်စွာ   အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သ ူ

တိုအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ ်အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                      သတင်းစ်

သနပ်ပင်     ဧပီ   ၃၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     သနပ်ပင်မိနယ်၌      စိုက်ပျိးေရး၊     

ေမွးြမေရးှင့ ် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး    အသိပညာေပး 

ေဆွးေွးပွဲကို ဧပ ီ၂၈ ရက်နံနက်ပိုင်းက ငါးကီးဝင်းေကျးရာ၌ ြပလုပ် 

ခဲ့သည်။

ပညာေပးေဆွးေွး

အဆိုပါအသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲတွင ်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက   ဦးေဇာ်လင်းထက်က    အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနှင့်  စက်မ  

သနပ်ပင်မိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ပညာေပး

လယ်ယာဦးစီးဌာနတိုမှ  တာဝန်ရိှသမူျားက  ပညာေပးေဆွးေွးခဲသ့ည်။

ေဆွးေွးညိ  င်းေဆာင်ရက်

ထိုေနာက်  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှငါးကီးဝင်းေကျးရာ၌  EM 

ဘိကုာရီှ သဘာဝေြမဩဇာ ေြမေဆွးြပလပ်ုြခင်း သပ်ုြပပဲွှင့် ေနဗယီာ 

ြမက်မျိးများ အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး တက်ေရာက်လာသည့် ေဒသခံ 

ြပည်သူများက  သိရှိလိုသည်များကိ ု  ြပန်လည်တင်ြပရာ မိနယ်စီမ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနများမှ  တာဝန်ရိှသမူျားက 

ြပန်လည်ေဆွးေွးညိ  င်း   ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။    

လှမိုး(ြပန်/ဆက်)



ေမ   ၁၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

မမေလး

အခန်း(၁)

ေဒ ေအးလှတိုအိမ်ေဘးမ ှ  စက်ဘီး 

ြပင်ဆိင်ုေလးသည် လမ်းအချက်အချာကျ 

၍   လူစည်လှသည်။   ဆိုင်ရှင်ကလည်း 

သစ်ပင်ရိပ်ေအာက်၌   ေရေွးကမ်းဝိုင်း 

ေလးြဖင့် တည်ခင်းသြဖင့် ပိ၍ုအသက်ဝင် 

လှေပသည်။ မနက်ခင်းတွင်  အနီးဝန်းကျင် 

မှ လူကီးများ၏ ကျန်းမာေရး၊    စီးပွားေရး 

ေဆွးေွးရာ စကားဝုိင်းေလးြဖစ်သက့ဲသုိ 

ညချမ်းအချနိ်၌လည်း     လူငယ်တို၏    

အပန်းေြဖရာ  ဂိမ်းကစားဝိုင်းေလးြဖစ်ခဲ ့

သည်။

“ညက..ဗျာ လက်ေဝှပဲွ တယ်ေကာင်း 

သဗျ၊   ထိင်ုးနဲ   မေလးတို   အကတ်ိအနယ် 

ပဲ။”

“ဟုတ်တယ်ဗျ၊   ထိုင်းက   အကွက် 

ကျတယ်ေနာ်။    ကျပ်ေတာင်  သေဘာကျ 

လို ေဒါင်းေလာ့ခ် ဆွဲထားေသးတယ်ဗျ။”

ဦးေရ လင်းစကားကုိ ဦးေအာင်ကုိက 

ေထာက်ခံလျက ်      လက်ထဲမှဖုန်းကိ ု

လျင်ြမန်စွာ ေလာ့ခ်ဖွင့်လိုက်သည်။

“လုပ်စမ်းပါဦးဗျ၊    sky   net   က 

လ င့်တာဆိုေတာ့    ကျပ်တိုအိမ်မှာက 

ကည့်မရဘူးဗျာ၊ ဖုန်းကလည်းမကိုင်ိုင ်

ေတာ့ မကည့်ရဘူးဗျ။”

ဦးတင်ေဖက     ဦးေအာင်ကို၏ 

ဖန်ုးေလးကိငုဲေ့စာင်းကည့်ကာ ေြပာလိက်ု 

သည်။    ဦးေအာင်ကိုက    လက်ေဝှပွဲကိ ု

ဖွင့်၍ ဖုန်းကိုစားပွဲေပ သို   တင်ကာြပ 

လိုက်၏။ ဦးတင်ေဖက ခုံကိုတစ်ဖက်သို 

တိုးလျက်ဖုန်းေလးထံသို    အားယူကာ 

တိုးေဝှကည့်သည်။ ဖန်ုးမျက်ှာြပင်ေလး 

မှ    လက်ေဝှသမားှစ်ဦး    အကိတ် 

အနယ်ထိုးပုတ်   သတ်ြဖတ်ေနသည့်ကိ ု

ဦးတင်ေဖ သေဘာကျစွာ အားေပးေန၏။

ထိုြမင်ကွင်းေကာင့်

“ေသာ် အခေုခတ်ကီးမှာ လတူိင်ုးေစ ့

နီးပါး ဖုန်းကိုင်ေနကတာ ငါ့ေယာကျ်ား 

မျက်ှာငယ်လိုက်တာ”ဟု စိတ်ထဲတွင် 

ေရရတ်လျက ်ေဒ ေအးလှ ရင်ထဲ မချမ်း 

ေြမ့လှေပ။

အခန်း(၂)

“မုန်ဖက်ထုပ.်..ပူပူေလး”

နံနက်ခင်း အလင်းေဖျာ့ေဖျာ့အချနိ ်

ေလး၌    ေဒ ေအးလှ၏    မုန်ဖက်ထုပ ်

ေကာ်ြငာေလးက လွင်ေန၏။ မငိမ်းချမ်းလှ 

သည့်ဘဝေကာင့် အသက် ၅၀ ေကျာ်အထ ိ

ေစျးေတာင်းေခါင်းရက်ရသည့် မိမိအြဖစ် 

ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ သိမ်ငယ်မိသည်။

ဦးတင်ေဖကလည်း  အသက်   ၆၀ 

ေကျာ်ေလပ။ီ    ငယ်စ်က     ကျပန်းလပ်ု၍ 

အမ်ိေထာင်တာဝန်ကိ ုထမ်းပိုးေသာ်လည်း 

ယခုမူ   သူလည်း   အငိမ်းစားယူေလပီ။ 

စုေဆာင်းထားသည်ကလည်း အထုပ် 

အထည်မရိှ၍ ဝမ်းစာတုိက်ပဲွ ဆက်လက် 

ဆင် ဲေနရ၏။

စားေရးအတွက ်       အခက်ကံ၍ 

ကိုယ်စွမ်းရှိသမ     ုန်းေနချနိ်   မေနက 

ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ      တြခားသူ     ဖုန်းအား 

ေစာင်းငဲ့ကည့်ေနသည့် ြမင်ကွင်းေကာင့်  

သူပို၍ကိးစားရေပဦးမည်။   ထိုေကာင် ့

မာန်တင်း၍ ခပ်ကျယ်ကျယ်ေလး သကံန်ု 

ဟစ်လိုက်သည်က

“မုန်ဖက်ထုပ ်ပူပူေလး”

“မေအးလှ ေရ....လာပါဦး”

ဝယ်သေူခ သံကားလ င် ရင်ထလဲ  က် 

ခနဝဲမ်းသာသွားရသည်။ အမိုးကီးအမ်ိက 

ေခ ၍ပို၍ေပျာ်ရသည်။ အမိုးကီးအိမ်က 

တစ်ခါဝယ်လ င် ဆယ်ထုပ် ဆယ့်ငါးထုပ် 

ဝယ်တတ်သည်ပင်။

“မေအးလှေရ  တစ်ေထာင့်ငါးရာဖိုး 

ေပး”

မန်ု  တစ်ဆယ့်ငါးထပ်ုကိ ုထည့်လိက်ု 

ပီး အမိုးကီးကမ်းေပးေသာ ေငကွိလှုမ်းယ ူ

လိုက်သည်။

“အမိုးကီး က န်မေြပာစရာရှိလို”

အမိုးကီးဆိုသည်က ေဒ ေအးလှ၏ 

ရပ်ကွက်ထဲတွင ်   ေနြပန်တိုးေပးစားသ ူ

တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။     ေဒ ေအးလှ 

ေခ သေံကာင့်   အမိုးကီးက    ဘာကစိ လ ဲ

ဟူေသာ အကည့်ြဖင့်ကည့်သည်။

“က န်မ ေစာေစာစီးစီး အားလည်း 

နာပါတယ်၊ ေငွတစသိ်နး်ေလာက် လုိချင် 

လို”

ေဒ ေအးလှစကားေကာင့် အမိုးကီး 

ကပံးလျက ်  “တစ်သိန်းဆိုရင် တစ်ေန  

ေလးေထာင ်   ရက်သုံးဆယ်သွင်းရမယ ်

ေပးိုင်ရင်ယူေလ”

ထုိစကားေကာင့် ေဒ ေအးလှ ဝမ်းသာ 

သွားရသည်။

“ေပးိုင်ပါတယ်၊ က န်မေပးမှာပါ”

“ရတယ်ေလ အဲဒါဆို က န်မ တစ်ခါ 

တည်းေပးလိုက်မယ်၊ ယူသွားေလ”

တစ်ေန  ေလးေထာင်သွင်းရမည့် အပ ူ

ကိ ုရင်ထမဲထည့်မ။ိ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူလိခုျင် 

ေနသည့်  ဖုန်းေလးဝယ်ေပးုိင်ေတာ့မည် 

ဟေူသာအေတွးြဖင့် ပတီြိဖစ်ေနေပသည်။

အခန်း(၃)

“အေဒ ရယ်၊ က န်မက ေြပာသာေြပာ 

ရတာ   ကားမဝင်ချင်ဘူးရယ်၊   ဒါေပမဲ့ 

မေြပာလိုလည်းမြဖစ်၊    အေဒ ကိုလည်း 

မိန်းမသားချင်း    ကိုယ်ချင်းစာလိုသာ 

ေြပာြပရတာပါ”     အိမ်နီးချင်းြဖစ်သူ 

ခင်ေမာ်၏စကားေကာင် ့    ေဒ ေအးလှ 

ငယ်ထိပ်သို      ေမ ေပွးေပါက်သက့ဲသုိ 

ြပာသွားေစသည်။

“ဟုတ်တယ်   ကီးကီး  သမီးလည်း 

ေတွတယ်၊ ကားလည်းကားတယ်၊ ဒါေပမဲ ့

ကီးကီးကိ ုေြပာရမှာအားနာလုိ အေမက့ိ ု

ေြပာြပတာ အေမကလည်းမယုံလို သမီး 

နဲအေမ ှစ်ေယာက် လိုက်ေချာင်းကည် ့

ကတာ ေသချာလို ကီးကီးကို ေြပာြပ 

တာ”

ခင်ေမာ့်စကားကို သမီးြဖစ်သူကပါ 

ေထာက်ခံေနသည့်အတွက် သည်စကား 

အမှားဆိုသည်မှာ ြဖစ်ိုင်ဖွယ်မရှိေတာ့ 

ေချပီ။ အိုမင်းရင့်ေရာ်ေနတဲ့ အသက် ၅၀ 

ေကျာ် ေဒ ေအးလှ၏မျက်ှာြပင်ေပ သို  

ေသာကဆိုင်ကလုန်း   ဝင်ေရာက်သွား 

သည့်အတွက် မျက်ှာသည်  တစ်မဟတ်ု 

ချင်း ပို၍အိုစာသွားရသည်။

“အေဒ ရယ်၊   က န်မတို   သားအမိ 

ေြပာတယ်လို ြပန်မေြပာပါနဲေနာ်”

“ေအးပါဟယ်၊ ငါမေြပာပါဘူး။ နင်တို 

အခလုိေုြပာေပးလို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

နင်တိုေြပာမှလည်း  ငါလည်းသိရေတာ့ 

သတိထားေစာင့်ကည့်ရမှာေပါ”့

အပူုပ်ကို ဟန်လုပ် ပံးလိုက်ေသာ ်

လည်း    ရင်ထဲတွင ်  မည်သည့်ေနရာမ ှ

ြဖစ်ေပ လာသည်မသိေသာ   အစိုင်အခဲ 

တစ်ခုက တစ်ဆိုေန၏။

အခန်း(၄)

“ေယာကျ်ား ကျပ်ေြခေထာက်ေတွ 

ကိုက်လိုက်တာေတာ်   ဘယ်လိုြဖစ်လဲ 

မသိဘူး ေနလိုလည်းမေကာင်းဘူး”

ေဒ ေအးလှကုိ ဦးတင်ေဖ ဖုန်းကည့် 

ေနရာမှ တစ်ချက်ငဲ့ကည့်လိုက်သည်။

“ေစာေစာအိပ်လိုက်ေလ”

ဦးတင်ေဖ စကားေကာင့် ေဒ ေအးလှ  

ေခါင်းညိမ့်မိသည်။ ေနသွင်း ၄၀၀၀ ေပးေန 

ရသည့်အတွက ်မနက်ခင်း မုန်ဖက်ထုပ ်

ေရာင်းရသည့်ေငွှင် ့      မေလာက်ငှ၍ 

ေနလယ်ခင်းပါ       မုန်လက်ေဆာင်း 

တစ်ေကျာ့ြပန်ထွက်ရသည်။

လလူည်း     ဇရာေထာင်းသည့်အတွက် 

ခံိုင်ရည်မဲ့လာရြပန်သည်။  ကားထား 

ရသည့်     သတင်းစကားအရလည်း 

ရင်ထဲ၌မေကာင်း။  ေမးြပန်လ င်လည်း 

မေသချာသည့်အတွက ်မေမးလိုေတာ့။

ေနမေကာင်းဘူးဟ ုညည်းတွားေသာ် 

လည်း   ဖုန်းကည့်မပျက်သည် ့ ခင်ပွန်း 

သည်၏ အြပအမူေကာင့် အားငယ်စိတ် 

ပိုမိသည်။

အေတွးများ ကဆုန်ေပါက်ဝင်လာ၍  

မျက်ရည်များရစ်ဝဲလာကာ ကိတ်၍ငိုမိ 

သည်။

အခန်း(၅)

“မိန်းမ   ဒီေန    မိထဲသွားစရာရှိလို 

ေငွငါးေထာင်ေလာက”်

ေစျးေတာင်းေခါင်းချစ ်    ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူစကားေကာင့် ေမာ်ကည့်မိသည်။

“ေမာလိုက်တာ ေယာကျ်ားရယ”်

 တ်ကသာ    ေရရတ်မိေသာ်လည်း 

ေငငွါးေထာင်က ေစျးေတာင်းထမှဲ ပိက်ုဆ ံ

ဘူးေလးသို   က်လျက်သားပင်။

“ဂုစိုက်သွားေနာ”်

အိမ်မှထွက်သွားေသာ ခင်ပွန်းသည် 

၏ ေကျာြပင်ကိ ုေငးကည့်ေနစ ်နဖူးမှ 

ေခ းတစ်စက်က လက်ေပ သို ေတာက်ခန ဲ

ြမည်ေအာင်ကျလာ၏။

“အေဒ ရယ် က န်မက မိန်းမချင်းမို 

ေြပာရတာပါ”

ခင်ေမာ်၏စကားများ နားထြဲပန်ကား  

ေယာင်လာသည်။

တစ်ေနကုန်ပင်ပန်းသမ   ညဘက် 

တွင် ေဒ ေအးလှအိပ်ရာ  ေစာေစာဝင်ခဲ့ 

သည်။ ပင်ပန်းသမ အတုိးချအနားယူချင် 

ပါေသာ်လည်း   စိတ်ေထာင်းေနသည့် 

အတွက်  အိပ်မေပျာ်။   ခင်ပွန်းြဖစ်သူကိ ု

ြခင်ေထာင်တွင်းမ ှေငးကည့်ေနမိသည်။

ဖန်ုးေလးကိုကည့်လိက်ု၊ စာေရးလိက်ုှင့် 

မျက်ှာမှာလည်း  ပံးေန၏။   မည်သည့် 

အရာကို      သေဘာေခွေနသည်မသိ။ 

ေဘးမှဇနီးမယားကိုပင်ရှိဟန်မတူေပ။

ခဏအကာ    ြခင်ေထာင်တွင်းသို 

ငဲေ့စာင်းကည့်ေသာေကာင့် မျက်လုံးများ 

မှိတ်ကာ အိပ်ချင်ေယာင်ေဆာင်လိုက်မိ 

သည်။   ဦးတင်ေဖက      ေဒ ေအးလှကို 

လက်ြဖင့်စမ်းကည့်လိက်ုသည်။ အပ်ိေပျာ် 

ေနသည်ဟ ုယူဆမိမ ှအိမ်ြပင်သိုထွက်၍ 

အိမ်သာထဲသို ဝင်သွား၏။ ေဒ ေအးလှ  

ညင်သာစွာထ၍ ေြခေဖာ့ကာ လုိက်ေချာင်း 

မိသည်။

“ကေလးေလး    မနက်က   ကိုကီး 

ေဘလ် ငါးေထာင်   ထည့်ေပးလုိက်တာ   

ရတယ်မလား။ 

ကိုကီးက  ကေလးကိ ု တကယ်ချစ် 

တာပါကွာ။   ကေလးနဲအတူေနချင်ပီ။ 

ှစ်ေယာက်တစ်ဘဝေပါင်းပီး ဘဝတစ်ခ ု 

တည်ေဆာက်ကမယ်ေလ။ ကုိကီးဘက် 

ကေတာ့    အေတွးေတွနဲ     ေပျာ်ေနပီ။ 

ကေလးေလးေရာဟင်      ကိုကီးကို 

ချစ်လား”

ဘုရား ဘုရား။ ကားရသည့်စကား 

များမှာ နားရှက်စရာ။ အသက်အရယ်ှင့် 

မလိက်ုဖက်ေအာင် ခ ဲြပစ်ေြပာဆိေုနေသာ 

စကားလံုးများကုိ နားေထာင်ရန် အင်းအား 

မရှိေတာ့။

ေဘလ် ၅၀၀၀ ထည့်ေပးလုိက်တယ် 

တဲ့လား။

ေဒ ေအးလှ ရာိုးကိုးေပါက်လှည့်ကာ  

ေခ းတဒီးဒီးှင့်     ေရာင်းချထားသည် ့

ပိုက်ဆံကို လုပ်ရက်လိုက်သည့်ြဖစ်ြခင်း။ 

ယုံကည်လွန်း၍   ှစ်ေယာက်တစ်ဘဝ 

တည်ေဆာက်ခဲ့သည့်   ခင်ပွန်းသည်၏ 

ေဖာက်ြပန်ေြပာင်းလဲြခင်းကိ ု   ခံရေသာ 

မန်ိးမသားတစ်ဦး၏ခစံားချက်ကိ ုမည်သို 

ေဖာ်ထုတ်ေပါက်ကွဲရမည်နည်း။

အခန်း(၆)

ရင်ထဲတွင်ေပါက်ကဲွေတာ့မည့် အစိင်ု 

အခဲကုိသုိသိပ်ကာ မယားဝတ ရားမြပတ် 

ခင်ပွန်းသည်၏      ေဝယျာဝစ များကိ ု  

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။   ှစ်ေပါင်း  ၃၀ 

ေကျာ်  ေပါင်းသင်းလာသည် ့ သူအေပ  

တွင်၌လည်း  အချစ်မရှိေတာ့သည်တိုင ်  

သံေယာဇ်တချိေတာ့ရှိေနမည် ထင်ပါ 

သည်။

မလိုအပ်ေတာ့၍ ထားခဲ့လ င်လည်း 

ကျန်ရစ်ခဲ့ပါမည်။   ေမတ ာှင့်စခဲ့သည့် 

အတွက်  ေမတ ာြဖင့်သာ   အဆုံးသတ်ေစ 

ချင်ပါသည်။ ေဘးတွင်အိပ်ေပျာ်ေနေသာ 

ခင်ပွန်းကိုကည့်ကာ        ေဒ ေအးလှ 

သက်ြပင်းများအကိမ်ကိမ်ချမိေနေတာ့ 

သည်။

“အဝါး...အဝါး...ဝူး...ဝူး....”

နားထဲတွင်     စူးစူးဝါးဝါးေအာ်သံ 

ေကာင့် ေဒ ေအးလှ လန်ိုးသွားရသည်။

“ဟင်  ေယာကျ်ား  ဘာြဖစ်တာလဲ၊ 

လာကပါဦး    လာကပါဦးရှင်၊   ဒီမှာ 

ကိုတင်ေဖ ဘာြဖစ်မှန်းမသိလို လာက 

ပါဦး”

အိပ်ရာထဲတွင်   ပါးစပ်များရဲကာ 

ေြခလက်များ    ေကွးေကာက်ေနေသာ 

ဦးတင်ေဖအြဖစ်ေကာင့် ေဒ ေအးလှ၏ 

ေအာ်သံမှာ ညံစီသွားသည်။

အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါှင့် ဦးတင်ေဖ 

ေဆးုံသို    ေရာက်ခဲ့သည်။   သိုေသာ် 

ေလြဖတ်သည့်ေရာဂါက  ဦးသွားသည့် 

အတွက် ဒုက ိတဘဝှင့်သာ အိမ်ြပန်ခဲ့ရ 

သည်။

ေဒ ေအးလှ၏    ေစျးေတာင်းေလး 

ပို၍ေလးခဲ့ပီ။

အိပ်ရာထက ်   လဲေလျာင်းေနေသာ 

ခင်ပွန်းသည်ကုိ  ဝတ်ကီးဝတ်ငယ်  မညည်း  

မညြပစုေပး၏။

ေဒ ေအးလှ၏ အြပအစမုျားေကာင့် 

မိမိကျးလွန်ခဲ့သည်များကိ ု      ရှက်ရံ 

ေနာင်တရမိသည်။

ဆန်ြပတ်ပူပူေလးကို ဖွဖွေလးမ တ် 

ေပးေနေသာ    ဇနီးသည်ကိုကည့်ကာ 

မျက်ရည်များကျလာ၏။

ေနာင်တအြပည့်    မျက်ဝန်းများှင် ့

ကည့်ကာ

“မိန်းမရယ်     ငါ့ကိုခွင့်လ တ်ပါေနာ်။ 

အိမ်ေထာင်ရှင်မေကာင်း        ပီသတဲ့ 

မင်းအေပ  သစ ာေဖာက်မလိို ငါအြပစ်ဒဏ် 

ေတခွစံားေနပ၊ီ ငါ ေနြပန်ေကာင်းလာရင် 

မင်းအေပ       ေဖာက်ြပန်ထားခဲ့သမ  

ဒူးေထာက်ေတာင်းပန်ပီး မင်းရဲပင်ပန်း

မ ေတကွိမု ေဝယပူါမ့ယ် ေအးလှရယ်” ဟ ု

ေြပာေသာ်လည်း

“အာ...အဝါး...ဝူး...ဝူ...ဝါး...ဝါး...”

ဟူေသာ    ဗလုံးဗေထွးအသံများသာ 

ထွက်လာ၏။ ခင်ပွန်းသည်၏ မျက်ဝန်း 

အကည့်ကို    နားလည်သည့်အတွက ်

ေဒ ေအးလှလည်း  မျက်ရည်များကျကာ 

လက်ကိေုွးေထွးစွာဆပ်ုကိင်ုလိက်ုသည်။

“ေယာကျာ်းရယ်..ကျပ်ကိုအားမနာ 

ပါနဲ ၊   ရှင်က   က န်မဘဝရဲလက်တွဲေဖာ ်

က န်မက ရှင့်ရဲေဆးေပးမီးယေူလေနာ်။”

ဇနီးသည်၏ ေဆးေပးမီးယ ူဟေူသာ 

စကားေလးကိ ုနားထတွဲင် ပဲတ့င်ထပ်ကာ 

ကားလျက်     မျက်ရည်များကားမ ှ

ဦးတင်ေဖ    ပံးလိုက်ေသာ  အပံးသည ်

မထင်ရှားေသာ်လည်း   အလှဆုံးြဖစ်ေပ 

ေတာ့သည်။     ။



ေမ   ၁၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ေဆာင်းပါး

ပရ=သူတစ်ပါး၊ ဟိတ=အကျိး၊ ပရဟိတ= 

သူတစ်ပါးအကျိး။ ထိုေကာင် ့ပရဟိတဆိုသည်မှာ 

သတူစ်ပါးအကျိးကိ ုေဆာင်ရက်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအတ ူသတူစ်ပါး၏အကျိးကိ ုေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ြဖင့်  ကိုယ့်အကျိးလည်း  ပီးေြမာက်ေသာ အလွန် 

မွန်ြမတ်သည့် အလုပ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ မိမိ 

အတွက် ခ ီ၊ ေမတ ာ၊  မုဒိတာ၊ ဥေပက ာဟူေသာ 

ပါရမီများကို ြဖည့်ကျင့်ရာလည်း ေရာက်ပါသည်။ 

ပရဟိတအလုပ်သည် သူေတာ်ေကာင်းတို ချးီမ မ်း 

ေသာ အလုပ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ပရဟိတအလုပ်သည်  အများအကျိးေဆာင ်

ရက်ြခင်းလည်းြဖစ်ပါသည်။   ထိုေကာင့် “အများ 

အကျိးသယ်ပိုးမည့်သ၌ူ မမိအိကျိးပါေသချာပီး ြဖစ် 

သည်”ဟ ုတတ်ုပညာရှင်ကီး ကွန်ြဖးရှပ်က မန်ိဆိ ု

ခဲ့ပါသည်။  က ်ုပ်တိုလူသားများသည်  တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်တည်း  ရပ်တည်၍ မရိင်ုပါ။  လူေဘာင် 

အဖွဲအစည်းြဖင့် ရပ်တည်ရှင်သန်ေနကရပါသည်။

လူအဖွဲအစည်းများြဖင့် ဆက်ဆံေနရေသာ လူဘဝ 

တွင် ပရဟိတဟူေသာ   အများအကျိးေဆာင်ရက ်

လိစုတ်ိရိှကရပါမည်။ ေနရာတိင်ုးတွင် မမိအိတွက်သာ 

ေတွး၍ မိမိအကျိးသာ ေဆာင်ရက်ေနကသူများမှာ 

အချနိ်ကာလ င် ေရေဝးေနေသာ ကာပန်းကဲ့သို 

ေြခာက်ေသွွမ်းလျသွားကမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အတိုက်အခံဟူသမ ကို ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ား

ပရဟိတဟူေသာ    အများအကျိးအတွက ်

လုပ်ေဆာင်ရာတွင် အခက်အခဲ၊ အတုိက်အခံများစွာ 

ကံေတွုိင်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် လူသား 

များတွင် “ဣဿာမိစ ိယ”ဟူေသာ မနာလိုစိတ်များ 

ရှိေနကြခင်းေကာင့်ပင ်   ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင် ့

ပရဟိတလုပ်ေဆာင်ကရာတွင်  “လုပ်အားမေပး၊ 

စည်းေဝးမလာ၊ ကွယ်ရာြပစ်ေြပာ၊ သေဘာမမှန်၊ 

ဤေလးတန်၊ မှတ်ရန်အသင်း၊ ပျက်ေကာင်းတည်း” 

ဟူေသာ စေလဆရာေတာ်ကီး၏   အလက  ာကို 

ှလုံးမ၍ူ အတိက်ုအခဟံသူမ ကိ ုရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ား 

ကရေပမည်။

အတ စိတ်ှင့် ကျ်းေြမာင်းေသာ အယူအစရှိ 

သူများသည ်မိမိအတွက်ကိုသာ ေရှတန်းတင်ကပါ 

သည်။ အတ သမားများ၏ ေအာင်ြမင်မ သည် ခဏတာ 

ကာလအတွက်သာ အဆင်ေြပိုင်ပါသည်။ အထီး 

ကျန်ဘဝသို ေရာက်သွားတတ်သည်။ ဒုက ေရာက် 

ေသာအခါ ကူညီမည့်သူ  ကင်းမဲ့သွားတတ်ကပါ 

သည်။ ပရဟိတဟူေသာ အများအကျိးေဆာင်ရက ်

ြခင်း ေကာင်းမ ကုသိုလ်သည ်မိမိ၏ေနာက်မ ှအရိပ် 

ပမာ အကျိးြပေနမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။ ဘဝသစ်သုိ 

ေရာက်သွားေသာအခါတွင်လည်း အတတ်ိ၏ ေကာင်း 

ကျိးှင့်အေထာက်အပံ့များကိ ုခံစားကရမှာ ြဖစ်ပါ 

သည်။ ထိုေကာင့် “ေအာင်ြမင်တယ်ဆိတုာ သင့်ဘဝ 

မှာရလိုက်တဲ ့အကျိးခံစားမ နဲမဆိုင်ဘူး။

သင့်အတွက် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်မ နဲလည်း 

မဆိုင်ဘူး။  ေအာင်ြမင်ြခင်းဆိုတာ  သူတစ်ပါးတို 

အတွက် သင်ဘာေတ ွလပ်ုေဆာင်ေပးခဲသ့လဆဲိတုာ 

ပါပဲ”ဟူ၍ ဒယ်နီေသာမတ်က ေြပာခဲ့ပါသည်။

“ပရဟတိ အစ ဗဒု က”ဟဆုိရုေပမည်။ အဘယ် 

ေကာင့်ဆိုေသာ ်ြမတ်ဗုဒ သည် ေလာကီစည်းစိမ်ကိ ု

စွန်၍ သသံရာတွင်ကျင်လည်ေနေသာ သတ ဝါများကိ ု

ကယ်တင်ရန် ေတာထွက်၍ ဘုရားအြဖစ်သိုေရာက ်

ေအာင် ကျင့်ကအံားထတ်ုခဲပ့ါသည်။ ဘရုားအြဖစ်သို 

လူငယ်များှင် ့ပရဟိတစိတ်ထား
ချစ်ခင်ေလးစား အလုပ်သမား
 လုပ်အားတန်ဖိုး ချစ်ြမတ်ိုး

 တိုင်းြပည်ဝင်ေငွတိုး၊

 အကျိးအြမတ် ရှိမှသာ

 စီးပွားြဖစ်ကမှာ။

 တိုင်းြပည်မိရာ ဖွံဖိးေရး

 လုပ်အားလိုတယ်ေလး၊

 ေြမာ်ြမင်ေတွးလို ကိးစားေန

 ထုတ်ကုန်တိုးြမင့်ေစ။

 ဝင်ေငွရေအာင် အမဲလုပ်

 တိုင်းြပည်ဘ  ာထုပ်၊

 အလုပ်သမား စွမ်းအားကို

 ကိးစားြမင့်တင်လို။

 အပိုဝင်ေငွ ရရှိေရး

 လုပ်ပါလက်မေှး၊

 ဘဝေရှေရး ေကာင်းမွန်ေအာင်

 အများအကျိးေဆာင်။

  ဤလူေဘာင်ကို လှေစဖို

 အားထုတ်ကပါစို။

 တိုင်းြပည်လုပ်သားတို။   ။

ဖိုးြပည့ ်(ပတ ြမား)

ေရာက်ေသာအခါတွင်လည်း သတ ဝါတိုအား သသံရာ 

ဆင်းရဲမှ လွတ်ေြမာက်ေစရန် တရားအမိက်ေဆး 

တိုက်ေက းကာ ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။

သိကားမင်း၏  ပရဟိတ   စိတ်ထားသည ်

မွန်ြမတ်ြခင်းရိှသက့ဲသုိ အတယုဖွုယ်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

သကားမင်းသည် အတိတ်ဘဝတွင်  မစလရာ၌ 

မာဃလလုင်ြဖစ်ခဲသ့ည်။ မာဃလလုင်သည် ရာသား 

သုံးဆယ့်သုံးေယာက်ှင့်အတတူစ်ယဇူနာပီး တစ်ယ ူ

ဇနာ လမ်းေဖာက်သည်။ ခရီးသွားများနားေနရန် 

အတွက် ဇရပ်ေဆာက်သည်။ ထိကုဲသ့ို ပရဟတိ စတ်ိ 

အြပည့်ြဖင့် အများအကျိးေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် 

ကွယ်လွန်ေသာအခါ သိကာမင်းြဖစ်လာသည်။ သ၏ူ 

အေပါင်အေဖာ်များမှာ နတ်သားများြဖစ်လာကေပသည်။

 အကျိးရှိေအာင်ေဆာင်ရက်

က န်ေတာ်တိုသည်  ပရဟတိလပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

မိသားစုအတွင်းမှ  စတင်ေဆာင်ရက်ကရေပလိမ့် 

မည်။ မိသားစုတွင် မိမိအကျိးထက် မိဘှစ်ပါး၏ 

အကျိးကိ ုစ်းစားေဆာင်ရက်ကရမည်။ ညီအစ်ကို 

ေမာင်မှမများကားတွင် အနစ်နာခလံိစုတ်ိရိှရမည်။ 

မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများကားတွင်လည်း  အတ  

တရားကိုဖယ်၍ ပရတရားကိ ုလက်ကိုင်ထားကရ 

ပါမည်။ မိသားစုအတွင်း၌ ပရဟိတစိတ်ကိ ုစတင် 

လုပ်ေဆာင်ြခင်းမှတစ်ဆင် ့မိမိအိမ်နီးချင်းများ၊ မိမိ 

ပတ်ဝန်းကျင်၊  မိမိရပ်ရာ၊ မိမိမိ၊ မိမိတိုင်းြပည်၊ 

မိမိကမ ာကီးအတွက် အကျိးရှိေအာင ်တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့်  ေဆာင်ရက်သွားကရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ဆရာေဇာ်ဂျကီ “သင်လာစ်ပင်လယ်လမ်းမှာြဖင့်၊ 

မုန်တိုင်းေလ လ  င်းေရကမ်းေသာေကာင့်၊ ပန်းခဲ့သူ 

စင်ေရာ်ငှက်ကုိလ၊ ေကာထက်ဝယ် ေဆာင်ယူသယ် 

၍၊ ေဖာင်သဖွယ် သင်ကူမတယ်လုိ၊ ေတွးဆကာသည် 

အလွမ်းရယ်နဲ ၊ ဝမ်းေြမာက်တယ်ေလး”ဟ၍ူ လသူား 

တိုအေနြဖင့် မိမိအတွက်လည်း မပင်ပန်းဘဲ အများ 

အကျိးေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင် ့မိမိ၌လည်း    ဝမ်းသာ 

ပီတိြဖစ်ိုင်ေကာင်း၊ ေလးစားဖွယ်လည်း ြဖစ်ိုင် 

ေကာင်းကိ ု“လ  င်းကေလးသင်”ကဗျာတွင် ေရးဖဲွခဲပ့ါ 

သည်။

က ်ုပ်ဖတ်ဖူးေသာ  ပုံြပင်ေလးတစ်ပုဒ်တွင ်

ေမာင်နသည် ေဆးကသုရန် ပညာရိှရေသထ့သွံားေလ 

သည်။ လမ်းခရီးတွင် ကျးီကန်း၊ ေမ ှင့်မိေကျာင်း 

တိုကိုေတွေလသည်။ ၎င်းတိုက သူတို၏ ြပဿနာ 

များကို ေမးခဲ့ေပးရန် ေတာင်းဆိုကရာ ေမာင်နက 

လက်ခလံိက်ုပါသည်။ ရေသက့ မေိကျာင်း၏ ဦးေခါင်း 

မှ ပတ ာြမားကိုထုတ်၍  တြခားသူအားေပးလ င် 

ေခါင်းကိုက်ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေမ ကုိလည်း ေတာင်ပို၌ ြမပ်ံှထားေသာ ေရ အိုးကို 

သူတစ်ပါးအားေပးလိုက်လ င်  ေတာင်ပိုတွင်းသို 

အလွယ်တကူ ဝင်ထွက်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျးီကန်း 

ကိုမူ  ေညာင်ပင်ရင်း၌  ေငွအိုးများကိ ု  တူးေဖာ်၍ 

တစ်ပါးသအူားေပးလိက်ုပါက အလိရိှုတိင်ုးအေဝးသို 

ပျသံန်းိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း  ေြဖကားေပးလိုက်ပါ 

သည်။

ေမာင်နသည်အေြဖများအား   မှတ်သား၍ 

ြပန်ေြပာြပေသာအခါ  တိရစ ာန်တိုက ပတ ြမား၊ ေရ  

အိုး၊ ေငွအိုးတိုကို ေမာင်နအား ေပးလိုက်ပါသည်။ 

ဤသည်ကား ပရဟတိစတ်ိြဖင့် အများအကျိးေဆာင် 

ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင် ့ေကာင်းမွန်ေသာ အကျိးကို ရရှိ 

သွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယေနေခတ်တွင် သက်ကီးရယ်အို ဘိုးဘွား 

ရိပ်သာများ၊   မျက်မြမင်ပရဟိတေကျာင်းများ၊ 

မိဘမ့ဲပရဟိတေကျာငး်များ၊ လူမ ကူညီေရးအသငး် 

များ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေကျာင်းများ၊ အခမဲ့ 

ေဆးေပးခန်းများ စသည်ြဖင့် ေနရာေဒသများစွာ 

တုိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရိှကပါသည်။ ထုိေကာင့် 

မိမိတို တတ်ိုင်ေသာေနရာမှ  ေငွအားြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ ကာယအား၊ eာဏအားြဖင့်ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း  ဝိုင်းဝန်းကူညီကရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ပရဟိတဟူေသာ  အများအကျိးေဆာင်ရက ်

ကရာတွင ်    ေမတ ာတရားလက်ကိုင်ထားသူများ၊ 

စာနာိုင်းပင်းတတ်သူများ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိသူ 

များ၊ ြဖစင်ေသာှလုံးသားရိှသမူျား မည်သမူဆိ ုလပ်ု 

ေဆာင်ိုင်ကပါသည်။ eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးထက ်

ြမတ်ကေသာ်လည်း မမိ၏ိအတ ကိယ်ုကျိးသက်သက် 

ကိသုာ ကည့်ကလ င် အများအကျိးအတွက် ေဆာင် 

ရက်ိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ ပညာြပည့်ဝှလုံးလှသူတို 

သည် အများအကျိးအတွက် ပညာအစွမ်း၊ eာဏ်အစွမ်း 

ကိ ုအသုံးချ၍ အများအကျိးေဆာင်ရက်တတ်ကပါ 

သည်။

ပရဟိတစိတ ်ြဖစ်ေပ လာေစရန် သွန်သင်ေပး

ယေနလူငယ်အများစုသည်   ပရဟိတစိတ်  

နည်းပါးလာကပါသည်။  ခရီးသည်ကားေပ တွင် 

သက်ကီးရယ်အိုများက  မတ်တတ်ရပ်စီးေနကရ 

သည်။ လူငယ်အများစုက   စတိုင်လ်အြပည့်ြဖင့် 

ထိုင်ရာကမထကေပ။ ဖယ်ေပးရေကာင်းမှန်းမသိ 

ကေပ။ စာသင်ေကျာင်းများတွင် ဆရာ ဆရာမများက 

ကစိ ကီးငယ်ခိင်ုးကလ င် ဝိင်ုးဝန်းကညူီကသမူျားမှာ 

လအူနည်းစြုဖစ်သည်။  ေရသာခိေုနကသကူ များက 

ပါသည်။ လူငယ်တိုတွင်  တိုးတက်လိုေသာအသိ၊ 

ထက်ြမတ်ေသာအြမင်၊ သွက်လက်ေသာလ ပ်ရှားမ ၊

မှန်ကန်ေသာအေတွးအေခ များရိှပါသည်။ ထိုေကာင့် 

မိဘများ၊ဆရာသမားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူအသုိင်း 

အဝိင်ုးအေနြဖင့် လငူယ်များပရဟတိစတ်ိြဖင့် အများ 

အကျိးေဆာင်ရက်လိုေသာ    အေလ့အကျင့်များ 

ကိန်းေအာင်းလာေစရန ်လမ်း န်မ များြပလုပ်က

ရန်လုပ်အပ်ပါသည်။ ထိုအတူ ပရဟိတေဆာင်ရက ်

ေနကသူများအေနြဖင့်လည်း လူငယ်များကို ပရ 

ဟိတစိတ်ြဖင် ့အများအကျိးေဆာင်ရက်လာေစရန ်

လက်တဲွေခ ယူကရန်လုိအပ်ပါသည်။ စာသင်ေကျာင်း 

များတွင်လည်း အသင်းတာဝန်များလုပ်ေဆာင်မ ၊ 

ေကျာင်းတွင်းရိှ ကစိ ကီးငယ်များ လပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

ကေလးများအားလုံး  ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ကေစရန ်

ဆရာ၊ ဆရာမများက လမ်း န်ေပးြခင်း၊ အတုယူ 

ဖွယ်ပုံြပင်များ၊ ေလးစားဖွယ်ရာ   လူပုဂ ိလ်များ 

အေကာင်းကိ ုသင်ကားြခင်းြဖင့် ကေလးလငူယ်များ 

ပရဟတိစတ်ိ  ြဖစ်ေပ လာေစရန် သွန်သင်ေပးကရပါ 

မည်။

က န်ေတာ်တိုအားလုံးသည် ပရဟိတစိတ်ကို 

ခ ာတည်သေရ မဲေနေစကာ  အနာဂတ်အတွက် 

လိအုပ်ေသာေနရာများတွင် အုတ်တစ်လ ား၊ သဲတစ်ြဖာ 

အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရပါမည်။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ 

ေမာဟ၊ မာနစတ်ိများဖုံးလ မ်းေနေသာ ကမ ာကီးတွင် 

ပရဟိတေဆာင်ရက်ကရာ၌   “အများအကျိး၊ 

ရက်သယ်ပိုးက၊ ခိုးခနဲ ၊ ဆိကုဲရ့ဲလည်း၊ မရဲမေစာင်း၊ 

ကိုယ့်လမ်းေကာင်းကို၊ စိတ်ေကာင်းှင်ယှ်၊ ေရှး  

ှင်ေလာ”့ဟေူသာ ေရ ဟသ  ာဆရာေတာ်ကီး၏ ဆုံးမ 

သဝါဒအတုိင်း ေစတနာ၊ ေမတ ာအြပည့်ြဖင့် အများ 

အကျိးေဆာင်ရက်ကာ    ချမ်းေြမ့သာယာေသာ 

ေလာကသစ်ကိ ုတည်ေဆာက်ကပါစုိဟု တိက်ုတွန်း 

လိုက်ရပါသည်။      ။ 

ေမာင်ကည်လင်(ေရ ကိးကာ)

အေရာက်လှမ်းခဲ့
  အလည်လာဖို ဖိတ်ေခ ေန

 ေတာင်ေပ ေဒသ ထင်း ှးေြမ

 ပန်းချယ်ရီေတွ လွန်လှပ

 ေမာတိုဌာေန ကေမ ာဇ။

  ေတာင်စ်ေတာင်တန်း စိမ်းစိုစို

 ြမင့်မားမတ်ေစာက် ရင်ဖိုဖို

 ေမ လိုလိမ်ေကာက် လမ်းေဖာက်ထား

  မဆုံးတဲ့ ြမင်ကွင်းများ။

  ပအိုဝ်းဓု အင်းပေလာင်

 ိုးသားလှတဲ့ တိုြပည်ေထာင်

 ရှမ်းညီေနာင်နဲ ဗမာစု

 စုစည်းထားတဲ့ ြပည်နယ်တစ်ခု။

  ိုးသားလှတဲ့ တိုဌာေန

 လာေရာက်ကဖို ဖိတ်ေခ မေလ

 ရာသီေရေြမ ေအးချမ်းလို

 အင်းေလးကန်ကီး အေရာက်သွားစို။

  ြမေတွဆိုင်းတဲ့ ေမာတိုေြမ

 တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲ လာခဲ့ေလ

 ေဝးေနမိတ်ေဆွ ေပျာ်ရ င်ဖို

 ရှမ်းအိုးစည်နဲ ကိကစို။

  ေဝးဌာေနက မိတ်သဟာ

 ေရ လက်ကမ်းလို ကိေနမှာ

 ချိသာေဖာ်ေရ ပျဌာတဲ့

 ေတာင်ေပ မိေလး အေရာက်လှမ်းခဲ့။

ေဆာင်းမာန်ဝင့်ေအာင(်ေတာင်ကီး)



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၃၀-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပံုမှန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၉-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃၀-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၅၄၀) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၉) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၇,၉၅၄,၉၃၉) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၂,၈၈၃) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၈) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၁,၈၁၂) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

• ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထိ ေလ ာ့ချုိင်သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ လူတုိင်းေစ့ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိအစရှိသည့်  နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

• ိုင်ငံတကာခရီးသွားက  တွင် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ ခံယူထား

သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် မိဘြပည်သူအားလုံးှင့ ်အသက် ၁၂ 

ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာေကျာင်းသ/ူ ေကျာင်းသားများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

 ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၃၀-၄-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၉ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၄၀ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့် ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ မိဘြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာန 

များ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ုမပျက် 

မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

• ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများ

 ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ

ေနြပည်ေတာ်  ဧပီ  ၃၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးပစ ည်းများကုိ  ေရေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးမှ 

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေနတွင် 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများက ေဆးဝါးမျိးစုံ ၁၆ မျိး စုစုေပါင်း  ၃၃၂၆၉ 

ဒသမ ၁၃  ကီလိုဂရမ်တိုကိ ုထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဧပီ   ၃၀

စီးပွားေရးှင့ ်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည်  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို 

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများက

ေှာင့ေ်ှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ဧပီ ၁ ရက်မှ  ၃၀ ရက်အတွင်း ကုမ ဏ ီ

၁၈ ခု၊ ယာ်စီးေရ ၂၈ စီးြဖင့ ် အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၂၀၊ 

တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၅၀၀၀၊ လက်အိတ် ၁၃ တန်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း ၂၀၂ ဒသမ ၁၇ တန် တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည် ့SOP များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင်ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၆၄၉၈၀၉ ၉၂၆၂၂၅၅ ၄၃၀၄၁

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၄၆၇၉၆ ၅၈၈၂၆၆၀ ၁၅၆၂၅၇

၃။ မေလးရှား ၄၄၄၅၈၉၇ ၄၃၆၀၀၆၁ ၃၅၅၄၂

၄။ ထိုင်း ၄၂၅၀၉၄၉ ၄၀၇၀၈၅၆ ၂၈၅၂၉

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၈၅၆၄၃ ၃၆၁၈၁၃၇ ၆၀၃၄၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၁၉၅၇၆၇ ၁၁၃၂၅၇၄ ၁၃၃၄

၇။ ြမန်မာ ၆၁၂၈၈၃ ၅၉၁၈၁၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၀၇၄၆၉ ၂၀၅၃၇၈ ၇၄၄

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၁၈၅၀ ၁၄၀၈၉၂ ၂၁၈

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၅၁ ၁၃၃၀၇၃ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၃၀၃၇၀၅၉ ၈၀၆၅၅၆၈၅ ၁၀၂၀၆၆၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၀၇၈၅၆၄ ၄၂၅၃၃၃၇၇ ၅၂၃၈၀၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၀၄၃၃၀၄၂ ၂၉၅၀၇၅၅၇ ၆၆၃၄၈၄

၄။ ြပင်သစ် ၂၈၅၉၅၈၀၃ ၂၆၆၉၃၈၅၂ ၁၄၅၈၆၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၄၇၀၄၅၉၇ ၂၂၃၀၇၉၀၀ ၁၃၅၇၉၄

၆။ ဗိတိန် ၂၂၀၃၈၃၄၀ ၂၁၁၆၈၂၆၇ ၁၇၄၉၁၂

၇။ ုရှား ၁၈၁၈၂၃၅၄ ၁၇၅၃၉၉၈၅ ၃၇၅၈၈၄

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၇၂၃၇၈၇၈ စိစစ်ဆဲ ၂၂၇၉၄

၉။ အီတလီ ၁၆၄၀၉၁၈၃ ၁၄၉၉၈၆၈၉ ၁၆၃၃၇၇

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၃၀၃၂၁ ၁၄၉၃၆၂၇၇ ၉၈၇၆၀

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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



ေမ    ၁၊   ၂၀၂၂

ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ ေဆာင်ရက်မည့အ်စီအစ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ြခင်း

၁။ ယခအုခါ    ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်  ကမ ာ ့

ိင်ုငမံျားတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 

မ များ ကျဆင်းလာပါသြဖင့ ်ိင်ုငတံကာ 

ပုမှံန်ေလေကာင်းခရီးစ် (Commercial 

Flight)      များြဖင် ့   ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာေရာက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၊ 

ိုင်ငံြခားသားများ    ိုင်ငံအတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်ရာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ စည်းကမ်း 

ချက်များှင့်အညီ        စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်    စီစ်၍ 

(၁၇-၄-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ (၀၀:၀၀)နာရီမှ 

စ၍ ေြပးဆွဲေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ (၂၈-၄-

၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ဝင်ေရာက်လာသူ 

ခရီးသည်များမ ှ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်း      လွန်စွာနည်းပါး 

ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရပါသည်။

၂။ အဆိုပါေတွရှိချက်အရ    ြပည်ပ 

ိုင်ငံများမ ှြမန်မာိုင်ငံသို ိုင်ငံတကာ 

ပုမှံန်ေလေကာင်းခရီးစ် (Commercial 

Flight)များြဖင့ ် ြပန်လည်လိုက်ပါလာ 

သမူျားအား ယခင်က သတ်မှတ်ဟိတုယ် 

တွင် (၂၄)နာရီေနထိုင်ေစ၍ RT-PCR 

နည်းြဖင့ ်ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲြ့ခင်း 

အစား (၁-၅-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ (၀၀:၀၀)

နာရီမှစတင်၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ 

ပီး    ဓာတ်ခွဲအေြဖ  အချနိ်တိုအတွင်း 

ချက်ချင်းရရှိိုင်ေသာ RDT နည်းြဖင့် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ ်

တွင် စစ်ေဆးေပးြခင်းကို ေြပာင်းလဲ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ၎င်းအြပင ်       ကယ်ဆယ်ေရး 

ေလယာ်ခရီးစ် (Relief Flight) များ၊ 

နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမ ှြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူများအား  ယခင်က 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး    အကိမ် 

ြပည့်ထိုးှံပီးပါက        အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရှိမ  (၅)ရက်အစား (၃)

ရက်သိုလည်းေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ မရှိပါက   အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရိှမ  (၇)ရက်အစား 

(၅)ရက်သို    လည်းေကာင်း    ြပင်ဆင ်

ေြပာင်းလ ဲ   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ    ထုတ်ြပန်ထားေသာ  (က) 

ိုင်ငံတကာပုံမှန်ေလေကာင်း  ခရီးစ် 

(Commercial Flight)၊ (ခ) ကယ်ဆယ် 

ေရးေလယာ်   (Relief Flight)    ှင့် 

(ဂ)နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ ဝင်ေရာက် 

လာမည့် ခရီးသွားများအတွက ်အသွား 

အလာကန်သတ်မ ှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ ်

စစ်ေဆးြခင်း ေဆာင်ရက်မည့်အစအီစ် 

များပါ လမ်း န်ချက်များကုိ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာ 

www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက ်

ေလ့လာိုင်ေကာင်း သတင်းထုတ်ြပန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

(၂၉-၄-၂၀၂၂)



ေမ    ၁၊   ၂၀၂၂

Edutainment ဆိုတဲ့ သိပ်လှတဲ့စကားလုံးေလး
ေကျာက်မျက်သက်

ဒေီနေခတ်ဟာ ပညာေခတ်ပါ။ သက်ဆိင်ုရာနယ်ပယ်အလိက်ု 

ပိုလိုသိသူ၊ ပိုလိုတတ်သူ၊ ပိုလိုက မ်းကျင်သူေတွကို ဦးစားေပး၊ 

ေနရာေပးေနကတဲအ့ချန်ိပါ။ ပိတုတ်၊ ပိသု၊ိ ပိကု မ်းကျင်ဖိုဆိတုာ 

ပညာတိုးေအာင် ရှာကရပါမယ်။ မိသားစုတာဝန်ေတွ၊ အလုပ် 

တာဝန်ေတွနဲ ပညာရှာဖို အချနိ်အားလပ်မ မရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းေတွ 

အတွက်ေတာ့ ရတဲ့အချနိ်ေတွမှာ ဖုန်းပွတ်တာကို အပျင်းေြပ 

ေဖျာ်ေြဖမ ခစံားဖိုအတွက်သာ မကန်ုဆုံးသင့်ဘ ဲအပျင်းလည်းေြပ၊ 

ပညာလည်းရေအာင်     Edutainment ကို      ပုံေဖာ်ရင်းနဲ 

ကုန်ဆုံးေစချင်

Edutainment ဆိုတဲ့    စကားလုံးေလးကို 

ှစ်သက်ပီး စတ်ိဝင်တစားရိှလှတာကတစ်ေကာင်း၊ 

ဒီေနေခတ်၊   ဒီေန    က န်ေတာ်တိုိုင်ငံအတွက် 

အင်မတန်လုိအပ်တ့ဲအေကာင်းအရာေလးြဖစ်တာ 

ကတစ်ေကာင်း၊ ကိုယ်  က်က ဒီစကားလုံးေလး 

အတိုင်း   လိုက်နာပုံေဖာ်မိသလိ ု  ေဖျာ်ေြဖမ ေတွ 

ကို   အပျင်းေြပအြဖစ်နဲသာ   ကျင်လည်ေနကတ့ဲ 

ကုိယ့် အသုိင်းအဝုိင်းကိလုည်း     လိက်ုနာေစချင်တာက   

တစ်ေကာင်း   ဒီေဆာင်းပါးကိ ု   ေရးမိတာပါလို 

ဝန်ခံပါရေစ။

ပညာေပးဖို စီစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ 

ေဖျာ်ေြဖမ တစ်ခု

Edutainment ဆိုတာ Education နဲ  Enter-

tainment ဆိုတဲ့စကားလုံးေတွကို ေပါင်းထားတာ 

ပါ။ Edutainment ဆိုတဲ့စကားလုံးကိ ုြမန်မာမ ြပ 

ထားတာ မေတွမေိပမယ့ ် အဂ  လပ်ိအဘဓိာန်ထမှဲာ 

Edutainment is entertainment designed to 

educate as well as amuse လို ဆိုထားပါတယ်။ 

မူရင်းအဓိပ ာယ်အေနနဲ    Edutainment ဆိုတာ 

အပျင်းေြပုံသာမက ပညာေပးဖို စီစ်တင်ဆက် 

ထားတဲ ့ေဖျာ်ေြဖမ တစ်ခုလုိဆုိုိင်မှာပါ။ က န်ေတာ် 

ကေတာ့ ဒီ Edutainmernt ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ 

ေဖျာ်ေြဖမ ခစံားတဲအ့ခါ အပျင်းေြပဖိုအတွက်သာမက 

ပညာလည်းရှာမယ်ဆိုတဲ ့  အဓိပ ာယ်ရှိပါတယ်လို 

ဖွင့်ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။

က န်ေတာ်တိုငယ်ဘဝ    ကီးြပင်းခဲ့တဲ့အချနိ ်

ကာလေတွတုန်းကေတာ့ Entertainment လိုေခ  

တ့ဲ ေဖျာ်ေြဖေရးက ုပ်ရှင်၊ အငိမ့်၊ ဇာတ်ပဲွ၊ စတိတ်  း 

ေတွကည့်တာ၊    အသံသွင်းတိတ်ေခွဇာတ်လမ်း၊ 

ေရဒီယုိေတွနားေထာင်တာ၊ ဝတ ၊ ကာတွန်း၊ ုပ်ြပ 

ဇာတ်လမ်းေတွဖတ်တာ စတာေတွပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ကေလးဆိေုတာ ့ပင်ပန်းလို အပန်းေြဖတာမျိးအေနနဲ 

ဒါေတွကို ကည့်ရတာမျိးမဟုတ်ဘဲ  ရှိရင်ကည့် 

လိုက်ရတယ်၊ မရှိရင ်ဒီအတိုင်းပဲေနေပါ့။

ပညာေရးဆိတုာကလည်း ေကျာင်းစာသင်ခန်း 

မှာ စာသင်တယ်။ မသိတာရှိရင် အစ်ကို၊ အစ်မ၊ 

အေဒ ေတကွ အမ်ိမှာ ရှင်းြပ၊ သင်ြပေပးတယ်ဆိတုာ 

ေလာက်ပဲ ရှိခဲ့တာေပါ့။

ေခတ်ရဲတိုးတက်မ နဲအည ီတဗီွီေတ၊ွ ဗဒီယီိေုတ ွ

ေပ လာပီးေနာက်ပိုင်းမှာ  ေဖျာ်ေြဖမ ေတွကို အိမ် 

အြပင်ထွက်စရာမလိုေတာ့ဘ ဲအိမ်အတွင်းမှာတင ်

ကည့် ခံစားိုင်တဲ့အေြခအေနကို    ေရာက်လာ 

ခဲ့တယ်။ ုပ်ရှင်၊ ြပဇာတ်၊ စတိတ်  းေတွကို ုံေတွ၊ 

အြပင်ေတမှွာ ကည့် ကတဲအ့စား အမ်ိအတွင်းမှာပ ဲ

တီဗီွ၊ ဗီဒီယုိကေန ကည့် ခံစားလာုိင်ခ့ဲကပါတယ်။ 

တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာေတ ွ   ဆန်းသစ်မ  

ေကာင့် ယေနေခတ်အချနိ်မှာေတာ့ အိမ်အြပင်၊ 

အိမ်အတွင်းရယ်လို ေနရာမေရးေတာ့ဘဲ ကိုယ်နဲ  

မကွာ လက်မှာအမကဲိင်ုထားိင်ုတဲ ့Smart Phone 

ေတ၊ွ Tablet ေတေွပ လာေတာ ့ေဖျာ်ေြဖမ ကိ ုအချန်ိ 

မေရး၊ ေနရာမေရး ကည့် ခံစားေနိုင်ကပီြဖစ်ပါ 

တယ်။

အချနိ်ေတာ်ေတာ်များများကိ ုဝါးမျိခံေနကရ

ဒါေကာင့် အချနိ်မေရး၊ ေနရာမေရး ဖုန်းကို 

ပွတ်ေနကလို  မိသားစုေတွရဲ  ေနထိုင်မ ပုံစံေတွ၊ 

မိတ်ေဆွေတွရဲ    စကားဝိုင်းဖွဲေြပာဆိုမ ပုံစံေတွ 

ေြပာင်းလာပီး တစ်ဦးနဲတစ်ဦး၊ တစ်ေယာက်နဲ  

တစ်ေယာက ်ရင်းှီးမ ၊ ေွးေထွးမ ေတွ ေပျာက်ဆုံး 

ပီး ဖန်ုးနဲသာ အချန်ိကန်ုေနကတဲအ့ြဖစ်ကိ ုေရာက် 

လာခဲ့တယ်။   ဖုန်းေတွ၊   တက်ဘလက်ေတွကို 

ေဖျာ်ေြဖမ အတွက်သံုးရင်းနဲ  က န်ေတာ်တုိရဲအချန်ိ 

ေတာ်ေတာ်များများကိ ုဝါးမျိခံေနကရပါတယ်။

အမ်ိေထာင်ရှင်ဇနီးသည်ေတကွ ဂမ်ိးေဆာေ့နလို 

ထမင်းမချက်ိုင်တာ၊ အဝတ်မေလ ာ်ိုင်တာ၊ အိမ် 

သန်ရှင်းေရးမလုပ်ိုင်တာေတွ၊   ုံးဝန်ထမ်းေတွ 

facebook  ကည့်ေနလို အလုပ်မပီးတာ၊ တာဝန် 

လစ်ဟင်းတာေတွ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတ ွ

အင်တာနက်ဂိမ်းေဆာ့ေနလို ေကျာင်းစာမပီးတာ၊ 

မလိုက်ိုင်တာ၊ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား အားကစား/  

ဖွံဖိးေရးလ ပ်ရှားမ ေတွမှာ      မပါိုင်တာေတွကို 

ကံလာေနကရပါတယ်။

ဒီေတာ့    ဖုန်းေတွ၊   တက်ဘလက်ေတွဟာ 

ေကာင်းကျိးမေပးဘဲ အကျိးမဲ့ဆုတ်ယုတ်တာကို 

ေပးေနတာလား၊ ဒါဆိရုင် တထွီင်ခဲတ့ဲပ့ညာရှင်ေတ ွ

ကိ ုအြပစ်ဆိရုမလိ ုြဖစ်ေနတာေပါ၊့ တကယ်ကေတာ ့

လက်ဖဝါးေလာက်သာရှိတဲ ့   ဒီပစ ည်းေလးထဲမှာ 

ကိုယ်လိုတဲ့အချက်အလက်ေတွအားလုံးကိ ု ထည့် 

ထားပီး လိုတဲ့အချနိ်၊ ေနရာေတွမှာ ြပန်ထုတ်သုံး 

ိုင်တယ်။ သတင်းအချက်အလက်ေတွကို စက န်  

ပိုင်းအတွင်း  တစ်ေနရာကတစ်ေနရာကိ ု   ပိုေပး 

ုိင်တယ်။  သိချင်တ့ဲအေကာင်းအရာ၊  တတ်ချင်တ့ဲ 

ပညာရပ်ေတွကို ရှာေဖွိုင်တယ်။ ဒါေကာင့် ဖုန်း၊ 

တက်ဘလက်ေတွဟာ က န်ေတာ်တိုရဲ ေနထိုင်မ  

ဘဝမှာ မရိှမြဖစ် အင်မတန်အသံုးဝင်တ့ဲပစ ည်းေတ ွ

သာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သုံးတတ်ရင ်ပညာေတွ 

ရိုင်သလို မသုံးတတ်ရင် အချနိ်ကုန်ေငွကုန်တဲ့ 

ေဝဒနာေတာ့ ြဖစ်လာုိင်တာေပါ့။ တီထွင်တ့ဲသူကုိ 

အြပစ်မဆုိုိင်ဘဲ ေဝဒနာရေအာင်သံုးတ့ဲသူေတွကုိ 

အြပစ်ဆိုရပါမယ်။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

website ေတွ၊ page ေတွကိုကည့်

ဆိုလိုတာကေတာ့ ဖုန်း Bill ေတွအကုန်ခံပီး 

Internet ဖွင့်တယ်။ ပီးေတာ ့Selfie ိုက်ထားတဲ ့

ပုကံိတုင်တယ်။ ဘယ်သကူ ဘယ်သွားပီး ိက်ုထား 

တဲ ့ဓာတ်ပံုေတွ၊ ဘယ်သူနဲဘယ်သူ အတင်းအဖျင်း 

ဆိုထားတဲ့စကားေတွကိ ုကည့်၊ ဖတ်ပီး ေဖျာ်ေြဖ 

မ သက်သက်သာ    အပျင်းေြပခံစားေနရင်ေတာ့ 

အချနိ်ကုန်ုံပဲရှိေနိုင်ပါတယ်။ အပျင်းေြပအေနနဲ  

ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ေတွကို   သုံးတာြဖစ်ေပမယ့ ် 

ေငွကုန်၊ အချနိ်ကုန်ြဖစ်ေနမှာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ 

အဒဲအီချန်ိမှာ  ပညာရပ်ဆိင်ုရာ website ေတ၊ွ page 

ေတွကိုကည့်၊  ဖတ်ေနမယ်ဆိုရင်ေတာ့  အပျင်း 

လည်းေြပ၊ ပညာလည်းတိုးေစိုင်တာေပါ့။

ဒါ့အြပင် Game ေဆာ့ရင်ေတာင် Typing Game၊ 

Quiz Game  မျိးေတွကို   ေဆာ့မယ်၊   စာဖတ်ရင ်

စိတ်ထားေတွရင့်ကျက်ေစမယ့်၊   EQ (Emotional 

Quotient) ေကာင်းေစမယ့စ်ာမျိးေတကွိ ုဖတ်မယ်၊  

ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ေတွ တင်ထားတဲ့ 

Website ေတွကို ဝင်ကည့်မယ်၊ Facebook ကည့် 

ရင်ေတာင်မ ှ   ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ ့Page ေတွကို 

ဝင်ကည့်မယ်၊ သတင်းေတွဖတ်ရင် ကုိယ့်ဌာန၊ ကုိယ့် 

နယ်ပယ်နဲဆိင်ုတာ၊ ပတ်သက်တာေတကွိ ုဖတ်မယ်၊ 

ဖတ်ရတ့ဲသတင်းအေပ မှာ မူတည်လုိ  ကုိယ်ြပြပင် 

စရာေတွကုိ ြပြပင်မယ်၊ ကုိယ်လုိက်နာစရာေတွကုိ 

လိုက်နာမယ်၊  ကိုယ်ြပင်ဆင်စရာေတွကိ ုကိတင် 

ေဆာင်ရက်ထားမယ်ဆိုတာေတွသာ      လုပ်ရင် 

အပျင်းလည်းေြပ၊ ပညာလည်းရ  ြဖစ်ေနမှာပါ။

Edutainment ဆိုတဲ့ စကားလုံးေလး

ဒါ့ေကာင့် ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ေတွကိ ုအပျင်း 

ေြပသုံးရင်းနဲ  Edutainment ဆိတုဲ ့စကားလုံးေလး 

ကို  အဲဒီလိုပုံေဖာ်ေစချင်တာပါ။   အားချနိ်မရှိတဲ့ 

က န်ေတာ်တိုဝန်ထမ်းေတွရဲ    လူေနမ ဘဝမှာ 

Edutainment ကို ပုံေဖာ်ရင်းနဲ  အသိပညာေတွ၊ 

ပညာရပ်ေတွ တိုးလိုရပီး တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် 

တိုးတက်ြမင့်မားကေစလိုတာပါ။

ဒီေနေခတ်ဟာ ပညာေခတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ 

နယ်ပယ်အလိုက် ပိုလိုသိသူ၊ ပိုလိုတတ်သူ၊ ပိုလို 

က မ်းကျင်သေူတကွိ ုဦးစားေပး၊ ေနရာေပးေနကတဲ ့

အချန်ိပါ။ ပိတုတ်၊ ပိသု၊ိ ပိကု မ်းကျင်ဖုိဆုိတာ ပညာ 

တိုးေအာင် ရှာကရပါမယ်။ မိသားစုတာဝန်ေတွ၊ 

အလုပ်တာဝန်ေတွနဲ  ပညာရှာဖို အချနိ်အားလပ်မ  

မရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းေတွအတွက်ေတာ့ ရတဲ့အချနိ်ေတွ 

မှာ ဖုန်းပွတ်တာကို အပျင်းေြပေဖျာ်ေြဖမ ခံစားဖို 

အတွက်သာ မကုန်ဆုံးသင့်ဘဲ အပျင်းလည်းေြပ၊ 

ပညာလည်းရေအာင် Edutainment ကိ ုပုေံဖာ်ရင်းနဲ 

ကုန်ဆုံးေစချင်တာပါ။ 

ဒါ့ေကာင့် ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ေတွကိုသုံးတဲ့ 

အခါ  ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာေတွကိ ု ကည့်၊  ဖတ်ပီး 

ေဝဒနာေတွကို ယူငင်တာနဲ  အချနိ်မကုန်ေစလိုဘဲ 

သိသင့်တဲ့အေကာင်းအရာေတွ၊       တတ်သင့်တဲ့ 

ပညာရပ်ေတွကိ ု  အားလပ်ချနိ်ေတွမှာ  သင်ယူိုင် 

ကတဲ့ ဝန်ထမ်းေတွြဖစ်ကေအာင ်Edutainment 

ဆိုတဲ့   သိပ်လှတဲ့စကားလုံးေလးရဲ အဓိပ ာယ်ကို 

ပုံေဖာ်ိုင်ကပါေစလို ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။       ။ 

 ထန်းတပင်  ဧပီ   ၃၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ထန်းတပင်မိနယ ်ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ  

ဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပဗဟိဌုာနခန်းမ၌ ေရွာသေီကျာင်း 

ပတ်ိရက်တွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား အချန်ိကိအုကျိးရိှရိှ အသုံးချ 

တတ်ေစရန်ရည်ရယ်၍  အေြခခံေရှးဦးသူနာြပစုနည်းသင်တန်းဆင်း

ပွဲ အခမ်းအနားကို   ယေန  နံနက် ၉ နာရီက     ကျင်းပရာ မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ  ဥက    ဦးလှြမင့်က      သင်တန်းဆင်းအမှာစကား 

ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် သင်တန်းတွင် ထူးခ န်ဆုရရိှသူ သင်တန်းသူသံုးဦးအား 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင ်(၁) ဗိုလ်မှး၀င်းိုင်၊   မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲ 

မှး ရဲမှးချစ်ကုိကုိ၊ မိနယ်ြပန်/ ဆက်ဦးစီးမှး ေဒ သဇင်တုိက ဆုများ 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ အေြခခံ ေရှးဦးသူနာြပစုနည်း သင်တန်းဆင်းပဲွ ကျင်းပ
အသီးသီးချးီြမင့်ခ့ဲကပီး သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၏ သင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များအား    မိနယ်မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်းဥက    ေဒ စီစီစိုးဦးက ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။   

ဆက်လက်ပီး သင်တန်းသမူျားက လက်ေတွသပ်ုြပသကသည်။ 

သင်တန်းတွင် ကက်ေြခနီသမိုင်းေကာင်း၊  ေရှးဦးြပစုြခင်း သေဘာ 

တရား အပေူလာင်ြခင်း၊ ဆိုနင်ြခင်း၊ ေသွးဆတ်ုေသွးလန်၊ သတလိစ်ြခင်း၊ 

ပတ်တီးစည်းြခင်း၊  လူနာသယ်ေဆာင်ြခင်း၊  အေြခခံအသက်ကယ ်

အေထာက်အကူြပနည်း၊ အိုးကျိးြခင်း  စသည့်ဘာသာရပ်များအား 

သင်ကားပိုချခဲ့ကာ  သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၃၄ ဦး တက်ေရာက ်

ပီး သင်တန်းကာလမှာ သုံးလကာြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 



ေမ  ၁၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေငလွုံးေငရွင်း ရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက် 
မည့် 11kV Indoor Switch Gear Panel 1 in 5 out (5) Set တပ်ဆင်ိုင်ရန် ဝယ်ယူြခင်းှင့ ်  
ဓာတ်အားလိုင်းှင့်ဓာတ်အားခွဲုံတပ်ဆင်တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း (Lot -13) ခုအား ြမန်မာ 
ကျပ်ေငွ (Kyat) ြဖင့် တင်ဒါေခ ယူလုပ်ငန်းအပ်ှံလိုပါသည-်
 တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၂-၅-၂၀၂၂ ရက်
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၁၆-၅-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချတင်သွင်း - မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်း
 ရမည့်ေနရာ  ၂၇လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊  
   မ ေလးမိ
၂။ တင်ဒါပံုစံှင့် စာရက်စာတမ်းများကို အထက်ပါလိပ်စာတွင် သတ်မှတ် န်းထားအတိုင်း 
ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရိှလုိပါက ဖုန်း ၀၂-၄၀၇၃၈၀၁၊ ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ တိုကို 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။
 တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတီ (မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)တင်ဒါဗဟိုေကာ်မတ ီ(မ ေလးတိုင်းေဒသကီး)
 မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်) မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)
 ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ (၁)၊ တံတားအထူးအဖဲွ (၄)တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ (၁)၊ တံတားအထူးအဖဲွ (၄)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး 

အဖဲွ (၁)၊  တံတားအထူးအဖဲွ (၄)၊ မ ေလးမိမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် 

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့ ်  ရှမ်းြပည်နယ ် (ေြမာက်ပိုင်း)၊ 

ေကျာက်မဲခိုင်၊ နမ့်ဆန်မိနယ်၊ နမ့်ဆန်-မန်စံလမ်းေပ ရှိ နမ့်ကွဲေချာင်း 

တတံား (၁၀၀)ေပ ှင့ ် တာပန်းေတာင်းတတံား (၂၂၀)ေပ တည်ေဆာက်ြခင်း 

လပ်ုငန်းများအတွက် အသုံးြပရန် လိအုပ်ေသာ လပ်ုငန်းသုံး တည်ေဆာက်ေရး 

ပစ ည်းများ ဝယ်ယူြခင်းှင့် သယ်ယူြခင်းအား ြမန်မာုိင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် 

များထမှံ (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ် လပ်ုငန်းခွင်အေရာက်ဝယ်ယလူိပုါ၍ အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါေပးသွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စ် -  (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃)

၁။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ်  - ၄-၅-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )မှ

 ရက်/အချနိ်   ၉-၅-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန) အထိ

   နနံက် (၉:၃၀) နာရမှီ ညေန (၁၆:၃၀) 

   နာရီအထိ(ုံးချနိ်အတွင်း)

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချ/ - ဒု- န်ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး၊ 

 တင်သွင်းရမည့်ေနရာ   တံတားဦးစီးဌာန

   တတံားအထူးအဖဲွ (၄)၊ မ ေလးမိ

၃။ တင်ဒါပိတ်မည့် ရက်/အချနိ် - ၁၀-၅-၂၀၂၂ ရက် (အဂ   ါေန ) 

   ညေန (၁၆:၃၀) နာရီ

၄။ တင်ဒါဖွင့်မည့ ်ရက်/အချနိ် - ၁၁-၅-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) 

   နံနက် (၉:၃၀)နာရီ

၅။ တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့်ေနရာ - လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

   (မိြပ)ုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

   ေကျာက်မဲခိုင်၊ ေကျာက်မဲမိ

တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက ်

အလက်များကိ ုတံတားအထူးအဖွဲ (၄)၊ မ ေလးမိ၊ ဒု- န်ကားေရးမှး 

(မိြပ)ုံးတွင် ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

(ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ ၀၉- ၂၅၁၇၆၉၂၂၃၊ ၀၉- ၇၈၁၃၀၀၄၀၉)

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

အများသိရှိေစရန်အများသိရှိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကန်ေလးစုလမ်း၊ 

မိဘဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်-4C/7(ဒါဘာ) အကျယ်အဝန်း(၁၈)ေပx(၃၈)

ေပရှိ ေနအိမ်တိုက်ခန်းှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ မိုးမိုး[၁၂/

အစန(ိင်ု)၁၂၄၂၇၃]ထမှံ ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွမှ(၂၅-

၅-၂၀၁၈)ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယ ူပိင်ုဆိင်ုလက်ေရာက်ရရိှထားသည့ ်တိက်ုခန်း 

ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အြခားမည်သူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ကုိမှ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ံှ၊ ေပးကမ်း၊ စွန်လ တ်၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံ 

အြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းမရှိေကာင်းှင့ ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

ယေနအချနိ်ထိ လက်ရှိလက်ဝယ်တရားဝင်ဝယ်ယူ လက်ေရာက်ရရှိထားသည့ ်

တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၃၁၅)

စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၃၉၆၇၂၈၄

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

 ေကျာဖုံးမှ

လီဗာပူးအသင်းဟာ   နယူးကာဆယ် 

အသင်းကိ ုအိင်ုရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်မန်စီးတီး 

အသင်း ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ(်၃၅)  မကစားရ 

ေသးမီမှာ   ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယား 

ထိပ်ဆုံးမှာ    ယာယီဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ 

လည်းြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်း 

ထက် တစ်ပွဲပိုကစားထားပီးချနိ်မှာ ရမှတ် 

စုစုေပါင်း ၈၂ မှတ်   ရရှိထားပီး   မန်စီးတီး 

အသင်းကိ ုှစ်မှတ်အသာနဲ   ဦးေဆာင်ကာ 

အမှတ်ေပးဇယားထိပ်မှာ   ရပ်တည်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  လီဗာပူးအသင်းဟာ  အခုှစ် 

ေဘာလုံးရာသမှီာ ဖလားေလးလုံးရရိှိင်ုမယ့ ်

လမ်းေကာင်းေပ မှာ  ေရာက်ရိှေနတာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

လက်ရှိအချနိ်မှာ လီဗာပူးအသင်းဟာ 

ကာရာေဘာင်ဖလားရရိှထားပီး အက်ဖ်ေအ 

ဖလားပိင်ပွဲမှာ       ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ၊ 

ချန်ပီယံလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့် 

တက်ေရာက်ိင်ုခဲသ့လိ ု   ပရမီယီာလဂ်ိပိင်ပဲွ 

မှာလည်း ချန်ပယီြံဖစ်လာဖို အခွင့အ်ေရးရိှေန 

ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ဂန်ေဂါ ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ြမင်း ခ ံ ၄၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

မင်းကင်း ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

မုံရာ ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ြမင်းမ ူ ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေညာင်ဦး ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေချာက် ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

မင်းဘူး ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

မေကွး ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေတာင်တွင်းကီး ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ထူးြခားသည့ ်ေနအပူချနိ်များ

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀

ေွရာသီတွင် ရာသီဥတုပူြပင်းလာပီြဖစ်သြဖင့် ခ ာကုိယ်အတွင်းရိှ ေရှင့် ဓာတ်ဆားဓာတ်များ ဆံုး းံမ  

ပုိမုိများြပားပါသည်။ အပူဒဏ်အ ရာယ်ေကာင့် မိတ်ှင့်  ယားဖုများထွက်ြခင်း၊ ပင်ပန်းွမ်းနယ်ြခင်း၊ မူးေဝ 

ြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ က က်တက်ြခင်း၊ ေခ းေြခာက်ြခင်း၊ ကိုယ်အပူချနိ်ြမင့်တက်ြခင်း၊ သတိလစ်ြခင်းတို 

အြပင် ြပင်းထန်စွာခံစားရပါကအသက်အ ရာယ်ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် အပဒူဏ်အ ရာယ်ေကာင့် မလိုလားအပ်ေသာ အကျိးဆက်များ မြဖစ်ေပ ေစ 

ေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုလိုက်နာကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁)  ကေလးသူငယ်များ၊ သက်ကီးရယ်အုိများှင့် ဆီးချိေရာဂါ၊ ှလံုးေရာဂါ၊ ေသွးတုိးေရာဂါအခံ ရိှသူများအေနြဖင့ ်

ေနလယ်ေနခင်းအချန်ိတွင် အရပ်ိရေအးြမ၍ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေသာ ေနရာများတွင် နားေနပါ၊

(၂)  ပူြပင်းသည့်ေနေရာင်ေအာက်တွင ်ြပင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်ြခင်းှင့ ်ကိုယ်လက်လ ပ်ရှားမ ြပလုပ်ြခင်း 

တိုကို ေရှာင်က်ပါ၊

(၃)  ပူြပင်းသည့်ေနေရာင်ေအာက်တွင် သွားလာလ ပ်ရှားရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါကလည်း အရိပ် 

လုံေလာက်စွာရိုင်သည့ ်ထီး၊ ဦးထုပ်များေဆာင်းသွားပါ၊ အရိပ်ရေအးြမသည့်ေနရာများတွင ်ေခတ  

အနားယူြခင်းကိုလည်း မကာခဏ ြပလုပ်ပါ၊

(၄)  အလင်းြပန်ေသာအြဖေရာင် (သုိမဟုတ်) အေရာင်ေဖျာ့ေသာ ပွပွေချာင်ေချာင်ချည်ထည်များကုိ ဝတ်ဆင်ပါ၊

(၅)  ေနပူထဲမှြပန်လာပီး ချက်ချင်းေရချိးြခင်းှင့် နံနက်(၁၀)နာရီမှ ညေန(၅)နာရီအထိ လွင်တီးေခါင်ြပင်၊ 

ြမစ်ကမ်းနား၊ ေရချိးဆိပ်များ၌ အဝတ်ေလ ာ်ဖွပ်ြခင်း၊ ေရချိးြခင်းစသည်တိုကိ ုေရှာင်က်ပါ၊

(၆)  အရက်ေသစာေသာက်သုံးြခင်းေကာင့ ်အပူဒဏ်အ ရာယ်ကို ပိုမိုခံစားရေစိုင်ပီး ြဖစ်ပွားပါက ပိုမို 

ြပင်းထန်စွာ ခံစားရိုင်သြဖင့ ်ေရှာင်က်ပါ၊

(၇)  ခ ာကိုယ်အတွင်း ေရှင့် ဓာတ်ဆားဓာတ်များ ဆုံး ံးမ မြဖစ်ေပ ေစရန်    ေရှင့် ဓာတ်ဆားရည်ကိ ု

လုံေလာက်ေအာင ်ေသာက်သုံးပါ၊

(၈) မိတ်ှင့် ယားဖုများ ထွက်ပါက ေရေအးဝတ်ကပ်ြခင်း၊ သနပ်ခါးလိမ်းြခင်းတိုကိ ုြပလုပ်ပါ၊

(၉)  အပဒူဏ်အ ရာယ်ခစံားရေသာလနူာအား အရပ်ိရေအးြမ၍ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေသာေနရာတွင် 

ထားရိှြခင်း၊ ေရှင့ ်ဓာတ်ဆားရည်များ ေသာက်သံုးေစြခင်း၊ လနူာ၏ ခ ာကိယ်ုအပခူျန်ိ အြမန်ကျဆင်း 

ေစရန် နဖူး၊ လည်ပင်း၊ ချိင်းကား(၂)ဖက်ှင့ ်ေပါင် ခ(ံ၂)ဖက်တိုအား ေရေအးပတ်တိက်ုေပးြခင်း စသည် 

တိုအား ဦးစွာေဆာင်ရက်၍ နီးစပ်ရာေဆးုံ/ေဆးခန်း/ကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးသွားေရာက ်

ြပသ၍ ကုသမ ခံယူေစပါ။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

အပူဒဏ်အ ရာယ်ကာကွယ်ေရး  းေဆာ်ချက်ရမည်းသင်းမိနယ် တံတားဦးရာ ခေမာက်ရက်လုပ်ငန်း ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရ
ရမည်းသင်း  ဧပီ  ၃၀

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ရမည်း 

သင်းမိနယ် မိလှအုပ်စု တံတားဦး 

ေကျးရာတွင် ေတာင်သူလယ်ယာ 

လပ်ုငန်းခွင် စတင်ဝင်ချန်ိ မိုးဦးကျ 

ရာသြီဖစ်၍ ခေမာက်ရက်လပ်ုငန်း 

ယခင်လများထက် ပိမုိလုပ်ုကိင်ုက 

ရသည်ဟ ုသိရသည်။

အဆိုပါ  တံတားဦးေကျးရာ 

တွင် ခေမာက်ရက်ြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု

တစ်ှစ်ပတ်လံုး လုပ်ကုိင်ကြခင်း 

ြဖစ်ပီး  ခေမာက်အကမ်းများကိ ု

ှီးေချာြဖင့ ်        အကွက်ေဖာ်၍ 

ြပန်လည်ြပြပင်ကွပ်ေသာ လုပ်ငန်း 

ကို  ေဒသအေခ   ခေမာက်ရက ်

သည်ဟု သိရသည်။

ခေမာက်ရက်လပ်ုရာတွင် ဦးစွာ 

ေဗွလှည့်ြခင်း   (သပ်ထားေသာ 

ှီးများြဖင့်   စတင်အကွက်ေဖာ ်

ြပလပ်ုြခင်း) ေဆာင်ရက်ပီးေနာက် 

ခေမာက်ေခါင်းရက်လုပ်ြခင်းကို 

ပီးစီးသည်အထိ          အဆင့်ဆင့် 

ရက်လုပ်ေဆာင်ရက်ရသည်။

ေဗလှွည့ြ်ခင်းလပ်ုငန်း    ေဆာင် 

ရက်သတူစ်ဦးလ င် တစ်ေန  အလုံး 

၅၀ ေကျာ်  ပီးစီးိုင်ပီး   တစ်လုံး 

လ င် ၅၀ ကျပ်    လက်ခေပးရသည်။ 

ခေမာက်ေခါင်း      ရက်လုပ်ြခင်း 

ေဆာင်ရက်သူတစ်ဦးသည် တစ်ေန 

လ င် ခေမာက်ဆယ်လုံးေကျာ်ပီး

စီးိင်ုသည်။ တစ်လုံးလ င် လက်ခ 

၂၅၀ ကျပ်ေပးရသည်။ အလုပ်သမား 

တစ်ေယာက်လ င်   တစ်ေန  ပုံမှန် 

၂၅၀၀ - ၃၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ဝင်ေင ွ

ရရိှသည်။       ရက်လုပ်ပီးစီးေသာ 

ခေမာက်များကို ရမည်းသင်းမိ၊ 

ေပျာ်ဘွယ်မိ၊       မိတ ီလာမိ၊ 

တပ်ကုန်းမိှင့် ေနြပည်ေတာ်သုိ 

တင်ပိုေရာင်းချကသည်ဟ ု  သိရ 

သည်။

ခေမာက်     ရက်လုပ်ငန်းကိ ု

အားလပ်ချန်ိတွင် ေကျာင်းသေူလး 

များ၊ မသိားစမုျားအချန်ိကိ ုအကျိး 

ရိှစွာ အသုံးချ၍ လပ်ုကိင်ုကေသာ 

ေကာင့် တစ်ပိုင်တစ်ိုင်မိသားစု

ဝင်ေငရွရိှေသာလပ်ုငန်းြဖစ်သည်။ 

ခေမာက်သည်    ေတာင်သူများ 

အတွက် ေ၊ွ မိုး၊ ေဆာင်းသုံးရာသ ီ

မရှိမြဖစ် အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း 

ြဖစ်ပီး အဆိပုါ တတံားဦးေကျးရာ 

တွင်   ေကျးလက်ိုးရာ  ြမန်မာ 

လက်မ ပညာြဖင့ ်  ခေမာက်ရက ်

လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု   ေရှးယခင ်

ကပင်       လုပ်ကိုင်ခဲ့ကသည်ဟ ု

သိရသည်။

လ  င်သန်းတင့်(ရမည်းသင်း)



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

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

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၉၂၀၂၁ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၄၆၉
ဦးသန်းေဇာ်            ှင့်            ဦးေတဇာဝင်းြပည့်လင်း

[၎င်း၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်

ေဒ ယ်ယ်ခိုင်)

တရားလို              တရားပိင်တရားလို              တရားပိင်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ၂လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၉/၁၇)ေန 

တရားပိင ်ဦးေတဇာဝင်းြပည့်လင်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက ေမာ်ေတာ်ကားတန်ဖုိးကျပ် ၁၆၀,၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်သိန်း တရားလုိက ေမာ်ေတာ်ကားတန်ဖုိးကျပ် ၁၆၀,၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်သိန်း 

တစ်ရာေ့ြခာက်ဆယ်)ှင့ ်(၆)လစာငှားရမ်းခေငထွမှဲ စေပ ေငွတ်ုပီးရရန် ကျန်ေငကွျပ် တစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်)ှင့် (၆)လစာငှားရမ်းခေငွထဲမှ စေပ ေငွုတ်ပီးရရန် ကျန်ေငွကျပ် 

၁၅,၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ်၁၇၅,၀၀၀၀၀(ေငွကျပ်တစ် ၁၅,၀၀၀၀၀ (ေငွကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း)၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ်၁၇၅,၀၀၀၀၀(ေငွကျပ်တစ် 

ရာခုနစ်ဆယ့်ငါးသိန်း)ရလုိေကာင်း ရာခုနစ်ဆယ့်ငါးသိန်း)ရလုိေကာင်း ှင့် ေလ ာက်ထားစဲွဆုိသည်ြဖစ်၍ သင်ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပ ေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစား 

လှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ၁၉ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆုတ် 

၅ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀:ဝဝ)နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလ ာကို 

ထုေချရှင်းလင်းရန် ံုးေတာ်သုိလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာ 

ေရာက်ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် 

တရားလိကု ကည့် လိသုည့ ်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်သင်က ထေုချတင်ြပအမီှ ြပလိသုည့် 

စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကိ ုသင်ှင့်အတူ   ယူေဆာင်လာရမည်။   သိုမဟုတ် သင့် 

ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်း 

လိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ ရက်ေန  ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိး

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                     (ေအာင်မျိးွန် )                     (ေအာင်မျိးွန် )

            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၂)            ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၂)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-ရန်ကုန်သစ်၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၇၁-က)၊ ေအာင်ေဇယျ(၆)လမ်းယာ၊ အမှတ်(၃၈/က)ဟေုခ တွင်ေသာ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေဒ စိမ်းစိမ်းလဲ ့အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အား 

ဝယ်ယူလက်ရိှထားေနထုိင်ပုိင်ဆုိင် အကျိးခံစားခွင့်ရိှကာ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှပီး 

အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲအပ်စာအား ရရှိထားေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသူ ေဒ ြမေအး[၁၂/

သဃက(ိုင်)၀၈၈၈၁၀]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ယုံကည်၍ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်

စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် ကန်ကွက်မည့်သူများရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်

တကွ က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့ ်

တိင်ုေအာင် ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဟမာဝင့်ေအာင်(LL.B)ေဒ ေဟမာဝင့်ေအာင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၇၁)

အမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၀)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ အမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၀)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ ၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၉၀၀၉၁၇၉သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၉၀၀၉၁၇၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးအမှတ်(၉)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗထူး(၂)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၁၀၅)ဟေုခ တွင်ေသာ 

ေြမအကျယ် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဦးစိုးြမင့၊် ေဒ ခင်မအူမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ အေဆာက်အဦ 
(ေရ၊ မီးစုံ)အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ ချိချိဝင်း၊ ေဒ ချိချိဝင်းထံမှ ေဒ ရင်ရင်ွယ်၊ ေဒ ရင် 
ရင်ွယ်၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးသန်းထွန်းထံမှ ယခုေရာင်းချသူများြဖစ်ေသာ ေဒ ဖိးသရဖီထွန်း[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၈၂၃၆၇]ှင့် ၎င်း၏ 
ညီမြဖစ်သူ မေချာစုန ာထွန်းတုိမှ ဝယ်ယူခ့ဲပီး မိမိတုိညီမှစ်ဦးသာ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် ြပန်လည်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း 
ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆေွဒ သဇူာလ  င်[၁၄/ငပတ(ိင်ု)၁၅၃၈၀၄]မှအပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် (၂၇-၄-၂၀၂၂)ရက်က တန်ဖိုးေင၏ွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယင်းအိမ်၊ ေြမတိုှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်မာေသာ 
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။                                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ေမဖိးမင်း(LL.B,D.B.L)           ေဒ ဆန်းမျိး(LL.B) ေဒ မျိးမ (LL.B) ေဒ ေမဖိးမင်း(LL.B,D.B.L)           ေဒ ဆန်းမျိး(LL.B) ေဒ မျိးမ (LL.B)
 (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇)           (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉) (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇)           (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)
             (အထက်တန်းေရှေနများ)             (အထက်တန်းေရှေနများ)
အမှတ်(၄၅၈/ခ)၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄အမှတ်(၄၅၈/ခ)၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပုိင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၅)လမ်း၊ အမှတ်(၅)ေန 

ေဒ ခင်စိန်တင့်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၃၃၂၇၈]၊ ဦးထွန်းဦး[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၃၃၄၂၀]၊ ဦးဝင်းတင်ဦး[၁၂/သဃက(ုိင်) 
၀၉၅၀၀၆]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည-်

ေဒ ခင်စိန်တင့်၊ ဦးထွန်းဦး၊ ဦးဝင်းတင်ဦးတိုသည် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးစိန်ဦးှင့်မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ အတင်တိုမှ 
ေမွးဖွားသည့ ်သားသမီး(၃) ဦးြဖစ်ကပီး၊ မိဘများကွယ်လွန်ပီးေနာက ်အေမွဆိုင်ပစ ည်းများအြဖစ-်

(၁) ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သုဝဏ ၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၀၂)ဟုေခ တွင်သည့် မိခင် 
ေဒ အတင်အမည်ေပါက် အိမ်ေြမ၊

(၂) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (UE(1))တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ထိပ်တင်မှတ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၇၀)
ဟုေခ တွင်သည့် ဖခင် ဦးစိန်ဦး အမည်ေပါက်ေြမကွက်၊

(၃) ယာ်အမှတ်-(ခ/၁၃၆၅)၊ ယာ်အမှတ်-(ဂ/၄၆၆၁) ေမာ်ေတာ်ယာ်(၂)စီးတို ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ မိဘများကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အေမွဆိုင်ပစ ည်းများှင့်ပတ်သက်၍ ေမာင်ှမ(၃)ဦးမှ အညီအမ ခွဲေဝ 

ရယခူဲ့ပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ေနာက်ေနာင်အေမပွစ ည်းခဲွေဝရန် လုံးဝမကျန်ရိှေတာေ့ကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
         ေဒ လှလှေထွး(LL.B) ေဒ ကည်ကည်ိုင်(LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M)         ေဒ လှလှေထွး(LL.B) ေဒ ကည်ကည်ိုင(်LL.B) ေဒ စုစု(LL.B,LL.M)
             (စ်-၁၆၄၂၇)           (စ်-၁၆၃၆၂) (စ်-၄၇၁၈၆)             (စ်-၁၆၄၂၇)           (စ်-၁၆၃၆၂) (စ်-၄၇၁၈၆)
            (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)       (အထက်တန်းေရှေန)            (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)       (အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၃/၁၄)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၃၅၅၃၃၂

MR Liu Zheng Qiang(ခ)အားချန်(ခ)ကိုစိုင်းှင့်ပတ်သက်၍MR Liu Zheng Qiang(ခ)အားချန်(ခ)ကိုစိုင်းှင့်ပတ်သက်၍

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်ကမု ဏှီင့ ်အများသေိစရန်ေကညာြခင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်ကမု ဏှီင့ ်အများသေိစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အေနာ်ရထာစက်မ ဇန်ု၊ စပံယ်လမ်း 

ှင့သ်လွံင်လမ်းေထာင့၊် အမှတ်(K3,K4)တွင် ဖွင့လှ်စ်တည်ေထာင်ထားေသာ 

Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd ှင့် MR Liu Zheng Qiang (ခ) 

အားချန်(ခ)ကုိစုိင်း[၁၃/လရန(ုိင်)၁၁၉၇၂၄]မှာ ေဆာက်လုပ်ေရးဆုိက်လုပ်ငန်း 

ခွင်များအား အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ြခင်းများရှိ၍ ၎င်းအားကုမ ဏီဘက်မှ 

Business Affairs Manager အြဖစ် အသိအမှတ်ြပ၍ ကုမ ဏီအမည်တံဆိပ်ပါ 

နာမည်ကတ်(Name Card)အား ကုိင်ေဆာင်ခွင့်ြပခ့ဲေသာ်လည်း (၂၀၁၉)ခုှစ် 

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ ၎င်းမှာကုမ ဏီှင့်မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိစ မှ     

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ြခငး်မရှိေတာ့သလို ကုမ ဏီှင့်လည်း သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိ 

ေတာသ့ည်အြပင် (၂၀၂၀)ခှုစ်တွင် လပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေငေွကးကစိ  

များအား ရှင်းလင်းြခင်းမရိှဘ ဲေရှာင်တမ်ိးသွားသြဖင့ ်(၁၄-၁-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ 

ေကးမံုသတင်းစာတွင် တရားဝင်အသိေပးေကာ်ြငာခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခု 

အခါ MR Liu Zheng Qiang (ခ)အားချန်(ခ)ကိုစိုင်းမှာ ကုမ ဏီအမည် 

တံဆိပ်ပါနာမည်ကတ်(Name Card)အား အလဲွသံုးစားြပလုပ်ကာ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်ကုမ ဏီများကား ေငွေကးအ ပ်အရှင်းကိစ များ ထပ်မံလုပ်ေဆာင် 

ေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd ှင့် MR Liu 

Zheng Qiang (ခ)အားချန်(ခ)ကုိစုိင်းမှာ မည်သုိမ သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေကာင်း 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင ်ကုမ ဏီများှင့်အများသိေစရန ်အသိေပး ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd၏ Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝမာေထွး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၉၈)ေဒ ေဝမာေထွး(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၉၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၉၁၂၂၉၇၊ ၀၉-၆၈၀၀၀၈၅၁၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၉၁၂၂၉၇၊ ၀၉-၆၈၀၀၀၈၅၁၅

''အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း''''အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၁) ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်းေပ (၄၀x၆၀)၊  ဧရိယာစတုရန်း 
ေပ (၂၄၀၀)ရိှ ဦးေဇာ်ဝင်းိင်ု(ခ) အုံးေကျာ် (ဘ) ဦးခင်ေမာင် (MGN-၁၅၈၁၈၁)၊ ေြမချပါမစ် 
မရူင်းေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအမည်ေပါက်ထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု 
ခဲ့သ ူဦးေအာင်မျိးဝင်း [၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၃၂၃၆၈] မှ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိသည် တရားဝင် ပိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ခွင့်ရှိေသာေြမကွက်ြဖစ်ေကာင်း ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူ ေဒ သ ာဝင်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၄၆၇၉၄] မှ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက အထက်ပါ ေြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ ်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်ရန်ရှိသ ူမည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား
များြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ရပ်အား
ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်၍  စာချပ်ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)     ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B)ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)     ေဒ တင်တင်ေဌး (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၆၅၅)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၈၂၂)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း   အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ (၄၉)
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။    ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  
      ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆      ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆

အိမ်ှင့် ခံေရာင်းမည်အိမ်ှင့် ခံေရာင်းမည်

(ေရ ေပါက်ကံလမ်းမတန်း)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်းမတန်း၊ 

ဂရန်ေြမ(ပိုင်ရှင်အမည်ေပါက)်၊ ေြမ (ေပ ၄၀xေပ၆၀)

  RC ၁ထပ်တိုက် (ေရ၊ မီး)၊ HP:09-455019709HP:09-455019709

''ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်''ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်

ေလ ာက်ထားြခင်း''ေလ ာက်ထားြခင်း''
"ယာ်အမှတ်-2I/9845  ၏ 

ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆုံး၍ 

ထတ်ုေပးရန် ေလ ာက်ထားလာပါသြဖင့ ်

ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား  ပျက်ြပယ် 

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ 

အပ်ပါသည်။

 က-ည-န၊က-ည-န၊

 ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း) ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး

ဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းဝန်ထမ်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အငယ်တန်းစာေရး(လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၈)ေနရာ 

အတွက် တက သုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘဲွရရိှပီး ကွန်ပျတာအသံုးြပုိင်သူများ ေလ ာက်ထား 

ိုင်ပါသည်။

၂။ ေလ ာက်ထားသူသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်တွင် အသက်(၂၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည်။

 (ဂ) ကွန်ပျတာအေြခခံတတ်က မ်းသူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပံုစံအား www.constitutionaltribunal.gov.mm တွင် Download 

ရယူုိင်ပီး ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများအား ပူးတဲွ၍ 

ေလ ာက်ထားရမည-်

 (က) ဘွဲလက်မှတ်မိတ (သိုမဟုတ်)၊ ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ ၊

 (ခ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊

 (ဂ) ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းမဟတ်ုသမူျားအတွက် အလပ်ုသမားမှတ်ပုတံင်ကတ်ြပား 

မိတ ၊

 (ဃ) ကွန်ပျတာအေြခခံသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်မိတ (ရှိလ င်)၊

 (င) (၃)လအတွင်း ုိက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပုိအရယ် ဓာတ်ပံု(၃)ပံု (ေကျာဘက် 

တွင် အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ်ေရးသားရမည)်၊

 (စ) အကျင့စ်ာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း  သက်ဆိင်ုရာ  ရပ်ကွက်/ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်းှင့ ် ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

 (ဆ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခခံျက်မရူင်း၊

 (ဇ) အငယ်တန်းစာေရးရာထူးတွင် ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆံုး(၃)ှစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ေကာင်း ကတိဝန်ခံချက်။

  (မိတ များတွင် မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရမည)်

၄။ ေလ ာက်လ ာကို အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ဆိုင်ရာခုံုံး၊ ုံးအမှတ်(၅၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သိုလိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင ်(သိုမဟုတ်) 

စာတိုက်မှတစ်ဆင့် (သိုမဟုတ်)  tribunalpersonneldep@gmial.com  သို 

၃၁-၅-၂၀၂၂ရက ်(အဂ   ါေန ) ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုေလ ာက်ထားရမည်။

၅။ ေရးေြဖစာေမးပဲွတွင် ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတုဘာသာရပ် 

တိုကိ ုစစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်သမူျားအား လေူတွစစ်ေဆး 

ြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက်ှင့်

ေနရာအား ေြဖဆုိခွင့်ရရိှသူများထံသုိ ဆက်သွယ် အေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။

၆။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေရာက်ရှိလာေသာ ေလ ာက်လ ာ 

များှင့ ်စာရက်စာတမ်းြပည့စ်ုမံ မရိှေသာ ေလ ာက်လ ာများကိ ုလက်ခမံည်မဟတ်ုပါ။

၇။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး၊ 

ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနခွဲ (ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၃၀၂၄၂)သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၀၉၄)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေဒ တင်စိန်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အဆိြုပသမူျားြဖစ်ေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဦး 

[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၆၅၃၉]၊ ေဒ ယ်ယ်ွယ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၆၅၃၈]၊ ေဒ ေအးေအး 

ွယ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၀၀၉၂]၊ ေဒ စမ်းစမ်းွယ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၈၈၈၅၉]တိုထံမှ 

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် 

ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

 (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland) (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ (၃၅)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅၅)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၃)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ တရားဝင်မခဲွမစတ်ိရေသး 

ေသာ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်၏ ေထာင့်ဘက်ြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ 

ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)

မိနယ်၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ေရး(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၆၉၃) ဟုေခ တွင်သည့် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ 

ဦးသက်လွင်[၇/ပခန(ိင်ု)၂၀၆၂၉၂] ထမှံ က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယခူဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်မှာ ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းမိတ များှင့်အတူ 

က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏လက်ဝယ်တွင်ထားရိှပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B.,LL.M)ဦးသန်ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B.,LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)

အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊ အမှတ်(C-2A)၊ အခန်းအမှတ်(110)၊ Botahtaung Time Square အိမ်ရာ၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကုန်သည်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၇၈၀၁၈၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၃၁၃

ြပင်ဆင်ချက်ထုတ်ြပန်ြခင်းြပင်ဆင်ချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၇-၄-၂၀၂၂)ရက်ေနထတ်ု ေကးမုသံတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၄)၊ ေကာ်လ ံ

(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကာ်ြငာခဲ့ေသာ ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်ှင့် စစ်ကိုင်း 

ပညာေရးတက သိုလ်တိုရှိ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးမ ဌာန၏ အစီအစ်ြဖင့် 

ဖွင့လှ်စ်မည့ ်မာလ်တမီဒီယီာအတတ်ပညာဘဲွလွန် ဒပီလိမုာ(ပညာေရး)သင်တန်း 

Postgraduate Diploma in Multi-media Arts (Education)- PGDMA 

အမှတ်စ်(၂၁) သင်တန်းသားေခ ယူြခင်းေကာ်ြငာစာ၏ အပုိဒ်(၉)တွင်ပါရိှေသာ 

"သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်သူများကို အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် "သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်သူများကို အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်

အလယ်တန်းြပအြဖစ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်" အလယ်တန်းြပအြဖစ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်" အစား အစား "သင်တန်း "သင်တန်း 

တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်သူများကုိ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် ဒုတိယအလယ်တန်းြပ တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်သူများကုိ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် ဒုတိယအလယ်တန်းြပ 

(၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)အြဖစ် ခန်အပ်တာဝန် ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်"(၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)အြဖစ် ခန်အပ်တာဝန် ေပးသွားမည်ြဖစ်သည"်ဟု 

ြပင်ဆင်လိုက်ပါသည်။

ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်ရန်ကုန်ပညာေရးတက သိုလ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်- ၁၀၀၈၊ အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိှစ် (၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမေပ ရိှ ယခအုေခ  ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ (၃၈)
ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀၈)ဟုေခ တွင်ေသာ  အိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုအားမိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုထားပီး 
လ ဲေြပာင်းေရာငး်ချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ေလးေလးသန်  [၁၁/သတန(ိုင်)၀၄၇၃၀၁]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းချသူ၏ ေယာက်မြဖစ်သ ူ
ေဒ ဇင်မာထွဋ်အား ေြမှင့်အိမ်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွကုိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါ ေြမှင့အ်မ်ိ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက 
ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ မှတ်ပံုတင်စာချပ် မူရင်းများ 
ှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ - 
ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁)

အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။
Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေဒသခွဲ(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေဒသခွဲ(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊  ေဒသခွဲ(၄)၊ 

ေနြပည်ေတာ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ေငွလုံး 

ေငရွင်းခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမအတွင်းေဆာင်ရက်မည့ ်ကမ်းပိ 

ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများအတွက် တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း တင်ဒါေခ ယေူဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါ၍   ေလ ာက်ထားလိုသည့်   ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - ၁၀-၅-၂၀၂၂ရက်

  ေရာင်းချမည့်ေနရက်

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ - ၂၀-၅-၂၀၂၂ရက်၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

  အေရာင်းပိတ်မည့်ေနရက်

 (ဂ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့ ် - ၂၆-၅-၂၀၂၂ရက်၊ (၁၀:၀၀)နာရီ

  ေနရက်/အချနိ်  (အေြပာင်းအလဲရိှပါက ထပ်မံေကညာပါမည်)

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - ဇမ သီရိမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

    ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ

 (င) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိး

  ေရာင်းချမည့/်တင်ဒါေပးသွင်း တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

  ရမည့်ေနရာ  ေကာင်စီနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေဒသခွဲ(၄)၊ 

    ေနြပည်ေတာ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံးဝင်း

၂။ တင်ဒါှင့ပ်တ်သက်၍ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအား သရိှိလိပုါက ေရအရင်း 

အြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ

ဦးစီးမှးုံး၊ ေဒသခဲွ(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဖန်ုး-၀၆၇-၅၅၀၄၃၆သုိ ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ေဒ စ ာေအး (ဘ) ဦးစေံအာင်ေကျာ် [၁၁/စတန(ိင်ု)၁၁၂၁၆၈]၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုတံင်ုံးတွင် ေဒ စ ာေအး(ဘ)
ဦးစံေအာင်ေကျာ် [၁၁/စတန(ုိင်)၁၁၂၁၆၈]မှ ေြမကွက်အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
အမှတ် - ၉၈၇/၂၀၂၂ (၉-၂-၂၀၂၂) စာချပ်ြဖင့ ်ေဒ ခင်ေအးသွယ် အမည်ေပါက် 
ပိုင်ဆိုင်သည့ ်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊   ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၄၀၊ တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ ေြမကွက် 
အမှတ်-၁၃၄၄ ေြမကွက်၏ အှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်စာချပ်ှင့ ်အဆက်ဆက်စာချပ် 
မူရင်းများ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်သည့် စာရက်စာတမ်းမူရင်းများ 
အားလုံးကိ ုေကာက်ယူရရှိပါက က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်အပ်ှံပါရန်ှင့် လက်ခံ 
ထားပါက ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေအးေအးသိန်းေဒ ေအးေအးသိန်း

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၂၈၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၂၈၁)
အမှတ် (၈၃/၈၅)၊ အခန်း - ၁၄၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အမှတ် (၈၃/၈၅)၊ အခန်း - ၁၄၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း - ၀၉ - ၄၂၁၁၃၅၇၅၁ဖုန်း - ၀၉ - ၄၂၁၁၃၅၇၅၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၅၂၈)၊ အခန်းအမှတ်(B-4)၊ 

တတိယထပ်၊ ၄-လ ာ(ေြခရင်းြခမ်း)၊ (အလျား ၁၉ေပxအနံ ၅၄ေပ)အကျယ်ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ဆက် ယ်      
ေသာ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေဒ စီစီေမ းမှာ 
ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ေရ မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ
ေကာင်း ဝန်ခံပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးခင်ေမာင်ေရ [၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၇၄၃၉]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှ
အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ တုိက်ခန်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ုကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။       လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ကာညိှင်းရည်(LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) ေဒ ကာညိှင်းရည(်LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၄)၊ (၈-လ ာ)၊ (အလျားေပ 

၂၀x အနံ ၈၅ေပ)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်ေသာ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံသူ 
ဦးဝင်းေအာင်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၅၀၇၆၃]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူများတုိမှ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်သြဖင့် 
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူ 
မ ဆိ ုကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ် 
ထံသုိ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ကာညိှင်းရည်(LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) ေဒ ကာညိှင်းရည(်LL.B) ေဒ ြမတ်သီတာေအာင(်LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂
အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၆၅)၊ ဧရိယာ 

(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမဟုေခ တွင်ေသာ အမှတ်(၉၆၅)၊ ေအာင်မဂ  လာလမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ အမ်ိှင့ ်ေြမအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ု
ဝယ်ယူရန် အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးစပ်ခွန်ထက်[၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၂၃၇၁၀]ထံသို က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွမှ စရန် 
ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက  အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမှင့်အိမ်အပါအဝင ် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကိ ုတရားဝင ်
နည်းလမ်းတကျ မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ စိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ စိုးစိုးြမင့ ် ဦးသိန်းွန်
 BSc,DA,HGP,RL,DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL BSc,DA,HGP,RL,DBL,DML,DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀               ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                         ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀               ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃                         ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မန်ု/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်း၊ အမှတ်-၄၇(၄-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၂၁၂ ေပx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးကို 

ဝယ်ယူရန် တရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးရဲမင်းေအာင[်၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၅၃၂၄]ထံသို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ 

စရန်ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ 

လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အားလံုးကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယသွူားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

 ေဒ ေအးြမင့်ရီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန် ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ ေဒ အိဖိးဇင် ဦးသိန်းွန်

 BSc,DA,HGP,RL,DBL,DML,DIL LL.B,D.B.L,(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL BSc,DA,HGP,RL,DBL,DML,DIL LL.B,D.B.L,(စ်-၁၅၉၇၅) BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမထပ်၊ ၃၉-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                  ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀                           ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀                  ၀၉-၇၉၀၁၂၃၄၈၀                           ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊ ေညာင်ဦးမိ၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၄)၊ မ ေလးမိှင့်တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊ ေညာင်ဦးမိ၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၄)၊ မ ေလးမိှင့်

တံတားအထူးအဖွဲ (၁၂)၊ ေရ ေညာင်မိတံတားအထူးအဖွဲ (၁၂)၊ ေရ ေညာင်မိ

အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊ ေညာင်ဦးမိ၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၄)၊ 

မ ေလးမိှင့ ်တံတားအထူးအဖဲွ(၁၂)၊ ေရ ေညာင်မိတုိမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် ြပည်ေထာင်စုရန်ပံုေငွှင့် ြပည်နယ်ရန်ပံုေငွတုိြဖင့် 

ေဆာင်ရက်မည့် ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း/အေရှပိုင်း) အတွင်းရှိ တံတားလုပ်ငန်းများအတွက ်လိုအပ်ေသာ တည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများ လုပ်ငန်းခွင်အေရာက ်ဝယ်ယူြခင်း၊ စက်/ယာ်ယ ရားများငှားရမ်းြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း

လပ်ုငန်းတိုကိ ု(ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ်ဝယ်ယြူခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းများ ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါများ ေပးသွင်းိင်ုပါရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ -  န်ကားေရးမှး (မိြပ) ုံး၊ ေညာင်ဦးမိ၊

   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၄)၊

   မ ေလးမိှင့ ်တံတားအထူးအဖွဲ (၁၂)၊ ေရ ေညာင်မိ။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၂-၅-၂၀၂၂ ရက် (ုံးချနိ်အတွင်း)

၃။ တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁၅-၅-၂၀၂၂ ရက် ၁၆:၀၀နာရီ

၄။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချနိ် - ၁၇-၅-၂၀၂၂ ရက် ၉:၃၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - ြပည်နယ် န်ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး၊ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

   လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ေတာင်ကီးမိ။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်သတင်းအချက်အလက်များကိ ုအေသးစိတ်သိရှိလိုပါက တည်ေဆာက်ေရး 

အဖွဲ(၂)၊ ေညာင်ဦးမိ (ဖုန်း)၀၉-၄၄၄၀၀၅၉၈၄၊ ၀၉-၄၀၂၅၁၂၅၉၉၊ ၀၉-၄၀၃၇၁၆၃၇၆၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၄)၊ မ ေလးမိ 

(ဖုန်း) ၀၉-၇၈၁၃၀၀၄၀၉၊ ၀၉-၂၅၁၇၆၉၂၂၃၊ ၀၉-၄၄၃၁၃၀၇၃၁ ှင့် တံတားအထူးအဖဲွ(၁၂)၊ ေရ ေညာင်မိ (ဖုန်း) ၀၈၁-၄၅၄ 

၂၀၊ ၀၉-၄၂၀၀၇၈၁၁၆၊ ၀၉-၂၆၇၀၄၂၆၇၀ တိုသို ေမးြမန်းစုစံမ်းိင်ုပီး ေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုုံးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူိင်ုပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏သစ်ပင်စိုက်မ ှအရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏



ေမ  ၁၊   ၂၀၂၂

(777)အေရှဒဂုံ အိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး(777)အေရှဒဂု ံအိမ် ခံေြမေရာင်းဝယ်ေရး
 ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)၊ (ေတာင်ပိင်ုး)၊ (ေြမာက်ပိင်ုး)၊ (ဆပ်ိကမ်း)

ရှိေြမကွက်များကို ေဈးမှန်ြဖင့် အြမန်ဝယ်လိုပါသည်။ အိမ်တိုင်ရာ 

ေရာက်ေငွေပးေချပါမည်။

ဖုန်း-၀၉- ၉၇၄၈၅၄၀၀၃၊ ၀၉- ၂၅၃၆၀၉၅၂၇ဖုန်း-၀၉- ၉၇၄၈၅၄၀၀၃၊ ၀၉- ၂၅၃၆၀၉၅၂၇

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ဘားအံမိဘားအံမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)
၁။ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ ်ြပည်ေထာင်စ/ု
ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွ တိုြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့် လမ်း/တံတား/အေဆာက်အဦ 
လပ်ုငန်းများအတွက် အရည်အေသွး စစ်ေဆးေရးအဖဲွ(QC)များအား အတ်ိဖွင့် 
တင်ဒါေခ ယူမည်ြဖစ်ပါသည ်-

(က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  (၂-၅-၂၀၂၂) (တနလ  ာေန )၊
  စတင်    (ုံးချနိ်အတွင်း)
  ေရာင်းချမည့်ေနရက/် -  ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၊
  အချနိ်/ ေနရာ    န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး 

 (ခ)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  (၉-၅-၂၀၂၂) (တနလ  ာေန )
  ပိတ်မည့်ေနရက/်အချနိ်  (ညေန ၄:၃၀ နာရီ)
(ဂ)  တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့ ် -  (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရက် (ေသာကာေန)
  ရက်/အချနိ်   (နံနက် ၁၀: ၃၀ နာရီ)
(ဃ)  တင်ဒါဖွင့်ပွဲ -  ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၊
  ကျင်းပမည့်ေနရာ     န်ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး၊ 
    အစည်းအေဝးခန်းမ၊ 
    ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဘားအံမိ။

၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိ ုေဖာ်ြပပါဌာနတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဝယ်ယ ူ
ိုင်ပါေကာင်းှင့် အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်
                                                            တင်ဒါေကာ်မတီ                                                            တင်ဒါေကာ်မတီ
                                                             ကရင်ြပည်နယ်                                                             ကရင်ြပည်နယ်
                                                              ၀၅၈-၂၁၀၁၅                                                              ၀၅၈-၂၁၀၁၅
                                                           ၀၉-၇၈၈၃၅၁၇၀၀                                                           ၀၉-၇၈၈၃၅၁၇၀၀

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ(၁၆)လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ(၁၆)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် (၁/၂၀၂၂-၂၀၂၃) ေခ ယူြခင်း
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး(၃)၊ လမ်းအထူး 

အဖဲွ(၁၆)၊ အမ်းမိမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စု/ြပည်နယ်ရန်ပံု 

ေငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့လ်မ်း/တတံားလပ်ုငန်းများအတွက် ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ေသာ 

လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းှင့် ဝန်ေဆာင်မ များကို လုပ်ငန်းခွင်အေရာက ် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

ဝယ်ယလူိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့ ်တင်သွင်းိင်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

(၁)  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - ၉-၅-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) (ုံးချန်ိအတွင်း)

 စတင်ေရာင်းချမည့်ေနရက်ှင့ ်  ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ) (ုံး)၊  

 ေနရာ  လမ်းအထူးအဖွဲ(၁၆)၊ အမ်းမိ

(၂) တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - ၂၀-၅-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

 ေနာက်ဆုံးေရာင်းချမည့်ရက ်  ညေန (၁၆:၀၀)နာရီထိ

(၃) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက ် - ၂၇-၅-၂၀၂၂ (ေသာကာေန )

   နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ

(၄) တင်ဒါစီစစ် - ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊

 ေရးချယ်မည့်ေနရာ  လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ(၁၆)၊ 

   အမ်းမိ

၂။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ၊ စည်းကမ်းများှင့ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 

ဒတုယိ န်ကားေရးမှး(မိြပ)(ုံး)၊ လမ်းအထူးအဖဲွ(၁၆)၊ အမ်းမိတွင် ုံးချန်ိအတွင်း 

စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း - ၀၉-၄၂၁၇၁၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၉၂၇၇၇၇၅၊ ၀၉-၉၈၉၅၆၄၀၆၁ဖုန်း - ၀၉-၄၂၁၇၁၁၄၉၁၊ ၀၉-၄၀၉၂၇၇၇၇၅၊ ၀၉-၉၈၉၅၆၄၀၆၁

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနစိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊  ေရဆင်း၊ ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၌ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေဆာက်အဦများအားေဆာက်လုပ် 

ရန်ှင့် အကီးစားြပြပင ်မွမ်းမံရန်အတွက ်ြမန်မာိုင်ငံသား ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 

ရှင်များအား ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ေမလ(၁၆) ရက်ေန  (၁၆:၀၀) နာရ ီေနာက်ဆုံးထား၍ အတ်ိဖွင့် 

တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရန ်ေကညာအပ်ပါသည-်

 စ် လုပ်ငန်းအမျိးအစား အေရစ် လုပ်ငန်းအမျိးအစား အေရ

   အတွက်   အတွက်

 (က) သုပ်ြပွား ခံအတွက ်အစာကမ်းဂိုေဒါင ်  လုပ်ငန်း

  (၈၀' ၀" x ၆၀' ၀"  x ၁၆'၀") ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်    ၁ ခု

  ြမက်ချ်ဖတ်ြပလုပ်ရန ်(၅၀' ၀" x ၃၀' ၀" x ၆' ၀")        

  အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်း 

 (ခ) ဘက်စုံသုံးခန်းမ(၁၅၀' ၀" x ၆၀' ၀"x ၂၅' ၀" ) ှင့် ခန်းမှင့်

  (၁၄၀' ၀" x ၆၀' ၀"x ၃၀' ၀" ) အကီးစားြပြပင ် စင်ြမင့်

  မွမ်းမံြခင်း 

 (ဂ) သင်ကားေရးအေထာက်အကူြပတိရစ ာန်ေဆးုံ   လုပ်ငန်း

  (၁၃၆' ၀" x၃၈ ' ၀" x၁၄ ' ၀") အကီးစားြပြပင ် ၁ ခု

  မွမ်းမံြခင်းှင့ ်အိမ်ေမွးတိရစ ာန်အားြပစု 

  ေစာင့်ေရှာက်ရန ်(၃၆' ၀" x၁၃ ' ၀" x၉' ၀")  

  အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်း  

 (ဃ) Rc (၂)ထပ် ုံး/ စာသင်ေဆာင် လုပ်ငန်း

  (၁၈၀' ၀" x ၄၉' ၀" x ၂၇' ၀") အမိုး/ ေဆးသုတ် ၁ ခု

  အကီးစား မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း 

 (င) (F-Type) (၄၀' ၀" x ၂၀' ၀" x ၁၀' ၀") လုပ်ငန်း

  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာှစ်ခန်းတွဲ(၁၀)လုံး  ၁ ခု

  အကီးစားမွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း  

 (စ) (C-Type) (၄၂'  ၀"  x  ၂၄' ၀" x ၁၂' ၀") လုပ်ငန်း

  အရာထမ်းအိမ်ရာ(၆) လုံး၊ မီးဖိုှင့် စ  ကန်အကီးစား  ၁ ခု

  မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း   

 (ဆ) (D-Type) (၃၀ ' ၀" x၂၅' ၀" x ၁၀' ၀")  လုပ်ငန်း

  သုပ်ြပေနအိမ်(၅)လုံး၊ မီးဖိုှင့် စ  ကန်   ၁ ခု  

  အကီးစားမွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း   

 (ဇ) (E-Type) (၄၀ ' ၀" x၂၅ ' ၀" x ၁၀' ၀")   လုပ်ငန်း

  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာှစ်ခန်းတွဲ(၆)လုံးှင့်မီးဖို  ၁ ခု

  အကီးစားမွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း  

မှတ်ချက်။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘ  ာေရးှစ်အတွင်းေဆာင်ရက်မည့ ်လုပ်ငန်းများအားလံုးကုိ 
  (၂၈-၂-၂၀၂၃) ရက်ေန  အပီးေဆာင်ရက်ရပါမည်။
၂။ တင်ဒါပုစံှံင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ုလပ်ုငန်း(က)အတွက်  ကျပ်(၁၀၀၀ဝ/ိ-)  
 န်းြဖင့်     လည်းေကာင်း၊    လုပ်ငန်း(ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက ်
ကျပ် (၅၀၀ဝ/ိ-)   န်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လပ်ုငန်း(စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ) လပ်ုငန်းတစ်ခစုအီတွက် 
ကျပ်(၂၀၀ဝိ/-)   န်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေမွးြမေရးဆုိင်ရာ ေဆးတက သုိလ်၊ ေငွစာရင်း 
ဌာန၊ ၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၈ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ် 
သိရှိလိုေသာ အချက်အလက်များကိ ုဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၆၅၂၅၊ 
၀၆၇-၃၄၁၆၅၂၇ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်းှင် ့ေမွးြမေရး 
ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်၏ website ြဖစ်ေသာ www.uvsyezin.edu.mm တွင် 
ကည့် ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ
                  ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်                  ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်

                 ေရဆင်း၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်                 ေရဆင်း၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊     ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊  ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၇၊  ေြမကွက်အမှတ-်၅၆၁၊  ေြမအမျိးအစား 

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်ှင့် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တုိမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်[၈/မထန(ိုင်)၀၁၁၅၇၃] အမည်ြဖင့် 
မှတ်သားတည်ရိှပီး ၎င်းထမှံ အရပ်ကတစိာချပ်ြဖင့ဝ်ယ်ယကူာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သတီာေအး 
[၇/တငန(ိုင်)၁၀၄၆၆၀]က က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်စကားကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွက 
အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
မူရင်းများှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက    အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို   ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (LL.B,D.B.L,D.I.L, D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (ည)၊ ေခမာသ ီ

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၃၅)၊ ေဒ သန်းကည်အမည်ေပါက်သည့် ေြမအကျယ်ေပ 
(၄၀x၆၀)ရှိေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
ေဒ ခင်ဥ၊ ဦးြမင့်ဝင်း၊ ဦးေဌးဝင်း၊ ေဒ ြမြမေအး၊ ေဒ စန်းစန်းွဲတို (၅)ဦးမှ အေမွဆက်ခ ံ
ပိင်ုဆိင်ုပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း 
ဝန်ခပံါသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငတွစ် စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ(၁၀) ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက် စာတမ်းမူရင်း 
များှင့်တကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ်
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းြမင့်လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၄၇၈)တွင် တရားဝင်ေနထိုင်သူ ဦးေမာင်ေမာင်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၀၇၃၆]

ကုိင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ေကညာအပ်သည်မှာ-

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းြမင့်လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၄၇၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၈)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၁)ဧက၊ စတုရန်းေပ(၂၄၀၀)

ေပ (အလျားxအနံ)ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမျိးအစား 

ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် က ု်ပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေမာင်ေမာင် [၁၂/ဒဂမ 

(ိုင်)၀၀၀၇၃၆]အမည်ြဖင့် တရားဝင်အမည်ေပါက်ထားပီး ဥပေဒအရ လက်ေရာက ်

လက်ခံပိုင်ဆိုင်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်၏ တရားဝင်ခွင့ြ်ပချက် 

ရရိှြခင်းမရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ခံစည်းုိးခတ်ြခင်း၊ ေဆွမျ ိးသားချင်းများ 

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်း၊ အေဆာက်အဦအား ြပြပင်ြခင်း၊ မွမ်းမံြခင်း၊ အြခား 

ေသာကိစ အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်မ ှသိရှိြခင်းမရှိဘ ဲ

ြပလုပ်ခဲ့ပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည့်အြပင် တရားမ 

အေကာင်းအရ နစ်နာေကးေတာင်းဆုိသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်ဦးေကျာ်ေကျာ်လ  င်

(LL.B,D.B.L,W.I.P.O(Switzerland))(LL.B,D.B.L,W.I.P.O(Switzerland))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၃၆၀)

အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊   အမှတ်(၁၂၈)၊    ြမရတနာ(၇)လမ်း၊ 

(ခ)ရပ်ကွက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအမ်ိအပါအဝင် ခစံားခွင့မ်ျားအား 
ပိုင်ဆိုင်သူအဘိုး ဦးထင်ေကျာ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၄၀၃၇]မှ ေြမးအရင်း 
ေတာ်စပ်သူ မလင်းလက်လက်ထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၅၉၁၃၃]အား 
ေမတ ာြဖင့ ်အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကိ ုတရားဝင်မှတ်ပုတံင်သွင်း 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၁၉၄)
အမှတ်(၁၁၈)၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၁၁၈)၊ မေဇ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၄၈၅၅

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်(ခ)ရပ်ကွက်၊ ြမရတနာ(၄)

လမ်း၊ အမှတ(်၃၆၂/က)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း 
အလျားxအန(ံ၂၀x၆၀)ေပေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ တိက်ုအမ်ိအပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေသာ  
ဦးခွန်ဖိးေဝ[၁၃/ကတန(ိုင်)၀၄၃၀၃၁]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိသြဖင့် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်[၁၄/ငပတ 
(ိင်ု)၁၅၆၇၅၀]ှင့ဦ်းယ်ေထွး[၁၂/လမန(ိင်ု)၁၁၇၇၄၇]တိုက ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်၊ 
အေရာင်းအဝယ်အားကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ န ာြမင့်ေဒ န ာြမင့်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၉၁၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၀၆၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၀၆၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၂၃-သဝုဏ )ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၂၃၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-သုဝဏ ၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၃၅၈)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၈၃၀)
စတုရန်းေပ၊ (၀.၁၁၁)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး 
တိုကို ဗိုလ်မှးကီးစိုးတင့(်ငိမ်း)မှတ်ပုံတင်အမှတ်-AC-၀၃၃၂၇၃ ကအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ၎င်းမ ှ
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးမိုးမင်းေဆွ  ေဒ ခင်မာွယ်  ဦးေအာင်မျိးသူ  ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်ဦးမိုးမင်းေဆ ွ ေဒ ခင်မာွယ်  ဦးေအာင်မျိးသ ူ ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်
(LL.B,D.B.L) (LL.B,D.B.L) (LL.B)  (LL.B)(LL.B,D.B.L) (LL.B,D.B.L) (LL.B)  (LL.B)
(စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀)(စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ေဒ ေချာူပါဝင်း(LL.B)(စ်-၅၂၅၉၃)ေဒ ေချာူပါဝင်း(LL.B)(စ်-၅၂၅၉၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂



ေမ  ၁၊   ၂၀၂၂

ေဒ သဲုေအာင်ပါ ၈ ဦး သိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းေဒ သဲုေအာင်ပါ ၈ ဦး သိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမ သီရိမိနယ်၊ သုခေတာ်ဝင်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(X-12)၊ 

အခန်းအမှတ်(03)ေန ဦးခင်ေဇာ်၏ လ ဲအပ် န်ကား ချက်အရ (၁)ေဒ သဲုေအာင်[၁၃/
လလန(ိုင်)၀၉၀၇၉၀]၊ (၂)ဦးခိုင်ြမင့်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၁၁၄၂]၊ (၃)ေဒ ရင်ရင် ပံး[၇/
တငန(ိင်ု)၀၀၄၃၂၈]၊ (၄)ေဒ ပံး ပံးကည်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၄၂၈၀]၊ (၅)ေဒ နနီေီအာင် 
[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၃၃၈၁]၊ (၆)ေဒ သန်းသန်းြမင့်(ခ) ေဒ သီတာေအာင်[၇/တငန(ိုင်) 
၁၂၁၉၄၁]၊ (၇)ေဒ ထက်ထက်လ  င်[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၉၇၄၉၂]၊ (၈)ေဒ ေလးေလးခန်[၁၀/

သထန(ိုင်)၀၇၀၅၆၈]တို (၈)ဦးသိေစရန် အသိေပးေကညာပါသည်။
(၁) ေဒ သဲုေအာင်၊ (၂)ဦးခိုင်ြမင့်၊ (၃)ေဒ ရင်ရင် ပံး၊ (၄)ေဒ ပံး ပံးကည်၊ (၅)

ေဒ နီနီေအာင်၊ (၆)ေဒ သန်းသန်းြမင့်(ခ)ေဒ သီတာေအာင်၊ (၇)ေဒ ထက်ထက်လ  င်၊ (၈)
ေဒ ေလးေလးခန်တို (၈)ဦးသည် ေနအမ်ိှင့် ခေံြမ၊ တိက်ုခန်း၊ ကားအေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
များြဖင့ ်ဦးခင်ေဇာ်ထတွံင် စာချပ်အမျိးမျိး၊ ကတအိမျိးမျိးြဖင့ ်အကမ်ိကမ်ိရယထူားေင ွ
သန်ိး(၁၁၁၀)အား ယေနမှစ၍(၁၀)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက် 
ေပးဆပ်ပါရန် အေြပအေကျေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမရှိပါက မည်သိုမည်ပုံ ေပးဆပ်မည်ကို 
ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ေတွဆုံညိ  င်းပါရန်  အသိေပးအေကာင်းကားပါသည်။ 
ယေနမှစ၍  (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ေပးဆပ်ြခင်း၊ ေတွဆုံညိ  င်းြခင်းမရှိပါက 
စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာရိှရာ တရားံုးတွင်  တရားစဲွဆုိမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေဇာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခင်ေဇာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းဦး                      ေဒ ချိချိခိုင်           ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ်ဦးသန်းဦး                      ေဒ ချိချိခိုင်           ဦးတင်ထွဋ်ေဇာ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန           အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန      တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန           အထက်တန်းေရှေန
(စ်-၃၅၁၁/၈၅) (စ်-၁၆၄၆၃/၂၀) (စ်-၅၄၁၆၁/၂၁)(စ်-၃၅၁၁/၈၅) (စ်-၁၆၄၆၃/၂၀) (စ်-၅၄၁၆၁/၂၁)
အမှတ်(၄၃)၊ (ပ)ထပ်၊ သိပ ံလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၅၈၇၇၄၄အမှတ်(၄၃)၊ (ပ)ထပ်၊ သိပ ံလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၅၈၇၇၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေထာက်ကန်မိနယ်၊ ထန်ိစွန်းေကျးရာေတာင် 

ပိင်ုး(၅)လမ်း၊ ကွင်းအမှတ် ၅၂၁-B၊  ဦးပိင်ု/အမှတ်(၄၁/၃) ၏ (၉၈ေပx၉၈ေပ) 
ရှိေြမကွက်ကိ ုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း
ှင့ ်အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေဇာ်ဝင်းဦး [၁၂/လမန 
(ိုင်)၀၂၇၄၃၀]ှင့် ေဒ ွယ်ွယ်ခိုင် [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၄၂၂၃၈]ထံမှ က န်မ 
ေဒ ခင်နန်းေစာ [၈/မကန(ိုင်)၁၂၄၈၁၄]က ဝယ်ယူရန်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက် 
လုိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ 
ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက် 
သည်အထိ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။          ေဒ ခင်နန်းေစာ [၈/မကန(ိုင်)၁၂၄၈၁၄]ေဒ ခင်နန်းေစာ [၈/မကန(ိုင်)၁၂၄၈၁၄]

ဖုန်း-၀၉-၈၉၃၉၂၂၅၀၀ဖုန်း-၀၉-၈၉၃၉၂၂၅၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊(၄၀)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၅၁/က)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ေဒ ကည်ကည် အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးအား လက်ရှိ 
ပုိင်ဆုိင် ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟုဝန်ခံသူ (၁) ဦးေကျာ်စိုးဦး[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၂၂၂၁]၊ (၂)
ဦးထွန်းထွန်းေဇာ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၂၉၁၈]၊ (၃)ေဒ ထိုက်ထိုက်ေထွး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်) 
၀၀၅၂၈၇]၊ (၄) ဦးကည်မင်းသူ [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၁၁၇၁]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လို 
သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်သူမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်အား  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ                လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)    ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)ဦးေဇာ်ဝင်းလ  င် (LL.B)    ေဒ စ ာလ  င် (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၀၂၇)    အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၃၀၇၄)

အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၇၃၆၁၉၊ ၀၉-၇၇၆၃၈၈၇၉၉

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ ်

ကွက်အမှတ်ေလးေဒါင့်ကန်၊ ေြမကွက ်

အမှတ်၇၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ ်

(၈၇)၊ ေလးေဒါင့်ကန်လမ်းမကီး၊ ေလးေဒါင့် 

ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်း(ဦးြမင့်သိန်း)  

[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၁၆၅၄၀]  အမည်ေပါက် 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးြမင့ ်

သန်ိး (ဖခင်)သည် ၂၅-၉-၂၀၁၄ ရက် တွင် 

လည်းေကာင်း၊ (မိခင်) ေဒ ခင်ရီသည် 

၁၃-၁၂-၂၀၁၀ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ 

(သား) ဦးေအာင်ိုင်ြမင့်သည် ၂၈-၇-

၂၀၂၁ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (သား) 

ဦးတင်ေအာင်ြမင့်သည် (လူပျိကီးဘဝ 

ြဖင့)် ၁၃-၅-၂၀၁၉ ရက်တွင်လည်းေကာင်း 

အသီးသီးကွယ်လွန်ကသြဖင့ ်ဦးြမင့ေ်ဆ ွ

[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၉၃၅၀၃]၊  ဦးဟန်ဝင်း 

ြမင့(်ခ) ဦးသန်းထိက်ုေအာင် [၁၂/သဃက 

(ုိင်)၀၃၉၄၁၇]၊ ေဒ မျိးမျိးဝင်း[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၃၇၆၄၃]တိုမှ သားှင့ ် ေခ းမ 

ေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျနိ ်လ ာ-၃/ 

၃၁၈၁/၂၂ (၂၈-၃-၂၂)၊ ေသစာရင်းများ၊ 

အိမ်ေထာင်စုစာရင်းများှင့ ်ဦးြမင့်သိန်း 

အမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 

အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း စာချပ်ရန် 

ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန ်

ေြမပုံကူး     ေလ ာက်ထားြခင်းအား 

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

ှင့် ကန်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ ်

နည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အသိေပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၂/က)၊ စတုရန်းေပ (၁၂၀၀)၊ (ဝ.၀၂၇)ဧက)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀ေပx၆၀ 
ေပ)၊ (၅၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ပန်းလမ်း၊  ဦးသာလ  င် [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၆၇၁၄၇] အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 
အရပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်တရားဝင်လက်ဝယ်ထားရိှ ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေဝလင်းထွန်း [၁၂/
ဒဂတ(ိင်ု)၀၃၀၂၉၄] ှင့ ်ေဒ စန်းသဇူာဦး [၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၀၇၈၆၉၆] ကိင်ုေဆာင်သတူိုထမှံ 
က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ လှဝင်းမာ [၈/မမန(ိင်ု)၁၅၈၀၂၆] မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့အ်တ ူဤ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ု 
တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုွယ်[LL.B,LL.M]ေဒ စုစုွယ်[LL.B,LL.M]

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၅၃/၂၀၁၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၅၃/၂၀၁၄)
အမှတ်-၂၁(က)၊ သရက်မိင်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊အမှတ်-၂၁(က)၊ သရက်မိင်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊

လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၂၀၄၊ ၀၉-၇၇၇၇၃၁၅၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၈၂၀၄၊ ၀၉-၇၇၇၇၃၁၅၇၇

မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်

မဟာဘွဲသင်တန်းများအတွက် ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းမဟာဘွဲသင်တန်းများအတွက ်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်က ဖွင့်လှစ်မည့ ်
ေအာက်ပါ မဟာဘွဲသင်တန်းများသို ဝင်ခွင့် ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

(က) ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် ဘ  ာေရးဆိုင်ရာမဟာဘွဲ(MBF)သင်တန်း
(ခ)  ဖွံဖိးမ ပညာမဟာဘွဲ(MDevS)သင်တန်း

၂။ အဆိုပါမဟာဘွဲသင်တန်းများအတွက ်ေအာက်ပါအရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီ
သူများေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

(က)အသိအမှတ်ြပ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရပီးသူြဖစ်ရမည်။
(ခ) တက သိုလ်တစ်ခုခုတွင် အြခားသင်တန်းတစ်ခုခု တက်ေရာက်ေနသူ    

မြဖစ်ေစရ။
(ဂ)ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကီးအကဲ၏  သင်တန်းသို          

တက်ေရာက်ခွင့်ြပေကာင်း ေထာက်ခံစာပါရှိရမည်။
(ဃ)သတ်မှတ်ထားေသာ သင်ိုးအတိုင်း အချနိ်ြပည့်မီစွာ တက်ေရာက်ိုင ်

သူြဖစ်ပီး Zoom Application အား ေကာင်းစွာ အသုံးြပိုင်သူြဖစ ်
ရမည်။

၃။ သင်တန်းှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ေလ ာက်လ ာပုံစံများကို MUE Academic Affair 
(မုံရာစီးပွားေရးသင်တန်းေရးရာ)Facebook Pageမှြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ 
သင်တန်းများ၏ email (သို) viber မှြဖစ်ေစ၊  ဌာနသို လူကုိယ်တုိင်လာ ေရာက်၍ 
ြဖစ်ေစ(၂-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ စတင်ရယူိုင်ပါသည်။
၄။ ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများ၏ Original scan 
copy (မူရင်းကိ ု scan ဖတ်ထားေသာမိတ )ကို သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၏ 
email(သို)viber မှြဖစ်ေစ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ 
ဌာနများသို  (၃၁-၅-၂၀၂၂)ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုရပါမည-်

(က) ဘွဲလက်မှတ(်သို)ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာ
 (ခ)  တက သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်
 (ဂ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်
(ဃ)ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခံချက်ှင့ ်လုပ်ငန်းအေတွအကံ 
   လုပ်ေဆာင်ချက်
(င) ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ

၅။ ဝင်ခွင့ေ်ရးေြဖစာေမးပဲွကိ ု၁၁-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် အွန်လိင်ုး(online)မှ ေြဖဆိရု 
မည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖေအာင်စာရင်းှင့် လူေတွအချန်ိစာရင်းကုိ(၁၆-၆-၂၀၂၂)ရက် 
တွင်ထုတ်ြပန်ပါမည်။
၆။ သင်တန်းသင်ကားမ  အချနိ်စာရင်းမှာ အပတ်စ် စေနေနှင့် တနဂ  ေွေန  
(နနံက် ၉နာရမှီ ညေန ၄နာရ)ီအထြိဖစ်ပီး သင်တန်းကာလမှာ(၂)ှစ်ြဖစ်ပါသည်။
၇။  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ှင့်-MBF-09-941577991,
     အီးေမးလ်များ        mbf.mue 2022@gmail.com 
        MDevS-09-757543637, 
        appeco22@gmail.com
၈။  အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက       - မုရံာစီးပွားေရးတက သိလ်ု၊ သင်တန်းေရးရာဌာန
          09977622770, acdemic.mue@gmail.com
၉။ သင်တန်းသားဦးေရကန်သတ်ထားပါသည်။

ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာဌာနဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာဌာန
မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်

အမ ေကျေအးေကာင်းေကညာလ ာအမ ေကျေအးေကာင်းေကညာလ ာ
က န်ေတာ်ဦးစိန်လှ [အမျိးသားမှတ်ပံုတင်အမှတ်-၁၂/တမန(ုိင်)၀၂၀၆၈၁]သည် 

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်၏ ေခတ ယာယီဥက    

(၂၀၁၇ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ)အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ်ကာလအတွင်း

ဦးစိုးမင်းေအာင်  [အမျိးသားမှတ်ပုတံင်အမှတ် - ၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၁၅၉၆၃] လက်ရိှဥက    

(၂၀၂၀ ခုှစ် အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ)အား မှားယွင်းသည့်  အချက်အလက်များအား 

အေြခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်ေကျာက်တံတားမိနယ်တရားုံး၌ တရားလို 

အေနြဖင့် အမ ဖွင့်လှစ်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။

ယခအုခါတွင် က န်ေတာ်ဦးစန်ိလှအေနြဖင့ ်မှားယွင်းသည့ ်အချက်အလက်အေပ  

အေြခခ၍ံ ဦးစိုးမင်းေအာင်အား တရားစဲွဆိခုဲြ့ခင်းမှ ှစ်ဦးှစ်ဖက်ေကျေအးိင်ုရန် ညိ  င်း 

ေဆွးေွးပီးေနာက ်တရားစွဲဆိုထားသည့်အမ အားေကျေအး၍  အမ ပိတ်သိမ်းပီးစီးပါ 

ေကာင်း အများသိသာေစရန် ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိန်လှ

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ-်၁၂/ တမန(ိုင်)၀၂၀၆၈၁

အမှတ်(၃၅)၊ (၃၇)လမ်း(ေအာက်လမ်း)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

"တစ်ဘဝဇာတ်သိမ်းခ ာငိမ်းြခင်း""တစ်ဘဝဇာတ်သိမ်းခ ာငိမ်းြခင်း"

ေဒ ဩသဓeာဏီ ေဒ ဩသဓeာဏီ (သာယာဝတီ)(သာယာဝတီ)

သီလရှင်သိက ာေတာ်(၆၉)ဝါ၊သီလရှင်သိက ာေတာ်(၆၉)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၆)ှစ် သက်ေတာ်(၈၆)ှစ် 
သီလရှင် အဂ မဟာအေကျာ်သာသနဓဇ ဓမ ာစရိယသီလရှင် အဂ မဟာအေကျာ်သာသနဓဇ ဓမ ာစရိယ

အဂ မဟာဂ ဝါစက ပ  ိတအဂ မဟာဂ ဝါစက ပ  ိတ

ရန်ကုန်မိ၊ သာသနဟိတကာရီ  ပရိယတ ိစာေမးပွဲကီး၏ အကျိးေတာ်ေဆာင်၊ သာယာဝတီ 

မိနယ်၊ ေြမာက်ပန်းဆဲွရာ၊ ခမည်းေတာ် ဦးထွန်းငိမ်း-မယ်ေတာ် ေဒ စိန်တင့်တုိ၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ဋ/ရပ်ကွက်၊ သုန ာလမ်းမ၊ မဏိရတနာသီလရှင ်ေကျာင်းတိုက်ကီး၏ 

ဦးစီးပဓာန နာယက တိက်ုတည် ဆရာကီး ေဒ ဩသဓeာဏသီည် (၁၃၈၄ ခှုစ်၊ တန်ခူးလြပည့ေ်ကျာ် 

၁၄ ရက်) ၂၉-၄-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) ညေန ၄:၁၀ နာရီတွင် တစ်ဘဝခ ာဇာတ်သိမ်းချပ်ငိမ်း 

ပီးြဖစ်ပါ၍ က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ကုိ (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း  ၄ ရက်) ၃-၅-၂၀၂၂ 

(အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း တပည့် 

ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမ အေပါင်းတုိအားသိေစအပ်ပါသည်။(ေကျာင်းတိက်ုမှ ကားများ ညေန ၃နာရတွီင် 

ထွက်ပါမည်။) ဧပီလ (၃၀)ရက်၊ ေမလ (၁) ရက်၊ (၂) ရက်ေန  ညေန (၆)နာရီတွင် ဓမ သဘင်ဆင်ယင် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားေတာ်အတူ နာယူကပါရန်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

မဏိရတနာဓမ မိသားစုမဏိရတနာဓမ မိသားစု

ဦးမင်းေအာင် ဦးမင်းေအာင ်

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
ေမာ်လမိင်မိေန (ဦးချနိ ်စန်း-ေဒ ငယ်)တို၏ 

သားေထွး၊  အမှတ်(၉၁)၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင ်

မိနယ်ေန ေဒ သီတာေကျာ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်သတုဦး-မှင်းေဝေဝ၊ ေမာင်မင်းထင်ေကျာ်၊ မေရ စင် 

မင်းေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာ ဖခင် ဦးမင်းေအာင်သည် 

၃၀-၄-၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၃:၁၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၃/မာန်ေြပ)၊    ေြမကွက်အမှတ ်
(၁၃၄၀)၊ ေြမဧရယိာ(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် 
တည်ေနရာအမှတ-် ၁၃၄၀၊ မာန်ေြပ(၂၁)
လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 
ဦးခင်ေမာင် (ISN - ၁၀၅၂၀၀)၊ ေဒ ေစာညိမ်း 
(EG-၀၅၅၆၆၉) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် 
ေြမကွက်အား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ
ဦးခင်ေမာင်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ် 
၂၄၀၈/၂၀၁၅ (၂၅-၃-၂၀၁၅) ြဖင့ပ်ိင်ုဆိင်ုသ ူ
အမည်ေပ ါက ်တစ ်ဦးလည်း ြဖစ ်သူ  
ေဒ ေစာညိမ်း(ခ)ေဒ ေစာငိမ်းကွယ်လွန ်
သြဖင့ ်ေဒ ေစာညမ်ိး(ခ)ေဒ ေစာငမ်ိးထမှံ 
အေမွစားအေမွခံ ကိတ ိမသမီးအြဖစ်ေမွး
စားြခင်းစာချပ်အမှတ် ၂၉၈/၂၀၁၃(၁၈-
၁၀-၂၀၁၃) ြဖင့ ်  ေမွးစား ြခင ်းခံရသူ  
ေဒ နီနီစံ [၁၀/မဒန(ိုင်)၀၃၃၄၇၉]မှ 
ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ေသစာရင်း၊   ပိုင်ဆိုင်စာချပ်၊  ကိတ ိမ 
ေမွးစားြခင်း စာချပ်အမှတ် ၂၉၈/၂၀၁၃ 
(၁၈-၁၀-၂၀၁၃)၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံ 
ကူး ေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန ်
ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့  ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်းကန်ကွက်ိုင်ပါ
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး
လုပ်နည်းများအတုိင်းဆက်လက် ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ 
ေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ဦးဦးတင်ဦး
ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ကစားသမားေဟာင်း (ေဘာလုံး)ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ကစားသမားေဟာင်း (ေဘာလုံး)

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ိင်ုငံဂ့ဏ်ုေဆာင်ြမန်မာလ့က်ေရးစင်ေဘာလုံးကစားသမားေဟာင်း ဦးတင်ဦး 

သည် ၂၉-၄-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) ည ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကား

သိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

အားကစားှင့် လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအားကစားှင့ ်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ှင့် လူငယ်ေရးရာဦးစီးဌာနမှ အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာန ှင့် လူငယ်ေရးရာဦးစီးဌာနမ ှ

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများအရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ကေလာမိနယ်၊ လွယ်အံေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်ှင့ ်အမည်-

၄၅၊ ေကျးကုန်းရာမကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ-်၁၅၄၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၀/၇၃၉၊ 
ဧရိယာ-၂.၆၃ ဧကရှိ (ခွင့်ြပသည့်စာအမှတ-်၃/၁၄ အပိုဒ်-၁)(ခွင့်ြပသည့ ်
ရက်စဲွ-၁၀-၃-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါ(ဘ)ဦးေအာင်ကည်၏သားြဖစ်သူ ဦးသန်ဇင်ဦး 
(ခ)ဦးသန်းဇင်ဦး[၁၃/ကလန(ိုင ်)၀၃၂၉၁၉]အမည်ေပါက်သည့  ်
ယာေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုကို အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သည့် ဦးသန်ဇင်ဦး[၁၃/ကလန(ုိင်)၀၃၂၉၁၉]
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သဦူးစန်းြပည့ထွ်န်း[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၄၆၅၈၉]
ကဝယ်ယရူန်အတွက်  စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိုပါအေရာင်း အဝယ်ှင့်ပက်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက  ခိုင်လုံ 
ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွဤေကညာ 
ပါသည့် ေနရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက  ်
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။             

                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ှင်းြဖ(LL.B)ေဒ ခင်ှင်းြဖ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၀၉)
၀၉-၇၈၈၃၂၃၄၀၉၀၉-၇၈၈၃၂၃၄၀၉

ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗ သီရိမိ၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်၊ ၁၅/တပင်ေရ ထီး၊ တပင် 
ေရ ထီးရပ်ကွက်ရှ ိ     တပ်ကပ်စမ်းသွင ်
(ကိယ်ုပိင်ုအမှတ်-၂၆၁၂၈၊ [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၂၀၅၃၁] ၊ အဖအမည် ဦးေအာင်စိုး 
အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမ ကွက်အမှတ်၊ ပစ 
(င)၆၆၉၆၊ အမည်ေပါက် (ကွယ်လွန်)၏ 
တရားဝင်အေမွခံဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ေနာ်ေစာကည် 
[၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၂၄၉၆၄]၊ အဖအမည် 
ဦးေစာေဝပန်းမှ တရားဝင်အေမွခံြဖစ ်
ေကာင်း တရားံုးကျမ်းကျန်ိဆုိချက်မူရင်း၊ 
ေြမကွက်ဖိုးေပးသွင်းချလန်မိတ ၊ အမည် 
ေပါက်၏ေသဆုံးြခင်းလက်မှတ်မိတ ၊ 
ေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦပုံများ 
တင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့ ်ေြမငှားစာချပ် 
ချထားေပးပါရန် ေလ ာက်ထားလာပါ 
သြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့  ်
တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်စာတမ်းများ၊ 
တရားုံးအမိန် ဒီကရီများ အေထာက် 
အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊   မိြပစီမံ 
ကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနသို ဤေကညာ 
ချက် ပါရိှသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်ေကာင်းှင့  ်
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မ မရှိ 
ပါက ဌာန၏လုပ်ထံုးလုပ်နည်း များှင့်အညီ 
ေြမငှားစာချပ် ေလ ာက်ထားလာမ အား 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်
ေကာင်းေကညာလိုက်သည်။           
မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း’’“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း’’
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မဟာဝန်ေအာက်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၈၁/ခ)  ဟေုခ တွင်ေသာ ေဒ အမာအမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမအကျယ်ေပ 
(၂၀x၆၀)ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ပျ်ေထာင်အမ်ိ 
တစ်လုံးအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုစာချပ်စာတမ်း အဆက်စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယ ူ
ပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ်ထားရိှပီး ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု 
ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဘုန်းြမင့်ေဇာ ် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၂၁၉၃၇]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက်ေရာင်းဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို (စရန်ေငွ)အြဖစ် 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းခိုင်လု ံ
ေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့က် ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အ ပ်အရှင်းမရိှဟု ယတိြပတ် 
သတ်မှတ်၍ အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင ်
ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်ချက်အရ
ေဒ ခိုင်ယ်ဦး တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၈)ေဒ ခိုင်ယ်ဦး တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၀၈)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၂၂၆၂၂၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၂၂၆၂၂၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ အမှတ်-၉၅၅(ခ)၊ 

ပ မထပ်ဟ ုေခ တွင်ေသာ အလျား(၁၈)ေပxအန(ံ၅၄)ေပ၊ အြမင့ ်(၉)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ 

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကို  မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူေြမရှင ်    ေဒ ခင်လှကည်ထံမ ှ (၂၉-၄-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ 

“ှစ ်ဦးသေဘာတူတိုက်ခန ်းအပီးအပိုင ်အေရာင ်းအဝယ်ကတိစာချပ ်” ြဖင့ ် 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေနာ်ဇာဇာမိုးမှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး အဆိုပါတိုက်ခန်းအား (၂၉-၄-၂၀၂၂) 

ရက်ေနမှစ၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေနာ်ဇာဇာမုိးမှ လက်ေရာက်ရရိှပုိင်ဆုိင်ထားေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေဝလင်းေဌး (LL.B, DIL)ဦးေဝလင်းေဌး (LL.B, DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်- ၈၄၁၈/၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်- ၈၄၁၈/၁၂)

အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၁/၂)၊ ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၁၀၁/၂)၊ ကုန်သည်လမ်းှင့်ဘားလမ်းေထာင့်၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၉၀၉၈

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃/စက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၁)၊ ရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃/စက်မ ဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၂၁)၊ 

ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ဧရိယာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၆၃)ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂၁)ဟု (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂၁)ဟု 
ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအုံ ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်အေဆာက်အအု ံ

အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံကို တရားဝင်အမည်ေပါက်

ပိင်ုရှင်များြဖစ်ကေသာ ေဒ ေအးေအးခင်(ခ)ေဒ ေအးေအးခိင်ု [၁၂/ကတတ ေဒ ေအးေအးခင်(ခ)ေဒ ေအးေအးခိင်ု [၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၂၁၇၅၄]ှင့် ေဒ သန်းသန်းခင်(ခ)ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၁၂/ကတတ (ိုင်)၀၂၁၇၅၄]ှင့် ေဒ သန်းသန်းခင်(ခ)ေဒ သန်းသန်းဝင်း[၁၂/ကတတ 
(ိုင်)၀၂၄၀၆၂](ိုင်)၀၂၄၀၆၂]တိုထံမှ က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေင ွ
၏တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
Tel: 294766  HP: 09-501 7044Tel: 294766  HP: 09-501 7044

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 
(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၆)၊ တတိယထပ်(၄-လ ာ)(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၆)၊ တတိယထပ်(၄-လ ာ)
မျက်ှာမူလျက် (ယာ)ဟု ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်း မျက်ှာမူလျက ်(ယာ)ဟု ေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အဆိပုါ တိက်ုခန်းကိ ုကန်ထိက်ုတာြဖစ်သ ူဦးခင်ေရ [၁၂/တမန(ိင်ု) ဦးခင်ေရ [၁၂/တမန(ိင်ု) 

၀၀၀၄၆၄]၀၀၀၄၆၄]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးမ ှဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ 
ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့ ်
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
Tel: 294766  HP: 09-501 7044Tel: 294766  HP: 09-501 7044

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ဝမ်းတွင်းမိ၊ ဝမ်းတွင်း (၁) ရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့ ်အမည် (စမ-စက်မ ကွက် 

သစ်)၊ ဦးပိင်ုအမှတ် (၃၉၆ က/၁+၃၉၆က/၂+၃၉၆က/၃)၊ ေြမဧရယိာ ဝဒသမ ၄၆၀ဧကရိှ ေြမကွက် 
သည် ဦးြမင့ဦ်း [၁၃/နစန(ိင်ု)၀၀၂၈၅၉] ှင့ ်ေဒ ခင်ခင်ပိ[ု၉/မထလ(ိင်ု)၀၇၀၀၂၆] တိုအမည်ြဖင့ ်
မိတ ီလာခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးမ ှခိုင်ုံးအမ တွဲအမှတ် (၁၉၉/၂၀၁၄-၂၀၁၅)
ြဖင့် (၂၁-၁၁-၂၀၁၄) ရက်မှ (၂၀-၁၁-၂၀၃၄) ရက်အထိ ှစ်(၂၀) သက်တမ်းြဖင့် စက်သုံးဆီ 
အေရာင်းဆုိင်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကုိင်ရန် ေြမငှားဂရန် ထုတ်ေပးထားရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမငှား 
ဂရန်မူရင်းစာရက်စာတမ်းများသည် (၁၇-၃-၂၀၂၁)ရက် စက်သံုးဆီအေရာင်းဆုိင် မီးေလာင်ပျက်စီးမ  
တွင် ပါဝင်သွားခဲ့သြဖင့် ေြမငှားဂရန ်မိတ ြပန်လည်ထုတ်ယူလိုေကာင်း တင်ြပေလ ာက်ထားမ  
အေပ  ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူေကာ်ြငာပါသည့ ်
ရက်မှစ၍  (၁၅) ရက်အတွင်း  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 
ဦးစီးဌာနသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်လိသုမူရိှပါက ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာလိုက်သည်။ 
 မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး
 မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန
 ဝမ်းတွင်းမိ ဝမ်းတွင်းမိ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၃၉)၊ 

ေြမကွက် အမှတ်-(၅၂)၊ ငဝုါမိင်လမ်း၊ ဧရယိာ-(၃၀ေပx၆၀ေပ)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ထ်ိ ု

ေြမကွက်ေပ ရိှ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ု 

ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ ေမသ ာေကျာ်[၉/မလန(ိုင်)၁၃၅၇၉၉]ထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက် 

ေဖာ်ြပပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်ေြမအေဆာက်အဦှင့ ်ပတ်သက်၍ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့၊် 

ရပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားအြပင် အြခားမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာသည့် မူရင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်းဝယ်မ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B,Dip in Business Lawေဒ သိဂ   ေအာင်LL.B,Dip in Business Law

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၄၀၄)

အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၉၉)၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊

 ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၄၁၈

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး(၁)၊ အမှတ်(၂၂)၊စက်ာလမ်း၊ ၁၃- eာဏ်ကဲွ 

ရပ်ေန ဦးေအာင်ခင်-ေဒ သန်ိးသန်ိးြမင့တ်ို၏ သားငယ် ေမာင်  င်းဝသန်ုေအာင် 

[၁၄/သပန(ိင်ု)၁၆၇၇၇၈]သည် မခိင်ြဖစ်သှူင့ ်မသိားစအုေပ  အကမ်ိကမ်ိ 

စိတ်ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ပီး မိမိ၏ဆ အေလျာက်ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါ 

သြဖင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ေနာင်ေနာင် ၎င်းှင့် 

ပတ်သက်ေသာ ကိစ အဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးသွားမည ်

မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-ေဒ သိန်းသိန်းြမင့်မိခင်-ေဒ သိန်းသိန်းြမင့်

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ဦးခွန်ထွန်းဦးဦးခွန်ထွန်းဦး

အသက် (၇၉)ှစ်အသက် (၇၉)ှစ်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကေရစီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကေရစီ

အဖွဲချပ်ပါတီအဖွဲချပ်ပါတီ

ဥက   ေဟာင်းဥက   ေဟာင်း

 ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)မိင်ု၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၂၆)၊ ြပည်လမ်းေန 

(ေစာဝ်ကာဇုံ-နန်းေရ ယုံ)တို၏သား၊    (ဦးဘကို-ေဒ ွဲတင်)တို၏ သားသမက်၊ 

ေဒ ေဝေဝလွင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးခွန်ဦးလွင်-ေဒ သ ာလွင်၊ ေဒ နန်းအယ်လ်က ီ

တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ Hkun Zachary Lwin ၊ Nang Ally Lwin တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဘိုးဘိုးကီးသည ်(၃၀-၄-၂၀၂၂) ရက် နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ  ေရာဂါြဖင့ ်

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် (၂-၅-၂၀၂၂) ရက် ညေန (၅) နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 

ရှမ်းဓေလ့ထံုးစံှင့်အညီ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ေနအိမ်မှကားများ ညေန(၃:၃၀)နာရီတွင် ထွက်ခွာ 

ပါမည်။                                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အုိဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ေမ   ၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဧပီ    ၃၀

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်း 

သည် (၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွယှ်ပိင်ရန် အပီး 

သတ်ကစားသမား ၁၆ ဦး ေရးချယ်လိုက်ပီြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်း 

သည် ထုိင်းုိင်ငံသုိ ေခ ေဆာင်သွားသည့် ကစားသမား 

၂၂ ဦးမှ ေြခာက်ဦးေလ ာခ့ျကာ ၁၆ ဦး ေရးချယ်ခဲြ့ခင်းြဖစ် 

သည်။ ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွ ယှ်ပိင်မည့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင်  

အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်းတွင ်    အဖွဲေခါင်းေဆာင–် 

ဦးိုင်ေသာင်းထိုက်၊   နည်းြပချပ်– ဦးတင်ေမာင ်ေဌး၊ 

လက်ေထာက်နည်းြပ– ဦးေဇာ်ရဲေမာင်၊    ဂိုးနည်းြပ– 

ဦးဟန်မင်းထွဋ်၊  အသင်းအတွင်းေရးမှး- ေဒ သီတာ 

ကည်၊ အသင်းဆရာဝန် – ေဒါက်တာပွင့်မာလာေသာ်၊ 

အေကာက မ်းကျင်– ေဒ ထက်ထက်ထွန်း၊ ဂုိးသမားအြဖစ် 

ခိင်ုှင်းသန်(ISPE)၊ ွယ်ွယ်စိုး(ဧရာဝတ)ီ၊ ကစားသမား 

များအြဖစ ်ေအးေအးေထွး(YREO)၊ နန်းခမ်းမို(SPED)၊ 

ဝင်းဝင်းခိုင်(ဖူဆယ်ချစ်သူ)၊     နန်ေမသဇင်(ISPE)၊ 

ခိုင်သဇင်ဦး(ISPE)၊  ခိုင်ြပည့်လင်း(ISPE)၊   စုပိုပိုေကျာ ်

(Shin Lay-2)၊  ဝါဝါခိုင်(SPED)၊ ခင်မာလင်း(SPED)၊ 

ဇင်မိုးြပည့(်ရန်ကုန်)၊ ေမသက်ပိုင(်ပဲခူး)၊ ှင်းစ ာလ  င် 

(သစ ာအားမာန်)၊      ယမင်းလွင်(သစ ာအားမာန်)၊ 

ယွန်းမီမီလွင်(သစ ာအားမာန်)တို ပါဝင်ကသည်။

ဆီးဂမ်ိးအမျိးသမီးဖဆူယ် ပိင်ပဲွကိ ုေမ ၁၅ ရက်မှ 

၁၉ ရက်အထ ိပတ်လည်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ-MFF

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး ဒီမိုကေရစီှင့်  ဖက်ဒရယ ်

စနစ်ကို အေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ်(NCA)

ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား ငမ်ိးချမ်းစွာ အတယှူ်တဲွ 

ေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကုိ  ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး  ိင်ုငေံတာ်၏  ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမဟာသေရစည်သ ူ

မင်းေအာင်လ  င်၏     (၇၇)ှစ်ေြမာက်တပ်မေတာ်ေန  

စစ်ေရးြပအခမ်းအနားတွင် ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်ခွန်းမ ှ

ေကာက်ုတ်ချက်)

တပ်မေတာ်အေနနဲ      ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ထပိါးမယ့အ်ချက်ေတကွိ ုလက်မခဘံ ဲိင်ုငသံားအားလုံးရဲ 

အမျိးသားအကျိးစီးပွားကို   ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

သွားမှာြဖစ်ပီး ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမတဲဲ ့ထာဝရငမ်ိးချမ်း 

ေရးအတွက်    လက်နက်ကိုင်ပဋိပက ချပ်ငိမ်းေရးကို 

အေလးထားေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ခုိင်ခုိင်မာမာ 

ေြပာကားလိုတယ်။

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

လီဗာပူးအသင်းက နယူးကာဆယ်အသင်းကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့် အိုင်ရ
ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ(်၃၅)ရဲ ဧပီ ၃၀ ရက် ညပိုင်းအေစာဆုံးပွဲစ ်

အြဖစ် ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့နယူးကာဆယ်အသင်းနဲ  လီဗာပူးအသင်း 

တိုပဲွစ်မှာ  လဗီာပူးအသင်းက နယူးကာဆယ်အသင်းကိ ုတစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှ 

နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အခပဲွုစ်မှာ လဗီာပူးအသင်းနည်းြပ ကေလာဟ့ာ ဧပ ီ၂၇ ရက်က 

ဗလီာရီးယလ်ဲအသင်းနဲ  ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့ချန်ပယီလံဂ်ိဆမီီးဖိင်ုနယ် 

အဆင့မှ်ာ    ပဲွထွက်ကစားခဲတ့ဲ ့   ကစားသမားေတထွကဲ    တိက်ုစစ်မှး 

မိုဟာမက်ဆာလာ အပါအဝင် ကစားသမားငါးဦးအထ ိကနဦးပွဲထွက ်

ကစားသမားစာရင်းကိ ုအေြပာင်းအလလဲပ်ုခဲ့ပီး ပထမပိင်ုး ပဲွကစားချန်ိ 

၁၉ မနိစ်မှာ သွင်းယခူဲတ့ဲ ့ကတီာရဲ တစ်လံုးတည်းေသာသွင်းဂုိးနဲ  နယူး 

ကာဆယ်အသင်းကိ ုအိုင်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲအတွက ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးဖူဆယ်အသင်း အပီးသတ်လူေရးချယ်

လီဗာပူးအသင်းှင့ ်နယူးကာဆယ်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကစ်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီး ဖူဆယ်အသင်းကိ ုေတွရစ်။

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၄

Edutainment ဆိတုဲ ့သပ်ိလှတဲစ့ကားလုံးေလး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၉ ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု 

ဒသမ ၂၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံက ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားကို ှစ်ဆတိုးြမင့်ထုတ်လုပ်မည်

ရှုားသမ တ ပတူင် ဂျ-ီ၂၀ ထပ်ိသီးအစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်မည်


