
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၇      ရက်၊      တနဂ  ေွေန။                                                                                                                                             Sunday,      5     June    2022          ၁၀၇၅၇

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

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အမျိးသား

ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)မှ ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့အား ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်စ်။

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များအတွက်

ငိမ်းချမ်းပီး ဖွံ ဖိးတိုးတက်သည့် 

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကို 

လက်ဆင့်ကမ်းိုင်ရမည်ြဖစ်သြဖင့်

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရး

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်     ၄

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ်မဟာမတ်ိအဖဲွ NDAA 

(မိင်ုးလား)မှ ဒတုယိဥက    ဦးစန်ေပ ့ဦးေဆာင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ 

အား ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ 

ေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးသည်။

တက်ေရာက်

အဆုိပါ ငိမ်းချမ်းေရးေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတ ူ  ေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)   ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၊ ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ဗိုလ်ချပ်ကီး ြမထွန်းဦး၊ 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး မုိးြမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးရာြပည့်တုိ တက်ေရာက်ကပီး 

အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား)မှ ဒုတိယဥက   ှင့်အတ ူ

ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်  စည်းလုံးေရးေကာ်မတ ီအေထွေထွအတွင်းေရးမှး ဦးကည်ြမင့်၊ 

ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်စည်းလံုးေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး(၂) ဦးအားလှူင့ ်ဆက်ဆေံရး 

ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဌာနကီးမှး ဦးစိုင်းေမာက်တို တက်ေရာက်ကသည်။

စာမျက်ှာ  ၃  ေကာ်လံ  ၁  သို 



ဇွန်  ၅၊   ၂၀၂၂

        

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့်

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်   အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင ်  ဆုတံဆိပ် 
ရရှိခဲ့သည့် ြမန်မာအားကစားအဖွဲများအား ဇွန်လ ၃ ရက်ေနက ိုင်ငံေတာ်က 
ဂုဏ်ြပဆုများချးီြမင့်ရာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ် 
ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အခမ်းအနားသိုတက်ေရာက်၍ 
ဂုဏ်ြပဆုများ ေပးအပ်ချးီြမင့်ေပးပီး ပိင်ပွဲတွင ် ြမန်မာအားကစားအဖွဲများ၏ 
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များှင့ ်လာမည့အ်ားကစားပိင်ပဲွများတွင် ေအာင်ြမင် 
မ များ ပိုမိုရရှိေရးအတွက ်လမ်း န်မှာကားအားေပးခဲ့သည်။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 
အေနြဖင့် အားကစားနည်း ၂၀ တွင် အားကစားသမား ၂၉၃ ဦး၊ အုပ်ချပ်သူ၊ 
နည်းြပ ၉၇ ဦး စစုေုပါင်း ၃၉၀ ြဖင့ ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။ ြမန်မာအားကစား 
အဖဲွများသည် ပိင်ပဲွတစ်ေလ ာက်တွင် ေရကန်ုေရခန်း အစွမ်းကန်ုယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး 
ြမန်မာအားကစားသမားများ၏ ကိးစားယှ်ပိင်မ ေကာင့်  ေရ တံဆိပ် ကိုးခု၊ 
ေငွတံဆိပ် ၁၈ ခု၊ ေကးတံဆိပ် ၃၅ ခ ုစုစုေပါင်း ဆုတံဆိပ် ၆၂ ခုရရိှကာ ပိင်ပဲွဝင် 
ိင်ုင ံ၁၁ ိင်ုငရိှံသည့အ်နက် ိင်ုငအံဆင့ ်(၇) ရရိှခဲသ့ည်။ ြမန်မာအားကစားအဖဲွများ 
အေနြဖင့် ကျင်ပပီးစီးခ့ဲသည့် (၂၉)ကိမ်ေြမာက်၊ (၃၀)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွ 
ကိန်းဂဏန်းများှင့ ်  င်းယှ်ကည့်လ င် တိုးတက်မ များရှိခဲ့သည်ကိ ုေတွရမည ်
ြဖစ်သည်။

သိုေသာ် အချိအားကစားပိင်ပဲွများတွင် နည်းစနစ်ပိင်ုး၊ သက်လုပံိင်ုး၊ ကံခ့ိင်ု 
မ ပိင်ုး လိအုပ်ချက်များှင့ ်အင်ြပည့အ်ားြပည့ ်ယှ်ပိင်မ တွင် လိအုပ်ချက်များရိှေန 
သည်ဟ ုသုံးသပ်ရသည်။ ပိင်ပဲွအပီးတွင် အားနည်းချက်များကိ ုြပန်လည်ဆန်းစစ် 
ကည့်ပီး ေနာင်လာမည့်ပိင်ပဲွများတွင် ေအာင်ြမင်မ များ ယခုထက်ပုိမုိရရိှေအာင် 
ကိးပမ်းအားထတ်ုကရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုပိင်ပဲွတွင် ြမန်မာအားကစားသမားများ 
အေရအတွက်နည်းနည်းြဖင့ ် ပိင်ပွဲတစ်ခုလုံး၏   အားကစားနည်းအမျိးအစား 
တစ်ဝက်ခန်တွင်သာ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေသာ်လည်း ိုင်ငံအလိုက် အဆင့် 
တစ်ခကုိ ုထိက်ုထိက်ုတန်တန် ရယေူပးခဲ့ကသည့ ်ြမန်မာအားကစားသမားများ၏ 
ကိးပမ်းအားထုတ်မ ၊ ဇွဲလုံလ၊ စိတ်ဓာတ်ှင့်ေအာင်ြမင်မ တိုကို မှတ်တမ်းတင် 
ဂုဏ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်
ိုင်ေအာင ်ြပင်းြပင်းထန်ထန ်ေလ့ကျင့်ေနစ်ကာလအတွင်း တာဝန်ရှိသူများက 
မကာခဏအားေပးကသကဲသ့ို ေအာင်ိင်ုေရးအလ ံအပ်ှင်းသည့အ်ခမ်းအနားတွင် 
လည်း အားကစားသမားတစ်ဦးလ င် ေငွကျပ ်ှစ်သိန်းှင့် ေဒ လာ ၂၀၀  န်း၊ 
နည်းြပတစ်ဦးလ င်  ေငွကျပ ်တစ်သိန်းှင့်  ေဒ လာ ၁၀၀  န်းစီ   ချးီြမင့်ေပးပီး 
အားကစားစတ်ိဓာတ်များကိ ုြမင့တ်င်ေပးခဲသ့ည်။ ထိုအြပင် ထပ်ေဆာင်းချးီြမင့မ်  
အြဖစ် အားကစားပိင်ပွဲကျင်းပေနစ်ကာလတွင်လည်း တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲများ 
တွင် ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသူများကိ ုေဒ လာ ၃၀၀၀၊ ေငွတံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသူများကိ ု
ေဒ လာ ၂၀၀၀၊ ေကးတဆံပ်ိရရိှခဲ့ကသမူျားကိ ုေဒ လာ ၁၀၀၀၊ အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွ 
များတွင် ေရ တံဆိပ်ရရှိခဲ့ကသူများကိ ု  အားကစားသမားတစ်ဦးလ င်    ေဒ လာ 
၁၀၀၀၊ ေငွတံဆိပ်ရရိှကသူများကုိ  အားကစားသမားတစ်ဦးလ င်  ေဒ လာ ၇၅၀၊ 
ေကးတဆံပ်ိတွင် ေဒ လာ ၅၀၀ ှင့ ်အကိဗုိလ်လုပဲွသုိတက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ြမန်မာ 
အမျိးသမီးေဘာလုံးအသင်းကို  ေဒ လာတစ်သိန်း  ချးီြမင့်ေပးခဲ့ပီး ထပ်မံ၍ 
ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများ ေပးအပ် 
ခဲ့သည်။

“အားကစားပိင်ပွဲများတွင ်အိုင်မခံ၊ အ ံးမေပးစိတ်ြဖင့် ိုးိုးသားသား 
ကိးစားပိင်ပွဲဝင်ခဲ့ကပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးရယူေပး 
ြခင်းြဖင့ ်ိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုအားကစားြဖင့ ်ြမင့တ်င်ေပးခဲ့ကသည့အ်တွက် ေကျးဇူးတင် 
ဂဏ်ုယရူေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာအားကစားပိင်ပဲွများတွင် ေအာင်ိင်ုမ ဆတုဆံပ်ိများ 
ဆွတ်ခူးရရှိပီး ိုင်ငံတကာအလယ်တွင ်အမိြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံကို လ င့်တင် 
ကာ ုိင်ငံေတာ်သီချင်းသံ လွင့်ပျံေအာင် စွမ်းေဆာင်ကိးပမ်းခ့ဲသူများြဖစ်ကသည့် 
အတွက် အုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပများအပါအဝင် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်အားကစားေမာင/်
မယ်များကိ ုယခကုဲသ့ို ထိက်ုထိက်ုတန်တန်ဂဏ်ုြပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း” ိင်ုငေံတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ပွဲတွင ်
ေြပာကားခဲ့သည်။

အားကစားသည် ိင်ုငသံ ူိင်ုငသံားများ၏ စတ်ိှလုံးကိ ုဆဲွေဆာင်သမ်ိးသွင်း 
ိင်ုပီး ိင်ုငံဂ့ဏ်ု၊ လမူျိးဂဏ်ု၊ ဇာတဂိဏ်ုတိုကိ ုြမင့မ်ားတိုးတက်ေစသည်။ ထိုအြပင် 
အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်များ   ပိုမိုထက်သန်ေစိုင်ပီး  ယှ်ပိင်မ တိုင်းတွင ်
အိုင်မခံ၊ အ ံးမေပးသည့ ်ခိုင်မာြပင်းြပေသာ စိတ်ဓာတ်များ ြဖစ်ေပ ေစသြဖင့ ်
ကမ ာေပ ရိှိင်ုငတံိင်ုးသည် မမိိိင်ုင၏ံ  အားကစားအဆင့အ်တန်း ြမင့မ်ားတိုးတက် 
ေစေရး၊ ထူးခ န်ထက်ြမက်သည့် အားကစားသမားများ ေပ ထွက်ေစေရးတိုကို 
အစ်မြပတ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ြမင့်တင်အားေပးလျက်ရိှသည်။ သုိြဖစ်ရာ အားကစား 
သည် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ိုင်သြဖင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ြမင့်မားေရးအတွက် အားကစား 
က  ြမင့်တင်ေရးကုိ အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။       ။

ိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ လူမျိးဂုဏ်ြမင့်မားေရး 

အားကစားအဆင့်ြမင့်တင်

ဗန်းေမာ်    ဇွန်    ၄

ကချင်ြပည်နယ် ဗန်းေမာ်မိနယ်တွင် 

သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာန ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနက   ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည ်

ြမင့တ်င်ေရး Photoshop & PowerPoint 

သင်တန်းဖွင့ပဲွ်ကိ ုဇွန် ၁ ရက် နနံက်ပိင်ုးက 

ခုိင်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး

ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ ခိင်ုေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး 

ဦးတင်ေအာင်သန်းက      အမှာစကား 

ေြပာကားပီး  ABC Training Center 

ဆရာဦးစိုးမင်းေမာင်က Photoshop & 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၄

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန နယ်စပ် 

ေဒသှင့်  တုိင်းရင်းသားလူမျိးများဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ အင်ဂျင်နယီာမှး 

 ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၄

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန   တပ်ဖဲွဝင်/

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျား 

က  မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို     ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို  ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေန  

တွင်           ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ 

ပျ်းမနားမိနယ်ရှ ိ  ဘုရားကီးေကျာင်း 

တုိက်သုိ လည်းေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ် 

ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရိှ ေအာင်ေဇရန်ေအာင် 

တပ်ဦးေကျာင်းတိုက်သို  လည်းေကာင်း၊ 

ကရင်ြပည်နယ်      ဘားအံမိနယ်ရှိ 

ေဆးဝက  ဘာစာသင်တိုက်သို    လည်း 

ေကာင်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မေကွး 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း 

မိနယ်ရှ ိ    ေအာင်ေြမရတနာပရိယတ ိ 

စာသင်တုိက်သုိ လည်းေကာင်း၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှိ 

ြမရတနာဓမ ေကျာင်းတိုက်သို    လည်း 

ေကာင်း၊ မွန်ြပည်နယ်    ေပါင်မိနယ်ရှ ိ

ြမေစတီနန်းဦးစာသင်တိုက်သို     လည်း 

ေကာင်း    ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ်များ 

အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကိ ုတာဝန်ရိှ 

သူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

 နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနက ေကျာင်းဝတ်စုံှင့် ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ လှဒါန်း
ကီး ဦးခင်ေမာင်လတ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 

သည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ် ေြမအတွင်းရှိ ေဇယျာသီရိ 

မိနယ် ြပည်စံေအာင်ရပ်ကွက် သီရိရတနာ 

ဘုန်းေတာ်ကီးသင်   မူလွန်ပညာေရး 

ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအတွက ်

ေကျာင်းဝတ်စုံြဖ/စိမ်း    အစုံ ၃၀၀ ှင့် 

ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ် ဒါဇင် ၃၀၀ 

တိုကို ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

စာသင်ေကျာင်းများ၊  ဘန်ုးေတာ်ကီးသင် 

ပညာေရးေကျာင်းများ၊ ပရဟတိေကျာင်း 

များသုိ စားနပ်ရိက ာများ ေထာက်ပ့ံလှဒါန်း 

ေပးလျက်ရှိသည့်အြပင ်    လိုအပ်ချက် 

ရှိသည့်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အတွက်  ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်ေကျာင်းသုံး 

ဗလာစာအုပ်များကိ ု   ေပးအပ်လှဒါန်း 

လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ်

ဗန်းေမာ်မိနယ်၌ ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းဖွင့်

PowerPoint ဘာသာရပ်များကိ ုစာေတွ၊ 

လက်ေတွ သင်ကားပိုချေပးသည်။

သင်တန်းသုိ  ဗန်းေမာ်ခုိင် ေကျးလက် 

ေဒသဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနှင့  ်

ခိုင်ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ   ဗန်းေမာ်၊ 

မုိးေမာက်၊ မံစီ၊ ေရ ကူမိနယ် ေကျးလက် 

ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနများမှ 

ဝန်ထမ်းသစ်  သင်တန်းသား သင်တန်းသ ူ

၁၉  ဦး  တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး   သင်တန်း 

ကာလမှာ           ဇွန် ၁ ရက်မှ  ၁၁ ရက်ထိ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

     မင်းြမင့်မိုရ်



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ထိုသို       ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်

လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ု   ငမ်ိးချမ်း 

စွာ     ေဆွးေွးအေြဖရှာိုင်မှသာလ င် 

ြပည်ေထာင်စုကီး   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုေဆာင်ရက်ိုင်မည ်

ြဖစ်သည့် အေြခအေနများ၊ ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲများ   ေဆာင်ရက်ေနချနိ်တွင် 

လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး 

တိုတွင်   ရပ်တန်ေန၍မရဘဲ   စ်ဆက် 

မြပတ် တိုးတက်မ ရှိေအာင် ေဆာင်ရက ်

ေနရမည်ြဖစ်သည့်    အေြခအေနများ၊ 

မိမိတိုအေနြဖင့် တိုင်းြပည်၏အနာဂတ ်

မျိးဆက်သစ်များကိ ုတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ပီး  ဖွံဖိးတိုးတက်သည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

ိင်ုငေံတာ်ကီးကိ ုလက်ဆင့က်မ်းိင်ုေရး 

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင ်ကိးပမ်းေဆာင ်

ရက်သွားရမည့ ်အေြခအေနများ၊  ြပည်သ ူ

လူထုဆ ှင့်   ကိုက်ညီသည့ ်   ပါတီစုံ 

ဒီမုိကေရစီစနစ် ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များ၊   ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ကိ ုအေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စ ု

စနစ် တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ ရပ် 

များှင့ပ်တ်သက်၍ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်က      ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။ 

ေဆွးေွး

ထိုေနာက် အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ် 

မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA   (မိုင်းလား)မှ 

ဒတိုယဥက   ှင့်အဖဲွဝင်များက ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ       ဥက    

တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

သေဘာထားကီးစွာြဖင့်      ိုင်ငံေရး 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ်မဟာမတ်ိအဖဲွ NDAA (မိင်ုးလား)မှ ဒတုယိဥက    ဦးစန်ေပ ့ဦးေဆာင်သည့ ်

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား  ေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ NDAA 

(မိုင်းလား)မှ ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့တို အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူစုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ေဆွးေွးမ မှတစ်ဆင့ ်ြပည်တွင်းငမ်ိးချမ်း 

ေရးှင့်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဖာ်ေဆာင ်

ိုင်ရန် အေြမာ်အြမင်ကီးစွာ  ကမ်းလှမ်း 

ခဲ့မ အေပ    NDAA   (မိုင်းလား) အဖွဲမှ 

ဝမ်းေြမာက်ကိဆိုသည့်   အေြခအေန 

များ၊  NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်မှ ခွဲမထွက်ဘဲ ြပည်ေထာင်စ ု

မပိကွဲေရး၊   တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့ ်ိုင်ငံေတာ်အချပ်အြခာ 

အာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲေရးကို  စွဲမဲစွာ 

ထိန်းသိမ်းလိုက်နာလျက်ရှိသည့ ် အေြခ 

အေနများှင့်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ် 

ကျင့သ်ုံးေရး၊ ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်ကိ ု

အေြခခံသည့်      ြပည်ေထာင်စုစနစ ်

တည်ေဆာက်ေရးှင့်    ပတ်သက်၍ 

သေဘာထားတူညီချက ်   အြမင်များကိ ု

ြပန်လည်ေဆွးေွးပီး ေဒသခံတိုင်းရင်း 

သားများ၏  စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးှင့်  ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဆိင်ုရာများကိ ုတင်ြပသည်။ ယင်းေနာက် 

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ     ကိစ ရပ်များ၊ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေဒသဖွံဖိးေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်     ပတ်သက်၍  

ှစ်ဖက်အြမင်များကိ ုရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ 

အြပန်အလှန် ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က   အမျိးသား 

ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ    NDAA 

(မိုင်းလား)မှ  ဒုတိယဥက   ှင့် အဖွဲဝင် 

များအား  အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ ေပးအပ်ရာ NDAA(မိုင်းလား)အဖွဲမှ 

ေဒသထွက်  လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကိ ု

ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ပီး     အမှတ်တရ 

စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

အဆိုပါ  အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ ်

မဟာမိတ်အဖွဲ   NDAA   (မိုင်းလား)မှ 

ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲသည ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီမ ှ

ဖွဲစည်းေပးထားသည့် ေကာင်စီဝင်များ 

ပါဝင်သည့်    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖဲွ၊ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတတီိုှင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး ေဆွးေွးမ  

များကို  ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။             သတင်းစ်

 လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ုငမ်ိးချမ်းစွာ ေဆွးေွးအေြဖရှာိင်ုမှသာလ င် ြပည်ေထာင်စ ု

ကီး ဖံွ ဖိးတိုးတက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုပိမုိေုဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်သည့ ်အေြခအေနများ၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲများ  ေဆာင်ရက်ေနချနိ်တွင်လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

စီးပွားေရးတိုတွင် ရပ်တနေ်န၍မရဘ ဲစ်ဆက်မြပတ် တိုးတက်မ ရိှေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေနရမည်ြဖစ်သည့် အေြခအေနများ ရှင်းလင်းေဆွးေွးေြပာကား



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

နနပြည်နော်   ဇွန်   ၄
ဗယီက်နမ်နိင်ုငတွံင် ကျင်းပခဲသ့ည့် (၃၁)ကကမ်ိ 

မြမာက် အမှေ့မတာင်အာှေ အားကစားပပိုင်ပွဲတွင် 

ဆုတံဆိပ်များှှေိမအာင်      စွမ်းမဆာင်နိုင်ခဲ့သည့်   

နိုင်ငံ့ဂုဏ်မဆာင်၊       တပ်မမတာ်ဂုဏ်မဆာင် 

အားကစားသမားများနေင့ ်      နည်းြပများအား 

ဂဏ်ုထူးမဆာင်လက်မေတ်၊ ဂဏ်ုြပုမေတ်တမ်းလွှာနေင့် 

ဂဏ်ုြပုဆမုငမွျား မပးအပ်ချးီြမှင့ြ်ခင်း အခမ်းအနား 

ကိ ုယမန့မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် မနြပည်မတာ် ေှ ိဘုှ င့မ်နာင် 

ှိပ်သာ ဧည့်ခနး်မမဆာင်၌ ကျငး်ပှာ နုိင်ငံမတာ် 

စမီအံပ်ုချုပ်မှးမကာင်စဦက္ကဋ္ဌ တပ်မမတာ်ကာကွယ် 

မှးဦးစီးချုပ်   ဗိုလ်ချုပ်မေူးကကီး  မင်းမအာင်လှိုင် 

တက်မှာက်    ဂုဏ်ြပုအမောစကားမြပာကကားပပီး 

ဆုများမပးအပ်ချးီြမှင့်သည်။ 

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ့နိင်ုငမံတာ်စမီအံပ်ုချုပ် 

မှးမကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ    တပ်မမတာ်ကာကွယ်မှး 

ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး မေါ်ကကူကကူလေ၊   နိုင်ငံမတာ်စီမံ 

အပ်ုချုပ်မှးမကာင်စီ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ ေုတိယတပ်မမတာ် 

ကာကွယ်မှးဦးစီးချုပ်   ကာကွယ်မှးဦးစီးချုပ် 

(ကကည်း) ေုတိယဗိုလ်ချုပ်မေူးကကီး  စိုးဝင်းနေင့်ဇနီး 

မေါ်သန်းသန်းနွယ်၊  ြပည်မထာင်စုဝန်ကကီးများနေင့် 

ဇနီးများ၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲမှးမေူး(ကကည်း၊ မှ၊ မလ)

နေင့ ်ဇနီး၊ ကာကွယ်မှးဦးစီးချုပ်(မှ)၊ ကာကွယ်မှး 

ဦးစီးချုပ်(မလ)နေင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်မှးဦးစီးချုပ်ရုံးမေ 

တပ်မမတာ်အှာ ေှကိကီးများနေင့် ဇနီးများ၊ မနြပည်မတာ် 

တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမေူးနေင့ ် တာဝန်ှေိသူများ၊ 

တပ်မမတာ်ဂုဏ်မဆာင်  အားကစားသမားများနေင့် 

နည်းြပများ တက်မှာက်ကကသည်။
နိုင်ငံနော်နှင့် ေြ်မနော်အေွက် 

စွမ်းစွမ်းေမံ နေကုန်နေခန်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကကသည့် 
ေြ်မနော်သား အားကစားသမားများကို 

ထိက်ုသင့သ်ည့ ်ချးီနပမောက်မှုများ ပြုလြ်ုနြးလျက်ေိှ

ဦးစွာ နုိင်ငံမတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှးမကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ 

တပ်မမတာ်ကာကွယ်မှးဦးစီးချုပ် ဗိလ်ုချုပ်မေူးကကီး 

မင်းမအာင်လှိုင်က ဂုဏ်ြပုအမောစကားမြပာကကား 

ှာတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကို ပခိမ်းမြခာက်ခဲ့သည့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်မှာဂါနေင့် အြခားမသာ အမနောင့်အယေက် 

အခက်အခမဲျ ိုးစုကံကားမေ တပ်မမတာ်၏ အစဉ်အလာ 

(၁၂)ှပ်တွင်   ပါဝင်သည့“်အခက်အခဲကို  ေင်ဆိုင် 
နကျာ်လွှားနိင်ုသည့ ်ေစွဲမ်းသေ္တေိှိနသာ ေြ်မနော် 
ပြစ်သည်”ဟူသည့်အတိုင်း အမိနိုင်ငံမတာ်အတွက် 

မဆုတ်မနစ်မသာ ယုံကကည်ချက်၊ ခံယူချက်များနေင့် 

ဆတုဆံပ်ိများှ ေှမိအာင် စွမ်းမဆာင်မပးခဲက့ကသည့် 

စွမ်းမဆာင်ချက်များအမပါ် မမိအိမနြြင့ ်ဝမ်းမြမာက် 

ဂုဏ်ယူမိပါမကကာင်း။

ြမန်မာအ့ားကစား မအာင်ြမင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိ ု

မလလ့ာကကည့်မည်ဆိပုါက မမိတိို ့တပ်မမတာ်သား 

များ၏ ထူးချွန်မြပာင်မြမာက်သည့ ်စွမ်းမဆာင်ချက် 

များကုိ မပါ်လွင်ထင် ေှားစွာ မတွ့ှမည်ပင်ြြစ်မကကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းမောသာမက နိင်ုငတံကာပပိုင်ပဲွများစွာတွင် 

လည်း    မအာင်ြမင်မှုများစွာှှေိခဲ့သည့်  သမိုင်း 

မေတ်တမ်းမကာင်းများကိ ုမမာ်ကွန်းမှးထိုးထားလျက် 
ှေိမကကာင်း၊  တစ်ချနိ်က ြမန်မာ့မဘာလုံးအသင်း၏ 

လျှမ်းလျှမ်းမတာက် မအာင်ြမင်မှုများတွင် မိမိတို့ 

တပ်မမတာ်သားများ၏ အစွမ်းအစများသည် ယမန့ 

ထက်တိုင် မြပာစမေတ်တွင်မနဆဲပင်ြြစ်မကကာင်း၊  

မဘာလုံးအားကစားတွင်သာမကဘဲ   မြပးခုန်ပစ်၊ 

လက်မဝေ၊့ အမလးမ၊ ဂျူေိ ုအစ ေှသိည့ ်အားကစားနည်း 

များတွင်လည်း ဆုတံဆိပ်များစွာနေင့်အတူ တပ်မမတာ် 

နေင့ ်နိင်ုငံဂ့ဏ်ုကိ ုမဆာင်မပးခဲက့ကမကကာင်း၊ ထိကုဲသ့ို ့

နိုင်ငံမတာ်နေင့် တပ်မမတာ်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ 

မှကန်ုမှခန်း  ယေဉ်ပပိုင်ခဲက့ကသည့ ်တပ်မမတာ်သား 

အားကစားသမားများကိ ုထိက်ုသင့သ်ည့ ်ချးီမြမှာက် 

မြန်ြာ့အားကစားသြိုင်းတွင် သြိုင်းြှတ်တြ်းကကာင်းြျားကေးထိုးနိုင်ခဲ့သည့် တပ်ြကတာ်သားအားကစားသြားြျား၏ အစဉ်အလာကို 

ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းပပီး ြျ ို းဆက်သစ်အားကစားသြားြျားကိုလည်း အစဉ်အလာကကာင်းြျား လက်ဆင့်ကြ်းနိုင်ေြည်

နုိင်ငံနော်စမီအံြ်ုချုြ်နေးနကာင်စဦက္ကဋ္ဌ ေြ်မနော်ကာကွယ်နေးဦးစီးချုြ် ဗိလ်ုချုြ်မှူးကကီး မင်းနအာင်လှိုင် (၃၁)ကကမ်ိနပမာက် အနေှ့နောင်အာေှ အားကစားပြိုင်ြဲွေွင် ဆေုဆံြ်ိများေေိှနအာင်      စွမ်းနဆာင် 
နိုင်ခဲ့သည့်  နိုင်ငံ့ဂုဏ်နဆာင်၊  ေြ်မနော်ဂုဏ်နဆာင် အားကစားသမားများနှင့် နည်းပြများအား ဂုဏ်ထူးနဆာင်လက်မှေ်၊ ဂုဏ်ပြုမှေ်ေမ်းလွှာနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုနငွများ နြးအြ်ချးီပမေင့်ပခင်း အခမ်းအနားေွင် 
အမှာစကားနပြာကကားစဉ်။

နိုင်ငံနော်စီမံအုြ်ချုြ်နေးနကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ ေြ်မနော်ကာကွယ်နေးဦးစီးချုြ် ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီး  
မင်းနအာင်လှိုင် ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်း(အသင်းလိုက်ပြိုင်ြွဲ)ေွင်  နေှေေံဆိြ်ဆုေေှိခဲ့သည့် အောခံဗိုလ် 
နဇာ်နဇာ်အား ဂုဏ်ထူးနဆာင်လက်မှေ်နှင့်  ဂုဏ်ပြုဆုနငွများ နြးအြ်ချးီပမေင့်စဉ်။

နိုင်ငံနော်  စီမံအုြ်ချုြ်နေးနကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ 
ေြ်မနော်ကာကွယ်နေးဦးစီးချုြ်     ဗိုလ်ချုြ် 
မှူးကကီး  မင်းနအာင်လှိုင်၏ဇနီး နေါ်ကကူကကူလှက 
ဂျူေိ/ုKurash အားကစားနည်း(ေစ်ဦးချင်းပြိုင်ြဲွ)
ေွင် နေှေေဆံြ်ိဆေုေိှခဲသ့ည့ ်ေြ်ကကြ်ေင်မျ ိုးလွင် 
၏ ဇနီး မနအးနအးနအာင်အား ဂဏ်ုပြုမှေ်ေမ်း 
လွှာနှင့်  ဂုဏ်ပြုဆုနငွများ နြးအြ်ချးီပမေင့်စဉ်။

မှုများလည်း ြပုလုပ်မပးခဲ့မကကာင်း။

ေစ်မျ ိုးသားလုံး ကျန်းမာကကံခ့ိင်ုနေးနှင့ ်ြညာေည် 
ပမင့်မားနေး ကကိုးြမ်းနဆာင်ေွက်လျက်ေှိ

နိုင်ငံမတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှးမကာင်စီအမနြြင့် 

ဦးတည်ချက်(၉)ှပ်ကိခုျမေတ်ထားပပီး လမူှုမှးကဏ္ဍ 

တွင် “ေစ်မျ ိုးသားလုံး       ကျန်းမာကကံ့ခိုင်နေးနှင့် 
ြညာေည်ပမင့်မားနေး”ဟူသည့် အချက်ကို ြပဋ္ဌာန်း 

ထားလျက်ှေိမကကာင်း၊ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ြပဋ္ဌာန်း 

ချက်နေင့အ်ည ီတိင်ုးှင်းသား ြပည်သလူထူတုစ်ှပ်လုံး 

ကျန်းမာကကံခ့ိင်ုမှးအတွက် အားကစားပပိုင်ပဲွများကိ ု

တစ်နိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာြြင့် စမီမံဆာင်ှွက်မပး 

မနသကဲသ့ို ့ကိဗုစ်-၁၉ မှာဂါမကကာင့ ်ထခိိက်ုနစ်နာ 

ခဲ့ှသည့်   ပညာမှးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း 

ဆတက်ထမ်းပိုး ကကိုးပမ်းမဆာင်ှွက်မပးလျက်ှေိ 

မကကာင်း၊ ဇွန် ၂ ှက်တွင် အမြခခံပညာမကျာင်း 

များကို ပုံမေန်အတိုင်း ြပန်လည်ြွင့်လေစ်ခဲ့ပပီး ဇွန် ၃ 

ှက်အထိ   မကျာင်းသား မကျာင်းသူ မြခာက်သန်းနီးပါး 

မကျာင်းတက် ပညာသင်ကကားမနကကပပီြြစ်မကကာင်း။                          

စာမျက်နှာ ၅ သို့ »»



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ

တပ်မေတာ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) အားကစားပိင်ပဲွ 

များကို ှစ်စ်ကျင်းပေပးြခင်းသည ် မျိးဆက်သစ် 

အားကစားသမားများ ေပ ေပါက်ေစြခင်းမှတစ်ဆင့် 

ြမန်မာ့အားကစား ကမ ာကုိလ မ်းေစေရးအတွက်ပင် 

ြဖစ်သည်ကိ ု    သိရှိထားရန်လိုေကာင်း၊  တတိယ 

ေလးလပတ်ကာလတွင် တပ်မေတာ်အားကစားပိင်ပဲွ 

ှင့်   စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးအကိ   ြပည်နယ်ှင့် 

တိင်ုးေဒသကီး အားကစားပိင်ပဲွများ ြပလပ်ုသွားရန် 

ရှိေကာင်း။   

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ မျိးချစ်စတ်ိကိ ုယင်းိင်ုငသံား 

များ ပါဝင်ယှ်ပိင်သည့ ်အားကစားပိင်ပဲွမှတစ်ဆင့ ်

ေလ့လာသိရှိိုင်သည်ကို     အားလုံးအသိပင်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  အချိုိင်ငံများသည် ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 

စစ်ေရးအင်အား   မေတာင့်တင်းကေပမယ့်လည်း 

အားကစားေအာင်ြမင်မ များေကာင့ ်   အြခားေသာ 

ိုင်ငံများ၏     အသိအမှတ်ြပေနရာေပးြခင်းကို  

ခံကရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မမိတိိုယှ်ပိင်ကစားေနရ 

သည့် အားကစား၏တန်ဖိုးကိ ု    သိရှိနားလည်ပီး 

ရှိပီးသားေအာင်ြမင်မ များမှတစ်ဆင့ ် ပိုမိုတိုးတက ်

ေအာင်ြမင်သည့အ်ဆင့ေ်ရာက်ေအာင် အမျိးသားေရး 

စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ေကာင်းများှင့်  ဆက်လက် 

ကိးစားသွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ိုင်ေရး   တပ်ရင်း၊  တပ်ဖွဲ 

ဌာနချပ်အသီးသီးတွင် အားကစားကွင်းများ၊ အဆင့်မီ 

အားကစားုံများတည်ေဆာက်ေပးပီး   ေလ့ကျင့ ်

ယှ်ပိင်ိုင်ေအာင ်  ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း၊ 

အထူးသြဖင့် မိမိတို တပ်မေတာ်၏သေဘာသဘာဝ 

ှင့ ်နီးစပ်သည့ ်ေဘာလုံး၊ ေဘာ်လေီဘာအားကစား၊ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း၊ ိုးရာြခင်း၊ ေသနတ်ပစ်၊ လက်ေဝှ၊ 

သိုင်း၊ ေြပးခုန်ပစ်တွင ်တာေဝး၊ တာလတ် အေြပး၊ 

လမ်းေလ ာက်၊ ေရကူး၊ ေလေှလှာ်အားကစားများတွင် 

ပိုမိုထူးခ န်ေအာင်        ကိးစားေဆာင်ရက်ပီး   

ိင်ုငကံိယ်ုစားြပ လက်ေရးစင်အားကစားသမားများ 

အေနြဖင့်  ိုင်ငံတကာအဆင့်အထ ိတက်လှမ်းိုင ်

သည်အထိ လုပ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ရိှရင်းစဲွ အရည်အချင်းေကာင်းများကုိ 

တုိးတက်ေအာင် ဆက်လက်ကိးစားရမည ်

ြဖစ်သကဲ့သို မျိးဆက်သစ်အားကစားသမားများ 

ကိုလည်း အစ်အလာေကာင်းများ 

လက်ဆင့်ကမ်းိုင်ရမည်

ယခ ုSEA Game ပိင်ပဲွသည် (၃၁)ကမ်ိေြမာက် 

ြဖစ်ပီး  အေရှေတာင်အာရှက န်းဆွယ်အားကစား 

ပိင်ပွဲအြဖစ်အစြပ၍ ြပလုပ်ခဲ့သည့် ပိင်ပွဲအားလုံး 

တွင် မိမိတို တပ်မေတာ်သားများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ပီး 

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ခဲ့သည်မှာ     များစွာရှိေကာင်း၊ 

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်  အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပွဲတွင် မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့် ေရ တံဆိပ် ကိုးခု၊ 

ေငွတံဆိပ် ၁၈ ခု၊ ေကးတံဆိပ် ၃၅ ခု စုစုေပါင်း ၆၂ ခု 

တိုကုိ ရယူုိင်ခ့ဲသည့်အတွက် ပိင်ပဲွဝင်ုိင်ငံ ၁၁ ုိင်ငံ 

တွင် မိမိတိုိုင်ငံသည ်  အဆင့်(၇)  ရရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

မိမိတို တပ်မေတာ်သား အားကစားသမား ၃၈ ဦး 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ရာတွင ်    ေရ တံဆိပ်   သုံးခု၊ 

ေငွတံဆိပ် ှစ်ခုှင့် ေကးတံဆိပ ်ရှစ်ခု ဆုတံဆိပ် 

စုစုေပါင်း ၁၃ ခ ုရယူေပးုိင်ခ့ဲပီး ဆုရရိှခ့ဲသည့်အထဲ 

တွင် ရေဲမတစ်ဦးပါဝင်ေကာင်း ေတွရိှရသည့အ်တွက် 

လည်း များစွာပီတိြဖစ်မိပါေကာင်း၊ အထူးသြဖင့ ်

ေဘာလုံး၊ ေဘာ်လီေဘာ၊ ေသနတ်ပစ်၊ ေြပးခုန်ပစ်၊ 

အေလးမ၊ လက်ေဝှ၊ ဂျဒုိ၊ ေလှေလှာ် စသည့် အားကစား 

နည်းများအပါအဝင်      အားကစားနည်းမျိးစုံ၌ 

သိန်းသန်းဦး၊ ဗုိဗီနမ်အားကစားနည်း(အသင်းလုိက် 

ပိင်ပွဲ)တွင်  ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့် အရာခံဗိုလ် 

ဇင်လင်းထွန်းှင့်    အရာခံဗိုလ်ေဇာ်ေဇာ်  တိုကို 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်ှင့ ်    ဂုဏ်ြပဆုေငွများ 

တစ်ဦးချင်း ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ ဇနီးက 

ဂျဒို/Kurash အားကစားနည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ)

တွင် ေရ တဆံပ်ိဆရုရိှခဲသ့ည့ ်တပ်ကပ် တင်မျိးလွင်၏ 

ဇနီး မေအးေအးေအာင်၊ ေသနတ်ပစ်အားကစားနည်း 

(အသင်းလုိက်ပိင်ပဲွ)တွင်    ေငွတံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲသည့် 

ဗုိလ်ကီး ေဒ ချစ်စုိးွယ်တုိကုိ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

ှင့် ဂုဏ်ြပဆုေငွများကိုလည်းေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  ဒုတိယ 

ဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)က    ေသနတ်ပစ် 
အားကစားနည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ)ှင့် (အသင်းလုိက် 
ပိင်ပဲွ)တုိတွင် ေငွတံဆိပ်ဆု ှစ်ခုရရိှခ့ဲသည့် ဒုတိယ 
အရာခံဗိုလ် ရဲထွန်းေနာင်၊  ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်း 
(တစ်ဦးချင်းပိင်ပွ)ဲတွင် ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့ ်

တပ်ကပ်ကီး ေကျာ်ကိကုိ၊ု ဂျဒိ/ုKurash အားကစား 

မမိတိိုတပ်မေတာ်သားများ၊ ရေဲမများသည် ဆတုဆံပ်ိ 

ေပါင်းများစွာ ရယူုိင်ခ့ဲကေကာင်း၊ မိမိတုိတပ်မေတာ် 

တွင်  တပ်မေတာ်သားများ၏  ရဲစွမ်းသတ ိများကို 

သာမက ပါရမြီဖည့ဖ်က်များ၏ ထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက် 

သည့် စွမ်းေဆာင်ချက်များကို အတိတ်သမုိင်းကေန 

မျက်ေမှာက်ကာလအထိ  ေတွေနရဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယေနတွင် ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်ြခင်းခံရသူများအေနြဖင့် 

မိမိတိုရှိပီးသား   အရည်အချင်းများကိ ု  တိုးတက် 

ေအာင်      အစ်ကိးပမ်းေနရမည်ြဖစ်သကဲ့သို 

ေနာင်လာမည့ ်  မျိးဆက်သစ်များကိလုည်း  အားကျ 

အတုယူဖွယ်ရာေကာင်းသည့်  အစ်အလာေကာင်း 

များကို   လက်ခံကျင့်သုံးလာိုင်ေအာင ် နည်းေပး 

လမ်းြပ   ြပလုပ်သွားကရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး 

မှန်ကန်သည့် လက်ဆင့်ကမ်းအေမွကိ ုေပးြခင်းပင ်

ြဖစ်ေကာင်း။

အားကစားပိင်ပဲွများအြပင် မည်သည့ရ်ည်မှန်း 

ချက်တာဝန်မျိးကို   ထမ်းေဆာင်ရသည်ြဖစ်ေစ 

တပ်မေတာ်၏အစ်အလာ(၁၂)ရပ်အတိင်ုး ကိးစား 

ပုံေဖာ်သွားကရန်လိုေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သားများ 

ပီပီ ေလှခွက်ချည်းကျန ်အလံမလှဲဟူသည့ ်စိတ်မျိး 

ေမွးပီး  အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ေကာင်းများှင့ ်

ေနာင်လာမည့်ပိင်ပဲွများကိ ုဆက်လက်ယှ်ပိင်သွား 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မျိးဆက်သစ်များအတွက ်

စံနမူနာြပ တပ်မေတာ်သားများြဖစ်ေအာင် ကိးစား 

ပီး ိုင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်အတွက် ဂုဏ်ေဆာင် 

ိုင်သူများြဖစ်ေအာင်  ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမ  

ဆက်လက်ကိးစားသွားကမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်

တိုက်တွန်းမှာကားသည်။

ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ်၊ ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် 

ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက           တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်  အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွ ဝူ ှးအားကစားနည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ)တွင် 

ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့်      ဒုတိယအရာခံဗိုလ ်

  အချိုိင်ငံများသည် ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ စစ်ေရးအင်အား မေတာင့်တင်းကေပမယ့် 

လည်း   အားကစားေအာင်ြမင်မ များေကာင့် အြခားေသာုိင်ငံများ၏  အသိအမှတ်ြပ 

ေနရာေပးြခင်းကုိ ခံကရ

  မိမိတုိယှ်ပိင်ကစားေနရသည့် အားကစား၏တန်ဖုိးကုိ သိရိှနားလည်ပီး ရိှပီးသား

ေအာင်ြမင်မ များမှတစ်ဆင့် ပုိမုိတုိးတက်ေအာင်ြမင်သည့်အဆင့်ေရာက်ေအာင် 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ် ခံယူချက်ေကာင်းများှင့်  ဆက်လက်ကိးစားသွားကရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက       ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းက ဂျဒို/Kurash အားကစားနည်း 

(တစ်ဦးချင်းပိင်ပွ)ဲတွင် ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့ ်တပ်သား စိုးြမင့်ထွန်းအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် 

ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၏ဇနီး ေဒ သန်းသန်းွယ်က ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

အားကစားနည်း(အသင်းလိက်ု)     ပိင်ပဲွ(၂)ပဲွတွင် ေကးတဆံပ်ိဆရုရိှခဲသ့ည့ ်တပ်ကပ် ေကျာ်ဇင်လတ်အား 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

နည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ)တွင် ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ 

သည့် တပ်သား စုိးြမင့်ထွန်းတုိကုိ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း 

လ ာှင့် ဂုဏ်ြပဆုေငွများကိုလည်းေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဒုတိယ 

ဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)၏   ဇနီးက  ဝူ ှး 

အားကစားနည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ)တွင် ေကးတံဆိပ် 

ဆုရရှိခဲ့သည့်   တပ်သား မျိးမင်းထက်၊  ဗိုဗီနမ် 

အားကစားနည်း(တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွ)တွင် ေကးတံဆိပ် 

ဆုရရှိခဲ့သည့် တပ်သား ေဝသူလွင်၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း

အားကစားနည်း(အသင်းလိုက)်     ပိင်ပွဲ(၂)ပွဲတွင် 

ေကးတဆံပ်ိဆရုရိှခဲသ့ည့ ်တပ်ကပ် ေကျာ်ဇင်လတ် 

တိုကိ ုဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာှင့ ်ဂဏ်ုြပဆေုငမွျားကိ ု

လည်းေကာင်း။

ညိ  င်းကွပ်ကဲေရးမှး (ကည်း၊  ေရ၊  ေလ)က 

ပိက်ုေကျာ်ြခင်းအားကစားနည်း(အသင်းလုိက်ပိင်ပဲွ) 

တွင် ေကးတံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲသည့် တပ်သား ေအာင်ရဲေဇာ် 

ှင့် တပ်သား ေအာင်သူမင်း၊ ေလှေလှာ်အားကစား

နည်း(အသင်းလိက်ုပိင်ပဲွ)(၂)ပဲွတွင် ေကးတဆံပ်ိဆ ု

ှစ်ခုရရှိခဲ့သည့်    အရပ်သား  အစားခန်ဝန်ထမ်း 

ဦးဝင်းထုိက်တုိကုိ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် ဂုဏ်ြပ 

ဆုေငွများကိုလည်းေကာင်း။

စစ်ေရးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး မျိးေဇာ်သိန်း 

က ဂျဒို/Kurash အားကစားနည်း၌ ေရ တံဆိပ်ဆုရ 

ရှိေအာင် နည်းြပေပးိုင်ခဲ့သည့ ်ဗိုလ်ကီး eာဏ်စိုး၊ 

ဝူ ှးအားကစားနည်း၌   ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိေအာင် 

နည်းြပေပးုိင်ခ့ဲသည့် ဒုတိယတပ်ကပ် ထွန်းထွန်းဝင်း၊ 

ေလှေလှာ်အားကစားနည်း၌   ေကးတံဆိပ်ဆုရရှိ 

ေအာင် နည်းြပေပးုိင်ခ့ဲသည့် အရာခံဗုိလ် ေဇာ်လွင်ထွန်း 

တိုကိ ုဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာှင့ ်ဂဏ်ုြပဆေုငမွျားကိ ု

လည်းေကာင်း အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ 

ဂဏ်ုထူးေဆာင်လက်မှတ်၊  ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာှင့် 

ချးီြမင့်ေငွများကုိ ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေပးခ့ဲသည့်အတွက် 

အထူးပင် ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူ

ထိုေနာက်   ဆုရရိှသူ  တပ်မေတာ်ဂုဏ်ေဆာင် 

အားကစားသမားများှင့ ်    နည်းြပများကိုယ်စား 

အားကစားသမားတစ်ဦးက    ေကျးဇူးတင်စကား 

ြပန်လည်ေြပာကားရာတွင် မမိတိိုအားကစားသမား 

များအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ အားေပးကူညီမ ၊ 

တပ်မေတာ်၏ ပ့ံပုိးအားေပးမ ၊ ြပည်သူများ၏ တစ်ခဲနက် 

အားေပးကူညီမ များှင့်အတူ   (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပဲွတွင် ဆတုဆံပ်ိ 

များ   ထိုက်တန်စွာရရှိေအာင ် ကိးစားအားထုတ ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ပါေကာင်း၊              စာမျက်ှာ ၆ သို »»



 (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့ ်

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၄

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည် ့(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင ်

အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင ်   ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ေသာ   ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန  

ညေနပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိရတနာသိဃ  ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။

 အခမ်းအနားသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

မန်းငမ်ိးေမာင်၊ ေဒ ေအးစုန်ိ၊  Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၏ 

အကံေပးအဖွဲဝင်   ေဒါက်တာရင်ရင်ွယ်ှင့် ေဒါက်တာဆလိုင်း 

ငွန်ကျံးလျန်၊   အာရှပိုက်ေကျာ်ြခင်းဒုတိယဥက   ၊    ြမန်မာိုင်ငံ 

ပုိက်ေကျာ်ြခင်းဥက    ဦးစိုးိုင်ှင့် အလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ တာဝန်ရှိသူ 

များ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းနည်းြပ၊ အုပ်ချပ်သူများှင့် အားကစားသမား 

ေမာင်/မယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်က   (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပဲွတွင် ေရ တဆံပ်ိဆရုရိှသည့ ်ပိက်ုေကျာ်ြခင်း အားကစား 

သမားများကိလုည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက ပိုက်ေကျာ်ြခင်းနည်းြပများ၊ (၂၉)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင ်

အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် ေရ တံဆိပ်ဆုရရှိသည့် ပိုက်ေကျာ်ြခင်း 

အားကစားသမားများ၊ (၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပဲွတွင် ေကးတဆံပ်ိရရိှသည့ ်ပိက်ုေကျာ်ြခင်း အားကစားသမားများ 

ှင့် ပိင်ပွဲဝင ်ပိုက်ေကျာ်ြခင်း အားကစားသမားများကိုလည်းေကာင်း 

ဂုဏ်ြပဆုများကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်များှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည ်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ပိုက်ေကျာ်ြခင်း အားကစား 

သမားများ၊ အုပ်ချပ်သူများ၊ နည်းြပများှင့်အတူ ဂုဏ်ြပညစာကို 

အတူတကွ သုံးေဆာင်ကသည်။

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွသုိ ြမန်မာ 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း  အမျိးသားအားကစားသမား ၁၀ ဦး၊  အမျိးသမီး 

အားကစားသမား ကိုးဦး၊ အုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပ ငါးဦး စုစုေပါင်း ၂၄ ဦး 

သွားေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး  အမျိးသမီး  ှစ်ေယာက်တွဲ ပိင်ပွဲတွင ်

ေရ တံဆိပ် တစ်ခု၊ အမျိးသားှစ်ေယာက်တွဲပိင်ပွဲတွင ်ေကးတံဆိပ ်

တစ်ခု၊ အမျိးသမီး ေလးေယာက်တွဲပိင်ပွဲတွင ်ေကးတံဆိပ်တစ်ခုှင့ ်

အမျိးသားေလးေယာက်တွဲပိင်ပွဲတွင ်ေကးတံဆိပ်တစ်ခ ု စုစုေပါင်း 

ဆုတံဆိပ်ေလးခု ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလပ်ုငန်းပညာသင်ေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအေြခြပသင်တန်း  (၂/၂၀၂၂)ဖွင့လှ်စ်ရန် သင်တန်းသားေခ ယြူခင်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၄  

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီး 

ဌာန လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်၊ 

ေတာင်ငူ၊ ြမစ်ကီးနား၊ ဖျာပံု၊ စစ်ေတွ၊      ရာငံှင့် ထားဝယ်မိတုိတွင် 

အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်းများအား ဖွင့်လှစ်ထားရိှ 

ကာ စက်ချပ်သင်တန်းများ(မိန်းမဝတ်၊ကေလးဝတ်၊ ကျားရှပ်၊ တုိက်ပံု၊ 

ကုတ်အက   ျ)ီ လက်မ သင်တန်း၊ မုန်မျိးစံုြပလုပ်နည်းသင်တန်း၊ အစား 

အစာချက်ြပတ်နညး်သင်တနး်ှင့်  ပနး်အလှြပင်သင်တနး် စသည့် 

သင်တန်းများကုိ ဘ  ာေရးှစ်တစ်ှစ်လ င် သင်တန်းအပတ်စ်(၈)ခု၊ 

အပတ်စ် တစ်ခုလ င် (၆)ပတ်ကာသင်ကားေပးလျက်ရိှသည့်အြပင် 

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေမာ်လမိင်၊ ပုသိမ်ေကျာင်းများ၌ စေန၊တနဂ  ေွ 

ေနများတွင်လညး် အထူးသင်တနး်များအား ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပး 

လျက်ရိှပါသည်။ 

အဆုိပါ အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး်များ၌ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်အတွင်း   သင်တန်းအပတ်စ် (၂/ ၂၀၂၂) အား 

(၁၃-၆-၂၁၂၂)ရက်ေနမှ  (၂၂-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ေပးမည်ြဖစ်ရာ တက်ေရာက်လုိေသာ သင်တနး်သား(အမျိးသမီး/

အမျိးသား)များအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ 

ေအာက်ပါ အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး် ပညာသင်ေကျာငး်များသုိ 

ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်း၍ တက်ေရာက်ုိင်ေကာင်း လူမ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနက အသိေပးေကညာထားသည်။ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ရန်ကုန်) 

 အမှတ်-၁၃၅၊        ဓမ ေစတီလမ်း၊   ဗဟန်းမိနယ်၊   ဖုန်း- ၀၉-

၄၂၇၉၀၀၀၄၆ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (မ ေလး) 

အမှတ်-၁၆၉၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅ ၂၆လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

စစ်ကုိင်းတန်းရပ်၊ မ ေလးမိ ၊ ဖုန်း- ၀၂-၄၀၃၆၇၉၈ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေမာ်လမိင်) 

ေရ ေတာင်ရပ်၊   အထက်လမ်းမကီးေဘး၊  ေမာ်လမိင်မိ ဖုန်း- 

၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ေတာင်ငူ) 

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

ဖုန်း- ၀၅၄-၂၃၅၇၁ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ြမစ်ကီးနား) 

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

၂၅၂၂၅၅၈ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ဖျာပံု) 

ကျံကူေကျးရာ၊ ဖျာပံု-ဘုိကေလး ကားလမး်ေဘး၊ဖျာပံုမိ၊ 

ဖုန်း- ၀၉-၄၅၅၇၈၈၀၂၁ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ပုသိမ်) 

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

၀၄၂-၂၁၀၇၃ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (စစ်ေတွ) 

ေမယုလမး်(ေလယာ်ကွငး်အနီး)၊ မန်ကျညး်မိင်ရပ်ကွက ်

စစ်ေတွမိ၊ ဖုန်း- ၀၄၃- ၂၂၀၆၇ 

- အိမ်တွငး်မ သက်ေမွးလုပ်ငနး်ပညာသင်ေကျာငး် (ရာငံ) 

အမှတ်-၈၂ ၊ အင်းကုန်းငါးဆူေကျးရာအုပ်စု၊ အင်းကုန်းေကျးရာ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) ၊ ရာငံမိ၊ ဖုန်း- ၀၉- ၇၈၁၁၁၆၂၇၂ 

- အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်းပညာသင်ေကျာင်း (ထားဝယ်) 

အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ ဆန်ချအီေနာက်ကွငး်၊ ထားဝယ်မိ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊    ထားဝယ်မိ၊     ဖုန်း- ၀၅၉- 

၂၀၂၄၀၀၉ 

သတင်းစ်

»» စာမျက်ှာ ၅ မှ

မိမိတို တပ်မေတာ်သား အားကစားသမားများကို 

ိင်ုငေံတာ်က ဂဏ်ုြပချးီြမင့ေ်ပးမ များ  ြပလပ်ုေပးခဲ ့

သည့်အြပင် တပ်မေတာ်အေနြဖင့်လညး်   တစ်ဆင့် 

ြမင့် ရာထူးတိုးြမင့်ေပးြခင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ ်

ေရးဦးစီးချပ်၏ ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်၊ ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာှင့်    ချးီြမင့်ေငွများကုိ  ဂုဏ်ြပချးီြမင့် 

ေပးြခင်းများ     ြပလုပ်ေပးခဲ့သည့်အတွက်လည်း    

အပ်ုချပ်သ၊ူ နည်းြပ၊  အားကစားသမားများအားလုံး 

ကိုယ်စား အထူးပင်ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိပါေကာင်း၊ 

ေနာင်ကျင်းပြပလုပ်မည့်    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင်လည်း ိုင်ငံကိ ုကိုယ်စား 

ြပပီး ယခုထက်ပိုမိုများြပားသည့် ဆုတံဆိပ်များ 

ဆွတ်ခူးိုင်ေရး    ကိးစားယှ်ပိင်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းြဖင့ ်ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့် အဖွဲဝင်များသည် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှ 

ေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်များ 

ရရှိေအာင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့သည့်     တပ်မေတာ် 

ဂုဏ်ေဆာင် အားကစားသမားများှင့ ်နည်းြပများ 

အား ဂဏ်ုြပလက်ဖက်ရည်ဝိင်ုးြဖင့ ် တည်ခင်းဧည့ခ် ံ

ခဲ့ပီး ြမဝတီေတးဂီတအဖွဲက   ဂုဏ်ြပေတးသီချင်း 

များှင့် ေဖျာ်ေြဖကသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ်စမံီအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်  (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ဆတုဆံပ်ိ 

များရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့သည့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ှင့် 

တပ်မေတာ်ဂုဏ်ေဆာင် အားကစားသမားများှင့ ်

နည်းြပများအား ရင်းရင်းှီးှီး  တ်ဆက်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                          သတင်းစ်



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်စာေရးကိရိယာများေထာက်ပံ့
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၄   

၂၀၂၂-၂၀၂၃    ပညာသင်ှစ်  အေြခခံပညာ 

(မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊  အထက်တန်း)  ပညာ 

သင်ကားေနကသည့် ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနေအာက် ဌာန၊ အဖွဲအစည်း အသီးသီးရှ ိ

ဝန်ထမ်းများ၏ သား၊ သမီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအတွက် ေကျာင်းဝတ်စံုှင့် စာေရးကိရိယာများ 

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကိ ုေနြပည်ေတာ်ရိှ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်      ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ုံးအမှတ်(၂)၌  ယေနကျင်းပရာ  အခမ်းအနားသို 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း

ှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

များ၊ ဌာနအကီးအမှးများှင့ ်၎င်းတို၏ ဇနီးများ၊ 

ဌာနအဖွဲအစည်းအသီးသီးမ ှအရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 

များှင့် မိသားစုဝင ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေခတ်မီဖံွဖိးတုိးတက်သည့် ဒီမုိကေရစီ ုိင်ငံေတာ်ကီး 

အြဖစ် တည်ေဆာက်ရာတွင ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး 

သည်    အဓိကအေရးကီးဆုံးြဖစ်သည့်အတွက ်

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာ 

ကံခ့ိင်ုေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးဟေူသာ ဦးတည် 

ချက်ြဖင့ ်ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ် ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစရန် 

လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်  ဖွံဖိးေရးှင့ ်ပညာေရး 

အဆင့အ်တန်း   ြမင့မ်ားလာေစေရးကိ ုသက်ဆိင်ုရာ 

ဌာန၊ အဖဲွအစည်းအသီးသီးက အေလးထားကိးစား 

ေဆာင်ရက်ေနသည့အ်တွက် မမိတိိုရင်ေသွးငယ်များ 

ကို ပညာထူးခ န်ပီး ှလုံးရည်ြပည့်ဝသည့် လူေတာ် 

လူေကာင်းများြဖစ်လာေစရန်    ဝိုင်းဝန်းကူညီ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်  လိုအပ်ေကာင်း၊  ယခုပညာ 

သင်ှစ်     အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်  ပညာ 

သင်ကားေနေသာ   ဝန်ထမ်းများ၏  မိသားစုဝင ်

မလူတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၄၄၃၀ တိုအတွက် ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်

စာေရးကိရိယာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်စာရင်း 

ထတ်ုြပန်ပီးပါကလည်း  ဝန်ထမ်းများ၏  ထူးခ န်စွာ 

ေအာင်ြမင်သည့် သားသမီးများကို ပညာရည်ခ န်ဆု

ချးီြမင့်ေပးိုင်ေရး    စီစ်ေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးဌာနရိှဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များမှ   ဝန်ထမ်းများ၏   သားသမီးများအတွက ်

ေကျာင်းဝတ်စံုှင့် စာေရးကိရိယာများကုိ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက ေပးအပ်သည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး၏ ဇနီးကလည်းေကာင်း၊ ဒတုယိဝန်ကီးများ 

ှင့် ၎င်းတို၏ ဇနီးများကလည်းေကာင်း အသီးသီး 

ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာသည့ ်ေကျာင်းသား 

မိဘများကိုယ်စား     ေကျာင်းသားမိဘတစ်ဦးက 

ေကျာင်းဝတ်စုံှင့ ်  စာေရးကိရိယာများ ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ြခင်းအတွက်  ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကား 

သည်။ 

ယေနအခမ်းအနားတွင်    ပိုေဆာင်ေရးှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအတွင်းရှိ   ဝန်ထမ်း 

မသိားစမုျား၏ ရင်ေသွးငယ် အေြခခပံညာမလူတန်း၊ 

အလယ်တန်းှင့်    အထက်တန်း  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၁၄၄၃၀ တုိအတွက် ေကျာင်းစိမ်းဝတ်စံု၊ 

ဗလာစာအုပ်ှင့် စာေရးကိရိယာများကိ ုေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၄

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန မွန်ြပည်နယ် ပန်းခင်းစမီခံျက် ြပည်နယ် 

လုံးက တ်လျာထားချက ်    ရာ န်းြပည့်ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်ပွဲကို    ယေန  မွန်းလွဲ  ၁  နာရီခွဲတွင် 

ေမာ်လမိင်မိ ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို      လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးခင်ရီ၊ မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လငး်ထွန်း၊ 

အေရှေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး     ဗိုလ်ချပ် 

ကိုကိုေမာင်၊    ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးများ၊ 

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး၊ အမျိးသား 

မှတ်ပံုတင်ှင့် ုိင်ငံသားဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှး 

ချပ်   ဦးထိန်ဝင်းှင့်  ဌာနဆိုင်ရာ   တာဝန်ရိှသူများ၊ 

ဖတ်ိကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များ တက်ေရာက် 

ကသည်။

ေရှးဦးစွာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးခင်ရီက 

ိုင်ငံသားကတ်သည ်     ိုင်ငံသားတစ်ဦးအတွက ်

ိုင်ငံသားအခွင့်အေရး     အြပည့်အဝရရှိိုင်ပီး 

လမူ ဘဝေဆာင်ရက်မ တိင်ုးတွင်   မရိှမြဖစ်အသံုးဝင် 

သည့်     အေထာက်အထားတစ်ခ ု   ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ယင်းကတ်ြပားကိ ု  ြပည်သူများရရှိကိုင်ေဆာင်ိုင ်

ေစေရးအတွက် ေခတ်အဆက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေသာ်လည်း    အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

မရရှိေသးသူများရှိေနေသးပါေကာင်း၊    ယခုအခါ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏     လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 

ိုင်ငံသားအားလုံး ၎င်းတို၏ိုင်ငံသားြဖစ်မ  အရည် 

အချင်းအရ ကိင်ုေဆာင်သင့သ်ည့ ်ကတ်ြပားတစ်မျိး 

မျိးကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီကိင်ုေဆာင်ိင်ုေစေရးအတွက် 

မိမိတိုဌာနမှ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်ေနရာေဒသအှံ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း။ 

ပန်းခင်းစီမံချက်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမ ၃ ရက်မှ 

၂၀၂၂ ခုှစ်   ိုဝင်ဘာ  ၃  ရက်အထိ ၁၈ လကာ 

သတ်မှတ်၍    တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက ်

ေဆာင်ရက်ရန် အေရအတွက် လျာထားသတ်မှတ ်

မွန်ြပည်နယ် ပန်းခင်းစီမံချက် ြပည်နယ်လုံးက တ် လျာထားချက် ရာ န်းြပည့်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ပွဲ ကျင်းပ

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊   ပန်းခင်းစီမံချက ်

စတင်ချနိ်မှ ၁၂ လကာ၊    တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက်ပီး 

ကာလအတွင်း    ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

မ ေလး၊   တနသ  ာရီ၊   မေကွးှင့် ရခိုင်စသည့ ်

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်ခနုစ်ခတွုင် တိင်ုးလုံးက တ် 

လျာထားချက ်   ရာ န်းြပည့်ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

ေအာင်   ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီး    မွန်ြပည်နယ်သည ်

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား     ၂၉၄၀၄၃   ကတ် 

ထတ်ုေပးရန်လျာထားရာ ယခအုထ ိ၃၀၉၀၉၃ ကတ်၊ 

၁၀၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင် န်းေဆာင်ရက်ပီးစီးပီြဖစ ်

သည့်အတွက်   ရှစ်ခုေြမာက ်   ြပည်နယ်လုံးက တ် 

လျာထားချက် ပီးေြမာက်ေအာင် ြမင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။ 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူမဲဆ ရှင်စာရင်း မှန်ကန်ေစ 

ေရးအတွက်    မိမိတိုဌာန၏    မိနယ်ုံးများရှိ 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း     ပုံစံ(၆/၆၆)ှင့် 

ိုင်ငံသားကတ်ထုတ်ေပးြခင်း    မှတ်ပုံတင်စာအုပ ်

(ိုင်-၄)   မှတ်တမ်းများရှ ိ  အချက်အလက်များကိ ု

ကွန်ပျတာများြဖင့်  ြဖည့်သွင်းကာ အွန်လိုင်းြဖင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ုံးချပ်ရှိ Server သို ေပးပိုေဆာင်ရက ်

သည့်   လုပ်ငန်းကိုလည်း   ေဒသအာဏာပိုင်များ၊ 

ဆက်စပ်ဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ပါေကာင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းစ်များသည ်ိုင်ငံေတာ် 

အနာဂတ်အတွက်အေရးကီးသည့ ်လပ်ုငန်းများြဖစ် 

သည်ှင့အ်ည ီအားလုံးက ဝိင်ုးဝန်းကညူေီဆာင်ရက် 

ေပးကေစလိုပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လင်းထွန်း 

က မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ပန်းခင်းစီမံချက ်ြပည်နယ ်

လုံးက တ် လျာထားချက် ပီးစီးေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ 

ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးမ ကို     ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ပန်းခင်းစမီခံျက်ကိ ုြပည်နယ်လုံးက တ် လျာထားချက် 

ရာ န်းြပည့်    ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ြခင်း   အထိမ်း 

အမှတ်    ဂုဏ်ြပလက်ေဆာင်များကိ ု      ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားကိ ုေပးအပ် 

ပီး ပန်းခင်းစီမံချက်တွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

သည့်   မွန်ြပည်နယ်မှဝန်ထမ်းများကုိ   တစ်ဆင့်ြမင့် 

ရာထူးတိုးြမင့ေ်ပးကာ ရာထူးအဆင့မ်ျားကိ ုတပ်ဆင် 

ေပးသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ တိင်ုးမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက ပန်းခင်းစီမံချက် ေအာင်ြမင်ေရး 

အတွက်      ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည့ ်

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိဌာနဆိုင်ရာများ၊ ခိုင်ှင့် 

မိနယ်များမ ှအုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့ ်ဦးစီးမှးများ 

အား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ကသည်။

ထိုေနာက် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ခိင်ုှင့်မိနယ် 

များ၏    ပန်းခင်းစီမံချက ်   လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ  

မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုြပသပီး မွန်ြပည်နယ်ိုးရာအက 

တိုြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

သည်   တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ    ခန်းမအတွင်း 

ခင်းကျင်းြပသထားသည့်    မိနယ်အသီးသီး၏ 

ပန်းခင်းစမီခံျက်ေဆာင်ရက်မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား၊ 

ပန်းခင်းစမီခံျက်ပီးစီးမ  အေထာက်အထားမှတ်တမ်း 

များှင့်  ဝန်ထမ်းများက ိုင်-၄ မှတ်တမ်းများကို 

ကွန်ပျတာြဖင့ ်  ြဖည့်သွင်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို 

လှည့်လည်ကည့် အားေပးကသည်။

ရာခိုင် န်းြပည့်မီေကျာ်လွန်

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ေမာ်လမိင်ှင့် သထုံ 

စသည့် ခိုင်ှစ်ခု၊ မိနယ် ၁၀ မိနယ်၊ ရပ်ကွက ် 

၁၀၆ ခု၊ ေကျးရာအုပ်စ ု၃၆၈ အုပ်စု၊ ေကျးရာေပါင်း 

၁၁၄၄ ရာရှိပီး    ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်  ိုင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား ၂၉၄၀၄၃ ကတ်  ထုတ်ေပးရန် 

လျာထားေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယခု ၃၀၉၀၉၃ ကတ်၊ 

ရာခိုင် န်းအားြဖင့ ်  ၁၀၅ ဒသမ ၁၂    ရာခိုင် န်း 

ေဆာင်ရက်ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ြပည်နယ်  

လုံးက တ်လျာထားချက် ရာခိင်ု န်းြပည့မ်ေီကျာ်လွန် 

ပီးေြမာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

သည်   ြပည်နယ်ခန်းမရှိ   ဧည့်ခန်းမ၌   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်းမှးှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ 

များကို ေတွဆုံကာ ပန်းခင်းစီမံချက်ှင့်ဆက်စပ်၍ 

မစဲာရင်းမှန်ကန်စွာြပစုိင်ုေရးအတွက် ဆက်စပ်ဌာန 

အဖွဲအစည်းများှင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး၊ 

ယင်းလုပ်ငန်းစ်ှင့်ဆက်စပ်၍        ဝန်ကီးဌာနမှ 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်e-ID စနစ် 

လပ်ုငန်းအေြခအေနများှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေသးစတ်ိ 

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၄

ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့ ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံ

မုိးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့်အတင့်မှ လ  င်းကီးုိင်သည်။ မုိးသက် 

ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/ေြမြပင်ေလသည် တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ မိုင်အထိ 

တုိက်ခတ်ုိင်သည်။   လ  င်းအြမင့်မှာ  ြမန်မာ့ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ခုနစ်ေပမှ ၁၀ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                               မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့

ပင်လယ်ြပင်



ဇွန်  ၅၊   ၂၀၂၂

"Every man is his own historian."

လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်သမိုင်းကိ ုကိုယ်တိုင်ပဲ

ေရးေနကရတာြဖစ်ပါတယ်။

(ဆိုိုးစကား)

(၁)

မျက်စေိရှေမှာက်မှာပင်  ိင်ုငံကီး၊ ိင်ုငငံယ်များ တုိးတက်ဖံွဖိး 

သွားကသည်ကိြုမင်ရသည်။ သတူိုေခါင်းေဆာင်များက အေြမာ်အြမင် 

ကီးကသည်။ ြပည်သူများက ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့ကသည်။

မျက်စိေရှေမှာက ်ှစ်ေပါင်း ၂၀၊ ၃၀ ကာလေလာက်တွင ်အချိ 

ိင်ုငမံျား လုံးချာလည်လိက်ုေနကာ ဘာမှသသိသိာသာ  တိုးတက်လာ 

သည်ကုိ  မေတွရေပ။ သူတုိုိင်ငံေခါင်းေဆာင်များက အရည်အချင်း 

နည်းကသည်။  ြပည်သူများကလည်း တိုင်းြပည်ကိုေကာင်းေအာင ်

ပါဝင်ေဆာင်ရက်လိုစိတ ်နည်းကေပသည်။

အေရှကိုေလ ာက်ကသူများက  ေှးသူြဖစ်ေစ၊   ြမန်သူြဖစ်ေစ 

အေရှကိေုတာ ့ေရာက်သွားကေလသည်။ အေနာက်ကိေုရသမူျားကား 

ေရှးယခင်က ချမ်းသာသူြဖစ်ေစ၊  ဆင်းရဲသူြဖစ်ေစ ေနာက်သိုသာ 

လုပ်မေပးုိင်ပါ။ စုိက်ပျိးေရးအထက်တန်းေကျာင်း၊ စက်မ အထက်တန်း 

ေကျာင်း အနည်းငယ်ေသာ အေရအတွက်မှအပ အေြခခံပညာမူလတန်း၊ 

အလယ်တန်းှင့်   အထက်တန်းတိုသည်   အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာရပ ် အတတ်ပညာတိုကို သင်မေပးပါ။  

တက သိုလ်၊  ေကာလိပ်၊ သိပ ံစသည်တိုကသာ သက်ဆိုင်ရာ 

ပညာရပ်၊ ဘာသာရပ်အသီးသီးကိ ု  တတ်ေြမာက်က မ်းကျင်ေအာင ်

ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ၊  ဘွဲလွန်  စသည့်ဒီဂရီများ ချးီြမင့်ကသည်။ 

ဘွဲလက်မှတ်ရေသာ်လည်း  အသက်ေမွးမ အတွက် အာမခံချက် 

အတတ်ပညာကား ြပည့စ်ုခံျင်မှြပည့စ်ုပံါလမိ့မ်ည်။  ဘယ်တက သိလ်ုမှ 

မတက်ခဲ့ရဖူးေသာ်လည်း ဘွဲမရဘဲ   ချမ်းသာက ယ်ဝေနကသူ၊ 

စီးပွားေရးမှာ ေအာင်ြမင်သူများ ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်းရှိသည်။ ယူဒီ 

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ ေကျာက်စိမ်းဘုရားဒကာ ဦးစိုးိုင်၊  ေအာင်သမာဓိ 

ဦးေအာင် စသည့် ပုဂ ိလ်မျိးများ ရိှကေပသည်။ ကမ ာမှာလည်းရိှ၏။ 

ေဟာင်ေကာင်သေူဌးကီး လကီာရှင်း၊ အေမရကိန်မှ မတ်ဇကူာဘတ်၊ 

အက်ပဲကွန်ပျတာစတင်သ ူစတိဗ်ေပါလ်ေဂျာ့ဘ်၊  အေမဇုန်ကုမ ဏီ 

ထေူထာင်သ ူဂျက်ဖ်ေဘးေဇာ ့ စေသာ  ေအာင်ြမင်ထင်ရှား သန်းက ယ် 

သင်ညံ့ေနသည်ဟ ုမှတ်ယူကပါလိမ့်မည်။ အမှတ် ၃၀ ေလာက်သာ 

ရခဲ့လ င် သင်သည် ဤဘာသာရပ်တွင်  ကိးစားရန ် လိုအပ်ေနေသး 

ေကာင်း မှတ်ချက်ြပခရံမည်။ မည်သိုဆိေုစ ၄၀ ရာခိင်ု န်းအထက်မှာ 

ရှိေနေအာင် စာသင်သူေကျာင်းသားတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ် တာဝန် 

ေကျသင့်လှေပသည်။

ထွန်းေပါက်ေအာင်ြမင်ကီးပွားကသ ူသေူဌးများ၊  ိင်ုငေံရးသမား 

များ၊ အပုညာဖန်တီးသမူျား၊ တတ်ေြမာက်က မ်းကျင်သ ူပညာရှင်ကီး 

များအားလုံး(အားလုံး)မှာ   တူညီေနခဲ့ကေသာ   အချက်တစ်ခုကိုမူ 

ထင်ထင်ရှားရှား စာဖတ်သူများ သတိထားမိကေပလိမ့်မည်။ သူတို 

အားလုံး စာကမ်းပိုးအကီးစားကီးများ ြဖစ်ကသည်။

ေအာင်ြမင်ေသာပုဂ ိလ်မှန်သမ     စာေတာ်ေတာ်ဖတ်ကသည်။ 

ထူးခ န်သူမှန်သမ က    စာဖတ်ေသာအကျင့်စွဲကသည်။   ဆင်းရဲစ် 

ကလည်း    စာများများဖတ်သည်။   ေအာင်ြမင်လာစ်မှာလည်း 

စာအဆက်မြပတ်ဖတ်သည်။   ထိပ်ဆုံးေရာက်ေအာင ်ေခါင်းေဆာင် 

သိုမဟုတ်    သန်းက ယ်သူေဌးလုပ်ငန်းရှင ်ြဖစ်ေနကချနိ်မှာလည်း 

စာေကာင်းေပေကာင်းများကိ ုမလွတ်တမ်းရှာေဖဖွတ် ေနကေပသည်။

ိုင်ငံကီးသားစိတ်ထား

 ေအာင်ြမင်ေသာပဂု ိလ်မှန်သမ  စာေတာ်ေတာ်ဖတ်ကသည်။ ထူးခ န်သမှူန်သမ က    စာဖတ်ေသာ 
အကျင့စဲွ်ကသည။်   ဆင်းရစဲ်ကလည်း    စာများများဖတသ်ည်။   ေအာင်ြမငလ်ာစမှ်ာလည်း 
စာအဆက်မြပတ်ဖတ်သည်

 လတူိင်ုးလတူိင်ုး   ြပည်သတူိင်ုးက  ေနစ်ေနစ်ေသာက်ေရအိုးက  ေရေသာက်ြဖည့တ်င်းေနက 
သကဲသ့ို စာအုပ်စာေပဖတ် ေလလ့ာြခင်းြဖင့ ်မမိဘိဝကိ ုပိမုိလှုပသန်မာကံခ့ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက် 

ကပါလ င် မိမိတိုေနထိုင်ရာ ရပ်ရာရပ်ကွက်သာမက မိ၊ ခိုင်၊ ြပည်နယ်၊ ိုင်ငံ၊ ကမ  ာသူ   
ကမ  ာသားများအတွက်ပင်   ပိမုိတုိုးတကစ်ည်ပင်ေသာ ကမ  ာေလာကြဖစေ်အာင် ပါဝငထ်ေူထာင် 
ိုင်ကမည်

ေဟာင်ေကာင်သူေဌးကီး 
လီကာရှင်း

မတ်ဇူကာဘတ်
အက်ပဲကွန်ပျတာတည်ေထာင်သ ူ

စတိဗ်ေပါလ်ေဂျာ့ဘ်
အေမဇုန်ကုမ ဏီထူေထာင်သူ 

ဂျက်ဖ်ေဘးေဇာ့

ေရာက်သွားကေလသည်။ ေသာ.်..မင်းှင့်ြပည်သူလက်တွဲညီညာမ ှ

ြပည်သာမည်ြဖစ်ေကာင်း  သင်ခန်းစာများ  အထင်အရှားေတွြမင ်

ေနရေပသည်။

(၂)

ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံားများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကအေြခခကံျေကာင်း 

ေတွရသည်။ ြပည်သြူပည်သားများက သူေနရာှင့သ် ူေခတ်ှင့အ်ည ီ

တတ်ေြမာက်က မ်းကျင်ကပါက      အိမ်ေထာင်စုမိသားစုများ 

ေချာင်လည်ကသည်။ စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ လက်မ ပညာ၊ စက်မ  

ပညာ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊   ဝန်ေဆာင်မ   စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

အမျိးမျိးမှာ အတတ်ပညာရှိမ ှထိေရာက်သည်။

အေြခခံပညာကမ ူ  ကေလးသူငယ်ှင့်လူငယ်များကိ ု  သာမန် 

စာဖတ်တတ်ုံ အသိပညာြဖည့်ဆည်းိုင်ေအာင ်အေြခခံဗဟုသုတ 

အသိအြမင် ပထဝီဝင်၊ သမိုင်းရာဇဝင်၊ သိပ ံ၊ သခ  ျာ၊  ြပည်သူနီတိ၊ 

ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာတိုကိ ုေကျာင်းမှာ  သင်ကားေပးကပါလမိ့မ်ည်။ 

မြပည့်စုံပါ။ ထမင်းအိုးတည်ိုင်ေလာက်ေသာဝင်ေငွကို  ရေအာင် 

သူေဌး၊  လုပ်ငန်းရှင်ကီးများအေကာင်းကိ ု   ရှာေဖွဖတ် ေလ့လာ 

ကည့သ်ည်။ သတူိုကိယ်ုတိင်ု ကိယ်ုေတွဘဝြဖတ်သန်းမ အရ အကျပ် 

အတည်း၊ အခက်အခဲ၊  အလွဲအေချာ်၊ အတားအဆီးအမျိးမျိးတိုကိ ု

ရင်ဆိင်ုေကျာ်လ ားရေကာင်း ဝန်ခံကသည်။ အိှမ်ခရံ၊အထင်ေသးခရံ၊ 

လူရာသွင်းြခင်းမခံရ၊ ငယ်ရယ်စ်စာေတာ်ေသာ်လည်း အနည်းငယ် 

သာ အသအိမှတ်ြပခရံပီး ေကာင်ေတာင်ေတာင်၊ ေငါင်ေတာင်ေတာင် 

ေကာင်ဟ ု  ပတ်ဝန်းကျင်က   ထင်ြမင်ယူဆြခင်းကိ ုခံခဲ့ရေပသည်။ 

မမိစိတ်ိအားထက်သန်ေသာအရာတွင်သာ အချန်ိေပးအေရးထားကာ 

အများစုှင့်   ေရာေရာေှာေှာ  မဆက်ဆံိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်လည်း 

ြဖစ်ိုင်ေပသည်။

(၃)

အတန်းပညာ ေကျာင်းပညာကိ ုအေရးမကီးဘူးဟ ုမပစ်ပယ်ေစ 

လိုပါ။ ေကျာင်းသင်ပညာေရးသည် ၁ဝဝဖိုးေပးလာသည်ကို ၄၀ 

ဖုိးေလာက်သင်ရခ့ဲသည်ဆုိလ င်ပင် သာမန်အဆင့်အတန်းဝင်သည်။ 

ဥပမာဆိုရလ င်  အမှတ် ၂၀ ရာခိုင် န်းေအာက်ေရာက်ေနလ င်ေတာ့

ေပ လွင်လှေသာ    အေကာင်းအကျိးကွင်းဆက်မှာ   စာများများ 

ဖတ်ကသူများသည် ေတာ်ကသည်။အရည်အချင်းြမင့်မားကသည်။ 

ထူးြခားထူးခ န်ကသည်။ ိင်ုငအံတွက်ြဖစ်ေစ၊ သှူစ်သက်ရာ ေရးချယ် 

ခဲ့ေသာ နယ်ပယ်တွင်ြဖစ်ေစ    စာဖတ်အားေကာင်းကသူများသည ်

အမတဲေစ  ေသွးေန သေနေသာဓားကဲသ့ို အစ်ထက်ြမက်ေနကသည်။ 

ဝမ်းစာြပည့်ဝသြဖင့် သူတုိလက်ှင့်ထိသမ  ေရ ြဖစ်ကရသည်။ စွမ်းရည် 

ြမင့်မားစွမ်းအားေတာက်ေြပာင်ကေလသည်။ စာသင်ခန်းမှာ ဆရာ 

သင်ြပိုင်သည်မှာ   ပဏာမမိတ်ဆက်၊   အရိပ်အမ က်မ သာြဖစ်၏။ 

ေရှဆက်ကာ   အရင်းအြမစ် အသိပညာအတတ်ပညာတိုကို တိုးပွား 

ေအာင် ကိးစားေလ့လာဆည်းပူးရမည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ။

(၄)

စာကည့်တိုက်များသိုသွားရမည်။   စာအုပ်များကိ ု   ရှာေဖွပီး 

ဖတ်ချင်သမ   ငှားယဖူတ် ကည့ရ်မည်။   ဝတ ြဖစ်ေစ၊   ကဗျာြဖစ်ေစ၊ 

အတ ပ တ ိြဖစ်ေစ၊   ခရီးသွားမှတ်တမ်းြဖစ်ေစ၊   ဟင်းချက်နည်း၊ 

အလှြပင်နည်း၊  သစ်ပင်ြပစနုည်း၊ ကေလးကျန်းမာေအာင်ပျိးေထာင်

နည်း၊ စက်ချပ်နည်း၊ အဂ  လပ်ိစာေရးသားနည်း၊ ဂျပန်စကားေြပာနည်း၊ 

မေလး(ဘဟာဆာမေလးရှား)ြဖင့ ်ေြပာဆိဆုက်ဆနံည်း၊ ဘာကည့ခ်ျင် 

သလ၊ဲ ဘာသခိျင်သလ၊ဲ ဘာတတ်ချင်သလ၊ဲ ဘာသင်ချင်သလ။ဲ စာအပ်ု 

များထဲတွင် အစုံရှိသည်။ စာအုပ်ထဲတွင် အကုန်ရှိေနသည်။ မိမိက 

အားထတ်ုမ ြပကာ ဆည်းပူးေလလ့ာသင်ယပူါက သမူျားထက်စီးပွား 

တက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ိင်ုမည်။ လမူ ေရးေကာင်းမွန်ေအာင် ဆက်ဆ ံ

ိုင်မည်။   ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  သာယာလှပေအာင်ြဖစ်ေစ၊   တိုးတက် 

ဖွံဖိးေအာင်ြဖစ်ေစ ပါဝင်ကူညီိုင်ေပမည်။

လတူိင်ုးလတူိင်ုး   ြပည်သတူိင်ုးက  ေနစ်ေနစ်ေသာက်ေရအိုးက 

ေရေသာက်ြဖည့တ်င်းေနကသကဲသ့ို စာအပ်ုစာေပဖတ် ေလလ့ာြခင်း 

ြဖင့် မိမိဘဝကုိ ပုိမုိလှပသန်မာ က့ံခုိင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ကပါလ င် မိမိ 

တိုေနထုိင်ရာ ရပ်ရာရပ်ကွက်သာမက မိ၊ ခုိင်၊ ြပည်နယ်၊ ုိင်ငံ၊ ကမ ာ 

သူ ကမ ာသားများအတွက်ပင် ပုိမုိတုိးတက်စည်ပင်ေသာ ကမ ာေလာက 

ြဖစ်ေအာင ်ပါဝင်ထူေထာင်ိုင်ကမည်ြဖစ်၏။    စာမျက်ှာ ၉ သို 

ဗညားကျန်းေထာ



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ခံရမ ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များတွင ်ပါဝင်ခဲ့မိေသာ 

ေကာင့်လည်းေကာင်း၊ သွားလာမ ခက်ခဲြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ များေကာင့ ်

တာဝန်မှကင်းကွာခ့ဲေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းြဖင့် အေရးယူခံထား 

ရသည့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားမျိးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ 

အနစ်နာဟူေသာ နာသုံးနာကို  ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်

မမိတိို၏သေဘာဆ အေလျာက် မိမိတုိေနာက်ဆံုးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ ေကျာင်းတည်ရိှသည့ ်မိနယ် 

ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ၊ မိမိတိုလက်ရှိေနထိုင်ရာေဒသရှိ နီးစပ်ရာမိနယ် ပညာေရးမှးုံးသိုြဖစ်ေစ 

၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ   ဆရာ   ဆရာမ  ၂၄၈၂   ဦး     ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ့ပါ  

သည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ

များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၇-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်တိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

 ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ုှင့ ်ေမွးြမေရးဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ု ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိပဲွု ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၄

ေရဆင်းစိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ုှင့ ်ေမွးြမေရး

ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်များ၏  ေမာငမ်ယ်သစ်လွင ်

ကိဆိုပွဲအခမ်းအနားကို     ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိမိနယ် ေရဆင်းတက သုိလ် 

များနယ်ေြမရိှ စိက်ုပျိးေရးတက သိလ်ု ဘဲွှင်းသဘင် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ ဒတုယိဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီး၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်များ၊ အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန်ှင့ ် န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ တက သိလ်ု 

များမှ ပါေမာက ချပ်များ၊ ပညာေရးအဖဲွဝင်များ၊ ဆရာ 

ဆရာမများ၊ စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်ှင့် ေမွးြမေရး

ဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်များ၌ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာ 

သင်ှစ် ပထမှစ်တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ယူက 

မည့ ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား တက်ေရာက်ကပီး 

အခမ်းအနားကိ ု“စမ်ိးလန်းေဝစည် ေကျာင်းေတာ်ဆ”ီ 

သီချင်းြဖင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက သီဆို 

ဖွင့်လှစ်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ထွဋ်ဦး က ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်ိင်ုင၏ံ 

အေြခခံစီးပွားေရးြဖစ်ေသာ လယ်ယာက  ှင့ ် 

စပ်လျ်းပီး စားနပ်ရိက ာဖူလံုေရး၊ အာဟာရြပည့်ဝေရး၊ 

အစားအစာ ေဘးကင်းလံုခံမ ရိှေစေရးတုိကုိ  အားေပး 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှကာ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ 

လမူ စီးပွားဘဝများ တုိးတက်ြမင့်မားလာေရးကုိလည်း 

အေလးထားကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း။

ပီးခဲ့သည့ ်ဘ  ာှစ်  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ြဖတ်ေကျာ်ကာလအတွင်း လယ်ယာသားငါးက  မှ 

ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မ ှင့်   ဝန်ေဆာင်မ  

GDP တန်ဖုိး ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင် န်းှင့် ြပည်ပပုိကုန် 

တန်ဖိုး၏ ၃၅ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်း ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုခဲ ့

သည်ကုိ ေတွရိှရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆုိပါ ေအာင်ြမင်မ  

များအပါအဝင်      ေတာင်သူလယ်သမားများှင့ ်

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ အေြခ 

အေနများ ြမင့်တက်လာေစရန် ေြမြပြပင်စိုက်ပျိး 

သည်မှ ေဈးကွက်သို တင်ပိုေရာင်းချပီး စားသုံးသ ူ

လက်ေရာက ်  ထုတ်လုပ်မ ကွင်းဆကတ်စ်ေလ ာက် 

ပါဝင်ပတ်သက်ေနကေသာ စုိက်ပျိးေရးတက သိုလ် 

ှင့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတက သိုလ်ဘွဲရများ၏ 

စုေပါင်းစွမ်းအားများ အဓိကပါဝင်ခဲ့ရာ တက သိုလ် 

ှစ်ခု၏က  မှာ များစွာအေရးပါသည်ကုိ ေတွကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

တက သိုလ်များအေနြဖင့် ေရဆင်းေဒသတွင ်

ဆည်တမံများ၊ စိုက်ကွင်းများ၊ သုေတသနဌာနများ 

ှင့် နီးကပ်စွာ အတူယှ်တဲွတည်ရိှေနသည့်အတွက် 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးပညာရပ်များ သင်ကားသင်ယရူန် 

ြပည့စ်ုေံသာ ပညာေရးဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခအုြဖစ် 

တည်ရိှေနေကာင်း၊ စာသင်ေဆာင်၊ အိပ်ေဆာင်များ 

ှင့် တက သုိလ်ပရိဝုဏ်တွင် ဝုိင်ဖုိင် အြပည့်အဝအသံုးြပ 

ိုင်ေရးှင့် ပညာေရးကွန်ရက်များ၊ စာကည့်တိုက ်

ကွန်ရက်များ အသုံးြပိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက်ထားပီး 

ြဖစ်၍  ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကို အကျိးရှိစွာ 

အသုံးချ၍   နည်းပညာရပ်များကိ ု  စ်ဆက်မြပတ် 

ေလ့လာသင်ယူကရန်ှင့် အချန်ိကုိစနစ်တကျစီမံခန်ခဲွ 

ေနထုိင်တတ်သည့် အေလ့အထေကာင်းများ ေလ့ကျင့် 

ပျိးေထာင်သွားကရန ်တိုက်တွန်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ုိင်က   ကိဆုိ တ်ခွန်းဆက် 

စကားေြပာကားပီး  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အေနြဖင့်    စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရ င်စွာ  ေနထိုင်ေရး၊ 

အများအကျိးလိုလားစွာ  ေဆာင်ရက်လိုသူများြဖစ ်

ေစေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ စားေသာက ်

ေနထိင်ုမ ြဖစ်ေစေရး၊ ပညာေရးကိ ုအာုစံိက်ုေလလ့ာ 

ကပီး မိမိတိုေကျာင်း၏ဂုဏ်ကိ ုေဆာင်ိုင်သူများ 

ြဖစ်ေစေရး ကိးပမ်းကရန် တိက်ုတွန်းမှာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက စိက်ုပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနှင့ ်ကျန်းမာ 

ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ေထာက်ပံ့သည့ ်

အားကစားပစ ည်းများှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာပစ ည်း 

များကိ ုလည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    

က ေထာက်ပံေ့ငမွျားကိလုည်းေကာင်း ေပးအပ်ကရာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  ကိုယ်စားလှယ်များက 

လက်ခံရယူခ့ဲကပီး ေကျာင်းသူတစ်ဦးှင့် ေကျာင်းသား 

တစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားခ့ဲကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဧည့်သည် 

ေတာ်များသည်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ 

ေတးသုပ်ေဖာ်တင်ဆက်မ ကို အားေပးကည့် ပီး 

ပထမှစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ ရင်းရင်းီှးီှး 

ေတွဆုံအားေပးစကားေြပာကားခဲ့ကသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် ပညာသင်ှစ်တွင ်ေရဆင်း 

စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်၌  ပထမှစ်ေကျာင်းသား 

၁၆၇ ဦး၊ ေကျာင်းသ ူ၂၅၁ ဦး၊ စိုက်ပျိးေရးဒီပလိုမာ 

လက်မှတ်ရ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ လပ်ုငန်းခွင်ထူးခ န် 

၃၀၊ ေကျာင်းအလိုက်ထူးခ န်ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရ 

၈၃ ဦး စုစုေပါင်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူအသစ ်

၅၃၁ ဦး ပညာသင်ယူလျက်ရှိေကာင်း၊ အလားတူ 

ေမွးြမေရးဆုိင်ရာ ေဆးတက သုိလ်အေနြဖင့် ပထမှစ် 

ေဆးပညာသင်တန်း ေကျာင်းသား ၃၈ ဦး၊ ေကျာင်းသ ူ

၇၅ ဦး၊   ပထမှစ်ေမွးြမေရးပညာသင်တန်း 

ေကျာင်းသား ၂၆ ဦး၊ ေကျာင်းသ ူ ၄၃ ဦး စုစုေပါင်း 

ပထမှစ် သင်တန်းသား ၁၈၂ ဦး ပညာသင်ယလူျက် 

ရှိေကာင်း၊   တက သိုလ်ှစ်ရပ်၌  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူစုစုေပါင်း ၇၁၃ ဦး  တက်ေရာက်ပညာ 

သင်ယူလျက်ရိှသြဖင့် ရာ န်းြပည့် ေကျာင်းအပ်လက်ခံ 

သင်ကားေပးိုင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၈ မှ 
(၅)

ြပသူကြပ၊ ဖျက်သူကဖျက်။ လုပ်သူကလုပ်၊ေဘးထိုင်ဘုေြပာ
သူကေြပာ။ မညီမွတ်ဖုိဖရဲြဖစ်ချင်ရာြဖစ်၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်ေနက 
သ ူတချိ၏ မရူင်းအဓကိလက်သည်တရားခသံည်  လမ်းေကာင်းအမှန် 
ှင့် ြဖစ်ရပ်ြဖစ်စ်အမှန်တရားကိ ုမြမင်ြခင်း။

အဝိဇ ာေမှာင်အတိကျကာ   Delusion   အမှားကို  အမှန်ထင်၊ 
Illusion အရိှတရားကုိမြမင်။ အယူအဆ အထင်အြမင်သေဘာထား
လွဲေချာ်ေနကြခင်းက အရင်းမူလတရားေပတည်း။

လူဆိုသည်ကား မှားတတ်သည်။
သူသူငါငါ အမှန်တည့်တည့်ကို အလွယ်တကူမြမင်။ အြပစ်တင် 

စရာ မဟတ်ု။ အသွားတစ်တိင်ုသွားသကူိ ုဆဲွေခ လ င် အြပန်တစ်တိင်ု 
(ှစ်မိုင်)လာရမည်ပင်။

ေရှးလူကီးများက အသွားတစ်တိုင်၊ အြပန်တစ်တိုင်  ဟူေသာ 
သေဘာကို  ခရီးလမ်းအကွာအေဝးသေဘာသာမက  ူးသွပ်သူကိ ု
ကုသရာတွင်လည်း    တစ်ပတ်ကာူးသွပ်သူကိ ု  တစ်ပတ်ကုလ င် 
ေပျာက်လွယ်ေသာ်လည်း   တစ်လကာမ ူးေနသူကို   တစ်လကာ 
ေလာက် ေဆးဝါး၊ ဓာတ်စာ စသြဖင့ ်အချန်ိယကူာ ကသုေပျာက်ကင်း 
ေစရြခင်းသေဘာ။    

အေတွးအြမင ်အယူအဆလွဲေချာ်ခဲ့ရသူတချိကိုလည်း    အမှန် 
သသိ၊ူ ပကတိအရိှတရားကုိ နားလည်သူ၊ ြဖစ်ေနပျက်ေနေသာအေြခအေန 
အမှန်တရားကိြုမင်ေနကေသာ   ြပည်သအူများထုကီးက      ဝိင်ုးဝန်း 

ေဖးမ အမှန်ြမင်ေအာင် မှန်ေထာင်ြပသက့ဲသုိ   သိြမင်ေစရန်   စာဖတ် 
ကေအာင်   တိက်ုတွန်းပါ။  ဘာသာေရးအဆံုးအမ၊ တရားေတာ်များ၏   
လမ်းမှန် န်ြပ၊   ေလာက ီေလာကတု ရာ   လက်ေတွေကာင်းကျိးရေစမည့ ်
သေဘာတရား၊ အသိeာဏ်ရေစမည့် စာေကာင်း ေပေကာင်းများှင့် 
ထေိတွရင်းီှးေအာင် ဆဲွေဆာင်စည်းုံးကရမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ် 
အစိုးရက   စိတ်ရှည်သည်းခံဇွဲသန်သန်ြဖင့ ်  လွဲေချာ်ခဲ့သူများကိုပင ် 
သေဘာထားကီးစွာ  ြဖစင်ေသာေမတ ာ ေစတနာအရင်းခြံဖင့ ်လက်တဲွ 
ရန်    ကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခ ေနသည်ကို ကည့်ပါေလ။ စိတ်ရှည်ရှည ်
ထား၍ လက်တဲွေခ ကရေပမည်။ ခရီးကရှည်ေသးသည်။    သွားကရ 
မည့ ် ေရှခရီးသည်  ေနာင်လာေနာက်သား ေကာင်းစားေစေရးအတွက်   
ေြမာ်ရည်လျက် တုိးတက်ေအာင်ြမင် စည်ပင်သာယာေသာ ြပည်ေထာင်စ ု
ကီးြဖစ်ေအာင ်ေထာင့်စုံဘက်စုံက လက်တွဲညီညာပါဝင်ထူေထာင ်
တည်ေဆာက်ကရမည့ ်   (ေအာင်အတိတ်  ေအာင်နိမိတ်ြပည့်စုံလ ှ
ေသာ မဂ  လာအချနိ်)  ကာလမဟုတ်ပါလား။

(၆)

“ဘဝဆုိတာ    ခရီးတစ်ခုပဲ။    ပန်းတုိင်တစ်ခု မဟုတ်။ တုိးတက် 
ကီးပွားလိုစိတ ်ရည်မှန်းချက်မရှိဘ ဲဘာမှစလိုမရပါဘူး။  စိတ်အား 
ထက်သန်တဲ ့အားထတ်ုလပ်ုေဆာင်မ ရိှမှသာ ကီးမားေသာ  ေအာင်ြမင် 
မ  ေအာင်ပွဲေတွက ရရှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။”

ရာ့ဖ်ဝါလ်ဒိုအယ်မာဆင(်၁၈၀၃-၁၈၈၂)
အေမရိကန်ကဗျာဆရာ စာေရးဆရာ

ဆရာ    ဆရာမများေရာ၊     ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများေရာ၊ 

ကေလး၊ လူငယ်၊ လူကီး၊ မိေရာေတာပါ  တလုံးတစည်းတည်း 
(မသိားစ ုတစ်အိုးတစ်အမ်ိပမာ) ေအာက်ပါခယံခူျက်အြမင်မှာ  တညူ ီ
စုစည်းရေပမည်။  (Unity   of   Attitude)ဤသည်မှာ   ုိင်ငံကီးသား   
စိတ်ထားပင်ြဖစ်ေပသည-်

၁။ အမုန်းဖယ်ရှား  ေမတ ာစိတ်သာ ပွားကမည်။
၂။  စည်းလုံးညီညာ သာယာေအာင်ကိးစားမည်။
၃။ ြဖစ်ေအာင်လုပ်မည်။
၄။ အဆက်မြပတ်(မရမချင်း) ထပ်ခါထပ်ခါ ေအာင်ြမင်သည်ထ ိ

လုပ်ေဆာင်ေနမည်။
၅။ လုပ်သင့်သည်ကိ ုမြဖစ်မေနလုပ်မည်။
၆။ အလုပ်ကို   အေလးထားကာ   ေလးစားစွာလုပ်ကမည်။ 

(မလုပ်သင့်သည်ကိ ုမလုပ် မိေအာင် ေရှာင်က်မည)်

မိမိတိုိုင်ငံသည ်  ၂၁ ရာစု  အချနိ်ကာလ၏ သမ တ ိတရားှင့်     
အဘက်ဘက်က     ြပည့်စံုဆုိက်ေရာက်လာေသာ “အာရှေခတ်သစ်” 
ကမ ာ့အေြခအေနမှာ  ေနာက်ကျကျန်ရစ်မေနရေလေအာင ်ြပည်သ ူ
ြပည်သားအားလုံးက တစ်ေယာက်မကျန ်  ိုင်ငံကီးသား  စိတ်ထား 
ြပည့စ်ုံကပါေစ။ သဝုဏ သာမ ြမားဆပ်ိြပယ်ေသာ၊ မဘိှစ်ပါး  မျက်စ ိ
ှစ်ကွင်း အလင်းရကာ သားေရ အိုးထမ်းလာသည်ကိ ု   ြမင်ရေသာအြဖစ် 
သို   ဤသစ ာစကားြဖင့ ်ေမတ ာပါးလိုက်ပါသည်။          ။               

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရ ရာ န်းြပည့် ေကျာင်းအပ်လက်ခ ံသင်ကားေပးလျက်ရှိ



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း

(ယမန်ေနမှအဆက်) 

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၆၆(က၊ ခ)တွင် “ိုင်ငံသားတိုင်း 

သည် ိုင်ငံေတာ်က  ချမှတ်ထားေသာ 

ပညာေရးဆိင်ုရာမဝူါဒများှင့အ်ည ီပညာ 

သင်ကားပိုင်ခွင့်ရှိသည်”၊  “ဥပေဒြဖင့် 

ြပ  ာန်းထားသည့ ်မသင်မေနရ အေြခခံ 

ပညာများကို သင်ကားရမည်”ဟု ပါရှိ 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်အပိုင်းက ကေလး 

များအားလုံး  အခမဲ့ပညာေရးစနစ်ြဖင့ ်

ပညာသင်ယခွူင့ရ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ထား 

ေကာင်း၊ ေကျာင်းသားတစ်ဦးတွင် ြပ  ာန်း 

စာအုပ်တစ်စုံ၊ ဗလာစာအုပ်တစ်ဒါဇင်၊ 

ခဲတံ၊ ေဘာလ်ပင်တိုကို  အခမဲ့ေပးအပ ်

လျက်ရှိေကာင်း၊ မူလတန်းကေလးငယ ်

များကိ ုေကျာင်းဝတ်စုပံါ အခမဲေ့ထာက်ပံ ့

ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့ ်   ယေန  

ေကျာင်းသားလူငယ်များကိ ုပညာတတ် 

ေြမာက်ေစပီး အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်ကို 

ဦးေဆာင်မည့ ်ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင်ေကာင်း 

များ ြဖစ်ေစလိေုကာင်း၊ ၎င်းတို၏ရပိင်ုခွင့ ်

ြဖစ်သည့် ပညာသင်ယူမ ကို   မည်သူ  

ေကာင့်မ  မဆုံး ံးေစလိုေကာင်း၊ ပညာ 

သင်ကားြခင်းသည် အစိုးရဆိသုည်ထက် 

ေကျာင်းသားမိဘများ ကိုယ်တိုင်ှင့  ်

သက်ဆိင်ုေကာင်း၊ ပညာမသင်ကားပါက 

ေကျာင်းသားများ    ကိုယ်တိုင်နစ်နာမ  

ရှိသကဲ့သို    ိုင်ငံေတာ်အတွက်လည်း 

နစ်နာေကာင်း၊  ထုိေကာင့် စာသင်ေကျာင်း 

များဖွင့်လှစ်ြခင်းသည ်   အစိုးရအတွက် 

မဟတ်ုပါေကာင်း၊ ယင်းကိ ုအကမ်းဖက် 

အဖဲွများက နည်းလမ်းေပါင်းစုှံင့ ်အဖျက် 

အေမှာင့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ဆရာဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအေပ  ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊  စာသင်ေကျာင်းများ 

မီး  ြခင်း၊ ကန်ကွက်စာများ ေရးသားြခင်း၊ 

ေကျာင်းသုံးပုံှိပ်စာအုပ်များ   ြဖန်ေဝမ  

အေပ တွင်   တားဆီးေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ 

ေငွေကးေတာင်းခံြခင်းှင့် မီး  ဖျက်ဆီး 

ြခင်းများလပ်ုေဆာင်ခဲေ့ကာင်း၊  ေကျာင်း 

သုံးပုံှိပ်စာအုပ်များ   ြဖန် ေဝရာတွင ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်တွင ်အကမ်း 

ဖက်အဖဲွများက ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအပ်ု 

များကို မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်ယူေဆာင် 

ြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပညာသင်ှစ်တွင် ထိုြဖစ်စ်ေပါင်း ၂၄ 

ကမ်ိြပလပ်ုခဲ့ပီး ဆုံး ံးမ အေနြဖင့ ်ကာလ 

တန်ဖိုး ၅၉၄ သန်ိးေကျာ် ဆုံး ံးခဲေ့ကာင်း၊ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင ်အသုံးြပ 

ရန်အတွက် ေကျာင်းသုံးဗလာစာအပ်ုများ 

ှင့် ပုံှိပ်စာအုပ်များကို အကမ်းဖက ်

သမားများအေနြဖင့် ေမ ၂၄ ရက်တွင် 
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မြမင်ဘူးလားဟ ုေမးလိေုကာင်း၊ အကန်ု 
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ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း၊    တိုင်းြပည်၏ 

အနာဂတ်ကို       ဖျက်ဆီးေနြခင်းြဖစ ်
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ပုံှိပ်စာအုပ် ၄၇၀၀
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မှးုံးက ေဖာင်းြပင်မိနယ် ပညာေရးမှး 
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ဖက်အဖဲွများက ေကျာင်းသုံး ဗလာစာအပ်ု 
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ြဖစ်စ်လည်းရှိေကာင်း၊   ပညာေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များကိ ု

မိမိတိုပိုေကာင်း၊ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်ှင့ ်

ပတ်သက်ပီး    အခွန်ေကာက်ေကာင်း၊ 
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စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကသာမိနယ် 

တုန်းေပါေကျးရာ အေြခခံပညာအလယ ်

တန်းေကျာင်း မီး  ဖျက်ဆီးခံရမ ၊ ေမ ၂၈ 

ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန်တွင် ထားဝယ် 

မိ အမှတ်( ၃ )အေြခခံပညာအထက ်

တန်းေကျာင်း လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွ 

ခံရမ ၊  ေမ ၂၉ ရက်  နံနက် ၁ နာရီတွင် 

ကေလးမိ   အမှတ်(၈)  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း မီး  ခံရမ ြဖစ်ပီး 

ေကျာင်းေဆာင်အားလုံး မည်သိုမ  သုံးစဲွမ  

မရသည့်ပုံကိ ု      ေတွြမင်ိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေမ ၃၁ ရက် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း ေနာင်ချိမိ 

မိနယ်ပညာေရးမှးုံး ှစ်ထပ်ေကျာင်း 

ေဆာင်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပညာ 

ေရးမှးှင့ ်ေကျာင်းအပ်ုဆရာ ဆရာမများ  

ပညာေရးအစည်းအေဝးြပလုပ်ေနစ ်

ရမီမုိင်ုးြဖင့ ်မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွမ ေကာင့ ်

လက်ေထာက်မိနယ်    ပညာေရးမှး 

အပါအဝင် ေကျာင်းအုပ်ဆရာ ဆရာမ၊  

အရပ်သားဝန်ထမ်း ခုနစ်ဦး ထိခုိက်ဒဏ်ရာ 

ရကာ    တစ်ဦးေသဆုံးခဲသ့ည့ ်ြဖစ်စ်များ 

ြဖစ်ခဲေ့ကာင်း၊  ထခိိက်ုဒဏ်ရာရေသဆုံးခဲ ့

သည့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းှင့ပ်တ်သက်ပီး   

မမိတိိုအစုိးရအေနြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ 

ဝမ်းနည်းရေကာင်း၊  ထိေရာက်သည့ ်

အေရးယေူဆာင်ရက်မ များကိ ုဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

သားသမီးများအနာဂတ်

ထိုေနာက် ေနာင်ချိတွင် ြဖစ်ပျက်ခဲ ့

သည့ ်ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး ြမန်မာိင်ုင ံ

တွင်ရှိသည့ ်     အဖွဲအစည်းအသီးသီးမ ှ

သေဘာထားထတ်ုြပန်ချက်များ ထတ်ုြပန် 

ထားေကာင်း၊   မည်မ အထိ   ယုတ်မာ 

ိင်ုးစိင်ုးသည်ကိ ုေတွိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

တပ်မေတာ်ကို    လက်ညိးထိုးေနသည့ ်

ိုင်ငံများ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ 

ြပည်ဖျက်မဒီယီာများအေနြဖင့ ်မည်သည့် 

အသမံ ထွက်မလာေကာင်း၊ ိင်ုငတံကာမှ 

ေထာက်ပ့ံေနသည့် ေငွများ၊ အလှခံရရိှခ့ဲ 

သည့်ေငွများသည ်   မိမိေမးလိုသည်မှာ 

ဆရာ ဆရာမများကို သတ်ရန်အတွက် 

လား။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ 

အနာဂတ်ြဖစ်သည့် ြပ  ာန်းစာအုပ်များ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၏ ပညာေရး 

ကို အွန်ချိးရန်အတွက်လား။ မိမိတို 

တစ်ိုင်ငံလုံး ပညာမတတ်ဘဲ အြခားသူ 

များ၏   အမဲခိုင်းဖတ်ြဖစ်ေစလိုြခင်း 

ေကာင့ ်ပုံသွင်းေနသလားဟ ု  စ်စားရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းတိုေထာက်ပံ့ 

ေနသည့်    ေငွေကးအေထာက်အပံ့များ 

သည်     ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့ ်

ေကျာင်းသားများ ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ 

ဆရာမများ၊ ြပည်သလူထူ၏ုအနာဂတ်ကိ ု

ဖျက်ဆီးေနသည်ကုိ ုိင်ငံတကာအသုိင်း 
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ေကာင်း၊ အစိုးရ၏အနာဂတ် မဟုတ်ပါ 

ေကာင်း၊ မီဒီယာတို၏သားသမီးများ 

အနာဂတ်၊    မိမိတိုသားသမီးများ၏ 

အနာဂတ်၊ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ 

သားသမီးများအနာဂတ်ြဖစ်သြဖင့် မိမိ 

ေမတ ာရပ်ခံလိုေကာင်း။ 

ဆက်လက်၍     ေနာင်ချိကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်မ တစ်ခ ုမမိေိြပာလိ ု
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ပါေကာင်း၊ SNLD ပါတီကအားေကာင်း 

သည့်ေနရာြဖစ်ေကာင်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်း 

သားများ ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (SNLD) 

ပါတီက မဲုံတွင်ေရတွက်ပီး ရရှိခဲ့သည့် 

မဲေပါင်း ၉၉၃၁၁ မဲြဖစ်ပီး NLD ပါတီက 

ရရှိသည်မှာ ၉၁၄၂၃ မဲြဖစ်ပါေကာင်း၊ 
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တွင် အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်က 
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မဲသည် ၁၀၁၂၆ မဲြဖစ်ပီး NLD ပါတီက 

၄၄ မဲအသာြဖင့ ်      လ တ်ေတာ်အမတ် 

ြဖစ်သွားခဲ့ေကာင်း။

မဲမသမာမ 

ိုဝင်ဘာလတွင်     NLD ပါတီက 

လ တ်ေတာ်အမတ် ဦးထုိက်ေဇာ် အသတ် 

ခံလိုက်ရေကာင်း၊ ထိုအချနိ်က SNLD 

ပါတီက ကိတင်မဲများကို ကန်ကွက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ေကျာက်မခဲိင်ု UEC က ၎င်းတို 

ှင့ ်မဆိင်ုေကာင်း၊ ေမးလိပုါက မိုးမတ်ိကိ ု

SNLD ပါတီက ကိုယ်တိုင်သွားေမးဟု 

ေြပာခဲ့ပါေကာင်း၊ မိမိေြပာလိုသည်မှာ 

ထိုနယ်တစ်နယ်လုံးတွင် အဓိကထိုကိစ  

များြဖစ်ေပ ရန်   လ ံေဆာ်ေပးသည့်သူ 

ရိှေကာင်း၊ မဲမသမာမ ြဖစ်ေစရန် ဦးေဆာင် 

လ ံေဆာ်သူရှိေကာင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း 

ေြပာရမည်ဆိုပါက   NLD ပါတီကြဖစ ်

ေကာင်း၊  ယခုအခါ   ၎င်းကိုယ်တိုင်မရှ ိ

ေကာင်း၊ ြပည်ပထွက်ခွာ ေတာခိုသည့် 

အထဲတွင် ပါသွားပီြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသို 

ြဖစ်ခဲ့သည့် နယ်ေြမြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု 

အချနိ်တွင်လည်း ထပ်မံြဖစ်ပွားြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေနာင်ချိမိ ဗုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်

စ်ြဖစ်ခဲ့သည့် အြဖစ်အပျက်သည် မိမိ 

ေြပာသည့်လူ၏   လက်ချက်မကင်းဟု 

သံသယြဖစ်ဖွယ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိေရာက် 

သည့ ်အေရးယေူဆာင်ရက်မ များ ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ၂၀၂၂ ခှုစ် 

ေမ ၁၇ ရက်မှ ေမ ၂၆ ရက်အထိ ေကျာင်း 

မီး  ဖျက်ဆီးခံရမ    သုံးကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ 

ေကာင်း၊ ဗုံးေဖာက်ခွဲခံရမ  တစ်ကိမ် ရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ ယခင်စာရင်းများြဖင့ ်တွက်မည် 

ဆိပုါက အကမ်းဖက်မ များေကာင့် ေသဆုံး 

သ ူ၄၀၊ ဒဏ်ရာရရိှသ ူ၁၄ ဦး၊ ေပျာက်ဆုံးခဲ ့

သ ူ၁၁ ဦး စစုေုပါင်း ၆၅ ဦးအထရိှိခဲေ့ကာင်း၊

စာမျက်ှာ ၁၁ သို  



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့် ယင်းကိစ  

များ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းသည်   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား ၎င်းတိုကဲသ့ို လမ်းမှားေပ  

ေရာက်ေအာင် တွန်းပိုေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအြပင ်  အားေပးအားေြမာက်လုပ်ေန 

သည့်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် မိမိတို 

ိုင်ငံ၊ မိမိတိုလူမျိး၊ မိမိတိုကေလးများ 

အနာဂတ်ကို ြပန်ကည့်ရန်လိုေကာင်း 

မိမိအေနြဖင့် ေြပာလိုေကာင်း၊  မိမိတို 

အစိုးရအေနြဖင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

အားလုံး ပညာသင်ကားိုင်ေရးအတွက ်

အစွမ်းကုန်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ လံု ခံမ ရိှေစေရးအတွက်လည်း 

ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် သင်ိုးသစ် 

ြဖင့်     သင်ကားေပးမည့်အတန်းများ 

အေနြဖင့ ်Grade-5၊ Grade-8 ၊ Grade-11 

တိုကို သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ လုံ ခံစွာ 

ပညာသင် ကားိင်ုေရး မမိတိိုတိင်ုးြပည်၏ 

အနာဂတ်လူငယ်လူရယ်များ      ပညာ 

တတ်ေြမာက်ေစေရး    မိမိတိုအစိုးရ 

အေနြဖင့ ်အစွမ်းကန်ုကိးစားေဆာင်ရက် 

မည်ြဖစ်ပီး တာဝန်ရိှသမူျား၊ ြပည်သလူထူ ု

အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပး 

ကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်း

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်   ဦးခင်ေမာင်ဦးက 

ယခသုတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ရှင်းလင်း 

တင်ြပမည့ ်အေကာင်းအရာများအေနြဖင့ ် 

(က)၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက် 

ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊   မဲမသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်ကျးလွန်ခဲ့ကသမူျားကိ ုအေရး 

ယူေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ (ခ)အေြခခံ

မဲဆ ရှင်စာရင်းြပစုြခင်း၊ ိုင်ငံေရးပါတီ 

များ စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှသည့ ်လပ်ုငန်းစ်များြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွတစ်ခု၏စံ န်းကုိ လွတ်လပ် 

ပီး တရားမ တမ  ရှိ၊ မရှိ၊ Free and fair 

ြဖစ်၊ မြဖစ်ဆိသုည့ ်ေပတှံင့ ်တိင်ုးတာက 

ေကာင်း၊ ထိုသိုတိုင်းတာသုံးသပ်ရာတွင ်

လည်း   ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန  

တစ်ေနတည်း၏ြဖစ်စ်ကို   သုံးသပ်ုံ 

ှင့် မလုံေလာက်ဘ ဲElection Circle ဟု 

ေခ သည့်    ေရးေကာက်ပွဲစက်ဝန်းပါ 

ေရးေကာက်ပဲွအကိကာလ၊ ေရးေကာက် 

ပဲွကာလှင့ ်ေရးေကာက်ပဲွအလွန်ကာလ 

များတွင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် အေြခအေန 

များကိုပါ ေလ့လာသုံးသပ်မှြပည့်စုံမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်သည် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်

ေရးေကာင်စီ၏       ေရှလုပ်ငန်းစ(်၁) 

ှင့ ်အညီ  မဲစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်း၊ 

မဲလက်မှတ်များစစ်ေဆးြခင်း၊ ကိတင်မဲ 

ေပးြခင်းှင့် မဲေပးခဲ့မ အေြခအေနများ 

အပါအဝင် ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်တစ်ခလုုံး 

ကို  ဥပေဒှင့်အညီ   ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ေရးေကာက်ပွ ဲ

ကျင်းပခဲ့သည့်    မိနယ်အားလုံး၏ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများကို စစ်ေဆးေတွရှိ 

ချက်အရ မှားယွင်းပီး မဲမသမာမ ြဖစ်ေစ 

သည့် မဲဆ ရှင်စာရင်း ၁၁ ဒသမ ၃ သန်း 

ေကျာ်ှင့ ်ဆ မလဲက်မှတ်များကိ ုေြမြပင် 

ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးချက်အရ ေလျာ့နည်း 

ေပျာက်ဆံုးသည့် ဆ မဲလက်မှတ် ၁ ဒသမ 

၄ သန်းေကျာ်ှင့်တရားမဝင ်အပိုေတွရှိ 

ရသည့် ဆ မဲလက်မှတ် ၄ ဒသမ ၃ သိန်း 

ေကျာ်ကို ေတွရှိခဲ့ေကာင်း။

အလားတ ူ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် အေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွအကိကာလ  လုပ်ငန်းစ် 

များြဖစ်သည့ ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့ဆ်င့ ်

ဖွဲစည်းရာတွင ် NLD ပါတီေခါင်းေဆာင် 

များြဖစ်သည့ ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ 

ကီး /      ြပည်နယ်    ဝန်ကီးချပ်များ၏ 

အတည်ြပ စွက်ဖက်မ ှင့် NLD ပါတီဝင် 

များ၊ အမာခမံျားထည့သွ်င်းဖဲွစည်းေဆာင် 

ရက်ြခင်းများ၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ြပင်ဆင်ရာတွင် အာဏာရပါတီကုိ အခွင့် 

သာမည့ ်ြပင်ဆင်ချက်များထည့သွ်င်းြခင်း၊ 

မဲစာရင်းြပစုရာတွင်လည်း သက်ဆုိင်ရာ 

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်များ 

ေခါင်းေဆာင်သည့် မဲစာရင်းများြပည့်စုံ 

မှန်ကန်ေရးအဖွဲများ၏ စွက်ဖက်မ များ 

ေကာင့ ်မဲစာရင်းများ ေဖာင်းပွမှားယွင်း 

ြခင်းများကိ ု     ေတွရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များြဖစ်သည့ ်

မဲဆွယ်စည်းုံးေရး  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

လည်း NLD ပါတီသည်     အုပ်ချပ်ေရး 

အာဏာှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ကန်သတ်တားြမစ်ချက်များကုိ အသံုးြပ 

ပီး     အသာစီးရယူေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

ပိင်ဘက်ပါတီများ၏ ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာက 

ေဟာေြပာချက်စာတမ်းများကို ြဖတ် 

ေတာက်ဆင်ဆာြပလပ်ုြခင်းများ ေဆာင် 

ရက်ခဲ့ေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် 

ကိုက်ညီမ မရှိသည့်      န်ကားချက ်

အမျိးမျိးထုတ်ြပန်ြခင်းြဖင့ ်   အာဏာရ 

ပါတီအတွက် ဘက်လိုက်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ြခင်းေတွရေကာင်း၊    ကိတင်မဲများ 

ေကာက်ခံရာတွင်လည်း ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများှင့ ်ညီွတ်မ မရှိဘဲ မှန်ကန် 

မ တမ မရှိသည့် ဆ မဲေကာက်ခံမ များ 

ြဖစ်ေပ ခ့ဲေကာင်း၊ မဲစာရင်းတွင် မှတ်ပံုတင် 

မရှိသူများှင့် စာရင်းှစ်ကိမ်ထပ်/သုံး 

ကိမ်ထပ်ေနသူများ အများအြပားပါရိှပီး 

မည်သူမည်ဝါအြဖစ် အတည်မြပိုင်ဘဲ 

Voter Slip များ   ကိုင်ေဆာင်မဲေပးခွင့ ်

ြပခဲ့သည့်အတွက်လည်း မဲမသမာမ ှင့် 

ကန်ကွက်မ များစွာ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း။

ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်

ေရးေကာက်ပွဲအလွန ်    ကာလတွင် 

လည်း   ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့်  ေရးေကာက်ပွ ဲ

ဆိုင်ရာြပစ်မ များ၊ တရားမဲ့ြပကျင့်မ များ

ှင့်စပ်လျ်းပီး    ပိင်ဘက်ပါတီများ၏ 

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ၏ တင်ြပချက် 

များကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မ  မရှိြခင်း၊ 

ယခင်အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွများထက် 

အလွန်ပိမုိမုျားြပားသည့ ်ကန်ကွက်လ ာမ  

၂၈၇ မ  တင်ြပြခင်းများအြပင် တပ်မေတာ်၊ 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်        လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များ၏   ဥပေဒှင့်အညီ

ေတာင်းဆိုတင်ြပချက်များကိ ု   ညိ  င်း၊ 

ေဆွးေွး၊ အေြဖရှာေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိ 

ြခင်းများကိ ု    ေတွရှိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခင်    NLD ပါတီအစိုးရှင့်     ယခင် 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ   ေကာ်မရှင် 

တိုသည်   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်   အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပဲွလပ်ုငန်းစ် အားလုံးအေပ  

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာကိုလည်းေကာင်း၊ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်   ထိန်းချပ် 

ကန်သတ်ချက်၊   တားြမစ်ချက်များကို 

သုံး၍လည်းေကာင်း တရားဝင ်အပ်ှင်း 

ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးပီး 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကို ေကျာ်လွန် 

ေဖာက်ဖျက်     ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းများ 

ေကာင့ ်လွတ်လပ်၍တရားမ တမ မရိှေသာ 

ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေကာင်းစစ်ေဆးေတွရိှ 

ရသည့်အတွက်    ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်ကုိ 

ပယ်ဖျက်ခ့ဲပီးလည်း ြဖစ်ေကာင်း။

အမ ေပါင်း ၁၀၇၇ မ 

ထိုေကာင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် အေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ၊ မဲမသမာ 

မ များှင့် တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များ 

တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကျးလွန်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သူများကိ ုြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်က အေရးယူေဆာင်ရက်ထား 

ရိှသည့်အေြခအေနကုိ ဆက်လက်တင်ြပ 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊      ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ   ကာလတွင် 

ေရးေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်သည့် အမ  

ေပါင်း ၁၀၇၇ မ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး   ယင်းတို 

အနက် ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒြဖင့ ်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အမ    ၅၄၆ မ    ရှိခဲ့ 

ေကာင်း၊ ယင်းအမ များှင့်စပ်လျ်းပီး 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန    ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွကရရိှသည့ ်စာရင်းဇယားများအရ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ တရားစဲွတင်ပီး ၃၄၅ 

မ ၊ ပိတ်သိမ်း ၁၉၉ မ ှင့် ဥပေဒအကံြပ 

ချက်ေတာင်းခံဆဲ  ှစ်မ တိုြဖစ်ေကာင်း။

ထိုအတ ူ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ေရးေကာက်ပဲွ 

လုပ်ငန်းစ်များ၊     မဲမသမာမ များှင့် 

တရားမဲ့ြပကျင့်မ ြဖစ်စ်များတွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်ကျးလွန်ခဲ့က သည့ ်ိင်ုငေံတာ် 

သမ တေဟာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်၏ အတိင်ုပင်ခ ံ

ပဂု ိလ်ေဟာင်း၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက် 

ပွဲေကာ်မရှင်ဥက   ေဟာင်းှင့် အဖွဲဝင် 

များ၊ ဝန်ကီးေဟာင်း ဦးမင်းသူ၊ ေနြပည် 

ေတာ်ေကာင်စဦက   ေဟာင်း၊ တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်းများ၊ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ 

ပါတီေအာင်ိုင်ေရး           အဖွဲဝင်များ၊ 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်  အဖွဲခွဲဝင်များ 

အပါအဝင် ကျးလွန်သ ူ၄၇၉ ဦးကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ  အေရးယူိုင်ေရး   တရားစွဲဆို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာတွင ်ကျးလွန်သူ 

၉၃ ဦးကို အမ တဲွအေရအတွက် ၇၉ မ ြဖင့် 

တရားစွဲဆိုခဲ့ရာတွင် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပီး 

၄၇ မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ကျန် ၃၂ မ  

ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ထိုအြပင် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက် 

ပွဲလုပ်ငန်းများကိ ု  စနစ်တကျကီးကပ ်

ကွပ်ကဲရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့ ်      ယခင်  

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ှင့်    ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ 

အဆင့်ဆင့်က ဥက   ှင့်   အဖွဲဝင်ေပါင်း 

၂၄၁၇ ဦးကိုလည်း     ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ကျးလွန်သူ ၂၁၆၉ ဦးကို အမ တွဲ အေရ 

အတွက် ၃၇၃ ခုြဖင့် တရားစွဲဆိုရာတွင ်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပီး ၃၆၄ မ ှင့် ြပစ်ဒဏ ်

ချမှတ်ရန်ကျန် ကုိးမ ြဖစ်ေကာင်း၊ မဲမသမာ 

မ များှင့် တရားမဲ့ြပကျင့်မ တွင် ပါဝင် 

ပတ်သက်သူများကိ ု     ဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

တွင် ကယားြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင် ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

ရှိသြဖင့် ဆက်လက်စစ်ေဆးေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်း၊ တရားစဲွဆိရုန်ကျန်ရိှသ ူ

များကိလုည်း ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

တရားစွဲဆို ေဆာင်ရက်ေရး၊ အမ များ 

အြမန်ပီးြပတ်ေစေရး သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များှင့်        ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း။

ဆက်လက်၍     အေြခခံမဲဆ ရှင် 

စာရင်းြပစုြခင်း၊      ိုင်ငံေရးပါတီများ 

စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့ ်လုပ်ငန်းစ်များကိ ုတင်ြပ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊           ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ေနာင်ကျင်းပ 

မည့်    ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ   အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်    အေြခခံမဲဆ ရှင် 

စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်

ေြမြပင်လူဦးေရစာရင်းှင့်   တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးြခင်းများကိ ုတစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုး 

အတာှင့်     ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

သက်ဆိင်ုရာ  တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် 

တာဝန်ခံ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များက   အနီးကပ် 

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲလျက်ရိှေကာင်း၊ ယင်းသုိ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမိနယ ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည ်သက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

က    ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်စုအလိုက ်

ေကာက်ယူြပစုထားသည့ ်      ေြမြပင ်

လဦူးေရစာရင်းှင့် မိနယ်လူဝင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့်      ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာနမ ှ

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းပုံစံ(၆၆/၆)

ကို အေြခခံြပစုထားသည့ ်စာရင်းတိုကိ ု

တိုက်ဆိုင်   စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး/    ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ

မိနယ် ၃၂၅ မိနယ်တွင် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ ယေနအထိ ေဆာင်ရက်ပီး 

၁၂၆ မိနယ်၊ ေဆာင်ရက်ဆ ဲ၁၇၆ မိနယ် 

ှင့် ေဆာင်ရက်ရန်ကျန ်  ၂၃ မိနယ်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ထိသုိုရရိှသည့ ်အေြခခလံဦူးေရ 

စာရင်းကို မူတည်ပီး အေြခခံမဲဆ ရှင် 

စာရင်းများကိ ုသတ်မှတ်ကာလအတိုင်း 

ြပစုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံေရးပါတ ီ၉၂ ပါတီ

ိုင်ငံေရးပါတီများ စစ်ေဆးမ အေြခ 

အေနကို ဆက်လက်ပီး တင်ြပမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်သည် ိင်ုငေံရးပါတမီျား မှတ်ပု ံ

တင်ြခင်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့အ်ည ီ

တည်ဆဲိင်ုငေံရးပါတမီျား၏ စာရင်းများ 

ကုိ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

အဖွဲဝင်များဦးေဆာင်ပီး   သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများက ကိယ်ုစား 

လှယ်များပါဝင်သည့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖဲွများှင့ ်စစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

၂၀၂၂ ခုှစ်   ေမလ  စတုတ ပတ်တွင် 

ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိ အေြခ 

စိုက် ကယားြပည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ ်

ပါတီ(Kayah State Democratic Party)

ကိ ုလိွင်ေကာ်မိသို သွားေရာက်စစ်ေဆး 

ပီးြဖစ်သည့်အတွက် တည်ဆဲိုင်ငံေရး 

ပါတ ီ၉၂ ပါတီအနက် ကုိးပါတီသာ စစ်ေဆး 

ရန် ကျန်ရှိပီး ဆက်လက်စစ်ေဆးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင် 

သည်      ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်    အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပဲွတွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲသည့် ချိယွင်း 

အားနည်းချက်များ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားကိ ု

စစ်ေဆးရာတွင ်ေတွရှိချက်များ၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံှင့်   သင့်ေလျာ်သည့ ်      အချိးကျ 

ကိယ်ုစားြပစနစ် (PR) ကျင့သ်ုံးိုင်ေရးှင့ ်

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပါ ိင်ုငသံားများ၏ 

အခွင့်အေရးြဖစ်သည့်     လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မ ှ   ုပ်သိမ်းြခင်း 

တိုကို ဥပေဒှင့်အည ီေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက် သက်ဆိင်ုရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များကို အေသးစိတ်ေလ့လာဆန်းစစ်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်ှင့်     ိုင်ငံသားများအကျိး 

အတွက် အသစ်ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းိုင်ေရး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   တစ်ချနိ် 

တည်းတွင်   ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ ်

များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ရမည့် လူသား 

အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့ ်    ေကာ်မရှင်ှင့ ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်၏ ဝန်ထမ်း 

များြဖည့်တင်းြခင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်တန်း 

ေပးြခင်းအပါအဝင ်   ဝန်ထမ်းေရးရာစီမ ံ

ခန်ခွဲမ များ၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံြဖစ ်

သည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံး အဆင့်ဆင့် 

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း     အပါအဝင် 

အုပ်ချပ်မ လုပ်ငန်းများကို ြပည်ေထာင်စု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက   ၏ ဦးေဆာင် 

လမ်း န်မ ှင့်   အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်    ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ိင်ုငေံတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်း 

စ်(၅)ရပ်မှ လပ်ုငန်းစ်(၁)ပါ လပ်ုေဆာင် 

သင့ ်လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့ ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒအခန်း 

(၁၁)ပါ အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်း 

ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက 

လုပ်ငန်းစ်(၅)ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး 

တရားမ တသည့်     ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ

အေထေွထ ွေရးေကာက်ပဲွကိ ုကျင်းပသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

ေအာ့တဝါ   ဇွန်   ၄ 

ကေနဒါိင်ုင၌ံ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၅၈ ဦးအထ ိ

ြမင့်တက်လာေကာင်း ကျန်းမာေရးဌာနအကီးအကဲ ထရီစာတမ်က  

ယေနေြပာသည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံထားရသူှင့ ်အနီးကပ်ထိေတွ 

ပါက သိုမဟုတ် ေရာဂါကူးစက်ခံထားရသူ၏ အသုံးအေဆာင်များကိ ု 

ကိင်ုတွယ်မပိါက ေရာဂါကူးစက်ိင်ုသည့အ်တွက် ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 

များကို လုိက်နာကရန် ြပည်သူများအား ၎င်းက တုိက်တွန်းေြပာကား 

သည်။ 

အဆိပုါေရာဂါကူးစက်ဖူးြခင်းမရိှသည့ ်ိင်ုငေံပါင်း ၃၀ တွင် လက်ရိှ 

အချနိ်အထိ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၅၅၀ ေကျာ် 

ရှိေကာင်း ၎င်းကဆိုသည်။

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါသည ်က က်များကဲ့သို တိရစ ာန်များတွင် 

ြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့်မားသည်။ သို ေသာ် လူသားများတွင်လည်း ကူးစက ်

ခံရမ ကို ေတွရှိရသည်။ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ၏  လက ဏာများမှာ 

အနီေရာင်အဖုအပိမ့်များထွက်လာြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း၊ ေခါင်းကုိက်ြခင်း၊ 

က က်သားနာြခင်း၊ ေကျာနာြခင်း၊ လည်ပင်းက က်သားများနာြခင်း၊ 

ချမ်းတုန်ြခင်းှင့်  ေမာပန်းြခင်းတို ြဖစ်သည်။ အနီေရာင်အဖုအပိမ့် 

များသည်     အနာေဖးများတက်လာသည့်အခါ   ေရာဂါကူးစက်မ  

မရှိေတာ့ေကာင်း သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကိုလံဘို   ဇွန်   ၄ 

တတ်ုုိင်ငံ၏ အေရးေပ  လူသားချင်း 

စာနာမ ဆိုင်ရာ     ေဆးဝါးေထာက်ပံ့မ  

ပထမအသုတ်သည်    သီရိလက  ာိုင်ငံ 

Bandaranaike     အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်သို  ယမန်ေနတွင်  ေရာက်ရှိ 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံသည ်  သီရိလက  ာိုင်ငံ  

ရင်ဆိုင်ေနရေသာ    အခက်အခဲများှင့် 

တိုကျိ   ဇွန်   ၄ 

ဂျပန်အဘိုးအိတုစ်ဦးက ပစဖိတ်ိသမဒု ရာကိ ု မရပ်မနားဘ ဲ

တစ်ဦးတည်းရက်လ င့သ်ည့ ်   အသက်အကီးဆံုးလူသားအြဖစ်   

စံချနိ်တင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အသက် ၈၃ ှစ်ရှိသည့် ဂျပန်ိုင်ငံသား ဟိုရီကီနီချသိည ် 

ပစဖိတ်ိသမဒု ရာကိ ု ရက်ေလြှဖင့ ်မရပ်မနားဘ ဲတစ်ကိယ်ုတည်း 

ရက်လ င့ခ်ဲ့ပီး ဇွန် ၄ ရက် နနံက် ၂ နာရ ီ၃၉ မနိစ်တွင် ဝါကာယာမာ 

ြပည်နယ်ှင့်  တုိကူရီှမာြပည်နယ်အကားရိှ   ကီေရလက်ကား 

အပီးသတ်စည်းမျ်းကိ ု  ြဖတ်ေကျာ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မတ်လေှာင်းပိင်ုးတွင် အေမရကိန်အေနာက်ကမ်းိုးတန်း 

ရှိ  ဆန်ဖရန်စစ ကိုမိသို ထွက်ခွာပီး  ၎ငး်၏  ပစိဖိတ်သမုဒ ရာ 

ြဖတ်သန်းသည့်ခရီးစ်ကိ ုစတင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

၎င်း၏ ၆၉ ရက်ကာရက်လ င့်ခရီးစ်သည် ၈၅၀၀ ကီလို 

မတီာ ဝန်းကျင်ကွာေဝးသည်။ ဟိရုကီနီခီျသိည် ယခင်စခံျန်ိတင် 

ထားသူထက်  အသက်   ၁၀   ှစ်ေကျာ်  ပိုမိုကီးေကာင်း  

သိရသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ေြခာက်ှစ်ကလည်း ဂျပန်ိုင်ငံမှ ဆန်ဖရန် 

စစ ကိုမိသို  ရက်လ င့်သွားခဲ့ပီး   မည်သည့်ဆိပ်ကမ်းတွင်မ ှ

ရပ်နားြခင်းမရိှဘခဲရီးှင်သည့ ်ပထမဆုံးေသာရက်လ င့သ်အူြဖစ်  

စံချနိ်တင်ခဲ့သည်။ 

ိုဂိုခိုင်ရှ ိ    နီရှီိုမီယာဆိပ်ကမ်း၌    ဟိုရီကီနီချသိည ်

ရက်ေလှကိုသိမ်းဆည်းရန ်    ကမ်းစပ်သို    ဆွဲတင်ေနသည့် 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံကိ ု    အင်တာနက်စာမျက်ှာများတွင ်

ေတွြမင်ိုင်သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

နယူးေဒလီ    ဇွန်    ၄

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ

၃၉၆၂ ဦး ထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၄၃၁၇၂၅၄၇  ဦး 

ရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ  

သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ ယမန်ေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ 

၂၆ ဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့် အဆိုပါေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၆၇၇ ဦး 

ရှိလာေကာင်း အိ ိယိုင်ငံ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် အိ ိယုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးေတွရိှဆလူဲနာစုစုေပါင်း ၂၂၄၁၆ 

ဦးရှိေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမ ှြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူ  ၂၆၉၇  ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ် အဆိုပါေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

စုစုေပါင်း ၄၂၆၂၅၄၅၄ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။                   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်   ဇွန်  ၄

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ  တတ်ု 

ိင်ုငသံို ဆန်တင်ပိုမ သည် ယခှုစ် 

ပထမ    ငါးလတာကာလတွင်း 

၁၄၉၄၄၇  တန်   တင်ပိုိုင်ခဲ့ြခင်း 

ေကာင့် ပီးခ့ဲသည့်ှစ်  အလားတူ 

ကာလှင့်    င်းယှ်ပါက ၂၃ ဒသမ  

၆ ရာခိင်ု န်းြမင့တ်က်လာေကာင်း 

အသက် ၈၃ ှစ်ရှိသည့် ဂျပန်အဘုိးအုိ ပစိဖိတ်သမုဒ ရာကို မရပ်မနားဘဲ ရက်လ င့်သည့် အသက်အကီးဆုံးလူသားအြဖစ် စံချနိ်တင် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ တုတ်ိုင်ငံသို ဆန်တင်ပိုမ  

ယခုှစ် ပထမငါးလအတွင်း ၂၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းြမင့်တက်

တုတ်ိုင်ငံက သီရိလက  ာိုင်ငံအား အေရးေပ လူသားချင်းစာနာမ ဆိုင်ရာ ေဆးဝါးေထာက်ပံ့

စိန်ေခ မ များကို     ေကျာ်လ ားရာတွင ်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ် ရည်ရယ်ပီး 

ေထာက်ပံ့    ကူညီေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း  

သရီလိက  ာိင်ုငဆံိင်ုရာ တတ်ုသအံမတ် 

ကီး  Qi Zhenhong က  အဆိပုါေဆးဝါးများ   

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည့ ်အခမ်းအနားတွင်  

ေြပာကားခဲ့သည်။

တတ်ုိင်ုငမှံ ပံပ့ိုးေပးေသာ ေဆးဝါး 

အကူအညီအတွက်   ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်းှင့် သီရိလက  ာုိင်ငံ အခက်အခဲ 

ကျေရာက်သည့်  အချနိ်တိုင်း  တုတ် 

ိုင်ငံက   အကူအညီများေပးလျက်ရှိပါ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး Keheliya  

Rambukwella က ေြပာကားခဲ့သည်။

တုတ်အစိုးရသည ်     သီရိလက  ာ 

ိုင်ငံအား    လက်ရှိအခက်အခဲများကို 

ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းိုင်ရန ်       အေရးေပ  

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ   အကူ 

အညီများေပးအပ်ရန် ဆံုးြဖတ်ခ့ဲေကာင်း 

တုတ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ     ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ေအဂျင်စီမ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက  ဧပီ  

၁၉ ရက်တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် 

ိင်ုငြံခားေငလွလှဲယ် န်း၊ ေလာင်စာဆှီင့် 

အြခားလိအုပ်ေသာ  ေထာက်ပံေ့ရးပစ ည်း 

များ  ြပတ်လပ်မ ှင့်  ေငွေကးေဖာင်းပွမ  

ြမင့တ်က်လာမ တိုေကာင့ ်ြပင်းထန်ေသာ  

စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းှင့ ်  ရင်ဆိုင် 

ေနရသည်။                 ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကေမ ာဒီးယား   ဆန်စပါးအသင်း 

ချပ်က ဇွန် ၄ ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

တုတ်ိုင်ငံသည်   ဥေရာပ 

သမဂ ပီးလ င် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံ

၏ ဆန်ကိ ုအများဆုံးဝယ်ယေူသာ 

ိုင်ငံအြဖစ ်     ရပ်တည်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား  ဆန်စပါး 

အသင်းချပ်က သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက် တစ်ရပ်တွင် ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံမ ှ တုတ် 

ုိင်ငသုိံ ဆန်တင်ပုိမ ပမာဏသည် 

ယခုှစ်   ပထမငါးလြဖစ်သည့ ်

ဇန်နဝါရီလမှ      ေမလအတွင်း 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက   တင်ပို 

ခဲ့ေသာ  ဆန်တင်ပိုမ စုစုေပါင်း၏ 

၅၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

ကေမ ာဒီးယား ဆန်စပါးအသင်း 

ချပ်က ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ်ယခု 

ှစ် ပထမငါးလအတွင်း  ဥေရာပ 

ေဈးကွက်သို ဆန် ၈၈၁၆၇ တန် 

တင်ပိုေရာင်းချိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

ယခင်ှစ်       အလားတူကာလ 

ှင့်     င်းယှ်ပါက ၄၉ ရာခုိင် န်း 

အထိ      ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ယခှုစ် ပထမငါးလအတွင်း 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက ကုမ ဏီ 

၅၃  ခုမှတစ်ဆင့်   ိုင်ငံတကာ 

ေဈးကွက်များသို  တင်ပိုခဲ့သည့် 

ဆန်တန်ချနိ်စုစုေပါင်း  ၂၈၃၆၈၅ 

တန်ရှိေကာင်းှင့်    အခွန်ေငွ 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၇၃ ဒသမ 

၄၇ သန်း   ဝင်ေငွရရှိခဲ့ေကာင်း 

ကေမ ာဒီးယား  ဆန်စပါးအသင်း 

ချပ်က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၉၆၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကေနဒါိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၅၈ ဦးရှိလာ



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း   ဇွန်   ၄

တုတ်ိုင်ငံ ေကွကျိးြပည်နယ်၌ ြမန် န်းြမင့် 

ရထားတစ်စင်း ေြပးလမ်းေချာ်သွားခဲ့ရာ ရထား 

ေမာင်းသ ူေသဆုံးပီး ခရီးသည်ရှစ်ဦး  ထခိိက်ုဒဏ်ရာ 

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တွဲဆိုင်းရှစ်ခုပါရှိသည့် အဆိုပါြမန် န်းြမင့် 

ရထားသည် ေကွကျိးြပည်နယ်   ေကွယမ်းမိမှ 

ကွမ်တုြံပည်နယ် ကွမ်ကျိးမိသို ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ဦးတည်ထွက်ခွာလာခ့ဲေကာင်း ုိင်ငံပုိင်ုပ်သံလုိင်း 

က ေကညာခဲ့သည်။

ရထားက   ဘူတာုံအနီးေရာက်ရှိချနိ်တွင် 

ေြမပိမ တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ေကျာက်တုံးှင့ ် ရ ံွန် 

များက ရထားလမ်းပိင်ုးေပ တွင် ပတ်ိဆိုလျက်ရိှသည်။ 

အဆိုပါရ ံွန်များကိ ုတိုက်မိရာမ ှရထားေြပးလမ်း

ေချာ်သွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ရထားေြပးလမ်းေချာ်ပီးေနာက် မီးရထားေခါင်း 

တွဲက ဘူတာုံရှိ လူသွားစ  က ေပ သို ေရာက်ရှိသွား 

ကာ  ေခါင်းပိုင်းတစ်ခုလုံး  ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ 

အဆိပုါြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်ပီး မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပု ံ

များကို လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများတွင ် ြမင်ေတွ 

ိုင်သည်။

ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုသားများက ခရီးသည်များ 

အား ရှာေဖွကယ်ဆယ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါမေတာ်တဆမ ြဖစ်စ်အတွင်း ခရီးသည် 

ရှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ခရီးသည် ၁၃၀ 

ေကျာ်အား ေဘးကင်းစွာ ကယ်တင်ေပးိင်ုခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်   ၄ 

အာဖရိကတုိက်၌ ဇွန် ၃ ရက်  ညေနပုိင်းအချန်ိ 

အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၁၁၆၅၇၀၃၂ ဦး ရှိလာေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 

သည်။

အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရး 

စင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ လက်ရှိတွင ်  အာဖ 

ရိကတိုက်တစ်ဝန်းတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၂၅၃၃၄၃ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း 

၁၁၀၁၃၇၀၇ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အာဖရိကတိုက်၌  ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၊ 

ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ တနူီးရှားိင်ုငှံင့ ်အီဂျစ်ုိင်ငတုိံသည် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အများဆုံးိုင်ငံများ

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၉၆၃၃၉၄ ဦး ရှိေကာင်း၊ 

ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၁၆၈၆၆၄ ဦးရိှေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ် 

ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကတိုက်၌ အာဖရိကေတာင်ပိုင်းေဒသ 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ အများဆုံး

ြဖစ်ပီး အာဖရိကေြမာက်ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်းေဒသ 

များသည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  

ဒုတိယအများဆုံးေဒသများြဖစ်ကာ  အာဖရိက 

အလယ်ပိုင်းေဒသသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ  အနည်းဆုံးေဒသြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်   ၄

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၄၄ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၁၂၀၄၀ ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက် သုံးဦးသည် 

ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

ကျန် ၁၈၄၁ ဦးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း တစ်ဦး 

ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၃၅၆၈၁ ဦး ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် လူနာ ၂၀၀၅ ဦး ေရာဂါမှြပန်လည ်

ကျန်းမာလာခ့ဲသည့်အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၄၅၃၃၁၃ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၃၀၄၆ ဦးရှိပီး 

ယင်းတိုအနက် ၂၇ ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ ခစံား 

ေနရပီး ၁၇ ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကူြပ 

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၇ ရာခိင်ု 

 န်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်း 

ဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၂ ဒသမ ၉ 

ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထိုးှံမ  

ခယူံပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၃ ရာခုိင် န်းသည် ကာကွယ် 

ေဆး   ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဆိုးလ်    ဇွန်   ၄

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀၄၈ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ် အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံ

ရသူစုစုေပါင်း  ၁၈၁၅၃၈၅၁  ဦးရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ဇွန် ၄ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၄၁ ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်     ကျန်ရှိသူများသည ်

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်း 

ပတ်အတွင်းက  ေနစ်ပျမ်းမ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  အေရအတွက်သည် ၁၂၃၂၂ ဦး 

ရှိေကာင်းလည်း  ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံကူးစက် 

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူကိုးဦး 

ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် အဆိပုါ 

ေရာဂါြဖင့ေ်သဆုံးသေူပါင်း ၂၄၂၃၈  ဦးရိှလာေကာင်း  

ေတာင်ကုိရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူအေရ 

အတွက်သည် ိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း၏ 

သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မိုဂါဒစ် ှး   ဇွန်   ၄

ဆိမုာလီယာုိင်ငံ၌ မုိးေခါင်မ ေကာင့် ငတ်မွတ်မ  

ဒဏ်ခံစားေနရသူများအား  အေရးေပ  အကူအညီ 

ေပးအပ်ရန်အတွက်  ဆိမုာလယီာိင်ုငရိှံ ကလုသမဂ  

ကညူကီယ်ဆယ်ေရးသတံမန်က   ဆိမုာလယီာိင်ုင ံ

ဆိင်ုရာ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ    ရန်ပုေံငမှွ 

အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀ ေထာက်ပံ့ေပးရန ်

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

ကလုသမဂ ၏ ေြပာကားချက်အရ ဆိမုာလယီာ 

ုိငင်သံည် အာဖရိကဦးချိေဒသတွင် မိုးေခါင်မ ဒဏ် 

အခံရဆံုးုိင်ငြံဖစ်ေကာင်း  သရိသည်။ ဆိမုာလယီာ 

ိုင်ငံရှိ လူဦးေရအနည်းဆုံး ၆ ဒသမ ၁ သန်းသည် 

မုိးေခါင်မ ဒဏ်ခခံဲရ့ေကာင်းှင့ ်ယင်းလဦူးေရအနက် 

လူေပါင်း ၇၇၁၀၀၀ သည် ေသာက်သံုးေရှင့် အစား 

အစာများကို ရှာေဖွရန် ၎င်းတို၏ ေနအိမ်များကို 

စွန်ခွာခဲ့ကရေကာင်းလည်း သိရသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဆိုမာလီယာိုင်ငံလူသားချင်းစာ

နာေထာက်ထားမ ဆိင်ုရာ  တုံြပန်ေရးအစအီစ်အရ 

လူေပါင်း ၅ ဒသမ ၅  သန်းအားေထာက်ပံ့ရန  ်

အေမရိကန်ေဒ လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေတာင်းခ ံ

ထားေကာင်းှင့ ်ယင်းသို လိုအပ်ချက်များတိုးြမင့်

လာေသာ်လည်း ေမ ၃၁ ရက်အထိကာလအတွင်း 

လိအုပ်သည့ရ်န်ပုေံင(ွအေမရကိန်ေဒ လာ သန်း ၂၆၀ 

နီးပါး)၏ ၁၈ ရာခိုင် န်းသာလ င် လက်ခံရရှိေသး 

ေကာင်း ကုလသမဂ က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ၌ ြမန် န်းြမင့်ရထားတစ်စင်း ေြပးလမ်းေချာ်မ ြဖစ်ပွား၊ ရထားေမာင်းသ ူေသဆုံး

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၈၄၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၂၀၄၈ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၁ ဒသမ ၆၆ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ကုလသမဂ က ဆိုမာလီယာိုင်ငံသို အေရးေပ အကူအညီ

ကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀ ေထာက်ပံ့မည့်အစီအစ်တစ်ရပ် ေဆာင်ရက်



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေဝါမိနယ်၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ေလးသိန်းခန် သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၄ 

ေဝါမိနယ်၌  ေငွကျပ်သိန်း ၅၉၁၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်က ူးသွပ ်

ေဆးြပားများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇွန် ၃ ရက် နနံက် ၁၀ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး 

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ေဝါမိနယ်  ေညာင်ခါးရှည်ေကျးရာအနီး ဗျဟာလမ်းဆုံပူးေပါင်းစစ်

ေဆးေရးဂိတ်တွင် မနန်းြမတ်ေထွး  ေမာင်းှင်ပီး   ရန်ိုင်ေကျာ် 

လိုက်ပါလာသည့် Toyota  Avanza  ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၉၄၀၀၀ သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲသ့ြဖင့ ်မနန်းြမတ်ေထွးှင့ ်ရန်ုိင်ေကျာ်တုိအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ အေရးယထူား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရန်ိုင်ေကျာ်ှင့် မနန်းြမတ်ေထွးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတ ူေတွရစ်။

တရားမဝင ်သစ်မျိးစုံှင့် လူသုံးကုန်ပစ ည်း ဖမ်းဆီးရမိ
ရက်တွင်    အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ြမန်မာ့စက်မ  

ဆိပ်ကမ်းကုန်ေသတ ာစခန်း၌ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးှင့် တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွ ဲ  အေကာက်ခွန်စစ်ေဆးေရးအဖွဲက

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  သွင်းကုန်ေကညာလ ာ (ID) တွင် 

ေကညာထားသည်ထက် ပိုမိုပါရှိလာေသာ ကေလးတစ်ကုိယ်ရည်သံုး 

ပစ ည်းြဖစ်သည့ ်BABY WIPES (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၅၃၂၈၀၀၀)

ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ေတာင်ငူခိုင်အတွင်း တရားမဝင ်က န်းသစ် ၇ 

ဒသမ ၅၄၄ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၃၇၅၀၁၂၀)အားလည်းေကာင်း၊ 

ဇွန် ၄ ရက်တွင် တရားမဝင ်က န်း၊ ေထာက်ကန် ၊ ဖန်ခါး၊  ဇင်ပ န်း၊ 

ေမျာက်ငို၊  နဘဲ၊ ပျ်းကတိုးစသည့ ် သစ်မျိးစုံ ၁၃ ဒသမ ၉၄၄၆ တန် 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၄၉၄၃၄၄၂)ကိလုည်းေကာင်း စစုေုပါင်းသစ်မျိးစု ံ

၂၁ ဒသမ ၄၈၈၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၈၆၉၃၅၆၂)ကိ ုဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၃ ရက်ှင့် ၄ ရက်များတွင် သိမ်းဆည်းရမိမ  

စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ  ၁၈ မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၄၀၂၁၅၆၂) 

ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ 

သိရသည်။                                                              

  သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၄

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာတားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၃ 

သာဂရ-ကိုးပင် ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်း ဖိုးကျားဆင်စခန်းအနီး ဝါးတင်ယာ်တမ်ိးေမှာက်၍ တစ်ဦးေသ၊ ခနုစ်ဦးဒဏ်ရာရ  
ေရတာရှည ်  ဇွန်   ၄

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

သာဂရ- ကိုးပင် ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်း 

ဖိုးကျားဆင်စခန်းအနီး၌ ယမန်ေန  ညေန ၆ 

နာရီခန်က ဝါးလုံးများ တင်ေဆာင်လာေသာ 

ေြခာက်ဘီးယာ်တစ်စီး အဆင်းေကွတွင် အရိှန် 

လွန်တမ်ိးေမှာက်သွားခဲရ့ာ  တစ်ဦးေသဆုံးကာ 

ရှစ်ဦးဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုးမြဖတ်ေကျာ်    ကားလမ်းအတိုင်း 

အေနာက်မှအေရှသို ေနဆန်းလင်း က န်းပင် 

ဆပ်ိေကျးရာေနသ ူေမာင်းှင်ပီး ယာ်ဦးေခါင်း 

၌ ယာ်ေမာင်းှင်သူအပါအဝင် အမျိးသား 

သုံးဦး၊ ယာ်ေနာက်တွင် ဝါးလုံးေရ ၂၈၀၀ 

ခန်တင်ေဆာင်ထားပီး    ဝါးလုံးများေပ ၌ 

အမျိးသား ခုနစ်ဦးလိုက်ပါစီးနင်းလာေသာ  

ေြခာက်ဘီးယာ်သည်   မုိင်တုိင် (၁၀/၁) 

ဖုိးကျားဆင်စခန်းအနီး   ကုန်းဆင်းအေကွ 

အခင်းြဖစ်ေနရာအေရာက်၌ အရိှန်လွန်၍ လမ်း 

ယာဘက်ြခမ်းသုိ တိမ်းေမှာက်သွားခ့ဲသည်။ 

ယာ်တိမ်းေမှာက်မ ေကာင့် ယာ်ေနာက် 

တွင် စီးနင်းလုိက်ပါလာေသာ ေနလင်းေအာင်  

ဥယျာ်မှးေကျးရာေနသူမှာ     ရရှိသည့် 

ဒဏ်ရာများြဖင့်ေသဆုံးခဲ့ပီး အမျိးသားခုနစ် 

ဦး မစုိးရိမ်ရဒဏ်ရာများရရိှခ့ဲသြဖင့် ယာ်ေမာင်း 

ေနဆန်းလင်းအား သာဂရနယ်ေြမရစဲခန်းတွင်  

အမ ဖွင့်စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေပါင်းတည်    ဇွန်   ၄

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ေပါင်းတည်မိနယ်   ဇီးပင်လှကိးဝိုင်း 

အကွက်အမှတ်(၈၇)တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေစရန်၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင်များ   စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့်  ေဒသတွင်းအပူချန်ိ ေလျာ့ကျ 

ေစရန်ရည်ရယ်၍  ေပါင်းတည်မိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရး အဖဲွမှဦးေဆာင် 

ကာ  ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကို ဇွန် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက 

ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆုိပါ မုိးရာသီသစ်ပင်စုိက်ပဲွတွင် က န်း၊ မန်ဂျန်ရှား၊ ယူကလစ်၊ 

ပျ်းကတိုးစသည့် ပျိးပင် ၃၅၀ စိက်ုပျိးရန်လျာထားေသာ်လည်း ေဒသခ ံ

ြပည်သူများ၏ ေတာင်းဆိုချက်အရ ပျိးပင် ၁၀၀၀ ကို မိနယ်စီမံ 

ေပါင်းတည်မိနယ်၌  မိုးရာသ ီ

စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    ဦးထွန်းထွန်းှင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊   ေဒသခံ 

ြပည်သူများှင် ့  မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ စုစုေပါင်း 

အင်အား၂၀၅ ဦးြဖင် ့စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေအးေအးဆင့်(ြပန်/ဆက်)

ြမန်မာ့စက်မ ဆိပ်ကမ်းကုန်ေသတ ာ  စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

ဖမ်းဆီးရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၄

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ် ေကညာ 

ထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတို 

ှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည ်ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကို    ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုကို အေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပား 

ေစရန်  ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊  ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကို 

လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံ 

ြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်   ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊  ဝါဒြဖန်မ များအေပ  မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

 တမူးမိမှ

ထိုးှံေပးြခင်းတိုကို အင်တိုက်အားတိုက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 သုိရာတွင် NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွှင့် 

၎င်း၏ လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများသည် အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာ 

သင်ကားသင်ယူခွင့ ်အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပား၍ 

ပညာမဲလ့တူန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့ ်၎င်းတို 

ကို အေကာက်တရားြဖင့် ေထာက်ခံအားေပးလာ 

ေစရန် ယုတ်မာုိင်းစုိင်းေသာ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် 

ေကျာင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘများအား ခိမ်းေြခာက ်

အကျပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပညာေရး 

ဆိင်ုရာ အေဆာက်အအုမံျားအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ အေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များှင့် ေကျာင်းသုံးပုံှိပ်စာအုပ်များ၊ ေကျာင်းသုံး 

စာအုပ်များအား မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊  အတင်းအဓမ လုယူ 

ြခင်း စသည့န်ည်းလမ်းမျိးစု ံအသုံးြပကာ ပညာေရး 

က  ြမင့်မားေရးကိ ု    ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက ်

ရှိသည်။

မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနတွင်လည်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  တမူးမိ  ေစာ်ဘွားအင်း 

ရပ်ကွက်ရိှ မိနယ်ပညာေရးမှးံုးအား  PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ တမူးမိ ေစာ်ဘွားအင်းရပ်ကွက်ရှိ 

မိနယ်ပညာေရးမှးုံးသို ယေနမွန်းလွဲ ၃ နာရီခန်  

တွင် PDF အမည်ခံ  အကမ်းဖက်သမား ှစ်ဦးက 

အိ ိယ-ြမန်မာ   ချစ်ကည်ေရးလမ်းမှတစ်ဆင့ ်

ဆိုင်ကယ်ြဖင့် ေရာက်ရှိလာခဲ့ေကာင်း၊ ထိုေနာက် 

အေစာင့ြ်ဖစ်သ ူဦးေနထူးေအာင်(ဘ)ဦးကည်ရိှန်အား 

ပစ တိြုဖင့ေ်ထာက်၍ ပညာေရးမှးုံးအေဆာက်အအု ံ

အား ၎င်းတို အသင့ယ်ေူဆာင်လာသည့ ်ဓာတ်ဆမီျား 

ြဖင့်ေလာင်းကာ    မီး  ဖျက်ဆီးခဲ့ပီး   လာရာလမ်း 

အတိုင်း ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ်ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးသွားခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက ်

သမားများ၏ မီး  ဖျက်ဆီးမ ေကာင့ ်မီးေလာင်ေန 

သည့ ်ပညာေရးမှးုံးအား နယ်ေြမခလံုံ ခံေရးတပ်ဖဲွ 

ဝင်များ၊  မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက  မီးသတ်ယာ် 

ေြခာက်စီး၊ ေရသယ်ယာ် တစ်စီးတိုြဖင့ ်သွားေရာက် 

မီးြငိမ်းသတ်ခဲ့ရာ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန်တွင် 

မီးငိမ်းသွားခဲ့ေကာင်း  သိရှိရပီး  ပညာေရးမှးုံး 

အတွင်းရှိ ုးံခနး် ှစ်ခနး်ှင့် ံုးခနး်များအတွငး်ရှိ 

သင်ေထာက်ကူ ြပပစ ည်းများ၊ စာရက်စာတမ်းများှင့ ်

ပရိေဘာဂများ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့သည်။

ြဖစ်စ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာအေရးယူိင်ု 

ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ုလျက် 

ရှိသည်။   တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

အေနြဖင့်လည်း  ယခုကဲ့သို ယုတ်မာိုင်းစိုင်းသည့ ်

လုပ်ရပ်ကိ ုကျးလွန်ခဲ့သည့်၊ ကျးလွန်ရန် အားေပး 

လ ံေဆာ်ေနသည့ ်NUG ၊ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 

အဖွဲများအေပ       ဝိုင်းဝန်းဆန်ကျင်ကရန်ှင့ ်

အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏    လ ပ်ရှားမ သတင်းများ 

ရရှိပါက  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ် သက်ဆိုင်ရာ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများထံ သတင်းပုိြခင်းြဖင့် ြပည်သူ  

လုံ ခံေရး၊ အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ လုံ ခံေရးကိ ု

ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါရန ်ေမတ ာရပ်ခံ တိုက်တွန်း 

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြဖစ်ေစ အများြပည်သ ူအေှာင့်အယှက် 

ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကုိ  ထပ်ဆင့်မ ေဝ 

ြခင်း၊  အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က 

ှင့်  ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ 

၃၃(က)ှင့်    တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင်    ြပစ်မ ှင့ ် 

သက်ဆိုင်သည့်    ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်းများ

ကို  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ 

အရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် 

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ 

များမှတစ်ဆင့ ် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

ပန်းေတာင်းမိနယ်    ြပည်ေတာ်သာ 

ရပ်ကွက်ေန ေအာင်ချိဦးသည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Aung Cho Oo” Facebook 

အေကာင့်၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး မေကွး 

မိနယ်ေနသူများြဖစ်သည့ ် ရဲစိုး(ခ)

ေအာင်ရစဲိုး၊ ေဇာ်မျိးဦး(ခ)ZO ှင့ ်မင်းမင်း 

တုိသည် ၎င်းတုိအသံုးြပသည့် “Ye Soe” 

Facebook အေကာင့်၊ “Zaw Myo Oo” 

Facebook အေကာင့်ှင့် “Min Min” 

Facebook  အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ ်အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက်ေန ဥက ာေကျာ်သည် ၎င်းအသုံး 

ြပသည့် “Oakkar Kyaw” Facebook 

အေကာင့်၊  ေတာင်သာမိနယ်ေနသူများ 

ြဖစ်သည့် လ  င်သဇင်၊ ဖိးဝဏ ေအာင်(ခ)

ဘီလူးှင့် သီတာေအးတိုသည် ၎င်းတို 

အသုံးြပသည့်   “Hlaing Thazin” 

Facebook အေကာင့်၊ “Phyo Wuna 

Aung” Facebook အေကာင့်ှင့် “Thida 

Aye” Facebook အေကာင့၊် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေန 

မင်းေသွးခန်သည်   ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Min Thawe Khant” Facebook 

အေကာင့်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ြပည်မိနယ် 

ေန ြမင့်ြမတ်မိုရ်မျိးသည် ၎င်းအသုံးြပ 

သည့ ်“Myint Myat Mo Myo” Facebook 

အေကာင့်၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ် ေဈးပုိင်း 

ရပ်ကွက်ေန ခင်ေမာင်သုိက်သည် ၎င်းအသံုး 

ြပသည့် “Khin Mg Thike” Facebook 

အေကာင့်ှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

စမ်းေချာင်းမိနယ်    လင်း/ေတာင် 

ရပ်ကွက်ေန ေကျာ်မင်းကိ(ုခ)Clock သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Clock” Facebook  

အေကာင့်တိုသည ်    အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ      မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိုင်ငံေတာ်    တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ု

ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲ 

သည့်အတွက်   တရားဥပေဒှင့်အညီ 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယ ူ

ြ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 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း 

ြပလုပ်ခဲ့သူများအား  ဥပေဒှင့ ်အညီ 

ထိေရာက်စွာ   အေရးယူသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သ ူ

များအား ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယ ူ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သနပ်ပင်   ဇွန်   ၄

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး သနပ်ပင်မိနယ်၌ မုိးရာသီစုေပါင်းထွန်ယက် 

ပဲွှင့ ်လက်ကိင်ုရှည်လက်တွန်းထွန်စက် လထူိင်ုစီးေနာက်တဲွကရိယိာြဖင့ ်

ထွန်ယက်ြခင်းသုပ်ြပပွဲကို     ယေနနံနက်ပိုင်းက   ဖရဲေကျးရာ 

ကွင်းအမှတ်(၈၅၅) ေတာင်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၏ လယ်ယာေြမ၌ 

ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ    သနပ်ပင်မိနယ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေဇာ်လင်းထက်က အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

တမူးမိနယ် ပညာေရးမှးုံးအား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးမ ြဖစ်စ် တည်ေနရာြပေြမပုံ

တမူးမိနယ ်ပညာေရးမှးုံးအား PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးမ ေကာင့ ်

ပျက်စီးဆုံး ံးမ အား ေတွြမင်ရစ်။

သနပ်ပင်မိနယ်၌  လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်းထွန်စက် လူထိုင်စီးေနာက်တွဲကိရိယာြဖင့်ထွန်ယက်ြခင်း သုပ်ြပပွဲကျင်းပ

ဦးွန်လွင်ှင့်   ဝန်ထမ်းများက  သနပ်ပင်မိ အမှတ်(၇၃) စက်မ  

လယ်ယာစခန်းမှ ထွန်စက်အကီး ငါးစီး၊ လက်ကိုင်ရှည်လက်တွန်း 

ထွန်စက် လူထိုင်စီးတမန်းေမ ကိရိယာ သုံးစီး  စုစုေပါင်း ရှစ်စီးြဖင့ ်

လက်ေတွထွန်ယက်ြခင်းကိ ုသပ်ုြပေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ေတာင်သမူျားက 

သိရိှလုိသည်များအား ေမးြမန်းမ အေပ   ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိုပါ   သုပ်ြပပွဲသို     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေဇာ်လင်းထက်၊ မိနယ်စိုက်ညိအဖွဲဝင်များှင့်  ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH ၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 

လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများကို လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများ ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂  

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၄

ဟိုတယ်ှင့်   ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာေဌးေအာင်သည ်

ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းက မ ေလးအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ

ေလဆိပ်သိုေရာက်ရှိပီး  ေလဆိပ်တွင်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိကသည့ ် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း 

များှင့်ေတွဆုံသည်။

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး

ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ယခုအခါ 

ေလဆိပ်အတွင်း   ြပည်တွင်း   ြပည်ပခရီးသည ်

ဝင်ေရာက်မ များရိှလာပြီဖစ်ရာ သက်ဆိင်ုရာဌာနများ 

က မိမိတိုတာဝန်ကျရာအခန်းက  မှ ဝန်ေဆာင်မ  

ြပကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ေလဆပ်ိပရဝဏ်အတွင်း 

ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများအားလံုး  တက်ညီလက်ညီ 

စုေပါင်းလုပ်ကုိင်ြခင်းြဖင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ် 

အဂ   ါရပ်ှင့်ညီစွာ     ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကေစလိ ု

ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပီး ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၏ 

တင်ြပချက်များအေပ  ြပန်လည်ရှင်းလင်းကာ လိအုပ် 

သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးသည်။ 

ဆက်လက်၍     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

မ ေလးတက သိုလ်သိုေရာက်ရှိရာ  ဘွဲှင်းသဘင ်

ခန်းမအတွင်း တက သိလ်ုမှ ဒတုယိပါေမာက ချပ်များ၊ 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ  ဆရာ ဆရာမများ၊ လက်ေတွ 

ကွင်းဆင်းကမည့်      တတိယှစ်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့ ်    ပထမှစ်ေမာင်မယ်သစ်လွင ်

ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများကိ ု    ေတွဆုံရာ၌ 

ဤဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် သင်ကားလျက်ရိှေသာ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်  အဓိက 

ဘာသာရပ်သာမက  သာသာစကားှင့်   အိုင်တီ 

နည်းပညာများကိုပါ စနစ်တကျ ကိးစားသင်ကား 

ေတာင်ကီး     ဇွန်     ၄

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား    ကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း/ေဒသများှင့် ခိုင်များအလိုက ်

အသက် ၁၉ ှစ်ေအာက် အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲကိ ုဇွန် ၃ ရက် ညေန ၃ နာရီက ေတာင်ကီးမိ 

ြပည်နယ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း 

က အသက် ၁၉ ှစ်ေအာက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

တိင်ုး/ေဒသများှင့ ်ခိင်ုများအလိက်ု ေဘာလုံးပိင်ပဲွ 

ကျင်းပရြခင်းသည် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရိှ  ေဒသများ 

တွင် ေဘာလုံးအဆင့အ်တန်း တိုးတက် ြမင့မ်ားေရး၊ 

လငူယ်မျိးဆက်သစ်အားကစားသမားများ ေမွးထတ်ု 

ေပးိုင်ေရး၊  လူငယ်လူရယ်အချင်းချင်း    ချစ်ခင် 

စည်းလုံးညီွတ်မ ရရှိကာ  ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေသာ 

လငူယ်များအြဖစ် ရှမ်းြပည်နယ်၏ အားကစားက    

တိုးတက်လာေစရန်ှင့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် မျိးဆက် 

သစ်အားကစားသမားများ   ေပ ထွက်လာေစရန ်

အတွက် ရည်ရယ်ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်း၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 

က   ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများကိ ု  လိုက်လံ 

 တ်ဆက်ကပီး ပိင်ပဲွပထမေနပဲွစ်အြဖစ် တာချလိီတ် 

ခိင်ုအသင်းှင့ ်လား  းခိင်ုအသင်းတို ယှ်ပိင်ေနမ  

ကို ကည့် အားေပးကသည်။

အဆိုပါ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား  အသက် 

၁၉ ှစ်ေအာက်   အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်

ပိင်ပဲွဝင်အသင်းေပါင်း ၁၅ သင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ကပီး ပိင်ပဲွကိ ုဇွန် ၃ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထ ိ တစ်ရက် 

လ င်ေလးပဲွ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)
ပုသိမ်      ဇွန်      ၄

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ပသုမ်ိမိ၌ တိင်ုးေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးချပ်ဖလား  ေြခာက်ခိုင ်အသက် ၁၉ 

 ှစ်ေအာက် အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့် 

ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်ေနညေနပိုင်းက  

ကိုးသန်ိးအားကစားကွင်း၌ကျင်းပရာ  တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ အေနာက်ေတာင်တိင်ုး 

စစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ေအာင်ှင့ ်   

အစိုးရအဖွဲဝင ်  ဝန်ကီးများ  တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးပီး ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ေရှးဦးစွာ ဗိလ်ုလပဲွုအား ေြမာင်းြမခိင်ုေဘာလုံး 

အသင်းှင့်  မအူပင်ခုိင် ေဘာလံုးအသင်းတုိ ယှ်ပိင် 

ကစားခဲ့ရာ ေြမာင်းြမခိုင်အသင်းက မအူပင်ခိုင ် 

အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့ ်အိုင်ရခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍     ဆုချးီြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

ကျင်းပရာ     ဒတုယိဆရုရိှသည့ ်   မအပူင်ခိင်ုေဘာလုံး 

အသင်းအား  တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်ှင့်  ေငွသားဆု 

ကျပ်ငါးသိန်းကုိ စီးပွားေရးရာဝန်ကီးကလည်းေကာင်း၊ 

ပထမဆုရရှိသည့်  ေြမာင်းြမခိုင်ေဘာလုံးအသင်း 

အား တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်ှင့် ေငွသားဆုကျပ်ခုနစ်သိန်း 

ကုိ လံုခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးကလည်းေကာင်း၊ 

ေနရာအလုိက် အေကာင်းဆံုးကစားသမားဆ ုရရိှသူ 

များအား           အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    

တိင်ုးမှးက  တစ်ဦးချင်းဆတုဆံပ်ိှင့ ်     ေငသွားဆမုျား 

ကိုလည်းေကာင်း   အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့က 

သည်။ ပထမဆရုရိှသည့ ် ေြမာင်းြမခိင်ုအသင်းအား 

တံခွန်စိုက်ဆုဖလားကို တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက   ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ပီး    စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပု ံိုက်ကေကာင်း သိရသည်။

                    တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားက   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ထားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သုိမှသာ လုပ်ငန်းခွင်သုိ 

ဝင်ေရာက်ကသည့်အချန်ိတွင်     အဆင်သင့်ြဖစ်က 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကျာင်းေနေပျာ်၍ စာေတာ်ရမည် 

ဆုိသည့်ေဆာင်ပုဒ်အတုိင်း ထူးခ န်သည့် လူရည်ခ န်၊

လရူည်မွန်များြဖစ်ေအာင် ကိးစားကေစလိေုကာင်း 

တိုက်တွန်းမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

Pullman Hotel ၌ ြပလုပ်သည့ ်အဟန်အတားမဲ့ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း         (Barrier Free Tourism) 

အေထာက်အကြူပ ဝန်ေဆာင်မ သင်တန်းအမှတ်စ် 

(၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနားသုိ  တက်ေရာက် 

၍ အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အာဆယီခံရီးသွားလပ်ုငန်းဆ ု၂၀၂၂ 

အစီအစ်အရ ချးီြမင့်ခံရသည့်  ဟိုတယ်များအား 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

တိုက ဆတုဆံပ်ိှင့ ်  ဂဏ်ုြပလက်မှတ်များ ေပးအပ် 

သည်။ 

ဆက်လက်၍           ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol အရ အမျိးသားအဆင့်ရရှိသည့ ်ဟိုတယ် 

များကုိ  အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ  ေပးအပ်ခ့ဲပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်      ဝန်ကီးချပ်တိုသည် 

ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကိ ု  တတိယအကိမ်ေြမာက ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး Booster Dose ထိုးံှမ ကိ ု

ကည့် သည်။

မွန်းလဲွပုိင်းတွင်      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် 

ြပင်ဦးလွင်မိရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း 

များှင့်     ေရ နန်းထိုက်ဟိုတယ်၌     ေတွဆုံရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ြပင်ဦးလွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

ယခုထက်  ပိုမိုအားေကာင်းသည့ ် ဆွဲေဆာင်မ များ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့ ်   ဧည့်သည်အများအြပား 

ပိုမိုလာေရာက်ေနထိုင်ေအာင ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ်    လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ဟိုတယ် 

ှင့ ်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနတို ပူးေပါင်းဖွင့လှ်စ် 

ေသာ အဟန်အတားမဲ့  ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Barrier 

Free Tourism) အေထာက်အကူြပ ဝန်ေဆာင်မ  

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို    တက်ေရာက်၍ 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ြပင်ဦးလွင်ဟိုတယ်ဇုန်ရှ ိ   ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကိ ု

တတိယအကိမ်ေြမာက်  ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

Booster Dose   ထိုးှံေပးေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ြပင်ဦးလွင်ေရ စံအိမ်ဟိုတယ်ရှ ိ  Governor House 

ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေြမအခင်းအကျင်း  စီမံထားမ ကို 

လည်းေကာင်း သွားေရာက်ကည့် ကာ လိအုပ်သည် 

များ မှာကားသည်။ 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

သည် ပုဂံမိ Heritage Bagan ဟိုတယ်၌ ြပလုပ် 

ေသာ   အဟန်အတားမဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Barrier 

Free Tourism)     အေထာက်အကူြပဝန်ေဆာင်မ  

သင်တန်းှင့် ြပည်တွင်းခရီးသွားများအား လိုက်လံ 

ရှင်းလင်းြပသသူများသို အသိပညာေပးသင်တန်း 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်သည်။

လှည့်လည်ကည့် 

ထိုေနာက်         ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

တတိယအကိမ်ေြမာက ်ပုဂံဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ် 

ဝန်ထမ်းများကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး Booster 

Dose ထိုးံှမ ကိလုည်းေကာင်း၊  နန်းြမင့ေ်မ ာ်စင်အား 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

ှင့ ် ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားများအား ဝန်ေဆာင်မ  

ေပးိင်ုေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ  

များကိလုည်းေကာင်း  လှည့လ်ည်ကည့် ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ဖလား  

အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီြမင့်ပွဲ ကျင်းပ

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ေဒသများှင့် 

ခိုင်များအလိုက် အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

အားကစားြမင့်တင် စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်     ၄

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ 

အစည်းများအား ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွအတွက် ဖတ်ိေခ မ ကိ ုြပည်သ ူ

များက ကိဆုိေထာက်ခံသည့်အေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ  

လပ်ုငန်းများကိ ုကိဆိေုထာက်ခြံခင်းှင့ ်ြပည်ပစွက်ဖက်ေှာင့ယှ်က်မ  

များအား  ဆန်ကျင် တ်ချပွဲကို  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်  မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး  ရမည်းသင်းမိနယ ် ရှမ်းဝိုင်းရပ ် မိမရပ်ကွက်၌ ြပလုပ် 

သည်။

အဆိုပါ ကိဆိုေထာက်ခံပွဲသို သံဃာေတာ်များ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု

လိုလားသူြပည်သူများ၊  ြပည်ေထာင်စုကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား စစုေုပါင်း အင်အား ၅၅၀၀ ခန်  တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တက်ေရာက်လာသည့ ်သဃံာေတာ်များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား 

က “ြပည်ေထာင်စုကီးငိမ်းချမ်းဖုိ ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းကပါစုိ”ဟု စာသားပါ 

ပိစုတာဆိင်ုးဘတ်ုကိ ုဖွင့လှ်စ်ေပးကာ ငမ်ိးချမ်းေရးငှက်များကိ ုအထမ်ိး 

အမှတ်အြဖစ် လ တ်ေပးကသည်။ 

ယင်းေနာက် ငမ်ိးချမ်းေရးလိလုားသြူပည်သမူျားက “ြပည်ေထာင်စ ု

မပိကွဲေရး-ဒိုအေရး၊  တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး-ဒိုအေရး၊ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲအတွက် ဖိတ်ေခ မ ကို

ကိဆိုေထာက်ခံြခင်းှင့် ြပည်ပစွက်ဖက်ေှာင့်ယှက်မ များကို ဆန်ကျင် တ်ချပွဲ ြပလုပ်

အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရး-ဒိုအေရး၊  ြပည်ေထာင်စုကီး 

ငိမ်းချမ်းေရး-ဒိုအေရး၊    ြပည်ပစွက်ဖက်မ အ ရာယ်    ဆန်ကျင် 

တိက်ုဖျက်ေရး-ဒိုအေရး၊ ငမ်ိးချမ်းေရးပျက်ြပားေအာင် ဆန်ကျင်ေနသ ူ

များ ကျဆုံးေရး-ဒိုအေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲကီးေအာင်ရမည”် 

စသည့်ေက းေကာ်သံများြဖင့ ်ေက းေကာ်၍ ချတီက်ကသည်။

ထိုေနာက် ငိမ်းချမ်းေရးလိုလားသူများက ငိမ်းချမ်းေရးသည ်

ဒီမိုကေရစီအတွက် အေြခခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်၊ ငိမ်းချမ်းမ ှ

တုိင်းြပည်ဖံွဖိးတုိးတက်မည်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးသည် ုိင်ငံသားအားလံုး၏ 

ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည် စသည့ ်ေခါင်းစ်တိုြဖင့်  ေဆွးေွးေဟာေြပာခဲ ့

ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                                        သတင်းစ်

အာဟာရြပည့်ဝေသာ တိရစ ာန်အစာပင် ကိုးမျိးအား 

ေြမ ၉၁ ဧကတွင် တိုးချဲစိုက်ပျိးသွားမည်
ရန်ကုန်    ဇွန်     ၄

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မဂ  လာဒံုမိနယ် ပျ်းမပင် 

ိုစားွားေမွးြမေရးသေုတသနှင့ ်သပ်ုြပခအံတွင်း 

အာဟာရြပည့ဝ်ပီး အရည်အေသွးြမင့ေ်သာ တရိစ ာန် 

အစာပင်  ကိုးမျိးအား ေြမ  ၉၁ ဧကတွင်  တိုးချဲ         

စိုက်ပျိးရန်   ေြမယာြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း  ပီးစီးပ ီ

ြဖစ်ကာ ဇွန်လဒတုယိပတ်တွင် မျိးေစစ့တင်စိက်ုပျိး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  သိရသည်။

အဆိပုါ ၉၁ ဧက အကျယ်ေြမေနရာတွင် စိက်ုပျိး 

ေြမှင့်ကုိက်ညီေသာ တိရစ ာန်အစာပင်များကုိ ေရးချယ် 

စုိက်ပျိးုိင်ရန် ေြမနမူနာကုိ ေြခာက်လက်မအနက်မှယ၍ူ 

ေြမအရည်အေသွးကိ ု ှစ်စ်စစ်ေဆးခဲ့ကာ ကနဦး 

ဧက ၂၀ တွင် တိရစ ာန်အစာပင်  ၁၀ မျိးကုိ စမ်းသပ် 

စိုက်ပျိးခဲ့ရာ  ေအာင်ြမင်မ ရရှိေသာေကာင့ ် တိုးချဲ 

စိုက်ပျိးရန် ေြမယာြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုမတ်လ 

တွင် စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

“က ဲ၊ ွား၊ သိုး၊ ဆတ်ိ အစာြဖစ်တဲ ့ေဒသြမက်ေတ ွ

မှာ  အသားဓာတ်ပါဝင်မ နဲ   အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မ  

နည်းပါးတယ်။ မျိးေကာင်းမျိးသန်  တရိစ ာန်ေတကွိ ု

ေမွးြမတဲ့အခါမှာ အာဟာရဓာတ်ြပည့်ဝပီး အရည် 

အေသွးြမင့တ်ဲ ့တရိစ ာန်အစာကိ ု ေက းဖုိလုိပါတယ်။ 

အရည်အေသွးြပည့ဝ်တဲအ့စာကိ ုသင့တ်င့တ်ဲပ့မာဏ 

ေက းံုနဲ အစာစရိတ်သက်သာေစတ့ဲအြပင် ထုတ်လုပ် 

မ မှာ စခံျန်ိမတီဲအ့တွက် ေတာင်သေူတ ွဝင်ေငပွိမုိရုရိှ 

ေစမှာပါ။ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်ပထမ ဧက 

၂၀ စမ်းသပ်စုိက်ပျိးတာ   ေအာင်ြမင်တ့ဲအတွက် ၉၁ 

ဧကကို တိုးချဲစိုက်ပျိးဖို ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

ထွက်ရှိတဲ့ြမက်ကိ ု  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ြဖန်ြဖးသွားမယ်။ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးနဲ ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီးကုိလည်း တုိးချဲြဖန်ြဖးုိင်ေအာင် ရည်ရယ် 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန    န်ကားေရးမှး   

ေဒါက်တာတိုးမင်းထွန်းက ေြပာသည်။ 

တရိစ ာန်အစာပင် ကိုးမျိးအား မျိးေစထ့တ်ုရန်ှင့ ်

ပင်ပွားြဖန်ရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ် မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်း  

၇၃ ဧကှင့် ပင်ပွားမျိးထုတ်စုိက်ခင်း ၁၈ ဧက စုစုေပါင်း 

၉၁ ဧက၌   မွန်ဘားဆားြမက်၊  မန်ေရးဘားြမက်၊ 

ဇူြီမက်၊ ပါစ်ပယ်လန်ြမက်၊ ပန်ဂိလုာြမက်၊ မလူာတိ ု

ြမက်၊ ဒက်စ်မန်းသပ်ြမက်၊ ဦးဘွန်းစတုိင်လုိြမက်ှင့် 

ဟားမားတားစတုိင်လုိြမက်တုိကိ ုစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေနဗီယာြမက်၊ မွန်ဘားဆားြမက် 

တိုကို  တိရစ ာန်အစာအြဖစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ ၁၅၇ ဒသမ ၄၁၂ 

ဧက၊  အြခားဌာနများမ ှ ၁၆၅ ဒသမ ၇၄၀ ဧကှင့် 

ပုဂ လိကက  မှ ၂၂၅၆ ဧကတိုြဖင့် ၂၅၇၉ ဒသမ 

၃၇၇ ဧက စိက်ုပျိးထားရိှပီး ယခအုခါ တရိစ ာန်အစာ 

ှင့ ်ွားစာချ်ဖတ်များကိ ု ြပည်ပသုိ တင်ပိုေရာင်းချ 

ိင်ုမည့ ်အခွင့်အလမ်းများ ေပ ထွန်းလာေသာေကာင့ ်

ေမွးြမေရးှင့ ် ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ိုင်ငံ 

အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ေငွရရိှေစရန် တိရစ ာန် 

အစာပင်များ   တိုးချဲစိုက်ပျိးမ ကို  စီမံချက်ထား 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း သိရသည်။

မဂ  လာဒုံမိနယ် ပျ်းမပင် ိုစားွားေမွးြမေရး

သုေတသနှင့် သုပ်ြပ ခံသို  ေမလပထမပတ်က  

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က တရိစ ာန်အစာ 

ြမက်စမ်းသပ်စိုက်ခင်းအား  ကွင်းဆင်းကည့် စ် 

ထပ်မံထူေထာင်စိုက်ပျိးမည့ ်၉၁ ဧက၌  ြမက်များ 

စိုက်ပျိးမ ၊ ွားေမွးေတာင်သူများသို  အမှန်တကယ် 

ြဖန်ေဝအသုံးြပိုင်မ ှင့်   တွက်ေြခကိုက်မ အေြခ 

အေနကိ ုစနစ်တကျသေုတသနြပရန်၊ ေနဗယီာြမက် 

စိုက်ပျိးေရးအတွက်    လိုအပ်သည့်ေရရရှိေရး၊ 

သုေတသနှင့်သုပ်ြပ ခံအတွင်း  ေရကန်ြပြပင်မ  

တိုကို တိုင်းေဒသကီး ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချ

မ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနှင့်  ချတိ်ဆက်၍  အြမန် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ မမိိ ခမှံေမွးြမ 

ထတ်ုလပ်ုြဖန်ေဝပီးသည့ွ်ားများ ဆက်လက်ြဖန်ေဝ 

မ ှင့် ပွားများမ အေြခအေနအား သုေတသနြပပီး 

အကျိးသက်ေရာက်မ ကို စိစစ်ရန် မှာကားမ အေပ  

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးကို အေြခခံေသာိုင်ငံတွင် 

တရိစ ာန်အစာပင်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ သည် လယ်ယာ 

က  ဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက် အေရးပါလျက်ရိှသည်။ 

ထိုြပင် စီးပွားေရးဖံွဖိးမ ှင့ ်ကန်ုသွယ်မ လပ်ုငန်းများ 

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေမွးြမေရးက  သည် 

အေရးပါေသာေကာင့ ် အာဟာရြပည့်ဝပီး  အရည် 

အေသွးြမင့ေ်သာ တရိစ ာန်များ ေမွးြမထတ်ုလပ်ုြခင်း 

ြဖင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းမှ  ဝင်ေငွပိုမိုရရှိေစလျက ်  

တရိစ ာန်အစာအတွက်လည်း ကန်ုကျစရတ်ိသက်သာ 

ေစမည်ြဖစ်ရာ ေကျးလက်ှင့်မိြပ ဝင်ေငကွွာြခားမ  

ကို ေလျာ့ကျေစမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း - ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)၊ ဓာတ်ပုံ - ကူး



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

တို့ကမ ္ဘာမြမသန့်ရှင်းသာယာဖို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကကပါစို့

သဘာဝသယဇံာတများသည် လသူားများ၏ လိအုပ်ချက်များအား  ဖြည့်ဆည်း 

ပပးနိုင်မှုသည် အကန့်အသတ်ဖြင့် ရှိပနသည်ဖြစ်ရာ သဘာဝသယံဇာတများကို 

စဉ်ဆက်မဖပတ် ထတ်ုယအူသုံးဖပုခွင့်ရရိှနိင်ုရန် လိအုပ်လှသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ု

စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပဆာင်ရွက်ပပီး  ကုန်ကကမ်းပစ္စည်းများ၊  အရင်းအဖမစ်များ 

အဖြစ်  ဖပန်လည်ဖပုဖပင်ထတ်ုလပ်ုအသုံးဖပုဖခင်းသည်  သဘာဝသယဇံာတများကိ ု

စဉ်ဆက်မဖပတ်ထုတ်ယူအသုံးဖပုနိုင်ပရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပရရှည်တည်တံ့ 

ပရးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်ပနထိုင်ရာကမ္ဘာကကီး ပရရှည်တည်တံ့ပရးတို့ကို များစွာ 

အပထာက်အကူဖြစ်

 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဟုဆိုရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် 

အတည်ပပုထတ်ုပပန်ခဲသ့ော ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးေမ်ိး 

သရးဥပသေပါ အဓပိ္ပာယ်ဖွင့်ဆိခုျက်အရ ပတ်ဝန်းကျင် 

၌ ညစ်ညမ်းမှုကို ပဖစ်သပါ်သစသော ပစ္စည်းပမာဏ၊ 

ဖွဲ့စည်းမှု    ေို့မဟုတ်   နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ပဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်ေည့်၊ ထုတ်လွှတ်ေည့် 

ေို့မဟုတ် စုပုံေည့် အစိုင်အခဲ၊ အရည်နှင့် အခိုး 

အသငွ့များ ပဖစ်ပါေည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားများစွာရိှပပီး စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများေည် သနအမ်ိများ၊ စားသောက်ဆိင်ုများ၊ 

စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊    စိုက်ပျ ိုးသရးလုပ်ငန်းများ၊ 

သဆာက်လုပ်သရးလုပ်ငန်းများ၊ ေတ္တုတူးသဖာ်သရး 

လုပင်န်းများ၊ ကျန်းမာသရးသစာင့်သရှာက်မှုလုပ်ငန်း 

များ၊ ပမို့ပပနှင့် သကျးလက်သေေများ စေည့်လပ်ုငန်း 

ကဏ္ဍ၊ သနရာအေီးေီးမှ ထွက်ရိှလာသြကာင်း သလ့လာ 

သတွ့ရှိရပါေည်။ အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် 

သေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ သေးအန္တရာယ် 

မရှိသော  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊   ကုနြ်ကမ်းအပဖစ် 

ပပန်လည်ပပုပပင်အေုံးပပုနိင်ုသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

နှင့် ပပန်လည်ပပုပပင်အေုံးပပု၍ မရနိင်ုသော စွန့်ပစ် 

ရန်လုိအပ်ေည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပါဝင်ြကေည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ 
လေ့ောလတွ့ရှိချက်များ

ကုလေမဂ္ဂ           ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်၏ 

သလ့လာဆန်းစစ်သတွ့ရှိမှုများအရ ကမ္ဘာသပါ်တွင် 

နှစ်စဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုပမာဏေည် ၁၁ ေေမ 

၂ ေီလီယံတန်ခန့်ရှိသနပပီး  ပလတ်စတစ်  စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းပမာဏအနည်းဆုံး တန်ချနိ် ရှစ်ေန်းခန့် 

ေည် ပင်လယ်နှင့် ေမုေ္ဒရာများအတွင်းေို့ နှစ်စဉ် 

သရာက်ရှိသနကာ ညစ်ညမ်းမှုများ ပဖစ်သပါ်လျက်ရှိ 

သြကာင်း သလ့လာေိရှိရေည်။

ကမ္ဘာ့ေဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ခန့်မှန်း 

ချက်များအရ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ တစ်ရက်လျှင် ၅၆၁၆ မက်ထရစ်တန် 

ထွက်ရှိသနပပီး     နိုင်ငံေားတစ်ဦးချင်းအသနပဖင့် 

တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ေညု ေေမ ၄၄ ကလီိ ု

ဂရမ် စွန့်ပစ်လျက်ရှိသြကာင်း၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် 

၂၁၀၁၂ မက်ထရစ်တန်နှင့်  ေုည ေေမ ၈၅ ကီလို 

ဂရမ်ေို ့အေီးေီးသရာက်ရိှလာနိင်ုသြကာင်း ခန့် မှန်း 

ကျွန်ပ်ုတို၏့ လန့စဉေ်လူနမှုဘဝတွင် မေွမဲလသလွတွ့ကကုံလနရလသာအရာများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် တစ်ခအုပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်ုတို၏့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လကာင်းမွနသ်ည် ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စမီခံန့်ခွ ဲ
မှုများနှင့်အတ ူသန့်ရှင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အလဖခအလနများရိှသေိ ုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စမီခံန့်ခဲွမှုဆိင်ုရာ ေိအုပ်ချက်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ုစည်းကမ်းမဲစွ့ာ စွန့်ပစ်မှုများလြကာင့် လဖမထ၊ု လရထနှုင့် လေထညုစ်ညမ်းမှုများ 
အပါအဝင် ညစ်ညမ်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အလဖခအလနများေည်း ရိှလနပါသည်။ ကျန်းမာလရးနှင့်ညညွီတ်လသာ သန့်ရှင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွနု်ပ်တို ့လနထိင်ုရှင်သန်နိင်ုလရးကိရုည်ရွယ်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စမီခံန့်ခဲွ 
မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး လေ့ောတင်ဖပေိုက်ဖခင်းဖြစ်သည်။

ထားေည်။ 

လတ်တသလာ ခန့် မှန်းမှုများအရ ၂၀၁၇ ခနှုစ် 

က ပမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအသနပဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

တစ်ရက်လျှင် မက်ထရစ်တန ်၂၀၀၀၀ ခန့်  ထွက်ရှ ိ

သြကာင်း Netherland Enterpriser Agency ၏ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ  ေိရေည်။ ထို့ပပင် 

ရန်ကုန်နှင့်မန္တသလးပမို့ကကီးများတွင် လူတစ်ဦးမှ 

တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ေုည ေေမ ၈ ကီလို 

ဂရမ်ထွက်ရှိပပီး   ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်    လူတစ်ဦးမှ 

တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တစ်ကီလိုဂရမ်ခန့် 

ထွက်ရိှမည်ပဖစ်သြကာင်း ထိအုစရီင်ခစံာတွင် ခန့်မှန်း 

သဖာ်ပပထားပါေည်။  ပမန်မာနိုင်ငံမှ  ထွက်ရှိသော 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ စစုုသပါင်းအနက် ခန့် မှန်းသပခ 

အားပဖင့ ်၅၀ ရာခိင်ုနှုန်းခန့် မှာ အဓကိပမို့ကကီးေုံးပမို့ 

ပဖစ်သော ရန်ကန်ုပမို့၊ မန္တသလးပမို့နှင့ ်သနပပည်သတာ် 

တို့မှ ထွက်ရှိလျက်ရှိေည်။ ရန်ကုန်ပမို့မှ တစ်ရက် 

လျှင် တန်ချန်ိ ၂၀၀၀ ခန့်၊ မန္တသလးပမို့မှ တစ်ရက်လျှင် 

၉၅၅ တန်ခန့်နှင့် သနပပည်သတာ်မှ တစ်ရက်လျှင် 

တန် ၂၀၀ ခန့်    ထွက်ရှိသြကာင်း     သလ့လာေိရှိ 

ရေည်။   [ကိုးကားချက်။   ဖမန်မာနိင်ုင ံ အမျ ိုးသား 
အဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် 
ပင်မေုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)]

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ 
ေက်ရှိအလဖခအလန

လက်ရှိအချနိ်တွင်    ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအေီးေီး 

အသနပဖင့် ရာေဦတ ုသပပာင်းလမဲှု အပါအဝင် ေောဝ 

ေယံဇာတများ သလျာ့နည်းဆုံးရှုံးလာပခင်း၊ သဂဟ 

စနစ်များ ပျက်စီးပခင်း၊ ေစ်သတာများ ပပုန်းတီးပခင်း၊ 

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ    သလျာ့နည်းဆုံးရှုံးလာပခင်း၊ 

သရအရင်းအပမစ်များ ရှားပါးလာပခင်း၊ သလထုနှင့် 

သရထုညစ်ညမ်းမှုများ    ပဖစ်သပါ်လာပခင်း    စေည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု    ပပဿနာများကို 

ရင်ဆိင်ုကကုံသတွ့သနြကရေည်။ အဆိပုါပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိင်ုရာ ပပဿနာများအား ပဖစ်သပါ်သစေည့် အဓကိ 

အသြကာင်းရင်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေည် 

လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပဖစ်ေည်။

ထို့အပပင်  ကမ္ဘာသပါ်ရှိ   နိုင်ငံအေီးေီးတွင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံေို့ 

တရားမဝင်  တင်ေွင်း/တင်ပို့မှုများကို   သပဖရှင်း  

သဆာင်ရွက်သနြကရေည်။      လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ပမန်မာနိင်ုင၌ံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစမီခံန့် ခဲွမှုနှင့ ်ပတ်ေက် 

ပပီး နည်းပညာပိင်ုးဆိင်ုရာ အကန့်အေတ်များ ရိှသန 

ပခင်းနှင့် စနစ်တကျစမီခံန့် ခဲွနိင်ုရန် လိအုပ်ချက်များ 

ရိှသနပခင်းတိုသ့ြကာင့် ပမန်မာနိင်ုငအံတွင်းေို ့ပလတ် 

စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရွန်နစ်စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ သေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

တရားမဝင်တင်ေွင်းမှုများ     ပဖစ်သပါ်လာပါက 

ပပည်တွင်း၌  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း   စုပုံသရာက်ရှိနိုင်မှုကို 

အထူးဂရုပပု      ကာကွယ်တားပမစ်နိုင်သရး      စီမံ 

သဆာင်ရွက်ြကရမည်ပဖစ်ေည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်     ပတ်ေက်ပပီး 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ကမ္ဘာန့ိင်ုငမံျားက အာရုစံိက်ုပပီး 

အသလးထားသဆာင်ရွက်လျက်ရိှသော ကစိ္စရပ်တစ်ခ ု

မှာ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းညစ်ညမ်းမှု တုိက်ဖျက် 

သရးပဖစ်ေည်။    ပစ္စည်းများအား   ထုပ်ပိုးရာတွင် 

အေုံးပပုေည့် ပလတ်စတစ်အတ်ိများေည် ကမ္ဘာ 

သပါ်တွင် တစ်ခါေုံး  ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ထွက်ရှိမှု၏ အဓိကကျေည့်  အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု 

ပဖစ်ေည်။ တစ်ခါေုံးပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ

ကိ ုအများအပပားေုံးစဲွလာပပီး ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများကို    ပပန်လည်ပပုပပင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု 

သလျာ့ကျလာပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်သစနိုင် 

သော ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ တိုးပွားလာ 

မည့်အသပခအသနနှင့်အတူ    ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ သပမပပင်မှတစ်ဆင့ ်ပမစ်များ၊ သချာင်းများ၊ 

ပင်လယ်ေမုေ္ဒရာများေို့   သရာက်ရှိပပီး အဏ္ဏဝါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ    ပဖစ်သပါ်လာမည့် 

အသပခအသနကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက စိုးရိမ်လျက်ရှိ 

ြကေည်။ 

ထိုသ့ြကာင့ ်ပလတ်စတစ်        စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

သြကာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ပပဿနာများကိ ု

သပဖရှင်းသဆာင်ရွက်နုိင်သရးအတွက်   ကုလေမဂ္ဂ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးေမ်ိးသရးညလီာခမံျားတွင် ကမ္ဘာ ့

နိင်ုငမံျား သဆွးသနွးညိှနှိုင်းပပီး ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်း 

မှုနှင့်ပတ်ေက်သော ဥပသေအရ စည်းသနှာင်မှုရိှေည့် 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ     ေသောတူညီချက်တစ်ခု (An 

internationally legally binding instrument on 

plastic pollution)   ချမှတ်နိုင်ရန်     ကကိုးပမ်း 

သဆာင်ရွက်လျက်ရှိေည်။

လက်ရိှအချန်ိတွင် မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွင်း၌ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းဆိင်ုရာပပဿနာများကိ ုသလလ့ာြကည့်မည် 

ဆိပုါက ပမို့ပပနှင့် သကျးလက်သေေအချ ို့တွင် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများကုိ လမ်းသေးဝဲယာသနရာများ၊  သနာက်သဖး 

လမ်းြကားများ၊   သရသပမာင်းများ၊  အင်းအိုင်များ၊ 

သချာင်းများ၊ ပမစ်များနှင့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်သနရာ 

များတွင်    စည်းကမ်းမဲ့    တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ပခင်း၊ 

သလဟာပပင်တွင် စပုုစွံန့်ပစ်ပခင်းနှင့် သလဟာပပင်တွင် 

မီးရှို့ဖျက်ဆီးပခင်းတို့သြကာင့်   မိမိတို့သနထိုင်ရာ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှုများ ပဖစ်သပါ်လျက်ရိှ 

ေည့်အပပင်    အကျ ိုးဆက်အသနပဖင့်    သလထု 

ညစ်ညမ်းမှု၊ သရထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် သပမထုညစ်ညမ်း 

မှုများကိုပါ ပဖစ်သပါ်သစလျက်ရှိေည်။ 

အဆိပုါညစ်ညမ်းမှုများေည် ပပည်ေလူထူ၏ု 

ကျန်းမာသရးနှင့် ပမစ်သချာင်းအင်းအိုင်၊ ပင်လယ် 

ေမေု္ဒရာများအတွင်းရိှ သဂဟစနစ်များနှင့် ဇဝီမျ ိုးစု ံ

မျ ိုးကဲွများကိ ုထခိိက်ုသစနိင်ုရုေံာမက အဆိပုါစွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းဆိင်ုရာ ပပဿနာများကိ ုသပဖရှင်းသဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် နိုင်ငံသတာ်က ကုန်ကျစရိတ်များစွာ 

အေုံးပပုသဆာင်ရွက်သနရေည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို 
စနစ်တကျစီမံလဆာင်ရွက်သင့်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစီမံသဆာင် 

ရွက်နိုင်သရးအတွက်    စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသြကာင့် 

ပဖစ်သပါ်လာနိင်ုသော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ 

နှင့် လေူားတို၏့ ကျန်းမာသရးအသပါ် ထခိိက်ုမှုများ 

အား  ကကိုတင်ကာကွယ်ထန်ိးချုပ်နိင်ုမည့် နည်းလမ်း 

များကိ ုကမ္ဘာန့ိင်ုငအံေီးေီးတွင် ကျင့်ေုံးသဆာင်ရွက် 

လာြကေည်။ အဆုိပါနည်းလမ်းများမှာ 3Rs (Reduce 

– Reuse – Recycle)   ဆိေုည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ု  

သလျှာ့ချပခင်း၊  ပပန်လည်အေုံးပပုပခင်း၊  ပပန်လည် 

ပပုပပင်ထုတ်လုပ်ပခင်းဆုိင်ရာနည်းလမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထခိိက်ုမှုမရိှသစသော ခိင်ုလုေံည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စမီ ံ

ခန့်ခွဲမှုစနစ် (Environmentally Sound Waste 

Management)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ စွမ်းအင်ထတ်ု 

လုပ်ပခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပပန်လည်အေုံးပပု 

ေည့် ပတ်လည်စီးပွားသရးစနစ် (Circular Eco-

nomy)၊ ထတ်ုလပ်ုေကူ တာဝန်ယသူပဖရှင်းသဆာင် 

ရွက်ေည့်နည်းလမ်း (Extended Producer Respon-

sibility) နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ုကန်ုြကမ်းပစ္စည်း 

များအပဖစ် ပပန်လည်ပပုပပင်ထတ်ုလပ်ုပခင်းတို ့ပဖစ်ြက 

ပါေည်။                            စာမျက်နှာ ၁၉ သို့ c

လေါက်တာတင်လအာင်ဝင်း(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလရးဦးစီးဌာန)

ပုံကိုးကားချက်- Internet

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလရးလန့အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ဖပုလဆာင်းပါး



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

c စာမျက်နှာ ၁၈ မှ

ယခင်က စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် အသုံးမလို 

သည့်အတွက်     စွန့်ပစ်လိုက်သသာပစ္စည်းများ 

သက်သက်သာဖြစ်ခဲ့ပပီး       လက်ရှိကာလတွင် 

နည်းပညာများ ြံွ့ပြိုးလာဖခင်းနှင့် တထွီင်ဆန်းသစ် 

မှုများ တိုးတက်လာဖခင်းတိုသ့ြကာင့် ကမ္ဘာန့ိင်ုငမံျား 

တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင် 

သသာပစ္စည်းများ၊ ကန်ုြကမ်းပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင် 

များအဖြစ် ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပပီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ 

သဆာင်ရွက်လာနိုင်မှုများသြကာင့်    နိုင်ငံြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်ဖခင်း၊   စီးပွားသရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဖခင်း၊ 

စက်မှုလပ်ုငန်းများ ြံွ့ပြိုးတိုးတက်ဖခင်း၊ နိင်ုငဝံင်သင ွ

တိုးတက်လာဖခင်းနှင့် နိင်ုငအံတွင်း၌ အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ ြန်တီးသပးနိင်ုဖခင်း စသည့်အကျ ိုး 

သကျးဇူးများကို ရရှိလာြကသည်။

သဘာဝသယဇံာတများသည် လသူားများ၏ 

လိုအပ်ချက်များအား  ဖြည့်ဆည်းသပးနိုင်မှုသည် 

အကန့်အသတ်ဖြင့်   ရှိသနသည်ဖြစ်ရာ    သဘာဝ 

သယဇံာတများကိ ုစဉ်ဆက်မဖပတ် ထတ်ုယအူသုံးဖပု 

ခွင့်ရရိှနိင်ုရန် လိအုပ်လှသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ု

စနစ်တကျစမီခံန့်ခဲွ သဆာင်ရွက်ပပီး ကန်ုြကမ်းပစ္စည်း 

များ၊ အရင်းအဖမစ်များအဖြစ်  ဖပန်လည်ဖပုဖပင် 

ထုတ်လုပ်အသုံးဖပုဖခင်းသည် သဘာဝသယံဇာတ 

များကို စဉ်ဆက်မဖပတ်ထုတ်ယူအသုံးဖပုနိုင်သရး၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်     သရရှည်တည်တ့ံသရးနှင့် 

ကျွနု်ပ်တို့    ရှင်သန်သနထိုင်ရာကမ္ဘာကကီး   သရရှည် 

တည်တံ့သရးတို့ကို      များစွာအသထာက်အကူဖြစ် 

သစနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပမို့ဖပနှင့် သကျးလက်သေသများ ြံွ့ပြိုးတိုးတက် 

သရးနှင့်    စက်မှုလုပ်ငန်းများ   ြွံ့ပြိုးတိုးတက်သရး 

တိုက့ိ ုသဆာင်ရွက်ရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစမီခံန့်ခွမဲှု 

စနစ်များကို    စနစ်တကျထည့်သွင်းသဆာင်ရွက် 

ြကရန် လိုအပ်သည်။   စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို  

အသလးထား    ထည့်သွင်းစဉ်းစားသဆာင်ရွက်ခဲ့မှု 

နည်းပါးခဲ့ပါက အကျ ိုးဆက်အဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်

ညစ်ညမ်းမှုဖပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ကကုံသတွ့လာ 

ရမည်ဖြစ်ပပီး လူသားများ၊ သေဟစနစ်များနှင့် ဇီဝ 

မျ ိုးစုမံျ ိုးကဲွများအား ထခိိက်ုမှုများအသပါ် ဖပန်လည်  

ကုစားမှုများကို သဆာင်ရွက်ြကရမည်ဖြစ်သည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရေေှည်စနစ်တကျ

စီမံရောင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် 

လက်ေှိရောင်ေွက်ရနမှု

ဖမန်မာနိုင်ငံအသနဖြင့်   စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

သရရှည်စနစ်တကျစီမံသဆာင်ရွက်နိုင်သရးအတွက် 

၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သယံဇာတနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးသရးဝန်ကကီးဌာနက 

ဖမန်မာနိုင်ငံ  အမျ ိုးသားအဆင့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံ 

ခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)ကိ ုထတ်ုဖပန်ခဲပ့ပီး လက်ရိှအချန်ိတွင် 

သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ဌာနများ၊ အြွဲ့အစည်းများ၊ 

တိင်ုးသေသကကီး/ဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာသရးအြဲွ့ 

များနှင့်   ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးသပါင်းပပီး 

တိုင်းသေသကကီး/ဖပည်နယ်/ခရိုင်/ပမို့နယ်အဆင့် 

များအထ ိစတင်အသကာင်အထည်သြာ်သဆာင်ရွက် 

သနပပီဖြစ်သည်။

မဟာဗျူဟာနှင့်  ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ 

သရရှည်သမှော်မှန်းချက်မှာ “မမန်မာနိင်ုင၏ံ ရတာက်ပ 

ရောအနာဂတ်ကို ေည်မှန်း၍ ထာဝစဉ်စိမ်းလန်း 

ေန့်ေှင်းပပီး ရကာင်းမွန်မျှတရော ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု

ရော်ရောင်ေွားေန်”ဖြစ်ပပီး       ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

“မမန်မာနိုင်ငံတွင်       ပိုမိုစိမ်းလန်းေန့်ေှင်းပပီး 

ရကာင်းမွန်မျှတရော  ပတ်ဝန်းကျင်အရမေအရနကိ ု

ေေှိနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်လုပ်ေူနှင့် စားေုံးေူ 

အားလုံးပူးရပါင်းပါဝင်မေင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံး 

ကိ ုမပန်လည်အေုံးေျနိင်ုမေင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်း 

မှု လုံးဝမေှိရစမေင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးကို 

မပန်လည်အေုံးမပုေည့် ပတ်လည်စီးပွားရေးစနစ် 

မေစ်မေင်းတို့ကို အရမေေံရော ဘက်စုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်း

စမီေံန့်ေဲွမှု မဟာဗျူဟာကိ ုရေးေဲွအရကာင်အထည် 

ရော်ေန်” ဖြစ်သည်။     (ေက်လက်ရော်မပပါမည်)

ကိုးကားေျက်။ မမန်မာနိင်ုင ံအမျ ိုးေားအေင့ ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစမီေံန့် ေဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလပ်ုငန်း 
အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ေန်ကုန်ပမို့နှင့် မန္တရလးပမို့တို့အတွက် ေည်ညွှန်းလက်ကားရေးနှုန်းများနှင့် မပည်ရထာင်စုနယ်ရမမ ရနမပည်ရတာ်၊
တိုင်းရေေကကီး / မပည်နယ်ပမို့ရတာ်များအတွက် ေည်ညွှန်းလက်လီရေးနှုန်းများ 



ဇွန်   ၅၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

ရဲထက်(ေရ ေတာင်)

အခန်း(၁)

ညအေမှာင်ကိ ုေဖာက်ခွင်းထားေသာ 
လမ်းမီးေရာင်ေအာက်တွင်  ပင်ပန်းမ အစု ံ
ကို ထမ်းပိုးသယ်ေဆာင်ရင်း အေဆာင်ရှိ 
ရာသို    ြပန်လာခဲ့သည်။    ပျက်ခဲ့ရသည် ့
 တ်ခမ်းနီ၊    မိတ်ကပ်ဖိုးေတွအတွက ်
ရလာေသာ ေငစွက ထပ်ုေလးကိ ုြပန်စမ်း 
ရင်း    ကျလာသည် ့  မျက်ရည်စများကိ ု
လက်ကိုင်ပဝါစြဖင် ့      ြပန်သုတ်လိုက် 
သည်။ နာရီကုိကည့်လုိက်ေတာ့  ှစ်နာရ ီ
ေကျာ်ေနပီ။ လမ်းတစ်ေလ ာက်လုံးတွင ်
လှူင့်တေူသာ အရာဟ၍ူ အရပ်ိအေယာင် 
မ ပင်မေတွရ။     ေမှာင်ရိပ်သည်းေသာ 
တချိေနရာေတွက ေကျာချမ်းစရာပင်။ 
သိုေသာ်  သွားေနကလမ်း   သွားေနက 
ချန်ိြဖစ်သြဖင့် သူအဖုိေတာ့ ေချာက်ချား 
စိတ်လုံးဝမဝင်မိ။     အေဆာင်ရှိရာသို 
ဦးတည်လှမ်းေနေသာ ေြခလှမ်းများြဖင် ့
စိတ်အစ်က    အိမ်သိုလွင့်ပျသံွားေလ 
သည်။

“ြပန်လာခဲ့ပါဦးလားသမီးရယ.်..”
အရင်တစ်ေခါက ်အေမ့ဆီဖုန်းဆက ်

တုန်းက အေမေြပာခဲ့ေသာ စကားေလး 
အား နားထဲကားေယာင်လာမြိပန်သည်။ 
ထိုစ်က ြငင်းခဲ့မိေသာ သူ၏ စကားသံ 
တချိကလည်း တစ်ဆက်တည်းဆိသုလိ ု
ပျံလွင့်လာေလသည်။

“မြဖစ်ိုင်ေသးပါဘူး။     အေမရယ်။ 
ဒီအေြခအေနနဲ  သမီးြပန်လာလို ထမင်း 
အတူတူငတ်ကံုကလဲွရင် ဘာြဖစ်ဦးမှာ 
တဲလ့၊ဲ ေမာင်ေလးနဲ  ညမီေလးရဲ ေကျာင်း 
စရိတ်ကလည်း   ရှိေသးတယ ်  မဟုတ် 
လား”

စကားသမံျားကိ ု ြပန်ကားေယာင်ရင်း 
အသံထွက်ေအာင်ပင ်  က်လိုက်မိသည်။
မျက်ရည်များြဖင် ့နစ်ေနေအာင်  စိုရ ဲေန 
သည့်      လက်ကိုင်ပဝါြဖြဖေလးက 
သူဘဝကိ ုရည် န်းေနသည့်အလား။

သူငယ်စ်က   ြပည့်ြပည့်စုံစုံေနခဲ့ရ 
ေသာ်လည်း  ဆယ်ှစ်အရယ် အေဖဆုံးပါး 
သွားသည့်ေနာက်မှာေတာ့ အိမ်ရဲ စီးပွား 
ေရးဟာ  တစ်ဟုန်ထိုး  ထိုးကျသွားေလ 
သည်။ မည်မ အထိ ထိုးကျသွားသည ်
ဆိုလ င်  တိုက်ှင့်တာှင့် ေနိုင်သည့် 
အေြခအေနမှ ယခတုသဲာသာအမ်ိကေလး 
မ သာ   ကျန်ေတာ့သည်အထိြဖစ်သည်။ 
ြပည့်စုံခဲ့စ်က     ေမာ့ကည့်ခဲ့ကေသာ 
မျက်လုံးအစုတံိုသည်  ွမ်းပါးလာခဲခ့ျန်ိမှာ 
ေတာ့    ေတာင်ထိပ်မ ှ   ေတာင်ေြခသို 
ငုံကည့်ေနကသည့်အလား    သူတိုကို 
ှိမ့်ချချင်ေသာ    အကည့်များအြဖစ ်
ေြပာင်းလကဲန်ုကသည်။ ထိအုကည့်များ 
ကိလုည်း  နည်းနည်းေလးမှ  သလူက်သင့် 
မခခံျင်။ ထိုြပင် အမ်ိစီးပွားေရးအေြခအေန 

ေကာင့်   ပညာကုန်စင်ေအာင်မသင်ရဘဲ 
ေကျာင်းထွက်ခဲရ့သည့်    သူလိအုြဖစ်မျိး 
ေမာင်ေလးှင် ့      ညီမေလးကိ ု    မြဖစ် 
ေစချင်။ 

ထိုမခံချင်စိတ်ေတွေကာင် ့   မိသို 
အရဲစွန်တက်ခ့ဲေသာ်လည်း ပညာအရည် 
အချင်းမြပည့်စုံသြဖင် ့ မည်သည့်အလုပ ်

ကမှ လက်မခံချင်က။ ေနာက်ဆုံးေတာ့ 
မရရသည် ့     အလုပ်လုပ်မည်ဟူေသာ 
ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင် ့ ဤအလုပ်ကို  လုပ်ခဲ့ 
ရြခင်းပင်။    အမှန်တိုင်းဆိုလ င်  သည် 
အလုပ်ကို   နည်းနည်းေလးမ ှ  မှစ်မိ။   

သိုေသာ်  ဘဝေပးအေြခအေနအရ မလပ်ု 
မြဖစ်၍သာ    နာကည်းခါးသီးမ များကိ ု 

အံကိတ်မိသိပ်၍  လုပ်ေနရသည်။
အခန်း(၂)

အေဆာင်    ြပန်ေရာက်ေရာက်ချင်း 
အိပ်ရာထဲတန်းဝင်ကာ  ေြခပစ်လက်ပစ ်

ပစ်ချကာ ချက်ချင်းပင် အိပ်ေပျာ်သွားခဲ့ 
သည်။ ေနာက်တစ်ေနမနက် အိပ်ရာထ 
ေတာ့   တစ်ကိုယ်လုံးကိ ု  ကိုင်ိုက်ထား 
သည့်အလား။  ကိုယ်လည်း  နည်းနည်း 
ပေူနသည်။ ေဆးခန်းသွားြပမည်ေတွးပီးမှ 
စုဘူးကုိလှမ်းြမင်မိပီး     ေဆးခန်းြပမည့် 
ပိုက်ဆံကို စုဘူးထဲထည့်ကာ စားပဲွေပ မှ 
အသင့်ကျန်ရိှေနေသာ ဒကီိဂုျင်ှင့်ဖလဇူာ 
ကိုသာေသာက်၍ မှိန်းေနလိုက်သည်။

မွန်းတည့်    ဆယ့်ှစ်နာရီေလာက် 
ေရာက်ေတာ့ အေဆာင်ေရှမ ှကားဟွန်း 
တီးသံကားလိုက်ရသြဖင့် လန်ိုးလာခဲ့ 
သည်။ ေဆးေသာက်ထားေသာေကာင့် 
လားမသ။ိ နည်းနည်းေတာ ့သက်သာလာ 
သည်။ ကားဟွန်းကိ ုအဆက်မြပတ်တီးေန 
သြဖင့် အေဆာင်ေရှကိ ုထွက်ကည့်လိက်ု 
ေတာ့   သူကိုေခ ေနကျ    ေဖာက်သည ်
ဦးေလးကီးပင်ြဖစ်သည်။ 

“ြဖစင် ခညုအားတယ်မလား ကိုကီး 
နဲလိုက်ခဲ့ကွာ”

“ြဖစင်   ေနမေကာင်းဘူး။   ကိုကီး 
ခုည မလိုက်ိုင်ေသးဘူး”

  ြဖစင် ြငင်းပီးကာမ ှ နယ်က သူရဲ 
တသဲာသာ အမ်ိစတ်ုေလးကိ ုေြပးြမင်မြိပန် 
သည်။ ထိုေနာက် အေမ၊ ေမာင်ေလးှင် ့

ညီမေလးတိုမျက်ှာက    အစီအရီြမင ်
ေယာင်လာြပန်သည်။

“လိုက်ခဲ့ပါ ြဖစင်ရယ ်ကိုကီးေစျးပိ ု
ေပးပါ့မယ်”

တစ်ဖက်က    ေစျးပိုေပးမည်ဆို၍ 
ြဖစင်စ်းစားေနသည်။ ခါတိုင်းဆိုလ င် 
ေတာ့  တစ်ညကို  ဆယ်သိန်းရမှ  လိုက် 
တတ်သူြဖစ်သည်။  အခုညေတာ့   ဘာပဲ 
ြဖစ်ြဖစ်  ြဖစင်ေစျးပိုေတာင်းရမည်ဟု  
ဆုံးြဖတ်လိုက်ေလသည်။

“အခုည ငါးဆယ် ေပးိုင်မလား”
“ငါးဆယ်နည်းတာေပါ။့ ရှစ်ဆယ်ေပး 

မယ်ဗျာ။ ကဲ ဘယ်လိုလဲ လိုက်မှာလား”
ြဖစင် ေခါင်းညိမ့်လိုက်ေလသည်။ 

ထိုညက ြဖစင့်ကို အေဆာင်ေရာက် 
ေအာင် ေဖာက်သည် ဦးေလးကီးကိယ်ုတိင်ု 
ကားှင့်လိက်ုပိုေပးခဲသ့ည်။ အေဆာင်ြပန် 
ေရာက်သည်ကိုပင ်    ြဖစင်မသိေတာ့။ 
ပင်ပန်းွမ်းနယ်လွန်းလှပီ။   တစ်ညလုံး 

လည်း အပ်ိမက်ေတ ွဂေယာင်ေချာက်ချား 
ှင့် ေကာင်းေကာင်းအိပ်မေပျာ်ခဲ့။ မနက် 
ကိုးနာရီခွဲမှ   အိပ်ရာမှ   ိုးလာခဲ့သည်။ 
ေလးတွဲတုံဆိုင်းေနေသာ  ေြခလက်တို 
သည် အပ်ိရာမှထရန်ပင် မစွမ်းသာေတာ့။ 
ထိုေနာက် ေခါင်းအုံးေဘးမှ ဖုန်းကိုစမ်း 
ကာ  သူငယ်ချင်း ေသာ်တာ့ကုိ ဖုန်းဆက် 
၍    အေဆာင်လာခဲ့ေပးရန်   ေြပာလိုက ်
သည်။

ေသာ်တာ ေရာက်လာေတာ့ သူကို 
ြမင်ပီး   အလွန်အံ့သ  ထိတ်လန်သွားရ 
ေလသည်။   ြဖဖတ်ေနေသာ    တ်ခမ်း၊ 
ညိမည်း၍     ခွက်ေနေသာ     မျက်တွင်း၊ 
ေြခာက်ေသွေနေသာ   အသားအေရတို 
သည် ေသာ်တာက့ိ ုထတ်ိလန်စွာ မှင်သက် 
သွားေစသည်။

“မေတွရတဲ ့တစ်ရက် ှစ်ရက်အတွင်း 
မှာ    ဒီေလာက်ေတာင်ြဖစ်သွားရလား 
ြဖစင်ရယ”်

ြဖစင့်ေဘးကိုဝင်ထိုင်ကာ     ြဖစင့် 
လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း   ေြပာေလသည်။ 
ထိုေနာက် ြဖစင့်ကိ ုေဆးခန်းသွားြပေပး 
ခဲ့သည်။  တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ေလာက ်
အနားယူရန်လည်း    ေသချာမှာခဲ့ေသး 
သည်။

အခန်း(၃)
“အေမေရ  အေမ  ဒီမှာ  မမဆီက 

ဖန်ုးလာေနတယ်။ အေမနဲေြပာချင်လိုတဲ”့
“ဟယ်လို သမီးေလး ေနေကာင်းရဲ 

လား”
“ဟုတ်ကဲ့   ေကာင်းပါတယ ် အေမ၊ 

အေမ့ကို      သမီး     အေရးတကီး 
ေြပာစရာရိှတယ်။       ေသချာနားေထာင်ေနာ်  
အေမ”

“ေအးေြပာေလ   သမီး   အေမနား 
ေထာင်ေနပါတယ်”

“ေနာက်   သုံးလေလာက ် ေနပီးရင ်
သမီးြပန်လာေတာ့မယ်၊ ဒါေပမဲ့  သမီး 
ြပန်လာရင် အေမ့ရဲ တဲသာသာအိမ်ေလး 
ကို  မြမင်ချင်ေတာ့ဘူးအေမ။ သမီးြပန် 
လာရင်  လူေတွေရှမှာ ေခါင်းေမာ့ပီးပဲ 

ေလ ာက်ချင်တယ်။  အဲေတာ့ အခုသမီး 
စထုားတဲေ့ငအွားလုံး   လ ဲေပးလိက်ုမယ်။ 

အဒဲေီငေွတနွဲ တိက်ုခအံမ်ိေကာင်းေကာင်း 
တစ်လုံးေဆာက်ပါ    အေမ။  အေမ့ရဲ 
အေက းေတကွိလုည်း အကန်ုေကေအာင် 
ဆပ်ပါ။ အမ်ိကိေုတာ ့ေဆာက်ြဖစ်ေအာင် 
ေဆာက်ပါအေမ။ အိမ်ေဆာက်ပီးရင်လည်း 

အမ်ိေရှမှာ ကန်ုစုဆံိင်ုဖွင့်ပါ။ သမီးေနာက် 
သုံးလေနရင်  ြပန်လာခဲ့မယ်။  သမီးြပန် 
မလာခင် အပီးလုပ်ထားပါအေမ”

“ေအးပါ သမီးရယ်  သမီးြဖစ်ေစချင်တဲ ့
အတိုင်း ြဖစ်ရမှာေပါ့။ စိတ်ချပါ သမီးြပန် 
မလာခင် သံုးလအတွင်း အေမအပီးစီစ် 
ထားပါ့မယ်”

ဖန်ုးေြပာအပီးတွင် အေမြဖစ်သခူမျာ 
ဝမ်းသာမျက်ရည်စိုရရှာေလသည်။

“ြဖစင်ေရ ြဖစင်”
ေခ သံေကာင့် အိမ်ေရှတံခါးဝကို 

ကည့်လိုက်ရာ   ေသာ်တာ့ကိုေတွေလ 
သည်။ 

“အင်း ေသာ်တာ လာေလထိုင်”
စီးကျလာေနေသာ    မျက်ရည်ကို 

သုတ်ရင်းေြပာသည်။
“ဟယ် ြဖစင် နင်ငိုေနတာလား”
“ေအးဟာ  ငါ  အေမနဲဖုန်းေြပာပီး 

အေမ့ကုိလွမ်းတာနဲ  ငုိေနမိတာ၊ ငါနင့်ကုိ 
အကူအညီတစ်ခု  ေတာင်းချင်တယ်”

“ေအး ေြပာေလ သူငယ်ချင်း ငါဘာ 
ကူညီေပးရမလ”ဲ

“ငါ  မနက်ြဖန်  ရာကိုြပန်ေတာ့မယ ်
ေသာ်တာ”

“ဟယ် ြဗန်းစားကီးပါလား”
“ဒီလိုပါပဲ  ကိစ ေလးရှိလို”
“ဒါနဲ  ငါက ဘာကူညီရမှာလ”ဲ
ေသာ်တာက ကားြဖတ်ဝင်ေမးသည်။ 

ြဖစင်က  ေခါင်းအုံးေအာက်မ ှ  စာတစ် 
ေစာင်ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။

“ဒီလိုပါ ငါြပန်သွားပီး ေနာက်ေလး 
လကာရင် ဒစီာေလးကိ ု ဒလီပ်ိစာအတိင်ုး 
နင်ကိုယ်တိုင် အေရာက်သွားေပးေပးပါ။ 
ဒီကားထဲေတာ ့  ဒီစာကို   လုံးဝေဖာက ်
မဖတ်ပါနဲ ။ ဟိုေရာက်မ ှဟိုက လူေတွနဲ  
အတတူဖူတ်ေပါဟ့ာ ေနာ်။ အကဲတတိစ်ခ ု
ေတာ့ ငါ့ကိုေပးပါဟာ”

စာကို   ေသာ်တာလက်ထဲကမ်းေပး 
လိုက်သည်။

“ေအးပါ   သူငယ်ချင်းရယ ်  နင့်ဆ  
အတိုင်း   ငါြဖစ်ေအာင ် လုပ်ေပးပါမယ်။ 
နင်လည်း နင့်မိသားစုနဲ  ေပျာ်ရ င်ေအာင် 
ေနိုင်ပါေစဟာ”

အခန်း(၄)
“အေမ  အမ်ိေရှမှာ ဧည့်သည့်ေရာက် 

ေနတယ်”
သမီးငယ်၏ စကားေကာင့်  အိမ်ေရှ 

သိုထွက်လာခဲ့သည်။
“ဘာကိစ များလဲကွယ”်
“ဒါ ကိုြပည့်စုံတိုအိမ်လား မသိဘူး 

ရှင့်”
“ဟတ်ုပါတယ် မမ သားကြပည့်စုပံါ”
ေစျးခုေံနာက်မှထွက်လာေသာ အသ ံ

ြဖစ်သည်။ အသံရိှရာသုိလှမ်းကည့်လုိက် 
ေတာ့ ဆယ့်သုံးှစ်အရယ်ခန်  ကေလး 
ငယ်တစ်ေယာက်ကို     ေတွရသည်။ 
ေသာ်တာ   မယုံိုင်ေအာင်ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ 
စာအိတ်ေပ မှ လိပ်စာကို တစ်ေခါက်ြပန် 
ကည့်သည်။ ဟတ်ုသည်။ စာအတ်ိေပ မှာ  
ကိြုပည့်စံုလုိေရးထားသည်။ သူမမှား။ ဒါဆိ ု
အိမ်မှားလာြခင်းေပလား။ သူစိတ်ထဲက 
ေတွးေနမိသည်။

“ဘာ အေကာင်းရှိလိုပါလဲကွယ”်
“ဒ ီ ဒလီိပုါ က န်မက ြဖစင့်သငူယ်ချင်း 

ေသာ်တာပါ။ သူက လိပ်စာကုိ ဒီစာပုိေပး 
ခိုင်းလိုပါ။  အဲဒါအိမ်များ မှားေနပီလား 

မသိဘူး”

“ဒအီမ်ိက ြဖစင့်အမ်ိပါ။ သကူ စာေပး 
ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုေတာ ့   သူက   အခု 
ဘယ်မှာလဲ”

“ရှင်”
“ဒါ  ဒါ  ြဖစင့်အိမ ်ဟုတ်လား။ ဒါဆို 

သူက ဘာလို ဒီစာကိုပိုခိုင်းရတာလ”ဲ

“ဟင်  အဲဒါ  တိုေမးရမှာ မဟုတ်ဘူး 
လား၊  သူခုဘယ်မှာလဲ  ဟမ်  အန်တီကို 
ေြပာပါဦး သူခုဘယ်မှာလဲ”

“သ ူသကူ  လွန်ခဲတ့ဲေ့လးလကတည်း 
က အိမ်ကိုြပန်မယ်ဆိုပီး  ြပန်သွားခဲ့တာ 
ေလ။ ခုသူ ဒီမှာ မရှိဘူးလား”

“ဘယ်လို လွန်ခဲ့တဲ့ေလးလေလာက် 

ကတည်းက   ဟုတ်လား   အန်တီြဖင့် 

စိတ်ေတွပူလှပီ  သမီးရယ်   လုပ်ပါဦး 

သူေပးခိုင်းတဲ့ စာကို ဖွင့်ဖတ်ကည့်ပါဦး”

ြဖစင့်အေမ၏     စကားအဆုံး၌ 

ေသာ်တာစာကို  ချက်ချင်းဖွင့်ဖတ်လိုက ်

သည်။

“သမီးအရမ်းချစ်ရတဲ့    ေမေမေရ၊ 

ေမေမနဲ  ေသာ်တာ ဒစီာကိဖုတ်ေနချန်ိမှာ 

သမီးြဖစင် လူေလာကကီးထဲမှာ မရှိ 

ေတာပ့ါဘူး။ ေသာ်တာေရ  နင့်ကိလှုည့်စား 

ခဲမ့တိဲအ့တွက်လည်း ေတာင်းပန်ပါတယ် 

ဟာ။   တကယ်ေတာ့   လွန်ခဲ့တဲ့ေလးလ 

မတိုင်ခင ်နင်နဲငါ ေဆးခန်းသွားြပစ်က 

တည်းက ငါမှ့ာ AIDS ဆိတုဲ ့ေရာဂါဆိုးကီး 

ရှိေနခဲ့တာပါ သူငယ်ချင်း”

ေသာ်တာှင့် အေမ မျက်ရည်ေတွ 

ကားမှ တစ်ေယာက်မျက်ှာ တစ်ေယာက် 

ေမာ့ကည့်လိုက်ကသည်။    အေတွး 

ကိုယ်စီကိ ုေခတ ရပ်ပီး စာကိုဆက်ဖတ် 

လိုက်သည်။

“ဟတ်ုပါတယ် သငူယ်ချင်း၊ ဒကီစိ ကိ ု

နင့်အေပ မှာ လ ိဝှက်ခ့ဲရတ့ဲအတွက်လည်း 

ထပ်ပီး ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ ေမေမက့ိေုရာ 

သမီးေတာင်းပန်ပါတယ်၊    ဒီေရာဂါကီး 

သမီးမှာ   ရှိေနပီလို   သိရကတည်းက 

သမီးအိမ်ြပန်လို  မြဖစ်ေတာ့ဘူးဆိုတာ 

သမီး သိလိုက်ရပါတယ်။

ေမေမ  သမီးဘာအလုပ်လုပ်တာလ ဲ

လို  ခဏခဏေမးတုိင်း သမီးလိမ်ခ့ဲရတာ 

ေတ ွအခုဆို သမီးေြဖစရာမလိုဘ ဲေမေမ 

သေိနေလာက်ပလီို ထင်ပါတယ်။ ဒေီရာဂါ 

ကီး ရင်ဆိုင်ရေတာ့မယ်ဆိုေတာ့ သမီး 

ေမေမ့ဆီကို  အေြပးြပန်လာချင်မိတယ်။ 

ေမေမ၊ ဒါေပမဲ ့ေမေမ သမီးရဲ တစ်ခတုည်း 

ေသာ ရည်မှန်းချက်က သမီးကိ ုေမေမဆ့ ီ

ြပန်လာခွင့် မေပးခဲ့ဘူးေမေမ။

အဲဒီေတာ့     ေသမိန်ကျပီးသား 

လတူစ်ေယာက်လိ ုတစ်ေနေသရေတာမှ့ာ 

သလိျက်နဲ   ေငကွန်ုခံပီး မကုသချင်ေတာ ့

ပါဘူး။ ေမေမရယ် အဒဲေီငေွတနွဲ  သမီးကိ ု

ကုလုိက်ရင် သမီးမရိှေတာ့တ့ဲအခါ အေမ 

တို ဒုက ေရာက်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါေကာင့် 

အဲဒီေငွေတွနဲ  အိမ်ေဆာက်ပီး ေစျးဆိုင် 

တည်ခုိင်းခ့ဲတာပါ။ ေမေမ သမီးကုိခွင့်လ တ် 

ပါေမေမရယ်။ သမီး ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံး 

ငိုေက းခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ေတွဟာ ေမေမနဲ  

ေမာင်ေလး   ညီမေလးတိုဘဝအတွက ် 

ပျားရည်လိ ု ချိြမေစမယ်ဆိုရင်ပ ဲ သမီး 

ေကျနပ်ပါတယ် ေမေမရယ်။ ေမေမ့ကို 

သမီး ကန်ေတာခ့ဲပ့ါတယ်။   ေမေမသပ်ိချစ် 

တဲ့ သမီးေလးြဖစင”်

စာဖတ်၍ အပီးတွင် ေသာ်တာှင့် 

ြဖစင့်အေမ   က်ကီးတငင်ငိခုျလိက်ုေလ

ေတာ့သည်။

ဘဝမှာ အရံရှာဆုံး အလုပ်တစ်ခုကို 

လပ်ုပီး   ေပးဆပ်ခဲရ့တဲ ့ အရှက်နဲသကိ ာ 

တရားေတွအတွက်    လူမသိသူမသိ 

အကိမ်ေပါင်းများစွာ ကိတ်ငိုခဲ့ရသည်။ 

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစကာမ ူငိုခဲ့ရတဲ့ ထိုမျက် 

ရည်များသည ်သူမိသားစု၏ ေနာင်ေရး 

အတွက် ချိကည်ေမ းြမေသာ ပျားရည ်

တစ်စက်ြဖစ်ခဲလ့ င်ပ ဲအေဝးတမလွန်ဆမှီ 

သူအတိုင်းမသိ ဝမ်းသာေနမိေတာ့မည ်

မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်ေလေတာ့သည်။     ။



ဇွန်   ၅၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဘိုးဘွားမိဘ ေစာင့်ေရှာက်က

 မင်းသိန်းထက်(ဇလပ်ေြမ)

ေဆာင်းပါး

ဇာတရိလာလ င် ဇရာကံရမည်ဆိေုသာ ေလာက 

နိယာမအတိုင်း   ခ ာရရှိလာသူ   မှန်သမ မှာ 

တစ်ချန်ိချန်ိတွင် အုိမင်းေသာဘဝသုိ  ေရာက်ရိှကရ 

မည်မှာ ဓမ တာပင်ြဖစ်သည်။  ယေန  က န်ေတာ်တို 

လူငယ်များသည်လည်း  ေနာင်တစ်ချနိ်တွင် ဇရာ 

ဟူေသာ အိုမင်းြခင်းှင် ့မလွဲမေသွ ရင်ဆိုင်ကရေပ 

မည်။ထိုေကာင့် လသူားချင်း စာနာစတ်ိ၊  တရားမ တ 

ေသာစတ်ိတိုြဖင့် က န်ေတာ်တိုအေပ  ငယ်စ်ဘဝမှ 

ယခုတိုင်ေအာင် ေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့ေသာ မိဘများ၊ 

ဘိုးဘွားများကိ ုြပန်လည်ေစာင့်ေရှာက် သတိတ်ကရ 

ေပမည်။ မိဘ၊ ဘိုးဘွားများအေပ  ေကျးဇူးဆပ်၍ 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည်   မဂ  လာတစ်ပါးပင်ြဖစ ်

ေကာင်းကိ ုသုံးေလာကထွတ်ထား ဗဒု ြမတ်စွာဘရုား 

က လမ်း န်ေဟာကား ဆုံးမေတာ်မူခဲ့ေပသည်။

 ယေန  လူငယ်အေပါင်းတုိကုိ ေမွးဖွားသန်စင်၍ 

လူေလာကအတွင်းဝယ်     လှပတင့်တယ်ေစရန ်

ကိးစားေပးခဲ့ကသည်မှာ လက်ဦးဆရာြဖစ်ေသာ 

မဘိ၊ ဘိုးဘွားများပင် ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် သတူို၏ 

တာဝန်ေကျပွန်ခ့ဲကေလပီ။  က န်ေတာ်တုိ   လူငယ် 

များအေနြဖင့် သား၊ သမီးကျင့်ဝတ်ကိ ုေကျပွန်ေစေရး 

ကိးစားကရေပမည်။ စာေရးသငူယ်စ်က ေဖေဖ၏ 

ဆုံးမစကားများကို သတိရေနပါေသးသည်။  ေဖေဖ 

သည် လယ်သမားတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ က န်ေတာ်တို  

ငယ်စ်က ေကျးလက်ေဒသတွင်  ွားများကုိ အသုံး 

ြပပီး     လယ်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျိးကသည်။       

က န်ေတာ်တိုအိမ်မှွားကီး   အိုမင်းလာေသာအခါ 

ေဖေဖသည်  သူကို  ဘာအလုပ်မ   မခိုင်းေတာ့ပါ။ 

ပုျိစ်ကထက်ပင် ပိ၍ု ဂစုိက်ုပါေသးသည်။  ေဦွး 

ရာသီ    ြမက်ုများရှားပါးချနိ်တွင်ပင ်  ေဖေဖသည် 

ြမက်ုကေလးများကို   တကူးတက   ရှာေဖွပီး 

ေက းတတ်ပါသည်။ ထိစု်က ေဖေဖစ့ကားလုံးများကိ ု

က န်ေတာ် အလွတ်ရေနပါေသးသည်။ “သားကီးေရ 

စားကွ၊ မင်းဖို အေဖရတ်ိလာတာ” ဟ ုေြပာပီး  တယ ု

တယှင့် ေက းေမွးေစာင့်ေရှာက်ပါသည်။ ငါသ့ားသမီး 

ေတွလည်း    မှတ်ထားကပါ။  တိရစ ာန်ေတွကို         

ငယ်စ်အခါက ခိုင်းစားကပီး အိုမင်းလာေတာ့မှ 

ပစ်ပယ်မထားကနဲ၊ ေရာင်းမစားကနဲ၊ ဘယ်ေတာ့မှ 

လူယုတ်မြဖစ်ကေစနဲဆုိပီး က န်ေတာ်တုိကုိ  ဆုံးမ 

ဩဝါဒေပးပါသည်။

က န်ေတာ့်ေဖေဖ ေြပာသလိုပင ်တိရစ ာန်တို၏ 

ေကျးဇူးတရားများကို ေထာက်ထားသိသင့်သည ်

ဆိုလ င် မိဘ၊ဘိုးဘွားများ၏ ေကျးဇူးတရားများကိ ု

သိရှိပီး  တာဝန်ေကျပွန်သင့်ကသည်မှာ   အထူး 

ေြပာေနစရာမလိုေပ။ လူငယ်များအေနြဖင် ့  သား၊ 

သမီး ကျင့်ဝတ်ကိ ုသိရှိြခင်း၊  လိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း 

သည် “ေလာကနတီ”ိ ကိ ုကျင့်သံုးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူြပည်သားတစ်ေယာက ်သိရမည့်စည်းကမ်း၊ 

လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်  စည်းကမ်းကို  “ြပည်သူ  

နီတိ”ဟု ေခ ပါသည်။ တိုင်းြပည်တွင ်ေနထိုင်လ င် 

တိင်ုးြပည်၏ စည်းကမ်းြဖစ်ေသာ “ြပည်သူနတီ”ိ ကိ ု

လိုက်နာကရေပမည်။ နီတိဆိုသည်မှာ  “သိရမည့် 

အရာ၊ လိက်ုနာရမည့် အရာ” ြဖစ်သည်။ ြပည်သူနတီ ိ

ကိ ုြပည်သတူိင်ုးက လိက်ုနာကမှသာ  ထိတုိင်ုးြပည် 

သည် သာယာဝေြပာ ဖံွဖိးတုိးတက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူနီတိကိုပင်    လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်သည ်

ဆိုပါလ င်   ေလာနီတိကို      ပို၍ပင်  လိုက်နာ         

ကျင့်သုံးအပ်ကေလသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိေုသာ် 

ေလာကနီတိသည် ြပည်သူနီတိထက ် ပို၍သာလွန် 

ြမင့်ြမတ်ပီး  ေကာင်းမွန်ြခင်းေကာင့်  ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူနတီကိိ ုလိက်ုနာကျင့်သုံးြခင်းသည်   တစ်ဘဝ 

သာလ င်     ငိမ်းချမ်းသာယာေကာင်းမွန်မည ် 

ြဖစ်သည်။ ေလာကနတီကိိ ုလိက်ုနာကျင့်သုံးကမှသာ 

နဗိ ာန်ချမ်းသာမရရိှေသးခင် ဘဝသံသရာ အဆက်ဆက် 

တိုင်းတွင် ငိမ်းချမ်းသာယာပီး  ေကာင်းမွန်ြပည့်စု ံ

ေသာဘဝကို ရရှိိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့်လည်း  ေလာကနီတိ  များစွာထဲမ ှ

တစ်ခြုဖစ်ေသာ မဘိ၊ ဘိုးဘွားများ၏  ေကျးဇူးတရား 

များကိ ုသရိှိကပီး ေကျးဇူးဆပ်ကာ တာဝန်ေကျပွန် 

သင့်ကေလသည်။ ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့်လည်း သတူို 

ုပျိစ်က တုိင်းြပည်ေကာင်းကျိးအတွက် စွမ်းေဆာင် 

ကိးပမ်းခဲ့ကသည် ့         ေကျးဇူးတရားများကိ ု

ေထာက်ထား၍ ဘိုးဘွားရယ်အိုတိုဘဝ သာယာ 

စိြုပည်ေရးကိ ုပိ၍ုအေကာင်အထည်ေဖာ် လပ်ုေဆာင် 

ကရေပမည်။သိုေသာ ်  စားဝတ်ေနေရးကိ ု ြပည့်စု ံ

ေအာင် ြပလပ်ုေပးုမံ ြဖင့် မဘိ၊ ဘိုးဘွားတို၏ဘဝမှာ 

အမှန်တကယ် မစုိြပည်ုိင်ေပ။ လူသဘာဝအရ မည်သူ 

မဆိ ုလူေလာကထတွဲင် အသုံးဝင်ေသာ လသူားများ 

သာ ြဖစ်ချင်ကေပသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အသိ 

အမှတ်ြပြခင်းကိ ုခံယူလိုကေပသည်။ အသက်ရှင ်

ေနပါလျက် ဘဝေသေနြခင်းမျိးကိ ုမည်သမူ  မလိခုျင် 

ကပါ။ ထိုေကာင့် မဘိ၊ ဘိုးဘွားများကိ ုပစ်မထားဘ ဲ

ဂုစိုက်ေပးမှသာ သူတို၏ဘဝမှာ အမှန်တကယ် 

စိုြပည်သာယာလာမည ်ြဖစ်သည်။

အြခားုိင်ငံများှင့်   င်းယှ်လ င် က န်ေတာ်တုိ 

ြမန်မာိင်ုငရိှံ မဘိ၊ဘိုးဘွားများမှာ ကေံကာင်းကရှာ 

ေသးသည်။ ှစ်သစ်ကူးသ  ကန်ပဲွေတာ်ဆုိလ င် မိဘ၊ 

ဘိုးဘွားများကို      ေရချိးေခါင်းေလ ာ်ေပးြခင်း၊ 

ေြခသည်းလက်သည်းလှီး၍     သန်စင်ေပးြခင်း၊ 

ေဆးဝါးအာဟာရများ လှဒါန်းြခင်း၊ ပေူဇာ်ကန်ေတာ ့

ကြခင်း  စသည့်ေလာကနီတိများကို  ြပလုပ်ကေပ 

သည်။    ထိုသို   ေလာကနီတိကို   ကျင့်သုံးရာတွင ်

က န်ေတာ်တို   ြမန်မာိုင်ငံသည ်  ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ 

ေကာင်းေလာက်ေအာင် ရှိကေပသည်။   ထိုအခါ 

“မဘိ၊ ဘိုးဘွားများသည် သတူိုငယ်စ်က ကိးစားခဲမ့  

များကို ယေနေခတ်လူငယ်များက အသိအမှတ် 

ြပကေပတကား”ဟု အသိစိတ်ြဖင် ့ပီတိြဖစ်ကပီး 

ဘဝတွင် စိြုပည်သာယာလာကေပသည်။ ထိုေကာင့် 

လည်း မိဘဘိုးဘွား၊ သက်ကီးရယ်အိုများ၏ ဘဝ 

စိြုပည်ေရးကိ ုအထူးအေလးထား ေဆာင်ရက်သင့်က 

ေပသည်။   က န်ေတာ်တိုသည် မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ 

အိုမင်းလာကချနိ်တွင ်“ေကဒါရေကျးမင်း၏ထုံးကိ ု

ှလုံးမကူာ ေက းမေီဟာင်းြဖစ်ေသာ ေကျးဇူးများကိ ု

ြပန်ဆပ်ကရမည”် ြဖစ်သည်။

မဘိ၊ဘိုးဘွားများ ဇရာေထာင်း၍ အိမုင်းလာက 

ေသာအခါ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် အြခားသူများ 

အေပ    အားကိုးအားထား    ြပလာကရေပသည်။ 

အြခားသူက တွဲမှ၊ ထူမှ၊ ေဖးကူေပးမှသာ လ ပ်ရှား 

သွားလာုိင်ကေတာ့သည်။ မိမိတုိကုိယ်တုိင်လည်း 

လူဘဝတွင ်   သက်တမ်းေစ့ေအာင ် ေနကရမည ်

ဆိုလ င်    အိုမင်းလာြခင်းကိ ု  ေရှာင်၍မရိုင်ေပ။ 

ထိုေကာင့် ကိယ်ုချင်းစာနာ၍ နားလည်ေစာင့်ေရှာက်မ  

ေပးသင့်ကေပသည်။ မိဘ၊ ဘုိးဘွားများ၏ အသိပညာ 

များ၊  အတတ်ပညာများ၊ အေတွအကံများသည ်

မျိးဆက်သစ်လူငယ်တုိအတွက် နည်းလမ်းေကာင်း 

များ ြဖစ်လာခဲ့ေပသည်။

မိဘဘိုးဘွားများ၊  သက်ကီးရယ်အိုများသည ်

သူတုိငယ်စ်က လူေလာကကီးအတွက် တတ်စွမ်း 

သမ  ေကာင်းကျိးြပခ့ဲသူများ ြဖစ်ေပသည်။သူတုိ၏ 

စွမ်းေဆာင်ခဲ့မ များေကာင့်သာ  လူေဘာင်ေလာက 

သည် ယေနအေြခအေနသို ေရာက်ရှိေနြခင်းြဖစ ်

သည်။ ထိုေကာင့် မဘိ၊ဘိုးဘွားများ၏ဘဝ ကျန်းမာ 

ေပျာ်ရ င်ေစေရးအတွက် ေစတနာ၊ ေမတ ာ၊ အကင်နာ 

တရားများကိ ုလက်ကိင်ုထား၍ ေစာင့်ေရှာက်ေပးက 

ြခင်းြဖင့် ေလာကနီတိကို အတူတူလုိက်နာ ကျင့်သံုး 

ကပါစိုဟ ုတိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ပါသည်။       ။

ပညာ့ရင်ြပင် ပန်းဥယျာ်

ေခါင်းေလာင်းသံေလး ေတးချိလွင်

ေကျာင်းဖွင့်ချနိ်ခါပင်။

စိမ်းြဖဝတ်ဆင် ပန်းတစ်ခင်း

ဖူးပွင့်ရနံသင်း။

ချစ်ခင်ရင်းှီး ေပျာ်ရ င်စွာ

 တ်ဆက်မဂ  လာ။ 

ကိဆိုကာေလ လက်ချင်းယှက်

ပညာေရးအတွက်။

မျိးဆက်သစ်များ သံပိင်ဆို

ြပည်ချစ်သီချင်းကို။

ေခ းသိပ်ခိုရာ စာသင်ခန်း

ကိုယ် တ်စိတ်ရ င်လန်း။

ပညာေရးလမ်း ေရြပင်ကျယ်

ကိးစားတိုလူငယ်။

ဘဝနယ်ပယ် တိုးတက်ေရး

စာသင်ေကျာင်းက ပန်းှယ်ေမ း။

          မင်းေဝေအာင(်ရဲက န်း)

အနာဂတ်ရဲ ကယ်ပွင့်များ

ေကျာင်းဥယျာ်မှာ ပန်းေလးေတွ

ဖူးပွင့်ကပီေလ၊

ရနံေဝပီး ထုံကာသင်း

ေရာင်နီြဖာလိုလင်း။

ြဖစင်သန်ရှင်း ချစ်စဖွယ်

အြပစ်ကင်းလှတယ်၊

ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးတို

ပညာရင်ိုစို။

eာဏ်မချိဖို စာကိုသင်

တန်ဖိုးရှိေစချင်၊

အနာဂတ်တွင် ပန်းလိုေမ း

ြပစုပျိးေထာင်ေပး။

ပညာေရးမို လက်ကမ်းကိ

ေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသားဆို၊

အချနိ်ေတွကို အေလးထား

စာသင်ကစိုလား။

ဆရာ့စကား နားစိုက်ေထာင်

ိုးေြဖာင့်ဂုဏ်ကိုေဆာင်၊

ေအာင်ြမင်မ ဆီ အေရာက်ပို

ေကျာင်းကိုသွားကစို။    ။

သီရိဟန်ိုင်(ပုလဲ)

မိုးဦး အေဆွး

လ ပ်ပန်းရယ် ငိးအစ

ပျိးချတဲ့ တိုလယ်ယာ

စိမ်းုေြမလ ာ။

ထွန်ေရးရဲ ေပျာ်စရာ

ဟိုေတာင်မှာ ညိညိမ  င်း

မိုးတိမ်ကစိုင်း။   

ေလိုင်းေတွ မလာစမ်းနဲ

ယာစခန်း ြမှစ်ယူ

ေလညင်းသာကူ။

ေတာပန်းရဲ ေမ းကက

ပျိြဖတို ေကာက်စိုက်ေတး

နားဝင်ချိေအး။   

ေွးဖိုရာ ေနြခည်ေဖာက်

ပျိေကာက်တဲ့ ေမ ာ့ကိုက်ဒဏ်

ရ ံေစာ်ကနံ။

ကူပါကွဲ နားချနိ်တန်

အိမ်အြပန် လယ်ေတာဟင်း 

ကန်စွန်းတစ်ခင်း။  

ယမင်းခင် မိုးဦးအေတွး

ြပန်ေဆွးလို လွမ်းေမာဖွယ်

မိကီးရပ်မယ်။

စိမ်းြမြမ ေကာက်ပင်သွယ်

ေချာင်းဆွယ်က သေြပသီး

တမ်းတလိုငီး။   ။

 ေဆွသံစ်ဟန်(ကျိက်လတ်)



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ပြဿနာများစွာရဲ့ ဇာစ်ပမစ်
“ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ခုနစ်ဘီလီယံအထိ ရြကာက်ခမန်း 

လိလိ   တိုးပွားလာတာဟာ  ပပဿနာများစွာေဲ့ 

ဇာစ်ပမစ်၊ ဒုက္ခအရပါင်းေဲ့တေားခံလို့”  ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

မတ်လ၊ မနလီာဟိတုယ်၊ အနာဂတ်ကမ္ဘာ ရခါင်းစဉ် 

နဲ့ Dr Yuan T Lee, (Nobel Laureate)က ရဟာ 

သွားခဲ့ပါတယ်။ 

ဒလီဦူးရေဟာ ၁၉၀၀ ပပည့်နှစ်က သုံးဘလီယီ၊ံ     

၂၀၀၀ ပပည့နှ်စ်မှာ ရပခာက်ဘလီယီ ံပြစ်လာပါတယ်။  

၂၀၄၀ ပပည့နှ်စ်ရလာက်ရောက်ေင်   ေှစ်ဘလီယီနံား 

ရောက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ ၂၀၅၀ ပပည့်နှစ် 

မှာဆိုေင်   ၁၀ ဘီလီယံရကျာ်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ 

လူဦးရေနှင့်     ေန်ပုံရငွရအဂျင်စီက    ခန့်မှန်း 

ပါတယ်။ 

“ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံဆိုေင် 

သက်ရသာင့်သက်သာနဲ့ အရတာ်ပလဲို”့ Dr Yuan T 

Lee က ဆက်လက်ရဟာသွားခဲပ့ါတယ်။   လဦူးရေ 

အလွန်အမင်းတိုးပွားမှုဟာ အစားအစာ၊ ရေရကာင်း 

ရေသန့်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရတ ွပိပုပီးလိအုပ်မယ် 

ဆိုတာ ထင်ေှားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာေဲ့ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အားလုိအပ်ချက် ၆၀ ောခုိင်နှုန်းအထိ ပမင့်တက် 

လာလမိ့မ်ယ်။ ဒကီရန့ အာေှတိက်ုထကဲသန်း  ၇၀၀ 

ရကျာ် လထူဟုာ ရခတ်မလီျှပ်စစ်စနစ်နဲ့ အလှမ်းရေး 

ရနလျက်ေှိပါတယ်။  ောသီဥတု  ကရမာက်ကမ 

ပြစ်မယ်၊  မုန်တိုင်းကကီးငယ်ရတွနဲ့   ကကုံေဦးမယ်။ 

၁ ဒသမ ၄ ဘလီယီ ံလထူဟုာ ရေရကာင်းရေသန့်နဲ့ 

အလှမ်းမမီ ပြစ်ရနပါတယ်။ ရေမသန့်ေှင်းမှုရောဂါ 

(Waterborne Disease)ရြကာင့် လူခုနစ်သန်းဟာ 

အသက်ဆုံးရှုံးလျက်ေှိပါတယ်။

၂၀ ောစု လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရပါင်း ၄၀-၅၀ အတွင်း 

ောသီဥတုက ကရမာက်ကမ ပြစ်လာတာရြကာင့် 

ပမစ်ရေကကီးတာ၊ ရေလွှမ်းမိုးတာ၊ ကမ္ဘာ့ရဒသအချ ို့ 

မှာ စိက်ုပျ ိုးရပမရတ ွပတ်ြကားအက်ကဲွတာ၊ ရေကကီး 

တာ၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရတွ မြကာခဏတိုက် 

ခတ်တာ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပပင် ပမင့်တက်တာ၊ 

ရေခရဲတာင်နဲ့ ရေခပဲမစ်ရတ ွအေည်ရပျာ်တာ၊ ကမ္ဘာ ့

ရဒသအချ ို့မှာ ကွက်ြကားကွက်ြကား မီးရလာင်တာ၊ 

ရေနဲ့ ရပမဆီလွှာခန်းရပခာက်တာရတွနဲ့ အတိဒုက္ခ 

ရောက်ခဲြ့ကေပါတယ်။ ပတ်ေန်းကျင် ယိယွုင်းပျက်စီး 

မှုရြကာင့ ်မကကုံစြူး ဒကု္ခပင်လယ်ရတ ွရေခဲြ့ကေပါ 

တယ်။ အဓကိအရြကာင်းက ကမ္ဘာကကီးပရူနွးလာလို ့

ဆိပုပီးရကာက်ချက်ချြကပါတယ်။ လရူတ ွအတဒိကု္ခ 

ရောက်ြကေပုံရတွဟာ      ကျွန်ရတာ်တို့ပေိသတ် 

နားေည်ေရနပါတယ်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံနဲ့    အိန္ဒိယနိုင်ငံြကား   ဘဂဂလား 

ပင်လယ်ရအာ်ေဲ့ ရကာင်းကင်မှာ ရောက်ေှိလာတဲ့ 

ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ်ဟာ  ဘိုလာဆိုင်ကလုန်း 

မန်ုတိင်ုးနဲ့ နာဂစ်ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုးတိုက့ိ ုြန်တီး 

ခဲ့တယ်လို့ သိပ္ပံရှုရထာင့်က ရပပာေမှာပြစ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ ခနှုစ်က ပမန်မာနိင်ုငရံအာက်ပိင်ုးကိ ုြျက်ဆီး 

ခဲတ့ဲ ့နာဂစ်မန်ုတိင်ုးဟာ အဆိုးေွားဆုံးပြစ်ခဲပ့ါတယ်။ 

လူမှုဘေဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုဟာ လွန်စွာကကီးမားခဲ့ 

ပါတယ်။

အနာဂတ်ကမ္ဘာ
ရေလွှမ်းမုိးတ့ဲရနေပ်မှာ ကျွန်ရတာ်တ့ုိ ရနရကာင်း 

ရနြကေနိုင်တယ်။    အသက်  ၅၀ ေှိတဲ့   လူကကီး 

ပေိသတ်ဟာ     ရနာင်အနှစ် ၂၀ ရကျာ်လာေင် 

အာဟာေပပည့ေ်တဲ ့အစားအစာ၊ ရေနဲ့ စွမ်းအင်ရတ ွ

ပိပုပီးလုိအပ်ပါမယ်။ လက်ေိှအရပခအရနမှာ တစ်ဘီလီယံ 

ကမ္ဘာလူထုဟာ ဆာရလာင်ငတ်မွတ်ရနပါတယ်။ 

စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ခုတည်းသောဤကမ္ဘာ
  

သုံးပု ံနှစ်ပုရံသာ အဒဲလီထူဟုာ ကျွန်ရတာ်တို ့အာေှ 

တိုက်နဲ့ ပစိြိတ်ရဒသမှာ ေှိရနပါတယ်။ ၁ ဒသမ ၄ 

ဘီလီယံ လူထုဟာ ရေရကာင်းရေသန့်နဲ့ အလှမ်း 

မမ ီပြစ်ရနပါတယ်။ အဒဲစီာေင်းထမှဲာ ကျွန်ရတာ်တို ့

ပမန်မာရတွမပါဘူးလို့   မရပပာနိုင်ပါဘူး။    ခင်ဗျား 

အသက် ၂၀ ဆိေုင် အဒဲအီချန်ိမှာ ရလးဆယ်ရကျာ်ပပ၊ီ 

မသိားစအုတွင်းမှာ  အမ်ိရထာင်ဦးစီးလည်း  ပြစ်ရန 

ရလာက်ပပ။ီ သပိ္ပပံညာနဲ့ နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းေင် 

မသိားစကုိ ုထန်ိးနိင်ုရလာက်မယ်။ အပ်ုချုပ်ရေးမှူး၊ 

လွှတ်ရတာ်အမတ်၊   ပမို့ရတာ်ေန်    စတဲတ့ာေန်ရတ ွ

လည်း ယေူင်ယေူလမိ့မ်ယ်။ ကျွန်ရတာ်တိုရ့ခတ်မှာ 

ဘယ်လိုရနထိုင်သင့်သလဲ၊ ဘာရတွလုပ်သင့်သလဲ 

ဆိုတဲ့အရပြေှိပပီလား။ 

ဘာတတွကကိုတင်ပြင်ဆင်ထားမလဲ
၂၀၅၀ ပပည့နှ်စ်မှာ အာေှတိက်ုက ပမို့ကကီးပပကကီး 

ရတဟွာ ဆန်ရေစပါး၊ ဂျုနံဲ့ ရကာက်ပသဲီးနံှ လိအုပ် 

ချက်မှာ ဂျုနံဲ့စပါးတန်ချန်ိ ၁ ဒသမ ၃ တန် ဘလီယီ ံ

ပြစ်ပါတယ်။ ဘာရြကာင့်ပါလဲ၊ နှစ်စဉ် ၇၇ သန်း 

တိုးပွားလာမယ့်လူဦးရေဟာ    အိန္ဒိယ၊  တရုတ်၊ 

ပါကစ္စတန်၊ နိုင်ဂျးီေီးယားနိုင်ငံ၊ ဘဂဂလားရဒ့ေှ်နဲ့ 

အင်ဒိနုီးေှားနိင်ုငရံတမှွာ ပြစ်ပါတယ်။ ရေမသန့် ေှင်း 

မှုရောဂါ   (Waterborne Disease)ရြကာင့်   လူ  

ခနုစ်သန်းဟာ အသက်ဆုံးရှုံးလျက်ေိှပါတယ်။ ငါးနှစ် 

အေွယ် ကရလးငယ်ရတကွ ၂ ဒသမ ၂ သန်းအတွက် 

အာဟာေပပည့ေ်တဲ ့အစားအစာရတ ွပိပုပီးလိအုပ်လို ့

စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍက ပိုပပီးထုတ်ေပါတယ်။ ၂၀၁၂ 

ခနှုစ် ရအဒဘီေီဲ့ ခန့် မှန်းချက်အေ အသား၊ ငါး ၁၉၇ 

မီလီယံတန်လိုအပ်တယ်လို့ သိေပါတယ်။ 

တဲလ့ထူထုမှဲာ ခင်ဗျား၊ ကျွန်ရတာ် ပါေင်ရနတတ်ပါ 

လိမ့်မယ်။ ရကာင်းရကာင်းစား၊ ရကာင်းရကာင်း 

ရနလိုတဲ့ ၂၁ ောစုေဲ့ လူရနမှုဘေပမင့်မားလိုမှုဟာ 

ဒုနဲ့ရဒးရတွ့ေလိမ့်မယ်။ တားမေနိုင်တဲ့ ရမျှာ်မှန်း 

ချက်ပ။ဲ လငူယ်ရကျာင်းသားရတဟွာ ဒလီိကုကီးမားတဲ ့

လိုအပ်ချက်ရတွနဲ့ကကုံေမှာ ပြစ်ပါတယ်။ 

ရှည်လျားတဲ့သမိုင်းအတြကာင်းရင်းတတွက
ဘာတတွလဲ

ကမ္ဘာဦးကတည်းကေှိခဲ့တဲ့ ရလထုနဲ့ ရေထုထဲ 

မှာ ရေခိုးရေရငွ့နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ် သိပ္ပံ 

ြန်လုံအိမ်အာနိသင်ဓာတ်ရငွ့     သက်ရောက်မှု 

ပြစ်စဉ်ကို ပီကင်းမင်းလူသားမျ ိုးနွယ်ဟာ သိနှင့် 

ရနပပီပြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဂူေဲ့နံေံမှာမရေးခဲ့ 

နိုင်တာပဲ ပြစ်ပါတယ်။

သိြ္ပံြညာဟာ အခရာ        
 ၁၈၉၆ ခုနှစ်က Swedish Chemist Svante 

Arrhenius ဟာ ရလထတွုင်း ကာဗွန်ဒိင်ုရအာက်ဆိဒ်ု 

ပါေင်မှုကို     နှစ်ဆပမှင့်တင်ပါက   ကမ္ဘာရပမပပင်ေဲ့ 

ပျမ်းမျှအပူချနိ်ဟာ       ၅-၆  ဒီဂေီစင်တီဂေိတ် 

ပမင့်တက်နုိင်တယ်လ့ုိ လန်ဒန်အီဒင်ဘာော၊ ဒပ်ဗလင်၊ 

ြရိလာ်ရဆာ်ြစ်ကယ်မဂ္ဂဇင်းရတထွမှဲာ တွက်ပပခဲပ့ါ 

တယ်။  ောသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပပီး အရစာဆံုးထွက်ရပါ် 

ခဲတ့ဲစ့ာတမ်းပါပ။ဲ Svante Arrhenius က  ရကျာက် 

မီးရသွးကိ ုကာဗွန်ဒိင်ုရအာက်ဆိဒ်ုအပြစ် ရလထထု ဲ

မှုတ်ထတ်ုလိက်ုတယ်၊ ရဆာင်းောသဟီာ ပိပုပီးရပျာ ့

ရပျာင်းလာြွယ်၊ ပတ်ေန်းကျင်ကိပုင် အကျ ိုးပပုနိင်ု 

ြွယ်ပြစ်တယ်လိုရ့ေးခဲပ့ါတယ်။   ရလထထုပဲိမုိရုောက် 

လာတဲ ့ဒဓီာတ်ရငွ့ဟာ အပကူိစုပ်ုယထူားနိင်ုရတာ ့

ြန်လုအံမ်ိလိ ုကမ္ဘာရ့လထကုကီးဟာ ‘ရစာင်’  ခခုံထား 

သလိုရနွးရနရတာ့တာပဲ။ ရအးချမ်းတ့ဲနုိင်ငံရတွမှာ 

ပန်းအလှပင်ရတွ စိုက်ပျ ိုးနိုင်ြို့ Greenhouse ရတွ 

ရဆာက်၊ ပန်းအလှပင်ရတွ စိုက်ြကပါရတာ့တယ်။ 

ရလထုထဲ မှုတ်ထုတ်လုိက်တ့ဲဒီဓာတ်ရငွ့ဟာ သစ်ပင် 

သစ်ရတာရတွ အသက်ေှင်သန်ြို့ပြစ်တယ်။ သိပ္ပံ 

အရခါ်အေ ြန်လုအံမ်ိအာနသိင်ဓာတ်ရငွ့ (Green-

house gas) လို့ ရခါ်ပါတယ်။ 

ဒီလိုထုတ်နိုင်ြို့ဆိုတာ ရေနဲ့  စွမ်းအင်လိုအပ် 

လာမှာပြစ်ပါတယ်။ မိုးကိုရမျှာ်ရုံနဲ့ ရေမေနိုင်ရတာ့ 

မယ့အ်ရပခအရနပြစ်ပါတယ်။ ကျွ၊ဲ နွားနဲ့ လူ့ခွန်အား 

နဲ့ မပြစ်နိင်ုရတာတ့ဲအ့ရပခအရနမို ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင် 

ကိ ုအခကုတည်းက ပြည့်ဆည်းနိင်ုရအာင် လပ်ုထား 

ေမယ့်ကိစ္စလို့ ရပပာချင်ပါတယ်။ ပမို့ကကီးပပကကီးရတွ 

မှာလည်း ကမ္ဘာကကီး ပူရနွးရစတဲ့ ကာဗွန်ဓာတ်ရငွ့ 

ရတကွိ ုသသူငူါငါ ရှူရှိုက်ေင်း ရပျာ်စောပလဲို ့ထင်ရန 

အရခါ်အေ (Greenhouse Effect) ြန်လံုအိမ်အာနိသင် 

သက်ရောက်မှုရြကာင့်    ကမ္ဘာကကီးဟာ    ရနွးရနွး 

ရထွးရထွးနဲ့   ရနသာထိုင်သာေှိခဲ့ပါတယ်။  အခု 

ကမ္ဘာေဲ့ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ အပူချနိ်ဟာ ၁၅ ဒီဂေီစင်တီ 

ဂေိတ်သာေှိပါတယ်။   ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ်နဲ့ 

ရေခိုးရေရငွ့တိုဟ့ာ သဘာေအရလျာက် ရလထထု ဲ

မှာေိှရနတာရြကာင့ ်ဒြီန်လုအံမ်ိအာနသိင်ဓာတ်ရငွ့ 

တို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ လူသတ္တေါတို့ ရပါ်ရပါက်လာြို့၊ 

ရနထိုင်နိုင်ြို့ အဓိကကျလှတဲ့ မိတ်ရဆွရတွပါပဲ။

လွန်ခဲတ့ဲ ့နှစ် ငါး-ခနုစ် သန်ိးရလာက်က ပကီင်း 

မင်းလသူား မျ ိုးနွယ်တိုဟ့ာ ရကျာက်ရတာင်ဂထူမှဲာ 

သစ်ကိုင်းရပခာက်၊ သစ်ေွက်ရပခာက်၊ ပမက်ရပခာက် 

ရတွမီးရှို့ေင်း  မီးရတာက်မီးလျှကံိုရတွ့ခဲ့ပါတယ်။ 

မီးလျှဟံာပတူယ်၊ ရနွးမယ်၊ အလင်းေရစတယ်ဆိတုဲ ့

ခံစားချက်ကို သိခဲ့မယ်။ အသားကင်စားေတာ 

အေသာေှိမှန်း သိသူရတွ၊ မီးပငိမ်းသွားရတာ့လည်း 

ဂူထဲမှာ  ဆက်လက်ရနွးရစတယ်။   ပီကင်းမင်း 

လသူားမျ ိုးနွယ်တိုဟ့ာ မီးကိသုုံးနိင်ုတဲအ့ချန်ိကစပပီး 

အပပင်မှာ အမလဲိက်ု၊ ဂထူမှဲာရအာင်း၊ အသားကင်ကိ ု

ကိုက်၊ မီးလှုံလိုက်နဲ့ နှစ်ရပါင်းရထာင်ရသာင်းမက

ရနခဲ့ပပီး ပီကင်းမင်းတို့ေဲ့ ယဉ်ရကျးမှုသမိုင်းကို 

စတင်ရပပာင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါရပမဲ့  မီးရလာင်မှု 

ပြစ်စဉ်က       ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ရငွ့ 

ထွက်တာကိ ုပကီင်းမင်း သနိိင်ုစောအရြကာင်းမေိှ၊ 

Svante Arrhenius   
ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ်ဟာ       ပုံမှန်အတိုင်း 

(၂၈၅-၃၀၀ ppm)ဆိုေင် မိတ်ရဆွဓာတ်ရငွ့ ပြစ်ပါ 

တယ်။    သစ်ပင်သစ်ရတာရတွ၊   လယ်ယာစပါး 

ရကာက်ပဲသီးနှံရတွပြစ်ြို့၊    အသက်ေှင်သန်ြို့ပြစ် 

ပါတယ်။    ppm ဆိုတာ    parts per million 

ရလထုတစ်သန်းပုံ ပုံေင် ကာဗွန်ဒိုင်ရအာက်ဆိုဒ် 

ဓာတ်ရငွ့ဟာ   ၂၈၅-၃၀၀ ပုံ  ေှိတယ်လို့ရပပာတာ 

ပြစ်ပါတယ်။ 

စက်မှုတတာ်လှန်တရးကကီး
၁၈ ောစု ရနှာင်းပိုင်းက     ဥရောပတစ်ခွင်မှာ 

ရကျာက်မီးရသွးကို   စတင်အသုံးပပုောမှာ  စက်မှု

ရတာ်လှန်ရေးကကီးရပါ်ရပါက်ခဲပ့ါတယ်။ ရေရနွးရငွ့ 

အင်ဂျင်စက်ရတွကို ရကျာက်မီးရသွးနဲ့ ရမာင်းပပီး 

စက်ရုံရတွလည်ပတ်ရစခဲ့ပါတယ်။ စက်ရုံရတွဟာ 

မီးခိုးတလူလူပြစ်ခဲ့ပါတယ်။  ဆီမီးအိမ်ရနောမှာ 

လျှပ်စစ်မီးလုံးရတနွဲ့ အစားထိုးခဲပ့ါတယ်။ ပမင်းနဲ့ဆဲွ 

တဲ ့ေထားလုံးရတရွနောမှာ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ရတကွ 

ရနောေလာပါရတာ့တယ်။ ရနာက်ရတာ့ လျှပ်စစ် 

ထုတ်တဲ့အထိ ရကျာက်မီးရသွးကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ 

ဥရောပနဲ့  အရမေိကတို့ဟာ  စက်မှုရတာ်လှန်ရေး 

လမ်းရြကာင်းရပါ်မှာ ရောက်ခ့ဲပါရတာ့တယ်။ လူရတွ 

ေဲ့စရိုက်လက္ခဏာရတွလည်း   အကကီးအကျယ် 

ရပပာင်းလဲသွားပါတယ်။       စာမျက်နှာ ၂၃ သို ့v

ဒေါက်တာဒောင်ဒကော်-ပါဒောက္ခခေုပ်(ငငိေ်း) 



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ကမ ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချနိ်ကို နှစ်ပပါင်း ၁၆၀ အတွင်း စနစ်တကျတိုင်းတာခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပတ ွ

အရ  လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ပကျာ်က ကမ ္ဘာ့အပူချနိ်ဟာ သိသိသာသာမမင့်တက်လာခဲ့တယ်။ 

၁၉၉၈ ခုနှစ်က  အမမင့်ဆုံးအပူချနိ်ကို    ပရာက်ခဲ့ပါတယ်။  ဒုတိယအပူချနိ်အမမင့်ဆုံးနှစ်ဟာ 

၂၀၀၁ ခုနှစ် မြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အပူချနိ်အမမင့်ဆုံးအထိ ပရာက်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဟာ 

လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်အတွင်းက မြစ်ပပါ်ခဲ့

v စာမျက်နှာ ၂၂ မှ
လေထတွုင်း ကာဗွန်ဒိင်ုလောက်ဆိဒ်ုဓာတ်လငွ့

(ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့) တဖြည်းဖြည်း များဖြားောတာ 

ဟာေည်း ၁၈၉၀-၁၉၁၀ ဖြည့နှ်စ်ေတွင်း    သြိ္ပနံဲ့ 

နည်းြညာ တထွီင်ဆန်းသစ်မှုနဲ့ေတ ူတဲွြါောတာ 

ဖြစ်ြါတယ်။ ၁၉၀၀ ဖြည့်နှစ်က  ကမ္ဘာ့လေနံစိမ်း 

ထတ်ုေြ်ုမှုြမာဏဟာ လေနစံမ်ိးဆြီြီါ သန်း ၁၅၀ 

ကလန ၂၀၀၀ ဖြည့်နှစ်မှာ    ဘီေီယံ ၃၀ ေထိ 

ထတ်ုေုြ်ောေြါတယ်။ ၁၉၄၀ ဖြည့်နှစ်လောက်လတာ ့

လေထုေတွင်း (ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့) CO2 ဟာ 300 

ppm နီးြါး ၂၀၁၆ ခုနှစ် လောက်တိုဘာေ ၁၆ 

ေက်လန့မှာ ဒီဓာတ်လငွ့ေဲ့ြမာဏဟာ ၄၀၁ ppm 

ေထိ လြကာက်ခမန်းေိေိ ဖမင့်တက်ောြါတယ်။ 

ြို၍ြို၍ထွက်ောတဲ့ ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့လတွလြကာင့် 

ြင်ေယ်သမုဒ္ဒောေဲ့         ေက်ဆစ်ဂုဏ်ဟာ ၂၈ 

ောခိုင်နှုန်းေထိ         ဖမင့်တက်လဖြာင်းေဲသွား 

ြါတယ်။         

သဘာဝအလျျာက်ဖြစ်စဉ်         
လေထတွုင်း ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့ြမာဏဟာ ၃၇၅ 

ြီြီေမ်ဆိုြါလတာ့။ ေူတစ်လယာက်ဟာ ေသက် 

တစ်ခါရှူရှိုက်ေင်ြဲ ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့ ၃၇၅ ြီြီေမ် 

ဝင်ပြီး   ရှူထုတ်ေိုက်တဲ့ေခါ   ေူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း 

ဆဲေ်လြါင်းများစွာေဲ့ေေုြ်မျ ိုးစုံလြကာင့် ကာဗွန် 

ဓာတ်လငွ့ြမာဏ လေးလသာင်းြြီေီမ် ထွက်ောြါ 

တယ်။  သဘာဝေလေျာက်   သက်ေှိသက်မဲ့လတွ 

လဆွးဖမည့ြ်ကေင်ေည်း  ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့ထွက်လနြါ 

တယ်။ ဒဖီြစ်စဉ်ေိှမလနေင် လေထထုမှဲာ ြုမှံန်ေိှလနတဲ ့

ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့ဟာ ေေနည်းငယ်ေတွင်းမှာ 

ကုန်ဆုံးသွားြါမယ်။ 

ြန်ျုံအိမ် အာနိသင်ဓာတ်လငွ့ 
(Greenhouse gas) ပမာဏနဲ့ ဆက်စပ်လန

ြညာေှင်လြါင်း ၂၅၀၀ က သြိ္ပေံချက်ေေက်လတကွိ ု

မျှမျှတတ သုံးသြ်တဲေ့ြဲွ့ ေေိှကိေုေိှေတိင်ုး ောသ ီ

ဥတလုဖြာင်းေမဲှုကိ ုစနစ်တကျလေေ့ာလနတာဖြစ် 

ြါတယ်။ ြန်ေံုေိမ်ောနိသင်ဓာတ်လငွ့လတွေနက် 

ေဓိကေကျဆံုးတေားခံဟာ ကာဗွန်ဒုိင်လောက်ဆုိဒ် 

လြကာင့်ေို့ ခွဲဖခားဆွဲထုတ်ဖြနိုင်ခဲ့ြါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 

ောစုနှစ်ေတွင်း ေူမှုစီးြွားဘဝြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု 

ဟာ လကျာက်ဖြစ်ရြ်ုကကင်းလောင်စာေလြါ် တည်မီှ 

ခဲ့ြါတယ်။

သိပ္ပံပညာရှင်လတွ 
တိတိကျကျသိလနတဲ့ အချက် (၃) ချက်

(၁)  ကာဗွန်ဒိုင်လောက်ဆိုဒ်ဓာတ်လငွ့ဟာ  ေြူ 

စုြ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ ေချက်

(၂)  ကာဗွန်ဒိုင်လောက်ဆိုဒ်ဓာတ်လငွ့ေဲ့ လေထု 

ေတွင်းြါဝင်မှုဟာ ေွန်ခဲတ့ဲနှ့စ် ၁၅၀ ေတွင်း 

မှာ (280-360 ppm)ေထိ ဖမင့်တက်ောတာ 

ကိုေည်း လတွ့ေြါတယ်။

(၃)  ကမ္ဘာ့ြျမ်းမျှ ေြူချနိ်ဟာ မတည်မပငိမ်တာ 

ကိုေည်း လတွ့ေတာဖြစ်ြါတယ်။

ဒီေချက်သုံးချက်      ဆက်စြ်မှုေှိသေားေို့ 

နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့ောတဲ့ေခါ ကမ္ဘာ့သဘာဝ၊ 

လဖမဖြင်သွင်ဖြင်ေက္ခဏာလတွဟာ ေွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 

၁၀၀ ကနဲ့မတ ူထူးထူးဖခားဖခား လဖြာင်းေေဲာတာကိ ု

လတွ့ေြါတယ်။  ကမ္ဘာ့ြျမ်းမျှေြူချနိ်ကို နှစ်လြါင်း 

၁၆၀ ေတွင်း စနစ်တကျတိုင်းတာခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း 

လတွေေ  ေွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်လကျာ်က ကမ္ဘာ့ 

ေြူချနိ်ဟာ သိသိသာသာဖမင့်တက်ောခဲ့တယ်။ 

၁၉၉၈ ခုနှစ်က ေဖမင့်ဆုံးေြူချနိ်ကို   လောက်ခဲ့ြါ 

တယ်။ ဒတုယိေြခူျန်ိေဖမင့ဆ်ုံးနှစ်ဟာ ၂၀၀၁ ခနှုစ် 

ဖြစ်ခဲ့ြါတယ်။  ကမ္ဘာမှာ   ေြူချနိ်ေဖမင့်ဆုံးေထိ 

လောက်ခဲတ့ဲ ့၁၀ နှစ်ဟာ ေွန်ခဲတ့ဲ ့၁၂ နှစ်ေတွင်းက 

ဖြစ်လြါ်ခဲ့ြါတယ်။ လဖမာက်ဝင်ရိုးစွန်းက လေခဲလတွ 

လြျာ်ကျတာ ကမ္ဘာကကီးြူလနွးဖခင်းေဲ့ေက္ခဏာြဲ။ 

ကာဗွန်ဒုိင်လောက်ဆုိဒ် ြန်ေံုေိမ်ောနိသင်ဓာတ်လငွ့ 

လတဟွာ ြလူနွးဖခင်းေဲ့တေားခြံေဲို ့သြိ္ပြံညာေှင်လတ ွ

က လကာက်ချက်ချတာဖြစ်ြါတယ်။ 

 ကမ္ဘာ့သိြ္ပံြညာေှင်လတွဟာ   ကမ္ဘာ့လေထုေဲ့ 

ေြူချနိ်ဖမင့်တက်ောမှု ြုံမမှန်ောသီဥတု ဖြစ်လြါ် 

တာ၊ ဆိင်ုကေန်ုးမန်ုတိင်ုးလတ ွမြကာခဏတိက်ုခတ် 

တာ၊  လေကကီးတာ၊  လတာမီးလတွလောင်တာဟာ   

ြန်ေုံေိမ်ောနိသင် ဓာတ်လငွ့ြမာဏနဲ့ ဆက်စြ် 

လနတယ်ဆိတုာ ခိင်ုမာတဲေ့လထာက်ေထားလတနွဲ့

ဖြောြကေို့ နိုင်ငံ့လခါင်းလဆာင်လတွနဲ့ ေူထုဟာ 

သလဘာလြါက်ေက်ခံောြကတယ်။

ျက်ရှိအလဖခအလန  

ေလမေိကန်က   လကျာက်မီးလသွးကို  ဝယ်မယ်ေို့ 

ညှိနှိုင်းချက်သတင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ြတ်ရှုေြါ 

တယ်။ တရတ်ုေဲ့ စွမ်းေင်ေိေုြ်ချက် ဘယ်လောက် 

ကကီးမားတယ်ဆိတုာ ဒသီတင်းကိြုကည့ေ်င်၊ ြတ်ေင် 

သိနိုင်ြါတယ်။ ဒါလြကာင့် ေန်စီဖမစ်ကို ေလဖခဖြုပြီး 

ေေွန်တောကကီးမားတဲ့ လေကန်ကကီးသုံးခု (Three 

Georges Dam)  တည်လဆာက်ပြီး ေျှြ်စစ်ထုတ် 

သုံးစွဲတာဟာ သူ့နိုင်ငံေဲ့ ေျှြ်စစ်ေိုေြ်ချက်ကို 

ဖြည့်တင်းတာြဲ။ ဒီလောက်များဖြားတဲ့ ေျှြ်စစ် 

ဓာတ်ေားထုတ်ေုြ်ြို့    လကျာက်မီးလသွးကိုသာ 

သုံးေမယ်ဆိုေင် လေထုေတွငး် ထုတ်ေွှတ်မယ့် 

ကာဗွန်ဒုိင်လောက်ဆုိဒ်ြမာဏဟာ    ေွန်စွာဖမင့တ်က် 

မှာ ဖြစ်ြါတယ်။ ဒါလြကာင့် တရုတ်ဟာ သူ့ေဲ့ 

လေေားေေင်းေဖမစ်ကိေုလဖခခပံြီး ေျှြ်စစ်ထတ်ုေ 

တာ ဖြစ်ြါတယ်။ 

မမန်မာနိုင်ငံကပတာ့ ပလာပိတ၊  ပပါင်းပလာင်းပရအား 
လျှပ်စစ်၊ ရဲရွာပရအားလျှပ်စစ်ပတွ ရရှိတာမို ့ ပလထုကို ပူပနွး 
ပစမယ့် ကာဗွန်ဓာတ်ပငွ့ မထုတ်လွှတ်ကကပါဘူး။ မမစ်ပချာင်း၊ 
အင်းအိုင်ပတွ၊   ပတာင်ကျပရပတွကို  ပိတ်ဆို ့တားဆီးပပီး 
ပရအားလျှပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် မမန်မာဟာ နှစ်အနည်းငယ် 
အတွင်းမှာ  ချမ်းသာမှာမြစ်

ေက်ေှိေလဖခေလနမှာ  နှစ်စဉ်  လကျာက်ဖြစ် 

ရြ်ုကကင်းလောင်စာ မက်ထေစ်တန ်ငါးဘီေယီကံိ ု

သုံးပြီး      ေျှြ်စစ်ထုတ်တာက ၃၅ ောခိုင်နှုန်း၊ 

သွားောလေး သယ်ယူြ့ုိလဆာင်လေးက ၃၁ ောခုိင်နှုန်း၊ 

စက်မှုေုြ်ငန်းလတွေတွက် ၂၁ ောခိုင်နှုန်း၊ စီးြွား 

လေး ငါးောခိင်ုနှုန်းနဲ့ ေမ်ိတွင်းေလနွးဓာတ်ေြို ့ခနုစ် 

ောခိုင်နှုန်းသုံးလနေတယ်ေို့ တွက်ချက်ထားတာ 

ကိသုေိြါတယ်။ ကမ္ဘာလ့ေနသံိက်ုကကီးလတ ွလတွ့ဖြန် 

လတာ ့လမာ်လတာ်ယာဉ်၊ ေထား၊ သလဘော၊ လေယာဉ်ြျ ံ

လတနွဲ့ ကမ္ဘာကိြုတ်ပြီး စီးြွားလေး၊ နိင်ုငလံေးလတနွဲ့ 

စစ်ြဲွလတွေထိ ဒီလေနံက တွန်းြ့ုိလြးတယ်ေ့ုိ လဖြာနုိင် 

ြါတယ်။ 

နံြါတ်(၁)ကလတာ့   လကျာက်မီးလသွးသုံး 

ေျှြ်စစ်ဓာတ်ေားစက်ရုံလတွ   ကမ္ဘာေေြ်ေြ်မှာ 

များောေို့ြဲ။  လကျာက်မီးလသွးတန်တစ်လထာင် 

သုံးပြီးတစ်နာေီြကာ ေျှြ်စစ်ထုတ်မယ်ဆုိေင် လေထ ု

တွင်းသို့ ကာဗွန်ဒိုင်လောက်ဆိုဒ် တန်နှစ်လထာင် 

ထတ်ုေွှတ်ြါတယ်။ ကမ္ဘာေ့ဦူးလေေဲ့ ငါးောခိင်ုနှုန်း 

သာေှိတဲ့  ေလမေိကန်ဖြည်လထာင်စုဟာ    ကမ္ဘာ 

ေေြ်ေြ်ကထွက်တ့ဲ လေနံြမာဏေဲ့ ၂၅ ောခုိင်နှုန်းကိ ု

သုံးစွဲတာဖြစ်ြါတယ်။ နည်းြညာနဲ့ စက်မှုြညာ 

ေွန်စွာထွန်းကားတဲ ့နိင်ုငေံည်းဖြစ်လတာ ့ဒြီမာဏ 

ေထိ     ဖမင့်တက်သုံးေတာေည်း    ဖြစ်ြါတယ်။ 

ဒလီကျာက်မီးလသွး၊ လေနနံဲ့လေနဓံာတ်လငွ့ကိ ုသုံးပြီး 

လခတ်မစီီးြွားလေးကိ ုတည်လထာင်တာဖြစ်ြါတယ်။ 

ေလမေိကန်ေဲ့  ေူမှုစီးြွားဘဝဖမင့်မားြို့  ေဖခား 

စွမ်းေင်ေေင်းေဖမစ်မေမီမှာ    ဒီလကျာက်ဖြစ် 

ရြ်ုကကင်းလောင်စာကိ ုေက်မေွှတ်နိင်ုဘ ဲသုံးေတာ 

ဖြစ်ြါတယ်။ ေျှြ်စစ်စွမ်းေင်ထုတ်ောမှာ ေလမေိကန်၊ 

တရုတ်၊  ေိန္ဒိယ၊  ဥလောြနဲ့  ဂျြန်နိုင်ငံတို့ဟာ 

လကျာက်မီးလသွး၊ လေန၊ံ ေဏဖုမူစွမ်းေင်နဲ့ လေေား 

ေျှြ်စစ်ကို      ေသုံးဖြုြကတာလတွ့ေြါတယ်။ 

စွမ်းေင်ေေင်းေဖမစ်ကိေုလဖခခပံြီး ေျှြ်စစ်ဓာတ်ကိ ု

ထုတ်ြကေြါတယ်။ ေျှြ်စစ်နဲ့ြဲ ြစ္စည်းမျ ိုးစုံကို 

ထုတ်၊ ေေုြ်ေုြ်ြကြါတယ်။                                                  

တရတ်ုသမ္မတ ေီှကျင့်ြျင်နဲ့ ေလမေကိန်သမ္မတ 

လဒါ်နယ်ထေမ့်တို့လတွ့ဆုံြကောမှာ တရုတ်ြစ္စည်း 

လတေွလြါ် ေခွန်ေလကာက်လတ ွလေျှာမ့ယ်ဆိေုင် 

ောသီဥတုလဖြာင်းေဲမှုကို      ေထူးတေည် 

လေေ့ာတဲ ့ေြဲွ့ကလတာ ့“The Intergovernmental 

Panel on Clamite Change (IPCC)” ဖြစ်ြါတယ်။ 

ဖမန်မာနိင်ုငကံလတာ ့လောြတိ၊ လြါင်းလောင်း 

လေေားေျှြ်စစ်၊ ေေွဲာလေေားေျှြ်စစ်လတ ွေေိှတာမို ့

လေထုကို ြူလနွးလစမယ့် ကာဗွန်ဓာတ်လငွ့မထုတ် 

ေွှတ်ြကြါဘူး။ ဖမစ်လချာင်း၊ ေင်းေုိင်လတွ၊ လတာင်ကျ 

လေလတွကို ြိတ်ဆို့တားဆီးပြီး လေေားေျှြ်စစ် 

ထတ်ုမယ်ဆိေုင် ဖမန်မာဟာ နှစ်ေနည်းငယ်ေတွင်း 

မှာ  ချမ်းသာမှာဖြစ်ြါတယ်။  ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု 

ဟာေည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ောမယ်ေို ့လဖြာနိင်ု 

ြါတယ်။ 

လကျာက်မီးလသွးသုံးပြီး    ေျှြ်စစ်ထုတ်ေတဲ့ 

ေလမေိကန်နဲ့  တရုတ်နိုင်ငံလတွက   ကာဗွန်ဒိုင် 

လောက်ဆိုဒ်ဓာတ်လငွ့ထုတ်ေွှတ်တာ     ကမ္ဘာမှာ 

ေများဆုံးဖြစ်ေျက်ေှိြါတယ်။ ြုံမှာလတွ့ဖမင်ေတဲ့ 

ကာဗွန်လဖခော (Carbon foot Print) ေေ တရုတ် 

က လဖခြမိုး၊  ေလမေိကန်က  လဖခြလနာင့် ဖြစ်လန 

ြါတယ်။ 

(ဆက်ျက်လြာ်ဖပပါမည်)



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၃-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၅,၉၆၄) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၁) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၂၃၀,၆၂၆) ခုအားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၈၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၅) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၃၂၇) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖင့် ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရှိပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကိ ု

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက်  

၅  ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

 ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့ပ်တ်သက်၍ သတင်းထတ်ုြပနြ်ခင်း

(၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၁ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၈ ရာခိုင် န်းရှိ

အကိမ်ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၂၄၅၅၄ ၉၄၉၆၄၀၇ ၄၃၀၈၀

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၆၄၁၂ ၅၈၉၆၅၄၈ ၁၅၆၆၁၀

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၂၀၄၀ ၄၄၅၃၃၁၃ ၃၅၆၈၁

၄။ ထိုင်း ၄၄၆၃၅၅၇ ၄၃၉၉၃၅၈ ၃၀၁၄၆

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၁၁၁၄ ၃၆၂၈၂၁၇ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၁၃၈၄၉ ၁၂၃၁၃၂၅ ၁၃၈၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၈၁ ၅၉၂၃၂၇ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၆၉ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၄၉၆၇၉ ၁၄၇၅၈၅ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၅ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၄၅၀၆၀၃ ၈၂၄၆၃၅၀၆ ၁၀၃၃၃၆၉

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၇၁၈၇၂ ၄၂၆၂၂၇၅၇ ၅၂၄၆၅၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၁၃၇၄၇၉ ၃၀၀၆၃၆၈၂ ၆၆၇၀၁၉

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၅၉၅၈၉၂ ၂၉၀၁၂၃၃၈ ၁၄၈၄၆၄

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၅၁၀၈၂၈ ၂၅၅၄၀၂၀၀ ၁၃၉၆၉၇

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၅၈၉၃ ၂၁၉၆၁၆၅၅ ၁၇၈၇၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၄၈၀၆၅ ၁၇၇၆၀၃၂၆ ၃၇၉၄၄၅

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၅၃၈၅၁ ၁၇၈၀၆၂၀၀ ၂၄၂၃၈

၉။ အီတလီ ၁၇၄၆၇၆၄၂ ၁၆၆၅၂၇၁၁ ၁၆၆၈၇၅

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၄ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများကိ ု နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ  ေနစ် 

လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် 

နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)၌ ကုမ ဏီတစ်ခမှု တစ်ကုိယ်ေရသံုးကာကွယ်ေရး 

ဝတ်စုံ ၅၁၁၅၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၄

စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများ 

မှေှာင့်ေှးကန်ကာမ မရိှ တင်သွင်းုိင်ေရးအတွက် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ  

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ဇွန် ၁ ရက်မှ ၄ ရက်အတွင်း ကုမ ဏီ 

သုံးခု    ယာ်စီးေရငါးစီးြဖင့ ်   တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ

၁၀၁၁၅၀ ှင့ ် ှာေခါင်းစည်းတစ်တန်   တင်သွင်းခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ
 ြပည်ပမှ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 
ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်ညိ  င်းထားသည် ့SOP များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ဆ်က်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာချက်များ 

ကုိလည်း အများြပည်သူသိရိှေစရန် ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင်   ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး    စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတကီ   ယခုမုိးရာသီတွင် 

ေရှေြပးစမီကံန်ိးအြဖစ်  စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း မိေတာ်စည်ပင် 

ေကာ်မတီဝင်ေရဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ      ပညာရှင ်

ေဒါက်တာေဇာ်ဝင်းက ေြပာကားသည်။

ေြမေအာက်ေရေအာင်းလ ာ   ြပန်လည်ဖွံဖိးမ  

ြဖစ်ေစရန် ယေနအိ ယိုိင်ငံတွင်လက်ေတွြပလုပ် 

ေနေသာ Artificial Water Recharge ှင့် အလား 

သ  ာန်တ ူလပ်ုငန်းှင့ပ်တ်သက်၍ လွန်ခဲေ့သာှစ်  

၃ဝ ခန်က ရန်ကန်ုမိေတာ်ကိ ုဥယျာ်မိေတာ်အြဖစ် 

တည်ေဆာက်ချန်ိတွင် လမ်းေဘးဝယဲာှင့လ်မ်းလယ်  

က န်းေနရာများတွင်     အရပ်ိရပင်ပန်းအလှပင်တိုကိ ု 

စိုက်ပျိးခဲ့သည်။

ထိုအြပင ်   ေနရာကျယ်ေြမလွတ်ေနရာများ၌ 

ှစ်ရှည်ပင် က န်းစိုက်ခင်းများကိ ုပူးတွဲစိုက်ပျိးိုင ်

ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့ ်   ေြမေအာက်ေရေအာင်းလ ာများ 

ကီးမားစွာမထိခိုက်ေစဘ ဲ     အထိုက်အေလျာက ်

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းိုင်ခဲ့သည်။

ယေန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမတ်ိ 

အတွင်း ၃၃ မိနယ် ဧရယိာစတရုန်းကလီိမုတီာ ၇၉ဝ 

ေကျာ်အတွင်း မိြပလေူနထိင်ုမ မှာ  ခနုစ်သန်းေကျာ် 

အထိ  ဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့်အညီ    မိြပအေြခခံ 

ကွန်ကရစ်အေဆာက်အအံုများှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းများ 

သည်လည်း မိြပအတွင်း တြဖည်းြဖည်းကျယ်ြပန်စွာ 

ဖံုးအုပ်လာမ တုိေကာင့်   စိမ်းလန်းေသာ  သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ ေလျာ့နည်းလာပီး ေြမေအာက်ေရေအာင်း 

လ ာများလည်း အထိက်ုအေလျာက် ချိယွင်းလာသည် 

ကို  ေလ့လာေတွရှိရသည်။

ထုိအြပင် ရန်ကုန်မိ လဦူးေရထထူပ်မ ှင့အ်တ ူ 

အမ  က်စွန်ပစ်မ များ စနစ်မကျမ ေကာင့်   မိုးရာ 

သွန်းချနိ်များတွင် ေရကီးေရလ ံမ များ မကာခဏ 

ြဖစ်ေပ လာသည့်အတွက်    လက်ရှိကွန်ကရစ ်

ေရေြမာင်းများကိ ု         ထပ်မံတိုးချဲေပးရြခင်း၊ 

ြမစ်ထွက်ေပါက ်ေရေြမာင်းများကိ ု   တိုးချဲြပြပင ်

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုေကာင့ ် လမ်းများ  ေရကီး 

ေရလ ံြခင်း  အထိက်ုအေလျာက် ေလျာန့ည်းသက်သာ 

လာပီး    ယခအုခါတွင်  မရိှသေလာက်ြဖစ်ေနသည်ကိ ု 

ေတွရှိလာရပီြဖစ်သည်။

ေရေြမာင်းများမှတစ်ဆင့ ်  အလဟဿ   စီးဆင်း 

သွားေသာ   သဘာဝမိုးေရများကိ ု   စုေဆာင်းကာ 

ေရစုကန်     ေရေလှာင်ကန်များတည်ေဆာက်ပီး     

အဆင့်ဆင့်သန်စင်၍ ေသာက်သုံးေရအြဖစ ်မိေရ  

ေပးေရးအတွက် ြပန်လည်အသံုးြပသွားရန်  ေနာင်တွင် 

အစီအစ်များရှိသည်ဟ ုဆိုသည်။

ယခအုခါတွင် အိ ိယုိင်ငံ၌ အိမ်သစ်ေဆာက်လပ်ု 

ကမည့ ်   အိမ်ရှင်များကိ ု   ေရေလှာင်ကန်ငယ်ှင့ ်

ေြမေအာက်သိုစိမ့်ေရဝင်ေသာ    Artificial   Water  

Recharge နည်းစနစ်ပါရိှမှသာ အမ်ိေဆာက်လပ်ုခွင့ ်

လိုင်စင်ကိုလည်း ထုတ်ေပးမည်ဟ ုသိရသည်။ 

အိ ိယုိင်ငံတွင် ေအာင်ြမင်စွာ  အသံုးြပလျက် 

ရိှေသာ Artificial Water Recharge  နည်းစနစ်သည်    

ခက်ခေဲသာ နည်းစနစ်တစ်ခမုဟတ်ုဘ ဲ  လွယ်ကစွူာ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုသည်။ မမိတိိုေနထိုင်ရာ ခဝံင်းအတွင်း  

မိုးေရခေံရေလာှင်ကန်ငယ်ေလးတစ်ခ ု တည်ေဆာက် 

ပီး  မိမိတုိအိမ်က   အသံုးမလုိစွန်ပစ်ေသာ   ေရများ 

(မိလ ာေရမပါ)ကို   ေရေလှာင်ကန်ငယ်အတွင်းသို 

ေရာက်ရှိေစရန ် သုံးလက်မအရယ ်  အရှည် ၁ဝ ေပ 

ခန်ရိှ ေရပုိက်ကုိ ေြမထဲသုိစုိက်သွင်းကာ  ေရေလှာင် 

ကန်ပိုက်ှင့်   ဆက်သွယ်ထားကာ   မိုးရာသီတွင ်

ရရိှေသာ သဘာဝမုိးေရများကုိ  ေရေြမာင်းအတွင်း 

မစီးဆင်းေစဘ ဲ   ေရေလှာင်ကန်ှင့ ်   ဆက်သွယ် 

ထားေသာ  ေရပိုက်များမှတစ်ဆင့ ်  ေြမေအာက်သို  

စိမ့်ေရများ ေရာက်ရှိေအာင်ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုအြပင ်   ေြမတွင်စိုက်ထည့်မည့ ်   ပိုက်ထိပ်တွင ်

ဆန်ခါေပါက်များေဖာက်၍ ထိုးသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါ လပ်ုငန်းအဆင့ဆ်င့က်ိ ုမိေတာ်စည်ပင်  

က သုေတသနြပေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်၍ ြပည်သူ 

များ    ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်   လက်ရှိ  

အဝစီတွိင်းများရိှေရေအာင်းလ ာေနရာများ၌ သဘာဝ  

မိုးေရများ ြပန်လည်ရရိှလာိင်ုပီး ေရငန်ဝင်ေရာက်မ  

အ ရာယ်ကိုလည်း တားဆီးိုင်သည့်အြပင ် အဝီစိ 

တွင်း ပိကျြခင်းများကိုလည်း   ေရှာင်ရှားိုင်မည ်

ြဖစ်ေသာေကာင့်     အနာဂတ်ရန်ကုန်အတွက်   

ေြမေပ ေြမေအာက်ေသာက်သုံးေရ      စုိးရိမ်စရာမရိှ 

ိုင်ဘဲ     မ ေဝေပးိုင်ရန်စီစ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်း/ဓာတ်ပုံ - ေစာေရ ဂွန်း

ြပင်ဦးလွင ်  ဇွန်    ၄
မေဲခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံေငွြဖင့ ် မ ေလး 
တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေထာပတ် ခံများ 
ကိ ုေရးချယ်ပီး ပိုးမ ားစစ်တမ်းသေုတသန 
ေကာက်ယူမ ကို    တစ်ှစ်ေဆာင်ရက ်
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      ြမန်မာိုင်ငံ 
ေထာပတ်သီး      စုိက်ပျိးထတ်ုလုပ်တင်ပို 
ေရာင်းချသူများအသင်းမှ      ဒုဥက    
ဦးမျိးွန်က ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ  ပိုးမ ားစစ်တမ်းသုေတသန 
ေကာက်ယူမ ကို ြမန်မာိုင်ငံစိုက်ပျိးေရး 
ဦးစီးဌာန၊  သီးံှကာကွယ်ေရးဌာနခဲွတုိမှ  
ပညာရှင်များှင့်  ပူးေပါင်းပီး   ပုိးေထာင် 
ေချာက်များကိ ုေထာပတ် ခံများအတွင်း  
ချတိ်ဆွဲြခင်းကိ ု    ေမလပထမပတ်မှစ၍ 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း၊    ေထာပတ်တွင် 
အဓကိသီးထိုးယင်ှင့ ်အြခားဖျက်ပုိးများ 
ကိ ုေထာင်ေချာက်ြဖင့ ်ေထာင်ဖမ်းြခင်းများ  
ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ထိသုို ေဆာင်ရက် 

ေကျာင်းကုန်း  ဇွန်  ၄ 
ဧရာဝတီ        တိုင်းေဒသကီး 

ေကျာင်းကုန်းမိနယ ်    ြပည်သူ  
ေဆးုဝံင်းအတွင်း၌ သီးသန်လနူာ 
များအတွက်  RC  ှစ်ထပ်ေဆာင် 
ေဆာက်လပ်ုရန် ပ က်တင်မဂ  လာ  
အခမ်းအနားကုိ ယေန  နံနက် ၁၀ 
နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံေငွြဖင့် ေထာပတ် ခံများကို ပိုးမ ားစစ်တမ်းသုေတသနေဆာင်ရက်မည်
ေနရာတွင်      တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်တွင ်ှစ် ခံ၊   ရှမ်းြပည ်
ေြမာက်ပိင်ုး  ေနာင်ချိမိနယ်တွင်   ှစ် ခ၊ံ 
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုး     ေတာင်ကီးတွင် 
ှစ် ခံ စသည့် ခံများသို ပိုးေထာင်ေချာက ်
များေဆာင်ရက်ပီး    ပိုးမ ားစစ်တမ်း 
သုေတသန     ေကာက်ယူေဆာင်ရက်ေန 
ေကာင်း သိရသည်။

“ေလာေလာဆယ်မှာေတာ ့  သီးထိုး 
ယင်ပိုး ေတာ်ေတာ်များများ  ဖမ်းမိထား 
တယ်။ ေထာပတ်ခတံစ်ခမှံာ  သီးထိုးယင် 
ဘယ်ရာသီမှာ      အများဆုံးလာသလဲ။ 
ဘယ်ရာသီကအနည်းဆံုးလဲ၊  ဘယ်ရာသ ီ
မှာ   ဒီပိုးကို   သတ်ရင်ထိေရာက်မလဲ။ 
အဒဲါေတကုိွ သုေတသနလုပ်ဖုိ ပုိးေကာင်ေရ 
အနည်းအများသိရေအာင်လို   တစ်ှစ် 
ပတ်လုံး ပိုးေထာင်ေချာက်ေတ ွေဆာင်ရက် 
တာပါ။ ြပန်ပွားလွယ်တ့ဲ ပုိးမျိးကင်းရှင်း 
တယ်ဆုိရင် ြပည်ပပုိကုန်အေနနဲ တင်သွင်း 
လို အဆင်ေြပတာပါ။ ၁၅ ရက် တစ်ကိမ် 

ဒီပိုးေတွကို  ထုတ်ရမှာပါ။  ဖမ်းထားတဲ ့
ပိုးေတွကို   စာအိတ်ထဲထည့်ပီး   သီးှံ 
ကာကွယ်ေရးဌာနခဲွ(ရန်ကန်ု)ကိ ုပိုရမှာပါ။  
သူတုိဓာတ်ခဲွမယ်၊ ပုိးေကာင်ေရ၊ ပိုးအမျိး 
အစားခွဲမယ်။   ပထမအဆင့်က   ပိုးမ ား 
စေုဆာင်းတာအရင်လပ်ုရမှာပါ။  ပိုးအမျိး 
အစားအလိက်ု ဘယ်လိေုဆးမျိးနဲ ိှမ်နင်း 
ရမလဲဆိုတာမျိးကို     ခွဲြခားစိတ်ြဖာ 
ိုင်ေအာင်လို    ခုလိုမျိး   စပီးစုေဆာင်း 
ေနတာြဖစ်ပါတယ်”ဟု   ၎င်းကရှင်းြပ 
သည်။

ထိုသို    ပိုးမ ားစစ်တမ်းသုေတသန 
လုပ်ေဆာင်သည့်အတွက ်ေထာပတ်သီး 
တွင် မည်သည့်ပုိးများရိှပီး၊  ယင်းဖျက်ပုိး 
များက လက်ခံိုင်သည့် ဖျက်ပိုးဟုတ် 
မဟုတ်ှင့်  မဟုတ်ပါက  မည်သိုှိမ်ှင်း 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်းကိ ု   ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါ သေုတသန အစ ီ
အစ်သည် တုတ်ိုင်ငံသို Export ပိုရန် 
အတွက်မဟတ်ုဘ၊ဲ  တြခားိင်ုငေံဈးကွက် 

အတွက်ပါ အေရးကီးေကာင်း၊  ယင်းတို 
အတွက်     ယခုချနိ်မှစပီး   ိုင်ငံတကာ 
စံချနိ်စံ န်းှင့် ကိုက်ညီေစရန်စတင်ပီး  
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်    ြမန်မာိုင်ငံ 

ေထာပတ်သီးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ ်  တင်ပို 
ေရာင်းချသူများအသင်းတို     ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း   သိရ 
သည်။                          ေမာင်ေအးချမ်း

တိုက်ကီးမိနယ်၌ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန 

အကိ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ
တိုက်ကီး   ဇွန်   ၄

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး   တုိက် 

ကီးမိနယ ်  သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ှင့် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

တို  ပူးေပါင်း၍  ဇွန် ၅  ရက်တွင် 

ကျေရာက်မည့် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေန   အကိသစ်ပင် 

ခိုင်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးသန်ဇင်၊ တိက်ုကီးတပ်နယ်မှး 

ဗိုလ်မှးကီး စိန်ြမင့်၊  ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများှင့ ်      မိနယ်  

အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဥက   ှင့်  

အဖွဲဝင်များ၊        ြပည်သူများ  

စုစုေပါင်း ၁၀၃၀   တက်ေရာက်ခဲ့က 

သည်။

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးေန  အကိသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု 

တက်ေရာက ်   လာကသူများက 

က န်း၊   ပျ်းကတိုး၊  ပိေတာက်၊ 

မေဟာ်ဂနီ၊ မန်ဂျန်ရှား၊ ကံ့ေကာ် 

ှင့်ခေရ ပျိးပင်ေပါင်း  ၂၀၀၇ ပင် 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း     မိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ  သိရသည်။ 

ဉာဏ်ဟိန်း

စိက်ုပျိးပဲွကိ ုယေန  နနံက်  ၈  နာရ ီ

တွင်  တိုက်ကီးမိနယ်အတွင်းရှ ိ

ေတာင်လ  င်ိုးမကိးဝိုင်းအကွက ်  

အမှတ် ၂၂ တိုက်ကီး- ေဖာင်ကီး 

လမ်း   မုိင်တုိင်အမှတ်   ှစ်မိုင ်

ှစ်ဖာလုံ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိုပါ     သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို  

ေကျာင်းကန်ုးမိ၌ သီးသန်လနူာေဆာင် ေဆာက်လပ်ုရန် ပ က်တင်မဂ  လာကျင်းပ
ေရှးဦးစွာ ဒက ိဏာရာမ(ေရ ကျင်) 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၏  ပဓာန  
နာယကဆရာေတာ်ထံမှ  ငါးပါး 
သီလ      ခံယူေဆာက်တည်ကာ 
ေြမသန်ပရိတ်တရားေတာ်နာကား  
ခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်
ေရးအဖွဲဥက     မိနယ်အုပ်ချပ ်

ေရးမှး ဦးစိုးဝင်း၊ အတွင်းေရးမှး 
ယာယီ      ရဲမှးေအာင်ိုင်ဦး၊ 
အဖဲွဝင်(၁)  ဗိလ်ုမှးေနဝင်းေနာင်၊ 
အဖဲွဝင်(၂) ဦးတင်ေမာင်၊ မိနယ် 
ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေအးိုင်၊  
အလှရှင် ဦးကည်လွင်+ေဒ သသီ ီ
ဆန်း (Tun Myat Thu International 
Co.,Ltd.) မိသားစုတုိက ပ က်တင် 
မဂ  လာအခမ်းအနား ကျင်းပကာ  
အေမ းနံသာရည်များ   ပက်ဖျန်း 
ေပးခဲ့ကသည်။

အဆိုပါ     သီးသန်လူနာများ 
ထားရှိရန်အတွက်  RC  ှစ်ထပ် 
ေဆာင်သည် အလျား  ေပ ၁၃၀၊ 
အနံ  ၃၈ ေပ၊ အြမင့် ၂၄ ေပြဖစ်ပီး  
သီးသန်လူနာခန်းေပါင်း ၃၂ ခန်း၊ 
ေရချိးခန်း၊ အိမ်သာ  အေပ ထပ် 
ေြခာက်ခန်း၊ ေအာက်ထပ်  ေြခာက် 
ခန်းပါရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်တံခါး    ဇွန်   ၄

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ေကျာက်တံခါးမိနယ ်

အတွင်းရိှ အေြခခပံညာအထက်တန်း၊  အလယ်တန်း၊ 

မူလတန်းှင့် ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း 

များမှ အသက် ၅ ှစ်မှ  ၁၂ အတွင်းရှိ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးြခင်းကိ ုယမန်ေနက  အေြခခပံညာအထက် 

တန်း (ေကျာက်တံခါး) ပတ ြမားခန်းမတွင် စတင် 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရာတွင်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးွန်ေဆွှင့်အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်ကုသေရးဦးစီး 

ဌာနမှးှင့်    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  မိနယ် 

ပညာေရးမှးှင့် ဆရာ ဆရာမများက ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံရန်     လာေရာက်ကသည့ ်    ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား   သတ်မှတ်ေနရာသို  လိုက်ပါ 

ပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊   လိုအပ်သည့်    ကူညီမ များ 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ စာရင်းမှတ်တမ်းေရးသွင်းြခင်း၊  

ေကာက်ယြူခင်းတိုကိ ုစနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး  

ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးစတင်ထိုးှံေပး



ဇွန်  ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၈-U9)ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၈-U9)

ရပ်ကွက်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(အဆင့်ြမင့်)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆)၊ ရပ်ကွက်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(အဆင့်ြမင့်)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆)၊ 
အကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၈ေပxအနေံပ ၈၀)အကျယ်အဝန်း (အလျား ၆၈ေပxအနေံပ ၈၀)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိ၊ မိြပစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမ 
စာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးသန်းထိက်ု[၁၂/လသန(ိင်ု)၀၀၂၇၆၀]မှ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းှင့် အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်ြပည့ ်
ေြမာက်သည့ေ်န ညေန(၄:၀၀)နာရအီတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)ေဒ သ ာခိုင် LL.B,D.L.P,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ စံရိပ်ငိမ်(၆)

လမ်း၊ တိက်ုအမှတ်(၃)၊ အကျယ်ေပ(၂၅x၅၀)၊ ၆လ ာ၊ တိက်ုခန်း 
အား ပိင်ုဆိင်ုသမှူာ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး[၁၄/ပသရ(ိင်ု)၀၅၄၂၃၄]
ြဖစ်ပီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွ[၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၅၇၅၉၈]မှ ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
မည့်သူရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်  
ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၅၉၈]ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆ[ွ၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၅၇၅၉၈]
Ph:09-5177927Ph:09-5177927

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၇-၄-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ (စာ-၂၂)ေကးမံု 

ေကာ်ြငာစာမျက်ှာတွင်  ပါရှိေသာ 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    ေဒ ြမတ် 

ြမတ်စိုး၏   ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

ေကာ်ြငာပါ ဧရိယာ(၀.၀၆၁)ဧကအစား 

(၀.၆၁)ဧကဟု   ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ 

ဖတ် ပါရန်။

    ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး    ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၅၈/ခ)၊ ဧရယိာ ၁၂၀၀စ/ေပ ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန် ဦးလှေမာင် 

အမည်ေပါက်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် ၁၁၅၈/ခ၊ ေဒါန(၂)

လမ်း၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဟ ုေခ တွင် 

ေသာ အိမ်အပါအဝင် ေရမီးအစုံ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ အေမွ 

ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ မေင[ွDLA-၀၁၄၇၈၄]မှ က ု်ပ်မတ်ိေဆထွ ံအပီးအပိင်ု 

လက်ေရာက်ေရာင်းချရာ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအဆိုပါ အိမ်ှင့် ေြမကို 

လက်ေရာက်ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငမွျား၏ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိေဒသ 

ကိ ုလက်ေရာက် ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား ပိင်ုဆိင်ုမ မရူင်း 

များှင့်တကွ လာေရာက်ြပသကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ ကန်ကွက်ရက ်

ေကျာ်ပါက အပီးအပိုင ်အေရာင်းအဝယ ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားပါမည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး (စ်-၇၄၆၇)ေဒ ြမတ်ြမတ်စိုး (စ်-၇၄၆၇)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၁၅၉၃၊ ၀၉-၅၄၁၇၀၆၁ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၁၅၉၃၊ ၀၉-၅၄၁၇၀၆၁

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၃-၆-၂၀၂၂) ရက် ေကးမုံသတင်း 

စာ၊ စာမျက်ှာ (၂၄)ပါ ေဒ သက်ေဝ 

ေအာင် (အထက်တန်းေရှေန) ေကာ်ြငာ 

တွင် ေဒ ြမြမစန်းအစား ေဒ ြမင့်ြမင့ ်

စန်းဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ပန်ုးညက် 

မိင်လမ်း၊ အမှတ်(၈၆၃/ခ)ဟေုခ ဆိေုသာ အမ်ိခေံြမသည် မိေြမစာရင်းတွင် 

ဦးေမာင်စန်း(ISN-၁၂၅၄၀၁) အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား ေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

ရိှေသာ ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/ဥကတ (ိင်ု) ၀၉၆၀၄၉]ှင့ ်ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၁၂၇၉၄၉]တိုထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် က န်မ 

ေဒ ယမင်းသွင် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၄၄၆၀၂]မှ ဝယ်ယရူန် အိမ်ှင့်ေြမတန်ဖုိး၏ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု

ပီးဆုံးသည်အထ ိတရားဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေဒ ယမင်းသွင်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၄၆၀၂]ေဒ ယမင်းသွင[်၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၄၆၀၂]

အမှတ်(၁၀၀)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၀၀)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၃၁၂၄၂၆ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၃၁၂၄၂၆

မိဘအမည်မှန်မိဘအမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    ဒလ 

မိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၄)လမ်း 

တွင်ေနေသာ   မယွန်းမီမီကို၏ဖခင ်

အမည်မှန်မှာ ေမွးစာရင်းအရ ဦးေအာင် 

ေကျာ်ထူးြဖစ်ပါေကာင်း။

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ဒလ 

မိနယ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ စံြပ(၄)လမ်းမှ 
အဖ ဦးေအာင်ေကျာ်ထူး[၁၂/တတန 
(ိုင်)၀၀၃၈၄၆]၏သမီး ယွန်းနဒီေဝ 
အား ေမွးစာရင်းအရ ယွန်းမီမီကိုဟု 
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ပဲခူး     ဇွန်     ၄

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန ကီးကပ်မ ြဖင့် 

ငါးသယဇံာတများတိုးပွားလာေစေရး၊  ငါးရကိ ာဖလူုေံစေရး၊ 

ငါးစားသုံးမ  ြမင့်မားလာေစေရးတုိအတွက် ေမ ၂၉ ရက်တွင် 

ပခူဲးခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ပဲခူးမိနယ်အတွင်းရိှ ပဲခူးြမစ် 

ပဲခူးြမစ(်ေဘာနတ်ကီး)အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ငါးရစ်ငါးသန ်ေဘးမဲ့ချန်

ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း

(ေဘာနတ်ကီး)အတွင်းသို ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်းအခမ်းအနား 

ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းအခမ်းအနားသို ပဲခူးခိုင် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  ခုိင်ဦးစီးမှး  ဦးေဇာ်ြမင့်ုိင်၊ မိနယ် 

ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း ကီးကပ်ကွပ်ကေဲရး ေကာ်မတအီဖဲွဝင် 

များ၊  ဘုရားကီးမိအုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးလွင်ဖိးေအာင်၊ 

ေဘာနတ်ကီးရကဲင်းစခန်းမှး ရအဲပ်ုေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ ေကျးရာ 

အပ်ုချပ်ေရးမှး၊ ပခဲူးခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ 

ပခဲူးငါးလပ်ုငန်းစခန်းတာဝန်ခှံင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက် 

ကပီး ပခဲူးြမစ်(ေဘာနတ်ကီး)အတွင်းသုိ ှစ်လက်မအရယ် 

ငါးခုံးမေကာင်ေရ ၁၅၀၀၀၀၊  ေရ ဝါငါးကင်းေရ ၁၅၀၀၀၀ 

စုစုေပါင်းေကာင်ေရ   ၃၀၀၀၀၀ အား  ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                                      သတင်းစ် 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးေဆွးေွး
ဟသ  ာတ      ဇွန်     ၄

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် သယဇံာတထန်ိးသမ်ိးြခင်းြဖင့် 

ငါးထုတ်လုပ်မ တုိးတက်ေစရန်၊ အစားအစာေဘးကင်းလံု ခံ 

မ ရိှေစရန်၊ စ်ဆက်မြပတ် ငါးလုပ်ငန်းဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန ်

အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရန်စသည့် မူဝါဒများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဟသ  ာတခုိင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ငါးသယံဇာတ 

ထန်ိးသမ်ိးေရးအသပိညာေပး ေတွဆုေံဆွးေွးြခင်းကိ ုယေန 

တွင် ဟသ  ာတခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး  ဦးစိုးပိုင်ှင့် ဝန်ထမ်း 

များက  ဟသ  ာတမိရှိ  ပေဒသာေစျးှင့်  ေဌးဝင်းေစျးရှ ိ

အလတ်စား ငါး/ပုစွန် ြဖန် ြဖးမ ဆုိင်များသုိ ေစျးတာဝန်ရိှသူ 

များှင့်အတူ  ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည် ့ ငါး/ပုစွန်များ 

ြဖန် ြဖးိုင်ရန်အတွက ် ဝယ်စုသိုေလှာင်ကန်ှင် ့ အသုံးြပ 

သည့်  ေရများအား   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မရှိေစေရးလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ   လမ်း န်ေဆွးေွးခဲ့ပီး 

ေတာင်လံုးစုေကျးရာရိှ ေဒသခံေရလုပ်သားများအား ငါးရစ်၊ 

ငါးသန်ကာလတွင် မျိးငါးများှင့် ငါးမ န်/ငါးသန် များဖမ်းဆီးြခင်း 

မြပလုပ်ကရန် ပညာေပးေဆွးေွးခ့ဲပီး ေရလုပ်သားများ၏ 

တစ်ပိုင်တစ်ိုင်   ငါးဖမ်းပိုက်တပ်ဆင်ြခင်းအလုပ်ုံတွင ်

တားြမစ်ထားေသာ   ငါးဖမ်းကိရိယာများအေကာင်း 

အသိပညာေပးေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

 သတင်းစ်

 ၂၀၂၅၊ ၂၀၂၇ မှ

ြပန်လည်ုတ်ထွက်သွားသြဖင် ့ထိုင်း 

ုိင်ငံက အစားထုိးလက်ခံကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

ထိုင်းိုင်ငံအေနြဖင့ ်အိမ်ရှင်အြဖစ ်

ခုနစ်ကိမ်ေြမာက် လက်ခံကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ပီး ၂၀၀၇ ခုှစ်က  ေနာက်ဆုံး 

ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ မေလးရှား 

ုိင်ငံမှာမူ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ေနာက်ဆုံး 

လက်ခံကျင်းပခ့ဲပီး ခုနစ်ကိမ်ေြမာက် 

အိမ်ရှင်အြဖစ် ၂၀၂၇ ခုှစ်တွင် လက်ခံ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။  စင်ကာပူိုင်င ံ

မှာမူ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင်  လက်ခံကျင်းပ 

ပီးေနာက်ပိုင်း  ၁၄  ှစ်အကာတွင ်

တစ်ေကျာ့ြပန် အိမ်ရှင်အြဖစ ် လက်ခံ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး    ပိင်ပွဲသမိုင်း 

တစ်ေလ ာက် ငါးကိမ်ေြမာက်အြဖစ ်

လက်ခံကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉    ကပ်ေရာဂါေကာင့်          

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို 

၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်  ကျင်းပရမည့်အစား 

၂၀၂၂ ခုှစ်သို    ေရ ဆိုင်းခဲ့ရသြဖင့်         

(၃၂)ကိမ်ေြမာက ်     ကေမ ာဒီးယား 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲှင့် ကျင်းပမည့်ကာလ 

တစ်ှစ်သာ ကာြမင့်မည်ြဖစ်သည်။

ကိုညီေလး



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ၅၆-ရပ်ကွက်၊ စိန်ရတနာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၀/က)၊ အလျားxအနံေပ(၂၂x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိေသာ 

ဦးြမင့ဟ်န်အမည်ေပါက် အေဆာက်အဦအပါအဝင် ပါမစ်ေြမကွက်ှင့တ်ကွ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ေဒ သ ာြမင့်[၁၂/သဃက(ိုင်) 

၁၃၅၅၇၅]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ေမကည်[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၆၉၁၇၆]

က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ

(၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းများှင့်တက ွက ်ုပ် 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည် 

အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက် 

လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ ်

ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ထက်ထက်ဦးေဒ ထက်ထက်ဦး

(LL.B,D.I.L,D.IP.L,D.B.L,D.M.L)(LL.B,D.I.L,D.IP.L,D.B.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၇၁၅)

အမှတ်(၇၅)၊ မဂ  လာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၅)၊ မဂ  လာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၁၀၁၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၅၁၀၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ ပုဂံလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၆၂၁)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ေပ ရှိ (၆)ထပ်တိုက်၏ (၆)လ ာ၊ ပ မ 
ထပ်၊ ေပ(၁၈x၅၅)အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 
ကို လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူေြမရှင ်ဦးဝဏ ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၃၁၇၈၅]မှ တရားဝင ်
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုလာရာ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ေဒ ဆုမွန်[၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၈၇၆၆၇]မှ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် 
စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932,09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932,09-977402677

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းေကာင်းအေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအား ုပ်သိမ်းေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
ေဒ ပံး ပံးလွင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၂၈၃၃]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်သည်မှာ-
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ပံး ပံးလွင်မှ (၂၉-၃-၂၀၂၂)ရက်စွဲြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၅၂၆၇/ 
၂၀၂၂)ြဖင့် ေဒ ခိုင်ဆုမွန်[၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၅၆၆၈]သို လ ဲအပ်ေပးခဲ့ပါသည်။ 
ယခုအခါလုပ်ငန်းများ ပီးြပတ်ပီးြဖစ်၍ ဆက်လက်အသုံးြပရန ်မလိုအပ်ေတာ့ 
သြဖင့် ေဒ ပံး ပံးလွင်မှ ေဒ ခုိင်ဆုမွန်ထံ လ ဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကုိယ်စား 
လှယ်လ ဲစာအား ယေနမှစ၍ ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ ်
ပါသည်။                  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ကည်မွန်(LL.B)ေဒ ခင်ကည်မွန(်LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)

Ph:09-43114141Ph:09-43114141

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ဇင်ွယ်ွယ်ေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၁ 

၄၄၂] ကိုင်ေဆာင်သူသည် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ 

(၁၂)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၅)၊ ၄လ ာ(ေအ)ေခါင်းရင်းခန်းအား ေဒ ယ်ယ်ဲွထမှံ 

ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ ်(၂၁-၅-၂၀၂၂)ရက်တွင် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ ်

ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်းအား အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ု

ြပလုပ်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို (၁၀-၆-၂၀၂၂)

ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ စာရက်စာတမ်းအစုံအလင်   အေထာက်အထား 

ခိင်ုမာစွာြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဆက်လက် ြပလပ်ုချပ်ဆိမုည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ကလျာဝင်း(စ်-၁၆၁၈၁)ေဒ ကလျာဝင်း(စ်-၁၆၁၈၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၉၅၆၉၃၉၀၇၆ဖုန်း-၀၉-၉၅၆၉၃၉၀၇၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ(်၁၁)၊ သီဟသူ(၆)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၂၅၆/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်သည ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွ ဲ
မ ဌာနတွင် ယခုေရာင်းချသူ ဦးဘုန်းကို[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၀၉၇၅]အမည်ြဖင့် မှတ်သား 
ထားပါသည်။ ၎င်းမ ှအဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးအား မိမိတစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက် လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မ  
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းှင့ ် ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
ြပန်လည် ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း[၁၂/
ဥကတ(ိင်ု)၁၃၁၁၂၈]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုး 
ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့ ်ယေန  ေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)ေဒ ဥမ ာဖိး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၇၁၄)
ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၁၆၉၈၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၈၉/ခ)၊ (အလျား ၆၀'x အနံ ၂၀')၊ ေြမ 

ဧရယိာ(၁၂၀၀ဧရယိာ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ေအးြမင့ ်[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၀၇၇၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရှိ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၂ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်း၊ အမှတ်(၆၈၉/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အိမ်ှင့်ေရ၊ 
မီးစသည့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍  အမည်ေပါက် ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ ေအးြမင့ှ်င့ ်ဦးစန်ိေမာင်တိုမှ သားသမီး(၇)
ဦးေမွးဖွားခဲရ့ာ တရားဝင်အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခေံရာင်းချသ ူေဒ ေအးြမင့၏် 
သား ဦးြမင့ေ်ဌး[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၀၆၁၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါ 
ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်ပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား စာရက ်
စာတမ်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ကာလေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား ပီးဆံုးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုေဝဖိး(LL.B,D.I P.L,WIPO Switzerland)ေဒ စုေဝဖိး(LL.B,D.I P.L,WIPO Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၆၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၆၉၉)
ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၇၀၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၆၉၀၅

အမှတ်(၁၆၁)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၆၁)၊ (၃၈)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၆၄)၊ ေဒ ှင်းှင်း 

ေအး [၇/တငန(ုိင်)၀၀၀၇၈၁]အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် 

မူရင်းပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀) ၂၄၀၀စတုရန်းေပရှ ိေြမကွက ်

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် ေဒ ှင်းှင်း 

ေအးမှ ပိုင်ဆိုင်ပီးေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ  ပ်အရှင်းတစ်စုံ

တစ်ရာမရှိကင်းရှငး်ပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် က ်ုပ်မှ စရန်ေငွ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်တကွ   ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ေဌးမင်း[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၅၉၂၉၃]ဦးေအာင်ေဌးမင်း[၁၄/အဂပ(ိုင်)၁၅၉၂၉၃]

အမှတ်-၁၂၄/ခ၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုအေရှပုိင်းမိနယ်။အမှတ်-၁၂၄/ခ၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုအေရှပုိင်းမိနယ်။

09-5504363၊ 09-75576690909-5504363၊ 09-755766909

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၁)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၅၆၃)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၂ေပx၆၀ေပ) ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ယ်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့ ် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ ေအးစမ်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၇၄၅၀]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် 

မှတ်သားတည်ရှိ ပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှဦးစိုးိုင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၁၆၆၅]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတ ူေြမကွက် 

အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ြဖင့် မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်း 

အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

    ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)    ေဒ ယ်ယ်ကည် (LL.B)   ေဒ ေကေကိုင် (LL.B)

   (စ်-၁၁၄၀၆)          (စ်-၅၃၃၄၄)   (စ်-၁၁၄၀၆)          (စ်-၅၃၃၄၄)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                  အထက်တန်းေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                  အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၊

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  ကမာရတ်မိနယ်၊  ေရ မာလာရိပ်မွန်  တိုက် E-7 ေန 

ေဒ ယ်ြမင့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၅၄၀၉] မှ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ ်
ပါသည်။

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်သန်ဇင်ဖုန်းြမင့် (ဖိုးလြပည့)် 
[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၁၂၃၂]သည် မိဘ၏ေြပာဆိုဆုံးမမ ကို နာခံြခင်းမရှိဘ ဲ
၎င်း၏သေဘာဆ အတိုင်း လုပ်ကိုင်ေနသည့်အတွက ်သားအြဖစ်မ ှအေမွ
ြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေအာင်ေြပဦး (LL.B)ဦးေအာင်ေြပဦး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၄၈၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၉၄၈၉)
အမှတ်(၅၈)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊  ကမာရတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၅၈)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊  ကမာရတ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ြမင်သာ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၉/က+ခ)၊ အခန်းအမှတ်(ဒုထပ်)/(သုံးလ ာ) ြမင်သာ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၉/က+ခ)၊ အခန်းအမှတ်(ဒုထပ်)/(သုံးလ ာ) 

ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့ ်တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ဦးခင်ေမာင်ေထွး[၁၁/ရဗန 

(ိုင်)၀၀၈၈၃၉]မှ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်အရ က န်မ 

ေဒ ခင်မျိးသက်[၁၄/အဂပ(ိုင်)၀၀၅၆၄၃]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်   က န်မထံလာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့် အဆုိပါေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက  အေရာင်းအဝယ် ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်မျိးသက်[၁၄/အဂပ(ိုင်)၀၀၅၆၄၃]ေဒ ခင်မျိးသက[်၁၄/အဂပ(ိုင်)၀၀၅၆၄၃]

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၄၃၀၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၇၉၆၆၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၄၃၀၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၇၉၆၆၈

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇/A)၊ ေြမညီထပ်တွင ်

ေနထိင်ုေသာ ေဒ စစုဝုင်း [၇/တငန(ိင်ု)၀၉၃၉၄၈] ှင့ ်ဦးစိုးဝင်း [၇/တငန(ိင်ု)၀၉၇၄၉၀] 

ကုိင်ေဆာင်သူတုိ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေကညာအပ်ပါသည်-

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစန်ိလမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇/A) ဟေုခ  

တွင်ေသာ (၅)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း)ရိှ ေြမညထီပ်၊ ပထမထပ် 

(၂လ ာ)၊ ဒတုယိထပ် (၃လ ာ)၊ စတတု ထပ်(၅လ ာ) တိက်ုခန်း(၄)ခန်းသည် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ

များ၏မိခင ်ေဒ ကည် [၇/တငန(ိုင်)၀၂၈၅၉၈]မှ လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ 

အခန်းများြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ဖခင် ေချာင်းေကာက်ဟုန်ှင့် မိခင် 

ေဒ ကည် တုိမှ သမီးေဒ စုစုဝင်း [၇/တငန(ုိင်)၀၉၃၉၄၈]ှင့် သားဦးစုိးဝင်း [ ၇/တငန 

(ိုင်)၀၉၇၄၉၀]၊ သားသမီး(၂)ဦးေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဖခင်ေချာင်းေကာက်ဟုန ်

သည် (၂၈-၆-၂၀၀၉) ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ မိခင်ေဒ ကည်သည် (၁၇-၁၁-၂၀၂၀)

ရက်တွင် လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဒ စစုဝုင်း [၇/တငန(ိင်ု)၀၉၃၉၄၈] 

ှင့် ဦးစိုးဝင်း [၇/တငန(ိုင်)၀၉၇၄၉၀]တို၏ မိဘများကွယ်လွန်ပီးေနာက ်ရန်ကုန်မိ၊ 

လ  င်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ အမှတ်(၇/A) ဟုေခ တွင်ေသာ (၅)ထပ် 

တိုက် (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း)ရှိ ေြမညီထပ်၊ ပထမထပ်(၂လ ာ)၊ ဒုတိယထပ် (၃လ ာ)၊ 

စတုတ ထပ် (၅လ ာ) တိုက်ခန်း(၄)ခန်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်း (၄)ခန်းကို 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကပါသည်။

ထိုေကာင့် အထက်ပါတိုက်ခန်း(၄)ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 

များြဖစ်ေသာ ေဒ စစုဝုင်း [၇/တငန(ိင်ု)၀၉၃၉၄၈]ှင့ ်ဦးစိုးဝင်း [၇/တငန(ိင်ု)၀၉၇၄၉၀]

တုိ၏ သေဘာတူသိရိှြခင်းမရိှဘဲ တုိက်ခန်းများအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်း 

ြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ အာမခအံြဖစ်တင်သွင်းြခင်း၊ စွန်လ တ်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ တစ်နည်း 

နည်းြဖင့ဝ်င်ေရာက်ေနထိင်ုြခင်း စသည်တုိကုိ မည်သတူစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  မြပလပ်ုရန် 

သတိေပးတားြမစ်ပါသည်။

အကယ်၍ သတိေပးတားြမစ်ြခင်းကိုမလိုက်နာဘဲ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါက 

ြပလုပ်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ရာဇဝတ်ေကာင်းအရလည်းေကာင်း၊ တရားမေကာင်း 

အရလည်းေကာင်း အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စုစုဝင်း        ေဒ သ ာခိုင် LL.B, D.L.P, WIPO (Switzerland)ေဒ စုစုဝင်း        ေဒ သ ာခိုင် LL.B, D.L.P, WIPO (Switzerland)

[၇/တငန(ိုင်)၀၉၃၉၄၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)[၇/တငန(ိုင်)၀၉၃၉၄၈]            တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၉၅)

ဦးစိုးဝင်း             အမှတ်(၂၁)၊ (၃)လ ာ၊ ယုဝလမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ဦးစိုးဝင်း             အမှတ်(၂၁)၊ (၃)လ ာ၊ ယုဝလမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ 

[၇/တငန(ိုင်)၀၉၇၄၉၀]                သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ [၇/တငန(ိုင်)၀၉၇၄၉၀]                သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

              ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇              ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇



ဇွန်  ၅၊   ၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရိှ ေရနံဓာတုေဗဒစက်ံုစု (သံပရာကန်)မှ ဓာတ်ဆီအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

တင်ဒါေခ ယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍  ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ံုးအမှတ် (၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆုိြပလ ာတင်သွင်းုိင်ပါရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 စ် စက်ုံ ပစ ည်း ပမာဏ     တင်ဒါပိတ်ချနိ်      တင်ဒါဖွင့်ချနိ်စ် စက်ုံ ပစ ည်း ပမာဏ     တင်ဒါပိတ်ချနိ်      တင်ဒါဖွင့်ချနိ်

   အမျိးအမည် (ဂါလန်) ေနရက်   နာရီ   ေနရက်     နာရီ   အမျိးအမည် (ဂါလန်) ေနရက်   နာရီ   ေနရက်     နာရီ

 (၁)  သံပရာကန် ဓာတ်ဆီ   ၂,၀၀၀,၀၀၀  ၂၁-၆-၂၀၂၂  ၁၂:ဝဝ   ၂၁-၆-၂၀၂၂   ၁၄:ဝဝ

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ဌာန၊  ဖန်ုး-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂ သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ မ ေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးနယ်နမိတ်ိအတွင်း Total Station  
မှန်ေြပာင်းကရိယိာြဖင့ ်ေြမတိင်ုးတာြခင်း၊ Digital ေြမပုထံတ်ုလပ်ုြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါ၍  ေဆာင်ရက်လိေုသာ ေြမတိင်ုးကမု ဏမီျားအေနြဖင့ ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာများကို ေအာက်ပါအတိုင်း တင်သွင်းိုင် 
ပါသည်-
 (က) ေလ ာက်လ ာစတင် - ၆-၆-၂၀၂၂
  ေရာင်းချမည့်ေန    (တနလ  ာေန )
 (ခ) တင်ဒါအာမခံေကးှင့ ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂
  ေလ ာက်လ ာ တင်သွင်းရမည့်ေန  (တနလ  ာေန )
 (ဂ) တင်ဒါေဆာင်ရက်မည့်ေန  - ၂၃-၆-၂၀၂၂
    (ကာသပေတးေန )
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာတစ်ေစာင်လ င် ကျပ် ၅၀၀၀/- (ကျပ် 
ငါးေထာင်) န်းြဖင့် ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့် အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက 
မိြပစီမံကိန်းှင့ ်  ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန၊  ဖုန်းနံပါတ်  ၀၂-၄၀၆၇၄၁၈ သို 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေရ နံသာစြံပရပ်ကွက်၊ အင်ကင်း(၆)လမ်း၊ ေြမတိင်ုး 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၅၃၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၆)၊ ေပ(၂၀x၆၅)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးစီမံကိန်းေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
ဦးမျိးွန်(HGU-031702)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေနေသာ ေပ(၈၀x၆၅)ရိှ ေြမကွက်ကီး 
အနက်မှ ေြမကွက်ငယ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်ကိ ုဦးမျိးွန်ထမှံ ေဒ ဝင်းဝင်းေဌး 
[၇/ကတခ(ိင်ု)၁၃၃၁၃၉]က ဝယ်ယခူဲ့ပီး ေဒ ဝင်းဝင်းေဌးထမှံ ဦးတိုးလ  င် [၈/မသန(ိင်ု) 
၀၇၈၅၆၉]ှင့် ေဒ ွယ်ွယ်လ  င်[၁၂/တကန(ုိင်)၁၇၈၂၂၉]တုိက (၆-၈-၂၀၁၈)ရက်တွင် 
တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်ကို တရားဝင် 
လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးတိုးလ  င်+ေဒ ွယ်ွယ်လ  င် 
တိုထံမှ ေဒ ေမစ ီသိမ်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၁၂၈၄၇]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထားမူရင်း 
များြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက ေြမကွက ်
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေမစ ီသိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေမစ ီသိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၂/ရပ်ကွက်၊ ဘရဏီလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၀) 

ဟုေခ တွင်ေသာ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃)ခန်းတဲွ (၃၁၂)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ် (လက်ယာေထာင့်ခန်း၊ 
A-1) ကိ ုေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို အကျိးတပူူးေပါင်းေဆာက်လပ်ုရာတွင် ကန်ထိက်ု 
တာမှ တရားဝင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ အခန်းြဖစ်ပီး ကန်ထိုက်တာထံမှတစ်ဆင့် ဆက်စပ် 
စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးဝင်းလ  င် [၁၂/လသယ(ိုင်)၀၁၅၇၇၆]မှ တရားဝင ်
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်းှင့ ် ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှ ိ
ေကာင်း ဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးစိုးဝင်း 
[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၃၈၀၄၄]မှ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါတိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ
မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်း
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ    က ်ုပ်ထံသို    လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်ကန်ကွက်မည့်သ ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးစိုးဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)ေဒ ေအးေအးမိုး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၃၁)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၄၃၁)
အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၉၊ ေဇာတုံလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၁၇၂၉၀

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

အမှတ် ၁၆၊ လ  င်သာယာ (အေနာက်)
မှ G.6      တွင်ပညာသင်ယူေနေသာ 
မယုဝတီ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်လှ 
[၁၂/ဒဂတ(ိင်ု)၁၃၄၂၂၃] ြဖစ်ပါသည်။

ဦးတင်လှဦးတင်လှ

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ 

တုိက်အမှတ်(၅)၊ အခန်း(၃၀၅)၊ တတိယထပ် တိုက်ခန်းသည ်မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရး
ဦးစီးဌာနတွင် ဦးေစာေနာင်(ခ) ဦးစိန်ေပါ(SBO-097964)အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှ ိ
ေနပါသည်။ အမည်ေပါက်ထမှံ ေဒ ခင်သန်းြမင့[်၁၂/ဒဂန(ိင်ု)၀၁၃၇၇၂]က (၁-၂-၂၀၀၇)
ရက်တွင်ဝယ်ယူခဲ့ပီး ေဒ ခင်သန်းြမင့်ထံမှ ေဒ ကျင်ေအး[၇/ဖမန(ိုင်)၁၂၉၁၀၆]က 
(၇-၁၂-၂၀၀၉)ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ေဒ ကျင်ေအးမှာ (၂၁-၁-၂၀၁၇)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန်သွား၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီး(၃)ဦးြဖစ်ေသာ ဦးေဇယျာေအာင်[၇/ဇကန(ုိင်) 
၀၃၉၆၇၁]၊ ေဒ ေနရေီအး[၇/ဇကန(ိင်ု)၀၃၉၅၇၉]၊ ေဒ သဂိ   ေအး[၇/ဇမန(ိင်ု)၁၃၆၅၄၂]
တိုက အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်း အေမွဆိုင်ေမာင်ှမ(၃)ဦးထံမှ 
ဦးေဇာ်မိုးိုင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၉၅၈၄၉]+ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၄၇၉၈၅]
တိုက ဝယ်ယူရန်အတွက် တုိက်ခန်းတန်ဖုိးေငွမှ စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိ 
သူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါ 
သည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်မိုးိုင်+ေဒ စန်းစန်းေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေဇာ်မိုးိုင်+ေဒ စန်းစန်းေအးတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်းေတာ(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်တန်ုးလမ်း၊ 

အမှတ်-၅၀(၃-လ ာ)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း(၃၀x၆၀)ေပရှိ အဲယားကွန်း(၃)

လုံး၊ ိုးိုးအခန်း(၄)ခန်းပါ တိုက်ခန်းှင့် လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျိး 

ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုယခလုက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခေံြပာဆိေုရာင်းချ 

သူများြဖစ်ေသာ ဦးတိုးရင ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၈၃၉၇၆]ှင့် ေဒ တင်တင်ေအး[၁၂/မရက 

(ိုင)်၀၈၃၇၅၀]တိုထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စ ာလွင် [၁၂/စခန(ိုင)်၀၆၇၂၉၂]

မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ 

တိက်ုခန်းပိင်ုဆိင်ုခွင့ှ်င့ပ်တ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ 

ှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက ်

ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)ဦးေကျာ်ေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂)

အမှတ်-၁၁(ပ-ထပ်)၊ ေဝဠဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၁(ပ-ထပ်)၊ ေဝဠဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ်၊  က န်မတို၏သမီး 

ြဖစ်သူ မယမင်းသွယ်[၁၂/သလန 

(ိင်ု)၀၈၃၄၅၉]သည် မဘိဆိဆုုံးမမ  

ကိ ုနာခြံခင်းမရိှဘ ဲမမိသိေဘာဆ  

အေလျာက်ြပမူေဆာင်ရက်ပီး ေန 

အိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့်    သမီး 

အြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက် 

ပါသည်။

ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက် 

ေသာ  ကိစ အဝဝကို  တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဖခင်-ဦးတင်ေမာင်ဝင်းဖခင်-ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

မိခင်-ေဒ ခင်ဝင်းကည်မိခင်-ေဒ ခင်ဝင်းကည်

အမှတ်(၂၄)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ အမှတ်(၂၄)၊ ပဒုမ ာလမ်း၊ 

မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင်မိ။သန်လျင်မိ။



ဇွန်  ၅၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ 

ေကာလိယ(၂၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၄၄-ခ)၊ (အလျား ေပ၂၀x အနံေပ၆၀)

အကျယ်အဝန်းရိှ ဦးကာဝင်း(CE-၀၄၆၉၁၆)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် 

ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်အေရာင်းအဝယ် ကတ ိ

စာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ွဲွဲေအး[၁၀/သထန 

(ိင်ု)၀၁၉၆၉၀]မှ ဥပေဒှင့အ်ည ီလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပ 

ေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမျိးေဆွ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၄၂၈၈]

မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့် ဆုိက်ဘာလံုခံေရးဦးစီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့် ဆုိက်ဘာလံုခံေရးဦးစီးဌာန

e-Government လုပ်ငန်းများအတွက်e-Government လုပ်ငန်းများအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

တင်ဒါအမှတ်စ်(ITCS-၂၆/၂၀၂၂)တင်ဒါအမှတ်စ်(ITCS-၂၆/၂၀၂၂)
၁။    ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်၊ (ဧပလီမှမတ်လ)အထ၊ိ ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ်ဆိက်ုဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာနမှ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့် e-Government လုပ်ငန်းများအတွက် 
လုိအပ်ေသာ ITCS-၂၆/၂၀၂၂ Security Device (A10 Network DDOS Detection 
& Mitigation System)အတွက် License စရိတ်ေပးေချြခင်းလုပ်ငန်း (1 Lot)အား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယ/ူလုပ်ငန်း   အပ်ှံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ၍ တင်ဒါ 
ေပးသွင်းလိသုလူပ်ုငန်းရှင်များအား  အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေဈး န်း တင်သွင်းရန် ဖတ်ိေခ  
အပ်ပါသည်။
တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၆-၆-၂၀၂၂ရက်မှ ၂၀-၆-၂၀၂၂ရက်အထိ
တင်ဒါစာရက်စာတမ်းေကး - ကျပ် ၁၀,၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေသာင်းတိတိ)
တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ် 
ဆုိက်ဘာလံု ခံ ေရးဦးစီးဌာန  (စီမံ/ 
ဘ  ာ/ ေထာက်ပံ)့ဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂)၊ 
ေနြပည်ေတာ်

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ  
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာှင့ ် 
ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန   (စီမံ/
ဘ  ာ/ေထာက်ပံ)့ဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂)၊ 
ေနြပည်ေတာ်

တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့ ် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်(တနလ  ာေန )၊
ေနရက်ှင့်အချနိ်  (၁၃:၀၀)နာရီအထိ
၃။  အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု သိရှိလိုပါက     သတင်းအချက်အလက ်    
နည်းပညာှင့ ် ဆိက်ုဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂)၊ ေနြပည်ေတာ်ဖန်ုး-၀၆၇
၃၄၀၇၇၅၃ှင့် e-Government ဌာန၊ ၀၆၇-၃၄၂၁၇၇၁သို ုံးချနိ်အတွင်း 
ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။                       တင်ဒါေကာ်မတ(ီဆက်သွယ်ေရး)   တင်ဒါေကာ်မတ(ီဆက်သွယ်ေရး)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် (၃)၊ ရတနာသဂိ    

ပတ်လမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၀/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျားx အနံ (၂၀ေပx 
၆၀ေပ)ရှိ ေဒ သန်းရီ (CA-၀၄၉၅၈၉) အမည်ေပါက်  ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမ 
ကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား အရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားကသူများ
ြဖစ်ေသာ ဦးလွင်ကုိတင် [၇/အဖန(ုိင်)၀၀၀၇၇၈]၊ ေဒ ခင်ရတနာ[၇/အဖန(ုိင်) 
၀၆၃၉၆၃]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက  အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်း 
ေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား(မရူင်း)
များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် 
လွန်သွားပါက အပီးသတ်ေငွေပးေချ၍ အေရာင်းအဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရးကိစ များကို 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၁)
အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၇၉၃)၊ စာဂ(၁၇)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

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

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (ဒုတိယအကိမ်)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း (ဒုတိယအကိမ်)
ဆည်ေြမာင်းှင့ေ်ရအသုံးချမ  စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်)၊စစ်ကိင်ုး 

တုိင်းေဒသကီးမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် တုိင်းေဒသကီး (သာမန်/ေငွလံုးေငွရင်း) 

ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်ှင့် ေြမေအာက် ေရလုပ်ငန်းများ 

အတွက်လိုအပ်ေသာ ဒီဇယ်ဆီ (ိုးိုး)ဝယ်ယူြခင်း၊ (30kW), (37kW),(75kW) Motor 

များအတွက် L.T Line Accessories  With VFD Starter  ဝယ်ယူြခင်းှင့် စစ်ကုိင်းခုိင်၊ 

တပ်ရာလ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းတွင် CDC(4'x4'x75') တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းအား 

(ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ် ေဆာင်ရက်လိပုါသြဖင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ ထပ်မေံခ ယအူပ်ပါသည်။

၂။          - တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် -  ၆-၆-၂၀၂၂ ရက် - တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်

- တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက်  - ၁၉-၆-၂၀၂၂ ရက်- တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - ၁၉-၆-၂၀၂၂ ရက်

- တင်ဒါ(PO) (Profile ှင့် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်- တင်ဒါ(PO) (Profile ှင့် - ၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်

   ေဈး န်းစာအိတ်)    ေဈး န်းစာအိတ်) 

   ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ရက်    (ညေန-၄နာရီအထိ)   ြပန်လည်တင်သွင်းရမည့်ရက ်    (ညေန-၄နာရီအထိ)

- တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်စဲွ/အချန်ိ/ေနရာ- စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး         - တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်စဲွ/အချန်ိ/ေနရာ- စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး         

အစိုးရအဖွဲုံးတွင် ဖွင့်လှစ်မည် အစိုးရအဖွဲုံးတွင် ဖွင့်လှစ်မည ်

ြဖစ်ပ ီရက်စဲွ/အချန်ိအား    ကိတင် ြဖစ်ပ ီရက်စဲွ/အချန်ိအား    ကိတင် 

အသေိပး အေကာင်းကားပါမည်။အသေိပး အေကာင်းကားပါမည်။

၃။   တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု  ဆည်ေြမာင်းှင့ ်  

ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး (ေရအရင်းအြမစ်) စစ်ကိင်ုး 

တိုင်းေဒသကီး၊ မုံရာမိ၊ ဖုန်း-၀၇၁-၂၆၅၂၆၊ ၀၇၁-၂၃၆၂၄တိုတွင် တင်ဒါပုံစံစတင ်

ေရာင်းချမည့်ရက်မှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

မီးသတိြပမီးသတိြပ



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

သစ်ေတာမှန်လ င်     အသုံးဝင်၊     အစ်ထာဝရ     ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င်     အသုံးဝင်၊     အစ်ထာဝရ     ထိန်းသိမ်းက

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရာအုပ်စု-ရ-က-က(၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၇)၊ အကွက်အမှတ်-န ဝန် 

ကွက်သစ်၊ ဦးပုိင်အမှတ်-၁၃၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၇၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၈၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား (ဂရန်ေြမ) 

အမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ခိုင်အေထွေထွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်းမှ အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး၊ ၎င်းထံမှ စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး 

တရားဝင်ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူေဒ ေဌးေဌးြမင့[်၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၀၇၆၁]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည်ဆင့[်၁၂/ရကန 

(ုိင်)၀၆၄၆၀၁]မှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန် 

ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ-ုရ-က-က(၉)၊ ကွင်းအမှတ-်၇(ေခ )၇/ခ၊ အကွက်အမှတ်-

န ဝန်ကွက်သစ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၃၂၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၂၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၈၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား 

(စလစ်ေြမ) အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ြပင်ဦးလွင်ခုိင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မိေြမ 

ေနရာချထားေရးှင့ ်စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီဌာနတွင ်ေြမေနရာချထားြခင်းခံရသ ူေဒ ခင်လှ[၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၆၉၁၆]ထံမှ စာချပ် 

အဆက်စပ်ြဖင့် လက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ ေဒ ေဌးေဌးြမင့်[၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၀၇၆၁]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 

ြဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည်ဆင့[်၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၆၄၆၀၁]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက် 

လုိပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 

သည်။                                                            လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)ေဒ သဲစုေထွး(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃)

အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၂)၊ အခန်းအမှတ်(၉)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း(ေအာက်လမ်း)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၆၇၂၄၄၄၆၅၆

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

တင်ဒါေခ ယူြခင်းတင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးှင့် သန်ရှင်းေရးဌာနကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ ေအာက်ပါလုပ်ငန်း (၂)ခုအား အငှားချ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်တင်ဒါေခ ယူအပ်ပါသည်-

 (က) မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကမ ာေအးဘုရားလမ်း၊ အင်းယားကန်ေဘာင်ေဘး 

  (NEW Day) ဓာတ်ဆဆီိင်ုအနီး အများြပည်သသူုံး အဆင့ြ်မင့သ်န်စင်ခန်း

 (ခ)  ဒလမိနယ်၊  ကမ်းနားလမ်း၊   ကားကီးဝင်းအတွင်း  အများြပည်သူသံုး 

  သန်စင်ခန်း

၂။  တင်ဒါပုံစံှင့်စည်းကမ်းချက်များကို မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

သန်ရှင်းေရးဌာန၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ကုန်သည်လမ်း(ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်းှင့ ်

သိမ်ြဖလမ်းကား) ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ (၁၂)ထပ်ခဲွံုး (၅)လ ာ 

တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက 

မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သန်ရှင်းေရးဌာနသုိြဖစ်ေစ၊ ဖန်ုး-၀၉-၅၀၄၈၉၃၂၊ 

၀၉-၂၅၄၀၁၇၁၀၅၊ ၀၉-၄၃၀၆၈၀၃၇ သိုြဖစ်ေစ ုံးချန်ိအတွင်း ေမးြမန်းစုစံမ်းိင်ုပါသည်။

 (က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၆-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန )

 (ခ)  တင်ဒါအေရာင်းပိတ်မည့်ရက ် - ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက် (တနလ  ာေန ) 

    မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀နာရီ

 (ဂ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - (၄၆)လမ်း၊ ၁၂ ထပ်ခွဲုံးအစည်း 

    အေဝးခန်းမ၊ (၂)လ ာ၊ ဗိလ်ုတေထာင် 

    မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

    သာယာေရးေကာ်မတီ

 (ဃ)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရက ် - ၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) 

    နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ

တင်ဒါေရာင်းချေရးအဖွဲတင်ဒါေရာင်းချေရးအဖွဲ

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’
ဦးေရ ကိင်ှင့် ဦးရန်ဝင်းတုိ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၈၆၊ ေြမကွက် 

အမှတ်- 8-Q/၁၊ 8-P၊ 8-P1/2  ၊ ဧရိယာ(၁.၉၄၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကီးထဲမ ှတရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 
အကျယ်အဝန်း (၂၀၂၅၅.၄) စတရုန်းေပ၊ (၀.၄၆၅)ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်တုိကုိ က ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန ်ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတူညီေဆာင်ရက်ပီး၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လုိပါက 
က ု်ပ်ထံသုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၆၄၅)
အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆၊   H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆၊   H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၀၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၃၈၈/ခ၊ ေြမဧရယိာ (အလျား၂၀ေပx အန၆ံ၀ေပ)ခန်အကျယ်အဝန်းရိှ 

ဦးရဲဝင်း (ISN-၁၀၀၀၀၃)အမည်ြဖင့် ချထားေပးေသာ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

တစ်ထပ်အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ုအရပ်ကတစိာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်

ဝယ်ယလူက်ရိှထား ေနထိင်ုပိင်ုဆိင်ု အကျိးခစံားလျက်ရိှပီး ေြမချပါမစ်မရူင်းမှာ အထား 

အသိုမှားယွင်းစွာထားခဲ့၍ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ေကာင်းှင့ ်  မိမိမှတစ်ဆင့် လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူဦးေဇယျာေအာင်(ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်ကီး[၁၂/

ကတတ(ိုင်)၀၃၀၈၅၁]ထံမှ အပီးအပိုင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူပီးြဖစ်၍ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ ေငွကို စရန်ေငွ 

အြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ ကန်ကွက် 

လိုသူ မည်သူမဆို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက ်

တင်ြပိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည်အထိ ကန်ကွက်အေရးဆိုသူမရှိပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းေအာင်(LL.B)ဦးသန်းေအာင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)(၂၇-၅-၉၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၁၈၅)(၂၇-၅-၉၄)

အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၇၉)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၇၇၅၀၆၀၇၇၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၄၉၊ ၀၉-၇၇၅၀၆၀၇၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၄)၊ လူေန 

ရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၂၅၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၀ေပx 

အနံ ၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ ယခုအေခ  ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်၊ (၁၀/၃၄)ရပ်ကွက်၊ စက်မ မိပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၂၅)ဟုေခ တွင်ေသာ 

အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား မိေြမစာရင်းတွင် တရားဝင ်

အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေကျာ်သက ်

(ZIN-၁၁၈၈၂၉)[၁၄/ဓနဖ(ိုင်)၀၀၃၃၄၄]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် 

အတွက် ေရာင်းချသူ၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ တင်တင်ြမ[၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၀၄၃၆၄]အား 

ေြမှင့်အိမ်တန်ဖုိးေငွ၏ စရန်ေငွကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေြမှင့် 

အမ်ိအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူျားရိှပါက ဤသတင်းစာ 

ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ မှတ်ပုတံင် စာချပ်မရူင်းများှင့တ်ကွ 

က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)ေဒ ြမလဲ့ဝင်း(LL.B)

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

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

Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃Ph-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၉၀၅၅၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ သီရိေရ ေတာင် 

လမ်း၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၄၈၊ ေြမအကျယ် 
ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း (၁၄၄၈/D)၊ ေြမအကျယ်ေပ(၁၀x၆၀) 
ပါမစ်ေြမအမျိးအစား၊ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အမည် 
ေပါက်ပုိင်ရှင် ေဒ တင်ေအာင်ထံမှ ဆက်စပ်စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူ
ပုိင်ဆုိင်လက်ေရာက်ရရိှထားသူ ေဒ ချိချိခုိင်[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၀၂၃၂၉] ထံမှ 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း   စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
အား ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်လွင်ဦးဦးသက်လွင်ဦး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၅)၊ (၃-၄-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၉၅)၊ (၃-၄-၂၀၁၂)
အမှတ်(၅)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅)၊ ဒုတိယထပ်/ဝဲ၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၄၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက်၊ (အပုိင်း-၃)၊ ငမုိးရိပ်(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၃၈)၊ ေြမအကျယ် 

အဝန်း (၂၅ေပx၅၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်ခွဲတိုက် အေဆာက်အဦမှ 

ေြမညီထပ်၊ (ေြခရင်းြခမ်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁ေပခွဲx ၄၇ေပ)၊ အြမင့်(၉)ေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း 

တွင် အခိုင်အမာ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ပီးေသာ ပစ ည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု

ေဒ ရီရီစန်း [၁၂/သခန(ိုင်)၀၀၀၈၇၈]မှေဒ ရီရီစန်း [၁၂/သခန(ိုင်)၀၀၀၈၇၈]မှ “ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့် အဆက်စပ် တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်

ကတိစာချပ်’’များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတိုသာလ င်   တရားဝင်လက်ရှ ိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွထသုိံ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ် 

ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်  က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

သည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)   ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)    (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ် (၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

(၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ-၂၅ပါ(၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ-၂၅ပါ
ေဒ ေအးေအးြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၄၃]၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာှင့်စပ်လျ်း၍ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၀၅၄၃]၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာှင့်စပ်လျ်း၍

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အထက်ေကာ်ြငာပါ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်ပတ ြမားေတာင်၊ ြမစံပါယ်(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၄၆၄)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၃၀x၅၀)ရှိေသာ ေြမကွက်မ ှတရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့(်၁၅ ေပ x၅၀ ေပ-ေြမပိုပါ)ေထာင့်ကွက်ကိ ု
အမည်ေပါက် ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်းထံမ ှပါမစ်မူရင်းှင့်တက ွဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ ကည်ကည်ွန်ထံမ ှ
(၂၆-၂-၁၉၉၉)ခုှစ်တွင် က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးလှြမင့်က ဝယ်ယူေနထိုင်ခဲ့သည်မှာ ယေနတိုင်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါ 
ေြမကွက်မှ က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသည့် ေပ(၁၅x၅၀)[သေြပလမ်းှင့် ြမစံပါယ်(၂)လမ်းေထာင့်ေြမပုိပါ]ေြမကွက်အား 
က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွ ဦးလှြမင့မ်သရိှိဘ ဲမည်သမူဆိ ုေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ဂရန်ေလ ာက်ထားြခင်း စသည်တုိ ြပလပ်ုခဲပ့ါက ဥပေဒှင့် 
အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးမင်းကိုဦး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးပိုင်(LL.B) ေဒ ခင်ြမတ်ိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေနြခည်ေမလွင်(LL.B)ဦးမင်းကိုဦး(LL.B) ဦးြပည့်ဖိးပိုင(်LL.B) ေဒ ခင်ြမတ်ိုး(LL.B,LL.M) ေဒ ေနြခည်ေမလွင(်LL.B)
(စ်-၄၈၃၂၁) (စ်-၄၈၄၂၇)  (စ်-၄၇၂၉၅)  (စ်-၅၀၃၂၂)(စ်-၄၈၃၂၁) (စ်-၄၈၄၂၇)  (စ်-၄၇၂၉၅)  (စ်-၅၀၃၂၂)

 အထက်တန်းေရှေနများ အထက်တန်းေရှေနများ
အမှတ်(၄၄)၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၈/A)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉အမှတ်(၄၄)၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၈/A)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၉၈၈၂၄၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘရုားကန်ုးမိြပကွက်သစ် 

အဆင့်(၂)၊ ပတ ြမားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၄၈)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) 
ရှိ ပါမစ်မူရင်းေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
တိုအား အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးလှေကာင်း[၈/နမန(ုိင်)၁၁၇၆၉၂]ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးချစ်မင်းဦး[၉/ပဗသ(ိုင်)၀၁၄၈၈၆]က ဝယ်ယူရန် 
(၃-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက် 
ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း က ်ုပ်ထံသို   လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

DL.101.WIPO(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၈၆၂)DL.101.WIPO(Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၈၆၂)
အမှတ်(၇၆)၊ စံြပ(၆)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။အမှတ်(၇၆)၊ စံြပ(၆)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၇၇၂၈၂ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၇၇၂၈၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၉)၊ သူရ(၈)

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂၆)ဟုေခ တွင်သည့်  ေြမကွက်ေပ ရိှ (၆)ထပ်တုိက်၏ ေြမညီထပ်၊ 
ေပ(၁၈x၅၄)အကျယ်အဝန်းရှိ တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
ကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ုထားသ ူကန်ထိက်ုတာ ဦးေမာ်ေမာ်ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၁၃၁၅၆၅]
မှ တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပေြပာဆိလုာရာ က ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၇၆၆၈]မှ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန် 
အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက် 
လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည် 
အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)(LL.B) ေဒ မိုးယုွယ်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,Ph:09-954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,
အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ WIPO(Switzerland)
(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932,09-977402677(၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932,09-977402677

ရန်ကုန်မိ၊      ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၀)၊   ဧရာဝဏ်ပတ်လမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ်(၁၇/၁၈)၊ ရန်ကုန်မိ၊      ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊    ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၆၀)၊   ဧရာဝဏ်ပတ်လမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ(်၁၇/၁၈)၊ 
ဦးသိန်းသန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၁၁၉၇]အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-ဦးသိန်းသန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၁၁၉၇]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မ ှင့်ပတ်သက်၍-

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ အိမ်၊ ေြမကွက်ပုိင်ဆုိင်မ ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးသိန်းသန်း[၁၂/သကတ(ုိင်)၁၂၁၁၉၇]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းွန်(LL.B)    ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)ဦးသန်းွန်(LL.B)    ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇)   အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ၊ လယ်ယာေြမ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း-ေရာင်း၊ ဝယ်၊ ငှား စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ 

ဖူးပွင့်ေဝ ဖူးပွင့်ေဝ Law FirmLaw Firm
အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇



ဇွန်   ၅၊   ၂၀၂၂

ဦးစိန်ခိုင်ဦးစိန်ခိုင်
BA,Psychology (Dip.Ed)BA,Psychology (Dip.Ed)

(လ/ထ မိနယ်ပညာေရးမှး -ငိမ်း)(လ/ထ မိနယ်ပညာေရးမှး -ငိမ်း)

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေတာင်ဥက လာပမိနယ်

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ေရတံခါး၊ တာဝေကျးရာေန 

(ဦးေကျာက်ဖူး-ေဒ လှရင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) 

မိနယ်၊ ( ၄၂ )ရပ်ကွက်၊ ေရ ဥေဒါင်း (၃)လမ်း၊ အမှတ် (၆၇၀)ေန ေဒ ခင်ြဖြဖ 

(အထက-၃၊ တာေမွ-ငိမ်း)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးသက်ထွဋ်ေအာင်-ေဒ ေကသွယ်တင်၊ 

ေဒါက်တာဇင်မီထွန်း (ုက ေဗဒဌာန၊ ေမွးြမေရးဆုိင်ရာ ေဆးတက သုိလ်)၊ 

ဦးသန်ဇင်တို၏ ဖခင် ဦးစန်ိခိင်ုသည် ၂-၆-၂၀၂၂  (ကာသပေတးေန) နနံက် 

၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန   ညေန  ၄ နာရီတွင် 

ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်း 

တိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ခင်ကည်ေဒ ခင်ကည ်(သာယာဝတီမိ) ဂုံမင်းေြမာင် (သာယာဝတီမိ) ဂုံမင်းေြမာင်

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သူက ယ်လမ်း၊ ေဌးက ယ်(က) 

ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ အမှတ် (၁၉)ေန (ဦးဘိုးကး- ေဒ မယ်တင့)်

တို၏ သမီး၊ (ေဒ သန်ိးရင်)၊ (ေဒ သန်ိးတင်)၊ (ေဒ သန်ိးချစ်)တို၏ ညမီ၊ 

(ေဒ ခင်သန်း)၏အစ်မ၊ ဦးေမာင်ေမာင်ချ ိ-ေဒ စန်းစန်းလွင်၊ ေဒ စန်းစန်းေဝ၊ 

ေဒ သင်းသင်းေအး၊ ေဒ သင်းသင်းေဌးတို၏ အေဒ ၊ မအိအိခိုင်၊ 

ေမာင်ေကျာ်စိုးသ-ူမခင်ခက်ခက်ခိုင်တို၏အဘွား ေဒ ခင်ကည်သည ်

၄-၆-၂၀၂၂ (စေနေန) နံနက် ၇:၂၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 

အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ 

အေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ နနံက် 

၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၀-၆-

၂၀၂၂ (ေသာကာေန)တွင် ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလ  င်ေတဇာတင်ဦးလ  င်ေတဇာတင်
Aung Marine Service Co.,Ltd (Managing Director)Aung Marine Service Co.,Ltd (Managing Director)

အသက်(၆၂)ှစ် အသက်(၆၂)ှစ် 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (55-A) ၊ အခန်း 

(1-A), JEWEL  APARTMENT ေန [ဗုိလ်မှးစိန်လ  င်တင် (ငိမ်း)-ေဒ ခင်သန်းနီကုိ] 

တို၏သား၊ ေဒ လ  င်သီတာခင်၏ ေမာင်၊ Dr. လ  င်ထိပ်ထားခင်၏ အစ်ကို၊ 

ေဒ မာမာေဌး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မယွန်းေတဇာ-Mr. Abel Koh ၊ 

မြမတ်သဒ ါတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ Rai Koh ၏ အဘိုး၊ ကိသုန်ဇင်ေအာင်-

မလ  င်ေမပွင့ြ်ဖ၊ ကိမုင်းမင်းထွန်း-မလ  င်ေမပွင့သ်၊ူ ကိလု  င်မင်းထက်ေကာင်း- 

(မစ ာဝင်း)တို၏ ဦးေလး၊ ရဲဘုန်းသန်၏ ဘိုးေလးသည် ၃-၆-၂၀၂၂ 

(ေသာကာေန ) ညေန ၅ :၂၃ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၅-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေေွန) ညေန  ၃နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ( ေနအမ်ိမှ ကားများ မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် 

ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) 

နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်သိန်းဦးြမင့်သိန်း
 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ဘ  ာေရး၊ MPPEဘ  ာေရး၊ MPPE

အသက် (၇၈)ှစ်အသက် (၇၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးဂျင်ဟိက်ု-ေဒ အအိ)ိတို၏ သား၊ မုရံာမိေန (ဦးစိုးတင်-ေဒ ခင်တ)ီ

တို၏ သားသမက်၊ (ဦးဝင်းထိန်)-ေဒ အိအိခင်၊ ဦးမျိးြမင့်-ေဒ တင်တင်ဝင်းတို၏ညီ၊ 

(ေဒ ခင်လှလှ)၊ ေဒါက်တာ ဘဟန်-ေဒ တင်တင်ေအး၊ ေဒ ြမင့်ြမင့သ်န်ိး၊ (ေဒ ခင်ေအးေအး)၊ 

(ေဒ ေအးေအးကည)်၊ ေဒ သန်းသန်းက ယ်၊ ေဒ ေအးေအးြမင့်တို၏အစ်ကို၊ မသီသီြမင့်၊ 

ကိုစိုးထွန်းေအာင်-မခရစ တင်းနားထွန်းတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေဒ ခင်စန်းဝင်း၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ခင်ပွန်း ဦးြမင့သ်န်ိးသည် ၁-၆-၂၀၂၂ ရက် ည ၉ နာရတွီင် အာရှေတာ်ဝင် ေဆးု၌ံ 

ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၂-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရတွီင်  ေရေဝးသသုာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေကျာ်ဝင်း(အဖွဲဝင်)International 

Business Promotion Center၏သားြဖစ်သ ူ

ေမာင်ဖုန်းြမတ်ပိုင ် အသက်(၂၀)သည် 

၃၁-၅-၂၀၂၂ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တ ူ

ေကကွဲဝမ်းနည်းမိပါေကာင်း။

ဥက   ှင့်အဖွဲဥက   ှင့်အဖွဲ

International Business Promotion International Business Promotion 

CenterCenter

ေဒ ရင်ေမေဒ ရင်ေမ(ေကျာက်ဆည်)(ေကျာက်ဆည)်
အလယ်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)အလယ်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် 

(၆၇၀)၊ ေအာင်သီရိလမ်း၊ ေကျာက်ဆည်မိေန (ဆရာမင်း-ေဒ တင်မိ)
တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးဝင်းလွင်(ခိုင်ပညာေရးမှး-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ 
ေဒါက်တာ ေရ ြပည်စိုး(ဧည့်ပါေမာက -ငိမ်း)-ေဒါက်တာထက်ထက  ်
(ဧည့်ပါေမာက ၊ အုိဆာကာတက သုိလ်)တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ဦးလမင်းေရာင် 
၏ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားသည် ၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) ည ၁၁:၂၅ နာရ ီ
တွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းေရာက်ရိှကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန် 
ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကို ၅-၆-၂၀၂၂ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။                    

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ   ဝါေသ   (မဟာကမ   ာနာစရိယ)ဘဒ   ဝါေသ   (မဟာကမ   ာနာစရိယ)

သိက ာေတာ်(၃၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၁)ှစ်သိက ာေတာ်(၃၅)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၁)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင ်းေဒသကီး၊ ေကျာင်းကုန်းမိေန (ခမည်းေတာ် 

ဦးထွန်းတင်-မယ်ေတာ်ေဒ ညိညိ)တို၏ ဆ  မေြမာက် သားရတနာ၊ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ၊ လှည်းကူးမိ၊ သာသနာရ့ပ်ိသာရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ် 

ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ စက်သုံးလုံး ဝပိဿနာ ဓမ ရပ်ိသာကီး၏ ပဓာန နာယက 

ဆရာေတာ်ကီး ဘဒ   ဝါေသ   (မဟာကမ   ာနာစရိယ) သိက ာေတာ် 

(၃၅)ဝါ၊ သက်ေတာ် (၈၁)ှစ် မေထရ်ြမတ်သည် ၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) 

နနံက် ၇:၃၀ နာရတွီင် ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မသွူားပါသြဖင့ ်က င်းကျန် 

ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ေတာ်ကုိ ၇-၆-၂၀၂၂(အဂ   ါေန ) မွန်းလဲွ  ၁နာရီ 

တွင် စက်သုံးလုံး ဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာ ဝင်းအတွင်း၌ အ ိမအဂ ိဈာပန 

ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယကိာမများ 

သိရှိိုင်ေစရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

သာသနာ့အကျိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ

စက်သုံးလုံးဝိပဿနာဓမ ရိပ်သာ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့်ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့်
ဒု/လယ်ြပ (မူလွန်၊ ေအာင်မဂ  လာ)ဒု/လယ်ြပ (မူလွန်၊ ေအာင်မဂ  လာ)

အသက် (၅၄)ှစ်အသက် (၅၄)ှစ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလ်ချပ်ေနဝင်းလမ်း၊ တုိက်(၁)၊ အခန်း(၁၀)ေန (ဦးေကျာ်ြမင့်)-ေဒ သန်းသန်းဲွ 
(ေခတ -USA) တို၏ သမီးကီး၊ ဦးခင်ေအာင်ြမင့-်ေဒ ေစာေစာသက် (ေခတ - 
USA)၊ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်-ေဒ ယ်ယ်ွယ်၊ ဦးေအာင်မျိးေကျာ်-
ေဒ ရည်ေဇာ် ပံး (ေခတ -USA)တို၏ အစ်မကီး၊ ဦးအုန်းသွင်၏ဇနီး၊ 
ေမာင်ေဇယျာေနာင်၊ မရည်မွန်ေအးတို၏ ေမွးသမခိင်၊ တ၊ူ တမူ ေလးေယာက် 
တို၏ ကီးေတာ်သည် ၃-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၃:၅၀နာရီတွင် 
ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် အမိုးန ီ
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍  ၉-၆-
၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန )တွင် အမှတ်(၂)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ သန်လျင်မိ 
ေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားနာ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး၊ 
ရပ်နီးမှ ေဆမွျိး၊ မတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေဒ ေသာင်းခင[်၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၈၇၉၉]အမည်ေပါက်ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၉)၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ(်၃၂)၊ (အလျား၄၄'x အနံ ၇၅')အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်အနက် တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့် အလျား(၂၄')x အနံ (၇၅')အကျယ် 
အဝန်းရှိ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ဖခင်ြဖစ်သ ူဦးေမာင်ေမာင်ှင့ ်ေြမကွက်အမည်ေပါက် 
ြဖစ်သူ မိခင် ေဒ ေသာင်းခင်တိုသည် အသီးသီးကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်၍ သားသမီး/
ေြမးများြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ ခင်အုန်းြမင့် (ကွယ်လွန်)၏သား ဦးမျိးြမင့်သိန်း[၁၂/
ရကန(ုိင်)၀၇၀၉၀၃]၊ (၂)ဦးခင်ေမာင်အုန်း[၁၂/မရက(ုိင်) ၀၅၃၄၉၁]၊ (၃)ဦးခင်ေမာင်ွန် 
[၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၁၃၆၀]တိုမှ အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း မမိတိိုသာ တရားဝင် 
ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပကာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက် 
အထား မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝင်းဝင်းွယ်[B.A(Eco),H.G.P]ေဒ ဝင်းဝင်းွယ[်B.A(Eco),H.G.P]
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၁၈၆၉)

အမှတ်(၁၂၈/က)၊ ဟိုင်ဆင်းဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၈/က)၊ ဟိုင်ဆင်းဒူးဝါးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၉၁၄၉၈၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၅၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၄၈၅(ခ)၊ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးသန်းစိုး 
(NBN-220588)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 
ဦးေကာင်းဆက်ေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၃၅၉၂၅]ထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပါသည်။ အဆုိပါအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုသူများ 
ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ  (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်း အေထာက်အထားများှင့်အတ ူက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ တရားဝင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန်ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။                     လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်ေဒ ေအးေအးြမင့်
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၂၈/၂-၂-၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၂၈/၂-၂-၉၉)

အမှတ်-၉၅(ခ)၊ ပ မထပ်၊ အခန်း-၅(ဘီ)၊ 95 Residenceအမှတ်-၉၅(ခ)၊ ပ မထပ်၊ အခန်း-၅(ဘီ)၊ 95 Residence
ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-5199141Ph:09-5199141

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

ရန်ေြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၅)၊ ေြမညီထပ် ဧရိယာ ရန်ေြပ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၃၅)၊ ေြမညီထပ ်ဧရိယာ 

(၁၈x၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်စပ်လျ်းပီး (၁၈x၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ ှင့်စပ်လျ်းပီး 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
အဆုိပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်ဝယ်ယူ ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ဦးေစာေရ ေအာင် ဦးေစာေရ ေအာင် 

[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၆၃၃၈][၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၆၃၃၈]၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိထားသ ူ

သား ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၈၉၀၉]ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၈၉၀၉]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမျိးဆန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၅၅၇]ဦးမျိးဆန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၅၅၇]က ေြမပိုင်ရှင ်

ဦးစန်ိေမာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၁၄၅၂]ဦးစန်ိေမာင် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၁၄၅၂]၏ အသအိမှတ်ြပ လက်မှတ်ေရးထိုး 

တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

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 ေအးေအးစုိး(စ်-၅၈၂၇) ေဒ ေအးေအးစုိး(စ်-၅၈၂၇) B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L.B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L.

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂)ဦးရဲြမင့်ထွန်း (LL.B) (စ်-၅၀၅၂၂) အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Tel: 294766 HP: 09- 5017044Tel: 294766 HP: 09- 5017044

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

ေကာ်ြငာအား ုပ်သိမ်းြခင်းေကာ်ြငာအား ုပ်သိမ်းြခင်း
(၂-၆-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ ေကးမံုသတင်းစာ 

ေကာ်ြငာ           စာမျက်ှာ (၂၃)တွင် 

ေဒ ဝင်းဝင်းွယ် (အထက်တန်းေရှေန) 

စ်-၁၁၈၆၉ မှ ေကညာခဲေ့သာ ကန်ကွက် 

ိင်ုေကာင်းအများသေိစရန် ေကညာချက် 

အား ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၈၅)၊ 

(-)လမ်း၊   ေြမကွက်အမှတ-်(၁၇၃၃)ဟုေခ တွင်သည့်  (အလျား ၄၀ေပx အနံ 
၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေစာေမာင်(AKB-၁၇၃၆၃၁)အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်အား အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်လက်ရိှဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုသ ူ
ဦးေအာင်လွင်ဦး[၉/တကန(ိုင်)၁၁၅၇၈၀]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့ ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။သုိြဖစ်ပါ၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့် အကျိးခံစားခွင့် 
ရိှသမူျားအေနြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက တကိျခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း 
(မရူင်း)အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ် 
ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိစ အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ှင်းယုလ  င်(LL.B)ေဒ ှင်းယုလ  င်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၁၆/၂၀၂၀)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၃၁၁၆/၂၀၂၀)
အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၉)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၈၇၂၀၂၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၈၇၂၀၂၇

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးညီညီေအာင်ဦးညီညီေအာင်

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
စစ်ကိုင်းမိ၊  ေတာင်ေဘာ်ဂါရပ်ေန (ဦးသန်းေအာင်-ေဒ တင်တင်)

(သန်းေအာင်ဖိနပ်လုပ်ငန်း)တုိ၏ သား၊ ေဈးလမ်းေန (ဦးဝင်းေအာင်)-ေဒ ခင်ပု 

(မင်းေရ စင်စားပဲွံု)တုိ၏ သားသမက်၊ ေဒ ခုိင်ခုိင်ဝင်း၊ ဦးကုိကုိေအာင်-ေဒ မုိးစံပယ် 

တို၏ေမာင်၊ ဦးေဇာ်ိုင်ဦး-ေဒ စ ာေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်-

ေဒ လွင်လွင်ကည်တုိ၏အစ်ကုိ၊ မြမတ်ုိးညီညီ၊ မတွယ်တာညီညီ၊ ေမာင်ေဝဖိးဟိန်း 

တို၏   ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊   ေဒ သီတာေအာင်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 

ဦးညညီေီအာင်သည် ၄-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းလဲွ  ၁:၄၅ နာရတွီင် ပုိးတန်း 

ရပ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကုိ 

၅-၆-၂၀၂၂  (တနဂ  ေွေန) မွန်းလဲွ ၃ နာရီတွင် စစ်ကုိင်းမိ ပုိးတန်းရပ်ေနအိမ်မှ  

ယုန်ြဖသုသာန်သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အသုဘ  

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်

ေသွး

ြဖင့်

အ

သက်

ကယ်

ပါ

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

ေဒ ွဲ (ေမာ်က န်း-သရက်ေတာ)ေဒ ွဲ (ေမာ်က န်း-သရက်ေတာ)
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၄၇၀)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ 

မိနယ်ေန (ဦးကီးစန်ိ-ေဒ ြမကည်)တို၏သမီး၊ (ဦးဖိုးeာဏ်-ေဒ ေအးတင်)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးစန်း (တိင်ုးရင်းေဆးသမားေတာ်)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

ဦးခင်စိုး-(ေဒ ခင်လ  င်)၊ ဦးခင်ေမာင်-ေဒ ခင်ေထွး၊ ဦးစိုး(MPT -ငမ်ိး)-ေဒ ခင် 

မမ(MEPE-ငိမ်း)၊ ဦးြမင့်ေဆွ-(ေဒ ရင်ေရ )၊(ဦးြမင့်သန်း)-ေဒ ချိတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမမကီး၊ သား ဦးစန်းဦး၊ သမီး ေဒ လဲလ့ဲဝ့င်း (အလြပ-ငမ်ိး) 

အထက(၂)ဗဟန်း၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီး ေဒ ဲွသည်(၄.၆.၂၀၂၂) ရက် 

နနံက်(၁၀:၄၀)နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ  

ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ယင်းေန  ညေန ၃ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသိ

ေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍(၁၀.၆.၂၀၂၂) 

ရက်နနံက်(၇)နာရမှီ(၁၀)နာရတွီင်အထက်ပါေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း   

တရားနာ က ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။                        ကျန်ရစ်သမူသိားစု

မီး   ေဘး   ေရှာင် မီး   ေဘး   ေရှာင် 
မ   ေလာင်   ခင်   တားမ   ေလာင်   ခင်   တား



ဇွန်    ၅၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

ိုင်ငံကီးသားစိတ်ထား

ကလုသမဂ က ဆိမုာလယီာိင်ုငသံို 

အေရးေပ အကူအညီ 

ကန်ေဒ လာ သန်း ၂၀ 

ေထာက်ပံ့မည့်အစီအစ်တစ်ရပ် 

ေဆာင်ရက်

တိုကမ  ာေြမ သန်ရှင်းသာယာဖို 

စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို 

စနစ်တကျစွန်ပစ်ကပါစို

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၃

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၈

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။
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၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၄

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ိုင်ငံ၏ 

အနာဂတ်ြဖစ်သည့်      မျိးဆက်သစ် 

ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာေရးတွင ်       

ေနာက်ကျကျန်ရစ်မ မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက်  ပညာသင်ကားိုင်မ    အခွင့် 

အလမ်းကို ြပည့်ဝစွာအသုံးချိုင်ေစရန် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများကုိ ဇွန်   ၂ ရက် 

တွင်     စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးခဲ့ပီး 

ေကျာင်းဝတ်စံု၊   ေကျာင်းသံုးဖတ်စာအုပ် 

အပါအဝင်  ေကျာင်းသုံးစာေရးကိရိယာ 

များကုိ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက အခမ့ဲေထာက်ပံ ့

ေပးြခင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၅၊ ၂၀၂၇ ှင့် ၂၀၂၉ ဆီးဂိမ်း 

အိမ်ရှင်ိုင်ငံများ အတည်ြပ
ရန်ကုန်     ဇွန်      ၄

ဆီးဂိမ်းအဖွဲချပ်သည ်၂၀၂၅၊ ၂၀၂၇ ှင့် ၂၀၂၉ ခုှစ်တိုတွင်  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကိ ု

အိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပမည့်ိုင်ငံများအား အတည်ြပလိုက်ပီြဖစ်သည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက ်

ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွမှာ ေမ ၂၃ ရက်တွင် ပီးစီးပီြဖစ်ပီး (၃၂)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွကုိ 

ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံက ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် အိမ်ရှင်အြဖစ်  လက်ခံကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆးီဂိမ်းပိင်ပဲွကျင်းပေရး တာဝန်ရိှသူများအေနြဖင့် လာမည့်ပိင်ပဲွများအတွက် အိမ်ရှင် 

ိုင်ငံများကို ကိတင်အတည်ြပခ့ဲပီး ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့်(၃၃)ကိမ်ေြမာက် 

ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွကုိ ထုိင်းုိင်ငံ၊ ၂၀၂၇ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့် (၃၄)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်း 

ပိင်ပဲွကိ ုမေလးရှားိင်ုင၊ံ ၂၀၂၉ ခှုစ်တွင်ကျင်းပမည့် (၃၅)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ 

ကို စင်ကာပူိုင်ငံတိုက အိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခင်က ၂၀၂၅ ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွကုိ ဘူုိင်းုိင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပရန် 

စီစ်ထားေသာ်လည်း                                       စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်မိြပ ေြမေအာက်ေရေအာင်းလ ာေဂဟစနစ် နိမ့်ကျေနမ ကို 

Artificial Water Recharge နည်းစနစ်ြဖင့် မိေတာ်စည်ပင်က ြပန်လည်ြမင့်တင်မည်

တမူးမိ ေစာ်ဘွားအင်းရပ်ကွက်ရှ ိမိနယ်ပညာေရးမှးုံးအား  

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီး

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၄

ရန်ကုန်မိြပ ေြမေအာက်ေရေအာင်း 

လ ာအတွင်း စွန်ပစ်ေရှင့် သဘာဝမုိးေရ 

များ   မေရာက်ရှိေတာ့ဘ ဲ   ကွန်ကရစ် 

ေရေြမာင်းများမှတစ်ဆင့် ြမစ်များ၊ ေချာင်း 

များ၊ ပင်လယ်ထဲသို စီးဆင်းေနမ တိုသည် 

ေရရှည်အတွက ်    စိုးရိမ်စရာြဖစ်လာ၍ 

ေြမေအာက်    ေရေအာင်းလ ာအတွင်း 

သဘာဝစိမ့်ေရများေရာက်ရိှေစရန် ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက 

အစိမ်းေရာင်နယ်ေြမများသတ်မှတ်ကာ 

သစ်ပင်များတိုးချဲစိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင် အိ ိယိင်ုငတွံင် ေအာင်ြမင် 

ကျင့်သုံးေနေသာ     Artificial    Water 

Recharge     နည်းစနစ်ကိုပါ     ပူးတွဲ 

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မိေတာ် 

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

တမူးမိ ေစာ်ဘွားအင်းရပ်ကွက်ရိှ မိနယ်ပညာေရးမှးံုးအား  PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်သမားများက မီး  ဖျက်ဆီးမ ကို မီးြငိမ်းသတ်ေနစ်။

ကွန်ကရစ်အေြခခံအေဆာက်အအုံများြဖင့ ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေနေသာ ရန်ကုန်မိကိ ုေတွရစ်။




